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บทคัดย่อ
 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำรทีม่ผีลต่อควำมพงึพอใจของลกูค้ำตลำด

ประมลูยำงพำรำต�ำบลบเุปือยอ�ำเภอน�ำ้ยนื จงัหวดัอบุลรำชธำน ีกลุม่ตวัอย่ำง (Sample) ทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ลกูค้ำตลำด

ประมูลยำงพำรำที่เป็นสมำชิกตลำดประมูลยำงพำรำต�ำบลบุเบือย จ�ำนวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ี คือ 

แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ กำรวิเครำะห์สมกำรควำมถดถอยเชิงพหุคูณ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส่วน

ประสมทำงกำรตลำดบริกำร ด้ำนกำรบริกำรด้ำนบุคลำกรและด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ มีผลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำตลำด

ประมูลยำงพำรำต�ำบลบุเปือยอ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร ตลำดประมูลยำงพำรำ ควำมพึงพอใจ

Abstract
 This research aimed to study the service marketing mix that affected customer satisfaction on ser-

vice of the rubber auction market of Nam Yuen district, UbonRatchathani province. The sample were 190 

the rubber auction market’s customers. The research instrument was a questionnaire. The statistics were 

multiple regressions. The results revealed that service marketing mix such as service, staff, and physical 

evidence affected customer satisfaction on service of the auction rubber market of Nam Yuen district, 

UbonRatchathani province with a statistical significance of 0.05.
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บทน�า

 ยำงพำรำท้องถิ่นในประเทศไทย นับว่ำมีบทบำท

ส�ำคัญมำกส�ำหรับเกษตรกรโดยตลำดท้องถิ่นนั้นเป็นตลำด

ที่ซื้อขำยและมีกำรส่งมอบยำงพำรำจริง ภำยในประเทศ 

เป็นตลำดที่ไม่มีกฎระเบียบซื้อขำยที่แน่นอนมีกำรซื้อขำย

ตำมชนิดและคุณภำพของยำงพำรำ ชำวสวนยำงพำรำส่วน

ใหญ่นยิมขำยยำงพำรำผ่ำนตลำดท้องถ่ิน โดยจะเหน็ได้จำก

ประมำณร้อยละ 90 ของปริมำณยำงพำรำทั้งประเทศซื้อ

ขำยผ่ำนตลำดท้องถิน่ (สภุำภรณ์ พวงชมภ ู2554) ผ่ำนร้ำน

ค้ำยำงพำรำซึ่งมีกระจำยอยู่ทั่วประเทศตลำดท้องถิ่นจะ

ประกอบด้วยพ่อค้ำรับซื้อยำงพำรำหลำยระดับเริ่มตั้งแต่

ระดับหมู่บ้ำนต�ำบลอ�ำเภอ จังหวัดและโรงงำนแปรรูป

ยำงพำรำซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกยำงพำรำด้วยโดยพ่อค้ำ

รับซื้อยำงพำรำระดับหมู ่บ้ำนจะเป็นผู ้เข้ำไปรวบรวม

ยำงพำรำจำกเกษตรกรถึงในหมู่บ้ำนเพื่อน�ำมำจ�ำหน่ำยให้

แก่พ่อค้ำรับซื้อยำงพำรำในระดับต�ำบลอ�ำเภอหรือจังหวัด

ต่อไปส่วนโรงงำนแปรรูปนั้นจะรับซื้อยำงพำรำจำกพ่อค้ำ
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รำยใหญ่ระดับอ�ำเภอหรือจังหวัดเท่ำนั้นไม่นิยมที่จะรับซื้อ

ยำงพำรำจำกเกษตรกรรำยย่อยท่ัวไปเน่ืองจำกยุ่งยำกใน

กำรจัดกำร

 จังหวัดอุบลรำชธำนี ถือเป็นพื้นที่ปลูกยำงใหม่

ตำมโครงกำรส่งเสริมของภำครัฐ ส่วนใหญ่เริ่มท�ำกำรปลูก

ในปี 2547-2551 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยำงพำรำที่สำมำรถ

กรีดได้ ประมำณ 2.9 แสนไร่ (ส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร 

