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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัด

อุตรดิตถ์ตอ่การซื้อรถใชใ้นงานเกษตรกรรมเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน โดยเก็บขอ้มูลในจังหวัดอุตรดิตถ์  

9 อ าเภอ อ าเภอละ 40 คน ด้วยแบบสอบถาม ท าการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใชส้ถิติเชงิพรรณนา ค่าสถิตท่ีิ

ใชไ้ด้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิตอิา้งอิง  

ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งยั่งยนื โดยส่วนใหญ่

เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง อายุระหว่าง 46-50 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมตอนต้น ท าเกษตรกรรมประเภทท าไร่ 

มีรายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง 100,001–300,000 บาท ประสบการณ์ในการใช้รถใช้ในงานเกษตรกรรมมากกว่า 5 ปี  

แต่ไม่เกิน 15 ปี จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกมากกว่า 20 ไร่แต่ไม่เกิน 50 ไร่  สิทธิการถือครองท่ีดินอยู่ในรูปแบบของ 

การถือครองในรูปการเป็นเจ้าของท่ีดินบางส่วน (เป็นเจ้าของท่ีดินด้วยและเช่าท่ีดินบางส่วน) วัตถุประสงค์หลักในการซื้อ

เพื่อขนส่งพืชผลเกษตรกรรม วัตถุประสงค์รองในการซื้อเพื่อบรรทุกเครื่องมือและเครื่องจักรในการท าการเกษตร มีรถใช้

ในงานเกษตรกรรมจ านวน 1 คัน เครื่องยนต์มีขนาดระหวา่ง 14-5 แรงมา้ น้ าหนักบรรทุกระหวา่ง 3-4 ตัน ค่าใชจ้่ายในการ

ซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรมไม่เกิน 160,000 บาท รูปแบบการช าระเงินเป็นแบบเงินผ่อน ซึ่งเป็นการกู้ เงินจาก ธกส. หรือ 

สกต. อัตราเงินดาวน์ไม่เกิน 15% อัตราดอกเบ้ียระหว่าง 6%-10% ผ่อนช าระแบบรายปี มีระยะเวลาการผ่อนช าระ 5 ปี 

ขึ้นไป (60 งวดขึ้นไป) ใช้รถในเดือนกรกฎาคม ในช่วงเวลาก่อนการเพาะปลูก ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้เป็นบุคคลใน

ครอบครัว ซื้อมาจากผู้ประกอบการร้านศรีสงา่พัฒนา เนื่องจากสินคา้มีคุณภาพ มีคา่บ ารุงรักษาระหว่าง 501–1,500 บาท 

ปัจจัยในการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม ของกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงการบริโภคอย่างยั่งยืนมี

ความส าคัญในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญในระดับมาก ด้านราคา มีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ด้าน

ร้านค้าจัดจ าหน่าย มีความส าคัญในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความส าคัญในระดับมากเช่นกัน และ

ระดับความส าคัญของความคิดเห็นผลกระทบต่อด้านต่างๆ ในการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม ของกลุ่มผู้บริโภคท่ี

ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมมีผลกระทบเฉยๆ ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบ

เฉยๆ ผลกระทบตอ่สังคม มีผลกระทบทางบวก และผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ มีผลกระทบทางบวก 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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พฤติกรรมต่อการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคท้ังสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคท่ี

ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยนื และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป ท้ังสองกลุ่ม ขึน้อยูก่ับปัจจัยดา้นอ าเภอ, น้ าหนักบรรทุก

, ผู้ประกอบการ, ประสบการณ์ในการใช้รถใชใ้นงานเกษตรกรรม, ค่าบ ารุงรักษา, สิทธิการถอืครองท่ีดิน, พื้นท่ีเพาะปลูก, 

วิธีการช าระเงิน/แหล่งท่ีมาของเงินทุน และระดับการศึกษา และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจัยในการเลอืก

ซื้อรถใชใ้นงานเกษตรกรรมโดยภาพรวมของท้ังสองกลุ่ม มคีวามแตกตา่งกัน และผลกระทบตอ่ดา้นตา่งๆ โดยภาพรวมของ

ท้ังสองกลุ่ม มคีวามแตกตา่งกัน  

ABSTRACT 

Behavior according to sustainable consumption concept is the consumption behavior with the responsibilities 

to socio-economic and environmental impacts to sustain resources of products and services for the next generations.  

This study aimed to study the behavior according to sustainable consumption concept of farmers in Uttaradit province 

towards purchasing agricultural vehicles. Data were collected by the distribution of questionnaires to 360 samples 

from 9 districts in Uttaradit province, each of which was 40 samples.  Data obtained were, then, analyzed by the 

descriptive statistics, including frequency, percentage, and mean, as well as the inferential statistics.  

 The findings presented that there was an equal number of farmer respondents residing in Mueang, Luplae, 

Phichai, Tron, Thong Saen Khan, Tha Pla, Nam Pad, Fak Tha, and Ban Khok districts. Male respondents were found in 

the greater number than female respondents. The majority was in the age of 46-50 years old and their education 

background was lower than secondary school level. They mostly cultivated rice and earned an average of annual 

income at 100,001-300,000 Baht.  They had had experience in using agricultural vehicles for more than 5 years; but 

not exceeding 15 years. Size of the riced-fields that they worked on was larger than 20 Rais; but not exceeding 50 

Rais. Regarding the land procession authority, the respondents were the land owner who had all rights on land. Main 

reason of purchasing agricultural vehicle was to deliver agricultural products and the second reason was to carry 

agricultural tools and machineries. They owned one agricultural vehicle with 14-15 horsepower and with the capacity 

to carry the weight of 3-4 tons.  They paid for it at lower than 160,000 Baht in installment terms. The money that 

they spent for the agricultural vehicle was the loan as approved by the Bank for Agriculture and Agricultural Co-

operatives (BAAC) or the Agricultural Marketing Co-operative Limited (AMC), of which the down payment rate was 

less than 15%, and the interest rate was ranged between 6% - 10%.  They chose to have an annual installment 

payment for the period of more than 5 years (over 60 terms of installment). They used the agricultural vehicle in July, 

which was the pre-cultivation period.  Person influencing their purchasing decision was family members. They mostly 

purchased it at Sri Sa-nga Pattana Shop because this shop distributed the qualified products.  The maintenance cost 

for the agricultural vehicle was around 501-1,500 Baht. 
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 In an overview, the factors namely product, price, place, and promotion affecting the purchase of agricultural 

vehicle were rated at high level of importance. In addition, the farmers agreed in neutral level towards impacts in 

three aspects:   environmental, social, and economic. 

 According to the study on behavior according to sustainable consumption concept, the results presented that 

in an overview, the respondents agreed with the sustainable consumption concept at 3.82 level. This study, then, 

divided the respondents into 2 groups. The first group was those who agreed with the sustainable consumption concept 

at the level of over than or equal to 3.82. The second group was those who were general consumers who agreed 

with the studied concept at the level at lower than 3.82.  Hereafter were shown the top opinions towards behavior 

according to sustainable consumption concept that were agreed at the highest level: opinion on organizational behavior 

in socio-economic aspects, opinion on organizational behavior in environmental aspect, opinion on personal behavior in 

environmental aspect, and opinion on personal behavior in social aspect. The opinion on personal behavior in economic 

aspect was, however, rated at unsure level.  

บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีการประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นอาชพีหลัก และเกษตรกรไทยมกีาร

ใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในงานเกษตรกรรม โดยเร่ิมจากการใช้เคร่ืองยนต์ต้นก าลัง  

และเคร่ืองสูบน้ า หลังจากนั้นมกีารน าเข้ารถแทรกเตอร์ และมีการประดิษฐ์รถขนส่งผลผลิตการเกษตร ซึ่งคือรถใช้ในงาน

เกษตรกรรม (รถอีแตน๋ หรือ รถไทยแลนด)์ ด้วยพฤติกรรมการท าการเกษตรของเกษตรกรท่ีเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากการ

พัฒนาเทคโนโลยทีางการเกษตรท่ีทันสมัยและก้าวหนา้มากขึน้น้ัน การใช้รถที่ใชง้านในด้านเกษตรกรรม เชน่ รถแทรกเตอร์ 

รถใชใ้นงานเกษตรกรรม ก็เขา้มามีบทบาทในฐานะเครื่องจักรกลทางการเกษตรท่ีช่วยทุ่นแรงเกษตรกร ชว่ยท าให้เกษตรกร

สามารถเพิ่มจ านวนผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ และยังรวมไปถึงการส่งออกสินค้า

ทางการเกษตรไปยังตา่งประเทศอกีด้วย และนอกจากนี้ยังช่วยเร่งระยะเวลาในการขนส่งเพื่อให้ทันตอ่การขายผลผลิตทาง

การเกษตรโดยคาดการณ์ว่าจะมีการผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรในระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2555 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 

29,000 ล้านบาท และ 34,000 ล้านบาท ตามล าดับ (อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, 2554) 

 อย่างไรก็ตามเกษตรกรในยุคปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานกับการท าเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรนั้น

