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บทคดัย่อ 

 

        การศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้น้ี เป็นการศกึษาการแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใชค้วามสําคญัของ

ส่วนประสมการคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร อําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี

ซึ่งกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คือ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุร ีที่ใช้

สารเคมกีําจดัศตัรพูชืในนาขา้ว จาํนวน 200 คน  

        วตัถุประสงคข์องการศกึษา คอื 1.เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้

ปลกีในการเลอืกซือ้เคมภีณัฑ ์(ระดบัความสําคญั) ของเกษตรกรอําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร2ี.

เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มของเกษตรกรทีใ่ชส้ารกําจดัศตัรใูนพืน้ทีอ่ําเภอบา้นหมีจ่งัหวดัลพบุรโีดย

ใช้ปจัจยัดา้นความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลกีของเกษตรกรอําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรี

ตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อาย ุ 

ระดบัการศกึษา รายได ้พืน้ทีท่าํการเกษตร ประเภทการเกษตร ระยะเวลาในการประกอบอาชพี

เกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการซือ้เคมภีณัฑต่์อปี ประเภทเคมภีณัฑท์ีใ่ช้มากที่สุด ระยะเวลาในการ

ใช้เคมภีณัฑ์ ช่วงเดือนที่ใช้เคมภีณัฑ์มากที่สุด และปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ได้แก่ ปจัจยัด้านทําเลที่ตัง้ความหลากหลายของประเภทสนิค้านโยบายราคาส่วนประสมการ

สื่อสารการตลาดการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้และการบรกิารลูกคา้โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

จากผลการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกรได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ให้

ความสาํคญัในดา้นทาํเลทีต่ ัง้ และการตอบสนองความต้องการ กลุ่มที ่2 กลุ่มเกษตรกรทีม่พีืน้ที่

ทําการเกษตรน้อย และกลุ่มที ่3 กลุ่มทีใ่หค้วามสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลกีทุกดา้นโดยทัง้



จ 
 

3 กลุ่ม มคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งการใหค้วามสาํคญัทาํใหท้ัง้ 3 กลุ่มมกีารตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑ์

ทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื กลุ่มที ่1 กลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัในดา้นทาํเลทีต่ ัง้ และการตอบสนองความ

ต้องการ กลุ่มที ่ 2 กลุ่มเกษตรกรทีม่พีืน้ทีท่ําการเกษตรน้อย และกลุ่มที3่ กลุ่มทีใ่หค้วามสําคญั

ต่อส่วนประสมการค้าปลกีทุกด้าน เมื่อพจิารณาจากค่าเฉลี่ยของตวัแปรที่เป็นคําถามซึ่งใช้ใน

การแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ 1 มคี่าตัง้แต่ 1.0-4.9 เป็นกลุ่มที่ให้ความสําคญัในด้านทําเลทีต่ ัง้ และการ

ตอบสนองความต้องการ กลุ่มที่ 2 มคี่าตัง้แต่ 2.0-4.2 ให้ความสําคญัน้อยกว่ากลุ่มอื่นทุกด้าน 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มเกษตรกรทีม่พีืน้ทีท่ําการเกษตรน้อย กลุ่มที ่3 มคี่าตัง้แต่ 3.0-4.9 เป็นกลุ่มที่

ใหค้วามสาํคญัในทุกดา้น 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

การศกึษาคน้ควา้อสิระเรือ่งน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาและใหก้ารอนุเคราะหเ์ป็นอย่าง 

ดจีากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์เลขมาศ อาจารยท์ีป่รกึษาและผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ ประธานกรรมการทีไ่ดใ้หค้าํแนะนําและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ จนทาํ 

ใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้น้ีสาํเรจ็สมบรูณ์  

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน สมาชิกทุกคนในครอบครวั 

เพื่อนๆปริญญาโทที่คอยเป็นกําลงัใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตลอดมา รวมถึงผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มลูเป็นอย่างด ีซึง่นับเป็นส่วนสําคญัอย่าง

ยิง่ ในการศกึษาคน้ควา้อสิระในครัง้น้ี 
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

  

        ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สามารถปลูกพชืได้ตลอดทัง้ปีและเน่ืองจากตัง้อยู่

ในเขตอบอุ่น สภาพอากาศโดยทัว่ไปจงึเอื้อต่อการเจรญิเตบิโตและแพร่ระบาดของศตัรพูชื ทํา

ใหเ้กดิปญัหาด้านศตัรูพชืรุนแรงทําความเสยีหายต่อผลผลติไดม้าก จงึมกีารนําสารป้องกนัและ

กําจดัศัตรูพืชมาใช้ซึ่งเป็นวิธีปฏบิตัิที่สะดวกสบาย ง่ายต่อการหาซื้อง่าย ขัน้ตอนการใช้ไม่

ยุ่งยากและที่สําคญัคอืเห็นผลเรว็ดงันัน้ เกษตรกรจงึเลอืกใช้สารป้องกนัและกําจดัศตัรูพชืกนั

อยา่งแพรห่ลาย นอกจากน้ีเกษตรกรยงัมกีารใชส้ารจาํพวกปุ๋ ย เพื่อเพิม่ธาตุอาหารใหก้บัพชื อกี

ทัง้ยงัช่วยปรบัปรุงดนิใหเ้หมาะสมแก่การเพาะปลูก และยงัมสีารจาํพวกฮอรโ์มน ซึง่เป็นสารเร่ง

และควบคุมการเจรญิเตบิโตของพชือกีดว้ย 

        ปจัจบุนัประเทศไทยมแีนวโน้มการนําเขา้สารเคมทีางการเกษตรเพิม่มากขึน้มาโดยตลอด

จากสถติกิารนําเขา้สารกําจดัศตัรพูชื ในปี พ.ศ 2553 มปีรมิาณ 109,908 ตนัของสารออกฤทธิ ์

และในปี 2556 เพิม่ขึน้เป็น 164,383 ตนัของสารออกฤทธิ ์หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 1.5 เท่า โดยได้

จาํแนกประเภทสารเคมอีอกเป็น สารกําจดัวชัพชื สารกําจดัแมลง สารป้องกนัและกําจดัโรคพชื 

และสารกําจดัศตัรพูชือื่นๆ ซึง่มปีรมิาณ 112,177 34,672 12,179 และ 5,355 ตนัของสารออก

ฤทธิ ์ตามลาํดบั พบว่ามกีารใชส้ารกําจดัวชัพชืมากทีสุ่ด ดา้นการนําเขา้สารจาํพวกปุ๋ ยเคม ีจาก

สถิติการนําเข้า ในปี พ.ศ 2552 มปีรมิาณ 3,833,072 ตนั และในปี 2556 เพิม่ขึ้นเป็น 

5,638,891 ตนั หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 1.47 เท่า( ทีม่า : สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร) 

        จงัหวดัลพบุรตีัง้อยู่ภาคกลางของประเทศไทย มเีน้ือที่ประมาณ 6,199,753 ตาราง

กโิลเมตร หรอืประมาณ 3,874,846 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อําเภอ มจีาํนวนประชากร 

ณ เดอืนกนัยายน 2557 รวมทัง้สิน้ 758,627 คน เป็นชาย 380,925 คน หญงิ 377,702 คน 

ความหนาแน่นของประชากรเฉลีย่ทัง้จงัหวดัประมาณ 121 คนต่อตารางกโิลเมตร (ทีม่า: กลุ่ม

งานขอ้มลูสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนกังานจงัหวดัลพบุร)ี 

        ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการกสิกรรมเป็นหลกั โดยการสํารวจสํามะโน

การเกษตร พ.ศ. 2556 จงัหวดัลพบุร ีมผีูถ้อืครองทาํการเกษตรทัง้สิน้ 59,473 ราย โดยในปี 
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พ.ศ.2549/50 มพีื้นที่เพาะปลูกขา้วนาปี 1,045,784 ไร่ ข้าวนาปรงั 393,284 ไร่ และในปี 

2556/57 มพีืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วนาปีลดลงเหลอื 823,117 ไร่ ขา้วนาปรงัลดลงเหลอื 252,315 ไร ่

(ทีม่า: สํานักงานเกษตรจงัหวดัลพบุร)ี ซึง่อําเภอทีท่ําการเพาะปลูกขา้วทัง้นาปีและนาปรงัมาก

ที่สุดในจงัหวดัลพบุรกีค็อื อําเภอบ้านหมี ่โดยมพีื้นที่ทัง้หมด 373,809 ไร่เป็นพื้นที่ปลูกขา้ว 

279,110 ไร่ และยงัมจีาํนวนเกษตรกรมากทีสุ่ดในจงัหวดัจาํนวนทัง้สิน้ 8,003 ราย(ทีม่า: ขอ้มลู

พืน้ฐานการเกษตรปี 2556 อําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร)ี 

        “รา้นเกษมพานิช” ตัง้อยู่ที่ 17 ม.3 ตําบลสนามแจง อําเภอบ้านหมี ่จงัหวดัลพบุร ีซึ่ง

ตัง้อยู่ในพื้นทีท่ีม่กีารทําการเกษตร โดยเฉพาะการทํานาประมาณ 80% ของเน้ือทีท่ ัง้หมดของ

อําเภอบ้านหมี ่ เป็นรา้นจาํหน่ายผลติภณัฑแ์ละปจัจยัการผลติทางการเกษตรทีม่คีุณภาพและ

ได้รบัมาตรฐาน จาํหน่ายในราคาที่ยุตธิรรมหรอืตามราคาที่ทอ้งตลาดกําหนด สนิคา้ที่จาํหน่าย

ภายในรา้นเป็นสนิคา้ทีผ่่านการคดัสรรมาเป็นอย่างดแีละเป็นสนิคา้ทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพ 

ตัง้แต่ขบวนการผลติไปจนถงึผู้บรโิภค อกีทัง้สนิค้าทุกชนิดต้องได้รบัการรบัรองมาตรฐานจาก

กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนําเข้ามาวางจําหน่ายภายในร้าน ซึ่ง

ครอบคลุมกลุ่มผลติภณัฑ์ทางการเกษตร อาทเิช่น ปุ๋ ย ยา ฮอร์โมน สารปราบศตัรูพชื เมล็ด

พนัธุ ์อุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชท้างการเกษตร  

        นอกจากน้ี ยงัมบีรกิารรถเกี่ยวขา้ว และยงัเป็นจุดรบัซือ้ผลผลติทางการเกษตรเพื่อออกสู่

ตลาดภายนอกอีกด้วย การให้บรกิารของ ร้านเกษมพานิช โดยมผีู้เชยีวชาญที่ผ่านการอบรม

มาตรฐาน และมปีระสบการณ์อย่างดทีัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัดิา้นการเกษตร เช่น ความรูเ้รื่อง

ดนิ ปุ๋ ย ดา้นโรคพชื มใีจรกัในงานบรกิาร สามารถใหบ้รกิารแก่เกษตรกรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

สามารถตอบคาํถาม ใหค้าํแนะนําการแกป้ญัหาทีร่วดเรว็ ทนัใจ และเป็นไปแบบมมีติรไมตร ี

        ร้านเกษม มีการดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี โดยมีสินค้าหลักเป็น 

สารเคมกีําจดัศตัรูพชื ปุ๋ ยเคม ีโดยมสีดัส่วนยอดขายของปุ๋ ยและสารเคมกีําจดัศตัรูพชืเท่าๆกนั 

ราคาขายสนิคา้ของทางรา้นจะเท่ากบัราคาตลาด การส่งเสรมิการขายมกีารจดับู๊ทร่วมกบับรษิทั

ของสนิคา้ทีจ่าํหน่ายและจะเน้นการแถมของตามระดบัยอดทีลู่กคา้ซือ้สนิคา้ ถ้าซือ้ตัง้แต่ 500-

1,000 บาท แถมสบู่ ผงซกัฟอก ถ้วย,ชาม, เป็นต้น ถ้าซือ้ตัง้แต่ 1,000-2,500 บาทแถมเสือ้ใส่

ทํางานแบบต่างๆ ถ้าซือ้ตัง้แต่ 2,500 บาทขึน้ไป แถมกระตกิน้ําพดัลม เป็นต้นลูกคา้ของทาง

รา้นจะมทีัง้ทีอ่ยูใ่นชุมชนเดยีวกนักบัรา้นและชุมชนอื่นๆภายในอําเภอกระจายอยูท่ ัว่ไป  

        คู่แข่งขนัหลกัของรา้นเกษมพานิช แบ่งเป็นที่อยู่ในชุมชนเดยีวกนั มจีํานวน 2 ราย และ

คนละชุมชนอกี 2 ราย โดยจําหน่ายสนิค้าประเภทเดยีวกนั รา้นคู่แข่งขนัในชุมชนเดยีวกนัจะ

ค่อนขา้งมผีลต่อการแข่งขนัในเรื่องยอดขายพอสมควร ส่วนรา้นคู่แข่งขนัคนละชุมชนจะไม่มผีล

ต่อยอดขาย แต่อาจเป็นข้อเปรยีบเทยีบในเรื่องภาพลกัษณ์ของร้านมลีกัษณะทางกายภาพที่
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ทนัสมยั มคีวามน่าเชื่อถอื มป้ีายขนาดใหญ่ตดิไวห้น้ารา้น และยงัมกีารจดัวางสนิคา้เป็นระเบยีบ

หมวดหมู่ นอกจากน้ียงัมคีู่แข่งรายเลก็รายน้อยเพิม่ขึน้เป็นจาํนวนมาก และยงัส่งผลกระทบต่อ

ยอดขายของรา้นเกษมพานิช จากการสํารวจของผูว้จิยัพบว่า ปจัจุบนัจะมรีา้นจาํหน่ายสารเคมี

กําจดัศตัรพูชืในทุกหมู่บ้านของอําเภอบ้านหมี ่แม้กระทัง่ร้านขายของชําหรอืร้านกบัขา้วตาม

ชุมชน กจ็ะมสีนิคา้ดงักล่าวมาตัง้วางขาย ซึง่หลายรา้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายทัง้ในเรื่องสนิค้า

เป็นสนิคา้ปลอมแปลงและการขออนุญาตจาํหน่ายวตัถุอนัตราย  

 

ตารางที ่1 แสดงยอดขายของรา้นเกษมพานิช ในช่วงปี 2554 – 2558 

ปี พ.ศ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ยอดขาย (บาท) 5,000,000 2,000,000 5,500,000 6,000,000 4,000,000 120,000 

อตัราการ

เตบิโต 

 - 60% 175% 9.1% - 33.32% - 97.5% 

 

 
 

ภาพที ่1 กราฟแสดงยอดขายของรา้นเกษมพานิช 

ทีม่า :บญัชยีอดขายของรา้นเกษมพานิช 
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เมื่อปี พ.ศ. 2554 เกดิน้ําท่วมอําเภอบา้นหมี ่เกดิความเสยีหายเป็นอย่างมาก ภาคเกษตรกร

ไม่ไดร้บัผลผลติ หลงัจากปี 2554 เกษตรกรจงึกลบัมาทําการเกษตรไดด้งัเดมิ ปี 2555 – 2556 

ธุรกจิกลบัมาฟ้ืนตวัอกีครัง้ เน่ืองจากมรีะบบชลประทานที่ด ีและจากการที่รฐับาลประกนัราคา

ขา้วทาํใหข้า้วมรีาคาทีส่งู เกษตรกรจงึกลา้ทาํการลงทุนกบัปจัจยัในการผลติต่างๆ  

ในช่วงต้นปี 2557 เกดิสถานการณ์ที่รฐับาลจ่ายเงนิค่าประกนัราคาขา้วให้กบัเกษตรกร

ล่าช้า ทําให้เกษตรกรบางรายไม่สามารถลงทุนทําการเกษตรในคราวถัดไปได้อย่างเต็มที ่

บรรยากาศการซือ้ปจัจยัการผลติทางการเกษตรกซ็บเซาลง ต่อมาในช่วงปี 2558 ประสบปญัหา

ภยัแลง้ทาํใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่ไมส่ามารถทาํการเพาะปลกูได ้ 

จากสภาพที่กล่าวมา จะเหน็ได้ว่าเกษตรกรมอีตัราการเพาะปลูกลดลง ธุรกจิมยีอดขาย

และอตัราเตบิโตทีล่ดลงมากและยงัมคีู่แข่งทัง้ในชุมชนเดยีวกนัและคู่แข่งรายใหม่ๆเพิม่จํานวน

ขึ้นเรื่อยๆ จากสภาพที่เกิดขึ้น ทําให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดใน

สถานการณ์เช่นน้ี ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง การแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใชค้วามสําคญั

ของส่วนประสมการค้าปลกีในการตดัสนิใจซื้อเคมภีณัฑข์องเกษตรกร อําเภอบ้านหมี ่จงัหวดั

ลพบุรเีพื่อทราบถงึพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายและเป็นแนวทางในการเพิม่ยอดขายจากการ

กําหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ นอกจากน้ียงัช่วย

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

        1. เพื่อศกึษาปจัจยัด้านความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีในการเลอืกซื้อเคมภีณัฑ ์

(ระดบัความสาํคญั) ของเกษตรกรอําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ี

        2.เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้สารกําจดัศัตรูพืชในพื้นที่อําเภอบ้านหมี ่

จงัหวดัลพบุร ีโดยใชป้จัจยัดา้นความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีของเกษตรกรอําเภอบา้น

หมี ่จงัหวดัลพบุร ี
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ขอบเขตของการศึกษา 

 

ประชากรที่ทําการศกึษา  กลุ่มเกษตรกรในพืน้ที ่อ.บ้านหมี ่จ.ลพบุร ีทีใ่ช้สารเคมกีําจดัศตัรพูชื

ในนาขา้ว 

  

 ตวัแปรทีจ่ะศกึษา  คอื   

1. ปจัจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี รายได ้ 

2. กลุ่มเกษตรกรทีใ่ชส้ารเคมใีนการทาํนาในอําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ีโดยใชร้ะดบั

ความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลกีประกอบดว้ย 

  1. ทาํเลทีต่ ัง้ 

  2. ความหลากหลายของประเภทสนิคา้ 

  3. นโยบายราคา 

  4. ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 

  5. การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ 

6. การบรกิารลกูคา้ 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 

 ขา้วนาปี    คอื  มกีารเพาะปลกูช่วงเดอืนพฤษภาคม – กนัยายน  

   เกบ็เกีย่ว เดอืนกนัยายน - กุมภาพนัธ ์(ของปีถดัไป) 

 ขา้วนาปรงั  คอื  จะเพาะปลกู เดอืนมกราคม – มนีาคม  

   เกบ็เกีย่ว เดอืนมนีาคม – สงิหาคม  

 เคมภีณัฑ ์ คอื ของผสม หรอืสารละลาย ทีป่ระกอบดว้ย สารเคม ีตัง้แต่2ชนิดขึน้ไป ที่

ใชเ้ป็นปจัจยัในการทาํการเกษตร ไดแ้ก่ สารเคมกีําจดัศตัรพูชื เป็นตน้ 

 ผลติภณัฑท์างการเกษตร คอื ปจัจยัการผลตินับตัง้แต่เมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ย ยา ฮอรโ์มน สาร

ปราบศตัรพูชื รวมถงึอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชท้างการเกษตรทีจ่ะช่วยปกป้องพชืผลเพื่อใหเ้กดิ

การเพิม่ผลผลติทีส่งูขึน้ 

 ส่วนประสมการค้าปลีก คือ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรบัธุรกิจการค้า

ปลกี ประกอบดว้ย ทําเลทีต่ ัง้ (Location) ,ความหลากหลายของประเภทสนิค้า (Merchandise 

Assortments),นโยบายราคา(Pricing Policy) ,ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 
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(Communication Mix) , การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้(Store Design and Display) 

และ การบรกิารลกูคา้ (Customer Services) มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

ทําเลที่ตัง้ (Location)  ทําเลที่ตัง้ของรา้นค้าปลกี (Store Location) หมายถงึ การ

พจิารณาการคดัเลอืกทําเลที่ตัง้ของรา้นค้าปลกีให้เหมาะกบัสภาพธุรกจิเหมาะกบัธุรกิจแต่ละ

ประเภทโดยคํานึงถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชนนัน้ อํานาจการซื้อการแข่งขนัของ

กจิการประเภทเดยีวกนั อุปกรณ์อํานวยความสะดวก เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์โดยรวมสูงสุดและ

เสยีค่าใชจ้า่ยตํ่าสดุ 

ความหลากหลายของประเภทสนิคา้ (Merchandise Assortment)คอื ประเภทของสนิคา้

ที่มจีําหน่ายในรา้นมคีวามหลากหลายในประเภทของสนิค้า ขนาด ราคา และคุณภาพ เพื่อให้

ลกูคา้มทีางเลอืกและสามารถเลอืกซือ้ตามความตอ้งการ 

นโยบายราคา (Pricing Policy) ราคา (Price) หมายถงึ จาํนวนเงนิทีต่้องจ่ายไปเพื่อให้

ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือหมายถึง ผลรวมของมูลค่าที่ผู้บริโภคใช้แลกเปลี่ยนเพื่อ

ผลประโยชน์ในการมหีรอืการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร 

ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (Communication Mix) คือ การวางแผนโดยใช้

กิจกรรมการสื่อสารหลายรูปแบบร่วมกันส่วนประสมการสื่อสารการตลาดเป็นปจัจยัทาง

การตลาดในการเขา้ถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆการเลอืกสื่อ

ทางการตลาดทีจ่ะนํามาใช้กบัธุรกจิค้าปลกีจะต้องคํานึงถงึความต้องการกลุ่มลูกค้าของเราเป็น

ใครและช่องทางสื่อสารประเภทใดทีจ่ะเขา้ถงึลกูคา้ไดด้ ี

 การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิค้า (Store Design and Display) บรรยากาศใน

รา้นคา้ (Store Atmosphere) คอื การผสมผสานลกัษณะทางกายภาพของรา้นใหล้งตวัเพื่อสรา้ง

ภาพลกัษณ์ของรา้นในใจผูบ้รโิภค ลกัษณะทางกายภาพประกอบดว้ยสถาปตัยกรรม โครงสรา้ง 

แผนผงัการจดัวางสนิคา้ ป้าย แสง สเีสยีง และอุณหภมูขิองรา้น เป็นตน้ 

 การบรกิารลูกค้า (Customer Service) คอื การปฏบิตัิและการให้บรกิารตามความ

คาดหวงัของลูกค้าทีม่าใชบ้รกิารในรา้นการบรกิารลูกค้าด้วยรอยยิม้และการมอีธัยาศยัที่ดเีป็น

จุดเริม่ต้นที่สําคญัของการให้บรกิารภายในร้าน นอกจากน้ีการบรกิารภายในร้านอื่นๆ เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหล้กูคา้ในระหว่างการใชบ้รกิารในรา้นยงัเป็นสิง่ทีต่อ้งคาํนึงถงึ 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1. จากการศกึษาปจัจยัดา้นความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลกี สามารถเป็นแนวทาง

ในการปรบัปรงุรา้นเกษมพานิช ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีใน

การเลอืกซื้อเคมภีณัฑข์องเกษตรกร ทัง้ในเรื่องทําเลทีต่ ัง้ ความหลากหลายของประเภทสนิค้า 

นโยบายราคา การใชส้ื่อทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดด้ ีการผสมผสานลกัษณะทางกายภาพของรา้น

ใหล้งตวั และการบรกิารใหลู้กคา้ประทบัใจ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั

และรา้นคา้ปลกีอื่นๆ ได ้

2.จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้สารกําจดัศตัรูในพื้นที่อําเภอบ้านหมี่

จ ังหวัดลพบุรีเ ป็นประโยชน์ในการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทัง้ด้านลักษณะทาง

ประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมของกลุ่มผู้บรโิภคเคมภีณัฑ ์ (Segment) เป็นแนวทางในการ

กําหนดกลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม (Targeting) และนําไปปฏบิตัิให้

สอดคล้องกบัความต้องการของลูกคา้และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูป้ระกอบการโดยใชก้ล

ยทุธต์ําแหน่งทางการตลาด (Positioning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

        ผูศ้กึษาได้ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาเรื่อง ความสําคญัด้านส่วน

ประสมการค้าปลีกในการตัดสินใจซื้อเคมภีณัฑ์ของเกษตรกร อําเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุร ี

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัทีไ่ดก้ําหนดไว ้มดีงัน้ี 

1. แนวคดิส่วนประสมการคา้ปลกี 

2. การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตําแหน่งทางการตลาด 

3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 

        1.ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 

Michael Levy&BartonWeitz (2007)ไดแ้บ่งองคป์ระกอบสาํคญัของ ส่วนประสมการคา้ปลกี 

(Retail Mix) ออกเป็น 6 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ทาํเลทีต่ ัง้ (Location) (2) ความหลากหลายของ

ประเภทสนิคา้ (Merchandise Assortments) (3) นโยบายราคา(Pricing Policy) (4) ส่วนประ

สมการสื่อสารการตลาด (Communication Mix) (5) การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้

(Store Design and Display) และ (6) การบรกิารลกูคา้ (Customer Services)  

 
ภาพที ่2 ส่วนประสมการคา้ปลกี(Retail Mix) 

ทีม่า MichaelLevyandBartonWeitz.2007.RetailingManagement.6 th Edition. McGraw-Hill. 
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1. ทําเลที่ตัง้ (Location)ในการดําเนินธุรกจิคา้ปลกี ทําเลทีต่ ัง้ถอืเป็นปจัจยัการตลาดที่สําคญั

มากทีสุ่ด ทําเลทีต่ ัง้ของรา้นคา้ปลกี (Store Location) หมายถงึ การพจิารณาการคดัเลอืกทําเล

ที่ตัง้ของร้านค้าปลกีให้เหมาะกบัสภาพธุรกจิเหมาะกบัธุรกจิแต่ละประเภทโดยคํานึงถึงความ

หนาแน่นของประชากรในชุมชนนัน้ อํานาจการซื้อการแข่งขนัของกิจการประเภทเดียวกัน 

อุปกรณ์อํานวยความสะดวก เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์โดยรวมสูงสุดและเสยีค่าใชจ้่ายตํ่าสุด (วไิล

วรรณ ศรจีนัทรอ์โนทยั, 2011) อย่างไรกด็คีวรเลอืกทําเลทีต่ ัง้ธุรกจิใหเ้หมาะสมกบัประเภทของ

ธุรกิจด้วย ดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจําเป็นต้องศึกษาประเภทธุรกิจและกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายใหถ้ีถ่ว้นก่อนตดัสนิใจเลอืกทาํเลทีต่ ัง้ 

2. ความหลากหลายของประเภทสนิคา้ (Merchandise Assortment)คอื ประเภทของสนิคา้ทีม่ ี

จาํหน่ายในรา้นมคีวามหลากหลายในประเภทของสนิคา้ ขนาด ราคา และคุณภาพ เพื่อใหลู้กคา้

มทีางเลอืกและสามารถเลอืกซื้อตามความต้องการ(OxdenandOxden, 2005) ในปจัจุบนั

ผูบ้รโิภคต้องการซื้อสนิคา้ในรา้นค้าที่มสีนิค้าครบวงจรซึ่งแนวคดิรูปแบบรา้นครบวงจรน้ีได้รบั

ความนิยมในเมอืงไทยมานานพอสมควร ปจัจุบนัจงึมรีา้นค้าเฉพาะอย่างที่มุ่งเน้นขายสนิคา้ใน

หมวดนัน้ๆ หรอืประเภทนัน้ๆครบวงจรอยู่เป็นอย่างมาก รา้นเฟอร์นิเจอร์จะมสีนิค้าประเภท

เฟอรนิ์เจอร์ครบทุกหมวดรา้นเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมเีครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกประเภท รา้นเครื่อง

เขยีนอาจมสีนิค้าเครื่องเขยีนรวมอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานด้วย รา้นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน มี

สนิคา้ครบถ้วนตัง้แต่หอ้งน้ํา หอ้งครวั ห้องนอน หรอืหอ้งนัง่เล่นรา้นหนังสอืมรีวมทุกหมวดหมู่

ของประเภทหนงัสอืนิตยสารตําราทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ 

 ในแง่ของผู้บรโิภครา้นค้าครบวงจรที่มคีวามหลากหลายของสนิค้าในการให้บรกิารถือ

เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วนเพราะลูกค้าย่อมต้องการความ

หลากหลายของสนิคา้ ซึง่สะดวกในแง่ของการเลอืกหาหรอืเลอืกซือ้มากกว่าทีจ่ะต้องเดนิทางไป

ในหลายๆ รา้นเพื่อให้ได้สนิค้าครบตามต้องการการจดัประเภทสนิค้าที่จะขายในรา้นต้องดูถึง

ความต้องการของลูกค้าเป็นหลกั สนิค้าที่ทางรา้นมจีดัเตรยีมไว้น่าจะตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาเลอืกซื้อสินค้าได้ สินค้าประเภทเดียวกันอาจมตีัวเลือกของ ส ี

ขนาด ยีห่้อ ให้ลูกค้าไดเ้ปรยีบเทยีบหรอืความหลากหลายของแบบที่มจีดัจําหน่ายต้องมอีย่าง

เหมาะสม เพราะจะทําให้ลูกคา้สามารถเลอืกซือ้และตดัสนิใจได้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ลูกค้า

สามารถเลอืกสิง่ทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัตนเองได ้ 

 อย่างไรก็ดีการดําเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายของสินค้าและบริการอาจทําให้

ผู้ประกอบการธุรกิจมปีญัหาในการจดัเก็บและการบรหิารคลงัสินค้าที่ยุ่งยากมากขึ้น แต่ใน
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ปจัจุบนัเทคโนโลยแีละระบบการบรหิารสนิค้าคงคลงั อาท ิซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ สามารถ

ช่วยใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิดาํเนินการไดส้ะดวกและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

3. นโยบายราคา (Pricing Policy)ราคา (Price) หมายถงึ จาํนวนเงนิทีต่้องจา่ยไปเพื่อใหไ้ดม้า

ซึง่สนิค้าหรอืบรกิาร หรอืหมายถงึ ผลรวมของมูลค่าทีผู่้บรโิภคใชแ้ลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์

ในการมหีรอืการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร (LevyandWeitz, 2007) ราคาถอืเป็นปจัจยัการตลาดที่

ผูป้ระกอบการธุรกจิสามารถเปลีย่นแปลง ปรบัเปลีย่น และควบคุมไดง้า่ยทีสุ่ด  

 แต่ขณะเดยีวกนัราคาถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สุดในการตลาดเช่นกนั เพราะกล

ยทุธด์า้นราคาเป็นหวัใจสําคญัในการแข่งขนัทางธุรกจิ ธุรกจิคา้ปลกีขนาดใหญ่ใชน้โยบายความ

คุม้ค่าดา้นราคา โดยมนีโยบายในการขายสนิคา้ราคาถูกทุกวนั (EDLP - Everyday Low Price) 

ซึง่ถอืว่าเป็นกลยุทธ์ของห้างในการแข่งขนัโดยสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภค ไม่ต้องรอสนิค้า

ลดราคา เพราะว่าที่ห้างขายสินค้าในราคาประหยดัและถูกที่สุดแล้ว แต่ขณะเดยีวกนัร้านค้า

สะดวกซือ้(Convenience Store) ทีเ่ปิดขายตลอด 24 ชัว่โมงอย่างSeven eleven อาจมนีโยบาย

ดา้นราคาทีไ่ม่ได้มุ่งเน้นราคาถูก แต่ราคาอาจกลบัสูงกว่าคู่แข่งหรอืธุรกจิคา้ปลกีอื่นๆเน่ืองจาก

นโยบายมุ่งเน้นเรื่องความสะดวกสบาย และสามารถหาซื้อง่ายไดต้ลอด 24 ชัว่โมงมากกว่า 

ดงันัน้ ราคาอาจจะสงูกว่า แต่ผูบ้รโิภคยอมรบัได ้เพื่อแลกกบัความสะดวกทีร่า้นคา้อยูใ่กลบ้า้น 

 ดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจําเป็นต้องมนีโยบายความชัดเจนด้านราคา ถ้า

ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถมีอํานาจการต่อรองจากพ่อค้าผู้จดัจําหน่ายหรอืจากผู้ผลิตได ้

นโยบายด้านราคาน่าจะสามารถทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถแข่งขนักับคู่แข่งอื่นๆได ้

ลูกค้าบางรายอาจไม่คํานึงถึงเรื่องราคาสนิค้าถูกเป็นหลกั แต่ลูกค้าอาจต้องการเรื่องของการ

บรกิารมากกว่า ลูกค้าบางรายอาจยอมจ่ายสนิค้าราคาแพงกว่า เพื่อแลกกบัความพงึพอใจใน

บริการที่ได้รบั แต่อย่างไรก็ดีราคาสินค้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สิ่งที่

ผู้ประกอบการธุรกจิจําเป็นต้องคํานึงถงึคอื การสรา้งนโยบายในการลดต้นทุนสนิค้า ทัง้น้ีเพื่อ

สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) อย่างยัง่ยนื ซึง่ถ้าต้นทุนสนิคา้

ของเราตํ่ากว่าคู่แขง่ขนัจะทาํใหเ้ราไดเ้ปรยีบทางธุรกจิเหนือคู่แข่งขนั กลยุทธก์ารสรา้งต้นทุนตํ่า

หรอืการเป็นผูนํ้าดา้นต้นทุนสนิคา้ (Cost Leadership) จะทําใหคู้่แข่งทีม่ตี้นทุนสนิคา้สูงกว่าไม่

สามารถแข่งขนัได้นโยบายในการขายสนิค้าราคาถูกอาจต้องทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจเน้นที่

ปรมิาณการขายใหเ้พิม่มากขึน้เพื่อชดเชยกบักาํไรต่อหน่วยทีอ่าจจะมน้ีอยลง แต่กม็ผีลดใีนเรื่อง

การหมนุเวยีนสต๊อกสนิคา้ในรา้นไดอ้ยา่งรวดเรว็ขึน้ 
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4. ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (Communication Mix)คอื การวางแผนภายใต้แนวความคดิ

เดยีว โดยใช้กจิกรรมการสื่อสารหลายรูปแบบร่วมกนั (จริวุฒ ิหลอมประโค2553) ส่วนประ

สมการสื่อสารการตลาดเป็นปจัจยัทางการตลาดในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านช่อง

ทางการสื่อสารประเภทต่างๆ การเลอืกสื่อทางการตลาดที่จะนํามาใช้กบัธุรกิจค้าปลกีจะต้อง

คํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกักล่าวคอืต้องศึกษากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใคร และช่องทาง

สื่อสารประเภทใดทีจ่ะเขา้ถงึลกูคา้ไดด้ ี 

 ปจัจุบนัมสีื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยอาจจะใช้ต้นทุนเพียงน้อยนิดมากมาย 

ธุรกิจขนาดเลก็อาจไม่มงีบประมาณในการสื่อสารทางการตลาดมากนัก ช่องทางอนิเทอร์เน็ต 

หรอืช่องทางเครอืข่ายทางสงัคม (Social Network) อาจเป็นคําตอบที่ดสีําหรบัผูป้ระกอบการ

ธุรกจิปจัจุบนั ธุรกจิขนาดเลก็นิยมใชช่้องทางดงักล่าวสรา้งเครอืข่ายการรบัรูแ้ละบอกต่อในโลก

สงัคมออนไลน์(Viral Marketing) ทําใหเ้กดิการแพร่ขยายดว้ยการบอกต่ออยา่งรวดเรว็ โดยใช้

ต้นทุนที่มคี่าใช้จ่ายน้อยมากๆจุดมุ่งหมายที่แท้จรงิของการสื่อสารทางการตลาด คอืการสรา้ง

การรบัรู้การชกัชวน และการยํ้าเตือนกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิดการรบัรู้การทดลองใช้และยอมรบั 

เมื่อสนิค้าหรอืบรกิารเป็นที่พงึพอใจสําหรบัลูกค้า ความจงรกัภกัดขีองลูกค้าที่มต่ีอธุรกิจก็จะ

เกดิขึน้ สิง่สําคญัคอืผู้ประกอบการธุรกจิจะทําอย่างไรใหลู้กค้าสามารถจดจาํและระลกึถงึสนิค้า

หรอืบรกิารของตนเมือ่ลกูคา้เกดิความตอ้งการ  

 ร้านค้าปลีกที่เปิดกิจการใหม่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างชื่อเสียงให้ลูกค้ารู้จกั 

ยอมรบัและเชื่อถือ ซึ่งแนวคิดของการสื่อสารทางการตลาดดงักล่าวเป็นแนวคิดมาจากการ

สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication - IMC) ซึง่ไดร้บั

ความนิยมเป็นอย่างมากเพราะการทําการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การ

วางแผนการสื่อสารการตลาดภายใต้แนวความคดิเดยีว โดยใชก้จิกรรมการสื่อสารหลายรปูแบบ

รว่มกนั สาเหตุทีต่อ้งทาํรว่มกนัเน่ืองจากรปูแบบการสื่อสารบางอย่างต้องทําไปพรอ้มๆ กนั อาทิ

ถา้ทางรา้นตอ้งการทาํกจิกรรมส่งเสรมิการขายดว้ยการใหส้่วนลดราคาสนิคา้ การโฆษณากค็วร

จะตอ้งทาํโดยใหมุ้่งเน้นไปในทศิทางเดยีวกนัเน้ือหาของการโฆษณากค็วรเชื่อมโยงกบัเรื่องของ

การจดัส่งเสรมิการขายของรา้นในเรื่องการลดราคาเช่นกนั ที่ผ่านมาการสื่อสารทางการตลาด

อาจจะต่างคนต่างทํา โดยที่ไม่เชื่อมโยง ผูป้ระกอบการธุรกจิอาจต้องพจิารณาความสําคญัของ

การสื่อสารทางการตลาดประเภทต่างๆ ว่าสิง่ใดสําคญั สิง่ใดไม่สําคญั สิง่ใดทีต่้องทําควบคู่กนั 

สิง่ใดที่ต้องดําเนินการก่อนหลงั เป็นต้น ทัง้น้ีการดําเนินการสื่อสารทางการตลาดต้องมุ่งเน้น

ประสทิธภิาพทีจ่ะ เกดิขึน้สูงสุดแก่องคก์ร เครื่องมอืของการสื่อสารทางการตลาดมหีลากหลาย

รปูแบบซึง่สามารถยกตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 
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 • การโฆษณา (Advertising) สื่อโฆษณาในปจัจุบนัมใีห้เลอืกหลากหลาย อาท ิวทิยุ

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดูว ัตถุประสงค์ในการโฆษณา 

(Advertising Objectives) และกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) เป็นหลกั การเลอืกสื่อ

โฆษณามีความสําคญัมาก เพราะสื่อแต่ละสื่อจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างกันตลอดจนต้อง

คํานึงถงึงบประมาณโฆษณาทีท่างรา้นมดีว้ย สื่อโฆษณาบางรปูแบบอาจมตี้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในการโฆษณาทีส่งูมากเกนิไป ผูป้ระกอบการอาจเลอืกสื่อโฆษณาทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายโดยใช้

ต้นทุนตํ่า แต่เกดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพสูงสุดอาท ิสื่อโฆษณาประเภทสื่อเครอืข่ายทาง

สงัคม (Social Network) อยา่งทีก่ล่าวมาแลว้ 

 • การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) วธิกีารส่งเสรมิการขายทีทุ่กคนรูจ้กั คอื การ

ลด แลก แจกแถม การลดราคา คอื วธิกีารจงูใจให้ลูกคา้ซื้อสนิคา้และบรกิารอย่างรวดเรว็ วธิน้ีี

น่าจะเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกจิในช่วงเปิดรา้นใหม่หรอืช่วงแนะนําสนิคา้ที่ออกมาใหม่ การ

แลกสนิค้าโดยใช้คูปองหรอืการสะสมแต้มหรอืการคนืเงนิเป็นอีกวธิหีน่ึงที่จะกระตุ้นยอดขาย

อย่างรวดเรว็ อาจจะเห็นผลดใีนช่วงที่ธุรกจิซบเซา หรอืยอดขายเริม่ถดถอย สําหรบัการแจก

สนิคา้ตวัอยา่งอาจจะเหมาะกบัสนิคา้ทีพ่งึมมีาใหมเ่พื่อใหล้กูคา้เกดิการทดลองใชจ้ะไดรู้จ้กัสนิคา้

หรอืบรกิารของทางรา้นดมีากยิง่ขึน้ ส่วนของแถมอาจจะเป็นการตอบแทนหรอืใหส้มนาคุณแก่

ลูกค้าที่ซื้อสนิค้าหรอืมาใช้บรกิารบ่อยหรอืมอบให้ในช่วงเทศกาล ทุกรูปแบบของการส่งเสรมิ

การขายล้วนมุ่งเน้นการสรา้งความประทบัใจที่ดใีหก้บัลูกค้าเพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกค้าใน

ระยะยาวนัน่เอง 

 • ปากต่อปาก (Word of Mouth) ปากต่อปากของลกูคา้ ถอืว่าเป็นดาบสองคมทีส่ามารถ

สรา้งชื่อเสยีงเชงิบวกและชื่อเสยีงเชงิลบไดใ้นเวลาเดยีวกนั ในแง่บวก ปากต่อปากสามารถสรา้ง

ชื่อเสยีงทางธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการแทบไมต่อ้งลงทุนอะไร เพยีงแต่ผูป้ระกอบการธุรกจิต้องทําให้

ลูกค้าเกดิความพงึพอใจและประทบัใจในสนิค้าและบรกิารของทางรา้น โดยอาจมุ่งเน้นในเรื่อง

ของคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารใหด้ลีูกคา้กจ็ะบอกต่อกนัเอง ซึง่อาจต้อง

ใชร้ะยะเวลา แต่กน็บัว่าคุม้ค่าในระยะยาว ขณะเดยีวกนัถ้าผูป้ระกอบการธุรกจิไม่สามารถทาํให้

ลกูคา้พงึพอใจในสนิคา้และบรกิารทีด่ไีดลู้กคา้กจ็ะบอกต่อในเชงิลบอกีเช่นกนั ดงันัน้สิง่ทีด่ทีีสุ่ด

ผูป้ระกอบการธุรกจิควรสรา้งมาตรฐานเรือ่งสนิคา้และบรกิารใหด้ทีีสุ่ดนัน่เอง 

        5. การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ (Store Design and Display)  บรรยากาศใน

รา้นคา้ (Store Atmosphere) คอื การผสมผสานลกัษณะทางกายภาพของรา้นใหล้งตวัเพื่อสรา้ง

ภาพลกัษณ์ของรา้นในใจผูบ้รโิภค ลกัษณะทางกายภาพประกอบดว้ยสถาปตัยกรรม โครงสรา้ง
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แผนผงัการจดัวางสนิค้า ป้าย แสง สเีสยีง และอุณหภูมขิองร้าน(LevyandWeitz,2007) การ

ออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ภายในรา้นเป็นการสรา้งบรรยากาศภายในรา้นใหน่้าสนใจและ

เป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้าอยากเดินเข้ามาใช้บรกิารในร้าน ความสวยงาม ความสะอาด และการ

ออกแบบตกแต่งร้านที่ลงตัวเป็นศิลปะอีกด้านที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องให้ความสําคัญ 

ผูป้ระกอบการธุรกจิอาจต้องพึง่พามณัฑนากรนักออกแบบที่สามารถออกแบบแผนผงัของรา้น 

การจดัวางรปูแบบและแนวคดิการตกแต่งทีท่นัสมยัและเหมาะสมกบัประเภทของธุรกจิ  

 ปจัจุบนัรา้นค้าปลกีในเมอืงไทยเหน็ความสําคญัของการออกแบบมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น

เรือ่งแนวคดิหรอืการสรา้งธมีของรา้น การเลอืกสอุีปกรณ์ตกแต่ง หรอืแสงสว่างภายในรา้น ลว้น

สามารถสรา้งความน่าสนใจให้แก่ลูกค้าที่เดนิผ่านไปผ่านมาหน้ารา้นได้เป็นอย่างด ีธุรกจิบาง

ประเภท อาท ิสปา รา้นเสรมิสวย รา้นอาหาร อาจมุ่งเน้นสรา้งบรรยากาศของรา้นดว้ยสสีนัตาม

แนวคดิแสงไฟ และเสยีงเพลงสามารถเป็นองค์ประกอบศลิป์ในการเพิม่อารมณ์ความรูส้กึและ

ประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้ร ับในระหว่างการเข้ามาใช้บริการ ลูกค้าที่เข้ามาในร้านจะเกิด

ความรูส้กึประทบัใจโดยทีพ่นกังานยงัไมไ่ดเ้ริม่ใหบ้รกิารดว้ยซํ้า 

 นอกจากน้ีการจดัแสดงและการจดัวางสนิค้าบนชัน้โชว์ในรา้นควรมกีารแบ่งหมวดหมู่

ของสินค้าให้ชัดเจนและลงตัว จะทําให้ลูกค้าสะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น 

ผูป้ระกอบการธุรกจิยงัสามารถใชส้ื่อโฆษณา ณ แหล่งขาย (Point of Purchase Advertising) 

โฆษณาประชาสมัพนัธภ์ายในรา้นเพิม่ไดอ้กีดว้ย อาทป้ิายแขวน สติก๊เกอร ์แบนเนอร ์ เป็นต้น 

ซึ่งสื่อโฆษณาที่เพิ่มการตกแต่งร้านเหล่าน้ีจะกระตุ้นการซื้อของลูกค้าได้ด้วย องค์ประกอบ

ทัง้หมดทีก่ล่าวมาน้ี ล้วนเป็นหวัใจสําคญัในการสรา้งบรรยากาศของรา้นและดงึดูดใหก้บัลูกค้า

พรอ้มทีจ่ะมาเยอืนผูป้ระกอบการธุรกจิ บางคนอาจคดิว่าการลงทุนตกแต่งรา้นอาจทําแค่เฉพาะ

เมื่อตอนเปิดรา้นใหม่ครัง้เดยีวเท่านัน้ แต่จรงิๆ แล้วการปรบัปรุงดูแลให้รา้นดูสวยงามอยู่เสมอ

เป็นสิง่ที่สําคญัมากหรอืการวางผงัรา้น การจดัวางสนิคา้ ถ้ามกีารปรบัเปลีย่นทุกๆ 6 เดอืน ก็

สามารถเปลีย่นบรรยากาศให้ลูกค้าเกิดความตื่นตาตื่นใจได้ ผู้ประกอบการธุรกิจอาจเลอืกใช้

อุปกรณ์การตกแต่งรา้นทีส่ามารถปรบัเปลีย่นเคลื่อนยา้ยได้กจ็ะสามารถทําใหล้ดต้นทุนในเรื่อง

การออกแบบและตกแต่งไดบ้า้ง 

        6. การบรกิารลูกค้า (Customer Service)คอื การปฏบิตัแิละการให้บรกิารตามความ

คาดหวงัของลูกค้าทีม่าใชบ้รกิารในรา้นการบรกิารลูกค้าด้วยรอยยิม้และการมอีธัยาศยัที่ดเีป็น

จุดเริ่มต้นที่สําคญัของการให้บรกิารภายในร้าน พนักงานหน้าร้านทุกคนจะต้องได้รบัการ

ฝึกอบรมเรือ่งกริยิามารยาท การพูดจา ตลอดจนการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า รปูแบบการฝึกอบรม
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เรื่องการให้บรกิาร ผูป้ระกอบการธุรกจิอาจใชก้ารฝึกอบรมเชงิปฏบิตัทิีเ่น้นการปฏบิตัจิรงิ อาท ิ

การใชว้ธิกีารแสดงบทบาทสมมต ิการกําหนดสถานการณ์ในรา้นในกรณีทีลู่กคา้มปีญัหา วธิกีาร

แก้ไขปญัหา วธิกีารเจรจาพูดคุยกบัลูกคา้ว่าจะต้องทําอย่างไร จะทําใหพ้นักงานหน้ารา้นไดฝึ้ก

ปฏบิตัใินการแก้ปญัหาเฉพาะจรงิ โดยผูป้ระกอบการธุรกจิอาจสมมตบิทบาทตนเองเป็นลูกคา้ที่

มปีญัหาและให้พนกังานหน้ารา้นแก้ปญัหาเฉพาะหน้า โดยสงัเกตดูการปฏบิตัขิองพนักงานว่า

เป็นเช่นไร หากมีข้อบกพร่องต้องมีคําแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปญัหาต่างๆ ให้

พนกังานดเูป็นตวัอยา่ง 

 นอกจากน้ีการบรกิารภายในรา้นอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหลู้กค้าในระหว่างการ

ใชบ้รกิารในรา้นยงัเป็นหวัขอ้สําคญัที่ต้องคํานึงถงึ ผู้ประกอบการธุรกจิไม่ควรมองขา้มสิง่เลก็ๆ 

ทีอ่าจเป็นองค์ประกอบสําคญัที่เพิม่ยอดขายและจํานวนลูกค้าของรา้นเพิม่มากขึน้ อาทกิารรบั

บตัรเครดติ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ไม่ได้พกเงนิสด โดยเฉพาะรายละเอียดเล็กๆ 

น้อยๆ นอกจากน้ีการบรกิารเสรมิอื่นๆ เช่น การขายสนิค้าระบบผ่อนชํา ระ อาจทําให้ลูกค้า

สะดวกมากยิง่ขึน้ทีไ่มต่อ้งชาํระดว้ยเงนิกอ้น  

 ปจัจยัทัง้ 6 ดา้นของส่วนประสมการค้าปลกีทีก่ล่าวมาน้ี นับเป็นองคป์ระกอบสําคญัที่

ผูป้ระกอบการธุรกจิตอ้งใชม้กีารวางแผนตัง้แต่เริม่ต้นธุรกจิ เพื่อทีจ่ะทําใหธุ้รกจิคา้ปลกีสามารถ

แข่งขนัและประสบความสําเรจ็ได้ แต่สิง่สําคญัเหนือสิง่อื่นใด คอื ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้อง

มุง่มัน่ ใส่ใจ เรยีนรูแ้ละศกึษาคู่แข่งขนัอยู่ตลอดเวลา และต้องพรอ้มทีจ่ะพฒันาธุรกจิของตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อการแขง่ขนัในโลกธุรกจิคา้ปลกีทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

2. การแบ่งสว่นตลาด (Market segmentation) 

 

วารุณี ตนัตวิงศ์วาณิชและคณะ (2545) ตลาดนัน้จะประกอบไปด้วยผู้ซือ้ที่มคีวามแตกต่างกนั

โดยอาจเป็นผูซ้ือ้ที่มคีวามแตกต่างกนัในบางอย่าง หรอืเป็นผูซ้ือ้ทีแ่ตกต่างกนัในหลายประเดน็ 

ดังนัน้กิจการจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงความแตกต่างในความต้องการ ทรพัยากร ทําเลที่ตัง้ 

ทศันคติในการซื้อ โดยอาศัยการแบ่งส่วนตลาดเข้ามาช่วยจะแบ่งส่วนตลาดที่มขีนาดใหญ่

ออกเป็นตลาดทีแ่ตกต่างกนัอาศยัเกณฑต่์างๆในการแบ่งส่วนตลาด จนตลาดดงักล่าวเป็นส่วน

ตลาดที่มีขนาดเล็กลงมาเพื่อให้กิจการของตนสามารถเข้าถึงส่วนตลาดนั ้นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิประสทิธผิลกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีต่รงตามความต้องการเฉพาะ

กลุ่มไป 
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 หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนตลาดที่ต้องคํานึงถงึ ดงัน้ี ประเดน็แรกคอืเรื่อง ระดบัของการ

แบ่งส่วนตลาด ที่แต่ละกจิการอาจมรีะดบัของการแบ่งส่วนตลาดที่แตกต่างกนั ประเด็นที่สอง

เป็นเรื่องของการศกึษาเกณฑต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการแบ่งส่วนตลาดซึง่ขึน้อยู่กบัว่าตลาดดงักล่าวนัน้

เป็นตลาดอะไร(ตลาดผู้บรโิภคหรอืตลาดธุรกจิ) ในทีน้ี่จะเน้นตลาดบรโิภค เน่ืองจากเป็นตลาด

ใหญ่ทีม่ลีกัษณะเฉพาะ  

ระดบัของการแบ่งส่วนตลาด 

 การตลาดรวม (Mass marketing)เป็นการทําการผลติปรมิาณมากๆ (mass producing) 

ทัว่ทุกพืน้ที ่(mass distribution) และอาศยัการส่งเสรมิทางการตลาดเพื่อสรา้งการตดิต่อสื่อสาร

ใหค้รอบคลมุทุกหนแห่งดว้ยผลติภณัฑใ์ดผลติภณัฑห์น่ึงกบัผูบ้รโิภคทุกราย 

 การตลาดแบบแบ่งส่วน (Segment marketing)โดยแยกตลาดออกเป็นส่วนตลาดแบบ

กวา้งๆ ทีท่าํใหไ้ดต้ลาดมาหน่ึงตลาดจากนัน้จะปรบัการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัความต้องการ

ของส่วนตลาดใดส่วนตลาดหน่ึงหรอืเหมาะกนักบัหลายส่วนตลาดทีเ่ลอืกมา การตลาดแบบน้ีจะ

สามารถเสนอผลประโยชน์ที่มคีวามหลากหลายให้กบัผู้ซื้อได้มากกว่าตลาดรวม อกีทัง้กจิการ

เองกส็ามารถทําการตลาดซึง่มปีระสทิธภิาพได้มากยิง่ขึน้ โดยเน้นผูบ้รโิภคทีส่ามารถใหบ้รกิาร

ไดด้ทีีสุ่ดทัง้ยงัเกดิกําไรสงูสุด 

 การตลาดกลุ่มย่อย (Niche marketing)จะเน้นทีก่ลุ่มย่อยๆ คอื กลุ่มทีถู่กระบุไวใ้หแ้คบ

ลงไป โดยปกตกิลุ่มจะถูกระบุขึน้มาดว้ยการแบ่งส่วนตลาดหน่ึงส่วนใหเ้ป็นตลาดส่วนย่อย หรอื

ระบุขึน้มาดว้ยการกําหนดกลุ่มตามลกัษณะเฉพาะของกลุ่มทีแ่สวงหาประโยชน์เดยีวกนั 

การแบ่งสว่นตลาดผูบ้รโิภค 

 ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บรโิภคหรอืตลาดใดก็ตามคงไม่สามารถใช้เพียงแนวทางใด

แนวทางเดยีวในการแบ่งส่วนตลาดต่างๆ ได ้นักการตลาดควรใชต้วัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่

แตกต่างกนัโดยอาจเป็นเพยีงตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงหรอืหลายๆ ตวัแปรทีเ่หน็ว่าเป็นแนวทางทีด่ี

ทีสุ่ด โดยแบ่งเป็นตวัแปรหลกัๆดงัน้ี 

 การแบ่งส่วนตลาดด้วยตวัแปรด้านภูมศิาสตร์จะแบ่งตลาดตามหน่วยภูมศิาสตร์ เช่น 

ภาค จงัหวดั อําเภอ หรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  

 การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านประชากรศาสตรเ์ป็นการแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มๆ

อาศยัตวัแปร อาย ุเพศ ขนาดครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เชือ้ชาต ิสญัชาต ิเป็นตน้ 
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 การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านจตินิสยัเป็นการแบ่งผู้ซื้ออกเป็นกลุ่มๆ ตามความ

แตกต่างด้านชัน้สงัคม หรอืตามลกัษณะบุคลกิภาพ คนที่อยู่ในกลุ่มประชากรศาสตร์เดยีวกนั

อาจจะมคีวามแตกต่างกนัในดา้นจตินิสยัเป็นได ้

 การแบ่งส่วนตลาดตามพฤตกิรรมศาสตรแ์บ่งผู้ซื้อออกเป็นกลุ่มๆ โดยคํานึงถงึความรู ้

ทศันคต ิการใช ้หรอืการตอบสนองในผลติภณัฑห์น่ึง นักการตลาดส่วนใหญ่เชื่อว่าตวัแปรดา้น

พฤตกิรรมเป็นจดุเริม่ตน้ทีด่สีาํหรบัการแบ่งส่วนตลาด 

การกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

 การแบ่งส่วนตลาดแสดงใหเ้หน็ถงึโอกาสต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนตลาดนัน้ของกจิการ 

กจิการจะต้องทํา คอื ประเมนิส่วนตลาดต่างๆ แลว้ตดัสนิใจว่าจะใหต้ลาดเป้าหมายมเีพยีงหน่ึง

ส่วนตลาดหรอืจะเลอืกตลาดเป้าหมายกีส่่วนตลาด 

 การประเมนิส่วนตลาด กจิการจะต้องพจิารณาทีป่จัจยั 3 ประการ คอื 1) ขนาดและการ

เติบโตของส่วนตลาด 2) ความน่าสนใจในเชงิโครงสร้างของส่วนตลาด 3) วตัถุประสงค์และ

ทรพัยากรของกจิการ อนัดบัแรกกจิการจะตอ้งรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูยอดขายในส่วนตลาด 

ณ ปจัจบุนัทีจ่ะได ้วเิคราะหอ์ตัราการเตบิโต และคาดคะเนความสามารถในการทํากําไร 

 การเลอืกส่วนตลาดเป้าหมาย หลงัจากทีไ่ดป้ระเมนิส่วนตลาดต่างๆ แลว้ กจิการจะต้อง

ตดัสินใจด้วยว่าส่วนตลาดไหนบ้างที่จะเข้าไปให้บรกิาร ซึ่งถือเป็นปญัหาเรื่องของการเลอืก

ตลาดเป้าหมาย ในการเลือกตลาดเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ซื้อที่มคีวามต้องการหรอืมี

ลกัษณะรว่มกนั ซึง่กจิการตดัสนิใจว่าจะเขา้ไปตอบสนองความตอ้งการใหผู้บ้รโิภค 

การวางตาํแหน่งเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

 แต่ก่อนธุรกจิอาจจะตดัสนิใจว่าส่วนตลาดใดเป็นส่วนตลาดที่จะเขา้ไป กจิการก็จะต้อง

ตดัสนิใจว่าตําแหน่งอะไรที่ธุรกจิต้องการยดึครองในส่วนตลาดนัน้ การวางตําแหน่งผลติภณัฑ ์

เป็นแนวทางทีผ่ลติภณัฑน์ัน้ถูกกําหนดขึน้มาโดยผูบ้รโิภคเองตามคุณสมบตัทิีส่ําคญั เป็นการจดั

วางตําแหน่งผลติภณัฑใ์นใจผู้บรโิภคที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในตวัผลติภณัฑ ์ในการวาง

ตําแหน่งจะเกีย่วขอ้งกบัการปลกูฝงัจติใจผูบ้รโิภคในประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัทัง้ยงัทําใหเ้หน็

ถงึความแตกต่างจากตราผลติภณัฑน์ัน้  

 ผู้บริโภคเองจะมีการจดัระเบียบผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหมวดหมู่ โดยที่ผู้บริโภคจะวาง

ตําแหน่งผลติภณัฑ ์บรกิาร และกจิการในใจของพวกเขา ในการวางตําแหน่งผลติภณัฑอ์ย่างใด
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อย่างหน่ึงนัน้เป็นเรื่องทีม่คีวามซบัซอ้นมากในการที่จะกําหนดการยอมรบั ความประทบัใจและ

ความรูส้กึทีผู่บ้รโิภคจะมใีหก้บัผลติภณัฑน์ัน้อาจเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑท์ีป่ระสบความสําเรจ็ 

ผูบ้รโิภคอาจจะวางตําแหน่งผลติภณัฑเ์องหรอืไมไ่ดว้างตําแหน่งแต่อาศยันักการตลาดเป็นผูว้าง

ตําแหน่งผลิตภณัฑ์ให้ แต่นักการตลาดจะไม่ปล่อยให้ตําแหน่งผลติภณัฑ์เกิดขึ้นโดยบงัเอิญ 

นกัการตลาดจะตอ้งออกแบบส่วนประสมทางการตลาดอยา่งสรา้งสรรคเ์พื่อการวางตําแหน่งตาม

แผนนัน้ต่อไป 

ตารางที ่2สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานน้ีเกี่ยวขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวั

แปรจากผลงานน้ี 

สนัตธิร ภรูภิกัด ี ทฤษฎีส่วนประสม

ท า ง ก า ร ค้ า ป ลี ก 

(2554) 

 

1. Location 

2.Merchandise 

Assortments 

3. Pricing 

4.Communicati Mix 

5.Store Design and 

Display 

6. Customer 

Services 

ส่วนประสมทางการค้า

ปลีกเป็นเครื่องมอืทาง

การตลาดที่ถูกใช้เพื่อ

สนองความต้องการ

ของลูกค้า เพื่อทําให้

ลู ก ค้ า เ กิ ด ค ว า ม พึ ง

พอใจ 

 

วารุณี ตันติวงศ์

วาณชิและคณะ 

การแบ่งส่วนตลาด 

การกําหนดตลาด

เป้าหมาย และการ

ว า ง ตํ า แ ห น่ ง

ท า ง ก า ร ต ล า ด 

(2545) 

เพศ อาย ุการศกึษา ป ั จ จั ย ด้ า น

ประชากรศาสตร ์จะทํา

ให้ส ามารถประ เมิน

ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ

ตําแหน่งทางการตลาด

ได ้
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

อะนุพร อยู่สุข (2553) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ ยเคมีของ

เกษตรกรอําเภอบางระกํา จงัหวดัพษิณุโลก มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืก

ซื้อปุ๋ ยเคม ีเพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลในการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ ยเคมแีละเพื่อศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื้อปุ๋ ยเคมขีองเกษตรกร

อําเภอบางระกํา จงัหวดัพษิณุโลก ทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและมกีลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเกษตรกรบรเิวณอําเภอบางระกํา จาํนวน 400 คน 

ผลการศกึษาพบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญงิ มอีายุที่ช่วง 36-50 ปี ระดบัการศกึษาที่

มากทีสุ่ดคอื ประถมศกึษาหรอืเทยีบเท่า มรีายไดต่้อปี 300,001 บาทขึน้ไป ซึง่รายไดส้่วนใหญ่

มาจากการทําการเกษตร ทางด้านค่าเฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสรมิการขายและด้านบุคลากรอยู่ในระดบัมากและด้านค่าเฉลี่ย

ของการตัดสินใจเลือกเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันส่วนการทดสอบ

สมมุติฐานนัน้ปจัจยัส่วนปะสมทางการตลาดมคีวามสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อปุ๋ ยเคมขีอง

เกษตรอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่0.5และเป็นไปในทศิทางบวกคอืเมื่อปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดเป็นไปได้ตามความต้องการมากขึ้น เกษตรกรจะซื้อปุ๋ ยเคมมีากยิง่ขึ้น นอกจากน้ี

รายไดแ้ละการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ปุ๋ ยเคมทีีแ่ตกต่างกนั 

ภาวิณี กาญจนาภา (2554)ศกึษาเรื่อง การบรหิารส่วนประสมการคา้ปลกีและการจดัการ

เชงิกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การดําเนิน

กจิกรรมส่วนประสมการคา้ปลกี 2) แนวความคดิเชงิกลยุทธข์องผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลกีแบบ

ดัง้เดมิ เพื่อกระตุ้นพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค วธิกีารวจิยัใชก้ระบวนการเชงิคุณภาพ 

โดยการสมัภาษณ์และการสงัเกตผูป้ระกอบการจาํนวน 64 คน และทําการยนืยนัผลการศกึษา

ด้วยวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสํารวจผู้บรโิภคจํานวน 400 คน เพื่อ

ศกึษาอิทธพิลของส่วนประสมการค้าปลกี ได้แก่ ชนิดของสนิค้าและบรกิาร ราคาสนิค้า การ

ส่งเสรมิการตลาด การจดัแสดงสนิคา้ และทําเลทีต่ ัง้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในขัน้ตอน

ของกระบวนการตดัสนิใจซือ้ จากนัน้จงึวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาและการวเิคราะห์

เชงิถดถอย 

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเรจ็จะมมีุมมองที่ชดัเจนเชงิกลยุทธ์

การตลาด มกีารใชก้ลยทุธก์ารตลาดจดัการรา้นคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยใหค้วามใส่ใจกบัการ
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ดูแลสนิค้าภายในร้านค้า การบรหิารการจดัวางและการจดัแสดงสนิค้าอย่างสมํ่าเสมอ และมี

มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับตําแหน่งที่ตัง้ของร้านค้าเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัผูบ้รโิภคในเชงิปรมิาณทีพ่บว่า ปจัจยั 3 ประการ ทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคจากรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิมากทีสุ่ด คอื ชนิดของ

สินค้าและบรกิาร การจดัวางแผนผงัร้านค้า ออกแบบร้านค้าและการจดัแสดงสินค้าภายใน

รา้นคา้ และความสะดวกของทาํเลทีต่ ัง้ของรา้นคา้ 

        ธีรวตั นาจาย (2555) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและปจัจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกซื้อเคมภีณัฑ์

ทางการเกษตรอําเภอพบพระ จงัหวดัตาก มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซื้อ

เคมภีณัฑท์างการเกษตรของเกษตรกร และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้กบัผู้

ประกอบธุรกจิคา้ปลกีเคมภีณัฑท์างการเกษตร เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างคอื

เกษตรกรในอําเภอพบพระจาํนวน 400 คน 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 36-45 ปี ระดบั

การศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,000 – 10,000 บาท กลุ่ม

ตวัอย่างมกีารใช้สารเคมกีําจดัศตัรูพชืมากที่สุด รองลงมาคอื สารกําจดัวชัพชื ปุ๋ ยเคม ีสารเร่ง

ดอกใบ ตามลําดบั โดยเลอืกซือ้จากรา้นค้าปลกี ยีห่้อเคมภีณัฑท์ี่ใช้ส่วนใหญ่ ใช้กรมัม๊อกโซน 

รองลงมา คอื มา้บนิ เหตุผลในการเลอืกซื้อสารเคมภีณัฑส์่วนใหญ่เลอืกซื้อจากพนักงานขาย

แนะนํา ก่อนตดัสนิใจซื้อมกีารปรกึษาเพื่อนบ้าน มกีารสอบถามราคาก่อนซื้อจากรา้นโดยตรง 

จาํนวน 2 รา้น ความสาํคญัของทศันคตทิีม่ต่ีอการตดัสนิใจเลอืกซือ้เคมภีณัฑท์างการเกษตรของ

เกษตรกร ในเรือ่งภาพรวมและรายไดพ้บว่าอยูใ่นระดบัมาก 

วิภาค สุภาราญ , บุษกร จารวุชิราธนากลุ (2557) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ส่วนประสมร้านค้าปลีกกับการตัดสินใจเลือกร้านค้าเคมเีกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน

จงัหวดัชยันาท มวีตัถุประสงค์เพื่อคุณลกัษณะของเกษตรกร ส่วนประสมร้านค้าปลกีและการ

ตดัสนิใจเลอืกร้านเคมเีกษตร ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมร้านค้าปลีกกบัการ

ตดัสนิใจเลอืกรา้นคา้เคมขีองเกษตรกรผูป้ลกูขา้วในจงัหวดัชยันาท โดยทําการศกึษาเกษตรกรผู้

ปลกูขา้วในจงัหวดัชยันาท เป็นรปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชท้ฤษฎสี่วนประสมรา้นคา้ปลกี 

วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธด์ว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุแบบปกต ิ

ผลการวจิยัพบว่า คุณลกัษณะของเกษตรกรดา้น เพศ และวุฒกิารศกึษา ไม่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกร้านค้าเคมเีกษตร สําหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมร้านค้าปลกีกบัการ
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ตดัสนิใจเลอืกร้านค้าเคมเีกษตร มคีวามสมัพนัธ์ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 โดยลําดบั

ความสําคญัคอื ทําเลทีต่ ัง้ การให้บรกิารลูกค้า การกําหนดราคา การกําหนดความหลากหลาย

ของสนิค้า/บรกิาร การออกแบบร้านค้าและการจดัแสดงสนิค้า ยกเว้นการสื่อสารการตลาดมี

ความสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัการตดัสนิใจเลอืกรา้นคา้เคมเีกษตรของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดั

ชยันาท 

จากการศกึษางานวจิยัขา้งต้นน้ี พบว่าได้มกีารนําแนวคดิส่วนประสมการคา้ปลกี (Retail 

Mix) มาใชใ้นการศกึษา ทาํใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และการเลอืกรา้นคา้ของ

ผูบ้รโิภค ซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยัทีผู่ว้จิยัต้องการจะศกึษา จงึสามารถใชเ้ป็นแนวทางใน

การวจิยัเรือ่ง การแบ่งกลุ่มเกษตรโดยใชค้วามสําคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลกีในการตดัสนิใจ

ซื้อเคมภีณัฑ์ของเกษตรกร อําเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุรไีด้ จากผลการศึกษาของงานวิจยั

ดงักล่าว ทาํใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของแต่ละปจัจยัทีแ่ตกต่างกนั 

ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชื่อผู้

แต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประสง

คข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 

อะนุพร 

อยู่สขุ 

(2553) 

ปจัจยัทีม่ี

อทิธพิล

ต่อการ

ตดัสนิใจ

เลอืกซือ้

ปุ๋ ยเคมี

ของ

เกษตรกร

อาํเภอ

บางระกาํ

จงัหวดั

พษิณุโลก  

เพื่อศกึษา

ปจัจยัในการ

ตดัสนิใจ

เลอืกซือ้

ปุ๋ ยเคม ีเพื่อ

เปรยีบเทยี

บปจัจยัสว่น

บุคคลใน

การตดัสนิใจ

เลอืกซือ้

ปุ๋ ยเคมแีละ 

เกษตรกรอาํเภอบาง

ระกาํ จงัหวดั

พษิณุโลก 

การวจิยัเชงิ

สาํรวจ แจก

แบบสอบถาม 

โดยใชส้ถติแิจก

แจงความถี ่ค่า

รอ้ยละ 

เพศชายมากกว่าเพศหญงิ 

อายุ 36-50 ปี ระดบัการศกึษา 

ประถมศกึษา มรีายไดต่้อปี 

300,001 บาทขึน้ไป รายได้

สว่นใหญ่มาจากการทาํ

การเกษตร ดา้นค่าเฉลีย่ของ

สว่นประสมทางการตลาดและ

ดา้นการตดัสนิใจเลอืกเลอืก

ซือ้ผลติภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก 

เช่นเดยีวกนั สว่นการทดสอบ

สมมุตฐิานนัน้ปจัจยัสว่นปะสม

ทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์

กบัการตดัสนิใจซือ้ปุ๋ ยเคมขีอง

เกษตรอย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิี0่.5 

 



21 
 

ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผู้

แต่ง 

ชื่อ

ผลงาน 

วตัถุประสงค์

ของงานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 

ภ า วิ ณี 

กาญจน

า ภ า 

(2554) 

การ

บรหิาร

สว่น

ประสม

การคา้

ปลกี

และการ

จกัการ

เชงิกล

ยุทธ์

การตลา

ดของ

รา้นคา้

ปลกี

แบบ

ดัง้เดมิ 

เพื่อศกึษาการ

ดาํเนินกจิกรรม

สว่นประสม

การคา้ปลกี 

เพื่อศกึษา

แนวความคดิ

เชงิกลยุทธ ์

เพื่อกระตุน้

พฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้ของ

ผูบ้รโิภค 

ผูป้ระกอบการ

รา้นคา้ปลกีแบบ

ดัง้เดมิ ทีม่ทีาํเล

ทีต่ัง้ของรา้นคา้อยู่

ใน 6 เขตพืน้ทีข่อง

เทศบาลตําบล

ปราณบุรจีงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ์

จาํนวน 76 รา้นคา้ 

การวจิยัเชงิ

คุณภาพ โดย

การสมัภาษณ์

และการสงัเกต

และทาํการ

ยนืยนัผล

การศกึษาดว้ย

วธิวีจิยัเชงิ

ปรมิาณ  

ผูป้ระกอบการที่

ประสบความสาํเรจ็จะมี

มุมมองทีช่ดัเจนเชงิกลยุทธ์

การตลาด มกีารใชก้ลยุทธ์

การตลาดจดัการรา้นคา้

อย่างมปีระสทิธภิาพ โดย

ใหค้วามใสใ่จกบัการดแูล

สนิคา้ภายในรา้นคา้ การ

บรหิารการจดัวางและการ

จดัแสดงสนิคา้อย่าง

สมํ่าเสมอ และมมีุมมองที่

ชดัเจนเกีย่วกบัตําแหน่ง

ทีต่ัง้ของรา้นคา้เพื่ออาํนวย

ความสะดวกใหก้บัลกูคา้  
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผู้

แต่ง 

ชื่อ

ผลงาน 

วตัถุประสง

คข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 

ธรีวตั   

นาจาย

(2555) 

พฤตกิร

รมและ

ปจัจยัที่

สง่ผล

ต่อการ

เลอืก

ซือ้

เคมภีณั

ฑ์

ทางการ

เกษตร

อาํเภอ

พบพระ 

จงัหวดั

ตาก 

เพื่อศกึษา

พฤตกิรรม

การเลอืก

ซือ้

เคมภีณัฑ์

ทางการ

เกษตรของ

เกษตรกร

และเพื่อ

เป็น

แนวทางใน

การ

วางแผน

การตลาด

ใหก้บัผู้

ประกอบ

ธุรกจิคา้

ปลกี

เคมภีณัฑ์

ทาง

การเกษตร 

การศกึษาพฤตกิรรมและ

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการ

เลอืกซือ้เคมภีณัฑ์

ทางการเกษตรของ

เกษตรกร อาํเภอพบพระ  

แจก

แบบสอบถาม 

สถติทิีใ่ช ้

ไดแ้ก่ รอ้ยละ 

ความถี ่การ

หาค่าคะแนน

เฉลีย่และค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

การทดสอบ 

Pearson 

Chi-squar 

เพศชาย อายุ

ระหว่าง 36-45 ปี ระดบั

การศกึษาสว่นใหญ่อยูใ่น

ระดบัประถมศกึษา รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 5,000 – 

10,000 บาท กลุ่มตวัอย่าง

มกีารใชส้ารเคมกีาํจดั

ศตัรพูชืมากทีส่ดุ รองลงมา

คอื สารกาํจดัวชัพชื ปุ๋ ยเคม ี

สารเร่งดอกใบ ตามลาํดบั 

โดยเลอืกซือ้จากรา้นคา้

ปลกี เหตุผลในการเลอืกซือ้

สารเคมภีณัฑส์ว่นใหญ่

เลอืกซือ้จากพนกังานขาย

แนะนํา ก่อนตดัสนิใจซือ้มี

การปรกึษาเพื่อนบา้น มี

การสอบถามราคาก่อนซือ้

จากรา้นโดยตรง จาํนวน 2 

รา้น ความสาํคญัของ

ทศันคตทิีม่ต่ีอการตดัสนิใจ

เลอืกซือ้เคมภีณัฑ ์ในเรื่อง

ภาพรวมและรายไดพ้บว่า

อยู่ในระดบัมาก 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผู้

แต่ง 

ชื่อ

ผลงาน 

วตัถุประสง

คข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 

วภิาค 

สภุา

ราญ

,บุษกร 

จารุวชิ

ราธนา

กุล 

(2557) 

ความสมั

พนัธ์

ระหว่าง

สว่น

ประสม

รา้นคา้

ปลกีกบั

การ

ตดัสนิใจ

เลอืก

รา้นคา้

เคมี

เกษตร

ของ

เกษตรก

รผูป้ลกู

ขา้วใน

จงัหวดั

ชยันาท 

เพื่อ

คุณลกัษณ

ะของ

เกษตรกร 

สว่น

ประสม

รา้นคา้

ปลกีและ

การ

ตดัสนิใจ

เลอืกรา้น

เคมเีกษตร 

ความสมัพั

นธส์ว่น

ประสม

รา้นคา้

ปลกีกบั

การ

ตดัสนิใจ

เลอืก

รา้นคา้เคมี

ของ

เกษตรกร

ในจงัหวดั

ชยันาท 

เกษตรกรผูป้ลกูขา้วใน

จงัหวดัชยันาท 

การวจิยัเชงิ

ปรมิาณโดยใช้

ทฤษฎสีว่น

ประสมรา้นคา้

ปลกี วเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ย

สถติพิรรณนา

เพื่อหาค่า 

ความถี ่รอ้ย

ละ ค่าเฉลีย่ 

สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐานการ

วเิคราะห์

ความสมัพนัธ์

ดว้ย

สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ ์

และการ

วเิคราะห์

ถดถอยพหุ

แบบปกต ิ

ความสมัพนัธร์ะหว่างสว่น

ประสมรา้นคา้ปลกีกบัการ

ตดัสนิใจเลอืกรา้นคา้เคมี

เกษตร มรีะดบันยัสาํคญั

ทางสถติ ิ.05 โดยลาํดบั

ความสาํคญั คอื ทาํเลทีต่ัง้ 

การใหบ้รกิารลกูคา้ การ

กาํหนดราคา การกาํหนด

ความหลากหลายของ

สนิคา้/บรกิาร การ

ออกแบบรา้นคา้และการ

จดัแสดงสนิคา้ ยกเวน้การ

สือ่สารการตลาดมี

ความสมัพนัธใ์นเชงิลบกบั

การตดัสนิใจเลอืกรา้นคา้

เคมเีกษตรของเกษตรกร

ในจงัหวดัชยันาท 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 กรอบแนวความคดิสาํหรบัการวจิยัเพื่อ “การแบ่งกลุ่ม” 

 

 

 

 

เกษตรกรทีใ่ชเ้คมภีณัฑ์

ในการทาํนาในอําเภอ

บา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ี

ประชากรท่ีจะศึกษา  

 
กลุ่มที ่1       กลุม่ที ่2 

 

 

กลุ่มที ่3       ... 
 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรทีจ่ะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย 

(ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 

ทฤษฎสี่วนประสมการคา้ปลกี 

1. ทาํเลทีต่ ัง้ 

2. ความหลากหลายของประเภทสนิคา้ 

3. นโยบายราคา 

4. ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 

5. การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ 

6. การบรกิารลกูคา้ 
 

 



 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเองเรื่อง “การแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ความสําคญัของส่วน

ประสมการค้าปลกีในการตดัสนิใจซื้อเคมภีณัฑ์ของเกษตรกร อําเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุร”ี 

กําหนดรูปแบบการวจิยัในเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวจิยัเชงิสํารวจ 

(Survey Research) และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อการศกึษา

โดยกําหนดแนวทางในการวจิยัดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

        ผู้วจิยัเลอืกศึกษาเกษตรกรที่ใช้เคมภีณัฑ์ในการทํานาในอําเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุร ี

จากขอ้มลูการสํารวจสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 พบว่าเกษตรกรอําเภอบ้านหมีม่จีาํนวน

8,003 ราย โดยการกําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเรจ็รูปของ Krejcie and Morgan 

(1970) โดยใชร้ะดบัค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 95เปอรเ์ซน็ต์ และมกีารคลาดเคลื่อนเท่ากบั 5%ซึง่

ประชากรตัง้แต่ 8,000 คนขึน้ไปต้องใชก้ลุ่มตวัอย่าง 367 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัในดา้นเวลา 

ผูว้จิยัจงึทาํการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน มคีวามคลาดเคลื่อนเท่ากบั + 6.84% 
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ตารางที ่4 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 
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ตวัแปรในการศึกษา 

ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปร

และ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่

ลงใน

แบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของคาํตอบ ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

เพศ เพศของท่าน เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.ชาย 

2.หญงิ 

งานวจิยัของอะนุ

พร อยูสุ่ข:2553

และธรีวตั นา

จาย; 2555 

สถานภาพ สถานภาพของ

ท่าน 

เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.โสด 

2.สมรส 

3.หยา่รา้ง 

4.อื่นๆ 

อาย ุ อายขุองท่าน เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.ตํ่ากว่า20 ปี 

2.20-29 ปี 

3.30-39 ปี 

4.40-49 ปี 

5.50 ปี ขึน้ไป 

ระดบั

การศกึษา

สงูสุด 

ระดบัการศกึษา

สงูสุดของท่าน 

เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.ไมไ่ดเ้รยีน 

2.ประถมศกึษา 

3.มธัยมศกึษา

ตอนตน้ 

4.มธัยมศกึษา

ตอนปลาย/ปวช 

5.อนุปรญิญา/

ปวส 

6.ปรญิญาตรขีึน้

ไป 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปร

และ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่

ลงใน

แบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของคาํตอบ ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

รายได้

เฉลีย่/เดอืน 

รายไดเ้ฉลีย่/

เดอืนของท่าน 

เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.ตํ่ากว่า10,000

บาท 

2.10,000-15,000

บาท 

3.15,001-20,000

บาท 

4.มากกว่า20,001

บาท 

งานวจิยัของอะนุ

พร อยูสุ่ข:2553

และธรีวตั นา

จาย; 2555 

พืน้ทีท่ํา

การเกษตร 

พืน้ทีท่ํา

การเกษตรของ

ท่าน 

เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.ตํ่ากว่า 20 ไร ่

2.20 - 35 ไร่ 

3.36 - 50 ไร ่  

4.51 – 65 ไร ่  

5.มากกว่า 65 ไร่ 

ทาํ

การเกษตร

ประเภทใด 

ท่านทาํ

การเกษตร

ประเภทใด 

เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.ขา้วนาปี 

2.ขา้วนาปรงั 

3.ขา้วนาปีและ

ขา้วนาปรงั 

ระยะเวลา

ในการ

ประกอบ

อาชพี

เกษตรกร 

ระยะเวลาใน

การประกอบ

อาชพีเกษตรกร

ของท่าน 

เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.ตํ่ากว่า 5 ปี 

2.5-10 ปี 

3.11-15 ปี 

4.16-20 ปี 

5.20 ปี ขึน้ไป 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปร

และ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลง

ในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของคาํตอบ ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

ซือ้สารเคมี

กําจดั

ศตัรพูชืเป็น

เงนิ

ประมาณปี

ละเท่าไร 

ท่านซือ้สารเคมี

กําจดัศตัรพูชื

เป็นเงนิ

ประมาณปีละ

เท่าไร 

เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.ตํ่ากว่า10,000

บาท 

2.10,000-

15,000บาท 

3.15,001-

20,000บาท 

4.20,001-

25,000บาท 

5.มากกว่า 

25,000 บาท 

งานวิจัยของอะ

นุ พ ร  อ ยู่ สุ ข :

2553และธีรวัต 

นาจาย; 2555 

ซือ้สารเคมี

กําจดั

ศตัรพูชื

ประเภทใด 

ส่วนใหญ่ท่าน

ซือ้สารเคมี

กําจดัศตัรพูชื

ประเภทใด 

เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.สารพษิฆา่

แมลง 

2.สารพษิกําจดั

วชั 

3. อื่นๆ (โปรด

ระบุ) 

4. ไมท่ราบ 

ระยะเวลา

ใ น ก า ร ใ ช้

เคมภีณัฑ ์

ระยะเวลาในการ

ใชเ้คมภีณัฑข์อง

ท่าน 

เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.ตํ่ากว่า5ปี 

2.5-10ปี 

3.11-15ปี 

4.16-20ปี 

5.20ปีขึน้ไป 
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ตารางที ่5 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปร

และ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลง

ในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของ

ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของคาํตอบ ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

ช่วงเดือนที่

มี ก า ร ใ ช้

เ ค มีภัณ ฑ์

มากทีสุ่ด 

ช่ ว ง เ ดื อ น ที่ มี

การใช้เคมภีณัฑ์

มากทีสุ่ด 

เลอืกได1้ตวัเลอืก 1.มกราคม -

มนีาคม 

2.เมษายน –

มถุินายน 

3.กรกฎาคม –

กนัยายน 

4.ตุลาคม-

ธนัวาคม 

ไมแ่น่นอน 

งานวิจัยของอะ

นุ พ ร  อ ยู่ สุ ข :

2553และธีรวัต 

นาจาย; 2555 

 

ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื่อตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ

ของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

ทาํเลทีต่ ัง้ 1.ทีต่ ัง้ของรา้นมคีวาม

สะดวกสบายในการเดนิทางไป 

2.ทีต่ ัง้ของรา้นอยูใ่นแหล่งชุมชน

เขา้ถงึงา่ย 

3.บรเิวณรา้นมคีวามกวา้งขวาง

สามารถจอดรถได ้

4.ป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวาม

ชดัเจน 

มาตร

วดั

Likert-

scale 

1.ไมส่าํคญั

อยา่งยิง่ 

2.สาํคญัน้อย 

3.สาํคญัปาน

กลาง 

4.สาํคญัมาก 

5.สาํคญัอยา่ง

ยิง่ 

งานวจิยัของ

(ภาวณิ ี

กาญจนาภา:  

2554) 



31 
 

ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ชื่อตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ

ของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

สนิคา้ 5.มกีารนําสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆ มา

จาํหน่าย 

6. สนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายยีห่อ้ 

7.สนิคา้ครบถว้นตามความ

ตอ้งการ 

8.ขนาดของสนิคา้ทีห่ลากหลาย 

เช่น ขนาดเลก็,กลาง,ใหญ่ และ

ขนาดทดลอง เป็นตน้ 

มาตร

วดั

Likert-

scale 

1.ไมส่าํคญั

อยา่งยิง่ 

2.สาํคญัน้อย 

3.สาํคญัปาน

กลาง 

4.สาํคญัมาก 

5.สาํคญัอยา่ง

ยิง่ 

งานวจิยัของ

(ภาวณิ ี

กาญจนาภา:  

2554) 

ราคา 9.การกําหนดราคาสนิคา้จาก

ราคาตลาดหรอืเท่ากบัรา้นคา้อื่น 

10.ลกูคา้สามารถต่อรองราคาได ้

11. สนิคา้มหีลายระดบัราคาตาม

ระดบัคุณภาพ 

12. การใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ 

มาตร

วดั

Likert-

scale 

1.ไมส่าํคญั

อยา่งยิง่ 

2.สาํคญัน้อย 

3.สาํคญัปาน

กลาง 

4.สาํคญัมาก 

5.สาํคญัอยา่ง

ยิง่ 

ส่วนประ

สมการ

สื่อสาร

การตลาด 

 

13. การจดักจิกรรมแจกทอง

ใหก้บัลกูคา้ 

14.การจดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดั

ใหก้บัลกูคา้ 

15.การใชค้ลื่นวทิยกุระจายเสยีง 

ในการประชาสมัพนัธข์า่วสาร

ต่างๆ 

 

มาตร

วดั

Likert-

scale 

1.ไมส่าํคญั

อยา่งยิง่ 

2.สาํคญัน้อย 

3.สาํคญัปาน

กลาง 

4.สาํคญัมาก 

5.สาํคญัอยา่ง

ยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ชื่อตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ

ของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

ส่วนประ

สมการ

สื่อสาร

การตลาด

(ต่อ) 

 

13. การจดักจิกรรมแจกทอง

ใหก้บัลกูคา้ 

14.การจดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดั

ใหก้บัลกูคา้ 

15.การใชค้ลื่นวทิยกุระจายเสยีง 

ในการประชาสมัพนัธข์า่วสาร

ต่างๆ 

16.เสยีงประชาสมัพนัธข์า่วสาร

ต่างๆการใชร้ถกกระจาย 

17.การจดับู๊ทสนิคา้ในราคาพเิศษ 

18.การทําแปลงทดลองเพื่อให้

เกษตรกรเหน็ถงึประสทิธภิาพ

ของสนิคา้ 

มาตร

วดั

Likert-

scale 

1.ไมส่าํคญั

อยา่งยิง่ 

2.สาํคญัน้อย 

3.สาํคญัปาน

กลาง 

4.สาํคญัมาก 

5.สาํคญัอยา่ง

ยิง่ 

 

งานวจิยัของ

(ภาวณิ ี

กาญจนาภา:  

2554) 

การบรกิาร

ลกูคา้ 

19.การใชพ้นกังานขาย เพื่อคอย

ใหค้าํแนะนํา ตอบขอ้สงสยั

เกีย่วกบัสนิคา้ภายในรา้นคา้ 

20.การอธบิายหรอืสาธติเกี่ยวกบั

วธิกีารใชข้องสนิคา้ภายในรา้น 

21.ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 

22.สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

มาตร

วดั

Likert-

scale 

1.ไมส่าํคญั

อยา่งยิง่ 

2.สาํคญัน้อย 

3.สาํคญัปาน

กลาง 

4.สาํคญัมาก 

5.สาํคญัอยา่ง

ยิง่ 
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ตารางที ่6 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ชื่อตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพื่อวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ

ของ

คาํตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ตน้แบบของ

คาํถาม 

การบรกิาร

ลกูคา้(ต่อ) 

23.บรกิารรบับตัรเครดติ

เกษตรกร 

24.บรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ทาง

โทรศพัท ์

25.บรกิารการจดัส่งสนิคา้ 

มาตร

วดั

Likert-

scale 

1.ไมส่าํคญั

อยา่งยิง่ 

2.สาํคญัน้อย 

3.สาํคญัปาน

กลาง 

4.สาํคญัมาก 

5.สาํคญัอยา่ง

ยิง่ 

งานวจิยัของ

(ภาวณิ ี

กาญจนาภา:  

2554) 

การออกแบบ

รา้นและการ

จดัวางสนิคา้ 

26.การจดัสนิคา้อยา่งเป็น

ระเบยีบแบ่งเป็นหมวดหมูอ่ยา่ง

ชดัเจน 

27.การแสดงใบไดร้บัอนุญาต 

มาตรฐานต่างๆ อยา่งชดัเจน  

28.การสรา้งบรรยากาศภายใน

รา้นคา้ใหม้คีวามทนัสมยั 

29.การปรบัเปลีย่นตําแหน่งของ

สนิคา้ภายในรา้นคา้ตามเทศกาล 

30.การจดัวางสนิคา้ทีม่ยีอดขายดี

บรเิวณเคาน์เตอรค์ดิเงนิเพื่อจงูใจ

ลกูคา้  

 