2557) พื้นที่ปลูกส่วนมำก อยู่ในอ�ำเภอเดชอุดม บุณฑริก 

และอ�ำเภอน�้ำยืน ในพื้นที่อ�ำเภอน�้ำยืนมีกำรรวมกลุ่มของ

เกษตรกรเพื่อรวบรวมผลผลิตจัดตั้งเป็นตลำดประมูล

ยำงพำรำขึ้นมำหลำยกลุ ่ม เช่นตลำดประมูลยำงพำรำ

สหกรณ์ชำวสวนยำงอ�ำเภอน�้ำยืนตลำดประมูลยำงพำรำ

กลุ่มเกษตรกรต�ำบลบุเปือย ตลำดประมูลยำงพำรำกลุ่ม

เกษตรกรต�ำบลสีวิเชียร เป็นต้น นอกจำกน้ี ยังมีพ่อค้ำใน

พื้นที่รับซื้อยำงพำรำในรำคำเทียบเท่ำรำคำประมูลหรือสูง

กว่ำเล็กน้อยในวันประมูลเพื่อแข่งขันกับตลำดประมูล

ยำงพำรำต่ำงๆ ตลำดประมลูยำงพำรำต�ำบลบเุปือย อ�ำเภอ

น�ำ้ยนื จงัหวดัอบุลำชธำนนีัน้ เป็นตลำดประมลูในระดบัท้อง

ถิ่น ลักษณะกำรด�ำเนินงำนของตลำดประมูลยำงพำรำนั้น 

จะเป็นกำรรวบรวบยำงแผ่น และยำงก้อนถ้วยจำกเกษตรกร 

และแจ้งปริมำณโดยประมำณให้พ่อค้ำท่ีขึ้นทะเบียนกับ

ส�ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท�ำสวนยำงทรำบและมำ

ตรวจสอบคณุภำพยำงพำรำเพือ่ยืน่ซองประมลูรำคำ ส�ำหรบั

ยำงแผ่นเกษตรกรจะชัง่น�ำ้หนกัยำงเมือ่วนัทีร่วบรวมและรบั

เงินหลังจำกพ่อค้ำท่ีชนะกำรประมูลมำน�ำยำงพำรำไปใน

กรณียำงแผ่น ส�ำหรับยำงก้อนถ้วย หลังจำกได้พ่อค้ำที่ชนะ

กำรประมูลแล้ว พ่อค้ำจะมำร่วมชั่งน�้ำหนักยำงพำรำของ

เกษตรกรแต่ละรำย โดยตลำดประมูลเป็นผู้ชั่งและรับเงิน

จำกพ่อค้ำ จำกนั้นจึงน�ำเงินมำแบ่งปันให้กับเกษตรกร

สมำชิก

 จำกรูปแบบกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น  

หำกเปรียบกับลักษณะส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร 

ซึ่งประกอบด้วย กำรบริกำร รำคำช่องกำรกำรจ�ำหน่ำย  

กำรส่งเสริมกำรตลำดบุคลำกรกระบวนกำร และลักษณะ

ทำงกำยภำพจะเห็นได้ว ่ำ กำรรวบรวมยำงพำรำจำก

เกษตรกร คือ กำรบริกำร กำรประมูลรำคำ คือ ด้ำนรำคำ 

กำรเป็นสถำนที่พบกันระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย คือ ด้ำนช่อง

ทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย กำรหำสมำชกิและผูป้ระมลูเป็นกำรส่ง

เสริมกำรตลำด คณะกรรมกำรและแรงงำนในตลำดประมูล 

คอื บคุลำกร รปูแบบกำรด�ำเนนิงำนรวบรวมจดักำรประมลู

รำคำ คือ กระบวนกำร สภำพแวดล้อมในสถำนที่ประมูล 

คือ ลักษณะทำงกำยภำพ จะเห็นได้ว่ำ ปัจจัยส่วนประสม

ทำงกำรตลำดบริกำรมีควำมเกี่ยวเน่ืองกับรูปแบบกำรให้

บริกำรของตลำดประมูลยำงพำรำเป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะ

ตลำดประมูลยำงพำรำต�ำบลบุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัด

อุบลรำชธำนี ซึ่งเป็นตลำดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีกำรแข่งขันสูง  

ดงันัน้กำรจะคงอยูใ่นธรุกจิได้ ต้องมกีำรปรบัปรงุ พฒันำรปู

แบบกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ อันจะน�ำมำซึ่งควำมพึงพอใจ

ของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นผู้วิจัยได้พิจำรณำเห็นว่ำ 

กำรที่จะพัฒนำตลำดประมูลยำงพำรำให้เป็นที่ยอมรับ 

จ�ำเป็นที่จะต้องศึกษำถึงปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของ

เกษตรกรลกูค้ำตลำดประมลูยำงพำรำเพือ่ทีค่ณะกรรมกำร

ตลำดประมูลยำงพำรำจะน�ำไปใช้ในปรับปรุง พัฒนำ และ

วำงแผนกำรด�ำเนินงำนของตลำดประมูลยำงพำรำ ให้

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของเกษตรลูกค้ำตลำด

ประมลูยำงพำรำต่อไปในอนำคต จำกประเดน็ดงักล่ำวผู้วจิยั

จงึมคี�ำถำมงำนวจิยัว่ำ คณะกรรมกำรตลำดประมลูยำงพำรำ

จะด�ำเนินงำนอย่ำงไรให้เกษตรกรเกิดควำมพึงพอใจในกำร

จัดกำรด้ำนกำรตลำด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำรทีม่ผีล

ต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำตลำดประมูลยำงพำรำระดับ

ท้องถิ่น ของกลุ่มเกษตรกร ต�ำบลบุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน 

จังหวัดอุบลรำชธำนี

 ขอบเขตการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ ประชำกร

ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำที่เป็น

สมำชิกตลำดประมูลยำงพำรำต�ำบลบุเบือย อ�ำเภอน�้ำยืน 

จังหวัดอุบลรำชธำนี จ�ำนวน 353 คน กลุ่มตัวอย่ำง  

(Sample) ที่ใช้ในกำรวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ 

ที่เป็นสมำชิกตลำดประมูลยำงพำรำต�ำบลบุเบือย จ�ำนวน 

190 คน ซึง่ได้จำกกำรค�ำนวณสตูรหำขนำดของกลุม่ตวัอย่ำง

ที่มีจ�ำนวนประชำกรแน่นอนของ Taro Yamane โดยมี

ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ควำมผิดพลำดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 

5% (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2552) 

 แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของ Zenithami, 

Parasuraman and Berry (1985) ให้ค�ำอธิบำยเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของแนวควำมคดิของควำมพงึพอใจของลูกค้ำ

ซึ่งศึกษำถึงปัจจัยส�ำคัญของคุณภำพกำรบริกำร ที่ลูกค้ำให้
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ควำมส�ำคัญ โดยมีองค์ประกอบอยู่ 5 ประกำร ได้แก่  

1) ด้ำนบริกำรที่ดีจับต้องได้ เป็นรูปธรรม (Tangibles)  

