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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผู้

ปลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี 

ของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษา

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นจิตวิทยา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกร ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลใน

เขตภาคตะวนัออก จ านวน 466 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวมขอ้มูล 

ใชส้ถิติ t-test และ ONEWAY-ANOWA ในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล หากพบความ

แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

และปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล

ในเขตภาคตะวนัออก ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA)   ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่าเกษตรกรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์

เพาะปลูกท่ีต่างกนั ท าให้การตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ปัจจยัดา้นอาย ุและขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีต่างกนั มี

การตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรไม่แตกต่างกนั  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรผูป้ลกูไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออกโดยรวม ไดแ้ก่

ปัจจยัดา้นช่องทางจ าหน่าย ดา้นการรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นส่งเสริม

การตลาด เรียงตามล าดบั    

ABSTRACT 

The research is a study of factors affecting the decision to purchase chemical fertilizer 

of fruit growers in the eastern. The objective is a study the decision to purchase 

chemical fertilizer of fruit growers in the eastern that classified by personal factors and 
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study the factors of marketing mix and psychological that affects the decision of 

agriculturist to purchase chemical fertilizer. The population in this study are 466 fruit 

growers in the eastern by using the questionnaire for data collection. The t-test and 

ONEWAY-ANOWA were used for personal factor analysis. If differences are found, 

continue to compared in pairs by using LSD methodology. Marketing Mix factors and 

psychological factors affecting the decision to purchase chemical fertilizer of fruit 

growers in the eastern. Datas were analyzed by using multiple regression (MRA) 

statistics. The hypothesis testing found that agriculturists with different personal factors 

in terms of gender, education level and cultivating experiences making the decision to 

purchase chemical fertilizer differently, but the difference of age and cultivated do not 

affect to purchase the chemical fertilizers. Overall factors affecting the decision to 

purchase chemical fertilizer of fruit growers in the eastern include distribution 

channels, awareness, learning, product and marketing promotion respectively. 

บทน ำ 

           ปัจจุบนัผลไมน้บัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญั ประเภทหน่ึงของประเทศไทย 
โดยมีการส่งออกไปยงัต่างประเทศ สามารถสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศ ปีละหลายพนัลา้น
บาท มีตลาดหลกัส าหรับการส่งออกท่ีเวียดนาม จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา มี
สดัส่วนรวมถึง 85 % การส่งออกผลไมส้ด แช่เยน็แช่แขง็ และแห้งในปี 2561 มีปริมาณ 
1,911,719 ตนั คิดเป็นมูลค่า 2,656.40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.05 โดย
แบ่งเป็น ผลไมส้ด แช่เยน็ ปริมาณ 1,495,061 ตนั คิดเป็นมูลค่า 1,944.54 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.95  ผลไมแ้ช่แขง็ ปริมาณ 28,069 ตนั คิดเป็นมูลค่า 180.11 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 96.86 (กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ, 2561)  
โดยทุกปีตลาดจะมีแนวโนม้ความตอ้งการบริโภคผลไมท่ี้เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
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ภาคตะวนัออกเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีผลผลิตผลไมอ้อกสู่ตลาดมากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของ
ประเทศเน่ืองจากมีสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการผลิตผลไมห้ลากหลาย
ชนิด อาทิ มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกทุเรียน 436,255 ไร่ ให้ผลผลิต 550,000 ตนัต่อปี มีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกมงัคุด 118,001 ไร่ให้ผลผลิต 72,268 ตนัต่อปี มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเงาะ 294,996 ไร่ 
ให้ผลผลิต 359,515 ตนัต่อปี เป็นตน้ (กรมการคา้ต่างประเทศ. 2562)  

ปุ๋ ย หรือ ธาตุอาหารพืช เป็นปัจจยัโดยตรงต่อการเร่งการเจริญเติบโตของไมผ้ล 

ในฤดูการผลิตในปีหน่ึง ๆ เม่ือไมผ้ลให้ผลผลิตแลว้ ธาตุอาหารต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นดินท่ีถูก

