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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีจงึมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การตัดสินใจซือ้เคมีเกษตรของเกษตรกรจากราน

สุริยาการเกษตรของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร 2) ความเห็นของลูกคาทีม่ีตอ 

กลยุทธการกําหนดราคาแบบสวนลดและสวนยอมให ของรานสุริยาการเกษตรทีม่าใชบริการ และ  

3) เพื่อวิเคราะหกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมใหทีส่งผลตอการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑทาง 

การเกษตรของเกษตรกรจากรานสุริยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูและทดสอบความตรงของเน้ือหา และความ

นาเช่ือถือดวยวิธีของครอนบารคกบักลุมตัวอยางจํานวน 397 คน ไดระดับความเช่ือมั่น 0.908 สวน

วิธีการทางสถิตแบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยวิธี

วิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ  

 ผลการศึกษา พบวา กลยุทธราคาสวนลดและสวนยอมให ดานสวนลดเงินสด ดานสวนลด 

ตามฤดูกาล ดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก และดานสวนยอมใหสําหรับการสงเสริม

การตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสุริยาการเกษตรในเขตอําเภอเมอืง 

จังหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

คําสําคัญ: กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให, การตัดสินใจซือ้, เคมเีกษตร 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of this research was to study 1) purchase decision agricultural 

chemistry from suriya agricultural store of agriculturist in mueang distric, kamphaengphet 

province 2) customer's opinions on discounts price strategies and allowances price 

strategies, and 3) analyze discounts price strategies and allowances price strategies 

affecting the purchase decision agricultural chemistry from suriya agricultural store of 

agriculturist in mueang distric, kamphaengphet province.  Data were collected from 397 

agriculturists through a closed-ended questionnaire survey, with reliability of 0.908 and 

its content validity was approved by specialists, was used as the research tool. The 

gathered data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, and multiple 

regressions analysis. 

 The study showed that discounts price strategies and allowances price strategies 

in terms of cash discount, seasonal discount, trade – in allowance and promotional 

allowance affecting the purchase decision agricultural chemistry from suriya agricultural 

store of agriculturist in mueang distric, kamphaengphet province at a 0.05 statistical 

level. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การคนควาอิสระเรื่อง กลยุทธราคาแบบสวนลด และสวนยอมให (Discounts and 

Allowances) ที่สงผลตอการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร ในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ฉบบัน้ีสําเรจ็ไดดวยความอนุเคราะหและความกรุณาจากอาจารยที่

ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี ที่ไดใหคําแนะนําและคําปรึกษาเปนอยางดี 

ตลอดจนไดตรวจทานแกไขขอบกพรองพรอมทัง้อธิบายขอสงสัยตาง ๆ เพื่อใหผูวิจัยมีความเขาใจใน

ข้ันตอนและเน้ือหางานวิจัยมากข้ึน จนการคนควาอิสระฉบบัน้ีเสรจ็สมบรูณไปไดดวยดีผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสงูไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทกุทานทีก่รุณาใหความรวมมือและเสียสละเวลาในการ

ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนสวนสําคัญในการศึกษาครั้งน้ีเปนอยางย่ิง  

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ทุกคนในครอบครัว และเพือ่น ๆ ที่ใหการสนับสนุนการศึกษา

ครั้งน้ี จนกระทัง่ไดสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตน้ี 

 คุณคาและประโยชนของการคนควาอิสระครัง้น้ี ผูวิจัยขอมอบใหแกทกุทานทีม่ีสวนรวมใน

การศึกษาครั้งน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสาํคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณประชากรสวนใหญประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมทํานาปลูกขาวซึง่เปนที่รูจักกันดีทั่วโลกเน่ืองจากขาวทีป่ลูกในประเทศไทยมี

คุณภาพดีขาวหอมและมีเมล็ดขาวสารสกุนุมแตกวาที่ขาวจะกลายเปนขาวสารที่คนทั่วไปบริโภคน้ัน

ตองผานข้ันตอนมากมายนับต้ังแตเกษตรกรไดลงแรงไถหวานปกดําบํารุงรักษาจนตนขาวออกรวง 

เมื่อแกกท็ําการเกบ็เกี่ยวนวดจนกลายเปนขาวเปลือกปจจุบนัพบวาการทีจ่ะไดขาวเปลือกที่มีคุณภาพ

ปจจัยหน่ึงที่จะชวยใหขาวเจรญิเติบโตไดดีและรวดเร็วย่ิงข้ึนคือการใชปุยประเทศไทยไดนาปุยมาใช

ครั้งแรกเมื่อป 2450 โดยสมเด็จพระพุทธเจาหลวงที ่5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปและทรงนาปุยเคมี

กลับมาทดลองใชจากน้ันเปนเวลาอกีประมาณ 40 ปเศษจึงมีการนําปุยเคมจีากตางประเทศเขามาใช

อยางตอเน่ือง (ประเสริฐ วานิชนาม, 2546, หนา 1) แมวาสินคาเกษตรจะเปนสินคาทีส่รางรายได

ใหกับประเทศแตเกษตรกรก็พบกับปญหาภาวะผลผลิตไดกําไรตํ่าและตนทุนการผลิตสูงทัง้ตนทุนทีม่า

จากเมล็ดพันธุคานามันคาขนสงปุยเคมีคายาปราบศัตรูพืชซึง่แนวโนมที่ผานมาความตองการใชปุยเคมี

และยาปราบศัตรพูืชของประเทศไทยเพิม่สงูข้ึนเรือ่ย ๆ ซึ่งราคาปุยและยาปราบศัตรพูืชก็เพิม่ตามไป

ดวยทําใหเกษตรกรไทยมีตนทุนทีสู่งข้ึนตามไปดวย (กรมวิชาการเกษตร, 2552)  

อําเภอเมืองจงัหวัดกําแพงเพชรเปนอําเภอหน่ึงทีม่ีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพหลกัคือ

เกษตรกรรมโดยมปีระชากรทีป่ระกอบอาชีพการเกษตรจํานวน 24,025 ครัวเรือนและมีพื้นที่ในการ

เพาะปลูกจํานวน 951,941 ไรซึ่งผลผลิตที่ใชเพาะปลูกทางการเกษตรที่สําคัญไดแกขาวออยขาวโพด

มันสําปะหลัง (สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร, 2555) โดยในการทําการเกษตรของ

เกษตรกรก็ตองการที่จะทําใหผลผลิตที่ไดมีความอุดมสมบูรณอยูในสภาพที่สามารถจําหนายไดใน

ราคาดีปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงทีจ่ะเกษตรกรจําเปนตองนํามาใชใน

การเกษตรเพือ่ใหไดผลผลิตตามที่ตองการซึง่ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร มีรานขายเคมี

เกษตรเกาแกอยูหลายรานที่ยังคงจําหนายสินคาเกษตรมาจนถึงปจจุบันหน่ึงในน้ันคือรานสรุิยา

การเกษตรเปนรานมีการจําหนายเคมีเกษตรที่ใหบริการเกษตรกรมาเปนเวลา 16 ป ต้ังแต พ.ศ. 2542 

ถึงปจจุบัน มีการจําหนายเคมเีกษตรไมวาจะเปนปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชปจจบุันมียอดขายอยูใน

ระดับทีล่ดลงจากเดิม เพราะปจจบุันการจําหนายเคมีเกษตรมีการแขงขันสูงข้ึนมากถึง 99 ราน เคมี

เกษตรน้ันมีย่ีหอทีห่ลากหลายทําใหเกษตรกรสามารถเลือกซือ้ไดตามความพอใจของเกษตรกรเอง  

ซึ่งรานสุริยาการเกษตรมกีารจัดกจิกรรมเกือบทั้งฤดูกาลไมวาจะเปนฤดูกาลเพาะปลูกก็จะมีการลด

ราคาหากลูกคามีการชําระเงินแบบเงินสด การจัดโปรโมช่ันลด แลก แจก แถม และการใหลูกคานํา 
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ฝากลองยาเกา ขวดยาเกา กระสอบปุยเกา ใหนํามาแลกเปนสวนลดจากการซื้อสินคา จากเหตุผล

เหลาน้ีจึงทําใหผูทําวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงกลยุทธที่จะทําใหเกษตรกรตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรจาก 

รานสรุิยาการเกษตร 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตและจากการทบทวนงานวิจัยทีเ่กี่ยวของทัง้ในสวนงานวิจัยที่

เกี่ยวของพบวาของ พีระพันธ ชีพเหล็ก (2543) ไดวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกใชปุยเคมีของ

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการวิจยัพบวา เกษตรกรสวนใหญมี

พฤติกรรมการเลอืกใชปุยเคมีจากความคุนเคยมากทีสุ่ด และใหความสําคัญกบัสือ่สิง่พิมพนอยทีสุ่ด  

โดยที่เกษตรกรที่ไดรับการศึกษาสูงมกัจะประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมเสริมไปดวยจึงทําใหมี

รายไดของครัวเรือนตอเดือนมากกวาการทํางานในภาคเกษตรกรรมเพียงอยางเดียว ของ อะนุพร  

อยูสุข (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรอําเภอ

บางระกําจงัหวัดพิษณุโลกซึง่ผลการวิจัยพบวาทางดานคาเฉลี่ยของสวนประสมทางการตลาดดาน

ราคาอยูในระดับมาก ของ วิกรม โงวสุวรรณ (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชปุยของ

เกษตรกรชาวสวนยางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสตูลผลการศึกษาพบวาเกษตรกรสนใจเกี่ยวกับราคา

ของผลิตภัณฑ ของ สิริกานต จริวัฒนจําเริญ (2550) การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย 

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อปุยอินทรียของเกษตรกรในอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการ 

ศึกษาพบวาปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อปุยอินทรียของเกษตรกรในอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา คือ ปจจัยดานราคา พบวาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ปุยอนิทรียโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ผูวิจัยพบวาราคาเปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตร โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ปจจัยภายดานเศรษฐกจิธรรมชาติและนโยบายภาครัฐโดยรวมมผีลตอพฤติกรรมการซื้อ

เคมีเกษตรของเกษตรกรสวนพื้นที่เพาะปลูกมผีลตอพฤติกรรมการซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรดาน

จํานวนครั้งทีซ่ื้อเคมเีกษตรโดยเฉลี่ยตอปดานชวงเวลาที่ทาการซื้อปุยดานจํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใชซื้อ

เคมีเกษตรและรายไดเฉลี่ยตอปมผีลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรดานชวงเวลาทีท่ําการ

ซื้อปุยดานชวงเวลาที่ทําการซื้อสารกําจัดศัตรพูืชและสารกําจัดโรคพืช ดานจํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช

ซื้อเคมเีกษตร ผูวิจัยไดศึกษาและเห็นวาปจจัยดานราคาน้ันมีความสําคัญแตความสําคัญของราคาน้ัน

ตองมีกลยุทธตาง ๆ ประกอบอยู  

ดังน้ันผูทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมใหทีส่งผลตอการ

ตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร 

เพื่อใหรานสรุิยาการเกษตร นําผลไปใชในการกําหนดราคาผลิตภัณฑทางการเกษตรใหลูกคาสนใจมา

เลือกซื้อผลิตภัณฑของทางรานเพิม่มากข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตรของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร 

1.2.2 เพื่อศึกษาความเห็นของลูกคาทีม่ีตอกลยุทธการกําหนดราคาแบบสวนลดและสวนยอม

ให ของรานสุริยาการเกษตรที่มาใชบริการ 

1.2.3 เพื่อวิเคราะหกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมใหที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ทางการเกษตรของเกษตรกรจากรานสุริยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

  

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวย

แบบสอบถามที่สรางข้ึนและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ีคือ 

1.3.1 เกษตรกรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทั้งหมดประชากรที่ใชศึกษากลุม

ตัวอยาง 116 ตําบล จํานวนเกษตรทั้งหมด 73,531 คน (สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร, 2555) 

 1.3.2 ตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกจากประชากรที่เปนเกษตรกรในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัด

กําแพงเพชรทั้งหมด 16 ตําบล โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

และใชจํานวน 397 คน ซึ่งจํานวนน้ีไดจากการใชตารางสําเรจ็รปูของ Yamane (1967) 

จากสูตร n = N / 1 + N(e)² 

โดย n แทนขนาดตัวอยางที่คํานวณได, N แทนจํานวนประชากรทั้งหมด, e แทนคา

ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 

  n = 73,531/1+73,531(0.05)² 

  n = 397 คน 

1.3.3 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2006) 

- การตระหนักถึงปญหา 

- การคนหาขอมลู 

- การประเมินทางเลือก 

- พฤติกรรมหลังการซือ้ 
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ตัวแปรตนคือกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให (Kerin, Berkowitz, Hartley  

& Rudelius, 2003) ประกอบดวย 

  (1) สวนลดเงินสด (Cash Discount) 

(2) สวนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) 

(3) สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก (Trade – in Allowance) 

(4) สวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาด (Promotional Allowance) 

1.3.4 สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูล คือรานสุรยิาการเกษตร เลขที่ 19/1 หมู1 

ต.วังทอง เขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

1.3.5 ระยะเวลาในการศึกษา เริม่ต้ังแต กรกฎาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559 

 

1.4 ประโยชนท่ีใชในการศึกษา 

ผลจากการศึกษามีประโยชนตอฝายที่เกี่ยวของดังน้ี คือ 

1) รานสรุิยาการเกษตร สามารถนําผลเรื่องกลยุทธการกําหนดราคาแบบสวนลดและสวน

ยอมให ทีส่งผลตอการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑทางการเกษตรของเกษตรกร ไปปรบัใชทางดานราคาขาย

ผลิตภัณฑทางการเกษตรไดโดยจะทําใหมลีูกคามาใชบรกิารในรานเพิ่มมากข้ึน   

2) นักวิชาการและผูทีส่นใจสามารถนําผลงานวิจัยน้ีนําไปใชเพือ่เปนประโยชนทางดาน

วิชาการที่นําไปประยุกตใชปรบัปรุงและพฒันากลยุทธการกาํหนดราคาแบบสวนลดและสวนยอมให 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการตอยอดการศึกษา 

3) รานคาที่ขายเกี่ยวกับเคมเีกษตรสามารถนําผลสามารถนําผลเรื่องกลยุทธการกําหนดราคา

แบบสวนลดและสวนยอมให ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทางการเกษตรของเกษตรกร ไปใช

ประโยชนในการเพิม่ลกูคาได 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

เกษตรกร หมายถึง ผูที่ประกอบอาชีพในการทํานา ทําไร ทาํสวนหรือเลี้ยงสัตว 

เคมีเกษตร หมายถึง สารเคมีกลุมหน่ึงที่ไดจากการสังเคราะหข้ึน หรือไดจากธรรมชาติ  

มีประสิทธิภาพในการปองกัน ควบคุม และทําลายศัตรูพืช ไดแก โรคพืช แมลง วัชพืช และศัตรูสัตว 

ไดแก เช้ือโรค แมลง ปรสิต ศัตรมูนุษย ไดแก เช้ือโรค แมลง และสัตวที่เปนพาหะนําโรค เชน หนู 

แมลงสาบ เปนตน 

สวนลดปริมาณ หมายถึง เปนจํานวนเงินทีผู่ขายยอมใหผูซื้อหักออกจากราคาที่กําหนดไว 

สวนลดการคา หมายถึง บางทีเรียกวา สวนลดตามหนาที่ (Functional Discount) เปน

สวนลดทีผู่ผลิตจายใหกบัคนกลางในชองทางการจําหนาย 
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สวนลดเงินสด หมายถึง เปนสวนลดจากราคาขายที่ผูซือ้ไดรบัจากการชําระสินคาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

สวนลดตามฤดูกาล หมายถึง จัดเปนสวนลดทีเ่หมาะสมสําหรับ ผลิตภัณฑตามฤดูกาล 

สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก หมายถึง เปนการทีผู่ขายขายสินคาใหมโดยยอม 

ใหผูซือ้นําสินคาเกาที่ยังมีมลูคามาแลกซื้อ 

สวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาด หมายถึง  สวนยอมใหหรอืเงื่อนไขบางประการที่

องคกรจัดใหแกผูจัดจําหนาย 

สวนยอมใหสําหรับการเปนนายหนา หมายถึง ในกรณีทีม่ีผูเขามาทําหนาทีเ่ปนคนกลางใน

การซื้อขาย หรือเรียกวา นายหนา องคกรจําเปนตองจัดใหมคีาตอบแทนสําหรบันายหนาดวย 

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกทีจ่ะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากทางเลอืก 

ตาง ๆ ที่มีอยูซึง่ผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบรกิารอยูเสมอใน

ชีวิตประจําวัน 

 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

บทน้ีเปนการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรของการศึกษาซึ่ง

ผูวิจัยไดทําการสบืคนจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลงตาง ๆ โดยแบงเน้ือหาของบทน้ี

เปน 3 สวน คือ 

1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรตน เรื่อง กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให 

2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรตาม เรื่อง การตัดสินใจของผูซื้อ 

3) งานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวยงานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัเรื่อง 

รายละเอียดในแตละสวนที่กลาวมาขางตนมสีาระสําคัญดังน้ี 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให 

ความเปนมาและความสําคญัของราคา 

ความสําคัญและความเปนมาของราคาแตเดิมราคาเกิดจากการตอรองกันระหวางผูซือ้และ

ผูขาย ผูขายรายใหญเริ่มมบีทบาทในการกําหนดราคาสําหรบัสินคาอุตสาหกรรมมากข้ึน และใน

ปจจุบันราคาสินคาเกิดข้ึนจากหลายฝาย หากผูซื้อมีความรู และพิถีพิถันกับการเลือกซื้อสินคาจะทํา

