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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์การศึกษา 2 ส่วน คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ขายน้ ายางพารา(พ่อ ค้าคนกลาง)ของเกษตรกร ตามปั จจัยด้านการดาเนินการและการจาหน่ า ยน้ า
ยางพาราที่แ ตกต่างกัน 2) เพื่อ ศึก ษาอิทธิพลของปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด(7Ps) ที่มีต่อ การ
ตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง) ของเกษตรกร โดยงานวิจยั นี้ทาการศึกษาในพืน้ ที่
อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรชาวสวนยางพารา
จานวน 400 ราย สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมานทีใ่ ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว(One – Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression
Analysis )
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลีย่ ประมาณ 46 ปี มีรายได้
จากการทาสวนยางเฉลีย่ อยู่ท่ี 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน มีประสบการณ์ในการกรีดยางมากกว่า
10 ปี ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านรูปแบบการดาเนินการและการจาหน่ ายน้ ายาง พบว่า
เปอร์เซ็นต์น้ ายางเฉลีย่ , ราคาน้ ายางเฉลี่ย และระยะทางระหว่างสวนยางกับแหล่งรับซื้อ ทีแ่ ตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางสด(พ่อค้าคนกลาง) ของเกษตรกรในพื้นที่อาเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรังที่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ในด้าน
ปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาด พบว่ า ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นบุ ค ลากร ด้า นกระบวนการ และด้า น
องค์ประกอบทางกายภาพ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง) ของ
เกษตรกรในพื้นที่อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ในทิศทางบวก ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดย
ปั จจัยด้านกระบวนมีระดับมากทีส่ ุด รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านองค์ประกอบทาง
กายภาพ และปั จจัยด้านบุคลากร ตามลาดับ ซึ่งแบบจาลองสามารถอธิบายผลของตัวแปรอธิบายทีม่ ตี ่อ
ตัวแปรตามได้สงู สุด คือ 29 %
คาสาคัญ: พ่อค้าคนกลาง, การดาเนินการและการจาหน่ายน้ ายาง, ส่วนประสมทางการตลาด(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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยปริมาณผลผลิตยางพาราเป็ นอันดับหนึ่งของโลก มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราแปร
รูป อาทิ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น ทีม่ ลี กั ษณะและคุณสมบัตเิ หมาะสาหรับเป็ นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลากหลายชนิด อาทิ ยางรถยนต์ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางยืด เป็ น
ต้น ทาให้อุตสาหกรรมยางพาราไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก โดยแหล่งผลผลิตหลักของยางพาราอยู่
ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ในปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลผลิตยางพาราเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ ต่อมา
เป็ นจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ตามลาดับ
จัง หวัด ตรัง มีป ริม าณผลผลิต ยางพารา 2.89 แสนตัน คิด เป็ น ร้อ ยละ 10 ของปริม าณผลผลิต
ยางพาราในภาคใต้ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ยางพาราถือว่าเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของ
จังหวัดตรังและประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคใต้มาอย่างยาวนาน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้เกษตรกร ทา
ให้เ กษตรกรผู้ป ลู ก ยางพารามีร ายได้เ พีย งพอต่ อ การเลี้ย งชีพ เลี้ย งครอบครัว ได้ใ นแต่ ล ะวัน โดย
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราส่วนใหญ่ จะทาการกรีดยางพาราแล้วนิยมขายในรูปแบบของน้ ายางสดให้กบั
พ่อค้าคนกลาง เนื่องจากความสะดวก ความง่าย ไม่จาเป็ นต้องใช้แรงงานและเวลาในการแปรรูป อีกทัง้
การขายในรูปแบบของน้ ายางสด เกษตรกรจะได้รบั เงินสดหรือ รายได้ทนั ทีหลังจาหน่ าย จึงทาให้มี
ปริมาณความต้องการขายน้ ายางพาราจานวนมากจากเกษตรกร เป็ นโอกาสในการเข้ามาแข่งขันของ
พ่อค้าคนกลางรายใหม่ อีกทัง้ การประกอบกิจการรับซื้อน้ ายางสดมีเงินลงทุนเริม่ ต้นธุรกิจทีไ่ ม่สูงมากนัก
