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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของ

เกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของ

เกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตร  

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ เกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ 

จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เชิง

พรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ

ความแปรปรวนทางคู่ (t-test) สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
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น าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้ วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  ผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่า เกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่มีเพศและอายุต่างกันท าให้ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตรโดยรวมไม่ต่างกัน 

และ เกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่มีการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตรโดยรวมต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 

ค ำส ำคัญ : การตัดสินใจ,เคมีภัณฑ์การเกษตร 

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study a decision of farmer of agricultural 

chemicals in Photale district Pichit province 2) to study a decision of farmer of agricultural 

chemicals in Photale district Pichit province separated by population 3) to study marketing 

mix affecting a decision of farmer of agricultural chemicals in Photale district Pichit province  

The sample group was 400 people of farmer in Photale district Pichit province who 

consumed of agricultural chemicals. The questionnaire was used to be a tool for collecting 

the data. The data collected were analyzed by using the Frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way 

ANOVA (F-test) in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by 

LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and 

Multiple Regression. 

The results of hypothesis testing showed that farmer in Photale district Pichit 

province factor sex and age was different, making the decision of farmer of agricultural 

chemicals in Photale district Pichit province was no different. But the results of hypothesis 

testing showed that farmer in Photale district Pichit with factor education and income per 

month were different, making the decision of farmer of agricultural chemicals in Photale 

district Pichit province was different. Moreover, marketing mix included product price place 

and promotion affect to the decision of farmer of agricultural chemicals in Photale district 

Pichit province 

Keywords: Decision, Agricultural chemicals  
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บทน า  

 อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ท าการเกษตร(นาปลัง)  จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกษตรกรจะมาใช้

สารเคมีเพื่อช่วยให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นการท าการค้าขายสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ในพื้นที่ อ าเภอ 

โพทะเล ได้มีเงินหมุนเวียนเป็นจ านวนมากในแต่ละวันจึงสะท้อนได้ว่าเกษตรกรในพื้นที่ได้ให้ความนิยมใช้

สารเคมี มาช่วยเพิ่มผลผลิต                           

จากปัญหาผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร 

อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร อ าเภอ 

โพทะเล เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการหาความรู้และรับทราบพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์

การเกษตรและศึกษาปัจจัยด้านส่วนการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของ

เกษตรกรอ าเภอโพทะเล จังหวัด พิจิตร เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการตัดสินใจซ้ือของเกษตรกร ที่จ าแนก 

ตามปัจจัยต่างๆ มีความแตกต่างกันหรือไม่และปัจจัยด้านใดบ้างที่ส่งผลให้เกษตรกรในอ าเภอโพทะเลจังหวัด

พิจิตรตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรโดยข้อมูลที่ได้หลังจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยจะเป็นโอกาส เพื่อให้ผู้ที่

เก่ียวข้องได้น าเอาข้อมูลงานวิจัย ไปใช้ต่อยอดทางเชิงธุรกิจ และเป็นแนวทางในการเสริมสร้างแผนงานทาง

การตลาด  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร  อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 

2.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร โดย

จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 

3.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของ

เกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 

ขอบเขตของงำนวิจัย 

          1.ขอบเขตประชำกรและตัวอย่ำง ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเกษตรกรอ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตร ที่บริโภคเคมีภัณฑ์ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจึงเหมาะสมที่จะเป็น

ตัวแทนในการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การหากลุ่มตัวอย่างเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนเกษตรกร

ที่ตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์ในอ าเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องเปิดตารางหา

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซ้ึงผู้วิจัยก าหนดการคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ

ได้ที่ 0.05 พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 คน 
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2.ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร 

อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตรจ าแนกตามปัจจัยประชากร รวมถึงเพื่อศึกษาค้นคว้าหาว่าปัจจัยใดบ้างที่ 

ส่งผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร  

  ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ              

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยประชากร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตร 

 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรอ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตร 

2.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรอ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตร โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ 

3.เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์

การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 

บททวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรอ าเภอ โพทะเล จังหวัด 

พิจิตรผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล งานวิจัยที่เก่ียวข้องหัวข้อการการท าวิจัย จากบทความทาง วิชาการ 