2) ด้ำนบริกำรที่ดีไว้ใจได้ (Reliabilities) 3) ด้ำนควำมมุ่ง

มัน่เตม็ใจในกำรให้บรกิำร (Responsiveness) 4) ด้ำนควำม

รู้ในกำรให้บริกำร (Assurance) และ 5) ด้ำนควำมเอำใจ 

ใส่ในกำรบริกำร (Empathy) ในขณะที่รังสรรค์ สิทธิชัย

โอภำส (2544) กล่ำวว่ำ คุณภำพกำรให้บริกำรที่ดีควรจะมี

ลักษณะ ดังนี้ 1) กำรเข้ำถึงลูกค้ำ (Access) ต้องอ�ำนวย

ควำมสะดวกในด้ำนเวลำสถำนที่แก่ลูกค้ำ 2) กำรติดต่อ

สื่อสำร (Communication) มีกำรอธิบำยอย่ำงถูกต้องให้

ลูกค้ำเข้ำใจง่ำย 3) ควำมสำมำรถ (Competence)  

มีบุคลำกรที่มีควำมช�ำนำญและมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ในงำน 4) ควำมมีน�้ำใจ (Courtesy) มีบุคลำกรที่มี

มนุษยสัมพันธ ์ เป ็นที่น ่ำเชื่อถือมีควำมเป ็นกันเองมี

วิจำรณญำณ 5) ควำมน่ำเชื่อถือ (Creditability) สำมำรถ

สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจในบริกำรโดยเสนอ

บริกำรที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ำ 6) ควำมไว้วำงใจ (Reliability) 

บริกำรที่ให้กับลูกค้ำต้องมีควำมถูกต้องและสม�่ำเสมอ  

7) กำรตอบสนองลูกค้ำ (Responsiveness) มีบุคลำกรที่

ให้บริกำรและแก้ปัญหำแก่ลูกค้ำอย่ำงรวดเร็วตำมที่ลูกค้ำ

ต้องกำร 8) ควำมปลอดภัย (Security) บริกำรที่ให้ต้อง

ปรำศจำกอันตรำยควำมเสี่ยงและปัญหำต่ำงๆ เช่นกำรเก็บ

ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ เป็นต้น 9) กำรสร้ำงบริกำรให้เป็นที่

รู้จัก (Tangible) สำมำรถท�ำให้ลูกค้ำเข้ำใจและรู้จักบริกำร

นั้น 10) กำรเข้ำใจและรู ้จักลูกค้ำ (Understanding/  

Knowing Customer) พยำยำมเข้ำใจถงึควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำและให้ควำมสนใจตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำว 

ในขณะที่ ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ (2547) กล่ำวว่ำลูกค้ำ

หรือผู้ใช้บริกำรมีควำมคำดหวังต่อคุณภำพกำรบริกำรที่ดี

จำกองค์ประกอบกำรบริกำร 3 ส่วนหรือ 3 P’s ได้แก่

พนกังำน (People) กระบวนกำรให้บรกิำร (Process) และ

สิง่ต่ำงๆ ภำยในส�ำนกังำน (Physical Evidence) ควำมคำด

หวังของลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรส่งผลให้องค์กำรภำครัฐและ

ภำคเอกชนให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพกำรบริกำรมำกขึ้น

ด้วยกำรมุ่งส่งเสริมและพัฒนำองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้

เนื่องจำกเป็นส่วนที่ท�ำให้ลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรรับรู้และ

เข้ำใจเกี่ยวกับประสิทธิภำพขององค์กำร ในขณะที่จอห์น 

มิลเลส (John Millett 1954) ได้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับ

ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร พิจำรณำจำกองค์ประกอบ  

5 ด้ำน ดังนี้1) กำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค (Equitable 

Service) 2) กำรให้กำรบรกิำรทีต่รงเวลำ (Timely Service) 

3) กำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ (Ample Service)  

4) กำรให้กำรบรกิำรอย่ำงต่อเนือ่ง (Continuous Service) 

5) กำรให้บริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ (Progressive Service) 

 จำกกำรศกึษำแนวคดิสรปุได้ว่ำ องค์ประกอบของ

ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร ได้แก่ 1) สิ่งที่มองเห็นในกำร

บรกิำร (Tangibles) คอื สิง่ทีล่กูค้ำจะมองเหน็หรอืสมัผสัได้

เม่ือมำใช้บริกำร เช่น กำรตกแต่ง กำรจัดกำรสถำนที่  

เครื่องมืออุปกรณ์ หรือสภำพแวดล้อม 2) ควำมน่ำเชื่อถือ 

(Reliability) คอื ควำมไว้ใจวำงใจของลกูค้ำ ในควำมถกูต้อง 

แม่นย�ำ รวมไปถึงควำมเสมอภำคของบริกำรที่ได ้รับ  

3) กำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ ควำมพร้อม 

ควำมมุ่งมั่น และควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 4) กำรรับ

ประกัน (Assurance) คือ ควำมปลอดภัยในกำรรับบริกำร 

อันเกิดจำกกำรกระบวนกำรและควำมช�ำนำญของผู้ให้

บริกำร 5) กำรเอำใจใส่ (Empathy) คือ กำรพยำยำมเข้ำใจ

ถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำและให้ควำมสนใจตอบสนอง

ควำมต้องกำรดังกล่ำว

 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำร

นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้กล่ำวถึง องค์ประกอบของส่วน

