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ตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ ด้ วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง อันเป็ นประโยชน์ในการ
ปรับปรุ งการศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้มี ความสมบูรณ์ ยิ่งขึ ้น และขอขอบพระคุณคณาจารย์ ทุก
ท่านที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องที่ได้ มอบวิชาความรู้ คอยให้ คําปรึ กษา ชี ้แนะแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ า
อิสระเล่นนี ้เสร็ จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เกษตรกร ในพื น้ ที่ อําเภอบ้ านไร่ จัง หวัดอุทัยธานี ที่ ไ ด้ ใ ห้ ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อนําข้ อมูลมาศึกษาการค้ นคว้ าอิสระเล่มนี ้
ผู้วิจยั ขอขอบคุณครอบครัวที่ให้ การสนับสนุนในทุก ๆ ด้ าน ตลอดจนคอยให้ กําลังใจใน
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระเล่มนี ้เสร็ จสมบูรณ์ ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้ อง ๆ กลุ่มศิริมงคลร่ วมถึงทุก
ท่านที่คอยช่วยเหลือในการจัดทําการวิจยั ครัง้ นี ้มาโดยตลอด
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บทนํา
ความสําคัญของปั ญหา
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อุตสาหกรรมยานพาหนะ อุตสาหกรรมตัดเย็บ ถุงมือทางการแพทย์ รองเท้ า อุปกรณ์ กีฬา งาน
วิ ศ วกรรมก่ อ สร้ าง เป็ น ต้ น ซึ่ ง เดิ ม ที พื น้ ที่ ที่ มี ก ารปลูก ยางส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นภาคใต้ แ ละภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แต่ในปั จจุบนั มีการขยายการปลูกเพิ่มขึน้ ไปยังภาคกลาง และภาคเหนื อ
ประเทศไทยมีพื ้นที่ปลูกยาง 22,933,097 ไร่ เป็ นสวนยางที่เปิ ดกรี ด 18,466,489 ไร่ และมีผลผลิต
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการปลูกต้ นยางแทนพื ้นที่พืชไร่ ไม้ ผล นาข้ าว และพื ้นที่ตดั โค่นต้ นยางที่มีอายุ
มาก แล้ วปลูกใหม่ทดแทน ทําให้ ปัจจุบนั มีเนื ้อที่กรี ดยางเพิ่มขึ ้น ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่ให้ ผลผลิต
สูง (สํานักงานเศรฐกิจการเกษตร,2561)
ตารางที่ 1.1 ยางพารา : พื ้นที่ยางพาราในประเทศไทย
เนื ้อที่ยืนต้ น
(ไร่)

เนื ้อที่กรี ดได้
(ไร่)

ภาคเหนือ

1,210,783

693,078

111,646

ภาคะวันออกเฉียงเหนือ

5,145,636

3,864,477

808,432

ภาคกลาง

2,503,288

1,959,818

382,248

14,073,390

11,949,116

3,040,609

22,933,097

18,466,489

4,342,935

ภูมิภาค/พื ้นที่

ภาคใต้
รวม

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559

ผลผลิต
(ตัน)
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ซึ่ง ในปี 2560 ประเทศไทยมี มูลค่าการส่งออกยางพารา เท่ากับ 204,556.4 ล้ านบาท
สําหรับตลาดส่งออกยางพาราที่สําคัญของไทยได้ แก่ จีน มีมลู ค่าส่งออก เท่ากับ 98,858.40 ล้ าน
บาท มาเลเซี ย มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก เท่ า กั บ 26,357.90 ล้ านบาท ญี่ ปุ่ น มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก เท่ า กั บ
15,259.10 ล้ านบาท สหรัฐอเมริ กามีมูลค่าส่งออก เท่ากับ 11,953.50 ล้ านบาท และเกาหลีใต้ มี
มูลค่าส่งออก เท่ากับ 7,361.50 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็ นผู้นําเข้ ารายใหญ่ ของ
ไทย มีความต้ องการใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพิ่มขึ ้น
ตารางที่ 1.2 มูลค่าการส่งออกยางพาราไทย
หน่วย : ล้ านบาท

ปี
2559
2560
2561(ม.ค.-ส.ค.)
ที่มา: การค้ าไทย (2561)

มูลค่าการส่งออกยางพารา
7,55,704.10
8,006,265.20
5,381,110.30

ตารางที่ 1.3 ตลาดส่งออกยางพาราไทย
มูลค่า : ล้ านบาท
ประเทศ
2559
73,346.80
20,499.10
10,930.70
9,705.00
6,816.20

2560
98,858.40
26,357.90
15,259.10
11,953.50
7,361.50

2561
(ม.ค.-ส.ค.)
42,301.40
15,034.60
7,610.30
6,661.90
3,849.70

จีน
มาเลเซีย
ญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริ กา
เกาหลีใต้
ที่มา: การค้ าไทย (2561)
จังหวัดอุทยั ธานี มีพื ้นที่ปลูกยางพารารวม 27,086 ไร่ ส่วนใหญ่เป็ นสวนยางเปิ ดกรี ดได้
แล้ ว 18,341 ไร่ สวนยางที่ยงั ไม่เปิ ดกรี ด 8,748 ไร่ โดยพื ้นที่ที่มีการทําสวนยางพารามากที่สดุ ใน
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จังหวัดอุทยั ธานี คือ อําเภอบ้ านไร่ จํานวน 14,473 ไร่ รองลงมา คือ อําเภอห้ วยคต จํานวน 7,368
ไร่ อําเภอลานสัก จํานวน 2,813 ไร่ อําเภอหนองฉาง จํานวน 1,152 ไร่ อําเภอสว่างอารมณ์ จํานวน
807 ไร่ อําเภอทัพทัน จํานวน 415 ไร่ อําเภอหนองขาหย่าง จํานวน 58 ไร่ และอําเภอเมืองไม่มี
พื ้นที่ปลูกยางพารา ตามลําดับ (การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทยั ธานี, 2562 ) ดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 จํานวนพื ้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดอุทยั ธานี
อําเภอ

พื ้นที่ปลูกยาง(ไร่)
บ้ านไร่
14,473
ห้ วยคต
7,368
ลานสัก
2,813
หนองฉาง
1,152
สว่างอารมณ์
807
ทัพทัน
415
หนองขาหย่าง
58
เมือง
0
รวม
27,086
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทยั ธานี (2562)
สวนยางทังหมดที
้
่กล่าวนี ้ มีพื ้นที่มากกว่าร้ อยละ 70 เป็ นที่ราบเชิงเขา และมีสภาพดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะปลูกยางพาราชัน้ 3 – 4 พันธุ์ยางพาราส่วนใหญ่ที่ปลูกเป็ นพันธุ์
RRIM 600 ประมาณร้ อยละ 99.11 ของพื ้นที่ นอกจากนี ้เป็ นพันธุ์ BPM 24 ประมาณร้ อยละ 0.89
ของพื ้นที่ โดยเกษตรกรมีรูปแบบการผลิตยางพาราที่แตกต่างกัน คือ ยางแผ่นดิบ ร้ อยละ 50.14
ยางก้ อนถ้ วย ร้ อยละ 29.76 อื่น ๆ ร้ อยละ 18.81 แผ่นยางรมควัน ร้ อยละ 0.88 และนํ ้ายางสด ร้ อย
ละ 0.11 ตามลําดับ (การยางแห่งประเทศไทย, 2561) ด้ วยเหตุนี ้จังหวัดอุทยั ธานีเป็ นอีกหนึ่งพื ้นที่
ที่มีโอกาสทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบธุรกิจรวบรวมยางพาราจากเกษตรกร
ซึ่งผลผลิตที่ได้ จากผลิตภัณฑ์ยางพารา เกษตรกรจะนํามาจําหน่ายให้ กับผู้ประกอบการ
ท้ องถิ่ นทั่วไป กลุ่ม สหกรณ์ ที่ อยู่บริ เ วณใกล้ เ คี ยง ซึ่ง พ่อค้ าคนกลางเป็ นบุคคลที่ ช่วยให้ ตลาด
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ยางพารามีการพัฒนาการส่งออกให้ เพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยมีเสถียรภาพ
เติบโต และสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ เพราะถือได้ ว่ายางพาราเป็ นพืชยุทธศาสตร์ ที่สําคัญ ดังนัน้
จึงควรพัฒนายางพาราทังระบบ
้
ตังแต่
้ เรื่ องการบริ หารจัดการ การพัฒนาระบบงานข้ อมูล การเพิ่ม
มูลค่าการวิจยั และพัฒนา การส่งเสริ มด้ านเงินทุน รวมถึงการแข่งขันของธุรกิจรวบรวมยางพารา
การสร้ างความได้ เปรี ยบในการดําเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา
แม้ ปัจจุบนั ราคายางพาราตกตํ่า แต่ธุรกิจรวบรวมยางมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง จากการ
สอบถามเกษตรกรในพื ้นที่อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี พบว่า ธุรกิจรวบรวมยางพารามีจํานวน
ผู้ ป ระกอบการเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากเดิ ม มี เ พี ย ง 2-3 ราย จนถึ ง ปั จ จุ บัน มี 10 ราย ซึ่ ง
ประกอบด้ วยพ่อค้ ารับซื ้อยางพาราหลายระดับตังแต่
้ ระดับตําบล จนถึงการรวมกลุ่มของสหกรณ์
ซึง่ ลักษณะเด่นของผู้ประกอบธุรกิจรวบรวมยางคือเป็ นผู้รวบรวมยางแผ่นดิบเพียงอย่างเดียว อย่าง
ก้ อนถ้ วยอย่างเดียว หรื อรวบรวมรับซื ้อยางพาราทัง้ 2 ประเภท ในส่วนของรูปแบบการจ่ายเงินของ
พ่อค้ าคนกลางมี 2 รูปแบบ คือ การจ่ายด้ วยเงินสด และชําระเงินภายหลังจากที่เกษตรกรนํ ายาง
มาขายที่ลานรวบรวมยางพารา ประมาณ 1 - 7 วัน
ปั ญหา และอุปสรรคของธุรกิจรวบรวมยางพาราจากการสอบถามผู้ประกอบธุรกิจ พบว่า
เกษตรกรมีปัญหาเรื่ องการเก็บยาง และป้องกันเชื ้อราที่เกิดขึ ้นในช่วงที่มีความชื ้นสูง ส่งผลให้ ยาง
แผ่นดิบของเกษตรกรจึงมีคณ
ุ ภาพที่แตกต่างกัน การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่เข้ ามาทําธุรกิจ
การบริ การรวบรวมยางที่เพิ่มขึ ้น ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ ราคายางที่ตกตํ่า เงินทุนสํารองสําหรับการ
ประกอบธุรกิจการบริ การยางพาราของผู้ประกอบการ ต้ นทุนเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการใช้ การบริ การ
ลานรวบรวมยางพารา เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีความสนใจศึกษาลานรวบรวมยาง ทรัพย์จรรยา ดําเนินธุรกิจโดย นายสมนึก
จีนจรรยา ซึง่ ได้ ดําเนินธุรกิจมาเป็ นระยะเวลา 4 ปี โดยมีลกั ษณะการรับซื ้อเฉพาะยางแผ่นดิบอย่าง
เดียว ในการบริ การของผู้ประกอบการ มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ แก่เกษตรกรที่เข้ ามาใช้
บริ การ ด้ านพนักงานบริ การยกยางพารา บริ การชัง่ ยางพาราโดยใช้ เครื่ องชัง่ ดิจิทลั มีการบริ การ
ด้ านความบันเทิง โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ตไร้ สาย (wifi) ตู้กดนํ ้าเย็น พื ้นที่สําหรับนัง่ รอรับการบริ การ
และผู้ประกอบการจะจ่ายเงินให้ กับเกษตรกรด้ วยเงินสดทันที ซึ่งจากการบริ การทังหมดนี
้
ผ้ ้ ูวิจัย
ต้ องการทราบถึงคุณลักษณะที่มีความสําคัญต่อการเลือกใช้ การบริ การของลานรวบรวมยางพารา
ของเกษตรกร เพื่ อ นํ า มาผลการศึก ษามาเป็ น แนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพการบริ ก ารให้ มี
มาตรฐานและตอบสนองความต้ องการของเกษตรกรมาที่สดุ
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ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงเลือกศึกษาคุณลักษณะที่มีผลต่อธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพารา
จากเกษตรกร และคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกขายยางพาราของเกษตรกร ในพื ้นที่
อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี เพื่อนํามาพัฒนาธุรกิจการบริ การรวบรวมยางทรัพย์จรรยา เพื่อเป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ การบริ ก ารรวบรวมยางพารา เป็ นข้ อมูล ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
คุณภาพงานบริ การและมาตรฐานของธุรกิจการบริ การลานรวบรวมยางพารา สามารถนําไปปรับ
สร้ างกลยุทธ์ ทางการตลาดเป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพงานบริ การในอนาคตของธุ รกิ จ
รวบรวมยางพาราจากเกษตรกรได้ ตามความเหมาะสม และสอดคล้ องกับความต้ องการของ
เกษตรกร
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื น้ ที่ อําเภอบ้ านไร่ จัง หวัด
อุทยั ธานี
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกขายยางพาราของเกษตรกร อําเภอ
บ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจลานรวบรวมยางในการพัฒนาลานรวบรวม
ยางให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของเกษตรได้ มากที่สดุ
2. เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณลักษณะของลานรวบรวมยาง หรื อเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจรวบรวมยาง
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้ องสามารถนําผลการศึกษาวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการ
ให้ คําแนะนําผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในพื ้นที่ใกล้ เคียง
ขอบเขตของการวิจัย
การศึก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ น การศึก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กขายยางพาราของ
เกษตรกร อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี มีรัศมีอยู่ห่างจากลานรับซื ้อยางพาราที่ทําการศึกษาไม่
เกิน 50 กิโลเมตร และการศึกษาอยู่ในช่วงปี การผลิต พ.ศ. 2561/2562 โดยกํ าหนดจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 150 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพาราที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกร อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
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นิยามศัพท์
ยางพารา หมายถึง นํ ้ายางสดที่ผา่ นกระบวนการการแปรรู ปด้ วยกรดทําให้ จบั ตัวเป็ นก้ อน
แล้ วทําการรี ดเป็ นแผ่นยาง
เกษตรกร หมายถึง เจ้ าของสวนยางพารา เกษตรกรผู้รับจ้ างกรี ดยางพารา ในอําเภอบ้ าน
ไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
ผู้ประกอบการ หมายถึง พ่อค้ าที่รับซื ้อยางพาราในอําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
ระยะทาง หมายถึ ง ระยะทางที่ เ กษตรกรชาวสวนยางที่ นํา ยางแผ่น ดิ บมาขาย ลาน
รวบรวมยางพารา โดยมีรัศมีระยะห่างไม่เกิน 50 กิโลเมตร
ลานรวบรวม หมายถึง สถานที่ ที่เกษตรกรนํายางพารามาขายให้ กบั ผู้ประกอบธุรกิจการ
บริ การรวบรวมยางพารา

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ การวิเคราะห์กลยุทธ์ การรับซื ้อยางพาราของธุรกิจรวบรวมยางพาราใน
อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นําเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์คาโนโมเดล (Kano’s Model)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
5. สภาพทัว่ ไปของตลาดยางพารา
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
7. กรอบแนวความคิด
การวิเคราะห์ คาโนโมเดล (Kano’s Model)
ณ ปั จจุบนั ระดับความพึงพอใจของลูกค้ า จะถูกพิจารณาด้ านเดียว คือคุณภาพของสินค้ า
หากคุณภาพของสินค้ าของสินค้ าดีจะส่งผลให้ ระดับความพึงพอใจจะมีมากขึ ้นด้ วย แต่การทําให้
สินค้ ามี คุณสมบัติตามที่ ต้องการ ไม่ได้ หมายความว่าจะทํ าให้ ลูกค้ ามี ความพึงพอใจสูงสุด จึง
พยายามทํ าให้ สินค้ ามี คุณภาพดีที่สุด เพื่ อสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ สูงสุด ในการทํ า
ความเข้ าใจกับความต้ องการของลูกค้ า โมเดลหนึ่งที่ควรกล่าวถึง คือ รู ปแบบการสร้ างความพึง
พอใจสํ าหรั บลูกค้ าของคาโน (Kano’s Model) ซึ่งสร้ างขึ ้นโดย ดร.โนริ อากิ คาโน ที่ปรึ กษาด้ าน
คุณภาพชาวญี่ ปุ่น โมเดลของคาโนกล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจของลูก ค้ า กับ
ปริ มาณการตอบสนองทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการดังกล่าว เป็ นวิธีบอกคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของสินค้ าหรื อบริ การ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า โดยทราบได้ จากการสํารวจลูกค้ า
วิเคราะห์ และสร้ างข้ อสรุปเพื่อมาใช้ ในการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์
รู ปแบบการสร้ างความพึงพอใจสํ าหรั บลูกค้ าของคาโนจะถูกแยกออกเป็ น 3 ประเภท ซึ่งจะระบุ
คุณสมบัตขิ องสินค้ าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ าในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
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ภาพที่ 2.1 โมเดลของคาโนที่เทียบจากความพึงพอใจของลูกค้ า
ที่มา : Berger et al.,1993
1. สิ่งที่ทําให้ ลกู ค้ าไม่พอใจ (Dissatisfiers, Must-be Requirement)
เป็ นคุณ ลักษณะทางคุณ ภาพขัน้ พื น้ ฐานที่ ลูกค้ าคาดหวัง ไว้ ล่วงหน้ าว่าจะต้ องพบใน
ผลิ ตภัณ ฑ์ จึง ไม่ไ ด้ ใ ห้ ความสนใจต่อคุณ ลักษณะเหล่านัน้ หากในผลิ ตภัณ ฑ์ ไ ม่มี คุณ ลักษณะ
ดังกล่าวลูกค้ าจะเกิดความไม่พึงพอใจในทันที และลูกค้ าจะทําการร้ องเรี ยน ในทางกลับกันหาก
ลูกค้ าพบคุณสมบัตดิ งั กล่าวในตัวผลิตภัณฑ์จะไม่เป็ นการเพิ่มความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
2. สิ่งที่ทําให้ ลกู ค้ าพอใจ (Satisfiers, One-dimensional Requirement)
ความพึงพอใจลูกค้ าจะแปรผันกับระดับของคุณสมบัตินีเ้ ป็ นสิ่งที่ลูกค้ าต้ องการให้ มีใน
ผลิตภัณฑ์ ถ้ าคุณลักษณะเหล่านี ้มากขึ ้น ก็จะทําให้ ลูกค้ าเกิ ดความพอใจมากขึน้ ยิ่งตัวสินค้ ามี
คุณสมบัติดงั กล่าวมากขึน้ เท่าไร ลูกค้ าจะพึงพอใจมากขึน้ เท่านัน้ ในทางตรงข้ าม ถ้ าสินค้ ามี
คุณสมบัติดงั กล่าวน้ อยลงเท่าไร ลูกค้ าจะพึงพอใจน้ อยลงเท่านัน้ ดังนัน้ สิ่งที่ทําให้ ลกู ค้ าพอใจจึง
เป็ นที่ต้องการอย่างชัดแจ้ งจากความคาดหวังของลูกค้ า ตัวอย่างเช่น ความเร็ วสูงขึ ้น การใช้ งาน
ง่ายขึ ้น ความจุมากขึ ้น เป็ นต้ น ซึ่งสิ่งที่ทําให้ ลกู ค้ าพอใจเป็ นคุณลักษณะที่สามารถวัดได้ ง่าย จึง
เป็ นสิ่งที่นิยมใช้ ในการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์คแู่ ข่ง
3. สิ่งที่ทําให้ ลกู ค้ าเบิกบาน (Delighters, Attractive Requirement)
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คุณสมบัตินีเ้ ป็ นตัวที่ มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้ ามากที่ สุด ทัง้ ที่ ไม่ได้ เป็ นที่
คาดหวังหรื อต้ องการล่วงหน้ าจากลูกค้ า เป็ นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ที่ทําให้ ลูกค้ ายินดี ด้วย
ความประหลาดใจ แต่การที่ตวั สินค้ ามีคณ
ุ สมบัตินี ้ จะทําให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจมากขึ ้น แต่ถ้า
สินค้ าไม่มีคณ
ุ สมบัตินี ้ จะไม่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า ตัวอย่างเช่น ปากกา ไฟฉาย ปากกา
วิทยุ ซึ่งคุณลักษณะทางคุณภาพเหล่านี เ้ ป็ นความต้ องการแฝงซึ่ง ที มออกแบบควรมองหาเพื่ อ
สร้ างคุณสมบัตทิ ี่ทําให้ ลกู ค้ าตื่นเต้ นยินดี
ข้ อดีของการแยกความต้ องการของลูกค้ าโดยใช้ วิธีของคาโน
1. สามารถจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาตัวสินค้ า ตัวอย่าง เช่น การลงทุนพัฒนา
คุณสมบัติที่ทําให้ ลูกค้ าไม่พอใจ (Must-be requirement) เป็ นสิ่งที่ไม่จําเป็ นต้ องปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น
แต่ควรทําการปรับปรุ งสิ่งที่ทําให้ ลูกค้ าพอใจ (One-dimensional requirement), และ สิ่งที่ทําให้
ลูกค้ าเบิกบาน (Attractive requirement) มากกว่า เนื่ องจากเป็ นสิ่ ง ที่ มี ผ ลต่อคุณ ภาพของตัว
สินค้ าและมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้ าตามมา
2. การใช้ โมเดลของคาโนในการหาคุณลักษณะที่เหมาะสมของสินค้ า โดยการจัดลําดับขัน้
และให้ ค วามสํ า คัญ กั บ ความต้ อ งการของลูก ค้ า ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การสร้ างและพัฒ นาสิ น ค้ า ที่
เหมาะสม
3. สามารถใช้ โมเดลของคาโน ช่วยในการตัดสินใจลําดับขันต่
้ าง ๆ ในการพัฒนาตัวสินค้ า
เช่น คุณสมบัติที่ลูกค้ าต้ องการในสินค้ ามีมากหลายชนิดทําให้ ผ้ อู อกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าในเวลาเดียวกันได้ เนื่ องจากสาเหตุของเทคนิค และทาง
การเงิน ดังนัน้ ปั จจัยของวิธีการคาโน จะมีส่วนช่วยระบุว่าคุณสมบัติใดจะมีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้ ามากกว่า
4. สําหรับลูกค้ าในระดับต่าง ๆ กันไป การใช้ คณ
ุ สมบัติที่ทําให้ ลูกค้ าไม่พอใจ (Must -be
requirement), สิ่งที่ทําให้ ลกู ค้ าพอใจ (One-dimensional requirement) และสิ่งที่ทําให้ ลกู ค้ าเบิก
บาน (Attractive requirement) ตังแต่
้ เริ่ มพัฒนาสินค้ าจะทําให้ เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม สําหรับ
ลูกค้ าแต่ละระดับ และแก้ ไขปั ญหาเฉพาะกลุม่ ได้ อย่างดี ซึง่ จะทําให้ เกิดระดับความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจกับลูกค้ าหลายๆ กลุ่มด้ วยการประยุกต์ ใช้ สิ่งที่ ทําให้ ลูกค้ าเบิกบาน(Attractive
requirement) ในการพัฒนาสินค้ าสามารถสร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของ สินค้ า และเป็ น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้ วย
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ตารางที่ 2.1 ถามแบบด้ านบวก (Positive Question) และด้ านลบ (Negative Question) ของคา
โนโมเดล
Customer Requirements

