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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกซ้ือเคร่ือง 

จกัรสีขา้ว ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย และมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัในการ
เลือกซ้ือเคร่ืองจักรสีขา้ว ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ใน
การศึกษา เป็นโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย จาํนวน 198  แห่ง  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่าง
โดยวิธีการทดสอบ t และการทดสอบ F และทดสอบความสมัพนัธ์โดยวิธีเพียร์สนั 
 ผลการวิจยัพบวา่   
 1.  การวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง อายรุะหวา่ง 30 ปี ถึง 39 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นผูจ้ดัการ
ฝ่ายผลิต มีรายไดข้องตนเองระหวา่ง 30,001บาท - 45,000 บาท และมีอายงุานมากกวา่  5  ปี  
 2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจยัภายนอกและภายในของลกัษณะของผูซ้ื้อ  
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นสงัคม วฒันธรรม จิตวิทยา และปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสี
ขา้ว  ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย   
 3.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านตาํแหน่งงาน ด้านรายได้ และระดับการศึกษาให้
ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากท่ีสุด และในด้านเพศ อายุ อายุงาน  
สถานภาพสมรส ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากและมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
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 4. ปัจจยัภายนอกและภายในของลกัษณะของผูซ้ื้อไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นสังคม  วฒันธรรม 
และจิตวิทยา กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ        
ท่ีระดบั  .05  และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the factors related to the marketing mix in the 
selection to purchase rice milling machines in the central area of Thailand. The sample group 
consisted of 198 rice mill owners in the central area of Thailand. The research instrument used to 
collect the data was a questionnaire with the reliability level of .95. The data was analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson correlation. The findings of this 
study were as follows: 

1. As for the personal factors, it was found that most of the interviewees were male 
around 30 – 39 years old, married, graduated with a bachelor’s degree. Their positions were 
production managers with a salary around 30,001 – 45,000 baht and over 5 year working 
experience. 

2. The marketing mix factor and internal and external factors of buyer’s characteristics 
for examples: social, cultural, psychological and personal factors affected the selection to purchase 
rice milling machines in the central area of Thailand. 

3. The personal factors had different effects on the marketing mix factors. When 
considered individually, the position, salary and education factors affected the marketing mix factor 
at the highest level. Gender, age, working experience and marital status affected the marketing mix 

factors significantly (ρ < .05). 
4. The internal and external factors of buyer’s characteristics which were the social, 

cultural and psychological factors had significant relationship with the marketing mix factors at the 
.05 level. 

 
คาํสําคญั   

 ปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว โรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
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ความสําคญัของปัญหา 
วิวฒันาการโรงสีขา้วไดเ้ร่ิมกาํเนิดข้ึนมาตั้งแต่สมยัโบราณ มนุษยไ์ดริ้เร่ิมคิดคน้เคร่ืองจกัร 

การแปรรูปขา้วเปลือกมาชา้นานจวบจนปัจจุบนั ไดว้ิวฒันาการเคร่ืองจกัรให้ทนัสมยัเป็นอย่างมาก 
เพื่อใชเ้คร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑข์า้วใหไ้ดป้ริมาณมากควบคู่กบัการปลูกขา้ว  ท่ีเพิ่มมากข้ึนของชาวนา 
ทั้งน้ีกเ็พื่อตอบสนองความตอ้งการ การบริโภคของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  ซ่ึงวิวฒันาการของเคร่ืองจกัร
ท่ีทนัสมยัด้วยเทคโนโลยีน้ี ผูผ้ลิตเจา้ของธุรกิจโรงสีขา้ว จึงมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาปรับปรุง
กระบวนการการผลิต เทคนิคและการติดตั้งเคร่ืองจกัรสีขา้ว ท่ีจะทาํให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดี และ
ปริมาณการผลิตท่ีมีกําลังการผลิตท่ีให้ผลผลิตสูง  เพื่อให้มีผลตอบแทนกําไรสูงสุด  ดังนั้ น
ผูด้ ําเนินการวิจัยน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ การเลือกใช้เคร่ืองจักร สําหรับ
กระบวนการการผลิตของโรงสีขา้ว ท่ีจะทาํใหเ้กิดกาํไรสูงสุด 