ประสมทำงกำรตลำดบริกำร ดังนี้

 1. กลุ ่มผลิตภัณฑ์หรือบริกำร (Product/ 

Service) หมำยถึง สิ่งที่น�ำเสนอกับผู้บริโภคเพื่อตอบสนอง

ควำมพึงพอใจในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ (Kotler 2006) 

ผลิตภัณฑ์นัน้ประกอบด้วยส่ิงทีส่ำมำรถตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของมนษุย์เป็นคณุสมบตัทิีส่มัผสัได้และสมัผสัไม่ได้ 

ตลอดจนผลประโยชน์ที่คำดหวัง ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย

สนิค้ำและบรกิำรเป็นสิง่ทีส่มัผสัได้แต่บรกิำรสมัผสัไม่ได้เกดิ

จำกกำรใช้ควำมพยำยำมของมนุษย์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

2552) กำรพจิำรณำคณุภำพของบรกิำร จะต้องพจิำรณำถงึ

ขอบเขตของบริกำร คุณภำพของบริกำร ระดับชั้นของกำร

บริกำร ตรำสินค้ำ สำยกำรบริกำร กำรรับประกันและกำร

บริกำรหลังกำรขำย (ยุพำวรรณ  วรรณวำณิชย์ 2551)

 2. รำคำ (Price) เป็นสิ่งที่ก�ำหนดมูลค่ำของ

ผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรำซึ่งผู้บริโภคจะใช้รำคำเป็นส่วน

หนึง่ในกำรประเมนิคณุค่ำและคณุภำพของผลติภณัฑ์ทีพ่วก

เขำคำดหมำยว่ำจะได้รับ (Kotler 2003) กำรก�ำหนดรำคำ

ที่เหมำะสมกับสินค้ำ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงที่จะจูงใจให้เกิด 

กำรซื้อ บำงครั้งกำรตั้งรำคำสินค้ำให้สูงอำจเป็นกำรท�ำให้ 

ผู้บริโภคบำงกลุ่มที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เพรำะต้องกำรได้รับควำม

ภูมิใจจำกกำรซื้อหรือกำรใช้ผลิตภัณฑ์รำคำแพงๆ ในแต่ละ

ตรำสินค้ำต่ำงก็มีกำรโฆษณำคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
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ต่ำงๆ ของสินค้ำมำกจนหำควำมแตกต่ำงไม่ค่อยได้ ดังนั้น

รำคำจึงเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินใจ       

(ศริิวรรณ เสรีรัตน์ 2552) กำรพจิำรณำด้ำนรำคำนัน้จะต้อง

รวมถงึระดบัรำคำ เงนิช่วยเหลอืค่ำนำยหน้ำ และเงือ่นไขใน

กำรช�ำระเงิน (ยุพำวรรณ วรรณวำณิชย์ 2551)

 3. สถำนที่ (Place) หมำยถึง โครงสร้ำงของช่อง

ทำงซึ่งประกอบด้วยสถำบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ำย

สนิค้ำและบรกิำรจำกองค์กรหรอืผูผ้ลติไปยงัตลำดเป้ำหมำย 

(Kotler 2003) สถำนบันท่ีน�ำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำดคือ 

สถำบันทำงกำรตลำดอำจจะเป็นคนกลำงต่ำงๆ ในส่วน

กจิกรรมทีช่่วยในกำรกระจำยสนิค้ำ ประกอบด้วยกำรขนส่ง 

กำรคลังสินค้ำ และกำรเก็บรักษำคลังสินค้ำ (ศิริวรรณ  

เสรีรัตน์ 2552) ควำมยำกง่ำยในกำรเข้ำถึงเป็นอีกปัจจัยที่

ส�ำคญัของกำรตลำดบรกิำร ทัง้นีค้วำมยำกง่ำยในกำรเข้ำถงึ

บรกิำรนัน้มใิช่เฉพำะกำรเน้นทำงกำยภำพเท่ำนัน้แต่ยงัรวม

ถึงกำรติดต่อสื่อสำรด้วย (ยุพำวรรณ วรรณวำณิชย์ 2551)

 4. กำรส่งเสรมิกำรตลำด (Promotion) หมำยถงึ 

กำรติดต่อสื่อสำรเก่ียวกับข้อมูลระหว่ำงผู ้ขำยกับผู้ซื้อ  

เพื่อสร้ำงทัศนคติและพฤติกรรมกำรซ้ือ (Kotler 2003)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่ำวสำรหรือชักจูงใจผู้ซื้อ  

อำจใช้พนักงำนขำยท�ำกำรขำย และกำรติดต่อสื่อสำรโดย

ไม่ใช้คน เช่น กำรโฆษณำในสื่อต่ำงๆ ซึ่งได้แก่ วิทยุ ใบปลิว 

นิตยสำรและหนังสือพิมพ์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2552)

 5. บุคลำกร (People) หมำยถึง พนักงำนผู้ให้

บริกำร ซึ่งได้จำกกำรคัดเลือกกำรฝึกอบรมและแรงจูงใจ

พนักงำน ท�ำให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจในกำรบริกำร

มำกขึน้และแตกต่ำงเหนอืคูแ่ข่ง พนกังำนควรมคีวำมรูค้วำม

สำมำรถ มีทัศนคติที่ดีสำมำรถตอบสนองต่อลูกค้ำ มีควำม

น่ำเชื่อถือ มีควำมรับผิดชอบ สื่อสำรกับลูกค้ำได้ดี มีควำม

สำมำรถในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2552) 

นอกจำกนี้ยังครอบคลุมถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำด้วย

กนั เพรำะคณุภำพบรกิำรของลกูค้ำรำยหนึง่อำจมผีลมำจำก

ลูกค้ำรำยอื่นแนะน�ำ (ยุพำวรรณ วรรณวำณิชย์ 2551)