บทความต่างๆ จากหลากหลายแหล่งที่มา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ 

ศึกษาวิจัย สามารถจ าแนกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปน้ี 

กระบวนกำรตัดสินใจด้ำนกำรรับรู้ปัญหำและควำมต้องกำร 

ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558)  มีความคิดเห็นว่า การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา คือ ความ

ต้องการที่มีอยู่ ปกติ สิ่งที่จ าเป็นต่อ ร่างกายหรือจิตใจ  และปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อตัวเรา อันได้แก่  

ธุรกิจเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้ง ปัจจัยภายในและภายนอกล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นท าให้

ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ทั้งสิ้น 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการผู้วิจัยสามารถสรุป

ความหมาย การรับรู้ปัญหาและความต้องการ คือ การกระตุ้นจากภายนอกและภายในของผู้บริโภคเม่ือพอมี
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การกระตุ้นอยู่ในระดับสูงพอก็จะกลายเป็นแรงขับดันท าให้เกิดการรับรู้และความต้องการโดยความต้องการ

หรือปัญหาน้ันมีปัจจัยภายใน อันได้แก่ ความต้องการที่มีอยู่ปกติ สิ่งที่จ าเป็นต่อ ร่างกายหรือจิตใจ ปัจจัย

ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อตัวเรา อันได้แก่ ครอบครัว เศรษฐกิจ เป็นต้น 

กระบวนกำรตัดสินใจด้ำนกำรแสวงหำข้อมูล  
 ณัฐภัทร วัฒนถาวร  (2558) มีความคิดเห็นว่า การแสวงหาข้อมูล คือ ขั้นตอนหลังจากการรับรู้ โดย

ผู้บริโภคจะเร่ิมท าการหาข้อมูล ของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อใช้ในการช่วยตัดสินใจและท า ให้ได้ข้อมูล

ในวงกว้าง 2.  แหล่งทางการค้า คือ การหาข้อมูลจากแหล่งที่เป็นสื่อประเภทต่างๆ เช่น จากองค์กรการค้าที่

มีประสบการณ์   

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจด้านการแสวงหาข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายว่าการ

แสวงหาข้อมูลคือกระบวนการในการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์คือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลประเมิน

ตราสินค้าอ่ืนๆหรือตัดสินใจจากลักษณะเฉพาะของสินค้าน้ันในขั้นตอนน้ีผู้บริโภคอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติม

เก่ียวกับสินค้าหรือราคาที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจซ้ือโดยแหล่งข้อมูลมากจากภายนอก

ภายในการหาข้อมูลภายในน้ันคือความจ า หรือประสบการณ์ที่ เคยใช้สินค้า ส่วนข้อมูลภายนอกมากจาก 

แหล่งบุคคล ครอบครัว สื่อโฆษณาต่างๆ หรือ ร้านค้า เป็นต้น  

กระบวนกำรตัดสินใจด้ำนกำรประเมินทำงเลือก    

ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) มีความคิดเห็นว่า การประเมิน คือ การที่ผู้บริโภคต้องท าการก าหนด

ทางเลือกซ่ึงผู้บริโภคแต่ละ รายจะมองลักษณะเหล่าน้ีว่าเก่ียวข้องกับความต้องการของตนเองเพียงใด โดย

ผู้บริโภคจะให้ความสนใจมากที่สุดกับลักษณะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือกผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายว่า คือ  

การน าเอาข้อมูลที่หามาเปรียบเทียบเพื่อประเมินทางเลือกซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป  

ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบ ของผลิตภัณฑ์ ลักษณะต่างๆ คุณสมบัติของสินค้า ราคา ขนาด ชื่อเสียงตราสินค้า 

เป็นต้น   

กระบวนกำรตัดสินใจด้ำนกำรตัดสินใจซื้อ 

จตุพร ลิขิตทัศชูวงศ์ (2560) มีความคิดเห็นว่า ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนหลังจากการท าการ ประเมิน

ทางเลือกมาแล้ว ทางเลือกที่ต่างกันท า ให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อดีข้อเสีย จากน้ัน ผู้บริโภคจึงเลือกทางเลือกที่

