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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดของลูกคารถแทรกเตอร บริษัท ยันมาร เครื่องจักรกลการเกษตร 
(ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรผูใชงานรถแทรกเตอรยันมาร (2) ศึกษา
ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดของลูกคารถแทรกเตอรยันมาร (3)  เปรียบเทียบความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาด
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนเกษตรกรที่ใชรถแทรกเตอรยันมารในประเทศไทย จํานวน 400 
รายโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลากหลายขั้นตอน (Multi-stage  Sampling) และสุมตัวอยางอยางงาย (Simple  Random)
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยแบงเปน 2 สวนไดแก สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวน
ที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ T-test, F-test และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Post Hoc Test 
(Multiple comparisons) โดยวิธีของ Scheffe  
 ผลการวิจัยพบวา (1) ดานปจจัยสวนบุคคลพบวารอยละ 87 เปนเพศชาย รอยละ 44 มีอายุระหวาง 30-40 ป  กลุม
ตัวอยางรอยละ 90 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางรอยละ 80 มีอาชีพทํานา กลุมตัวอยางรอยละ 49 มีรายไดตอ
ป 200,001 บาทขึ้นไป  (2) ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดลําดับแรกคือดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร และลําดับสุดทายไดแกดานราคา (3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาดจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประเภทเกษตรกรรม และรายได จําแนกตามเพศพบวาเพศหญิงมีความพึง
พอใจในภาพรวมมากกวาเพศชาย จําแนกตามอายุที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงเปนลําดับแรก จําแนกตาม
การศึกษาพบวามัธยมศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของปจจัยทางการตลาดทั้ง 5 ดาน จําแนกตามประเภทเกษตรกรรม
พบวาที่ทําไร-ทําสวน มีความพึงพอใจในภาพรวมของปจจัยทางการตลาดทั้ง 5 ดาน จําแนกตามรายได รายไดตอปแตกตาง
กันมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ีคือรายไดตอป 100,001-
200,000 บาทและรายไดตอปมากกวา 200,001 บาท มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงเปนลําดับแรก 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ปจจัยทางการตลาด ยันมารแทรกเตอร 



 

 
 

 
Abstract 
 
 The objectives of this study were (1) to study the personal factors of farmers who use 
Yanmar Tractors  (2) To study the customer satisfaction on Marketing functions of Yanmar 
Tractors (3) to compare the customer satisfaction on Marketing factors by personal factors.  
The data were collected  through questionnaire from 400 samples of farmers who use Yanmar 
Tractor in Thailand using Multi-stage Sampling and Simple Random approach The 
questionnaire is divided into two parts: Personal factors of respondents and marketing mix 
factors. Data obtained were analyzed by using descriptive statistics, percentage, mean, 
standard deviation, ANOVA test, t-test, F-test and compare the difference using Scheffe’s 
LSD Post Hoc Test (Multiple comparisons).   
 The results showed that (1) in the sample 87 percent are male, 44 percent are 30-40 
years of age, and 90 percent of the sample love primary education. 80 percent of the sample 
are rice farmers, and 49 percent have an annual income over 200,001 baht (2) Customers 
satisfy the most on products, then promotion, marketing, personnel, and price her the covert 
score (3) females have overall higher satisfaction level  than males. By age group, customer, 
under the age of 30 years have the highest satisfaction level. Analysis of education and 
occupation factors showed that famers and customers with secondary school education satisfy 
all marketing functions. Based annual income, the study show differences in their satisfaction 
forward  the marketing factors with 50 significant level, the group with annual revenue from 
100001-200000 baht and the group that have annual revenues more than 200,001 baht has the 
highest satisfaction level. 
 
Keyword: Satisfaction, Yanmar Tractor, Marketing factor. 
 