 6. ลักษณะทำงกำยภำพ (Physical) หมำยถึง 

เป็นกำรพฒันำรปูแบบกำรให้บรกิำร โดยกำรสร้ำงคณุภำพ

รวมเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่ลูกค้ำ ได้แก่ ด้ำนสภำพแวดล้อม

ของสถำนทีใ่ห้บรกิำร กำรออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนกำร

ใช้พื้นที่ภำยในร้ำน กำรดูแลเอำใจใส่ในควำมเป็นอยู่และ

ทรัพย์สินของลูกค้ำ ให้มีควำมปลอดภัยอยู ่เสมอและ

ลักษณะทำงกำยภำพอื่นๆ ที่สำมำรถดึงดูดใจลูกค้ำได้และ

ท�ำให้มองเห็นภำพลักษณ์ของกำรบริกำรได้อย่ำงชัดเจน  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2552) 

 7. กระบวนกำรบริกำร (Process) หมำยถึง 

กระบวนกำรในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ซึ่งมีควำมหลำก

หลำยรูปแบบเป็นกำรส่งมอบคุณภำพในกำรให้บริกำรกับ

ลูกค ้ำเพื่อให ้ เกิดควำมรวดเร็วและประทับใจลูกค ้ำ  

(Customer Satisfaction) กำรทักทำยและกำรต้อนรับ

ลูกค้ำที่มำใช้บริกำร กำรคิดค่ำบริกำรที่เที่ยงตรง กำรแก้ไข

ปัญหำต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อย่ำงรวดเรว็ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 2552) 

ครอบคลุมไปถึงนโยบำยและกระบวนกำรที่น�ำมำใช้ ระดับ

กำรใช้เครื่องจักรกลในกำรบริกำร และอ�ำนำจกำรตัดสินใจ

ของพนักงำนด้วย (ยุพำวรรณ วรรณวำณิชย์ 2551)

 จำกกำรศกึษำแนวคดิสรปุได้ว่ำ องค์ประกอบของ

ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร คือ กำรบริกำรที่มีคุณค่ำ

ในสำยตำลูกค้ำ รำคำที่ท�ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรใช้บริกำร 

กิจกรรมที่ช่วยในกำรกระจำยตัวสินค้ำ กำรติดต่อส่ือสำร

เกี่ยวกับข้อมูลระหว่ำงผู้ขำยกับผู้ซื้อเพื่อสร้ำงทัศนคติและ

พฤตกิรรมกำรซือ้ บคุลำกรผูใ้ห้บรกิำรทีส่ำมำรถสร้ำงควำม

พึงพอใจให้ลูกค้ำ สภำพแวดล้อมของสถำนที่ให้บริกำรท่ี

สำมำรถสร้ำงแรงดงึดดูใจ และกระบวนกำรในกำรให้บรกิำร

ให้ลูกค้ำประทับใจลูกค้ำ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรศึกษำวจิยัครัง้นี ้ใช้กำรเกบ็แบบสอบถำมโดย

วธิกีำรสุม่ตวัอย่ำงโดยองิทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็น (Probabil-

ity sampling) ซึง่อำศยักำรสุม่อย่ำงง่ำย (Simple random 

sampling) โดยสุม่จำกรำยชือ่สมำชกิตลำดประมลูยำงพำรำ

ต�ำบลบุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนีทั้งหมด

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วน

ประสมทำงกำรตลำดบริกำร ของตลำดประมูลยำงพำรำใน

เขตพืน้ทีอ่�ำเภอน�ำ้ยนื จงัหวดัอบุลรำชธำน ีประกอบไปด้วย 

ด้ำนกำรบรกิำร ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย ด้ำน

กำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนพนักงำนหรือบุคคลกร ด้ำน

กระบวนกำรให้บริกำร และด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ 

แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Likert 

Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มำกที่สุด มำก  

ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

 ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อตลำด

ประมูลยำงพำรำในเขตพื้นที่อ� ำ เภอน�้ ำยืน จังหวัด

อุบลรำชธำนี แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณ

ค่ำ (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มำกที่สุด 

มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรศึกษำในส่วนนี้ เป็นกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อควำมพึง

พอใจของลกูค้ำตลำดประมลูยำงพำรำต�ำบลบเุปือย อ�ำเภอ

น�ำ้ยนื จงัหวดัอบุลรำชธำน ีได้แก่ ด้ำนกำรบรกิำร ด้ำนรำคำ

ด้ำนช่องกำรกำรจ�ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดด้ำน

บุคลำกรด้ำนกระบวนกำรและด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ 

โดยใช ้สถิติในกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ  

(Multiple Regression Analysis) โดยจะมีรำยละเอียดดัง

ตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 วิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำตลำดระมูลยำงพำรำต�ำบล

              บุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี

6 
 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดระมลูยางพาราต าบล 
              บุเปือย อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 
 ** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 

 
จากตารางผลการวิเคราะห์การทดสอบการ

ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูล
ยา งพา ร าต า บลบุ เ ปื อ ย  อ า เ ภอน้ า ยื น  จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านราคาด้านช่อง
การการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดด้าน
บุคลากรด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ 
มีค่า F =69.702, Sig. = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
ซึ่งจะแสดงว่า ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 
กลุ่ม มีความแปรปรวนเท่ากันโดยค่าความแปรปรวน
ของความพึงพอใจของลูกค้าฯ จะพิจารณาจากค่า 
Adjusted R2ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.718 แสดงว่า ตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาในครั้งน้ี สามารถน าไปใช้ในการพยากรณ์
ความพึงพอใจของของลูกค้าตลาดประมูลยางพารา
ต าบลบุเปือย อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี มีค่า

