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บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐ
ไมของผูประกอบการคาตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 2) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
สิ่งประดิษฐไมของผูบริโภคในเขตตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และ 3) หาแนวทาง
การพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชวิธีรวบรวมขอมูล 3 วิธีคือ แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม และการสนทนากลุม
กรณีใชแบบสัมภาษณขอมูลสภาพและปญหาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของ
ผูประกอบการคาตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูใหขอมูล คือ ผูประกอบการคา
สิ่งประดิษฐไมในตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 50 ราย เครือ่ งมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
กรณีใชแบบสอบถามขอมูลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ่งประดิษฐไมของผูบริโภคในเขต
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูใหขอมูลคือ ลูกคาซึ่งเขามาซื้อสิ่งประดิษฐไมในตําบล
ทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทั้งหมด 100 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
แบบกําหนดคําตอบใหเลือก มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา คาเฉลี่ย และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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การหาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ การสนทนากลุม
ผูใหขอมูลคือ ผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไมตําบลทาสายลวด จํานวน 20 ทาน
ผลการวิจัย พบวา
1. สภาพและปญหาทางการตลาดของผูประกอบการคาสิง่ ประดิษฐไมตําบลทาสายลวด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากการวิจัยไดทําการพิจารณาโดยแยกเปน 4 ดาน คือ
1.1 ดานผลิตภัณฑ เปนการจําหนายสิ่งประดิษฐไมนําเขาจากประเทศเมียนมาร
ในรูปแบบของเฟอรนิเจอรไมสักประเภทตางๆ ปญหาที่พบคือ สิ่งประดิษฐไมทจี่ ําหนายอยูทกุ ราน
มีความเหมือนกันทั้งรูปแบบและลวดลาย ความละเอียดของชิ้นงานไมเทียบเทาฝมือคนไทย
1.2 ดานราคา สิ่งประดิษฐไมมีราคาที่แตกตางกันตามแตขนาดและประเภทของ
ผลิตภัณฑ มีการแขงขันดานราคาและการขายตัดราคากันมาก ลูกคาสินเชื่อมักมีปญหาการชําระเงิน
คาสินคา
1.3 ดานการจัดจําหนาย ทําเลที่ตั้งของรานคาสวนใหญอยูบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพ
ไทย-พมา หมู 2 ตําบลทาสายลวด เปนการตั้งอยูรวมกันเปนกลุมใหญ เนนการจําหนายสินคาหนาราน
ไมมีการจําหนายสินคาผานชองทางอื่น
1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการสวนใหญไมใหความสําคัญกับกิจกรรม
ทางดานการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ ทั้งๆ ที่จัดเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญมากทางดานการตลาด ขาดผูมีความรูความเขาใจที่จะเขามาใหการสนับสนุนดูแล
2. พฤติกรรมการซื้อสิ่งประดิษฐไมของผูบ ริโภคในตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ดานการจัดหาสินคา และดานการจัดการสินคาเหลือใชอยูใ นระดับนอย
ดานการบริโภคสินคาอยูระดับมาก
3. แนวทางการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากการวิจยั ไดทําการพิจารณาแยกเปน 4 ดาน คือ
3.1 ดานผลิตภัณฑ จัดการฝกอบรมเพิ่มขีดความสามารถใหกับผูผลิตสิ่งประดิษฐไม
การจดลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาใหกับสินคาที่ตนเองเปนผูผลิต ลงทุนใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาชวยในกระบวนการผลิตเพื่อใหไดคณ
ุ ภาพสินคาตามที่ตองการ
3.2 ดานราคา ควรหันมาแขงขันกันทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑมากกวา
การแขงขันดานราคา การทําสัญญาซื้อขายกับลูกคาสินเชื่อใหรัดกุม
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3.3 ดานการจัดจําหนาย ควรมีการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและเลือกใหเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ เพื่อใหการจัดจําหนายมีประสิทธิภาพ และเปดโอกาสใหลูกคารูจักและสนใจสินคา
มากขึ้นเลือกใชแตบริการขนสงที่มีความชํานาญและมีประสบการณสูง
3.4 ดานการสงเสริมการตลาด สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธสินคาและรานคาเปน
อันดับแรก เพือ่ จะไดเปนที่รจู ักของลูกคา แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณและจุดเดนของสิง่ ประดิษฐไม
ที่ทางรานวางจําหนาย ควรมีการรวมกลุมกันของผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไม เพื่อขอความ
รวมมือ และสนับสนุนการสงเสริมการคาสิ่งประดิษฐไมจากภาครัฐบาลอยางจริงจัง

คําสําคัญ : การพัฒนา / การตลาด / ผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไม
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ABSTRACT
The purpose of this study was to 1) study the problem of wood product marketing
development of Maesod traders in Thasailuad Sub-District Maesod District Tak Province,
2) study the behavior of buying wood product of the customers in Thasailuad Sub-District
Maesod District Tak Province and 3) find the guidelines for wood product marketing
development of Maesod traders in Thasailuad Sub-District Maesod District Tak Province.
The data were collected by an interview, a questionnaire and a focused group
discussion. In an interview, the data of the problem of wood product marketing development of
Maesod traders in Thasailuad Sub-District Maesod District Tak Province was collected from the
50 wood product traders in Thasailuad Sub-District Maesod District Tak Province. The research
tools were an structured interview.