 

1. ปญหาและความเปนมาของปญหา 
 ภายใตสถานการณการแขงขันที่เพ่ิมมากขึ้นทั้ง
ในดานการผลิตและการคา อันเน่ืองมาจากการกาวเขาสู
นโยบายการคาเสรีของประเทศตางๆ ตามขอตกลงของ
องคการการคาโลก รวมถึงความกาวหนาดานเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นในสวนตางๆของโลกไดเพ่ิมแรงกดดันใหกับ
ภาคการเกษตรของไทย อีกทั้งผลกระทบตอสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรตามมา 
แมว าในชวง เวลาที่ ผ านมาภาครัฐไดตระหนักถึง
ผลกระทบในมิติตางๆ ที่เกิดขึ้นตอภาคเกษตรและตอ
ครัวเรือนเกษตร โดยไดจัดทํานโยบายและแผนการ
พัฒนาการเกษตรในดานตางๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนในโครงสรางการผลิตของเกษตรกร  พรอม
กับการพัฒนาระบบชลประทานในภูมิภาคตางๆ การ

พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงระหวางเมืองและชนบท
เพ่ือการเช่ือมโยงของระบบตลาด การลงทุนเพ่ือการ
คนควาวิจัยในทางการเกษตรเพ่ือเสริมสรางเทคโนโลยี
ใหมๆ ในระดับฟารมรวมทั้งการขยายความสําคัญของ
งานทางดานสงเสริมการเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2540) การพัฒนาในปจจัยตางๆ ดังกลาว
นอกจากจะเปนกลไกเสริมสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกร
ในทองที่ตางๆ ใหปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของฟารม
แลว ยังชวยใหเกิดการปรับเปล่ียนและสรางทางเลือก
ใหมในการผลิตสินคาและรวมถึงการใชปจจัยการผลิต 
ดังเห็นไดวาการพัฒนาระบบชลประทานในภูมิภาคตางๆ 
ไดกอใหเกิดการปรับเปล่ียนในโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตร จากการปลูกขาวเปนพืชหลักไดขยายตัวไปสูการ
ผลิตแบบผสมผสานเพิ่มมากขึ้น และเสริมสรางระดับการ



 

 
 

แขงขันของภาคการเกษตรและของเกษตรกรใหเพ่ิม
สูงขึ้น 
 ประ เทศไทย เป นประ เทศ เกษตรกรรม 
ประชาชนสวนใหญในประเทศประกอบอาชีพที่
เก่ียวของกับการเกษตร ผลผลิตที่ไดเพียงพอตอความ
ตองการบริโภคภายในประเทศและยังเหลือสงออกเปน
สินคาไปยังตางประเทศท่ัวโลก นํารายไดมาสูประเทศ
เปนเงินมูลคามหาศาล เชน ขาว ตลอดจนสินคาทางการ
เกษตรอื่นๆ อีกมากมาย ดังจะเห็นไดจากรายไดจากการ
สั่งซื้อขาวของไทยในป พ.ศ. 2552 จํานวน 8,619,871 ตัน 
คิดเปนเงิน 172,207.7 ลานบาท ใชพ้ืนที่การเพาะปลูก 
57.422 ลานไร และเพียง 2 เดือนแรกในป พ.ศ. 2553 มี
การสั่งซื้อขาวไทยจํานวน 1,341,765 ตัน คิดเปนเงิน 
27,640.7 ลานบาท โดยการคาดการณของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร คาดการณการใชพ้ืนที่เพาะปลูกในป 
พ.ศ. 2553 จะมีพ้ืนที่เพาะปลูก 57.256 ลานไร พ้ืนที่
เพาะปลูกลดลง 0.29% เน่ืองจากเกษตรกรบางสวนใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางได
ปรับ เป ล่ียนไปปลูกยางพารา  สวนเกษตรกรภาค
ตะวันออกและภาคใตไดหันไปปลูกปาลมนํ้ามันแทน 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) กระบวนการผลิต
ของเกษตรกรไทยแตเดิมเปนการผลิตแบบพอเพียงเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน หากผลผลิตเหลือก็จะจําหนายใน
ทองถ่ิน แรงงานที่ใชจะใชแรงงานในทองถ่ินและบุคคล
ในครอบครัว  หรือจางคนนอกครอบครัวตลอดจน
แรงงานจากสัตวเล้ียง เชน วัว ควาย เปนตน เครื่องมือที่
ถูกนํามาใชในกิจกรรมการเกษตรในอดีตจะเปนเครื่อง
ทุนแรงอยางงาย เชน  จอบ  เสียม  แรงงานสัตว  และ
แรงงานมนุษย  ตอมาไดมีการพัฒนาเคร่ืองมือดาน
ก าร เ กษตร  โดยใช เ ค รื่ อ ง จั ก ร เ พ่ื อ ให เ กิ ดคว าม
สะดวกสบายมากขึ้น และสามารถเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้น 
เครื่องจักรยังลดความลาชาตอการใชแรงงานสัตวและ
มนุษย หรือเครื่องทุนแรงอยางงายที่ไมสามารถทํางาน
บางประเภทได นอกจากนี้ยังแบงเบาภาระการขาดแคลน

