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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคก์ารศกึษา 2 ส่วน คอื 1) เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเลอืกแหล่ง

ขายน ้ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง)ของเกษตรกร ตามปัจจยัด้านการด าเนินการและการจ าหน่ายน ้ า
ยางพาราที่แตกต่างกัน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา(พ่อคา้คนกลาง) ของเกษตรกร โดยงานวจิยันี้ท าการศกึษาในพืน้ที่
อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
จ านวน 400 ราย สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่     ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมานทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว(One – Way ANOVA) และการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis )    

ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุเฉลีย่ประมาณ 46 ปี มรีายได้
จากการท าสวนยางเฉลีย่อยู่ที ่10,000 ถงึ 20,000 บาทต่อเดอืน มปีระสบการณ์ในการกรดียางมากกว่า 
10 ปี ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนินการและการจ าหน่ายน ้ายาง พบว่า 
เปอรเ์ซน็ต์น ้ายางเฉลีย่, ราคาน ้ายางเฉลี่ย และระยะทางระหว่างสวนยางกบัแหล่งรบัซื้อ ทีแ่ตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางสด(พ่อค้าคนกลาง) ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอวงัวเิศษ 
จงัหวดัตรงัที่แตกต่างกนั ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 และผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 ในด้าน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ  และด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง) ของ
เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ในทิศทางบวก ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติิที่ 0.05 โดย
ปัจจยัดา้นกระบวนมรีะดบัมากทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทาง
กายภาพ และปัจจยัดา้นบุคลากร ตามล าดบั ซึ่งแบบจ าลองสามารถอธบิายผลของตวัแปรอธบิายทีม่ตี่อ
ตวัแปรตามไดส้งูสุด คอื 29 %  

 
ค าส าคญั: พอ่คา้คนกลาง, การด าเนินการและการจ าหน่ายน ้ายาง, สว่นประสมทางการตลาด(7Ps) 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to compare the decision-making of the agriculturist 
in selecting the latex distribution source (middleman) based on the different operations and latex 
distributions and to study the influence of the marketing mix (7Ps) affecting the decision-making 
of the agriculturist on selecting latex distribution source (middleman). The research area was 
Wang Wiset District, Trang Province. A questionnaire was used to collect the data from 400 
rubber planters. The collected data were analyzed with the statistics, including the descriptive 
statistics, percentage, mean, Standard Deviation (S.D.), and inferential statistics for the 
hypothesis test, which included the One-Way ANOVA, and Multiple Linear Regression Analysis. 
           Research results demonstrated that most respondents were females aged 46-year-old. 
The income from rubber plantation was 10,000-20,000 THB per month. They had an experience 
in rubber tapping for more than ten years. Test results of Hypothesis 1, on the operation and 
latex distribution, showed that the different average latex percentage and latex price and the 
distance between the rubber plantation and purchasing center affected the decision-making in 
selecting the distribution source (middleman) of the agriculturist in Wang Wiset District, Trang 
Province differently with a statistical significance of 0.05. Further, Test results of Hypothesis 2 on 
the marketing mix indicated that the product, people, process, and physical evidence positively 
affected the decision-making in selecting the distribution source (middleman) of the agriculturist 
in Wang Wiset District, Trang Province with a statistical significance of 0.05. The process had 
the highest impact, followed by product, physical evidence, and people, respectively. The model 
could explain the effect of the mediator variable on the dependent variable at a maximum of 29%.   
 
 
 
Key words: Middleman, Operation and latex distribution, Marketing mix (7Ps)  
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
ประเทศไทยปรมิาณผลผลติยางพาราเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก มกีารสง่ออกผลติภณัฑย์างพาราแปร

รปู อาท ิยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง น ้ายางขน้ ทีม่ลีกัษณะและคุณสมบตัเิหมาะส าหรบัเป็นวตัถุดบิในการ
ผลติผลติภณัฑจ์ากยางพาราหลากหลายชนิด อาท ิยางรถยนต ์ถุงมอืยาง ถุงยางอนามยั ยางยดื เป็น
ตน้ ท าใหอุ้ตสาหกรรมยางพาราไทยมแีนวโน้มเตบิโตอย่างมาก โดยแหล่งผลผลติหลกัของยางพาราอยู่
ในพืน้ทีภ่าคใต ้ในปี 2564 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มผีลผลติยางพาราเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ ต่อมา
เป็นจงัหวดัสงขลา จงัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดัตรงั ตามล าดบั  