ลักษณะการประกอบธุรกิจทีไ่ ม่ค่อยมีความซับซ้อนเป็ นการซื้อมาขายไป ทาให้มกี ารก่อตัง้ กิจการรับซื้อ
น้ ายางพารา(พ่อ ค้าคนกลาง) เพิ่มขึ้นจานวนมาก การแข่งขันในตลาดสูง ซึ่งเป็ น ผลดีต่อ เกษตรกร
ชาวสวนยางเพราะจะทาให้มที างเลือกในการที่จะตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง)
เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการทีจ่ ะศึกษาหาปั จจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพารา
สด(พ่อค้าคนกลาง)ของเกษตรกร เพื่อนาผลการวิจยั ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงส่ว น
ประสมทางการตลาด ปรับปรุงกลยุทธ์การดาเนินของกิจการรับซือ้ น้ายางพาราของพ่อค้าคนกลาง
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง) ของเกษตรกร
ในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตามปั จจัยด้านการดาเนินการและการจาหน่ายน้ ายางพารา
ทีแ่ ตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps ทีม่ ตี ่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขาย
น้ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง) ของเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านการดาเนินการและการจาหน่ายน้ ายางพาราแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
แหล่งขายน้ายางพาราของเกษตรกรทีแ่ ตกต่างกัน ในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพาราของเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ จังหวัด
ตรัง
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา: มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการดาเนินการและการจาหน่ ายน้ ายางพารา
และส่วนประสมทางการตลาด7Ps ของกิจการรับซือ้ น้ ายางสด ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ า
ยาง (พ่อค้าคนกลาง)
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง) ของเกษตรกร
ตัว แปรอิส ระ คือ 1) ปั จจัยด้านการดาเนินการและการจาหน่ ายน้ ายางพารา ประกอบด้ว ย
รูปแบบการกรีด อัตราส่วนแบ่งผลประโยชน์การจ้างกรีดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จานวนแรงงาน
ทีใ่ ช้ในการทาสวนยาง ปริมาณน้ ายางทีก่ รีดได้เฉลีย่ ต่อวัน เปอร์เซ็นต์น้ ายางทีไ่ ด้รบั เฉลีย่ ราคาน้ า
ยางสดที่ได้รบั เฉลี่ย ระยะทางระหว่างแหล่งรับซื้อกับสวนยาง ความถี่ของการจาหน่ ายเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์ บุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ่อค้าคนกลาง 2) ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด(7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
ขอบเขตประชากร: เกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้ น ที่ อ าเภอวั ง วิ เ ศษ จั ง หวั ด ตรั ง
ไม่ทราบจานวนทีแ่ น่นอน
ขอบเขตด้านระยะเวลา: เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการซื้อ-ขายน้ายางของพ่อค้าคนกลางในการรับซื้อน้ายางพารา
1. พ่อ ค้า คนกลางได้ร ับ ข้อ มูล ราคารับ ซื้อ น้ า ยางสดของโรงงานที่ร ับ ซื้อ ซึ่ง จะต้อ งท าการ
ตรวจเช็คราคารับซือ้ ทีโ่ รงงานประกาศในแต่ละวัน (ราคาจะขึน้ ลงรายวัน)
2. พ่อค้าคนกลางทาการรับซือ้ น้ายางสดจากเกษตรกรทีน่ ามาขาย ณ ลานรับซือ้
3. ทาการชังน
่ ้าหนักน้ายางสดของเกษตรกรแต่ละราย หักด้วยน้าหนักภาชนะทีบ่ รรจุน้ ายาง
4. ทาการเก็บตัวอย่างน้ ายางสดของเกษตรกรแต่ละราย โดยตักมาเพียงเล็กน้อยประมาณหนึ่ง
ถ้วยถวง เพือ่ นามาทาการวัดค่าเนื้อยางแห้ง

5

5. เทน้ายางสดทีช่ งน
ั ่ ้ าหนักและเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปในบ่อรวมน้ ายาง โดยผ่าน
ตัวกรองสิง่ เจือปนจาพวกเศษไม้
6. นาตัวอย่างน้ายางสดทีเ่ ก็บได้ทาการวัดค่าหาปริมาณเนื้อยางแห้ง โดยการหาเปอร์เซ็นต์เนื้อ
ยางแห้ง ในปั จจุบนั นิยมใช้ 2 วิธี คือ
6.1 การหาค้าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของน้ ายางสด โดยการอบแห้ง เป็ นวิธีมาตรฐานใน
ห้องปฏิบตั กิ าร วิธนี ้ีจะหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ ายางได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ทีส่ ุด โดยการนาน้ายางไปทาให้แห้ง ให้เหลือแต่เฉพาะเนื้อยาง แล้วนาไปชังน
่ ้าหนัก หา
ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของน้ ายางสด วิธกี ารหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางของน้ ายางสด
โดยการอบแห้งมีขนั ้ ตอน ดังนี้
