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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทางการตลาด ในการเลือกซื้ อเครื่ อง
จักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยในการ
เลื อ กซื้ อเครื่ อ งจัก รสี ข า้ ว ของโรงสี ข า้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย กลุ่ มตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใน
การศึ ก ษา เป็ นโรงสี ข า้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย จํา นวน 198 แห่ ง สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่าง
โดยวิธีการทดสอบ t และการทดสอบ F และทดสอบความสัมพันธ์โดยวิธีเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า
1. การวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง อายุระหว่าง 30 ปี ถึง 39 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายผลิต มีรายได้ของตนเองระหว่าง 30,001บาท - 45,000 บาท และมีอายุงานมากกว่า 5 ปี
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ ้ื อ
ได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา และปัจจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องจักรสี
ข้าว ของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ในด้า นตํา แหน่ ง งาน ด้า นรายได้ และระดับ การศึ ก ษาให้
ความสําคัญต่อปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากที่ สุด และในด้านเพศ อายุ อายุงาน
สถานภาพสมรส ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากและมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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4. ปั จจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ ้ื อได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม
และจิ ต วิ ท ยา กับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 และเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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.
คําสํ าคัญ
ปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่ องจักรสี ขา้ ว โรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย
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ความสํ าคัญของปัญหา
วิวฒั นาการโรงสี ขา้ วได้เริ่ มกําเนิ ดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ มนุษย์ได้ริเริ่ มคิดค้นเครื่ องจักร
การแปรรู ปข้าวเปลือกมาช้านานจวบจนปั จจุบนั ได้วิวฒั นาการเครื่ องจักรให้ทนั สมัยเป็ นอย่างมาก
เพื่อใช้เครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ขา้ วให้ได้ปริ มาณมากควบคู่กบั การปลูกข้าว ที่เพิ่มมากขึ้นของชาวนา
ทั้งนี้กเ็ พื่อตอบสนองความต้องการ การบริ โภคของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั ซึ่งวิวฒั นาการของเครื่ องจักร
ที่ ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีน้ ี ผูผ้ ลิ ตเจ้าของธุ รกิ จโรงสี ขา้ ว จึ งมี ความต้องการที่ จะพัฒนาปรั บปรุ ง
กระบวนการการผลิต เทคนิ คและการติดตั้งเครื่ องจักรสี ขา้ ว ที่จะทําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และ
ปริ มาณการผลิ ต ที่ มี ก ํา ลัง การผลิ ต ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง เพื่ อ ให้ มี ผ ลตอบแทนกํา ไรสู ง สุ ด ดั ง นั้ น
ผู ด้ ํา เนิ น การวิ จ ัย นี้ จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้เ ครื่ องจัก ร สํา หรั บ
กระบวนการการผลิตของโรงสี ขา้ ว ที่จะทําให้เกิดกําไรสูงสุ ด
โรงสี ขา้ วจะแบ่งอกเป็ น 2 ประเภท คือ โรงสี ขา้ วที่สีขา้ วเปลือก (Paddy Husking Rice
Mill) และ โรงปรับปรุ งคุณภาพข้าว (Refining Rice Mill) ซึ่งโรงสี ขา้ วทั้งสองประเภทนี้ โดยหลักการ
เพื่ อกํา ไรสู งสุ ด แล้ว นอกจากนโยบายในด้า นการตลาด ราคาของสิ น ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ข า้ ว ไม่ ว่ า จะ
จําหน่ ายภายในประเทศ หรื อจําหน่ ายส่ งออกไปต่างประเทศแล้ว การที่จะทําให้เกิดกําไรสู งสุ ดจาก
การเปลี่ ยนวัตถุ ดิบที่ มีให้เกิ ดเป็ นสิ นค้าที่ ผลิ ตได้จาํ นวน ปริ มาณมากนั้น จําเป็ นต้องใช้เครื่ องมื อ
เครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถผลิตให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ป สิ นค้า ให้ได้ในจํานวน
ปริ มาณ ที่มากที่สุดต่อหน่วยวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไปในกระบวนการการผลิต
สมาคมโรงสี ขา้ วไทย (2552) ได้รายงานประมวล วิเคราะห์สถานการณ์ และ แนวโน้มข้าว
ไทย ในสภาวะการข้าวโลกในปี 2550 และปี 2551 ที่ในหลายๆประเทศสามารถผลิตข้าวได้ ใน
ปริ มาณที่ลดลง เช่น ประเทศไทย เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และญี่ปุ่น ซึ่งปริ มาณการผลิต
ข้าว ปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตน้อยลงอันเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติที่เกิดมาจากผลกระทบของสภาวะโลก
ร้ อน ปริ มาณผลผลิ ตข้าวที่ ลดลงและภัย ธรรมชาติ น้ ัน ทําให้ในหลายประเทศ เช่ น จี น เวียดนาม
ประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศแถบตะวันตก เป็ นต้น มีปริ มาณข้าวที่จาํ เป็ นต้องบริ โภคลด
น้อยลง เนื่ องจากการผลิตข้าว ปลูกข้าว ที่ได้ผลผลิตลดลงด้วยในภาวะที่มีความต้องการบริ โภคข้าวอ
เท่าเดิ มหรื อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสําหรั บบางประเทศ แต่การผลิตปลูกข้าวกลับลดน้อยลง จึงทําให้เกิ ด
สภาวะคล้ายจะขาดแคลนในบางช่วง แม้กระทั้งในประเทศไทยเองยังเกิดภาวะข้าว ขาดตลาดและ
ราคาสู ง ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง ดัง นั้น ความสามารถในการผลิ ต ของผูผ้ ลิ ต (โรงสี ข า้ ว) จึ ง ต้อ งมี
เครื่ องจักรที่ตอ้ งใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขา้ วสําเร็ จรู ปเพื่อการจําหน่าย ที่ได้กาํ ไรสู งสุ ดอีก
ทั้งเป็ นการพัฒนากระบวนการการผลิตที่ใช้วตั ถุดิบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
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ทั้งนี้ในปั ญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ได้มีความสอดคล้องกับอุปสงค์สืบเนื่ อง ของการ
ซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ วของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย คือ ปริ มาณหรื อจํานวนในการ
เลือกซื้ อหรื อตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ วนั้นจะเป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก การที่เกิดสภาวะที่ผบู ้ ริ โภคมี
ความต้องการข้าวมาก อันเนื่องมาจากสาเหตุที่กล่าวไว้ขา้ งต้นนี้แล้วนั้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีความต้องการ
บริ โภคข้าวเพิ่มมากขึ้นของประชากรโลก และจําเป็ นอย่างยิ่งที่ผผู ้ ลิตต้องตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค และในเมื่อมีความต้องการบริ โภคข้าวในปริ มาณมากขึ้น ผูผ้ ลิตก็ตอ้ งพัฒนาปรับปรุ ง
กระบวนการผลิต ให้สามารถผลิตสิ นค้าข้าวให้ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยผูผ้ ลิตจึงต้องการเครื่ องจักรสี ขา้ วที่
จะนํามาใช้ในกระบวนการการผลิตข้าวมากเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ หรื ออุปสงค์ของ
ผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับกฎของอุปสงค์ซ่ ึงหมายถึงความสัมพันธ์ แบบผกผันไปในทาง
ตรงกันข้ามระหว่างราคาและปริ มาณสิ นค้า กล่าวคือ ราคาสิ นค้าและบริ การมีระดับสู งขึ้นจะทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการซื้ อสิ นค้าและบริ การลดลง แต่ถา้ ระดับราคาสิ นค้าและบริ การลดลงจะทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการการซื้อสิ นค้าและบริ การเพิ่มขึ้น
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ วของโรงสี ขา้ ว ใน
เขตภาคกลางของประเทศไทยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ต่อไปและเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรสี ขา้ วที่จะได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า
และทราบว่าปั จจัยใดมีความสําคัญต่อการเลือกซื้อหรื อการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้าผูป้ ระกอบการโรงสี
ข้า วทั้ง นี้ ยัง เป็ นประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ งกระบวนการการผลิ ต และพัฒ นาเครื่ องจัก รให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรสี ขา้ ว
จะได้เจริ ญเติบโต และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้ าหมายที่วางไว้
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ ้ื อมี ความสัมพันธ์ กับส่ วนประสมทาง
การตลาด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยในการเลือกซื้อเครื่ องจักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศ
ไทย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
1. ตัวแปรที่ศึกษา