In a questionnaire, the data of the problem of wood product marketing development of
Maesod traders in Thasailuad Sub-District Maesod District Tak Province were collected from
100 wood product customers in Thasailuad Sub-District Maesod District Tak Province. The
research tools was the questionnaires that have fixed the answer, the scale, the average, and the
standard deviation.
For the guidelines for wood product marketing development of Maesod traders in
Thasailuad Sub-District Maesod District Tak Province, the research tool was a focus group
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discussion. The data was collected from 20 wood product traders in Thasailuad Sub-District
Maesod District Tak Province.
The results of the research found that:
1. The problems of wood product marketing development of Maesod traders in
Thasailuad Sub-District Maesod District Tak Province were divided into four points.
1.1 The products: the wood products were imported from Myanmar in the form of
the teak furniture, wood products were the same design and style. The quality of wood product
was not good as much as Thai wood products.
1.2 The cost : the price of wood product were depend one the size and the kind of
the products size and a kind of the product. There was a price competition between the traders.
The credit customers usually have a problem of paying.
1.3 The commerce: most of the stores were located near the Thai-Myanmar
Friendship Bridge at Moo 2 Thasailuad Sub-District. They were located together in a big group.
They only sold products in front of a store. There was not other way to sell the products.
1.4 The marketing: most of the wood traders did not pay attention to the marketing
promotion such as an advertisement, a public relation, though these ways were important for
marketing and also lacking of expert people to support the marketing.
2. The behavior of buying wood products in Thasailuad sub-district Maesod
district, Tak province, when considered in product providing and the management of surplus
products were at a low level whereas product’s consumption was at a high level.
3. The guidelines for wood product marketing development of Maesod traders in
Thasailuad Sub-District Maesod District Tak Province were divided into four points.
3.1 The products: the wood product traders should be trained to be able to sell more
products, the wood products should have a copyright, and there should use new technology in
the processing of products to get the good quality.
3.2 The cost: there should be more competed in a quality of the products between
the traders than a price competition and the contract of sale to make a customer credit should be
more conciseness.
3.3 The commerce: the products should sell in the appropriate ways, the products
should be transported by the expert and experienced transportation.
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3.4 The marketing: the wood product traders should support public relation in
order to make the customers know more about the products, the products should have the
prominent point and their own identity, the wood traders should gather into a group to ask for
cooperation and supporting about the wood product trading from the government.

KEYWORD : THE DEVELOPMENT / MARKETING / WOOD PRODUCT
TRADER TAMBOL THASAILUAD MUNICIPALITY
MAESOT DISTRICT TAK PROVINCE

ความเปนมาและความสําคัญ
“ทาสายลวด” เปนตําบลเล็กๆ แหงหนึ่งในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตั้งอยูบริเวณแนว
ชายแดนไทยฝงตะวันตกตรงขามกับเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมาร มีแมน้ําเมยเปนแนวแบงเขต
พรมแดนระหวางกัน จากการที่มีพรมแดนติดตอกันเชนนี้เปนผลใหเกิดมีความผสมผสานกันอยาง
กลมกลืนทั้งทางดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการดํารงชีวติ ประจําวันของ
ประชาชนทั้งในตําบลทาสายลวดและเมืองเมียวดี การติดตอคาขายนับเปนสื่อกลางที่สําคัญอยาง
หนึ่งที่กอใหเกิดความผสมผสานเหลานี้ขึ้น
สินคาที่ซื้อขายกันมีมากมายหลายรูปแบบไมวาจะเปนสินคาอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม
ยารักษาโรค น้ํามันดีเซลล เหลานี้ลวนเปนสินคาจําเปนของประชาชนในประเทศเมียนมารทั้งสิ้น
สวนสินคาที่ประเทศไทยนําเขาจากประเทศเมียนมารนนั้ มีอยูหลายชนิดเชนกัน ไดแก อาหารสด
จําพวกกุง ปูและปลา อัญมณี สิ่งประดิษฐไม เปนตน
หากจะกลาวถึงการคาสิ่งประดิษฐไมในตําบลทาสายลวดนั้น ในอดีตเปนเพียงเพื่อสนอง
ตอบความตองการใชไมภายในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่เทานั้น เริ่มจากตัดไมในบริเวณ
พื้นที่ปาไมใกลบานเพียงปริมาณเล็กนอย เพื่อนํามาใชในการปลูกสรางบานเรือนและทําเครื่องใช
ในครัวเรือนของตนเอง เชน ตู เตียง เปนตน สิ่งประดิษฐไมที่ประดิษฐขึ้นมาอาจมีความแตกตาง
กันบางตามแตฝมือของแตละบาน หากบานไหนมีฝมือหรือมีความชํานาญมากกวาก็จะไดรับการ
รองขอความชวยเหลือในการผลิตในแตละครั้งดวย ตอมาความนิยมในการใชสิ่งประดิษฐไมเริ่ม
ขยายวงกวางออกไปมากขึ้น โดยมีพอคาแมคาเรที่นําสินคาจากพื้นที่อนื่ เขามาขายยังตําบล
ทาสายลวด และไดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคานั้นๆ กับสิ่งประดิษฐไมที่ชาวบานทําขึ้น

สักทอง : วารสารการวิจัย

83

จึงเปนหนทางใหสิ่งประดิษฐไมเริ่มเปนทีร่ ูจักและตองการของประชาชนภายนอกพืน้ ที่ดวย ทําให
ประชาชนในพื้นที่เริ่มหันมาผลิตสิ่งประดิษฐไมเพื่อขายกันมากขึ้น รูปแบบของสิ่งประดิษฐไม
ยังคงเปนแบบที่เรียบงาย ไมมีลวดลายตางๆ เชนในปจจุบัน ปริมาณไมที่นํามาใชเพิม่ มากขึ้นจาก
เมื่อกอนที่เคยใชเพียงเล็กนอยภายในพื้นทีป่ าใกลที่พักอาศัย เริ่มขยายพื้นที่กวางออกไปเรื่อยๆ ตาม
ปริมาณความตองการและความนิยมในการใชสิ่งประดิษฐไมของลูกคา สงผลใหปาไมถูกตัดมาก
ขึ้นประกอบกับปาไมทั่วประเทศไทยถูกทําลายลงไปมากภายในระยะเวลาอันสั้น สงผลใหเกิด
วิกฤตการณนา้ํ ทวมเปนประจําทุกป รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึน้ จึงไดมกี ารออกกฎหมาย
หามตัดไมทําลายปา ขณะเดียวกันไดมีการสงเสริมการปลูกตนสัก เพื่อเปนการทดแทนพื้นที่ปาที่
เสียหายไป มีการแจกพันธุก ลาสักฟรีใหกับประชาชนนําไปปลูก ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงไดมีการ
ระวางโทษสําหรับผูที่ลักลอบตัดไมทําลายปาสูงสุดคือ ยึดทรัพยเปนของแผนดิน ดวยเหตุนี้เอง
พอคาไมทั้งในอดีตและรวมไปถึงผูมีอิทธิพลตางๆ จึงไมกลาลักลอบตัดไมใหเห็นเหมือนเชนอดีต
ที่ผานมา
ปจจุบันไมสักที่ใชในประเทศสวนใหญไดมาจากไม ออป. ซึ่งเปนหนวยงานของ
กรมปาไมที่นาํ ไมออกมาประมูลขายใหกับโรงเลื่อยตางๆ เพื่อที่จะทําการแปรรูปจําหนายใหกับ
ประชาชน สวนหนึ่งยังมีการลักลอบตัดไมในประเทศไทยออกมาขายใหกับชาวบาน แตก็เปนเพียง
สวนนอย และอีกสวนหนึ่งเปนไมที่นําเขาจากตางประเทศ โดยทางกฎหมายรัฐบาลทัง้ สองประเทศ
อนุญาตใหทําได จึงทําใหเริม่ มีผูหันมานําเขาไมจากประเทศเพื่อนบานกันมากขึ้นเรื่อยๆ การนําเขา
สิ่งประดิษฐไมเหลานี้สวนใหญมาจากประเทศเมียนมารภายใตความรวมมือของทั้งสองประเทศ
ในการสงเสริมการคาชายแดน ตลาดการคาไมในตําบลทาสายลวดไดเติบโตขึ้นมาเรื่อย
จนในปจจุบันสิ่งประดิษฐไมไดกลายเปนสินคาที่อยูคูกบั ตําบลทาสายลวดมานานกวา 10 ป
มีรูปแบบตางๆ ตามลักษณะความตองการของผูซื้อเชนโตะ ตู เตียง เกาอี้ ตั่ง ชุดเฟอรนิเจอร
ไมคิ้วบัว ไมแกะสลัก วงกบ บานประตู หนาตาง เปนตน จัดไดวาเปนตลาดคาไมที่ใหญที่สุด
แหงหนึ่งของประเทศไทย ประเภทของไมที่นํามาประดิษฐเปนเฟอรนิเจอรนั้น สวนใหญเปนพวก
ไมสัก ไมประดูและไมแดง
จากรายงานประจําปของดานศุลกากรแมสอด เกี่ยวกับสถิติสินคานําเขาที่มีมูลคาสูงที่สุด
10 อันดับในปงบประมาณ 2546 ถึง 2548 สิ่งประดิษฐไมรวมอยูใน 10 อันดับนี้ดว ย และลาสุด
ปงบประมาณ 2549 สิ่งประดิษฐไมไดครองอันดับหนึ่งในการเปนสินคานําเขาที่มีมูลคาสูงสุด
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สถิติการนําเขาสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไม ตัง้ แตปงบประมาณ 2546 มีดงั นี้ (ปงบประมาณ
2549 นําเขาตั้งแต ต.ค.48 – ก.ย.49)
ปงบประมาณ 2546 นําเขามูลคา
48.064
ลานบาท
ปงบประมาณ 2547 นําเขามูลคา
10.797
ลานบาท
ปงบประมาณ 2548 นําเขามูลคา
17.691
ลานบาท
ปงบประมาณ 2549 นําเขามูลคา 285.729
ลานบาท
ซึ่งจะเห็นไดวา ปงบประมาณ 2549 มีผูประกอบการจํานวนมากนําเขาสิ่งประดิษฐที่ทาํ ดวยไม
ทําใหยอดจัดเก็บคาภาษีอากรของดานศุลกากรแมสอดสูงถึง 61 ลานบาท สูงกวาประมาณการมาก
และสูงกวาการจัดเก็บภาษีอากรทั้งปของปงบประมาณ 2548 ซึ่งเก็บไดเพียง 57 ลานบาท
มูลคาการนําเขาสิ่งประดิษฐไมมีแนวโนมวาจะเพิ่มมากขึน้ ทุกๆ ป ปจจุบันมีรานคาเฟอรนิเจอรไม
ทั้งหมด 52 รายในตําบลเล็กๆ แหงนี้ จากสถิติมูลคาการนําเขาสิ่งประดิษฐไมในแตละปที่ผานมา
ของดานศุลกากรแมสอด ทําใหทราบวาในกิจการการคาสิ่งประดิษฐไมนี้มีเงินหมุนเวียนมูลคา
มหาศาล สงผลใหมีการกระจายตัวของกลุมผูซื้อออกไป จากเดิมอยูแ คในตําบลทาสายลวดแลว
