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บทคัดย่อ 

         การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรในเขตอําเภอสรรพ
ยาจังหวัดชัยนาทที่ต้องการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน  ซึ่งเป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมาย (2) ลักษณะของการนําเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ไปใช้ประโยชน์ 
(3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน (4) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร กับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการ
เตรียมดิน (5) ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืนๆที่อาจเป็นประโยชน์ที่จะนํามาพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินแก่เกษตรกรได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่เกษตรกรชาวนาจังหวัดชัยนาท จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ t และการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test or One-Way ANOVA) 
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         สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
         เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 46 - 65 ปี จบการศึกษาต่ํากว่า ป.6   จํานวน
สมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คน จํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน (ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียนอยู่) 2 - 3 คน 
รายได้จากการทํานาต่อปี ไม่เกินสองแสนบาท พ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง 10 - 20 ไร่ ส่วนพ้ืนที่
การทํานาที่ เช่าผู้ อ่ืนทําไม่ เกิน 10 ไร่ จํานวนปีที่มีประสบการณ์ ในการทํานาส่วนใหญ่จะมี
ประสบการณ์ในการทํานามากกว่า 11 ปีขึ้นไป จํานวนไร่ที่ทํานาในปี 2556 ที่ผ่านมา (ทั้งในที่ของ
ตนเองและที่ของผู้อ่ืน) 10 - 20 ไร่ ในปี 2556 ที่ผ่านมาทํานา จํานวน 2 รอบ  ส่วนแนวคิดเก่ียวกับส่วน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับ
การเตรียมดิน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.17)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคาของ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.54) ส่วนรองลงมา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ( X  = 2.37) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X  = 1.91) และด้านตัวสินค้าที่เป็น
เครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดิน ( X  = 1.89) อยู่ในระดับน้อย และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐาน
ของประชากร กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดินของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท น้ัน พบว่า (1) เกษตรกรชาวนาที่มีอายุ
แตกต่างแสดงความเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
สําหรับการเตรียมดิน ไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน ยกเว้นในปัจจัยด้านราคาในประเด็นให้ผ่อนชําระได้
นานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) เกษตรกรชาวนาท่ีมีรายได้จากการทํานาต่อปีแตกต่าง
กันมีผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินไม่
แตกต่างกันในทุกๆด้าน ยกเว้นในปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายในประเด็นทําเลที่ต้ังของตัวแทน
จําหน่ายไปมาสะดวกด้วยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) เกษตรกรชาวนาที่มีพ้ืนทํานาเป็นของ
ตนเองแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตร
สําหรับการเตรียมดินไม่แตกต่างกันในทุกๆด้านยกเว้นปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่าย ในประเด็นการ
ให้บริการที่อบอุ่นของร้านตัวแทนจําหน่ายด้วยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract 

         The objectives of this research were to study ( 1 )  fundamental factors of rice 
farmers using agricultural machine for land preparation in Chainat Province which were 
population under study (2 ) their behavior in utilizing the land preparation machine 3) 
marketing mix influential to their decisions to purchase the machine (4) the relationship 
between marketing mix and the fundamental factors of the population 5) suggestions 
and recommendations that will be beneficial to suppliers of the machines in their 
providing of better service to their customers . Samples included 100 farmers from 
Chainat Province. The tool used to aid the research was questionnaire .Statistics used 
in this research included percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test or 
one-way Analysis of Variance.   
         The outcome of the research revealed that the majority of samples were female, 
46-65 years of age, 6th grade graduates, with member of family between 4-5 persons. 
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They have 2-3 persons of working age in their family. The primary income from farming 
was less than 200,000 Baht.  They own 10-20 rai plot of land on average while the 
average size of land rented was less than 10 rai. They had experience in farming for 
years. During the past 2013 season, they grew two crops a year. 
         Study of marketing mix showed that on average, the score was low ( X  = 2.17). 
Study of each factors indicated that the score on price was moderate ( X  = 2 .5 4 ) 
followed by channel of distribution ( X  = 2.37) marketing promotion ( X  = 1.91) while 
the score in product was low ( X  = 1 .8 9 ) . Study of the relationship between the 
marketing mix and the fundamental factors of farmers revealed that farmers with 
different ages did differ in their opinion on certain aspect of price, that farmers with 
different levels of income did differ in their opinion on certain aspect of channel of 
distribution, that farmers with different sizes of land owned did differ in their opinion on 
certain aspect of channel of distribution at 0.05 level of significance. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา (Rationale of study) 
         ภาคเกษตรกรรมของไทยมีบทบาทและความสําคญัต่อเศรษฐกิจและการสร้างงานของประเทศ
ไทยมาเป็นระยะเวลานาน จากข้อมูลสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) พบว่าประเทศไทยมี
เศรษฐกิจแบบผสม มีรายได้หลักจากภาค อุตสาหกรรม, การค้าส่ง ค้าปลีก, การขนส่งและการสื่อสาร, 
เกษตรกรรม, ก่อสร้างและเหมืองแร่, และ บริการด้านอ่ืน ๆ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.1, ร้อยละ 
13.4, ร้อยละ 10.2, ร้อยละ 8.3, ร้อยละ 4.3, และ ร้อยละ 25.7 ของ GDP (Gross Domestic 
Product) ตามลาํดับ ซึ่งสดัส่วนต่อแรงงานไทยอยู่ในภาคเกษตรกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.2 
ของแรงงานทั้งประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556: ระบบออนไลน์) โดยประเทศไทยมีผู้ถอื
ครองทําการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสํามะโน (1 พฤษภาคม 2556) 5.9 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 25.9 
ของครัวเรือนทั้งประเทศ มีเน้ือที่ถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น 114.6 ล้านไร่ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 
2556: ระบบออนไลน์) จากสถิติดังกล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่าประชากรไทยจํานวนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ 
         การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง 
จากเดิมที่การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ถือครองนั้นอยู่ในเกณฑ์ตํ่า เกษตรกรทํางานด้วยความเหน่ือยยาก 
มีรายได้น้อย และมาตรฐานชีวิตตํ่า มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยทุ่นแรงและเพ่ิมความสามารถ
ในการผลิต จากที่เคยผลิตเพ่ือใช้บริโภคในครอบครัวอย่างเดียวมาเป็นผลิตเพ่ือจําหน่ายหรือผลิตเพ่ือ
อุตสาหกรรม ปัจจุบันเกษตรกรไทยในหลายพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเชิงพาณิชย์ จากเดิมที่
เกษตรกรสามารถทํานาได้เพียงปีละครั้ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเมล็ดพันธ์ุข้าวให้สามารถทํานาได้
หลายคร้ัง การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ถือครองมีอัตราสูง มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น  
         แม้ว่าแนวโน้มการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นมากในหลายพ้ืนที่ซึ่งมี
การปลูกข้าวหลายคร้ังเช่น ในบริเวณภาคกลาง แต่ยังมีหลายพ้ืนที่ในประเทศไทยที่การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมยังคงมีความลําบาก  โดยยังคงใช้แรงงานสัตว์ มีรายได้ ตํ่า เช่น  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรจํานวนมากต้องละทิ้งถิ่นที่อยู่มาประกอบอาชีพรับจ้างในภาคกลางใน
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ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผู้ถือครองทางการเกษตรมากท่ีสุดในประเทศไทย (สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2556: ระบบออนไลน์) จากการวิเคราะห์หาเหตุผล การประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าขาดขีดความสามารถการแข่งขันในหลายด้าน เช่น ต้นทุนการผลิตที่
สูง ระยะเวลาการเพาะปลูกที่ยาวนาน อัตราผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน เป็นต้น   
         ปัญหาสําคัญในด้านการเกษตรของไทยอย่างหน่ึงก็คือ การขาดแคลนแรงงานทางด้านเกษตร 
สาเหตุเน่ืองจากแรงงานภาคเกษตรส่วนหน่ึงย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอ่ืน ๆ ดังน้ัน
การนําเคร่ืองทุ่นแรงมาใช้จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 
         การนําเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพมาใช้ใน
การทําเกษตรกรรมเป็นปัจจัยสําคัญในการขยายกําลังการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดระยะเวลา
ในการเพาะปลูก นอกจากจะเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและลดต้นทุนแล้ว การนําเคร่ืองจักรกล
การเกษตรที่เหมาะสมมาใช้ยังช่วยลดการใช้แรงงานและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตให้สูงขึ้น ทั้งน้ี
ในส่วนของการทํานาปลูกข้าว เครื่องจักรกลการเกษตรในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็นสาม
ประเภทดังน้ี 
         1. เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับก่อนการเก็บเก่ียว เช่น รถไถเดินตาม รถไถน่ังขับ รถแทรค
เตอร์ไถนา รถพรวนดินตีนตะขาบ เป็นต้นมีบทบาทในการทุ่นแรงและลดต้นทุนการทํางานด้านการ
เตรียมดินหลักและการเตรียมดินรอง  
         2. เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเก็บเก่ียว เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว มีความสําคัญในการลด
เวลาและลดอัตราความเสียหายระหว่างการเก็บเก่ียว 
         3. เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับหลังการเก็บเก่ียว เช่น เครื่องอบลดความช้ืนเมล็ดพืช โรงสี
ข้าว โรงคัดเมล็ดพันธ์ุ มีความสําคัญในด้านการบํารุงรักษา และการแปรรูปผลผลิต 
         จังหวัดชัยนาทเป็นหน่ึงในแหล่งทํานาปลูกข้าวนาปรังที่สําคัญของไทยซึ่งมีระบบการจัดการนํ้า
ชลประทานกระจายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยา ณ อําเภอสรรพยา ซึ่งเขื่อนดังกล่าวก่อสร้างตามโครงการ
เจ้าพระยาใหญ่มาต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2500 (กรมชลประทาน, 2550: ระบบออนไลน์) ทั้งน้ีระบบ
คลองชลประทานในโครงการเจ้าพระยาใหญ่น้ีอํานวยประโยชน์แก่การทํานาปลูกข้าวในบริเวณจังหวัด
ชัยนาทอย่างมากต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การทํานาปลูกข้าวนาปรังในบริเวณดังกล่าวมีความ
แพร่หลายและรุ่งเรือง การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินในบริเวณนี้จึงมีความ
จําเป็นอย่างมาก เพราะการทํานาปรังหลายครั้งต่อปีต้องการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การใช้
เครื่องจักรกลเตรียมดินในบริเวณน้ีจึงมีทั้งแบบที่เจ้าของเครื่องจักรใช้เครื่องจักรทํานาของตัวเอง และ
ใช้เครื่องจักรรับจ้างทํานา และยังมีการใช้เครื่องจักรเตรียมดินหลากหลายชนิดอีกด้วย การเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินในบริเวณจังหวัดชัยนาทจึงเกิดขึ้นเป็นระยะหลังฤดูเก็บ
เก่ียวในแต่ละรอบทํานา  
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         จากความสําคัญของภาคเกษตรกรรมดังที่กล่าวข้างต้น การเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
สําหรับการเตรียมดินให้เหมาะกับการใช้งานของเกษตรกรย่อมเป็นสิ่งสําคัญทั้งน้ีเพราะในสายตาของ
เกษตรกรเอง  การลงทุนซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรจัดเป็นการลงทุนครั้งสําคัญครั้งหน่ึงหรือเพียงไม่ก่ี
ครั้งในชีวิตของพวกเขา เพราะใช้เงินลงทุนสูง  ยิ่งไปกว่าน้ัน  การเลือกเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่
ถูกต้องสามารถที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทําเกษตรกรรมของเกษตรกรและทําให้พวกเขามีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   ด้วยเหตุน้ีเอง หากสามารถศึกษาทราบได้ว่า ปัจจัยใดบ้างที่จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรฯ ของเกษตรกร  ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทางราชการ
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนนักธุรกิจที่ประกอบการขายเคร่ืองจักรกลการเกษตรเหล่าน้ี   ผู้วิจัยจึงมีความ
มุ่งมั่นที่จะศึกษาเรื่องน้ี โดยมุ่งเน้นไปที่เกษตรกรในเขตอําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท เพราะ
เกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการทํานาหลายครั้งต่อปี และประสบปัญหาการขาดเครื่องทุ่นแรงในการ
เตรียมดินอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 คําถามการวิจัย 
         เกษตรกรใช้ปัจจัยใดบ้างในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 

1.3 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
         1.3.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรในอําเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาทที่ต้องการซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

         1.3.2 เพ่ือศึกษาลักษณะของการนําเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ไปใช้
ประโยชน์ 

         1.3.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
เครื่องเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 

         1.3.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร กับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 

         1.3.5 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืนๆที่อาจเป็นประโยชน์ที่จะนํามาพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินแก่เกษตรกรได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
         1.4.1 ประชากรท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจักรกลการเกษตรสํา
หับการเตรียมดินต่างกัน          

         1.4.2 ประชากรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินของเกษตรกรแตกต่างกัน 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
         ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังน้ี 

         1.5.1 ด้านเน้ือหา: การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 

         1.5.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ประชากรที่ทําการศึกษาคือ เกษตรกรซ่ึงเป็นชาวนาใน
เขต อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีจํานวน 4,241 คน กลุ่มตัวอย่างคือเกษตรกรในเขตตําบลบาง
หลวง อําเภอสรรพยา จังหวัด ชัยนาท ผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินจํานวน 100 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

         1.5.3 ด้านสถานที่: ครอบคลุมเฉพาะเกษตรกรจาก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

         1.5.3 ด้านเวลา: เวลาที่ใช้ในการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2557 ถึง เดือน
กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 

         1.5.4 ตัวแปร  

                  1 .5 .4 .1 ตัวแปรอิสระ  คือ  ข้อมูลส่วน บุคลของเกษตรกรซึ่ งเป็นข้อมูล ด้าน
ประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้จากการทํานา ขนาดของครอบครัว 
จํานวนไร่ที่ทํานา 