แรงงานและแกปญหาการจัดการแรงงาน  ความ
สะดวกสบายในการใชเครื่องจักรกลยังชวยใหเกษตรกร
และผูที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีแรงจูงใจ
ในการทําการเกษตรไดอีกดวย ในปจจุบัน เครื่องจักรกล
ที่ นิ ยมใช กันมากได แก เ ครื่ อ งมื อ เตรี ยม ดิน  เ ช น 
แทรกเตอรชนิดน่ังขับ เปนที่นิยมมากที่สุดเพราะทํางาน
ไดปริมาณมาก เบาแรง และอุปกรณตอพวงสามารถผลิต
ไดภายในประเทศ ขนาดเครื่องยนตเหมาะแกการเกษตร
ในประเทศไทยและงายตอการใชในไรนา สวนตัวรถ
แทรกเตอรจะตองนําเขามาจากตางประเทศโดยสวนมาก
จะใชกับพืชไร รถแทรกเตอรเหลาน้ีมักจะใชกับผานไถ 
ใบมีดดันดินหนา จอบหมุน (โรตารี่) และเครื่องตัดหญา 
 เ น่ื อ ง จ า ก ป จ จุ บั น มี ก า ร แ ข ง ขั น ด า น
เครื่องจักรกลที่ใชในการเกษตรกรรมสูงขึ้นในประเทศ มี
ทั้งที่นําเขาและผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรข้ึนมาเอง 
ดังน้ันจึงตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพดานผลิตภัณฑ 
และปจจัยทางการตลาดดานตางๆ  ไดแก  คุณภาพ
ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด และการบริการ
หลังการขาย ผูวิจัยซึ่งรับผิดชอบงานดานการตลาดของ
บริษัท ยันมาร เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) 
จํากัด จึงมีความประสงคที่จะศึกษา ”ความพึงพอใจใน
ปจจัยทางการตลาดของลูกคารถแทรกเตอร  บริษัท 
ยันมาร เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด” 
เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการหลังการขาย อันจะ
สงผลตอความพึงพอใจสูงสุดของลูกคารถแทรกเตอร
ตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคลของเกษตรกร
ผูใชงานรถแทรกเตอรยันมารในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในปจจัยทาง
การตลาดของลูกค ารถแทรกเตอร  บริษัท  ยันมาร 
เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด 



 