• สุม่ ตักตัวอย่างน้ายางสดทีต่ อ้ งการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
• ชังน
่ ้ ายางสด 10 กรัม ใส่ในถ้วยสแตนเลส เติมน้ ากรดแอซีติก ความเข้มข้น 2%
ปริมาณ 20 cm3 ผสมให้เข้ากัน แล้วตัง้ ทิง้ ไว้ให้ยางจับตัว
• นายางทีจ่ บั ตัวแล้วไปรีดให้เป็ นแผ่นบางๆ แล้วล้างแผ่นยางด้วยน้าสะอาด
• นาไปอบให้แห้งในตู้อบ (Hot air oven) ที่อุณภูมิ 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลาอบ
16 ชัวโมง
่ จนแผ่นยางแห้งเป็ นแผ่นเหลืองใส
• นายางทีอ่ บแห้งแล้วตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็น และนาไปชังน
่ ้าหนักพร้อมบันทึกค่าไว้
• นาค่าน้าหนักทีไ่ ด้มาคานวณหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง จากสูตรดังนี้
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง =

น้าหนักยางแห้ง × 100
10

6.2 การหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของน้ายางสด โดยการใช้ไมโครเวฟ
วิธนี ้ีน้ าจะระเหยออกไป ค่าทีไ่ ด้จงึ เป็ นค่าปริมาณของเนื้อยางแห้งทัง้ หมด แต่ควรใช้นา
หนักน้ ายางที่ 9.00 กรัม จะทาให้ได้ค่าเนื้อยางแห้งที่มคี วามแม่นยาใกล้เคียงกับวิธีน้ี
มาตรฐานที่สุด และมีความสะดวกรวดเร็ว วิธกี ารหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของน้ า
ยางสด โดยการใช้ไมโครเวฟ ดังนี้
• สุม่ ตักตัวอย่างน้ายางสดทีต่ อ้ งการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
• ชังน
่ ้ายางสดใส่ถว้ ยแซรามิค 9.00 กรัม
• นาไปอบให้แห้งในไมโครเวฟ ทีค่ วามร้อนระดับสูงสุด เป็ นเวลาประมาณ 2 - 3 นาทีหรือ
จนกว่ายางจะสุก (มีสเี หลือง)
• นายางทีอ่ บแห้งแล้วตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็น และนาไปชังน
่ ้าหนักพร้อมบันทึกค่าไว้
• นาค่าน้าหนักทีไ่ ด้มาคานวณหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจากสูตรดังนี้
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เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง =

น้าหนักยางแห้ง × 100
10

7. การคิดเงินเพือ่ จ่ายให้ลูกค้าหรือเกษตรกร สามารถคานวณได้จากสูตรนี้ ดังนี้
น้าหนักน้ายางสด × เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง × ราคาน้ ายางแต่ละวัน
100
8. เติมแอมโมเนียในบ่อรวมน้ ายาง ระหว่างที่ทาการรับซื้อ น้ ายางจากเกษตรกรเพื่อรักษา
สภาพน้ายางสดก่อนจะนาไปขายให้กบั โรงงานเพือ่ การแปรรูปต่อไป
9. พ่อค้าคนกลางทาการดูดน้ ายางสดจากบ่อรวมยางเข้าบรรจุภายในถังของรถบรรทุกน้ ายาง
สด เพือ่ ทาการขนส่งไปขายยังโรงงานแปรรูปยางพาราต่อไป
เงินทีไ่ ด้ =

แนวคิ ดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)
Kotler & Armstrong (2016, p.78) ได้ให้ความหมาย ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่า
เป็ น ชุดของเครื่องมือทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ
ซึ่งหน่ ว ยธุ รกิจผสมผสานใช้ใ นการก าหนดกลยุทธ์ท างการตลาด เพื่อ ให้ส ินค้าและบริก ารสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ประกอบไปด้วย
• ด้านผลิตภัณฑ์(Product) สิง่ ทีธ่ ุรกิจจะเสนอขายให้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เพือ่ ให้กลุ่มเป้ าหมาย
เกิดความสนใจแล้วตัดสินใจซื้อ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้แล้วจึงเกิดความพึงพอใจ
โดยสินค้าและบริการจะมีประโยชน์และคุณค่าในสายตาของลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกัน ทัง้ ใน
ด้าน คุณภาพ การออกแบบ คุณสมบัติ ชื่อตราสินค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ การบริการ
• ด้านราคา(Price) จานวนเงินที่ลู กค้าต้อ งจ่ายเพื่อให้ได้รบั สินค้า โดยราคาจะเป็ นตัว กาหนด
ปริมาณและคุ ณ ภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงในด้ านการให้ส่ว นลด ระยะเวลาการจ่าย
เงือ่ นไขการให้สว่ นลดกับลูกค้า
• ด้านช่องทางจัดจาหน่าย(Place) วิธกี ารทีจ่ ะนาสินค้าและบริการส่งถึงมือผูบ้ ริโภคให้ทนั ต่อความ
ต้องการ สถานทีใ่ นการให้บริการหรือขายสินค้า สถานทีต่ งั ้ ร้านค้า มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ซือ้ มีหลากหลายช่องทางให้เลือกซือ้ สินค้าหรือบริการบางชนิดจาเป็ นต้องอาศัยคนกลางในการ
จัดจาหน่ายเพื่อให้สามารถขยายตลาดให้กว้างขึน้ รวมถึงกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับการขนส่งสินค้าไป
ยังผูซ้ อ้ื เช่น การห่อหุม้ สินค้า คลังสินค้า เป็ นต้น
• ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) เป็ นเครื่อ งมือ ทางการตลาดเพื่อ สร้างทัศ นคติท่ดี ีต่อ