                  1.5.4.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 
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1.6 คํานิยามศัพทเ์ฉพาะ 
         1.6.1 เครื่องจักรกลการเกษตร (agricultural machine) หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในภาค
เกษตรกรรรมเกี่ยวกับพืชและสัตว์ ทั้งที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการทุ่นแรง การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
การเพ่ิมคุณภาพ การแปรสภาพผลผลิตการเกษตร และการสนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรม (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554: ระบบออนไลน์) 

         1.6.2 เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับเตรียมดิน หมายถงึ เคร่ืองจักรกลการเกษตรที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการทุ่นแรงในการเตรียมดินเพ่ือใช้สําหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น 
รถไถเดินตาม รถพรวนดิน รถแทรคเตอร์ เป็นต้น  

         1.6.3 พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร หมายถึง พ้ืนที่รวมของที่ดินทุกผืนที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงถือ
ครองอยู่และใช้ทําการเกษตร ซึ่งอาจเป็นเจ้าของ เช่า หรือได้ทําฟรี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555: 
ระบบออนไลน์) 

         1.6.4 บริการรับจ้างเตรียมดิน หมายถึง การท่ีผู้เป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับ
การเตรียมดินใช้เครื่องจักรน้ันในการให้บริการเตรียมดินแก่เกษตรกรที่ต้องการบริการดังกล่าว โดย
ก่อนการให้บริการรับจ้างเตรียมดิน เจ้าของนา (ในกรณีรับจ้างเตรียมดินสําหรับการปลูกข้าว) และผู้
ให้บริการรับจ้างเตรียมดิน จะมีการตกลงรายละเอียดของบริการก่อน เช่น วันและเวลา อัตรา
ค่าบริการ ผู้รับผิดชอบค่านํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวนไร่ของพ้ืนที่เตรียมดิน รุ่นและย่ีห้อของเครื่องจักรที่
จะใช้เตรียมดิน เป็นต้น ทั้งน้ีอัตราค่าบริการและการรับผิดชอบค่านํ้ามันเช้ือเพลิงจะมีรูปแบบการตก
ลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ในจังหวัดต่างๆ  

         1.6.5 การจัดการนํ้าชลประทาน หมายถึงการจัดส่งนํ้าให้ไปถึงพ้ืนที่เพาะปลูกในเวลาและ
ปริมาณที่พืชต้องการ เพ่ือให้การเพาะปลูกน้ันเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดและยังหมายรวมถึง 
การกําจัดนํ้าที่มากเกินความต้องการออกจากพ้ืนที่เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของพืชและอํานวยความสะดวกต่อการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ด้วย (กรมชลประทาน, 2553: ระบบ
ออนไลน์) 

         1.6.6 การทํานาปรัง คือนาข้าวที่ ต้องทํานอกฤดูทํานาเพราะในฤดูทํานา นํ้ามักจะมาก
เกินไป  ซึ่งข้าวที่ใช้ทํานาปรังจะเป็นข้าวที่แสงไม่มีอิทธิพลต่อการออกดอก ซึ่งเรียกว่า "ข้าวนาปรัง" 
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หรือ "ข้าวไม่ไวแสง"  ซึ่งเป็นข้าวที่ออกตามอายุ ไม่ว่าจะปลูกเมื่อใด พอครบอายุก็จะเก็บเก่ียว
ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552: ระบบออนไลน์) 

1.7 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

         1.7.1 ทําให้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทที่ต้องการซื้อเคร่ืองจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
         1.7.2 ทําให้ทราบลักษณะการนําเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินไปใช้งาน 

         1.7.3 ทําให้ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 

         1.7.4 ทําให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร กับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 

         1.7.5 ทําให้ได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆที่อาจเป็นประโยชน์ที่จะนํามาพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินแก่เกษตรกรให้สอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกร และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
         การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน
ของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี 
         2.1.1 แนวคิดด้านทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process Theory) 
         2.1.2 แนวคิดด้านทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
         2.1.3 แนวคิดด้านทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
2.1.1 แนวคิดด้านทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process Theory) 
         ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อเป็นลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 
5 ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ คือ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก 
การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกภายหลังการซื้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซื้อจริงๆ และมี
ผลกระทบหลังจากการซื้อ (P.Kotler and K.L.Keller, 2012 : 188) โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนดังน้ี 

 
ภาพท่ี 1 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
ที่มา : (P.Kotler and K.L.Keller, 2012 : 188) 

         1. การรั บ รู้ ถึ งค วาม ต้ อ งก าร  (need arousal) ห รือ ก ารรั บ รู้ ถึ ง ปั ญ ห า  (problem 
recognition)หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจาก
สิ่งกระตุ้นกระตุ้น เช่นความหิว อ้วน ฯลฯ 

การรับรู้ถงึ

ความ

ต้องการ 

การค้นหา

ข้อมลู 

การ

ประเมินผล

ทางเลือก 

การ

ตดัสนิใจ

ซือ้ 

ความรู้สึก
ภายหลัง
การซื้อ
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         2. การค้นหาข้อมูล (information search) ถ้าผู้บริโภคต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์อันเน่ืองมากจาก
การกระตุ้นต่างๆ แล้ว ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์น้ันเพ่ือประกอบการตัดสินใจดังน้ัน 
นักการตลาดจึงต้องให้ความสนใจเก่ียวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคจะเข้าไปแสวงหา ซึ่งประกอบด้วย 5 
แหล่งหลัก คือ 
                  2.1 แหล่งบุคคล (personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก ฯลฯ 
                  2.2 แหล่งการค้า (commercial sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา ตัวแทนการค้า การ
จัดแสดงสินค้า ฯลฯ 
                  2.3 แหล่งชุมชน (public sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ 
                  2.4 แหล่งประสบการณ์ (experiential sources) 
                  2.5 แหล่งทดลอง (experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานท่ีสํารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หรือหน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
         3. การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternative) ผู้บริโภคจะนําข้อมูลที่ได้รวบรวม
ไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 
                  3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้บริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงจะมีคุณสมบัติกลุ่มหน่ึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกของผู้ซื้อ
สําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน 
                  3.2 การให้นํ้าหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และจัดลําดับความสําคัญ
สําหรับคุณสมบัติต่าง ๆ 
                  3.3 ความเช่ือถือเก่ียวกับตรา เน่ืองจากความเช่ือถือของผู้บริ โภคขึ้นอ ยู่ กับ
ประสบการณ์ของผู้บริโภคและความเช่ือถือเก่ียวกับตราผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
                  3.4 เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่มต้นด้วย
การกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่างๆ 
         4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หน่ึง
หลังจากมีการประเมินผลทางเลือกในขั้นที่ 3 จะช่วยให้บริโภคกําหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์
ต่างๆท่ีผู้บริโภคชอบมากท่ีสุด การตัดสินใจซื้อจึงเกิดขึ้น หลังจากประเมินทางเลือก (evaluation of 
alternative) แล้วเกิดความต้ังใจซื้อ (purchase intention) และเกิดการตัดสินใจซื้อ (purchase 
decision) ในที่สุด แต่ก่อนตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะคํานึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ 
                  4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลที่เก่ียวข้องจะมี
ผลทั้งด้านบวก และด้านลบ ต่อการตัดสินใจซื้อ 
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                  4.2 ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (anticipated situational factors) ผู้บริโภคจะ
คาดคะเนปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
                  4.3 ปัจจัยสถานการณ์ที่ ไม่ได้คาดคะเนไว้ (unanticipated situational factors) 
ขณะที่ความต้ังใจซื้อ เช่น ผู้บริโภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผู้บริโภคเกิดอารมณ์เสียหรือ
วิตกกังวลจากรายได้ นักการตลาดเชื่อว่าปัจจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจของแต่ละบุคคลจะต้องมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได้ นักการตลาดต้องใช้ความ
พยายามเพ่ือทําความเข้าใจต่อพฤติกรรมการซื้อเพ่ือลดภาวะความเสี่ยง 
         5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (post purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ
หลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความรู้สึกน้ีขึ้นกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความคาดหวัง
ของผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปนั้นสามารถสนองตามที่เขาต้องการได้จริงตามคําโฆษณาหรือไม่และ
หลังจากซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจหรือไม่พึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ หากเกิดความพึงพอใจก็จะทําให้เกิดการซื้อซ้ําและการบอกต่อ หากไม่ได้รับความ
พอใจก็อาจจะหันไปสนใจผลิตภัณฑ์ย่ีห้ออ่ืนแทน 
2.1.2 แนวคิดด้านทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
         พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคทําการค้นหา การซื้อ การใช้ การ
ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือ
หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของคนเกี่ยวข้องกับการซื้อ และการขาย
สินค้า (P.Kotler and K.L.Keller, 2012 : 173)  
         การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย
เก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรม
การซื้อและการใช้ของผู้บริโภค คําตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด 
(Market strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมคําถามที่ใช้เพ่ือ
ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย WHO?, WHAT?, WHEN?, 
WHERE?, HOW? และ  WHY? เพ่ื อค้ นห าคํ าตอบ  7 ประการ  หรือ  7Os ซึ่ งป ระกอบ ด้วย 
OCCUPANTS, OBJECTS, OBJETIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS แ ล ะ 
OPERATIONS (P.Kotler and K.L.Keller, 2012 : 188) ตาราง 2.1 แสดงให้เห็นการใช้คําถาม 7 
คําถาม เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้
สอดคล้องกับคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
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ตารางที่ 1 แสดงการใช ้6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบ 7Os และการกําหนดกลยุทธก์ารตลาดให้
สอดคล้องที่มา : (P.Kotler and K.L.Keller, 2012 : 188) 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ต้องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ทางด้าน 
- ประชากรศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 
- จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ 
- พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด (4Ps) 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้าน 
ผลิตภัณฑ์ ราคา จัดจําหน่าย
และ 
การส่งเสริมการตลาดที่ 
เหมาะสมและสามารถสนอง 
ความพึงพอใจของ 
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What 
does the consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 
(Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ
จากผลิตภัณฑ์ก็คือต้องการ 
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบ 
ของผลิตภัณฑ์ (Product 
component) และความ
แตกต่าง 
ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
(Competitive 
differentiation) 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วย 
- ผลิตภัณฑ์หลัก 
- รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 
รูปแบบบริการ นวัตกรรม 
- ผลิตภัณฑ์ควบ 
- ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
- ศักยภาพผลิตภัณฑ์ 
ความแตกต่างทางการแข่งขัน 
ประกอบด้วยความแตกต่างด้าน 
ผลิตภัณฑ์ บริการ พนักงาน 
และภาพลักษณ์ 
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3. ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why 
does the consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้า 
เพ่ือสนองความต้องการของเขา 
ด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา
ซึ่ง 
ต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อ 
พฤติกรรมการซื้อ คือ 
1. ปัจจัยภายในหรือปัจจัย 
ทางจิตวิทยา 
2. ปัจจัยทางสังคมและ 
วัฒนธรรม 
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ 
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. กลยุทธ์การส่งเสริม 
การตลาด ประกอบด้วย 
การโฆษณา การขายโดยใช้ 
พนักงานขาย การส่งเสริม 
การขาย การให้ข่าว การ 
ประชาสัมพันธ์ 
3. กลยุทธ์ด้านราคา 
4. กลยุทธ์ด้านช่องทางการ 
จัดจําหน่าย 

4. ใ ค ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ตัดสินใจ 
ซื้อ (Who participates in 
the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organization) มี อิ ท ธิ พ ล ใน
การ 
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 
1. ผู้ริเริ่ม 
2. ผู้มีอิทธิพล 
3. ผู้ตัดสินใจซื้อ 
4. ผู้ซื้อ 
5. ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์ 
การโฆษณาและ(หรือ) กล 
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and promotion
strategies) โดยใช้กลุ่ม 
อิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When 
does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ  (Occasion) 
เช่น 
ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วง 
ฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของ 
เดือน ช่วงเวลาใดของวันโอกาส 
พิ เศษหรือเทศกาลวันสําคัญ
ต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์ 
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion strategies) เช่น 
ทําการส่งเสริมการตลาด 
เมื่อใดจึงจะสอดคล้องกับ 
โอกาสในการซื้อ 
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6. ผู้บริโภคซื้อที่ ไหน (Where 
does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง(Outlets) ที่ 
ผู้บริโภคไปทําการซื้อ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า สยามสแควร์ 
บางลําพู ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน 
ขายของชํา พาหุรัด ฯลฯ 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการ 
จัดจําหน่าย (Distribution 
channel strategies) บริษัท 
นําผลิตภัณฑ์สู่ตลาด 
เป้าหมายโดยพิจารณาว่า 
จะผ่านคนกลางอย่างไร 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How 
does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operation) ประกอบด้วย 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. ตัดสินใจซื้อ 
5. ความรู้สึกภายหลังซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์ 
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion strategies) 
ประกอบด้วย การโฆษณา 
การขายโดยใช้พนักงานขาย 
การส่งเสริมการขาย การให้ 
ข่าวและการประชา- สัมพันธ์ 
การตลาดทางตรง เช่น 
พนักงานขาย จะกําหนด 
วัตถุประสงค์ในการขายให้ 
สอดคล้องกับวัตถุในการ 
ตัดสินใจซื้อ 

         โมเดลพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่
ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (stimulus) ที่ทําให้เกิด
ความต้องการ สิ่ งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความ รู้สึกนึกคิดของผู้ซื้ อ  (buyer’s black box) ซึ่ ง
เปรียบเสมือนกล่องดําซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้
อิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แล้วก็จะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (buyer’s response) หรือการ
ตัดสินใจของผู้ซื้อ (buyer’s purchase decision) จุดเริ่มต้นของโมเดลน้ีอยู่ที่มีสิ่งกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการก่อน แล้วทําให้เกิดการตอบสนอง ดังน้ันโมเดลน้ี จึงอาจเรียกว่า S-R Theory (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ, 2541 : 128-130) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังน้ี 
         1. สิ่งกระตุ้น (stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเอง ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะ
สนใจและจัดการสิ่งกระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือว่าสิ่งกระตุ้น
เป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า สิ่งกระตุ้นภายนอก ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ สิ่งกระตุ้นทางการ
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ตลาด (marketing stimulus) เป็นสิ่งที่นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดการให้เกิดขึ้นได้ เป็นสิ่งที่
เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ประกอบด้วย 
                  1. สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ 
                  2. สิ่งกระตุ้นด้านราคา 
                  3. สิ่งกระตุ้นด้านการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย 
                  4. สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด 
- สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคท่ีอยู่ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ 
                  1. สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ 
                  2. สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี 
                  3. สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง 
                  4. สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม 
         2. กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (buyer’s black box) เป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
ที่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ไม่สามารถทราบได้จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้วย 
                  - ผู้บริโภคมีลักษณะในด้านปัจจัยส่วนบุคคล จิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
                  - กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ประกอบด้วย การหาความรู้เก่ียวกับความ
แตกต่างของสินค้า การรับรู้ถึงปัญหาข้อดีและข้อเสีย การมองหาทางเลือกหรือประเมินผลทางเลือก 
การตัดสินใจซื้อสินค้า ผลตอบรับหรือพฤติกรรมหลังการซื้อ 
         3. การตอบสนองของผู้บริโภคหรือการตัดสินใจของผู้บริโภค (buyer’s response) ผู้บริโภค
จะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
                  1. การเลือกผลิตภัณฑ์ (product choice) 
                  2. การเลือกตราสินค้า (brand choice) 
                  3. การเลือกผู้ขาย (dealer choice) 
                  4. การเลือกเวลาในการซื้อ (purchase timing) 
                  5. การเลือกปริมาณในการซื้อ (purchase amount) 
ปัจจัยที่มฎีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ด้าน (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ , 
2547) คือ 
                  1. ปัจจัยภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัย
ทางสังคม 
                           - ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกมาและเกิดจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
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                                    1. วัฒนธรรม เป็นลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา
จากครอบครัวและสภาพแวดล้อมในสังคม และส่งผลให้พฤติกรรมมีความคล้ายคลึงกัน 
                                    2. วัฒนธรรมกลุ่ม ย่อย  หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่ มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันซึ่งมีอยู่ในสังคมขนาดใหญ่ 
                                    3. ช้ันของสังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็นระดับช้ันที่
แตกต่างกันโดยสมาชิกในแต่ละช้ันสังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกในช้ันสังคมที่แตกต่างกันจะ
มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น รายได้ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น 
                           - ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ 
                  2. ปัจจัยภายใน ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ 
- ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factor) การตัดสินใจของผู้บริโภคซึ่งได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วน
บุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพเป็นต้น 
- ปัจจัยทางจิตวิทยา (psychological factor) การเลือกซื้อของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ซึ่งประกอบ 4 ปัจจัย น่ันคือ สิ่งจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทัศนคติ 
 
2.1.3 แนวคิดด้านทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
         ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่สําคัญที่ช่วยให้การดําเนินธุรกิจด้านการตลาด
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร เปรียบเสมือนอาหารที่ถูกปากต้องอาศัยถูกปากต้อง
อาศัยส่วนประสมของเครื่องปรุงต่างๆ ในสัดส่วนที่พอเหมาะซ่ึงกันและกันอย่างกลมกลืน ซึ่งอาจจะถูก
ปากและไม่ถูกปากของแต่ละคนต่างกันออกไป ฉะน้ันนักการตลาดจะบริหารงานการตลาดให้ประสบ
ผลสําเร็จจึงควรใช้ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 P's ซึ่งเรียกว่า "ปัจจัยที่ควบคุมได้" หรือ "ปัจจัย
ภายใน" นอกจากน้ีนักการตลาดยังต้องพิจารณา "ปัจจัยภายนอกองค์การ" ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
ประกอบการพิจารณาบริหารงานด้านการตลาดให้ประสบผลสําเร็จ ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปน้ี 
         1. ปัจจัยที่ควบคุมได้ (controllable factors) ประกอบด้วย 
                  1.1 ผลิตภัณฑ์ (product) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า เพราะผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่นําไปตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้าที่แตกต่างกัน 
                  1.2 ราคา (price) เป็นการกําหนดราคาของสินค้าในรูปของมูลค่าผลิตภัณฑ์ออกเป็น
เงินตรา เพ่ือใช้เป็นสิ่งจูงใจในการตัดสินใจซื้อ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเป็นผลตอบแทนจากการ
ดําเนินงาน 
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                  1.3 การจัดจําหน่าย (place of distribution) เป็นการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนอํานวยความสะดวกด้านเวลา สถานที่และปริมาณให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ขาย ซึ่งนักการตลาด
ต้องพิจารณาว่าจะนําผลิตภัณฑ์น้ันเสนอขายที่ไหน (where) และให้ใคร (who) เป็นคนกลางเป็น
ผู้ขายตลอดทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการซื้อและขายให้คล่องตัวย่ิงขึ้น 
                  1.4 การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการจัดกิจกรรมการติดต่อสื่อสาร เพ่ือ
เผยแพร่ข่าวสารทั้งสามองค์ประกอบที่ผ่านมาไปสู่กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด เพ่ือให้ลูกค้าทราบ ซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นหรือจูงใจให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อ 
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ภาพท่ี 2 แสดงประเด็นสําคัญของส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) 
ที่มา : (P.Kotler and K.L.Keller, 2012 : 47) 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

ผลิตภัณฑ์ ( Product ) 
สินค้าให้เลือก (product variety)  
คุณภาพสินค้า (quality)  
การออกแบบ (design)  
ลักษณะ (feature)  
ตราสินค้า (brand name )  
การบรรจุหีบห่อ (packaging)  
ขนาด (size)  
การบริการ (service)  
การรับประกัน (warranties)  
การรับคืน (return) ฯลฯ  
 

ราคา (Price) 
ราคาสินค้าในรายการ (list price ) 
ส่วนลด (discounts)  
ส่วนยอมให ้(allowances)  
ระยะเวลาการชําระเงิน (payment 
period)  
ระยะเวลาการให้สินเช่ือ (credit 
terms) ฯลฯ  
  

การจัดจําหน่าย (Place) 
ช่องทาง (channels)  
ความครอบคลุม (coverage)  
ความหลากหลายสินค้าที่คนกลาง
จําหน่าย (assortment )  
ทําเลท่ีต้ัง (location )  
สินค้าคงคลัง (inventory)  
การขนส่ง (transportation)  
  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
การส่งเสริมการขาย (sales 
promotion)  
การโฆษณา (advertising)  
พนักงานขาย (sales force)  
การประชาสัมพันธ์ [public relations 
(PR)]  
การตลาดทางตรง (direct marketing)  
การตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
(internet marketing)  
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         2. ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Factors) ได้แก่ 
                  2.1 ลักษณะของประชากร (demography) ปริมาณการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร
ย่อมหมายถึงการเพ่ิมขึ้นของความต้องการของมนุษย์ และหมายถึงการเพ่ิมขึ้นของตลาดอีกด้วย ถ้า
หากว่าการตลาดน้ันมีอํานาจซื้อ (purchasing power) อัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประชากรมี
ผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง 
                  2.2 ภาวะทางเศรษฐกิจ (economic conditions) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบ
ต่อโครงการการตลาดมากมายเช่น อัตราดอกเบ้ีย แหล่งการเงิน ภาวะเงินเฟ้อและการให้สินเช่ือ เป็น
ต้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงจะมีผลกระทบต่อกิจการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมและกิจการอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ไปกู้เงินมาดําเนินกิจการ และในด้านการตลาดระหว่างประเทศอัตราการแลกเปล่ียนเงิน มีผลกระทบ
ต่อการนําสินค้าเข้าและการส่งสินค้าออกเป็นอย่างมาก รวมถึงระดับรายได้ของบุคคลซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับระดับราคาของสินค้าและภาวะเงินเฟ้อที่จะส่งผลกระทบต่อระบบ
การตลาดอย่างมาก 
                  2.3 สังคมและวัฒนธรรม (social and cultural forces) สังคมประกอบด้วยคนหรือ
ผู้บริโภคซึ่งรวมกันอยู่มากมายมีระดับอายุ การศึกษาไม่เหมือนกัน ปัจจัยทั้งสองน้ีมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินการตลาดอย่างมาก หากจะพิจารณาลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็พบว่าเมื่อบุคคลมาอยู่รวมกันมาก ๆ ก็
ย่อมจะทําให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ทัศนคติ ความต้องการ ความ
ปรารถนา และปัญหาของสังคม เป็นต้น 
                  2.4 การเมืองและกฎหมาย (political and legal forces) กฎหมาย พระราชบัญญัติ
ต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐ และพลังกดดันต่าง ๆ สิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลและเป็นข้อจํากัดต่อหน่วยงานหรือ
องค์การธุรกิจอย่างมากที่ทําให้กิจการไม่อาจจะดําเนินงานได้โดยเสรีแต่จําเป็นต้องปฏิบัติไปตาม
ขอบเขตหรือกรอบของการเมืองและกฎหมาย 
                  2.5 เทคโนโลยี (technology) วิทยาการใหม่ ๆ ทุกชนิดแม้ว่าจะมีประโยชน์เชิง
สร้างสรรค์ทําให้สิ่งอย่างหน่ึงดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมักจะมีผลทางด้านการทําลายอีกสิ่งหน่ึงอย่าง
หน่ึงเสมอ 
                  2.6 การแข่งขัน (competition) การดําเนินการตลาดเพ่ือสนองความต้องการของ
ลูกค้าเป้ าหมายที่ได้เลือกสรรไว้น้ัน มิใช่ว่าจะมีแต่เพียงบริษัทเดียวเท่าน้ัน ยังมีบริษัทอ่ืนที่เป็นคู่
แข่งขันอีกมากมาย และทุกบริษัทต่างก็พยายามที่จะจัดระบบการตลาดขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายเช่นกัน 
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2.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
         ปราศัย มะณีวรรณ (2547) ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถไถ
เดินตามของเกษตรกรในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จํานวน 380 ราย ผลการวิจัยพบว่า 
เกษตรกรเห็นว่าปัจจัยโดยรวม และเป็นรายด้านมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านจิตวิทยา 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา  
เกษตรกรที่มีอายุต่างกัน เห็นว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถไถเดินตาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนๆที่ เหลือไม่แตกต่างกัน 
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมี
ความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ปัจจัยด้านไม่แตกต่างกัน. เกษตรกรที่มีรายได้ต่างกัน เห็นว่าปัจจัยโดยรวมมีความสําคัญต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามไม่แตกต่างกัน 

         องอาจ อุดมทีฆะศิริ (2547) ได้ทําการศึกษาเรื่องสภาพการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของ
เกษตรกรในจังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครนายก จํานวน 
4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอปากพลี อําเภอองครักษ์ และอําเภอบ้านนา โดยศึกษาเฉพาะ
เกษตรกรผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรต้ังแต่เครื่องสูบนํ้าขึ้นไป อําเภอละ 50 ราย จํานวน 200 ราย 
ผลการวิจัยพบว่า  เกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 49.3 ปี จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 มีจํานวนสมาชิกเฉล่ียในครอบครัว 5.2 คน เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ประกอบอาชีพทํานา และ
ทําสวน เกษตรกรมีรายได้ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ส่วนมากจะมีหน้ีสินในระบบ  
เกษตรกรมีเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นของตนเอง โดยการซื้อใช้เอง เกษตรกรได้แหล่งข้อมูลในการ
ซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรจากเพ่ือนบ้าน ในการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรจะพิจารณา
จากสภาพการใช้งานเป็นหลัก และเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง เหตุผล
ในการซื้อเพราะเป็นการประหยัดเวลาในการทํางาน เกษตรกรมีความรู้ในการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรพอสมควร และศึกษาวิธีการใช้ก่อนใช้งาน เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
มาก่อน เกษตรกรจะเป็นผู้ดูแลและบํารุงรักษาด้วยตนเอง เน่ืองจากไม่มีเวลาเข้าศึกษาอบรมในเรื่องน้ี  
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         ในส่วนของปัญหาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเก่ียวกับร้าน
ซ่อมเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีน้อย นํ้ามันเช้ือเพลิงมีราคาแพง ความชํานาญในการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรน้อย และค่าซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรแพง  

         สินธุ์ชัย ธรรมยศ (2551) ได้ทําการศึกษาเรื่องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกร
ผู้ทํานาในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ทํานาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 
40-49 ปี สมรสแล้วจบระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวยู่
ระหว่าง 40-49 ปี สมรสแล้วจบระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวอยู่ระหว่าง 5-8 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ในภาคเกษตรและเกษตรกรรู้ทํานามีหน้ีสินในระบบ 
ส่วนใหญ่มีเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นของตนเองซึ่งในการซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรส่วนใหญ่
แหล่งข้อมูลจากเพ่ือนบ้านในการซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรส่วนใหญ่คํานึงถึงสภาพการใช้งานเกณฑ์
การตัดสินใจเลือกย่ีห้อเคร่ืองจักรกลการเกษตร พบว่าส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกย่ีห้อเครื่องจักร
การเกษตรที่ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง ในส่วนของ ปัญหาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกร
ผู้ทํานาในจังหวัดปทุมธานี พบว่า เกษตรกรผู้ทํานามีปัญหามากด้านร้านซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร
ในหมู่บ้านซึ่งมีน้อยมากและ นํ้ามันเช้ือเพลิงมีราคาแพง   เครื่องจักรกลการเกษตรตลอดจนอะไหล่มี
ราคาแพง  ค่าซ่อมก็อยู่ในระดับสูง และปัญหาการให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐมีน้อย 
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         จากการศึกษาทฤษฏีตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดัง
ภาพต่อไปน้ี 
 