ใหคนกลางตองลดราคาสินคาลง จากน้ันคนกลางก็จะไปกดดันใหผูผลิตลดราตามไปดวย นอกจากน้ี

บางสถานการณรัฐบาลอาจเขามามสีวนรวมในการกําหนดราคาเพื่อความยุติธรรมอีกดวยก็ได ราคาจึง

เปนกญุแจและกลไกลที่สําคัญเพื่อสรางกําไรใหกับบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว การตัดสินใจ

ดานราคามีผลกระทบอยางมากตองบกําไรและขาดทุน ที่มีคุณคาสูงสุด คุณคาเปนผลรวมของราคา 

ความไดเปรียบดานหนาที่ และดานจิตวิทยาของย่ีหอ บริษัทจะเสนอสิ่งที่ดีที่สุด โดยใชนวัตกรรม 

คุณภาพ ความรวดเร็วในการสงมอบ (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) 

ความหมายของราคา (Price) เปนจํานวนเงินที่ใชในการแลกเปลี่ยน และใชกําหนดมลูคา

ของสินคาหรือบริการคือมลูคาในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ หรือบรกิารในรปูแบบของเงินตราวา

ผลิตภัณฑน้ัน และบริการจะถูกพฒันาอยางถูกตองตามความตองการ ของตลาดเปาหมายแลวก็ตาม

ไมไดหมายความวาผลิตภัณฑจะขายไดตามเปาหมายทีก่ําหนดไวราคาจะตองใหถูกตองและยุติธรรม

โดยคํานึงถึงตนทุน ลักษณะการแขงขันในตลาดเปาหมายไดเปนอยางดี (เชาว โรจนแสง, 2545) หรือ 

หรือมูลคาของสินคาและบรกิารที่วัดออกมาเปนตัวเงิน การกําหนดรามีความสําคัญตอกจิการมาก 

กิจการไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุนการ

ผลิต สภาพการแขงขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของคูแขงขัน ดังน้ันกิจการจะตองเลือกกลยุทธที่

เหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินคาและบริการ ประเด็นสาํคัญจะตองพิจารณาเกี่ยวกบัราคาไดแก 
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ราคาสินคาที่ระบุในรายการหรือราคาทีร่ะบุ (List Price) ราคาที่ใหสวนลด (Discounts) ราคาที่มี

สวนยอมให (Allowances) ราคาที่มีชวงระยะเวลาทีก่ารชําระเงิน (Payment Period) และราคา

เงื่อนไขใหสินเช่ือ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) 

องคประกอบ 

ราคาผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ ชนิดใดชนิดหน่ึงประกอบดวยปจจัยมากมาย แตปจจัย 

ที่ถือเปนทางดานราคา (ธิดารัตน โชคบัณฑิต, 2549) หัวใจสําคัญที่ตองคํานึงถึง 5 ประการดังน้ี                

1) ตนทุนทางดานของราคา เปนคาใชจายทีเ่กิดข้ึนในการดําเนินการผลิตภัณฑสินคาหรือ

บริการ กอนที่กจิการจะกําหนดไวอยางไร หรือวาอยากไดกาํไรเทาไร กิจการควรที่จะต้ังราคา และ

คํานวณตนทุนทั้งหมดออกมาใหเรียบรอยกอน ทั้งคาวัตถุดิบ คาแรงงานคาใชจายในการผลิตคาขนสง

คาโฆษณา และอื่น ๆ (สุชาดา รมไทรทอง, 2551) 

2) กําไรทางดานของราคา บริษัทกจิการดานธุรกิจควรคํานึงถึงอยูเสมอ ตลอดระยะเวลา

ของกระบวนการต้ังราคาสินคาหรอืผลิตภัณฑ เพราะกําไรเปนเครื่องบงบอกถึงความสามารถของ

ธุรกิจผลิตภัณฑหรือบริการ และสามารถที่จะอยูไดถึงอนาคต ผูประกอบการธุรกิจภัณฑสินคาบริการ

ของหลาย ๆ จึงหันมาสนใจเรื่องราคาเพือ่เปนการทํากําไรใหถึงเปาหมายตามที่กจิการตองการ 

(สุชาดา รมไทรทอง, 2551) 

3) ความตองการของตลาดทางดานของราคา การกําหนดราคามักจะข้ึนอยูกบักลไกของ

ตลาดผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ ถาสินคาหรอืผลิตภัณฑบริการในชวงเวลาน้ันมีความตองการจาก

ผูบริโภคสูงมาก และในทางกลับกันถาหากสินคาและบริการในขณะน้ันไมเปนที่ตองการของผูบรโิภค

การกําหนดราคาของสินคาหรอืบริการน้ันก็จะลดลงตามไป (สุชาดา รมไทรทอง, 2551) 

4) คูแขงทางดานของราคา ราคาของภัณฑสินคาและบริการน้ัน มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อสินคาคอนขางมาก ถาสินคาหรอืบริการเจาหน่ึงมีราคาถูกกวาและเมื่อเทียบกบัคุณภาพและ

วัตถุดิบแลวมีความใกลเคียงกัน ผูบริโภคก็มกัจะเลอืกสินคาที่ราคาถูกกวาเพราะคุณภาพไมแตกตาง

กันมากดังน้ันการต้ังราคาจากตนทุนและความตองการของตลาดน้ันอาจไมเพียงพอดวยซ้ําไป (สุชาดา 

รมไทรทอง, 2551) 

5) คุณคาท่ีรบัรูในสายตาผูบริโภคทางดานของราคา เปนความรูสกึของผูบริโภคที่เกิดจาก

การรบัรูถึงคุณภาพผลิตภัณฑสินคาและบริการ คุณภาพที่เหนือกวา และนําไปสูการตัดสินใจซื้อ 

(สุชาดา รมไทรทอง, 2551) 
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กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให 

ศิริวรรณ เสรรีัตน (2534) กลาววา สวนลด (Discounts) เปนสวนที่ลดใหจากราคาที่กําหนด

ไวในรายการ เพื่อใหผูซือ้กระทําหนาที่ทางการตลาดบางอยางที่เปนประโยชนตอผูขาย เชน สวนลด

ปริมาณ สวนลดการคา สวนลดเงินสดและสวนลดตามฤดูกาลสวนยอมให (Allowances) คือ สวนลด

ที่ผูขายลดใหกับผูซือ้ เพื่อใหผูซือ้ทําการสงเสรมิการตลาดใหกับผูขายเชน สวนยอมใหจากการนํา

สินคาเกามาแลก สวนยอมใหสําหรับการสงเสรมิการตลาด สวนยอมใหสําหรับการเปนนายหนา 

ประกอบดวย 

 1) สวนลดปริมาณ (Quantity Discount) เปนจํานวนเงินที่ผูขายยอมใหผูซื้อหกัออกจาก

ราคาที่กําหนดไวมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหผูซื้อ ซื้อในปรมิาณที่มากข้ึน หรอืซื้อจากผูขายเพียง 

แหงเดียว หลักเกณฑการใหสวนลดจะคิดจากยอดเงินหรือปริมาณทีส่ั่งซือ้ก็ได สวนลดปริมาณมี  

2 ลักษณะ คือ 

ก. สวนลดปริมาณแบบสะสม (Cumulative Quantity Discount) คือสวนลดปริมาณที่

คํานวณจากปริมาณการการสัง่ซื้อทั้งหมด ภายในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงวัตถุประสงคเพื่อตองการ

ใหผูซือ้ ๆ จากผูขายคนใดคนหน่ึงแทนการซื้อจากผูขายหลาย ๆ แหงและเปนการสรางความภักดีของ 

ผูซื้อที่มีตอผูขายคนใดคนหน่ึงอันจะนําไปสูการซื้อทีส่ม่ําเสมอในระยะยาว จึงมีช่ือเรียกอีกอยางวา 

สวนลดอุปถัมภ (Patronage Discount) เหมาะสําหรับสินคาที่เนาเสียงาย หรือเสื่อมสภาพเร็ว 

ตัวอยางบริษัทแหงหน่ึง กําหนดวาในระยะ 3 เดือน ถาผูซื้อ ๆ สินคาจากผูขายรวมแลวไดจํานวนหน่ึง 

จนไดรับสวนลดตามอตัราทีผู่ขายกําหนดข้ึน ซึ่งการซื้อน้ันจะเปนกี่ครั้งก็ได เชน  

จํานวน 10 หีบ ไดสวนลด 3% 

จํานวน 15 หีบ  ไดสวนลด 4% 

  จํานวน 25 หีบ ไดสวนลด 5% 

  มากกวา 25 หีบ ไดสวนลด 8% เปนตน 

ข. สวนลดปริมาณแบบไมสะสม (Noncumulative Quantity Discount) คือ สวนลด

ปริมาณที่คํานวณจากยอดซื้อครัง้เดียวในแตละครั้ง จากการซื้อสินคาชนิดเดียวหรือหลายชนิด 

วัตถุประสงคเพื่อใหผูซื้อเพิ่มปริมาณการสัง่ซื้อจํานวนมากในแตละครั้ง ตัวอยาง การกําหนดสวนลด

ปริมาณแบบไมสะสม 

   จํานวนหนวย   สวนลดที่ให 

1                                ไมไดสวนลด 

                 2 – 5        10% 

      6 – 10          20% 

      มากกวา 10         25% 
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2) สวนลดการคา (Trade Discount) บางทีเรียกวา สวนลดตามหนาที่ (Functional 

Discount) เปนสวนลดที่ผูผลิตจายใหกบัคนกลางในชองทางการจําหนาย เพือ่ใหผูซื้อทําหนาที่

ทางการตลาดบางอยางแทนผูผลิตลักษณะของสวนลดการคาจะเปนดังน้ี 40%, 10% ซึ่งหมายความ

วาเปนสวนลดที่ใหกบัพอคาปลีก 40% จากราคาขายปลีกทีก่ําหนดและเปนสวนลดที่ใหกบัพอคา 

10% จากราคาขายที่ขายใหพอคาปลีก ซึ่งก็คือราคาขายปลกีที่กําหนดลบดวยสวนลดที่ใหพอคาปลีก 

ตัวอยาง ถาราคาสินคาขายปลีกเทากบั 200 บาท จะมีการคํานวณดังน้ี 

   ราคาขายปลีกสินคา  = 200 บาท 

สวนลดที่ใหกับพอคาปลีก  40%  =   80 บาท 

ราคาที่ขายใหกับพอคาปลีก = 120 บาท 

(ตนทุนของพอคาปลกี) 

   สวนลดใหกับพอคาสง 10% =  12 บาท 

   ราคาที่ขายใหกับพอคาสง   = 108 บาท 

จากการคํานวณจะเห็นวา ถาขายใหกับพอคาปลีกจะใหสวนลด จากการคํานวณจะเห็นวา  

ถาขายใหกับพอคาปลีกจะใหสวนลด 40% แตถาขายใหกับพอคาสงจะลด 40% และลดอีก 10% 

จากยอดทีล่ดแลว ซึ่งเราเรียกการลดราคาในกรณีหลังทีล่ดแลวและลดอีกวา สวนลดแบบลกูโซ 

(Chain Discount) สวนลดแบบลูกโซน้ีมกัจะนําไปใชรวมกบัสวนลดปรมิาณ ตัวอยางเชน กําหนด

เงื่อนไขวาซื้อจํานวน 100 ถึง 200 หนวย (ซึ่งมักเปนพอคาปลีกซื้อ) ใหสวนลด 40% ถาซื้อ 201 ถึง 

400 (สวนใหญเปนพอคาสัง่ซื้อ) ใหสวนลด 40%, 10% เปนตน 

3) สวนลดเงินสด (Cash Discount) เปนสวนลดจากราคาขายที่ผูซื้อไดรับจากการชําระคา

สินคาภายในระยะเวลาที่กําหนด วัตถุประสงคของสวนลดเงนิสดน้ีก็เพือ่กระตุนใหผูซื้อมีการชําระคา

สินคาเร็วข้ึนเปนการปรับสภาพคลองทางการเงินของผูขาย ลดจํานวนหน้ีสินและคาใชจายในการเรียก

เก็บหน้ี การคํานวณสวนลดเงินสด จะคิดจากจํานวนเงินสุทธิที่คงคางหลังจากหักสวนลดการคาและ

สวนลดปริมาณแลว ลกัษณะเงื่อนไขการใหสวนลดเงินสดมีสวนประกอบ 3 สวน คือ (1) % ที่ให

สวนลด (2) ระยะเวลาที่ไดสวนลด (3) วันที่ถึงกําหนดชําระโดยไมไดสวนลดตัวอยางสวนลดเงินสดมี

ดังน้ี     

2/10, n/30 หมายความวา ถาชําระภายใน 10 วัน นับจากวันที่ที่ปรากฏในใบอินวอยช  

จะไดสวนลด 2% และตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ทีป่รากฏในใบอินวอยช โดยไมไดรับสวนลด 

1/10, n/30 e.o.m (End of Month) หมายความวา จะไดรับสวนลด 1% ถาชําระภายใน 

10 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนทีป่รากฏในใบอินวอยชและตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันสิ้น

เดือนของเดือนที่ปรากฏในใบอินวอยช โดยไมไดรับสวนลด 
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3/15, n/60 r.o.g (Receipt of Goods) หมายความวา จะไดรับสวนลด 3% ถาชําระภายใน 

15 วัน นับจากวันที่ที่ไดรบัสินคาและตองไมเกิน 60 วัน นับจากวันที่ที่ไดรบัสินคา โดยไมไดรบัสวนลด 

4) สวนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) จัดเปนสวนลดที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ

ตามฤดูกาล เชน พัดลม เครื่องปรบัอากาศ เสื้อกันหนาว เสือ้กันฝน รม ครีมปองกันอากาศหนาว หรือ

ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่องคกรตองการจําหนายนอกฤดูกาล จึงกระตุนการซื้อนอกฤดูกาลดวยการ

ใหสวนลดตามฤดูกาล 

5) สวนยอมใหจากการนาํสินคาเกามาแลก (Trade – in Allowance) เปนการทีผู่ขายขาย

สินคาใหมโดยยอมใหผูซื้อนําสินคาเกาที่ยังมมีูลคามาแลกซื้อโดยราคาของสินคาใหมจะประกอบดวย 

จํานวนเงินที่ตองชําระเพิ่มและมลูคาของสินคาเกาทีผู่ขายยอมให ตัวอยางเชน บริษัทชิงเกอร ขาย

จักรเย็บผาใหมใหกบัผูซื้อที่นําเอาจกัรเย็บผาเกามาแลกซื้อ โดยตีราคาของจักรเย็บผาเกาให 1,000 

บาท สวนที่ขาดผูซื้อจะตองจายเพิม่เติมวิธีน้ีจะทําใหผูบริโภคพอใจที่จะมสีินคาใหม ๆ ใชอยู

ตลอดเวลาและคนกลางสามารถขายสินคาไดงายข้ึน 

6) สวนยอมใหสาํหรับการสงเสริมการตลาด (Promotional Allowance) คือสวนยอมให

หรือเงื่อนไขบางประการที่องคกรจัดใหแกผูจัดจําหนาย เพื่อเปนการตอบแทนแกผูจัดจําหนายที่ให 

บริการสงเสรมิการตลาดแกผลิตภัณฑขององคกร สวนยอมใหอาจจะอยูในรูปของผลิตภัณฑของแถม 

เชน ซื้อ 1 แถม 1 หรือการใหสวนลดพิเศษแกผูบริโภคในราคาตํ่ากวาปายราคาที่กําหนด 

 7) สวนยอมใหสาํหรับการเปนนายหนา (Brokerage Allowance) ในกรณีที่มผีูเขามาทํา

หนาที่เปนคนกลางในการซื้อขาย หรอืเรียกวา นายหนา องคกรจําเปนตองจัดใหมีคาตอบแทนสําหรับ

นายหนาดวย เชน คานายหนาในการซื้อขายที่ดิน หรอืคานายหนาในการซือ้ขายหลัก 

ผลจากการศึกษากลยุทธสวนลดสวนยอมให ทัง้หมด 7 กลยุทธ ผูวิจัยจึงเลอืกศึกษากลยุทธ  

4 กลยุทธดังน้ี  

1) สวนลดเงินสด (Cash Discount)  

2) สวนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) 

3) สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก (Trade – in Allowance)   

4) สวนยอมใหสําหรับการสงเสรมิการตลาด (Promotional Allowance)  

เหตุผลทีผู่วิจัยเลอืกศึกษา 4 กลยุทธเพราะทางรานสุริยาการเกษตรมีการดําเนินกจิกรรมที่มี

ทั้ง 4 กลยุทธมาต้ังแตเริ่มเปดการขายเคมเีกษตร ผูวิจัยจงึสนใจที่จะศึกษากลยุทธทั้ง 4 ดานวากลยุทธ

ทั้ง 4 สงผลตอการตัดสินใจซื้อของเกษตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร    
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

 ความหมายของการตัดสนิใจ 

 Schiffman และ Kanuk (1994) ไดใหความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภค 

หมายถึง ข้ันตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกข้ึนไปพฤติกรรมผูบริโภคมกีารพจิารณา

ในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งดานจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ  

  ศิริวรรณ เสรรีัตน (2538) ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจของผูซือ้ (Decision Process) 

หมายถึง ข้ันตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบริโภคจะพจิารณาใน

สวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจทัง้ ดานจิตใจ (ความรูสกึนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ 

การซื้อเปนกิจกรรมทางดานจิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดข้ึนชวงระยะเวลาหน่ึง กจิกรรมเหลาน้ีทํา

ใหเกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบดวยข้ันตอน 

ที่สําคัญ คือ การรับรูการคนหาขอมลู การประเมินผลทางเลอืก การตัดสินใจซื้อพฤติกรรมภายหลัง