ตน้ไมผ้ลดูดไปใชจ้ะลดนอ้ยลงไป หากเกษตตรกรผูป้ลูกไม่มีการบ ารุงดินโดยการเติมปุ๋ ย

กลบัลงไปสู่ดิน ก็ท าให้ดินเกิดการขาดความสมดุลทางธาตุอาหารของพืชได ้ท าให้ดิน

เกิดความเส่ือมโทรมเป็นผลเสียกบัตน้ไมผ้ลในฤดูกาลต่อไป และอีกประการหน่ึง ปุ๋ ยจดั

ว่าเป็นอาหารพืช ซ่ึงอาหารพืชเกือบทั้งหมดนั้น ตน้ไมผ้ลไดม้าจากดิน ในแต่ละปีไม้

ผลไดดู้ดธาตุอาหารต่างๆ ไปจากดินเป็นจ านวนมากเพ่ือน าไปสร้าง ใบ ก่ิง ดอก ซ่ึงหาก

เกษตรกรชาวสวนไดมี้การจดัการเร่ืองปุ๋ ยในสวนไมผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ผลผลิต

ท่ีไดรั้บทั้งในดา้นปริมาณ และดา้นคุณภาพท่ีดีสมบูรณ์ พร้อมส่งผลถึงความมีอายท่ีุยืน

ยาวของตน้ไมผ้ลอีกดว้ย (อนุชา จนัทรบูรณ์.2561)  

ดงันั้นทางผูวิ้จยัเห็นถึงโอกาส และศกัยภาพของปุ๋ ยเคมีในตลาดไมผ้ล ในเขตภาค

ตะวนัออก ท่ีมีแนวโนม้เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และในบรรดาปัจจยัการผลิตทั้งหลาย

ของไมผ้ลนั้น ปุ๋ ยเคมีนบัว่าเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูก

ไมผ้ลไดรั้บผลผลิตท่ีดี ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพของผลไม ้และปุ๋ ยเคมียงัเป็น

ตน้ทุนหลกัท่ีทางเกษตรกรให้ความสนใจ จากปริมาณความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีท่ีความเพ่ิม

สูงข้ึนในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก ตามการเติบโตของตลาดไมผ้ล 
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาค
ตะวนัออก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา ดา้นอาย ุประสบการณ์
เพาะปลูก และดา้นขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นจิตวิทยา ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก  

 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั
ในภาคตะวนัออกไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัตราด โดยมีประชากร
ผูป้ลูกไมผ้ลโดยรวมทั้ง 3 จงัหวดัประมาณ 127,445 คน ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งให้เหมาะสมในระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้
คือ 5% จากสูตรค านวน (Taro Yamane.1970) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 398.74 คน 
ดงันั้นเพ่ือความแม่นย  าเช่ือถือไดผู้วิ้จยัจึงก าหนดขนาดส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 400 คน   
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ควำมครอบคลุมตวัแปร      

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ตวัแปรตาม คือการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี

ของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก ตวัแปรอิสระ 3 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ การศึกษา, ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก และประสบการณ์ในการท าสวน

ไมผ้ล ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 5Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ 

(Product), ราคา (Price), ช่องทางจ าหน่าย (Place), รายการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion), พนกังานบริษทั (People) ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ (Motivation), 

การรับรู้ (Perception), การเรียนรู้ (Learning), ความเช่ือถือ (Beliefs) 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูก
ไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก  

 2. ท าให้ทางบริษทัผูผ้ลิต และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีสามารถพฒันาส่วนผสมทางการตลาด 
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล เพ่ิมความสามารถดา้นการ
แข่งขนัทางธุรกิจ ให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมายของบริษทั 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนกำรตดัสินใจของผู้บริโภค 