มาตร

วดั

Likert-

scale 

1.ไมส่าํคญั

อยา่งยิง่ 

2.สาํคญัน้อย 

3.สาํคญัปาน

กลาง 

4.สาํคญัมาก 

5.สาํคญัอยา่ง

ยิง่ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

       เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Quantitative Research) 

แบบสอบถามที่สรา้งขึน้มาเป็นแบบสอบถามปลายปิด  โดยมคีวามสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์

ของหลกัของการศกึษา หลงัจากทีไ่ดส้รา้งชุดแบบสอบถามขึน้มาแล้วเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามที่

เหมาะสม ทีเ่ป็นเน้ือหาเกีย่วกบัพฤตกิรรมและความสําคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลกีทีม่ผีลต่อ

การตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกรอําเภอบ้านหมี ่จงัหวดัลพบุร ี แล้วจงึนําไปตรวจสอบ

ความเขา้ใจในดา้นเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒ ิหลงัจากนัน้จงึนําแบบสอบถามไปประเมนิพฤตกิรรม

และความพงึพอใจดา้นส่วนประสมการคา้ปลกีทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร

อําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุรนีัน้ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนในแบบสอบถาม 

 ตอนที ่1 ความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลกีทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์อง

เกษตรกร อําเภอบ้านหมี ่จงัหวดัลพบุร ีซึง่จะเป็นแบบประเมนิความสําคญัในด้านส่วนประสม

การค้าปลกีทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์คมภีณัฑข์องเกษตรกร โดยคําถามอ้างองิจาก

ทฤษฏี Retail Mix ซึ่งได้นํางานวิจยัของ ภาวณิี กาญจนาภา (อาจารย์ประจําสาขาวชิา

การตลาด คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชร) มาเป็น

แนวทางในการตัง้คาํถามดว้ย มทีัง้หมด 30 ขอ้ ประกอบดว้ย  

  1) ปจัจยัดา้นทาํเลทีต่ ัง้จาํนวน 4 ขอ้  

  2) ปจัจยัดา้นสนิคา้ จาํนวน 4 ขอ้  

  3) ปจัจยัดา้นราคา 4 ขอ้  

  4) ปจัจยัดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด จาํนวน 6 ขอ้  

  5) ปจัจยัดา้นการบรกิาร จาํนวน 7 ขอ้  

  6) ปจัจยัดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ จาํนวน 5 ขอ้  
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ตอนที ่2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 12 ขอ้เป็นแบบสอบถามประเมนิ

ลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของเกษตรกรอําเภอบ้านหมี่จ ังหวัดลพบุร ี

ประกอบดว้ย 12 ตวัแปรยอ่ย คอื เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา รายไดพ้ืน้ทีท่ีท่ํานา ประเภท

ของนาทีท่ํา ระยะเวลาในการประกอบอาชพีเกษตรกรเงนิค่าสารเคมทีี่ซือ้แต่ละปี สารเคมทีีซ่ื้อ

ส่วนใหญ่ ระยะเวลาในการใชเ้คมภีณัฑช่์วงเดอืนทีม่กีารใชเ้คมภีณัฑม์ากทีสุ่ด 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

        การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้น้ีอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling) ซึง่ไดว้างแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 

 1.ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยอาศยัวธิกีารจบั

ฉลากเลอืก 10 ตําบลทีจ่ะนํามาใช้เป็นตวัแทนในการเก็บขอ้มลู จากอําเภอบา้นหมีม่ที ัง้สิน้ 21 

ตําบล ไดแ้ก่  

 

ตารางที ่7 แสดงพืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว (ไร)่ จาํแนกเป็นรายตําบลของอําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ี 

ปี 2556 

 

ตาํบล ท่ีนา (ไร่) ตาํบล ท่ีนา (ไร่) 

ไผ่ใหญ่ 22,308 บางพึง่ 15,241 

บา้นทราย 4,841 หนองทรายขาว 13,662 

บา้นกลว้ย 5,291 บางกระพี ้ 9,465 

ดงพลบั 7,152 หนองเต่า 21,430 

บา้นช ี 18,481 โพนทอง 6,028 

พุคา 11,270 บางขาม 12,136 

หนิปกั 11,961 ดอนดงึ 6,123 

ชอนมว่ง 50 หนองกระเบยีน 20,007 

สายหว้ยแกว้ 20,091 มหาสอน 16,000 

เชยีงงา 10,150 สนามแจง 17,357 

หนองเมอืง 29,366 รวม 279,110 ไร่ 



36 
 

        2.ใช้วธิสีุ่มตวัอย่างแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนดว่าจะเก็บ

แบบสอบถามจากประชากรทัง้หมด 200 คน ใน 10 ตําบลทีจ่บัฉลากได ้ซึง่เป็นตวัแทนในการ

เก็บข้อมูล โดยใช้สัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกของแต่ละตําบลในการกําหนดจํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 

ตารางที ่8 แสดงรายชื่อตําบลและพืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 10 ตําบลทีจ่บัฉลากได ้พรอ้มแสดงการสุ่ม 

             ตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําบล พืน้ทีเ่พาะ 

ปลกูขา้ว 

สดัส่วน 

พืน้ที ่

จาํนวนผูต้อบ

แบบสอบถาม 

บางขาม 12,136 0.07237 15 

ไผ่ใหญ่ 22,308 0.13303 27 

บางพึง่ 15,241 0.09088 18 

สายหว้ยแกว้ 20,091 0.11981 24 

หนองกระเบยีน 20,007 0.11930 24 

หนองเต่า 21,430 0.12725 25 

สนามแจง 17,357 0.10350 21 

มหาสอน 16,000 0.09541 19 

บางกระพี ้ 9,465 0.05644 11 

หนองทรายขาว 13,662 0.08147 16 

รวม 200 
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        3.ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่จะมผีูช่้วยในการแจกแบบสอบถามจาํนวน 2 คน 

ได้แก่ นางสาววราพร แก้วเจรญิ และนางสาวกอบทรพัย ์ร่มโพธิต์าล โดยมกีารอธบิายวธิกีาร

แจกแบบสอบถามใหแ้ก่บุคคลเหล่าน้ีแลว้จงึเริม่แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 200 

ตวัอย่าง ไปตามตําบลทัง้ 10 ตําบล ตัง้แต่วนัที่ 22-28 กรกฎาคม 2558 ตามระยะเวลาและ

สดัส่วนจาํนวนแบบสออบถามทีเ่กบ็ได ้ดงัตารางที ่9 โดยมรีายละเอยีดแผนการเกบ็ขอ้มลูในแต่

ละสถานที ่ดงัน้ี 

ตารางที ่9 สรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู 

วนัทีเ่กบ็ขอ้มลู เวลาทีเ่กบ็

ขอ้มลู 

ชื่อสถานทีแ่ละรายละเอยีดใน

การเกบ็ขอ้มลู 

จาํนวน

แบบสอบถาม 

ทีเ่กบ็ได ้

22 ก.ค 2558 8.15-13.00 รา้นคา้ของชําในตําบลบางขาม 15 

14.00-17.45 รา้นคา้ของชําในตําบลบาง

กระพี ้

11 

23 ก.ค 2558 9.00-16.00 แจกตามระแวกบา้นและ

รา้นคา้ของชําในตําบลหนอง

เต่า 

20 

24 ก.ค 2558 

 

8.00-12.00 ผูใ้หญ่บา้นตําบลไผ่ใหญ่

ประกาศเสยีงตามสายขอความ

รว่มมอืจากเกษตรกร ณ วดัไผ่

ใหญ่ 

27 

13.30-16.20 แจกตามระแวกบา้นของ

เกษตรกร ซึง่จะอยูต่ดิๆกนั

เป็นกลุ่มใหญ่ในตําบลสายหว้ย

แกว้ 

24 

25 ก.ค 2558 9.00-12.00 ผูใ้หญ่บา้นตําบลมหาสอน

ประกาศเสยีงตามสายขอความ

รว่มมอืจากเกษตรกร ณ บา้น

ผูใ้หญ่บา้น 

19 

26 ก.ค 2558 13.30-16.20 แจกตามระแวกบา้นของ

เกษตรกร ซึง่จะอยูต่ดิๆกนั

เป็นกลุ่มใหญ่ในตําบลบางพึง่ 

18 
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ตารางที ่9 สรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู(ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ขอ้มลู เวลาทีเ่กบ็

ขอ้มลู 

ชื่อสถานทีแ่ละรายละเอยีดใน

การเกบ็ขอ้มลู 

จาํนวน

แบบสอบถาม 

ทีเ่กบ็ได ้

27 ก.ค 2558 

 

8.00-16.00 แจกตามระแวกบา้นของ

เกษตรกร ซึง่จะอยูต่ดิๆกนั

เป็นกลุ่มใหญ่ในตําบลหนอง

กระเบยีน 

24 

16.00-17.00 แจกตามระแวกบา้นในตําบล

หนองเต่า 

5 

28 ก.ค 2558 8.30-11.00 ผูใ้หญ่บา้นตําบลมหาสอน

ประกาศเสยีงตามสายขอความ

รว่มมอืจากเกษตรกร ณ บา้น

ผูใ้หญ่บา้น 

21 

10.00-14.00 ผูใ้หญ่บา้นตําบลหนอง

ทรายขาวประกาศเสยีงตาม

สายขอความรว่มมอืจาก

เกษตรกร ณ บา้นผูใ้หญ่บา้น 

16 

 

4.ตรวจดคูวามสมบรูณ์ในการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

5.นําแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด มาทําการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

คอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 

 การวเิคราะหข์อ้มลูสาํหรบัการศกึษาในครัง้น้ี ใชเ้ครื่องมอืทางสถติ ิคอื  Cluster Analysis 

ซึง่เป็นการแบ่งสิง่ทีค่ล้ายคลงึกนัให้อยู่ในหมวดหมู่กลุ่มเดยีวกนั และสิง่ทีแ่ตกต่างกนัให้อยู่กนั

แยกกนัคนละกลุ่ม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

        ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) หาค่าทางสถติดิว้ยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ 

(Percentage) 
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        ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความสําคัญด้านส่วนประสมการค้าปลีกในการตัดสินใจซื้อ

เคมภีณัฑข์องเกษตรกร อําเภอบา้นหมีจ่งัหวดัลพบุร ีสถติทิีใ่ชว้เิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่เลขคณิต

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ขอ้มลูระดบัความสําคญัต่อการตดัสนิใจในส่วนประสมทางการตลาด เป็นมาตราประเมนิ

ค่า (Rating Scale) โดยกําหนดนําหนกัของแบบสอบถามแต่ละขอ้ไว ้5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัความสาํคญัน้อยทีสุ่ด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัน้อย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัมาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 

ระดบัความสาํคญัมากทีสุ่ด ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

หลกัเกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ใช้เกณฑ์การหาความ

กวา้งของอนัตรภาคชัน้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา,2542: 29) ดงัน้ี  

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้=(คะแนนสงูสุด –คะแนนตํ่าสุด)/จาํนวนชัน้ = (5 –1) / 5 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน = 0.80 

ค่าเฉลีย่ทีไ่ดอ้ยูร่ะหว่าง “4.21 - 5.00” ใหต้คีวามว่า “สาํคญัอยา่งยิง่” 

ค่าเฉลีย่ทีไ่ดอ้ยูร่ะหว่าง “3.41 - 4.20” ใหต้คีวามว่า “สาํคญั” 

ค่าเฉลีย่ทีไ่ดอ้ยูร่ะหว่าง “2.61 - 3.40” ใหต้คีวามว่า “เฉยๆ” 

ค่าเฉลีย่ทีไ่ดอ้ยูร่ะหว่าง “1.81 - 2.60” ใหต้คีวามว่า “ไมส่าํคญั” 

ค่าเฉลีย่ทีไ่ดอ้ยูร่ะหว่าง “1.01 - 1.80” ใหต้คีวามว่า “ไมส่าํคญัอยา่งยิง่” 

        ส่วนที่ 3 ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีใน

การตัดสินใจซื้อเคมภีณัฑ์ของเกษตรกร อําเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุร ีต้องใช้ 2 ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนแรก คอื Hierarchical เพื่อค้นหาจํานวนกลุ่มที่เหมาะสม และขัน้ตอนที่ 2 คือ วิธ ี

Partitioning เพื่อจาํแนกสิง่ต่างๆใหล้งในจาํนวนกลุ่มทีต่อ้งการ ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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 วิธีท่ี 1Hierarchical 

 1. เริม่การใหข้อ้มลูทุกรายการทีม่กีลุ่มเป็นของตวัเอง (แต่ละกลุ่มมขีอ้มลู 1 รายการ) 

 2. ยุบข้อมูล 2 รายการที่มรีะยะห่างจากกันน้อยที่สุดให้เหลอืเพียงกลุ่มเดียวแต่

เปลีย่นเป็นม ี2 รายการอยูภ่ายใน 

 3.ทําซํ้าอกีเพื่อยุบขอ้มูล 2 รายการอื่นหรอืรวบกลุ่มย่อยทีม่ขีอ้มลูหลายรายการอยู่แล้ว

เขา้มาอยู่เป็นกลุ่มเดยีวกนั โดยใหร้ะยะห่างเป็นเกณฑ ์ใช ้Word’s Algorithms ในการคํานวณ

ระยะห่างระหว่างกลุ่มยอ่ย 

 4.ทาํซํ้าเรือ่ยๆ จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มเป็นกลุ่มเดยีวกนั การเลอืกจาํนวนกลุ่ม 

 5.ใช้แนวคิด โดยดูว่าในแต่ละขัน้ตอนของการยุบรวม เป็นการยุบรวมกลุ่มย่อยที่มี

ระยะห่างระหว่างกัน (Agglomeration Coefficient) เท่าใด แล้วจงึคํานวณเปอร์เซ็นต์การ

เปลีย่นแปลง Coefficient ในแต่ละขัน้ตอนทีม่กีารยุบรวม เลอืกใชข้อ้มลูจาํนวนกลุ่มในแต่ละขัน้

ทีม่เีปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงอยา่งมาก เมือ่เทยีบกบัการยบุรวมในขัน้อื่นๆ 

 

 วิธีท่ี 2 Partitioning 

 1.กําหนดจาํนวนกลุ่มทีต่อ้งการโดยใชผ้ลจากการทาํวธิHีierarchical 

 2.ใชว้ธิ ีK-means ในการกําหนดจดุเริม่ตน้และจดัขอ้มลูแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่ม 

 

         ส่วนที่ 4 ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเกษตรกร อําเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุรใีช้วิธี

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) เพื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง

กลุ่มในแต่ละตวัแปร โดยใช้โดยใช้ความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีในการตดัสนิใจซื้อ

เคมภีณัฑ ์ทีร่ะดบันยัสาํคญั (Sig.) 0.05 

 

ส่วนที ่5 ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มลูด้านประชากรศาสตร ์และส่วนประสมการคา้ปลกี

ในการตัดสินใจซื้อเคมภีณัฑ์ของเกษตรกร อําเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุร ีโดยการแจกแจง

ความถีแ่บบ 2ทาง (Crosstabs) และChi-square ทีร่ะดบันยัสาํคญั sig < 0.05 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

การวจิยัเรื่องการแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีใน

การตัดสินใจซื้อเคมภีณัฑ์ของเกษตรกร อําเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุรใีช้แบบสอบถามเป็น

เครือ่งมอืในการวจิยั โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลูจะนําเสนอเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัความสําคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลกีในการ

ตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร อําเภอบา้นหมีจ่งัหวดัลพบุร ี

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ความสําคัญของส่วน

ประสมการคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร อําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ี

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละกลุ่มเกษตรกร อําเภอบา้นหมี ่จงัหวดั

ลพบุร ี

ส่วนที่ 5 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และส่วน

ประสมการคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร อําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ี

ทัง้น้ีได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 ชุด ซึ่งเก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์จงึ

สามารถนําไปใชว้เิคราะหไ์ดค้รบทุกส่วนดงัต่อไปน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามเพศสถานภาพอายุระดบั

การศึกษาสูงสุดรายได้ต่อเดอืนพื้นที่ทําการเกษตรประเภทของการเกษตรระยะเวลาในการ

ประกอบอาชพีเกษตรกรจํานวนเงนิที่ใช้ซื้อสารเคมกีําจดัศตัรูพชืต่อปีประเภทสารเคมกีําจดั

ศตัรพูชืทีซ่ือ้ใชร้ะยะเวลาในการใชเ้คมภีณัฑแ์ละเดอืนทีใ่ชเ้คมภีณัฑม์ากทีสุ่ด 
 
ตารางที ่10แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามเพศ 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที1่0พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.00 

และเป็นเพศชายจาํนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 

 

ตารางที ่11แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามสถานะภาพ 

สถานะภาพสมรส จาํนวน รอ้ยละ 

โสด 7 3.50 

สมรส 184 92.00 

หยา่รา้ง 3 1.50 

อื่นๆ 6 3.00 

รวม 200 100.00 

  

จากตารางที ่11 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส จาํนวน 184คน คดิเป็น

ร้อยละ 92.00รองลงมามีสถานภาพโสดจํานวน 7คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 สถานภาพอื่น ๆ 

จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 และหยา่รา้ง จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 

 

 

 

 

เพศ จาํนวน รอ้ยละ 

ชาย 88 44.00 

หญงิ 112 56.00 

รวม 200 100.00 
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ตารางที ่12 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอาย ุ

อาย ุ จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากว่า 20 ปี 4 2.00 

20-29 ปี 7 3.50 

30-39 ปี 25 12.50 

40-49 ปี 56 28.00 

50 ปีขึน้ไป 108 54.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที ่12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ 50 ปีขึน้ไป จาํนวน 108 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 54.00 รองลงมาอายรุะหว่าง 40-49 ปี จาํนวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.00 อายุระหว่าง 

30-39 ปี จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50อายุระหว่าง 20-29 ปี จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 3.50 และอายตุํ่ากว่า 20 ปี จาํนวน 4คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่13 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามระดบัการศกึษาสงูสุด 

ระดบัการศกึษาสงูสุด จาํนวน รอ้ยละ 

ไมไ่ดเ้รยีน 10 5.00 

ประถมศกึษา 104 52.00 

มธัยมศกึษาตอนต้น 57 28.50 

มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. 28 14.00 

อนุปรญิญา / ปวส. 1 0.50 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที ่13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา จาํนวน 104 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.00รองลงมามกีารศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 57คน คดิเป็นรอ้ยละ 

28.50มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.จาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 ไม่ไดเ้รยีน จาํนวน 10 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 และอนุปรญิญา/ปวส. จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 
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ตารางที ่14 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามรายไดต่้อเดอืน 

รายไดต่้อเดอืน จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 25 12.50 

10,000 - 15,000 บาท 88 44.00 

15,001 - 20,000 บาท 57 28.50 

มากกว่า 20,001 บาท 30 15.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที ่14 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,000 - 15,000 

บาท จาํนวน 88คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 รองลงมามรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 15,001 - 20,000 

บาท จาํนวน 57คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.50รายไดต่้อเดอืนมากกว่า 20,001 บาทจาํนวน 30 บาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 และรายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

12.50 

 

ตารางที ่15 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามพืน้ทีท่าํการเกษตร 

พืน้ทีท่ําการเกษตร จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากว่า 20 ไร ่ 10 5.00 

20 - 35 ไร ่ 69 34.50 

36 - 50 ไร ่ 27 13.50 

51 – 65 ไร่ 29 14.50 

มากกว่า 65 ไร ่ 65 32.50 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที ่15 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีืน้ทีท่ําการเกษตรระหว่าง 20 - 35 ไร ่

จาํนวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 รองลงมามพีืน้ทีม่ากกว่า 65 ไร่ จํานวน 65 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 32.50 พืน้ทีร่ะหว่าง 51 – 65 ไร่ จาํนวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 พืน้ทีร่ะหว่าง 36 

- 50 ไร่ จาํนวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 และพืน้ทีต่ํ่ากว่า 20 ไร่ จาํนวน 10 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 5.00ตามลาํดบั 
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ตารางที ่16 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามประเภทของการเกษตร 

ประเภทของการเกษตร จาํนวน รอ้ยละ 

ขา้วนาปี 18 9.00 

ขา้วนาปรงั 6 3.00 

ขา้วนาปีและขา้วนาปรงั 176 88.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที ่16 พบว่าประเภทประเภทของการเกษตรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คอื ขา้วนาปี

และขา้วนาปรงั จาํนวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.00 รองลงมา คอื ขา้วนาปี จาํนวน 18 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 และขา้วนาปรงั จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่17 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามระยะเวลาในการประกอบอาชพี

เกษตรกร 

ระยะเวลาในการประกอบอาชพีเกษตรกร จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากว่า 5 ปี 4 2.00 

6-10 ปี 8 4.00 

11-15 ปี 14 7.00 

16-20 ปี 27 13.50 

20 ปีขึน้ไป 147 73.50 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที ่17 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรเป็นระยะเวลา 20 ปี

ขึน้ไป จาํนวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.50 รองลงมาประกอบอาชพีเกษตรกรเป็นระยะเวลา 

16-20 ปี จาํนวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 ระยะเวลา 11-15 ปี จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 7.00 ระยะเวลา 6-10 ปี จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 และตํ่ากว่า 5 ปี จาํนวน 4 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 
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ตารางที ่18 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามจาํนวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สารเคมกีําจดั

ศตัรพูชืต่อปี 

จาํนวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สารเคมกีําจดั

ศตัรพูชืต่อปี 
จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 4 2.00 

10,000 - 15,000 บาท 21 10.50 

15,001 - 20,000 บาท 51 25.50 

20,001 – 25,000 บาท 35 17.50 

มากกว่า 25,000 บาท 89 44.50 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที่ 18 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซื้อสารเคมกีําจดัศตัรูพืชต่อปีเป็นเงนิ

มากกว่า 25,000 บาท จาํนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.50 รองลงมาซือ้สารเคมกีําจดัศตัรพูชื

ต่อปีเป็นเงนิ 15,001 - 20,000 บาทต่อปี จาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.50 ซือ้สารเคมกีําจดั

ศตัรูพชืต่อปีเป็นเงนิ 20,001 – 25,000 บาทต่อปี จํานวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 ซื้อ

สารเคมกีําจดัศตัรูพชืต่อปีเป็นเงนิ 10,000 - 15,000 บาทต่อปี จํานวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

10.50 และซือ้สารเคมกีําจดัศตัรพูชืต่อปีตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่19 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามประเภทสารเคมกีําจดัศตัรพูชืที่

ซือ้ใช ้

ประเภทสารเคมกีําจดั

ศตัรพูชืทีซ่ือ้ใช ้
จาํนวน รอ้ยละ 

สารพษิฆา่แมลง 142 71.00 

สารพษิกําจดัวชัพชื 58 29.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที่ 19 พบว่าประเภทสารเคมกีําจดัศตัรูพชืที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้ใช้ คอื 

สารพษิฆา่แมลงจาํนวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.00 รองลงมาคอืสารพษิกําจดัวชัพชื จาํนวน 

58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00  
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ตารางที ่20 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามระยะเวลาในการใชเ้คมภีณัฑ ์

ระยะเวลาในการใชเ้คมภีณัฑ ์ จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากว่า 5 ปี 4 2.00 

5-10 ปี 10 5.00 

11-15 ปี 13 6.50 

16-20 ปี 26 13.00 

20 ปีขึน้ไป 147 73.50 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที่ 20 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้เคมภีณัฑ์เป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป 

จาํนวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.50 รองลงมาใชเ้คมภีณัฑเ์ป็นระยะเวลา16-20 ปี จาํนวน 26 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00ใชเ้คมภีณัฑเ์ป็นระยะเวลา11-15 ปี จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ6.50 

ใช้เคมภีณัฑเ์ป็นระยะเวลา 5-10 ปี จํานวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 และใช้เคมภีณัฑเ์ป็น

ระยะเวลาตํ่ากว่า 5 ปี จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่21 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามเดอืนทีใ่ชเ้คมภีณัฑม์ากทีสุ่ด 

เดอืนทีใ่ชเ้คมภีณัฑม์ากทีสุ่ด จาํนวน รอ้ยละ 

กรกฎาคม – กนัยายน 10 5.00 

ตุลาคม - ธนัวาคม 14 7.00 

ไมแ่น่นอน 176 88.00 

รวม 200 100.00 

 

จากตารางที่ 21 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้เคมภีณัฑ์ไม่ได้กําหนดเดอืนแน่นอน 

จาํนวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.00 รองลงมาใชเ้คมภีณัฑใ์นเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม จาํนวน 

14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 และเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

5.00 ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัความสาํคญัด้านส่วนประสมการค้าปลีกในการ 

ตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑข์องเกษตรกร อาํเภอบ้านหม่ีจงัหวดัลพบรีุ  

 

การวเิคราะหข์อ้มูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 200 ชุด พบว่าคําถามที่ใชใ้นการ

แบ่งกลุ่มของในแต่ละขอ้มคี่า S.D. (Standard Deviation) หรอืค่าของส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ซึง่จะบอกถงึการเกาะกนัของกลุ่มขอ้มลู ดงัน้ี 

 

ตารางที ่22 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคําถามดา้นความสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีใน

การตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร 

คาํถาม จาํนวน น้อยสุด มากสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 

ทีต่ ัง้ของรา้นมคีวามสะดวกสบาย

ในการเดนิทางไป 

200 2 5 3.920 0.621 

ทีต่ ัง้ของรา้นอยูใ่นแหล่งชุมชน

เขา้ถงึงา่ย 

200 3 5 3.885 0.666 

บรเิวณรา้นมคีวามกวา้งขวาง

สามารถจอดรถได ้

200 3 5 4.200 0.650 

ป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวามชดัเจน 200 1 5 3.810 0.823 

ดา้นสนิคา้ 

การนําสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆ มา

จาํหน่าย 

200 1 5 4.100 0.789 

สนิคา้มใีหเ้ลอืกหลากหลายยีห่อ้ 200 3 5 4.435 0.615 

สนิคา้มคีวามครบถว้นตามความ

ตอ้งการ 

200 3 5 4.485 0.642 

ขนาดของสนิคา้มคีวาม

หลากหลาย เช่น ขนาดเลก็,กลาง

,ใหญ่ และขนาดทดลองเป็นตน้ 

200 1 5 4.060 0.754 
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ตารางที ่22 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคําถามดา้นความสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีใน

การตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร(ต่อ) 

คาํถาม จาํนวน น้อยสุด มากสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ดา้นราคา 

กําหนดราคาสนิคา้จากราคาตลาด

หรอืเท่ากบัรา้นคา้อื่นๆ 

200 3 5 4.280 0.724 

ลกูคา้สามารถต่อรองราคาได ้ 200 2 5 3.910 0.886 

สนิคา้มหีลายราคาตามระดบั

คุณภาพของสนิคา้ 

200 3 5 4.040 0.686 

การใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ 200 2 5 3.885 0.809 

ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 

การจดักจิกรรมแจกทองใหก้บั

ลกูคา้ 

200 2 5 3.515 0.845 

การจดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดัใหก้บั

ลกูคา้ 

200 1 5 3.100 0.868 

ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด(ต่อ) 

การใชค้ลื่นวทิยกุระจายเสยีงใน

การประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆ 

200 2 5 3.655 0.883 

การใชร้ถกระจายเสยีง

ประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆ 

200 2 5 3.440 0.849 

การจดับู๊ทสนิคา้ในราคาพเิศษ 200 2 5 3.945 0.659 

การทําแปลงทดลองเพื่อให้

เกษตรกรเหน็ถงึประสทิธภิาพของ

สนิคา้ 

200 3 5 4.195 0.655 
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ตารางที ่22 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคําถามดา้นความสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีใน

การตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร(ต่อ) 

คาํถาม จาํนวน น้อยสุด มากสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ดา้นการบรกิารลกูคา้ 

การใชพ้นกังานขายเพื่อคอยให้

คาํแนะนําตอบขอ้สงสยัเกี่ยวกบั

สนิคา้ภายในรา้นคา้ 

200 2 5 4.145 0.613 

การอธบิายหรอืสาธติเกีย่วกบั

วธิกีารใชข้องสนิคา้ภายในรา้น 

200 2 5 4.170 0.666 

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 200 3 5 4.455 0.565 

สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

200 3 5 4.655 0.572 

บรกิารรบับตัรเครดติเกษตรกรใน

การชําระสนิคา้ 

200 1 5 3.495 0.919 

บรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ทางโทรศพัท ์ 200 1 5 3.605 0.763 

บรกิารจดัส่งสนิคา้      

การจดัสนิคา้อยา่งเป็นระเบยีบ 

แบ่งหมวดหมูอ่ยา่งชดัเจน 

200 2 5 4.010 0.665 

การแสดงใบไดร้บัอนุญาต 

มาตรฐานต่างๆ อยา่งชดัเจน 

200 1 5 4.420 0.697 

การสรา้งบรรยากาศภายในรา้นคา้

ใหม้คีวามทนัสมยั 

200 1 5 3.530 0.789 

การปรบัเปลีย่นตําแหน่งของสนิคา้

ภายในรา้นคา้ตามเทศกาล 

200 1 5 3.180 0.923 

การจดัวางสนิคา้สนิคา้ทีม่ยีอดขาย

ดบีรเิวณเคาน์เตอรค์ดิเงนิเพื่อจงู

ใจลกูคา้ 

200 2 5 3.565 0.787 
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 จากตารางที ่22 พบว่าจากค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส่วนใหญ่จะมคี่าใกลเ้คยีงกบั 1 ซึง่

หมายความว่า การแจกแจงขอ้มลูมลีกัษณะการนําเสนอตวัแทนที่ดขีองแต่ละคําถาม เพื่อใชใ้น

การแบ่งกลุ่มในครัง้น้ี จะค่ามตีัง้แต่ 0.326 – 0.902 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญัต่อ

ส่วนประสมการคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑ ์ดงัน้ี 

ด้านทําเลท่ีตัง้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับบริเวณร้านมีความ

กว้างขวางสามารถจอดรถได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.200 รองลงมาคือที่ตัง้ของร้านมคีวาม

สะดวกสบายในการเดนิทางไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.920 ทีต่ ัง้ของรา้นอยู่ในแหล่งชุมชนเขา้ถงึ

งา่ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.885 และป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวามชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.810 