การซื้อ 

Tariq, Nawaz และ Butt (2013) กลาววา การตัดสินใจซื้อเปนสัญญาโดยนัยทีลู่กคาจะซื้อ

สินคาอีกครัง้เมือ่ใดก็ตามทีลู่กคามีความตองการสินคาน้ันการตัดสินใจซื้อมีความสําคัญมากเน่ืองจาก 

บริษัท ตองการทีจ่ะเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑที่เฉพาะเจาะจง เพือ่วัตถุประสงค หรือเพื่อเพิ่มกําไร

ของพวกเขาความต้ังใจซื้อที่แสดงใหเห็นความประทับใจของการเกบ็ขอมลูลูกคา มีฟงกช่ันบางอยาง

ของตราสินคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

 Johnston (2013) กลาววา กระบวนการตัดสินใจซื้อของลกูคา เปนกระบวนการกอนทีลู่กคา

จะซื้อสินคาหรือบริการ ผูประกอบการตองทําความเขาใจเกีย่วกับข้ันตอนการตัดสินใจซือ้ของลูกคา 

ซึ่งการตัดสินใจซื้อไมเพียงแตเปนสิ่งทีส่ําคัญมากสําหรบัผูประกอบการ แตยังชวยใหองคกรสามารถ

ปรับกลยุทธการขายตามกระบวนการตัดสินใจซื้อของลกูคาไดอีกดวย 

Kim, Galliers, Shin, Han และ Kim (2012) ไดอธิบายการตัดสินใจซือ้ไววา เปนการ

ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑหรอืการรับบรกิารกบัผูผลิตรายเดิมทีม่ีผลเกิดจากความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ

และการบรกิารดังกลาวสืบเน่ืองจากการตัดสินใจในครั้งแรกที่อาจเกิดไดจากปจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกในตัวของผูบริโภคเองเปนหลกั 

 วจนะ ภูผานี (2555) กลาววา การตัดสินใจซือ้ของผูบริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑหรือบรกิาร

อื่น ๆ จากทางเลอืกตาง ๆ ที่มอียู ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีอยู 3 ระดับ คือ 

การตัดสินใจตามความเคยชิน การตัดสินใจทีจ่ํากัด และการตัดสินใจอยางกวางขวาง 
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กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภค 

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคสามารถพิจารณาตามข้ันตอนตาง ๆ ไดเปน  

5 ข้ันตอน โดยเริ่มจากเหตุการณกอนที่จะมีการซื้อสินคาจรงิ ๆ จนถึงเหตุการณภายหลังจากการซือ้ 

ซึ่งสรุป ข้ันตอนทีส่ําคัญไดดังน้ีคือ (Kotler & Keller, 2006, p. 181) 

 1) การรบัรูถึงความตองการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการซื้อมจีุดเริ่มตนจากการ

ที่ผูบริโภคมีความตองการทีอ่าจไดรบัจาการกระตุนจากภายนอกเชนสื่อโฆษณาที่จูงใจหรือเห็นคนรอบ

ขางใชสินคาน้ัน ๆ เปนตนหรือจากภายในเชนความรูสึกหิวความตองการข้ันพื้นฐานเปนตน 

 2) การคนหาขอมลู (Information Search) หลงัจากผูบริโภคเกิดความตองการแลวการ

คนหาเสาะหาศึกษาขอมลูของสินคาน้ัน ๆ เปนข้ันตอนทีจ่ะเกิดตอมาแตทั้งน้ีกระบวนการหาขอมลูใน

ข้ันน้ีอาจไมเกิดข้ึนในกรณีที่ผูบรโิภคมีความตองการสินคาน้ัน ๆ สูงมากและสามารถซือ้สินคาไดทันที

การเสาะหาขอมูลอาจไมมเีพราะผูบรโิภคจะซื้อสินคาในทันทีแตถาหากมีความตองการธรรมดาตาม

ธรรมชาติและไมอาจหาซื้อไดทันทีการเสาะหาขอมลูกจ็ะเกดิข้ึนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ เมือ่

ผูบริโภคไดรับการกระตุนมีแนวโนมทีจ่ะคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาน้ัน ๆ ซึ่งสามารถจําแนก

ออกเปน 2 ระดับ คือ การคนหาขอมลูแบบธรรมดา ไดแก การเปดรบัขอมลูเกี่ยวกบัสินคามากข้ึน 

และในระดับถัดมาบุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมลูขาวสารอยางกระตือรือรน โดยการอานหนังสือ 

การสอบถามเพื่อนหรือการเขารวมกจิกรรมอื่น ๆ เพื่อเรียนรูเกี่ยวกบัสินคาน้ัน แหลงขอมลูขาวสาร

หลักที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจซือ้แบงออกเปน 4 กลุมดังน้ี 

2.1) แหลงบุคคล (Personal Source) ไดแก ครอบครัว เพือ่น คนรูจัก 

2.2) แหลงการคา (Commercial Source) ไดแก การโฆษณา พนักงานขายบรรจุภัณฑ 

การสาธิตสนิคา 

2.3) แหลงชุมชน (Public Source) ไดแก สื่อมวลชน องคกรคุมครองผูบริโภค และ

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

2.4) แหลงทดลอง (Experimental Source) ไดแก การจัดการ การตรวจสอบและ

การทดลองใชผลิตภัณฑแหลงขอมลูขาวสารแตละแหลงจะมอีิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อตางกันไป ตาม

ประเภทของผลิตภัณฑและบุคลิกลกัษณะเฉพาะของผูซื้อ โดยทั่วไปผูบริโภคจะไดรบัขอมลูขาวสาร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑสวนใหญจากแหลงการคาทีจ่ะใหความรูและขอมลูขาวสารแตแหลงขอมูลขาวสารที่

มีประสิทธิภาพทีสุ่ด คือ แหลงบุคคล ซึง่ทําหนาที่ในการใหขอมูลที่ถูกตองและชวยประเมินผลขอมูล 

3) การประเมินทางเลอืกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบริโภคไดมี

การเสาะหาขอมูลแลวจากน้ันผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง ๆ น่ันหมายถึง

ผูบริโภคตองมีการตัดสินใจวาจะซื้อสินคาย่ีหออะไรหรือซื้อสนิคาอะไรผูบริโภคแตละคนกม็ีแนวทาง 
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การตัดสินใจที่แตกตางกันข้ึนอยูกับสถานการณของการตัดสนิใจและทางเลือกที่มีอยูนักการตลาด

จําเปนตองรูถึงวิธีการตาง ๆ ทีผู่บริโภคใชในการประเมินผลทางเลือกกระบวนการประเมินผลไมใช 

สิ่งทีง่ายและไมใชกระบวนการเดียวที่ใชกบัผูบริโภคทุกคนและไมใชเปนของผูซื้อคนใดคนหน่ึงในทุก

สถานการณซือ้แนวความคิดพื้นฐานที่ชวยเหลือในกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบริโภคมหีลาย

ประการ คือ 

  3.1) คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Attributes) และประโยชนของสนิคาที่ไดรับคือการ

พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับและคุณสมบัติของสินคาวาสามารถทําอะไรไดบางหรือมี

ความสามารถเพียงใด 

  3.2) ผูบรโิภคจะใหนํ้าหนักความสําคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ (Degree of 

Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคัญของคุณสมบัติ (Attributes Importance) ของสินคา

เปนหลักมากกวาพจิารณาถึงความโดดเดนของสินคา (Salient Attributes) ดังน้ันความเช่ือถือ

เกี่ยวกับตราสินคาอาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอ 

  3.3) ความเช่ือถือตอตราสินคา (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความเช่ือถือ

ตอตราของสินคาหรอืภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ที่ผูบริโภคไดเคยพบเห็นรบัรูจาก

ประสบการณในอดีต 

  3.4) ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมินวามีความพอใจตอสินคาแต

ละตราสินคาแคไหนถานําคุณสมบัติของสินคาเทียบกบัความพึงพอใจที่ไดรบัจากคุณสมบัติของแตละ

สินคาแลวก็จะสามารถประเมินการเลือกซือ้สินคาไดงายข้ึน 

  3.5) กระบวนการประเมินวิธีน้ีเปนอกีวิธีหน่ึงที่นําเอาปจจัยสําหรับการตัดสินใจเชน

ความพอใจความเช่ือถือในตราสินคาคุณสมบัติของสินคามาพิจารณาเปรียบเทียบใหคะแนนเพื่อหาผล

สรปุวาตราสินคาใดไดรับคะแนนจากการประเมินมากที่สุดกอนการตัดสินใจซื้อตอไป 

 4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจทําให

ผูบริโภคสามารถจัดลําดับความสําคัญของการเลือกซือ้ไดแลวในข้ันตอไปคือการพิจารณาถึงทัศนคติ

ของผูอื่นที่มีตอการตัดสินใจซื้อ (Attitudes of Others) และปจจัยที่ไมสามารถคาดการณได 

(Unexpected Situation) การที่ผูบรโิภคสามารถประเมินและเลือกสินคาหรือตราสินคาไดแลวไมได

หมายความวาจะเกิดการซือ้ไดเพราะปจจัยทั้งสองอยางน้ีซึง่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงจากการเลือก

บริโภคสินคาน้ัน ๆ ไดอีกดวย และเมื่อผานข้ันของการประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว ผูบริโภคจะได

สินคาตราย่ีหอที่ตรงกับความตองการของตนเองมากที่สุดทีต้ั่งใจจะซื้อ น่ันคือผูบรโิภคจะเกิดความ

ต้ังใจทีจ่ะซื้อ (Purchase Intention) ข้ึน แตอยางไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะทําการซื้อจรงิ ๆ อาจมี

ปจจัยอื่น ๆ เขามามผีลกระทบตอการตัดสินใจซือ้ของผูบริโภคไดอีก ไดแก ปจจัยทางดานสงัคม 

(Social Factors) เชน การที่นางสาวสุดสวยชอบรถญีปุ่นรุนขนาดเล็กประหยัดนํ้ามันและสะดวกใน
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การจอด แตลกูนองในที่ทํางานทีซ่ื้อรถใหมมีแตคนใชรถยุโรปแบบหรหูรา ราคาแพง อาจมผีลทําให

นางสาวสุดสวยลังเลไมกลาซื้อ หรือเปลี่ยนใจไปซือ้ย่ีหออื่น เพราะเกิดความรูสกึถึงความเสี่ยงวาไม

เปนที่ยอมรบัของคนในสังคม และยังเกี่ยวของกับปจจัยดานสถานการณทีเ่กี่ยวของกบัการซื้อ 

(Anticipated Situation Factors) เชนในชวงเวลาที่ตัดสินใจแลวไปจนถึงชวงเวลาทีจ่ะซือ้จริงอาจ

เกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ข้ึนไดแกภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า ผูซื้อตกงาน มีผูเคยใชมาบอกวา

สินคาย่ีหอน้ัน ๆ ไมดี เปนตน ซึง่จะมีผลทําใหผูบริโภคเกิดความลังเลใจในการซือ้ ทั้ง ๆ ที่มีความต้ังใจ

ซื้อแลว ดังน้ันนักการตลาดไมอาจจะเช่ือถือไดเต็มหน่ึงรอยเปอรเซ็นตวาการที่ผูบรโิภคมีความต้ังใจท่ี

จะซื้อสินคาของเราแลวจะตองมีการซื้อเกิดข้ึนจริง ๆ เพราะผูบริโภคมักจะเกิดการรับรูถึงความเสี่ยง 

(Risk Perception) เกิดข้ึนซึ่งผูบริโภคมักจะทําการลดความเสียงใหกบัตัวเองโดยการสอบถามจากผูที่

เคยใชหรือเลือกซื้อย่ีหอทีม่ีการรับประกันหรือเลือกเฉพาะย่ีหอที่มีคนใชกันมาก ๆ (ไวใจได) ดังน้ัน

นักการตลาดจะตองพยายามใหผูบริโภคไดรบัทราบขอมลูตาง ๆ เกี่ยวกับสินคา ใหความชวยเหลือ

แนะนําในการซื้อ และมีการรบัประกันการซื้อครั้งน้ัน ๆ เปนตน เพื่อชวยใหผูบริโภคคลายความรูสึก

เสี่ยงลงและตัดสินใจซือ้ไดงายข้ึน 

 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการซื้อแลวผูบริโภคจะ

ไดรับประสบการณในการบริโภคซึง่อาจจะไดรบัความพอใจหรือไมพอใจก็ไดถาพอใจผูบริโภคไดรบั

ทราบถึงขอดีตาง ๆ ของสินคากท็ําใหเกิดการซื้อซ้ําไดหรืออาจมีการแนะนําใหเกิดลกูคารายใหมไดแต

ถาไมพอใจผูบริโภคก็อาจเลิกซื้อสินคาน้ัน ๆ ในครั้งตอไปและอาจสงผลเสียตอเน่ืองจากการบอกตอทํา

ใหลูกคาซือ้สินคาไดนอยลงตามไปดวย 

 จึงสรปุไดวา ข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อ สินคาหรือบรกิารแตละประเภทที่แตกตางกัน 

ผูบริโภคอาจตองใชเวลาในการตัดสินใจนานและตองการขอมูลมาก ดังน้ันในการศึกษาครัง้น้ีผูศึกษาจึง 

ไดกําหนดตัวแปรการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร ตามข้ันตอนในการตัดสินใจ 5 ข้ันตอน คือ (1) การรบัรูถึงปญหา (2) การคนหา

ขอมูล (3) การประเมินผลทางเลอืก (4) การตัดสินใจซื้อ (5) การประเมินผลภายหลงัการซื้อ   

 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ธนภัทร พันธุเขตรกิจ (2556) เปนการศึกษา พฤติกรรมการซื้อปุยเคมีของเกษตรกรในเขต

อําเภอไทรงามจงัหวัดกําแพงเพชรพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีอายุ 51 ปข้ึนไป

มีจานวนสมาชิกในครอบครัวอยูในชวง 4 – 5 คนมีระดับการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 

มีรายไดตอปสูงกวา 200,000 บาทและมทีี่ดินในการทากินอยูในชวง 21-30 ไรจานวน 192 คนโดยผู

ที่มีอิทธิพลตอการซื้อปุยเคมีของเกษตรกรเกิดจากตนเองและพอแมมีคานิยมในการซื้อปุยเคมีเพราะ

เช่ือวาสามารถใหผลผลิตที่ดีไดไมมสีารพิษอันตรายและที่ซือ้ปุยเคมเีพราะตองการใชเองสวนปจจัย



15 

สวนประสมการตลาดที่มผีลตอการเลอืกซือ้ปุยเคมีของเกษตรกรในเขตอําเภอไทรงามจังหวัดกาแพง

เพชรโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากไดแกดานสงเสริมการตลาดดานผลิตภัณฑและดานชองทาง

การจัดจาพฤติกรรมในการซือ้ปุยพบวาเกษตรกรมปีรมิาณการใชปุยเคมีตอครั้งมากกวา 176 กิโลกรัม

มีระยะเวลาการซื้อปุยเคมีตอปนอยกวา 2 เดือนมีความถ่ีในการซื้อปุยเคมีตอปอยูในชวง 5 – 7 ครั้ง

โดยมีมูลคาที่ซื้อปุยเคมีตอปของเกษตรกรอยูในชวง 50,001 – 70,000 บาทและนาหนักสุทธิในการ

ซื้อปุยเคมีของเกษตรกรจะมีนาหนักสทุธิในการซือ้ปุยเคมีมากกวา 250 กิโลกรัมสวนเกษตรกรที่มี

รายไดมูลคาทีซ่ื้อปุยเคมีตอปและจํานวนการถือครองที่ดินทีแ่ตกตางกันมผีลตอปจจัยทีม่ีความสําคัญ

ตอพฤติกรรมการซื้อปุยเคมีไมแตกตางกันและอายุจานวนสมาชิกในครอบครัวรายไดตอปจํานวนที่ดิน

ที่ถือครองของเกษตรกรสามารถรวมพยากรณพฤติกรรมการซื้อปุยเคมีของเกษตรกรไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และ .01 

 อะนุพร อยูสุข (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมี

ของเกษตรกรอําเภอบางระกาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งผลการวิจยัพบวาพบวาเปนเพศชายมากกวาเพศ

หญิงที่รอยละมีอายุที่ชวงอายุ 36 – 50 ประดับการศึกษาทีม่ากที่สุดคือระดับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาหรือเทียบเทาที่รอยละ 66.3 สําหรับรายไดตอปคือ 300,001 บาทข้ึนไปมากที่สุดที ่

รอยละ 50 และรายไดหลกัของเกษตรกรคือรายไดจากการทาการเกษตรทีร่อยละ 90.7 ทางดาน

คาเฉลี่ยของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑดานราคาดานสถานที่ดานสงเสริมการขายและ

ดานบุคลากรอยูในระดับมากในดานของคาเฉลี่ยของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอยูในระดับมาก

เชนเดียวกันและการทดสอบสมมติฐานน้ันการปจจัยสวนประสมทางการตลาดน้ันมีความสัมพันธกบั

การตัดสินใจซื้อปุยเคมีของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเปนไปในทิศทางบวกคือเมื่อ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนไปตามความตองการมากข้ึนเกษตรกรจะซื้อปุยเคมมีากย่ิงข้ึน

นอกจากน้ีรายไดและการศึกษาที่แตกตางกันมผีลตอการตัดสินใจซือ้ปุยเคมีที่แตกตางกันแตการเขา 

รับการอบรมความรูดานการเกษตรที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อปุยเคมีที่แตกตางกัน 

 พลอยสุดา อรามรส (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อวัสดุการเกษตรของเกษตรกร

ในอําเภอบานโปงจงัหวัดราชบุรผีลการวิจัยพบวาระดับการศึกษาสูงสุดลักษณะการถือครองที่ดิน