Functional
(positive
question)

Dysfunctional (negative question)

1.like
2.must be
3.neutral
4.with live
5.dislike

1.like
Q
R
R
R
R

2.must be
A
I
I
I
R

3.neutral
A
I
I
I
R

4.with live
A
I
I
I
R

5.dislike
O
M
M
M
Q

ที่มา: Berger et al (1993)
ซึง่ เมื่อทราบคําตอบแล้ ว ในขันตอนต่
้
อไปคือการนําคําตอบที่ได้ จากสอบถามกลุม่ ตัวอย่าง
ตามตารางที่ 1 ประเมินของคาโน มาหาค่าอัตราร้ อยละของแต่ละคุณลักษณะ
ค่าความพึงพอใจ
Satisfaction =
(A+O)/(A+O+M+I)
ค่าความไม่พงึ พอใจ Dissatisfaction =
(O+M)/((A+O+M+I)x(-1))
จากสมการ

A (attractive)
คือ คุณลักษณะที่ดงึ ดูดลูกค้ า
O (one-dimensional) คือ คุณลักษณะที่ทําให้ ลกู ค้ าพอใจ
M (must-be)
คือ คุณลักษณะที่จําเป็ นต้ องมีสําหรับ
ผลิตภัณฑ์
I (indifferent)
คือ คุณลักษณะที่ไม่แตกต่างในความรู้สึกของ
ลูกค้ า
R (reverse)
คือ คุณลักษณะต้ องการมีการปรับปรุง
Q (questionable)
คือ คุณลักษณะที่จําเป็ นต้ องตระหนักให้ มาก
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ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างการประเมินผลลัพธ์จากการประเมิน
ความต้ องการทีม่ ตี อ่
ผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะที่ 1
คุณลักษณะที่ 2
คุณลักษณะที่ 3

A

O

M

I

R

7.0 32.3 49.3 0.5 0.3
10.4 45.1 30.5 11.5 1.2
63.8 2.9 2.9 8.5 0.7

Q

รวม

1.5
1.2
2.5

100%
100%
100%

การจําแนก
M
O
A

ที่มา : Berger et al (1993)
กฎในการประเมิน M>O>A>I สํ าหรั บกรณี ท่ีความต้ องการของลูกค้ าแต่ละประเภทไม่
สามารถที่ จะกํ าหนดประเภทของตัวแปรได้ อย่างชัดเจน การประเมินผลโดยใช้ กฎดังกล่าวจะมี
ประโยชน์มาก เมื่อตัดสินใจ สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเบื ้องต้ น คุณลักษณะเหล่านี ้จะต้ องถูก
นํามาพิจารณาว่า คุณลักษณะใดมีผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความต้ องการ
แรกที่ จ ะต้ อ งถูก ตอบสนองก็ คื อ ความต้ อ งการที่ ม าจากความไม่ พึ ง พอใจ หลัง จากนัน้ จึ ง ใช้
คุณสมบัตดิ ้ านความพึงพอใจทําให้ คณ
ุ สมบัตขิ องสินค้ าเป็ นที่พอใจ ปั จจัยที่สําคัญเหล่านี ้จะใช้ เป็ น
ตัวกําหนดความสําคัญของคุณสมบัติของตัวสินค้ าที่มีตอ่ ลูกค้ า หรื อใช้ ลกั ษณะของการระบุความ
ต้ องการที่ สํ าคัญ ที่ สุดของลูกค้ าไว้ ใ นแบบสอบถามซึ่ง ถ้ าผลสรุ ปของความต้ องการออกมาใน
รูปแบบเดียวกันก็จะได้ คณ
ุ ลักษณะของสินค้ าที่สําคัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
เสรี วงษ์ มณฑา (2542, หน้ า 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง การมีสินค้ าที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผ้ บู ริโภค
ยอมรั บ ได้ แ ละผู้บ ริ โ ภคยิ น ดี จ่า ยเพราะเห็ นว่ า คุ้ม รวมถึ ง มี ก ารจัด จํ า หน่ า ยกระจายสิ น ค้ าให้
สอดคล้ อง กับพฤติกรรมการซื อ้ หาเพื่ อความสะดวกแก่ ลูกค้ า ด้ วยความพยายามจูง ใจให้ เ กิ ด
ความชอบในสินค้ า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้ อง
สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537, หน้ า 30-31) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) ใน
การดํ าเนิ นธุ ร กิ จ ทุก ประเภทจะมี ปัจ จัย ต่าง ๆ มากระทบการทํ า งาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การ
ดํ า เนิ น งานทางการตลาด จะมี ปั จจั ย 2 อย่ า ง คื อ ปั จจั ย ภายในของกิ จ การ (internal
factors) ผู้บริ หารหรื อผู้ประกอบการสามารถควบคุมให้ เป็ นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่วน
ประสมการตลาด ปั จจัยภายนอก (external factors) ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
กิจการไม่สามารถควบคุมได้ ดังนัน้ ต้ องปรับปั จจัยภายในให้ สอดคล้ องกับปั จจัยภายนอก เช่น
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คูแ่ ข่งขัน วัฒนธรรม กฎหมาย และเทคโนโลยี
ส่วนประสมการตลาด หมายถึ ง ปั จ จัยทางการตลาดที่ ควบคุม ได้ ที่ กิจ การจะต้ อ งใช้
ร่ วมกันเพื่อสนองความต้ องการของตลาดเป้าหมาย หมายถึง ความเกี่ยวข้ องกันของ 4 ส่วน คือ
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย ระบบการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาดถือว่าเป็ นเครื่ องมือ
ทางการตลาดที่ ธุรกิ จสามารถควบคุมได้ ต้ องใช้ ร่วมกันทัง้ 4 อย่าง วัตถุประสงค์ที่ใช้ เพื่ อสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า (ตลาดเป้าหมาย) ให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้ วย ตัวสินค้ า
ราคา การจัดจําหน่าย การแจกจ่ายตัวสินค้ าและส่งเสริ มการตลาด (Boone & Kurtz, 1989, p. 9)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้ อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ
(Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ ว่าเป็ นแนวคิดที่เกี่ ยวข้ องกับธุ รกิจ ที่ ให้ บริ การซึ่งจะได้ ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึง่ ประกอบด้ วย
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่งซึง่ สนองความจําเป็ นและความต้ องการของมนุษย์ได้
คื อ สิ่ ง ที่ ผ้ ูข ายต้ องมอบให้ แ ก่ ลูกค้ า และลูก ค้ าจะได้ รั บผลประโยชน์ และคุณ ค่าของผลิ ต ภัณ ฑ์
นันๆ
้ โดยทัว่ ไปแล้ วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้ องได้ และผลิตภัณฑ์ที่
จับต้ องไม่ได้
2. ด้ านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้ าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนัน้ ถ้ าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้ าจะตัดสินใจ
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ซื ้อ ดังนันการกํ
้
าหนดราคาการให้ บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้ บริ การชัดเจน และ
ง่ายต่อการจําแนกระดับบริ การที่ตา่ งกัน
3. ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย (Place) เป็ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ บรรยากาศ
สิ่ ง แวดล้ อ มในการนํ า เสนอบริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ของลู ก ค้ า ในคุณ ค่ า และ
คุณประโยชน์ของบริ การที่นําเสนอ ซึ่งจะต้ องพิจารณาในด้ านทําเลที่ตงั ้ (Location) และช่องทาง
ในการนําเสนอบริ การ (Channels)
4. ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ผ้ ู ใ ช้ บ ริ ก าร โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ แ จ้ ง ข่ า วสารหรื อ ชัก จู ง ให้ เ กิ ด ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม การใช้ บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้ า นบุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งาน (Employee) ซึ่ ง ต้ อ งอาศัย การคัด เลื อ ก การ
ฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้ สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ าได้ แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็ น
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูใ ห้ บริ การและผู้ใ ช้ บริ การต่าง ๆ ขององค์กรเจ้ าหน้ าที่ ต้องมี
ความสามารถมีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการ
แก้ ไขปั ญหา สามารถสร้ างค่านิยมให้ กบั องค์กร
6. ด้ านการสร้ างและนํ า เสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็ นการสร้ างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพให้ กับลูกค้ า โดยพยายามสร้ าง
คุณภาพโดยรวม ทังทางด้
้
ายกายภาพและรูปแบบการให้ บริ การเพื่อสร้ างคุณค่าให้ กบั ลูกค้ า ไม่ว่า
จะเป็ นด้ านการแต่ง กายสะอาดเรี ย บร้ อย การเจรจาต้ องสุภ าพอ่ อนโยน และการให้ บ ริ ก ารที่
รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลกู ค้ าควรได้ รับ
7. ด้ านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิ
ในด้ านการบริ การ ที่นําเสนอให้ กบั ผู้ใช้ บริ การเพื่อมอบการให้ บริ การอย่างถูกต้ องรวดเร็ว และทําให้
ผู้ใช้ บริ การเกิดความประทับใจ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) อธิบายไว้ วา่ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการรับ ใช้ สินค้ าและบริ การ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิด
ก่อนและเป็ นตัวกําหนดกริ ยาต่าง ๆเหล่านัน้
Engel, Blackwell และ Miniard (1995) ได้ อธิ บายไว้ ว่า พฤติกรรมผู้บริ โภคว่า หมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการได้ รับ การบริ โภค และการจัดการกับสินค้ าหรื อบริ การ
และหมายรวมถึงการศึกษากระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องทังก่
้ อนและหลังจากการทํากิจกรรม
เหล่านี ้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541: 124) ได้ อธิบายไว้ วา่ พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior)
หมายถึงพฤติกรรมซึ่งผู้บริ โภคทําการค้ นหาการซื ้อ การใช้ การประเมินผล การใช้ สอยผลิตภัณฑ์
และการบริ การซึง่ คาดว่าจะสนองความต้ องการของเขา
ธงชัย สันติวงษ์ (2537:107) ได้ อธิบายไว้ วา่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคเพื่อให้ ทราบ
ถึงสาเหตุทงปวงที
ั้
่มีอิทธิพลทําให้ ผ้ บู ริ โภค ตัดสินใจสินค้ าและบริ การ ซึง่ การเข้ าใจถึงสาเหตุตา่ ง ๆ
ที่ มี ผ ลในการจู ง ใจหรื อ กํ า กั บ การซื อ้ ของผู้ บ ริ โ ภคนนั่น เองที่ จ ะทํ า ให้ นั ก การตลาดสามารถ
ตอบสนองผู้บริ โภคได้ สําเร็ จผลด้ วยการสามารถ ชักนํ าและหว่านล้ อมให้ ลกู ค้ าซื อ้ สินค้ า และมี
ความจงรักภักดีที่จะซื ้อซํ ้าในครัง้ ต่อไปเรื่ อย ๆ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550) ได้ อธิ บายไว้ ว่ารู ปแบบพฤติกรรมผู้ซื อ้ (Consumer
Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจงู ใจที่ทําให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจดุ เริ่มต้ น
จากการกระตุ้น (Stimulus) ที่ทําให้ เกิดความต้ องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ ามาในความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ซื ้อ ซึ่งเปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผ้ ผู ลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ
ซึ่งเปรี ยบได้ รับอิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซือ้ แล้ วจะมี การตอบสนองของผู้ซือ้ (Buyer’s
Response) หรื อการตัดสินใจของผู้ซือ้ (Buyer’s PurchaseDecision) หรื อเรี ยกโมเดลนี ว้ ่า S-R
Theory ประกอบด้ วย
1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทังภายในและภายนอก
้
นักการตลาดจะสนใจ เน้ นการสร้ างสิ่ง
กระตุ้นทางการตลาดซึง่ ควบคุมได้ และ สิ่งกระตุ้นอื่นที่ควบคุมไม่ได้
2. ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อ (Buyer’s black box) เปรี ยบเสมือนกล่องดํา (Black box) ซึง่
ผู้ผลิตหรื อผู้ขายไม่สามารถทราบได้ ต้ องพยายามค้ นหาความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ ที่ได้ รับอิทธิ พล
จากลักษณะของผู้ซื ้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ
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3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรื อการตัดสินใจซื ้อของผู้ซื ้อหรื อ
ผู้บริ โภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ
กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior)
1. พฤติกกรมเกิดขึ ้นได้ ต้องมีสาเหตุทําให้ เกิด
2. พฤติกรรมเกิดขึ ้นได้ จะต้ องมีสิ่งจูงใจหรื อแรงกระตุ้น
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นย่อมมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริโภค
1. ปั จ จัย ทางวัฒ นธรรม เป็ น ปั จ จัย ขัน้ พื น้ ฐานที่ สุด ในการกํ า หนดความต้ อ งการและ
พฤติกรรมของ มนุษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้ รับการยอมรับ
ภายในสังคมใดสังคมหนึง่ โดยเฉพาะลักษณะชันทางสั
้
งคม ประกอบด้ วย 6 ระดับ
ขันที
้ ่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้ วยผู้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงิน
กองทอง
ชัน้ ที่ 2 Lower –Upper Class เป็ น ชัน้ ของคนรวยหน้ าใหม่ บุคคลเหล่านี เ้ ป็ นผู้
ยิ่งใหญ่ในวงการบริ หาร เป็ นผู้ที่มีรายได้ สงู สุดในจํานวนชันทั
้ งหมด
้
จัดอยูใ่ นระดับมหาเศรษฐี
ชันที
้ ่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้ วยชายหญิงที่ประสบความสําเร็จในวิชา
อื่น ๆ สมาชิกชัน้ ี ส้ ่วนมากจบปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี เ้ รี ยกกันว่าเป็ นตาเป็ นสมองของ
สังคม
ชันที
้ ่ 4 Lower-Middle Class เป็ นพวกที่เรี ยกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้ วยพวกที่
ไม่ใช่ฝ่ายบริ หาร เจ้ าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกทํางานนัง่ โต๊ ะระดับตํ่า
ชันที
้ ่ 5 Upper-Lower Class เป็ นพวก จนแต่ซื่อสัตย์ ได้ แก่ชนชันทํ
้ างานเป็ นชันที
้ ่
ใหญ่ที่สดุ ในชันทางสั
้
งคม
ชันที
้ ่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้ วยคนงานที่ไม่มีความชํานาญกลุม่ ชาวนา
ที่ไม่มที่ดนิ เป็ นของตนเองชนกลุม่ น้ อย
2. ปั จจัยทางสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ อ ซึง่ ประกอบด้ วยกลุม่ อ้ างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื ้อ
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2.1 กลุ่ม อ้ างอิ ง หมายถึง กลุ่ม ใด ๆ ที่ มี การเกี่ ยวข้ องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม
แบ่งเป็ น 2 ระดับ

2.2.1) กลุ่มปฐมภูมิ ได้ แก่ครอบครั ว เพื่ อนสนิท มักมีข้อจํ ากัดในเรื่ อง
อาชีพ ระดับชันทางสั
้
งคม และช่วงอายุ
2.2.2) กลุ่มทุติยภูมิ เป็ นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ แบบตัวต่อตัว
แต่ไม่บอ่ ย มีความเหนียวแน่นน้ อยกว่ากลุม่ ปฐมภูมิ
2.2 ครอบครั ว เป็ นสถาบันที่ ทําการซื อ้ เพื่ อการบริ โภคที่ สํ าคัญ ที่ สุด นักการ
ตลาดจะพิจารณา ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็ นรายบุคคล
2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้ องกับหลายกลุม่ เช่น ครอบครัว กลุ่ม
อ้ างอิง ทําให้ บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุม่
3. ปั จจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื ้อมักได้ รับอิทธิพลจากคุณสมบัติสว่ นบุคคลต่าง
ๆ เช่ น อายุ อาชี พ สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ การศึก ษา รู ป แบการดํ า เนิ น ชี วิ ต วัฏ จัก รชี วิ ต
ครอบครัว
4. ปั จจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื ้อของบุคคลได้ รับอิทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ง
จัด ปั จ จัย ในตัว ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อ้ และใช้ สิ น ค้ า ปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยา
ประกอบด้ วยการจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
สิ่งกระตุ้นภายนอก
สิ่งกระตุ้นทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- การจัดจําหน่าย
- การส่งเสริ มการตลาด
สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ
- เศรษฐกิจ
- เทคโนโลยี
- การเมือง
- วัฒนธรรม

กล่ องดํา
ลักษณะของผู้ซื ้อ กระบวนการตัดสินใจซื ้อ
- ด้ านวัฒนธรรม - การรับรู้ ปัญหา
- ด้ านสังคม
- การค้ นหาข้ อมูล
- ด้ านบุคคล
- การประเมินผลทางเลือก
- ด้ านจิตวิทยา
- พฤติกรรมหลังการซื ้อ

การตอบสนองของผู้ซื ้อ
- การเลือกผลิตภัณฑ์
- การเลือกราคา
- การเลือกผู้ขาย
- เวลาในการซื ้อ
- ปริ มาณในการซื ้อ

ภาพที่ 2.2 แสดงรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริ โภค
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์
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ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้ อธิบายว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค เป็ นการศึกษาว่า
กลุ่ม ผู้บริ โภคมี พฤติกรรมอย่างไรในการดําเนิน ชีวิต รวมถึง การตัดสิน ใจซื อ้ และใช้ สิน ค้ าและ
บริ การอย่างไร ซึ่งหลักการที่มีประสิทธิ ภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค คือ หลัก 6Ws
1H ที่ ต้องพิจารณาหลักต่าง ๆ เกี่ ยวกับตลาดเพื่ อให้ ได้ คําตอบที่ ต้องการทราบตามหลัก 7Os
ดังต่อไปนี ้
1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is target market?) ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่า ผู้บริ โภค
ทุกคนอาจไม่ใช่ลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายเสมอไป วัตถุประสงค์แรกในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภค
ก็เพื่อหากลุม่ ที่ใช้ สินค้ าหรื อบริ การ หรื อมีแนวโน้ มที่จะใช้ สินค้ าหรื อบริ การนัน้ ๆ ซึง่ จะช่วยให้ ทราบ
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) ที่แท้ จริ งของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพฤติกรรมในการซื ้อและการ
ใช้ ของกลุม่ เป้าหมาย เช่น ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายของสายการบินต้ นทุนตํ่า เป็ นกลุม่ รายได้ ปานกลาง
ชอบเดินทาง ชอบความสะดวก มีความทันสมัย เป็ นต้ น
2. ตลาดซื ้ออะไร (What does the market buy?) หลังจากสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจนได้ แล้ ว จึงทําการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด เพื่อทราบถึงความต้ องการที่แท้ จริงที่ลกู ค้ า
ต้ องการจากผลิตภัณฑ์หรื อองค์การ (Objects) เช่น การเปิ ดตัวของสายการบินต้ นทุนตํ่า เป็ น
เสมือนการตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ เนื่องจากสายการบินที่
ให้ บริ การอยู่เดิมมีราคาแพง และมีบริ การบางอย่างที่ไม่จําเป็ นและผู้บริ โภคไม่มีความต้ องการ
ดังนัน้ การตัดบริ การบางอย่างออก ทํ าให้ ต้นทุนตํ่าที่สุด ขายในปริ มาณมาก ทํ าให้ ราคาถูกลง
โดยเฉพาะในระยะทางการบินระยะเวลาสัน้ ๆ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทําให้ กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้
บริ การได้ มากขึ ้น เป็ นต้ น ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายจึงซื ้อการเดินทางที่รวดเร็ ว ไม่ใช่ความสะดวกสบาย
3. ทําไมจึงซื ้อ (Why does the market buy?) การวิเคราะห์ในหัวข้ อนี ้จะช่วยให้ ทราบถึง
เหตุผลที่แท้ จริ ง (Objectives) ในการตัดสินใจซื ้อของลูกค้ า เพื่อสามารถนํามาเป็ นแนวทางใน
การวางแผนจูงใจกลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้ สามารถตอบสนองเหตุผลที่ทําให้ ลกู ค้ าตัดสินใจซื ้อได้ เช่น
จากการพิจารณากลุ่มเป้าหมายของสายการบินในประเทศ จะเห็นได้ ว่าลูกค้ าแบ่งออกเป็ นสอง
กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้ าที่ซื ้อเวลาเป็ นหลัก จึงไม่ต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกอื่ น เมื่อทําให้
ราคาตํ่าลงกับระยะเวลาที่เร็ วขึ ้น โดยเปรี ยบเทียบกับการเดินทางรู ปแบบอื่น ผู้บริ โภคกลุ่มนี ้จะ
ยินดีจา่ ยเพิ่มขึ ้นเพื่อการซื ้อระยะเวลาที่เร็ วขึ ้น แต่ก็ไม่ได้ ต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะสร้ าง
ต้ นทุนเพิ่ม และกลุ่มลูกค้ าที่ซื ้อความสะดวกสบายเป็ นหลัก ที่มีความสามารถและยินดีที่จะจ่าย
เพื่อที่จะได้ รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น หรื อเหตุผลในด้ านอื่น ๆ ที่อาจเห็นได้ ชดั คือ การ
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ซื ้อความเป็ นไทย การซื ้อความภาคภูมิใจหรื อการซื ้อด้ วยความจําเป็ น เป็ นต้ น ถ้ าธุรกิจพิจารณาไม่
ดีแล้ วอาจมองเหตุผลของการซื ้อผิดไปได้
4. ใครมีส่วนร่ วมในการซื ้อ (Who participates in the buying?) ในการตัดสินใจซื ้ออาจมี
บุคคลอื่นที่มีส่วนร่ วมหรื อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ (Organization) เพราะผู้ที่ทําหน้ าที่ซื ้ออาจ
ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ใช้ สินค้ าโดยตรง อาจใช้ ร่วมกันหลายคน อาจไม่มีความรู้ เกี่ ยวกับสินค้ ามากนักจึงต้ อง
อาศัยผู้ร้ ู หรื อกลุ่มของผู้ซื ้อเข้ ามามีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ การศึกษาถึงผู้มีส่วนร่ วมก็เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการจัดทําโปรแกรมทางการโฆษณาในการช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ ซึง่ ต้ องพิจารณาว่าจะ
ใช้ กลุ่มอ้ างอิงใดในการเข้ าถึงกลุ่มผู้ใช้ หรื อจะเข้ าถึงกลุ่มผู้ใช้ โดยตรง หรื อถ้ าเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ผ้ ู
ซื ้อมีหน้ าที่ในการตัดสินใจให้ กบั ผู้ใช้ ธุรกิจอาจต้ องมุน่ เน้ นที่กลุม่ ผู้ซื ้อเป็ นหลัก
5. ซื ้อเมื่อใด (When does the market buy?) ผู้บริ โภคจะมีพฤติกรรมในการบริ โภคสินค้ า
และบริ การในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันตามโอกาสที่จะใช้ ดังนันการวิ
้
เคราะห์โอกาสในการซื ้อ
ของลูกค้ า (Occasion) จะช่วยให้ นกั การตลาดสามารถเตรี ยมรับมือในการผลิตให้ เพียงพอ และ
เตรี ยมแผนการส่งเสริ มการตลาดในรู ปแบบและในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะสินค้ าที่มีการ
บริ โภคมากในบางฤดูกาล เช่น ดอกไม้ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่พกั แรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นโรงแรม
บังกะโล รี สอร์ ท รวมถึงบริ การขนส่งต่าง ๆ ทัง้ สายการบิน รถทัวร์ รถไฟในช่วงฤดูท่องเที่ ยว
หนังสือและเสื ้อผ้ านักเรี ยนในช่วงเปิ ดเทอม หรื อร้ านอาหารในช่วงกลางวันหรื อคํ่า เป็ นต้ น
6. ซื ้อที่ไหน (Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหล่งที่ลกู ค้ านิยมหรื อสะดวก
ที่จะไปซื ้อ (Outlets) เพื่อการบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้ าในแต่ละกลุ่ม
เช่น นอกเหนือการซื ้อตัว๋ เครื่ องบินจากสายการบินโดยตรง ด้ วยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่
มีเวลาในการเดินทางเพื่อหาตัว๋ มากนัก และต้ องการความสะดวกสบาย การอาศัยคนกลาง ได้ แก่
บริ ษั ท ทัว ร์ หรื อ บริ ษั ท จํ า หน่ า ยตั๋ว เข้ า มาช่ ว ยในการจัด จํ า หน่ า ยตั๋ว และการอาศัย เครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถจองตัว๋ ผ่านอินเทอร์ เน็ต สามารถช่วยอํานวยความสะดวกและ
สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าได้ มากขึ ้น เป็ นต้ น
7. ซื ้ออย่างไร (How does the market buy?) เพื่อทราบถึงการบริ หารการซือ้ ของลูกค้ า
(Operation) ว่ามีขนตอนการซื
ั้
้ออย่างไร ตังแต่
้ การรับรู้ถึงปั ญหา ทําการค้ นหาข้ อมูลเพื่อแก้ ไขหรื อ
ลดปั ญหานัน้ ๆ ทําการประเมินทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหา และตัดสินใจซื ้ออย่างไร จะช่วยให้
ธุรกิจมีข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริ มการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายให้ มากที่สดุ
เช่น กลุ่มเป้าหมายในเขตกรุ งเทพฯ มีความจําเป็ นและความต้ องการในการเดินทางทําธุรกิจหรื อ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ทางเลือกของกลุ่มเป้าหมายคือ รถทัวร์ รถไฟ เครื่ องบิน กลุ่มเป้าหมาย
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จะทํ าการเปรี ยบเที ยบคุณ สมบัติข้ อดี และข้ อเสี ยของแต่ล ะทางเลื อก ถ้ าลูกค้ าต้ องการความ
รวดเร็ วและความสะดวกสบาย โดยไม่คํานึงถึงเรื่ องราคา การให้ บริ การที่สะดวกสบาย และการ
เดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า จึงเป็ นแนวทางที่ดีที่สดุ ในการจูงใจ
ลูกค้ ากลุ่มนี ้ แต่ถ้าลูกค้ าคํานึงถึงราคา ก็ควรจะมุ่งเน้ นที่ราคาที่ค้ มุ ค่าในการเดินทางเป็ นหลัก
เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การทราบถึงความรู้ สกึ ของลูกค้ าหลังการซื ้อ – การใช้ ผลิตภัณฑ์นนั ้ จะช่วย
ให้ ทราบถึงแนวทางในการปรั บปรุ งสินค้ าและบริ การได้ ดี และสามารถตอบสนองต่อลูกค้ าได้ ดี
ยิ่งขึ ้น เช่น สายการบินนกแอร์ ที่ทําการสํารวจความเที่ยงตรงในการเดินทางของเครื่ องบินของตน
ที่บินถึงที่หมายตรงเวลาสูงถึง 95% และเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของสายการบิน
ให้ ดียิ่งขึ ้น เป็ นต้ น
Who
What
Why
Who
When
Where