คิดว่าดีที่สุดซ่ึงในการตัดสินใจซ้ือแต่ละคร้ังจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองความจ าเป็นที่ต้องซ้ือสินค้า 
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 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจด้านการตัดสินใจซ้ือผู้วิจัยสามารถสรุป การตัดสินใจซ้ือ คือ  

การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหามีความต้องการแล้วหาข้อมูลแล้วน าข้อมูลมาประเมินทางเลือกแล้วเลือกทางที่

พอใจในตัวสินค้ามากที่สุดจึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงในการตัดสินใจซ้ือแต่ละคร้ังจะมีความแตกต่างกัน

ในเร่ืองความจ าเป็นที่ต้องซ้ือสินค้าน้ัน ต้องค านึงถึงเร่ืองของตรายี่ห้อ ร้านค้าที่จะซ้ือ ราคา เป็นต้น  

กระบวนกำรตัดสินใจด้ำนพฤติกรรมหลังกำรซื้อ 

ณัฐณิช สุริยะฉาย (2558) มีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมหลังการซ้ือคือกระบวนการหลังจากตัดสินใจ

ซ้ือสินค้ามาใช้ ผู้บริโภคจะเกิดการเรียนรู้ว่าสินค้า สร้างความพึงพอใจ ให้กับตนเองขนาดไหน ถ้าหากมีความ

พอใจก็จะเกิดความภักดี ซ้ือสินค้าซ้ าอีกเม่ือบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะ

สนใจสินค้าของคู่แข่ง น้อยลง การที่จะกลับมาซ้ือซ้ าอีกคร้ัง 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายว่า

พฤติกรรมหลังการซ้ือคือกระบวนการหลังจากตัดสินใจซ้ือสินค้ามาใช้ผู้บริโภคจะเกิดการเรียนรู้ว่าสินค้า

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่สร้างความพึงพอใจให้กับตนเองขนาดไหนหากตัวสินค้าสร้างพอใจอยา่งมากจะ

ก่อให้เกิดความภักดีในตัวสินค้าและกลับมาซ้ือซ้ าหรืออาจจะบอกต่อให้บุคคลอ่ืนให้มาซ้ือตาม  

ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลติภัณฑ์ 

 ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) มีความคิดเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ว่าคือ สิ่งที่

ตอบสนองความต้องการ ของตลาด ท าให้ผู้บริโภคในตลาดเกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ีสินค้าต้องมีความแตกต่าง

ท าให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์ในการน าไปใช้คุณภาพสินค้าภาพลักษณ์  

จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาคือสิ่งที่ร้านค้าหรือองค์กร

น าเสนอออกมาเพื่อตอบสนองความต้องของผู้บริโภคและเกิดความพึงพอใจกับตัวผลิตภัณฑ์ซ่ึงตัวสนิคา้ทัง้ใน

รูปแบบที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น ตัวสินค้าปริมาณ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ คุณภาพ เป็นต้น  

ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำ 

ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) มีความคิดเห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาว่า คือ จ านวน

เงินที่ใช้ในการช าระค่าสินค้าเพื่อให้ได้สินค้ามาบริโภค ซ่ึง นักการตลาดจะท าการก าหนดราคาที่ไม่มากและ

ไม่น้อยจนเกินไป อาจตั้งราคาแบบ ตามท่ีผู้บริโภคยอมรับ ก าหนดราคาตามต้นทุนที่หัก  

 จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่ได้กล่าวมาว่า ส่วน ประสมทางการตลาดด้าน

ราคา คือ จ านวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงได้มาเป็นในรูปแบบของเงิน 
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โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าของสินค้ากับราคาว่าเหมาะสมกันหรือไม่หากตั้งราคาไว้สูงหรือดูเกินจริง

จากตัวสินค้า  

ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  

ชรินรัตน์ งามพิพัฒน์ชัย (2557) มีความคิดเห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายว่า คือ เป็นกระบวนการ ของการท าให้สินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภคในตลาด เพื่อให้ผู้บริโภค

สามารถบริโภค สินค้าได้ตามความต้องการ ซ่ึงนักการตลาดควรออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ 

ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายมากที่สุด 

จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ได้กล่าวมาว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ เป็นกระบวนการ ของการท าให้สินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค

ในตลาด โดยผ่านพ่อค้าคนกลางหรือร้านค้า โดยมีที่ตั้งท าเลที่ดีเหมาะสมกับการกระจายสินค้าไปถึงผู้บริโภค

ได้อย่างทั่วถึง 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 

ณัฐณิช สุริยะฉาย (2558) มีความคิดเห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดว่า 

คือ เป็นเคร่ืองมือในการ สื่อสารไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ เพื่อจูงใจ สร้างความพึงพอใจต่อ

ตรา สินค้าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัวสินค้ามากขึ้น โดยการส่งเสริมการขายน้ันมี ด้วยกันหลากหลาย

ช่องทางทั้งที่ใช้คนและไม่ใช้คน   

จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่ได้กล่าวมาคือ เคร่ืองมือในการ 

สื่อสารไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ เพื่อจูงใจ ให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัวสินค้ามากขึ้น

หรือกระตุ้นการขายโดยมีโปรโมชั่น ของแถม มีกิจกรรมสิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภค สื่อกลางที่จะ โปโมท สินค้า 

งำนวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 

วรรณระพี ฉัพพรรณรังษี (2554) งานวิจัยเร่ือง การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ าผลไม้พร้อมดื่มร้อยเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซ้ือในปัจจุบันและในอนาคตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คร้ังน้ีทั้งหมด 1,125 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานใช้สถิติ

การ วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-20 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
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ส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีที่ 2 รายได้เฉลี่ย 4,001-6,000 บาท มี ความรู้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ในระดับปานกลาง 

ชั้นปีที่ก าลังศึกษา ระดับความรู้ใน ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ที่แตกต่างกัน มีผลท า ให้พฤติกรรมการซ้ือด้านจ านวน

ที่ซ้ือ ค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน ส่วนรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือด้านความถี่และจ านวน 

แตกต่างกัน การสื่อสารการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับชั้นปีที่ก าลังเรียนอยู่ รสนิยม ระดับความรู้และ

ระดับความสนใจในผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ รวมถึงระยะเวลาการ ให้ความสนใจและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      เฉลิมพล รัตนลาโภ(2558) งานวิจัยเร่ือง การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มรังนกนางแอ่นของ ผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ และ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด เพื่อการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจและใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทาง

การตลาด กลุ่มตัวอย่างคือ คนที่เคยซ้ือ เคร่ืองดื่มรังนกนางแอ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงพรรณนา คือ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในส่วนของ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานจะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างสอง กลุ่มที่แตกต่างกัน

ด้วยสถิติ T-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA เพื่อทดสอบระดับการศึกษา

และรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มรังนกนางแอ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่แตกต่างกัน รวมถึงการ วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ จากการ

วิจัย พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มรังนกนางแอ่นของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย      

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยที่เรียกว่า การวิจัยแบบไม่ทดลอง คือ การวิจัยที่ศึกษาตามสภาพ

ที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ  ซ่ึงเป็นการวิจัย ภาคสนามโดยไม่มี

การทดลองแบบตัดขวาง (cross sectional studies) คือ การเก็บข้อมูลระยะใดระยะหน่ึงเพียงคร้ังเดียว 

โดยใช้เคร่ืองมือวิจัยการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เม่ือเก็บข้อมูลแล้วจึงท าการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร ที่ตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์ ซ่ึง

ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรค านวณไม่ได้จึงต้องไปเปิดตาราง Yamane 

(1973) เพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ค่า

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ ได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

โดยผลจาก การเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 

คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

   ส่วนที่1   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับ ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค าถามท้ังหมดมี 4ข้อ เป็นค าถามลักษณะ

ค าถามปลายปิด ก าหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ  

            ส่วนที่2  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตร เป็นค าถามเก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด มีจ านวนค าถามทั้งหมด 24 ข้อ  เป็นค าถาม

ลักษณะปลายเปิด ในรูปแบบประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีการให้คะแนนเพื่อ 