ประเภทที่ทาการเพาะปลูกปจจัยสวนประสมการตลาดสําหรับสินคาการเกษตรและปจจัยภายนอกอัน

ไดแกดานเศรษฐกิจธรรมชาติและนโยบายภาครัฐโดยรวมมผีลตอพฤติกรรมการซื้อวัสดุการเกษตรของ

เกษตรกรสวนพื้นที่เพาะปลูกมผีลตอพฤติกรรมการซื้อวัสดุการเกษตรของเกษตรกรดานจํานวนครัง้ที่

ซื้อวัสดุการเกษตรโดยเฉลี่ยตอปดานชวงเวลาที่ทาการซือ้ปุยดานจานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใชซื้อวัสดุ

การเกษตรและรายไดเฉลี่ยตอปมผีลตอพฤติกรรมการซื้อวัสดุการเกษตรของเกษตรกรดานชวงเวลาที่

ทาการซือ้ปุยดานชวงเวลาที่ทาการซื้อสารกําจัดศัตรพูืชและสารกําจัดโรคพืชดานจํานวนเงินโดยเฉลี่ย

ที่ใชซื้อวัสดุการเกษตร 
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 สิริกานต จริวัฒนจําเริญ (2550) การศึกษาครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อปุยอินทรียของเกษตรกรในอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา

ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจซือ้ปุยอินทรียของเกษตรกรในอําเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา 

ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (สินคาและบริการ) ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนายและปจจัย

ดานการสงเสรมิการตลาด พบวาปจจยัที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ปุยอินทรีย โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละรายการ พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ (สินคาและบรกิาร) ปจจัยดาน

ราคาและปจจัยดานการจัดจําหนาย มีอิทธิพลอยูในระดับมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

อยูในระดับปานกลาง 

สิทธิชัย ยอดสุวรรณ (2550) พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสวนผลไมของ

เกษตรกร อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เกษตรกรที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทีเ่ปนกลุมตัวอยาง

สวนมากผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย อายุตํ่าสุด 21 ป อายุสูงสุด 68 ป อายุเฉลี่ย 44.2 ป  

จบการศึกษาจบช้ันสูงสุดช้ัน ประถมศึกษา ดานการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเกษตรกรที่ใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชสวนใหญมปีระสบการณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 20 ป แหลงขอมูลและ

คําแนะนําที่ไดรับมากที่สุด คือ จากเจาหนาที่ทางการเกษตร การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในแตละครัง้

สวนใหญเกษตรกรที่ใชสารเคมกีําจัดศัตรพูืชจะใช 2 ชนิดผสมกัน พฤติกรรมดานการเกบ็รักษาและ

ภาชนะบรรจุสารเคมกีําจัดศัตรูพืช พบวา เกษตรกรที่ใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมพีฤติกรรมอยูในระดับ

ดีมาก พฤติกรรมกอนที่จะปฏิบัติงานเพื่อใชสารเคมกีําจัดศัตรูพืช พบวา เกษตรกรที่ใชสารเคมกีําจัด

ศัตรูพืชมีพฤติกรรมอยูในระดับดีมาก พฤติกรรมขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวา เกษตรกรที่ใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีพฤติกรรมอยูในระดับ ดีมาก พฤติกรรมหลังพนสารเคมกีําจัดศัตรูพืช พบวา 

เกษตรกรที่ใชสารเคมกีําจัดศัตรพูืช มีพฤติกรรมอยูในระดับดีมากพฤติกรรมดานการปองกันอันตราย

จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวา เกษตรกรที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรพูืชมีพฤติกรรมอยูในระดับดี

มาก จากการสงัเกตพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ใชสารเคมีกําจัด ศัตรูพืช 

จํานวน 52 คน จากกลุมตัวอยางจํานวน 295 คน พบวา มีความสอดคลองกับการใหขอมลู ในแบบ 

สอบถามที่ไดสอบถามพฤติกรรมที่ตรวจสอบโดยการสงัเกตประกอบดวยพฤติกรรมกอนขอเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งน้ี คือ ควรมีการศึกษาถึงปจจัยทีม่ีผลกระทบทางสุขภาพ ของประชาชนที่อาศัยอยู

ใกลกับสวนผกัผลไมที่ใชสารเคมกีําจัดศัตรพูชื มีการวิเคราะหผลทาง วิทยาศาสตรดานผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมทั้งคุณภาพดิน คุณภาพนํ้า และคุณภาพอากาศ และควรมีการเฝาระวังอยางตอเน่ือง และ

ควรมีการศึกษาตนทุนในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในดานเศรษฐกจิเพื่อนําไปสูการสรางนโยบาย 

สาธารณเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาเกษตรกรรม ย่ังยืนตอไป 
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พีระพันธ ชีพเหล็ก (2543) การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกใชปุยเคมีของเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราในอําเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา เปนการวิจยัเชิงเศรษฐกิจสังคมที่มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมที่เกษตรกรใชเปนปจจัยในการเลอืกใชปุยเคมี และศึกษาถึงสาเหตุทีท่ําใหผลผลิตของ

ยางพาราในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  มีคาตํ่ากวาศักยภาพของพื้นที่ทีส่ามารถผลิตได โดยใชขอมูล

ปฐมภูมิที่ไดจากการเกบ็แบบสอบถามจากจํานวนเกษตรกร 170 ราย มาทําการวิเคราะหคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) โดยโปรแกรม SPSS 

และสมการถดถอยแบบโทบิท (Tobit Regression) ดวยโปรแกรม SHAZAM ซึ่งเปนขอมูลในดาน

ทั่วไป ดานการประกอบอาชีพ ดานพฤติกรรม และแนวทางความตองการใชปุยเคมีในอนาคต โดยมี

ขอมูลทุติยภูมเิปนขอมูลประกอบในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญมพีฤติกรรมการ

เลือกใชปุยเคมจีากความคุนเคยมากที่สุด และใหความสําคัญกับสื่อสิ่งพมิพนอยทีสุ่ด โดยที่เกษตรกร 

ที่ไดรับการศึกษาสงูมักจะประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมเสรมิไปดวยจงึทําใหมีรายไดของ

ครัวเรือนตอเดือนมากกวาการทํางานในภาคเกษตรกรรมเพยีงอยางเดียว ฉะน้ันจงึสงผลใหมกีารจาง

แรงงานในภาคเกษตรมากข้ึน และเกษตรกรทีม่ีพื้นที่การปลกูยางพาราขนาดใหญจะมีทัศนคติที่ดีตอ

การแนะนําของเจาหนาที่เกษตร นิยมเขารวมกับองคกรทางการเกษตรเพือ่แสวงหาความรูและสทิธิ

พิเศษในการลดตนทุนการผลิตหรือการรวมกลุมเพื่อการขายผลผลิต สวนการใชปุยเคมีในอดีตพบวา 

การขายผลผลิตเปนนํ้ายางขนเปนปจจัยที่กําหนดการใชปุยเคมีที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติรอยละ 10 และมีปจจัยของอายุยางพาราเปนปจจัยที่มรีะดับความสําคัญรองลงมา สําหรบั

แนวโนมการใชปุยเคมีในอนาคตน้ัน เกษตรกรจะใหความสําคัญกับอายุยางพาราที่ มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 1 และมปีจจัยดานพฤติกรรม เชน ความคุนเคย ราคาผลผลิต ราคา

ปุยเคมี และทัศนคติตอเจาหนาทีเ่กษตรเปนปจจัยสําคัญรองลงมา 

บดินทร เอี่ยมสนธิ (2555) ปจจัยทีม่ีผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑของเกษตรกร ในเขต

เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมอืงลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา ชวงเดือนที่มีอัตราการใชยากําจัด

ศัตรูพืชในปริมาณทีสู่งที่สุดจะอยูที่ชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน ซึ่งสูงถึงรอยละ 51.81 คิดเปน 200 

คน ของกลุมตัวอยาง และชวงเดือนทีม่ีปริมาณการใชรองลงมาไดแกชวงเดือน กรกฎาคม-กันยายน  

คิดเปนรอยละ 27.98 ซึ่งพบถึง 108 คน และชวงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พบวา มีอัตราการใชรอยละ 

11.34 เปนจํานวน 43 คน และในชวงเดือนที่มีอัตราการใชสารกําจัดศัตรูพืชปริมาณที่นอยทีสุ่ดคือ 

ชวงเดือน มกราคม-มีนาคม คิดเปนรอยละ 9.07 พบเพียง 35 คนของการสํารวจปจจัยที่มผีลตอระดับ

ความพึงพอใจที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซือ้เคมเีกษตรที่มตีอรานคาจากการประเมินสวนประสม

ทางการตลาด ซึ่งประกอบไปดวย 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคาปจจัยดานการ

จัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสรมิทางการตลาด พบวา สวนประสมทางดานจัดจําหนายตอการ

ซื้อของผูบริโภคซึ่งเปนเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จงัหวัดลําพูน  
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เปนสวนประสมที่มีความพึงพอใจในระดับที่มากทีสุ่ด และมคีาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.31 ดานการ

สงเสริมทางการตลาด คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก 

ดานผลิตภัณฑคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก และดาน

ราคา คาคะแนนเฉลี่ยเทากบั 3.71 โดยที่ระดับความพงึพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก ตามลําดับ  

สําหรับ 5 ปจจัยทีส่งความสมัพันธทีส่งผลตอระดับความพงึพอใจ พบวา เพศ ระดับการศึกษา ระยะ 

เวลาในการประกอบอาชีพระยะเวลาในการใชเคมีเกษตร รปูแบบของพืชที่ทําการปลูกลวนแตไมมี

ความสัมพันธตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไมวาจะเปนทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ

จัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด 

ณัฐพงศ ชินศุภลักษณ (2553) การศึกษาคนควาดวยตัวเองเรื่อง ปญหาการจัดการเชิงกลยุทธ 

และกลยุทธการตลาดเพือ่สรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจผลิตจาหนายเคมีภัณฑ: กรณี 

ศึกษา บริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จํากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงคของการวิจัยน้ี คือ 1) เพื่อศึกษา

ปญหา การแขงขัน สภาพแวดลอมของธุรกจิในอุตสาหกรรมปุยเคมี และของบริษัทฯ 2) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการขายปุยของรานคาปุยของบริษัทฯ และพฤติกรรมการใชปุยของเกษตรกร 3) เพื่อ

กําหนดกลยุทธการแกปญหา และเพิ่มผลประกอบการของบริษัทฯ โดยผูศึกษาไดทาการศึกษาโดย

ออกแบบการศึกษาวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการออกแบบสอบถามกับ

กลุมตัวอยาง และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศึกษาไดทาการเกบ็รวบรวม

ขอมูลทัง้ ขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงขอมูลตาง ๆ และไดศึกษาโดยเก็บขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ

เชิงลึกกับผูทีเ่กี่ยวของกบับริษัท คือผูบรหิาร ลกูคา จากการศึกษาพบวาปญหาที่พบคือ บริษัทมียอด 

ขายที่มีอัตราการเติบโตที่นอยกวาควรจะเปนคือมกีารเติบโตเพียงแค 0.6% จากอัตราการเติบโตของ

อุตสาหกรรมปุยเคมีทีม่ีถึง 5-10% และปญหาการเขามาของคูแขงรายใหม จากการสรุปประมวล

ขอมูลทุติยภูมิและขอมลูปฐมภูมิ พบวา ในการแกไขปญหาดังกลาว บริษัทควรใชกลยุทธ 3 ระดับ คือ 

กลยุทธระดับองคกร ระดับธุรกจิ และระดับหนาที่ โดยมรีายละเอียด คือ กลยุทธระดับองคกร บริษัท

ควรใชกลยุทธขยายตัวโดยการเติบโตในธุรกจิเดิม เพราะมีความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑปุยเคมีอยูแลว

อีกทั้งตลาดยังมีขนาดใหญและยังสามารถเติบโตไดอีก แตการเติบโตน้ันยังตองใชความเช่ียวชาญใน

ธุรกิจทีท่างบริษัทมีความไดเปรียบเพื่อเปนตัวขับเคลือ่นในการขยายตัวและยังมลีูกคาทีเ่ปนฐานลูกคา

เดิมที่มีความภักดีในตราสินคาสงูอีกดวย กลยุทธระดับธุรกิจ กลยุทธผูนาดานตนทุนตํ่า Cost 

Leadership เพราะวาเมื่อลูกคาซื้อในปริมาณมากราคาที่ตํ่าถือเปนทางเลือกที่สําคัญเพราะคุณภาพ

ของปุยก็มีความเทาเทียม กับตราสินคาอื่น ซึ่งทางบริษัทเองก็ไดมีการควบคุมเกี่ยวกับตนทุนการผลิต

ในดานตาง ๆ อยูแลว ซึ่งจะทาใหตนทุนลดลงสามารถใหลูกคาซื้อสินคาที่มีคุณภาพสงูราคาตํ่าได  

กลยุทธระดับหนาที่ ผลิตภัณฑเดิม – ตลาดเดิม เพราะผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑทีส่ามารถตอบสนอง

ความตองการของตลาดไดดีแลวดังน้ันจึงทางบริษัทจงึควรเนนการสรางคุณคาเพิม่ใหกบัผลิตภัณฑเดิม
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มากกวาโดยมีการพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากย่ิงข้ึน ดังน้ี 1) บริษัทควรเนนการเพิ่มสูตรใหเหมาะสม

กับลกัษณะในการนาไปใชเพิม่มากข้ึน โดยทาการวิเคราะหความตองการใชในแตละพันธขาว เพื่อให

สูตรของปุยมปีระสิทธิภาพสูง รวมไปถึงการทาบรรจภัุณฑใหมีหลายขนาดเพือ่ใหเหมาะกับลกัษณะ

การสัง่ซื้อปุยของลูกคา 2) บริษัทควรต้ังราคาถูก เพือ่ที่จะสามารถผลักดันสินคาไดตามเปาหมาย

ยอดขายที่ตองการ 3) บริษัทควรใชชองทางการจัดจําหนายเดิม แตควรเนนการสรางความสัมพันธกบั

ชองทางการจัดจําหนายใหมากข้ึน 4) บริษัทควรกําหนดวัตถุประสงคในการสงเสริมการตลาด เพื่อทํา

ใหมีเปาหมายในการสื่อสารที่ชัดเจน โดยวัตถุประสงคทีเ่หมาะสมทีส่ามารถทาไดในสภาวการณ

ปจจุบัน คือวัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับตัวแทนจําหนาย และลูกคา และวัตถุประสงคใน

การเพิม่ยอดขายใหกบับรษัิทในอนาคต 

ผลที่ไดจากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนสรุปไดวาราคา

เคมีเกษตรน้ันเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาและทางรานสุริยาการเกษตรมกีารใชกลยุทธ

ราคาสวนลดสวนยอมให ประกอบดวย 

  1) สวนลดเงินสด (Cash Discount)  

 2) สวนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount)  

 3) สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก (Trade – in Allowance)   

 4) สวนยอมใหสําหรับการสงเสรมิการตลาด (Promotional Allowance)  

 ซึ่งเปนปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของผูบริโภค ซึ่งการสรุปดังกลาว

นําไปสูสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให และการตัดสินใจซือ้

ไดวากลยุทธราคาสวนลดสวนยอมใหที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยา

การเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

2.4 สมมติฐานการวิจัย 

ซึ่งการสรุปดังกลาวนําไปสูสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางกลยุทธราคาแบบสวนลด

และสวนยอมกับการตัดสินใจซื้อของลูกคาไดวา 

สมมติฐานท่ี 1: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดเงินสด (Cash Discount) 

สงผลตอการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุยิาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัด

กําแพงเพชร 

การกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงถึงความสัมพันธระหวางกลยุทธราคา

สวนลดสวนยอมให ดานสวนลดเงินสด (Cash Discount) ของรานสุริยาการเกษตรมีความสัมพันธกบั

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคภายใตแนวความคิดเรื่องกลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของ พีระพันธ ชีพเหลก็ (2543)  ที่ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช
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ปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบวา เกษตรกรจะให

ความสําคัญปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชปุยเคมี เชน ความคุนเคย ร าคาผลผลิต ราคา

ปุยเคมี สวนลดในการซื้อสินคา และทัศนคติตอเจาหนาทีเ่กษตร และแนวความคิดการตัดสินใจซื้อ

ของ Kotler และ Keller (2006) 

สมมติฐานท่ี 2: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดตามฤดูกาล (Seasonal 

Discount) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร ในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

การกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงถึงความสัมพันธระหวางกลยุทธราคา

สวนลดสวนยอมให ดานสวนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) ของรานสรุิยาการเกษตร มีความ 

สัมพันธกบัการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคภายใตแนวความคิดเรื่องกลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให  

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บดินทร เอี่ยมสนธิ (2555)  ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มผีลตอการ 

ตัดสินใจซือ้เคมีภัณฑของเกษตรกร ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมอืงลําพูน จังหวัดลําพูน 

พบวา ชวงเดือนที่มีอัตราการใชปุยในปรมิาณที่สงูทีสุ่ดจะอยูที่ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ชวงเดือน

ที่มีอัตราการใชยากําจัดศัตรพูืชในปรมิาณที่สงูทีสุ่ดจะอยูที่ชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน แสดงใหเห็น

วาระยะเวลาในการเลือกใชเคมีภัณฑมีความสอดคลองกบัฤดูกาล และสงผลตอการการตัดสินใจซื้อ

เคมีภัณฑของเกษตรกรและแนวความคิดการตัดสินใจซือ้ของ Kotler และ Keller (2006) 

สมมติฐานท่ี 3: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามา

แลก (Trade – in Allowance) สงผลตอการตัดสินใจซือ้เคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยา

การเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

การกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงถึงความสัมพันธระหวางกลยุทธราคา

สวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก (Trade – in Allowance) ของราน

