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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังใหญ่ จ ากดั 

Factors affecting the member’s decision making to choose 

Baan Wang Yai Rubber Fund Co-operative LTD. 

 
พทัธมน  บุญสิทธ์ิ 

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยเพศ อาย ุการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและจ านวนพื้นท่ีปลูกยางพารา ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสหกรณ์กองทุน
สวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั  2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ สมาชิกสหกรณ์กองทุน
สวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั จ านวน 223 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ
การทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทาง LSD 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั 
ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั  
 
ค าส าคัญ : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์, การตดัสินใจ, สหกรณ์ 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this research are 1. To study Demographic characteristics including gender, age, 

education, occupation ,  average monthly income and number of rubber plantations that affecting to the 

member’s decision to choose Baan Wang Yai rubber fund Co-operative LTD. 2 .  To study the factor of 

Marketing Mix 7Ps that affecting to the member’s decision to choose Baan Wang Yai rubber fund                

Co-operative LTD. The sample group consisted of 223  Baan Wang Yai rubber fund ,  co-operative’s 

members. Data were collected by using questionnaire and obtained data were analyzed by 

Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way 

Anova. If any differences are found,  will compared with each pair using Fisher's Least-Significant 

Difference (LSD). 

           The research results of the Demographic characteristics of Baan Wang Yai rubber fund ,                                 

co-operative’s member did not affected to member’s decision to choose Baan Wang Yai rubber fund ,                  

co-operative LTD. 

 

Keywords: Demographic characteristics,  Decision , Co-operative 
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บทน า 

 ความยากจนเป็นปัญหาท่ีหลายประเทศทัว่โลกลว้นให้ความส าคญั เน่ืองจากปัญหาความ

ยากจนมีโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหาการก่ออาชญากรรม 

ปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ ประกอบกบั

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัของประเทศท่ีอยูใ่นสภาวะตกต ่า ท าใหค้นมีรายไดท่ี้ไม่เพียงพอต่อการยงัชีพขั้น

พื้นฐานส่งผลใหส้ถานการณ์หน้ีส้ินภาคครัวเรือนท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรไทยท่ีประสบปัญหาจาก

การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อมาใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยงัขาดตลาดรองรับผลผลิตจาก

การเกษตรและยงัไดรั้บผลกระทบจากราคาผลผลิตท่ีผนัผวนน าไปสู่การเป็นหน้ีนอกระบบ รัฐบาลทุกยุคทุก

สมัยต่างพยายามท่ีจะแก้ปัญหาความยากจนท่ีเกิดขึ้ นกับเกษตรกรไทย โดยใช้สหกรณ์เป็นหน่ึงในตัว

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั เกิดจากการ

รวมกลุ่มกนัของบุคคลผูป้ลูกยางพาราในอ าเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ ให้บริการสมาชิกการจดัหาวสัดุ

การเกษตรและเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก รวบรวมผลผลิตจากการท าสวนยางเพื่อ

แปรรูปออกขาย อีกทั้งยงัช่วยเหลือสมาชิกให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการท าการเกษตรเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ี

เนน้ช่วยเหลือสมาชิกโดยไม่หวงัผลก าไร เน่ืองจากปริมาณธุรกิจและจ านวนสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการสหกรณ์

กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่มีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ในอนาคต โดยจะ

ส่งผลใหส้มาชิกขาดความเช่ือมัน่ในสหกรณ์และมาใชบ้ริการสหกรณ์นอ้ยลง ท าใหป้ริมาณธุรกิจลดลง หาก

ปริมาณธุรกิจลดลงก็จะท าใหค้วามสามารถในการสร้างรายไดล้ดลงดว้ย เม่ือรายไดล้ดลงท าใหไ้ม่ครอบคลุม

ค่าใชจ่้ายท่ีสหกรณ์ตอ้งแบกรับ ก็จะส่งผลใหส้หกรณ์ขาดทุนสุทธิ  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุน

สวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั ทั้งในดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ

ผูบ้ริหารสหกรณ์ ในการพฒันาและบริหารจดัการองคก์รใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานภาครัฐในการช่วยก าหนดนโยบายขบัเคล่ือนสหกรณ์ให้เป็นตวักระตุน้

เศรษฐกิจและสังคม และสหกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ ท่ีสนใจศึกษาเพื่อจะน าไปประยุกต์และปรับปรุงการ