ไมไ่ด้เพยีงพิจารณาคุณประโยชน์พื้นฐานของรถใชใ้นงานเกษตรเท่านัน้ แตพ่จิารณารวมไปถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการตัดสินใจเลือกใช้รถด้วย เช่น การพิจารณาถึงราคาที่มีความคุ้มค่าต่อการซื้อรถใช้

ในงานเกษตรกรรม การให้ความช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสหกรณ์

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. (สกต.)  ในเร่ืองของเงินทุนในการซื้อสิ้นค้าทางการเกษตรของเกษตรกร  

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงในแง่เศรษฐกิจของผู้บริโภค การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในเร่ืองของการน าอะไหล่เก่าจากชิ้นส่วนใน

การประกอบรถยนต์มาใชใ้หม ่เชน่ เพลา ห้องเกียร์ พวงมาลัย และอะไหลช่ว่งลา่งต่างๆ มาซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้

ใหม่และท างานได้อีกคร้ัง ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอัตราขยะย่อยสลายยาก ตลอดจนการพิจารณาตัดสินใจซือ้
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จากผู้ผลิตท่ีมีแนวทางการด าเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาและตอบแทนสังคม เช่น การจ้างแรงงานในชุมชน การช่วยเหลือ

ผู้ดอ้ยโอกาส เป็นต้น 

 ในส่วนของผู้ประกอบการการผลิตรถใช้ในการเกษตรเองนั้น ได้เล็งเห็นถึงความใส่ ใจต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

และการให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรดังกล่าว ประกอบกับต้องการพัฒนาองค์กรให้ไป  

สู่ความยั่งยืน จึงออกแบบรถท่ีใช้ในการเกษตรโดยท่ีสามารถน าอะไหล่เก่าจากรถยนต์มาใช้โดยการน ามาซ่อมแซม

ปรับปรุงให้สามารถใช้ใหม่และท างานได้อีกคร้ัง ซึ่งมีผู้ประกอบการหลายรายในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประกอบรถใช้ในงาน

เกษตรกรรมโดยการน าอะไหล่เก่าจากรถยนต์มาใชโ้ดยการน ามาซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใชใ้หมแ่ละท างานได้อีกคร้ัง 

ไม่ว่าจะเป็น ร้านศรีสง่าพัฒนา ศรีสง่าพานิช อู่ศักดิ์การช่าง เป็นต้น   การก าหนดราคาด้วยกลยุทธ์คุณภาพตามราคา  

ท าให้เกษตรกรรู้สึกคุ้มค่ากับผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการบางรายได้ร่วมมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธกส.) และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. (สกต.)  เพื่อสนับสนุนเร่ืองของการเงินให้กับ

เกษตรกร ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการมสีภาพคล่องในการด าเนินกิจการ และส่งผลดีตอ่ระบบเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการรถใช้

ในงานเกษตรกรรมจึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเกษตรกรยุคใหม่ แต่ยังต้อง

อาศัยข้อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพิ่มเติม เพื่อท่ีสร้างแรงจูงใจในการซื้อให้แก่เกษตรกรเนื่ องจากเกษตรกรเห็น

ประโยชนท่ี์ได้รับอย่างเป็นรูปธรรมท้ังราคาสินค้า เพราะผู้ผลิตสามารถเสนอราคาอยู่ในระดับท่ีเกษตรกรพึงพอใจ และเกิด

ความรู้สึกว่าเป็นทางเลือกใหม่ท่ีผู้บริโภคเองมีสิทธ์ิเลือกสนับสนุนสินค้าท่ีมีส่วนช่วยโลก และสังคมให้น่าอยู่ขึ้น อีกท้ังยัง

เป็นการสร้างขีดความรู้ความสามารถของกิจการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียจะสร้างผลก าไร

ควบคู่กับการเจรญิเตบิโตในลักษณะของการได้ประโยชน์ทุกด้าน โดยท้ังชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอ้มก็ได้รับการสนับสนุน

และฟื้นฟูให้เตบิโตแข็งแรงไปพร้อมกับกิจการ ซึ่งกิจการเองก็จะได้รับการสนับสนุนท่ีดกีลับมาเช่นกัน 

 จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดท่ีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการท านา ซึ่งใน 1 ปี  

จะท านาอยู่ท้ังหมด 1-3 ครัง้ ซึ่งมีเกษตรกรท่ีท านามีจ านวนมากที่สุดในบรรดาการท าพืชเกษตรกรรมอื่นๆ จ านวน 53,022 

ราย จากจ านวนเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ท้ังหมด 111,671 ราย (ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ , 2556)  

และมีเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีใช้รถในงานเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก สังเกตได้จากสถิติการด าเนินงานเกี่ยวกับ

ทะเบียนรถและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยในปีงบประมาณ 2556  มีจ านวนรถใช้ในงานเกษตรกรรมท่ีมา

ด าเนินการ 8,145 คัน และในปี 2557 มีจ านวนรถใช้ในงานเกษตรกรรมท่ีมาด าเนินการ 7,985 คัน โดยในปี 2557  

เป็นจ านวนในช่วงตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557 (ส านักงานขนสง่จังหวัดอุตรดิตถ์, 2556) ซึ่งเห็นได้วา่

ยังไม่ครบปีงบประมาณ และสามารถคาดการณ์ได้วา่แนวโน้มผู้ใชร้ถใชใ้นงานเกษตรกรรมจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัด

อุตรดิตถ์ต่อการซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ส าหรับผู้ประกอบการท่ีประกอบ

ธุรกิจการผลิตรถใชใ้นงานเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับการท าการเกษตรในยุคปัจจุบันได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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 เพื่อศึกษาถึงพฤตกิรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยนืของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อการซื้อรถใชใ้นงาน

เกษตรกรรม 

นิยามศัพท ์

การบริโภคอย่างยั่งยืน  หมายถงึ การบริโภคทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างคุ้มคา่ พอดี พอประมาณ  ตามความจ าเป็น

พื้นฐาน ให้มีความสมดุล โดยค านึงผลกระทบต่างๆท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท้ังในปัจจุบันและอนาคตให้

เกิดความย่ังยนื 

 เกษตรกร หมายถงึ ผู้ท่ีประกอบอาชพีเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ เลีย้งสัตว ์เป็นต้น 

 รถใช้ในงานเกษตรกรรม รถท่ีใช้ส าหรับขนส่งพืชเกษตรกรรม บรรทุกเคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับท างาน

เกษตรกรรม หรือใช้ในงานอื่นๆ ส าหรับการท าเกษตรกรรม โดยรถใช้ในงานเกษตรกรรมมีล้อ 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ มีความ

ยาวประมาณ 3.50–5.40 เมตร สามารถบรรทุกน้ าหนักได้ 3 ตันขึ้นไป เพื่อทดแทนแรงงานสัตว์ และสะดวกต่อการใช้ใน

งานเกษตรกรรมกว่ารถยนต์ หรือรถบรรทุก และรถใช้ในงานเกษตรกรรมนั้นมีชื่อเรียกท่ีหลากหลาย ได้แก่ รถอีแต๋น  

รถไทยแลนด ์เป็นต้น 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤตกิรรมของผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, When, Where, และ How เพื่อค้นหา

ค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets and 

Operations ดังตอ่ไปน้ี 

ตารางที่ 1 ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ พฤตกิรรมผู้บริโภค 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องทราบ (7Os) 

Who is in the target market? 

ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

Occupants ลักษณะกลุ่มเป้าหมายทางด้าน ได้แก่ ประชากรศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวทิยา หรือ จิตวเิคราะห ์ และพฤตกิรรมศาสตร์ 

What does the consumer buy? 

ผู้บริโภคซื้ออะไร 

Objects สิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการซือ้ สิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการจากผลติภัณฑ์ 

ได้แก่ คุณสมบัติ หรือ องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์(Product 

Component) และความแตง่ตา่งท่ีเหนอืกวา่คู่แข่ง (Competitive 

Differentiation) 

 

Why does the consumer buy? 

ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ 

Objective วัตถุประสงค์ในการซือ้ ผู้บริโภคซื้อสินคา้เพ่ือสนองความ

ตอ้งการของเขาด้านร่างกายและด้านจิตวทิยา 
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ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องทราบ (7Os) 

Who participates in the buying? 

ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจซือ้ 

Organizations บทบาทของกลุ่มต่างๆ มอีทิธิพลในการตัดสนิใจซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้ริเร่ิม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสนิใจซือ้ ผู้ซือ้ และผู้ใช ้

When does the consumer buy? 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 

Occasions โอกาสในการซือ้ เชน่ ชว่งเดอืนใดของปี หรือ ชว่งฤดใูดของ

ปี ชว่งวันใดของเดอืน โอกาสพเิศษ 

Where does the consumer buy? 

ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน 

Outlets ชอ่งทางหรอืแหล่งท่ีผู้บริโภคไปท าการซื้อ เชน่ ห้างสรรพสนิค้า 

ซุปเปอร์มารเ์กต ร้านคา้ ตัวแทนจ าหน่าย 

How does the consumer buy 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

Operations ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ได้แก ่การรับรู้ปัญหา การคน้หา

ข้อมูล การประเมินผลทางการเลอืก ตัดสนิใจซื้อ และความรู้สกึหลัง

การซือ้ 

ท่ีมา: (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 34) 

 

2. แนวคิดการบรโิภคอย่างยั่งยนื 

 แนวคิดการบริโภคท่ีย่ังยืนส าหรับในการศกึษาครัง้นี้ได้ท าการศกึษาใน 2 บริบท คือ บริบทสากล และ บริบทของ

ไทย โดยแนวคิดด้านการบริโภคที่ยั่งยืนในบริบทสากล ค านึงถึงประเด็นทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดและการหมุนเวียนให้เกิดการใช้อย่างยั่งยื่นเป็นวงจรเพื่อให้มีคุณภาพชวีิตท่ีดีขึ้น  โดยไม่มุ่งเนน้ท่ีการ

ลดระดับหรือปริมาณการบริโภค และประเด็นทางด้านคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมองแยกส่วนระหวา่งมนุษยก์ับระบบ

นิเวศ หรือขีดความสามารถท่ี รองรับได้ของธรรมชาติ ในขณะท่ี แนวคิดด้านการบริโภคท่ียั่งยืนในบ ริบทไทย  

ให้ความส าคัญกับการมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ และค านึงถึงปัจจัยภายในทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  

เป็นตัวก าหนดความจ าเป็น หรือคุณภาพชีวิต การลดปริมาณความต้องการบริโภค ซึ่งการบริโภคอย่างยั่งยืนในบริบทไทย 

มีพื้นฐานจากการประยุกต์แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไว้ด้วยกัน (โครงการ

จัดท ายุทธศาสตร์การบริโภคที่ยั่งยนื, 2550) โดยสหประชาชาติได้ให้ค าจ ากัดความว่า เป็นการพัฒนาในปัจจุบันเพื่อสร้าง

ไวส้ าหรับคนรุ่นหลังตอ่ไป โดยค านงึถึงดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ม และความสัมพันธ์ของท้ังสามด้านในการก าหนด

แนวทางการด ารงชีวิตและการบริโภคสินค้า และทางด้านสหภาพยุโรป คณะมนตรียุโรปได้จัดท า Renewed Strategy for 

Sustainable Development เมื่อเดอืนมถิุนายน ปี 2006 มุง่เนน้วัตถุประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. Planet การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก สนับสนุนการบริโภคและการผลิตอย่าง

ยั่งยืน เพื่อลดความเสียหายของสิ่งแวดลอ้มจากการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจ 

 2. People ส่งเสริมประชาธิปไตย สังคม สุขอนามัย ความปลอดภัย เคารพพืน้ฐานความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมซึ่งเท่าเทียมและตอ่ต้านการแบ่งแยก 

 3. Profit เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ สนับสนุนความมั่นคง นวัตกรรม เพื่อมาตรฐานชีวิตท่ีดีขึ้น

โดยค านงึถึงสิ่งแวดลอ้ม (คณะผู้แทนไทยประจ าประชาคมยุโรป, 2552) ซึ่งแนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกับหลักไตรกัปปิยะ 
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(Triple Bottom line) ท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจผ่าน 3 หัวข้อท่ีส าคัญ คือ 

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแนวคดินี้มีถูกจัดท าขึ้นเพื่อรายงานข้อมูลท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และไมเ่ป็นตัวเงิน เนื่องจาก

ก าไรของกิจการอาจไม่เป็นตัวแทนท่ีดีท่ีสุดในการแสดงมูลค่าความมั่นคงของกิจการ แต่นโยบายการก าหนดเป้าหมาย  

กลยุทธ์และขีดความรู้ความสามารถของกิจการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียจะสร้างผลก าไร

ควบคู่กับการเจริญเติบโตในลักษณะของได้ประโยชน์ทุกด้านโดยท้ังชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการสนับสนุนและ 

ฟื้นฟูให้เติบโตแข็งแรงไปพร้อมกับกิจการ ซึ่งกิจการเองก็จะได้รับการสนับสนุนท่ีดีกลับมาเช่นกัน (มัทนชัย สุทธิพันธ์, 

2556) 

 การวัดความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน  ในส่วนของผู้บริโภคนั้น ถือว่า

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน มีส่วนส าคัญอย่างมากในการท่ีจะผลักดันให้เกิดการบริ โภคอย่างยั่งยืน  

ซึ่งหากศึกษาตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนในส่วนของผู้บริโภค จะสามารถแบ่งผู้บริโภคออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ 

ด้วยกันคอื กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป และกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน  ค าถามท่ีใชว้ัดจะประกอบไป

ด้วย 2 ส่วนหลักท่ีส าคัญคือ (Krytallis et al., 2012, 344-345, Tanner & Kast, 2013, pp.899-900) 

 1. ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของตัวผู้บริโภคเอง ในองค์ประกอบด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 

 2. ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมขององค์กรอย่างยั่งยืน ในองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดลอ้ม 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ฉัตรชัย  น้าประทานสุข (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร โดยศึกษา

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพโสด  

มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 คน ส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม

ประเภทพชืสวน รองลงมาเป็นเกษตรกรรมประเภทท านา การศึกษาพฤติกรรมในการใชร้ถแทรกเตอร์ของเกษตรกร พบวา่

ส่วนใหญ่รู้จักรถแทรกเตอร์ มีความเข้าใจถูกต้องว่ารถแทรกเตอร์และรถไถนามีความแตกต่างกัน มีทัศนคติท่ีว่ารถ

แทรกเตอร์มีความจ าเป็นต่อการท าการเกษตร มีเหตุผลในการตัดสินซื้อรถแทรกเตอร์ เพื่อน ามาใช้ในการเกษตรของ

ตนเองเป็นหลัก และมีความคดิวา่รถแทรกเตอร์มีความจ าเป็น  เพราะเป็นเครื่องทุ่นแรงในการท าการเกษตร ปัจจัยท่ีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อรถแทรกเตอร์ พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถแทรกเตอร์มากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้าน

การบริการหลังการขายท่ีดีกว่า ล าดับสองคือ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของร้านค้าท่ีจัดจ าหน่าย ล า ดับสามคือ   

ปัจจัยราคาท่ีถูกกว่า ล าดับสี่  คือ ปัจจัยดา้นระยะทางท่ีใกล้กว่าจากบ้านถึงสถานท่ีจ าหน่าย  และล าดับสุดท้าย คือปัจจัย

ด้านของแถม 

 อรวมิล พานชิสมบัต ิ(2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยสว่นประสมการตลาดที่มผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้รถแทรกเตอร์

คูโบต้าของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์กรณีศึกษา: บริษัท อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จ ากัด พบว่าสถานภาพส่วนตัวของกลุ่ม

ตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 159 คน เพศหญิงจ านวน 73 คน ส่วนใหญ่มอีายุต ากว่า 36-40 ปี มีการศึกษาระดับ

มัธยมตอนต้น ส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท มสีถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มวีัตถุประสงค์ในการซื้อรถแทรกเตอร์
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เพื่อน าไปใช้ส่วนตัว และรับจ้าง จ านวน 136 คน และน าไปใช้เพื่อท านา 133 คน จากศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถแทรกเตอร์คูโบต้าของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์กรณีศึกษา : บริษัท อุตรดิตถ์ยนตรกิจ 

จ ากัด โดยภาพรวมพบวา่ปัจจัยทุกด้านมคีวามส าคัญในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า เกษตรกรได้ศึกษารายละเอียด

ของรถแทรกเตอร์คูโบตา้มาเป็นอยา่งดี รวมไปถึงเกษตรส่วนใหญ่มคีวามรู้และวิธีการใชเ้กี่ยวกับรถแทรกเตอร์อยู่บ้าง และ

รถแทรกเตอร์คูโบต้าก็มีชื่อเสียงในการเป็นผู้น าด้านรถเคร่ืองจัก รกลเกษตรเพื่อน าไปใช้ในงานเกษตรกรรม  

จึงเป็นเหตุท าให้เกษตรกรสว่นใหญ่สามารถตัดสนิใจซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อสนองความต้องการของตนเอง 

 เทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรของเกษตรกร

อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จ านวน 400 ครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-50 ปี มีพื้นท่ีทาง

การเกษตรน้อยกว่า 20 ไร่ รายได้น้อยกว่า 100,000 บาท มีประสบการณ์การใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 10-20 ปี 

จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรในแต่ละด้านนั้น

คือ ด้านผลิตภัณฑ์ เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรควรมีก าลังแรง ด้านราคา เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรต้องมีราคาท่ี 

เหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านค้าจ าหน่ายต้องมีเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรให้เลือกหลากหลาย  

ด้านส่งเสริมการตลาดทาง ร้านค้าต้องมีการทดลองเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรก่อนการซื้อ ส่วนปัจจัยท่ีมีผลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรในแต่ละด้านคือ ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ท าเล ท่ีตั้งร้านค้าควร

ติดต่อง่ายและเดินทางได้สะดวก ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ เกษตรกรจะซื้อเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเมื่อมีความ