สินค้าและบริการ กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดแรงจูงใจ ความต้องการ สามารถชักชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้า
หรือบริการ เป็ นกิจกรรมทางการตลาดทีส่ ามารถเพิม่ ยอดขายได้มากขึน้ อาทิ การส่งเสริมการ
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ขาย(การลดราคา การแจกของแถม) การการโฆษณา การขายโดยใช้พ นัก งานขาย การ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
• ด้านบุคลากร (People) พนักงานทีท่ างานให้ประโยชน์กบั องค์กรซึง่ ต้องอาศัยการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
เป็ นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่
ต้ อ งมีค วามสามารถ มีท ัศ นคติท่ีส ามารถตอบสนองต่ อ ผู้ใ ช้บ ริก าร มีค วามคิด ริเ ริ่ม มี
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
• ด้านกระบวนการ(Process) ขัน้ ตอนการทางานต้องมีมาตรฐานทีช่ ดั เจน เพือ่ ผูท้ ท่ี าหน้าทีจ่ ะได้
เข้าใจขัน้ ตอนการให้บริการได้อย่างถูกต้องชัดเจน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว
• ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ(Physical Evidence) สิง่ ทีส่ ามารถสัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัส
ซึ่งผู้ใช้บริการจะสัมผัสสิง่ แวดล้อมทางกายภาพได้จากการมาใช้บริการ โดย สิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพของธุรกิจบริการจะเทียบได้กบั Packaging ของสินค้า สามารถสร้างความน่ าเชื่อถือ
ความไว้วางใจ และความประทับใจให้กบั ลูกค้า เช่น ป้ ายแจ้งข้อมูล, ป้ ายบอกทาง, ลานจอดรถ,
โต๊ ะ และเก้ า อี้ , การแต่ ง กายของพนั ก งาน, เสีย งและกลิ่น ภายในร้ า น, การตกแต่ ง ร้ า น,
สิง่ แวดล้อมรอบ ๆ ร้าน, อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการให้บริการ , การจัดร้าน, อุณหภูมิ ความแออัดของ
ร้าน หรือลักษณะรูปทรงอาคารร้านค้า เป็ นต้น
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ชลินญา ประพรหม (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของเกษตรกรชาวสวนยางต่อพฤติกรรม
การรับซื้อน้ ายางสดของพ่อค้าคนกลางระดับหมู่บา้ นในตาบลพระตง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผล
การศึกษาพบว่า เกษตรกรมีระดับทัศนคติดมี ากต่อพฤติกรรมการรับซื้อน้ ายางสดของพ่อค้าคนกลางใน
ประเด็น การแจ้งการเปิ ดและปิ ดรับซือ้ ล่วงหน้าทุกวัน และเกษตรกรมีระดับทัศนคติไม่สดู้ ใี นประเด็น การ
เปิ ดโอกาสในการต่อรองราคา และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจของ
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ครัวเรือน การเป็ นสมาชิกกลุ่มองค์กรในชุมชน ปั จจัย
ด้านรูปแบบการผลิตและการจัดจาหน่ ายน้ ายางสด ประกอบด้วย ปริมาณน้ ายาง เปอร์เซ็นต์เนื้อยาง
ราคาน้ ายางทีไ่ ด้รบั การติดตามราคายาง รูปแบบการกรีด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ทัศนคติของเกษตรกร
ต่อพฤติกรรมการรับซือ้ น้ายางสดของพ่อค้าคนกลาง
จุมพฏ สุขเกือ้ และพัชรินทร์ ศรีวารินทร์ (2553) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศกึ ษาในพื้นที่
จังหวัดหนองคายและบุรรี มั ย์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อตลาดกลางยางพาราอยู่ในระดับสูง
และด้านความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด4Psอยู่ในระดับมาก และผลยังพบว่าปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมีค วามสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจใช้บ ริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตใิ นทิศทางเดียวกัน ณ ระดับปานกลาง
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สุณฐั ฐา เส็นยีหมี (2559) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ายางสด
ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขายยางให้พ่อค้าคนกลางระดับหมู่บ้านใน ตาบลสานักแต้ว อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง การศึกษา รายได้จากสวนยาง และปริมาณน้ ายาง
มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางสด ซึ่งประกอบด้วย
ด้านระยะเวลาและการจัดส่ง ด้านการเลือ กผู้จดั จาหน่ าย ด้านปริมาณการซื้อ และพบว่า ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
แหล่งขายน้ ายางสดในด้านระยะเวลาและการจัดส่ง และปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ายางสดในด้านการเลือกผูจ้ ดั จาหน่าย