ขยายออกไปสูตําบลและอําเภอใกลเคียง ในที่สุดก็กระจายไปสูตางจังหวัดทัว่ ประเทศและ
ตางประเทศ อีกทั้งไดรับการยอมรับจากผูค นในวงการไมวา เปนแหลงจําหนายสิ่งประดิษฐไม
ที่ใหญแหงหนึง่ ของประเทศ เมื่อตลาดมีการขยายตัวมากขึ้นเศรษฐกิจของชุมชนก็ดีขนึ้ ตามไปดวย
จากเดิมชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจางทั่วไป รายไดตอปไมมาก แตเมือ่ มีการ
ขยายตัวของตลาดการคาสิ่งประดิษฐไม ทําใหชาวบานมีงานทํามากขึน้ และรายไดทไี่ ดรับก็มากขึน้
ดวย ขณะเดียวกันปญหาตางๆ ก็มีมากขึ้นตามมาดวย ปญหาที่พบเห็นเสมอของการตลาดการคา
สิ่งประดิษฐไม คือ การดําเนินธุรกิจแบบเชิงรับมากกวาเชิงรุก สวนใหญเปนการรอลูกคาเขามาหา
ซื้อสินคาถึงหนาราน รูปแบบของผลิตภัณฑยังลาสมัยไมมีความหลากหลาย มีรูปแบบที่ใกลเคียง
หรือเหมือนกันแทบ ทุกราน มีการแขงขันกันดานราคาสูง การตัดราคาสินคา การแยงสินคา
กันเองในหมูผคู าดวยกัน การแยงชิงทําเลที่เหมาะสม การจัดจําหนายสินคาไมไดรบั การพัฒนา
เทาที่ควร ขาดการสงเสริมการตลาด ตลอดจนวิธีการขนสงยังทําใหสินคาเกิดความเสียหายไมมีการ
พัฒนาวิธีการขนสงใหดกี วาที่เปนอยู การหาผลประโยชนของขาราชการบางกลุม เหลานี้ลวนเปน
ปญหาที่ยังไมไดรับการแกไข
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจยั ตองการหาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคาของผูประกอบการคา
ตําบลทาสายลวดใหมีศักยภาพ พัฒนากลไกการตลาดอยางมีระบบแบบแผนภายใตกฎหมายและ
การอนุรักษธรรมชาติอยางสูงที่สุด สามารถนําผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณเปนของตนเองแขงขันกับ
ตลาดโลกไดอยางภาคภูมิใจ เปนการปองกันการแขงขันกับคูแขงภายในประเทศหรือตางประเทศ
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ่งประดิษฐไมของผูบริโภคในเขตตําบลทาสายลวด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

วิธีการศึกษา
ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไม
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
1. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูประกอบการคาสิง่ ประดิษฐไมตําบลทาสายลวด
อําเภอแมสอด จังหวัดตากทัง้ สิ้นจํานวน 50 ราย
2. เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งผูวิจัย สรางขึ้น
ตามวัตถุประสงค แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ
ตอนที่ 2 สภาพการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไม ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
ตอนที่ 3 ปญหาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไม ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
3. วิธีการรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
3.1 ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
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3.2 ผูวิจัยดําเนินการจัดเก็บแบบสัมภาษณดวยตนเองบางสวน และประสาน
ความรวมมือผานทางชมรมผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไมตําบลทาสายลวด ในการชวยเหลือ
ดําเนินการสัมภาษณและจัดเก็บแบบสัมภาษณ
3.3 เมื่อไดแบบสัมภาษณกลับคืนมาแลว จึงดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณของคําตอบ
3.4 นําแบบสัมภาษณที่ตรวจสอบแลวไปวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS/FW)
ในตอนที่ 1 ใชการวิเคราะหโดยการพรรณนาในตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และสรุปในตอนที่ 4 โดยการ
ทําการสนทนากลุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ผูว จิ ัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยการแสดงจํานวนและหาคารอยละของผูตอบแบบสัมภาษณแตละคําตอบในขอคําถามและนํามา
เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 สภาพการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไม ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ผูว ิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการนําแบบสัมภาษณที่ไดสัมภาษณทั้งหมด
50 ทาน นํามาสรุปเรียบเรียงในรูปแบบการพรรณนา
ตอนที่ 3 ปญหาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไม ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก ผูวิจยั ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการนําแบบสัมภาษณ ที่ไดสัมภาษณทั้งหมด 50 ทาน นํามา
สรุปเรียบเรียงในรูปแบบการพรรณนา โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูลคือ การหาคารอยละ
(Percentage) การหาคาเฉลี่ย ( X ) และการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ่งประดิษฐไมของผูบริโภค
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
1. กลุมตัวอยาง