 
 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในปจจัยทาง
การตลาดของลูกค ารถแทรกเตอร  บริษัท  ยันมาร
เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลของลูกคารถแทรกเตอร บริษัท ยันมาร 
เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 ความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดของลูกคา
รถแทรกเตอร บริษัท ยันมาร เครื่องจักรกลการเกษตร 
(ประเทศไทย) จํากัด แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคลที่
แตกตางกัน 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอมูลพ้ืนฐานสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ของเกษตรกรผูใชรถแทรกเตอรยันมารในประเทศไทย 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประเภทเกษตรกรรมที่ใชรถ
แทรกเตอร รายไดตอป และระยะเวลาการใชงานรถ
แทรกเตอรยันมาร 
 2. พ้ืนที่ศึกษาเฉพาะเกษตรกรเจาของรถและ
หรือผูใชงานรถแทรกเตอรยันมารในประเทศไทยเทาน้ัน 
 3. ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ต้ังแตวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 เทาน้ัน 
 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
   เ พ่ือทราบถึงความพึงพอใจในปจจัยทาง
การตลาดของลูกค ารถแทรกเตอร  บริษัท  ยันมาร 
เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด พรอมกับ
นําขอมูลไปเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการ
สงเสริมการขายรถแทรกเตอรยันมารรุนที่จําหนายใน
ปจจุบัน 
 

6. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ หมายถึง
ความสามารถของผลิตภัณฑหรือบริการที่จะสรางความ

พึงพอใจใหกับลูกคา ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นภายหลัง
การซื้อและใชผลิตภัณพไปแลว ความพึงพอใจของลูกคา
จะขึ้นอยูกับการรับรูตอการปฎิบัติงานของการทํางาน
หรือประสิทธิภาพของสินค า  ถ าการรับรู ต อการ
ปฎิบัติงานของผลิตภัณฑหรือบริการเปนไปตามที่ลูกคา
คาดหวังก็แสดงวามีความพึงพอใจ แตถาไมเปนไปตามที่
คาดหวังก็แสดงวาไมพึงพอใจ 
 2. แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษา
เหตุจูงใจท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาหรือ
บริการซึ่งมีนักทฤษฎีหลายคนไดกําหนดตัวแบบหรือ
แบบจําลองพฤติกรรมตางๆ เพ่ือเปนกรอบและแนวทาง
ในการอธิบายพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งแตละตัวแบบก็จะมี
ขอดี ขอเสียตลอดจนการใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ ที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมแตกตางกันออกไป  ตัวแบบ
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) มี
จุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิด
ความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา (Buyer’s Black Box) 
ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึก
คิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ
และจะนํ าไปสู ก ารตอบสนองของ ผูซื้ อ  ( Buyer’s 
Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase 
Decision)  
 3. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ 
เสรีรัตนและคณะ (2546: 43) กลาววา ธุรกิจที่ใหบริการ
จะใชสวนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4P’s 
เชนเดียวกับสินคา ซึ่งประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ 
(Product) (2) ราคา (Price) (3) การจัดจําหนาย (Place) (4) 
การสงเสริมการตลาด (Promotion) และนอกจากน้ันยัง
ตองอาศัยเครื่องมืออื่นๆ เพ่ิมเติมประกอบดวย (5) บุคคล 
(People) หรือพนักงาน (Employees) ซึ่งตองอาศัยการ
คัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) การจูงใจ 
(Motivation) เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
ลู ก ค า ไ ด แ ต ก ต า ง เ ห นื อ คู แ ข ง  พ นั ก ง านต อ ง มี



 

 
 

ความสามารถ มีทัศนะคติที่ดี สามารถตอบสนองตอ
ลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา
และสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท (6) การสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม (Total 
Quality Management (TQM)) ตัวอยางเชน ตองพัฒนา
ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสราง
คุณคาใหกับลูกคา (Customer-value Proposition) ไมวา
จะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็ว หรือ ผลประโยชน
อื่น ๆ (7) กระบวนการ (Process) เพ่ือสงมอบคุณภาพใน
การบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา (Customer Satisfaction) 
 

7. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการศึกษากลุมตัวอยาง 400 คน พบวาเปน
เพศชาย 350 คน คิดเปนรอยละ 87.50 เปนเพศหญิง 50 
คน คิดเปนรอยละ 12.50 นอกจากน้ีกลุมตัวอยาง 179 คน 
หรือรอยละ 44.75 มีอายุระหวาง  30-40 ป  รองลงมา
จํานวน 150 คน หรือรอยละ 37.50 มีอายุระหวาง 41-50 
ป สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป และไมเกิน 30 ป
มีอยูจํานวน 38 คนและ 33 คนหรือคิดเปนรอยละ 9.50 
และ 8.25 ตามลําดับ 
 ผลการศึกษายังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญคือ 
360 คน  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  90 จบก า ร ศึ กษ า ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา  ขณะที่  40 คน  คิดเปนรอยละ  10 จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานประเภทเกษตรกรรม 
กลุมตัวอยางสวนใหญคือ 323 คน หรือรอยละ 80.75 ทํา
นา รองลงมา 77 คน หรือรอยละ 19.25 ทําไร-ทําสวน 
นอกจากน้ีเมื่อพิจารณารายไดตอป กลุมตัวอยาง 199 คน 
หรือรอยละ 49.75 มีรายไดตอประหวาง 200,001 บาทตอ
ปขึ้นไป รองลงมา 149 คน หรือรอยละ 37.25 มีรายไดตอ
ประหวาง 100,001-200,000 บาท และ 52 คนหรือรอยละ 
13 มีรายไดตอปตํ่ากวา 100,000 บาท  รุนรถแทรกเตอร
ยันมารที่ใชงานกลุมตัวอยาง 209 คนหรือคิดเปนรอยละ 

52.25 ใชรถแทรกเตอรยันมารรุน EF352Tex รองลงมา 
127 คน หรือรอยละ 31.75 ใชรถแทรกเตอรยันมารรุน 
EF453T และ 64 คนหรือรอยละ 16 ใชรถแทรกเตอร
ยันมารรุน EF352T  ระยะเวลาการใชงานรถแทรกเตอร
ยันมาร กลุมตัวอยาง 232 คน หรือรอยละ 58 ระบุวาใช
งานมานานมากกวา 2 ป ขณะที่กลุมตัวอยาง 168 คน 
หรือรอยละ 42 ระบุวาใชงานนอยกวา 2 ป การรับบริการ
ตรวจเช็ครถแทรกเตอรกลุมตัวอยางสวนใหญคือ 362 คน 
หรือคิด เปนรอยละ  90.50 รับบริการตรวจ เ ช็ครถ
แทรกเตอรโดยชางบริษัทรถแทรกเตอรยันมาร ขณะที่ 38 
คนหรือคิดเปนรอยละ  9.50 รับบริการตรวจเช็ครถ
แทรกเตอรโดยชางรานคา เหตุผลที่เลือกใชรถแทรกเตอร
ยันมาร กลุมตัวอยาง 176 คน หรือรอยละ 44 ระบุวา
ประหยัดนํ้ามัน รองลงมา 107 คนหรือรอยละ 26.75 ระบุ
วาชอบระบบเครื่องยนต/แรงดี ขณะที่ 61 คนหรือรอยละ 
15.25 ระบุวาชอบเทคโนโลยี และ 28 คน หรือรอยละ 7 
ระบุวา นํ้าหนักเบา/ลุยหลมได สวนกลุมตัวอยางที่ระบุ
เหตุผลวาเห็นการสาธิต/เคยทดลองขับ และชอบยี่หอหรือ
เคยใช มีอยู 19 คน และ 9 คน คิดเปนรอยละ 4.75 และ 
2.25 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในปจจัยทาง
การตลาดดานตางๆ ทั้ง 5 ดาน พบวา ปจจัยที่มีคาเฉล่ีย
ของระดับความพึงพอใจเปนลําดับแรกคือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  
(= 4.05, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  
(= 3.86, S.D. = 0.61) และปจจัยดานบุคลากรท่ีใหบริการ 
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูในระดับ มาก เชนกัน (= 3.75, 
S.D. = 0.50) สวนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจเปนลําดับสุดทาย คือ ปจจัยดานราคา โดยมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง (= 3.13, S.D. = 
0.54) 
 
 
 



 