เจษฎา ร่มเย็น และคณะ (2564) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ ก ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยน้ ายางพาราของเกษตรกร สวนยางพาราในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจาหน่ ายน้ ายางพาราในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มคี ่ าเฉลี่ยสูงที่สุด และระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือ ก
ช่องทางการจัดจาหน่ ายน้ ายางพาราโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริมการตลาดมีอทิ ธิพลในทิศ
ทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจาหน่ ายน้ ายางพาราร้อยละ 31 ในขณะด้านสถานที่จดั
จาหน่ าย และด้านบุคคลไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือ กช่อ งทางการจัดจาหน่ ายน้ ายางพาราของ
เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจยั คือ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน จึง ใช้วธิ ีการ
ค านวณจากสูต รของ W.G.Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อ มัน่ 95% จะได้ขนาดของกลุ่มตัว อย่าง
เท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่ผวู้ จิ ยั จะทาการเก็บจานวน 400 ตัวอย่าง
ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จานวน
400 ราย
วิธีก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า ง: Non probability Sampling เป็ นการสุ่ ม เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยที่
ประชากรมีโ อกาสที่จ ะถู ก เลือ กไม่ เ ท่ า กัน ขัน้ แรก Quota Sampling แบ่ ง พื้น ที่ก ารเก็บ ข้อ มู ล จาก
เกษตรกรสวนยางอาเภอวังวิเศษ ออกเป็ น 5 พืน้ ทีต่ ามเขตตาบล ประกอบไปด้วย ตาบลเขาวิเศษ ตาบล
วังมะปราง ตาบลอ่าวตง ตาบลท่าสะบ้า ตาบลวังมะปรางเหนือ จากนัน้ ใช้วธิ กี ารสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามสะดวก Convenient Sample โดยสุม่ ตัวอย่างในทุกๆ ตาบล ตาบลละ 80 ราย รวมเป็ น 400 ราย
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้จากการทาสวนยาง และ
ประสบการณ์ในการกรีด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบในการดาเนินงานและการจาหน่ายน้ายางของเกษตรกร ได้แก่
รูปแบบการกรีด, การแบ่งผลประโยชน์ของการจ้างกรีด, จานวนแรงงานทีใ่ ช้ในการทาสวนยาง, ปริมาณ
น้ายางทีก่ รีดได้, เปอร์เซ็นต์ยางทีไ่ ด้รบั , ราคาน้ ายางสดทีไ่ ด้รบั เฉลีย่ , ระยะทางระหว่างสวนยางกับ
แหล่งรับซือ้ , ความถี่ของการจาหน่ายเฉลีย่ ต่อสัปดาห์ และบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการพ่อค้าคนกลาง จานวน 9 ข้อ เป็ นคาถามแบบลักษณะเลือกตอบ(check list) ชนิดปลายปิ ด
(Close-Ended Question)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้านการส่งเสริม การตลาด ด้านบุค ลากร ด้านกระบวนการ และด้า น
องค์ประกอบทางกายภาพ เป็ นการวัดระดับความสาคัญเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ของ
ลิเคอร์ท(Likert) มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการแหล่งรับซื้อน้ ายางสด(พ่อค้าคนกลาง) เป็ น
การวัดระดับความสาคัญเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท(Likert) มีคาตอบให้
เลือก 5 ระดับ
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิ จยั
ผู้ว ิจยั นาแบบสอบถามที่ไ ด้ส ร้า งขึ้น สาหรับ การศึ กษาวิจ ัยในครัง้ นี้ ทาการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิค์ วามสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence : IOC) พบว่ า ข้อ ค าถามที่น ามาใช้มีค่ า เกิน 0.6 ขึ้น ไป ต่ อ มาท าการ
ทดสอบความเชื่อมันด้
่ วย Cronbach’s alpha กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน ได้ค่าความเชื่อมันของ
่
ปั จจัยแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.750-0.901 และทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.955 ซึง่ อยู่ในระดับสูง แล้วจึงนา
แบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ทงั ้ หมด 5
ตาบลของอาเภอวังวิเศษ โดยสุม่ เก็บข้อมูลตาบลละ 80 คน รวมเป็ น 400 คน
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง จะนามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สถิตสิ าเร็จรูป IBM SPSS Statistics Version 26 และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์แบ่งได้ดงั นี้
5.1 การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
ความถี่