Michael, Solomon (2013) กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Purchase 
decision) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ     1) ขั้นตอนก่อนการซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีผูซ้ื้อหรือ
ผูบ้ริโภคนั้นอยากท่ีจะไดส่ิ้งของนั้นๆ มีการคน้หาขอ้มูลข่าวสารของส่ิงของนั้นท่ีจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้  2) ขั้นตอนการซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภค
ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์จะสามารถเกิดประสบการณ์ส่วนตวัในดา้นดีและดา้นไม่ดีหรือดา้น
บวกและดา้นลบในระหว่างการไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์  3) ขั้นตอนภายหลงัการซ้ือ จะเป็น
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑแ์ลว้ผลลพัธ์ของผลิตภณัฑจ์ะเป็นไป
ตามท่ีคิดหรือไม่ และยงัรวมไปถึงการละท้ิงผลิตภณัฑภ์ายหลงัการบริโภคแลว้ 

แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

           พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือการกระท าของบุคคลในการซ้ือและ

ใชผ้ลิตภณัฑ ์หรือบริการ  การเรียนรู้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค จะท าให้บริษทัสามารถ

สร้างกลยทุธ์ และแผนการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค ตลอดจนคน้หา

จุดบกพร่องเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือบริการของ

ผูบ้ริโภคในสงัคมได ้และสอดคลอ้งกบักลยทุยข์องธุรกิจมากยิ่งข้ึน และมีส่วนส าคญัท่ี
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ช่วยในการพฒันาคุณภาพสินคา้ และบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

ปัจจุบนัหวัใจของการท าตลาดคือ ผูบ้ริโภคเป็นศูนยก์ลาง ดงันั้นจึงตอ้งศึกษากลุ่ม

ผูบ้ริโภคให้เขา้ใจถ่องแท ้ถึงสาเหตุของการตดัสินใจซ้ือ การซ้ือซ ้ า การเปล่ียนแปลงการ

ซ้ือ  กลุ่มผูบ้ริโภค นั้นมีความตอ้งการอะไร ปัญหาของผูบ้ริโภคคืออะไร มีพฤติกรรม

การซ้ือเป็นแบบไหน มีแรงจูงใจในการซ้ือท่ีเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคน ามา

ตดัสินใจซ้ือคืออะไร  ขอ้มูลน้ีเป็นประโยชน์อยา่งมากในการวางแผนกลยทุยท์าง

การตลาด เพ่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร ( 7P’s )  

          พิบูล ทีปะปาล (2545) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่ามีบทบาท

ส าคญัมากในทางการตลาดเพราะเป็นการรวบรวมการตดัสินใจทางการ ตลาดทั้งหมด 

เพ่ือน ามาใชใ้นการด าเนินงาน แมว้่าเราจะไดท้ าการวิเคราะห์เลือกตลาดเป้าหมาย  

(Target Market) อยา่งดีท่ีสุดแลว้ แต่การท่ีจะพฒันาส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือให้

สอดคลอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ ในตลาดเป้าหมายไม่ใช่เร่ืองง่าย ทั้งน้ีเน่ืองจากว่า

เรามีวิธีการท่ีจะเลือกกระท าไดห้ลายทางท่ีจะตอบสนอง ความตอ้งการของเขา เม่ือ

วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าว ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งท าการตดัสินใจเพ่ือด าเนินงาน 

          Kotler (2003 ) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นกระบวน การทางสงัคมและการ

บริหาร ซ่ึงแต่ละกลุ่มบุคคลจะไดรั้บส่ิงท่ีสนองความตอ้งการจากการเสนอ (Offering) 

และการแลกเปล่ียน (Exchanging) ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณค่ากบับุคคลอ่ืน สามารถ

แสดงความหมายของการตลาดไดด้งัน้ี เป็นกระบวนการทางสงัคมและการบริหาร มี

วตัถุประสงค ์คือ ท าให้บุคคลแต่ละบุคคลไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการและการบริการท่ีมีคุณค่าให้กบับุคคลอ่ืนในความหมายของการจดัการ 