 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวาความพึงพอใจ
ในปจจัยทางการตลาด ของลูกคารถแทรกเตอร บริษัท 
ยันมาร เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด 
จําแนกตามเพศ ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง
เพศกับระดับความพึงพอใจตอปจจัยโดยภาพรวม พบ
นัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศชายและเพศหญิงมีความพึง
พอใจตอปจจัยโดยภาพรวมแตกตางกัน โดยเพศหญิงมี
ความพึงพอใจมากกวาเพศชาย 
จําแนกตามอายุ ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง
กลุมอายุกับระดับความพึงพอใจตอภาพโดยรวมของสวน
ประสมทางการตลาด พบนัยสําคัญทางสถิติคือกลุมที่มี
อายุตางกันมีความพึงพอใจตอภาพโดยรวมของสวน
ประสมทางการตลาดแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่มี
อายุตํ่ากวา 30 ปมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงที่สุด 
จําแนกตามระดับการศึกษา ผลการทดสอบความแตกตาง
ระหวางระดับการศึกษากับระดับความพึงพอใจตอภาพ
โดยรวมของสวนประสมทางการตลาด พบนัยสําคัญทาง
สถิติคือกลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึง
พอใจตอภาพโดยรวมของสวนประสมทางการตลาด
แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษามี ควมพึง
พอใจสูงกวากลุมตัวอยางระดับประถมศึกษา 
จําแนกตามประเภทเกษตรกรรม ผลการทดสอบความ
แตกตางระหวางประเภทเกษตรกรรมกับระดับความพึง
พอใจตอภาพโดยรวมของสวนประสมทางการตลาด พบ
นัยสําคัญทางสถิติคือกลุมที่ทํานา ทําไร-ทําสวน มีความ
พึงพอใจตอภาพโดยรวมของสวนประสมทางการตลาด
แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่ทําไร-ทําสวนมีความพึง
พอใจมากกวากลุมตัวอยางที่ทํานา 
จําแนกตามรายไดตอป ผลการทดสอบความแตกตาง
ระหวางรายไดตอป กับระดับความพึงพอใจตอภาพ
โดยรวมของสวนประสมทางการตลาด พบนัยสําคัญทาง
สถิติ คือกลุมที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอภาพ
โดยรวมของสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน โดย

กลุมตัวอยางที่มีรายได 100,001-200,000 บาทตอปมี
ความพึงพอใจมากที่สุด 
จําแนกตามระยะเวลาการใชงาน ผลการทดสอบความ
แตกตางระหวางระยะเวลาในการใชงานรถแทรกเตอร
ยันมาร กับระดับความพึงพอใจตอภาพโดยรวมของสวน
ประสมทางการตลาด พบนัยสําคัญทางสถิติ คือกลุมที่ใช
งานรถแทรกเตอรยันมารนอยกวา 2 ป และกลุมที่ใชงาน
ต้ังแต 2 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอภาพโดยรวมของ
สวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่
ใชงานแทรกเตอรมากกวา 2 ปมีความพึงพอใจมากกวา
กลุมตัวอยางที่ใชงานแทรกเตอรนอยกวา 2 ป 
ดานผลิตภัณฑ  ผลการประเมินความพึงพอใจดาน
ผลิตภัณฑ ภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับ พอใจมาก
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาองคประกอบยอยที่เก่ียวของ
รวม 5 ดาน ทุกดานกลุมตัวอยางประเมินในระดับ พอใจ
มากโดยดานที่พบวามีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ คุณภาพระบบ
เกียรของรถแทรกเตอรยันมาร สวนดานที่พบวามีคาเฉล่ีย
ตํ่าที่สุดคือ ความคงทนของอุปกรณตอพวงรถแทรกเตอร
ยันมาร 
ดานราคา ผลการประเมินความพึงพอใจดานราคา ภาพ
โดยรวมพบวาอยูในระดับ ปานกลางเมื่อพิจารณาตอไป
ถึงองคประกอบยอยที่เก่ียวของรวม 4 ดาน พบวากลุม
ตัวอยางประเมินความพึงพอใจตอ ราคาอุปกรณตอพวง
รถแทรกเตอรยันมาร ราคานํ้ามันหลอล่ืนรถแทรกเตอร
ยันมาร และราคาอะไหลรถแทรกเตอรยันมาร ในระดับ 
ปานกลางขณะท่ีราคาตัวรถแทรกเตอรยันมาร เปนดาน
เดียวที่กลุมตัวอยางประเมินในระดับ พอใจมาก 
ดานการสงเสริมการตลาด ผลการประเมินความพึงพอใจ
ดานการสงเสริมการตลาด ภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับ 
พอใจมากเมื่อพิจารณาตอไปถึงองคประกอบยอยที่
เก่ียวของรวม 5 ดาน พบวาทุกดานกลุมตัวอยางประเมิน
ในระดับ พอใจมากโดยดานที่พบวามีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
การผอนระยะยาวและดอกเบี้ยตํ่ามีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถแทรกเตอรยันมาร สวนดานที่พบวามีคาเฉล่ียตํ่าที่สุด