5.2 การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) สาหรับทดสอบสมมติฐานที่ 1 และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ใน
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รูปแบบของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression Analysis) สาหรับ
ทดสอบสมมติฐานที่ 2
ผลการวิ จยั
ผลจากการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเกษตรกรเพศ
หญิงซึ่งมีจานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.7 มีอายุเฉลีย่ ประมาณ 46 ปี มีรายได้จากการทาสวนยาง
เฉลีย่ อยู่ท่ี 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน ซึง่ มีจานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.8 มีประสบการณ์ใน
การกรีดยางมากกว่า 10 ปี มีจานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.5
ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินการและการจัดจาหน่ ายผลผลิต น้ ายางพาราของเกษตรกร
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะดาเนินการกรีดเอง จานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5
และดาเนินการด้วยการจ้างกรีดจานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.5 ซึ่งเกษตรกรทีจ่ า้ งกรีดส่วนใหญ่จะ
มีอตั ราการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อยู่ท่ี 50 ต่อ 50 ซึ่งมีจานวน 67 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 40.4 ของเกษตรกรทีจ่ า้ งกรีดทัง้ หมด และเกษตรกรส่วนใหญ่ จานวน 260 ใช้แรงงานในการทาสวน
ยาง 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 ได้รบั ปริมาณน้ ายางเฉลี่ย 30 ถึง 60 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งมีจานวน 116 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29 เปอร์เซ็นต์น้ ายางเฉลีย่ อยู่ท่ี 31% ถึง 35% ซึ่งมีจานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3
ราคาน้ายางเฉลีย่ อยู่ท่ี 46 ถึง 50 บาท ซึง่ มีจานวน 269 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.3 มีระยะทางระหว่างสวน
ยางกับที่รบั ซื้อน้ ายางห่างกันน้อยกว่า 5 กิโลเมตร มีจานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.3 จาหน่ ายน้ า
ยางสด 3 ถึง 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีจานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.8 และตัดสินใจเลือกขายน้ ายางสด
ด้วยตัวเอง จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8
ความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายาง(พ่อค้าคนกลาง) โดยระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของปั จจัยส่ว น
ประสมทางการตลาดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ 4.18 และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายาง
(พ่อค้าคนกลาง)ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากซึง่ มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.12
ผลจากการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพือ่ ทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยการดาเนินงานและการจัดจาหน่ายน้ายางพารา ได้แก่ เปอร์เซ็นต์น้ายาง
เฉลีย่ ราคาน้ายางเฉลีย่ และระยะทางระหว่างสวนยางกับแหล่งรับซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ายางสด (พ่อค้าคนกลาง) ของเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ แตกต่างกัน ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 เมื่อพิจารณารายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Post Hoc Test) พบว่า
เกษตรกรที่ได้รบั เปอร์เซ็นต์น้ ายางเฉลีย่ 25%-30% และ31%-35% มีการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ขายน้ ายางสด(พ่อค้าคนกลาง) ทีแ่ ตกต่างจากเกษตรกรทีไ่ ด้รบั เปอร์เซ็นต์น้ ายางเฉลี่ย 36%-40% และ
เกษตรกรที่ได้รบั เปอร์เ ซ็นต์น้ ายางเฉลี่ย 25%-30%, 31%-35% และ 36%-40% มีการตัดสินใจเลือ ก
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แหล่งขายน้ ายางสด (พ่อค้าคนกลาง) ที่แตกต่างจากเกษตรกรที่ได้รบั เปอร์เซ็นต์น้ ายางเฉลี่ย มากกว่า
40%
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ราคาน้ ายางเฉลีย่ 46-50 บาทต่อกิโลกรัม มีการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายาง
สด (พ่อค้าคนกลาง) แตกต่างจากเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ราคาน้ายางเฉลีย่ 51-55 บาทต่อกิโลกรัม