1.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วยปั จจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ ้ือ ได้แก่
1.1.1 ปั จจัยทางด้านสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและลักษณะของ
ผูซ้ ้ือ
1.1.2 ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ค่านิยม การยอมรับจากรุ่ นหนึ่งไปสู่ รุ่นหนึ่ง
1.1.3 ปั จจัยทางด้านส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่งงาน รายได้ อายุงานระดับ
การศึกษา และสถานภาพทางการสมรส
1.1.4 ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อ
สิ นค้า และบริ การ
1.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย สิ่ งกระตุน้ ภายนอก (4 P) ได้แก่
1.2.1 ผลิตภัณฑ์
1.2.2 ราคา
1.2.3 สถานที่จดั จําหน่าย หรื อช่องทางจัดจําหน่าย
1.2.4 ส่ งเสริ มการขาย
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงสี ขา้ ว ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ใน 21 จังหวัด จํานวน 325 แห่ ง (สุ พจน์ กันต่าย ตําแหน่ง Service Engineer บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์
วิศวกรรม จํากัด จากรายงานลูกค้าโรงสี ขา้ ว 21 จังหวัด ในเขตภาคกลาง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2552)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่โรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทยได้จาก
การคํานวณสู ตรของยามาเน่ (Yamane, 1967 อ้างใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548 : 79) ที่ระดับ ความคลาด
เคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 179 แห่ง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 7 ข้อ มี
รายละเอียดดังนี้ ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน ระดับการศึกษา และ
สถานภาพสมรส
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด และปั จจัยภายนอกและภายใน
ของลักษณะของผูซ้ ้ือที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ โภค มีท้ งั หมด 39 ข้อ แบบสอบถาม
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จะเกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จํา หน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด ปั จ จัย
ทางด้านสังคม ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้น
จะมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) มีระดับคะแนน 5 ระดับ การตอบให้
คะแนนระดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย โดยกําหนดการให้คะแนนดังนี้
ระดับความสําคัญ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ตอนที่ 3 คําถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ ว เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยทางด้านสังคม
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
การหาคุณภาพของเครื่ องมือ
การหาความถูกต้องครบถ้วนของเนื้ อหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิ ทธ์ครอนบักส์แอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการหา
ระดับค่าดัชนี ความพ้อง ค่าความเชื่ อมัน่ ปั จจัยในการเลือกซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขต
ภาคกลางของประเทศไทยมีระดับค่าดัชนีความพ้อง เท่ากับ .84
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตด้วยสถิติ t-test ใช้ในการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One –
Way Anova) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่ม โดย
ใช้ค่า F-test และเมื่อพบความแตกต่างดําเนิ นการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้ Sheffe' test
และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็ นอิสระต่อกัน
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ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษา ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ส่ ว นประสมทางการตลาดในการเลื อ กซื้ อ
เครื่ องจักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทยสามารถสรุ ปผลวิจยั ได้ดงั นี้
จากการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นผูบ้ ริ หาร
โรงสี ขา้ วเป็ นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง อายุระหว่าง 30 ปี ถึง 39 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต มีรายได้ของตนเองระหว่าง 30,001 บาท - 45,000
บาท และมีอายุงานมากกว่า 5 ปี