ด้านสินค้าพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับสินค้ามคีวามครบถ้วนตาม

ความต้องการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.485 รองลงมาคอืสนิคา้มใีหเ้ลอืกหลากหลายยีห่อ้ มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.435 การนําสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆมาจาํหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.100 และขนาดของสนิคา้

มคีวามหลากหลาย เช่น ขนาดเล็ก,กลาง,ใหญ่ และขนาดทดลอง เป็นต้น มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.060 

ด้านราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบักําหนดราคาสนิค้าจากราคา

ตลาดหรอืเท่ากบัรา้นคา้อื่นๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.280 รองลงมาคอืสนิคา้มหีลายราคาตามระดบั

คุณภาพของสนิค้า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.040 ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.910 และการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.885 

ด้านส่วนประสมการส่ือสารการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั

การทําแปลงทดลองเพื่อให้เกษตรกรเหน็ถึงประสทิธภิาพของสนิค้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.195 

รองลงมาคือการจัดบู๊ทสินค้าในราคาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.945 การใช้คลื่น

วทิยุกระจายเสยีงในการประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.655 การจดักจิกรรม

แจกทองให้กบัลูกค้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.515 การใช้รถกระจายเสยีงประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร

ต่างๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.440 และการจดัทรปิเที่ยวต่างจงัหวดัให้กบัลูกค้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.100 

ด้านการบริการลกูค้า พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูค้าไดอ้ยา่งถูกต้อง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.655 รองลงมาคอืความรวดเรว็ใน

การใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.455 การอธบิายหรอืสาธติเกี่ยวกบัวธิกีารใชข้องสนิคา้ภายใน

รา้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.170 การใชพ้นักงานขาย เพื่อคอยใหค้ําแนะนําตอบขอ้สงสยัเกี่ยวกบั

สนิคา้ภายในรา้นคา้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.145 บรกิารจดัส่งสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.955 บรกิาร

สัง่ซื้อสนิค้าทางโทรศพัท์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.605 และบรกิารรบับตัรเครดติเกษตรกรในการ

ชาํระสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.495 
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ด้านการออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการแสดงใบไดร้บัอนุญาต มาตรฐานต่างๆ อย่างชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.420 

รองลงมาคอืการจดัสนิคา้อย่างเป็นระเบยีบ แบ่งหมวดหมู่อย่างชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.010 

การจดัวางสนิค้าสนิค้าที่มยีอดขายดบีรเิวณเคาน์เตอรค์ดิเงนิเพื่อจงูใจลูกคา้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.565 การสรา้งบรรยากาศภายในรา้นคา้ใหม้คีวามทนัสมยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.530 และการ

ปรบัเปลีย่นตําแหน่งของสนิคา้ภายในรา้นคา้ตามเทศกาล มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.180 

 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข้์อมลูการแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ความสาํคญัของส่วน 

 ประสมการค้าปลีกในการตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑข์องเกษตรกร อาํเภอบ้านหม่ี  

 จงัหวดัลพบรีุ 

จาํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสม 

ในการศึกษาการแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ความสําคญัของส่วนประสมการค้า

ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร อําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ีจะกําหนดจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสม โดยเครื่องมอื Cluster Analysis วธิ ีHierarchical Cluster Analysis ได้

จากการวเิคราะหด์งัต่อไปน้ี 

ตารางที ่23 การคาํนวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

 

จาํนวน 

Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster ก่อน

การยุบรวม 

% ความแตกต่างก่อนการยุบรวมใน

ลาํดบัถดัไปเทยีบกบัในลาํดบัปจัจบุนั 

7 80.470 3.9% 

6 94.796 4.4% 

5 127.882 5.7% 

4 165.508 7.0% 

3 188.081 7.5% 

2 618.548 22.8% 

1 

   

จากตารางที่ 23 โดยใช้หลกัเกณฑ์ของ Agglomeration Schedule นัน่คอืทําการ

รวมกลุ่มโดยกําหนดใหแ้ต่ละ Case เป็น 1 Cluster เท่ากบัจาํนวนขอ้มลูหรอืจาํวน Case และ

รวม Case 2 Case ใหอ้ยู่ในกลุ่มเดยีวกนั โดยใชว้ธิ ีWard’s Method ซึง่มกีารพจิารณาค่า



53 
 

ระยะห่าง (Squared Euclidean Distance) ในการรวมกลุ่ม และทําซํ้ากนัแบบน้ีจนทุกรายการ

ถูกรวมไว้เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดยีวการคํานวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และรวบกลุ่มย่อยที่มี

ขอ้มลูหลายรายการจดัเขา้เป็นกลุ่มเดยีวกนั โดยใชด้า้นระยะห่างเป็นเกณฑ ์ซึง่พบว่าเปอรเ์ซน็ต์

การเปลีย่นแปลงในอนัดบัแรกเท่ากบั 22.8% และอนัดบัถดัมาเท่ากบั 7.5% นอกจากน้ีเมื่อนํา

เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลง Coefficient ไปทําเป็นกราฟเส้น (ภาพที ่3) เพื่อพจิารณาจาํนวน

กลุ่มและเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง Coefficient โดยพิจารณาเลือกจากจํานวนกลุ่มที่มี

เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลง Coefficient มากทีสุ่ด ทีอ่ยู่ต่อจากจาํนวนกลุ่มเท่ากบั 2 ซึง่จาํนวน

กลุ่มเท่ากบั 3 จงึตดัสนิใจแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อความละเอยีดในการศกึษาชุด

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 
 

ภาพที ่4 กราฟเสน้ชีถ้งึกลุ่มทีเ่หมาะสมกบัการศกึษาในครัง้น้ี 

 

จากตารางที่ 24Dendrogram ซึ่งแสดงการยุบรวมส่วนของข้อมูลทุกรายการให้มกีลุ่ม

เป็นของตวัเอง และยุบ 2 รายการที่มรีะยะห่างจากกนัน้อยที่สุดให้เหลอืเพยีงกลุ่มเดยีว แต่จะ

เริม่เปลีย่นจากทีเ่ป็น 3 รายการอยูภ่ายใน และทําซํ้ากนัเรื่อยๆ จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่ม

ใหญ่กลุ่มเดยีว พบว่ามคี่า Agglomeration Schedule อยูร่ะหว่าง 0-25 ดงัทีแ่สดงในตารางที ่34 
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ตารางที ่24Dendrogram 
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ตารางที ่25 Number of Case in each Cluster 

 

รายการ กลุ่ม จาํนวน เปอรเ์ซน็ต์ 

1 69 34.5% 

2 53 26.5% 

3 78 39.0% 

รวม 200 100.0% 

 

จากตารางที ่25 Number of Case in each Cluster ซึง่แสดงการทํา Cluster Analysis 

ดว้ยวธิ ีK-Means จาํนวนกลุ่มทีเ่หมาะสมในการแบ่งซึง่ควรเป็น 3 กลุ่ม มผีลจากการวเิคราะห ์

คอื กลุ่มที ่1 มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมด 69 คน คดิเป็น 34.5% จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 

เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัในดา้นทาํเลทีต่ ัง้ ดา้นสนิคา้ และดา้นการบรกิารลูกคา้ ส่วนกลุ่มที ่2 มี

จํานวนสมาชกิทัง้หมดที่ 53 คน คดิเป็น 26.5% จากจํานวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด เป็นกลุ่มที่

ไม่ให้ความสําคญัในด้านใดเป็นพเิศษ และกลุ่มที่ 3 มจีํานวนสมาชกิทัง้หมด 78 คน คดิเป็น 

39.0% จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัในทุกดา้น 

 

ตารางที ่26 Final Cluster Centers 

 

ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 
Cluster 

1 2 3 

ทีต่ ัง้ของรา้นมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางไป 4.1 3.4 4.1 

ทีต่ ัง้ของรา้นอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถงึงา่ย 4.0 3.5 4.0 

บรเิวณรา้นมคีวามกวา้งขวางสามารถจอดรถได ้ 4.3 3.5 4.3 

ป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวามชดัเจน 4.1 3.0 4.0 

รวม 4.1 3.3 4.2 
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ตารางที ่26 Final Cluster Centers (ต่อ) 

 

ดา้นสนิคา้ 
Cluster 

1 2 3 

การนําสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆ มาจาํหน่าย 4.2 3.5 4.6 

สนิคา้มใีหเ้ลอืกหลากหลายยีห่อ้ 4.6 3.8 4.7 

สนิคา้มคีวามครบถว้นตามความตอ้งการ 4.8 3.8 4.8 

ขนาดของสนิคา้มคีวามหลากหลาย  4.1 3.3 4.4 

รวม 4.4 3.6 4.6 

ดา้นราคา 
Cluster 

1 2 3 

กําหนดราคาสนิคา้จากราคาตลาดหรอืเท่ากบัรา้นคา้อื่นๆ 4.3 3.9 4.7 

ลกูคา้สามารถต่อรองราคาได ้ 3.6 3.6 4.5 

สนิคา้มหีลายราคาตามระดบัคุณภาพของสนิคา้ 4.1 3.5 4.5 

การใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ 3.7 3.5 4.5 

รวม 3.9 3.6 4.5 

ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 
Cluster 

1 2 3 

การจดักจิกรรมแจกทองใหก้บัลกูคา้ 3.2 3.2 4.2 

การจดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดัใหก้บัลกูคา้ 2.5 3.0 3.7 

การใชค้ลื่นวทิยกุระจายเสยีงในการประชาสมัพนัธข์า่วสาร

ต่างๆ 

3.3 3.1 4.2 

การใชร้ถกระจายเสยีงประชาสมัพนัธข์า่วสารต่างๆ 3.1 3.0 4.0 

การจดับู๊ทสนิคา้ในราคาพเิศษ 3.9 3.5 4.5 

การทําแปลงทดลองเพื่อใหเ้กษตรกรเหน็ถงึประสทิธภิาพ

ของสนิคา้ 

4.4 3.8 4.6 

รวม 3.4 3.3 4.1 
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ตารางที ่26 Final Cluster Centers (ต่อ) 

 

ดา้นการบรกิารลกูคา้ 
Cluster 

1 2 3 

การใชพ้นกังานขายเพื่อคอยใหค้าํแนะนําตอบขอ้สงสยั

เกีย่วกบัสนิคา้ภายในรา้นคา้ 

4.2 3.9 4.5 

การอธบิายหรอืสาธติเกีย่วกบัวธิกีารใชข้องสนิคา้ภายใน

รา้น 

4.1 3.9 4.6 

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 4.6 4.2 4.8 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกต้อง 4.9 4.2 4.9 

บรกิารรบับตัรเครดติเกษตรกรในการชําระสนิคา้ 3.1 3.1 4.2 

บรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ทางโทรศพัท ์ 3.5 3.3 4.1 

รวม 3.9 3.7 4.5 

ดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ 
Cluster 

1 2 3 

บรกิารจดัส่งสนิคา้ 3.7 3.5 4.5 

การจดัสนิคา้อยา่งเป็นระเบยีบ แบ่งหมวดหมูอ่ย่างชดัเจน 4.0 3.5 4.4 

การแสดงใบไดร้บัอนุญาต มาตรฐานต่างๆ อยา่งชดัเจน 4.5 3.9 4.8 

การสรา้งบรรยากาศภายในรา้นคา้ใหม้คีวามทนัสมยั 3.4 3.0 4.0 

การปรบัเปลีย่นตําแหน่งของสนิคา้ภายในรา้นคา้ตาม

เทศกาล 

2.8 3.0 3.6 

การจดัวางสนิคา้สนิคา้ทีม่ยีอดขายดบีรเิวณเคาน์เตอร์

คดิเงนิเพื่อจงูใจลกูคา้ 

3.3 3.2 4.0 

รวม 3.6 3.3 4.2 

 

Cluster 1 ตัง้ชื่อว่า กลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัในดา้นทาํเลทีต่ ัง้ และการตอบสนองความตอ้งการ 

Cluster 2 ตัง้ชื่อว่า กลุ่มเกษตรกรทีม่พีืน้ทีท่าํการเกษตรน้อย  

Cluster 3 ตัง้ชื่อว่า กลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลกีทุกดา้น 
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จากตารางที ่26 Final Cluster Centers ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ตวัแปรของแต่ละ Cluster โดย

เป็นข้อมูลความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีในการตดัสนิใจซื้อเคมภีณัฑ์ของเกษตรกร 

เมือ่พจิารณาจากค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีเ่ป็นคาํถามซึง่ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที ่1 มคี่าตัง้แต่ 1.0-

4.9 เป็นกลุ่มทีใ่ห้ความสาํคญัในดา้นทําเลทีต่ ัง้ และการตอบสนองความต้องการ กลุ่มที ่2 มคี่า

ตัง้แต่ 2.0-4.2 ใหค้วามสําคญัน้อยกว่ากลุ่มอื่นทุกดา้น เน่ืองจากเป็นกลุ่มเกษตรกรทีม่พีืน้ทีท่ํา

การเกษตรน้อย กลุ่มที ่3 มคี่าตัง้แต่ 3.0-4.9 เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัในทุกดา้น 

 

ตารางที ่27 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 

ของแต่ละขอ้คาํถาม จาํแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) 

ขอ้คาํถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จาํนวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ค่าเฉลีย่ 

ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 

ทีต่ ัง้ของรา้นมคีวามสะดวกสบายใน

การเดนิทางไป 

1 34 4.118 0.4777 0.0819 

2 26 3.423 0.5778 0.1133 

3 40 4.075 0.4168 0.0659 

รวม 100 3.920 0.5628 0.0563 

ทีต่ ัง้ของรา้นอยูใ่นแหล่งชุมชน

เขา้ถงึงา่ย 

1 34 3.971 0.5766 0.0989 

2 26 3.462 0.5084 0.0997 

3 40 3.975 0.4229 0.0669 

รวม 100 3.840 0.5453 0.0545 

บรเิวณรา้นมคีวามกวา้งขวาง

สามารถจอดรถได ้

1 34 4.324 0.4749 0.0814 

2 26 3.538 0.5818 0.1141 

3 40 4.250 0.5883 0.0930 

รวม 100 4.090 0.6371 0.0637 

ป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวามชดัเจน 1 34 4.059 0.6486 0.1112 

2 26 3.038 0.4455 0.0874 

3 40 3.950 0.6775 0.1071 

รวม 100 3.750 0.7437 0.0744 
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ตารางที ่27 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 

ของแต่ละขอ้คาํถาม จาํแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จาํนวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ค่าเฉลีย่ 

ดา้นสนิคา้ 

การนําสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆ มาจาํหน่าย 1 34 4.235 0.6060 0.1039 

2 26 3.500 0.5099 0.1000 

3 40 4.600 0.5905 0.0934 

รวม 100 4.190 0.7205 0.0720 

สนิคา้มใีหเ้ลอืกหลากหลายยีห่อ้ 1 34 4.647 0.5440 0.0933 

2 26 3.769 0.4297 0.0843 

3 40 4.725 0.5057 0.0800 

รวม 100 4.450 0.6416 0.0642 

สนิคา้มคีวามครบถว้นตามความ

ตอ้งการ 

1 34 4.765 0.4960 0.0851 

2 26 3.846 0.3679 0.0722 

3 40 4.775 0.4229 0.0669 

รวม 100 4.530 0.5938 0.0594 

ขนาดของสนิคา้มคีวามหลากหลาย 

เช่นขนาดเลก็,กลาง,ใหญ่ และ

ขนาดทดลอง เป็นตน้ 

1 34 4.147 0.5004 0.0858 

2 26 3.346 0.4852 0.0951 

3 40 4.425 0.5943 0.0940 

รวม 100 4.050 0.6872 0.0687 

ดา้นราคา 

กําหนดราคาสนิคา้จากราคาตลาด

หรอืเท่ากบัรา้นคา้อื่นๆ 

1 34 4.294 0.7190 0.1233 

2 26 3.885 0.5159 0.1012 

3 40 4.650 0.5796 0.0916 

รวม 100 4.330 0.6825 0.0682 
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ตารางที ่27 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 

ของแต่ละขอ้คาํถาม จาํแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จาํนวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ค่าเฉลีย่ 

ดา้นราคา(ต่อ) 

ลกูคา้สามารถต่อรองราคาได ้ 1 34 3.618 0.8881 0.1523 

2 26 3.577 0.8086 0.1586 

3 40 4.500 0.5064 0.0801 

รวม 100 3.960 0.8519 0.0852 

สนิคา้มหีลายราคาตามระดบั

คุณภาพของสนิคา้ 

1 34 4.088 0.6212 0.1065 

2 26 3.538 0.5084 0.0997 

3 40 4.450 0.6385 0.1010 

รวม 100 4.090 0.6977 0.0698 

การใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ 1 34 3.735 0.7511 0.1288 

2 26 3.462 0.8115 0.1591 

3 40 4.450 0.5970 0.0944 

รวม 100 3.950 0.8211 0.0821 

ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 

การจดักจิกรรมแจกทองใหก้บัลกูคา้ 1 34 3.206 0.6866 0.1178 

2 26 3.154 0.8339 0.1635 

3 40 4.150 0.6998 0.1107 

รวม 100 3.570 0.8675 0.0868 

การจดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดัใหก้บั

ลกูคา้ 

1 34 2.529 0.5633 0.0966 

2 26 2.962 0.7736 0.1517 

3 40 3.725 0.8469 0.1339 

รวม 100 3.120 0.9021 0.0902 
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ตารางที ่27 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 

ของแต่ละขอ้คาํถาม จาํแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จาํนวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ค่าเฉลีย่ 

ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด(ต่อ) 

การใชค้ลื่นวทิยกุระจายเสยีงในการ

ประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆ 

1 34 3.265 0.8279 0.1420 

2 26 3.115 0.7114 0.1395 

3 40 4.225 0.6597 0.1043 

รวม 100 3.610 0.8864 0.0886 

การใชร้ถกระจายเสยีง

ประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆ 

1 34 3.118 0.8444 0.1448 

2 26 3.000 0.7483 0.1468 

3 40 3.975 0.7334 0.1160 

รวม 100 3.430 0.8905 0.0891 

การจดับธูสนิคา้ในราคาพเิศษ 1 34 3.882 0.5374 0.0922 

2 26 3.538 0.5084 0.0997 

3 40 4.450 0.5524 0.0873 

รวม 100 4.020 0.6510 0.0651 

การทําแปลงทดลองเพื่อให้

เกษตรกรเหน็ถงึประสทิธภิาพของ

สนิคา้ 

1 34 4.382 0.4933 0.0846 

2 26 3.769 0.5870 0.1151 

3 40 4.575 0.5006 0.0792 

รวม 100 4.300 0.6113 0.0611 

ดา้นการบรกิารลกูคา้ 

การใชพ้นกังานขายเพื่อคอยให้

คาํแนะนําตอบขอ้สงสยัเกี่ยวกบั

สนิคา้ภายในรา้นคา้ 

1 34 4.206 0.4104 0.0704 

2 26 3.885 0.3258 0.0639 

3 40 4.500 0.5547 0.0877 

รวม 100 4.240 0.5148 0.0515 
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ตารางที ่27 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 

ของแต่ละขอ้คาํถาม จาํแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จาํนวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ค่าเฉลีย่ 

ดา้นการบรกิารลกูคา้(ต่อ) 

การอธบิายหรอืสาธติเกีย่วกบั

วธิกีารใชข้องสนิคา้ภายในรา้น 

1 34 4.147 0.5577 0.0956 

2 26 3.885 0.5159 0.1012 

3 40 4.600 0.5454 0.0862 

รวม 100 4.260 0.6133 0.0613 

ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 1 34 4.559 0.5040 0.0864 

2 26 4.231 0.5144 0.1009 

3 40 4.775 0.4797 0.0758 

รวม 100 4.560 0.5379 0.0538 

สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1 34 4.882 0.3270 0.0561 

2 26 4.231 0.6516 0.1278 

3 40 4.850 0.4267 0.0675 

รวม 100 4.700 0.5412 0.0541 

บรกิารรบับตัรเครดติเกษตรกรใน

การชําระสนิคา้ 

1 34 3.118 0.7693 0.1319 

2 26 3.115 0.7114 0.1395 

3 40 4.225 0.6597 0.1043 

รวม 100 3.560 0.8913 0.0891 

บรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ทางโทรศพัท ์ 1 34 3.471 0.6622 0.1136 

2 26 3.346 0.6895 0.1352 

3 40 4.125 0.5158 0.0816 

รวม 100 3.700 0.7035 0.0704 
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ตารางที ่27 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 

ของแต่ละขอ้คาํถาม จาํแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จาํนวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ค่าเฉลีย่ 

ดา้นการบรกิารลกูคา้(ต่อ) 

บรกิารจดัส่งสนิคา้ 1 34 3.735 0.7904 0.1356 

2 26 3.538 0.5084 0.0997 

3 40 4.525 0.5057 0.0800 

รวม 100 4.000 0.7521 0.0752 

ดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ 

การจดัสนิคา้อยา่งเป็นระเบยีบแบ่ง

หมวดหมูอ่ย่างชดัเจน 

1 34 4.029 0.5214 0.0894 

2 26 3.462 0.5818 0.1141 

3 40 4.350 0.5796 0.0916 

รวม 100 4.010 0.6590 0.0659 

การแสดงใบไดร้บัอนุญาต 

มาตรฐานต่างๆ อยา่งชดัเจน 

1 34 4.500 0.5641 0.0967 

2 26 3.885 0.8162 0.1601 

3 40 4.800 0.4051 0.0641 

รวม 100 4.460 0.6878 0.0688 

การสรา้งบรรยากาศภายในรา้นคา้

ใหม้คีวามทนัสมยั 

1 34 3.353 0.6458 0.1108 

2 26 2.962 0.6622 0.1299 

3 40 3.975 0.5305 0.0839 

รวม 100 3.500 0.7317 0.0732 

การปรบัเปลีย่นตําแหน่งของสนิคา้

ภายในรา้นคา้ตามเทศกาล 

1 34 2.824 0.8338 0.1430 

2 26 2.962 0.8237 0.1615 

3 40 3.575 0.6751 0.1067 

รวม 100 3.160 0.8375 0.0838 
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ตารางที ่27 แสดงจาํนวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่ 

ของแต่ละขอ้คาํถาม จาํแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จาํนวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ค่าเฉลีย่ 

ดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้(ต่อ) 

การจดัวางสนิคา้สนิคา้ทีม่ยีอดขาย

ดบีรเิวณเคาน์เตอรค์ดิเงนิเพื่อจงูใจ

ลกูคา้ 

1 34 3.324 0.5888 0.1010 

2 26 3.192 0.6337 0.1243 

3 40 3.975 0.7675 0.1214 

รวม 100 3.550 0.7571 0.0757 

 

 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มของเกษตรกร อาํเภอบ้านหม่ี  

 จงัหวดัลพบรีุ 

 

ใช้วธิวีเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มในแต่ละตวัแปร โดยใช้โดยใช้ความสําคญัของส่วนประสมการค้าปลกีใน

การตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑ ์ทีร่ะดบันยัสาํคญั (Sig.) 0.05 โดยแบ่งกลุ่มคําถามทัง้หมด 30 คําถาม

ทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ(Sig.) ไดเ้ป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ จาํนวน 4 ขอ้  

2) ดา้นสนิคา้ จาํนวน 4 ขอ้ 

3) ดา้นราคา จาํนวน 4 ขอ้  

4) ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด จาํนวน 6 ขอ้  

5) ดา้นการบรกิารลกูคา้ จาํนวน 7 ขอ้  

6) ดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้จาํนวน 5 ขอ้  
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ตารางที่ 28 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเกษตรกร แยกตามส่วนประสม

การคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นทาํเลทีต่ ัง้ 

คาํถาม 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 

ทีต่ ัง้ของรา้นมคีวาม

สะดวกสบายในการ

เดนิทางไป 

Between Groups 24.312 2 12.156 45.694 0.000 

Within Groups 52.408 197 0.266     

Total 76.720 199       

ทีต่ ัง้ของรา้นอยูใ่นแหล่ง

ชุมชนเขา้ถงึงา่ย 

Between Groups 21.637 2 10.819 31.944 0.000 

Within Groups 66.718 197 0.339     

Total 88.355 199       

บรเิวณรา้นมคีวาม

กวา้งขวางสามารถจอด

รถได ้

Between Groups 24.074 2 12.037 39.570 0.000 

Within Groups 59.926 197 0.304     

Total 84.000 199       

ป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวาม

ชดัเจน 

Between Groups 43.268 2 21.634 46.572 0.000 

Within Groups 91.512 197 0.465     

Total 134.780 199       

 

จากตารางที่ 28 พบว่ามขี้อคําถามจํานวน 4 ขอ้คําถามที่มคี่า Sig. น้อยกว่าระดบั

นัยสําคญั 0.05 แสดงว่าในแต่ละกลุ่มคนที่ต่างกนัให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีใน

การตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นทําเลทีต่ ัง้ ไดแ้ก่ ทีต่ ัง้ของรา้นมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทาง

ไปที่ตัง้ของรา้นอยู่ในแหล่งชุมชนเข้าถึงง่าย บรเิวณรา้นมคีวามกว้างขวางสามารถจอดรถได ้

และป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวามชดัเจน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที่ 29 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเกษตรกร แยกตามส่วนประสม

การคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นสนิคา้ 

คาํถาม 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นสนิคา้ 

การนําสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆ

มาจาํหน่าย 
Between Groups 47.867 2 23.934 61.930 0.000 

Within Groups 76.133 197 0.386     

Total 124.000 199       

สนิคา้มใีหเ้ลอืก

หลากหลายยีห่อ้ 
Between Groups 28.224 2 14.112 59.236 0.000 

Within Groups 46.931 197 0.238     

Total 75.155 199       

สนิคา้มคีวามครบถว้น

ตามความตอ้งการ 
Between Groups 34.588 2 17.294 71.924 0.000 

Within Groups 47.367 197 0.240     

Total 81.955 199       

ขนาดของสนิคา้มคีวาม

หลากหลาย เช่น ขนาด

เลก็,กลาง,ใหญ่และขนาด

ทดลอง เป็นตน้ 

Between Groups 49.565 2 24.783 76.625 0.000 

Within Groups 63.715 197 0.323     

Total 113.280 199       

 

จากตารางที่ 29 พบว่ามขี้อคําถามจํานวน 4 ขอ้คําถามที่มคี่า Sig. น้อยกว่าระดบั

นัยสําคญั 0.05 แสดงว่าในแต่ละกลุ่มคนที่ต่างกนัให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีใน

การตดัสนิใจซื้อเคมภีณัฑด์้านสนิคา้ ไดแ้ก่ การนําสนิค้ายีห่อ้ใหม่ๆมาจาํหน่ายสนิคา้มใีหเ้ลอืก

หลากหลายยี่ห้อสินค้ามีความครบถ้วนตามความต้องการ และขนาดของสินค้ามีความ

หลากหลาย เช่น ขนาดเลก็, กลาง, ใหญ่ และขนาดทดลอง เป็นต้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที่ 30 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเกษตรกร แยกตามส่วนประสม

การคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นราคา 

คาํถาม 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นราคา 

กําหนดราคาสนิคา้จาก

ราคาตลาดหรอืเท่ากบั

รา้นคา้อื่นๆ 

Between Groups 19.575 2 9.788 22.752 0.000 

Within Groups 84.745 197 0.430     

Total 104.320 199       

ลกูคา้สามารถต่อรอง

ราคาได ้
Between Groups 49.180 2 24.590 45.188 0.000 

Within Groups 107.200 197 0.544     

Total 156.380 199       

สนิคา้มหีลายราคาตาม

ระดบัคุณภาพของสนิคา้ 
Between Groups 20.256 2 10.128 27.175 0.000 

Within Groups 73.424 197 0.373     

Total 93.680 199       

การใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ Between Groups 32.660 2 16.330 32.930 0.000 

Within Groups 97.695 197 0.496     

Total 130.355 199       

 

จากตารางที่ 30 พบว่ามขี้อคําถามจํานวน 4 ขอ้คําถามที่มคี่า Sig. น้อยกว่าระดบั

นัยสําคญั 0.05 แสดงว่าในแต่ละกลุ่มคนที่ต่างกนัให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีใน

การตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นราคา ไดแ้ก่ กําหนดราคาสนิคา้จากราคาตลาดหรอืเท่ากบัรา้นคา้

อื่นๆลูกคา้สามารถต่อรองราคาได ้สนิค้ามหีลายราคาตามระดบัคุณภาพของสนิค้า และการให้

สนิเชื่อแก่ลกูคา้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที่ 31 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเกษตรกร แยกตามส่วนประสม

การคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 

คาํถาม 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 

การจดักจิกรรมแจกทอง

ใหก้บัลกูคา้ 
Between Groups 42.726 2 21.363 42.412 0.000 

Within Groups 99.229 197 0.504     

Total 141.955 199       

การจดัทรปิเทีย่ว

ต่างจงัหวดัใหก้บัลกูคา้ 
Between Groups 44.331 2 22.165 41.323 0.000 

Within Groups 105.669 197 0.536     

Total 150.000 199       

การใชค้ลื่น

วทิยกุระจายเสยีงในการ

ประชาสมัพนัธข์่าวสาร

ต่างๆ 

Between Groups 33.489 2 16.745 27.104 0.000 

Within Groups 121.706 197 0.618     

Total 155.195 199       

การใชร้ถกระจายเสยีง

ประชาสมัพนัธข์่าวสาร

ต่างๆ 

Between Groups 16.465 2 8.233 12.789 0.000 

Within Groups 126.815 197 0.644     

Total 143.280 199       

การจดับู๊ทสนิคา้ในราคา

พเิศษ 
Between Groups 27.745 2 13.872 46.596 0.000 

Within Groups 58.650 197 0.298     

Total 86.395 199       

การทําแปลงทดลอง

เพื่อใหเ้กษตรกรเหน็ถงึ

ประสทิธภิาพของสนิคา้ 

Between Groups 19.476 2 9.738 29.102 0.000 

Within Groups 65.919 197 0.335     

Total 85.395 199       

 

จากตารางที่ 31 พบว่ามขี้อคําถามจํานวน 6 ขอ้คําถามที่มคี่า Sig. น้อยกว่าระดบั

นัยสําคญั 0.05 แสดงว่าในแต่ละกลุ่มคนที่ต่างกนัให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีใน

การตดัสนิใจซื้อเคมภีณัฑด์้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาดได้แก่ การจดักจิกรรมแจกทอง

ให้กับลูกค้าการจัดทริปเที่ยวต่างจงัหวัดให้กับลูกค้าการใช้คลื่นวิทยุกระจายเสียงในการ
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ประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆการใช้รถกระจายเสยีงประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆ การจดับูธสนิ

ค้าในราคาพิเศษและการทําแปลงทดลองเพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงประสิทธิภาพของสินค้า  

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ตารางที่ 32 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเกษตรกร แยกตามส่วนประสม

การคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นการบรกิารลกูคา้ 

คาํถาม 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นการบรกิารลกูคา้ 

การใชพ้นกังานขายเพื่อ

คอยใหค้าํแนะนําตอบขอ้

สงสยัเกีย่วกบัสนิคา้

ภายในรา้นคา้ 

Between Groups 9.789 2 4.895 14.833 0.000 

Within Groups 65.006 197 0.330     

Total 74.795 199       

การอธบิายหรอืสาธติ

เกีย่วกบัวธิกีารใชข้อง

สนิคา้ภายในรา้น 

Between Groups 21.055 2 10.528 30.878 0.000 

Within Groups 67.165 197 0.341     

Total 88.220 199       

ความรวดเรว็ในการ

ใหบ้รกิาร 
Between Groups 10.128 2 5.064 18.658 0.000 

Within Groups 53.467 197 0.271     

Total 63.595 199       

สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ได้

อยา่งถูกตอ้ง 

Between Groups 11.116 2 5.558 20.247 0.000 

Within Groups 54.079 197 0.275     

Total 65.195 199       

บรกิารรบับตัรเครดติ

เกษตรกรในการชําระ

สนิคา้ 

Between Groups 62.587 2 31.294 58.485 0.000 

Within Groups 105.408 197 0.535     

Total 167.995 199       

บรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ทาง

โทรศพัท ์
Between Groups 25.593 2 12.797 27.948 0.000 

Within Groups 90.202 197 0.458     

Total 115.795 199       
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ตารางที่ 32 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเกษตรกร แยกตามส่วนประสม

การคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นการบรกิารลกูคา้ (ต่อ) 

คาํถาม 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นการบรกิารลกูคา้ 

บรกิารจดัส่งสนิคา้ Between Groups 43.800 2 21.900 53.398 0.000 

Within Groups 80.795 197 0.410     

Total 124.595 199       

 

จากตารางที่ 32 พบว่ามขี้อคําถามจํานวน 7 ขอ้คําถามที่มคี่า Sig. น้อยกว่าระดบั

นัยสําคญั 0.05 แสดงว่าในแต่ละกลุ่มคนที่ต่างกนัให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีใน

การตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นการบรกิารลูกคา้ไดแ้ก่ การใชพ้นักงานขาย เพื่อคอยใหค้ําแนะนํา

ตอบข้อสงสยัเกี่ยวกบัสนิค้าภายในร้านค้าการอธบิายหรอืสาธติเกี่ยวกบัวธิีการใช้ของสนิค้า

ภายในรา้นความรวดเรว็ในการให้บรกิาร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ถูกต้องบรกิารรบับตัรเครดติเกษตรกรในการชําระสนิค้า และบรกิารสัง่ซื้อสนิค้าทางโทรศพัท ์

และบรกิารจดัส่งสนิคา้ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ตารางที่ 33 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเกษตรกร แยกตามส่วนประสม

การคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ 

 

คาํถาม 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ 

การจดัสนิคา้อยา่งเป็น

ระเบยีบ แบ่งหมวดหมู่

อยา่งชดัเจน 

Between Groups 20.957 2 10.479 30.800 0.000 

Within Groups 67.023 197 0.340     

Total 87.980 199       

การแสดงใบไดร้บั

อนุญาต มาตรฐานต่างๆ 

อยา่งชดัเจน 

Between Groups 27.115 2 13.557 38.371 0.000 

Within Groups 69.605 197 0.353     

Total 96.720 199       
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ตารางที่ 33 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเกษตรกร แยกตามส่วนประสม

การคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑด์า้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้(ต่อ) 

 

คาํถาม 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ 

การสรา้งบรรยากาศ

ภายในรา้นคา้ใหม้คีวาม

ทนัสมยั 

Between Groups 35.678 2 17.839 39.870 0.000 

Within Groups 88.142 197 0.447     

Total 123.820 199       

การปรบัเปลีย่นตําแหน่ง

ของสนิคา้ภายในรา้นคา้

ตามเทศกาล 

Between Groups 30.127 2 15.064 21.289 0.000 

Within Groups 139.393 197 0.708     

Total 169.520 199       

การจดัวางสนิคา้สนิคา้ที่

มยีอดขายดบีรเิวณ

เคาน์เตอรค์ดิเงนิเพื่อจงู

ใจลกูคา้ 

Between Groups 22.804 2 11.402 22.384 0.000 

Within Groups 100.351 197 0.509     

Total 123.155 199       

 

จากตารางที่ 33 พบว่ามขี้อคําถามจํานวน 5 ขอ้คําถามที่มคี่า Sig. น้อยกว่าระดบั

นัยสําคญั 0.05 แสดงว่าในแต่ละกลุ่มคนที่ต่างกนัให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีใน

การตดัสนิใจซื้อเคมภีณัฑด์้านการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิค้า ได้แก่ การจดัสนิคา้อย่าง

เป็นระเบยีบ แบ่งหมวดหมู่อย่างชดัเจนการแสดงใบไดร้บัอนุญาต มาตรฐานต่างๆ อย่างชดัเจน

การสรา้งบรรยากาศภายในรา้นคา้ใหม้คีวามทนัสมยั การปรบัเปลีย่นตําแหน่งของสนิคา้ภายใน

รา้นคา้ตามเทศกาลและการจดัวางสนิค้าสนิค้าทีม่ยีอดขายดบีรเิวณเคาน์เตอรค์ดิเงนิเพื่อจูงใจ

ลกูคา้ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ภาพที ่5 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 

 

จากภาพที ่5 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

ทาํเลทีต่ ัง้ของทัง้ 3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในคําตอบส่วนใหญ่ พบว่า

กลุ่มที่ 1 ให้ความสําคญักบับรเิวณรา้นมคีวามกว้างขวางสามารถจอดรถได้สูงที่สุด และให้

ความสําคญัเรื่องทีต่ ัง้ของรา้นอยู่ในแหล่งชุมชนเขา้ถงึง่ายตํ่าทีสุ่ด ส่วนกลุ่มที ่2 ใหค้วามสําคญั

เรื่องทีต่ ัง้ของรา้นอยู่ในแหล่งชุมชนเขา้ถงึง่ายสูงทีสุ่ด และให้ความสําคญักบับรเิวณรา้นมคีวาม

กว้างขวางสามารถจอดรถได้ตํ่ าที่สุดและในกลุ่มที่ 3ให้ความสําคัญกับบริเวณร้านมีความ

กวา้งขวางสามารถจอดรถไดส้งูทีสุ่ด และใหค้วามสําคญัเรื่องป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวามชดัเจนตํ่า

ทีสุ่ด 
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ภาพที ่6 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นสนิคา้ 

 

จากภาพที ่6 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

สนิคา้ของทัง้ 3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในคําตอบส่วนใหญ่ พบว่ากลุ่ม

ที ่1 ใหค้วามสาํคญักบัสนิคา้มคีวามครบถ้วนตามความต้องการสูงทีสุ่ด และใหค้วามสําคญัเรื่อง

ขนาดของสนิค้ามคีวามหลากหลายตํ่าที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ความสําคญักับสนิค้ามคีวาม

ครบถ้วนตามความต้องการสูงทีสุ่ด และใหค้วามสําคญัเรื่องขนาดของสนิคา้มคีวามหลากหลาย

ตํ่าทีสุ่ดและในกลุ่มที่ 3ให้ความสําคญักบัสนิคา้มคีวามครบถ้วนตามความต้องการสูงที่สุด และ

ใหค้วามสาํคญัเรือ่งขนาดของสนิคา้มคีวามหลากหลายตํ่าทีสุ่ด 
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ภาพที ่7 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นราคา 

 

จากภาพที ่7 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

ราคาของทัง้ 3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในคาํตอบส่วนใหญ่ พบว่า กลุ่ม

ที่ 1 ให้ความสําคญักับสินค้ามหีลายราคาตามระดบัคุณภาพของสินค้าสูงที่สุด และให้

ความสําคญัเรื่องลูกคา้สามารถต่อรองราคาไดต้ํ่าทีสุ่ด ส่วนกลุ่มที ่2 ใหค้วามสําคญักบักําหนด

ราคาสนิคา้จากราคาตลาดหรอืเท่ากบัรา้นคา้อื่นๆ สงูทีสุ่ด และใหค้วามสําคญัเรื่องการใหส้นิเชื่อ

แก่ลกูคา้ตํ่าทีสุ่ดและในกลุ่มที ่3ใหค้วามสําคญักบักําหนดราคาสนิคา้จากราคาตลาดหรอืเท่ากบั

รา้นคา้อื่นๆ สงูทีสุ่ด และใหค้วามสาํคญัเรือ่งสนิคา้มหีลายราคาตามระดบัคุณภาพของสนิคา้และ

การใหส้นิเชือ่แก่ลกูคา้ตํ่าทีสุ่ด 
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ภาพที ่8 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 

 

จากภาพที ่8 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดของทัง้ 3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บใน

คําตอบส่วนใหญ่ พบว่ากลุ่มที ่1 ใหค้วามสําคญักบัการทําแปลงทดลองเพื่อใหเ้กษตรกรเหน็ถงึ

ประสทิธภิาพของสนิคา้สงูทีสุ่ด และใหค้วามสําคญัเรื่องการจดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดัใหก้บัลูกคา้

ตํ่ าที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ความสําคัญกับการทําแปลงทดลองเพื่อให้เกษตรกรเห็นถึง

ประสทิธภิาพของสนิคา้สงูทีสุ่ด และใหค้วามสําคญัเรื่องการจดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดัใหก้บัลูกคา้

ตํ่ าที่สุดและในกลุ่มที่ 3ให้ความสําคัญกับการทําแปลงทดลองเพื่อให้เกษตรกรเห็นถึง

ประสทิธภิาพของสนิคา้สงูทีสุ่ด และใหค้วามสําคญัเรื่องการจดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดัใหก้บัลูกคา้

ตํ่าทีสุ่ด 
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ภาพที ่9 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นการบรกิารลกูคา้ 

 

จากภาพที ่9 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

การบรกิารลกูคา้ของทัง้ 3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในคําตอบส่วนใหญ่

พบว่ากลุ่มที ่1 ใหค้วามสําคญักบัสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกต้องสูง

ทีสุ่ด และใหค้วามสาํคญัเรื่องบรกิารรบับตัรเครดติเกษตรกรในการชําระสนิคา้ตํ่าทีสุ่ด ส่วนกลุ่ม

ที ่2 ใหค้วามสําคญักบัความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารและสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสงูทีสุ่ด และใหค้วามสาํคญัเรือ่งบรกิารรบับตัรเครดติเกษตรกรในการชําระ

สนิค้าตํ่าที่สุดและในกลุ่มที่ 3ให้ความสําคญักบัสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อยา่งถูกตอ้งสงูทีสุ่ด และใหค้วามสาํคญัเรือ่งบรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ทางโทรศพัทต์ํ่าทีสุ่ด 
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ภาพที ่10 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ 

 

จากภาพที ่10 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

การออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ของทัง้ 3 กลุ่มและลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่

พบในคําตอบส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่ 1 ใหค้วามสําคญักบัการแสดงใบไดร้บัอนุญาต มาตรฐาน

ต่างๆ อย่างชดัเจนสูงที่สุด และให้ความสําคญัเรื่องการปรบัเปลี่ยนตําแหน่งของสนิค้าภายใน

ร้านค้าตามเทศกาลตํ่าที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ความสําคัญกับการแสดงใบได้รบัอนุญาต 

มาตรฐานต่างๆ อย่างชดัเจนสูงทีสุ่ด และใหค้วามสําคญัเรือ่งการสรา้งบรรยากาศภายในรา้นคา้

ใหม้คีวามทนัสมยัและการปรบัเปลีย่นตําแหน่งของสนิคา้ภายในรา้นคา้ตามเทศกาลตํ่าทีสุ่ดและ

ในกลุ่มที่ 3ให้ความสําคญักบัการแสดงใบได้รบัอนุญาต มาตรฐานต่างๆ อย่างชดัเจนสูงที่สุด 

และใหค้วามสาํคญัเรือ่งการปรบัเปลีย่นตําแหน่งของสนิคา้ภายในรา้นคา้ตามเทศกาลตํ่าทีสุ่ด 
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ตารางที ่34 ระดบัคะแนนของทัง้ 3 กลุ่ม เมือ่วดัจากค่าเฉลีย่รวม 

 

ขอ้ที ่ คาํถาม กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

  ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 
ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

1 ทีต่ ัง้ของรา้นมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางไป สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

2 ทีต่ ัง้ของรา้นอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถงึงา่ย สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

3 บรเิวณรา้นมคีวามกวา้งขวางสามารถจอดรถได ้ สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

4 ป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวามชดัเจน สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

  ดา้นสนิคา้ 
ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

5 การนําสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆ มาจาํหน่าย สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

6 สนิคา้มใีหเ้ลอืกหลากหลายยีห่อ้ สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

7 สนิคา้มคีวามครบถว้นตามความตอ้งการ สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

8 ขนาดของสนิคา้มคีวามหลากหลายเช่น ขนาดเลก็,

กลาง,ใหญ่ และขนาดทดลอง เป็นตน้ 

สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

  ดา้นราคา 
ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

9 กําหนดราคาสนิคา้จากราคาตลาดหรอืเท่ากบัรา้นคา้

อื่นๆ 

ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

10 ลกูคา้สามารถต่อรองราคาได ้ ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

11 สนิคา้มหีลายราคาตามระดบัคุณภาพของสนิคา้ ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

12 การใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

  ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 
ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

13 การจดักจิกรรมแจกทองใหก้บัลกูคา้ ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

14 การจดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดัใหก้บัลกูคา้ ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

15 การใชค้ลื่นวทิยกุระจายเสยีงในการประชาสมัพนัธ์

ขา่วสารต่างๆ 

ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

16 การใชร้ถกระจายเสยีงประชาสมัพนัธข์า่วสารต่างๆ ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

17 การจดับู๊ทสนิคา้ในราคาพเิศษ ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 
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ตารางที ่34 ระดบัคะแนนของทัง้ 3 กลุ่ม เมือ่วดัจากค่าเฉลีย่รวม (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่ คาํถาม กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

  ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 
ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

18 การทําแปลงทดลองเพือ่ใหเ้กษตรกรเหน็ถงึ

ประสทิธภิาพของสนิคา้ 

สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

  ดา้นการบรกิารลกูคา้ 
ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

19 การใชพ้นกังานขายเพื่อคอยใหค้าํแนะนําตอบขอ้

สงสยัเกีย่วกบัสนิคา้ภายในรา้นคา้ 

ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

20 การอธบิายหรอืสาธติเกีย่วกบัวธิกีารใชข้องสนิคา้

ภายในรา้น 

ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

21 ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

22 สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

23 บรกิารรบับตัรเครดติเกษตรกรในการชําระสนิคา้ ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

24 บรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ทางโทรศพัท ์ ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

  ดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ 
ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 

25 บรกิารจดัส่งสนิคา้ ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

26 การจดัสนิคา้อยา่งเป็นระเบยีบแบ่งหมวดหมูอ่ย่าง

ชดัเจน 

สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

27 การแสดงใบไดร้บัอนุญาตมาตรฐานต่างๆ อยา่ง

ชดัเจน 

สงูกว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

28 การสรา้งบรรยากาศภายในรา้นคา้ใหม้คีวามทนัสมยั ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

29 การปรบัเปลีย่นตําแหน่งของสนิคา้ภายในรา้นคา้

ตามเทศกาล 

ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

30 การจดัวางสนิคา้สนิคา้ทีม่ยีอดขายดบีรเิวณ

เคาน์เตอรค์ดิเงนิเพื่อจงูใจลูกคา้ 

ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 
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ตารางที ่35 แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมสาํหรบัแต่ละ Cluster 

 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีใ่ห้

ความสาํคญัในดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 

และการตอบสนองความ

ตอ้งการ (มจีาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 69 ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มเกษตรกรทีม่ ี

พืน้ทีท่ําการเกษตรน้อย  

(มจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 53 

ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีใ่ห้

ความสาํคญัต่อส่วนประสม

การคา้ปลกีทุกดา้น  

(มจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 78 

ราย) 

1.สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง(4.9) 

2.สนิคา้มคีวามครบถว้นตาม

ความตอ้งการ(4.8) 

3.สนิคา้มใีหเ้ลอืกหลากหลาย

ยีห่อ้(4.6) 

4.การแสดงใบไดร้บัอนุญาต

มาตรฐานต่างๆอยา่งชดัเจน

(4.5) 

5.บรเิวณรา้นมคีวาม

กวา้งขวางสามารถจอดรถได้

(4.3) 

6.การนําสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆ มา

จาํหน่าย(4.2) 

7.ขนาดของสนิคา้มคีวาม

หลากหลายเช่นขนาดเลก็,

กลาง,ใหญ่และขนาดทดลอง

เป็นตน้(4.1) 

8.ทีต่ ัง้ของรา้นมคีวาม

สะดวกสบายในการเดนิทาง

ไป(4.1) 

9.ป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวาม

ชดัเจน(4.1) 

ไมใ่หค้วามสําคญัในทุกๆ 

ดา้น 

1.สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง(4.9) 

2.การแสดงใบไดร้บัอนุญาต

มาตรฐานต่างๆอยา่งชดัเจน

(4.8) 

3.สนิคา้มคีวามครบถว้นตาม

ความตอ้งการ(4.8) 

4.ความรวดเรว็ในการ

ใหบ้รกิาร(4.8) 

5.สนิคา้มใีหเ้ลอืกหลากหลาย

ยีห่อ้(4.7) 

6.กําหนดราคาสนิคา้จาก

ราคาตลาดหรอืเท่ากบัรา้นคา้

อื่นๆ(4.7) 

7.การนําสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆ มา

จาํหน่าย(4.6) 

8.การอธบิายหรอืสาธติ

เกีย่วกบัวธิกีารใชข้องสนิคา้

ภายในรา้น(4.6) 

9.การทาํแปลงทดลองเพื่อให้

เกษตรกรเหน็ถงึ

ประสทิธภิาพของสนิคา้(4.6) 

10.บรกิารจดัส่งสนิคา้(4.5) 

11.ลกูคา้สามารถต่อรองราคา

ได(้4.5) 
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ตารางที ่35 แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมสาํหรบัแต่ละ Cluster (ต่อ) 

 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีใ่ห้

ความสาํคญัในดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 

และการตอบสนองความ

ตอ้งการ (มจีาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 69 ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มเกษตรกรทีม่ ี

พืน้ทีท่ําการเกษตรน้อย  

(มจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 53 

ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีใ่ห้

ความสาํคญัต่อส่วนประสม

การคา้ปลกีทุกดา้น  

(มจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 78 

ราย) 

10.การจดัสนิคา้อยา่งเป็น

ระเบยีบแบ่งหมวดหมูอ่ย่าง

ชดัเจน(4.0) 

11.ทีต่ ัง้ของรา้นอยูใ่นแหล่ง

ชุมชนเขา้ถงึงา่ย(4.0) 

 12.การใชพ้นกังานขายเพื่อ

คอยใหค้าํแนะนําตอบขอ้

สงสยัเกีย่วกบัสนิคา้ภายใน

รา้นคา้(4.5) 

13.สนิคา้มหีลายราคาตาม

ระดบัคุณภาพของสนิคา้(4.5) 

14.การจดับู๊ทสนิคา้ในราคา

พเิศษ(4.5) 

15.การใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้

(4.5) 

16.ขนาดของสนิคา้มคีวาม

หลากหลาย(4.4) 

17.การจดัสนิคา้อยา่งเป็น

ระเบยีบแบ่งหมวดหมูอ่ย่าง

ชดัเจน(4.4) 

18.บรเิวณรา้นมคีวาม

กวา้งขวางสามารถจอดรถได้

(4.3) 

19.บรกิารรบับตัรเครดติ

เกษตรกรในการชําระสนิคา้

(4.2) 

20.การใชค้ลื่น

วทิยกุระจายเสยีงในการ

ประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆ

(4.2) 
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ตารางที ่35 แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมสาํหรบัแต่ละ Cluster (ต่อ) 

 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีใ่ห้

ความสาํคญัในดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 

และการตอบสนองความ

ตอ้งการ (มจีาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 69 ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มเกษตรกรทีม่ ี

พืน้ทีท่ําการเกษตรน้อย  

(มจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 53 

ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีใ่ห้

ความสาํคญัต่อส่วนประสม

การคา้ปลกีทุกดา้น  

(มจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 78 

ราย) 

  21.การจดักจิกรรมแจกทอง

ใหก้บัลกูคา้(4.2) 

22.บรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ทาง

โทรศพัท(์4.1) 

23.ทีต่ ัง้ของรา้นมคีวาม

สะดวกสบายในการเดนิทาง

ไป(4.1) 

24.การใชร้ถกระจายเสยีง

ประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆ

(4.0) 

25.การสรา้งบรรยากาศ

ภายในรา้นคา้ใหม้คีวาม

ทนัสมยั(4.0) 

26.ทีต่ ัง้ของรา้นอยูใ่นแหล่ง

ชุมชนเขา้ถงึงา่ย(4.0) 

27.การจดัวางสนิคา้สนิคา้ทีม่ ี

ยอดขายดบีรเิวณเคาน์เตอร์

คดิเงนิเพื่อจงูใจลกูคา้(4.0) 

28.ป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวาม

ชดัเจน(4.0) 

29.การจดัทรปิเทีย่ว

ต่างจงัหวดัใหก้บัลกูคา้(3.7) 

30.การปรบัเปลีย่นตําแหน่ง

ของสนิคา้ภายในรา้นคา้ตาม

เทศกาล(3.6) 
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ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูด้านประชากรศาสตร ์และส่วนประสม 

  การค้าปลีกในการตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑข์องเกษตรกร อาํเภอบ้านหม่ี จงัหวดั 

              ลพบรีุ 

การทดสอบด้วย Chi-Square 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงความสมัพนัธ์ โดยการทําตารางไขว้กับข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตรส์ามารถแปลผลในเรือ่งของความแตกต่างระหว่างกลุ่มเกษตรกร อําเภอบา้นหมี ่

จงัหวดัลพบุร ีไดท้าํการวเิคราะหผ์ลจาํนวน 3 กลุ่มดงัน้ี 

 

ตารางที ่36 แสดงการแจกแจงเดอืนทีใ่ชเ้คมภีณัฑม์ากทีสุ่ดในแต่ละกลุ่ม 

  

เดอืนทีใ่ชเ้คมภีณัฑ์

มากทีสุ่ด 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

กรกฎาคม-กนัยายน 
1 6 3 10 

10.0% 60.0% 30.0% 100.0% 

ตุลาคม-ธนัวาคม 
0 6 8 14 

0.0% 42.9% 57.1% 100.0% 

ไมแ่น่นอน 
68 41 67 176 

38.6% 23.3% 38.1% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที่ 36 แสดงให้เห็นว่าเดือนที่กลุ่มตัวอย่างใช้เคมีภัณฑ์มากที่สุด คือ 

กรกฎาคม-กันยายน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จํานวน 6 ราย คดิเป็นร้อยละ 60.0ตุลาคม-

ธนัวาคม ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่3 จาํนวน 8 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 57.1และไมแ่น่นอน ส่วนใหญ่อยู่

ในกลุ่มที ่1 จาํนวน 68 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 38.6 
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ภาพที ่11 กราฟแสดงเดอืนทีใ่ชเ้คมภีณัฑม์ากทีสุ่ดของแต่ละกลุ่ม 

 

ตารางที ่37 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเดอืนทีใ่ชเ้คมภีณัฑม์ากทีสุ่ดของแต่ละกลุ่ม 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15.202
a
 4 .004 

Likelihood Ratio 19.227 4 .001 

Linear-by-Linear Association 3.086 1 .079 

N of Valid Cases 200   

a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.65. 

 

จากตารางที ่37 ค่า Sig 0.004 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่าเดอืนทีใ่ช้

เคมภีณัฑม์ากทีส่ดุในแต่ละกลุ่ม มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่38 แสดงการแจกแจงเพศในแต่ละกลุ่ม  

 

เพศ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

ชาย 
32 20 36 88 

36.4% 22.7% 40.9% 100.0% 

หญงิ 
37 33 42 112 

33.0% 29.5% 37.5% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที ่38 แสดงใหเ้หน็ว่า เพศชาย ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่3 จาํนวน 36 ราย คดิ

เป็นรอ้ยละ 40.9 เพศหญงิ ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่3 จาํนวน 42 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 

 
 
ภาพที ่12 กราฟแสดงเพศของแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที ่39 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศของแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.149
a
 2 .563 

Likelihood Ratio 1.159 2 .560 

Linear-by-Linear Association .000 1 .995 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.32. 

 

จากตารางที ่39 ค่า Sig 0.563 มากกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่าเพศในแต่ละ

กลุ่ม ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 

ตารางที ่40แสดงการแจกแจงสถานะภาพสมรสในแต่ละกลุ่ม 

 

สถานภาพ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

โสด 
1 3 3 7 

14.3% 42.9% 42.9% 100.0% 

สมรส 
67 48 69 184 

36.4% 26.1% 37.5% 100.0% 

หยา่รา้ง 
0 2 1 3 

0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

อื่นๆ 
1 0 5 6 

16.7% 0.0% 83.3% 100.0% 

 รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที ่40 แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ีม่สีถานภาพโสด ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่

3 จาํนวนเท่ากนั คอื 3 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 42.9 ผูท้ีม่สีถานภาพสมรส ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 



87 
 

จาํนวน 69 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 ผูท้ีม่สีถานภาพหย่ารา้ง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จาํนวน 2 

ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 และผูท้ีม่สีถานภาพอื่น ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 5 ราย คดิ

เป็นรอ้ยละ 83.3 

 
 
ภาพที ่13 กราฟแสดงสถานภาพสมรสของแต่ละกลุ่ม 

 

ตารางที ่41 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพสมรสของแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.929
a
 6 .128 

Likelihood Ratio 11.512 6 .074 

Linear-by-Linear Association 1.777 1 .183 

N of Valid Cases 200   

a. 9 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80. 
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จากตารางที ่41 ค่า Sig 0.128มากกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่าสถานภาพ

ในแต่ละกลุ่ม ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 

ตารางที ่42แสดงการแจกแจงอายใุนแต่ละกลุ่ม 

 

อาย ุ
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

ตํ่ากว่า 20 ปี 
0 0 4 4 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

20-29 ปี 
2 3 2 7 

28.6% 42.9% 28.6% 100.0% 

30-39 ปี 
13 3 9 25 

52.0% 12.0% 36.0% 100.0% 

40-49 ปี 
19 17 20 56 

33.9% 30.4% 35.7% 100.0% 

50 ปีขึน้ไป 
35 30 43 108 

32.4% 27.8% 39.8% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที่ 42 แสดงให้เหน็ว่า อายุตํ่ากว่า 20 ปีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จํานวน 4 

ราย คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 อายุ 20-29 ปีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จาํนวน 3 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 

42.9อายุ 30-39 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่1 จาํนวน 12 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 52.0 อายุ 40-49 ปี 

ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่3 จาํนวน 20ราย คดิเป็นรอ้ยละ 35.7และอายุ 50 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่อยู่ใน

กลุ่มที ่3 จาํนวน 43 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 39.8 
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ภาพที ่14 กราฟแสดงอายุของแต่ละกลุ่ม 

 

ตารางที ่43 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอายขุองแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.187
a
 8 .143 

Likelihood Ratio 13.580 8 .093 

Linear-by-Linear Association .049 1 .824 

N of Valid Cases 200   

a. 6 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.06. 

 
จากตารางที ่43 ค่า Sig 0.143น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่าอายุในแต่ละ

กลุ่ม มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่44แสดงการแจกแจงระดบัการศกึษาในแต่ละกลุ่ม 

  

ระดบัการศกึษาสงูสุด 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

ไมไ่ดเ้รยีน 
4 4 2 10 

40.0% 40.0% 20.0% 100.0% 

ประถมศกึษา 
32 30 42 104 

30.8% 28.8% 40.4% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น 
20 11 26 57 

35.1% 19.3% 45.6% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย / 

ปวช. 

13 8 7 28 

46.4% 28.6% 25.0% 100.0% 

อนุปรญิญา / ปวส. 
0 0 1 1 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที่ 44 แสดงให้เหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างที่ไม่ได้เรยีนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 และ

กลุ่มที ่2 จาํนวนเท่ากนั คอื 4ราย คดิเป็นรอ้ยละ 40.0ระดบัการศกึษาประถมศกึษาส่วนใหญ่อยู่

ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 42 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 40.4ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนต้นส่วนใหญ่อยู่

ในกลุ่มที่ 3 จํานวน 26 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 45.6ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.

ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 จํานวน 13 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 46.4และระดบัการศึกษาอนุปรญิญา/

ปวส.ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่3 จาํนวน 1 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
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ภาพที ่15 กราฟแสดงระดบัการศกึษาของแต่ละกลุ่ม 

 

ตารางที ่45 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษาของแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.320
a
 8 .403 

Likelihood Ratio 8.929 8 .348 

Linear-by-Linear Association .343 1 .558 

N of Valid Cases 200   

a. 6 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27. 