(Management) การตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการวางแผนและการบริหาร
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แนวความคิด (Concepting) เก่ียวกบัการตั้งราคา (Pricing) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) และการจดัจ าหน่าย (Distribution) ความคิด (Idea) สินคา้ (Goods)  

งำนวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

         วิภา ดวงจินดา และ พิชยั ทองดีเลิศ (2558) ศึกษาการซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรผู้

ปลูกขา้ว ในจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่าเกษตรกรให้ความส าคญัในส่วนประสมทาง

การตลาดในการซ้ือปุ๋ ยเคมี โดยเกษตรกรให้ความส าคญัระดบัมาก ทางดา้นช่องทางการ

จ าหน่ายมีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาดา้นการส่งเสริมการตลาด และสุดทา้ยดา้น

ราคา และให้ความส าคญัระดบัปานกลางดา้นผลิตภณัฑร์ะดบัมาก  

ชญานิษฐ ์อจัฉริยะโพธา, พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกุล (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของชาวนาในภาคกลางของประเทศไทย พบว่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีของชาวนาในภาคกลางของประเทศไทย   

ธทัธรรม พิลาแดง และคณะ (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการซ้ือ

ปุ๋ ยเคมีเพ่ือการปลูกขา้วของเกษตรกรในอ าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า

เกษตรกรมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีโดยใชเ้หตุผลหลกัและให้ความส าคญัมาก

ท่ีสุดคือ คุณภาพผลิตภณัฑ ์มีราคาท่ีไดม้าตรฐานของปุ๋ ยเคมี และส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสมัพนัธ์ค่อนขา้งมากต่อพฤติกรรมการซ้ือปุ๋ ยเคมีในนาขา้วของ

เกษตรกร  

มารีนา มาหม่ืน (2557) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือปุ๋ ยอินทรียข์องชาวสวนยางพารา

ในจงัหวดัชุมพร พบว่าสาเหตุท่ีเกษตรกรเลือกซ้ือปุ๋ ยอินทรีย ์นั้นจะไม่ข้ึนกบัสถานท่ีท่ี

ขายปุ๋ ย แต่จะข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑป์ุ๋ ย ราคาปุ๋ ยและการส่งเสริมการตลาดของปุ๋ ยชนิดนั้นๆ  
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ปัทมา สุวรรณจ ารูญ และคณะ (2556) ศึกษาทศันคติของเกษตรกรต่อส่วน
ประสมทางการตลาดระหว่างปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรียก์รณีศึกษาเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา 
อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล พบว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) มีผลต่อ
ทศันคติดต่อเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา 

นงรักษ ์บุญขวาง (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชปุ้๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรใน
เขตจงัหวดับุรีรัมย ์พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้พฤติกรรมการใชปุ้๋ ยอินทรีย์
แตกต่างกนั  
กำรออกแบบกำรวจิยั 

          ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการ

วิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือ ควบคุม

ตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional 

Studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว 

เทคนิคกำรวเิครำะห์ข้อมูล  

     เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
     1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
                1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั
แปรส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา  อาย ุขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก และ
ประสบการณ์ท าสวนไมผ้ล 
                1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การวิเคราะห์ตวัแปร ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก  
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    2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
                2.1 เพ่ือศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล ในเขต
ภาคตะวนัออก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ จะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล และ ระดบัการศึกษา อาย ุประสบการณ์เพาะปลูก และขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก ใช ้
ONEWAY-ANOWA หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี
ของ LSD 
                2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นจิตวิทยาท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลกูไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก จะใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

สรุปผลกำรวจิยั 

          ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรผูป้ลกูไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก สามารถสรุป

ผลการวิจยัตามวตัถปุระสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขต

ภาคตะวนัออก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาย ุประสบการณ์

เพาะปลูก และดา้นขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขต

ภาคตะวนัออก ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์

เพาะปลูกท่ีต่างกนั ท าให้การตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลฯ 