จังหวัดตรังมีปริมาณผลผลิตยางพารา 2.89 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณผลผลิต
ยางพาราในภาคใต้ (ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2564) ยางพาราถอืว่าเป็นพชืเศรษฐกจิหลกัของ
จงัหวดัตรงัและประชาชนในพืน้ทีภ่าคใต้มาอย่างยาวนาน สามารถสรา้งงาน สรา้งอาชพีใหเ้กษตรกร ท า
ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ในแต่ละวัน โดย
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราส่วนใหญ่ จะท าการกรดียางพาราแลว้นิยมขายในรูปแบบของน ้ายางสดให้กบั
พ่อคา้คนกลาง เนื่องจากความสะดวก ความง่าย ไม่จ าเป็นต้องใชแ้รงงานและเวลาในการแปรรูป อกีทัง้ 
การขายในรูปแบบของน ้ายางสด เกษตรกรจะได้รบัเงินสดหรือรายได้ทนัทีหลงัจ าหน่าย จึงท าให้มี
ปรมิาณความต้องการขายน ้ายางพาราจ านวนมากจากเกษตรกร เป็นโอกาสในการเขา้มาแข่งขนัของ
พอ่คา้คนกลางรายใหม่ อกีทัง้การประกอบกจิการรบัซื้อน ้ายางสดมเีงนิลงทุนเริม่ต้นธุรกจิทีไ่ม่สูงมากนัก 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิทีไ่ม่ค่อยมีความซบัซ้อนเป็นการซื้อมาขายไป ท าใหม้กีารก่อตัง้กจิการรบัซื้อ
น ้ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง) เพิ่มขึ้นจ านวนมาก การแข่งขนัในตลาดสูง ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกร
ชาวสวนยางเพราะจะท าให้มทีางเลอืกในการที่จะตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง)
เพิม่ขึน้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตอ้งการทีจ่ะศกึษาหาปัจจยัที่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา
สด(พ่อค้าคนกลาง)ของเกษตรกร เพื่อน าผลการวจิยัใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและปรบัปรุงส่วน
ประสมทางการตลาด ปรบัปรุงกลยุทธก์ารด าเนินของกจิการรบัซือ้น ้ายางพาราของพอ่คา้คนกลาง 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง)      ของเกษตรกร 
ในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ตามปัจจยัดา้นการด าเนินการและการจ าหน่ายน ้ายางพารา
ทีแ่ตกต่างกนั 

2. เพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7Ps ทีม่ตี่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขาย
น ้ายางพารา(พอ่คา้คนกลาง) ของเกษตรกรในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 

 
 
 



4 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
1. ปัจจยัดา้นการด าเนินการและการจ าหน่ายน ้ายางพาราแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก

แหล่งขายน ้ายางพาราของเกษตรกรทีแ่ตกต่างกนั ในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพาราของเกษตรกรในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดั
ตรงั 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านเนื้อหา: มุ่งศึกษาเกี่ยวกบั รูปแบบการด าเนินการและการจ าหน่ายน ้ายางพารา 
และสว่นประสมทางการตลาด7Ps ของกจิการรบัซือ้น ้ายางสด ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้า
ยาง (พอ่คา้คนกลาง)  

ตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา(พอ่คา้คนกลาง) ของเกษตรกร 
ตัวแปรอิสระ คือ 1) ปัจจยัด้านการด าเนินการและการจ าหน่ายน ้ ายางพารา  ประกอบด้วย 

รูปแบบการกรดี อตัราส่วนแบ่งผลประโยชน์การจา้งกรดีระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง จ านวนแรงงาน
ทีใ่ชใ้นการท าสวนยาง ปรมิาณน ้ายางทีก่รดีไดเ้ฉลีย่ต่อวนั เปอรเ์ซน็ต์น ้ายางทีไ่ดร้บัเฉลีย่ ราคาน ้า
ยางสดที่ได้รบัเฉลี่ย ระยะทางระหว่างแหล่งรบัซื้อกบัสวนยาง ความถี่ของการจ าหน่ายเฉลี่ยต่อ
สปัดาห์ บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารพ่อค้าคนกลาง 2) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 

ขอบเขตประชากร : เกษตรกรชาวสวนยาง  ในพื้นที่อ า เภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง                    
ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา: เกบ็รวบรวมขอ้มลูในช่วงเดอืน มถิุนายนถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

กระบวนการซ้ือ-ขายน ้ายางของพ่อค้าคนกลางในการรบัซ้ือน ้ายางพารา 
1. พ่อค้าคนกลางได้รับข้อมูลราคารับซื้อน ้ ายางสดของโรงงานที่ร ับซื้อ ซึ่งจะต้องท าการ

ตรวจเชค็ราคารบัซือ้ทีโ่รงงานประกาศในแต่ละวนั (ราคาจะขึน้ลงรายวนั) 
2. พอ่คา้คนกลางท าการรบัซือ้น ้ายางสดจากเกษตรกรทีน่ ามาขาย ณ ลานรบัซือ้ 
3. ท าการชัง่น ้าหนกัน ้ายางสดของเกษตรกรแต่ละราย หกัดว้ยน ้าหนกัภาชนะทีบ่รรจุน ้ายาง 
4. ท าการเกบ็ตวัอย่างน ้ายางสดของเกษตรกรแต่ละราย โดยตกัมาเพยีงเลก็น้อยประมาณหนึ่ง

ถว้ยถวง เพือ่น ามาท าการวดัค่าเนื้อยางแหง้ 
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5. เทน ้ายางสดทีช่ ัง่น ้าหนักและเกบ็ตวัอย่างเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ลงไปในบ่อรวมน ้ายาง โดยผ่าน
ตวักรองสิง่เจอืปนจ าพวกเศษไม ้