ด าเนินงาน ใหต้อบสนองความตอ้งการและเป็นท่ีเช่ือมัน่แก่สมาชิกในองคก์รของตน 
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วัตถุประสงค์ในของการวิจัย    

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยเพศ อายุ การศึกษา อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

และจ านวนพื้นท่ีปลูกยางพารา ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวน

ยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั 

 

สมมติฐานงานวิจัย    

ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์                    

กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตงานวิจัย     

ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ 

จ ากดั อ าเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยตวัแปรอิสระคือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ตวัแปรตาม คือ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากัด ในด้านปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ซ่ึงได้ท าการศึกษาประชากรทั้ งหมดคือสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวงัใหญ่ จ ากัด                   

อ าเภอเวียงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี  จ านวนทั้งหมด 223 คน ระยะเวลาในการท าวิจัย เร่ิมตั้ งแต่เดือน

กนัยายน พ.ศ. 2563 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์ (Philip Kotler,1997,P 109) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปร
ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนประสมทางการตลาด 
(market mix) ของสินคา้มีพื้นฐานประกอบดว้ย 4Ps แต่ Kotlerมีความเห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดของ
ตลาดบริการ จะประกอบดว้ย 7Ps ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง เป็นส่ิงซ่ึงจ าเป็นและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้เป็น
ส่ิงท่ีผูข้ายมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้ไดรั้บผลประโยชน์จากผลิตภณัฑน์ั้น 
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2. ราคา (price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียน
สินคา้และบริการ โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาของสินคา้นั้น ถา้คุณค่าสูง
กวา่ราคา ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ดงันั้น การก าหนดราคาควรใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ รวมถึงวิธีการท่ี
จะน าสินค้าหรือบริการนั้ นๆไปยังผู ้บ ริโภคให้ทันต่อความต้องการและเกิดค่าใช้จ่ายน้อย ท่ี สุด 
(thbusinessinfo,2558) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใชเ้พื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ใน
การติดต่อส่ือสารทางการตลาด โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม 
ประกอบดว้ยการโฆษณา (Advertising) การขายส่วนตวั (Personal selling) การประชาสัมพนัธ์ (Publicity) 
และการส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 

5. บุคคล (People) หมายถึงบุคลากรเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จเน่ืองจาก
บุคคลจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริการมากท่ีสุดบุคลากรสามารถสร้างความพึงพอใจจนสามารถ
กล่าวไดว้่า “บุคลากรเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีสุดในองค์กร” ถึงแมว้่าปัจจุบนัจะมีการน าเทคโนโลยีเขา้มา
ช่วยในกระบวนการบริการมากขึ้นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้เกิดความสะดวกและประหยดัต้นทุนด้าน
บุคลากรในบางส่วนและช่วยให้กระบวนการบริการรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนท่ีตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2547,หนา้ 54-55) 

6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง 
การแสดงให้ลูกคา้เห็นคุณค่าและรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ 
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ 

7. กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติั
ในด้านการบริการ  ท่ีน าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ (อา้งใน ทศพร จิรกิจวิบูลย,์ 2556) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 

เป็นทฤษฎีท่ีใช้หลกัของเหตุและผลคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดขึ้นตามแรงกระตุน้จากภายนอกมา

เป็นแนวคิดท่ีว่าคนท่ีมีลกัษณะประชากรแตกต่างจะมีความแตกต่างกนัในดา้นพฤติกรรมไปดว้ยซ่ึงลกัษณะ

ประชากรสามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆ ได ้คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดียวกนั โดยแบ่ง
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ส่วนตัวแปรด้านลกัษณะของประชากรประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน 

3. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

แซนแทรค (Santrack. 2003 : 365) กล่าวว่า“การตัดสินใจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน 
ทางเลือกต่างๆและเลือกทางเลือกจากทางเลือกเหล่านั้น” 

การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ๆ จากหลายทาง เลือกท่ีได้
พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแลว้ว่าเป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจ
เป็นส่ิงส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการบริหารหรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน 
การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การประสานงาน และการควบคุม การตดัสินใจไดมี้ การศึกษามานาน 

4. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศรีสุดา  วนัชาดี (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บา้นอ่างคีรี จ ากดั ต าบลอ่าคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี  โดยใชแ้บบสอบถามจากสมาชิกสหกรณ์ท่ีใช้
บริการจ านวน 3 คร้ังขึ้นไปในระยะเวลา 1 ปี จ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่าพบว่าลกัษณะขอ้มูลส่วน
บุคคลไดแ้ก่ เพศ ไม่มีผลต่อการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอ
มะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ในทุกๆดา้น  อายุมีผลต่อการใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ ากดั 
ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี ในดา้นวตัถุประสงคห์ลกัของการใชบ้ริการ เหตุผลท่ีตดัสินใจใช้
บริการ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกมีผลต่อการใช้บริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรีในดา้นจ านวนคร้ังท่ีใช้
บริการ วตัถุประสงค์หลกัของการใช้บริการ เหตุผลท่ีตัดสินใจใช้บริการ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกยางพารามีผลต่อการใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี 
จ ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรีในดา้นจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ วตัถุประสงคห์ลกัของการ
ใชบ้ริการ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการและแนวโนม้การใชบ้ริการในอนาคต 

ฉกาชาต สุขโพธ์ิเพช็ร์ (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามฝึกซ้อม
กอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ ซ่ึงงานวิจยัในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ จ านวน 400 คน มา
วิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่าตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
ออล สตาร์ กอล์ฟ ไม่แตกต่างกัน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สนามฝึกซ้อมกอลฟ์ ออล สตาร์ กอลฟ์ คอมเพล็กซ์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยภาพรวมอยู่
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ในระดบัส าคญัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายตามล าดบั 

 

วิธีการด าเนนิการวิจัย 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ 

จ ากดั ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาขอ้มูลจากประชากรทั้งหมดคือสมาชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ 

จ ากัด จ านวนทั้งหมด ซ่ึงมีจ านวน  223 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลแบ่ง

ออกเป็น แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบประเมินเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาด โดยผูว้ิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง มาวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง

ระหว่างรายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item Objective Congruence)                     

ผลการวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียของดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) ไดเ้ท่ากบั 

0.977 และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีลักษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะเก็บจริง 

โดยเลือกทดลองกบัสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั จ านวน 30 ราย เพื่อทดสอบความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอน จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 0.971 

วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั น ามาหาค่าร้อยละ (Percentage)  

2. แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั  น ามาหาค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

3. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยาง

บา้นวงัใหญ่ จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร ดา้นเพศ จะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

4. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บา้นวงัใหญ่ จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนและด้านจ านวนพื้นท่ีปลูกยางพารา จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว                        
(One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทาง LSD 
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ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามไดจ้ริงจ านวน 201 ชุด จาก

แบบสอบถามทั้งหมด 223 ชุด เน่ืองจากผูวิ้จยัไดท้ าไปรษณียต์อบรับไปยงัสมาชิกสหกรณ์ แต่สมาชิกไม่ได้

ตอบรับกลบัมาท าให้สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดเ้พียง 201 ชุด มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ

โดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอา้งอิง เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 201 คน ผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงมีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 อายรุะหวา่ง 51 - 60 ปี มีจ านวน

ทั้งส้ิน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 ระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมปลาย/ปวช มีจ านวนทั้งส้ิน 122 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.70 ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจ านวนทั้งส้ิน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 76.60 รายได้อยู่ระหว่าง 

15,001 – 25,000 บาท มีจ านวนทั้งส้ิน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 และจ านวนพิ้นท่ีเพาะปลูกยางพาราอยูท่ี่ 

16 ไร่ขึ้นไป มีจ านวนทั้งส้ิน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 77.60 

2. ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการจ าแนกตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู ้ตอบ

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 201 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.219 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั อยู่ในระดบัมาก คือดา้น

ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ดา้นสภาพ

กายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ดา้น

ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และดา้นสินคา้และบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87    