          ตัวแปรต้น                                                               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวคดิการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบคุคลของเกษตรกร 
-เพศ 
-อายุ 
-การศึกษา 
-รายได้จากการทํานา 
-รายได้เสริม 
-ฯลฯ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือก
ซ้ือเครื่องจักรกลการเกษตร 
-ด้านผลิตภัณฑ์ 
-ด้านราคา 
-ด้านช่องทางการจําหน่าย 
-ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ลักษณะการใช้ประโยชน์จาก
เครื่องจักรกลการเกษตร 
-ใช้ทํานาแห้ง 
-ใช้ทํานานํ้า 
-ใช้ทํานาหล่ม 
-ใช้เดินทาง 
-ใช้ดันดิน 

การตัดสนิใจเลือกซ้ือเครื่องจักรรก
ลการเกษตรสาํหรับการเตรยีมดิน 



บทที่ 3 
 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
 

         การวิจัยเชิงสํารวจน้ีเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับ
การเตรียมดินของเกษตรกรชาวนาในอําเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาทโดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใชใ้นการศึกษา 
         ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) โดยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าประกอบด้วย
เอกสารอ้างอิงวารสารบทความรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ข่าวและข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

         ในส่วนข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง
โดยกลุ่มประชากรท่ีใช้ศึกษาได้แก่เกษตรกรชาวนา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ  4241    ราย (จากการสอบถามจากสํานักงานเกษตรอําเภอสรรพยา) อย่างไรก็ตาม เกษตรอําเภอ
ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ยอดเกษตรกรที่แจ้งน้ีเพ่ิมขึ้นเป็นหลายเท่าทวีคูณนับต้ังแต่รัฐบาลมีนโยบาย
จํานําข้าว  โดยแต่ละครอบครัวพยายามจดทะเบียนเกษตรกรเพ่ือให้ได้มีสิทธิในการจํานําข้าวโดยให้
ญาติพ่ีน้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรอีกต่างหาก มีผลให้จํานวนครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก 
ตัวอย่างเช่น นาย ก. ผู้เป็นพ่อเป็นเกษตรกรโดยอาชีพมานาน ครั้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจํานําข้าว 
นาย ก. ได้ให้ลูกชายสมมติช่ือนายดําและนายขาวไปขอขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเช่นเดียวกัน เพ่ือให้
ได้สิทธ์ิในการขอจํานําข้าว เมื่อเป็นเช่นน้ีการเก็บตัวอย่างจากเกษตรกรทั่วไปไม่เหมาะสมที่จะ
ดําเนินการ เพราะผู้ที่มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจซื้อรถเตรียมดินคือ นาย ก. ไม่ใช่นายดําหรือนายขาว   
ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตําบลในอําเภอสรรพยาขึ้นมาหน่ึงตําบลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(simple random sampling) จากน้ันทําการติดต่อผู้นําชุมชนได้แก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งทราบดีว่า
ใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรจริงๆ แล้วเข้าไปแจกแบบสอบถามพร้อมทั้งทําการสัมภาษณ์
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หัวหน้าเกษตรกรแบบไม่เป็นทางการในคราวเดียวกัน โดยผู้วิจัยเป็นคนดําเนินการด้วยตนเองทุกราย  
โดยตําบลที่เข้าไปเก็บข้อมูลคือ ตําบลบางหลวงแจ้งว่ามีครัวเรือนเกษตรกรตามที่จดทะเบียนไว้ 528 
ราย และผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าข้อมูลจริงๆจํานวน 100 ราย 

         สิ่งหน่ึงที่เป็นการยืนยันข้อมูลข้างต้นคือ จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เกษตรกรแต่ละราย
แจ้งว่ามีรายได้จากการทํานาทั้งปีในระดับ 200,000-300,000 บาท  แต่ด้วยรายได้ระดับน้ีโดยลําพัง
เกษตรกรไม่มีโอกาสที่จะซื้อรถเตรียมดินคันละล้านกว่าบาทได้ จําเป็นต้องอาศัยรายได้จากทุกคนใน
ครอบครัวรวมกันซึ่งรวมถึงรายได้จากคนอ่ืนๆในครอบครัวเกษตรกร 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
         การวิจัยน้ีใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาโดยแบบสอบถามมีโครงสร้างแบ่งเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

         ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร 

         ส่วนที่ 2 ลักษณะการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 

         ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการ
เตรียมดิน 

         ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือวิจัยโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามวิธีLikert’s scale โดยได้กําหนดนํ้าหนักคะแนนของตัวเลือก 5 ระดับต้ังแต่ 1 ถึง 5 ดังน้ี 

         คะแนน 5   หมายถึง   มากที่สุด 

         คะแนน 4    หมายถึง   มาก 

         คะแนน 3    หมายถึง  ปานกลาง 

         คะแนน 2     หมายถึง  น้อย 

         คะแนน 1     หมายถึง  น้อยที่สุด 

         โดยมีกฎการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียดังน้ี 



23 
 

 
 

         4.21-5.00   หมายถึง มากที่สุด 

         3.41-4.20   หมายถึง   มาก 

         2.61-3.40    หมายถึง   ปานกลาง 

         1.81-2.60    หมายถึง   น้อย 

         1.00-1.80    หมายถึง   น้อยที่สุด   

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และหาความเชื่อม่ัน 
         3.3.1 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงความสมบูรณ์ของเนื้อหาความถูกต้องของสํานวนภาษารวมทั้งความชัดเจนของข้อความ
นอกจากน้ีได้นําเครื่องมือให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญพิจารณาทํา IOC (item objective 
congruence)  

         3.3.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขไปทดลองใช้ (pre-test) กับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 30 คนแล้วนํามาทดลองคํานวณหาความเช่ือมั่น (reliability) เพ่ือให้ได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.8257 ค่าความเช่ือมั่นดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์จึงถือว่า
แบบสอบถามน้ีสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งน้ีได้ 

3.4 การเก็บข้อมูล  
         3.4.1 ผู้วิจัยทําการนัดเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างด้วยการขอความร่วมมือผ่านหัวหน้าชุมชนใน
ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่ผู้วิจัยได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย โดยเสนอว่าจะมีการให้สิ่งตอบแทนเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร เช่น หมวกกันแดด 
ถุงมือสําหรับทํางาน เสื้อยืดสําหรับทํางาน เป็นต้น ทั้งน้ีการเก็บข้อมูลอาจต้องใช้เวลาหลายวันเพ่ือให้
ครอบคลุมเกษตรกรหลากหลายกลุ่มในพ้ืนที่เป้าหมาย 

         3.4.2 เมื่อถึงวันนัดหมาย ผู้ วิจัยจะร่วมเดินทางไปกับผู้ นําชุมชนซึ่งรู้จักและคุ้นเคยกับ
ครอบครัวเกษตรกรดี โดยกําชับผู้นําชุมชนว่าให้พาไปหาผู้ที่มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจแทน
ครอบครัว   มิใช่เกษตรกรรายใดก็ได้ พร้อมทั้งดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง และรอ
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รับแบบสอบถามที่กรอกเสร็จแล้ว โดยผู้วิจัยจะขอความร่วมมือให้เกษตรกรรอจนกว่าแบบสอบถามที่
กรอกเสร็จแล้วสามารถยืนยันว่ามีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยแจ้งให้ทราบว่าจะมีการเลี้ยง
อาหารและเครื่องด่ืมหลังจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
         จากข้อมูลที่ได้ ผู้วิเคราะห์จะนํามาประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ    

ทั้งน้ีสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

         3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต (arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

                  3.5.1.1 สูตรคํานวณหาค่าร้อยละ (percentage): 

	
จํานวนที่มีลักษณะหน่ึง	 100

จํานวนรวม
 

                  3.5.1.2 สูตรคํานวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean): 

̅
∑

 

                  3.5.1.3 สูตรคํานวณหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation): 

∑ ̅

1
 

         โดยที่ x  = ค่าของตัวแปร 

̅ =  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

s  =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

         3.5.2   สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ได้แก่ t-test, F-test (ANOVA) 
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                  3.5.2.1 สูตร independent sample t-test: 

̅ ̅
 

 

                  โดยที่ ̅ , ̅  =  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, 2 

    = ความแปรปรวนร่วม (pooled variance) 

 

1 1

2
 

 

,  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, 2 

df  = ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 

 

2 

 

                  3.5.2.2 สูตรคํานวณการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) 

 

                  โดยที่   =  ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนภายในกลุ่ม (mean 

square between) 
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  =  ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนภายในกลุ่ม (mean 

square within) 

                  เหตุผลที่ เลือกใช้การวิเคราะห์ t-test และ F-test เพราะการวิจัยครั้งน้ีต้องการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นเฉลี่ยของประชากรที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างกันสองกลุ่ม และ 

มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไปตามลําดับ ซึ่งสถิติน้ีได้ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อรถไถเดินตาม

ของเกษตรกรในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดย ปราศัย มะณีวรรณ (2547) เช่นกัน 



บทที่  4 
 

ผลการวิจัย 

 
         การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับ
การเตรียมดินผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี 

         4.1 สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         4.2 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
         4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

         ผู้วิจัยได้กําหนดใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

         X   แทน   ค่าเฉล่ีย  
         S.D แทน   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
         N แทน   จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
         t แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t (t- distribution) 
         F แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F- distribution) 
         Df แทน   ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
         SS แทน   ผลโดยรวมกําลังสอง (sum of   square) 
         MS แทน   ค่าเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (mean square) 
         Sig แทน   ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (significances)  
                  *      แทน      นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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4.2 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีผู้วิจัยได้แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 
ตอนที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้เคร่ืองจักรกลกับข้อมูลส่วน
บุคคล 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามเพศ  

 เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ชาย 47 47.0 
  หญิง 53 53.0 

 รวม 100 100.0 

  จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 และรองลงมาเพศชาย จํานวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.0 ตามลําดับ 

ตาราง 2 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามอายุ  

 อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ไม่เกิน 20 ปี 10 10.0 
  21 - 45 ปี 20 20.0 
  46 - 65 ปี 62 62.0 
  66 ปีขี้นไป 8 8.0 

 รวม 100 100.0 
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  จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญม่ีอายุ 46 - 65 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0  รองลงมาอายุ 21 - 45 ปี จํานวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.0  อายุ ไม่เกิน 20 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10  และอายุ 66 ปีขี้นไป 
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0  ตามลําดับ 

ตาราง 3 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามจบการศึกษา 

 จบการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ตํ่ากว่า ป.6 49 49.0 
  ป.6 - ม.3 29 29.0 
  ม.3 - ม.6 17 17.0 
  ปริญญาตร ีขึ้นไป 5 5.0 

 รวม 100 100.0 

  จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จบการศึกษาตํ่ากว่า ป.6   จํานวน 49  คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาจบการศึกษา ป.6 - ม.3 
จํานวน 29คน คิดเป็นร้อยละ 29.0  จบการศึกษา ม.3 - ม.6  จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ
จบการศึกษาปริญญาตร ีขึ้นไป จํานวน5 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ 

ตาราง 4 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ไม่เกิน 3 คน 44 44.0 
  4 - 5 คน 45 45.0 
  6 คนขึ้นไป 11 11.0 
 รวม 100 100.0 

  จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญม่ีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คน จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมามีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว ไม่เกิน 3 คน จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
6 คนขึ้นไป จํานวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามลําดับ 
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ตาราง 5 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามจํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน (ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียน
อยู่) 

จํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน  
(ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียนอยู่) 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

 คนเดียว 17 17.0 
  2 - 3 คน 69 69.0 
  4 คนขึ้นไป 14 14.0 

 รวม 100 100.0 

  จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน (ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียนอยู่) 2 - 3 คน จํานวน 69.0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.0 รองลงมาจํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน (ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียนอยู่)คนเดียว  จํานวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  และจํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน (ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียนอยู่) 4 คน
ขึ้นไป จํานวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 14  ตามลําดับ 

ตาราง 6 จํานวนและร้อยละ จําแนกตาม รายได้จากการทํานาต่อปี  

 รายได้จากการทํานาต่อปี จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ไม่เกินสองแสนบาท 66 66.0 
  เกินสองแสนแต่ไม่เกินห้าแสนบาท 31 31.0 
  มากกว่าห้าแสนบาท 3 3.0 

 รวม 100 100.0 

  จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญม่ีรายได้จากการทํานาต่อปี ไม่เกินสองแสนบาท จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมา
รายได้จากการทํานาต่อปี เกินสองแสนแต่ไม่เกินห้าแสนบาท จํานวน 31คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ
รายได้จากการทํานาต่อปี มากกว่าห้าแสนบาท จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลําดับ 
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ตาราง 7 จํานวนและร้อยละ จําแนกตาม รายได้จากอาชีพเสริมที่มีใช่การทํานาต่อปี 

 รายได้จากอาชีพเสริมที่มีใช่การทํานาต่อปี จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ไม่เกินห้าหมื่นบาท 86 86.0 
  เกินห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินสองแสนบาท 9 9.0 
  เกินสองแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท 2 2.0 
  เกินห้าแสนบาท 3 3.0 

 รวม 100 100.0 

  จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญม่ีรายได้จากอาชีพเสริมที่มีใช่การทํานาต่อปี ไม่เกินห้าหมื่นบาท จํานวน 86 คน คดิเป็นร้อยละ 86 
รองลงมารายได้จากอาชีพเสริมที่มใีช่การทาํนาต่อปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  รายได้จาก
อาชีพเสริมที่มีใช่การทํานาต่อปี เกินห้าแสนบาท จํานวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.0  และรายได้จากการ
ทํานาต่อปีเกินสองแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ 

ตาราง 8 จํานวนและร้อยละ จําแนกตาม อาชีพเสริมที่ทํา 

 อาชีพเสริมทีท่ํา จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ทําสวน 34 34.0 
  ช่างก่อสร้างทั่วไป 2 2.0 
  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 6 6.0 
  ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรรบัจ้างทั่วไป 53 53.0 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 5 5.0 
  รวม 100 100.0 

  จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญม่ีอาชีพเสริมที่ทํา ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรรับจ้างทั่วไป จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 
รองลงมาอาชีพเสริมที่ทํา ทาํสวน จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0  อาชีพเสริมที่ทํา ช่างซ่อม
เครื่องยนต์ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0  อาชีพเสริมที่ทําอ่ืนๆ  เช่น คา้ขาย รับราชการ พนักงาน
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บริษัทเอกชน จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และอาชีพเสริมที่ทํา ช่างก่อสร้างทั่วไป จํานวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ 

ตาราง 9 จํานวนและร้อยละ จําแนกตาม พื้นที่การทํานาที่เป็นของตนเอง  

 พ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ไม่มีที่นาของตนเองเลย 32 32.0 
  ไม่เกิน 10 ไร่ 16 16.0 
  10 - 20 ไร่ 39 39.0 
  21 - 30 ไร่ 7 7.0 
  31 ไร่ขึ้นไป 6 6.0 

 รวม 100 100.0 

  จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญม่ีพ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง 10 - 20 ไร่ จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาพ้ืนที่
การทํานาที่เป็นของตนเอง ไม่มีที่นาของตนเองเลย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  พ้ืนที่การทาํ
นาที่เป็นของตนเอง ไม่เกิน 10 ไร่ จํานวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.0  พ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง 
21 - 30 ไร่ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และพ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง 31 ไร่ขึ้นไป จํานวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลําดับ 

ตาราง 10 จํานวนและร้อยละ จําแนกตาม พื้นที่การทํานาที่เช่าผู้อ่ืนทํา  

 พ้ืนที่การทํานที่เช่าผู้อ่ืนทํา  จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ไม่เช่าที่ผู้อ่ืนเลย 15 15.0 
  ไม่เกิน 10 ไร่ 30 30.0 
  10 - 20 ไร่ 28 28.0 
  21 - 30 ไร่ 18 18.0 
  31 ไร่ขึ้นไป 9 9.0 

 รวม 100 100.0 
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  จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญม่ีพ้ืนที่การทํานาที่เช่าผู้อ่ืนทํา ไม่เกิน 10 ไร่ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาพ้ืนที่
การทํานาที่เช่าผู้อ่ืนทํา 10 - 20 ไร่ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  พ้ืนที่การทํานาท่ีเช่าผู้อ่ืนทํา
 21 - 30 ไร่ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0  พ้ืนที่การทํานาที่เช่าผู้อ่ืนทํา ไม่เช่าที่ผู้อ่ืน
เลย จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และพ้ืนที่การทํานาที่เช่าผู้อ่ืนทํา 31 ไร่ขึ้นไป จํานวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลําดับ 

ตาราง 11 จํานวนและร้อยละ จําแนกตาม จํานวนปีที่มีประสบการณ์ในการทํานา  

 จํานวนปีที่มีประสบการณ์ในการทํานา จํานวน (คน) ร้อยละ 
 น้อยกว่า 3 ปี 9 9.0 
  4 - 10 ปี 28 28.0 
  11 ปีขึ้นไป 63 63.0 

 รวม 100 100.0 

  จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จํานวนปีที่มีประสบการณ์ในการทํานา 11 ปีขึ้นไป จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมา
จํานวนปีที่มีประสบการณ์ในการทํานา 4 - 10 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  และจํานวนปีที่
มีประสบการณ์ในการทํานาน้อยกว่า 3 ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลําดับ 

ตาราง 12 จํานวนและร้อยละ จําแนกตาม จํานวนเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีมีอยู่ 

 จํานวนเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีอยู่ จํานวน (คน) ร้อยละ 
 รถไถเดินตาม 1 คัน 61 61.0 
  รถไถเดินตาม 2 คัน 27 27.0 
  รถแทรคเตอร์ 1 คัน 1 1.0 
  รถแทรคเตอร์ 2 คัน 11 11.0 

 รวม 100 100.0 

  จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญม่ีจํานวนเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีอยู่ รถไถเดินตาม 1 คัน จํานวน 61  คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 
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รองลงมาจํานวนเคร่ืองจักรกลการเกษตรทีม่ีอยู่ รถไถเดินตาม 2 คัน จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.0  จํานวนเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีอยู่ รถแทรคเตอร์ 2 คัน จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0  
และจํานวนเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีอยู่ รถแทรคเตอร์ 1 คันจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ตามลําดับ 

ตาราง 13 จํานวนและร้อยละ จําแนกตาม จํานวนไร่ที่ทํานาในปี 2556 ที่ผ่านมา (ทั้งในท่ีของ
ตนเองและที่ของผู้อ่ืน) 

 จํานวนไร่ที่ทํานาในปี 2556 ที่ผ่านมา (ทั้งใน
ที่ของตนเองและที่ของผู้อ่ืน) 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

 ไม่เกิน 10 ไร่ 9 9.0 
  10 - 20 ไร่ 49 49.0 
  21 - 30 ไร่ 14 14.0 
  31 ไร่ขึ้นไป 28 28.0 

 รวม 100 100.0 

         จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
จํานวนไร่ที่ทํานาในปี 2556 ที่ผ่านมา 10 - 20 ไร่ จํานวน 49  คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมา
จํานวนไร่ที่ทํานาในปี 2556 ที่ผ่านมา 31 ไร่ขึ้นไป จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  จํานวนไร่ทีท่ํา
นาในปี 2556 ที่ผ่านมา 21 - 30 ไร่ จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  และจํานวนไร่ที่ทํานาในปี 
2556 ที่ผ่านมา ไม่เกิน 10 ไร่ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลําดับ 

ตาราง 14 จํานวนและร้อยละ จําแนกตาม จํานวนรอบทํานาในปี 2556 

 ในปี 2556 ทีผ่่านมาท่านทํานากี่รอบ จํานวน (คน) ร้อยละ 
 1 รอบ 4 4.0 
  2 รอบ 96 96.0 

 รวม 100 100.0 

         จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุม่ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ
จําแนกตาม ในปี 2556 ที่ผ่านมาท่านทํานากี่รอบ จํานวน 2 รอบ จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 96.0 
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และจําแนกตาม ในปี 2556 ที่ผ่านมาท่านทํานากี่รอบ จํานวน 1 รอบ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.0 ตามลําดับ 

ตาราง 15 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามข้อที่สอดคล้องกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ท่านเป็นลูกหน้ีเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส) อยู่ 

55.0 45.0 

ในฤดูการผลิตที่แล้วท่านเข้าร่วมในโครงการรับจํานวนข้าวของรัฐบาล 97 3 

         จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข้อ
ใดสอดคล้องกับตัวท่าน ข้อ 1 ท่านเป็นลูกหน้ีเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส) อยู่ ตอบว่าใช่ จํานวน 55 คน และไม่ใช่ 45 คน สว่นข้อ 2 ในฤดูการผลิตที่แล้วท่านเข้าร่วมใน
โครงการรับจํานวนข้าวของรัฐบาล ตอบว่าใช่ 97 คน และไม่ใช่ 3 คน  

ตาราง 16 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามลักษณะการไปใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจักรกลการเกษตร
สําหรับการเตรียมดินที่ผ่านมา 

การใช้งาน ความถี่ 
ไม่เคย นานๆคร้ัง ปานกลาง บ่อย บ่อยมาก 

ใช้ทํานาแห้ง 72.0 3.0 2.0 12.0 11.0 
ใช้ทํานานํ้า 5.0 7.0 5.0 36.0 47.0 
ใช้ทํานาหล่ม 20.0 19.0 16.0 26.0 19.0 
ใช้เดินทาง 27.0 20.0 10.0 23.0 20.0 
ใช้ดันดิน 55.0 14.0 7.0 15.0 9.0 

         จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ลักษณะการไปใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินที่ผ่านมา ดังน้ี 

 ใช้ทํานาแห้ง สว่นมากไม่เคยใช้ร้อยละ 72 รองลงมาใช้บ่อย ร้อยละ 12.0  ใช้บ่อยมากร้อยละ 
11.0 ใช้นานๆคร้ัง ร้อยละ 3 และใช้ปานกลางร้อยละ 2 ตามลําดับ 
 ใช้ทํานานํ้า ส่วนมากใช้บ่อยมาก ร้อยละ 47.0 รองลงมาใช้บ่อย 36.0 ใช้นานๆคร้ัง ร้อยละ 7 
ใช้ปานกลาง ร้อยละ 5 และไม่เคยใช้เลยร้อยละ 5 ตามลําดับ 
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 ใช้นาหล่ม ส่วนมากใช้บ่อย ร้อยละ 20 รองลงมาไม่เคยใช้ร้อยละ 20 ใช้บ่อยมาก ร้อยละ 19 
ใช้นานๆคร้ังรอ้ยละ 19 และใช้ปานกลางร้อยละ 16.0 ตามลําดับ 
 ใช้เดินทาง ส่วนมากไม่เคยใช้ ร้อยละ 27.0 รองลงมาใช้บ่อยร้อยละ 23.0 ใช้นานๆคร้ังรอ้ยละ 
20.0 ใช่บ่อยรอ้ยละ 20.0 และใช้ปานกลาง ร้อยละ 10.0 
 ใช้ดันดิน ส่วนมากไม่เคยใช้รอ้ยละ 55 รองลงมาใช้บ่อยร้อยละ 15 ใช้นานๆคร้ังร้อยละ 14 ใช้
บ่อยมากร้อยละ 9 และใช้ปานกลางร้อยละ 7 ตามลําดับ  
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ตอนท่ี 2 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือเคร่ืองจักรกลการเกษตรสาํหรับการเตรียมดิน 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลอืกซ้ือ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน โดยรวม 

 X S.D. แปรผล 
ด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 1.89 0.91 น้อย 

ด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 2.54 1.12 ปานกลาง 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 2.37 1.30 น้อย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 1.91 1.000 น้อย 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.17 1.0825 น้อย 

                  จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้

เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.17, S.D. = 1.0825)   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน อยู่ในระดับปาน

กลาง ( X  = 2.54, S.D. = 1.12) ส่วนรองลงมา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X  = 2.37, S.D. = 

1.30) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X  = 1.91, S.D. = 1.000) และด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกล

การเกษตรเตรียมดิน ( X  = 1.89, S.D. = 0.91) อยู่ในระดับน้อย ตามลําดับ 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตามด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกล
การเกษตรเตรียมดิน 

 ปัจจัยด้านตัวสินค้าที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดิน X S.D. แปรผล 
ตัวสินค้าเป็นที่นิยมของเกษตรกร 2.39 1.377 น้อย 
แข็งแรงทนทาน 1.73 1.081 น้อย 
ใช้งานง่าย 1.87 1.152 น้อย 
ประหยัดนํ้ามัน 1.61 .898 น้อย 
ค่าบํารุงรักษาตํ่า 1.93 1.130 น้อย 
ค่าอะไหล่ไม่แพง 1.81 1.098 น้อย 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 1.89 0.91 น้อย 

         จากตาราง 18  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 

อยู่ในระดับน้อย ( X  = 1.89, S.D. = 0.91) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อตัวสินค้าเป็นที่นิยม

ของเกษตรกร ( X  = 2.39, S.D. = 1.377) รองลงมา หัวข้อ ค่าบํารุงรักษาตํ่า ( X  = 1.93, S.D. = 

1.130) ใช้งานง่าย ( X  = 1.87, S.D. = 1.152) ค่าอะไหล่ไม่แพง ( X  = 1.81, S.D. = 1.098) แข็งแรง

ทนทาน ( X  = 1.73, S.D. = 1.081) และประหยัดนํ้ามัน ( X  = 1.63, S.D. = 0.898) ตามลําดับ 

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตาม ปัจจัยด้านราคาของเครื่องจักรกล
การเกษตรเตรียมดิน 

 ปัจจัยด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน X S.D. แปรผล 
ราคาคุ้มกับคณุภาพ 1.96 1.205 น้อย 
ราคาถูก 2.57 1.591 ปานกลาง 
เงินดาวน์ตํ่า 3.01 1.605 ปานกลาง 
ให้ผ่อนชําระได้นาน 2.75 1.629 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.57 1.12 ปานกลาง 
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 จากตาราง 19  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลานกลาง ( X  = 2.57, S.D. = 1.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อ
เงินดาวน์ตํ่า ( X  = 3.01, S.D. = 1.605) รองลงมา หัวข้อ ให้ผ่อนชําระได้นาน ( X  = 2.75, S.D. = 
1.629) ราคาถูก ( X  = 2.57, S.D. = 1.591) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหัวข้อราคาคุ้มกับคุณภาพ (
X  = 1.96, S.D. = 1.205) อยู่ในระดับน้อย ตามลําดับ 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตาม ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย X S.D. แปรผล 
ทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมาสะดวก 2.38 1.376 น้อย 

การให้บริการที่อบอุ่นของร้านตัวแทนจําหน่าย 2.34 1.327 น้อย 

ตัวแทนจําหน่ายได้รับความน่าเช่ือถือในท้องถิ่น 2.38 1.469 น้อย 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.37 1.30 น้อย 

 จากตาราง 20  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (
X  = 2.37, S.D. = 1.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมา
สะดวก ( X  = 2.38, S.D. = 1.376) รองลงมา หัวข้อ ตัวแทนจําหน่ายได้รับความน่าเช่ือถือในท้องถิ่น 
( X  = 2.38, S.D. = 1.469) และการให้บริการท่ีอบอุ่นของร้านตัวแทนจําหน่าย ( X  = 2.34, S.D. = 
1.327) อยู่ในระดับน้อย ตามลําดับ 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตาม ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด X S.D. แปรผล 
มีการรับประกัน 2.03 1.201 น้อย 
ตัวแทนจําหน่ายมีอะไหล่พร้อมบริการ 1.93 1.094 น้อย 

การให้บริการหลังการขายเข้มแข็ง 1.77 1.024 น้อย 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 1.91 1.000 น้อย 