โรงสีขา้วจะแบ่งอกเป็น 2 ประเภท คือ โรงสีขา้วท่ีสีขา้วเปลือก (Paddy Husking Rice 
Mill) และ โรงปรับปรุงคุณภาพขา้ว (Refining Rice Mill) ซ่ึงโรงสีขา้วทั้งสองประเภทน้ี โดยหลกัการ
เพื่อกาํไรสูงสุดแลว้ นอกจากนโยบายในด้านการตลาด ราคาของสินคา้ผลิตภัณฑ์ขา้ว ไม่ว่าจะ
จาํหน่ายภายในประเทศ หรือจาํหน่ายส่งออกไปต่างประเทศแลว้ การท่ีจะทาํให้เกิดกาํไรสูงสุดจาก
การเปล่ียนวตัถุดิบท่ีมีให้เกิดเป็นสินคา้ท่ีผลิตได้จาํนวน ปริมาณมากนั้น จาํเป็นตอ้งใช้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป สินคา้ ให้ไดใ้นจาํนวน 
ปริมาณ ท่ีมากท่ีสุดต่อหน่วยวตัถุดิบท่ีป้อนเขา้ไปในกระบวนการการผลิต 

สมาคมโรงสีขา้วไทย (2552) ไดร้ายงานประมวล วิเคราะห์สถานการณ์ และ แนวโนม้ขา้ว
ไทย ในสภาวะการขา้วโลกในปี 2550 และปี 2551 ท่ีในหลายๆประเทศสามารถผลิตขา้วได ้   ใน
ปริมาณท่ีลดลง  เช่น ประเทศไทย เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  และญ่ีปุ่น ซ่ึงปริมาณการผลิต
ขา้ว ปลูกขา้วท่ีไดผ้ลผลิตนอ้ยลงอนัเน่ืองมาจาก ภยัธรรมชาติท่ีเกิดมาจากผลกระทบของสภาวะโลก
ร้อน ปริมาณผลผลิตขา้วท่ีลดลงและภยัธรรมชาตินั้น ทาํให้ในหลายประเทศ เช่น จีน เวียดนาม 
ประเทศแถบตะวนัออกกลาง ประเทศแถบตะวนัตก เป็นตน้ มีปริมาณขา้วท่ีจาํเป็นตอ้งบริโภคลด
นอ้ยลง เน่ืองจากการผลิตขา้ว ปลูกขา้ว ท่ีไดผ้ลผลิตลดลงดว้ยในภาวะท่ีมีความตอ้งการบริโภคขา้วอ
เท่าเดิมหรือเพิ่มข้ึนเล็กน้อยสําหรับบางประเทศ แต่การผลิตปลูกขา้วกลบัลดน้อยลง จึงทาํให้เกิด
สภาวะคลา้ยจะขาดแคลนในบางช่วง แมก้ระทั้งในประเทศไทยเองยงัเกิดภาวะขา้ว ขาดตลาดและ
ราคาสูงในช่วงระยะเวลาหน่ึงดังนั้ นความสามารถในการผลิตของผูผ้ลิต (โรงสีขา้ว)  จึงตอ้งมี
เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งใชใ้นการผลิต เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑข์า้วสาํเร็จรูปเพ่ือการจาํหน่าย ท่ีไดก้าํไรสูงสุดอีก
ทั้งเป็นการพฒันากระบวนการการผลิตท่ีใชว้ตัถุดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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ทั้งน้ีในปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัอุปสงคสื์บเน่ือง ของการ
ซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้วของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย คือ ปริมาณหรือจาํนวนในการ
เลือกซ้ือหรือตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้วนั้นจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก การท่ีเกิดสภาวะท่ีผูบ้ริโภคมี
ความตอ้งการขา้วมาก อนัเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีกล่าวไวข้า้งตน้น้ีแลว้นั้น ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่ามีความตอ้งการ
บริโภคขา้วเพิ่มมากข้ึนของประชากรโลก และจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูผ้ลิตตอ้งตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค และในเม่ือมีความตอ้งการบริโภคขา้วในปริมาณมากข้ึน ผูผ้ลิตก็ตอ้งพฒันาปรับปรุง
กระบวนการผลิต ให้สามารถผลิตสินคา้ขา้วใหไ้ดเ้พิ่มมากข้ึนดว้ยผูผ้ลิตจึงตอ้งการเคร่ืองจกัรสีขา้วท่ี
จะนาํมาใชใ้นกระบวนการการผลิตขา้วมากเพิ่มข้ึนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ หรืออุปสงคข์อง
ผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎของอุปสงคซ่ึ์งหมายถึงความสัมพนัธ์ แบบผกผนัไปในทาง
ตรงกนัขา้มระหว่างราคาและปริมาณสินคา้ กล่าวคือ ราคาสินคา้และบริการมีระดบัสูงข้ึนจะทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการลดลง แต่ถา้ระดบัราคาสินคา้และบริการลดลงจะทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการการซ้ือสินคา้และบริการเพิ่มข้ึน 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้วของโรงสีขา้ว ใน
เขตภาคกลางของประเทศไทยเพื่อประโยชน์สูงสุดในการผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของตลาด
ต่อไปและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรสีขา้วท่ีจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของลูกคา้
และทราบวา่ปัจจยัใดมีความสาํคญัต่อการเลือกซ้ือหรือการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ผูป้ระกอบการโรงสี
ข้าวทั้ ง น้ีย ังเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการการผลิตและพัฒนาเคร่ืองจักรให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรสีขา้ว
จะไดเ้จริญเติบโต และบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีวางไว ้
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ื้อมีความสัมพนัธ์กับส่วนประสมทาง
การตลาด  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศ 
ไทย 