6. น าตวัอย่างน ้ายางสดทีเ่กบ็ไดท้ าการวดัค่าหาปรมิาณเนื้อยางแหง้ โดยการหาเปอรเ์ซน็ต์เนื้อ
ยางแหง้ ในปัจจุบนันิยมใช ้2 วธิ ีคอื 
6.1 การหาค้าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของน ้ายางสด โดยการอบแห้ง เป็นวธิีมาตรฐานใน

ห้องปฏบิตักิาร วธินีี้จะหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน ้ายางได้อย่างถูกต้องแม่นย า
ทีสุ่ด โดยการน าน ้ายางไปท าใหแ้หง้ ใหเ้หลอืแต่เฉพาะเนื้อยาง แลว้น าไปชัง่น ้าหนกั หา
ค่าเปอรเ์ซน็ต์เนื้อยางแหง้ของน ้ายางสด วธิกีารหาค่าเปอรเ์ซน็ต์เนื้อยางของน ้ายางสด 
โดยการอบแหง้มขี ัน้ตอน ดงันี้  
• สุม่ตกัตวัอย่างน ้ายางสดทีต่อ้งการหาค่าเปอรเ์ซน็ตเ์นื้อยางแหง้ 
• ชัง่น ้ายางสด 10 กรมั ใส่ในถ้วยสแตนเลส  เตมิน ้ากรดแอซีติก ความเขม้ข้น 2% 

ปรมิาณ 20 cm3 ผสมใหเ้ขา้กนั แลว้ตัง้ทิง้ไวใ้หย้างจบัตวั 
• น ายางทีจ่บัตวัแลว้ไปรดีใหเ้ป็นแผ่นบางๆ แลว้ลา้งแผ่นยางดว้ยน ้าสะอาด 
• น าไปอบให้แห้งในตู้อบ (Hot air oven) ที่อุณภูม ิ70 องศาเซลเซียส ระยะเวลาอบ 

16 ชัว่โมง จนแผ่นยางแหง้เป็นแผ่นเหลอืงใส 
• น ายางทีอ่บแหง้แลว้ตัง้ทิง้ไวใ้หเ้ยน็ และน าไปชัง่น ้าหนกัพรอ้มบนัทกึค่าไว้ 
• น าค่าน ้าหนกัทีไ่ดม้าค านวณหาเปอรเ์ซน็ตเ์นื้อยางแหง้ จากสตูรดงันี้ 

 

เปอรเ์ซน็ตเ์นื้อยางแหง้ =
น ้าหนักยางแหง้ × 100 

10
 

 
6.2 การหาค่าเปอรเ์ซน็ตเ์นื้อยางแหง้ของน ้ายางสด โดยการใชไ้มโครเวฟ  

วธินีี้น ้าจะระเหยออกไป ค่าทีไ่ดจ้งึเป็นค่าปรมิาณของเนื้อยางแหง้ทัง้หมด แต่ควรใชน้ า
หนักน ้ายางที่ 9.00 กรมั จะท าให้ได้ค่าเนื้อยางแห้งที่มคีวามแม่นย าใกล้เคยีงกับวธิีนี้
มาตรฐานที่สุด และมคีวามสะดวกรวดเรว็ วธิกีารหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของน ้า
ยางสด โดยการใชไ้มโครเวฟ ดงันี้  

• สุม่ตกัตวัอย่างน ้ายางสดทีต่อ้งการหาค่าเปอรเ์ซน็ตเ์นื้อยางแหง้ 
• ชัง่น ้ายางสดใสถ่ว้ยแซรามคิ 9.00 กรมั 
• น าไปอบใหแ้หง้ในไมโครเวฟ ทีค่วามรอ้นระดบัสงูสุด เป็นเวลาประมาณ 2 - 3 นาทหีรอื

จนกว่ายางจะสุก (มสีเีหลอืง) 
• น ายางทีอ่บแหง้แลว้ตัง้ทิง้ไวใ้หเ้ยน็ และน าไปชัง่น ้าหนกัพรอ้มบนัทกึค่าไว้ 
• น าค่าน ้าหนกัทีไ่ดม้าค านวณหาเปอรเ์ซน็ตเ์นื้อยางแหง้จากสตูรดงันี้  
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เปอรเ์ซน็ตเ์นื้อยางแหง้ =
น ้าหนักยางแหง้ × 100 

10
 

 
7. การคดิเงนิเพือ่จ่ายใหลู้กคา้หรอืเกษตรกร สามารถค านวณไดจ้ากสตูรน้ี ดงันี้  

 

เงนิทีไ่ด้ =
น ้าหนักน ้ายางสด × เปอรเ์ซน็ตเ์นื้อยางแหง้ × ราคาน ้ายางแต่ละวนั

100
 

8. เติมแอมโมเนียในบ่อรวมน ้ายาง ระหว่างที่ท าการรบัซื้อน ้ายางจากเกษตรกรเพื่อรกัษา
สภาพน ้ายางสดก่อนจะน าไปขายใหก้บัโรงงานเพือ่การแปรรปูต่อไป 