 
จากตารางที่ 45 ค่า Sig 0.403มากกว่า ค่า Sig ที่กําหนดไว้ 0.05 แสดงว่าระดบั

การศกึษาในแต่ละกลุ่ม ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่46 แสดงการแจกแจงรายไดต่้อเดอืนในแต่ละกลุ่ม 

 

รายไดต่้อเดอืน 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
3 9 13 25 

12.0% 36.0% 52.0% 100.0% 

10,000 - 15,000 บาท 
33 22 33 88 

37.5% 25.0% 37.5% 100.0% 

15,001 - 20,000 บาท 
20 18 19 57 

35.1% 31.6% 33.3% 100.0% 

มากกว่า 20,001 บาท 
13 4 13 30 

43.3% 13.3% 43.3% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที่ 46 แสดงให้เหน็ว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่า 10,000 บาท 

ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 13 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 52.0รายไดต่้อเดอืน10,000 - 15,000 

บาท ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 จาํนวนเท่ากนั คอื33 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 37.5รายได้

ต่อเดอืน 15,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 1 จาํนวน 20 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 35.1 

และรายไดต่้อเดอืนมากกว่า 20,001 บาทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 จาํนวนเท่ากนั 

คอื13 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 
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ภาพที ่16 กราฟแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของแต่ละกลุม่ 

 

ตารางที ่47 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดต่้อเดอืนของแต่ละกลุ่ม 
 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.774
a
 6 .135 

Likelihood Ratio 11.202 6 .082 

Linear-by-Linear Association 1.949 1 .163 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.63. 

 
จากตารางที ่47 ค่า Sig 0.135มากกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่ารายไดต่้อ

เดอืนในแต่ละกลุ่ม ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่48 แสดงการแจกแจงพืน้ทีท่าํการเกษตรในแต่ละกลุ่ม 

 

พืน้ทีท่ําการเกษตร 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

ตํ่ากว่า 20 ไร ่
2 1 7 10 

20.0% 10.0% 70.0% 100.0% 

20 - 35 ไร ่
26 19 24 69 

37.7% 27.5% 34.8% 100.0% 

36 - 50 ไร ่
7 10 10 27 

25.9% 37.0% 37.0% 100.0% 

51 – 65 ไร่ 
10 8 11 29 

34.5% 27.6% 37.9% 100.0% 

มากกว่า 65 ไร ่
24 15 26 65 

36.9% 23.1% 40.0% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที ่48 แสดงใหเ้หน็ว่าเกษตรกรทีม่พีืน้ทีท่าํการเกษตรตํ่ากว่า 20 ไร่ ส่วนใหญ่

อยู่ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 7ราย คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 พืน้ทีร่ะหว่าง 20 - 35 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม

ที ่1 จาํนวน26ราย คดิเป็นรอ้ยละ 37.7พืน้ทีร่ะหว่าง 36 - 50 ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 และ

กลุ่มที ่3 จาํนวนเท่ากนั คอื 10 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 พืน้ทีร่ะหว่าง 51 – 65 ไร่ส่วนใหญ่อยู่

ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 11 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 37.9 พืน้ทีม่ากกว่า 65 ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 

จาํนวน 26 ราย คดิเป็นรอ้ยละ40.0 
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ภาพที ่17 กราฟแสดงพืน้ทีท่าํการเกษตรของแต่ละกลุ่ม 

 

ตารางที ่49 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างพืน้ทีท่าํการเกษตรของแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.815
a
 8 .557 

Likelihood Ratio 6.719 8 .567 

Linear-by-Linear Association .137 1 .711 

N of Valid Cases 200   

a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.65. 

 
จากตารางที่ 49 ค่า Sig 0. 557มากกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่าพืน้ทีท่ํา

การเกษตรในแต่ละกลุ่ม ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่50แสดงการแจกแจงประเภทของการเกษตรในแต่ละกลุ่ม 

  

ประเภทของการเกษตร 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

ขา้วนาปี 
6 5 7 18 

33.3% 27.8% 38.9% 100.0% 

ขา้วนาปรงั 
2 2 2 6 

33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

ขา้วนาปีและขา้วนาปรงั 
61 46 69 176 

34.7% 26.1% 39.2% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที ่50 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูท้ีท่าํการเกษตรประเภทขา้วนาปีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม

ที ่3 จาํนวน 7 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 38.9ทําการเกษตรประเภทขา้วนาปรงั มจีาํนวนเท่ากนัทัง้ 3 

กลุ่มจาํนวน 2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 33.3และทําการเกษตรประเภทขา้วนาปีและขา้วนาปรงั ส่วน

ใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่3 จาํนวน 69 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 39.2 
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ภาพที ่18 กราฟแสดงประเภทของการเกษตรของแต่ละกลุ่ม 

 

ตารางที ่51 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของการเกษตรของแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square .188
a
 4 .996 

Likelihood Ratio .182 4 .996 

Linear-by-Linear Association .000 1 .988 

N of Valid Cases 200   

a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.59. 

 
จากตารางที ่51 ค่า Sig 0. 996มากกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่าประเภทของ

การเกษตรในแต่ละกลุ่ม ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่52 แสดงการแจกแจงระยะเวลาในการประกอบอาชพีเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม 

 

ระยะเวลาในการประกอบ

อาชพีเกษตรกร 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

ตํ่ากว่า 5 ปี 
0 2 2 4 

0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

6-10 ปี 
3 1 4 8 

37.5% 12.5% 50.0% 100.0% 

11-15 ปี 
9 2 3 14 

64.3% 14.3% 21.4% 100.0% 

16-20 ปี 
9 6 12 27 

33.3% 22.2% 44.4% 100.0% 

20 ปีขึน้ไป 
48 42 57 147 

32.7% 28.6% 38.8% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที ่52 แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอย่างทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรเป็นระยะเวลา

ตํ่ากว่า 5 ปีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที ่2 จํานวนเท่ากนั คอื2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 50.0

ระยะเวลา 6-10 ปี ระยะเวลา 11-15 ปีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 จํานวน 9 ราย คดิเป็นร้อยละ 

64.3ระยะเวลา 16-20 ปีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 12 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 44.4ระยะเวลา 

20 ปีขึน้ไปส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่3 จาํนวน 57 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 
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ภาพที ่19 กราฟแสดงระยะเวลาในการประกอบอาชพีเกษตรกรของแต่ละกลุ่ม 

 

ตารางที ่53 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาในการประกอบอาชพีเกษตรกรของแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.483
a
 8 .303 

Likelihood Ratio 10.443 8 .235 

Linear-by-Linear Association .040 1 .841 

N of Valid Cases 200   

a. 8 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.06. 

 
จากตารางที ่53 ค่า Sig 0.303มากกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่าระยะเวลาใน

การประกอบอาชพีเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กันอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 
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ตารางที ่54แสดงการแจกแจงจาํนวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สารเคมกีําจดัศตัรพูชืต่อปีในแต่ละกลุ่ม 

 

จาํนวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สารเคมี

กําจดัศตัรพูชืต่อปี 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
2 1 1 4 

50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

10,000 - 15,000 บาท 
4 5 12 21 

19.0% 23.8% 57.1% 100.0% 

15,001 - 20,000 บาท 
19 13 19 51 

37.3% 25.5% 37.3% 100.0% 

20,001 – 25,000 บาท 
12 10 13 35 

34.3% 28.6% 37.1% 100.0% 

มากกว่า 25,000 บาท 
32 24 33 89 

36.0% 27.0% 37.1% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที ่54 แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอยา่งทีซ่ือ้สารสารเคมกีําจดัศตัรพูชืต่อปีตํ่ากว่า 

10,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 จํานวน 2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 50.0จํานวนเงนิ 10,000 - 

15,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จํานวน 12 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 57.1จํานวนเงนิ 15,001 - 

20,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 จํานวนเท่ากนั คอื 19 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 

37.3จาํนวนเงนิ 20,001 – 25,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 13 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 

37.1และจาํนวนเงนิ มากกว่า 25,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 33 ราย คดิเป็นรอ้ย

ละ 37.1 
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ภาพที ่20 กราฟแสดงจาํนวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สารเคมกีําจดัศตัรพูชืต่อปีของแต่ละกลุ่ม 

 

ตารางที ่55 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สารเคมกีําจดัศตัรพูชืต่อปีของแต่ละ

กลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.172
a
 8 .841 

Likelihood Ratio 4.227 8 .836 

Linear-by-Linear Association .668 1 .414 

N of Valid Cases 200   

a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.06. 

 
จากตารางที ่55 ค่า Sig 0.841มากกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่าจาํนวนเงนิที่

ใช้ซือ้สารเคมกีําจดัศตัรูพชืต่อปีในแต่ละกลุ่ม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 
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ตารางที ่56 แสดงการแจกแจงประเภทสารเคมกีําจดัศตัรพูชืทีซ่ือ้ใชใ้นแต่ละกลุ่ม 

  

ประเภทสารเคมกีําจดั

ศตัรพูชืทีซ่ือ้ใช ้

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

สารพษิฆา่แมลง 
50 37 55 142 

35.2% 26.1% 38.7% 100.0% 

สารพษิกําจดัวชัพชื 
19 16 23 58 

32.8% 27.6% 39.7% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 

 

จากตารางที ่56 แสดงใหเ้หน็ว่า ประเภทสารเคมกีําจดัศตัรพูชืประเภทสารพษิฆ่าแมลง

ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่3 จาํนวน 55 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 38.7และสารพษิกําจดัวชัพชืส่วนใหญ่อยู่

ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 23 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 39.7 

 

 
ภาพที ่21 กราฟแสดงประเภทสารเคมกีําจดัศตัรพูชืทีซ่ือ้ใชข้องแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที ่57 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทสารเคมกีําจดัศตัรพูชืทีซ่ือ้ใชข้องแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square .117
a
 2 .943 

Likelihood Ratio .118 2 .943 

Linear-by-Linear Association .064 1 .801 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.37. 

 
จากตารางที่ 57 ค่า Sig 0.943มากกว่า ค่า Sig ที่กําหนดไว้ 0.05 แสดงว่าประเภท

สารเคมกีําจดัศัตรูพืชที่ซื้อใช้ในแต่ละกลุ่ม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 

 

ตารางที ่58 แสดงการแจกแจงระยะเวลาในการใชเ้คมภีณัฑใ์นแต่ละกลุ่ม 

  

ระยะเวลาในการใช้

เคมภีณัฑ ์

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

ตํ่ากว่า 5 ปี 
0 2 2 4 

0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

5-10 ปี 
3 3 4 10 

30.0% 30.0% 40.0% 100.0% 

11-15 ปี 
9 1 3 13 

69.2% 7.7% 23.1% 100.0% 

16-20 ปี 
9 5 12 26 

34.6% 19.2% 46.2% 100.0% 

20 ปีขึน้ไป 
48 42 57 147 

32.7% 28.6% 38.8% 100.0% 

รวม 
69 53 78 200 

34.5% 26.5% 39.0% 100.0% 
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จากตารางที่ 58 แสดงใหเ้หน็ว่า ระยะเวลาในการใช้เคมภีณัฑต์ํ่ากว่า 5 ปีส่วนใหญ่อยู่

ในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จํานวน 2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 50.0ระยะเวลา 5-10 ปีส่วนใหญ่อยู่ใน

กลุ่มที ่3 จาํนวน 4 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 40.0ระยะเวลา 11-15 ปีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 

3 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 23.1ระยะเวลา 16-20 ปีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จาํนวน 12 ราย คดิเป็น

รอ้ยละ 46.2และระยะเวลา 20 ปีขึน้ไปส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จํานวน 57 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 

38.8 

 

 
 
ภาพที ่22 กราฟแสดงระยะเวลาในการใชเ้คมภีณัฑข์องแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที ่59 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาในการใชเ้คมภีณัฑข์องแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.816
a
 8 .212 

Likelihood Ratio 11.834 8 .159 

Linear-by-Linear Association .043 1 .836 

N of Valid Cases 200   

a. 8 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.06. 

 
จากตารางที ่59 ค่า Sig 0.212มากกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่าระยะเวลาใน

การใชเ้คมภีณัฑใ์นแต่ละกลุ่ม ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 สาํหรบัดา้นประชากรศาสตรล์พบุร ีไดแ้ก่ เพศสถานภาพอายรุะดบัการศกึษาสงูสุด

รายไดต่้อเดอืนพืน้ทีท่ําการเกษตรประเภทของการเกษตรระยะเวลาในการประกอบอาชพี

เกษตรกรจาํนวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สารเคมกีําจดัศตัรพูชืต่อปีประเภทสารเคมกีําจดัศตัรพูชืทีซ่ือ้ใชแ้ละ

ระยะเวลาในการใชเ้คมภีณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธต่์อการแบ่งกลุม่เกษตรกรอําเภอบา้นหมี ่จงัหวดั

โดยสามารถสรปุผลการวเิคราะห ์ดงัน้ี 

 

ตารางที ่60 แสดงสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-square 

 

ขอ้คาํถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

เ ดือนที่ ใ ช้

เ ค มีภัณ ฑ์

มากทีสุ่ด 

ตวัเลือกที่ถูกเลือกมาก

ทีสุ่ด คอื ไมแ่น่นอน 

ตวัเลอืกที่ถูกเลอืกน้อย

ที่สุด  คือ  กรกฎาคม -

กนัยายน 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก

ทีสุ่ด คอื ไมแ่น่นอน 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย

ที่สุ ด  คือ  กรกฎาคม -

กันยายนและ ตุลาคม-

ธนัวาคม 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก

ทีสุ่ด คอื ไมแ่น่นอน 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย

ที่สุ ด  คือ  กรกฎาคม -

กนัยายน 

 

 



 

 

บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใชค้วามสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้

เคมภีณัฑข์องเกษตรกร อําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาศกึษาปจัจยัดา้น

ความสาํคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลกีในการเลอืกซือ้เคมภีณัฑแ์ละเพื่อแบ่งกลุ่มของเกษตรกรที่

ใชส้ารกําจดัศตัรใูนพืน้ทีอ่ําเภอบา้นหมีจ่งัหวดัลพบุรโีดยใชป้จัจยัดา้นความสําคญัต่อส่วนประสม

การคา้ปลกีของเกษตรกรอําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ี

 

สรปุผลการศึกษา 

 

ส่วนท่ี1 สรปุลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มี

สถานภาพสมรส จํานวน 184คน คดิเป็นรอ้ยละ 92.00 อายุ 50 ปีขึน้ไป จํานวน 108 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 54.00 การศกึษาระดบัประถมศกึษา จาํนวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.00 รายได้

ต่อเดอืนระหว่าง 10,000 - 15,000 บาท จํานวน 88คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 มพีื้นที่ทํา

การเกษตรระหว่าง 20 - 35 ไร่ จาํนวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50ประเภทของการเกษตร

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คอื ข้าวนาปีและข้าวนาปรงั จํานวน 176 คน คดิเป็นร้อยละ 88.00

ประกอบอาชพีเกษตรกรเป็นระยะเวลา 20 ปีขึน้ไป จาํนวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.50 ซือ้

สารเคมกีําจดัศตัรูพชืต่อปีเป็นเงนิมากกว่า 25,000 บาท จํานวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.50 

สารเคมกีําจดัศตัรพูชืทีก่ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซือ้ใช ้คอื สารพษิฆา่แมลงจาํนวน 142 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 71.00 ใช้เคมภีณัฑเ์ป็นระยะเวลา 20 ปีขึน้ไป จํานวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.50 

และไมไ่ดก้ําหนดเดอืนแน่นอน จาํนวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.00 
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ส่วนท่ี 2 สรปุความสาํคญัด้านส่วนประสมการค้าปลีกในการตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑข์อง

 เกษตรกร อาํเภอบ้านหม่ีจงัหวดัลพบุรี 
 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ในด้านทําเลที่ตัง้ ให้ความสําคัญกับบรเิวณร้านมีความ

กวา้งขวางสามารถจอดรถไดม้ากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.200 ในดา้นสนิคา้ใหค้วามสําคญักบั

สนิค้ามคีวามครบถ้วนตามความต้องการมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.485 ในด้านราคา ให้

ความสําคญักบักําหนดราคาสนิค้าจากราคาตลาดหรอืเท่ากบัรา้นค้าอื่นๆ มากที่สุด มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.280 ในด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาด ใหค้วามสําคญักบัการทําแปลงทดลอง

เพื่อใหเ้กษตรกรเหน็ถงึประสทิธภิาพของสนิค้ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.195 ในดา้นการ

บรกิารลูกคา้ ใหค้วามสําคญักบัสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกต้องมาก

ทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.655 ในดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ ใหค้วามสําคญักบั

การแสดงใบไดร้บัอนุญาต มาตรฐานต่างๆ อยา่งชดัเจนมากทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.420  

 

ส่วนท่ี 3 สรปุข้อมลูเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ปัจจยัความสาํคญัต่อส่วน 

 ประสมการค้าปลีก 

 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีให้ความสาํคญัในด้านทาํเลท่ีตัง้ และการตอบสนองความต้องการ 

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

เป็นกลุ่มทีม่กีําหนดเดอืนในการใชเ้คมภีณัฑไ์ม่แน่นอนมากทีสุ่ด จาํนวน 68 คน จากกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้หมดรองลงมาใชเ้คมภีณัฑใ์นเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน จาํนวน 1 คน  

ดา้นส่วนประสมการคา้ปลกี 

จากขอ้มูลส่วนประสมการค้าปลกี ได้แก่ด้านทําเลที่ตัง้ด้านสนิค้าด้านราคาด้านส่วนประ

สมการสื่อสารการตลาดด้านการบรกิารลูกค้าและด้านการออกแบบร้านและการจดัวางสนิค้า 

เมื่อพจิารณาจากค่าเฉลี่ยจะมคี่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในบางขอ้ จงึเป็นกลุ่มที่ให้ความสําคญัในบาง

ดา้นคอืทีต่ ัง้ของรา้นมคีวามสะดวกสบายในการเดนิทางไปทีต่ ัง้ของรา้นอยู่ในแหล่งชุมชนเขา้ถงึ

ง่ายบรเิวณร้านมคีวามกว้างขวางสามารถจอดรถได้ป้ายบอกที่ตัง้ร้านมคีวามชดัเจนการนํา

สนิค้ายีห่้อใหม่ๆมาจําหน่ายสนิค้ามใีห้เลอืกหลากหลายยีห่้อสนิค้ามคีวามครบถ้วนตามความ

ต้องการขนาดของสนิค้ามคีวามหลากหลายเช่นขนาดเลก็,กลาง,ใหญ่และขนาดทดลองเป็นต้น

การทําแปลงทดลองเพื่อให้เกษตรกรเห็นถงึประสทิธภิาพของสนิค้าสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และการจดัสนิคา้อย่างเป็นระเบยีบแบ่งหมวดหมู่อย่างชดัเจน

จงึเป็นกลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัในดา้นทาํเลทีต่ ัง้ และการตอบสนองความตอ้งการ 
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กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีทาํการเกษตรน้อย 

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

เป็นกลุ่มทีม่กีําหนดเดอืนในการใชเ้คมภีณัฑไ์ม่แน่นอนมากทีสุ่ด จาํนวน 41 คน จากกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้หมดรองลงมาใชเ้คมภีณัฑใ์นเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน และตุลาคม-ธนัวาคมจาํนวน

เท่ากนั คอื 6 คน และกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มพีืน้ทีใ่นการทาํการเกษตรตํ่ากว่า 35 ไร ่

ดา้นส่วนประสมการคา้ปลกี 

จากขอ้มูลส่วนประสมการค้าปลกี ได้แก่ด้านทําเลที่ตัง้ด้านสนิค้าด้านราคาด้านส่วนประ

สมการสื่อสารการตลาดด้านการบรกิารลูกค้าและด้านการออกแบบร้านและการจดัวางสนิค้า 

เมื่อพจิารณาจากค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีเ่ป็นคําถามซึ่งใชใ้นการแบ่งกลุ่ม มคี่าตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ทุก

ขอ้ จงึเป็นกลุ่มทีไ่มใ่หค้วามสาํคญัในดา้นใดเลย 

 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีให้ความสาํคญัต่อส่วนประสมการค้าปลีกทุกด้าน 

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

เป็นกลุ่มทีม่กีําหนดเดอืนในการใชเ้คมภีณัฑไ์ม่แน่นอนมากทีสุ่ด จาํนวน 67 คน จากกลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมดรองลงมาใช้เคมภีณัฑ์ในเดอืนตุลาคม-ธนัวาคมจํานวน 8 คน และเดือน

กรกฎาคม-กนัยายน จาํนวน 3 คน  

ดา้นส่วนประสมการคา้ปลกี 

จากขอ้มูลส่วนประสมการค้าปลกี ได้แก่ด้านทําเลที่ตัง้ด้านสนิค้าด้านราคาด้านส่วนประ

สมการสื่อสารการตลาดดา้นการบรกิารลูกคา้และดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้เมื่อ

พจิารณาจากค่าเฉลีย่จะมคี่าสงูกว่าค่าเฉลีย่ทุกขอ้ จงึเป็นกลุ่มทีใ่หค้วามสาํคญัในทุกๆ ดา้น 

 

การอภิปรายผล 

 

จากผลการศกึษาในครัง้น้ี พบว่า มปีระเดน็ที่น่าสนใจจากกลุ่มเกษตรกรอําเภอบ้านหมี ่

จงัหวดัลพบุร ีทัง้ 3 กลุ่ม ที่มกีารให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีทัง้ 6 ด้าน โดยใช้

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมาอภปิรายผลการศกึษา ดงัน้ี  

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ให้ความสําคญัในด้านทําเลที่ตัง้ และการตอบสนองความต้องการเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบักลุ่มอื่นอาจสบืเน่ืองมาจากเมื่อพจิารณารายละเอยีดของทําเลทีต่ ัง้แลว้จะพบว่า

ลูกค้าให้ความสําคญัเรื่องบรเิวณร้านมคีวามกว้างขวางสามารถจอดรถได้ ซึ่งแสดงว่าลูกค้า

อาจจะอยู่ในบรเิวณที่ไกลจากรา้น หรอืต้องซือ้สนิคา้ในปรมิาณมากจงึต้องเดนิทางดว้ยรถยนต ์

ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) ของ วารุณี ตนัตวิงศ์วาณิช
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และคณะ (2545) ทีว่่าตลาดนัน้จะประกอบไปดว้ยผูซ้ือ้ทีม่คีวามแตกต่างกนัโดยอาจเป็นผูซ้ือ้ทีม่ ี

ความแตกต่างกนัในบางอย่าง หรอืเป็นผู้ซื้อที่แตกต่างกันในหลายประเด็น ดงันัน้กิจการจงึ

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึความแตกต่างในความตอ้งการ ทรพัยากร ทาํเลทีต่ ัง้ เป็นตน้ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกรทีม่พีื้นทีท่ําการเกษตรน้อย เมื่อเทยีบการใหค้วามสําคญัเป็นราย

ด้าน กลุ่มที่ 2 จะให้ความสําคญัด้านการบรกิารลูกค้ามากที่สุด รองลงมาคอื ด้านราคา ด้าน

สนิค้า ด้านการออกแบบร้านและการจดัวางสินค้าของร้าน ด้านทําเลที่ตัง้ และด้านส่วนประ

สมการสื่อสารการตลาดตามลําดบั ซึง่กลุ่มที่ 2 อาจเป็นกลุ่มทีม่รีา้นค้าประจําที่ใหบ้รกิารอยู่ใน

ระดบัที่พงึพอใจอยู่แล้ว ประกอบกบัลูกค้าในกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มรีายได้ต่อเดอืนและพื้นทีใ่น

การทาํการเกษตรตํ่ากว่ากลุ่มอื่นจงึอาจเป็นเหตุทําใหม้คีวามต้องการหรอืใหค้วามสําคญัต่อส่วน

ประสมการค้าปลกีตํ่า ดงันัน้การบรกิารภายในร้านอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าใน

ระหว่างการใช้บรกิารในร้านยงัเป็นหวัข้อสําคญัที่ต้องคํานึงถึง ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ควร

มองขา้มสิง่เลก็ๆ ทีอ่าจเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีเ่พิม่ยอดขายและจาํนวนลูกคา้ของรา้นเพิม่มาก

ขึน้(Michael Levy & Barton Weit, 2007) 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีทุกด้าน เรยีงความสําคญัจาก

มากไปน้อย ได้แก่ ดา้นสนิค้า ดา้นราคา ด้านการบรกิารลูกค้าดา้นทําเลที่ตัง้ดา้นการออกแบบ

รา้นและการจดัวางสนิคา้ของรา้น และดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาดตามลําดบั สบืเน่ือง

จากแมลู้กคา้ทัง้ 3 กลุ่มจะมกีารศกึษาในระดบัประถมศกึษามากทีสุ่ด แต่กลุ่มที ่3 มลีูกคา้ที่มี

ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาในสดัส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่น จงึให้ความสําคญัในตวัสนิคา้ ต้องการ

พจิารณาสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆ ความหลากหลาย ความครบถ้วน และขนาดของสนิคา้ทีห่ลากหลาย 

แล้วจงึค่อยพจิารณาด้านอื่น ๆ ตามมา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อะนุพร อยู่สุข (2553) 

ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อปุ๋ ยเคมขีองเกษตรกรอําเภอบางระกํา 

จงัหวดัพษิณุโลก ผลการศกึษาพบว่า ค่าเฉลีย่ของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการส่งเสรมิการขายและดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มเกษตรกรอําเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบุรี โดยใช้การให้

ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีทัง้ 6 ด้าน ในการแบ่งกลุ่มและความแตกต่างของกลุ่ม

เกษตรกรอําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ี

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างดา้นประชากรศาสตรแ์ละการแบ่งกลุ่มเกษตรกรอําเภอบา้นหมี ่

จ ังหวัดลพบุรี พบว่า ด้านประชากรศาสตร์ ในส่วนของเดือนที่ใช้เคมีภัณฑ์มากที่สุด มี

ความสมัพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่มเกษตรกรอําเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุร ีสืบเน่ืองมาจากแม้ว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่ของแต่ละกลุ่มจะไม่ได้กําหนดเดือนที่ใช้เคมีภัณฑ์อย่างแน่นอน แต่มี

เกษตรกรส่วนหน่ึงของกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 มกีารกําหนดช่วงเวลาการทํานาปี นาปรงัไว้

แน่นอน จงึทราบว่าจะต้องใช้เคมภีณัฑ์ในเดือนใดบ้างแต่ด้านประชากรศาสตร์ที่ศึกษาไม่มี

ความสมัพนัธต่์อการแบ่งกลุ่มเกษตรกรอําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ีไดแ้ก่ เพศสถานภาพอายุ
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ระดบัการศกึษาสงูสุดรายไดต่้อเดอืนพืน้ทีท่าํการเกษตรประเภทของการเกษตรระยะเวลาในการ

ประกอบอาชพีเกษตรกรจํานวนเงนิที่ใช้ซื้อสารเคมกีําจดัศตัรูพชืต่อปีประเภทสารเคมกีําจดั

ศตัรูพชืที่ซื้อใช้ระยะเวลาในการใช้เคมภีณัฑเ์น่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของทัง้ 3 กลุ่ม มี

ลกัษณะเหมอืนกนั คอื เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพสมรส อายุ 50 ปีขึน้ไป มกีารศกึษาระดบั

ประถมศกึษารายไดต่้อเดอืน 10,000 - 15,000 บาทมพีืน้ทีท่ําการเกษตร 20 - 35 ไร่ ทําขา้วนา

ปีและข้าวนาปรงั ทําการเกษตรมาเป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป ซื้อเคมภีณัฑม์ากกว่า 25,000 

บาทต่อปี ใชเ้คมภีณัฑส์าํหรบัฆา่แมลง และใชเ้ป็นระยะเวลา 20 ปีขึน้ไป 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาคสุภาราญ, บุษกรจารวุชริาธนากุล (2557) ทีศ่กึษาเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมร้านค้าปลีกกับการตัดสินใจเลือกร้านค้าเคมีเกษตรของ

เกษตรกรผู้ปลูกขา้วในจงัหวดัชยันาทผลการวจิยัพบว่าคุณลกัษณะของเกษตรกรด้านเพศและ

วุฒกิารศกึษาไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรา้นคา้เคมเีกษตรสําหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างส่วน

ประสมรา้นคา้ปลกีกบัการตดัสนิใจเลอืกรา้นค้าเคมเีกษตรมคีวามสมัพนัธ์ทีร่ะดบันัยสําคญัทาง

สถติ0ิ.05 

ข้อมูลด้านระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมการค้าปลีก ของเกษตรกรอาํเภอบ้าน

หม่ี จงัหวดัลพบุรีได้แก่ ด้านทําเลที่ตัง้ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านส่วนประสมการสื่อสาร

การตลาดดา้นการบรกิารลกูคา้และดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ มดีงัน้ี 

ด้านทําเลที่ตัง้พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับบริเวณร้านมีความกว้างขวาง

สามารถจอดรถได้มากที่สุด เน่ืองจากขนาดบรรจุภัณฑ์ของเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรบาง

ประเภทอาจมขีนาดใหญ่ จงึต้องใช้รถยนต์ในการขนสนิค้า ซึ่งการมทีี่จอดรถจะช่วยอํานวย

ความสะดวกให้กบัผู้บรโิภคได้ ดงันัน้ก่อนการเลอืกทําเลที่ตัง้ของร้านค้า ผู้ประกอบการควร

คํานึงถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชน อํานาจการซื้อการแข่งขนัของกิจการประเภท

เดยีวกนั อุปกรณ์อํานวยความสะดวก เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์โดยรวมสูงสุดและเสยีค่าใช้จ่าย

ตํ่าสุด(วไิลวรรณ ศรจีนัทรอ์โนทยั, 2011) เน่ืองจากเมื่อค่าใชจ้่ายตํ่าสุดกจ็ะทําใหผู้ป้ระกอบการ

ได้กําไรสูงสุด โดยสามารถขายสนิค้าได้ในราคาที่เท่ากบัหรอืตํ่ากว่าร้านค้าอื่นซึ่งในประเด็น

ดงักล่าวกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 ใหค้วามสําคญัในระดบัใกลเ้คยีงกนั แต่กลุ่มที ่2 ให้

ความสาํคญัในระดบัตํ่ากว่า 

ด้านสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับสินค้ามีความครบถ้วนตามความ

ต้องการมากที่สุด เน่ืองจากหากร้านค้ามสีนิค้าหลากหลายประเภทขนาด ราคา และคุณภาพ 

เพื่อใหลู้กค้ามทีางเลอืก นอกจากจะทําให้ลูกคา้รูส้กึว่ารา้นค้าดงักล่าวสามารถตอบสนองความ