เกษตรกรที่มรี ะยะทางระหว่างสวนยางกับแหล่งรับซื้อ น้อยกว่า 5 กิโลเมตร มีการตัดสินใจ
เลือกแหล่งขายน้ายางสด (พ่อค้าคนกลาง) ทีน่ ้อยกว่าเกษตรกรทีม่ รี ะยะทางระหว่างสวนยางกับแหล่งรับ
ซือ้ 11-15 กิโลเมตร
ผลจากการวิเ คราะห์ส ถิติเ ชิงอนุ มาน ด้ว ยการวิเ คราะห์การถดถอยเชิงเชิงพหุคูณ (Multiple
Linear Regression Analysis ) เพือ่ ทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านองค์ประกอบทางกายภาพมีอิทธิพลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพารา(พ่อค้าคนกลาง)ของเกษตรกรในพื้นที่อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ในทิศทางบวก ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 โดยแบบจาลองสามารถอธิบายผลของตัวแปรอธิบาย
(ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ)ที่มตี ่อตัวแปรตามได้
สูงสุด คือ 29 % โดยปั จจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพารา(พ่อค้าคน
กลาง)ของเกษตรกรในพื้นที่อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ตามลาดับ
อภิ ปรายผล
อภิปรายผลการศึก ษาส าหรับสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านการดาเนินการและการจ าหน่ า ยน้ า
ยางพารา ได้แก่ รูปแบบการกรีด, อัตราการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และปริมาณน้ า
ยางที่กรีดได้เฉลี่ย ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางสด (พ่อค้าคนกลาง) ของ
เกษตรกรในพื้นที่อาเภอวังวิเศษ ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของชลินญา ประ
พรหม (2552) ที่พบว่า รูปแบบการกรีด , อัตราการแบ่งผลประโยชน์ ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้า งและ
ปริมาณน้ ายางไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับทัศนคติของเกษตรกรต่อพฤติกรรมการรับซื้อน้ ายางสดของ
พ่อค้าคนกลาง ในส่วนปั จจัยด้านเปอร์เซ็นต์น้ ายางทีไ่ ด้รบั เฉลีย่ , ราคาน้ายางทีไ่ ด้รบั เฉลีย่ ทีแ่ ตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพาราของเกษตรกร ในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษแตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต งั ้ ไว้ แต่ผลการวิจยั นี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของชลินญา ประพรหม
(2552) ทีพ่ บว่า เปอร์เซ็นต์น้ ายาง และราคาน้ ายางไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับทัศนคติข องเกษตรกรต่อ
พฤติกรรมการรับซือ้ น้ายางสดของพ่อค้าคนกลาง ปั จ จัย ด้า นจ านวนแรงงานที่ใ ช้ใ นการท าสวนยางที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพาราของเกษตรกรในพื้นที่อาเภอวังวิเศษ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุณัฐฐา เส็นยีหมี (2559) ทีพ่ บว่า จานวนแรงงาน
ที่ใ ช้ทาสวนยางไม่ มีค วามสัม พันธ์ก ับพฤติก รรมการตัดสินใจเลือ กแหล่ งขายน้ า ยางสด ปั จจัย ด้า น
ระยะทางระหว่างสวนยางกับแหล่งรับซื้อทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพารา
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ของเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้เนื่องจากระยะ
ทางการเดินทางเป็ นต้นทุนของเกษตรกรจึงทาให้เกษตรกรเลือกใช้บริการพ่อค้าคนกลางที่อยู่ใกล้กบั
สวนยางเพือ่ ความสะดวกในการเดินทางและประหยัดต้นทุน ปั จจัยด้านความถี่ของการจาหน่ายเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์ท่แี ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพาราของเกษตรกรในพื้นที่อาเภอวัง
วิเศษไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้เนื่องมาจากความถี่ของการจาหน่ าย
ขึ้นอยู่กบั การเว้นช่วงการกรีดของเกษตรกรแต่ละคนและสภาพฝนฟ้ าอากาศ และสุดท้ายปั จจัยด้าน
บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ่อค้าคนกลางทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
แหล่งขายน้ ายางพาราของเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
อภิปรายผลการศึกษาสาหรับสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
แหล่งขายน้ายางพาราของเกษตรกร ในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเจษฎา ร่มเย็น
และคณะ (2564) ที่มผี ลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มอี ิทธิพลในทิศทางบวกต่อการตัดสิ นใจ
เลือกช่องทางการจัดจาหน่ ายน้ ายางพารา สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุณัฐฐา เส็นยีหมี (2559) ที่พบว่า