จ าเป็นต้องใชเ้ท่านัน้ ด้านผู้มสี่วนร่วมในการซื้อ เกษตรกรสว่นใหญ่จะซือ้เครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยการตัดสนิใจของ

ตนเอง ด้านวธีิการซื้อ ถ้าเลอืกได้เกษตรกรจะซือ้เครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยการผ่อนช าระแทนการช าระดว้ยเงินสด 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา   

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัด

อุตรดิตถ์ตอ่การซื้อรถใชใ้นงานเกษตรกรรม และศกึษาวา่พฤติกรรมดังกลา่วมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดการบริโภคอย่าง

ยั่งยืนหรือไม ่โดยจะท าการศกึษาในกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีเคยมกีารใช้รถใชใ้นงานเกษตรกรรม 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ขั้นตอนการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวม

ข้อมูล 4)วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ จ านวนเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีเคยซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรมย้อนหลัง  

5 ปี (ปี 2553-2557) จ านวน 39,298 ราย อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลจ านวนเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีเคยใช้รถใน

งานเกษตรกรรมเฉพาะในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนได้อย่างแน่นอน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 360 ตัวอย่าง ตามการเปิดตารางขนาดตัวอย่างในการศึกษาท่ีใช้หน่วยตัวอย่างเป็นคน และระดับท้องถิ่นของ 

Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ยึดหลักความน่าจะเป็น (Non-probability 
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Sampling) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลตามอ าเภอต่างๆ ในจังหวัด

อุตรดิตถ์ จ านวน 9 อ าเภอ ในจ านวนแตล่ะอ าเภอท่ีเท่าๆ กันคอื 40 ราย 

4. วิธีการเก็บรวมรวม และวิเคราะห์ข้อมูล  

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการใช้

สถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วย การทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรโดยใชค้่าไคว์สแควร์ (Chi-square 

test) การทดสอบความแตกต่างท่ีเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ย (t-test) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล

ท้ังหมดจะใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิตใินการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 360 ตัวอยา่ง พบวา่อาศัยในอ าเภอเมอืง อ าเภอลับแล อ าเภอพชิัย 

อ าเภอตรอน อ าเภอทองแสนขัน อ าเภอท่าปลา อ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่า และอ าเภอบ้านโคก อ าเภอละเท่าๆ  กัน  

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80 มีอายุระหว่าง 46–50 ปี ร้อยละ 20.6 ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมตอนต้น ร้อยละ 

52.8 ท าเกษตรกรรมประเภทท านา ร้อยละ 68.1 รายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง 100,001-300,000 บาท ร้อยละ 46.7 

ประสบการณ์ในการใช้รถใช้ในงานเกษตรกรรม มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ร้อยละ  51.4 จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกของ

เกษตรกร มีพื้นท่ีมากกว่า 20 ไร่ แต่ไม่เกิน 50 ไร่ ร้อยละ 42.2 สิทธิการถือครองท่ีดิน เป็นการถือครองในรูปการเป็น

เจ้าของท่ีดิน (ผู้เป็นเจ้าของท่ีดินมีสิทธิท้ังปวงเกี่ยวกับท่ีดิน) ร้อยละ 42.4 มีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อรถใช้ในงาน

เกษตรกรรมเพื่อขนส่งพืชผลเกษตรกรรม ร้อยละ  51.1 ส่วนวัตถุประสงค์รองในการซื้อ เพื่อบรรทุกเคร่ืองมือและ

เครื่องจักรในการท าการเกษตร ร้อยละ 39.7 จ านวนรถใชใ้นงานเกษตรกรรม 1 คัน ร้อยละ 63.6 ขนาดเครื่องยนต์ระหว่าง 

14-15 แรงมา้ ร้อยละ 36.4 น้ าหนักบรรทุกของรถใชใ้นงานเกษตรกรรมระหว่าง 3-4 ตัน รอ้ยละ 38.9 ค่าใชจ้่ายในการซือ้

รถใช้ในงานเกษตรกรรมไม่เกิน 160,000 บาท ร้อยละ 29.4 รูปแบบการช าระเงินและแหล่งท่ีมาของเงินทุน เป็นเงินผ่อน 

ซึ่งเป็นการกู้เงินจากธกส. หรือสกต. ร้อยละ 62.2 อัตราเงินดาวน์ไม่เกิน 15% ร้อยละ 42.4 อัตราดอกเบ้ียระหว่าง 6%–

10% ร้อยละ 53.2 ระยะเวลาการผ่อนช าระ 5 ปี ขึ้นไป (60 งวดขึ้นไป) ร้อยละ 29.4 ใช้รถใช้ในงานเกษตรกรรมในเดือน

กรกฎาคม ร้อยละ48.1 ในช่วงก่อนการเพาะปลูก ร้อยละ 56.4 ผู้มีสว่นร่วมในการตัดสนิใจซื้อเป็นบุคคลในครอบครัว ร้อย

ละ 47.5 ซื้อมาจากผู้ประกอบการร้านศรีสง่าพัฒนา ร้อยละ 29.4 สาเหตุในการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรมจาก

ผู้ประกอบการดังกล่าว เพราะสินค้ามีคุณภาพ ร้อยละ 40.6 และมีค่าบ ารุงรักษารถใช้ในงานเกษตรกรรม ระหว่าง 501–

1,500 บาท ร้อยละ 36.4 

ผลส ารวจด้านปัจจัยในการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรมของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าภาพรวมให้

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.97 โดยประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ความส าคัญในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยรวม 4.27 โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองความแข็งแรงทนทาน และใชง้านง่ายของรถใช้

ในงานเกาตรกรรม (2) ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยรวม 4.29 โดยให้ความส าคัญ

กับเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (3) ด้านร้านคา้จัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย
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รวม 4.18 โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองร้านค้าจัดจ าหน่ายสะดวกในการติดต่อสอบถาม (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยรวม 4.20 โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองผู้ผลิตมีกิจกรรมช่วยเหลอื

สิ่งแวดลอ้ม เชน่ ให้ความร่วมมอืกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งเนน้ท่ีจะลดผลกระทบด้านส่งแวดล้อม และเกษตรกรคิด

วา่รถใช้ในงานเกษตรกรรมสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกิจ ในระดับเฉย ๆ ค่าเฉลี่ยรวม 3.12 

ผลส ารวจความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการ

บริโภคอย่างยั่งยืนโดยภาพรวมในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยรวม 3.82  ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ (1) ความเห็นต่อ

พฤตกิรรมสว่นบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม  โดยรวมอยูใ่นระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยรวม 3.94  ซึ่งเห็นดว้ยในเร่ืองผลิตภัณฑ์ท่ีฉัน

เลือกใช้ในชีวิตประจ าวันจ าเป็นต้องถูกผลิตขึ้นด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่เห็นด้วยในเร่ืองความสมดุลของ

ธรรมชาติสามารถทนต่อผลกระทบจากประเทศอุตสาหกรรมใหม่ต่าง ๆ ได้  (2) ความเห็นต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลด้าน

เศรษฐกิจ โดยรวมอยูใ่นระดับไม่แน่ใจ ค่าเฉลี่ยรวม 3.27 ซึ่งมีเห็นดว้ยในเร่ืองสุขภาพมีบทบาทส าคัญตอ่ฉันเมื่อฉันบริโภค/

อุปโภคผลิตภัณฑ์ และไม่เห็นด้วยในเร่ืองเมื่อฉันท าการซื้อ ฉันจะเลือกด้วยรสนิยมของฉัน  (3) ความเห็นต่อพฤติกรรม

ส่วนบุคคลด้านสังคม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยรวม 3.91  ซึ่งเห็นด้วยในเร่ืองความสามัคคีในกลุ่มประเทศ

ก าลังพัฒนามีความส าคัญกับฉัน และไม่เห็นด้วยในเร่ืองไม่มีความส าคัญส าหรับฉันว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นหรือไม ่(4) ความเห็นต่อพฤตกิรรมขององคก์รในประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ย ค่าเฉลี่ยรวม 

4.25 ซึ่งเห็นดว้ยในเร่ือง บริษัทตา่งๆ ควรมโีครงการเพื่อการอนุรักษ์น้ าและพลังงาน (5) ความเห็นต่อพฤตกิรรมองค์กรใน

ประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 ซึ่งเห็นด้วยในเร่ืองบริษัทต่างๆ ควรใช้

โครงการพึ่งพาแหลง่พลังงานทดแทนท่ีมีอยูใ่นชุมชนเพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

การจ าแนกเกษตรกรออกเป็นสองกลุ่มผู้บริโภค คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่าง

ยั่งยืน และกลุ่มผู้บรโิภคทั่วไป 

โดยสรุปแล้วผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 360 ราย เห็นด้วยกับแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 

3.82 ดังนัน้จึงใชค้่าเฉลี่ยรวมดังกลา่วแบ่งผู้บริโภคออกเป็นสองกลุ่มตามความหมายดังต่อไปนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนโดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 