: ใครคือตลาดเป้าหมาย
: ตลาดซื ้ออะไร
: ทําไมจึงซื ้อ
: ใครมีส่วนร่วมในการซื ้อ
: ซื ้อเมื่อใด
: ซื ้อที่ไหน

กลุม่ เป้าหมาย
ความต้ องการ
เหตุผล
กลุม่ อิทธิพล
โอกาสการซื ้อ
แหล่งซื ้อ

ภาพที่ 2.3 คําถาม 6Ws 1H
ที่มา: พฤติกรรมผู้บริ โภค, ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550
สรุปได้ วา่ พฤติกรรมผู้บริ โภคแสดงออกถึงการกระทําของบุคคลโดยบุคคลหนึง่ ในการที่จะ
ให้ ได้ มาซึง่ สินค้ าหรื อบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการ ที่มีกระบวนการตัดสินใจทังก่
้ อนและหลัง
ซื ้อ
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
Gibson & Ivancevich (1979) ได้ ให้ ความหมายของการตัดสินใจไว้ ว่า เป็ นกระบวนการ
สําคัญ ขององค์การที่ผ้ บู ริ หารจะต้ องกระทําอยู่บนพื ้นฐานของข้ อมูลข่าวสาร (Information) ซึง่ ได้
รับมาจาก โครงสร้ างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุม่ ในองค์การ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2540, 231) ได้ อธิ บายว่า การตัดสินใจ หมายถึงการเลือก
ระหว่างทางเลือกซึ่งคาดหวังว่าจะนําไปสู่ผลลัพธ์ ที่พึงพอใจจากปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง แม้ ว่าการ
ตัดสินใจในการบริ หารไม่ได้ เริ่ มต้ นหรื อสิ ้นสุดด้ วยการตัดสินใจ เพราะต้ องมีการกําหนดปัญหาก่อน
จึงจะตัดสินใจแล้ วนําไปปฏิบตั ิ
วุฒิชยั จํานงค์ (2523) ได้ อธิบายว่า การตัดสินใจเป็ นเรื่ องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
และในการ จัด การนัน้ การตัด สิ น ใจเป็ น หัว ใจในการปฏิ บัติ ง านทุ ก ๆ เรื่ อ งทุก ๆ กรณี เพื่ อ
ดําเนินการไปสู่วตั ถุประสงค์ อาจมีเครื่ องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตัวอารมณ์
ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ ามามีส่วน เกี่ยวข้ องในการตัดสินใจ และมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการอัน
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
าง ๆ ต่อเนื่องกันไป
บุษกร คํ าคง (2542) ได้ อธิ บายว่า การตัดสิ นใจต้ องใช้ ข้ อมูล พื น้ ฐานจากเรื่ องที่ กําลัง
พิจารณา โดยใช้ ความรู้ พื ้นฐาน และข้ อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับ นํามาผสมผสานกับการสรุ ปอ้ างอิง
เพื่อนําไปสูเ่ ป้าหมาย แสดงทิศทางนําไปสูก่ ารตัดสินใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ ( 2550:46) ได้ อธิบายว่า การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง
กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึง่ ผู้บริ โภคมักจะต้ อง
ตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้ าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้ าหรื อบริ การตาม
ข้ อมูลและข้ อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็ นกระบวนการที่สําคัญและอยู่ภายในจิตใจ
ของผู้บริ โภค
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526 อ้ างใน ปิ ยะนุช เหลืองาม , 2552) ได้ กล่าวว่า ใน
บรรดา ทฤษฎีที่สําคัญของการตัดสินใจ อาจจําแนกได้ อย่างน้ อย 2 ประเภท ดังนี ้
1. ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็ นทฤษฎีการตัดสินใจที่มีลกั ษณะสําคัญคือ
จะ คํ านึง ถึ ง ว่า แนวทางการตัดสิ น ใจน่าจะเป็ น หรื อ ควรจะเป็ น เช่น ใด จึง จะสามารถบรรลุถึ ง
เป้าหมายที่ ต้ องการตัดสินใจได้ ซงึ่ การพิจารณาว่าแนวทางใดเป็ นแนวทางที่น่าจะเป็ นหรื อควรจะ
เป็ นนัน้ ย่อมขึ ้นอยู่กับวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซึ่งอาจจะคล้ ายคลึงหรื อแตกต่างกันก็ได้
ดังนัน้ การใช้ ทฤษฎี นี ้ ตัดสินใจในประเด็นปั ญหาใด ๆ ก็ตาม จึงมีลกั ษณะที่ขึ ้นอยู่กับมาตรฐาน
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หรื อหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะเป็ น เครื่ องกําหนดว่ามีปัญหานัน้ ๆ น่าจะหรื อควรจะตัดสินใจอย่างไร
จึง จะดี ที่สุดถูกต้ องเหมาะสมที่ สุด ซึ่ง ในทรรศนะของบุคคลอื่ น ที่ มี ม าตรฐานความพึง พอใจที่
แตกต่างกันอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ได้ ด้วยเหตุนี ้ การตัดสินใจโดยใช้ ทฤษฎีจึงมีลกั ษณะการ
พรรณนาแบบอุดมทัศน์(Idea Type) มากกว่าจะเป็ นแบบ วิเคราะห์ถึงสภาพที่แท้ จริ ง
2. ทฤษฎี พ รรณนา (Descriptive Theory) คื อ เป็ นทฤษฎี ก ารตัด สิ น ใจที่ มี ลั ก ษณะ
แตกต่างกับ ทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็ นทฤษฎีที่มีสาระสําคัญที่ว่าการตัดสินใจเพื่อแก้ ปัญหาหนึ่งๆ
จะต้ องกระทําอย่างไรจึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ ไม่ว่าผลของการตัดสินใจนันจะเป็
้
นที่ชื่นชอบหรื อพึงพอใจ
ของผู้ตดั สินใจหรื อไม่ก็ตามหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็ คือ การตัดสินใจโดยใช้ ทฤษฎี นีจ้ ะพยายาม
หลีกเลี่ยงการใช้ ความรู้ สึกนึกคิดใด หรื อค่านิยมส่วนตัวของผู้ตดั สินใจมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจ โดยมุ่งเน้ นให้ การตัดสินใจเป็ นไปอย่าง มีเหตุผลมีความถูกต้ อง และเป็ นที่ยอมรับของ
บุคคลทัว่ ไปดังนัน้ จึงได้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่แน่นอนตลอดจนมีการนําเอาเทคนิค
สมัย ใหม่ ต่า ง ๆ เข้ า มาช่ ว ยในการตัด สิ น ใจด้ ว ยเพื่ อ ที่ จ ะให้ ก าร ตัด สิ น ใจนัน้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมที่สุด ดังนันกล่
้ าวได้ ว่าการตัดสินใจคือ ผลสรุ ปหรื อผลขันสุ
้ ดท้ ายของ กระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลเพื่อเลือกแนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ องเหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากร และบุคคล
สามารถนําไปปฏิบตั ิและท าให้ งานบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการการ ตัดสินใจ
เป็ นส่วนหนึง่ ของบทบาทของผู้บริ หารที่เกิดจากตําแหน่ง และอํานาจที่เป็ นทางการคือ บทบาท การ
เป็ น ผู้ป ระกอบการ (Entrepreneur) บทบาทผู้จัด การสถานการณ์ ที่ เ ป็ นปั ญ หา (Disturbance
Handler) บทบาทผู้จดั ทรัพยากร (Resource Allocator) และบทบาทผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator)
ประเภทของการตัดสินใจ
วิ ชัย โถสุ ว รรณจิ น ดา (2535, หน้ า 185 -186) ได้ แ บ่ ง ประเภทของการตัด สิ น ใจไว้ 3
ประเภท ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น คือ
1. การตัด สิ น ใจภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ แ น่ น อน เป็ น การตัด สิ น ใจที่ อ ยู่ บ นพื น้ ฐานของ
ผลลัพธ์ ที่คาดหมายไว้ แล้ ว โดยเกิดขึ ้นได้ เมื่อผู้ตดั สินใจมีข้อมูลเพียงพอและทราบถึงผลของ การ
เลือกแต่ละทางเลือกอย่างแน่นอน ในสถานการณ์เช่นนี ้ผู้ตดั สินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่ ให้
ผลประโยชน์สงู สุด
2. การตัดสินใจภายใต้ สถานการณ์ที่เสี่ยง คือ การตัดสินใจที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของ ผลลัพธ์
ที่แน่นอนน้ อยกว่าการตัดสินใจภายใต้ สถานการณ์ที่แน่นอน แต่ยงั พอคาดคะเน ความเป็ นไปได้ อยู่
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บ้ าง ทังนี
้ ้ผู้ตดั สินใจทราบถึงผลลัพธ์ ของทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ ในการตัดสินใจ แต่โอกาสที่จะเกิ ด
ทางเลือกแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากปั จจัยบางอย่างที่ไม่แน่นอน
3. การตัดสินใจภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เป็ นการตัดสินใจที่ไม่สามารถคาดการณ์
ผลลัพธ์ หรื อความน่าจะเป็ นที่จะเกิดขึ ้นได้ เลย หรื อกล่าวได้ ว่าเป็ นสถานการณ์ที่มืดแปดด้ าน ทังนี
้ ้
เพราะผู้ตดั สินใจในสถานการณ์ นี ้จะไม่มีโอกาสทราบความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ ที่จะเกิ ดขึน้
และมีตวั แปรอื่นที่ควบคุมไม่ได้ อยู่ด้วย ดังนันการตั
้
ดสินใจในสถานการณ์เช่นนี ้ จึงไม่อาจเลือกโดย
ใช้ ท างเลื อกที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนสูง สุดได้ ผู้ตัดสิน ใจต้ องใช้ ดุล พินิจ และวิจ ารณญาณช่วยในการ
ตัดสินใจอย่างมาก
ขัน้ ตอนการตัดสินใจ
วิ ชัย โถสุวรรณจิ น ดา (2535, หน้ า 187 -188) ได้ แบ่ง ขัน้ ตอนการตัดสิ น ใจออกเป็ น 7
ขันตอน
้
ดังนี ้
1.การตระหนักในปั ญหา (Problem Recognition) ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนที
้
่มีความสําคัญ
ต่อการตัดสินใจ เพราะถ้ าไม่มีการยอมรับว่าเกิดปั ญหาขึ ้นในหน่วยงาน การตัดสินใจก็คงไม่เกิดขึ ้น
ดังนันผู
้ ้ บริ หารที่มีประสิทธิภาพจึงควรค้ นหาปั ญหา และตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ก่อนคนอื่น
การค้ นหาและรับรู้ ว่าองค์การมีปัญหาย่อมยังประโยชน์ให้ ผ้ บู ริ หารสามารถหาหนทางแก้ ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้ ก่อนปั ญหาจะรุนแรงขึ ้นถึงขันวิ
้ กฤต
คําว่า “ปั ญหา” หมายถึง สภาพเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้น หรื อมีแนวโน้ มที่จะเกิดซึ่งไม่ตรงกับ
ความต้ องการ โดยอาจพิจารณาได้ จาก เหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้
1.1 ผลงานปั จจุบนั ลดลงจากเดิม ทังในแง่
้
คณ
ุ ภาพและปริ มาณ เช่น ผลงานของปี
นี ล้ ดลงจากปี ที่แ ล้ ว แต่ค่าใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึน้ บริ ก ารด้ อ ยคุณ ภาพมากขึ น้ อัตราการลาออก การ
โอนย้ ายของข้ าราชการในหน่วยงานสูงกว่าปี ที่ผ่านมา เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้จะชี ้ให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่า
เริ่ มมีปัญหา เกิดขึ ้นในหน่วยงานหรื อองค์การ
1.2 ผลงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย เช่น ผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมาย การใช้ จา่ ยเงินงบประมาณที่กําหนดไว้ กําไรตํ่ากว่าที่คาด เป็ นต้ น
1.3 ผู้ปฏิบตั งิ านไม่พอใจการบริ หารงาน โดยเห็นได้ จากการร้ องเรี ยน การร้ องทุกข์
การเขียนบัตรสนเท่ห์ การประท้ วงในลักษณะการเฉื่ อยงาน การขาดงาน การลาออก การโอนย้ าย
ไป ทํางานที่อ่ืน การเรี ยกร้ องของสหภาพแรงงาน สิ่งเหล่านี ้เป็ นปั ญหาเตือนให้ ผ้ บู ริ หารให้ ความ
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สนใจ โดยควรสืบเสาะสาเหตุแห่งความไม่พอใจ ซึ่งอาจเป็ นการไม่พอใจ การเล่นพรรคเล่นพวก
การเลื่อนตําแหน่งที่ไม่เป็ นธรรม และอื่น ๆ เพื่อหาทางแก้ ไขอย่างใดอย่างหนึง่
2. การระบุและวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา (Identifying and Analyzing Problem) ในการ
แก้ ไขปั ญหาได้ อย่างถูกต้ อง
3. การแสวงหาทางเลือก (Developing Alternative Solution) ในการแสวงหาทางเลือกนัน้
ผู้บริ หารต้ องหาข่าวสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสาเหตุของปั ญหาให้ มากที่สดุ ข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะ
ทํ าให้ ผ้ ูบริ หารเห็นแนวทางเลื อกในการตัดสินใจแก้ ปัญหา และแหล่งที่มาของแนวทางเลือกนัน้
อย่างไรก็ตาม การมีข้อมูลข่าวสารมากก็มิใช่วา่ จะทําให้ การตัดสินใจของผู้บริ หารมีประสิทธิภาพได้
ถ้ า หากข้ อ มูล นัน้ ไม่อ ยู่ใ นขอบเขตที่ ต้ อ งการ ส่ ว นในการกํ า หนดทางเลื อ กนัน้ เมื่ อ ได้ มี ข้ อมูล
ครบถ้ วนตามที่ต้องการแล้ วก็ให้ มี การประเมินข้ อมูลและกํ าหนดเป็ นทางเลือกเพื่อแก้ ปัญหาขึน้
ผู้บริ หารควรคํานึงด้ วยว่าปั ญหาแต่ละ เรื่ องมีวิธีการแก้ ไขได้ หลายวิธี จึงไม่ควรรี บตัดสินใจโดยมิได้
พิจารณาทางเลือกอื่นที่เป็ นไปได้ เพราะทางเลือกแรกอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ ดีที่สุดก็ได้ อย่างไรก็
ตามแนวทางเลือกที่เลือกไว้ นนั ้ ควรต้ องมีลกั ษณะประหยัด มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิได้ ด้วยการ
แสวงหาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจนี ้ ผู้บริ หารต้ องมีความคิดเชิงสร้ างสรรค์ประกอบ และการเลือก
วิธีแก้ ปัญหาไม่จําเป็ นต้ องเป็ นทางเลื อกที่เคยปฏิ บตั ิม าแล้ ว การเลื อกไม่ทําอะไรเลย ก็ ถือเป็ น
ทางเลือกในการตัดสินใจทางหนึง่ ได้ เหมือนกัน
4. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การประเมินความสําคัญทางเลือก
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกแต่ละทางในแง่ที่หากนําไปใช้ จะสามารถแก้ ปัญหาได้
เพียงใด หรื อก่อให้ เกิดผลดีมากน้ อยเพียงใด ทางเลือกทางใดก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ทังนี
้ ้เพื่อ
ช่วยลดความยุง่ ยากในการตัดสินใจ
4.1 วิธีการประเมินทางเลือกมี 2 วิธี คือ
4.1.1 ผู้บริ หารใช้ ดลุ พินิจในการประเมินทางเลือกต่าง ๆ เองวิธีการนี ้จะ
ใช้ เมื่อมีข้อจํากัดทางด้ านเวลาและเงินทุน
4.1.2 ใช้ เทคนิคการตัดสินใจช่วยในการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ว่าทาง
ใด ก่อให้ เกิดผลตอบแทนสูงสุดวิธีการนี ้มักใช้ กับการตัดสินใจที่มีผลผูกพันระยะยาวใช้ ทรัพยากร
มาก
4.2 เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ทางเลื อ ก ได้ แ ก่ เกณฑ์ ห าจุด สูง สุด เกณฑ์ ห า
จุดสูงสุด ของทางเลือกที่ ต่าง ๆ เกณฑ์ที่จะสร้ างความเสียใจน้ อยที่สุดและเกณฑ์สร้ างความพึง
พอใจ ทางเลือก ที่ดีควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้