 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2553 

74 

วธีิดําเนินการวจัิย 
  การดาํเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ตวัแปรท่ีศึกษา 
    1.1 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ยปัจจยัภายนอกและภายในของลกัษณะของผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ 
    1.1.1 ปัจจยัทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและลกัษณะของ  
ผูซ้ื้อ 
   1.1.2 ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ ค่านิยม การยอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง 
   1.1.3 ปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ตาํแหน่งงาน รายได ้อายุงานระดบั
การศึกษา  และสถานภาพทางการสมรส 
  1.1.4 ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ
สินคา้ และบริการ 
  1.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ภายนอก (4 P) ไดแ้ก่ 
   1.2.1 ผลิตภณัฑ ์
   1.2.2 ราคา 
   1.2.3 สถานท่ีจดัจาํหน่าย  หรือช่องทางจดัจาํหน่าย  
   1.2.4 ส่งเสริมการขาย 
 2. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงสีขา้ว ในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
ใน 21 จงัหวดั จาํนวน 325 แห่ง (สุพจน์ กนัต่าย ตาํแหน่ง Service Engineer บริษทั เจริญโภคภณัฑ์
วิศวกรรม จาํกดั จากรายงานลูกคา้โรงสีขา้ว 21 จงัหวดั ในเขตภาคกลาง ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2552) 
  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่โรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทยไดจ้าก
การคาํนวณสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967 อา้งใน ยทุธ ไกยวรรณ์, 2548 : 79) ท่ีระดบั ความคลาด
เคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 179 แห่ง 
  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

  ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวนทั้งส้ิน 7 ขอ้   มี
รายละเอียดดงัน้ี ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ตาํแหน่ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  อายุงาน  ระดบัการศึกษา  และ
สถานภาพสมรส 

  ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด  และปัจจยัภายนอกและภายใน
ของลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ของผูบ้ริโภค  มีทั้งหมด  39  ขอ้  แบบสอบถาม           
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จะเก่ียวกับ  ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  ปัจจัย
ทางดา้นสงัคม  ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนนั้น  
จะมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale) มีระดบัคะแนน  5  ระดบั  การตอบให้
คะแนนระดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย  โดยกาํหนดการใหค้ะแนนดงัน้ี 

   
ระดบัความสาํคญั คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด   1 

  ตอนท่ี 3 คาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว เป็นแบบสอบถาม          
เก่ียวกบั  ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัทางด้านสังคม  
ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม  และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา     

 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การหาความถูกตอ้งครบถว้นของเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)ของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ครอนบกัส์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการหา 
ระดบัค่าดชันีความพอ้ง ค่าความเช่ือมัน่ปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว ของโรงสีขา้วในเขต
ภาคกลางของประเทศไทยมีระดบัค่าดชันีความพอ้ง เท่ากบั  .84   