3.82 จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคท่ีตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยนื (Sustainable Consumers) และผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่ีมีความคิดเห็นต่อต่อแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนโดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.82 จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป 

(General Consumers) 

ข้อมูลเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรมของเกษตรกร ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่

ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้บรโิภคทั่วไป 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอยา่งยั่งยืน  

     และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับ Sustainable Consumers (ร้อยละ) General Consumers (ร้อยละ) 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับ Sustainable Consumers (ร้อยละ) General Consumers (ร้อยละ) 

1.1 อ าเภอ ตรอน (19.6) ลับแล, น้ าปาด (19.3) 

1.2 เพศ ชาย (81) ชาย (79) 

1.3 อายุ 46–50 ปี (22.8) 41–45 ปี (19.3) 

1.4 ระดับการศกึษา ต่ ากว่ามัธยมตอนต้น (51.1) ต่ ากว่ามัธยมตอนต้น (54.5) 

1.5 ประเภทเกษตรกรรม ท าไร่ (72.3) ท านา (74.4) 

1.6 รายได้เฉลี่ยตอ่ปี 100,001-300,000 บาท (48.4) 100,001-300,000 บาท (44.9) 

1.7 ประสบการณ์ในการใช้รถ มากกวา่ 5 แตไ่มเ่กิน 15 ปี (52.7) มากกวา่ 5 แตไ่มเ่กิน 15 ปี (50) 

1.8 พื้นท่ีเพาะปลูก มากกวา่ 20 แตไ่มเ่กิน 50 ไร่ (48.4) ไมเ่กิน 20 ไร่ (47.2) 

1.9 สิทธิการถอืครองท่ีดนิ เป็นเจ้าของท่ีดินและเช่าท่ีดินบางส่วน 

(41.3) 

มสีิทธิท้ังปวงเกี่ยวกับท่ีดนิ (47.2) 

1.10 วัตถุประสงค์หลักในการซื้อ ขนสง่พชืผลเกษตรกรรม (48.9) ขนสง่พชืผลเกษตรกรรม (53.4) 

1.11 วัตถุประสงค์รองในการซือ้ บรรทุกเคร่ืองมอืและเคร่ืองจักรในการ

ท าการเกษตร (33.2) 

บรรทุกเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในการ

ท าการเกษตร (46.6) 

1.12 จ านวนรถ 1 คัน (63) 1 คัน (64.2) 

1.13 ขนาดเครื่องยนต์ 14-15 แรงมา้ (39.1) 14-15 แรงมา้ (33.5) 

1.14 น้ าหนักบรรทุก 3-4 ตัน (39.1) ไมเ่กิน 2 ตัน และ 3-4 ตัน (38.6) 

1.15 ค่าใชจ้่ายในการซื้อรถ ไมเ่กิน 160,000 บาท (27.7) ไมเ่กิน 160,000 บาท (31.3) 

1.16 รูปแบบการช าระเงิน เงินผ่อน (กูเ้งินจากธกส./สกต.) (69.6) เงินผ่อน (กูเ้งินจากธกส./สกต.) (69.6) 

1.17 อัตราเงนิดาวน์ ไมเ่กิน 15% และ 16%-30% (40.3) ไมเ่กิน 15% (45.1) 

1.18 อัตราดอกเบ้ีย 6%-10% (49.6) 6%-10% (57.8) 

1.19 รูปแบบการผ่อนช าระ รายปี (47.3) รายปี (60.8) 

1.20 ระยะเวลาการผ่อนช าระ 5 ปี ขึ้นไป หรอื 60 งวดขึ้นไป (29.5) 5 ปี ขึ้นไป หรอื 60 งวดขึ้นไป (29.4) 

1.21 เดอืนในการท าเกษตร กรกฎาคม (52.2) มถิุนายน (54) 

1.22 ชว่งเวลาของการท าเกษตร ก่อนการเพาะปลูก (58.2) ขณะเก็บเกี่ยว (61.9) 

1.23 ผู้มีสว่นร่วม บุคคลในครอบครัว (44.6) บุคคลในครอบครัว (50.6) 

1.24 ผู้ประกอบการ ร้านศรีสงา่พัฒนา (31) ร้านศรีสงา่พัฒนา (27.8) 

1.25 สาเหตุในการเลอืกซือ้ สินค้ามีคุณภาพ (38) สินค้ามีคุณภาพ (43.2) 

1.26 ค่าบ ารุงรักษา 501-1,500 บาท (44.6) 2,001 บาทขึ้นไป (29.5) 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ ์ สามารถหาอะไหล่ซ่อมแซมได้ง่าย 

(4.59) 

แข็งแรงทนทาน และใชง้านง่าย(4.25) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับ Sustainable Consumers (ร้อยละ) General Consumers (ร้อยละ) 

2.2 ด้านราคา มคี่าซ่อมบ ารุงเหมาะสม (4.66) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (4.19) 

2.3 ด้านการร้านคา้จัดจ าหน่าย สะดวกในการติดต่อสอบถาม (4.51) สะดวกในการติดต่อสอบถาม (4.14) 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ผลิตมีกิจกรรมช่วยเหลือสิ่งแวดลอ้ม 

(4.51) 

มพีนักงานขายแนะน าสินค้า ณ จุดขาย 

(4.07) 

2.5 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ

ผลิตภัณฑ์ ว่ ามี ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกิจ 

ระดับเฉยๆ (3.47) ระดับเฉยๆ (2.76) 

 

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมต่อการซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม ระหว่างกลุ่มผู้บรโิภคที่ตระหนักถึงแนวคดิ

การบริโภคอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้บรโิภคทั่วไป 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใชค้่า ส าหรับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลเกี่ยวกับ Pearson Chi-Square (P) การแปลผล 

1. อ าเภอ 0.000* สัมพันธ์ 

2. เพศ 0.635 ไมส่ัมพันธ์ 

3. อายุ 0.146 ไมส่ัมพันธ์ 

4. ระดับการศกึษา 0.072 ไมส่ัมพันธ์ 

5. รายได้เฉลี่ยตอ่ปี 0.622 ไมส่ัมพันธ์ 

6. ประสบการณ์ในการใช้รถใชใ้นงานเกษตรกรรม 0.001* สัมพันธ์ 

7. พื้นท่ีเพาะปลูก 0.004* สัมพันธ์ 

8. สิทธิการถอืครองท่ีดนิ 0.003* สัมพันธ์ 

 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใชค้่า ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 

ข้อมูลเกี่ยวกับ Pearson Chi-Square (P) การแปลผล 

1. วัตถุประสงค์หลักในการซื้อ 0.191 ไมส่ัมพันธ์ 

2. วัตถุประสงค์รองในการซือ้ 0.083 ไมส่ัมพันธ์ 

3. จ านวนรถใชใ้นงานเกษตรกรรม 0.970 ไมส่ัมพันธ์ 

4. ขนาดเครื่องยนต์ 0.089 ไมส่ัมพันธ์ 

5. น้ าหนักบรรทุก 0.000* สัมพันธ์ 

6. ค่าใชจ้่ายในการซื้อรถใชใ้นงานเกษตรกรรม 0.645 ไมส่ัมพันธ์ 

7. วธีิการช าระเงิน/แหลง่ท่ีมาของเงินทุน 0.005* สัมพันธ์ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับ Pearson Chi-Square (P) การแปลผล 

8. อัตราเงนิดาวน์ 0.171 ไมส่ัมพันธ์ 

9. อัตราดอกเบ้ีย 0.090 ไมส่ัมพันธ์ 

10. รูปแบบการผ่อนช าระ 0.095 ไมส่ัมพันธ์ 

11. ระยะเวลาการผ่อนช าระ 0.522 ไมส่ัมพันธ์ 

12. ผู้มีสว่นร่วม 0.117 ไมส่ัมพันธ์ 

13. ผู้ประกอบการ 0.000* สัมพันธ์ 

14. สาเหตุในการเลอืกซือ้ 0.687 ไมส่ัมพันธ์ 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการทดสอบความแตกต่างท่ีเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยปัจจัยในการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม        

ด้านผลิตภัณฑ ์

ด้านผลิตภณัฑ ์
Sustainable 

Consumers 

General 

Consumers 
t-Value Sig 

ผลการ

วิเคราะห ์

1. ตรายี่ห้อ/รุ่นเป็นท่ีนิยมของผู้ใชส้่วนมาก 
4.41 

(มาก) 

4.17 

(มาก) 
2.999 0.003* แตกตา่ง 

2. มคีวามแข็งแรงทนทาน และใช้งานงา่ย  
4.36 

(มาก) 

4.25 

(มาก) 
1.675 0.095 ไมแ่ตกตา่ง 

3. มรูีปแบบท่ีหลากหลาย ตามรูปแบบ

การใช้งานของรถใชใ้นงานเกษตรกรรม 

4.45 

(มาก) 

3.96 

(มาก) 
5.990 0.000* แตกตา่ง 

4. ประหยัดพลังงาน น้ ามันเชื้อเพลงิ 
4.53 

(มากที่สุด) 