9. พ่อคา้คนกลางท าการดูดน ้ายางสดจากบ่อรวมยางเขา้บรรจุภายในถงัของรถบรรทุกน ้ายาง
สด เพือ่ท าการขนสง่ไปขายยงัโรงงานแปรรูปยางพาราต่อไป 

 
แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) 

Kotler & Armstrong (2016, p.78) ไดใ้หค้วามหมาย ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่า
เป็น ชุดของเครื่องมอืทางการตลาดเชงิกลยุทธ ์ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 
ซึ่งหน่วยธุรกิจผสมผสานใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปดว้ย 

• ดา้นผลติภณัฑ(์Product) สิง่ทีธุ่รกจิจะเสนอขายใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมาย
เกดิความสนใจแล้วตดัสนิใจซื้อ เมื่อลูกค้าซื้อสนิค้าหรอืบรกิารไปใช้แล้วจงึเกดิความพงึพอใจ 
โดยสนิค้าและบรกิารจะมปีระโยชน์และคุณค่าในสายตาของลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกนั ทัง้ใน
ดา้น คุณภาพ การออกแบบ คุณสมบตั ิชื่อตราสนิคา้ บรรจุภณัฑ ์การบรกิาร 

• ด้านราคา(Price) จ านวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อให้ได้รบัสนิค้า โดยราคาจะเป็นตัวก าหนด
ปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงในด้านการให้ส่วนลด ระยะเวลาการจ่าย 
เงือ่นไขการใหส้ว่นลดกบัลูกคา้ 

• ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย(Place) วธิกีารทีจ่ะน าสนิคา้และบรกิารส่งถงึมอืผูบ้รโิภคใหท้นัต่อความ
ต้องการ สถานทีใ่นการใหบ้รกิารหรอืขายสนิคา้ สถานทีต่ ัง้รา้นคา้ มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการ
ซือ้ มหีลากหลายช่องทางใหเ้ลอืกซือ้ สนิคา้หรอืบรกิารบางชนิดจ าเป็นตอ้งอาศยัคนกลางในการ
จดัจ าหน่ายเพื่อใหส้ามารถขยายตลาดใหก้วา้งขึน้ รวมถงึกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัการขนส่งสนิคา้ไป
ยงัผูซ้ือ้ เช่น การห่อหุม้สนิคา้ คลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

• ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อ
สนิคา้และบรกิาร กระตุ้นใหลู้กคา้เกดิแรงจูงใจ ความต้องการ สามารถชกัชวนใหลู้กคา้ซื้อสนิคา้
หรอืบรกิาร เป็นกจิกรรมทางการตลาดทีส่ามารถเพิม่ยอดขายได้มากขึน้ อาท ิการส่งเสรมิการ
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ขาย(การลดราคา การแจกของแถม) การการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การ
ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

• ดา้นบุคลากร (People) พนกังานทีท่ างานใหป้ระโยชน์กบัองคก์รซึง่ตอ้งอาศยัการคดัเลอืก  การ
ฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั
เป็นความ สมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิารต่าง ๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าที่
ต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มีความคิดริเริ่ม  มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสรา้งค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

• ดา้นกระบวนการ(Process)   ขัน้ตอนการท างานตอ้งมมีาตรฐานทีช่ดัเจน เพือ่ผูท้ีท่ าหน้าทีจ่ะได้
เขา้ใจขัน้ตอนการใหบ้รกิารไดอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อย่างรวดเรว็ 

• ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ(Physical Evidence)  สิง่ทีส่ามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาทสมัผสั 
ซึ่งผู้ใช้บรกิารจะสมัผสัสิง่แวดล้อมทางกายภาพได้จากการมาใช้บรกิาร โดย สิง่แวดล้อมทาง
กายภาพของธุรกจิบรกิารจะเทยีบได้กบั Packaging ของสนิค้า สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ 
ความไวว้างใจ และความประทบัใจใหก้บัลูกคา้  เช่น ป้ายแจง้ขอ้มลู, ป้ายบอกทาง, ลานจอดรถ, 
โต๊ะ และเก้าอี้ , การแต่งกายของพนักงาน , เสียงและกลิ่นภายในร้าน , การตกแต่งร้าน , 
สิง่แวดลอ้มรอบ ๆ  รา้น, อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร , การจดัรา้น, อุณหภูม ิความแออดัของ
รา้น หรอืลกัษณะรปูทรงอาคารรา้นคา้ เป็นตน้ 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ชลนิญา ประพรหม (2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ทศันคตขิองเกษตรกรชาวสวนยางต่อพฤตกิรรม
การรบัซื้อน ้ายางสดของพ่อคา้คนกลางระดบัหมู่บา้นในต าบลพระตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผล
การศกึษาพบว่า เกษตรกรมรีะดบัทศันคตดิมีากต่อพฤตกิรรมการรบัซื้อน ้ายางสดของพ่อคา้คนกลางใน
ประเดน็ การแจง้การเปิดและปิดรบัซือ้ล่วงหน้าทุกวนั และเกษตรกรมรีะดบัทศันคตไิม่สูด้ใีนประเดน็ การ
เปิดโอกาสในการต่อรองราคา และผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัด้านสงัคมและเศรษฐกจิของ
บุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา รายไดค้รวัเรอืน การเป็นสมาชกิกลุ่มองคก์รในชุมชน ปัจจยั
ด้านรูปแบบการผลิตและการจดัจ าหน่ายน ้ายางสด ประกอบด้วย ปรมิาณน ้ายาง เปอร์เซ็นต์เนื้อยาง 
ราคาน ้ายางทีไ่ดร้บั การตดิตามราคายาง รูปแบบการกรดี ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตขิองเกษตรกร
ต่อพฤตกิรรมการรบัซือ้น ้ายางสดของพอ่คา้คนกลาง 