                  จากตาราง 21  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  
= 1.91, S.D. = 1.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อมีการรับประกัน ( X  = 2.03, S.D. = 
1.201) รองลงมา หัวข้อ ตัวแทนจําหน่ายมีอะไหล่พร้อมบริการ ( X  = 1.93, S.D. = 1.094) และการ
ให้บริการหลังการขายเข้มแขง็( X  = 1.77, S.D. = 1.024) อยู่ในระดับน้อย ตามลําดับ 

         ถ้ากําหนดว่า ในการตัดสินใจเลือกซือ้เคร่ืองจักรกลฯปัจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญทีส่ดุลําดับที่หน่ึงมี
นํ้าหนักเท่ากับ 3 ปัจจัยที่มอิีทธิพลสําคัญที่สุดลําดับที่สองมีนํ้าหนักเท่ากับ 2 และปัจจัยที่มีอิทธิพล
สําคัญทีสุ่ดลําดับที่สามมีนํ้าหนักเท่ากับ 1 เราสามารถหาค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปัจจัยได้ดังตารางที่ 
22 

ตาราง 22 ค่าถ่วงน้ําหนักปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือเคร่ืองจักรกลการเกษตร
สําหรบัการเตรียมดิน  

ปัจจัย #ที่ให้
อันดับ1 

#ที่ให้อันดับ
2 

#ที่ให้
อันดับ3 

ค่าถ่วงน้าํหนกั 

ก-ค่าอะไหล่ถกู 29 11 12 145 
ข-ค่าบํารุงรักษาไม่สูง 6 8 16 82 
ค-ผ่อนชําระได้ยาว 1 5 18 67 
ง-แข็งแรงทนทาน 48 30 10 234 
จ-ประหยัดนํ้ามัน 5 41 20 157 
ฉ-ราคาเหมาะสม 11 5 24 115 
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                  จากตาราง 22  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การตัดสินใจซื้อเคร่ืองจกัรเกษตรกร
สําหรับการเตรียมดิน ปัจจัยสาํคัญในเร่ืองแข็งแรงทนทานมีค่าถ่วงนํ้าหนักสูงที่สุด ตามมาด้วย
ประหยัดนํ้ามันและค่าอะไหล่ถูก  

ตาราง 23 จํานวนและร้อยละ จําแนกตามผู้ที่มีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือเคร่ืองจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 

 ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการ
เตรียมดินของท่านคือ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

 เพ่ือนบ้านของท่าน 5 5.0 
  ญาติพ่ีน้อง 27 27.0 
  ตัวท่านเอง 68 68.0 

 รวม 100 100.0 

                  จากตาราง 23  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญผู่้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรบัการเตรียมดินของท่านคือ 
ตัวเกษตรกรเอง จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาญาติพ่ีน้อง จํานวน 27 คน คิดเป็นจํานวน
ร้อยละ 27.0 และเพ่ือบ้านของท่าน จํานวน5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 : ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลอืกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดินกับข้อมูลส่วนบคุคล 

ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตามเพศ  

ปัจจัย t-statistic Sig. 
ปัจจัยด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 

ตัวสินค้าเป็นที่นิยมของเกษตรกร .532 .596 

แข็งแรงทนทาน -.057 .955 

ใช้งานง่าย -.327 .744 

ประหยัดนํ้ามัน .073 .942 

ค่าบํารุงรักษาตํ่า -1.192 .236 

ค่าอะไหล่ไม่แพง -.924 .358 

ปัจจัยด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ราคาคุ้มกับคณุภาพ -.850 .397 

ราคาถูก -.601 .549 

เงินดาวน์ตํ่า -.681 .497 

ให้ผ่อนชําระได้นาน -.153 .879 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมาสะดวก .601 .549 

การให้บริการที่อบอุ่นของร้านตัวแทนจําหน่าย .153 .879 

ตัวแทนจําหน่ายได้รับความน่าเช่ือถือในท้องถิ่น 1.813 .073 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการรับประกัน 1.960 .053 

ตัวแทนจําหน่ายมีอะไหล่พร้อมบริการ 1.718 .089 

การให้บริการหลังการขายเข้มแข็ง 1.139 .257 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ไม่
แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน คือ ด้านตัวสินค้าที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดิน  ด้านราคาของ
เครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดิน  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดด้วย 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตามอายุ 

ปัจจัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

Mean 
Square 

F-ratio Sig. 

ปัจจัยด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ตัวสินค้าเป็นที่นิยมของเกษตรกร ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.951 
1.926 

.494 .688 

แข็งแรงทนทาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.439 
1.192 

.368 .776 

ใช้งานง่าย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.163 
1.331 

.873 .458 

ประหยัดนํ้ามัน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.697 

.809 
.861 .464 

ค่าบํารุงรักษาตํ่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.747 
1.294 

.577 .631 
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ค่าอะไหล่ไม่แพง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.450 
1.198 

1.210 .310 

ปัจจัยด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ราคาคุ้มกับคณุภาพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
1.657 
1.447 

1.145 .335 

ราคาถูก ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.065 
2.514 

1.219 .307 

เงินดาวน์ตํ่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.507 
2.484 

2.217 .091 

ให้ผ่อนชําระได้นาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

9.236 
2.448 

3.772 .013* 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมา
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.191 
1.948 

.098 .961 

การให้บริการที่อบอุ่นของร้านตัวแทน
จําหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.276 
1.808 

.153 
 

.928 

ตัวแทนจําหน่ายได้รับความน่าเช่ือถือใน
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.442 
2.211 

.200 .896 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการรับประกัน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.655 
1.468 

.446 .720 

ตัวแทนจําหน่ายมีอะไหล่พร้อมบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.083 
1.232 

.068 .977 

การให้บริการหลังการขายเข้มแข็ง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.279 
1.072 

.260 .854 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 25.1 แสดงการเปรยีบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตามอายุ ในปัจจัยด้านราคาในประเด็นใหผ้อ่นชําระได้
นาน 

 ไม่เกิน 20 ปี 21 – 45 ปี 46 – 65 ปี 66 ปีขึ้นไป 
ไม่เกิน 20 ปี    * 
21 – 45 ปี    * 
46 – 65 ปี     
66 ปีขึ้นไป * *   

         จากตาราง 25 และตาราง 25.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
แตกต่างแสดงความเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตร
สําหรับการเตรียมดิน ไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน ยกเว้นในปัจจัยด้านราคาในประเด็นให้ผ่อนชําระได้
นานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี มีความเห็นแตกต่างกับกกลุ่ม
ที่มีอายุ 66 ปี ขึ้นไป และ กลุ่มที่มีอายุ 21-45 ปี มีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มีอายุ 66 ปี ขึ้นไป 

ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตามระดับการศกึษา 

ปัจจัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

Mean 
Square 

F-ratio Sig. 

ปัจจัยด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ตัวสินค้าเป็นที่นิยมของเกษตรกร ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
1.536 
1.908 

.805 .494 

แข็งแรงทนทาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.685 
1.184 

.579 .630 

ใช้งานง่าย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.139 
1.332 

.855 .467 

ประหยัดนํ้ามัน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.219 

.824 
.266 .850 

ค่าบํารุงรักษาตํ่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.168 
1.313 

.128 .943 
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ค่าอะไหล่ไม่แพง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.461 
1.198 

1.220 .307 

ปัจจัยด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ราคาคุ้มกับคณุภาพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
1.590 
1.449 

1.098 .354 

ราคาถูก ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.984 
2.547 

.779 .509 

เงินดาวน์ตํ่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.777 
2.538 

1.488 .223 

ให้ผ่อนชําระได้นาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6.527 
2.533 

2.577 .058 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมา
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.117 
1.919 

.582 .628 

การให้บริการที่อบอุ่นของร้านตัวแทน
จําหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.384 
1.805 

.212 .888 

ตัวแทนจําหน่ายได้รับความน่าเช่ือถือใน
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.902 
2.196 

.411 .746 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการรับประกัน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.779 
1.464 

.532 .661 

ตัวแทนจําหน่ายมีอะไหล่พร้อมบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.692 
1.182 

1.432 .238 

การให้บริการหลังการขายเข้มแข็ง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.592 
1.062 

.557 .645 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตร
สําหรับการเตรียมดินไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน คือ ด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตร
เตรียมดิน  ด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตามรายได้จากการทํานาต่อปี 

ปัจจัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

Mean 
Square 

F-ratio Sig. 

ปัจจัยด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ตัวสินค้าเป็นที่นิยมของเกษตรกร ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.087 
1.934 

.045 .956 

แข็งแรงทนทาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.178 
1.189 

.150 .861 

ใช้งานง่าย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.254 
1.348 

.189 .828 

ประหยัดนํ้ามัน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.036 

.822 
.044 .957 

ค่าบํารุงรักษาตํ่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.332 
1.297 

.256 .774 

ค่าอะไหล่ไม่แพง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.585 
1.219 

.480 .620 

ปัจจัยด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ราคาคุ้มกับคณุภาพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.800 
1.466 

.546 .581 

ราคาถูก ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.288 
2.577 

.112 .895 

เงินดาวน์ตํ่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.799 
2.571 

1.089 .341 
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ให้ผ่อนชําระได้นาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.408 
2.618 

1.684 .191 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมา
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

10.485 
1.717 

6.105 .003* 

การให้บริการที่อบอุ่นของร้านตัวแทน
จําหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.758 
1.700 

2.798 .066 

ตัวแทนจําหน่ายได้รับความน่าเช่ือถือใน
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.329 
2.092 

2.548 .083 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการรับประกัน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.638 
1.460 

.437 .647 

ตัวแทนจําหน่ายมีอะไหล่พร้อมบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.687 
1.208 

.569 .568 

การให้บริการหลังการขายเข้มแข็ง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.078 
1.047 

1.030 .361 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 27.1 แสดงการเปรยีบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน  จําแนกตามรายได้จากการทํานาต่อปี ในปัจจัยด้านช่องทางการ
จําหนา่ยในประเด็นทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหนา่ยไปมาสะดวก 

 
ไม่เกินสองแสน

บาท 
เกินสองแสนบาทแต่ไม่เกินห้า

แสนบาท 
มากกว่าห้าแสน

บาท 
ไม่เกินสองแสนบาท  * * 
เกินสองแสนบาทแต่
ไม่เกินห้าแสนบาท 

*  * 

มากกว่าห้าแสนบาท * *  
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  จากตาราง 27 และ ตาราง 27.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีรายได้จากการทํานาต่อปีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ไมแ่ตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน ยกเว้นในปัจจัยด้านช่อง
ทางการจําหน่ายในประเด็นทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมาสะดวกด้วยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกินสองแสนบาทมีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้เกินสองแสนบาทแต่
ไม่เกินห้าแสนบาท กลุ่มทีม่ีรายได้ไม่เกินสองแสนบาทมคีวามเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มรีายได้มากกว่า
ห้าแสนบาท และ กลุ่มทีม่ีรายได้เกินสองแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาทมีความเห็นต่างกับกลุ่มที่มี
รายได้มากกว่าห้าแสนบาท 

ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตามพื้นทาํนาเป็นของตนเอง 

ปัจจัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

Mean 
Square 

F-ratio Sig. 

ปัจจัยด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ตัวสินค้าเป็นที่นิยมของเกษตรกร ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.769 
1.944 

.396 
 

.811 

แข็งแรงทนทาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.243 
1.166 

1.066 .378 

ใช้งานง่าย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.329 
1.284 

1.813 .133 

ประหยัดนํ้ามัน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.317 
.784 

1.679 .161 

ค่าบํารุงรักษาตํ่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.917 
1.251 

1.532 .199 

ค่าอะไหล่ไม่แพง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.968 
1.216 

.796 .531 

ปัจจัยด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ราคาคุ้มกับคณุภาพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.567 
1.490 

.380 .822 
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ราคาถูก ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.229 
2.585 

.475 
 

.754 

เงินดาวน์ตํ่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.379 
2.626 

.525 .718 

ให้ผ่อนชําระได้นาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.511 
2.702 

.559 .693 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมา
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.426 
1.788 

2.475 .049* 

การให้บริการที่อบอุ่นของร้านตัวแทน
จําหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.037 
1.624 

3.101 .019* 

ตัวแทนจําหน่ายได้รับความน่าเช่ือถือใน
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.624 
2.053 

2.252 .069 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการรับประกัน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.437 
1.486 

.294 .881 

ตัวแทนจําหน่ายมีอะไหล่พร้อมบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.699 
1.218 

.574 .682 

การให้บริการหลังการขายเข้มแข็ง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.488 
1.071 

.456 .768 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 28.1 แสดงการเปรยีบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน  จําแนกตามรายได้จากการทํานาต่อปี ในปัจจัยด้านช่องทางการ
จําหนา่ยในประเด็นทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหนา่ยไปมาสะดวก 

 
ไม่มีที่นา
ของตนเอง

เลย 
ไม่เกิน 10 ไร ่

10 – 20 
ไร่ 

21 – 30 
ไร่ 

31 ไรข่ึ้นไป

ไม่มีที่นาของ
ตนเองเลย 

     

ไม่เกิน 10 ไร ่   *   
10 – 20 ไร ่  *   * 
21 – 30 ไร ่      
31 ไรข่ึ้นไป   *   

ตาราง 28.2 แสดงการเปรยีบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน  จําแนกตามรายได้จากการทํานาต่อปี ในปัจจัยด้านช่องทางการ
จําหนา่ยในประเด็นการให้บริการท่ีอบอุ่นของร้านตัวแทนจําหน่าย 

 
ไม่มีที่นา
ของตนเอง

เลย 
ไม่เกิน 10 ไร ่

10 – 20 
ไร่ 

21 – 30 
ไร่ 

31 ไรข่ึ้นไป

ไม่มีที่นาของ
ตนเองเลย 

 *    

ไม่เกิน 10 ไร ่ *  *   
10 – 20 ไร ่  *    
21 – 30 ไร ่      
31 ไรข่ึ้นไป      

  จากตาราง 28 และตาราง 28.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีพ้ืนทํานาเป็นของตนเองแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้านยกเว้นปัจจัยด้านช่อง
ทางการจําหน่าย ในประเด็นทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมาสะดวกด้วยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยกลุ่มที่มีที่นาของตนเองไม่เกิน 10 ไร่มีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มีที่นาของตนเอง 10 – 20 
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ไร่ และกลุ่มที่มีที่นาของตนเอง 10 – 20 ไร่มีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มีที่นาของตนเองเกิน 31 ไร่  
และ ในประเด็นการให้บริการที่อบอุ่นของร้านตัวแทนจําหน่ายด้วยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
กลุ่มที่ไม่มีที่นาของตนเองเลยมีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มีที่นาของตนเองไม่เกิน 10 ไร่ และ  กลุ่ม
ที่มีที่นาของตนเองไม่เกิน 10 ไร่มีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มีที่นาของตนเอง 10 – 20 ไร่ 

ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน จําแนกตามจํานวนปีทีมี่ประสบการณ์ในการทํานา 

ปัจจัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

Mean 
Square 

F-ratio Sig. 