4.23 

(มาก) 
4.082 0.000* แตกตา่ง 

5. สามารถหาอะไหล่ซ่อมแซมได้งา่ย 
4.59 

(มากที่สุด) 

4.16 

(มาก) 
5.428 0.000* แตกตา่ง 

6. มเีงื่อนไขในการรับประกันชิ้นส่วนต่างๆ

ในตัวรถใชใ้นงานเกษตรกรรม 

4.54 

(มากที่สุด) 

3.95 

(มาก) 
6.602 0.000* แตกตา่ง 

7. ชิ้นส่วนมาจากการซ่อมแซมน ากลับมา

ใชใ้หม ่และสามารถซ่อมแซมใหใ้ชไ้ด้ต่อไป

ในอนาคต (Reuse) 

 

4.4 

(มาก) 

3.97 

(มาก) 
5.110 0.000* แตกตา่ง 

8. การผลิตช่วยสง่เสริมการจ้างงานใน

ชุมชน 

4.37 

(มาก) 

3.98 

(มาก) 
4.634 0.000* แตกตา่ง 
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9. สามารถเตมิน้ ามันเชื้อเพลงิประเภทไบ

โอดเีซลได ้

4.35 

(มาก) 

4.10 

(มาก) 
2.516 0.012* แตกตา่ง 

10. มรีะดับการปล่อยไอเสียต่ า และไม่

สร้างมลพิษให้กับสภาพแวดลอ้ม 

4.41 

(มาก) 

4.05 

(มาก) 
4.230 0.000* แตกตา่ง 

ค่าเฉลี่ยรวม 

(แปลผล) 

4.44 

(มาก) 

4.08 

(มาก) 
7.396 0.000 แตกต่าง 

 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงการทดสอบความแตกต่างท่ีเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยปัจจัยในการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม  

    ด้านราคา 

ด้านราคา 
Sustainable 

Consumers 

General 

Consumers 
t-Value Sig 

ผลการ

วิเคราะห ์

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
4.57 

(มากที่สุด) 

4.19 

(มาก) 
5.042 0.000* แตกตา่ง 

2. ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ

คู่แขง่ขัน 

4.55 

(มากที่สุด) 

4.05 

(มาก) 
6.222 0.000* แตกตา่ง 

3. มคี่าซ่อมบ ารุงเหมาะสม 
4.66 

(มากที่สุด) 

4.06 

(มาก) 
7.689 0.000* แตกตา่ง 

4. หากมีการเชา่ซือ้ควรมอีัตราดอกเบ้ียใน

การผ่อนช าระต่ า 

4.6 

(มากที่สุด) 

4.01 

(มาก) 
6.500 0.000* แตกตา่ง 

5. สามารถเชา่ซือ้โดยการผ่อนช าระ

ผ่านธกส./สหกรณ์การเกษตร/สถาบัน

การเงินอื่นๆ 

4.63 

(มากที่สุด) 

4.05 

(มาก) 
6.574 0.000* แตกตา่ง 

6. สามารถช าระเงินผ่านบัตรสินเชื่อ

เกษตรกรธกส. 

4.46 

(มาก) 

3.95 

(มาก) 
4.678 0.000* แตกตา่ง 

7. ส่วนหน่ึงของราคาท่ีจ่ายซื้อมสี่วน

ชว่ยเหลอืสังคม เช่น ก าไรจากการขายรถ

ใชใ้นงานเกษตรกรรมช่วยสง่เสริม

การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น 

4.28 

(มาก) 

3.9 

(มาก) 
4.383 0.000* แตกตา่ง 

ค่าเฉลี่ยรวม 

(แปลผล) 

4.53 

(มากที่สดุ) 

4.03 

(มาก) 
8.768 0.000* แตกต่าง 

ตารางที่ 7  ตารางแสดงการทดสอบความแตกต่างท่ีเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยปัจจัยในการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม  

      ด้านร้านคา้จัดจ าหน่าย 
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ด้านร้านค้าจัดจ าหนา่ย 
Sustainable 

Consumers 

General 

Consumers 
t-Value Sig 

ผลการ

วิเคราะห ์

1. ความสะอาด และสวยงาม  

ของร้านคา้จัดจ าหน่าย 

4.26 

(มาก) 

3.93 

(มาก) 
3.743 0.000* แตกตา่ง 

2. ร้านคา้จัดจ าหนา่ยมชีื่อเสียง 

นา่เช่ือถือ 

4.4 

(มาก) 

4 

(มาก) 
5.009 0.000* แตกตา่ง 

3. ร้านคา้จัดจ าหนา่ยสะดวกในการ

ตดิตอ่สอบถาม 

4.51 

(มากที่สุด) 

4.14 

(มาก) 
4.382 0.000* แตกตา่ง 

4. ร้านคา้จัดจ าหนา่ยใกล้ท่ีพัก /  

ท่ีท างาน 

4.38 

(มาก) 

3.91 

(มาก) 
4.947 0.000* แตกตา่ง 

5. ร้านคา้จัดจ าหนา่ยมท่ีีจอดรถ

สะดวกสบาย 

4.37 

(มาก) 

3.9 

(มาก) 
4.980 0.000* แตกตา่ง 

ค่าเฉลี่ยรวม 

(แปลผล) 

4.38 

(มาก) 

3.98 

(มาก) 
6.218 0.000* แตกต่าง 

 

ตารางที่ 8  ตารางแสดงการทดสอบความแตกต่างท่ีเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยปัจจัยในการเลือกซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม  

      ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
Sustainable 

Consumers 

General 

Consumers 
t-Value Sig 

ผลการ

วิเคราะห ์

1. มพีนักงานขายแนะน าสนิค้า ณ จุดขาย 
4.44 

(มาก) 

4.07 

(มาก) 
4.360 0.000* แตกตา่ง 

2. มกีารแนะน าสินคา้ผ่านโฆษณาตามสื่อ

ตา่งๆ 

4.16 

(มาก) 

3.96 

(มาก) 
2.021 0.044* แตกตา่ง 

3. มกีารจัดส่งสินค้าถงึบ้าน 
4.36 

(มาก) 

3.99 

(มาก) 
4.081 0.000* แตกตา่ง 

4. มกีารลดราคา 
4.48 

(มาก) 

3.97 

(มาก) 
5.810 0.000* แตกตา่ง 

5. ได้รับของแถมเมื่อมีการซื้อรถใชใ้นงาน

เกษตรกรรม 

4.42 

(มาก) 

3.99 

(มาก) 
4.688 0.000* แตกตา่ง 

6. ผู้ผลิตมีกจิกรรมช่วยเหลอืสิ่งแวดลอ้ม 

เชน่ ให้ความร่วมมอืกับกระทรวง

4.51 

(มากที่สุด) 

4.06 

(มาก) 
4.950 0.000* แตกตา่ง 
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อุตสาหกรรมเพื่อมุ่งม่ันท่ีจะลดผลกระทบ

ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

ค่าเฉลี่ยรวม 

(แปลผล) 

4.39 

(มาก) 

4.01 

(มาก) 
5.680 0.000* แตกต่าง 

 

ตารางที่ 9  ตารางแสดงการทดสอบความแตกตางท่ีเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยผลกระทบต่อด้านต่างๆในการเลือกซื้อรถใชใ้น 

     งานเกษตรกรรม 

ผลกระทบต่อการเลือกซื้อรถใช้ในงาน

เกษตรกรรม 

Sustainable 

Consumers 

General 

Consumers 
t-Value Sig 

ผลการ

วิเคราะห ์

1. มผีลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
3.41 

(เฉยๆ) 

2.66 

(เฉยๆ) 
5.822 0.00* แตกตา่ง 

2. มผีลกระทบตอ่สังคม 
3.52 

(เฉยๆ) 

2.74 

(เฉยๆ) 
6.355 0.00* แตกตา่ง 

3. มผีลกระทบตอ่เศรษฐกิจ 
3.50 

(เฉยๆ) 

2.86 

(เฉยๆ) 
4.892 0.00* แตกตา่ง 

รวม 

(แปรผล) 

3.47 

(เฉย ๆ) 

2.76 

(เฉยๆ) 
6.063 0.00* แตกต่าง 

 

อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผลการศึกษา 

ประเด็นส าคัญท่ีได้พบจากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัด

อุตรดิตถ์ตอ่การซื้อรถใชใ้นงานเกษตรกรรม ซึ่งได้น ามาอภปิรายตามทฤษฎีท่ีน ามาศึกษาโดยมีการน าเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องมาอา้งอิงสนับสนุนหรือขัดแย้งกับประเด็นท่ีศึกษา ได้ดังนี้ 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 

(Occupants) จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย   

นา้ประทานสุข (2555), อรวมิล พานชิสมบัต ิ(2554) และเทอดพงษ์ หลเีกษม (2554) ผู้บริโภคท่ีตระหนักตามแนวคิดการ

บริโภคอย่างยั่งยืนมีอายุระหว่าง 46–50 ปี และผู้บริโภคทัวไปมีอายุระหว่าง 41-45 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย   

นา้ประทานสุข (2555) ท่ีพบวา่เกษตรกรท่ีซือ้รถแทรกเตอร์มีอายุระหว่าง 41–50 ป ีและเทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) พบว่า