จุมพฏ สุขเกือ้ และพชัรนิทร ์ศรวีารนิทร ์(2553) ไดท้ าการศกึษา ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารตลาดกลางยางพาราของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรณีศกึษาในพื้นที่
จงัหวดัหนองคายและบุรรีมัย ์ผลการศกึษาพบว่า ดา้นทศันคตทิีม่ตี่อตลาดกลางยางพาราอยู่ในระดบัสงู 
และดา้นความคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาด4Psอยู่ในระดบัมาก และผลยงัพบว่าปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติใินทศิทางเดยีวกนั ณ ระดบัปานกลาง 
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สุณฐัฐา เสน็ยหีมี(2559) ไดท้ าการศกึษา ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางสด
ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขายยางให้พ่อค้าคนกลางระดบัหมู่บ้านใน ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา ผลการศกึษาพบความสมัพนัธร์ะหว่าง การศกึษา รายไดจ้ากสวนยาง และปรมิาณน ้ายาง
มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางสด ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านระยะเวลาและการจดัส่ง ด้านการเลือกผู้จดัจ าหน่าย ด้านปริมาณการซื้อ  และพบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืก
แหล่งขายน ้ายางสดในดา้นระยะเวลาและการจดัสง่ และปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางสดในดา้นการเลอืกผูจ้ดัจ าหน่าย 

เจษฎา ร่มเยน็ และคณะ (2564) ได้ท าการศกึษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือก ช่องทางการจัดจ าหน่ายน ้ ายางพาราของเกษตรกร สวนยางพาราในจังหวัด
นครศรธีรรมราช ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดและการ
ตดัสนิใจเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ายางพาราในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด และระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัการตัดสินใจเลือก
ช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ายางพาราโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านผลติภณัฑ์ และด้านส่งเสรมิการตลาดมอีทิธพิลในทิศ
ทางบวกต่อการตดัสนิใจเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ายางพาราร้อยละ 31 ในขณะด้านสถานที่จดั
จ าหน่าย และด้านบุคคลไม่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ายางพาราของ
เกษตรกรในจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรของการวจิยั คอื เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั  
 วธิีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วธิีการ
ค านวณจากสูตรของ W.G.Cochran (1953) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 385 ตวัอย่าง แต่ผูว้จิยัจะท าการเกบ็จ านวน 400 ตวัอย่าง 

ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่าง คอื เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั จ านวน 
400 ราย 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง : Non probability Sampling เป็นการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยที่
ประชากรมีโอกาสที่จะถูกเลือกไม่เท่ากัน  ขัน้แรก Quota Sampling แบ่งพื้นที่การเก็บข้อมูลจาก
เกษตรกรสวนยางอ าเภอวงัวเิศษ ออกเป็น 5 พืน้ทีต่ามเขตต าบล ประกอบไปดว้ย ต าบลเขาวเิศษ ต าบล
วงัมะปราง ต าบลอ่าวตง ต าบลท่าสะบ้า ต าบลวงัมะปรางเหนือ จากนัน้ใช้วธิกีารสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่าง
ตามสะดวก Convenient Sample โดยสุม่ตวัอย่างในทุกๆ ต าบล ต าบลละ 80 ราย รวมเป็น 400 ราย 
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2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่นดงันี้ 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดจ้ากการท าสวนยาง และ
ประสบการณ์ในการกรดี 

สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัรูปแบบในการด าเนินงานและการจ าหน่ายน ้ายางของเกษตรกร ไดแ้ก่ 
รปูแบบการกรดี, การแบ่งผลประโยชน์ของการจา้งกรดี, จ านวนแรงงานทีใ่ชใ้นการท าสวนยาง, ปรมิาณ
น ้ายางทีก่รดีได,้ เปอรเ์ซน็ต์ยางทีไ่ดร้บั, ราคาน ้ายางสดทีไ่ดร้บัเฉลีย่, ระยะทางระหว่างสวนยางกบั
แหล่งรบัซือ้, ความถี่ของการจ าหน่ายเฉลีย่ต่อสปัดาห ์และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารพอ่คา้คนกลาง จ านวน 9 ขอ้ เป็นค าถามแบบลกัษณะเลอืกตอบ(check list) ชนิดปลายปิด
(Close-Ended Question) 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
องคป์ระกอบทางกายภาพ เป็นการวดัระดบัความส าคญัเป็นมาตราสว่นประมาณค่า(Rating Scale) ของ
ลเิคอรท์(Likert) มคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั 