25

4.2.1 ใช้ แก้ ปัญหาได้ ทางเลือกต่าง ๆ นัน้ ต้ องพิจารณาว่าจะนํามาแก้ ไข
ได้ และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ด้วย ทางเลือกที่แม้ จะแก้ ไขได้ แต่ปฏิบตั ไิ ม่ได้ เช่น ใช้ เงินลงทุนมากเกินไป
ย่อมไม่อาจใช้ เป็ นทางเลือกที่ดีได้
4.2.2 สอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์การที่กําหนดไว้ โดยถ้ าสอดคล้ อง
มากก็มี ลําดับความสําคัญสูง และถ้ าสอดคล้ องน้ อยก็มีความสําคัญตํ่า
4.2.3 ไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ขององค์การ ทางเลื อกที่ ดีนนั ้ เมื่ อได้
เลือกใช้ ในทางปฏิบตั ิแล้ วควรมีผลกระทบต่อส่วนอื่นขององค์การน้ อยที่สุดหรื อไม่มีผลกระทบ
เลย เพราะถ้ ามีผลกระทบมากอาจก่อให้ เกิดปั ญหาใหม่ขึ ้นมาได้ อีก เช่น การแก้ ปัญหาขาดทุน
โดยการลดต้ นทุนการผลิตอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต ซึ่งทําให้ ไม่มีคนซื ้อสินค้ าก็ได้ จึง
ควรเลือกทางเลือกอื่น เช่น การปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และปรับราคาสินค้ าแทน
4.2.4 เป็ นทางเลือกที่องค์การสามารถใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้
ทางเลื อกบางอย่างแม้ จะมีประสิทธิภาพก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แต่เมื่ อพิจารณาทรัพยากรที่
องค์การมีอยูแ่ ล้ วไม่สามารถนํามาปฏิบตั ไิ ด้ ก็ถือว่าทางเลือกนันไม่
้ มีประสิทธิภาพ
4.2.5 เกณฑ์ ห รื อ มาตรฐานที่ ใ ช้ ในการประเมิ น ทางเลื อ กนั น้ ควร
สอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์การ เช่น องค์การมีเป้าหมายมุ่งขยายส่วนแบ่งการตลาด แต่ถ้า
ผู้บริ หารใช้ เกณฑ์ กําไรสูงสุดในการประเมินทางเลือกก็อาจทําให้ ผลที่เกิดขึ ้นไม่ตรงกับเป้าหมาย
ขององค์การ
5. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ (Selection the Best Solution) เมื่อมีการประเมิน
ทางเลือก ระบุปัญหาได้ ชดั เจน และจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกต่าง ๆ แล้ ว การตัดสินใจ
เลื อกก็ จ ะง่ ายขึน้ การตัดสิ นใจเลื อกควรเลื อกทางที่ ใ ห้ ประโยชน์ ตอบแทนสูง สุด โดยคํานึง ถึง
หลักการต่อไปนี ้ด้ วย
5.1 ทางเลื อ กนัน้ บรรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ ที่ วางไว้ ห รื อ ไม่ เป็ น แนวทางที่ บรรลุ
จุดหมายหรื อไม่
5.2 การตัดสินใจนันแสดงถึ
้
งประสิทธิผลสูงสุดหรื อไม่ และให้ ประโยชน์ตอบแทน
สูงสุดหรื อไม่
5.3 การตัดสินใจนันนํ
้ าไปปฏิบตั ิได้ หรื อไม่ ในการตัดสินใจนี ้ ถ้ าเกิดความขัดแย้ ง
ระหว่างวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของทางเลือกแต่ละทางผู้บริ หารต้ องจัดลําดับความสําคัญของ
เป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการกํ าหนดทางเลือกด้ วยและถ้ าจํ าเป็ นอาจมี การ
กํ าหนดวัตถุประสงค์ หรื อเป้าหมายขึน้ ใหม่ใ ห้ ส อดคล้ องกับสถานการณ์ ส่วนกรณี มี ท างเลือก
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หลายทาง ซึ่งอาจทําให้ ผ้ ูบริ หารสับสนก็ควรจัดกลุ่มทางเลือกที่คล้ ายกันไว้ ด้วย และเปรี ยบเที ยบ
ประเมินในแต่ละกลุม่ ทางเลือกผู้ตดั สินใจอาจจะได้ แง่ความคิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้น
6. การนําทางเลือกไปปฏิบตั ิ (Implementing) เมื่อผู้ตดั สินใจเลือกทางที่ดีที่สุดแล้ ว ก็ยงั
ไม่อาจจะกล่าวได้ ว่าการตัดสินใจนันมี
้ ประสิทธิภาพ จนกว่าจะได้ นําการตัดสินใจนันมาปฏิ
้
บตั ิให้
บังเกิดผล การตัดสินใจบางเรื่ องอาจดูมีเหตุมีผล ให้ ประโยชน์ตอบแทนสูงสุด แต่ถ้าไม่สามารถ
นํ ามาปฏิ บัติไ ด้ หรื อปฏิ บัติแ ล้ วเกิ ดผลกระทบในทางลบด้ า นอื่ น ก็ ถือว่าการตัดสิน ใจนัน้ ไม่มี
ประสิทธิภาพ
7. ติดตามการดําเนินงาน (Evaluation the Results) เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของกระบวนการ
ตัดสินใจ เพื่อให้ แน่ใจว่าการตัดสินใจนันนํ
้ าไปสู่การแก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง และเป็ นไปตามที่คาดไว้
และหากมีปัญหาแทรกซ้ อนขึ ้น ผู้บริ หารจะได้ แก้ ไขได้ ทนั ท่วงที หลักการติดตามผลมีดงั นี ้
7.1 ติดตามดูว่าการดําเนินการตัดสินใจได้ เป็ นไปตามขันตอนที
้
่กําหนดไว้ หรื อไม่
กล่าวคื อ ได้ มี การวิ เ คราะห์ แ ละกํ าหนดปั ญ หาอย่างรอบคอบ มี การรวบรวมข้ อมูล ข่าวสารได้
ทันท่วงที
7.2 ผู้ที่นําการตัดสินใจไปปฏิบตั ิ ได้ ยอมรับการตัดสินใจและปฏิบตั ดิ ้ วยความเต็ม
ใจหรื อไม่ การตัดสินใจนันสามารถปฏิ
้
บตั ไิ ด้ ภายในขอบเขตและทรัพยากรที่มีอยูห่ รื อไม่
7.3 ผลของการปฏิบตั ิเป็ นไปตามที่คาดไว้ หรื อไม่ โดยถ้ าสามารถแก้ ไขปั ญหาได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็ถือว่าการตัดสินใจนันมี
้ ประสิทธิ ภาพ แต่ถ้ามีการเบี่ยงเบนไม่ตรงตามที่
คาดการณ์ ก็อาจต้ องมีการทบทวนการตัดสินใจใหม่อีกครัง้ ข้ อสังเกตในการติดตามผลก็คือ ถ้ า
หากสถานการณ์เปลี่ยนไป ผลของการดําเนินการอาจ เปลี่ยนไปด้ วย โดยเฉพาะถ้ าสถานการณ์ ใน
การตัดสินใจแตกต่างมากกับสถานการณ์ในตอนดําเนินการ การติดตามผลจึงต้ องสะท้ อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงนี ้และมีการปรับการตัดสินใจให้ ถูกต้ องเหมาะสมด้ วย
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สภาพทั่วไปของตลาดยางพารา
ระบบตลาดยางของประเทศไทย มี 3 ระบบ คือ ระบบตลาดท้ องถิ่ น ระบบตลาดกลาง
ยางพารา และระบบตลาดซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งตลาดยางที่ซื ้อขายโดยมีการส่งมอบจริ ง (Physical
market) เป็ นตลาดที่เมื่อมีการซื ้อขายสินค้ าเกษตรแล้ ว จะต้ องมีการส่งมอบสินค้ าตามจํานวนและ
ราคาที่ตกลงซื ้อขาย สําหรับตลาดยางภายในประเทศ แบ่งออกเป็ นระบบตลาดท้ องถิ่น และระบบ
ตลาดกลางยางพารา
ตลาดกลางยางพารา เป็ น ระบบตลาดที่ มี ก ารซื อ้ ขายลั ก ษณะส่ ง มอบจริ ง โดยมี
กฎระเบียบของตลาดควบคุม และมีกิจกรรมตามขัน้ ตอนของกระบวนการตามธุรกิจ ที่ทุกฝ่ าย
ยอมรับ ช่วยลดปั ญหาทางด้ านตลาด และสร้ างอํานาจการต่อรองในการขายยางพาราแก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรบทบาทของตลาดกลางยางพารามีความสําคัญขึ ้นตามลําดับ เห็นได้ จากมี
การอ้ างอิงราคา ตลาดกลางยางพาราในการซื ้อขายปั จจุบนั ตลาดกลางยางพาราที่ดําเนินงานโดย
กรมวิชาการเกษตรเปิ ดดําเนินงาน 6 แห่ง ได้ แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช
ยะลา หนองคาย และบุรีรัมย์ เกษตรกรที่นํายางมาขายในตลาดกลางยางพาราทุกแห่งได้ รับรั บ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการนํายางไปขายตลาดท้ องถิ่น ขณะที่ผ้ รู ับซื ้อยางในตลาด
กลางยางพาราได้ รับความสะดวกที่ไม่ต้องจัดหาวัตถุดิบเอง สามารถประมูลวัตถุดิบในปริ มาณ
และคุณภาพที่ต้องการ
ระบบตลาดท้ องถิ่น เป็ นตลาดยางพาราที่เกษตรส่วนใหญ่นิยมขายยางพารา จะเห็นได้
จากประมาณร้ อยละ 94 ของ ปริ ม าณยางทัง้ ประเทศซื อ้ ขายผ่านตลาดท้ องถิ่ น ได้ แก่ ร้ านค้ า
ยางพารา กระจายอยูใ่ นจังหวัดที่เป็ นพื ้นที่ปลูกยางทัว่ ประเทศ ประกอบด้ วยพ่อค้ ารับซื ้อยางหลาย
ระดับ เริ่ มตังแต่
้ ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล ระดับอําเภอและ ระดับจังหวัด โรงงานแปรรู ปยางซึ่ง
ส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้ส่งออกยางด้ วย โดยทั่วไปจะรั บซื อ้ ยางจากพ่อค้ ารายใหญ่ระดับอํ าเภอหรื อ
จังหวัด นอกจากนี ้หลายจังหวัดมีการรวมกลุ่มขายยางและจัดตังสหกรณ์
้
ในบางจังหวัดทางภาคใต้
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลิตยางแผ่นรมควัน
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สภาพตลาดยางพาราของ อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
สถานการณ์ ราคายางพาราในปั จจุบนั มีราคาตกตํ่า เนื่องจากเหตุปัจจัยภายนอกมี ส่วน
อย่างมาก ที่ ส่ง ผลกระทบต่อยางพารา เช่น ราคานํ า้ มันโลกลดลง ราคาเงิ นดอลลาร์ ตก และ
ประเทศจีนถูกตังกํ
้ าแพงภาษี สินค้ าจากสหรัฐอเมริ กา มีผลให้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ยางพาราของจีนที่สง่
ขายสหรัฐอเมริ กาถูกผลกระทบไปด้ วย ซึ่งเกษตรกร และธุรกิจการบริ การลานรวบรวมยางพาราใน
พื ้นที่อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ต่างได้ รับผลกระทบจากปั ญหาราคายางตกตํ่า รวมถึงส่งผล
ต่อความเป็ นอยูข่ องเกษตรกร
ถึงแม้ ราคายางพาราในปั จจุบนั มีราคาตกตํ่า ปั จจุบนั ธุรกิจรวบรวมยางพารามีการแข่งขัน
อย่างต่อเนื่อง ผลมาจากความต้ องการของพ่อค้ าคนกลางที่ต้องการรวบรวมยางพาราจํานวนมาก
ส่งต่อตลากกลาง โดยผ่านระบบตลาดท้ องถิ่น ซึ่งประกอบด้ วยพ่อค้ ารับซื ้อยางพาราหลายระดับ
ตังแต่
้ ระดับตําบล จนถึงการรวมกลุ่มของสหกรณ์ โดยการรวบรวมยางแต่ละครัง้ เพื่อนําส่งตลาด
กลางต่อครัง้ อยูท่ ี่ 15-20 ตัน
โดยการขายยางพาราของเกษตรกรเป็ น 2 ลักษณะ คือ การขายผลผลิตเป็ นยางแผ่นดิบ
และการขายผลผลิตเป็ นยางก้ อนถ้ วย ส่วนรู ปแบบการจ่ายเงินของพ่อค้ าคนกลางมี 2 รูปแบบ คือ
การจ่ายด้ วยเงินสด และชําระเงินภายหลังจากที่เกษตรกรนํายางมาขายที่ลานรวบรวมยางพารา
ประมาณ 1 - 7 วัน เพราะฉะนัน้ ธุรกิ จ รวบรวมยางพาราจํ าเป็ น ต้ องมี เ งิน สํ ารองไว้ หากธุรกิ จ
รวบรวมยางไม่มีเงินสํารองดังกล่าว อาจจะต้ องกู้ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน และนายทุนราย
ใหญ่
ปั ญหา และอุปสรรคของธุรกิจรวบรวมยางพาราจากเกษตรกรที่นํายางพารามาขาย ได้ แก่
ยางที่ เกษตรกรนํ ามาขายมี การปะปนคุณภาพ ปั ญหาในเรื่ องกลโกงนํ า้ หนักยางที่ มีไม่ตรงตาม
คุณภาพของยางพารา ธุรกิจรวบรวมยางพารามีเงินทุนสํารองไม่เพียงพอจึงเกิดปั ญหาเงินสดขาด
ช่วงทําให้ ไม่สามารถจ่ายเงินค่ายางพาราให้ กับเกษตรกรที่นํายางพารามาขายได้ ทนั ท่วงที ซึ่งใน
บางครัง้ การขายยางพาราได้ รับเงินล่าช้ า ส่งผลทําให้ เกษตรกรเปลี่ยนใจไปขายให้ กบั ธุรกิจรวบรวม
ยางพารารายอื่ น การเลื อกขายพาราที่ อยู่ใ กล้ กับ แหล่ง ผลิ ตของเกษตรกร เพื่ อช่วยลดต้ น ทุน
ประหยัดเวลาให้ การขนส่ง ยางพารา ซึ่งสถานที่ ตงของลานรวบรวมมี
ั้
ผ ลต่อการนํ ามาขายของ
เกษตรกร สภาพภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อผลผลิตของยางพาราที่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้ องการ รวมถึงคุณภาพของยางพารา นอกจากนี เ้ ศรษฐกิ จโลก อัตราการแลกเปลี่ยน
ราคานํ ้ามันยังส่งผลต่อธุรกิจรวบรวมยางพาราอีกด้ วย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อนุชสรา คงประสม และคณะ (2559) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารลานเทปาล์ ม นํ า้ มัน ของเกษตรกรในจัง หวัด ชุม พร เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จาก
เกษตรกรสวนปาล์มนํ ้ามัน ที่ใช้ บริ การลานเทปาล์มนํ ้ามันในเขตพื ้นที่จงั หวัดชุมพร จํานวน 385
คน ซึ่งหาความสัมพันธ์ โดยใช้ วิธีการทดสอบหาค่าไคสแควร์ สรุปได้ ว่าปั จจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้ บริ การลานเทปาล์มนํ ้ามันของเกษตรในจังหวัดชุมพร ใช้ รถกระบะของตนเองใน
การขนส่งผลผลิต การตัดสินใจใช้ บริ การลานเทปาล์มนํ ้ามัน เพื่อขายผลผลิตอย่างเดียวใช้ บริ การ
ต่อเดือน 2-3 ครัง้ โดยใช้ บริ การลานเทปาล์มนํ ้ามัน 2 แห่ง สื่อที่ทําให้ ร้ ู จกั ลานเทปาล์มนํ ้ามันคือ
เพื่อนเกษตรกร กิจกรรมระหว่างรอการใช้ บริ การคือการสนทนากับเพื่อนเกษตรกร เหตุผลที่สําคัญ
ในการใช้ บริ การคือ มีความสะดวก สถานที่รับซื ้ออยู่ใกล้ สวน ให้ ราคาสูง ตาชัง่ มีมาตรฐาน การ
บริ การเป็ นกันเอง รวดเร็ ว และมี ที่จอดรถกว้ างขวาง ปั จจัยทางการตลาดมีความสํ าคัญต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริ การลานเทปาล์มนํ ้ามันของเกษตรกร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ มีความสําคัญในระดับมากที่สดุ
ส่วนด้ านสถานที่และการขนส่ง ด้ านราคา ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านบุคลากรและการบริ การ และด้ าน
การส่งเสริ มการตลาด มีความสําคัญในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยพื ้นฐาน
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจใช้ บริ การลานเทปาล์มนํ ้ามันของเกษตรกร ทุกด้ าน ยกเว้ นด้ านอายุ
และด้ านการศึกษา ส่วนปั จจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจใช้ บริ การลานเทปาล์ม
นํ ้ามันของเกษตรกรทุกด้ าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
วิชรั ตน์ บุปผาพันธุ์ (2554) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การตัดสินใจของเกษตรกรในการขายอ้ อยให้
โรงงานฯและลานรั บ ซื อ้ เงิ น สดให้ ทํ า การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ การศึ ก ษาคุณ ลัก ษณะที่
เกษตรกรชาวไร่ อ้อยตัดสินใจเลือกขาย (Conjoint Analysis method) ผลการศึกษาพบว่า 1.ปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจขายอ้ อยให้ กบั โรงงานฯ มากคือ ราคาอ้ อยที่โรงงานฯ รับซื ้อและปั จจัยที่มีผล
น้ อยที่สดุ คือ การตรวจสอบคุณภาพอ้ อย ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่ อ้ อย
รายเล็กคือ ระยะทางจากแปลงอ้ อยถึงสถานีขนถ่ายของโรงงานฯ ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
น้ อย คือ ระบบคิวของโรงงานฯ นอกจากนี ้ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายอ้ อยให้ กบั โรงงานฯ แต่
มีความพึงพอใจสูงคือ ระยะทาง จากแปลงอ้ อยถึงสถานีขนถ่ายของโรงงานฯ และปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจขายอ้ อยให้ กบั โรงงานฯ และเกษตรกร มีความพึงพอใจน้ อยคือ ระบบคิวของโรงงานฯ
2. การตัดสิ นใจเลื อ กช่ องทางการขายอ้ อ ยของเกษตรกรชาวไร่ อ้อ ย รายเล็ กที่ มี ความสํ า คัญ
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ตามลําดับ คือราคาอ้ อยที่โรงงานฯ สูงกว่าหรื อเท่ากับราคาลานรับซื ้อเงินสด ระยะเวลารอ คอยขน
ถ่าย มีการบริ การตัดอ้ อย ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกช่องทางการขายของเกษตรกรชาวไร่ อ้อยน้ อย
ที่สุด โดย มีทิศทางความสัมพันธ์ ลกั ษณะตรงกันข้ ามคือ การส่งเสริ มปานกลางและการส่งเสริ ม
มากตามลําดับ กล่าวคือการ ส่งเสริ มมาก การตัดสินใจส่งอ้ อยน้ อย ปั จจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกช่องทางการขายคือ ความสัมพันธ์ชมุ ชน มากและปานกลางตามลําดับ
ธัญนันท์ ใจปั น (2559) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะที่เหมาะสมของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นํ า้ มะเขื อ เทศสํ า หรั บ ผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร การวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ แ นวคิ ด
แบบจํ าลองคาโน (Kano’s Model) เพื่ อหาคุณลักษณะที่ผ้ ูบริ โภคพึงพอใจโดยรวม แล้ วทํ าการ
แบ่ง กลุ่ม ผู้บริ โภคตามข้ อมูล สภาพทั่วไปด้ วยเทคนิ ค Cluster Analysis หลัง จากนัน้ ใช้ แนวคิด
วิเคราะห์ร่วม (Conjoint Analysis) อีกครัง้ เพื่อหาคุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นํ ้ามะเขือ
เทศ ผลสรุ ปที่ ได้ จากการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนการวิจยั โดยแนวคิดเครื่ องมื อคาโน
พบว่า 4 คุณลักษณะที่ทําหน้ าที่ดงึ ดูดผู้บริ โภค คือ ระดับความเข้ มข้ นของนํ ้ามะเขือเทศ มีสว่ นผสม
นํ ้าผลไม้ ชนิดอื่น ปริ มาณโซเดียมตํ่า และมีการเพิ่มคอลลาเจนและวิตามินต่าง ๆ และคุณลักษณะ
ที่อยู่ในส่วนที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคพอใจ คือ การแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นํ ้ามะเขือเทศ หลังจากที่
ทําการแบ่งกลุ่มผู้บริ โภคออกเป็ น 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ 1 ผู้บริ โภคให้ ความสํ าคัญ กับการเพิ่ ม
คุณลักษณะของนํ ้ามะเขือเทศ กลุ่มที่ 2 ให้ ความสําคัญกับการแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นํ ้า
มะเขือเทศ และกลุม่ ที่ 3 ให้ ความสําคัญกับระดับความเข้ มข้ นของนํ ้ามะเขือเทศ จากผลการวิจยั ใน
ครัง้ นี ้ทําให้ ได้ ขอเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการธุรกิจนํ ้ามะเขือเทศ สามารถใช้ กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ควรให้ ความใส่ใจในเรื่ องระดับความเข้ มข้ นของนํ ้ามะเขือเทศ รวมถึงการเพิ่มเติมคุณลักษณะ เช่น
การเพิม่ คอลลาเจนหรื อวิตามินต่าง ๆ และการแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นํ ้ามะเขือเทศ เพื่อทํา
ให้ สินค้ ามีคณ
ุ ลักษณะที่เหมาะสมต่อผู้บริ โภคมากที่สดุ
ภาณุ วิลารั กษ์ (2556) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกขายยาง
แผ่นดิบของเกษตรกร : กรณีศกึ ษาอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ ใช้ แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจํ านวน 172 คน แล้ ว ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ตัดสินใจขายยางแผ่นดิบของเกษตรกร ณ ระดับ นัยสําคัญ 0.10 พบว่า ด้ านเพศสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการขายยางแผ่นดิบให้ กับสหกรณ์ เพียงแห่งเดียวโดยเพศหญิงจะมีโอกาสในการขาย
ยางแผ่นดิบให้ กับสหกรณ์ เ พี ยงแห่งเดี ยวมากกว่าเพศชาย ด้ านรายได้ ผู้ที่มี รายได้ 10,001 –
50,000 บาท จะมีโอกาสขายให้ สหกรณ์มากกว่าผู้ที่มีรายได้ ตํ่า กว่า 10,001 บาท ด้ านอาชีพหลัก
ข้ าราชการจะมีโอกาสขายให้ สหกรณ์มากกว่าอาชีพทําสวนยางพารา และอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะมี
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โอกาสขายให้ สหกรณ์ น้อยกว่าอาชีพทําสวนยางพารา ทางด้ านประสบการณ์ ปลูกยางพาราผู้ที่มี
ประสบการณ์ 11 – 15 ปี และมากกว่า 20 ปี มีโอกาสขายให้ สหกรณ์น้อยกว่าผู้ที่มีประสบการณ์
ตํ่า กว่า 6 ปี ด้ านจํานวนพื ้นที่สวนยางพารา ผู้ที่มีพื ้นที่ 41 – 60 ไร่ และมากกว่า 100 ไร่ มีโอกาส
ขายให้ สหกรณ์น้อยกว่าผู้ที่มีพื ้นที่ตํ่า กว่า 21 ไร่ ด้ านพื ้นที่กรี ด ผู้ที่มีพื ้นที่กรี ดตังแต่
้ 21 ไร่ ขึ ้นไป มี
โอกาสขายให้ สหกรณ์มากกว่าผู้ที่มีพื ้นที่กรี ด ตํ่ากว่า 21 ไร่ ด้ านความถี่ในการขายยางแผ่นดิบ / ปี
ผู้ที่มีความถี่ 16 ครัง้ / ปี ขึ ้นไป มีโอกาสขายให้ สหกรณ์มากกว่าเกษตรกรที่มีความถี่ตํ่า กว่า 6 ครัง้
/ ปี ด้ านค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง ผู้ที่มีค่าขนส่ง 201 – 600 บาท และผู้ที่มีค่าขนส่ง 801 – 1,000
บาท จะมีโอกาสขายให้ สหกรณ์มากกว่าผู้ที่มีคา่ ขนส่งตํ่า กว่า 201 บาท ด้ านปั จจัยทางการตลาด
ผู้ที่ให้ ความสําคัญด้ านที่รับซื ้อให้ บริ การได้ รวดเร็ ว ราคารับซื ้อสอดคล้ องกับราคาตลาด สถานที่ตงั ้
ที่รับซื ้อเป็ นที่ร้ ู จกั โดยทัว่ ไป การประชาสัมพันธ์ ที่รับซื ้อผ่านสื่อต่าง ๆ และการรับฟั งข้ อคิดเห็น มี
แนวโน้ มขายให้ กบั สหกรณ์อย่างเดียว ส่วนผู้ที่ให้ ความสําคัญด้ านผู้รับซื ้อมีการชี ้แจงราคาที่ขายได้
ตามคุณภาพของยางแผ่นดิบ ผู้รับซื ้อให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ และไม่เสียค่าธรรมเนียม มีแนวโน้ ม
จะไม่ขายให้ กบั สหกรณ์อย่างเดียว
สมเกียรติ จันทร์ เทศ และคณะ (2556) ได้ ทําการศึกษาเรื่ องการประยุกต์แบบจําลอง
คาโน ค้ นหาความต้ องการของผู้บริ โภคในผลิตภัณฑ์มะม่วงอัดเม็ด ได้ สํารวจกลุม่ ผู้บริ โภค จํานวน
200 คน ซึ่งจากผลการสํ ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยแบบจํ าลองคาโน พบว่า สามารถจํ าแนก
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีผลต่อระดับความชอบและความประทับใจของผู้บริ โภคแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่ม
คือ 1) ความต้ องการคุณภาพแบบทิศทางเดียว (One-dimensional) ส่งผลต่อความชอบ ประกอบ
ไปด้ วย บรรจุภณ
ั ฑ์ปอ้ งกันความชื ้นได้ ดี กลิ่นรสมะม่วงชัดเจน ไม่แต่งกลิ่นและสี และ มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ และ 2) ความต้ องการคุณภาพแบบดึงดูดใจ (Attractive) ส่งผลต่อความประทับใจหรื อ
การเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้ วยคุณลักษณะ เนื ้อสัมผัสเรี ยบเนียน รสเปรี ย้ วนํา มีการเพิ่ม
คุณประโยชน์อื่น ๆ บรรจุภณ
ั ฑ์มีขนาดเล็ก และหรื อเป็ นถุงอลูมิเนียมซิบล็อก นอกจากนี ้ความพึง
พอใจของผู้บริ โภคในช่วงอายุตา่ ง ๆ พบว่ามีผลต่อความต้ องการที่แตกต่างกัน
อชิรญา มณฑาทิพย์ และคณะ (2561) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ที่เหมาะสมของแชมพูออร์ แกนิค โดยใช้ การวิธีการศึกษาตามแบบจําลองคาโน (Kano’s Model)
เพื่ อหาคุณลักษณะสินค้ าที่ ผ้ ูบริ โภคพึงพอใจในแต่ละกลุ่ม พบว่า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ที่
ดึงดูดผู้บริ โภคผู้บริ โภคเชื่อคนง่ายมากที่สดุ ได้ แก่ สูตรผลิตภัณฑ์ และความคิดเห็นและรี วิวสินค้ า
ตามสื่อออนไลน์ และคุณลักษณะที่ผ้ ูบริ โภคกลุ่มเชื่อคนง่ายคาดหวังไว้ อยู่แล้ วว่าจะต้ องมีในตัว
สินค้ า ได้ แก่ ฉลากออร์ แกนิค และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานที่ฉลากของบรรจุภัณฑ์ และ
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คุณลักษณะที่ เมื่ อมีในตัวผลิตภัณฑ์ แล้ วจะดึงดูดผู้บริ โภคกลุ่มเน้ นสะดวกมากที่ สุด ได้ แก่ สูตร
ผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นและรี วิวสินค้ าตามสื่อออนไลน์ ขนาดพกพาวางจําหน่ายตามร้ านสะดวก
ซื ้อ และการจําหน่ายช่องทางออนไลน์ ในส่วนของคุณลักษณะที่จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคกลุ่มเน้ นสะดวก
เกิดความพึงพอใจเมื่อมีคณ
ุ ลักษณะนัน้ ๆ ได้ แก่ ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานที่ฉลากของบรรจุ
ภัณฑ์ และคุณลักษณะที่ผ้ บู ริ โภคกลุ่มเน้ นสะดวกคาดหวังไว้ อยู่แล้ วว่าจะต้ องมีในตัวสินค้ า คือ
ฉลากออร์ แกนิค
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กรอบแนวความคิด
ในการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ อง การศึกษาปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อธุ รกิ จ รั บซื อ้ ยางพารา กรณี ศึกษา
เกษตรกร อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี มีกรอบแนวความคิดในการทําวิจยั ดังนี ้
สถานการณ์และการแข่งขัน
ธุรกิจการบริ การ
ลานรวบรวมยางพารา
อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี

การปรับตัวและการพัฒนา
การบริ การลานธุรกิจรวบรวมยางพารา

สภาพทัว่ ไปของเกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา

Kano’s Model
(กําหนดคุณลักษณะ)

แนวทางการพัฒนาลักษณะการให้ บริ การที่
เหมาะสมกั
บธุรกิจการบริ การลานรวบรวม
ภาพที
่ 2.4 กรอบแนวความคิ
ดในการวิจยั

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลที่ ใช้ ในการวิ จัย ประกอบด้ วย ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้ อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data)
1.ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
เกี่ ยวกับสภาพทัว่ ไปของยางพารา การผลิต การตลาด ข้ อมูลสถิติราคา การส่งออกของ
ยางพารา โดยทําการรวบรวมจากเอกสาร รายงานและบันทึกที่ได้ มีการรวบรวมไว้ เช่น สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย การค้ าไทย ฯลฯ เพื่อนําเป็ นข้ อมูลวิเคราะห์ข้อมูล
แนวโน้ มของตลาดยางพาราในอนาคต และการวางแผนการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจรับซื ้อยางพารา
2.ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
2.1 ประชากร
การกํ าหนดประชากรในการศึกษาครั ง้ นี ้ คื อ เกษตรกร อํ าเภอบ้ านไร่ จัง หวัด
อุทยั ธานี
2.2 กลุ่มตัวอย่ างและขนาดตัวอย่ าง
สํ าหรั บกลุ่ม ตัวอย่างที่ เลื อกมาศึกษาในครั ง้ นี ้ อาศัยการสุ่ม ตัวอย่างโดยไม่ใ ช้
ความน่ า จะเป็ น (Non-Probability Sampling) โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ เกษตรกรเจ้ าของสวนยางพารา และเกษตรกรผู้ที่รับจ้ างกรี ดยาง ที่อยู่
ห่างจากลานรวบรวมยางที่ศึกษาในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในพื ้นที่อําเภอบ้ านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี ในปี การผลิต พ.ศ. 2561/2562
ซึ่งมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดขนาด
กลุ่ม ตัว อย่ า ง 150 ตัว อย่ า ง ซึ่ ง ได้ จ ากสูต รไม่ ท ราบขนาดตัว อย่ า งของ W.G. Cochran ดัง นี ้
(Cochran, 1977)
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สูตร
n=
โดยที่ n
σ2
Z
E

𝑍𝑍2 𝜎𝜎2
𝐸𝐸2

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง
ค่าระดับความเชื่อมัน่ อ 95% หรื อระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา่ Z = 1.96
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า µ ด้ วย x̄

เนื่องจากไม่ทราบค่า σ2 จึงใช้ ความแปรปรวนของตัวอย่าง S2 แทน
โดยใช้ สตู ร
S2 =

แทนค่าในสูตร

S2 =

1

(max value - min value)2

1

(50,000 - 9,000)2
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S2 = 46,694,444.4
ซึ่ง จากการสํ ารวจล่ว งหน้ า ของกลุ่ม ตัว อย่ าง 15 คนแรก พบว่ามี รายได้ ส่ วนตัว เฉลี่ ย
19,439 บาท/เดือน โดยรายได้ สูงสุดคื อ 50,000 บาท/เดือน และรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ ยตํ่าสุด คื อ
9,000 บาท โดยกํ าหนดให้ รายได้ เฉลี่ยส่วนตัวของกลุ่ม ตัวอย่างแตกต่างจากประชากรไม่เ กิ น
1,100 บาท
แทนค่าตัวแปรในสมการ
n=

(1.96)2 (46,694,444.4)
(1100)2

n = 148.24
จากการคํานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 148 ตัวอย่าง จึงจะสามารถประเมินค่าร้ อยละ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า µ ด้ วย x̄ กําหนดให้
รายได้ เฉลี่ ยส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากประชากรไม่เกิ น 1,100 บาท และเพื่ อความ
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สะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั จึงใช้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 150
ตัวอย่าง ซึง่ ถือได้ วา่ ผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกําหนด คือไม่น้อยกว่า 148 ตัวอย่าง
3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ และข้ อมูลทุติยภูมิ ประมวลผลวิเคราะห์
ข้ อมูล โดยแบ่งขันตอนออกเป็
้
น 5 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านประชากรศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ดและ
ปลายเปิ ดคือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ ย / เดือน รายจ่ายเฉลี่ ย /
เดือน การประกอบอาชีพหลัก จากนันนํ
้ าข้ อมูลที่ไปทําการวิเคราะห์ผลโดยรู ปแบบตารางการแจก
แจงความถี่หรื อร้ อยละ
ส่ วนที่ 2 ข้ อ มูล เกี่ ย วปั จ จัย ส่ ว นบุ ค ล และพฤติ ก รรมการขายยางพาราของ
เกษตรกร กรณี ศึกษา อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ได้ แก่ ประสบการณ์ ในการปลูกยางพารา
จํานวนพื ้นที่สวนยางพาราทังหมด
้
จํานวนพื ้นที่สวนยางที่สามารถกรี ดได้ การผลิตยางพารา ผู้ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจขายยางพารา, ปริ มาณขายยางพารา/ครัง้ , ความถี่ในการขายยางพารา/ปี ,
ยานพาหนะที่ใช้ ขนส่งยางพารา,ระยะทางที่ใช้ ขนส่งยางพารา, ระยะเวลาที่ใช้ ในการขนส่งยางแผ่น
ดิบ, ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง ยางพารา,การได้ รับชํ าระเงิ น ครบ/ไม่ครบในวัน ส่ง มอบยางพารา,
วิธีการได้ รับชําระเงิน และช่องทางในการจําหน่าย จากนันนํ
้ าข้ อมูลที่ไปทําการวิเคราะห์ผ ลโดย
รูปแบบตารางการแจกแจงความถี่หรื อร้ อยละ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เกษตรกรรายย่อยพึงพอใจต่อธุรกิจ
การรับซื ้อยางพารา โดยใช้ เทคนิคคาโน (Kano’s Model) โดยคําถามจะประกอบไปด้ วย คําถาม
เชิงลบและเชิงบวก คําถามเชิงบวก (Functional Question) คือ คําถามที่ถามความรู้ สึกเมื่อพบ
คุณ ลักษณะหรื อคุณ ภาพนัน้ และคํ าถามเชิ ง ลบ (Dysfunctional Question) คื อ คํ าถามที่ ถาม
ความรู้สกึ เมื่อไม่พบคุณลักษณะนัน้ โดยคุณลักษณะของธุรกิจรวบรวมยางพารามีดงั นี ้
1)
2)
3)
4)
5)

รับซื ้อเฉพาะแผ่นยางดิบอย่างเดียว
จ่ายเงินสดทันที หลังจากที่ขายยางพารา
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมหรื อสิ่งของสําหรับเกษตรที่นํายางพารามา
ขาย
มีคา่ บริ การในขันตอนการซื
้
้อ-ขายยางพารา
การประกาศราคายางแบ่งตามคุณภาพที่ชดั เจน
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

ประกาศราคายางพารา ณ ตลาดกลาง
แจ้ งข้ อมูลราคายางแบ่งตามคุณภาพผ่านช่องทาง
Line/Facebook
ขึ ้นป้ายราคายางพาราแบ่งตามคุณภาพ ณ สถานที่รับซื ้อ
เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักดิจิทลั
พนักงานบริ การมีความเที่ยงตรงต่อปริ มาณที่ชงั่
กระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามีความรวดเร็ ว
พนักงานมีอธั ยาศัยดี / มารยาทดี
การจัดบัตรลําดับคิวก่อน-หลังที่ชดั เจน
สถานที่รับซื ้อยางพาราอยูใ่ กล้ แหล่งผลิตยางพาราไม่เกิน 50
กิโลเมตร
มีบริการรับซื ้อยางพาราถึงที่
เจ้ าของลานรวบรวมยางเป็ นคนในพื ้นที่
การมีระบบสมัครสมาชิกช่วยเหลือด้ านราคายาง,ปั จจัย,สินเชื่อ
ตามปริ มาณธุรกรรม
ระยะเวลาในการรอรับบริ การไม่เกิน 20 นาที/ครัง้
มีบริ การนํ ้าเย็น
บริ การด้ านความบันเทิงด้ านโทรทัศน์
บริ การ Wifi ฟรี

ส่ วนที่ 4 นําค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้ มาคํานวณเพื่อสร้ างกราฟแสดงความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้บริ โภคเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ ที่ได้ กับแผนภาพคาโนว่าแต่ละคุณลักษณะของ
อยูใ่ นคุณสมบัตใิ ดเพื่อใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพ
ค่าความพึงพอใจ
Satisfaction =
(A+O)/(A+O+M+I)
ค่าความไม่พงึ พอใจ Dissatisfaction =
(O+M)/((A+O+M+I)x(-1))
จากสมการ A (attractive)
คือ คุณลักษณะที่ดงึ ดูดลูกค้ า
O (one-dimensional) คือ คุณลักษณะที่ทําให้ ลกู ค้ าพอใจ
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M (must-be)
I (indifferent)
R (reverse)
Q (questionable)

คือ คุณลักษณะที่จําเป็ นต้ องมีสําหรับ
ผลิตภัณฑ์
คือ คุณลักษณะที่ไม่แตกต่างใน
ความรู้สกึ ของลูกค้ า
คือ คุณลักษณะต้ องการมีการปรับปรุง
คือ คุณลักษณะที่จําเป็ นต้ องตระหนัก
ให้ มาก

โดยที่คา่ ความพึงพอใจจะมีคา่ อยู่ระหว่าง 0 - 1 ถ้ าค่าเข้ าใกล้ 1 แสดงว่า มีความพึงพอใจ
มากในทางกลับกันถ้ าค่าความไม่พงึ พอใจมีคา่ เข้ าใกล้ -1 แสดงว่ามีความไม่พงึ พอใจอย่างมาก
ส่ ว นที่ 5 นํ าค่าสัมประสิทธิ์ ที่ได้ จากการคํานวณมาสร้ างกราฟแสดงความพึง
พอใจและไม่พงึ พอใจของผู้บริ โภคเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กบั แผนภาพคาโนว่าแต่ละคุณลักษณะ
ของอยู่ในคุณสมบัติใดเพื่อใช้ ในการปรับปรุ งคุณภาพธุรกิจการการบริ การรวบรวมยางพาราใน
อนาคต

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์กลยุทธ์ การรับซื ้อยางพาราของธุรกิจการบริ การรวบรวม
ยางพาราในอําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของเกษตรกร
ผู้ป ลูก ยางพาราในพื น้ ที่ อํ า เภอบ้ า นไร่ จัง หวัด อุทัย ธานี เพื่ อ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะที่ มี ผ ลต่อ การ
ตัดสินใจเลื อกขายยางพาราของเกษตรกร อํ าเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยทําการวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกร ที่ อยู่ในรั ศมี ไม่เกิ น 50 กิ โลเมตร จากลานรวบรวมยางพาราที่ต้องการศึกษา
จํ านวน 150 คน โดยมี แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการสัมภาษณ์ เกษตรกร จากการรวบรวม
แบบสอบถามจํานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของตัวอย่างทังหมด
้
แบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 3
ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวปั จจัยส่วนบุคล และพฤติกรรมการขายยางพาราของเกษตรกร
กรณีศกึ ษา อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เกษตรกรพึงพอใจต่อธุรกิจการบริ การ
รวบรวมยางพารา
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านประชากรศาสตร์
1.ที่อยู่ผ้ ูสัมภาษณ์
จากการสํ ารวจกลุ่ม ตัวอย่างโดยจํ าแนกตามที่ อยู่ผ้ ูสัม ภาษณ์ จํ านวน 150 คน พบว่า
เกษตรกรอาศัยอยู่ ต.คอกควาย อ.บ้ านไร่ จ.อุทยั ธานี มีจํานวน 132 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88 และ
อาศัยอยู่ ต.ทองหลาง อ.ห้ วยคต จ.อุทยั ธานี มีจํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12 ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามที่อยูผ่ ้ สู มั ภาษณ์
ที่อยู่ผ้ ูสัมภาษณ์
ต.คอกควาย อ.บ้ านไร่

จํานวน(คน)
132

ร้ อยละ
88.00

จ.อุทยั ธานี
ต.ทองหลาง อ.ห้ วยคต

18

12.00

150

100

จ.อุทยั ธานี
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ
2.เขตพืน้ ที่สวนยางส่ วนใหญ่ ของเกษตรกร
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามเขตพื ้นที่สวนยางของเกษตรกร จํานวน 150
คน พบว่า พื ้นที่ปลูกยางของเกษตรกรมีพื ้นที่อยู่ใน ต.คอกควาย อ.บ้ านไร่ จ.อุทยั ธานี มีจํานวน
118 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.7 และอยูใ่ น ต.ทองหลาง อ.ห้ วยคต จ.อุทยั ธานี จํานวน 32 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 21.3 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามเขตพื ้นที่สวนยางส่วนใหญ่ของ
เกษตรกร
ที่อยู่สวนยาง
ต.คอกควาย อ.บ้ านไร่
จ.อุทยั ธานี

จํานวน(คน)
118

ร้ อยละ
78.7

ต.ทองหลาง อ.ห้ วยคต
จ.อุทยั ธานี
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

32

21.3

150

100

3.เพศ
จากการสํารวจกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามเพศ จํานวน 150 คน พบว่า เกษตรกรเป็ นเพศ
ชายจํ า นวน 88 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 58.7 และเพศหญิ ง จํ า นวน 62 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 41.3
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)
88
62
150

ร้ อยละ
58.7
41.3
100
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4.อายุ
จากการสํารวจกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามอายุ จํานวน 150 คน พบว่า เกษตรกร มีอายุ
41 - 50 ปี จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.7 อายุ 50 ปี ขึ ้นไป จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34
อายุ 31 – 40 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18 อายุ 21-30 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8
และ อายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยล่ะ 1.3 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามอายุ
อายุ(ปี )
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20
21 - 30

จํานวน(คน)
2
12

ร้ อยละ
1.3
8.0

31 - 40
41 – 50

27
58

18.0
38.7

51
150

34.0
100

50 ปี ขึ ้นไป
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ
5.สถานภาพการสมรส

จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามสถานภาพการสมรส จํานวน 150 คน พบว่า
เกษตรกรสมรสแล้ ว จํานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.3 หย่า/หม้ าย จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 10 และ โสด มีจํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามสถานภาพการสมรส
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หย่า/หม้ าย
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)
10
125

ร้ อยละ
6.7
83.3

15
150

10.0
100

6.ระดับการศึกษา
จากการสํ ารวจกลุ่ม ตัวอย่างโดยจํ าแนกตามระดับการศึกษา จํ านวน 150 คน พบว่า
เกษตรกรจบการศึ ก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษา มี จํ า นวน 78 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 52 ระดับ
มัธยมศึกษา มีจํานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.7 ระดับปวช./ปวส. มีจํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ
3.3 ระดับปริ ญญาตรี มีจํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 และสูงกว่าปริ ญญาตรี มีจํานวน 3 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 2 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)
78
61

ร้ อยละ
52.0
40.7

5
3

3.3
2.0

3
150

2.0
100
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7.รายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่ อเดือน
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 150 คน
พบว่า เกษตรกรมีรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท/เดือน มีจํานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 67.3 คน มีรายได้ สว่ นตัวเฉลี่ยน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน มีจํานวน 25 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.7 มีรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท/เดือน มีจํานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ
8.7 มีรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ย มากกว่า 40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.7 และมี
รายได้ ส่วนตัวเฉลี่ย 30,001 – 40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.7 ตามลําดับ
ดังแสดงในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่ อ
เดือน(บาท)
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
30,001 – 40,000
มากกว่า 40,000
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

24
102
13

16.0
68.0
8.7

4
7
150

2.7
4.7
100
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8.รายได้ เฉลี่ยจากการทําการเกษตรอื่น ๆต่ อเดือน
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามรายได้ เฉลี่ยนจากการทําการเกษตรอื่น ๆต่อ
เดือน มีจํานวน 150 คน พบว่า เกษตรกรมีรายได้ เฉลี่ยจากการทําการเกษตรอื่น ๆ น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 1,000 บาท/เดือน มีจํานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.3 มีรายได้ เฉลี่ยจากการทําการเกษตร
อื่น ๆ มากกว่า 4,000 บาท/เดือน มีจํานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26 มีรายได้ เฉลี่ยจากการทํา
การเกษตรอื่น ๆ 1,001 – 2,000 บาท/เดือน มีจํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.7 มีรายได้ เฉลี่ย
จากการทําการเกษตรอื่น ๆ 2,001 – 3,000 บาท/เดือน มีจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10 และมี
รายได้ เฉลี่ยจากการทําการเกษตรอื่น ๆ 3,001 – 4,000 บาท/เดือน มีจํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ
4 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามรายได้ เฉลี่ยจากการทํา
การเกษตรอื่น ๆ ต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยจากการทํา
การเกษตรอื่น ๆต่ อเดือน
(บาท)
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1,000
1,001 – 2,000
2,001 – 3,000
3,001 – 4,000
มากกว่า 4,000
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

68

45.3

22
15

14.7
10.0

6
39
150

4.0
26.0
100
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9 รายได้ เฉลี่ยจากการทําการทําสวนยางพาราต่ อเดือน(บาท)
จากการสํารวจกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามรายได้ เฉลี่ยจากการทําสวนยางพาราต่อเดือน
จํานวน 150 คน พบว่า เกษตรกรมีรายได้ เฉลี่ยจากการทําการทําสวนยางพารา 10,001 – 20,000
บาท/เดือน มีจํานวน 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 มีรายได้ เฉลี่ยจากการทําการทําสวนยางพารา น้ อย
กว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน มีจํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.7 มีรายได้ เฉลี่ยจากการทํา
การทําสวนยางพารา 20,001 – 30,000 บาท/เดือน มีจํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8 มีรายได้
เฉลี่ยจากการทําการทําสวนยางพารา 30,001 – 40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 4 และมีรายได้ เฉลี่ยจากการทําการทําสวนยางพารามากกว่า 40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 5
คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.3 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามรายได้ เฉลี่ยจากการทําการทํา
สวนยางพาราต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยจากการทําการ
ทําสวนยางพาราต่ อเดือน
(บาท)
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