ตคีวามหมาย ดังน้ีระดับความส าคัญมากที่สุด    5 คะแนน  ระดับความส าคัญมาก     4 คะแนน ระดับ

ความส าคัญปานกลาง    3 คะแนน ระดับความส าคัญน้อย    2 คะแนน  ระดับความส าคัญน้อยที่สุด   1 

คะแนน 

            ส่วนที่ 3  กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด 

พิจิตร เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยกระบวนการตัดสินใจ ประกอบไปด้วย ด้านรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ 

ด้านแสวงหาข้อมูล ด้านประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรมหลังซ้ือ มีจ านวนค าถาม

ทั้งหมด  28 ข้อ เป็นค าถามลักษณะปลายเปิด ในรูปแบบประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) 

โดยมีการให้คะแนนเพื่อ ตีความหมาย ดังน้ี ระดับความส าคัญมากที่สุด   5 คะแนน  ระดับความส าคัญมาก    

4 คะแนน ระดับความส าคัญปานกลาง  3 คะแนน  ระดับความส าคัญน้อย  2 คะแนน ระดับความส าคัญ

น้อยที่สุด     1 คะแนน 

           ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามท่ีให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

เคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร เป็นค าถามจ านวน 1 ข้อ เป็นค าถาม

ลักษณะปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น   

ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินกระบวนการตัดสินใจซ้ือก าหนดให้ 4.21 – 5.00 = ระดับ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด , 3.41 – 4.20 = ระดับกระบวนการตัดสินใจซ้ือมาก , 2.61 – 3.40 = 

ระดับกระบวนการตัดสินใจซ้ือปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ระดับกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้อย, 1.00 – 1.80 

= ระดับกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้อยที่สุด  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

1.สถิติพรรณน า (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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1.1ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมี ระดับการวัด

เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ กาศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร

ที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ 

ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย และ ส่งเสริมการตลาด และ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์

การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร ประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหาและความ

ต้องการ  การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลังซ้ือ  

 2.สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

               2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตร โดยจ าแนกตาม เพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนรายคู่ (t-test) 

                    2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตรโดยจ าแนกตามอายุ การศึกษา และรายได้ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้ วิธีของ 

LSD 

                   2.3  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

เคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย

พหุคูณ Multiple Regression 

ผลกำรวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตร โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นในระดับที่ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตรอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงตามล าดับได้แก่ ด้านรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านตัดสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรมหลังตัดสินใจซ้ือ 

ด้านแสวงหาข้อมูล ด้านประเมินทางเลือก 

2. ผลการเปรียบเทียบ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตร จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี  

2.1 เกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่มีเพศและอายุต่างกัน ท าให้ กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตรไม่ต่างกัน 
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2.2 เกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่มีการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 

ท าให้ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัด พิจิตร

ต่างกัน 

3.ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตร

ของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร โดยมี ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของ

เกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 

อภิปรำยผล 

1.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร   อ าเภอ โพทะเล 

จังหวัด พิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  1.1 ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ของเกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่
ในระดับมาก โดยเกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า  ส่วนใหญ่เกษตรกรมีความ
ต้องการก าจัดศัตรูพืชที่อาจส่งผลให้เกษตรกรไม่ได้ผลผลิต ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐภัทร วัฒนถาวร 
(2558)  มีความคิดเห็นว่า การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา คือ ความต้องการที่มีอยู่ ปกติ สิ่งที่จ าเป็นต่อ 
ร่างกายหรือจิตใจ  และปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อตัวเรา อันได้แก่  ธุรกิจเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยปัจจัยที่ได้
กล่าวมาข้างต้นทั้ง ปัจจัยภายในและภายนอกล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ทั้งสิ้นและเม่ือ 
ความต้องการได้รับการกระตุ้นอยู่ในระดับสูงพอก็จะกลายเป็นแรงขับดันการที่เกษตรกรอยากจะก าจัด
ศัตรูพืช 