ส่วนที ่4 ขอ้มูลเกี่ยวกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารแหล่งรบัซื้อน ้ายางสด(พ่อค้าคนกลาง) เป็น
การวดัระดบัความส าคญัเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ของลเิคอร์ท(Likert) มคี าตอบให้
เลอืก 5 ระดบั 

3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 
ผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นส าหรบัการศึกษาวิจัยในครัง้นี้  ท าการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้วยวธิีการหาค่าสมัประสทิธิค์วามสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) พบว่า ข้อค าถามที่น ามาใช้มีค่าเกิน 0.6 ขึ้นไป ต่อมาท าการ
ทดสอบความเชื่อมัน่ด้วย Cronbach’s alpha กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน ได้ค่าความเชื่อมัน่ของ
ปัจจยัแต่ละดา้นมคี่าอยู่ระหว่าง 0.750-0.901 และทัง้ฉบบัมคี่าเท่ากบั 0.955 ซึง่อยู่ในระดบัสงู แลว้จงึน า
แบบสอบถามไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง  

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ทัง้หมด 5 

ต าบลของอ าเภอวงัวเิศษ โดยสุม่เกบ็ขอ้มลูต าบลละ 80 คน รวมเป็น 400 คน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง จะน ามาวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม

สถติสิ าเรจ็รูป IBM SPSS Statistics Version 26 และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหแ์บ่งไดด้งันี้ 
5.1 การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

ความถี่ 
5.2 การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน ประกอบดว้ย การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One 

Way ANOVA) ส าหรบัทดสอบสมมตฐิานที ่1 และการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis) ใน
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รปูแบบของการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Linear Regression Analysis) ส าหรบั
ทดสอบสมมตฐิานที ่2 

 
ผลการวิจยั 

 
ผลจากการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรเพศ

หญงิซึ่งมจี านวน 203 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.7 มอีายุเฉลีย่ประมาณ 46 ปี มรีายไดจ้ากการท าสวนยาง
เฉลีย่อยู่ที ่10,000 ถงึ 20,000 บาทต่อเดอืน ซึง่มจี านวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.8 มปีระสบการณ์ใน
การกรดียางมากกว่า 10 ปี มจี านวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5  

ข้อมูลเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินการและการจดัจ าหน่ายผลผลิตน ้ายางพาราของเกษตรกร
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะด าเนินการกรดีเอง จ านวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.5 
และด าเนินการดว้ยการจา้งกรดีจ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 ซึ่งเกษตรกรทีจ่า้งกรดีส่วนใหญ่จะ
มอีตัราการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง อยู่ที ่50 ต่อ 50 ซึ่งมจี านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 40.4 ของเกษตรกรทีจ่า้งกรดีทัง้หมด และเกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 260 ใชแ้รงงานในการท าสวน
ยาง 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65 ไดร้บัปรมิาณน ้ายางเฉลี่ย 30 ถงึ 60 กโิลกรมัต่อวนั ซึ่งมจี านวน 116 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 29 เปอรเ์ซน็ต์น ้ายางเฉลีย่อยู่ที ่31% ถงึ 35% ซึ่งมจี านวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.3 
ราคาน ้ายางเฉลีย่อยู่ที ่46 ถงึ 50 บาท ซึง่มจี านวน 269 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.3 มรีะยะทางระหว่างสวน
ยางกบัที่รบัซื้อน ้ายางห่างกนัน้อยกว่า 5 กโิลเมตร มจี านวน 217 คน คดิเป็นร้อยละ 54.3 จ าหน่ายน ้า
ยางสด 3 ถงึ 4 ครัง้ต่อสปัดาห ์มจี านวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 และตดัสนิใจเลอืกขายน ้ายางสด
ดว้ยตวัเอง จ านวน 211 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.8 

ความคดิเหน็โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตดัสนิใจเลือกแหล่งขายน ้ายาง(พ่อค้าคนกลาง) โดยระดบัความคดิเห็นโดยภาพรวมของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการมี
ค่าเฉลีย่สูงสุด คอื 4.18 และระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการตดัสนิใจการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายาง
(พอ่คา้คนกลาง)ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากซึง่มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.12 

ผลจากการวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว เพือ่ทดสอบ
สมมตฐิานที ่1 พบว่า ปัจจยัการด าเนินงานและการจดัจ าหน่ายน ้ายางพารา ไดแ้ก่ เปอรเ์ซน็ต์น ้ายาง
เฉลีย่ ราคาน ้ายางเฉลีย่ และระยะทางระหว่างสวนยางกบัแหล่งรบัซือ้ ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางสด (พอ่คา้คนกลาง) ของเกษตรกรในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ แตกต่างกนั ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เมื่อพจิารณารายคู่ดว้ยวธิ ีLSD (Post Hoc Test)  พบว่า 