4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเลขคณิตดว้ยสถิติ t-test ใชใ้นการทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One – 
Way Anova) ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่ม โดย
ใชค่้า F-test และเม่ือพบความแตกต่างดาํเนินการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช ้Sheffe' test 
และค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)   ใชใ้นการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั  
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ผลการวจัิย 
 ผลการศึกษา  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองจกัรสีขา้ว  ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทยสามารถสรุปผลวิจยัไดด้งัน้ี 
 จากการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
โรงสีขา้วเป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง  อายุระหว่าง  30  ปี  ถึง  39  ปี  มีสถานภาพสมรส  ระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  เป็นผูจ้ดัการฝ่ายผลิต  มีรายไดข้องตนเองระหว่าง  30,001 บาท  -  45,000  
บาท  และมีอายงุานมากกวา่  5  ปี 
 ผลการศึกษาและทดสอบสมมติฐานพบว่ายอมรับสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนบุคคลในภาพรวม
ของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
โดยกลุ่มตวัอย่างตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบริหารและเจา้ของกิจการ/กรรมการผูจ้ดัการ จะให้ระดับ
ความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด และในตาํแหน่ง
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและผูจ้ดัการโรงงาน จะให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยภาพรวมในระดบัมาก 
 โดยภาพรวมของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนันั้น ส่งผลต่อส่วนประสม  ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนัโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 60,000 บาทจะให้ระดบัความสาํคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด และใน  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
เฉล่ียนอ้ยกว่า  30,000  บาท   30,001  บาท  -  45,000  บาท  และ45,001  บาท  -  60,000  บาท  จะให้
ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมาก 
 โดยภาพรวมของปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จะ
ให้ระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี จะให้ระดบัความสําคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมาก 
 โดยภาพรวมในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ    อาย ุ อายงุาน  และสถานภาพสมรส  ท่ีแตกต่าง
กนัจะไม่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัโดยภาพรวมให้ระดบัความสาํคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดบัมาก 
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ผลการศึกษาและทดสอบสมมติฐานพบวา่  ยอมรับสมมติฐาน  ปัจจยัภายนอกและภายในของลกัษณะ
ของผูซ้ื้อมีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาด   

   ปัจจยัดา้นสังคม  กบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย 
และการส่งทางการตลาดนั้น มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า  

   ปัจจยัด้านวฒันธรรม  กับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  ราคา สถานท่ีจัด
จาํหน่าย และการส่งทางการตลาดนั้น มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า  
 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  กบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย 
และการส่งทางการตลาดนั้น มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า  
 
แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในของลกัษณะของผูซ้ื้อมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสม
ทางการตลาด  และส่งผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว   
 

ปัจจัย 
ส่วนประสมทาง

การตลาด 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพยีร์สัน 
Sig.        

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 

ดา้นสงัคม 

ผลิตภณัฑ ์ -.13 .08 ตํ่า 
ราคา -.05 .51 ตํ่า 
สถานท่ีจดัจาํหน่าย .21** .003 ตํ่า 
ส่งเสริมการขาย .06 .44 ตํ่า 

ดา้น
วฒันธรรม 

ผลิตภณัฑ ์ -.11 .12 ตํ่า 
ราคา -.16* .02 ตํ่า 
สถานท่ีจดัจาํหน่าย .13 .07 ตํ่า 
ส่งเสริมการขาย .00 .99 ตํ่า 