ต่างกนั และเกษตกรผูป้ลกูไมผ้ลฯ ท่ีมีปัจจยัดา้นอาย ุและขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีต่างกนั 

ท าให้การตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรไม่แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 5Ps และ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออกโดยรวม สามารถสรุปไดว้่า 
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ปัจจยัดา้นช่องทางจ าหน่าย ดา้นการรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นส่งเสริม

การตลาด เรียงตามล าดบั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกร  แต่ปัจจยั

ดา้นราคา ดา้นบุคคล ดา้นแรงจูงใจ และดา้นความเช่ือถือ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกร 

อภปิรำยผล 

ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล 

ในเขตภาคตะวนัออก ผูวิ้จยัสามารถอภิปลายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

ผลกำรศึกษำกำรตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ยเคมี จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล  

เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก จ านวน 466 คน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.4  มีระดบัการศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่ต ่ากว่า

ปริญญาตรี ร้อยละ 83.7 มีอายอุยูเ่ฉล่ียท่ี 44.5 ปี โดยมีช่วงระหว่าง 38-53 ปี ร้อยละ 53.9 

เป็นเกษตกรท่ีมีประสบการณ์เพาะปลูกไมผ้ลเฉล่ีย 10.8 ปี มีช่วงประสบการณ์ตั้งแต่ 11 

ปีข้ึนไป ร้อยละ 44.4 และขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย 23.9 ไร่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรรายยอ่ย ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกระหว่าง 1-20 ไร่ ร้อยละ 72.1 

ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขต

ภาคตะวนัออก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาย ุประสบการณ์

เพาะปลูก และดา้นขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล ในเขต

ภาคตะวนัออก ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์

เพาะปลูกท่ีต่างกนั ท าให้การตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรต่างกนั สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ภาวินี ตนัติภาติ (2554) ท่ีกล่าวว่าเพศท่ีต่างกนัจะมีการเลือกซ้ือน ้า

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีต่างกนั  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กชวรรณ ทาแกว้นอ้ย, 

อารีรัตน์ ภูธรรมะ (2557) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ
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ปุ๋ ยอินทรียท่ี์ต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงรักษ ์บุญขวาง(2556)  ท่ีกล่าวว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศระดบัการศึกษา ต่างกนัท าให้การใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ตกต่างกนั แต่

เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก ท่ีมีปัจจยัดา้นอาย ุและขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ี

ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบั นง

รักษ ์บุญขวาง (2556) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัรายได ้แตกต่างกนัท าให้

การใชปุ้๋ ยอินทียต่์างกนั และไม่สอดคลอ้งกบั กชวรรณ ทาแกว้นอ้ย, อารีรัตน์ ภูธรรมะ

(2557) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีแตกต่างกนั จะมีการ

ตดัสินใจซ้ือปุ๋ ยอินทรีย ์ท่ีต่างกนั 

เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล ในเขตภาคตะวนัออก ท่ีมีอายตุ่างกนั ท าให้การตดัสินใจ

เลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีโดยรวมไม่แตกต่างกนันั้น ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าการเขา้สู่การท าสวนไม้

ผล บุคคลทัว่ไปสามารถท่ีจะเขา้มาเป็นชาวสวนรุ่นใหม่ (New Entrants) ไดห้ลายช่วงอายุ

ไม่มีขอ้จ ากดั ซ่ึงอายไุม่ไดเ้ป็นตวับง่บอกว่าใครมีประสบการณ์ในการท าสวนไมผ้ล

มากกว่ากนั เกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเขา้มาอาจจะเขา้มาในช่วงอายมุาก และมีประสบการณ์ใน

การท าสวนไมผ้ลอาจจะนอ้ยกว่า เกษตรกรท่ีมีอายนุอ้ยกว่า แต่ไดเ้ขา้มาท าสวนไมผ้ล

ก่อน ดงันั้นอายท่ีุแตกต่างกนั ท าให้การตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 

เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล ในเขตภาคตะวนัออก ท่ีมีประสบการณ์เพาะปลูก ต่างกนั 

ท าให้การตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี โดยรวมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีแตกต่างกนัในดา้นการตระหนกัถึงความส าคญั การ

ประเมินทางเลือก และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  

เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล ในเขตภาคตะวนัออก ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกต่างกนั ท า

ให้มีการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี โดยรวมไม่แตกต่างกนั ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ไมผ้ล

เป็นไมย้ืนตน้มีอายยุืนยาว จึงตอ้งมีการดูแลมากกว่าพืชอายสุั้นทัว่ไป เพราะการลงทุน
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ค่อนขา้งสูง และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ว่าจะมีขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากหรือนอ้ย  ก่อนท่ี

จะเร่ิมเพาะปลูกเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการศึกษาขอ้มูล วิธีการเพาะปลกู การดูแลก่อนท่ี

จะท าการเพาะปลูก ดงันั้นท าให้เกษตรกรมีพ้ืนฐานท่ีไม่แตกต่างกนัมาก จึงท าให้การ

ตดัสินใจไม่แตกต่างกนั 

ผลกำรศึกษำปัจจยัที่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ยเคมี  

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูกไม้

ผลในเขตภาคตะวนัออก ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี

โดยรวม (Y) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นช่องทางจ าหน่าย ดา้นการ

รับรู้ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นส่งเสริมการตลาด เรียงตามล าดบั  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประภาพร ค ากลาง และคณะ (2559) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจ าหน่าย และโปรโมชัน่ มีผลต่อการเลือกใชปุ้๋ ยของเกษตรกร

อ าเภอหนองบุญมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมา สุวรรณจ ารุญ และคณะ (2556) ท่ี

กล่าวว่า ปัจจยัทางการตลาด (4Ps) มีผลต่อทศันคติของเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราลี ฉตัรอจัฉริยะกลุ (2552) ท่ีกล่าวว่าเกษตรกรในจงัหวดั

นครปฐม ให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญานิษฐ ์

อจัฉริยะโพธา, พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกุล (2560) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยั

ดา้นการตลาดมีผลต่อการเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของชาวนาในภาคกลางของประเทศไทย  และ

เม่ือพิจารณารายละเอียดลงไปในแต่ละปัจจยัพบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางจ าหน่าย โดย

เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก ให้ความส าคญัดา้นช่องทางจ าหน่ายในระดบั

มาก เกษตรกรค านึงถึงท่ีตั้งของร้านคา้จ าหน่ายปุ๋ ยท่ีตอ้งอยูใ่นพ้ืนท่ี มีระยะทางใกลบ้า้น

หรือสวนของเกษตรกร มีบริการดา้นการจดัส่งปุ๋ ยไปยงัสวนของเกษตรกร และยงัให้

ความส าคญักบัร้านคา้ท่ีมีพนกังานขายท่ีน่าเช่ือถือ สามารถให้บริการค าแนะน า ความรู้

ให้แก่เกษตรกรได ้ 
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ดา้นการรับรู้ของเกษตรกร โดยเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก มีการ

รับรู้ขอ้มูลปุ๋ ยเคมีในระดบัมาก และมีความเขา้ใจ ทราบความแตกต่างระหว่างประเภทปุ๋ ย

ป้ันเมด็(Compound ) และปุ๋ ยผสมหลายสี (BB)  

ดา้นการเรียนรู้ของเกษตรกร โดยเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก มี

การเรียนรู้ขอ้มูลปุ๋ ยเคมีในระดบัมาก เกษตรกรใหค้วามส าคญัในการเรียนรู้เร่ืองดินและ

ปุ๋ ยเพ่ือน ามาพฒันาการท างานในสวนไมผ้ล ผา่นการอบรมจากภาครัฐและเอกชน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก มีการให้

ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก เกษตรกรให้ความส าคญักบัสูตรปุ๋ ย ปริมาณธาตุ

อาหารท่ีใชต้อ้งตรงกบัความตอ้งการ มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) ใน

ระดบัมาก และค านึงถึงคุณภาพของปุ๋ ยเคมีท่ีจะเลือกซ้ือ และให้ความส าคญัในการเลือก

ซ้ือปุ๋ ยชนิดซลัเฟส มากกว่าปุ๋ ยชนิดคลอไรด ์ในระดบัปานกลาง ดงันั้นผูจ้  าหน่ายควรให้

ความส าคญั หรือเลือกท าตลาดปุ๋ ยชนิซลัเฟสในกลุ่มไมผ้ล มากกว่าปุ๋ ยชนิดคลอไรด ์ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยเกษตรกรผูป้ลกูไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก มีการให้

ความส าคญัดา้นส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก เกษตรกรให้ความส าคญักบัรายการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นส่วนลดราคาพิเศษ ณ.ชุดขาย และการไดรั้บชมโฆษณาปุ๋ ยผา่น

ทางโทรทศัน์ ในระดบัปานกลาง แต่การโฆษณาผา่นทางวิทย ุและการจดัรายการของ

แถม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรเพียงเลก็นอ้ย 

ส่วนปัจจยัดา้นประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นบุคคล และปัจจยัจิตวิทยาดา้น

แรงจูงใจ และความเช่ือถือ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมี ของเกษตรกรผูป้ลูก

ไมผ้ลในเขตภาคตะวนัออก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ดา้นราคา ผลิตภณัฑป์ุ๋ ยเคมีสูตร

ส าหรับไมผ้ลท่ีจ าหน่ายในตลาดโดยทัว่ไปมีราคาต่อหน่วยสูงกว่าปุ๋ ยเคมีสูตรส าหรับพืช

อ่ืนๆ ท าให้เกษตรกรรับรู้ และยอมรับโครงสร้างราคาปุ๋ ยเคมีในปัจจุบนั กอปรกบัระดบั
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ราคาของผลผลิตไมผ้ลค่อนขา้งสูง ท าให้เกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลตดัสินเลือกซ้ือปุ๋ ยเคมีโดย

ไม่ค านึงถึงราคา แต่เนน้คุณภาพสินคา้เป็นหลกั   และดา้นบุคคล แรงจูงใจ และความ

เช่ือถือ จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีการให้

ความส าคญัในดา้นการเรียนรู้  และมีการรับรู้เก่ียวกบัปุ๋ ยเคมีในระดบัมาก การชกัจูงโดย

การโฆษณาทางวิทย ุและโทรทศัน์ หรือโนม้นา้วให้เกิดการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจ

โดยใชบุ้คคล ณ.จุดขายนั้นอาจไม่ประสบความส าเร็จ  ดงันั้นการท ากิจกรรมให้ความรู้

ทางดา้นวิชาการกบัเกษตรกรผา่นการอบรม หรือสมันา จะท าให้เกิดการตดัสินใจเลือก

ซ้ือปุ๋ ยเคมีมากข้ึนได ้

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรวจิยัคร้ังต่อไป 

เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะ
เป็นประโยชน์ในการอธิบาย ผูท้  าวิจยัจึงขอเสนอแนะบางประเดน็ส าหรับการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไปดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรในปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล ในเขตภาคตะวนัออก เช่น ปัจจยัดา้นสงัคม ดา้น

ทศันคติ และดา้นพฤติกรรมเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชใ้นการพฒันาสินคา้ และบริการให้

ตรงความตอ้งการของเกษตรกรต่อไป 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ล ในเขตภาค

ตะวนัออก จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราดเท่านั้น ดงันั้นในการวิจยัในคร้ังต่อไปควรมี

การขยายขอบเขตในการศึกษาให้กวา้งและครอบคลมุยิ่งข้ึน  ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนั

ในแต่ละพ้ืนท่ี 
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