สุริยาการเกษตร มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภคภายใตแนวความคิดเรื่องกลยุทธราคา

สวนลดสวนยอมให ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐพงศ ชินศุภลักษณ (2553) ที่ไดทําการศึกษา

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกจิ

ผลิตจําหนายเคมีภัณฑ: กรณีศึกษา บริษัท ไทยเซ็นทรลัเคม ีจํากัด (มหาชน) โดยเปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ พบวา บริษัทควรเนนการสรางคุณคาเพิ่มใหกับผลติภัณฑเดิมมากกวา โดยมีการพัฒนา

เกี่ยวกับผลิตภัณฑมากย่ิงข้ึน หน่ึงในน้ันคือควรใชชองทางการจัดจําหนายเดิม แตควรเนนการสราง

ความสัมพันธกับชองทางการจัดจาหนายใหมากข้ึน เชนการนําสินคาเกามาแลกสินคาใหม หรือมาใช

เปนสวนลดในการซื้อสินคาใหมและแนวความคิดการตัดสินใจซื้อของ Kotler และ Keller (2006) 
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สมมติฐานท่ี 4: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหสําหรับการสงเสรมิ

การตลาด (Promotional Allowance) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมเีกษตรของเกษตรกรจากราน

สุริยาการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

การกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงถึงความสัมพันธระหวางกลยุทธราคา

สวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหสําหรบัการสงเสรมิการตลาด (Promotional Allowance) ของ

รานสรุิยาการเกษตร มีความสัมพันธกบัการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคภายใตแนวความคิดเรื่องกลยุทธ

ราคาสวนลดสวนยอมให ซึง่สอดคลองกับการศึกษาของ ธนภัทร พันธุเขตรกจิ (2556) เปนการศึกษา

เรื่องพฤติกรรมการซือ้ปุยเคมีของเกษตรกรในเขตอําเภอไทรงามจงัหวัดกําแพงเพชร พบวา การ

สงเสริมการตลาดมผีลตอการเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรในเขตอําเภอไทรงาม จงัหวัดกําแพงเพชร

โดยรวมอยูในระดับมากและแนวความคิดการตัดสินใจซื้อของ Kotler และ Keller (2006) 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร  

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดกําแพงเพชร 

ตัวแปรตน คือ กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให ประกอบดวย 

(1) สวนลดเงินสด (Cash Discount) 

(2) สวนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) 

(3) สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก (Trade – in Allowance) 

(4) สวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาด (Promotional Allowance) 

 

2.5 กรอบแนวคิด 

 

ภาพที่ 2.1: ความสัมพันธระหวางกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมกับการตัดสินใจซือ้ของลูกคา 

 

     ตัวแปรตน               ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให 

(1) สวนลดเงินสด (Cash Discount) 

(2) สวนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) 

(3) สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก 

(Trade – in Allowance) 

(4) สวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาด 

(Promotional Allowance) 
 

การตัดสินใจซื้อ 
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กรอบแนวคิดขางตนแสดงถึงความสมัพันธระหวางกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอม 

ใหที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสุริยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชรภายใตแนวความคิดเรื่องกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมใหของ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน (2534) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของ Kotler และ Keller (2006) 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

เน้ือหาของบทน้ีเปนการอธิบายถึงวิธีการวิจัยสําหรบัการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งใชการวิจัยเชิง

ปริมาณ ประกอบดวย ประชากรและตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล  

การแปรผลขอมลู และวิธีการทางสถิติสําหรับใชในการวิเคราะหและการทดสอบสมมติฐานเรื่อง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่กําหนดข้ึน 

 

3.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษากลุมตัวอยางทีเ่ปนเกษตรกรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ทั้งหมด 16 ตําบล จํานวนเกษตรทั้งหมด 73,531คน (สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จงัหวัด

กําแพงเพชร, 2555) 

 

3.2 ตัวอยางท่ีใชศึกษา 

เกษตรกรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทั้งหมด 16 ตําบล จํานวน 73,531คน 

ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความ

เช่ือมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนทีร่ะดับรอยละ ±5 ซึ่งตัวอยางที่ไดน้ัน ผูวิจัยเลือกใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบลงพื้นที่พบเกษตรกร ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร ผูทําวิจัยได

ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอยาง ดังน้ี 

หาจํานวนของกลุมประชากรทัง้หมด ซึ่งเปนเกษตรกร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ทั้งหมด 16 ตําบลซึ่งในกรณีที่ไมทราบจํานวนที่แนชัดของประชากรน้ัน สามารถหาไดโดยใชสูตรการ

คํานวณของ Yamane (1967)  

n =     N / 1 + N(e)² 

n = 73,531/1+73,531(0.05)² 

    n  = 397 คน 

e คือ   ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง                      

          N    คือ   ขนาดของประชากร 

N คือ   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 ซึ่งจากการคํานวณตามสูตรของ  Yamane (1967) พบวา กลุมตัวอยางที่ตองใชในการทํา

วิจัยตองไมตํ่ากวา 397 คน  
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อเกบ็รวบรวมขอมลูจากตัวอยาง โดยมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเปนข้ันตอนดังน้ี 

1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2) สรางแบบสอบถามเพือ่ถามความสําคัญในสวนตาง ๆ โดยแบงเน้ือหาแบบสอบถาม

ออกเปนสัดสวน มีรายละเอียด 5 สวนตอไปน้ี   

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามของเกษตรกร ในเขตอําเภอเมอืง 

จังหวัดกําแพงเพชร เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ, 

ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร จํานวน 4 ขอ 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมไดของรานสุริยา

การเกษตรเปนลกัษณะคําถามแบบมาตราสวนประเมินผล (Rating Scale) ใหผูตอบแบบสอบถาม

แสดงความสําคัญเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คําถามประกอบดวย  

  1) สวนลดเงินสด (Cash Discount) 

  2) สวนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) 

3) สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก (Trade – in Allowance)   

4) สวนยอมใหสําหรับการสงเสรมิการตลาด (Promotional Allowance) 

จํานวน 15 ขอ 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชรเปนลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประเมินผล (Rating Scale) จํานวน 4 ขอ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตร 

นําแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรบัปรุงแกไข 

1) ทําการปรบัปรุงแกไขและนําเสนอใหอาจารยทีป่รกึษาตรวจสอบความถูกตองอีก

ครั้งหน่ึงเพือ่ใหอาจารยทีป่รกึษาอนุมัติกอนแจกแบบสอบถาม 

2) นําแบบสอบถามไปทดลองกบักลุมประชากรตัวอยางตัวอยางจํานวน 30 ราย 

เพื่อหาคาความเช่ือมั่น 

3) ทําการปรบัปรุงและนําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาอนุมัติกอนแจกแบบสอบถาม 

แจกแบบสอบถามไปยังกลุมประชากรตัวอยาง 
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3.4 การตรวจสอบเครื่องมือ 

 การตรวจสอบเน้ือหา ผูวิจยัไดนําเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนตออาจารยที่ปรึกษาเพือ่

ตรวจสอบความครบถวนและความสอดคลองของเน้ือหาของแบบสอบถามที่ตรงกบัเรื่องทีจ่ะศึกษา 

การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผูวิจัยพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิครอนแบ็คอัลฟา 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 3.1: แสดงคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 

 

ปจจัย 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ขอ 
กลุมทดลอง 

(n = 30) 

1. กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมได 

   1.1 สวนลดเงินสด 

   1.2 สวนลดตามฤดูกาล 

 1.3   สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก 

   1.4 สวนยอมใหสําหรบัการสงเสริมการตลาด 

12 

3 

3 

3 

3 

0.936 

0.932 

0.918 

0.935 

0.922 

2. การตัดสินใจซื้อสินคาเคมีเกษตร 7 0.907 

รวม 19 0.908 

 

 ผลจาการวัดคาความเที่ยง พบวา คาความเที่ยงของแบบสอบถามเมือ่นําไปใชกับกลุมทดลอง 

จํานวน 30 ชุด มีคาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.908 โดยคําถามแตละดานมีระดับ

ความเที่ยงอยูระหวาง 0.907  – 0.936 ซึ่งผลของคาสัมประสิทธ์ิของครอนบาค ของกลุมตัวอยางมีคา

ความเที่ยงตามเกณฑของ Nunnally (1978) สามารถนํามาใชในงานวิจัยได 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็ขอมลูตามข้ันตอนตอไปน้ี คือ 

1) ผูวิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกทมีงาน 

2) ผูวิจัย และทมีงานเขาไปในสถานที่ตาง ๆ ที่ตองการศึกษาตามที่ระบุไวขางตน 
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3.5 การแปรผลขอมูล 

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคช้ัน สําหรบัการแปลผลขอมลูโดยคํานวณคาอันตรภาคช้ัน 

เพื่อกําหนดชวงช้ัน ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรบัแตละชวงช้ัน ดังน้ี 

  อันตรภาคช้ัน  = คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 

            จํานวนช้ัน 

     = 1 – 5 = 0.80 

        5 

 

    ชวงช้ัน     คําอธิบายสําหรับการแปลผล 

  1.80 – 1.00     ระดับนอยที่สุด 

  1.81 – 2.61    ระดับนอย 

  2.62 – 3.42    ระดับปานกลาง 

  3.43 – 4.23    ระดับมาก 

  4.24 – 5.00    ระดับมากทีสุ่ด 

 

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรบัการวิเคราะหขอมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งน้ีไว

ดังน้ี คือ 

 1) สถิติเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรือ่ง

ตอไปน้ี คือ  

1.1) ตัวแปรขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน โดยเฉลี่ยอาชีพและการใชบริการเครือขายสงัคมออนไลน ซึ่งเปนขอมลูที่ใช

มาตรวัดแบบนามบัญญัติและแบบเรียงลําดับ ซึ่งไมสามารถวัดเปนมูลคาไดและผูวิจัยตองการบรรยาย

เพื่อใหทราบถึงจํานวนตัวอยางจําแนกตามคุณสมบัติเทาน้ัน ดังน้ัน สถิติที่เหมาะสม คือ คาความถ่ี 

(จํานวน) และคารอยละ (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2553) 

1.2) ตัวแปรดานระดับความคิดเห็น ไดแก กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมได

ของรานสรุิยาการเกษตรและการตัดสินใจของเกษตรกร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เปน

ขอมูลที่ใชมาตรวัดอันตรภาคเน่ืองจากผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนใหแตละระดับ และผูวิจัยตองการ

ทราบจํานวนตัวอยาง และคาเฉลี่ยคะแนนของแตละระดับความคิดเห็นของตัวอยาง สถิติที่ใชจึงไดแก 

คาความถ่ี คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2553) 
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2) สถิติเชิงอางองิ ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงอางองิสําหรบัการอธิบายผลการศึกษาโดยใชการ

วิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพนัธหรือการสงผลตอกันระหวางตัวแปรอิสระซึง่เปนกลยุทธราคา 

แบบสวนลดและสวนยอมไดซึง่ใชมาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) กับตัวแปรตามหน่ึงตัวซึง่ใช

มาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) และเพื่อทดสอบถึงอิทธิพลที่ตัวแปรอิสระดังกลาวแตละตัว  

คือ (1) สวนลดเงินสด (Cash Discount) (2) สวนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) (3) สวน

ยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก (Trade – in Allowance) (4) สวนยอมใหสําหรับการสงเสริม

การตลาด (Promotional Allowance) การตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกร ดังน้ันสถิติที่ใชคือ

การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2553) 

 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

ในบทน้ี เปนการวิเคราะหขอมลูเพื่อการอธิบายและทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกบัตัวแปรแต

ละตัว ซึ่งขอมลูดังกลาวผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบรูณ จํานวน    

ทั้งสิ้น 397 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด ผลการวิเคราะห แบงออกเปน   

5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร 

 สวนที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ของเกษตรกร 

 สวนที่ 3 ความคิดเห็นกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมไดของรานสุริยาการเกษตร 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ของเกษตรกรในเขตอําเภอเมอืง 

จังหวัดกําแพงเพชร 

 สวนที่  5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับขอมลูท่ัวไปของเกษตรกร 

 การนําเสนอในสวนน้ีเปนผลการศึกษาเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

สถิติที่นํามาใชไดแก คารอยละ (Percentage) ผลดังกลาวปรากฏในตาราง และคําอธิบายตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.1: จํานวน และรอยละของขอมลูทั่วไปของเกษตรกร 
 

ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร จํานวน รอยละ 

เพศ   

     ชาย 266 67.0 

     หญิง 131 33.0 

รวม 397 100.0 

สถานภาพ   

โสด 75 18.9 

สมรส 283 71.3 

     อื่น ๆ 39 9.8 

รวม 397 100.0 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.1 )ตอ( : แสดงจํานวน และรอยละของขอมลูทั่วไปของเกษตรกร 

 

ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร จํานวน รอยละ 

อาย ุ   

ตํ่ากวา 20 ป  - - 

20 – 29 ป  8 2.0 

30 – 39 ป  103 25.9 

40 – 49 ป  151 38.0 

50 – 59 ป  87 21.9 

     60 ปข้ึนไป    48 12.1 

รวม 397 100.0 

ระดับการศึกษา   

     ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 48 12.1 

     ปวช. / มัธยมศึกษาตอนปลาย 192 48.4 

     ปวส. /   อนุปริญญา  117 29.5 

     ปริญญาตร ี 40 10.1 

     ปริญญาโท - - 

สูงกวาปริญญาโท - - 

อื่น ๆ  - - 

รวม 397 100.0 

รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน/  เดือน    

      ตํ่ากวา 5,000 บาท - - 

     5,001 – 20,000 บาท 261 65.7 

     20,001 – 35,000 บาท 104 26.2 

     มากกวา 35,001 บาท ข้ึนไป 32 8.1 

รวม 397 100.0 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว   

1 – 2 คน  112 28.2 

3 – 4 คน  237 59.7 

5 – 6 คน  48 12.1 

7 คนข้ึนไป        - - 

รวม 397 100.0 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 

266 คน คิดเปนรอยละ 67.0 และเพศหญิง จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 33.0 

สถานภาพสมรส จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 71.3 รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 75 

คน คิดเปนรอยละ 18.9 และสถานภาพอื่นๆ เชน มาย หยาราง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.8 

อายุระหวาง 40 – 49 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 3.8.0 รองลงมาอายุ 30 – 39 ป 

จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.9 อายุ 50 – 59 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.9 อายุ 60 

ปข้ึนไป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.1 และอายุ 20 – 29 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 

ระดับการศึกษา ปวช./ มัธยมปลาย จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.4 รองลงมา ปวส./ 

อนุปรญิญา จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.5 ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.1 และปรญิญาตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 5,001 – 20,000 บาท มีจํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 

65.7 รองลงมารายได 20,001 – 35,000 บาท จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.2 

และรายไดตอเดือน 35,001 บาทข้ึนไป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 

และสวนใหญมสีมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูดวยกัน 3 – 4 คน มีจํานวน 237 คน 

คิดเปนรอยละ 59.7 รองลงมามสีมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 

28.2 และสมาชิกในครอบครัว 5 – 6 คน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.1 

 

4.2 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร 

การนําเสนอในสวนน้ีเปนผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร ไดแก  

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ สาเหตุที่เลือกใชสินคาเคมีเกษตร จํานวนผูจัดจําหนายที่เลือกซื้อ 

ลักษณะของผูจัดจําหนายทีเ่ลือกซือ้ วิธีการในการสั่งซือ้ ความถ่ีในการซื้อ ประเภทสินคาทีซ่ื้อจากราน

สุริยามากทีสุ่ด ระดับราคาที่ตัดสินใจซื้อจากรานสรุิยา วิธีการชําระคาสินคาจากรานสุริยา ระยะเวลา

ในการเปนลูกคารานสรุิยา และสาเหตุที่เลือกซื้อสินคาจากรานสุริยา สถิติที่นํามาใชไดแก คารอยละ 

(Percentage) ผลดังกลาวปรากฏในตาราง และคําอธิบายตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.2: ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซือ้ของเกษตรกร 

 

พฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ   

ตํ่ากวา 6       ป    28 7.1 

6 – 10 ป  60 15.1 

11 – 15 ป  166 41.8 

16 – 20 ป  55 13.9 

21 – 25 ป  64 16.1 

มากกวา 25  ป ข้ึนไป  24 6.0 

รวม 397 100.0 

สาเหตุท่ีเลือกใชสินคาเคมีเกษตร   

เห็นผลรวดเร็ว )แกปญหาไดทันที(  150 37.8 

ราคาประหยัด - - 

สินคามีคุณภาพสูง 119 30.0 

ผลผลิตตอบแทนตอไรสงู 128 32.2 

อื่น ๆ  - - 

รวม 397 100.0 

จํานวนผูจัดจําหนายท่ีเลือกซื้อ   

  เพียงรายเดียว 255 64.2 

  2 ราย 118 29.7 

  3 ราย 24 6.0 

  มากกวา 3 ราย - - 

รวม 397 100.0 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.2 )ตอ( : ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร 

 

พฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร จํานวน รอยละ 

ลักษณะของผูจัดจําหนายท่ีเลือกซื้อ   

รานคาในชุมชน 215 54.2 

รานคาในตัวอําเภอ 94 23.7 

สหกรณการเกษตร 56 14.1 

บริษัทผูคาเคมเีกษตรกรโดยตรง 32 8.1 

อื่น ๆ  - - 

รวม 397 100.0 

วิธีการในการสั่งซื้อ   

ทางโทรศัพท 127 32.0 

ไปซื้อเองถึงสถานที่จําหนาย 182 45.8 

ทางโทรสาร - - 

ไมตองสัง่ซื้อมีตัวแทนจําหนายมาถึงที ่ 56 14.1 

ฝากเพือ่นบานหรือคนอื่นไปซื้อให 32 8.1 

อื่น ๆ - - 

รวม 397 100.0 

ความถ่ีในการซื้อ   

1 – 2 ครั้งตอป - - 

3 – 4 ครั้งตอป 116 29.2 

มากกวา 4 ครั้งตอป 281 70.8 

อื่น ๆ  - - 

รวม 397 100.0 

ประเภทสินคาท่ีซื้อจากรานสุรยิามากท่ีสุด   

ปุยเคม ี 247 62.2 

สารเคมีกําจัดวัชพืช 86 21.7 

สารเคมีกําจัดโรคและแมลง 64 16.1 

อื่น ๆ - - 

รวม 397 100.0 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.2 )ตอ( : ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร 