ลูกคาซึ่งเขามาซื้อสิ่งประดิษฐไมในตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทั้งหมด
100 ราย
2. เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบกําหนดคําตอบใหเลือก เกีย่ วกับ
พฤติกรรมการซื้อสิ่งประดิษฐไมของผูบริโภคในเขตตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ไดแก
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
กําหนดคําตอบใหเลือกตอบ เชน เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและรายได
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสิ่งประดิษฐไมของผูบริโภค ในเขตตําบล
ทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale)
3. วิธีการรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
3.1 ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2 ผูวิจัยดําเนินการสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเองบางสวนและ
ประสานการแจกและนัดหมายการเก็บแบบสอบถาม ผานทางชมรมผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไม
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
3.3 ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบคําถาม
เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS/FW)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละของแตละตัวเลือกในขอคําถาม จากนั้น
นํามาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสิ่งประดิษฐไมของผูบริโภค ในเขตตําบล
ทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูวจิ ัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีการหาคารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย ( X )
และการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไม
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
1. ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลในการทําวิจยั ครั้งนี้ไดแก ผูประกอบการคาสิง่ ประดิษฐไมในตําบล
ทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทั้งหมด จํานวน 20 ราย
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2. เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สัมภาษณ
ผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไมในตําบลทาสายลวดทั้งหมด 20 ราย เกี่ยวกับวิธีการหาแนวทาง
ในการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
3. วิธีการรวบรวมขอมูล
3.1 ผูวิจัยรวมกับชมรมผูประกอบการคาสิง่ ประดิษฐไมตําบลทาสายลวดรวมกัน
ดําเนินการสัมภาษณผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไมตําบลทาสายลวดทัง้ หมด 20 ราย โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางในหัวขอเกี่ยวกับ การหาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐ
ไมตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
3.2 ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําตอบ
3.3 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทงั้ หมดสงใหกบั ผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 ทาน
ใชเวลาในการศึกษาและวิเคราะหขอมูลอยางนอย 1 สัปดาห
3.4 นัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 20 ทาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคา
สิ่งประดิษฐไมของผูประกอบการคา ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 นําผลที่ไดจากการสัมภาษณการหาแนวทางการพัฒนาการตลาดการคา
สิ่งประดิษฐไม จากผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไมทั้ง 20 ราย พรอมทั้งบทสรุปสภาพและปญหา
การตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตลอดจนบทสรุป
พฤติกรรมผูบริโภคสงใหกบั ผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 ทาน เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะห โดยใหเวลา
ในการศึกษาขอมูล 1 สัปดาห
4.2 หลังจากนัน้ จึงมีการรวมประชุมสนทนากลุมทั้ง 20 ทาน เพื่อหาแนวทางทางการ
พัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไมตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในการวิเคราะห
ขอมูลนี้ผูวิจัยใชการวิเคราะหโดยการพรรณนา

ผลการวิจัย
จากการศึกษา แนวทางการพัฒนาการตลาดการคาสิ่งประดิษฐไม ตําบลทาสายลวด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูว ิจัยไดแบงเปนประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น ดังนี้
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1. ดานผลิตภัณฑ
พบวา สิ่งประดิษฐไมทวี่ างจําหนายที่ตําบลทาสายลวดนัน้ สวนใหญนาํ เขาจากประเทศ
เมียนมารในรูปแบบของเฟอรนิเจอรไมสัก ปญหาที่สําคัญของสิ่งประดิษฐไมในดานผลิตภัณฑ
คือ สิ่งประดิษฐไมที่วางจําหนายอยูมีรูปแบบและลวดลายที่เหมือนและซ้ํากัน จะมีคณ
