
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์ม้สกัขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลของผู้บริโภค 
ลมยัพร ดงเสอื1  

 
บทคดัย่อ 

 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาลกัษณะดา้นปัจจยัสว่นบุคคล ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้  (2) ศกีษา

ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) (3) ศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัของ

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ของผูบ้รโิภค กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ลกูคา้ที่

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทีต่ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์

เฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั ในชว่งเดอืน กนัยายน  พ.ศ. 2562  จ านวน 229 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 

และการหาความสมัพนัธ ์ผลการวจิยัพบว่า ลกูคา้เลอืกซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัสว่นใหญมปัีจจยัสว่นบุคคล เพศ อายุ อาชพี รายได ้

สถานภาพ และลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้ โดยพฤตกิรรมการซือ้มคีวามสมัพนัธก์บั เกีย่วขอ้ง 4 

สว่น คอื ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา( Price) การจดัจ าหน่าย (Place) 

และการสง่เสรมิการขาย (Promotion) ตามล าดบั 

ค าส าคญั: การตดัสนิใจซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั, องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) 

 

บทน า 

 ภาพธุรกจิอุตสาหกรรมเครื่องเรอืนทีท่ าดว้ยไม ้วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ ผูผ้ลตินิยมใชไ้มส้กัทัง้จากป่าธรรมชาตแิละไม้

สกัจากสวนป่าปลกู ไมส้กัเป็นไมท้ีข่ ึน้อยู่ในป่าผลดัใบเขตรอ้น มถีิน่ก าเนิดจ ากดัอยู่เฉพาะในเอเชยีตอนใตแ้ถบประเทศอนิเดยี

ตอนใต ้พม่า ไทยเฉพาะโซนภาคเหนือ ลาวและอนิโดนีเซยี ส าหรบัประเทศไทยมกีารกระจายพนัธุต์ามธรรมชาตใินทอ้งถิน่ที่

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชยีงใหม่ เชยีงราย ล าพนู ล าปาง แพร่ น่าน สโุขทยั อุตรดติถ ์พษิณุโลก พจิติร เพชรบรูณ์ ตาก 

ก าแพงเพชร นครสวรรค ์และอทุยัธานี เนื้อไมส้กัสามารถใชป้ระโยชน์หลากหลายรปูแบบเนื่องจากมคีุณสมบตัขิองเนื้อไมท้ี่

ละเอยีด ตกแต่งไดง้่าย ลวดลายสวยงาม และมคีวามทนทานต่อสภาพภูมอิากาศ  ดงันัน้ จงึมกีารน ามาใชป้ระโยชน์อย่าง
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แพร่หลาย เช่น น ามาสรา้งบา้นเรอืน น ามาแปรรปูท าเป็นเครื่องใชเ้ฟอรน์ิเจอรต่์างๆ หรอืน ามาแกะสลกัเป็นแผ่นภาพใหส้วยงาม  

เพื่อน ามาตกแต่งบา้นเรอืน งานเกีย่วกบัผลติภณัฑไ์มส้กัจงึถอืเป็นอุตสาหกรรมทีส่ าคญัประเภทหนึ่งในตลาดโลกอย่างมาก    

(ธติ ิวสิารตัน์.2556)   

 รายงานภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 รายงานการผลติเครื่องเรอืนท าดว้ยไม ้ปี 2561 มจี านวน    

6.15 ลา้นชิน้ เมื่อเทยีบกบั ปี 2560 ลดลงรอ้ยละ 11.00 สาเหตุจากปรมิาณค าสัง่ซือ้ทีล่ดลงตามยอดจ าหน่ายของรา้นคา้ปลกี   

ในประเทศทีช่ะลอตวั การจ าหน่ายเครื่องเรอืนท าดว้ยไมใ้นประเทศ ปี 2561    มจี านวน 1.34 ลา้นชิน้ เมื่อเทยีบกบั ปี 2560 

รอ้ยละ 1.47 สาเหตุจากการชะลอตวั ของตลาดในประเทศและภาวะหนี้สนิภาคครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงูท าใหผู้บ้รโิภคระวดัระวงั

การใชจ้่ายภาคครวัเรอืนซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการสง่ออกไมแ้ละผลติภณัฑไ์มต้ามแนวโน้มการปรบัลดลงของค าสัง่ซือ้จากทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกจิอุตสากหรรม.2561)   แต่ตามตามรายงานแผนการตลาด 

ส านกัธุรกจิการตลาด องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ไดม้กีารรายงานประจ าปี 2561  อ.อ.ป. มรีายไดห้ลกัจากการเกบ็เกีย่วผลผลติ

ทีไ่ดจ้ากสวนป่า ซึง่ประมาณการรายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารของ อ.อ.ป. 3 กลุ่มธุรกจิ  ในปีงบประมาณ  2561      

มรีายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้จาก  3 กลุ่มธุรกจิ 10 รายการผลติ ในปีงบประมาณ   

ปี 2561  เป็นเงนิประมาณรายได ้ปี 2561 ของผลติภณัฑเ์ครื่องเรอืนเฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั 52,349,862.00 บาท คดิเป็นสดัสว่น

เฉลีย่ 4.55 % จากผลผลติ    10 รายการ อตัราการเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรข์อง องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

เป็นไปในแนวโน้วทีป่รบัตวัสงูขึน้ (รายงานประจ าปีองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม.้2561)   

 จากรายงานตามแผนการตลาด ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมไมแ้ละเครื่องเรอืนของส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม    

มแีนวโน้มไปในทางทีด่ ีจงึท าใหธุ้รกจิเฟอรน์ิเจอรข์ยายตวัอยา่งรวดเรว็ รวมถงึธุรกจิเฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัมผีูค้า้มากราย โดยมกีาร

แขง่ขนักนัในดา้นรปูลกัษณ์หรอืคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีม่คีวามโดดเด่น ไดร้บัการออกแบบเพือ่ใหต้รงกบัตามความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภคซึง่มคีวามหลากหลาย ซบัซอ้นมากขึน้ และเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามตอ้งการทีจ่ะศกึษาการ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑลของผูบ้รโิภค เพื่อน ามาประกอบในการพฒันาสนิคา้ วางแผนทางการตลาด และก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินงานต่อไป 

(รายงานประจ าปีองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม.้2561)   

 

 

 



วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ อาชพี, รายได,้ สภานภาพ และลกัษณะทีอ่ยู่อาศยัของลกูคา้     

ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑลของผูบ้รโิภค 

2. เพื่อศกึษาทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ไดแ้ก ่ผลติภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการขาย (Promotion) ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั ขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลของผูบ้รโิภค 

นิยามศพัท ์

1. อ.อ.ป. หมายถงึ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

2. พฤตกิรรมการซือ้ หมายถงึ การกระท าของผูบ้รโิภคทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีไ่ดร้บัสิง่เรา้ดา้นต่างๆ อาท ิเช่น ดา้นครอบครวั 

กลุ่มเพื่อนหรอืกลุ่มสงัคม บุคกลกิภาพ หรอืการตลาด ซึง่การกระท าของผูบ้รโิภคจะเกดิขึน้จากกระตุ้นของ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

เพื่อใหเ้กดิการซือ้หรอืมคีวามสนในเฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

3. ผลติภณัฑไ์มส้กั หมายถงึ สนิคา้ทีผ่ลติจากไมส้กัขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตเน้ือหา : การศกึษาครัง้นี้ มุ่งศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัขององคก์ารอุตสาหกรรมป่า

ไม ้(อ.อ.ป.)ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลของผูบ้รโิภคโดยมตีวัแปรตน้และตวัแปรตามดงันี้ 

ตวัแปรต้น (1)ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้สถานภาพ ลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั (2) สว่นผสมทางการตลาด (4Ps) ไดแ้ก่ 

ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) การสง่เสรมิการขาย (Promotion) (Kotler. 1997)  

ตวัแปรตาม พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ (Kotler. 2000) 

ขอบเขตประชากร : ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ลกูคา้ทีต่ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั องคก์าร

อุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทีต่ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั ในช่วงเดอืน กนัยายน  

พ.ศ. 2562  จ านวน 229 คน  

ขอบเขตด้านระยะเวลา : ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเดอืนกนัยายน พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 1 เดอืน 



สมมติฐานการวิจยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ, อาย,ุ อาชพี, รายได,้ สภานภาพ และลกัษณะทีอ่ยู่อาศยัของลกูคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น

สถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสรมิการขาย (Promotion) มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั ขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ของผูบ้รโิภค 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.)ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑลของผูบ้รโิภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- รายได ้
- สถานภาพ 
- ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
 

 

ตัวแปรตาม 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก 

ขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล  

ของผูบ้ริโภค 
 ส่วนประสมการตลาด (4Ps) 

- ผลิตภณัฑ ์(Product) 
- ราคา (Price)  
- สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) 
- การส่งเสริมการขาย 
(Promotion) 
 

 



วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีต่ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์

เฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามความสะดวกใชจ้ านวน 223 คน ใชส้ตูรการ

ค านวณหากลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane (1967) มคี่าเท่ากบั 223 ตวัอย่าง จากนัน้ขัน้ตอน เริม่จากเลอืกชว่งวนัและเวลาใน

การเปิดจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล แบง่ได ้2 กลุ่ม 

ไดแ้ก ่กลุ่มที ่1 ช่วงวนัธรรมดา วนัจนัทร-์ศุกร ์เป็นวนัทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารไม่มากนกั เริม่ตัง้แต่เวลา 08.30 - 16.30 น. จ านวน 150 คน  

กลุ่มที ่2 ช่วงงานแสดงสนิคา้ วนัที ่25 - 29 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2562 งานแสดงสนิคา้เฟอรน์ิเจอร ์TFIC Furniture Outlet     

ทีเ่มอืงทองธานี   เป็นวนัทีม่ผีูใ้ชบ้รกิาร จ านวนมาก เริม่ตัง้แต่เวลา เวลา 10.00 -  21.00 น. จ านวน  150  คน 

แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 1) 1 ค าถามเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ไดแ้ก่ 

ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) การสง่เสรมิการขาย (Promotion) ผูว้จิยัใชแ้บบวดัของลเิคริท์ 

(Likert Scale)  2) ค าถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชพี รายได ้สถานภาพ 

และลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  3) ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ทีเ่คยซือ้สนิคา้ จ านวนครัง้ทีเ่คยซือ้ แนวโน้นในอนาคตทีจ่ะซือ้สนิคา้ 

ประเภทของสนิคา้ทีจ่ะเลอืกซือ้ และการกลบัมาซือ้ซ ้า เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ผูว้จิยัใชก้ารตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 2 วธิคีอื ทดสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity) และ

ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ดงันี้ (1) ขอค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบแบบสอบถามที่

สรา้งไว ้2) ทดสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยจดัท าแบบสอบถามอา้งองิแบบสอบถามมาจากงานวจิยั 

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เฟอรน์ิเจอร ์ INDEX  (ทดัศรณัยา กลิน่พนิิจ.2546) น าแบบสอบถาม(Pilot-test)ทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ข

เสรจ็เรยีบรอ้ยไปทดลองใชก้บัลกูซือ้และเคยซือ้ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.)   จ านวน 50 คน 

แลว้น ามาหาค่าความเชื่อมัน่และน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha) โดยไดค้่าความเชื่อมัน่ ระหว่าง 

0.7 – 0.9  

 

 

 

 



ผลการวิจยั 

ตาราง 1 การวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่างใชว้ธิคี านวณหาค่ารอ้ยละ  

ปัจจยัส่วนบุคคล ผลวิเคราะห ์ จ านวนผูต้อบ
แบบสอบถาม 

หาค่ารอ้ยละ  

เพศ หญงิ 162 70.74 

อายุ 41 – 45 ปี 110 48.03 

อาชพี ประกอบธุรกจิสว่นตวั 104 45.41 

รายได ้ มากกว่า 40,001 บาท 123 53.71 

สถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั 148 64.63 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั บา้นเดยีว 166 72.49 

 

สรุปผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 229 คน พบว่า ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 162 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.74 ผลการศกึษาทัง้เพศชายและหญงิปัจจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง มอีายุระหว่าง 41 – 45 ปีจ านวน 110  คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 48.03   มอีาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั จ านวน 104 คน คดิเป็น  รอ้ยละ 45.41   มรีายไดท้ีม่ากกว่า 40,001 บาทจ านวน 