37

24.7

10,001 – 20,000
20,001 – 30,000

90
12

60.0
8.0

30,001 – 40,000
มากกว่า 40,000
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

6
5
150

4.0
3.3
100
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10.รายจ่ ายเฉลี่ยต่ อเดือน(บาท)
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจํานวน 150 คน พบว่า
เกษตรกร มีรายจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน มีจํานวน 94 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.7
มีรายจ่าย 10,001 – 20,000 บาท/เดือน มีจํานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.7 มีรายจ่าย 20,001 –
30,000 บาท/เดือน มีจํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.7 มีรายจ่ายมากกว่า 40,000 บาท/เดือน มี
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.3 และ มีรายจ่าย 30,001 – 40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 1 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 0.7 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
รายจ่ ายเฉลี่ยต่ อเดือน
(บาท)
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000
10,001 – 20,000

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

94
46

62.7
30.7

20,001 – 30,000
30,001 – 40,000

7
1

4.7
0.7

มากกว่า 40,000
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

2
150

1.3
100

11.การประกอบอาชีพหลัก
จากการสํ ารวจกลุ่ม ตัวอย่างโดยจํ าแนกตามการประกอบอาชี พ หลัก จํ านวน 150 คน
พบว่า เกษตรกรประกอบอาชีพหลักทําสวนยางพารา มีจํานวน 89 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.3 คน ทํา
การเกษตรอื่น ๆ มีจํานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.3 เจ้ าของธุรกิจส่วนตัว มีจํานวน 19 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 12.7 รับราชการ มีจํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 อื่น ๆ รับจ้ างทัว่ ไป ช่างก่อสร้ าง มี
จํ านวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 พนักงานบริ ษัทเอกชน มี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.3 และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.3 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามการประกอบอาชีพหลัก
การประกอบอาชีพหลัก
ทําสวนยางพารา
ทําการเกษตรอื่น ๆ

จํานวน(คน)
89
32

ร้ อยละ
59.3
21.3

พนักงานบริ ษัทเอกชน
รับราชการ

2
3

1.3
2.0

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้ าของธุรกิจส่วนตัว

2
19

1.3
12.7

อื่น ๆ

3
150

2.0
100

รวม
ที่มา: จากการคํานวณ
12.ประสบการณ์ ในการทําสวนยางพารา

จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามประสบการณ์ในการทําสวนยางพารา จํานวน
150 คน พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ ในการทําสวนยางพารา 10 -20 ปี มีจํานวน 90 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 60 มี ป ระสบการณ์ ม ากกว่ า 20 ปี มี จํ า นวน 43 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 28.7 และมี
ประสบการณ์ น้อยกว่า 10 ปี มีจํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.3 ตามลําดับ ดังแสดงตารางที่
4.12
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ตารางที่ 4.12 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามประสบการณ์ในการทําสวน
ยางพารา
ประสบการณ์ ในการทํา
สวนยางพารา(ปี )
น้ อยกว่า 10
10 – 20
มากกว่า 20
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

17
90
43
150

11.3
60.0
28.7
100
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวปั จจัยส่ วนบุคล และพฤติกรรมการขายยางพาราของเกษตรกร
กรณีศึกษา อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
13.จํานวนพืน้ ที่สวนยางพาราทัง้ หมดต่ อไร่
จากการสํ ารวจกลุ่ม ตัวอย่างโดยจํ า แนกตามจํ า นวนพื น้ ที่ ส วนยางพาราทัง้ หมดต่อ ไร่
จํานวน 150 คน พบว่า เกษตรกรมีพื ้นที่สวนยางพาราน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ไร่ มีจํานวน 89 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 59.3 มีพื ้นที่สวนยางพารา 20 – 40 ไร่ มีจํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.7 มีพื ้นที่
สวนยางพารา 41 – 60 ไร่ มีจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 มีพื ้นที่สวนยางพารา 61 – 80 ไร่ มี
จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.7 มีพื ้นที่สวนยางพารามากกว่า 100 ไร่ มีจํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 4 และมีพื ้นที่สวนยางพารา 81 – 100 ไร่ มีจํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ตามลําดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามจํานวนพื ้นที่สวนยางพารา
ทังหมดต่
้
อไร่
จํานวนพืน้ ที่สวนยางพารา
ทัง้ หมด(ไร่ )
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20
20 – 40
41 – 60
61 - 80
81 – 100
มากกว่า 100
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

89
37
8

59.3
24.7
5.3

7
3

4.7
2.0

6
150

4.0
100
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14.จํานวนพืน้ ที่สวนยางที่สามารถกรีดได้ ต่อไร่
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามจํานวนพื ้นที่สวนยางที่สามารถกรี ดได้ ตอ่ ไร่
จํานวน 150 คน พบว่า เกษตรกรมีพื ้นที่สวนยางพาราที่สามารถกรี ดได้ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ไร่
มีจํานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.3 มีพื ้นที่สวนยางพาราที่สามารถกรี ดได้ 21 – 40 ไร่ มีจํานวน
35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.3 มีพื ้นที่สวนยางพาราที่สามารถกรี ดได้ 41 - 60 ไร่ จํานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.3 มีพื ้นที่สวนยางพาราที่สามารถกรี ดได้ 61 - 80 ไร่ มีจํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4 มี
พื ้นที่สวนยางพาราที่สามารถกรี ดได้ มากกว่า 100 ไร่ มีจํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.7 และมีพื ้นที่
สวนยางพาราที่ สามารถกรี ดได้ 81 – 100 ไร่ มีจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.3 ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามจํานวนพื ้นที่สวนยางที่
สามารถกรี ดได้ ตอ่ ไร่
จํานวนพืน้ ที่สวนยางที่
สามารถกรี ดได้ (ไร่ )
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

95

63.3

21 – 40
41 – 60

35
8

23.3
5.3

61 - 80
81 – 100

6
2

4.0
1.3

4
150

2.7
100

มากกว่า 100
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ
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15.ปริมาณขายยางพาราต่ อครั ง้
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยจําแนกตามปริ มาณขายยางพาราต่อครัง้ จํานวน 150
คน พบว่า เกษตรกรขายยางพารา 301 – 400 กิโลกรัม/ครัง้ มีจํานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.7
ขายยางพารา 101 -200 กิโลกรัม/ครัง้ มีจํานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22 ขายยางพารามากกว่า
500 กิโลกรัม/ครัง้ มีจํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 ขายยางพารา 201 – 300 กิโลกรัม/ครัง้ มี
จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.7 ขายยางพารา 401-500 กิโลกรัม/ครัง้ มีจํานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 9.3 และขายยางพาราน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 กิโลกรัม/ครัง้ มีจํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 3.3 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามปริมาณขายยางพาราต่อครัง้
ปริมาณขายยางพาราต่ อ
ครั ง้ (กิโลกรั ม)
น้ อยกว่าหรื อเท่าเท่า 100
101 – 200
201 – 300
301 - 400
401 - 500
มากกว่า 500
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

5
33
28

3.3
22.0
18.7

40
14

26.7
9.3

30
150

20.0
100

16.ความถี่ในการขายยางพาราต่ อเดือน
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามความถี่ในการขายยางพาราต่อเดือน จํานวน
150 คน พบว่า เกษตรกรมีความถี่ ในการขายยางพารา 2 ครัง้ /เดือน มีจํานวน 139 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 92.7 และมีความถี่ในการขายยางพารา 1 ครัง้ /เดือน มีจํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.3
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.16
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ตารางที่ 4.16 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามความถี่ในการขายยางพารา
ต่อเดือน
ความถี่ในการขาย
ยางพาราต่ อเดือน
1 ครัง้
2 ครัง้
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

11

7.3

139
150

92.7
100

17.ยานพาหนะที่ใช้ ขนส่ งยางพารา
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามยานพาหนะที่ใช้ ขนส่งยางพารา จํานวน 150
คน พบว่ า เกษตรกรใช้ ร ถยนต์ ใ นการขนส่ ง มี จํ า นวน 125 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 83.3 และ ใช้
รถจักรยานยนต์ขนส่ง มีจํานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.7 ตามลําดับ ดังแสดงตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามยานพาหนะที่ใช้ ขนส่ง
ยางพารา
ยานพาหนะที่ใช้ ขนส่ ง
ยางพารา
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

25
125
150

16.7
83.3
100
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18.ระยะทางที่ใช้ ขนส่ งยางพารา
จากการสํ ารวจกลุ่ม ตัวอย่างโดยจํ าแนกตามระยะทางที่ ใช้ ขนส่ง ยางพารา(กิ โลเมตร)
จํานวน 150 คน พบว่า เกษตรกรมีระยะทางในการขนส่งน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 กิโลเมตร จํานวน
133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.7 มีระยะทางในการขนส่ง 5 -10 กิโลเมตร มีจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 10 และมีระยะทางในการขนส่งมากกว่า 10 กิโลเมตร มีจํานวน 2 คิดเป็ นร้ อยละ 1.3 ตามลําดับ
ดังแสดงในตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 จํานวน และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามระยะทางที่ใช้ ขนส่งยางพารา
ระยะทางที่ใช้ ขนส่ ง
ยางพารา(กิโลเมตร)
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5
5-10
มากกว่า 10
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

133
15

88.7
10.0

2
150

1.3
100

19.ระยะเวลาที่ใช้ ในการขนส่ งยางพารา
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามระยะเวลาที่ใช้ ในการขนส่งยางพารา จํานวน
150 คน พบว่า เกษตรกรใช้ เวลาในการขนส่งยางพารา 31- 60 นาที/ครัง้ มีจํานวน 113 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 75.3 ใช้ เวลาในการขนส่งยางพารา 11-30 นาที/ครัง้ มีจํานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.3
ใช้ เวลาขนส่งยางพาราน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 นาที มีจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ตามลําดับ
ดังแสดงในตารางที่ 4.19
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ตารางที่ 4.19 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามระยะเวลาที่ใช้ ในการขนส่ง
ยางพารา
ระยะเวลาที่ใช้ ในการขนส่ง
ยางพารา(นาที)

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10
11 – 30

8
29

5.3
19.3

31 – 60

113

75.3

150

100

รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

20.ค่ าใช้ จ่ายในการขนส่ งยางพารา จากแหล่ งผลิตไปยังลานรวบรวมยางพาราต่ อครั ง้
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามค่าใช้ จ่ายในการขนส่งยางพารา จากแหล่ง
ผลิตไปยังลานรวบรวมยางพาราต่อครัง้ จํานวน 150 คน พบว่า เกษตรกร มีคา่ ใช้ จ่ายในการขนส่ง
ยางพาราไปยังลานรวบรวมยางพารา น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 50 บาท/ครัง้ มีจํานวน 104 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 69.3 ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งยางพาราไปยังลานรวบรวมยางพารา 51 – 100 บาท/ครัง้ มี
จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.7 ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งยางพาราไปยังลานรวบรวมยางพารา
มากว่า 150 บาท/ครัง้ มีจํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.3 และค่าใช้ จ่ายในการขนส่งยางพาราไป
ยังลานรวบรวมยางพารา 101 – 150 บาท/ครัง้ มีจํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.7 ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.20
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ตารางที่ 4.20 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามค่าใช้ จา่ ยในการขนส่ง
ยางพารา จากแหล่งผลิตไปยังลานรวบรวมยางพาราต่อครัง้
ค่ าใช้ จ่ายในการขนส่ ง
ยางพาราต่ อครั ง้ (บาท)
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 50
51 – 100
101 – 150
มากกว่า 150
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

104
34
1

69.3
22.7
0.7

11
150

7.3
100

21.ระยะเวลาที่ได้ รับชําระเงิน
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามระยะเวลาที่ได้ รับชําระเงิน จํานวน 150 คน
พบว่า เกษตรกรได้ รับชําระเงินทันทีที่ส่งมอบยางพารา มีจํานวน 126 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84 ผู้ขาย
ได้ รับชําระเงินทังหมดภายใน
้
7 วัน มีจํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.7 และผู้ขายได้ รับชําระเงิน
วันส่งมอบ และชําระส่วนที่เหลือ ภายใน 7 วัน มีจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.21
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ตารางที่ 4.21 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามระยะเวลาที่ได้ รับชําระเงิน
ระยะเวลาที่ได้ รับชําระเงิน
ได้ รับการชําระเงินทันทีที่สง่
มอบ
ผู้ขายได้ รับชําระเงินวันส่ง
มอบ และชําระส่วนที่เหลือ
ภายใน 7 วัน
ผู้ขายได้ รับชําระเงินทังหมด
้
ภายใน 7 วัน
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)
126

ร้ อยละ
84.0

8

5.3

16

10.7

150

100

22.วิธีการได้ รับชําระเงิน
จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามวิธีการได้ รับชําระเงิน จํานวน 150 คน พบว่า
เกษตรกรได้ รับการชําระเป็ นเงินสด มีจํานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.7 และได้ รับการชําระเงิน
โดยการโอนเงิน มีจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามวิธีการได้ รับชําระเงิน
วิธีการได้ รับชําระเงิน
เงินสด
การโอนเงิน
รวม
ที่มา: จากการคํานวณ

จํานวน(คน)
142
8
150

ร้ อยละ
94.7
5.3
100
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เกษตรกรรายย่ อยพึงพอใจต่ อธุรกิจการรั บ
ซือ้ ยางพารา
จากการสํ ารวจเกษตรกรชาวสวนยางพาราจํ านวน 150 คน โดยใช้ คุณ ลักษณะที่ เป็ น
คุณลักษณะของธุรกิ จการบริ การรวบรวมยางพาราในพื น้ ที่ อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี โดย
แบบสอบถามมีการสอบถามทังในเชิ
้
งบวกและเชิงลบเพื่อเป็ นการสํารวจความพึงพอใจและความ
ไม่พงึ พอใจของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ตารางที่ 4.23 ค่ าเปอร์ เซ็นต์ ของการวิเคราะห์ Kano’s Model จากจํานวนเกษตรกร 150
คน
คุณลักษณะที่มีต่อลานรวบรวมยาง

A

O

M

I

R

Q

รวม

จําแนก

1.รับซื ้อเฉพาะแผ่นยางดิบอย่างเดียว

9.3

10.7

6.7

60.7

7.3

5.3

100

I

2.จ่ายเงินสดทันที หลังจากที่ขาย
ยางพารา

18.7

18.7

52.7 10.0

0.0

0.0

100

M

3.มีคา่ ตอบแทนเพิ่มเติมหรื อสิ่งของ
สําหรับเกษตรที่นํายางพารามาขาย

13.3

10.7

12.7 54.7

6.7

2.0

100

I

4.มีคา่ บริ การในขันตอนการซื
้
้อ-ขาย
ยางพารา

0.0

0.0

7.3

19.3 30.7 42.7

100

Q

5.การประกาศราคายางแบ่งตาม
คุณภาพที่ชดั เจน

18.0

22.0

57.3

2.0

0.7

0.0

100

M

6.มีการประกาศราคายางพารา ณ ตลาด
กลาง

16.0

28.0

42.0 10.7

0.0

3.3

100

M

7.แจ้ งข้ อมูลราคายางแบ่งตามคุณภาพ
ผ่านช่องทาง Line/Facebook

13.3

39.3

26.7 17.3

0.0

3.3

100

O

8.ขึ ้นป้ายราคายางพาราแบ่งตาม
คุณภาพ ณ สถานที่รับซื ้อ

14.7

24.7

41.3

7.3

10.0

2.0

100

M

9.เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักดิจิทลั

12.7

22.7

50.0

8.0

6.0

0.7

100

M

10.พนักงานบริ การมีความเที่ยงตรงต่อ
ปริ มาณที่ชงั่

14.7

17.3

36.7 22.0

8.7

0.7

100

M
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11.กระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามี
ความรวดเร็ ว

11.3

38

22

24

4

0.7

100

O

12.พนักงานมีอธั ยาศัยดี / มารยาทดี

8.0

7.3

36.0 38.7

6.7

3.3

100

I

13.การจัดบัตรลําดับคิวก่อน-หลังที่
ชัดเจน

4.7

8.7

40.0 38.0

8.7

0.0

100

M

14.สถานที่รับซื ้อยางพาราและแหล่งผลิต
ยางพาราอยู่ห่างไม่เกิน 50 กิโลเมตร

6.7

24.0

44.0 24.0

0.7

0.7

100

M

15.3

24.0

26.0 28.7

4.0

2.0

100

I

19.3

23.3

45.3

8.7

3.3

0.0

100

M

45.3

13.3

25.3 10.7

2.0

3.3

100

A

18.ระยะเวลาในการรอรับบริ การไม่เกิน
20 นาที/ครัง้

. 4.7

10.7

40.7 35.3

6.0

2.7

100

M

19.มีบริ การนํ ้าเย็น

4.0

18.7

64.0 12.7

0.7

0.0

100

M

20.บริ การความบันเทิงด้ านโทรทัศน์

4.0

10.0

20.0 60.7

5.3

0.0

100

I

21.บริ การ Wifi ฟรี

6.7

12.0

26.0 43.3

7.3

4.7

100

I

15.มีบริ การรับซื ้อยางพาราถึงที่
16.เจ้ าของลานรวบรวมยางเป็ นคนใน
พื ้นที่
17.การมีระบบสมัครสมาชิกช่วยเหลือ
ด้ านราคายาง,ปัจจัย,สินเชื่อ)ตาม
ปริ มาณธุรกรรม

หมายเหตุ:

A (attractive)
O (one-dimensional)
M (must-be)
I (indifferent)
R (reverse)
Q (questionable)

คือ คุณลักษณะทีด่ งึ ดูดลูกค้ า
คือ คุณลักษณะที่ทาํ ให้ ลกู ค้ าพอใจ
คือ คุณลักษณะทีจ่ ําเป็ นต้ องมีสาํ หรับผลิตภัณฑ์
คือ คุณลักษณะที่ไม่แตกต่างในความรู้สกึ ของลูกค้ า
คือ คุณลักษณะต้ องการมีการปรับปรุง
คือ คุณลักษณะทีจ่ ําเป็ นต้ องตระหนักให้ มาก

ผลการจําแนกความต้ องการที่มีตอ่ การบริ การด้ วยการใช้ เทคนิคคาโนโมเดล เมื่อพิจารณา
จากตารางที่คา่ เปอร์ เซ็นของผลลัพธ์ ที่มีคา่ มากที่สดุ ของแต่ละคุณลักษณะ ประกอบกับผลกระทบ
ของคุณลักษณะต่อความพึงพอใจและค่าความไม่พึงพอใจของเกษตรกรตามตารางที่ 4.24 และ
กราฟภาพที่ 4.1 พบว่า คุณลักษณะที่สร้ างความพึงพอใจต่อเกษตรกรที่อยู่ในส่วนของ Attractive
มีเพียงคุณลักษณะเดียว คือ การมีระบบสมัครสมาชิกช่วยเหลือด้ านราคายาง,ปั จจัย,สินเชื่ อตาม
ปริ มาณธุรกรรม ซึ่งเป็ นคุณลักษณะสําคัญที่ทําหน้ าที่ดึงดูดลูกค้ า สามารถสร้ างความแตกต่าง
ให้ กบั ธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพาราได้ ส่วนคุณลักษณะที่สร้ างความพึงพอใจต่อเกษตรกร ใน
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ส่วน One - dimensional มีทงหมด
ั้
2 คุณลักษณะ คือ แจ้ งข้ อมูลราคายางแบ่งตามคุณภาพผ่าน
ช่องทาง Line/Facebook และกระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามีความรวดเร็ว ซึ่งเป็ นคุณลักษณะ
ที่ทําให้ เกษตรกรพึงพอใจต่อการรับการของธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพารา หากผู้ประกอบการ
รายใดสามารถเพิ่มคุณลักษณะ หรื อเพิ่มคุณภาพของคุณลักษณะดังกล่าวให้ สงู ขึ ้นได้ จะส่งผลให้
เกษตรกรเกิ ด ความพึง พอใจในระดับ ที่ สูง ขึ น้ ด้ ว ย แต่หากผู้ป ระกอบการรายอื่ นสามารถเพิ่ ม
คุ ณ ภาพดัง กล่ า วได้ เ หมื อ นกั น เกษตรกรจะหั น ไปพิ จ ารณาคุ ณ ภาพด้ า นอื่ น แทน ในส่ ว น
คุณลักษณะที่ อยู่ในส่วนของ Must - be พบว่า มีทงั ้ หมด 11 คุณลักษณะ คือ จ่ายเงิ นสดทัน ที
หลังจากที่ ขายยางพารา การประกาศราคายางแบ่งตามคุณภาพที่ ชัดเจน มีการประกาศราคา
ยางพารา ณ ตลาดกลาง ขึน้ ป้ายราคายางพาราแบ่ง ตามคุณภาพ ณ สถานที่ รับซื อ้ เครื่ องชั่ง
นํ ้าหนักดิจิทลั พนักงานบริ การมีความเที่ยงตรงต่อปริ มาณที่ชง่ั การจัดบัตรลําดับคิวก่อน-หลังที่
ชัดเจน สถานที่รับซื ้อยางพาราและแหล่งผลิตยางพาราอยู่ห่างไม่เกิน 50 กิโลเมตร เจ้ าของลาน
รวบรวมยางเป็ นคนในพื ้นที่ ระยะเวลาในการรอรับบริ การไม่เกิน 20 นาที/ครัง้ และมีบริ การนํ ้าเย็น
ซึ่ ง เป็ น คุณ ลัก ษณะพื น้ ฐานที่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี สํ า หรั บ ธุ รกิ จ การบริ การรวบรวมยางพารา ในส่ ว น
คุณลักษณะที่อยู่ในส่วนของ Indifferent มีทงหมด
ั้
6 คุณลักษณะ ได้ แก่ รับซื ้อเฉพาะแผ่นยางดิบ
อย่างเดี ยว มี ค่าตอบแทนเพิ่ ม เติม หรื อสิ่ ง ของสํ าหรั บเกษตรที่ นํายางพารามาขาย พนักงานมี
อัธยาศัยดี / มารยาทดี มีบริ การรั บซือ้ ยางพาราถึงที่ การบริ การความบันเทิงด้ านโทรทัศน์ และ
บริ การ Wifi ฟรี ซึ่งเป็ นลักษณะที่ทําหน้ าที่ไม่แตกต่างในความรู้ สึกของผู้บริ โภค และในส่วนของ
Questionable มีเพียงคุณลักษณะเดียว คือ มีค่าบริ การในขันตอนการซื
้
อ้ -ขายยางพารา ซึ่งเป็ น
คุณ ลัก ษณะที่ เ กษตรกรไม่ ต้ อ งการให้ มี ใ นธุ รกิ จ การบริ การรวบรวมยางพารา หากมี ใ นธุ รกิ จ
ผู้ประกอบการต้ องตระหนักให้ มากเพราะอยูใ่ นส่วนที่เกษตรกรรู้สกึ ไม่พอใจ
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ตารางที่ 4.24 ผลการคํานวณค่าความพึงพอใจและค่าความไม่พงึ พอใจในคุณลักษณะต่าง ๆ
ค่าความพึงพอใจ