 

 
 

คือ การนํารถแทรกเตอรยันมารไปจัดแสดง (ออกบูท) ใน
งานตางๆ มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร 
ดานบุคลากรผูใหบริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ดานบุคลากรผูใหบริการ ภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับ 
พอใจมากเมื่อพิจารณาตอไปถึงองคประกอบยอยที่
เก่ียวของรวม 5 ดาน ทุกดานกลุมตัวอยางประเมินใน
ระดับ พอใจมากโดยดานที่พบวามีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
ชางบริการสามารถอธิบายระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับรถ
แทรกเตอรยันมารที่มาซอมบํารุงรักษา สวนดานที่พบวา
มีคาเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ชางบริการเดินทางเขาตรวจเช็คตรง
เวลา 
ดานกระบวนการ ผลการประเมินความพึงพอใจดาน
กระบวนการ ภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับ พอใจมาก
เมื่อพิจารณาตอไปถึงองคประกอบยอยที่เก่ียวของรวม 5 
ดาน กลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจตอขั้นตอนการ
นัดหมายกับชางบริการ และระยะเวลาในการสั่งซื้อ
อะไหลในระดับ ปานกลางข้ันตอนการซอมบํารุงรักษา 
และขั้นตอนเอกสารแจงซอม และการตรวจอนุมัติใน
ระดับ พอใจมากผลการศึกษายังพบวา ขั้นตอนการขนสง
รถแทรกเตอรไปยังศูนยบริการ เปนดานเดียวที่กลุม
ตัวอยางประเมินในระดับ พอใจมากที่สุด 
 
ขอเสนอแนะ จากการศึกษาความพึงพอใจในปจจัยทาง
การตลาดของลูกค ารถแทรกเตอร  บริษัท  ยันมาร 
เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด พบวากลุม
ตัวอย า ง ให ความสํ าคัญป จจั ยทางการตลาดตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
ดานผลิตภัณฑ ภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับ พอใจมาก
โดยดานที่พบวามีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ คุณภาพระบบเกียร
ของรถแทรกเตอรยันมาร สวนดานที่พบวามีคาเฉล่ียตํ่า
ที่สุดคือ ความคงทนของอุปกรณตอพวงรถแทรกเตอร
ยันมาร ดังน้ันผูบริหาร บริษัท ยันมาร เครื่องจักรกล
การเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด ตองมุงใหความสําคัญ
กับผลิตภัณฑที่ ลูกคาพึงพอใจสูงสุดคือระบบเกียร