 

พฤติกรรมการซื้อของเกษตรกร จํานวน รอยละ 

ระดับราคาท่ีตัดสนิใจซื้อจากรานสุรยิา   

100 – 300 บาท/ ครั้ง - - 

301 – 500 บาท/ ครั้ง 40 10.1 

501 – 700 บาท/ ครั้ง 103 25.9 

มากกวา 701 บาท/ ครั้ง 254 64.0 

รวม 397 100.0 

วิธีการชําระคาสินคาจากรานสุริยา   

ชําระเงินสด 293 73.8 

ชําระดวยบัตรสินเช่ือเกษตรกร 24 6.0 

ผอนชําระ )ตามเงื่อนไขของราน(  80 20.2 

อื่น ๆ - - 

รวม 397 100.0 

ระยะเวลาในการเปนลูกคารานสุริยา   

นอยกวา 1 ป 31 7.8 

1 – 3 ป 103 25.9 

4 – 6 ป 119 30.0 

7 – 9 ป 96 24.2 

มากกวา 10 ป 48 12.1 

รวม 397 100.0 

สาเหตุท่ีเลือกซื้อสนิคาจากรานสุริยา   

ไดรับสวนลดจากรานสรุิยาอยางตอเน่ือง 256 64.5 

ไดรับของรางวัลและของแถมจากการซื้อ

สินคาจากรานสรุิยา 
55 13.9 

ไดรับบริการที่ดีจากรานสุริยา 86 21.7 

อื่น ๆ - - 

รวม 397 100.0 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 11 – 15 ป จํานวน 166 คน 

คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมา 21 – 25 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.1 ระยะเวลา 6 – 10 ป 

จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.1 ระยะเวลา 16 – 20 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.9 

ระยะเวลาตํ่ากวา 6 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.1 และระยะเวลามากกวา 25 ปข้ึนไป 

จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 

สาเหตุที่ตัดสินใจเลือกใชสินคาเคมีเกษตร เห็นผลรวดเร็ว (แกปญหาไดทันที) จํานวน 150 

คน คิดเปนรอยละ 37.8 รองลงมา ผลผลิตตอบแทนตอไรสูง จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.2 

และสินคามีคุณภาพสงู จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 30.0 

จํานวนผูจัดจําหนายที่เลือกซือ้ เพียงรายเดียว จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 64.2

รองลงมา 2 ราย จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.7 และ 3 ราย จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 

6.0 

ลักษณะของผูจัดจําหนายทีเ่ลือกซือ้ รานคาในชุมชน จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 54.2 

รองลงมา รานคาในตัวอําเภอ จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.7 สหกรณการเกษตร จํานวน 56 

คน คิดเปนรอยละ 14.1 และบริษัทผูคาเคมเีกษตรโดยตรง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 

วิธีการในการสัง่ซื้อ ไปซื้อเองถึงสถานที่จัดจําหนาย จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.8 

รองลงมา โทรศัพทสั่งซื้อ จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 32.0 ไมตองสั่งซื้อมีตัวแทนจําหนายมา

จําหนายถึงที่ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.1 และฝากเพื่อนบานหรือคนอื่นซื้อให จํานวน 32 

คน คิดเปนรอยละ 8.1 

ความถ่ีในการซื้อ มากกวา 4 ครั้งตอป จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.8 และ 3 – 4 

ครั้งตอป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.2 

ประเภทสินคาทีซ่ื้อจากรานสุริยามากทีสุ่ด ปุยเคมี จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 62.2 

รองลงมา สารเคมีกําจัดวัชพืช จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.7 และสารเคมีกําจัดโรคและแมลง 

จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.1 

 ระดับราคาที่ตัดสินใขซื้อจากรานสรุิยา มากกวา 701 บาทตอครั้ง จํานวน 254 คน 

คิดเปนรอยละ 64.0 รองลงมา 501 – 700 บาทตอครั้ง จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.9 และ 

301 – 500 บาทตอครั้ง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1  

วิธีการชําระคาสินคาจากรานสรุิยา ชําระดวยเงินสด จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 73.8 

รองลงมา ผอนชําระตามเงื่อนไขของรานคา จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.2 และชําระดวยบัตร

สินเช่ือเกษตรกร จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0  
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ระยะเวลาในการเปนลูกคารานสุริยา 4 – 6 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 30.0 

รองลงมา 1 – 3 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.9 ระยะเวลา 7 – 9 ป จํานวน 96 คน 

คิดเปนรอยละ 24.2 มากกวา 10 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.1 และระยะเวลานอยกวา 1 

ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 

และสาเหตุที่เลือกซือ้สินคาจากรานสุริยา ไดรบัสวนลดจากรานสุริยาอยางตอเน่ือง จํานวน 

256 คน คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมา ไดรบับริการที่ดีจากรานสรุิยา จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 

21.7 และไดรับของรางวัลและของแถมจากการซือ้สินคาจากรานสรุิยา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 

13.9 

 

4.3 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมไดของรานสุรยิาการเกษตร 

4.3.1 ดานสวนลดเงินสด 

 

ตารางที่ 4.3: คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอกลยุทธราคา

แบบสวนลดและสวนยอมได ดานสวนลดเงินสด 

 

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมได 

ดานสวนลดเงินสด 

X S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. การไดรับสวนลดเงินสดทําใหทานซื้อสินคาเคมี

เกษตรเพิ่มข้ึน 
4.34 0.650 มากที่สุด 

2. การไดรับสวนลดเงินสดทําใหทานชาระสินคาได

โดยไมตองแบงชําระเปนงวด 
4.44 0.559 มากที่สุด 

3. การไดรับสวนลดเงินสดทําใหทานชําระสินคา

ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
4.37 0.548 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.557 มากท่ีสุด 

 

 ผลการศึกษาตามตารางที ่4.3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอ

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมได ดานสวนลดเงินสด ในระดับความเห็นดวยมากที่สุด ทีร่ะดับ

คะแนนเฉลี่ย 4.38 และเมือ่พิจารณาสวนลดเงินสดเปนรายดานแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามมี

ความความเห็นดวยมากทีสุ่ด วา การไดรับสวนลดเงินสดทําใหทานชาระสินคาไดโดยไมตองแบงชําระ

เปนงวด การไดรับสวนลดเงินสดทําใหทานชําระสินค าภายในระยะเวลาที่กําหนด และการไดรับ
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สวนลดเงินสดทําใหทานซื้อสินคาเคมีเกษตรเพิม่ข้ึน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44 4.37 และ 4.34 

ตามลําดับ 

 

 4.3.2 ดานสวนลดตามฤดูกาล 

 

ตารางที่ 4.4: คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอกลยุทธราคา

แบบสวนลดและสวนยอมได ดานสวนลดตามฤดูกาล 

 

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมได 

ดานสวนลดตามฤดูกาล 

X S.D ระดับความ

คิดเห็น 

4. การไดรับสวนลดในฤดูเพาะปลกูผลผลิตทําให

ทานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเคมเีร็วข้ึน 
3.43 0.712 มาก 

5. การไดรับสวนลดในฤดูเกบ็เกีย่วผลผลิตทําใหทาน

ตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรไดงายข้ึน 
3.54 0.796 มาก 

6. การไดรับสวนลดในฤดูรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตทํา

ใหทานซื้อผลิตภัณฑเคมีเพือ่เกบ็ไวใชในการทํา

การเกษตรครัง้ตอไป 

3.53 0.621 มาก 

รวม 3.43 0.588 มาก 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.4 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอ

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมได ดานสวนลดตามฤดูกาล ในระดับความเห็นดวยมาก ทีร่ะดับ

คะแนนเฉลี่ย 3.43 และเมือ่พิจารณาสวนลดตามฤดูกาลเปนรายดานแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามมี

ระดับความเห็นดวยมาก วา การไดรับสวนลดในฤดูเกบ็เกี่ยวผลผลิตทําใหทานตัดสินใจซื้อเคมเีกษตร

ไดงายข้ึน การไดรับสวนลดในฤดูรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตทําใหทานซื้อผลิตภัณฑเคมีเพื่อเก็บไวใชใน

การทําการเกษตรครัง้ตอไป และการไดรบัสวนลดในฤดูเพาะปลกูผลผลิตทําใหทานตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเคมีเร็วข้ึน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.54 3.53 และ 3.43 ตามลําดับ  

 

 

 

 



37 

4.3.3 ดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก 

 

ตารางที่ 4.5: คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอกลยุทธราคา

แบบสวนลดและสวนยอมได ดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก 

 

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมได 

ดานสวนยอมใหจากการนาํสนิคาเกามาแลก 

X S.D ระดับความ

คิดเห็น 

7. เมื่อผูขายสินคามีนโยบายใหนําบรรจุภัณฑเกาที่

ซื้อไปมาแลกเปนสวนลดในการซื้อเคมเีกษตร ทําให

ทานนาบรรจุภัณฑเกามาแลกเพือ่ซื้อสินคาเดิมใน

ครั้งตอไป  

4.80 0.483 มากที่สุด 

8. เมื่อผูขายสินคามีนโยบายใหนําสินคาที่ใชไมหมด

มาแลกเปนสวนลดในการซื้อเคมีเกษตร ทําใหทาน

นําสินคาที่ใชไมหมดมาแลกเพื่อซือ้สินคาครัง้ตอไป  

4.72 0.402 มากที่สุด 

9. ผูขายสินคามีนโยบายใหนําสินคาทีเ่กิดความ

เสียหายมาแลกเปนสวนลดในการซือ้เคมเีกษตร ทํา

ใหทานนําสินคาทีเ่สียหายมาแลกเพื่อซื้อสินคาครั้ง

ตอไปและเพื่อลดปรมิาณขยะที่เสียหาย 

4.77 0.424 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.411 มากท่ีสุด 

 

 ผลการศึกษาตามตารางที ่4.5 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอ

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมไดดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลกในระดับ

ความเห็นดวยมากทีสุ่ด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.79 และเมื่อพิจารณาสวนยอมใหจากการนําสินคาเกา

มาแลกเปนรายดานแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยมากทีสุ่ด วา เมื่อผูขายสินคามี

นโยบายใหนําบรรจุภัณฑเกาที่ซื้อไปมาแลกเปนสวนลดในการซื้อเคมีเกษตร ทําใหทานนาบรรจุภัณฑ

เกามาแลกเพือ่ซื้อสินคาเดิมในครั้งตอไป ผูขายสินคามีนโยบายใหนําสินคาที่เกิดความเสียหายมาแลก

เปนสวนลดในการซื้อเคมีเกษตร ทําใหทานนําสินคาที่เสียหายมาแลกเพื่อซือ้สินคาครัง้ตอไปและเพือ่

ลดปริมาณขยะที่เสียหาย และเมื่อผูขายสินคามีนโยบายใหนําสินคาที่ใชไมหมดมาแลกเปนสวนลดใน

การซื้อเคมีเกษตร ทําใหทานนําสินคาที่ใชไมหมดมาแลกเพือ่ซื้อสินคาครั้งตอไป  ที่ระดับคะแนน

เฉลี่ย 4.80 4.77 และ 4.72 ตามลําดับ  
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4.3.4 ดานสวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาด 

 

ตารางที่ 4.6: คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอกลยุทธราคา

แบบสวนลดและสวนยอมได ดานสวนยอมใหสําหรบัการสงเสริมการตลาด 

 

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมได 

ดานสวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาด 

X S.D ระดับความ 

คิดเห็น 

10. เมื่อทานไดรบัของแถมจากการซื้อเคมีเกษตร 

ทําใหทานช่ืนชอบการซื้อเคมีเกษตรแบบไดรับของ

แถม  

3.90 0.875 มาก 

11. เมื่อทานไดรบัสวนลดพิเศษจากการซื้อเคมี

เกษตร ทําใหทานพึงพอใจในการไดรับสวนลด  
3.77 0.884 มาก 

12. เมื่อผูขายจัดงานลด แลก แจก แถม ทําใหช่ืน

ชอบการจัดงานจากรานสุริยา 
3.79 0.918 มาก 

รวม 3.82 0.831 มาก 

 

 ผลการศึกษาตามตารางที ่4.6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอ

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมได ดานสวนยอมใหสาํหรับการสงเสริมการตลาด ในระดับ

ความเห็นดวยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.82 แตเมื่อพิจารณาสวนยอมใหสําหรับการสงเสรมิ

การตลาดเปนรายดานแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยมาก วาเมื่อทานไดรบัของแถม

จากการซื้อเคมีเกษตร ทําใหทานช่ืนชอบการซือ้เคมเีกษตรแบบไดรบัของแถม เมือ่ผูขายจัดงานลด 

แลก แจก แถม ทําใหช่ืนชอบการจัดงานจากรานสรุิยา และเมื่อทานไดรบัสวนลดพิเศษจากการซื้อ

เคมีเกษตร ทําใหทานพงึพอใจในการไดรบัสวนลด  ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.90 3.79 และ 3.77

ตามลําดับ 
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4.4 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อของเกษตรกร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร 

 

ตารางที่ 4.7: คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอความคิดเห็น

เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของเกษตรกร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อของ

เกษตรกรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

X S.D ระดับความ 

คิดเห็น 

1. กอนการตัดสินใจซื้อสินคาเคมเีกษตร ทานจะ

สอบถามขอมูลจากผูที่เคยใชผลิตภัณฑ 
3.71 0.795 มาก 

2. กอนการตัดสินใจซื้อสินคาเคมเีกษตร ทานจะหา

ขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน ปายโฆษณา เปนตน 
3.94 0.904 มาก 

3. ทานจะเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑกอนการ

ตัดสินใจซือ้เสมอ 
3.81 0.798 มาก 

4. ทานมีการประเมินทางเลือกตาง ๆ กอนการ

ตัดสินใจซือ้สินคาเคมเีกษตร 
3.74 0.827 มาก 

5. ทานตัดสินใจซื้อสนิคาเคมเีกษตรเพื่อตองการ

นํามาบํารงุรักษาผลผลิตทางการเกษตร 
3.61 0.880 มาก 

6. เมื่อทานพงึพอใจในสินคาเคมเีกษตรทานจะ

ตัดสินใจกลับมาซื้ออกีครั้ง 
3.64 0.947 มาก 

7. ทานจะบอกตอขอมลูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑเคมี

เกษตรใหบุคคลใกลชิดทราบเมื่อทานเกิดความพึง

พอใจ 

3.47 0.996 มาก 

รวม 3.70 0.714 มาก 

  

 ผลการศึกษาตามตารางที ่4.7 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอ

การตัดสินใจซื้อของเกษตรกรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร ในระดับความเห็นดวยมาก โดยมี

คะแนนเฉลี่ย 3.70 และเมือ่พิจารณาการตัดสินใจซื้อของเกษตรกร เปนรายขอแลว พบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก วา กอนการตัดสินใจซื้อสินคาเคมีเกษตร ทานจะหาขอมลู

จากแหลงตางๆ เชน ปายโฆษณา เปนตน ทานจะเปรียบเทยีบราคาของผลิตภัณฑกอนการตัดสินใจ
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ซื้อเสมอทานมีการประเมินทางเลอืกตางๆ กอนการตัดสินใจซื้อสินคาเคมีเกษตรกอนการตัดสินใจซื้อ

สินคาเคมีเกษตร ทานจะสอบถามขอมลูจากผูที่เคยใชผลิตภัณฑเมื่อทานพึงพอใจในสินคาเคมีเกษตร

ทานจะตัดสินใจกลับมาซื้ออกีครั้งทานตัดสินใจซื้อสนิคาเคมเีกษตรเพื่อตองการนํามาบํารงุรกัษา

ผลผลิตทางการเกษตรและทานจะบอกตอขอมลูเกี่ยวกบัผลติภัณฑเคมีเกษตรใหบุคคลใกลชิดทราบ

เมื่อทานเกิดความพึงพอใจ ทีร่ะดับคะแนนเฉลี่ย 3.94 3.81 3.74 3.71 3.64 3.61 และ 3.47  

ตามลําดับ 

 

4.5 สวนท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.5.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 5.1.1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน 

(ANOVA) และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะห

ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 จากการใชโปรแกรมสถิติสําเรจ็รปูเพือ่การศึกษาทางสงัคมศาสตร SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) for Windows Version 16 ในการวิเคราะหถึงกลยุทธราคาแบบ

สวนลดและสวนยอมให ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกร จากรานสรุิยาการเกษตร 

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดกําแพงเพชร ไดผลดังน้ี 

  

ตารางที ่4.8: การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (n=397)  

 

Model Sum of Square df Mean Square F Sig 

4 Regression 136.453 4 34.113 204.529 0.000* 

Residual 65.382 392 0.167   

Total 201.835 396    

*นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 จากตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน แสดงคานัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0 .05  

กลาวคือ มีปจจัยอสิระ ซึ่งไดแก กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให ดานสวนลดเงินสด สวนลด

ตามฤดูกาล สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก และสวนยอมใหสําหรับการสงเสรมิการตลาด 

บางปจจัยที่สงผลตอตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกร จากรานสุริยา
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การเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิเคราะหพบวา คา Sig เทากับ 0.000 

