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หลักการและเหตุผล 
 ไมเปนวัสดุที่เปนสวนประกอบหนึ่งที่ใชในการกอสรางที่อยูอาศัย การนําไมมาใชเปน
วัสดุในการกอสรางที่อยูอาศัยจะทําใหส่ิงกอสรางดูสวยงาม ชวยตกแตงและเสริมใหบานที่อยูอาศัย
มีศิลปะมากขึ้น  ไมจึงเปนวัตถุดิบสําคัญที่มนุษยนํามาใชประโยชนมาเปนระยะเวลายาวนาน
นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากไมเปนวัสดุที่มีความแข็งแรงและความสวยงามในตัวเอง 
(Deka and Saikia 2000  อางใน  ศราวุธ  ริมดุสิต และคณะ, 2547 : 1) ดวยคุณสมบัติขางตน 
ทําใหกระแสความนิยมในการนําไมมาใชในการกอสรางและตกแตงที่อยูอาศัยไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
สําหรับประเทศไทยนั้น  คนไทยนิยมสรางที่อยูอาศัยดวยไมตลอดมานับตั้งแตอดีต การเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากรสงผลใหความตองการใชไมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีการรุกลํ้าพื้นที่ปาและ 
ตัดไมเพื่อนําไมมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก จนทําใหทรัพยากรปาไมลดลงอยางรวดเร็ว สงผล
ตอความสมดุลของธรรมชาติ และเปนตนเหตุของวิกฤตการณทางธรรมชาติตางๆ มากมาย  จาก
สภาพการณดังกลาว ทําใหมีการอนุรักษทรัพยากรปาไมมากขึ้นและภาครัฐไดประกาศยกเลิกการทํา
สัมปทานปาไมทั่วประเทศ สงผลใหปริมาณไมในตลาดลดลง  ในขณะที่ความตองการใชไมเพื่อ
สรางที่อยูอาศัยกลับมีเพิ่มสูงขึ้น ทําใหมูลคาของไมเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2535 : 1)  ดังนั้นเพื่อหาทางออกของความไมสมดุลของความตองการใชไม  จึงมีการ
คิดคนนวัตกรรมไมฝาสงัเคราะหขึ้นเพื่อทดแทนไมจริงที่มีปริมาณลดลงและมีมูลคาสูงขึ้นมาก   
  ไมฝาสังเคราะหเปนวัสดุกอสรางชนิดใหม  ที่มีการคิดคนขึ้นในตางประเทศเพื่อนํามา
ทดแทนไมจากธรรมชาติ    และเปนผลิตภัณฑที่ชาวตางชาตินิยมนํามาใชสําหรับการกอสรางที่พัก
อาศัยมาเปนระยะเวลานาน  แตธุรกิจการนําเขาผลิตภัณฑประเภทไมฝาสังเคราะหจากตางประเทศ
กลับไมไดรับความนิยมเนื่องจากมีราคาแพง  ผูผลิตสินคาประเภทวัสดุกอสรางในประเทศไทยจึง
ไดทําการคิดคนและพัฒนาไมฝาสังเคราะหขึ้นมาเอง  และเริ่มวางจําหนายในตลาดสินคาวัสดุ
กอสรางในป พ.ศ. 2537 โดยไดรับความสนใจและเปนที่รูจักของคนไทยที่นิยมใชไมในการสรางที่
อยูอาศัยและตกแตงบาน เนื่องจากวัสดุสําหรับใชในการผลิตไมฝาสังเคราะหสวนใหญ จะ
ประกอบดวย ไฟเบอร ซีเมนต เยื่อกระดาษ ซ่ึงทําใหไมฝาสังเคราะหมีความทนทาน ไมผุกรอน  
ไมเกิดการบิดตัว และไมมีปญหาการกัดทําลายจากปลวกหรือแมลงตางๆ  ดวยที่มีคุณสมบัติ
เหนือกวาไมจากธรรมชาติขางตนประกอบกับมีลวดลายและความยืดหยุนสูงคลายกับไม   จึงทําให
ผูซ้ือไดหันมาใชไมฝาสังเคราะหทดแทนไมจริงมากขึ้น (Marketeer, 2543: ออนไลน) 
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  ดวยความตองการไมฝาสัง เคราะหที่ เพิ่มขึ้นทําใหในปจจุบัน  (พ .ศ .  2551)  มี
ผูประกอบการที่ผลิตไมฝาสังเคราะห ในตลาด 5 ราย คือ ไมฝาตราเฌอรา ไมฝาสมารทวูดตราชาง 
ไมฝาตราคอนวูด  ไมฝาตราเพชร และไมฝาตราตนไม  ซ่ึงผูผลิตแตละราย ไดทําการกระจาย
สินคาออกมายังพอคาคนกลางหรือตัวแทนจําหนายในแตละจังหวัดเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยางทั่วถึง และมีการพัฒนาผลิตภัณฑไมฝาสังเคราะหใหมีความหลากหลาย สามารถใช
ประโยชนในงานกอสรางและตกแตงไดมากขึ้น เชน ไมฝา ไมเชิงชาย ไมระแนง ไมบัวพื้น ไมพื้น
ไมร้ัว และฝาเพดาน มีการคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตใหไมฝาสังเคราะหมีความแข็งแกรง 
ความสวยงาม  อีกทั้งยังไดทําแผนการตลาดดวยการโฆษณาสินคาผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้
ผูผลิตตางเล็งเห็นวาไมฝาสังเคราะหเปนวัสดุที่มีแนวโนมเจริญเติบโตไดในอนาคต (ฐานเศรษฐกิจ, 
2551: ออนไลน) 
  ตลาดกลุมเปาหมายของวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห  ประกอบดวยผูซ้ือ 2 กลุม 
คือ  กลุมแรกเปนกลุมที่ตองการนําไปใชทดแทนไมฝา ซ่ึงตลาดสวนนี้จะอยูในตางจังหวัด ซ่ึงนิยม
ใชวัสดุเบา ๆ อยางเชน ไมฝา ในการกอสรางบาน   กลุมที่สอง เปนตลาดตกแตง (Decorative 
Product) คือ กลุมที่นําเอาไมฝาสังเคราะหไปทําการตกแตงภายนอก (Exterior Design) เชน ทําเปน
ผนังดานนอกเพื่อใหดูเหมือนบานไม หรือเอาไปติดหนาจั่ว ซ่ึงสวนนี้เปนการขายสินคาเขา
โครงการบานจัดสรร ผูรับเหมากอสราง ชางทั่วไป มัณฑนากรและสถาปนิก (Marketeer, 2543: 
ออนไลน)  