123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.71  มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ  64.63  และมลีกัษณะทีอ่ยู่อาศยัเป็นบา้น

เดยีว จ านวน 166  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 72.49  จงึควรน าขอ้มูลลูกคา้กลุ่มนี้ไปก าหนดเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหม่ น าไปประกอบการ

ก าหนดกลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้กลุ่มนี้ 

ตาราง 2  การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสว่นประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) โดยการหา ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviations : SD) 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) 

ระดบั แปลผล 

ดา้นผลติภณัฑ ์(Product 3.62 0.987 4 เหน็ดว้ยมาก 

ดา้นราคา (Price) 3.5721 0.62304 4 เหน็ดว้ยมาก 

ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) 2.4949 0.75355 2 ไม่เหน็ดว้ย 

ดา้นการสง่เสรมิการขาย (Promotion) 5.3362 1.04480 4 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 



 

สรุปผลการศกึษาขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) จ านวน 229 คน พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็ส่วนใหญ่

เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ดงันี้ (1) ดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  มรีะดบัความคดิเหน็สงูสุดอยู่ที ่ในระดบัความ

คดิเหน็ เหน็ดว้ยมาก (Mean = 3.65 และ S.D. = 0.4691)  อายุการใชง้านมากกว่า 10 ปีของเฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั เป็นสิง่จงูใจท าใหต้ดัสนิใจ

เลอืกซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั   (2) ดา้นราคา (Price)  มรีะดบัความคดิเหน็สงูสดุอยู่ที ่ ในระดบัความคดิเหน็ เหน็ดว้ยมาก ( Mean = 3.38 และ  

S.D. =0.812) เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นแม้ว่าจะมรีาคาสงู  (3) ด้านสถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) มรีะดบัความคดิเหน็ ต ่า อยู่ที่ในระดบัความ

คดิเหน็ ไม่เหน็ดว้ยมาก  ( Mean = 2.4949 และ S.D. = 0.75355 )  ทีจ่อดรถเหมาะสมและเพยีงพอกบัลกูคา้ทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้ (4) ดา้นการ

ส่งเสรมิการขาย (Promotion) มีระดบัความคิดเห็นสูงสุดอยู่ที่  ในระดบัความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด ( Mean = 5.3362 และ S.D. = 

1.04480) รายการโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 : สมมตุฐิานว่าปัจจยัประชากรศาสตร(์ปัจจยัสว่นบุคคล) มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ซือ้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื การทดสอบไคสแคว(์Chi-Square) แสดงผลดงันี้  

ตาราง 3 วเิคราะหปั์จจยัสว่นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ โดยใชส้ถติ ิการทดสอบไคสแคว ์  (Chi-Square) 

ปัจจยัส่วนบุคคล Pearson Chi-Square df Significance(Sig.) 

เพศ 54.521 2 0.000** 

อาย ุ 43.372 8 0.000** 

รายได ้ 42.788 6 0.000** 

อาชพี 53.789 6 0.000** 

สถานภาพการ 42.946 4 0.000** 

ลกัษณะทีอ่ยู่อาศกั 8.776 6 0.187* 

มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สรุปการศกึษาพบว่าปัจจยัสว่นบุคคลดา้น เพศ อายุ รายได ้อาชพี  สถานภาพ  ทีท่ีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ซือ้ อย่างมนียัยะส าคญัทีร่ะดบั 0.01 แต่ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ 

การทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 : ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ 

โดยใชส้ถติ ิการทดสอบไคสแคว(์Chi-Square) ดงันี้  

 



 

ตาราง 3 วเิคราะหค์วามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ (Chi-Square)  ไดค้่า Significance (Sig.) 

ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
(Marketing Mix) 

Pearson 

Chi-Square 

df Significance(Sig.) 

ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 43.186 26 0.018** 

ดา้นราคา (Price) 16.751 16 0.402 

สถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) 43.186 26 0.018** 

สง่เสรมิการขาย (Promotion) 18.558 20 0.551 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สรุปการศกึษาพบว่าสว่นประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ดา้น ผลติภณั (Product) และสถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) 

มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้  อย่างมนีัยยะส าคญัทีร่ะดบั 0.05 แต่ดา้นราคา (Price) และส่งเสรมิการขาย (Promotion) 

ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ 

อภิปรายผล 

ผูว้จิยัพบว่าผลการศกึษาความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ ปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั เมื่อเปรยีบเทยีบ

ความสมัพนัธ ์จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล เพศ, อาย,ุ อาชพี, รายได,้ สภานภาพ และลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่ปัจจยัสว่นบคุคลดา้น 

เพศ อายุ รายได ้อาชพี สถานภาพ  และลกัษณะทีอ่ยู่อาศยัทีแ่ตกต่างกนั เมื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ ์อย่างมนียัยะส าคญัที่

ระดบั 0.01**  ดงันัน้ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมค้วรน าขอ้มลูเหล่านี้ไปก าหนดกลยุทธท์างการตลาดดา้นการกระตุน้พฤตกิรรม

เหล่าน้ี ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคได ้

จากการศกึษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้  

เมื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ จ าแนกตามสว่นประสมทางการตลาด 4Ps ดา้นผลติภณั (Product) 

และสถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนียัยะส าคญัทีร่ะดบั 0.01**  ดงันัน้      

ดา้นผลติภณั (Product) องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมค้วรสรา้งแบรนดอ์งคก์ารใหเ้กดิการรบัรู ้เป็นสิง่จงูใจท าใหต้ดัสนิใจเลอืกซือ้

เฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัออกแบบรปูแบบทีท่นัสมยัของเฟอรน์ิเจอรไ์มส้กัใหเ้หมาะกบักลุ่มลูกคา้ เพิม่ความหลากหลายของเฟอรน์ิเจอร์

ไมส้กั ดา้นคุณภาพ มาตรฐานไมส้กั ความทนทาน แขง็แรงของการใชง้านเฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั ความรูส้กึพงึพอใจเมื่อไดใ้ช้

เฟอรน์ิเจอรข์องไมส้กั อายุการใชง้านมากกว่า 10 ปีของเฟอรน์ิเจอรไ์มส้กั สรา้งการรบัรู ้สิง่กระตุน้ดา้นการสง่เสริมการตลาด 



(Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ เพื่อกระจายขา่วสารใหถ้งึผูบ้รโิภค การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก 

แจก แถม การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี ถอืว่าเป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศกึษาส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) โดยรวมพบว่าดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place)         

มคีะแนนค่าเฉลีย่ทีน้่อยทีส่ดุ จากสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองจากสถานทีใ่หบ้รกิารและสิง่อ านวยความสะดวกยงัไม่ทนัสมยัดเูหมาะสม

สนิคา้ทีจ่ าหน่าย องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้จงึควรปรบัปรุงสถานทีใ่หบ้รกิารและสิง่อ านวยความสะดวกใหม้คีวามทนัสมยัมาก

ยิง่ขึน้ 

 2. เน่ืองจากมกีารศกึษากลุ่มลกูคา้เป้าหมายโดยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคลแลว้ควรศกึษาการซือ้ซ ้า (Repurchase) 

ของลกูคา้กลุ่มนี้ต่อไป โดยใชม้าตรวดัจากทฤษฏขีองผูเ้ชีย่วชาญดา้นการซือ้ซ ้า (Repurchase) ในการวจิยัครัง้ต่อไป 

 3.  ด้วยระยะเวลาจ ากดัการวิจยัครัง้นี้จึงสามารถเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้เพียง 229 คน ข้อมูลจึงมีการกระจาย

ค่อนขา้งน้อย หากมกีารเกบ็ขอ้มูลประชากรและกลุ่มตวัอย่างในแต่ละสาขาและพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้อาจไดข้อ้มูลทีม่กีารกระจายมาก

ขึน้และไดผ้ลสรุปมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ จงึควรมกีารเพิม่ขอบเขตการวจิยัในการวจิยัครัง้ต่อไป 

 4. ศกึษาความต้องการรปูแบบเฟอรน์ิเจอรท์ีล่กูคา้ต้องการ ออกแบบผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้

กลุ่มนี้ เพื่อท าเปิดตลาดใหม่ 

 5. เพิม่กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ลกูคา้ทีพ่กัอาศยัทีค่อนโดมเีนี่ยม โดยการท าช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรบัคนกลุ่ม

นี้ และสรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Brand awareness)  
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