เกษตรกรที่ได้รบัเปอร์เซ็นต์น ้ายางเฉลีย่ 25%-30% และ31%-35%  มกีารตดัสนิใจเลอืกแหล่ง
ขายน ้ายางสด(พ่อคา้คนกลาง) ทีแ่ตกต่างจากเกษตรกรทีไ่ด้รบัเปอรเ์ซ็นต์น ้ายางเฉลี่ย 36%-40% และ
เกษตรกรที่ได้รบัเปอร์เซ็นต์น ้ายางเฉลี่ย 25%-30%, 31%-35% และ 36%-40% มกีารตดัสนิใจเลือก
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แหล่งขายน ้ายางสด (พ่อค้าคนกลาง) ที่แตกต่างจากเกษตรกรที่ได้รบัเปอร์เซ็นต์น ้ายางเฉลี่ยมากกว่า 
40%  

เกษตรกรทีไ่ดร้บัราคาน ้ายางเฉลีย่ 46-50 บาทต่อกโิลกรมั มกีารตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายาง
สด (พอ่คา้คนกลาง) แตกต่างจากเกษตรกรทีไ่ดร้บัราคาน ้ายางเฉลีย่ 51-55 บาทต่อกโิลกรมั 

เกษตรกรที่มรีะยะทางระหว่างสวนยางกบัแหล่งรบัซื้อ น้อยกว่า 5 กิโลเมตร  มกีารตดัสนิใจ
เลอืกแหล่งขายน ้ายางสด (พอ่คา้คนกลาง) ทีน้่อยกว่าเกษตรกรทีม่รีะยะทางระหว่างสวนยางกบัแหล่งรบั
ซือ้ 11-15 กโิลเมตร 

ผลจากการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเชิงพหุคูณ(Multiple 
Linear Regression Analysis ) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานที ่2 พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านองค์ประกอบทางกายภาพมอีิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง)ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 
ในทศิทางบวก ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยแบบจ าลองสามารถอธบิายผลของตวัแปรอธบิาย
(ด้านผลติภณัฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ)ที่มตี่อตวัแปรตามได้
สูงสุด คอื 29 % โดยปัจจยัดา้นกระบวนการส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา(พ่อคา้คน
กลาง)ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงัมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจยัด้านบุคลากร 
ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล 

 
อภิปรายผลการศึกษาส าหรบัสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัด้านการด าเนินการและการจ าหน่ายน ้ า

ยางพารา ไดแ้ก่ รูปแบบการกรดี, อตัราการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง และปรมิาณน ้า
ยางที่กรดีได้เฉลี่ย ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางสด (พ่อค้าคนกลาง) ของ
เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอวงัวเิศษ ไม่แตกต่างกนั ผลการวจิยันี้สอดคล้องกบังานวจิยัของชลนิญา ประ
พรหม (2552) ที่พบว่า รูปแบบการกรีด, อตัราการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ปรมิาณน ้ายางไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัทศันคตขิองเกษตรกรต่อพฤตกิรรมการรบัซื้อน ้ายางสดของ
พอ่คา้คนกลาง ในสว่นปัจจยัดา้นเปอรเ์ซน็ตน์ ้ายางทีไ่ดร้บัเฉลีย่,    ราคาน ้ายางทีไ่ดร้บัเฉลีย่ ทีแ่ตกต่าง
กนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพาราของเกษตรกร ในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษแตกต่างกนั 
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แต่ผลการวจิยันี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของชลินญา ประพรหม 
(2552) ทีพ่บว่า เปอรเ์ซน็ต์น ้ายาง และราคาน ้ายางไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัทศันคตขิองเกษตรกรต่อ
พฤตกิรรมการรบัซือ้น ้ายางสดของพอ่คา้คนกลาง ปัจจัยด้านจ านวนแรงงานที่ใช้ในการท าสวนยางที่
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพาราของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอวงัวเิศษ ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุณัฐฐา เสน็ยหีมี(2559) ทีพ่บว่า จ านวนแรงงาน
ที่ใช้ท าสวนยางไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสด  ปัจจัยด้าน
ระยะทางระหว่างสวนยางกบัแหล่งรบัซื้อทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา
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ของเกษตรกรในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้เนื่องจากระยะ
ทางการเดนิทางเป็นต้นทุนของเกษตรกรจงึท าให้เกษตรกรเลอืกใช้บรกิารพ่อค้าคนกลางที่อยู่ใกล้กบั
สวนยางเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางและประหยดัต้นทุน ปัจจยัดา้นความถี่ของการจ าหน่ายเฉลี่ยต่อ
สปัดาห์ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพาราของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอวงั
วเิศษไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องมาจากความถี่ของการจ าหน่าย
ขึ้นอยู่กบัการเว้นช่วงการกรดีของเกษตรกรแต่ละคนและสภาพฝนฟ้าอากาศ และสุดท้ายปัจจยัด้าน
บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารพ่อคา้คนกลางทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก
แหล่งขายน ้ายางพาราของเกษตรกรในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษไม่แตกต่างกนั ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