ประกอบกับเรงปรับปรุงแกไขอุปกรณตอพวงใหมีความ
คงทนแข็งแรงมากขึ้น 
ดานราคา ภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับ ปานกลางโดย
กลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจตอราคาอุปกรณตอ
พวงรถแทรกเตอรยันม าร  ราคา นํ้ามันหลอ ล่ืนรถ
แทรกเตอรยันมาร และราคาอะไหลรถแทรกเตอรยันมาร 
ในระดับ ปานกลางขณะท่ีราคาตัวรถแทรกเตอรยันมาร 
เปนดานเดียวที่กลุมตัวอยางประเมินในระดับ พอใจมาก
จากการพิจารณา ผูบริหาร บริษัท ยันมาร เครื่องจักรกล
การเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด สามารถคงราคาตัวรถ
แทรกเตอรยันมารใหอยูในระดับปจจุบันได และควร
พิจารณาลดราคาน้ํามันหลอล่ืน ราคาอุปกรณตอพวงและ
ราคาอะไหลลงเพ่ือสรางความพึงพอใจแกลูกคา 
ดานการสงเสริมการตลาด ภาพโดยรวมพบวาอยูใน
ระดับ พอใจมากโดยดานที่พบวามีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
การผอนระยะยาวและดอกเบี้ยตํ่ามีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถแทรกเตอรยันมาร สวนดานที่พบวามีคาเฉล่ียตํ่าที่สุด
คือ การนํารถแทรกเตอรไปจัดแสดง (ออกบูท) ในงาน
ตางๆ ผูบริหาร บริษัท ยันมาร เครื่องจักรกลการเกษตร 
(ประเทศไทย) จํากัด ควรพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย
และระยะเวลาการผอนชําระ อีกทั้งควรพิจารณาเลือกจัด
แสดงโชวรถแทรกเตอรยนัมารในงานตางๆ อยางละเอียด
รอบคอบขึ้น 
ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับ 
พอใจมากโดยดานที่พบวามีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือชาง
บริการสามารถอธิบายระบุถึงปญหาที่ เกิดขึ้นกับรถ
แทรกเตอรยันมารที่มาซอมบํารุงรักษา สวนดานที่พบวา
มีคาเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ชางบริการเดินทางเขาตรวจเช็คตรง
เวลา ผูบริหาร บริษัท ยันมาร เครื่องจักรกลการเกษตร 
(ประเทศไทย) จํากัด ควรพิจารณาเรื่องการเพ่ิมจํานวน
ชางบริการและการเพ่ิมศูนยบริการใหครอบคลุมพ้ืนที่
ใหบริการ 
ดานกระบวนการ ภาพโดยรวมพบวาอยูในระดับ พอใจ
มากกลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจตอขั้นตอนการ



 

 
 

นัดหมายกับชางบริการ และระยะเวลาในการสั่งซื้อ
อะไหลในระดับ ปานกลางประเมินขั้นตอนการซอม
บํารุงรักษา และขั้นตอนเอกสารแจงซอม และการตรวจ
อนุมัติในระดับ พอใจมากผลการศึกษายังพบวา ขั้นตอน
การขนสงรถแทรกเตอรไปยังศูนยบริการ เปนดานเดียวที่
กลุมตัวอยางประเมินในระดับ พอใจมากที่สุดผูบริหาร 
บริษัท ยันมาร เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) 
จํากัด ควรพิจารณาเรื่องการลดขั้นตอนการสั่งซื้ออะไหล
อีกทั้งจัดใหมีการเก็บอะไหลคงคลัง (Stock) ไวที่
ศูนยบริการอยางเพียงพอ 
 

9. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการกําหนดกลุมตัวอยางที่
จะนํามาศึกษาเพ่ิมเติมใหละเอียดและมี ความครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยใหมากยิ่งขึ้น  
2. ควรมีการศึกษาดานความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ
เฉพาะเจาะจงไดแก ระบบเกียรของรถแทรกเตอรยันมาร 
ประสิทธิภาพเครื่องยนตของรถแทรกเตอรยันมาร ความ
คงทนของอุปกรณตอพวงรถแทรกเตอรยันมาร ตัวถังมี
ความแข็งแรงทนทาน รูปทรงการออกแบบสวยงาม
สะดุดตา  
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