 การกอสรางใน อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีอาณาบริเวณที่ติดตอกับพื้นที่ตัว
เมืองเชียงใหม และเปนพื้นที่ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรอยางตอเนื่องตั้งแต ป พ.ศ. 2545 โดยมี
อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรตอพื้นที่มากถึง 49.76% เมื่อเทียบกับ ป พ.ศ. 2544 ซ่ึงเปน
อัตราสวนที่มากที่สุดของจังหวัด (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม, 2545: ออนไลน)  อีกทั้งยังมี
โครงการหมูบานจัดสรรที่เปดโครงการไปแลวถึง 48 โครงการ (กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 
2549: ออนไลน) และยังมีการขยายตัวตอเนื่องตามถนนวงแหวนรอบที่ 2-3  ซ่ึงอยูในบริเวณโซน
เหนือของ จังหวัดเชียงใหม คือบริเวณ   ถนนเชียงใหม - แมโจ  อําเภอสันทราย  เปนยานที่มีที่อยู
อาศัย มีการกอสรางโครงการบานจัดสรร และมีการกอสรางอาคาร เปนจํานวนมาก จึงมีความ
ตองการวัตถุดิบในการกอสรางจํานวนมาก ไมวาจะเปน ปูนซีเมนต เหล็ก กระเบื้อง และไมฝา
สังเคราะห จึงทําใหในป พ.ศ. 2551 รานคาวัสดุกอสรางของเชียงใหมมีการลงทุนขยายสาขาเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมทุนคาวัสดุเกาแกรายใหญในพื้นที่ ไดแก หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
ซ้ินเซียงหลี สํานักงานใหญ  บริษัท พรเทพวัสดุภัณฑ จํากัด และกลุมทุนจากจังหวัดลําปาง(บริษัท 
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โฮมมอลล จํากัด) ไดเตรียมเปดสาขารานวัสดุกอสรางในเขตดังกลาว (ประชาชาติธุรกิจ, 2551: 
ออนไลน) 

จากการที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่ที่มีอัตราการพัฒนาดานทีอ่ยูอาศยัใน
อัตราที่นาสนใจมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม  และการที่ไมฝาสังเคราะหเปนวัสดุกอสรางที่ยังมี
จํานวนผูผลิตไมมาก  และเริ่มไดรับความนิยมจากผูซ้ือเพิ่มมากขึ้น  จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษา 
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผู ซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภท  ไมฝา
สังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูประกอบธุรกิจจําหนาย
วัสดุกอสรางในการวางแผนการตลาด   การกําหนดกลยุทธการตลาด เพื่อใหสอดคลอง ถูกตองตรง
กับความตองการของผูซ้ือวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภท  ไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
  1.  ทําใหทราบปจจัยสวนปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อ
วัสดุกอสรางประเภท  ไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
  2. เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูประกอบธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง ในการวางแผน
การตลาด การกําหนดกลยุทธการตลาด เพื่อใหสอดคลอง ถูกตองตรงกับความตองการของผูซ้ือและ
บุคคลที่เกี่ยวของในการซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห  
 
นิยามศัพท 

 ปจจัยสวนประสมการตลาด หมายถึง ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะหในอําเภอสันทราย จังหวดัเชยีงใหม  ประกอบดวยปจจยั 4 ดาน คือ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ   ราคา  การจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   
 ไมฝาสงัเคราะห หมายถึง วัสดุที่ถูกคิดคนขึ้นเพื่อนํามาใชทดแทนไมจากธรรมชาติ ซ่ึง
ผลิตขึ้นจากองคประกอบไดแก ปนูซีเมนตปอรตแลนด ทรายละเอยีด เสนใยธรรมชาติ (เสนใย
เซลลูโลส) ภายใตเทคโนโลยีเครื่องอบไอน้ําที่แรงดันและอุณหภูมิสูง ซ่ึงซีเมนต จะเปนสวนผสมที่
ทําใหไมฝาสังเคราะหมีความแข็งแรงทนทาน ไมผุกรอน สวนเสนใยธรรมชาติ(เสนใยเซลลูโลส) 
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เปนสวนผสมที่ทําใหไมฝาสงัเคราะหมีความยืดหยุน ทนทาน ไมเกดิการบิดตวั และไมมีปญหา 
การกัดทําลายจากปลวกหรือแมลงตางๆ ตลอดอายุการใชงาน 
  ผูซ้ือ หมายถึง ผูรับเหมากอสราง และบุคคลที่เกี่ยวของ ที่ซ้ือไมฝาสังเคราะหเพื่อธุรกิจ
รับเหมากอสราง ที่ใชไมฝาสังเคราะห เปนสวนประกอบสําหรับการกอสรางบาน หรือตกแตงที่ 
อยูอาศัย ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
 