เท่ากับร้อยละ 71.8 ส่วนอีกร้อยละ 28.2 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอื่นท่ีไม่ได้น ามาใช้ในการศึกษา 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ
ที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพาราต าบล
บุเปือย อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ด้าน
การบริการ ด้านราคาด้านช่องการการจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดด้านบุคลากรด้านกระบวนการและ
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยจะพิจารณาจากค่า 
Tolerance มีค่ามากกว่า 0.19 และค่า VIF ต้องมีค่า
น้อยกว่า 5.3 (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, 2547) และจาก
การทดสอบ พบว่าค่า Tolerance เท่ากับ 0.616 , 
0.645, 0.388, 0.537, 0.392, 0.300 และ 0.334 ซึ่งมี
ค่ามากว่า 0.19 และค่า VIF เท่ากับ 1.624, 1.550, 
2.580, 1.863, 2.553, 3.333และ 2.992 ซึ่งมีค่าน้อย

 
 

B SE b   t p-value Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี .617 .151  4.077 .00   
ด้านการบริการ .125 .038 .161 3.266** .001 .616 1.624 
ด้านราคา .042 .040 .051 1.062 .290 .645 1.550 
ด้านช่องการการ
จ าหน่าย  

.002 .049 .002 .036 .971 .388 2.580 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

.081 .044 .098 1.855 .065 .537 1.863 

ด้านบุคลากร .148 .050 .184 2.983** .003 .392 2.553 
ด้านกระบวนการ -.007 .067 -.008 -.109 .914 .300 3.333 
ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

.443 .056 .533 7.977** .000 .334 2.992 

R2 = 0.853, Adjusted R2 = 0.718, SEE = 0.35746, F = 69.702, 
 Sig. = 0.000 

 ** มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

 จำกตำรำงผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบกำร

ถดถอยเชงิพหคุณูปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำรที่

มีผลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำตลำดประมูลยำงพำรำ

ต�ำบลบุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่  

ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนรำคำด้ำนช่องกำรกำรจ�ำหน่ำย  

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดด้ำนบุคลำกรด้ำนกระบวนกำร

และด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ มค่ีำ F=69.702, Sig.= 0.000 

ซึ่งมีค่ำน้อยกว่ำ 0.01 ซึ่งจะแสดงว่ำ ควำมแปรปรวนของ

กลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 2 กลุ่ม มีควำมแปรปรวนเท่ำกันโดยค่ำ

ควำมแปรปรวนของควำมพงึพอใจของลกูค้ำฯ จะพจิำรณำ

จำกค่ำ Adjusted R2 ซึง่มค่ีำเท่ำกบั 0.718 แสดงว่ำ ตัวแปร

ที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรพยำกรณ์

ควำมพึงพอใจของของลูกค้ำตลำดประมูลยำงพำรำต�ำบล 

บุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี มีค่ำเท่ำกับ 

ร้อยละ 71.8 ส่วนอีกร้อยละ 28.2 เกิดจำกอิทธิพลของ

ตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น�ำมำใช้ในกำรศึกษำ

 กำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระที่

เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อ

ควำมพงึพอใจของลกูค้ำตลำดประมลูยำงพำรำต�ำบลบเุปือย 

อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ ด้ำนกำรบริกำร 

ด้ำนรำคำด้ำนช่องกำรกำรจ�ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำร

ตลำดด้ำนบุคลำกรด้ำนกระบวนกำรและด้ำนลักษณะทำง

กำยภำพ โดยจะพิจำรณำจำกค่ำ Tolerance มีค่ำมำกกว่ำ 

0.19 และค่ำ VIF ต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 5.3 (ลัดดำวัลย์  

ß
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เพชรโรจน์ 2547) และจำกกำรทดสอบ พบว่ำค่ำ Toler-

ance เท่ำกับ 0.616, 0.645, 0.388, 0.537, 0.392, 0.300 

และ 0.334 ซึ่งมีค่ำมำกว่ำ 0.19 และค่ำ VIF เท่ำกับ 1.624, 

1.550, 2.580, 1.863, 2.553, 3.333 และ 2.992 ซึ่งมีค่ำ

น้อยกว่ำ 5.3 แสดงว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ

ที่เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำตลำด

ประมูลยำงพำรำต�ำบลบุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัด

อุบลรำชธำนี ได้แก่ ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนรำคำด้ำนช่องกำร

กำรจ�ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดด้ำนบุคลำกรด้ำน

กระบวนกำรและด้ำนลักษณะทำงกำยภำพมีควำมสัมพันธ์

กันไม่สูงมำก ค่ำสัมประสิทธ์ิควำมถดถอยมำตรฐำน (ß)  

ของปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อควำม

พึงพอใจของลูกค้ำตลำดประมูลยำงพำรำต�ำบลบุเปือย 

อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ ด้ำนกำรบริกำร 

ด้ำนบุคลำกรและด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ มีค่ำเท่ำกับ 

0.161 0.184 และ 0.533 ตำมล�ำดับ โดยมีค่ำ p-value 

เท่ำกับ 0.001 0.003 และ 0.000 ตำมล�ำดับ ซึ่งมีค่ำน้อย

กว่ำ 0.01 แสดงว่ำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร

ด้ำนกำรบรกิำร ด้ำนบคุลำกรและด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ 

มีผลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำตลำดประมูลยำงพำรำ

ต�ำบลบุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี อย่ำงมี 

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

 จำกผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูเกีย่วกบัค่ำสมัประสทิธิ์