ผลการศึกษาและทดสอบสมมติฐานพบว่ายอมรับสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาปั จจัยส่ วนบุคคลในภาพรวม
ของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
โดยกลุ่ มตัวอย่างตําแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารและเจ้าของกิ จการ/กรรมการผูจ้ ดั การ จะให้ระดับ
ความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมากที่ สุด และในตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและผูจ้ ดั การโรงงาน จะให้ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
โดยภาพรวมในระดับมาก
โดยภาพรวมของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกันนั้น ส่ งผลต่อส่ วนประสม ทาง
การตลาดที่แตกต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 60,000 บาทจะให้ระดับความสําคัญ
ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด และใน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท 30,001 บาท - 45,000 บาท และ45,001 บาท - 60,000 บาท จะให้
ระดับความสําคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมาก
โดยภาพรวมของปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อส่ วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จะ
ให้ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี จะให้ระดับความสําคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมาก
โดยภาพรวมในปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ อายุงาน และสถานภาพสมรส ที่แตกต่าง
กันจะไม่ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันโดยภาพรวมให้ระดับความสําคัญของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมาก
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ผลการศึกษาและทดสอบสมมติฐานพบว่า ยอมรับสมมติฐาน ปั จจัยภายนอกและภายในของลักษณะ
ของผูซ้ ้ือมีความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยด้านสังคม กับส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่ าย
และการส่ งทางการตลาดนั้น มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
ปั จ จัย ด้านวัฒนธรรม กับส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ จ ัด
จําหน่าย และการส่ งทางการตลาดนั้น มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
ปัจจัยด้านจิตวิทยา กับส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่าย
และการส่ งทางการตลาดนั้น มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในของลักษณะของผูซ้ ้ือมีความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสม
ทางการตลาด และส่ งผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องจักรสี ขา้ ว
ส่ วนประสมทาง
ค่ าสั มประสิ ทธิ์
การตลาด
สหสั มพันธ์ ของเพียร์ สัน
ผลิตภัณฑ์
-.13
ราคา
-.05
ด้านสังคม
สถานที่จดั จําหน่าย
.21**
ส่ งเสริ มการขาย
.06
ผลิตภัณฑ์
-.11
ด้าน
ราคา
-.16*
วัฒนธรรม สถานที่จดั จําหน่าย
.13
ส่ งเสริ มการขาย
.00
ผลิตภัณฑ์
-.04
ราคา
-.05
ด้านจิตวิทยา
สถานที่จดั จําหน่าย
.15*
ส่ งเสริ มการขาย
.06
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปัจจัย

Sig.
ระดับ
(2-tailed) ความสั มพันธ์
.08
ตํ่า
.51
ตํ่า
.003
ตํ่า
.44
ตํ่า
ตํ่า
.12
.02
ตํ่า
.07
ตํ่า
.99
ตํ่า
.60
ตํ่า
.47
ตํ่า
.04
ตํ่า
.43
ตํ่า
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อ
เครื่ องจักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้แยกอภิปรายตามลําดับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องจักรสี ขา้ ว ของโรงสี ขา้ วในเขตพื้นที่เขตภาคกลางของ
ประเทศไทย คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยภายนอกและภายใน
ของลักษณะของผูซ้ ้ือ ได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ในด้านตําแหน่ งงาน ด้านรายได้ และระดับการศึกษา
ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด และในด้านเพศ อายุ อายุงาน
สถานภาพสมรส ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากและปั จจัยภายนอก
และภายในของลักษณะของผูซ้ ้ือ ได้แก่ ปั จจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมาก และมีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องจักรสี
ข้าวของโรงสี ขา้ วในเขตภาคกลางของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ปั จจัยที่มีผลต่อการเพิ่มจํานวนเครื่ องจักรสี ขา้ วในกระบวนการผลิต ของโรงสี ขา้ วในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเพราะว่าโดยภาพรวมโรงสี ขา้ วได้
ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมากถึงมากที่สุด และโรงสี มีความต้องการ
เพิ่มกําลังการผลิตมากถึง 83.84 % จากกลุ่มตัวอย่างโรงสี 198 แห่ง มีความต้องการใน การปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตด้วยเครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิ ภาพ และในปั จจัย ด้านสังคมและจิตวิทยามีผลต่อการ
เพิ่มจํานวนเครื่ องจักรในกระบวนการผลิตรองลงมาจาก ปั จจัยส่ วนประสม ทางการตลาดเนื่ องจาก
โรงสี /ผูด้ าํ เนิ นการในโรงสี มีความต้องการข้อมูลข่าวสารสนับสนุ นจากกลุ่มโรงสี ดว้ ยกัน รวมทั้ง
ยิ น ดี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กับ บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต และบริ ษ ัท ตัว แทนจํา หน่ า ยในการร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ พัฒ นา
ทดสอบเครื่ องจักรรุ่ นใหม่
ความต้องการเทคโนโลยีเครื่ องสี ขา้ ว ที่สามารถปรั บปรุ งคุณภาพข้าวให้มีคุณภาพ และ
สามารถใช้วตั ถุดิบในการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ พบว่า โรงสี ขา้ วมีความต้องการเครื่ องจักร สี
ข้าวที่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต และคุณภาพของ
ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลดการสู ญเสี ยใน
กระบวนการการผลิต สามารถใช้วตั ถุดิบในการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังมีความชอบใน
การทดลองเครื่ องจักรรุ่ นใหม่ๆ และเป็ นผูน้ าํ ในการใช้เครื่ องจักรใหม่ดว้ ยเช่นกัน
โอกาสในการขยายตัวทางธุ รกิ จการค้าข้าวของผูค้ า้ ข้าว โดยเปรี ยบเทียบดูความสัมพันธ์
ระหว่างการขยายกําลังการผลิตและปริ มาณการขายในประเทศและการค้าการส่ งออก เมื่อพิจารณา
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ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้ม ความต้องการในการขยายกําลังการผลิตของลูกค้า และปริ มาณ การ
ขายในประเทศและส่ งออกนั้นโอกาสในการขยายตัวทางธุ รกิจค้าข้าวนั้นมีมาก ซึ่ งจะดูได้จากความ
ต้องการในการขยายกําลังการผลิตมีมากถึง 83.4% และปริ มาณการส่ งออกที่มีปริ มาณ เพิ่มมากขึ้นใน
หลายๆประเทศ เช่น เวียดนาม อินเดีย สหรัฐอเมริ กา อินโดนีเซีย ปากีสถาน และฟิ ลิปปิ นส์เป็ นต้น
ต่างแข่งขันส่ งออกข้าวสู่ ตลาดโลก ซึ่ งจะสอดคล้องกับงานวิจยั ของมิตรสัมพันธ์ ธรรมชู เชาวรัตน์
(2549) ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดและปั จ จัย อื่ น ๆกับ การซื้ อ
หิ นแกรนิตในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดใน
การซื้ อหิ นแกรนิ ตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับปานกลางระดับ
ความสําคัญของปั จจัยอื่นๆในการซื้อหิ นแกรนิตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยี อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านวัฒนธรรม อยู่
ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดกับการซื้อหิ นแกรนิตโดยภาพรวม
และรายด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง การจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่
มีความสัมพันธ์กนั ความสัมพันธ์ของปั จจัยอื่น ๆ กับการซื้ อหิ นแกรนิ ต โดยภาพรวมมีความสําคัญ
กันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และรายด้าน พบว่า ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิ จ ด้าน
การเมือง และด้านเทคโนโลยี ไม่มีความสัมพันธ์กนั
อรอนงค์ ฉายานนท์ (2545) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัยจูงใจในการเลือกตรายีห่ ้อรถยนต์
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้รถยนต์ที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่ วนใหญ่มีอายุไม่
เกิน 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
รายได้ของผูใ้ ช้รถยนต์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 10,001-20,000
บาท การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ผูใ้ ช้รถยนต์ในแต่ละตรา ยี่ห้อให้ความสําคัญด้าน
ผลิตภัณฑ์มากเป็ นอันดับ 1 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสําคัญ
ในระดับมากรองลงมาตามลําดับ สําหรับด้านราคา มีความสําคัญในระดับปานกลาง ปั จจัยทางด้าน
จิตวิทยา ผูใ้ ช้รถยนต์ให้ความสําคัญด้านทัศนคติมากที่สุด ส่ วนการรับรู ้ การจูงใจ การเรี ยนรู ้ และ