อภปิรายผลการศึกษาส าหรบัสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือก
แหล่งขายน ้ายางพาราของเกษตรกร ในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเจษฎา ร่มเยน็ 
และคณะ (2564) ที่มผีลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มอีิทธิพลในทิศทางบวกต่อการตดัสินใจ
เลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ายางพารา สอดคล้องกบังานวจิยัของสุณัฐฐา เสน็ยหีมี(2559) ที่พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน ้ ายางสด และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของจุมพฏ สุขเกื้อ และพชัรนิทร์ ศรวีารนิทร์ (2553) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps(
ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการขาย )มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้
บรกิารตลาดกลางยางพาราของเกษตรกร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินทศิทางเดยีวกนั ปัจจยัดา้นราคา 
ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพาราของเกษตรกร ในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ ซึ่งสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของสุณัฐฐา เส็นยีหีม(2559) ที่มีพบว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางสด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่ง
ขายน ้ายางพาราของเกษตรกร ในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเจษฎา ร่มเยน็ และ
คณะ (2564) ที่มีผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านสถานที่จดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ช่องทางการจดัจ าหน่ายน ้ายางพาราของเกษตรกร ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพาราของเกษตรกร ในพืน้ทีอ่ าเภอวงัวเิศษ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สณุฐัฐา เสน็ยหีมี(2559) ทีม่ผีลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การตัดสินใจเลือกแหล่งขายน ้ายางสด และปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกแหล่งขายน ้ายางพาราของเกษตรกร ในพื้นที่
อ าเภอวงัวเิศษ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในงานธรุกิจ 
 จากผลการศกึษาผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัการรบัซือ้ยางพาราหรอืเป็นพอ่คา้คนกลางสามารถน า
ผลการศกึษาไปใชไ้ดด้งันี้ 

• ปัจจยัดา้นกระบวนการ สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา (พอ่คา้คนกลาง) ของ
เกษตรกร ผูป้ระกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการรบัซือ้ยางพาราหรอืผูท้ีส่นใจธุรกจินี้ ควรทีจ่ะ
ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการในการรบัซือ้ใหม้คีวามคลอ้งตวั ไม่ตดิขดั  สะดวก ใชเ้วลาน้อย
ทีสุ่ด รวมถงึเพิม่รปูแบบในการรบัเงนิใหม้หีลากหลายช่องทางใหเ้ลอืก 

• ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา (พอ่คา้คนกลาง) ของ
เกษตรกร ผูป้ระกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการรบัซือ้ยางพาราหรอืผูท้ีส่นใจธุรกจินี้ ควรทีจ่ะ
ด าเนินงานดว้ยความซื่อสตัย ์และยุตธิรรม เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความเชื่อถอืและมัน่ใจในการ
มาใชบ้รกิาร รวมถงึควรเพิม่บรกิารเสรมิต่างๆ(บรกิารน ้าดื่มเสรมิ, บรกิารรบัซือ้ผลติภณัฑ์
ยางพาราหลากหลายรูปแบบ, บรกิารเสรมิในการรบัฝากเงนิ) 

• ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา (พอ่คา้
คนกลาง) ของเกษตรกร ผูป้ระกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการรบัซือ้ยางพาราหรอืผูท้ีส่นใจธุรกจินี้ 
ควรทีจ่ะปรบัปรุงและพฒันาสิง่แวดลอ้มภายนอกใหม้สีดัสว่นพืน้ทีใ่นการใชง้านทีเ่หมาะสม มสีิง่
อ านวยความสะดวก มป้ีายแสดงราคาในแต่ละวนัใหค้รบครนั 

• ปัจจยัดา้นบุคลากร สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกแหล่งขายน ้ายางพารา (พอ่คา้คนกลาง) ของ
เกษตรกร ผูป้ระกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการรบัซือ้ยางพาราหรอืผูท้ีส่นใจธุรกจินี้ ควรทีจ่ะมี
พนกังานทีใ่หม้บีรกิารทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใชบ้รกิาร ควรจะพฒันาศกัยภาพบุคลากร ให้
มใีจรกัในการบรกิาร ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจยั 
ในการศกึษาครัง้ต่อไป ผูท้ีส่นใจควรศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด(7Ps) ทีส่่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารพอ่คา้คนกลาง ควรจะเกบ็ขอ้มลูปัจจยัต่างๆ โดยแบ่งตามพ่อคา้คนกลางแต่ละ
ราย เพือ่ใชใ้นการเปรยีบเทยีบปัจจยัในแต่ละดา้นทีแ่ตกต่างกนั เมื่อพอ่คา้คนกลางแตกต่างกนั ซึง่จะท า
ใหไ้ดร้บัผลการศกึษาทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้สามารถอธบิายไดด้ยีิง่ขึน้ 
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