กำรถดถอยเชิงพหุ พบว่ำ ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด

บรกิำรด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ มผีลต่อควำมพงึพอใจของ

ลูกค้ำตลำดประมูลยำงพำรำต�ำบลบุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน 

จังหวัดอุบลรำชธำนี มำกที่สุด (ß=0.533) รองลงมำ คือ 

ด้ำนบุคลำกร (ß=0.184) และด้ำนกำรบริกำร (ß=0.161) 

ตำมล�ำดับ

 ค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยเชิงพหุ  สำมำรถน�ำมำ

ใช้อธิบำยปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อ

ควำมพงึพอใจของลกูค้ำตลำดประมลูยำงพำรำต�ำบลบเุปือย 

อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้ดังน้ี ค่ำสัมประสิทธิ์

กำรถดถอยเชงิพหดุ้ำนกำรบรกิำร มค่ีำเท่ำกบั 0.161 หน่วย  

ซึ่งจะหมำยถึง ถ้ำกำรบริกำรมีค่ำเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย จะท�ำ 

ให ้ควำมพึงพอใจของลูกค ้ำที่ ใช ้บริกำรมีค ่ำเพิ่มขึ้น  

0.161 หน่วย แต่ถ ้ำหำกด้ำนกำรบริกำรมีค ่ำลดลง 

หนึ่งหน่วย จะท�ำควำมพึงพอใจของลูกค้ำท่ีใช้บริกำรมีค่ำ 

ลดลง 0.161 หน่วย  ค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยเชิงพหุด้ำน

บคุลำกรมค่ีำเท่ำกับ 0.184 หน่วย หมำยถงึ ถ้ำด้ำนบคุลำกร

มีค่ำเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย จะท�ำให้ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่

ใช้บรกิำรมค่ีำเพิม่ขึน้ 0.184 หน่วย แต่ถ้ำหำกด้ำนบคุลำกร

มค่ีำลดลงหนึง่หน่วย  จะท�ำให้ควำมพงึพอใจของลกูค้ำทีใ่ช้

บรกิำค่ำลดลง 0.184 หน่วย และค่ำสมัประสิทธิก์ำรถดถอย

เชิงพหุด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ มีค่ำเท่ำกับ 0.533 หน่วย 

หมำยถึง ถ้ำด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ มีค่ำเพิ่มขึ้นหนึ่ง

หน่วย จะท�ำให้ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ใช้บริกำรมีค่ำ 

เพิ่มขึ้น 0.533 หน่วย แต่ถ้ำหำกด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ 

มีค่ำลดลงหนึ่งหน่วย จะท�ำให้ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ใช้

บริกำรมีค่ำลดลง 0.533 หน่วย  

สรุปผลการวิจัย

 กำรศกึษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำร

ที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของเกษตรกรสมำชิกตลำดประมูล

ยำงพำรำทีม่ำใช้บรกิำรตลำดประมลูยำงพำรำต�ำบลบเุปือย 

อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี สรุปได้ว่ำ ปัจจัยส่วน

ประสมทำงกำรตลำดบริกำร ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนบุคลำกร

และด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ มผีลต่อควำมพงึพอใจ อย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดย ด้ำนลักษณะทำง

กำยภำพ มผีลต่อควำมพงึพอใจ มำกทีส่ดุรองลงมำ คอื ด้ำน

บุคลำกร และด้ำนกำรบริกำรตำมล�ำดับ

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด

บริกำรด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ พบว่ำ มีผลต่อควำมพึง

พอใจของลกูค้ำตลำดประมลูยำงพำรำ ต�ำบลบเุปือย อ�ำเภอ

น�้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี อำจเป็นเพรำะกำรจัดประมูล

จ�ำเป็นต้องมสีถำนทีก่ว้ำงขวำงรองรบัลูกค้ำได้อย่ำงเพยีงพอ 

อีกทั้งเรื่องควำมสะอำดและกำรก�ำจัดของเสียก็เป็นสิ่ง

ส�ำคัญเพรำะถ้ำไม่ได้รับกำรจัดกำรที่ดีพอ ก็จะก่อให้เกิด

มลพิษต่อชุมชน ซึ่งเป็นที่อยู่อำศัยของลูกค้ำนั้นเอง ผลกำร

ศึกษำนี้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ณปภัช อัครกุลฤทธิ์ 

(2552) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด

บริกำรที่มีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับบริกำรในโรง

พยำบำลเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ปัจจัยด้ำน

ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกและสภำพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ

ควำมพงึพอใจในกำรเข้ำรบับรกิำรในโรงพยำบำลเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหำนคร นอกจำกนี้ ยังสอดคล้องกับงำนวิจัย

ของ ปทิตตำ ผ่อนผัน (2556) ที่ได้ท�ำกำรศึกษำเรื่อง ปัจจัย

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้ใช้
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บริกำรร้ำนอินเตอร์เน็ต ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด

มหำสำรคำม โดยพบว่ำ ปัจจัยประสมทำงกำรตลำดด้ำน

สภำพแวดล้อมของร้ำนอินเตอร์เน็ตมีผลต่อควำมพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริกำรร้ำนอินเตอร์เน็ตในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด

มหำสำรคำม

 จำกกำรศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด

บรกิำรด้ำนบคุลำกร พบว่ำ มผีลต่อควำมพงึพอใจของลกูค้ำ

ตลำดประมูลยำงพำรำ ต�ำบลบุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน จังหวัด

อุบลรำชธำนี อำจเป็นเพรำะกำรที่เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มและ