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้วยการใช้สถิติเชิงอ้างอิงจากข้อมูลของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ านวน 201 คน สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะของของสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดัท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศ กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ 
จ ากัด ท่ีแตกต่างกัน พบว่าขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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ฉกาชาต สุขโพธ์ิเพชร์ (2558)  ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามฝึกซ้อม
กอลฟ์ ออล สตาร์ กอลฟ์ พบว่าตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ออล สตาร์ กอลฟ์ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.2 อายุ กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ 
จ ากัด ท่ีแตกต่างกัน พบว่าขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ฉกาชาต สุขโพธ์ิเพชร์ (2558)  ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามฝึกซ้อม
กอลฟ์ ออล สตาร์ กอลฟ์ พบว่าตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ออล สตาร์ กอลฟ์ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษา กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้น
วงัใหญ่ จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั พบว่าขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของฉกาชาต สุขโพธ์ิเพชร์ (2558)  ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ พบว่าตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาของ
ผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนั มีระดับการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ ไม่
แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.4 อาชีพ กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ 
จ ากัด ท่ีแตกต่างกันพบว่าข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านระดับอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากัด ท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของฉกาชาต สุขโพธ์ิเพชร์ (2558)  ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ พบว่าตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ด้านอาชีพของผูใ้ช้บริการท่ี
แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ออล สตาร์ กอลฟ์ ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บา้นวงัใหญ่ จ ากดั ท่ีแตกต่างกนัพบวา่ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉกาชาต สุขโพธ์ิเพชร์ (2558)  ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ออล สตาร์ กอลฟ์ พบวา่ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนั มีระดับการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ 
กอลฟ์ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 1.6 จ านวนพื้นท่ีปลูกยางพารา กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุน
สวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากัด ท่ีแตกต่างกันพบว่าขอ้มูลปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านจ านวนพื้นท่ีปลูก
ยางพารา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั ท่ีไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงแตกต่างกบังานวิจยัของศรีสุดา  วนัชาดี (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ ากดั ต าบลอ่าคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี  พบว่าจ านวน
พื้นท่ีเพาะปลูกยางพารามีผลต่อการใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างคีรี จ ากดั ต าบลอ่างคีรี อ าเภอ
มะขาม จงัหวดัจนัทบุรี เน่ืองจากบุคคท่ีอยู่ในสภาพสังคมท่ีแตกต่างกนัยอมมีพฤติกรรมหรือการตัดสินใจท่ี
แตกต่างกนั อีกทั้งผลการด าเนินงานท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่สมาชิกท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ผลการวิจยั
ไม่สอดคลอ้งกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1.ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์

กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั ไปประยกุตใ์ช ้ดงัต่อไปน้ี 

1.1. จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวังใหญ่ จ ากดั ท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันั้นคณะกรรมการ

ผูบ้ริหารสหกรณ์จึงควรก าหนดนโยบายในการบริการ หรือการจดัหาสินคา้และบริการใหม่ๆท่ีสหกรณ์จะ

ตอบสนองแก่สมาชิกใหค้รอบคลุมแก่สมาชิกทุกเพศ ทุกช่วงอาย ุ

1.2. จากการศึกษาวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้และบริการมีผลต่อ

ระดับการตดัสินใจเลือกใช้บริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากัด เป็นอนัดับสุดทา้ย ดังนั้น 

สหกรณ์ควรท่ีจะพฒันาสินคา้และบริการให้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

สมาชิกสหกรณ์ให้ไดม้ากท่ีสุด อีกทั้งยงัช่วยดึงดูดความสนใจให้สมาชิกเขา้มาใชบ้ริการกบัสหกรณ์ให้ได้

มากยิง่ขึ้น ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในอนาคต 

1.3. จากการศึกษาวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ

ระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั เป็นอนัดบัรองสุดทา้ย ดงันั้น

สหกรณ์ควรมีการติดต่อส่ือสารกบัสมาชิก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขา้มาใชบ้ริการสหกรณ์  อีกทั้งยงัช่วย

ในการดึงดูดผูส้นใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหเ้ขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

1.4. สหกรณ์ควรมีการส ารวจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากสมาชิกอยา่งสม ่าเสมอเพื่อ

น าไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานเพื่อให้สมาชิกเกิดพึงพอใจในการใช้บริการมากท่ีสุด    
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และยงัช่วยสร้างความเช่ือมัน่และศรัทธาของสมาชิกในการบริหารจดัการของคณะกรรมการท่ีมีการพฒันา

และปรับปรุงองคก์รอยูเ่สมอ 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใชใ้นงานวิจยัคร้ังต่อไป 

2.1. ในการศึกษาเป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษาในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการกองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั แต่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ายงัมีปัจจยั

อ่ืนๆท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการกองทุนสวนยางบา้นวงัใหญ่ จ ากดั จึงควรมีการศึกษาปัจจยั

อ่ืนๆ ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 

2.2. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงั

ใหญ่ จ ากดั เพียงเท่านั้น ดงันั้น ควรขยายขอบเขตดา้นประชากรใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น เช่น สหกรณ์กองทุน

สวนยางในอ าเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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