ปัจจัยด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ตัวสินค้าเป็นที่นิยมของเกษตรกร ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
2.808 
1.878 

1.495 .229 

แข็งแรงทนทาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.262 
1.187 

.220 .803 

ใช้งานง่าย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.512 
1.323 

1.143 .323 

ประหยัดนํ้ามัน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.236 
.797 

1.551 .217 

ค่าบํารุงรักษาตํ่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.043 
1.303 

.033 .968 

ค่าอะไหล่ไม่แพง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.227 
1.206 

1.018 .365 

ปัจจัยด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ราคาคุ้มกับคณุภาพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.912 
1.464 

.623 .538 

ราคาถูก ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.104 
2.519 

1.233 .296 

เงินดาวน์ตํ่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.138 
2.626 

.052 .949 

ให้ผ่อนชําระได้นาน ระหว่างกลุ่ม .909 .338 .714 
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ภายในกลุ่ม 2.690 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมา
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.645 
1.858 

1.961 .146 

การให้บริการที่อบอุ่นของร้านตัวแทน
จําหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.085 
1.776 

.611 .545 

ตัวแทนจําหน่ายได้รับความน่าเช่ือถือใน
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.026 
2.201 

.625 .988 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการรับประกัน ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
.909 
1.455 

.012 .537 

ตัวแทนจําหน่ายมีอะไหล่พร้อมบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

.709 
1.207 

.588 .558 

การให้บริการหลังการขายเข้มแข็ง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.109 
1.046 

1.060 .350 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนปีที่มี
ประสบการณ์ในการทํานาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน คือ ด้านตัวสินค้าที่เป็น
เครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดิน  ด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน  ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาดด้วยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 

         ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.0 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0  
         ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 46 - 65 ปี จํานวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.0  รองลงมาอายุ 21 - 45 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  อายุ ไม่เกิน 20 ปี 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10  และอายุ 66 ปีขี้นไป จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0  
ตามลําดับ 
         ด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ่ากว่า ป.6   
จํานวน 49  คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาจบการศึกษา ป.6 - ม.3 จํานวน 29คน คิดเป็นร้อยละ 
29.0  จบการศึกษา ม.3 - ม.6  จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และจบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้น
ไป จํานวน5 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ 
         ด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คน จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมามีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ไม่เกิน 3 คน จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 6 คน
ขึ้นไป จํานวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามลําดับ 
         ด้านจํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน (ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียนอยู่) พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน (ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียนอยู่) 2 - 3 คน จํานวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 รองลงมาจํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน (ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียนอยู่)คน
เดียว  จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  และจํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน (ไม่รวมเด็กที่กําลัง
เรียนอยู่) 4 คนขึ้นไป จํานวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 14  ตามลําดับ 
         ด้านรายได้จากการทํานาต่อปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้จากการ
ทํานาต่อปี ไม่เกินสองแสนบาท จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมารายได้จากการทํานา
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ต่อปี เกินสองแสนแต่ไม่เกินห้าแสนบาท จํานวน 31คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และรายได้จากการทํานา
ต่อปี มากกว่าห้าแสนบาท จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลําดับ 
         ด้านรายได้จากอาชีพเสริมที่มีใช่การทํานาต่อปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีรายได้จากอาชีพเสริมฯไม่เกินห้าหมื่นบาท จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 86 รองลงมารายได้
จากอาชีพเสริมฯ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  รายได้จากอาชีพเสริมฯเกินห้าแสนบาท จํานวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0  และรายได้จากอาชีพเสริมฯเกินสองแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท จํานวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ 
         ด้านอาชีพเสริมที่ทํา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมที่ทํา โดยใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรออกรับจ้างทั่วไป จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาอาชีพเสริมฯ
คือทําสวน จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0  อาชีพเสริมฯเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ จํานวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.0  อาชีพเสริมที่ทําอ่ืนๆ  เช่น ค้าขาย รับราชการ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และอาชีพเสริมเป็นช่างก่อสร้างทั่วไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
ตามลําดับ 
         ด้านพ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพ้ืนที่
การทํานาที่เป็นของตนเอง 10 - 20 ไร่ จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาไม่มีที่นาของ
ตนเองเลย จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  พ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง ไม่เกิน 10 ไร่ 
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0  พ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง 21 - 30 ไร่ จํานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.0 และพ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง 31 ไร่ขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ตามลําดับ 
         ด้านพ้ืนที่การทํานาท่ีเช่าผู้อ่ืนทํา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพ้ืนที่การทํา
นาที่เช่าผู้อ่ืนทํา ไม่เกิน 10 ไร่ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาพ้ืนที่เช่าผู้อ่ืนทํา 10 - 
20 ไร่ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  พ้ืนที่เช่าผู้อ่ืนทํา 21 - 30 ไร่ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.0  ไม่เช่าที่ผู้อ่ืนเลย จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และพ้ืนที่เช่าผู้อ่ืนทํา 31 ไร่ขึ้นไป 
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลําดับ 
         จํานวนปีที่มีประสบการณ์ในการทํานา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จํานวน
ปีที่มีประสบการณ์ในการทํานา 11 ปีขึ้นไป จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาจํานวนปีที่มี
ประสบการณ์ในการทํานา 4 - 10 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  และจํานวนปีที่มี
ประสบการณ์ในการทํานาน้อยกว่า 3 ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลําดับ 
         จํานวนไร่ที่ทํานาในปี 2556 ที่ผ่านมา  (ทั้งในที่ของตนเองและที่ของผู้อ่ืน) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนไร่ทีท่ํานาในปี 2556 ที่ผ่านมา 10 - 20 ไร่ จํานวน 49  คน คดิ
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เป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาจํานวนไร่ที่ทํานาในปี 2556 ที่ผา่นมา 31 ไร่ขึ้นไป จํานวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.0  จํานวนไร่ที่ทํานาในปี 2556 ที่ผ่านมา 21 - 30 ไร่ จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  
และจํานวนไร่ที่ทํานาในปี 2556 ที่ผ่านมา ไม่เกิน 10 ไร่ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลําดับ 
         ในปี 2556 ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการทํานาจํานวน 2 
รอบ จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 96.0 และจําแนกตาม มีการทํานาจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.0 ตามลําดับ 
         กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกหน้ีเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส) อยู่ จํานวน 55 คน และไม่ใช่ 45 คน ส่วนในฤดูการผลิตที่แล้วมี97 คนที่เข้าร่วมใน
โครงการรับจํานวนข้าวของรัฐบาล ส่วน3 คนไม่ได้เข้าร่วม 
         ในส่วนที่เป็นลักษณะการนําเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินไปใช้ประโยชน์   
พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม นําเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินไปใช้
ประโยชน์ ดังน้ี 
         1)ใช้ทํานาแห้ง ส่วนมากไม่เคยใช้ร้อยละ 72 รองลงมาใช้บ่อย ร้อยละ 12.0  ใช้บ่อยมากร้อยละ 
11.0 ใช้นานๆคร้ัง ร้อยละ 3 และใช้ปานกลางร้อยละ 2 ตามลําดับ 
         2)ใช้ทํานาน้ํา ส่วนมากใช้บ่อยมาก ร้อยละ 47.0 รองลงมาใช้บ่อย 36.0 ใช้นานๆครั้ง ร้อยละ 7 
ใช้ปานกลาง ร้อยละ 5 และไม่เคยใช้เลยร้อยละ 5 ตามลําดับ 
         3)ใช้นาหล่ม ส่วนมากใช้บ่อย ร้อยละ 20 รองลงมาไม่เคยใช้ร้อยละ 20 ใช้บ่อยมาก ร้อยละ 19 
ใช้นานๆคร้ังร้อยละ 19 และใช้ปานกลางร้อยละ 16.0 ตามลําดับ 
         4)ใช้เดินทาง ส่วนมากไม่เคยใช้ ร้อยละ 27.0 รองลงมาใช้บ่อยร้อยละ 23.0 ใช้นานๆครั้งร้อยละ 
20.0 ใช่บ่อยร้อยละ 20.0 และใช้ปานกลาง ร้อยละ 10.0 
         5)ใช้ดันดิน ส่วนมากไม่เคยใช้ร้อยละ 55 รองลงมาใช้บ่อยร้อยละ 15 ใช้นานๆคร้ังร้อยละ 14 ใช้
บ่อยมากร้อยละ 9 และใช้ปานกลางร้อยละ 7 ตามลําดับ  
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ตอนท่ี 2 :ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือเคร่ืองจักรกลการเกษตรสาํหรับการเตรียมดิน 

         ในส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียม
ดิน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.17, S.D. = 1.0825)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา
ของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.54, S.D. = 1.12) ส่วนรองลงมา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X  = 2.37, S.D. = 1.30) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X  = 1.91, S.D. = 

1.000) และด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน ( X  = 1.89, S.D. = 0.91) อยู่ในระดับ
น้อย ตามลําดับเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ ดังน้ี 
         ด้านตัวสินค้าที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดิน อยู่ในระดับน้อย ( X  = 1.89, S.D. = 0.91) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อตัวสินค้าเป็นที่นิยมของเกษตรกร ( X  = 2.39, S.D. = 1.377) 
รองลงมา หัวข้อ ค่าบํารุงรักษาตํ่า ( X  = 1.93, S.D. = 1.130) ใช้งานง่าย( X  = 1.87, S.D. = 1.152) ค่า
อะไหล่ไม่แพง ( X  = 1.81, S.D. = 1.098) แข็งแรงทนทาน ( X  = 1.73, S.D. = 1.081) และประหยัดนํ้ามัน 
( X  = 1.63, S.D. = 0.898) ตามลําดับ 

         ด้านราคาของเครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง( X  = 2.57, S.D. = 

1.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อเงินดาวน์ตํ่า ( X  = 3.01, S.D. = 1.605) รองลงมา หัวข้อ ให้
ผ่อนชําระได้นาน ( X  = 2.75, S.D. = 1.629) ราคาถูก ( X  = 2.57, S.D. = 1.591) อยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนหัวข้อราคาคุ้มกับคุณภาพ ( X  = 1.96, S.D. = 1.205) อยู่ในระดับน้อย ตามลําดับ 
         ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.37, S.D. = 1.30) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า หัวข้อทําเลที่ต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมาสะดวก ( X  = 2.38, S.D. = 1.376) รองลงมา 
หัวข้อ ตัวแทนจําหน่ายได้รับความน่าเช่ือถือในท้องถิ่น ( X  = 2.38, S.D. = 1.469) และการให้บริการท่ี
อบอุ่นของร้านตัวแทนจําหน่าย ( X  = 2.34, S.D. = 1.327) อยู่ในระดับน้อย ตามลําดับ 

         ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 1.91, S.D. = 1.000) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า หัวข้อมีการรับประกัน ( X  = 2.03, S.D. = 1.201) รองลงมา หัวข้อ ตัวแทนจําหน่ายมี
อะไหล่พร้อมบริการ ( X  = 1.93, S.D. = 1.094) และการให้บริการหลังการขายเข้มแข็ง( X  = 1.77, S.D. = 

1.024) อยู่ในระดับน้อย ตามลําดับ 
         ในการตัดสินใจเลือกซือ้เคร่ืองจักรกลฯถ้ากําหนดให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญที่สุดลําดับที่หน่ึงมี
นํ้าหนักเท่ากับ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญทีสุ่ดลําดับที่สองมีนํ้าหนักเท่ากับ 2 และปัจจยัที่มีอิทธิพล
สําคัญทีสุ่ดลําดับที่สามมีนํ้าหนักเท่ากับ 1 เราสามารถหาค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัย
เรื่องความแข็งแรงทนทานมีคา่ถ่วงนํ้าหนักสูงที่สุด ตามมาด้วยประหยัดนํ้ามันและค่าอะไหล่ถูก 
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         ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินคือ ตัว
เกษตรกรเอง จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาญาติพ่ีน้อง จํานวน 27 คน คิดเป็นจํานวน
ร้อยละ 27.0 และเพ่ือบ้านของเกษตรกร จํานวน5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ 
  



59 
 

ตอนท่ี 3: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรกลการเกษตร
สําหรบัการเตรียมดินกับข้อมูลส่วนบุคคล 

         การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการ
เตรียมดินจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจกแจงผลได้ดังน้ี:-  
         ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน คือ ด้านตัวสินค้าที่เป็น
เครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดิน  ด้านราคาของเครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดิน  ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างแสดงความเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน ยกเว้นในปัจจัย
ด้านราคาในประเด็นให้ผ่อนชําระได้นานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 
20 ปี มีความเห็นแตกต่างกับกกลุ่มที่มีอายุ 66 ปี ขึ้นไป และ กลุ่มที่มีอายุ 21-45 ปี มีความเห็น
แตกต่างกับกลุ่มที่มีอายุ 66 ปี ขึ้นไป 
         ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน คือ 
ด้านตัวสินค้าที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดิน  ด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียม
ดิน  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
         ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้จากการทํานาต่อปีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน ยกเว้นใน
ปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายในประเด็นทําเลที่ต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมาสะดวกด้วยนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกินสองแสนบาทมีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้เกิน
สองแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกินสองแสนบาทมีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มี
รายได้มากกว่าห้าแสนบาท และ กลุ่มที่มีรายได้เกินสองแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาทมีความเห็นต่าง
กับกลุ่มที่มีรายได้มากกว่าห้าแสนบาท 

         ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีพ้ืนทํานาเป็นของตนเองแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินไม่แตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน
ยกเว้นปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่าย ในประเด็นทําเลที่ต้ังของตัวแทนจําหน่ายไปมาสะดวกด้วย
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีที่นาของตนเองไม่เกิน 10 ไร่มีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่
มีที่นาของตนเอง 10 – 20 ไร่ และกลุ่มที่มีที่นาของตนเอง 10 – 20 ไร่มีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มี
ที่นาของตนเองเกิน 31 ไร่  และ ในประเด็นการให้บริการที่อบอุ่นของร้านตัวแทนจําหน่ายด้วย
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ไม่มีที่นาของตนเองเลยมีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มีที่นา
ของตนเองไม่เกิน 10 ไร่ และ  กลุ่มที่มีที่นาของตนเองไม่เกิน 10 ไร่มีความเห็นแตกต่างกับกลุ่มที่มีที่
นาของตนเอง 10 – 20 ไร ่

         ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนปีที่มีประสบการณ์ในการทํานาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ไม่แตกต่างกัน 
ในทุกๆ ด้าน คือ ด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน  ด้านราคาของเคร่ืองจักรกล
การเกษตรเตรียมดิน  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาดด้วยนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผล 

         จากผลสรุป นํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี  
         จากการศึกษาจะพบว่าในเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  
มีอายุ 46 - 65 ปี จบการศึกษาตํ่ากว่า ป.6   จํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คน จํานวนสมาชิกที่
อยู่ในวัยทํางาน (ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียนอยู่) 2 - 3 คน รายได้จากการทํานาต่อปี ไม่เกินสองแสนบาท 
รายได้จากอาชีพเสริมที่มีใช่การทํานาต่อปี ประกอบอาชีพเสริมที่ทํา ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
รับจ้างทั่วไป  พ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง 10 - 20 ไร่ ส่วนพ้ืนที่การทํานาที่เช่าผู้อ่ืนทําไม่เกิน 10 
ไร่ จํานวนปีที่มีประสบการณ์ในการทํานาส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการทํานา จํานวนไร่ที่ทํานาใน
ปี 2556 ที่ผ่านมา (ทั้งในที่ของตนเองและที่ของผู้อ่ืน) 10 - 20 ไร่ ในปี 2556 ที่ผ่านมาท่านทํานา 
จํานวน 2 รอบ ซึ่งสอดคล้อง องอาจ อุดมทีฆะศิริ (2547) ที่ทําการศึกษาเรื่องสภาพการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก และพบว่า เกษตรกรส่วนมากอายุเฉลี่ย 
49.3 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ยในครอบครัว 5.2 คน เป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร ประกอบอาชีพทํานา และทําสวน เกษตรกรมีรายได้ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร 
         ใน ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 
โดยรวม โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.17, S.D. = 1.0825)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.54, S.D. = 1.12) 
ส่วนรองลงมา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X  = 2.37, S.D. = 1.30) ด้านการส่งเสริมการตลาด (
X  = 1.91, S.D. = 1.000) และด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน ( X  = 1.89, 
S.D. = 0.91) อยู่ในระดับน้อย  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราศรัย มะณีวรรณ (2547) ที่
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ทําการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามของเกษตรกรในเขตอําเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร และพบว่า เกษตรกรเห็นว่าปัจจัยโดยรวม และเป็นรายด้านมีความสําคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะและข้อจํากัดของการวิจัย 

         ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
         ประเด็นแรก เน่ืองจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับ
การเตรียมดิน ครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตร
สําหรับการเตรียมดิน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ดังน้ันควรมีการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและปรับด้าน
ราคาของเครื่องจักรกลการเกษตรเตรียมดินให้เหมาะสม ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริม
การตลาด และตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดินให้มีคุณภาพและใช้คล้องตัวมากย่ิงขึ้น  
ดังน้ัน ควรตระหนักและนําไปพัฒนาปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
         ประโยชน์ของงานวิจัยน้ีเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรใน
ด้านการทําตลาด เพราะจากแบบสอบถามทําให้ทราบได้ว่า เมื่อใดจึงจะถึงเวลาท่ีเกษตรกรใกล้
กําหนดจะต้องเปลี่ยนเคร่ืองจักรกลการเกษตร เมื่อเคร่ืองจักรที่มีอยู่เริ่มเก่าและหมดอายุตามสภาพ 
         ในส่วนของข้อจํากัดของการวิจัยน้ันเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตรงที่
เป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทานที่มีนํ้าสําหรับเพาะปลูกตลอดทั้งปี เกษตรกรสามารถทํานาได้หลายรอบ
ต่อปี เป็นพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมโดยตรง ไม่เหมือนกับพ้ืนที่เพาะปลูกอ่ืนๆซึ่งต้อง
อาศัยนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกจากฝนโดยเฉพาะและอยู่ลึกเข้าไปจากชายฝั่ง ส่วนใหญ่มีรายได้จากการทํา
นาได้ปีละคร้ังซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการลงทุนซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตร  
         ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
         การศึกษาครั้งต่อไปควรนําเรื่องเดียวกันไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จังหวัดใกล้เคียงหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียง หรือพ้ืนที่ อ่ืนๆ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับการเตรียมดิน และเปรียบเทียบปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจจะทําการศึกษา
การตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรประเภทอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ก 
 

สําหรับผู้วิจัย 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 
เรื่อง ปัจจัยที่สง่ผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินของเกษตรกรในแขต
อําเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท 

 
ส่วนที่หน่ึง : ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร 

1. เพศ [  ]  ชาย [  ]  หญิง 
2. อายุ  [  ]  ไม่เกิน 20 ปี  

[  ]  46 - 65 ปี 
[  ]  21 - 45 ปี  
[  ]  66 ปีขี้นไป 

3. จบการศึกษา [  ]  ตํ่ากว่า ป.6 
[  ]  ม.3 – ม.6 

[  ]  ป.6 – ม.3 
[  ]  ปริญญาตรี ขึ้นไป 

4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว [  ]  ไม่เกิน 3 คน 
[  ]  6 คนขึ้นไป 

[  ] 4 – 5 คน 
 

5. จํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยทํางาน 
(ไม่รวมเด็กที่กําลังเรียนอยู่) 

[  ]  คนเดียว 
[  ]  4 คนขึ้นไป 

[  ] 2 - 3 คน 
 

6. รายได้จากการทํานาต่อปี [  ]  ไม่เกินสองแสนบาท 
 
[  ]  มากกว่าห้าแสนบาท 

[  ] เกินสองแสนแต่ไม่เกิน
ห้าแสนบาท 
 

7. รายได้จากอาชีพเสริมที่มีใช่การ
ทํานาต่อปี 

[  ]  ไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
[  ]  เกินสองแสนบาทแต่ไม่เกิน
ห้าแสนบาท 

[  ] เกินห้าหมื่นบาทแต่ไม่
เกินสองแสนบาท 
[  ] เกินห้าแสนบาท 
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8. อาชีพเสริมที่ทํา [  ]  ทําสวน 
[  ]  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 
 

[  ]  ช่างก่อสร้างทั่วไป 
[  ]  ใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรรับจ้างทั่วไป 

 [  ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    ........................................................... 

  

9. พ้ืนที่การทํานาที่เป็นของตนเอง [  ]  ไม่มีที่นาของตนเองเลย 
[  ]  10 – 20 ไร่ 
[  ]  31 ไร่ขึ้นไป 

[  ]  ไม่เกิน 10 ไร ่
[  ]  21 – 30 ไร่ 

10. พ้ืนที่การทํานาที่เช่าผู้อ่ืนทํา [  ]  ไม่เช่าที่ผู้อ่ืนเลย 
[  ]  10 – 20 ไร่ 
[  ]  31 ไร่ขึ้นไป 

[  ]  ไม่เกิน 10 ไร ่
[  ]  21 – 30 ไร่ 

11. จํานวนปีทีม่ีประสบการณ์ใน
การทํานา 

[  ]  น้อยกว่า 3 ปี 
[  ]  11 ปีขึ้นไป 

[  ]  4 – 10 ปี 
 

12. จํานวนเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีอยู่ 
- รถไถเดินตาม 
- รถแทรคเตอร์ 

[  ]  1 คัน 
[  ]  1 คัน 

[  ]  2 คันขึ้นไป      คันใหมท่ี่สุดอายุ  .....  ปี 
[  ]  2 คันขึ้นไป      คันใหมท่ี่สุดอายุ  .....  ปี

13. จํานวนไร่ที่ทํานาในปี 2556 ที่
ผ่านมา (ทั้งในที่ของตนเองและที่
ของผู้อ่ืน) 

[  ]  ไม่เกิน 10 ไร ่
[  ]  21 – 30 ไร่ 

[  ]  10 – 20 ไร่ 
[  ]  31 ไร่ขึ้นไป 

14. ในปี 2556 ทีผ่่านมาท่านทํานา
ก่ีรอบ 

[  ]  1 รอบ 
[  ]  3 รอบ 

[  ]  2 รอบ 

   
15. ข้อใดต่อไปน้ีที่สอดคล้องกับตัวท่าน 
หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ท่านเป็นลูกหน้ีเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส) อยู่ 

  

2. ในฤดูการผลิตที่แล้วท่านเข้าร่วมในโครงการรับจํานวนข้าวของรัฐบาล   
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ส่วนที่สอง : ลักษณะการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรบัการเตรียมดินที่ผ่านมา 

16. โปรดทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงหน่ึงช่อง 

การใช้งาน 
ความถี่ 

ไม่เคยเลย นานๆคร้ัง ปานกลาง บ่อย บ่อยมาก 
ใช้ทํานาแห้ง      
ใช้ทํานานํ้า      
ใช้ทํานาหล่ม      
ใช้เดินทาง      
ใช้ดันดิน      

 

ส่วนที่สาม : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 

17. โปรดทําเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านที่สุด 

ปัจจัย 
ไม่มีผลต่อ

การ
ตัดสินใจ 

มีผลต่อ
การติดสิน
ใจเล็กน้อย

มีผลต่อการ
ตัดสินใจ
ปานกลาง 

มีผลต่อการ
ตัดสินใจ

ค่อนข้างมาก

มีผลต่อการ
ตัดสินใจ
มาก 

ปัจจัยด้านตัวสินค้าที่เป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ตัวสินค้าเป็นที่นิยมของเกษตรกร      
แข็งแรงทนทาน      
ใช้งานง่าย      
ประหยัดนํ้ามัน      
ค่าบํารุงรักษาตํ่า      
ค่าอะไหล่ไม่แพง      

ปัจจัยด้านราคาของเคร่ืองจักรกลการเกษตรเตรียมดิน 
ราคาคุ้มกับคณุภาพ      
ราคาถูก      
เงินดาวน์ตํ่า      
ให้ผ่อนชําระได้นาน      

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
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ทําเลท่ีต้ังของตัวแทนจําหน่ายไป
มาสะดวก 

     

การให้บริการที่อบอุ่นของร้าน
ตัวแทนจําหน่าย 

     

ตัวแทนจําหน่ายได้รับความ
น่าเช่ือถือในท้องถิ่น 

     

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการรับประกัน      
ตัวแทนจําหน่ายมีอะไหล่พร้อม
บริการ 

     

การให้บริการหลังการขาย
เข้มแข็ง 

     

18. ให้ท่านระบุว่าในการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน ปัจจัยใดเป็น
ปัจจัยที่สําคัญสามอันดับแรกที่มีผลสําคัญต่อการตัดสินใจของท่าน  
(ปัจจัยอันดับแรกที่ท่านเลือกเป็นปัจจัยที่สําคัญทีสุ่ด ปัจจยัที่สองมีความสําคัญรองลงมา ปัจจัยที่สาม
มีความสําคัญน้อย) 
ช่ือ ปัจจัย 
ก ค่าอะไหล่ถูก 
ข ค่าบํารุงรักษาไม่สูง 
ค ผ่อนชําระได้ยาว 
ง แข็งแรงทนทาน 
จ ประหยัดนํ้ามัน 
ฉ ราคาเหมาะสม 

 

ปัจจัยที่สําคัญที่สุดต่อการตัดสินใจของท่าน อันดับแรก คอื        ..........................................       (ก 
ข ค.......) 
ปัจจัยที่สําคัญที่สุดต่อการตัดสินใจของท่าน อันดับสอง คอื        ..........................................       (ก 
ข ค.......) 
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ปัจจัยที่สําคัญที่สุดต่อการตัดสินใจของท่าน อันดับสาม คอื        ..........................................       (ก 
ข ค.......) 
 

19. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรบัการเตรียมดินของท่านคือ 

ก) กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน  ข) เพ่ือบ้านของท่าน  ค) ญาติพ่ีน้อง 
ง) ตัวท่านเอง   จ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ..................................................................... 
 

20. จากประสบการณ์การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดินของท่าน พบปัญหาอะไร
หนักที่สุด 

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

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

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

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

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณพ่ีน้องเกษตรกรท่ีได้สละเวลาของท่านในการให้ข้อมูลผ่านแบบสอบถามน้ี 
อน่ึงแบบสอบถามน้ีถือว่าเป็นความลับ ข้อมูลที่ได้จะนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษาของ
นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน และไมม่ีส่วนที่จะทําให้ท่านต้องเสียภาษี หรือเป็นผลเสียหายกับ
ท่านแต่ประการใด



 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
 

การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําหรับการเตรียมดิน 
ของเกษตรกรในเขตอําเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท 

 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ส่วนที่หน่ึง       
1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
9 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
10 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
11 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
12 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
13 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
14 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

ส่วนที่สอง       

16 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ส่วนที่สาม       

17 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
18 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
19 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
20 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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