กล่ำวทักทำยอย่ำงสุภำพเป็นกันเอง ท�ำให้ลูกค้ำรู้สึกได้รับ

กำรเอำใจใส่และพึง่พอใจเมือ่มำใช้บรกิำร สอดคล้องกบังำน

วิจัยของ อำริตำ จินดำ (2552) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยกำร

ตลำดบริกำรที่ส่งผลต่อระดับควำมพึงพอใจของนักท่อง

เทีย่วชำวไทยทีม่ต่ีอโรงแรมระดบั 4 ดำวในพืน้ทีเ่ขตเทศบำล

เมอืงพทัยำ พบว่ำ ปัจจยัด้ำนบคุลำกรกำรบรกิำรทีแ่ตกต่ำง

กันจะสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำรแตกต่ำงกัน 

 จำกกำรศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด

บริกำรด้ำนกำรบริกำร พบว่ำ มีผลต่อควำมพึงพอใจของ

ลูกค้ำตลำดประมูลยำงพำรำ ต�ำบลบุเปือย อ�ำเภอน�้ำยืน 

จังหวัดอุบลรำชธำนี อำจเป็นเพรำะกำรบริกำรคัดแยก

คุณภำพยำงตำมมำตรฐำนและจัดประมูลเป็นเกรดต่ำงๆ

ท�ำให้ลกูค้ำมคีวำมเช่ือมัน่และพงึพอใจทีจ่ะน�ำยำงพำรำเข้ำ

ร่วมประมูล สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุธีรำ โพธิมงคลกุล 

(2553) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด

บริกำรที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของผู้ประกันตนตำม

โครงกำรประกันสังคมต่อกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล

หวัเฉยีว พบว่ำ ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำดกำรบรกิำรด้ำน

กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อควำมพึง

พอใจที่มีต่อกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ของผู้ประกันตน 

ข้อเสนอแนะ

 ตลำดประมลูยำงพำรำควรให้ควำมส�ำคญัในด้ำน

ลักษณะทำงกำยภำพ เข่น ควรหำสถำนที่ในกำรให้บริกำร

ที่กว้ำงขวำง สำมำรถรองรับเกษตรกรได้อย่ำงเพียงพอ  

มคีวำมสะอำดและพยำยำมก�ำจดัของเสยีจำกยำงพำรำ โดย

ไม่ปล่อยให้เกิดมลพิษแก่ชุมชน

 ในด้ำนกำรตลำด ตลำดยำงฯควรใส่ใจด้ำน

บุคลำกร โดยย�้ำให้เจ้ำหน้ำท่ียิ้มแย้มแจ่มใสและกล่ำว

ทกัทำยต่อผูม้ำใช้บรกิำรอย่ำงสภุำพและเป็นกนัเอง สำมำรถ

อธิบำยขั้นตอนในกำรประมูลยำงพำรำได้อย่ำงชัดเจน  

รวมถึงแต่งกำยด้วยชุดสุภำพและสะอำด

 ในกำรด�ำเนนิงำนควรมคีวำมใส่ใจด้ำนกำรบรกิำร 

โดยให้ควำมส�ำคัญในกำรคัดคุณภำพยำงตำมมำตรฐำน

ตลำดกลำง มกีำรจดัประมลูทีห่ลำกหลำย ทัง้ยำงแผ่นเกรด

ต่ำงๆ เศษยำง ยำงก้อนถ้วย และยำงฟอง รวมทั้ง เชิญชวน

กลุ่มพ่อค้ำเข้ำร่วมประมูล เพื่อให้เกิดกำรแข่งขัน

 นอกจำกนี ้ตลำดยำงฯควรจะปรบัปรงุรปูแบบกำร

ตลำดอื่นๆ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มำใช้บริกำร เช่น 

สถำนทีจ่ดัประมลูควรอยูใ่กล้กบัแหล่งปลกูยำงพำรำ มช่ีอง

ทำงกำรจ่ำยเงนิให้เกษตรกรทีห่ลำกหลำย เช่น โอนเงนิ หรอื 

ฝำกไว้กับตลำดประมูล หรือรับเป็นเงินสด ระมัดระวังไม่ให้

เกิดควำมผิดพลำดในกำรให้บริกำร และเปิดโอกำสให้

เกษตรกรสำมำรถซื้อหุ้นเพื่อรับปั้นผลก�ำไรได้ เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

 จำกผลกำรศึกษำผมว่ำปัจจัยที่น�ำมำศึกษำ

สำมำรถให้ค่ำควำมเชือ่มัน่ทีร่ะดบัร้อยละ 71.8 ส่วนอกี ร้อน

ละ 28.2 เกิดจำกตัวแปลอื่นๆ ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งต่อ

อำจน�ำตัวแปลอื่นๆมำใช้ เช่น ปัจจัยด้ำนผลิตภำพ ปัจจัย

ด้ำนเศรษฐกิจ ปัจจัยด้ำนสังคม เป็นต้น

 ในกำรศึกษำครั้งนี้  ได ้ท�ำกำรศึกษำกับกลุ ่ม

ตัวอย่ำงที่เป็นลูกค้ำตลำดประมูลยำงพำรำ ต�ำบลบุเปือ

ยอ�ำเภอน�ำ้ยนืเท่ำนัน้ ในกำรศกึษำครัง้ต่อไป อำจจะเป็นกำร

ศึกษำควำมพึงพอใจของลูกค้ำตลำดประมูลยำงพำรำอื่นท่ี

มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั เพือ่ให้เกดิกำรเปรยีบเทยีบ อนัจะน�ำ

ไปสู่รูปแบบกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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