ดา้นจิตวิทยา 

ผลิตภณัฑ ์ -.04 .60 ตํ่า 
ราคา -.05 .47 ตํ่า 
สถานท่ีจดัจาํหน่าย .15* .04 ตํ่า 
ส่งเสริมการขาย .06 .43 ตํ่า 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองจกัรสีขา้ว  ของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทย  ผูว้ิจยัไดแ้ยกอภิปรายตามลาํดบั
วตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสีขา้ว ของโรงสีขา้วในเขตพ้ืนท่ีเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย  คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัภายนอกและภายใน
ของลกัษณะของผูซ้ื้อ  ไดแ้ก่  ปัจจยัทางดา้นสงัคม  วฒันธรรม  และจิตวิทยา 
            เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ในดา้นตาํแหน่งงาน  ดา้นรายได ้ และระดบัการศึกษา  
ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด  และในดา้นเพศ  อาย ุ อายงุาน  
สถานภาพสมรส ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากและปัจจยัภายนอก
และภายในของลกัษณะของผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นสงัคม วฒันธรรม  และจิตวิทยา  โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก และมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองจกัรสี
ขา้วของโรงสีขา้วในเขตภาคกลางของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมจาํนวนเคร่ืองจกัรสีขา้วในกระบวนการผลิต ของโรงสีขา้วในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย  ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพราะว่าโดยภาพรวมโรงสีขา้วได้
ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากถึงมากท่ีสุด และโรงสี มีความตอ้งการ
เพิ่มกาํลงัการผลิตมากถึง  83.84 % จากกลุ่มตวัอยา่งโรงสี  198  แห่ง มีความตอ้งการใน  การปรับปรุง
กระบวนการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพ และในปัจจยั  ดา้นสังคมและจิตวิทยามีผลต่อการ
เพิ่มจาํนวนเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตรองลงมาจาก ปัจจยัส่วนประสม   ทางการตลาดเน่ืองจาก
โรงสี/ผูด้าํเนินการในโรงสี มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารสนับสนุนจากกลุ่มโรงสีดว้ยกนั รวมทั้ง
ยินดีให้ความร่วมมือกับบริษัทผูผ้ลิต และบริษัทตัวแทนจําหน่ายในการร่วมมือกันเพื่อพฒันา  
ทดสอบเคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ 
 ความตอ้งการเทคโนโลยีเคร่ืองสีขา้ว ท่ีสามารถปรับปรุงคุณภาพขา้วให้มีคุณภาพ และ
สามารถใชว้ตัถุดิบในการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  พบว่า  โรงสีขา้วมีความตอ้งการเคร่ืองจกัร  สี
ขา้วท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มกาํลงัการผลิต และคุณภาพของ
ขา้วให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และช่วยลดตน้ทุนในการผลิต  ลดการสูญเสียใน
กระบวนการการผลิต สามารถใชว้ตัถุดิบในการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และยงัมีความชอบใน
การทดลองเคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ๆ  และเป็นผูน้าํในการใชเ้คร่ืองจกัรใหม่ดว้ยเช่นกนั 
  โอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจการคา้ขา้วของผูค้า้ขา้ว โดยเปรียบเทียบดูความสัมพนัธ์
ระหวา่งการขยายกาํลงัการผลิตและปริมาณการขายในประเทศและการคา้การส่งออก เม่ือพิจารณา 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวโนม้  ความตอ้งการในการขยายกาํลงัการผลิตของลูกคา้  และปริมาณ การ
ขายในประเทศและส่งออกนั้นโอกาสในการขยายตวัทางธุรกิจคา้ขา้วนั้นมีมาก ซ่ึงจะดูไดจ้ากความ
ตอ้งการในการขยายกาํลงัการผลิตมีมากถึง  83.4%  และปริมาณการส่งออกท่ีมีปริมาณ เพิ่มมากข้ึนใน
หลายๆประเทศ  เช่น  เวยีดนาม  อินเดีย  สหรัฐอเมริกา  อินโดนีเซีย ปากีสถาน และฟิลิปปินส์เป็นตน้  
ต่างแข่งขนัส่งออกขา้วสู่ตลาดโลก  ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมิตรสัมพนัธ์ ธรรมชูเชาวรัตน์ 
(2549) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยอ่ืนๆกับการซ้ือ
หินแกรนิตในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดใน
การซ้ือหินแกรนิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลางระดบั
ความสาํคญัของปัจจยัอ่ืนๆในการซ้ือหินแกรนิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมและราย
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง และดา้นเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นวฒันธรรม อยู่
ในระดบัปานกลาง ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการซ้ือหินแกรนิตโดยภาพรวม
และรายดา้น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่
มีความสัมพนัธ์กนั  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืน ๆ กบัการซ้ือหินแกรนิต โดยภาพรวมมีความสาํคญั
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายด้าน พบว่า ด้านวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเมือง และดา้นเทคโนโลย ีไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 อรอนงค ์ ฉายานนท ์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัจูงใจในการเลือกตรายีห่้อรถยนต ์ 
ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายไุม่
เกิน 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
รายไดข้องผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้เฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001-20,000 
บาท  การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูใ้ชร้ถยนตใ์นแต่ละตรา ยี่ห้อให้ความสาํคญัดา้น
ผลิตภณัฑม์ากเป็นอนัดบั 1 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสาํคญั
ในระดบัมากรองลงมาตามลาํดบั สาํหรับดา้นราคา มีความสาํคญัในระดบัปานกลาง ปัจจยัทางดา้น
จิตวิทยา ผูใ้ชร้ถยนตใ์ห้ความสาํคญัดา้นทศันคติมากท่ีสุด ส่วนการรับรู้ การจูงใจ การเรียนรู้ และ
บุคลิกภาพ มีความสาํคญัรองลงมาตามลาํดบั ดา้นคุณลกัษณะ ทางประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการ
เลือกตรายี่ห้อรถยนต ์ แตกต่างกนั คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายไดข้องผูใ้ช้
รถยนต ์ ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการเลือกตรายี่ห้อรถยนตท่ี์แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา และ
จาํนวนสมาชิกในครอบครัวของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์แตกต่างกนั จะมีผลต่อการเลือกตรา ยี่ห้อรถยนตท่ี์ไม่
แตกต่างกนั การศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาใน การ
เลือกตรายีห่อ้รถยนต ์มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นเกณฑ ์
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ท่ีสูง ปัจจยัส่วน ประสมทางการตลาดดา้นราคาเท่านั้นท่ีไม่มีความสาํคญัในการเลือกตรายีห่อ้รถยนต์
ใน เกณฑท่ี์สูง สาํหรับปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา พบว่า การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ และ
บุคลิกภาพ มีความสาํคญัในการเลือกตรายีห่อ้รถยนตใ์นเกณฑท่ี์สูง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัการเลือกตรายีห่อ้รถยนต ์ ดา้นราคา และช่องทางการจดัจาํหน่าย เท่านั้น ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเลือก ตรายีห่อ้รถยนต ์ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นจิตวิทยากบัการ
เลือกตรายี่ห้อรถยนต ์ทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกตรายี่ห้อรถยนต ์การจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ และบุคลิกภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเลือกตรายีห่อ้รถยนต ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี 
    บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรสีขา้ว ควรมีการพฒันาดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัรสีขา้วใหส้ามารถ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตของลูกคา้ได ้ สามารถเพ่ิมผลผลิต และสามารถปรับตั้ง ควบคุมไดอ้ย่าง
สะดวกผูใ้ชง้านสามารถศึกษาวิธีการใชง้านเคร่ืองจกัรไดง่้ายๆทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้อีกทั้งเป็นการพฒันาเคร่ืองจกัรใหส้ามารถแปรรูปวตัถุดิบไดอ้ยา่ง  มีประสิทธิภาพใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูใ่หคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด 

  บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรสีขา้วและลูกคา้ผูใ้ชง้านเองควรท่ีจะมีการร่วมมือกนั ในการ
สร้างพฒันาเคร่ืองจกัรสีขา้วให้มากข้ึน เพื่อพฒันาเคร่ืองจกัรสีขา้วให้เป็นไปตามท่ีกล่าวไวข้า้งบนน้ี 
และอีกทั้งยงัเป็นการขยายโอกาสในการทาํธุรกิจคา้ขา้วออกสู่ตลาดโลก ซ่ึงขา้วท่ีมีคุณภาพยอ่ม เป็นท่ี
ตอ้งการของลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นลูกคา้คนไทย หรือต่างชาติ  ในเม่ือลูกคา้มีความพึงพอใจ ในสินคา้ขา้ว
ไทยก็ยอ่มส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวนาไทยรวมถึงแรงงานผูรั้บจา้งอ่ืนๆดว้ยซ่ึงแรงงานและผูผ้ลิตขา้ว
ป้อนเขา้สู่โรงสีขา้วจะไดมี้รายไดเ้พิ่มมากข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เกิดการจา้งงานเป็นโครงข่ายทาง
เศรษฐกิจท่ีเติบโตต่อไป 

  โรงสีข้าวและบริษัทผูผ้ลิตเคร่ืองจักรสีข้าวก็ควรร่วมมือกับชาวนา  ในการพฒันา
ปรับปรุง วิจยัพฒันาการทาํนา พนัธ์ขา้ว ใหมี้คุณค่าคุณภาพมากยิง่ข้ึน  และควรมีการพฒันาเคร่ืองจกัร
ในการทาํนา เมลด็พนัธ์ เคร่ืองมือเก็บเก่ียว วิธีการเก็บรักษาผลิตภณัฑข์า้วของชาวนา และการแปรรูป
สินคา้ขา้ว ร่วมกนัพฒันาให้เกิดโครงข่ายแห่งความมัน่คงของเกษตรกรชาวนา และผูค้า้ผูผ้ลิต ให้
สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพป้อนสู่ตลาดโลก 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
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ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบการบริการ ของบริษทัตวัแทนจาํหน่ายว่ามีการบริการ อยู่ในระดบัใด 
เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้มากแค่ไหนมากนอ้ยเพียงใด และควรจะทาํการวิจยั       
 
 ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกขา้วในปริมาณมากอีกพื้นท่ีหน่ึง
เช่นกนั และในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีกลุ่มโรงสีผูแ้ปรรูปขา้วอยูจ่าํนวนมาก 
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