เกษตรกรในอ าเภอโพทะเล จังหวัดพจิิตรมอีายุระหวา่ง 30–50 ปี แตข่ัดแย้งกับ อรวมิล พานชิสมบัต ิ(2554)  เกษตรกรท่ี

ซื้อรถแทรกเตอร์คูโบต้าในจังหวัดอุตรดิตถ์มีอายุระหว่าง 36– 40 ปี ผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยม
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ตอนต้น ซึ่งขัดแยง้กับฉัตรชัย  น้าประทานสุข (2555) และอรวมิล พานชิสมบัต ิ(2554)  พบวา่เกษตรกรท่ีซือ้รถแทรกเตอร์

มกีารศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. ผู้บริโภคท่ีตระหนักตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนท าเกษตรกรรมประเภท

ไ ร่  แ ล ะ ผู้ บ ริ โ ภ ค ท่ั ว ไ ป  ท า เ ก ษต รก ร รมปร ะ เ ภทน า  ซึ่ ง ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ทั ว ไ ปสอดคล้ อ ง กั บ  อ ร วิ ม ล  

พานิชสมบัติ (2554) และเทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) ท าเกษตรกรรมประเภทนา ผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 

100,001–300,000 บาท ซึ่งขัดแย้งกับ อรวมิล พานชิสมบัต ิ(2554) เกษตรกรท่ีซือ้รถแทรกเตอร์คูโบตา้ในจังหวัดอุตรดิตถ์

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000–50,000 บาท และเทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) พบว่าเกษตรกรในอ าเภอโพทะเล จังหวัด

พิจิตรมีรายได้เฉลี่ยต่อปี น้อยกว่า 100,000 บาท ผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มมีประสบการณ์ในการใช้รถใช้ในงานเกษตรกรรม

มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี สอดคล้องกับ เทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) พบว่าเกษตรกรมีประสบการณ์ในการใช้

เครื่องจักรกลการเกษตร 10–20 ปี ผู้บริโภคท่ีตระหนักตามแนวคิดการบริโภคอย่างย่ังยนืมพีื้นท่ีเพาะปลูก มากกวา่ 20 แต่

ไม่เกิน 50 ไร่ ส่วนกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปมีพื้นท่ีเพาะปลูก ไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  น้า

ประทานสุข (2555) พบว่าเกษตรกรท่ีซื้อรถแทรกเตอร์มีพื้นท่ีเพาะปลูก 5–10 ไร่ และเทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) พบว่า

เกษตรกรมีพื้นท่ีน้อยกว่า 20 ไร่ ผู้บริโภคท่ีตระหนักตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนมีสิทธิการถือครองท่ีดินแบบเป็น

เจ้าของท่ีดนิ และเชา่ที่ดินบางส่วน ผู้บริโภคท่ัวไปมสีิทธิการถอืครองท่ีดนิแบบผู้เป็นเจ้าของท่ีดนิมสีิทธิท้ังปวงเกี่ยวกับท่ีดิน 

ซึ่งผู้บริโภคท่ัวไปสอดคล้องกับ เทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) พบว่าเกษตรกรมีพืน้ท่ีของตนเอง 

ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อ สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการจาก

ผลิตภัณฑ ์(Objects) จากการศกึษาพบวา่เอกสารและงานวจิัยท่ีน ามาอ้างอิงไม่ได้ศึกษาประเด็นในด้านน้ี 

ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ (Why) เพื่อคน้หาค าตอบเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objective) จากการศกึษาพบวา่ 

วัตถุประสงค์หลัก ของกลุ่มผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มนี้คือ ขนส่งพืชผลเกษตรกรรม ส่วนวัตถุประสงค์รองคือ บรรทุเคร่ืองมือ

และเครื่องจักรในการท าเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  น้าประทานสุข (2555) พบว่าเกษตรกรท่ีซือ้รถแทรกเตอร์

มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อคือ เพื่อน ามาใช้ในการเกษตรของตนเองเป็นหลัก และเทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) พบว่า

เกษตรกรจะซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรเมื่อจ าเป็นต้องใช้ แต่ขัดแย้งกับ อรวิมล พานิชสมบัติ (2554) พบว่าเกษตรกรซื้อ

รถแทรกเตอร์คูโบตา้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือน าไปใชรั้บจ้าง 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates) เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับ บทบาทของกลุ่มต่างๆ  

มีอิทธิพลในการตัดสินใจ (Organizations) จากการศึกษาพบว่าเอกสารและงานวิจัยท่ีน ามาอ้างอิงไม่ได้ศึกษาประเด็นใน

ด้านน้ี 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับ โอกาสในการซื้อ (Occasions) จากการศึกษาพบว่า 

เดือนท่ีมีการใช้รถใช้ในงานเกษตรกรรม จากการศึกษาพบวา่ ผู้บริโภคที่ตระหนักตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนซือ้รถ

ใช้ในงานเกษตรกรรมในเดือนกรกฎาคม ส่วนกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรมในเดอืนมิถุนายน  ซึ่งกับกลุ่ม

ผู้บริโภคท่ัวไปสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  น้าประทานสุข (2555) ท่ีพบว่าเดือนท่ีมีการใช้รถแทรกเตอร์ นั้นส่ วนใหญ่ใช้รถ

แทรกเตอร์ในเดอืนมถิุนายน  

ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน (Where) เพื่อคน้หาค าตอบเกี่ยวกับ ชอ่งทางหรอืแหล่งท่ีผู้บริโภคไปท าการซื้อ (Outlets) จาก

การศึกษาพบวา่เอกสารและงานวจิัยท่ีน ามาอ้างอิงไม่ได้ศึกษาประเด็นในด้านน้ี 
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ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) จากการศึกษา

พบว่า วิธีการช าระเงินในการซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรมของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ส่วนใหญ่ช าระเงินด้วยวธีิการผ่อนช าระ 

และมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนมาจากธกส. หรือ สกต. ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ เทอดพงษ์ หลีเกษม (2554)  

ท่ีพบวา่การซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรมวีธีิการช าระเงินด้วยการผ่อนช าระเชน่เดียวกัน 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก 

โดยผู้บริโภคท่ีตระหนักตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญในเร่ืองสามารถหาอะไหล่ซ่อมแซมได้ง่าย  

ส่วนผู้บริโภคท่ัวไปให้ความส าคัญในเร่ืองความแข็งแรงคงทนและใช้งานง่าย ซึ่งสอดคล้องกับเทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) 

พบว่าให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก และให้ความส าคัญใน

เร่ืองความแข็งแรงทนทานของเคร่ืองจักรกลการเกษตรและขัดแย้งกับอรวิมล พานิชสมบัติ (2554)  พบว่าให้ระดับความ

คิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดต่อการเลอืกซือ้รถแทรกเตอร์คูโบตา้ในดา้นผลิตภัณฑใ์นระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคท่ีตระหนักตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับ

ด้านราคาในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองมคี่าซ่อมบ ารุงเหมาะสม และผู้บริโภคท่ัวไปให้ความส าคัญกับด้าน

ราคาในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งขัดแย้งกับอรวมิล พานชิสมบัต ิ(2554) พบวา่

ให้ระดับความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมการตลาดต่อการเลอืกซือ้รถแทรกเตอร์คูโบตา้ในด้านราคาในระดับปานกลาง โดยใน

ความส าคัญกับเร่ืองการลดราคาให้กับลูกค้าเดิม และเทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) พบว่าให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ

ตัดสนิใจซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรด้านราคาในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองเครื่องจักรกลการเกษตรต้อง

มรีาคาท่ีเหมาะสม 

ปัจจัยด้านร้านค้าจัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มให้ความส าคัญกับด้านร้านค้า 

จัดจ าหนา่ยในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองร้านค้าจัดจ าหนา่ยสะดวกในการตดิต่อสอบถาม ซึ่งขัดแย้งกับอรวิมล 

พานิชสมบัติ (2554) พบว่าให้ระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดต่อการเลือกซื้อรถแทรกเตอร์คูโบต้าในด้าน

ชอ่งทางการจ าหนา่ยในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองจ านวนสาขาของโชวรู์ม ศูนยบ์ริการมีหลากหลายสาขา 

และเทอดพงษ์ หลีเกษม (2554) พบว่าให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรด้านช่องทางการ

จ าหนา่ยในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองร้านคา้จัดจ าหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรมใีห้เลอืกหลากหลาย 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคท้ังสองกลุ่มให้ความส าคัญกับด้านการส่งเสริม

การตลาดในระดับมาก โดยผู้บริโภคท่ีตระหนักตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญในเร่ืองผู้ผลิตมีกิจกรรม

ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม เช่น ให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งมั่นท่ีจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

และผู้บริโภคท่ัวไปให้ความส าคัญในเร่ืองมพีนักงานขายแนะน าสนิค้า ณ จุดขาย ซึ่งขัดแย้งกับอรวมิล พานชิสมบัต ิ(2554) 