ค่าความไม่พงึ พอใจ

(A+O)/(A+O+M+I)

(O+M)((A+O+M+I)x(-1))

1.รับซื ้อเฉพาะแผ่นยางดิบอย่างเดียว

0.23

-0.20

2.จ่ายเงินสดทันที หลังจากที่ขายยางพารา

0.37

-0.71

3.มีคา่ ตอบแทนเพิ่มเติมหรื อสิ่งของสําหรับเกษตรที่นํายางพารามา
ขาย

0.26

-0.26

4.มีคา่ บริ การในขันตอนการซื
้
้อ-ขายยางพารา

0.0

-0.27

5.การประกาศราคายางแบ่งตามคุณภาพที่ชดั เจน

0.4

-0.80

6.มีการประกาศราคายางพารา ณ ตลาดกลาง

0.46

-0.72

7.แจ้ งข้ อมูลราคายางแบ่งตามคุณภาพผ่านช่องทาง
Line/Facebook

0.54

-0.68

8.ขึ ้นป้ายราคายางพาราแบ่งตามคุณภาพ ณ สถานที่รับซื ้อ

0.45

-0.75

9.เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักดิจิทลั

0.38

-0.78

10.พนักงานบริ การมีความเที่ยงตรงต่อปริ มาณที่ชงั่

0.35

-0.60

11.กระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามีความรวดเร็ ว

0.52

-0.63

12.พนักงานมีอธั ยาศัยดี / มารยาทดี

0.17

-0.48

13.การจัดบัตรลําดับคิวก่อน-หลังที่ชดั เจน

0.15

-0.53

14.สถานที่รับซื ้อยางพาราและแหล่งผลิตยางพาราอยูห่ า่ งไม่เกิน 50
กิโลเมตร

0.31

-0.69

15.มีบริ การรับซื ้อยางพาราถึงที่

0.42

-0.53

16.เจ้ าของลานรวบรวมยางเป็ นคนในพื ้นที่

0.44

-0.71

17.การมีระบบสมัครสมาชิกช่วยเหลือด้ านราคายาง,ปั จจัย,สินเชื่อ
ตามปริ มาณธุรกรรม

0.62

-0.41

18.ระยะเวลาในการรอรับบริ การไม่เกิน 20 นาที/ครัง้

0.17

-0.56

19.มีบริ การนํ ้าเย็น

0.23

-0.83

20.บริ การความบันเทิงด้ านโทรทัศน์

0.15

-0.32

21.บริการ Wifi ฟรี

0.21

-0.43

คุณลักษณะ

ที่มา: มาจากคํานวณ
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ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงผลกระทบของคุณลักษณะต่อความพึงพอใจของเกษตรกร

0.70

O

(7)
(5)

(8) (6)

(9)

0.50
(15)

(2)

0.40 SATISFIED

(10)

(19)

(3)
(18) (12)
(13)

M
-0.80

0.60

(11)

(16)
(14)

-1.00

A

(17)

-0.60

(21)

-0.40
DISSATISFIED

0.30
(1)

0.20

(20)

(4)

-0.20

0.10

I
0.00

0.00
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ตารางที่ 4.25 สรุ ปผลการจําแนกประเภทของคุณลักษณะจากความต้ องการของเกษตรกร
จํานวน 150 ราย
ประเภทของคุณลักษณะ
1. Attractive attribute
2. One-dimensional attribute

คุณลักษณะของลานรวบรวมยางพารา
17.การมีระบบสมัครสมาชิกช่วยเหลือด้ านราคายาง,ปั จจัย,สินเชื่อ
ตามปริ มาณธุรกรรม
7.แจ้ งข้ อมูลราคายางแบ่งตามคุณภาพผ่านช่องทาง Line/Facebook
11.กระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามีความรวดเร็ ว

3. Must-be attribute

2.จ่ายเงินสดทันที หลังจากที่ขายยางพารา
5.การประกาศราคายางแบ่งตามคุณภาพที่ชดั เจน
6.มีการประกาศราคายางพารา ณ ตลาดกลาง
8.ขึ ้นป้ายราคายางพาราแบ่งตามคุณภาพ ณ สถานที่รับซื ้อ
9.เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักดิจิทลั
10.พนักงานบริ การมีความเที่ยงตรงต่อปริ มาณที่ชงั่
13.การจัดบัตรลําดับคิวก่อน-หลังที่ชดั เจน
14.สถานที่รับซื ้อยางพาราและแหล่งผลิตยางพาราอยูห่ า่ งไม่เกิน 50
กิโลเมตร
16.เจ้ าของลานรวบรวมยางเป็ นคนในพื ้นที่
18.ระยะเวลาในการรอรับบริ การไม่เกิน 20 นาที/ครัง้
19.มีบริ การนํ ้าเย็น

4. Indifferent attribute

1.รับซื ้อเฉพาะแผ่นยางดิบอย่างเดียว
3.มีคา่ ตอบแทนเพิ่มเติมหรื อสิ่งของสําหรับเกษตรที่นํายางพารามา
ขาย
12.พนักงานมีอธั ยาศัยดี / มารยาทดี
15.มีบริ การรับซื ้อยางพาราถึงที่
20.บริ การความบันเทิงด้ านโทรทัศน์
21.บริ การ WIFI ฟรี

5. Reverse attribute

-

6. Questionable attribute

4.มีคา่ บริ การในขันตอนการซื
้
้อ-ขายยางพารา
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จากผลสรุ ปการจํ าแนกประเภทของคุณ ลักษณะจากความต้ องการของเกษตรกรจาก
ตารางที่ 4.25 พบว่า คุณลักษณะที่อยู่ในส่วนของ Attractive มีเพียงคุณลักษณะเดียว คือ การมี
ระบบสมัครสมาชิกช่วยเหลือด้ านราคายาง,ปั จจัย,สินเชื่อตามปริ มาณธุรกรรม ซึง่ เป็ นคุณลักษณะ
สําคัญที่ทําหน้ าที่ดึงดูดลูกค้ า สามารถสร้ างความแตกต่างให้ กับธุรกิจลานรวบรวมยางพารา ถ้ า
ผู้ป ระกอบการสามารถเพิ่ ม ในธุ ร กิ จ การบริ ก ารรวบรวมยางพารา จะเป็ น แรงกระตุ้น ช่ ว ยให้
เกษตรกรเลื อกที่ จะมาขายยางพาราให้ ผ้ ูประกอบการมากขึน้ เพราะมี แรงดึงดูดที่ น่าสนใจ ซึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถจัดระบบสมาชิกของเกษตรกร ผู้ประกอบการสามารถกํ าหนดสิทธิ พิเ ศษ
สํ า หรั บ เกษตรที่ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก จัด เงิ น กู้ยื ม ให้ เ กษตรโดยคิ ด ดอกเบี ย้ ในอัต ราที่ ต่ํ า กว่ า ที่
กฎหมายกําหนด จัดตังเงื
้ ่อนไขกําหนดวงเงินการกู้ยืมตามปริมาณการขายยางพาราโดยทําการจด
บันทึกปริ มาณการขายยางในแต่ละครัง้ และเกษตรกรสามารถซื ้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ ย นํ ้ากรด
ปูนแดง ถ้ วยใส่นํ ้ายาง เป็ นต้ น เพื่อไปใช้ สําหรับการเกษตร และนําเงินมาชําระภายใน 30 วันหรื อ
ตามข้ อกําหนดที่ได้ ตกลงกัน ซึ่งเป็ นการช่วยให้ เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มผลผลิตใน
อนาคต
ส่ ว นคุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ร้ างความพึ ง พอใจต่ อ เกษตรกรชาวสวนยางในส่ ว น Onedimensional มีทงหมด
ั้
2 คุณลักษณะ คือ การแจ้ งข้ อมูลราคายางแบ่งตามคุณภาพผ่านช่องทาง
Line/Facebook และกระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามีความรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่ทําให้
เกษตรกรพึงพอใจต่อการรับการบริ การของธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพารา หากผู้ประกอบการ
สามารถเพิ่มคุณลักษณะ หรื อเพิ่มคุณภาพของคุณลักษณะดังกล่าวให้ มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น จะ
ส่งผลให้ เกษตรกรเกิดความพึงพอใจในระดับที่สงู ขึ ้น ถือเป็ นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของ
ธุ รกิ จ บริ การรวบรวมยางพาราที่ ผ้ ูประกอบการไม่ควรมองข้ าม แต่หากผู้ประกอบการรายอื่ น
สามารถเพิ่ ม คุ ณ ลั ก ษณะดัง กล่ า วได้ เ หมื อ นกั น เกษตรกรชาวสวนยางจะหั น ไปพิ จ ารณา
คุณลักษณะการบริ การด้ านอื่น ๆ แทน ที่มีลกั ษณะดึงดูดใจมากกว่า ซึง่ คุณลักษณะการแจ้ งข้ อมูล
ราคายางแบ่ง ตามคุณ ภาพผ่ า นช่ อ งทาง Line/Facebook ผู้ป ระกอบการสามารถทํ า ได้ ทั น ที
เนื่องจากLine/Facebook เป็ นสื่อที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย และในปั จจุบนั อินเตอร์ สามารถเข้ าถึงได้
ง่ า ย ค่า ใช้ จ่ า ยไม่ สูง สามารถรั บ /ส่ ง ข้ อ มูล ได้ แ บบทัน ท่ ว งที ข้ อ มูล ที่ ส่ ง จึ ง เป็ น ข้ อ มูล ที่ ทัน ต่ อ
เหตุการณ์ ในส่วนของกระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามีความรวดเร็ ว ผู้ประกอบการควรมีจดั สรร
พนักงานให้ เพี ยงพอต่อจํ านวนเกษตรกรที่ เ ข้ ามาใช้ บริ การลานรวบรวมยาง เพื่ อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันให้ มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ ้น
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ในส่วนคุณลักษณะที่อยู่ในส่วนของ Must-be ซึ่งเป็ นคุณลักษณะพื ้นฐานที่จําเป็ นต้ องมี
สํ าหรั บธุรกิ จ การบริ การรวบรวมยางพารา มี ทัง้ หมด 11 คุณลักษณะ คือ การจ่ายเงิ นสดทัน ที
หลังจากที่ ขายยางพารา การประกาศราคายางแบ่งตามคุณภาพที่ ชัดเจน มีการประกาศราคา
ยางพารา ณ ตลาดกลาง ขึ ้นป้ายราคายางพาราแบ่งตามคุณภาพ ณ สถานที่รับซื ้อ ใช้ เครื่ องชัง่
นํ ้าหนักดิจิทลั พนักงานบริ การมีความเที่ยงตรงต่อปริ มาณที่ชงั่ การจัดบัตรลําดับคิวก่อน-หลังที่
ชัดเจน สถานที่รับซื ้อยางพาราและแหล่งผลิตยางพาราอยู่ห่างไม่เกิน 50 กิโลเมตร เจ้ าของลาน
รวบรวมยางเป็ นคนในพื ้นที่ ระยะเวลาในการรอรับบริ การไม่เกิน 20 นาที/ครัง้ และมีบริ การนํ ้าเย็น
ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่จําเป็ นต้ องมีสําหรับธุรกิจรวบรวมยางพารา
โดยคุณลักษณะของการจ่ายเงิ นสดทันที หลังจากที่ขายยางพาราจะช่วยส่งเสริ มสภาพ
คล่องทางการเงินแก่เกษตรกร สามารถนําเงินไปลงทุนต่อได้ ทนั ท่วงที เกษตรกรสามารถเห็ นได้
ทันทีวา่ ได้ รับเงินมาจํานวนเท่าไรอย่างแน่นอน
คุณลักษณะการประกาศราคายางแบ่งตามคุณภาพที่ชัดเจน คุณลักษณะการประกาศ
ราคายางพารา ณ ตลาดกลาง คุณลักษณะการขึ ้นป้ายราคายางพาราแบ่งตามคุณภาพ ณ สถานที่
รับซื ้อ จะช่วยให้ เกษตรกรได้ รับรู้ ราคายางพาราที่ได้ มาตรฐานตามในแต่ละวัน ช่วยในเรื่ องการ
ตัดสินใจขายยางพาราในแต่ละวัน สําหรับด้ านผู้ประกอบการแต่ละรายที่ทําการ ประกาศราคายาง
ณ ตลาดกลาง มีการขึ ้นป้ายราคายาง จะเป็ นการแข่งขันทางด้ านราคาอย่างอย่างเป็ นธรรม ส่วน
ในกรณีการที่ผ้ ปู ระกอบการไม่ประกาศราคายาง และทําการขึ ้นป้าย ซึ่งอาจจะเป็ นอีกหนึ่งวิธีที่กีด
กันทางการแข่งแข่นด้ านราคายาง เนื่องจากไม่ต้องการให้ ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นทราบถึงราคายางที่
จะรับซื ้อในแต่ละวัน เพื่อช่วงชิงในการกําหนดราคายางที่สงู กว่าผู้ประกอบการรายอื่น ๆ และการ
ทําป้ายประกาศราคาทําให้ ผ้ ปู ระกอบการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ ้น ผู้ประกอบการจึงเลือกที่ไม่ดําเนินการ
ประกาศราคา และติดตังป้
้ ายประกาศราคายางพาราในแต่ละวัน
คุณลักษณะพื ้นฐานที่จําเป็ นต้ องมีของธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพารา ควรเลื อกใช้
เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักดิจิทลั เนื่องจากเครื่ องชัง่ ดิจิทลั มีความแม่นยํา อ่านค่านํ ้าหนักได้ ง่าย สเกลของ
เครื่ องชัง่ มีความละเอียดเพียงพอต่อความต้ องการ และมีความละเอียดกว่าเครื่ องชัง่ แบบเข็ม ซึ่ง
ผู้ประกอบการต้ องเอาใจใส่ตอ่ ความเรี ยบร้ อยเที่ยงตรงของเครื่ องชัง่ โดยให้ มีหน่วยงานจากภาครัฐ
หรื อเอกชนมาตรวจสอบและมีหนังสือรับรองเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่เกษตรกร
ด้ า นคุณ ลัก ษณะของพนัก งานบริ ก ารมี ค วามเที่ ย งตรงต่ อ ปริ ม าณที่ ชั่ง เป็ น อี ก หนึ่ ง
คุณลักษณะที่ควรมีความยุติธรรมในการชัง่ นํ ้าหนัก เพราะสามารถเพิ่มปริ มาณของเกษตรกรผู้มา
ใช้ บริ การให้ มีมากขึน้ เนื่ องจากเกษตรกรมี ความมั่นใจในบริ การและคุณภาพของลานรวบรวม
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ยางพารา ดังนันผู
้ ้ ประกอบการจึงต้ องมีการอบรม ให้ พนักงานมีความเข้ าใจในเรื่ องของงานด้ าน
การบริ การ ปลูกจิตสํานึกเรื่ องความซื่อสัตย์
ส่ ว นคุณ ลัก ษณะ ของการจัด บัต รลํ า ดับ คิ ว ก่ อ น-หลัง ที่ ชัด เจน และคุณ ลัก ษณะของ
ระยะเวลาในการรอรั บ บริ ก ารไม่ เ กิ น 20 นาที / ครั ง้ แสดงถึ ง ความมี ร ะเบี ย บที่ ชั ด เจนของ
ผู้ประกอบการ เกษตรกรสามารถรู้ ลําดับที่ชดั เจน ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการจัดสรรเวลาในการ
ให้ บริ การเกษตรกรอย่างเป็ นระบบ ลดความผิดพลาดของการตกหล่น หรื อข้ ามคิวเกษตรกรในแต่
ละราย ทําให้ ธุรกิจของผู้ประกอบการดูมีความน่าเชื่อถือ ลดความขัดแย้ งเรื่ องลําดับคิว การแซงคิว
และเกษตรกรสามารถคาดคะเนระยะเวลาในการรอรับบริ การได้ หรื อเลือกที่จะไม่รอใช้ บริ การได้
คุณ ลัก ษณะของสถานที่ รั บ ซื อ้ ยางพาราและแหล่ ง ผลิ ต ยางพาราอยู่ห่ า งไม่ เ กิ น 50
กิโลเมตรซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ รถกระบะขนส่ง และเลือกใช้ บริ การลานรวบรวมยางพาราที่
ตังอยู
้ ่ใกล้ แหล่งผลิตของเกษตรกร เนื่องจากขนส่งสะดวก และช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง
ของเกษตรกร
ดังนันถ้
้ าผู้ประกอบการสามารถเลือกที่ ตงของลานรวบรวมยางพาราได้
ั้
ควรเลือกสถานที่อยู่ใกล้
แหล่งผลิต เพื่อเข้ าถึงเกษตรกรได้ จํานวนมาก
คุณลักษณะของเจ้ าของลานรวบรวมยางเป็ นคนในพื ้นที่ จะทําให้ เกษตรกรมีความเชื่อมัน่
ในตัว ผู้ ป ระกอบการ ลดความเสี่ ย ง โอกาสที่ จ ะถู ก โกงจากคนต่ า งพื น้ ที่ และสามารถสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เข้ าถึงเกษตรกรได้ ง่ายกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้ อยูใ่ นพื ้นที่นนั ้ ๆ
และคุณลักษณะของการมีบริ การนํ ้าเย็น เป็ นการบริ การที่ช่วยให้ ดบั กระหายจากความ
เหนื่อยและอากาศร้ อน ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่จําเป็ นต้ องมีสําหรับธุรกิจรวบรวมยางพารา ถือว่าเป็ น
สิ่งพื ้นฐานที่ธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพารา
ในส่วนคุณลักษณะที่ อยู่ในส่วนของ Indifferent มี ทัง้ หมด 6 คุณลักษณะ ได้ แก่ รั บซื อ้
เฉพาะแผ่นยางดิบอย่างเดียว มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมหรื อสิ่งของสํ าหรั บเกษตรที่ นํายางพารามา
ขายพนักงานมี อัธ ยาศัยดี / มารยาทดี มี บริ การรั บซื อ้ ยางพาราถึ ง ที่ บริ การความบันเทิ ง ด้ า น
โทรทัศน์ และการบริ การ Wifi ฟรี ซึง่ เป็ นลักษณะที่ทําหน้ าที่ไม่แตกต่างในความรู้สึกของผู้บริโภค
คือ การบริ การเหล่านี ้ถ้ ามีเกษตรกรจะรู้สึกชอบ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ สง่ ผลต่อความรู้ สกึ ความพึงพอใจ
ของเกษตรกรแต่อย่างใด
และในส่วนของ Questionable มีเพียงคุณลักษณะเดียวคือ มีคา่ บริ การในขันตอนการซื
้
้อขายยางพารา ซึ่ง เป็ นคุณ ลักษณะที่ เ กษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องการให้ มี ใ นธุ รกิ จ การบริ การ
รวบรวมยางพารา หากมีในผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้ องตระหนักให้ มากเพราะอยู่ในส่วนที่ ไม่
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พอใจ ซึ่งถ้ าผู้ประกอบการเพิ่มในธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพารา เกษตรกรอาจจะเลือกไปใช้
การบริ การของลานรวบรวมยางพาราอื่น ๆ แทน ที่ไม่มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การจากเกษตรกร

บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
จากการวิ เ คราะห์ เ รื่ อง การวิ เ คราะห์ กลยุทธ์ การรั บซื อ้ ยางพาราของธุ รกิ จการบริ ก าร
รวบรวมยางพาราในอําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื น้ ที่อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และคุณลักษณะที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกขายยางพาราของเกษตรกร อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
ในการศึกษานี ้ ผู้ศกึ ษาได้ จดั ทําแบบสอบถามขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 150 คน โดยทําการศึกษาและเก็บข้ อมูลในเดือน ตุลาคม 2561
ถึง เมษายน 2562 และนําข้ อมูลมาประมวลผลด้ วยเครื่ องมือหรื อเทคนิคในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้ แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา ในรูปของความถี่ ค่าร้ อยละ และเทคนิคคาโน (Kano Model)
ผลการศึกษาข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของเกษตรกร อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ที่เลือกรั บ
การบริ การของธุรกิจรวบรวมยางพารา และคุณลักษณะที่เหมาะสมเกษตรรกรให้ ความพึงพอใจ
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ตําบล คอกควาย อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ซึ่งสวนยาง
ของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ใน ตําบลคอกควาย อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี โดยเป็ นเพศชาย มี
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี สถานะภาพสมรส มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราเป็ นหลัก มีรายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท/เดือน
ซึ่งรายได้ มาจากการทําสวนยางพาราอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท/เดือน รายได้ เฉลี่ยจากการทํา
การเกษตรอื่น ๆไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน และมีรายจ่ายเฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน
ส่วนของพฤติกรรมการขายยางพาราของเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีพื ้นที่สวน
ยางไม่เกิน 20 ไร่ มีพื ้นที่ที่สามารถกรี ดให้ นํ ้ายางได้ ไม่เกิน 20 ไร่ /คน ปริ มาณของผลผลิตที่นําไป
ขายอยูท่ ี่ 301 – 400 กิโลกรัม/ครัง้ ซึง่ ในหนึง่ เดือนเกษตรกรจะนํายางพารามาขายผู้ประกอบการ 2
ครั ง้ โดยใช้ ร ถยนต์ เ ป็ น ยานพาหนะ ในการขนส่ง ไปยัง ลานรวบรวมยาง มี ระยะทางไม่เ กิ น 5
กิโลเมตร ใช้ ระยะเวลาขนส่งยางพาราจากแหล่งผลิตไปยังลานรวบรวมยางพาราอยูท่ ี่ 31-60 นาที/
ครัง้ ในการขนส่งแต่ละครัง้ มีคา่ ใช้ จ่ายไม่เกิน 50 บาท และเกษตรกรได้ รับชําระเงินทันทีหลังที่ทํา
การส่งมอบยางพารา โดยได้ รับการชําระเงินเป็ นเงินสด
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ในส่วนของคุณลักษณะที่เหมาะสมจากการใช้ เครื่ องมือเทคนิคคาโน พบว่า คุณลักษณะที่
ดึงดูดเกษตรกรสูงสุด ได้ แก่ การมีระบบสมัครสมาชิกช่วยเหลือด้ านราคายาง,ปั จจัย,สินเชื่อตาม
ปริ มาณธุรกรรม ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่เกษตรกรไม่ได้ คาดหวังจะพบในการบริ การของธุรกิจรวบรวม
ยางพารา
ส่ ว นคุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ร้ างความพึ ง พอใจต่ อ เกษตรกรชาวสวนยางในส่ ว น Onedimensional มี ทัง้ หมด 2 คุณ ลักษณะ คื อ แจ้ ง ข้ อมูล ราคายางแบ่ง ตามคุณ ภาพผ่านช่องทาง
Line/Facebook และกระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามีความรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่ทําให้
เกษตรกรพึ ง พอใจต่อ การรั บ การของธุ รกิ จ ลานรวบรวมยางพารา หากผู้ป ระกอบการรายใด
สามารถเพิ่ ม คุณ ลัก ษณะ หรื อเพิ่ม คุณ ภาพของคุณ ลัก ษณะดัง กล่า วให้ สูง ขึ น้ ได้ จะส่ง ผลให้
เกษตรกรเกิดความพึงพอใจในระดับที่สงู ขึ ้นด้ วย หรื อถ้ าผู้ประกอบการไม่มีคณ
ุ ลักษณะนี ้จะทําให้
เกษตรกรมี ความรู้ สึกพึงพอใจที่ลดลงน้ อยลง และถ้ าหากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ สามารถเพิ่ม
คุณภาพดังกล่าวได้ เหมือนกัน เกษตรกรจะหันไปพิจารณาคุณภาพด้ านอื่นแทน
ในส่ ว นของ Must-be คุ ณ ลั ก ษณะที่ จํ า เป็ นต้ องมี สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ รวบรวมยางพารา
ประกอบด้ วย 11 คุณลักษณะ ได้ แก่ จ่ายเงินสดทันที หลังจากที่ขายยางพารา การประกาศราคา
ยางแบ่งตามคุณภาพที่ชดั เจน มีการประกาศราคายางพารา ณ ตลาดกลาง ขึ ้นป้ายราคายางพารา
แบ่งตามคุณภาพ ณ สถานที่รับซื ้อ เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักดิจิทัล พนักงานบริ การมี ความเที่ ยงตรงต่อ
ปริ ม าณที่ ชั่ง การจัด บัต รลํ า ดับ คิ ว ก่ อ น-หลัง ที่ ชัด เจน สถานที่ รั บ ซื อ้ ยางพาราและแหล่ง ผลิ ต
ยางพาราอยู่ห่างไม่เกิน 50 กิโลเมตร เจ้ าของลานรวบรวมยางเป็ นคนในพื ้นที่ ระยะเวลาในการรอ
รั บบริ การไม่เ กิ น 20 นาที /ครั ง้ และมี บริ การนํ า้ เย็ น ซึ่ง เป็ น คุณ ลักษณะพื น้ ฐานที่ จําเป็ น ต้ องมี
สําหรับธุรกิจบริ การรวบรวมยางพารา
และในส่วนของคุณลักษณะ Questionable มี เพี ยงคุณลักษณะเดียวคือ มีค่าบริ การใน
ขันตอนการซื
้
้อ-ขายยางพารา ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่เกษตรกรไม่ต้องการให้ มีในธุรกิ จการบริ การ
รวบรวมยางพารา หากมีในธุรกิจ ผู้ประกอบการต้ องตระหนักให้ มากเพราะอยู่ในส่วนที่เกษตรกร
รู้สกึ ไม่พงึ พอใจ
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์เรื่ อง การวิเคราะห์กลยุทธ์การรับซื ้อยางพาราของธุรกิจรวบรวมยางพารา
จากเกษตรกร อํ าเภอบ้ านไร่ จัง หวัดอุทัยธานี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาสภาพทั่วไปของ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื น้ ที่อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และคุณลักษณะที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกขายยางพาราของเกษตรกร อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ได้ ข้อเสนอแนะที่น่าจะ
เป็ นประโยชน์ผ้ ปู ระกอบการในการพัฒนาธรุ กิจรวบรวมยางพารา ดังต่อไปนี ้
ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. จากการศึกษาคุณลักษณะของการบริ การธุรกิจรวบรวมยางพารา พบว่า การมีระบบ
สมัครสมาชิกช่วยเหลื อด้ านราคายาง,ปั จจัย,สินเชื่อตามปริ มาณธุรกรรม อยู่ในส่วน Attractive
เป็ นคุณ ลักษณะดึง ดูด ใจเกษตรกร ดัง นัน้ ผู้ประกอบการจึง ควรเพิ่ ม คุณ ลักษณะนี ้ เนื่ องจาก
คุณ ลัก ษณะนี เ้ ป็ น สิ่ ง ที่ เ กษตรกรไม่ ไ ด้ ค าดหวัง จะมี ใ นการบริ ก ารของธุ ร กิ จ รวบรวมยาง แต่
ผู้ประกอบการสามารถสร้ างความแตกต่างให้ กับธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพาราได้ เพราะถ้ า
ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มคุณลักษณะนี ้ในธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพารา จะเป็ นแรงกระตุ้น
ช่วยให้ เกษตรกรเลือกที่จะมาขายยางพาราให้ ผ้ ปู ระกอบการมากขึ ้น เพราะเป็ นคุณลักษณะที่ช่วย
ให้ เกษตรกรมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ ้นทางด้ านการลงทุน มีเงินทุนสํารองในการเพิ่มผลผลิตในอนาคต
ซึง่ ปั จจุบนั ผู้ประกอบการที่ได้ ทําการศึกษายังไม่มีการดําเนินงานในส่วนของคุณลักษณะนี ้
ผู้ประกอบการจึงควรเพิ่มคุณลักษณะ การมีระบบสมัครสมาชิกช่วยเหลื อด้ านราคายาง,ปั จจัย,
สินเชื่อตามปริ มาณธุรกรรม เพื่อสร้ างความแตกต่างในการจูงใจให้ เกษตรกรเข้ ามาใช้ บริ การที่ลาน
รวบรวมยางของผู้ประกอบการ
2. คุณลักษณะที่สร้ างความพึงพอใจต่อเกษตรกรชาวสวนยางในส่วน One-dimensional
มีทงหมด
ั้
2 คุณลักษณะ คือ แจ้ งข้ อมูลราคายางแบ่งตามคุณภาพผ่านช่องทาง Line/Facebook
และกระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามีความรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่ทําให้ เกษตรกรพึงพอใจ
ต่อการรับการของธุรกิจลานรวบรวมยางพารา หากผู้ประกอบการรายใดสามารถเพิ่มคุณลักษณะ
หรื อเพิ่มคุณภาพของคุณลักษณะดังกล่าวให้ สูงขึ ้นได้ จะส่งผลให้ เกษตรกรเกิดความพึงพอใจใน
ระดับที่สงู ขึ ้นด้ วย หรื อถ้ าผู้ประกอบการไม่มีคณ
ุ ลักษณะนี ้จะทําให้ เกษตรกรมีความรู้สึกพึงพอใจที่
ลดลงน้ อยลง และถ้ าหากผู้ประกอบการรายอื่ น ๆ สามารถเพิ่มคุณภาพดังกล่าวได้ เหมื อ นกัน
เกษตรกรจะหันไปพิจารณาคุณภาพด้ านอื่นแทน

74

ซึ่ง ปั จ จุบันผู้ป ระกอบการที่ ทํ า การศึก ษามี คุณ ลัก ษณะในการให้ บ ริ การที่ ร วดเร็ ว โดย
เกษตรกรที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารจะใช้ ร ะยะเวลาในขบวนการซื อ้ ขายไม่เ กิ น 20 นาที / ครั ง้ ซึ่ ง เป็ น
คุณ ลัก ษณะที่ ทํ า ให้ เ กษตรกรพึ ง พอใจต่ อ การเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารที่ ล านรวบรวมยางพาราส่ ว น
คุณลักษณะที่ผ้ ูประกอบการควรเพิ่มและพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้น คือ การแจ้ งข้ อมูลราคายางพาราโดย
แจกแจงรายละเอียดด้ านคุณภาพให้ เหมาะสมกับราคาที่รับซื ้อผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยการ
สร้ างกลุ่ม Line@ และจัดทํ าเพจ Facebook สําหรับการแจ้ งของมูลให้ กับเกษตรกรได้ รับ ทราบ
ข้ อมูลอย่างทันท่วงที ซึง่ จะส่งผลให้ เกษตรกรเกิดความพึงพอใจต่อการบริ การในระดับที่สงู ขึ ้น
3. ในส่วนของ Must-be คุณลักษณะพื ้นฐานที่ควรมีสําหรับธุรกิจการบริ การการรวบรวม
ยางพารา ได้ แก่ จ่ายเงินสดทันที หลังจากที่ขายยางพารา การประกาศราคายางแบ่งตามคุณภาพ
ที่ชดั เจน มีการประกาศราคายางพารา ณ ตลาดกลาง ขึ ้นป้ายราคายางพาราแบ่งตามคุณภาพ ณ
สถานที่รับซื ้อ เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักดิจิทลั พนักงานบริ การมีความเที่ยงตรงต่อปริ มาณที่ชงั่ การจัดบัตร
ลํ าดับคิวก่ อน-หลัง ที่ ชัดเจน สถานที่ รับซือ้ ยางพาราและแหล่งผลิตยางพาราอยู่ห่างไม่เ กิน 50
กิโลเมตร เจ้ าของลานรวบรวมยางเป็ นคนในพื ้นที่ ระยะเวลาในการรอรับบริ การไม่เกิน 20 นาที/
ครัง้ และมีบริ การนํ า้ เย็น ซึ่งเป็ นคุณลักษณะพืน้ ฐานที่จําเป็ นต้ องมีสําหรั บธุรกิ จบริ การรวบรวม
ยางพารา
ซึ่ ง ปั จ จุ บัน ผู้ ป ระกอบที่ ทํ า การศึ ก ษา มี ก ารดํ า เนิ น งานของคุณ ลัก ษณะพื น้ ฐาน คื อ
ผู้ประกอบการเป็ นคนในพื ้นที่มีความคุ้นเคยกับเกษตรกรในพื ้นที่ ซึง่ เกษตรกรที่นํายางพารามาขาย
จะได้ รับการบริ การภายใน 20 นาที โดยมีพนักงานที่มีความซื่อสัตย์ เที่ยงตรงต่อการชัง่ บริ การนํา
ยางชัง่ เครื่ องชัง่ ดิจิทลั เมื่อสิ ้นสุดขบวนการขายยางพารา เกษตรกรจะได้ รับค่ายางพาราเป็ นเงินสด
ทันที นอกจากนี ้ผู้ประกอบการจัดมุมบริ การนํ ้าเย็นให้ เกษตรกรดื่ม
ดัง นัน้ ผู้ประกอบการควรเพิ่ ม คุณ ลักษณะ การประกาศราคายางแบ่ง ตามคุณ ภาพที่
ชัดเจน การประกาศราคายางพารา ณ ตลาดกลาง ทําการขึ ้นป้ายราคายางพาราโดยมี การแบ่ง
ตามคุณภาพที่ชดั เจน ณ บริ เวณสถานที่รับซื ้อ มีการจัดบัตรลําดับคิวให้ กบั เกษตรที่มาใช้ บริ การที่
ลานรวบรวมยางอย่างชัดเจน เพื่ อช่วยให้ การบริ การลานรวบรวมยางพารามี ม าตรฐานยิ่ ง ขึน้
เกษตรกรจะรู้สกึ พึงพอใจยิ่งขึ ้น และเป็ นแรงดึงดูดใจ ช่วยให้ เกษตรกรเข้ ามาใช้ การบริ การมากขึ ้น
4. คุณลักษณะที่ เกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องการให้ มีใ นธุรกิจลานรวบรวมยางพารา
ได้ แก่ การเก็บค่าบริ การในขันตอนการซื
้
้อ-ขายยางพารา ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่เกษตรกรไม่ต้องการ
ให้ มีในธุรกิจการบริ การรวบรวมยางพารา หากมีในธุรกิจ ผู้ประกอบการต้ องตระหนักให้ มากเพราะ
อยูใ่ นส่วนที่เกษตรกรรู้สกึ ไม่พงึ พอใจ
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ซึง่ ปั จจุบนั ผู้ประกอบการที่ทําการศึกษาไม่มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การจากเกษตรกร จึงส่งผล
ดีตอ่ ผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็ นโอกาสที่ผ้ ปู ระกอบการสร้ างความแตกต่างจากผู้ประกอบการราย
อื่น ที่ช่วยส่งผลให้ เกษตรกรตัดสินใจขายยางพาราให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ เพื่อช่วยลดต้ นทุนด้ านการ
ซื ้อขายยางพาราของเกษตรกร
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ศึกษาคุณลักษณะของธุรกิจการบริ การลานรวบรวมยางพาราที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของเกษตรกร ในพื ้นที่อื่น ๆ บริ เวณใกล้ เคียง และนําผลมาเปรี ยบเทียบกับการศึกษาในกรณีศึกษา
อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ว่าแต่ละพื ้นที่มีความเหมือนและความแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
เนื่องจากแต่ละพื ้นที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ สภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ข้ อมูลที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการบริ การของธุรกิจรวบรวมยางพาราต่อไปในอนาคต
2. ศึกษาการพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริ การของธุรกิจรวบรวมยางพาราในอนาคต
ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3. ศึกษากลยุทธ์ การใช้ สื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ ยวกับกิจกรรมลานรวบรวม
ยางพารา
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แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ กลยุทธ์ การรั บซือ้ ยางพาราของธุรกิจรวบรวมยางพาราในอําเภอบ้ าน
ไร่ จังหวัดอุทัยธานี
คําชี ้แจง
แบบสอบถามนี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ ของนิสิตปริ ญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร สาขาธุรกิจการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํามาวิเคราะห์กลยุทธ์การรับ
ซื ้อยางพาราของธุรกิจรวบรวมยางพารา จากเกษตรกรรายย่อย อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ซึง่
ข้ อมูลที่ได้ นี ้ถือเป็ นความลับเพื่อใช้ ในการศึกษาเท่านัน้ โดยแบบสอบถามประกอบไปด้ วยทังหมด
้
3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวปั จจัยส่วนบุคล และพฤติกรรมการขายยางพาราของเกษตรกร
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เกษตรกรรายย่อยพึงพอใจต่อธุรกิจการรับซื ้อ
ยางพารา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี ้แจง โปรดตอบคําถามทุกข้ อตามความเป็ นจริ ง
1. ที่อยู่ หมู_่ ______________ตําบล________________________
อําเภอ_______________________
2. สวนยางส่วนใหญ่อยู่ หมู_่ ____________ ตําบล________________
อําเภอ____________________
3. เพศ
 ชาย
 หญิง
4.อายุ __________ ปี
5. สถานภาพการสมรส
 โสด
 สมรส
 หย่า/หม้ าย
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6.ระดับการศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ปวช./ปวส.
 ปริ ญญาตรี
 สูงกว่าปริ ญญาตรี
 อื่น ๆโปรด
ระบุ____________
7. รายได้ สว่ นตัวเฉลี่ย___________________________________บาท/เดือน
8. รายได้ จากกการทําการเกษตรเฉลี่ย________________________บาท/เดือน
9. รายได้ จากการทําสวนยางเฉลี่ย___________________________บาท/เดือน
10. รายจ่ายส่วนตัวเฉลี่ย________________บาท/เดือน
11.การประกอบอาชีพหลัก
 ทําสวนยางพารา  ทําการเกษตรอื่น ๆ
 พนักงานบริ ษัทเอกชน
 ข้ าราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 เจ้ าของธุรกิจส่วนตัว
 อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวปั จจัยส่ วนบุคล และพฤติกรรมการขายยางพาราของเกษตรกร
คําชี ้แจง โปรดตอบคําถามทุกข้ อตามความเป็ นจริ ง
12. ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา _____________ปี
13. จํานวนพื ้นที่สวนยางพาราทังหมด
้
_____________ไร่
14. จํานวนพื ้นที่สวนยางที่สามารถกรี ดได้ _____________ไร่
15. ปริ มาณขายยางพารา________________ กิโลกรัม/ครัง้
16. ความถี่ในการขายยางพารา______________ครัง้ /เดือน
17.ยานพาหนะที่ใช้ ขนส่งยางพารา
 รถจักรยานยนต์
 รถยนต์
 รถบรรทุกขนาด
เล็ก
 อื่น ๆ โปรดระบุ.................................
18. ระยะทางที่ใช้ ขนส่งยางพาราไปยังลานรับซื ้อยางพารา___________________กิโลเมตร
19. ระยะเวลาที่ใช้ ในการขนส่งยางพารา___________________นาที
20. ค่าใช้ จา่ ยในการขนส่งยางพารา จากแหล่งผลิตไปยังลานรวบรวมยางพารา___________บาท/
ครัง้
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21. ระยะเวลาที่ได้ รับชําระเงิน
 ได้ รับการชําระเงินทันทีที่สง่ มอบ
 ผู้ขายได้ รับชําระเงินบางส่วนในวันส่งมอบ และชําระส่วนที่เหลือ ภายใน 7 วัน
 ผู้ขายได้ รับชําระเงินทังหมดภายใน
้
7 วัน
 อื่น ๆ โปรดระบุ_______________________
22. วิธีการได้ รับชําระเงินโดยวิธีใใด
เงินสด
เช็คเงินสด
การโอนเงิน
 อื่น ๆโปรดระบุ _______________________________
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ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เกษตรกรพึงพอใจต่ อธุรกิจการรั บซือ้ ยางพารา
คําชี ้แจง แบบสอบถามส่วนนี ้ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของท่านว่ารู้สกึ อย่างไร เมื่อลาน
รวบรวมยางพารามีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าวในแบบสอบถามด้ านล่าง โดยที่คําถามในแต่ละข้ อจะมีทงั ้
ด้ านบวกและด้ านลบ เพื่อนํามาวิเคราะห์ความพึงพอใจของเกษตรกร โดยเครื่ องมือ คาโน ให้ เลือก
คําตอบจากความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ
คุณลักษณะ
1.รับซื ้อเฉพาะแผ่นยางดิบอย่างเดียว
รับซื ้อยางหลายประเภท
2.จ่ายเงินสดทันที หลังจากที่ขายยางพารา
ไม่จา่ ยเงินสดทันที หลังจากที่ขายยางพารา
3.มีคา่ ตอบแทนเพิ่มเติมหรื อสิ่งของสําหรับ
เกษตรที่นํายางพารามาขาย
ไม่มีคา่ ตอบแทนเพิ่มเติมหรื อสิ่งของสําหรับ
เกษตรที่นํายางพารามาขาย
4.มีคา่ บริ การในขันตอนการซื
้
้อ-ขายยางพารา
ไม่มีคา่ บริ การในขันตอนการซื
้
้อ-ขายยางพารา
5.การประกาศราคายางแบ่งตามคุณภาพที่
ชัดเจน
ไม่มีการประกาศราคายางที่แบ่งตามคุณภาพ
6.มีการประกาศราคายางพารา ณ ตลาดกลาง
ไม่มีการประกาศราคายางพารา ณ ตลาดกลาง
7.แจ้ งข้ อมูลราคายางแบ่งตามคุณภาพผ่าน
ช่องทาง Line/Facebook
ไม่มีการแจ้ งข้ อมูลราคายางแบ่งตามคุณภาพ
ผ่านช่องทาง Line/Facebook

ชอบถ้ า
เป็ นแบบ
นัน้

ควรเป็ น
แบบนัน้

เฉยๆ

ไม่ควร ไม่ชอบ
เป็ น
ถ้ าเป็ น
แบบนัน้ แบบนัน้
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คุณลักษณะ
8.ขึ ้นป้ายราคายางพาราแบ่งตามคุณภาพ ณ
สถานที่รับซื ้อ
ไม่ขึ ้นป้ายราคายางพาราแบ่งตามคุณภาพ ณ
สถานที่รับซื ้อ
9.เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักดิจิทลั
ไม่ใช้ เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักดิจทิ ลั
10.พนักงานบริ การมีความเที่ยงตรงต่อปริมาณ
ที่ชงั่
พนักงานบริ การไม่มีความเที่ยงตรงต่อปริ มาณ
ที่ชงั่
11.กระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามีความ
รวดเร็ ว
กระบวนการชัง่ นํ ้าหนักยางพารามีความล่าช้ า
12.พนักงานมีอธั ยาศัยดี / มารยาทดี
พนักงานมีอธั ยาศัยไม่ดี / มารยาทไม่ดี
13.การจัดบัตรลําดับคิวก่อน-หลังที่ชดั เจน
ไม่มีการจัดบัตรลําดับคิวก่อน-หลังที่ชดั เจน
14.สถานที่รับซื ้อยางพาราและแหล่งผลิต
ยางพาราอยูห่ า่ งไม่เกิน 50 กิโลเมตร
สถานที่รับซื ้อยางพาราและแหล่งผลิตยางพารา
อยูห่ า่ งเกิน 50 กิโลเมตร
15.มีบริ การรับซื ้อยางพาราถึงที่
ไม่มีบริ การรับซื ้อยางพาราถึงที่
16.เจ้ าของลานรวบรวมยางเป็ นคนในพื ้นที่
เจ้ าของลานรวบรวมยางไม่ใช่คนในพื ้นที่

ชอบถ้ า
เป็ นแบบ
นัน้

ควรเป็ น
แบบนัน้

เฉยๆ

ไม่ควร ไม่ชอบ
เป็ น
ถ้ าเป็ น
แบบนัน้ แบบนัน้
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คุณลักษณะ
17.การมีระบบสมัครสมาชิกช่วยเหลือด้ าน
ราคายาง,ปั จจัย,สินเชื่อ)ตามปริ มาณธุรกรรม
ไม่มีระบบสมัครสมาชิกช่วยเหลือด้ านราคายาง
,ปัจจัย,สินเชื่อ)ตามปริ มาณธุรกรรม
18.ระยะเวลาในการรอรับบริ การไม่เกิน 20
นาที/ครัง้
ระยะเวลาในการรอรับบริ การเกิน 20 นาที/ครัง้
19.มีบริ การนํ ้าเย็น
ไม่มีบริ การนํ ้าเย็น
20.บริ การความบันเทิงด้ านโทรทัศน์
ไม่มีบริ การความบันเทิงด้ านโทรทัศน์
21.บริ การ Wifi ฟรี
ไม่มีบริ การ Wifi ฟรี

ชอบถ้ า
เป็ นแบบ
นัน้

ควรเป็ น
แบบนัน้

เฉยๆ

ไม่ควร ไม่ชอบ
เป็ น
ถ้ าเป็ น
แบบนัน้ แบบนัน้

ประวัตกิ ารศึกษา และการทํางาน
ชื่อ - นามสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัตกิ ารศึกษา

ตําแหน่ งหน้ าที่การงานปั จจุบัน
Marketing
สถานที่ทาํ งานปั จจุบัน

นางสาวนาตยา จีนจรรยา
วันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2533
จังหวัดอุทยั ธานี
นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต( โฆษณา)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปี การศึกษา 2556
พนักงานบริ ษัทเอกชน ตําแหน่ง Junior
บริ ษัท มิราม่า เซอร์ วิส