บุคลิกภาพ มีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ ด้านคุณลักษณะ ทางประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการ
เลือกตรายี่ห้อรถยนต์ แตกต่างกัน คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชี พ และรายได้ของผูใ้ ช้
รถยนต์ ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเลือกตรายี่ห้อรถยนต์ที่แตกต่างกัน ส่ วนระดับการศึกษา และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูใ้ ช้รถยนต์ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการเลือกตรา ยี่ห้อรถยนต์ที่ไม่
แตกต่างกัน การศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยทางด้านจิตวิทยาใน การ
เลือกตรายีห่ อ้ รถยนต์ มีระดับความสําคัญอยูใ่ นเกณฑ์
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ที่สูง ปั จจัยส่ วน ประสมทางการตลาดด้านราคาเท่านั้นที่ไม่มีความสําคัญในการเลือกตรายีห่ อ้ รถยนต์
ใน เกณฑ์ที่สูง สําหรับปั จจัยทางด้านจิตวิทยา พบว่า การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพ มีความสําคัญในการเลือกตรายีห่ อ้ รถยนต์ในเกณฑ์ที่สูง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดกับการเลือกตรายีห่ อ้ รถยนต์ ด้านราคา และช่องทางการจัดจําหน่าย เท่านั้น ที่มี
ความสัมพันธ์กบั การเลือก ตรายีห่ อ้ รถยนต์ ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางด้านจิตวิทยากับการ
เลือกตรายี่ห้อรถยนต์ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั การเลือกตรายี่ห้อรถยนต์ การจูงใจ การรับรู ้ การ
เรี ยนรู ้ และบุคลิกภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกตรายีห่ อ้ รถยนต์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรสี ขา้ ว ควรมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องจักรสี ขา้ วให้สามารถ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตของลูกค้าได้ สามารถเพิ่มผลผลิต และสามารถปรับตั้ง ควบคุมได้อย่าง
สะดวกผูใ้ ช้งานสามารถศึกษาวิธีการใช้งานเครื่ องจักรได้ง่ายๆทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอีกทั้งเป็ นการพัฒนาเครื่ องจักรให้สามารถแปรรู ปวัตถุดิบได้อย่าง มีประสิ ทธิภาพใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ ห้คุม้ ค่ามากที่สุด
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรสี ขา้ วและลูกค้าผูใ้ ช้งานเองควรที่ จะมีการร่ วมมือกัน ในการ
สร้างพัฒนาเครื่ องจักรสี ขา้ วให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาเครื่ องจักรสี ขา้ วให้เป็ นไปตามที่กล่าวไว้ขา้ งบนนี้
และอีกทั้งยังเป็ นการขยายโอกาสในการทําธุรกิจค้าข้าวออกสู่ตลาดโลก ซึ่งข้าวที่มีคุณภาพย่อม เป็ นที่
ต้องการของลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นลูกค้าคนไทย หรื อต่างชาติ ในเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ ในสิ นค้าข้าว
ไทยก็ยอ่ มส่ งผลดีต่อเกษตรกรชาวนาไทยรวมถึงแรงงานผูร้ ับจ้างอื่นๆด้วยซึ่ งแรงงานและผูผ้ ลิตข้าว
ป้ อนเข้าสู่ โรงสี ขา้ วจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน เกิดการจ้างงานเป็ นโครงข่ายทาง
เศรษฐกิจที่เติบโตต่อไป
โรงสี ข ้า วและบริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต เครื่ อ งจัก รสี ข ้า วก็ ค วรร่ ว มมื อ กับ ชาวนา ในการพัฒ นา
ปรับปรุ ง วิจยั พัฒนาการทํานา พันธ์ขา้ ว ให้มีคุณค่าคุณภาพมากยิง่ ขึ้น และควรมีการพัฒนาเครื่ องจักร
ในการทํานา เมล็ดพันธ์ เครื่ องมือเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขา้ วของชาวนา และการแปรรู ป
สิ นค้าข้าว ร่ วมกันพัฒนาให้เกิ ดโครงข่ายแห่ งความมัน่ คงของเกษตรกรชาวนา และผูค้ า้ ผูผ้ ลิต ให้
สามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพป้ อนสู่ ตลาดโลก
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
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ควรทําการศึกษาเปรี ยบเทียบการบริ การ ของบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายว่ามีการบริ การ อยู่ในระดับใด
เป็ นที่พึงพอใจของลูกค้ามากแค่ไหนมากน้อยเพียงใด และควรจะทําการวิจยั
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวในปริ มาณมากอีกพื้นที่หนึ่ ง
เช่นกัน และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือยังมีกลุ่มโรงสี ผแู ้ ปรรู ปข้าวอยูจ่ าํ นวนมาก
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