พบว่าให้ระดับความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมการตลาดต่อการเลือกซือ้รถแทรกเตอร์คูโบต้าในด้านการส่งเสริมการตลาดใน

ระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองมรีะบบประกันคุณภาพของผลิตภัณฑท่ี์ชัดเจน และเทอดพงษ์ หลเีกษม (2554) 

พบวา่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้เครื่องจักรกลการเกษตรด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง โดยให้

ความส าคัญกับเร่ืองสามารถทดลองเครื่องจักรกลการเกษตรก่อนซื้อได้ 

ข้อเสนอแนะ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016) 67 

 

จากผลการศึกษาเร่ือง “พฤตกิรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยนืของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อการซื้อ

รถใช้ในงานเกษตรกรรม” นี้ เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์มองว่ารถใช้ในงานเกษตรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม , สังคม 

เศรษฐกิจ เฉยๆ และเห็นด้วยกับแนวคิดการบริโภคอย่างยืน ซึ่งแสดงว่าเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นมีแนวโน้มท่ีจะมี

กระแสการบริโภคไปในแนวทางการบริโภคอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้ประกอบการร้านค้าและโรงงานประกอบรถใช้ในงาน

เกษตรกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองกระแสการบริโภคอย่างยั่งยนืท่ีก าลังจะเกิดขึน้ ผู้ศึกษาจึง

ขอเสนอแนะแนวทางท่ีสามารถน าไปช่วยในการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ และข้อเสนอแนะส าหรับ

ผู้สนใจในการท าการวจิัยตอ่ไป ดังตอ่ไปน้ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าแผนกลยุทธ์กับกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน 

ผู้ประกอบการสามารถปรับกลยุทธ์ในด้านผลิตภัณฑ์ของรถใช้ในงานเกษตรกรรม โดยการประกอบรถใช้ในงาน

เกษตรกรรมให้ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง เช่น การสรรหาเคร่ืองยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน

และน้ ามันเชื้อเพลิง มาประกอบให้กับตัวรถใช้ในงานเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใหม่ หรือเคร่ืองมือสองสภาพดี  

อีกท้ังชิ้นส่วนต่างๆของรถใช้ในงานเกษตรกรรม ควรเป็นชิ้นส่วนท่ีสามารถหาอะไหล่มาซ่อมแซมได้ง่าย เมื่อเกิดการ  

ศกึหรอ หรอืถึงระยะเวลาซ่อมบ ารุงรักษา โดยเกษตรกรสามารถหาซือ้งา่ย ไมว่า่จะเป็นการซื้อจากผู้ประกอบการเอง หรือ

การซื้อจากร้านค้าอะไหล่ใกล้บ้าน และในการประกอบรถใช้ในงานเกษตรกรรมแต่ละคันนั้นผู้ประกอบการควรมีการ

รับประกันชิ้นส่วนต่างของตัวรถ วา่จะไมเ่กิดปัญหาภายหลังเมื่อได้ใช้งานไปแลว้ โดยการรับประกันนั้น อาจท าให้เกษตรกร

มั่นใจได้ว่ามกีารรับประกันจริง ซึ่งอาจจะท าสมุดรับประกันรถใชใ้นงานเกษตรกรรม พร้อมกับวธีิการดูแลรักษารถท่ีถูกวิธี 

การตรวจเช็ครถตามระยะเวลาของการใชง้าน เป็นต้น 

ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือกับ ธกส. สกต. สถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางการช าระเงิน ท่ีสะดวก

ต่อเกษตรกร ง่ายและรวดเร็วต่อการกู้ยืมเงินของเกษตรกร โดยผู้ประกอบการต้องลงชื่อเป็นสมาชิกกับธกส. และสกต.  

และส าหรับสถาบันการเงินอื่นๆ ผู้ประกอบการควรเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินนัน้ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มชอ่งทางการช าระ

เงินด้วยวิธีการผ่อนช าระอีกหนึ่งช่องทาง อีกท้ังผู้ประกอบการควรมีการรองรับการช าระเงินผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร  

เพื่อความสะดวกมากขึน้ต่อเกษตรกร 

ส าหรับร้านค้าจัดจ าหน่ายนั้น ควรท่ีจะสะดวกต่อการติดต่อสอบถาม หาได้ง่าย เดินทางสะดวก หรือใกล้ท่ีพัก  

ท่ีท างานของผู้บริโภคกลุ่มนี้ และร้านค้าควรมีความน่าเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ ซึ่งอาจท าได้โดยการมีรถใช้ในงาน

เกษตรกรรมจอดโชว์อยู่ท่ีร้านอย่างน้อย 1 คัน ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการท่ีผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้เห็นและสัมผัส

กับสนิค้าจริง หรือผู้ประกอบการควรมกีารได้รับรางวัล หรือการเข้าร่วมกับองคก์รต่างๆ เชน่ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า 

เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความนา่เช่ือในดา้นธุรกิจ 

ผู้ประกอบการควรมีการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

กลุ่มนี้ได้ เช่น ร่วมกิจกรรมกับธกส. กับสกต. และสามารถใช้กลกยุทธ์ในการส่งเสริมการขายได้โดยการลดราคาสินค้า  

อกีทัง้ควรมพีนังงานขาย หรือจะเป็นเจ้าของกิจการเองกได้ท่ีคอยน าเสนอสินค้า ณ จุดขาย ของให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสนิค้า 

และประสิทธิภาพของสินค้า รวมไปถึงการแนะน าวิธีการใช้ท่ีถูกต้อง ซึ่งน าไปสู่การใช้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และน าไปสู่

วธีิการใชร้ถใชใ้นงานเกษตรกรรมท่ีสามารถประหยัดคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่จ าเป็น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าแผนกลยุทธ์กับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 

ผู้ประกอบการควรผลิตรถท่ีใช้ในงานเกษตรกรรมท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย และประหยัดพลังงาน 

น้ ามันเชื้อเพลิง โดยการเลือกใช้วัสดุท่ีมีประสิทธิภาพต่อการใช้ง่ายในด้านต่างๆ สรรหาเคร่ืองยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประหยัดพลังงานและน้ ามันเชื้อเพลิง มาประกอบให้กับตัวรถใช้ในงานเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใหม่ หรือเคร่ืองมือ

สองสภาพดี อีกท้ังชิ้นส่วนต่างๆ ของรถใช้ในงานเกษตรกรรม ควรเป็นชิ้นส่วนท่ีสามารถหาอะไหล่มาซ่อมแซมได้ง่าย เมื่อ

เกิดการสกึหรอ หรือถึงระยะเวลาซ่อมบ ารุงรักษา 

ในการก าหนดราคาขายของผู้ประกอบการนั้นควรก าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ เพราะเกษตรกรต้องการ

รถใช้ในงานเกษตรกรรมท่ีมีคุณภาพดี มากกว่าราคาถูก ซึ่งในการก าหนดราคานั้นไม่ควรก าหนดราคาท่ีสูงเกินไป  

เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ และคู่แข่งขัน หรือก าหนดราคาต่ าเกินไป จนอาจท าให้เกษตรกรรู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพไมด่ี

เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการอื่นๆ และควรระวังการเกิดสงครามราคาด้วย เพราะเมื่อเกิดสงครามราคาผู้ประกอบการก็จะ

ไมม่สีภาพคลอ่งทางเศรษฐกิจ 

ส าหรับบรรยากาศของร้านค้าจัดจ าหน่ายนั้น ควรท่ีจะสะดวกต่อการติดต่อ หาได้ง่าย เดินทางสะดวก  

ไม่จ าเป็นต้องท าป็นโชว์รูมสวยงามเหมือนโชว์รูมรถยนต์ แต่ควรสร้างบรรยากาศร้านค้าให้ดูสะอาด ไม่รกรุงรัง มีท่ีนั่ง

เพยีงพอส าหรับลูกค้า เพื่องา่ยตอ่การเจรจาซือ้-ขาย และร้านคา้ควรมีความน่าเชื่อถอืในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ ซึ่งอาจท าได้

โดยการมีรถใช้ในงานเกษตรกรรมจอดโชว์อยู่ท่ีร้านอย่างน้อย 1 คัน ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการท่ีผู้บริโภค

กลุ่มนี้ได้เห็นและสัมผัสกับสินค้าจริง หรือผู้ประกอบการควรมีการได้รับรางวัล หรือการเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น  

สภาอุตสาหกรรม หอการคา้ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความนา่เชื่อในดา้นธุรกิจ 

ผู้ประกอบการควรมีการทดลองใช้สินค้า โดยการทดลองขับรถใช้ในงานเกษตรกรรมนั้นๆ เพื่อได้สัมผัสถึง

ประสิทธิภาพของรถใช้ในงานเกษตรกรรม พร้อมแนะน าวิธีการใช้ท่ีถูกต้อง ซึ่งน าไปสู่การใช้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

และน าไปสู่วิธีการใชร้ถใชใ้นงานเกษตรกรรมท่ีสามารถประหยัดคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่จ าเป็น อกีทัง้ควรมกีาร

บริการส่งสนิค้าถึงท่ีบ้านของผู้บริโภคกลุ่มน้ีด้วย 
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