แสดงวาตัวแปรอสิระอยางนอย 1 ตัว มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 

 

ตารางที ่4.9: ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) ในรูปแบบของการ 

วิเคราะหความถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) ถึงกลยุทธราคาแบบ

สวนลดและสวนยอมใหทีส่งผลตอการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากราน

สุริยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

กลยุทธราคาแบบ

สวนลดและสวนยอมให 

การตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสุรยิาการเกษตร 

B S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 

คาคงที ่ 1.656 0.310  5.336 0.000   

กลยุทธราคาแบบสวนลด

และสวนยอมให 
1.514 0.058 0.794 25.920 0.000 0.885 1.520 

สวนลดเงินสด  0.124 0.039 0.097 3.188 0.002* 0.899 1.112 

สวนลดตามฤดูกาล  0.325 0.036 0.268 8.981 0.000* 0.930 1.076 

สวนยอมใหจากการนํา

สินคาเกามาแลก  
0.353 0.051 0.204 6.918 0.000* 0.953 1.049 

สวนยอมใหสําหรับการ

สงเสริมการตลาด 
0.526 0.027 0.612 19.144 0.000* 0.807 1.239 

Note: R2 = 0.676, AR2 = 0.673, F= 204.529, *p< 0.05 

 

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 

อธิบายไดดังน้ี 

จากสมมติฐานหลัก กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให โดยรวมสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อเคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตรในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดย

สามารถ อธิบายไดแตละดานดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดเงินสด (Cash Discount) 

สงผลตอการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุยิาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัด

กําแพงเพชร  
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 พบวา สวนลดเงินสด (Cash Discount) (Sig=0.002) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตร

ของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดตามฤดูกาล 

(Seasonal Discount) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร   

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดกําแพงเพชร 

พบวา สวนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) (Sig=0.000) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมี

เกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่  0.05  

สมมติฐานท่ี 3: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามา

แลก (Trade – in Allowance) สงผลตอการตัดสินใจซือ้เคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยา

การเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

พบวา สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก (Trade – in Allowance) (Sig=0.000) 

สงผลตอการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุยิาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัด

กําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานท่ี 4: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหสําหรับการสงเสรมิ

การตลาด (Promotional Allowance) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากราน

สุริยาการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 พบวา สวนยอมใหสําหรับการสงเสรมิการตลาด (Promotional Allowance) (Sig=0.000) 

สงผลตอการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุยิาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัด

กําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพจิารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอสิระทีส่งผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตร

ของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร พบวา สวนยอมให

สําหรับการสงเสรมิการตลาด (ß = 0.612) สงผลตอการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากราน

สุริยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร รองลงมา ไดแก สวนลดตามฤดูกาล (ß = 

0.268 ) สวนยอมใหจากการนําสนิคาเกามาแลก (ß = 0.204) และสวนลดเงินสด (ß = 0.097 )

ตามลําดับ  

สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.676) แสดงใหเห็นวา อิทธิพลของกลยุทธราคาแบบสวนลด

และสวนยอมให ดานสวนลดเงินสด สวนลดตามฤดูกาล สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก และ

สวนยอมใหสําหรบัการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสนิใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากราน
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สุริยาการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร คิดเปนรอยละ 67.6 ที่เหลืออกีรอยละ 32.4  

เปนผลเน่ืองมาจากตัวแปรอื่นที่ไมไดนํามาพจิารณา   

 นอกจากน้ี จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใชคา Variance Inflation Factor 

(VIF) ซึ่งคา VIF ที่มีคาเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง ดังน้ัน กอนนําตัวแปร

อิสระใด ๆ เขาสูสมการถดถอยควรพจิารณารายละเอียดความสัมพันธระหวางตัวแปรอสิระกอน ซึ่ง

วิธีการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอสิระมีอยูหลายแนวทาง (ประสทิธ์ิ สันติกาญจน, 2551) โดย

งานวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบความสัมพันธกันระหวางตัวแปรอสิระอยู 2 วิธี ไดแก  

 1) การตรวจสอบจากคา Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ  

 2) การตรวจสอบจากคา Tolerance ของตัวแปรอิสระ 

 

โดยที่คา Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) เปนตัวบงบอกวา ตัวแปรใดบาง

ที่ไมเปนอิสระตอกัน โดยที่คาทั้งสองน้ีเปนสวนกลบัตอกัน ดังแสดงไดในสมการขางลางน้ี (ประสทิธ์ิ 

สันติกาญจน, 2551) 

    Toli  =  1/ VIFi   = 1-1-Ri
2  

  และ  Toli  =  1-1- Ri
2 

  เพราะฉะน้ัน  VIF = 1/1- Ri
2  = 1/ Toli 

  

ดังน้ัน คา VIF และคา R2 จะมีความสัมพันธทางตรงกันขาม กลาวคือ จะไมรบัตัวแปรอสิระ

เขาในสมการถดถอย ถา Ri
2 หรือ VIFi มีคาสงู หรือ Toli มีคาตํ่า ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา คา Tol 

ของตัวแปรอสิระ มีคาเทากบั 0.807 – 0.953  ซึ่งสูงกวาเกณฑข้ันตํ่า คือ > 0.40 (Allison, 1999) คา 

VIF ของตัวแปรอิสระมีคาต้ังแต 1. 049 – 1.239 ซึ่งมีคาไมเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอสิระมีความ 

สัมพันธกันแตไมมีนัยสําคัญ (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013, p. 590)  
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4.5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 4.10: สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานหลัก: กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให สงผลตอ

การตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสุริยาการเกษตร 

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดกําแพงเพชร 

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 1: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดเงินสด 

(Cash Discount) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกร

จากรานสุริยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 2: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดตาม

ฤดูกาล (Seasonal Discount) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตร

ของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัด

กําแพงเพชร 

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 3: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมให

จากการนําสินคาเกามาแลก (Trade – in Allowance) สงผลตอ

การตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสุริยาการเกษตร 

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดกําแพงเพชร 

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 4: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมให

สําหรับการสงเสรมิการตลาด (Promotional Allowance) สงผล

ตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร 

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดกําแพงเพชร 

สอดคลอง 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผล 

 

บทน้ีเปนการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษา

เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของทีผู่วิจยัไดทําการสบืคนและนําเสนอไวในบทที่ 

2 การนําผลการศึกษาไปใชในทางปฏิบัติและขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา   

 ผลการศึกษาดานขอมลูทั่วไปของเกษตรกร และผลสรุปตามวัตถุประสงคมีดังน้ี 

5.1.1 ผลสรุปขอมูลทั่วไปของเกษตรกร 

 ผลการศึกษาสรุปวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย สถานภาพสมรส อายุระหวาง 40 – 49 ป 

ระดับการศึกษา ปวช./ มัธยมปลาย รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 5,001 – 20,000 บาท และสวนใหญ

มีสมาชิกในครอบครัวทีอ่าศัยอยูดวยกัน 3 – 4 คน  

5.1.2 ผลสรุปขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซือ้ของเกษตรกร  

 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 11 – 15 ป สาเหตุ

ที่ตัดสินใจเลอืกใชสินคาเคมเีกษตรเพราะเห็นผลรวดเร็ว (แกปญหาไดทันที) สวนใหญเลือกซื้อจาก    

ผูจัดจําหนายเพียงรายเดียว ลักษณะของผูจัดจําหนายที่เลือกซื้อเปนรานคาในชุมชน โดยไปซื้อเองถึง

สถานที่จัดจําหนาย มีความถ่ีในการซื้อ มากกวา 4 ครั้งตอป ประเภทสินคาที่ซือ้จากรานสรุิยามาก

ที่สุดคือ ปุยเคมี ระดับราคาที่ตัดสินใจซื้อจากรานสรุิยา มากกวา 701 บาทตอครั้ง ชําระคาสินคาจาก

รานสรุิยาดวยเงินสด ระยะเวลาในการเปนลูกคารานสรุิยา 4 – 6 ป และสาเหตุทีเ่ลอืกซื้อสินคาจาก

รานสรุิยาเพราะไดรบัสวนลดจากรานสรุิยาอยางตอเน่ือง  

5.1.3 ผลสรุปตามวัตถุประสงค ไดผลสรุปดังน้ี 

  5.1.3.1 ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอกลยุทธราคาแบบ

สวนลดและสวนยอมได ดานสวนลดเงินสด ในระดับความเหน็ดวยมากที่สุด และเมื่อพิจารณาสวนลด

เงินสดเปนรายดานแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความความเห็นดวยมากทีสุ่ด วา การไดรับสวน 

ลดเงินสดทําใหทานชําระสินคาไดโดยไมตองแบงชําระเปนงวด การไดรับสวนลดเงินสดทําใหทาน

ชําระสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนด และการไดรบัสวนลดเงินสดทําใหทานซื้อสินคาเคมีเกษตร

เพิ่มข้ึน ตามลําดับ   
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                     5.1.3.2 ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นโดยรวมตอกลยุทธราคาแบบ

สวนลดและสวนยอมได ดานสวนลดตามฤดูกาล ในระดับความเห็นดวยมาก และเมื่อพิจารณาสวนลด

ตามฤดูกาลเปนรายดานแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นดวยมาก วา การไดรบั

สวนลดในฤดูเกบ็เกี่ยวผลผลิตทําใหทานตัดสินใจซื้อเคมเีกษตรไดงายข้ึน การไดรับสวนลดในฤดูรอ

การเกบ็เกี่ยวผลผลิตทําใหทานซื้อผลิตภัณฑเคมีเพือ่เกบ็ไวใชในการทําการเกษตรครั้งตอไป และการ

ไดรับสวนลดในฤดูเพาะปลูกผลผลิตทําใหทานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเคมีเร็วข้ึน ตามลําดับ 

  5.1.3.3 ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอกลยุทธราคาแบบ

สวนลดและสวนยอมได ดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก ในระดับความเห็นดวยมากที่สุด 

และเมือ่พิจารณาสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลกเปนรายดานแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามมี

ความเห็นดวยมากทีสุ่ด วา เมื่อผูขายสินคามีนโยบายใหนําบรรจุภัณฑเกาทีซ่ื้อไปมาแลกเปนสวนลดใน

การซื้อเคมีเกษตร ทําใหทานนําบรรจุภัณฑเกามาแลกเพื่อซือ้สินคาเดิมในครั้งตอไป ผูขายสินคามี

นโยบายใหนําสินคาที่เกิดความเสียหายมาแลกเปนสวนลดในการซื้อเคมีเกษตร ทําใหทานนําสินคาที่

เสียหายมาแลกเพื่อซื้อสินคาครัง้ตอไปและเพื่อลดปริมาณขยะที่เสียหาย และเมื่อผูขายสินคามีนโยบาย

ใหนําสินคาที่ใชไมหมดมาแลกเปนสวนลดในการซื้อเคมเีกษตร ทําใหทานนําสินคาที่ใชไมหมดมาแลก

เพื่อซื้อสินคาครัง้ตอไป ตามลําดับ 

 5.1.3.4  ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอกลยุทธราคาแบบ

สวนลดและสวนยอมได ดานสวนยอมใหสําหรบัการสงเสรมิการตลาด ในระดับความเห็นดวยมาก แต

เมื่อพจิารณาสวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาดเปนรายดานแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามมี

ความเห็นดวยมาก วา เมื่อทานไดรบัของแถมจากการซื้อเคมีเกษตร ทําใหทานช่ืนชอบการซื้อเคมี

เกษตรแบบไดรบัของแถม เมือ่ผูขายจัดงานลด แลก แจก แถม ทําใหช่ืนชอบการจัดงานจากรานสุริยา 

และเมือ่ทานไดรบัสวนลดพิเศษจากการซื้อเคมเีกษตร ทําใหทานพึงพอใจในการไดรับสวนลด 

ตามลําดับ 

  5.1.3.5 ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมตอการตัดสินใจซื้อ

ของเกษตรกรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในระดับความเห็นดวยมาก และเมือ่พิจารณา

การตัดสินใจซื้อของเกษตรกร เปนรายขอแลว พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก 

วา กอนการตัดสินใจซื้อสินคาเคมีเกษตร ทานจะหาขอมลูจากแหลงตาง ๆ เชน ปายโฆษณา เปนตน 

ทานจะเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑกอนการตัดสินใจซือ้เสมอ ทานมีการประเมินทางเลอืกตาง ๆ 

กอนการตัดสินใจซื้อสินคาเคมีเกษตร กอนการตัดสินใจซื้อสนิคาเคมีเกษตร ทานจะสอบถามขอมูล

จากผูที่เคยใชผลิตภัณฑ เมื่อทานพึงพอใจในสินคาเคมีเกษตรทานจะตัดสินใจกลบัมาซือ้อีกครั้ง ทาน

ตัดสินใจซือ้สนิคาเคมเีกษตรเพื่อตองการนํามาบํารุงรักษาผลผลิตทางการเกษตร และทานจะบอกตอ

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมีเกษตรใหบุคคลใกลชิดทราบเมือ่ทานเกิดความพงึพอใจ ตามลําดับ 
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5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานหลกั: กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมี

เกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

  สมมติฐานท่ี 1: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดเงินสด 

(Cash Discount) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร 

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดกําแพงเพชร  

  สมมติฐานท่ี 2: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดตามฤดูกาล 

(Seasonal Discount) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร 

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดกําแพงเพชร 

 สมมติฐานท่ี 3: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหจากการนําสินคา

เกามาแลก (Trade – in Allowance) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสุริยา

การเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

  สมมติฐานท่ี 4: กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหสําหรับการ

สงเสริมการตลาด (Promotional Allowance) สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจาก

รานสรุิยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

5.2 การอภิปรายผล 

 กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให โดยรวม สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของ

เกษตรกรจากรานสุริยาการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งจะมีกลยุทธในแตละดาน

ทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานสวนลดเงินสด ดานสวนลดตามฤดูกาล ดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกา

มาแลก ดานสวนยอมใหสําหรบัการสงเสรมิการตลาด กลยุทธทั้ง 4 ดาน สามารถอธิบายไดดังน้ี  

 กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดเงินสด สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมเีกษตรของ

เกษตรกรจากรานสุริยาการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรทั้งน้ีเปนเพราะ เกษตรกรมี

ความเห็นวา การไดรับสวนลดเงินสดทําใหเกษตรกรสามารถชําระสินคาไดโดยไมตองแบงชําระเปน

งวด จึงสามารถชําระสินคาภายในระยะเวลาที่กําหนด และการไดรับสวนลดเงินสดทําใหเกษตรกรซื้อ

สินคาเคมีเกษตรเพิ่มข้ึน ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน (2534) กลาววา สวนลดเงินสดเปนสวนลดจากราคา

ขายที่ผูซื้อไดรับจากการชําระคาสินคาภายในระยะเวลาทีก่ําหนด วัตถุประสงคของสวนลดเงินสด     

น้ีก็เพื่อกระตุนใหผูซื้อมีการชําระคาสินคาเร็วข้ึนเปนการปรบัสภาพคลองทางการเงินของผูขาย      

ลดจํานวนหน้ีสินและคาใชจายในการเรียกเก็บหน้ี นอกจากน้ีผลการศึกษาครัง้น้ีมีบางสวนสอดคลอง

กับการศึกษาของ พีระพันธ ชีพเหลก็ (2543)  ที่ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช

ปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบวา เกษตรกรจะให
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ความสําคัญปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชปุยเคมี เชน ความคุนเคย ราคาผลผลิต ราคา

ปุยเคมี สวนลดในการซื้อสินคา และทัศนคติตอเจาหนาทีเ่กษตร  

กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดตามฤดูกาล สงผลตอการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตร

ของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดกําแพงเพชร ทั้งน้ีเปนเพราะ 

เกษตรกร มีความรูสึกวา การไดรบัสวนลดในฤดูรอการเกบ็เกี่ยวผลผลิตทําใหสามารถซื้อผลิตภัณฑ

เคมีเพื่อเกบ็ไวใชในการทําการเกษตรครั้งตอไป รวมทั้งทําใหสามารถตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรไดงาย 

และเร็วข้ึนดวย ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน (2534) กลาววา การใหสวนลดตามฤดูกาลมีความเหมาะสม  

กับผลิตภัณฑทางการเกษตรทีอ่งคกรตองการจําหนายนอกฤดูกาล จึงกระตุนการซือ้นอกฤดูกาลดวย

การใหสวนลดตามฤดูกาล และผลการศึกษาครัง้น้ียังมบีางสวนสอดคลองกับการศึกษาของ บดินทร 

เอี่ยมสนธิ (2555) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจซือ้เคมีภัณฑของเกษตรกร ในเขต

เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมอืงลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา ชวงเดือนที่มีอัตราการใชปุยในปริมาณที่

สูงทีสุ่ดจะอยูที่ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ชวงเดือนที่มีอตัราการใชยากําจัดศัตรูพืชในปรมิาณที่สงู

ที่สุดจะอยูที่ชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน แสดงใหเห็นวาระยะเวลาในการเลือกใชเคมีภัณฑมีความ

สอดคลองกบัฤดูกาล และสงผลตอการการตัดสินใจซือ้เคมีภัณฑของเกษตรกร 

กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก สงผลตอการ

ตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

ทั้งน้ีเปนเพราะเกษตรกรที่ตัดสินใจซื้อเคมเีกษตรมีความคิดวา นโยบายการนําสินคาเกามาแลกเปน

สวนลดของรานคา เชน บรรจุภัณฑเกา สินคาที่เกิดความเสยีหาย หรือสินคาที่ใชไมหมด มาแลกเปน