ุ ภาพต่ํากวา
ชางฝมือชาวไทย มีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต ยังลาสมัย
ดานตนทุนการผลิตนั้นสิ่งประดิษฐไมที่นาํ เขาจากประเทศเมียนมารจะมีตนทุนที่ต่ํากวาการผลิต
โดยชางฝมือชาวไทยมาก แตจากผลการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคสิ่งประดิษฐไมในตําบลทา
สายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา มีผูบริโภคจํานวนไมนอยยินดีจายเงินซื้อสิ่งประดิษฐไม
ในราคาสูง เพือ่ ใหไดมาซึ่งสิง่ ประดิษฐไมที่มีคุณภาพสูงดวย สอดคลองกับหนึ่งในแนวคิด
พฤติกรรมการซื้อ 4 แบบ ของ ฟลิป คอตเลอร (2000 : 56, อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคน
อื่นๆ 2546 : 218) คือ พฤติกรรมการซื้อแบบซับซอน ที่กลาวไววา ผูซื้อจะสํารวจตลาดกอนวามี
สินคาใดบางทีว่ างจําหนายอยู หากพบความแตกตางในเรื่องคุณภาพของสินคา ผูซื้อก็อาจตัดสินใจ
ซื้อสินคาที่มีราคาแพงกวา แสดงใหเห็นวามีผูบริโภคจํานวนไมนอยทีใ่ หความสําคัญกับคุณภาพ
ของสินคามาก จากงานวิจยั ของ อาคม สุรางคเผา (2539 : ไมปรากฏเลขหนา) ศึกษาเรือ่ งการ
ดําเนินงานของธุรกิจเฟอรนิเจอรในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมพบวา ในดานการตลาดของธุรกิจ
เฟอรนิเจอรเนนความสําคัญของผลิตภัณฑเปนอันดับแรก เฟอรนิเจอรที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
จะตองมีลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑที่เนนคุณภาพเปนหลัก สิ่งประดิษฐไมก็เชนกันมีจดุ เดน
อยูที่คุณภาพความคงทน ความสวยงามของลายไม ซึ่งไมสักจากประเทศเมียนมารจดั ไดวา เปนไม
สักที่สวยที่สุดในโลก ดังนั้นรูปแบบ ลวดลาย และคุณภาพของผลิตภัณฑจึงตองมีความเปน
เอกลักษณและมีการพัฒนาอยูเสมอ เปนอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไมตอง
คํานึงถึง ตรงกับแนวความคิดมุงตัวผลิตภัณฑ (The product concept) ของธงชัย สันติวงษ (2538 :
26-38) ที่เห็นวา ผูบริโภคพอใจกับสินคาทีม่ ีคุณภาพ คุณสมบัติและรูปรางที่มุงเนนความพยายาม
ในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา หากผูผลิตยึดแนวความคิดนี้จะมีความพยายาม
สรางรูปแบบสินคาใหมๆ ออกสูตลาด การนําเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยมาใช
ในกระบวนการผลิต เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพดานกําลังการผลิตใหสามารถผลิตสินคาได
ในปริมาณที่มากขึ้น เพียงพอตอความตองการของตลาด อีกทั้งยังไดสินคาที่มีคุณภาพตามตองการ
ไพโรจน วิรยิ จารี (2539 : 2-5) กลาวไวเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑวา ผลิตภัณฑตองมีความ
เหนือกวาผลิตภัณฑอนื่ ในตลาด ตองมีเอกลักษณที่ไมเหมือนคูแขงขัน ตองสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคมากกวาการแขงขันกับผลิตภัณฑของคูแขงขัน รวมทั้ง
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2. ดานราคา
พบวา ราคาของสิ่งประดิษฐไมมีความแตกตางกันตามประเภทของสินคา ปจจุบันการ
ขยายตัวเพิ่มจํานวนของรานคามากขึ้น ปญหาการแขงขันดานราคาจึงเกิดขึ้น มีความตองการดึงดูด
ความสนใจของลูกคาใหเขามาซื้อสินคาในรานตนเอง มีการขายสินคาตัดราคากัน ทําใหราคาขาย
ต่ํา แมวาราคาตนทุนของสิ่งประดิษฐไมจะขยับตัวสูงขึ้นแตผูประกอบการไมสามารถขยับราคา
ขายไดสูงขึ้นมากเทาที่ควร อีกทั้งยังมีการแขงขันโดยการมอบสินเชื่อใหกับลูกคา ทําใหเกิดความ
เสี่ยงตอการเพิม่ จํานวนของหนี้สูญ มีงานวิจัยของ จารุวรรณ เจริญสุข เรื่อง พฤติกรรมผูซื้อในการ
เลือกซื้อวัสดุกอ สรางประเภทไม : กรณีศกึ ษา บริษัทเชียงใหมสุขสวัสดิค์ าไม จํากัด กลาววา ปจจัย
ดานราคาที่ลูกคาใหความสําคัญมาก ไดแก ราคาสินคาที่สามารถตอรองไดและมีการใหสวนลด
พิเศษหรือสินเชื่อแกลูกคา
3. ดานการจัดจําหนาย
ทําเลที่ตั้งของรานคาสิ่งประดิษฐไมสว นใหญตั้งอยูในสถานที่ทองเที่ยวตลาดริมเมย ตําบล
ทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งเปนศูนยรวมผลิตภัณฑสิ่งประดิษฐไมอยูแ ลว วิธีการจัด
จําหนายเปนแบบเดียวกันทุกราน คือ จําหนายสินคาเฉพาะหนารานเทานั้น ไมมีการจําหนายผาน
ชองทางอื่น ไมวาจะเปนการจําหนายสินคาผานอินเตอรเน็ต ผานทางนิตยสาร ผานสื่อหนังสือพิมพ
หรือผานสื่อโทรทัศน แนวความคิดที่สอดคลองกับความหลากหลายของชองทางการจัดจําหนาย
คือ กรอบแนวคิดผูซื้อ (4Cs) ของ โรเบิรต เลาทเทอรบอรน อธิบายไววา ความสะดวกสบาย
(Convenience) หมายถึง ชองทางการจัดจําหนายตองอํานวยใหผูบริโภคมีความสะดวก ในการซื้อมาก
ที่สุด ยิ่งมีชองทางการจัดจําหนายหรือหนารานมากเทาไหร โอกาสที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาก็มากขึน้
เทานั้น ณัฐกิจ ลิศศักดาเดช (2543 : ไมปรากฏเลขหนา) กลาวไวในงานวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อเครื่องใชไฟฟาในครัวแบบฝงของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม
กลาววา ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญไมนอยไปกวาดานราคา ดวยชอง
ทางการจัดจําหนายทีห่ ลากหลายสามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยงาย และมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภคมากขึ้น การจัดรานสวนใหญ เนนการวางโชวสินคาที่มีอยูภายในรานใหดูมีปริมาณมาก
มีสินคาใหเลือกมากมายหลายประเภท เปนระเบียบเปนหมวดหมู เพือ่ ใหความสะดวกสบายแกลูกคา
ที่เขามาเลือกซื้อสินคา มีงานวิจัยที่สนับสนุนวิธีการวางโชวสินคาแบบนี้วา รานที่มกี ารจัดตกแตง
ในรูปแบบที่ทนั สมัย เปนหมวดหมู มีสินคาใหเลือกมากมาย สามารถดึงดูดความสนใจใหผูบริโภค
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ซื้อสินคาไดมากกวา (ปราการ กรองแกว : 2546) รานคารายเล็กสวนใหญ ขาดแคลนเงินทุนสํารอง
เพราะสินคาประเภทสิ่งประดิษฐไมตองมีการจายเงินซื้อกอน เพื่อนําไป ทําสีตกแตงรายละเอียดตางๆ
ซึ่งในสินคาใหญๆ บางรายการจําเปนตองใชเวลาตกแตงนานประมาณ 1 เดือน การขนสงยังไมเปน
ระบบสากล รานคาสวนใหญใชการขนสงแบบชาวบานขับรถรับจางไปสงสิ่งประดิษฐไมยังทีห่ มาย
ปลายทาง ในระหวางทางหรือสิ่งประดิษฐไมอาจทําได ไมดีพอ ทําใหสินคาเกิดการชํารุดแตกหัก
และสวนใหญสินคาไมคอยไดรับการดูแลทีด่ ีพอจากคนขับรถอีกทั้งยังพบกับขอจํากัดทางกฎหมาย
คือ หามบรรทุกสูงเกินกวา 3 เมตร จึงทําใหการบรรทุกทําไดนอยลง ตนทุนก็จะสูงขึ้น
4. ดานการสงเสริมการตลาด
รานคาที่ใชพนักงานขายชาวเมียนมารจะพบปญหาในดานการสื่อสารและการตัดสินใจ
ในการขาย การใหบริการหลังการขายสวนใหญแลวจะมีอุปสรรคมากเนื่องจากรานคาไมสามารถ
ตามไปซอมแซมสินคาที่ชํารุดเสียหาย เนือ่ งจากการเดินทางไกลของสินคา การขนสงที่เกิดจาก
ความประมาท ปญหาหลักดานการสงเสริมการตลาดของผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไม
ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก คือ การขาดการประชาสัมพันธรานคาและสินคา
ผูประกอบการสวนใหญไมใหความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาเลย ขาดการดูแล
สนับสนุนจากหนวยงานราชการในการสงเสริมใหความรู ทั้งที่ในความจริงแลวการสงเสริม
การตลาดถือเปนหัวใจหลักของการพัฒนาการตลาด ลูกคาหรือผูบริโภคสวนใหญทราบขาว หรือ
รับรู จากคําบอกเลาของบุคคลใกลชิด เพือ่ นสนิทเทานัน้ ลูกคาจะเปนผูเขามาหาผูประกอบการเอง
ถึงหนาราน ไมมีการใชพนักงานขายผูประกอบการเปนผูขายเอง ปญหาตางๆ เหลานี้เปนปญหาที่
ตองไดรับการแกไขปรับปรุง กรอบแนวคิดผูซื้อ (4Cs) ของ โรเบิรต เลาทเทอรบอรน (1990 : 26)
ที่กลาวไววา การสงเสริมการตลาดพัฒนาไปสูการสื่อสาร (Communication) เปนเรื่องที่สําคัญ
อยางยิ่ง การสือ่ สารชวยสรางความรับรูใหเกิดขึ้นกับผูบริโภค ชวยกระตุนใหผูบริโภคสนใจสินคา
และอยากซื้อสินคา โดยผานการโฆษณา ประชาสัมพันธ การจัดงานแสดงสินคา การโฆษณา
ประชาสัมพันธถือเปนตัวกลางในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาใหแกผูบริโภคไดรบั รู พรอมทั้ง
เปนตัวกระตุนความตองการของผูบริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอืน่ ๆ (2546 : ไมปรากฏเลข
หนา ) กลาวไวในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม 2546 วา ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ
และสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการคนหาขอมูลที่
เกี่ยวของมากขึ้น ดังนั้น จึงตองใหความสนใจเกี่ยวกับแหลงขอมูลซึ่งผูบริโภคแสวงหา แหลงขอมูล
ที่ผูบริโภคแสวงหานี้ สามารถสรางขึ้นไดจากกิจกรรมสงเสริมการตลาดตางๆ ที่ผูประกอบการ
สามารถจัดใหมีขึ้นได ไมวาจะเปนการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว เปนตน อดุลยและดลยา จาตุรงคกุล (2549 : 17-18) กลาววา การสงเสริม
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ก็เปรียบเสมือนตัวแกไขปญหาใหไดและมากกวาสินคาของคูแขง ขาวสารหลังการซื้อเปนการ
ยืนยันวาการตัดสินใจซื้อของลูกคาถูกตองดวยในเวลาเดียวกัน การสงเสริมการตลาดควรมีการ
พัฒนาควบคูกนั ไปกับชองทางการจําหนาย โดยเปาหมายของการสงเสริมนั้น อาจจะเนนถึงคุณภาพ
ตราสินคาและจุดเดนของผลิตภัณฑมากขึ้น ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการสงเสริม
การตลาดใหมากขึ้น ยิ่งมีการสงเสริมการตลาดมากเทาใดผูบริโภคหรือลูกคาก็จะรูจกั ผลิตภัณฑ
มากขึ้นเทานัน้ กลุมของลูกคาจะขยายวงกวางออกไป จากแตเดิมอาจเปนเพียงกลุมเล็กจากอําเภอ
ใกลเคียง เมื่อมีการสงเสริมการตลาดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ กลุมลูกคาก็จะขยายวงกวาง
ออกไปเรื่อยๆ กลายเปนตางจังหวัด ตางภูมิภาคไปจนถึงระดับตางประเทศ ตามแตความสามารถ