ปั จ จัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ส่ง ผลต่อ พฤติก รรมการตัด สิน ใจเลือ กแหล่ งขายน้ า ยางสด และสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของจุมพฏ สุขเกื้อ และพัชรินทร์ ศรีวารินทร์ (2553) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps(
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่งเสริมการขาย )มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจใช้
บริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตใิ นทิศทางเดียวกัน ปั จจัยด้านราคา
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพาราของเกษตรกร ในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของสุ ณัฐ ฐา เส็น ยีห ีม (2559) ที่มีพ บว่ า ปั จ จัย ด้า นราคาไม่ มีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการ
ตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางสด ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ขายน้ ายางพาราของเกษตรกร ในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเจษฎา ร่มเย็น และ
คณะ (2564) ที่มีผ ลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านสถานที่จดั จาหน่ ายไม่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือ ก
ช่องทางการจัดจาหน่ ายน้ ายางพาราของเกษตรกร ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพาราของเกษตรกร ในพืน้ ทีอ่ าเภอวังวิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุณฐั ฐา เส็นยีหมี (2559) ทีม่ ผี ลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือ กแหล่ งขายน้ ายางสด และปั จจัยด้านบุค ลากร ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัย ด้า น
องค์ประกอบทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพาราของเกษตรกร ในพื้ นที่
อาเภอวังวิเศษ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในงานธุรกิ จ
จากผลการศึกษาผูป้ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับการรับซือ้ ยางพาราหรือเป็ นพ่อค้าคนกลางสามารถนา
ผลการศึกษาไปใช้ได้ดงั นี้
• ปั จจัยด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ายางพารา (พ่อค้าคนกลาง) ของ
เกษตรกร ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการรับซือ้ ยางพาราหรือผูท้ ส่ี นใจธุ รกิจนี้ ควรทีจ่ ะ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการรับซือ้ ให้มคี วามคล้องตัว ไม่ตดิ ขัด สะดวก ใช้เวลาน้อย
ทีส่ ุด รวมถึงเพิม่ รูปแบบในการรับเงินให้มหี ลากหลายช่องทางให้เลือก
• ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพารา (พ่อค้าคนกลาง) ของ
เกษตรกร ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการรับซือ้ ยางพาราหรือผูท้ ส่ี นใจธุรกิจนี้ ควรทีจ่ ะ
ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ และยุตธิ รรม เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการเกิดความเชื่อถือและมันใจในการ
่
มาใช้บริการ รวมถึงควรเพิม่ บริการเสริมต่างๆ(บริการน้ าดื่มเสริม, บริการรับซือ้ ผลิตภัณฑ์
ยางพาราหลากหลายรูปแบบ, บริการเสริมในการรับฝากเงิน)
• ปั จจัยด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ ายางพารา (พ่อค้า
คนกลาง) ของเกษตรกร ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการรับซือ้ ยางพาราหรือผูท้ ส่ี นใจธุรกิจนี้
ควรทีจ่ ะปรับปรุงและพัฒนาสิง่ แวดล้อมภายนอกให้มสี ดั ส่วนพืน้ ทีใ่ นการใช้งานทีเ่ หมาะสม มีสงิ่
อานวยความสะดวก มีป้ายแสดงราคาในแต่ละวันให้ครบครัน
• ปั จจัยด้านบุคลากร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งขายน้ายางพารา (พ่อค้าคนกลาง) ของ
เกษตรกร ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการรับซือ้ ยางพาราหรือผูท้ ส่ี นใจธุรกิจนี้ ควรทีจ่ ะมี
พนักงานทีใ่ ห้มบี ริการทีเ่ พียงพอต่อความต้องการใช้บริการ ควรจะพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้
มีใจรักในการบริการ ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ผูท้ ส่ี นใจควรศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการพ่อค้าคนกลาง ควรจะเก็บข้อมูลปั จจัยต่างๆ โดยแบ่งตามพ่อค้าคนกลางแต่ละ
ราย เพือ่ ใช้ในการเปรียบเทียบปั จจัยในแต่ละด้านทีแ่ ตกต่างกัน เมื่อพ่อค้าคนกลางแตกต่างกัน ซึง่ จะทา
ให้ได้รบั ผลการศึกษาทีล่ ะเอียดยิง่ ขึน้ สามารถอธิบายได้ดยี งิ่ ขึน้
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