ต้องการของตนเองแล้ว ก็ยงัทําให้ลูกค้าสามารถเลอืกซื้อและตดัสนิใจได้สะดวกและรวดเร็ว

ยิง่ขึน้ สามารถเลอืกสิง่ที่ดทีี่สุดสําหรบัตนเองไดก่้อให้เกดิความพงึพอใจต่อรา้นค้า ซึ่งร้านค้า

ควรบรหิารความสมดุลระหว่างระดบัการให้บรกิาร (Service Level) และระดบัสนิค้าคงคลงั
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(Inventory Level) (LevyandWeitz, 2007) ซึ่งในประเดน็ดงักล่าวกลุ่มตวัอย่างกลุ่มที ่1 และ

กลุ่มที ่3 ใหค้วามสาํคญัในระดบัใกลเ้คยีงกนั แต่กลุ่มที ่2 ใหค้วามสาํคญัในระดบัตํ่ากว่า 

ด้านราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการกําหนดราคาสนิค้าจากราคาตลาด

หรอืเท่ากบัรา้นคา้อื่นๆ มากทีสุ่ดเน่ืองจากในการรบัรูข้องลูกคา้หากเปรยีบเทยีบสนิคา้และราคา 

แลว้พบว่ารา้นคา้ใดทีข่ายสนิคา้เหมอืนกนัแต่ขายแพงกว่า ลูกค้าย่อมเลอืกซือ้จากรา้นคา้ทีข่าย

ราคาถูกกว่า เพื่อประโยชน์ในด้านต้นทุนของลูกค้า ดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควร

มุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนสนิค้าโดยอาจทําการต่อรองจากพ่อค้าผู้จดัจําหน่ายหรอืจากผู้ผลิต 

หรอืซื้อสนิค้าคราวละมากๆ หากทําใหต้้นทุนสนิค้าเฉลีย่ต่อหน่วยถูกลง ซึง่ถ้าต้นทุนสนิค้าตํ่า

กว่าคู่แขง่ขนัจะทาํใหไ้ดเ้ปรยีบทางธุรกจิเหนือคู่แขง่ขนัซึง่ในประเดน็ดงักล่าวกลุ่มตวัอย่างกลุ่มที ่

1 ใหค้วามสาํคญัมากกว่ากลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 

ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาดพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการทําแปลง

ทดลองเพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงประสทิธภิาพของสนิค้ามากที่สุดเน่ืองจากการพจิารณาเลอืก

เคมภีณัฑอ์ย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อช่วยทําให้ผลผลติทางทางเกษตรเพิม่ขึ้น หรอืช่วยแก้ปญัหา

ทางการเกษตร เกษตรกรเองกต็้องการความมัน่ใจว่าสนิคา้ชนิดนัน้สามารถใชไ้ด้และไดผ้ลจรงิ 

ซึง่ผูป้ระกอบการขายเคมภีณัฑค์วรมตีวัอย่างใหลู้กคา้ดู เช่น ทําแปลงทดลอง ยกตวัอย่างพืน้ที่

ทางการเกษตรทีใ่ชผ้ลติภณัฑแ์ล้วไดผ้ลด ีเป็นต้น ซึง่เป็นการพสิูจน์ประสทิธภิาพของตวัสนิค้า

ดว้ยผลลพัธท์ีแ่ทจ้รงิ มใิช่คาํกล่าวอา้ง ซึง่ในประเดน็ดงักล่าวกลุ่มตวัอย่างกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 

ใหค้วามสาํคญัในระดบัใกลเ้คยีงกนั แต่กลุ่มที ่2 ใหค้วามสาํคญัในระดบัตํ่ากว่า 

ดา้นการบรกิารลูกคา้พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญักบัการสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกต้องมากทีสุ่ดเน่ืองจากการใหบ้รกิารทีด่กีบัลูกคา้จะส่งผลต่อความ

พงึพอใจ และการซือ้ซํ้าในอนาคต ดงันัน้การทีร่า้นคา้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้

ได้อย่างตรงใจ เป็นไปตามความต้องการ เช่น หยบิสนิค้าได้ถูกต้อง สนิค้าที่เลอืกให้ตรงตาม

วตัถุประสงค์ของการใช้งาน ตอบคําถามไขข้อสงสยัให้ลูกค้าได้ และแนะนําให้ลูกค้าได้ตาม

ต้องการ เป็นต้น ผู้ประการจงึควรให้พนักงานภายในรา้นค้าบรกิารลูกค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ซึง่ในประเดน็ดงักล่าวกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที ่1 ใหค้วามสาํคญัมากกว่ากลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 

ด้านการออกแบบร้านและการจดัวางสนิค้าพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการ

แสดงใบไดร้บัอนุญาต มาตรฐานต่างๆ อย่างชดัเจนมากที่สุดเน่ืองจากการเปิดรา้นเคมเีกษตร

ผูป้ระกอบการรา้นคา้ทุกรายต้องมใีบอนุญาตของกรมวชิาการเกษตรในการขายสารเคมปีุ๋ ยเคมี

และพนัธุพ์ชืต้องมใีบประกาศนียบตัรของกรมวชิาการเกษตรโดยผ่านการฝึกอบรมความรูด้า้น

วตัถุอนัตรายสามารถให้ความรู้แก่เกษตรกรได้ต้องให้ข้อมูลตามฉลากที่กรมวชิาการเกษตร

รบัรองหรอืใช้ภาษาที่เกษตรกรเขา้ใจง่ายเพื่อความปลอดภยัต่อผูผ้ลติผู้บรโิภคและสิง่แวดลอ้ม 

ดงันัน้ผู้ประการควรดําเนินการเปิดรา้นขายสนิคา้อย่างถูกต้อง เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืให้แก่
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เกษตรกรผูบ้รโิภค ซึง่ในประเดน็ดงักล่าวกลุ่มตวัอย่างกลุ่มที ่1 ใหค้วามสําคญัมากกว่ากลุ่มที ่2 

และกลุ่มที ่3 

ซึ่งผลการศกึษาด้านความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีของการศึกษาครัง้น้ีมคีวาม

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ภาวณิกีาญจนาภา (2554)ศกึษาเรื่องการบรหิารส่วนประสมการคา้

ปลีกและการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมแสดงให้เห็นว่า 

ผูป้ระกอบการที่ประสบความสําเรจ็จะมมีุมมองที่ชดัเจนเชงิกลยุทธ์การตลาด มกีารใช้กลยุทธ์

การตลาดจดัการรา้นค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยให้ความใส่ใจกบัการดูแลสนิคา้ภายในรา้นค้า 

การบรหิารการจดัวางและการจดัแสดงสนิค้าอย่างสมํ่าเสมอ และมมีุมมองที่ชดัเจนเกี่ยวกับ

ตําแหน่งทีต่ ัง้ของรา้นคา้เพื่ออํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 
 
การกาํหนดกลยทุธก์ารตลาดสาํหรบักลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากผลการศกึษา พบว่ากลุ่มทีใ่ห้ความสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลกีอยู่ในระดบั

มากทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบกนัทัง้ 3 กลุ่ม คอืกลุ่มที ่3 โดยเรยีงความสาํคญัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 

ดา้นสนิคา้ ดา้นราคา ดา้นการบรกิารลูกค้าด้านทําเลทีต่ ัง้ดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวาง

สนิค้าของรา้น และด้านส่วนประสมการสื่อสารการตลาดตามลําดบั อกีทัง้ยงัเป็นกลุ่มมจีํานวน

กลุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ด นอกจากน้ีกลุ่มที ่1 เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามสําคญัในดา้นทําเลทีต่ ัง้ และการ

ตอบสนองความตอ้งการ ใกลเ้คยีงกบักลุ่มที ่3 จงึเลอืกกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง เพื่อใหไ้ม่

เสยีโอกาสกบักลุ่มดงักล่าว และทําใหไ้ดก้ลุ่มลูกคา้มากขึน้ดงันัน้ การศกึษาครัง้น้ีจงึเลอืกกลุ่มที ่

1 และกลุ่มที ่3 มาเพื่อกําหนดกลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์ด้านสนิค้าในเรื่องความหลากหลายและคุณภาพ กบัด้าน

ราคา ซึ่งกําหนดใหส้่วนประสมค้าปลกีดา้นทําเลทีต่ ัง้ดา้นส่วนประสมการสื่อสารการตลาดด้าน

การบรกิารลกูคา้และดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวางสนิคา้ของรา้นเป็นบรกิารเสรมิ ดงัน้ี 
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ภาพที ่23 กลยทุธก์ารตลาดของกลุ่มเป้าหมาย 

 

การวเิคราะหก์ารแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) 

• กลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในการกําหนด

กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ประกอบดว้ย เป็นกลุ่มเพศหญงิ สมรสแลว้ อายุ 50 ปีขึน้ไป มี

การศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษา มรีายไดต่้อเดอืน 10,000 - 15,000 บาท มี

พืน้ทีท่าํการเกษตรมากกว่า 65 ไร ่ทาํการเกษตรประเภทขา้วนาปีและขา้วนาปรงั

ประกอบอาชพีเกษตรกรเป็นระยะเวลา20 ปีขึน้ไปซือ้สารเคมกีําจดัศตัรูพชืต่อปี

เป็นจํานวนเงินมากกว่า 25,000 บาท ซื้อสารพิษฆ่าแมลง โดยใช้มาเป็น

ระยะเวลา 20 ปีขึน้ไปและไมไ่ดก้ําหนดเดอืนทีแ่น่นอนในการใชเ้คมภีณัฑ ์

• ปจัจยัส่วนประสมการค้าปลีก กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่มีพื้นที่ทํา

การเกษตรมากกว่า 65 ไร่ และทําการเกษตรประเภทขา้วนาปีและขา้วนาปรงัซึง่

เป็นกลุ่มทีท่าํนาตลอดปี โดยการทาํนาแต่ละประเภทนัน้จะประสบปญัหาแตกต่าง

กนัตามฤดูกาล เป็นกลุ่มทีม่พีืน้ที่ทําการเกษตรเยอะ หากซือ้เคมภีณัฑก์จ็ะซือ้ใน

ปรมิาณแปรผนัตามพีน้ที ่ดงันัน้ ปจัจยัส่วนประสมการคา้ปลกีจงึมสี่วนช่วยในการ

วางแผนกลยุทธ ์กระตุ้นใหซ้ือ้ในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ และกระตุ้นใหเ้กดิการกลบัมา

ซื้อซํ้าได้ เช่น จดักิจกรรมทางการตลาดหรอืโปรโมชัน่ (จดักิจกรรมแจกทอง 

จดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดัใหก้บัลูกคา้ ใชค้ลื่นวทิยุกระจายเสยีง ใชร้ถกระจายเสยีง

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆจดับู๊ทสนิค้าในราคาพเิศษ ทําแปลงทดลองเพื่อให้

สินค้า 

ราคา 

3 

1 
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เกษตรกรเหน็ถงึประสทิธภิาพของสนิคา้) มสีนิคา้หลากหลาย เพื่อตอบสนองตาม

ตามตอ้งการของลกูคา้ และกําหนดราคาไมแ่พงไปกว่ารา้นอื่น 

• การบรกิารลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามสีมัพนัธ์อนัดต่ีอรา้นและเพื่อเกิดความภกัดเีป็น

ลูกคา้ประจาํของรา้น สรา้งความพงึพอใจต่อสนิค้าและบรกิาร เช่น ให้ความเป็น

มิตร ยิ้มแย้ม ช่วยเหลือและแนะนําลูกค้าอย่างจริงใจให้บริการเกินความ

คาดหมาย (การใชพ้นกังานขายแนะนําตอบขอ้สงสยัเกี่ยวกบัสนิคา้ภายในรา้นคา้ 

อธบิายหรอืสาธติเกี่ยวกบัวธิกีารใช้ของสนิค้าภายในรา้น ความรวดเรว็ในการ

ให้บรกิาร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกต้อง บรกิารรบั

บตัรเครดิตเกษตรกรในการชําระสนิค้า บรกิารสัง่ซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ และ

บรกิารจดัส่งสนิคา้) เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

สาํหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

จากผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มเกษตรกรนัน้ลกัษณะของแต่ละกลุ่มตลาดมลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์คล้ายคลึงกนั ดงันัน้จงึต้องพจิารณาจากการให้ความสําคญัต่อส่วนประสม

การค้าปลกีเป็นหลกั โดยผู้ประกอบการอาจศกึษาจากการสงัเกตพฤตกิรรมขณะที่ลูกค้ามาซื้อ

สนิค้า ไม่ว่าจะเป็นคําถามที่ลูกค้าถาม ความสนใจในเคมภีณัฑ ์ความสนใจในผลติผลของตน 

เป็นต้น ซึ่งจะช่วยพจิารณาว่าลูกค้ารายนัน้เป็นกลุ่มเป้าหมายหรอืไม่ และลูกค้าใหค้วามสําคญั

ต่อปจัจยัทีส่่งผลต่อการทําการเกษตรของตนมากน้อยเพยีงใด ซึง่จะสามารถเกบ็เป็นขอ้มลูและ

นํามาใช้ในการวางกลยุทธ์นําเสนอสินค้าและขายสินค้าต่อไปได้โดยในแต่ละกลุ่มตลาดมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ให้ความสําคญัในด้านทําเลที่ตัง้ และการตอบสนองความต้องการ 

ดงันัน้ผู้ประกอบการควรอํานวยความสะดวกด้านที่ตัง้ให้แก่ลูกค้า เช่น มทีี่จอดรถบรกิารและ

เพียงพอกบัลูกค้า มอุีปกรณ์ช่วยในการขนย้ายสินค้าจากร้านไปยงัรถของลูกค้า ตัง้อยู่ในที่

สะดวกต่อการเดนิทางมสีถานทีร่องรบัลูกคา้อย่างเหมาะสมเป็นต้น หรอืลูกคา้บางรายทีอ่าจอยู่

ไกลไม่สะดวกในการเดนิทาง กค็วรอํานวยความสะดวกด้วยบรกิารจดัส่งสนิค้าถงึบ้านได้ ทัง้น้ี

ควรนําสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายไมว่่าจะเป็นยีห่อ้ คุณภาพ หรอืขนาดสนิคา้ ใหลู้กคา้ไดเ้ปรยีบ

เทยีบและเลอืกซือ้ตามวตัถุประสงค ์เน่ืองจากลูกคา้แต่ละรายอาจมคีวามต้องการในรายละเอยีด

ทีแ่ตกต่างกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกรที่มพีื้นที่ทําการเกษตรน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น แต่เมื่อ

พจิารณาภายในกลุ่มเอง พบว่าลูกค้าให้ความสําคญัด้านการบรกิารลูกค้าดงันัน้ผู้ประกอบการ
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ควรเริม่จากการแนะนํา บรกิารใหค้ําปรกึษาต่าง ๆ เช่น หากลูกคา้ประสบปญัหาโรคระบาด พชื

ไมโ่ต หรอื พชืมลีกัษณะแปลก สามารถเดนิทางหรอืโทรสอบถามปญัหาโรคพชืต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่

มคี่าใช้จ่าย เป็นต้น นอกจากน้ีควรอธบิายหรอืสาธติเกี่ยวกบัวธิกีารใช้ของสนิค้าภายในร้าน

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกต้องและมบีรกิารดา้นต่าง ๆ เช่น รบับตัร

เครดิตเกษตรกรในการชําระสนิค้าสัง่ซื้อสนิค้าทางโทรศพัท์ และบรกิารจดัส่งสนิค้า เป็นต้น 

นอกจากน้ีควรใหบ้รกิารอยา่งรวดเรว็ จดัควิใหบ้รกิารอยา่งเหมาะสมและยุตธิรรม จดับรรยากาศ

และสถานทีน่ัง่รอใหม้ลีกัษณะผ่อนคลายระหว่างรอ ประกอบกบัควรมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ียิม้แยม้ 

แจ่มใส พูดจาไพเราะแลแสดงความจรงิใจต่อลูกค้าในทุกขัน้ตอน เพื่อให้ลูกค้ารูส้กึประทบัใจ 

และเน่ืองจากเป็นกลุ่มทีง่บน้อย มกัต่อรองราคา จงึควรทํากจิกรรมส่งเสรมิการตลาด เช่น มขีอง

แถมเป็นแฟ้ม สบู่ ถ้วย ชาม เสื้อใส่ทํางาน เพื่อเป็นการดงึดูดและอยากกลบัมาใช้บรกิารอีก 

รวมทัง้ผู้ประกอบการควรเก็บข้อมูลเพิม่จากการสอบถามเป็นรายบุคคลถึงความต้องการใช้

เคมภีณัฑ ์ไดแ้ก่ ลกัษณะ ราคา วตัถุประสงค ์รวมถงึความพงึพอใจต่อรา้นคา้ หากพบว่าดา้นใด

ทีไ่ม่พงึพอใจและสามารถปรบัปรุงเพื่อกระตุ้นใหลู้กคา้ซือ้สนิคา้เพิม่ขึน้ได ้ผูป้ระกอบการก็ควร

นําไปปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ 

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ให้ความสําคญัต่อส่วนประสมการค้าปลกีทุกด้านดงันัน้นอกจากสิง่ที่

ผูป้ระกอบการควรปฏบิตัต่ิอลูกค้าในกลุ่มที ่1 แลว้ ผูป้ระกอบการจะต้องพฒันาในดา้นส่วนประ

สมการสื่อสารการตลาดเช่น การออกพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรู ้ทัง้น้ีอาจเชญิผูเ้ชีย่วชาญไป

วเิคราะห์ปญัหาและเสนอแนะวธิแีก้ปญัหาใหก้บัเกษตรกร โดยอาจพ่วงการขายสนิค้าของทาง

รา้นเขา้ไปดว้ย การมโีปรโมชัน่ แถม ลด แจก เป็นต้น และดา้นการออกแบบรา้นและการจดัวาง

สนิค้าเช่น ควรจดัวางสนิค้าให้ลูกคา้สามารถหยบิจบั และอ่านรายละเอยีดได้ ออกแบบและจดั

วางสนิค้าใหดู้โล่งโปร่งอากาศถ่ายเท ไม่อดึอดัและไม่เป็นอนัตรายจากการที่สนิคา้อาจตกหล่น 

หรอืสารเคมรี ัว่ไหลออกมา เขยีนป้ายกํากบัสนิคา้ ขอ้หา้ม จดัหมวดหมูส่นิคา้และเคมภีณัฑอ์ย่าง

ชดัเจนเป็นต้น และเพื่อให้สรา้งความภกัดต่ีอรา้นค้า(Royalty) อาจมกีารเปิดรบัสมคัรให้เป็น

สมาชกิของรา้น โดยสมาชกิจะได้สนิค้าราคาพเิศษ สามารถเก็บคะแนนจากยอดซื้อ สามารถ

นํามาเป็นส่วนลดสนิคา้ได ้หรอืลุน้รบัผลติภณัฑส์ารเคมทีีม่คีุณภาพเป็นอนัดบัตน้ๆไปใช ้

 

สาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป  

ในการทาํวจิยัการแบ่งกลุ่มเกษตรกรโดยใชค้วามสําคญัของส่วนประสมการคา้ปลกีในการ

ตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร อําเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบุร ีครัง้น้ี ซึง่หากมกีารวจิยัในครัง้

ต่อไป ควรจะมกีารเพิม่เตมิขอ้มลูดงัน้ี เพื่อใหไ้ดง้านวจิยัทีส่มบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

1. ศกึษาเพิม่เตมิในกลุ่มผู้บรโิภคที่ซือ้เคมภีณัฑ ์เพื่อจะได้ครอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภคมาก

ขึน้ และไดข้อ้มลูทีแ่สดงถงึกลุ่มประชากรของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 
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2. ควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัอื่นๆ ทีส่่งผลต่อใหค้วามสําคญัต่อส่วนประสมการคา้ปลกีใน

การตดัสนิในซือ้เคมภีณัฑ ์เช่น การรบัรูต่้อตวัผลติภณัฑ ์การรบัรูต่้อรา้นคา้เคมภีณัฑ ์ 

3. ศกึษาเพิม่เตมิให้ครอบคลุมพืน้ทีใ่นแต่ละภูมภิาคของประเทศไทยเพื่อสามารถนําผล

มาเปรยีบเทยีบกนัจะไดเ้หน็ความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 

4. ควรศกึษาถงึผลติภณัฑป์ระเภทอื่นนอกเหนือจากเคมภีณัฑ ์เช่น ผลติทางการเกษตร

อินทรยี์ เน่ืองจากปจัจุบนัเป็นการเกษตรทางเลอืก และมผีู้บรโิภคที่รกัสุขภาพให้

ความสนใจเป็นจาํนวนมาก 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

สํานักงานเกษตร, กระทรวง.19 กันยายน 2557.  ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร [ออนไลน์].  

 เขา้ถงึไดจ้าก: http://mueang.lopburi.doae.go.th/databasic5.htm 

อะนุพร อยู่สุข. 2553. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกร

 อาํเภอ บางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก.” การศกึษาคน้ควา้วจิยัอสิระปรญิญา มหาบัณฑิต

 สาขาบรหิารธุรกจิคณะบรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตรแ์ละการสื่อสาร มหาวทิยาลยันเรศวร 

อาทติยา อายุยนื.2554.“พฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

 ปุ๋ ยสําเร็จรูปของเกษตรกรในเขตอําเภอบ้านหลวง จงัหวดัน่าน.” การศึกษา

 ค้นคว้าวิจ ัยอิสระปริญญามหาบัณฑิตสาขาบริหารธุ รกิจ  คณะบริหารธุ รกิจ 

 เศรษฐศาสตรแ์ละการสื่อสาร มหาวทิยาลยันเรศวร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mueang.lopburi.doae.go.th/databasic5.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม เร่ือง การแบง่กลุ่มเกษตรกรโดยใช้ความสาํคญัของส่วน 

ประสมการค้าปลีกในการตดัสินใจซ้ือเคมีภณัฑข์องเกษตรกร  

อาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบรีุ 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อประกอบการจดัทําวชิา การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตามหลกัสูตร 

บรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ผูว้จิยัใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านในการ

ตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ความเพื่อประโยชน์ทางการศกึษา 

 

 ท่านประกอบอาชพีเกษตรกรใช่หรอืไม่? 
 ใช่     ( หากใช่ กรณุาตอบแบบสอบถามต่อในส่วนถดัไป ) 

 ไมใ่ช่  ( หากไมใ่ช่ กรณุาส่งกลบัคนืใหก้บัผูแ้จกแบบสอบถาม ) 
 

ส่วนท่ี 1:ความสาํคญัดา้นส่วนประสมการคา้ปลกีในการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑข์องเกษตรกร  

 อําเภอบา้นหมีจ่งัหวดัลพบุร ี 

 

คาํช้ีแจงโปรดทําเครือ่งหมายถูกลงใน  ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

ปัจจยัส่วนประสมการค้าปลีก 

ไม่

สาํคญั

อย่างย่ิง 

สาํคญั

น้อย 

สาํคญั

ปาน

กลาง 

สาํคญั

มาก 

สาํคญั 

อย่างย่ิง 

ด้านทาํเลท่ีตัง้ 

1. ทีต่ ัง้ของรา้นมคีวามสะดวกสบายใน

การเดนิทางไป 

     

2.ทีต่ ัง้ของรา้นอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถงึ

งา่ย 

     

3.บรเิวณรา้นมคีวามกวา้งขวางสามารถ

จอดรถได ้

     

4.ป้ายบอกทีต่ ัง้รา้นมคีวามชดัเจน      
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ปัจจยัส่วนประสมการค้าปลีก 

ไม่

สาํคญั

อย่างย่ิง 

สาํคญั

น้อย 

สาํคญั

ปาน

กลาง 

สาํคญั

มาก 

สาํคญั 

อย่างย่ิง 

ด้านสินค้า 

5.การนําสนิคา้ยีห่อ้ใหม่ๆ มาจาํหน่าย 

     

6. สนิคา้มใีหเ้ลอืกหลากหลายยีห่อ้      

7.สนิคา้มคีวามครบถว้นตามความ

ตอ้งการ 

     

8.ขนาดของสนิคา้มคีวามหลากหลาย 

เช่น ขนาดเลก็,กลาง,ใหญ่ และขนาด

ทดลอง เป็นตน้ 

     

ด้านราคา 

9.กําหนดราคาสินค้าจากราคาตลาด

หรอืเท่ากบัรา้นคา้อื่นๆ 

     

10.ลกูคา้สามารถต่อรองราคาได ้      

11. สินค้ามีหลายราคาตามระดับ

คุณภาพของสนิคา้ 

     

12.การใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้      

ด้านส่วนประสมการส่ือสาร

การตลาด 

13.การจดักจิกรรมแจกทองใหก้บัลกูคา้ 

     

14.การจดัทรปิเทีย่วต่างจงัหวดัใหก้บั

ลกูคา้ 

     

15.การใชค้ลื่นวทิยกุระจายเสยีงในการ

ประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆ 

     

16. การใชร้ถกระจายเสยีง

ประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆ 

     

17. การจดับู๊ทสนิคา้ในราคาพเิศษ      

18.การทําแปลงทดลองเพือ่ใหเ้กษตรกร

เหน็ถงึประสทิธภิาพของสนิคา้ 
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ปัจจยัส่วนประสมการค้าปลีก 

ไม่

สาํคญั

อย่างย่ิง 

สาํคญั

น้อย 

สาํคญั

ปาน

กลาง 

สาํคญั

มาก 

สาํคญั 

อย่างย่ิง 

ด้านการบริการลูกค้า 

19.การใชพ้นกังานขาย เพื่อคอยให้

คาํแนะนําตอบขอ้สงสยัเกี่ยวกบั

สนิคา้ภายในรา้นคา้ 

 

     

20.การอธิบายหรือสาธิต เกี่ ย วกับ

วธิกีารใชข้องสนิคา้ภายในรา้น 

     

21. ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร      

22.สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

23.บริการรบับัตรเครดิตเกษตรกรใน

การชาํระสนิคา้ 

     

24.บรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ทางโทรศพัท ์      

25.บรกิารจดัส่งสนิคา้      

ด้านการออกแบบร้านและการจัด

วางสินค้า 

26.การจดัสนิคา้อยา่งเป็นระเบยีบ แบ่ง

หมวดหมูอ่ย่างชดัเจน 

     

27. การแสดงใบไดร้บัอนุญาต 

มาตรฐานต่างๆ อยา่งชดัเจน 

     

28.การสรา้งบรรยากาศภายในรา้นคา้

ใหม้คีวามทนัสมยั 

     

29.การปรบัเปลีย่นตําแหน่งของสนิคา้

ภายในรา้นคา้ตามเทศกาล 

     

30.การจดัวางสนิคา้สนิคา้ทีม่ยีอดขายดี

บรเิวณเคาน์เตอรค์ดิเงนิเพื่อจงูใจลกูคา้ 
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ส่วนท่ี 2:ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจงโปรดทําเครือ่งหมายถูกลงในทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 

 

1.เพศของท่าน 

 

  ชาย    หญงิ 

2. สถานภาพของท่าน 

 โสด    สมรส 

  หยา่รา้ง    อื่นๆ 

3.อายขุองท่าน 

 อายตุํ่ากว่า 20 ปี  อาย ุ20-29 ปี  

 อาย ุ30-39 ปี  อาย ุ40-49 ปี 

 อาย ุ50 ปีขึน้ไป 

4.ระดบัการศกึษาสงูสุดของท่าน 

 ไมไ่ดเ้รยีน   ประถมศกึษา   

  มธัยมศกึษาตอนตน้  มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.  

  อนุปรญิญา / ปวส.  ปรญิญาตรขีึน้ไป 

5.รายไดต่้อเดอืนของท่าน 

   ตํ่ากว่า 10,000 บาท   10,000 - 15,000 บาท 

  15,001 - 20,000 บาท   มากกว่า 20,001 บาท 

6.พืน้ทีท่าํการเกษตรของท่าน 

   ตํ่ากว่า 20 ไร ่  20 - 35 ไร่ 

  36 - 50 ไร่   51 – 65 ไร ่   

มากกว่า 65 ไร่ 

7.ท่านทําการเกษตรประเภทใด  

 ขา้วนาปี 

 ขา้วนาปรงั 

 ขา้วนาปีและขา้วนาปรงั 

8.ระยะเวลาในการประกอบอาชพีเกษตรกรของท่าน 

 ตํ่ากว่า 5 ปี   5-10 ปี 

 11-15 ปี   16-20 ปี 
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 20 ปีขึน้ไป 

9.ท่านซือ้สารเคมกีําจดัศตัรพูชืเป็นเงนิประมาณปีละเท่าไร 

   ตํ่ากว่า 10,000 บาท   10,000 - 15,000 บาท 

  15,001 - 20,000 บาท   20,001 – 25,000 บาท  

 มากกว่า 25,000 บาท 

10.ส่วนใหญ่ท่านซือ้สารเคมกีําจดัศตัรพูชืประเภทใด 

สารพษิฆา่แมลง 

 สารพษิกําจดัวชัพชื 

  อื่นๆ (โปรดระบุ) 

 ไมท่ราบ 

11.ระยะเวลาในการใชเ้คมภีณัฑข์องท่าน 

 ตํ่ากว่า 5 ปี   5-10 ปี 

 11-15 ปี   16-20 ปี   

 20 ปีขึน้ไป 

12.ช่วงเดอืนใดทีท่่านมกีารใชเ้คมภีณัฑม์ากทีสุ่ด 

  มกราคม –มนีาคม   เมษายน - มถุินายน 

  กรกฎาคม – กนัยายน ตุลาคม – ธนัวาคม 

 ไมแ่น่นอน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

ขอขอบพระคณุในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



 

ประวติัผูศึ้กษา 

 

นางสาวณัชชา  สงิห์สูง เกิดเมื่อวนัอาทติย์ที่ 11 พฤศจกิายน 2533 สําเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัแม่โจ ้เชยีงใหม่ คณะผลติกรรมการเกษตร สาขาเกษตรเคม ีเมื่อปี

การศกึษา 2556 และไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ กลุ่ม

วิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2556 

ปจัจบุนัช่วยงานครอบครวัประกอบการ ห.จ.ก เพชรพลอยก่อสรา้ง 
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