สวนลดในการซื้อเคมีเกษตร ทําใหเกษตรตัดสินใจซื้อเคมเีกษตรไดงายข้ึน และกลบัมาซือ้อีกครัง้ใน

ครั้งตอไป ซึง่ ศิริวรรณ เสรรีัตน (2534) กลาววา การยอมใหนําสินคาเกามาแลก เปนการทีผู่ขายขาย

สินคาใหมโดยยอมใหผูซื้อนําสินคาเกาที่ยังมมีูลคามาแลกซื้อโดยราคาของสินคาใหมจะประกอบดวย 

จํานวนเงินที่ตองชําระเพิ่มและมลูคาของสินคาเกาทีผู่ขายยอมให วิธีน้ีจะทําใหผูบริโภคพอใจที่จะมี

สินคาใหม ๆ ใชอยูตลอดเวลาและคนกลางสามารถขายสินคาไดงายข้ึน นอกจากน้ีผลการศึกษาครั้งน้ี

ยังมีบางสวนสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐพงศ ชินศุภลักษณ (2553) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การ

จัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกจิผลิตจําหนาย

เคมีภัณฑ: กรณีศึกษา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา 

บริษัทควรเนนการสรางคุณคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเดิมมากกวา โดยมีการพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

มากย่ิงข้ึน หน่ึงในน้ันคือควรใชชองทางการจัดจําหนายเดิม แตควรเนนการสรางความสัมพันธกบั

ชองทางการจัดจาหนายใหมากข้ึน เชนการนําสินคาเกามาแลกสินคาใหม หรือมาใชเปนสวนลดใน 

การซื้อสินคาใหม  
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กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหสําหรบัการสงเสริมการตลาด สงผลตอการ

ตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ทั้งน้ีเปนเพราะ เกษตรกรมีความรูสึกวา เมื่อไดรบัของแถมจากการซือ้เคมเีกษตร หรือเมื่อผูขายจัด

งานลด แลก แจก แถม และไดรับสวนลดพเิศษจากการซื้อเคมีเกษตร ทําใหเกษตรกรช่ืนชอบและ   

พึงพอใจในการไดรบัสวนลด และของสมนาคุณหรือของแถมน้ัน ซึ่งมผีลตอการตัดสินใจซือ้เคมเีกษตร

ของเกษตรกรอกีดวยเชนกัน ซึ่งสวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาดน้ัน ศิริวรรณ เสรีรัตน 

(2534) อธิบายวา สวนยอมใหหรือเงื่อนไขบางประการที่องคกรจัดใหแกผูจัดจําหนายน้ันเพือ่เปนการ

ตอบแทนแกผูจัดจําหนายที่ใหบริการสงเสริมการตลาดแกผลิตภัณฑขององคกร โดยสวนยอมใหอาจ 

จะอยูในรปูของผลิตภัณฑของแถม เชน ซื้อ 1 แถม 1 หรือการใหสวนลดพิเศษแกผูบริโภคในราคาตํ่า

กวาปายราคาที่กําหนด และผลการศึกษาครั้งน้ียังมบีางสวนที่สอดคลองกบัการศึกษาของ ธนภัทร 

พันธุเขตรกิจ (2556) เปนการศึกษาเรือ่งพฤติกรรมการซื้อปุยเคมีของเกษตรกรในเขตอําเภอไทรงาม

จังหวัดกําแพงเพชร พบวา การสงเสริมการตลาดมผีลตอการเลือกซือ้ปุยเคมีของเกษตรกรในเขต

อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชรโดยรวมอยูในระดับมาก  

 

5.3 ขอเสนอแนะสาํหรับการนําผลไปใช  

 5.3.1 กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดเงินสด ผูประกอบการควรมกีารจัดทํา

โปรโมช่ันหรือการสงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนผูบริโภค เพราะจากการศึกษาพบวาสวนลดเงินสดมี

ผลตอการตัดสินใจซือ้ของผูบริโภค เชน ใหสวนลดจากราคาขาย เมื่อผูซือ้ทําการชําระคาสินคาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด เชน 2/10, n/30 หมายความวา ถาชําระคาสินคาภายใน 10 วันนับจากวันที่ 

ปรากฏในใบอินวอยซ จะไดรบัสวนลด 2% และตองไมเกิน 30 วัน 

 5.3.2  กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนลดตามฤดูกาล ผูประกอบการควรมกีาร 

ศึกษาถึงฤดูการในการทําการเกษตร รวมทั้งชวงระยะเวลาระบาดของแมลงศัตรพูืช เพื่อใหทราบถึง

ความตองการใชสารเคมี ของเกษตรกร เพือ่ไดทําการตลาดไดตรงกลุมเปาหมาย และสอดคลองกบั

ความตองการผลิตภัณฑของกลุมเปาหมาย เพราะการกําหนดราคามักจะข้ึนอยูกับกลไกของตลาด  

ถาสินคาในชวงเวลาน้ันมีความตองการจากผูบริโภคสงูมาก เพื่อผลกําไรทีเ่พิ่มข้ึนของธุรกจิตอไป 

 5.3.3  กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก ในสวน

น้ีผูประกอบการควร มีการปรบัเปลี่ยนการสงเสริมการตลาด โดยอาจจะมีชวงเวลาในการสามารถนํา

สินคาเกามาและหรือเปนสวนลดในการซื้อสินคา สลบักบัการใหสวนลดสินคา เพือ่ดึงดูดความสนใจ

และการกลบัมาซือ้ของผูบริโภคตอไป 
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 5.3.4  กลยุทธราคาสวนลดสวนยอมให ดานสวนยอมใหสําหรบัการสงเสริมการตลาด ควรมี

การปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมและชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเขาสู

ตลาดของคูแขงขัน จํานวนคูแขงขันในตลาด ศักยภาพของคูแขงขัน คาขนสง และตนทุนการผลิตเพิม่

สูงข้ึน หรอืแมแตคาของเงินที่อาจสงูข้ึนหรือตกตํ่าลง รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดของ

องคกร เพือ่ใหสามารถแขงขันกบัคูแขงขันในตลาด และคงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร  

 

5.4 ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งไป    

 5.4.1  การศึกษาครั้งเปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางทีเ่ปนเกษตรกรทีซ่ื้อสินคาจากราน

สุริยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เทาน้ัน จึงควรมีการศึกษาถึงประชากรกลุม

ตัวอยางอื่น ๆ อาจจะเปนกลุมจงัหวัดหัวเมืองใหญ ตามภูมภิาค หรือจังหวัดปรมิณฑล ทีเ่ปนจังหวัดที่

มีการทําเกษตรกรรมเปนหลัก เพราะเกษตรกรรมเปนอาชีพที่ครอบคลุมทัง้ประเทศ เพื่อใหทราบ

ความตองการของผูบริโภคทีเ่ปนเกษตรกรอยางแทจริง 

 5.4.2 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน สําหรบัผูทีส่นใจทีจ่ะทําการศึกษาวิจัยใน

หัวขอที่เกี่ยวของกับวิจัยเรือ่งน้ี ควรจะมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) 

ถึงมูลเหตุทีม่ีอิทธิพล หรอืปจจัยอื่น ๆ เชน ความรักในตราสนิคา ความคุมคาของสินคา เปนตน 

เพื่อใหเกิดการคนพบปจจัยใหม ๆ ที่อาจสงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกร 
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   เลขที่……..…. 

แบบสอบถาม 

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมให ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกร                                                                                

                      จากรานสุริยาการเกษตร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษา กลยุทธการกําหนดราคาแบบสวนลดและสวน

ยอมใหทีส่งผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากรานสรุิยาการเกษตรในเขตอําเภอเมอืง

จังหวัดกําแพงเพชรซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาวิชาการคนควาอิสระ หลักสูตรบรหิารธุรกจิ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ของเกษตรกร 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมไดของรานสุริยาการเกษตร 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ของเกษตรกรในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัด

กําแพงเพชร 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

2. การตอบแบบสอบถามฉบับน้ี คําตอบของทานมีความสําคัญอยางย่ิงตอการวิเคราะหขอมูล

ในการวิจัย กรุณาตอบใหครบถวนสมบูรณทกุขอ ทุกสวน เพื่อใหความวิจัยน้ีมีความเที่ยงตรง และเกิด

ประโยชนอยางแทจริง โปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 

3. ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามน้ีจะเก็บเปนความลบั การนําเสนอผลการวิจัยจะเสนอใน

ภาพรวมเทาน้ัน 

 

ผูวิจัยจึงใครขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางย่ิง ที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 

นางสาวรัตนา อินทจันทร 

นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ขอมูลสวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   

   1) ชาย  2) หญงิ 

2. สถานภาพ    

 1) โสด   2) สมรส   3) อื่น ๆ……….  

3. อายุ     

 1) ตํ่ากวา 20 ป  2) 20-29 ป   3) 30-39 ป 

   4) 40-49 ป   5) 50-59 ป   6) 60 ปข้ึนไป 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 1) ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย   2) ปวช./มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

   3) ปวส./ อนุปริญญา   4) ปรญิญาตร ี

   5) ปริญญาโท   6) สูงกวาปรญิญาโท 

   7) อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………… 

5. รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน   

 1) ตํ่ากวา 5,000 บาท/ เดือน   2) 5,001 – 20,000 บาท/ เดือน

 3) 20,001 – 35,000 บาท/ เดือน  4) มากกวา 35,001บาท/ เดือน 

6.จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูดวยกัน 

   1) 1-2 คน     2) 3-4 คน 

 3) 5-6    4) 7 คนข้ึนไป 

    

ขอมูลสวนท่ี 2: พฤติกรรมการซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกร 

1. ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  1) ตํ่ากวา 6 ป   2) 6-10 ป 

  3) 11-15 ป    4) 16-20 ป 

  5) 21-25 ป    6) มากกวา 25 ปข้ึนไป 

2. สาเหตุใดทีท่ําใหทานตัดสินใจใชสินคาเคมีเกษตร 

  1) เห็นผลรวดเร็ว (แกปญหาไดทันที)   2) ราคาประหยัด 

  3) สินคามีคุณภาพสูง     4) ผลผลิตตอบแทนตอไรสงู 

  5) อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 
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3. ปจจบุันทานซือ้เคมเีกษตรจากผูจําหนายกี่ราย 

  1) เพียงรายเดียว   2) 2 ราย 

  3) 3 ราย    4) มากกวา 3 ราย 

4. ทานซื้อเคมเีกษตรจากผูจําหนายลักษณะใดมากที่สุด 

  1) รานคาในชุมชน   2) รานคาในตัวอําเภอ 

  3) สหกรณการเกษตร   4) บริษัทผูคาเคมเีกษตรโดยตรง 

  5) อื่น ๆ (ระบ)ุ…………………… 

5. ทานใชวิธีการใดในการสั่งซือ้เคมเีกษตร 

  1) ทางโทรศัพท   2) ไปซื้อเองถึงสถานที่จําหนาย 

 3) ทางโทรสาร   4) ไมตองสัง่ซื้อ มีตัวแทนจําหนายมาจําหนายถึงที ่

 5) ฝากเพื่อนบานหรือคนอื่นซื้อให  6) อื่น ๆ (ระบ)ุ…………….. 

6. ความถ่ีในการซื้อเคมเีกษตร 

  1) 1-2 ครั้งตอป   2) 3-4 ครั้งตอป 

  3) มากกวา 4 ครั้งตอป  4) อื่น ๆ (ระบ)ุ………....... 

7. ประเภทสินคาที่ทานซื้อจากรานสุริยามากทีสุ่ด 

  1) ปุยเคม ี     2) สารเคมีกําจัดวัชพืช 

 3) สารเคมีกําจัดโรคและแมลง   4) อื่น ๆ (ระบ)ุ………....... 

8. ระดับราคาของเคมเีกษตรทีท่านตัดสินใจซื้อจากรานสรุิยา 

  1) 100 – 300 บาท/ ครั้ง   2) 301 – 500 บาท/ ครั้ง 

 3) 501 – 700 บาท/ ครั้ง   4) มากกวา 701 บาท/ ครั้ง 

9. สวนใหญทานชําระคาสินคาเกษตรเคมจีากรานสุริยาดวยวิธีการใด 

  1) ชําระเงินสด    2) ชําระดวยบัตรสินเช่ือเกษตรกร 

 3) ผอนชําระ (ตามเงือนไขของราน)  4) อื่น ๆ (ระบ)ุ………....... 

10. ทานเปนลกูคาของรานสุริยาเปนระยะเวลาเทาใด 

  1) นอยกวา 1 ป  2) 1-3 ป  3) 4-6 ป   

 4) 7-9 ป   5) มากกวา 10 ป 

11. สาเหตุทีท่านเลือกซื้อสินคาจากรานสรุิยา 

  1) ทานไดรับสวนลดจากรานสุริยาอยางตอเน่ือง 

  2) ทานไดรับของรางวัลและของแถมจากการซื้อสินคาจากรานสรุิยา 

  3) ทานไดรับบริการที่ดีจากรานสุริยา 

 4) สาเหตุอื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................... 
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ขอมูลสวนท่ี 3: ความคิดเห็นกลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอมไดของรานสุริยาการเกษตร 

หมายเหตุกรุณาทําเครือ่งหมาย  ลงชองทีก่ําหนดไวใหตรงตามระดับความสําคัญของทานมากทีสุ่ด 

 

กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอม 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

2. สวนลดเงินสด      

1. การไดรับสวนลดเงินสดทําใหทานซื้อสินคาเคมี

เกษตรเพิ่มข้ึน 
     

2. การไดรับสวนลดเงินสดทําใหทานชําระสินคาได

โดยไมตองแบงชําระเปนงวด 
     

3. การไดรับสวนลดเงินสดทําใหทานชําระสินคา

ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
     

3. สวนลดตามฤดูกาล      

4. การไดรับสวนลดในฤดูเพาะปลกูผลผลิตทําใหทาน

ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑเคมีเร็วข้ึน 
     

5. การไดรับสวนลดในฤดูเกบ็เกีย่วผลผลิตทําใหทาน

ตัดสินใจซือ้เคมเีกษตรไดงายข้ึน 
     

6. การไดรับสวนลดในฤดูรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตทํา

ใหทานซื้อผลิตภัณฑเคมีเพือ่เกบ็ไวใชในการทํา

การเกษตรครัง้ตอไป 

     

4. สวนยอมใหจากการนาํสินคาเกามาแลก      

7. เมื่อผูขายสินคามีนโยบายใหนําบรรจุภัณฑเกาที่ซื้อ

ไปมาแลกเปนสวนลดในการซื้อเคมีเกษตร ทําใหทาน

นําบรรจุภัณฑเกามาแลกเพื่อซื้อสินคาเดิมในครัง้

ตอไป 

     

8. เมื่อผูขายสินคามีนโยบายใหนําสินคาที่ใชไมหมด

มาแลกเปนสวนลดในการซื้อเคมีเกษตร ทําใหทานนํา

สินคาที่ใชไมหมดมาแลกเพื่อซือ้สินคาครัง้ตอไป 
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กลยุทธราคาแบบสวนลดและสวนยอม 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

9. ผูขายสินคามีนโยบายใหนําสินคาทีเ่กิดความ

เสียหายมาแลกเปนสวนลดในการซือ้เคมเีกษตร ทํา

ใหทานนําสินคาทีเ่สียหายมาแลกเพื่อซื้อสินคาครั้ง

ตอไปและเพื่อลดปรมิาณขยะที่เสียหาย 

     

5. สวนยอมใหสาํหรับการสงเสรมิการตลาด      

10. เมื่อทานไดรบัของแถมจากการซื้อเคมีเกษตร ทํา

ใหทานช่ืนชอบการซื้อเคมีเกษตรแบบไดรับของแถม 
     

11. เมื่อทานไดรบัสวนลดพิเศษจากการซื้อเคมเีกษตร 

ทําใหทานพงึพอใจในการไดรบัสวนลด 
     

12. เมื่อผูขายจัดงานลด แลก แจก แถม ทําใหช่ืน

ชอบการจัดงานจากรานสุริยา 
     

 

ขอมูลสวนท่ี 4: ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจของเกษตรกรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร 

หมายเหตุกรุณาทําเครือ่งหมาย  ลงชองทีก่ําหนดไวใหตรงตามระดับความสําคัญของทานมากทีสุ่ด 

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

1. กอนการตัดสินใจซื้อสินคาเคมเีกษตร ทานจะ

สอบถามขอมูลจากผูที่เคยใชผลิตภัณฑ 

     

2. กอนการตัดสินใจซื้อสินคาเคมเีกษตร ทานจะหา

ขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน ปายโฆษณา เปนตน 

     

3. ทานจะเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑกอนการ

ตัดสินใจซือ้เสมอ 
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สวนท่ี 5: ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

4. ทานมีการประเมินทางเลือกตาง ๆ กอนการ

ตัดสินใจซือ้สินคาเคมเีกษตร 

     

5. ทานตัดสินใจซื้อสินคาเคมเีกษตรเพื่อตองการ

นํามาบํารงุรักษาผลผลิตทางการเกษตร 

     

6. เมื่อทานพงึพอใจในสินคาเคมเีกษตรทานจะ

ตัดสินใจกลับมาซื้ออกีครั้ง 

     

7. ทานจะบอกตอขอมลูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑเคมี

เกษตรใหบุคคลใกลชิดทราบเมื่อทานเกิดความพึง

พอใจ 
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ประวัติผูเขยีน 

 

ช่ือ – นามสกลุ   รัตนา อินทจันทร 

อีเมล    paeng_zz@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   จบปริญญาตรจีาก วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 

จบมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โรงเรียน         

กําแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร 

ประสบการณการทํางาน  ฝกงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ฝายการ 

ออกกําลงักายของบุคลากรในสถาบันและเด็กภาวะ

นํ้าหนักเกนิ เปนเวลา 5 เดือน 
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