ในการเลือกเทคนิควิธีการสงเสริมการตลาดของผูประกอบการ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจยั ผูวิจยั มีขอเสนอแนะตอผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไมตําบลทาสายลวด
ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ
1.1 ใหผูประกอบการควรใหความสนใจพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑในการที่จะทํา
ใหผลิตภัณฑมีความทันสมัยแตกตางจากรูปแบบเดิม
1.2 ผูประกอบการควรหามาตรการปองกันการลอกเลียนรูปแบบและลวดลายของ
ผลิตภัณฑที่ตนเองคิดคนและผลิตขึ้น
1.3 ผูประกอบการควรลงทุนดานเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยในการผลิต
เพื่อใหไดสิ่งประดิษฐไมที่มคี ุณภาพและมีปริมาณเปนทีพ่ อใจของลูกคา
2. ดานราคา
2.1 ควรเนนใหผูประกอบการเห็นถึงความสําคัญดานราคาควบคูไปกับดานคุณภาพ
ของสินคา
2.2 ผูประกอบการไมควรเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อใหแกลูกคาที่ไมมนั่ ใจในเรื่องการ
จายเงิน
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3. ดานการจัดจําหนาย
3.1 เพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาใหมากขึ้น
3.2 เนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและลวดลายที่สวยงาม
3.3 ใชบริการขนสงที่ไดมาตรฐานและมีความรับผิดชอบในตัวสินคา ในกรณีที่สินคา
เกิดความเสียหายจากการขนสง
4. ดานการสงเสริมการตลาด
4.1 ควรมีการลงทุนดานโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและรานคาใหมากขึ้น
4.2 ควรสรางความสามัคคีในการรวมกลุมของผูประกอบการคาสิ่งประดิษฐไมตําบล
ทาสายลวด เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองกับหนวยงานราชการในการขอความรวมมือสนับสนุน
การสงเสริมสิ่งประดิษฐไมจากภาครัฐบาลอยางจริงจัง และเปนการเพิม่ ขีดความสามารถในดาน
การตลาดการคาสิ่งประดิษฐไม พรอมสนับสนุนชองทางการคาใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและ
ประหยัดที่สุด อันเปนการผลักดันเศรษฐกิจของชาติอีกทางหนึ่งดวย
4.3 ใหความสําคัญแกบริการหลังการขาย เนื่องจากสิ่งประดิษฐไมเปนสินคาที่มี
การใชอยางตอเนื่องและมีใหเลือกใชหลายชิ้นหลายขนาด ความพอใจของลูกคาจะสงผลใหลูกคา
กลับมาใชบริการของทางรานตอไปในภายหนา
ขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐบาล
กรมปาไม ควรลดขั้นตอนการตรวจสิ่งประดิษฐไมนําเขาที่ซ้ําซอนกับหนวยงานอืน่ เชน
ศุลกากร เพื่อเปนความสะดวกและรวดเร็วตอการดําเนินพิธีการนําเขาของผูประกอบการคา
สิ่งประดิษฐไม ควรยกเลิกการใชใบ 3 ตอนซึ่งเปนเอกสารที่ใชในการกํากับจํานวนสิ่งประดิษฐไม
ที่ใชในการเดินทางไปสูจุดหมายปลายทาง เนื่องจากมีเอกสารใบเสียภาษีสรรพากรที่เสียภาษี
ในขณะนําสิ่งประดิษฐไมเขามาในประเทศแลว จึงเปนการซ้ําซอนอยางไมมีเหตุผล
กรมศุลกากร ควรลดภาษีการนําเขาสินคาประเภทสิ่งประดิษฐไม ดวยเหตุผลที่วา
ประเทศไทยมีกฎหมายหามตัดไมทําลายปา สงผลใหขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติประเภทไม
จึงเห็นสมควรใหมีการลดภาษีนําเขา เพื่อใหเกิดการบริโภคสินคาประเภทสิ่งประดิษฐไมอยาง
สมดุลและเปนการปองกันการตัดไมทําลายปา อีกทั้งการลดภาษีนําเขายังเปนการชวยลดตนทุน
ของสินคาสิ่งประดิษฐไม ทําใหเกิดการพัฒนาการตลาดมากยิ่งขึน้
หนวยงานทหาร ซึ่งเขามารวมในการดําเนินการตรวจสิ่งประดิษฐไมนาํ เขา เปนการ
ทํางานที่ทับซอนกับหนวยงานของศุลกากรที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงและมีประสิทธิภาพ
มากกวา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเขาสินคา จึงเห็นควรวาทหารไมจําเปนตองเขามามี
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หนวยงานภาครัฐบาลระดับจังหวัด ควรใหความสนใจตอการพัฒนาการตลาดการคา
สิ่งประดิษฐไม ตําบลทาสายลวดใหมากยิง่ ขึ้น เพราะเปนการคาที่ไดรับความสนใจจากลูกคาทั้ง
ในและตางประเทศมาก ดูไดจากสถิติการนําเขาสิ่งประดิษฐไม อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ปงบประมาณ 2549 มีมูลคาการนําเขาสูงถึง 285,729,906.78 บาท และปงบประมาณ 2550 จาก
การรวบรวมสถิติของดานศุลกากรแมสอด การนําเขาสิ่งประดิษฐไมมีมลู คามากกวา 290 ลานบาท
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ในระดับจังหวัดควรเปนสื่อกลางในการโฆษณาประชาสัมพันธ
เพื่อบอกไปยังหนวยงานในระดับประเทศเขามามีบทบาทในการสงเสริมการตลาดการคา
สิ่งประดิษฐไมของอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใหไดรับการพัฒนามากยิ่งขึ้น สามารถแขงขันกับ
คูแขงตางชาติไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาคนควาเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
สิ่งประดิษฐไมใหมีความทันสมัยไดมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาดภายในประเทศและ
ตลาดโลก
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