  1.2 ด้านแสวงหาข้อมูล ของเกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก โดย
เกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่หาข้อมูลจากประสบการณ์
ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์มาก่อน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย  ณัฐภัทร วัฒนถาวร  (2558) มีความคิดเห็นว่า 
การแสวงหาข้อมูล คือ ขั้นตอนหลังจากการรับรู้ โดยผู้บริโภคจะเร่ิมท าการหาข้อมูล ของตัวผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ เพื่อใช้ในการช่วยตัดสินใจและท า ให้ได้ข้อมูลในวงกว้าง  แหล่งทางการค้า คือ การหาข้อมูลจาก
แหล่งที่เป็นสื่อประเภทต่างๆ เช่น จากองค์กรการค้าที่มีประสบการณ์   

  1.3  ด้านประเมินทางเลือก ของเกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก 
โดยเกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ เกษตรกรจะเปรียบเทียบขนาด
ของสารเคมีที่จ าเป็นต่อการใช้แต่ละคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย   ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) มีความ
คิดเห็นว่า การประเมิน คือ การที่ผู้บริโภคต้องท าการก าหนดทางเลือกซ่ึงผู้บริโภคแต่ละ รายจะมองลักษณะ
เหล่าน้ีว่าเก่ียวข้องกับความต้องการของตนเองเพียงใด โดยผู้บริโภคจะให้ความสนใจมากที่สุดกับลักษณะ
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สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการโดยการตัดสินใจเลือกแล้วน้ันต้องมาจากความพอใจกับ
ตัวสินค้าอย่าง  

1.4 ด้านการตัดสินใจซ้ือ ของเกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก โดย
เกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่ ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า  เกษตรกรจะตัดสินซ้ือเคมีภัณฑ์จาก
ความจ าเป็นต่อการใช้ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย จตุพร ลิขิตทัศชูวงศ์ (2560) มีความคิดเห็นว่า 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนหลังจากการท าการ ประเมินทางเลือกมาแล้ว ทางเลือกที่ต่างกันท า ให้ผู้บริโภคทราบ
ถึงข้อดีข้อเสีย จากน้ัน ผู้บริโภคจึงเลือกทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดซ่ึงในการตัดสินใจซ้ือแต่ละคร้ังจะมีความ
แตกต่างกันในเร่ืองความจ าเป็นที่ต้องซ้ือสินค้าน้ันการตัดสินใจน้ันต้องมาจากความพอใจในตัวสินค้าอย่าง
มาก  

1.5 ด้านพฤติกรรมหลังตัดสินใจซ้ือของเกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ใน
ระดับมาก โดยเกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า  เกษตรกรจะมีการ
กลับมาซื้อซ้ าอีกคร้ังในโอกาสต่อไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐณิช สุริยะฉาย  (2558) มีความคิดเห็นว่า
พฤติกรรมหลังการซ้ือคือกระบวนการหลังจากตัดสินใจซ้ือสินค้ามาใช้ ผู้บริโภคจะเ กิดการเรียนรู้ว่าสินค้า 
สร้างความพึงพอใจ ให้กับตนเองขนาดไหน ถ้าหากมีความพอใจก็จะเกิดความภักดี ซ้ือสินค้าซ้ าอีกเม่ือบริษัท
มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะสนใจสินค้าของคู่แข่ง น้อยลง การที่จะกลับมาซ้ือ
ซ้ าอีกคร้ังการตัดสินใจซ้ือในคร้ังที่แล้วต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจกับตัวสินค้าเป็นอย่างมาก  

2.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรอ าเภอโพทะเล จังหวัด 

พิจิตร โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังน้ี  

2.1 เกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรที่มีเพศต่างกัน ท าให้ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

เคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตรโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็น

ว่า  การที่เกษตรกรที่มีเพศแตกต่างกันน้ันจะมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีน้ันหรือการตัดสินใจซ้ือเคมีที่

เหมือนกันน้ัน ซ่ึงเพศที่ต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดว่าเกษตรกรที่ซ้ือเคมีภัณฑ์น้ันต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัย กรกมล แสงจันทร์ฉาย (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือน้ านมถั่วเหลืองพร้อมดื่มโทฟุซังของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่

แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ านมถั่ว เหลืองพร้อมดื่มโทฟุซังแตกต่างกัน โดยพบว่าเพศหญิงมีการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ านมถั่ว เหลืองพร้อมดื่มโทฟุซังมากกว่าเพศชาย  

2.2  เกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรที่มีอายุต่างกัน ท าให้ กระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตรโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมี

ความเห็นว่า เกษตรกรที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันที่จะมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีน้ันหรือการตัดสินใจซ้ือเคมีที่

เหมือนกันน้ันโดยช่วงอายุต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดว่าการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์ต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
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งานวิจัย วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ า ผลไม้พร้อมดื่มของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันมี พฤติกรรมการตัดสินใจด้านแรงจูงใจซ้ือและ

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือน้ าผลไม้พร้อม ดื่มที่แตกต่างกันในระดับนัยส าคัญที่ 0.05  

2.3 เกษตรกร อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรที่มีการศึกษาต่างกัน ท าให้  กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตรโดยรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมี

ความเห็นว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้เคมีหรือการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์ที่

ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงาน วิจัยวิจิตรา ประเสริฐธรรม (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ า 

ผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดั บการศึกษา แตกต่างกันมี

พฤติกรรมการตัดสินใจด้านแรงจูงใจแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 

2.4 เกษตรกรอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตรโดยรวมต่างกัน 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้เคมีหรือการตัดสินใจซ้ือ

เคมีภัณฑ์ที่ต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยสุชาวดี พุกกะเวส (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวน

การตัดสินใจ ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซี พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการ ตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติที่ 0.05  

3.ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์การเกษตรของ

เกษตรกรอ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร สามารถสรุปได้ดังน้ี 

3.1  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคมีภัณฑ์

การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า เกษตรกรอ าเภอโพทะเล 

จังหวัดพิจิตร ให้ความส าคัญปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ในเร่ืองของผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ได้แปะ

ฉลากวิธีใช้คุณสมบัติ ค าเตือนและการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐภัทร วัฒน

ถาวร (2558) มีความคิดเห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ว่า คือ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการ 

ของตลาด ท าให้ผู้บริโภคในตลาดเกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ีสินค้าต้องมีความแตกต่างท าให้ผู้บริโภคเห็น

ประโยชน์ในการน าไปใช้ คุณภาพสินค้า ภาพลักษณ์ ซ่ึงสินค้าต้องมีการปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นให้ตรงตาม

ความ ต้องการลูกค้า   

3.2  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ซ้ือเคมีภัณฑ์

การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า เกษตรกรอ าเภอโพทะเล 

จังหวัดพิจิตร ให้ความส าคัญปัจจัยด้านราคาในระดับมาก ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์มีราคาสูงเกินจริงจะท าให้

เกษตรกรตัดสินใจซ้ือยากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) มีความคิดเห็นว่า ส่วน
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ประสมทางการตลาดด้านราคาว่า คือ จ านวนเงินที่ใช้ในการช าระค่าสินค้าเพื่อให้ได้สินค้ามาบริโภค ซ่ึง 

นักการตลาดจะท าการก าหนดราคาที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป อาจตั้งราคาแบบ ตามท่ีผู้บริโภคยอมรับ 

ก าหนดราคาตามต้นทุนที่หัก หรือก าหนดตามคู่แข่งขัน  

3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัดจ าหน่ายมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ซ้ือ

เคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า เกษตรกรอ าเภอ

โพทะเล จังหวัดพิจิตร ให้ความส าคัญปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่ายในระดับมากที่สุด โดยมีร้านค้าขาย

เคมีภัณฑ์อยู่ใกล้แหล่งเกษตรกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ชรินรัตน์ งามพิพัฒน์ชัย (2557) มีความ

คิดเห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายว่า คือ เป็นกระบวนการ ของการท าให้

สินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภคในตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริโภค สินค้าได้ตามความต้องการ ซ่ึงนักการ

ตลาดควรออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายมากที่สุด 

3.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ซ้ือ

เคมีภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า เกษตรกรอ าเภอ

โพทะเล จังหวัดพิจิตร ให้ความส าคัญปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง โดยร้านค้ามีผู้ขายที่พูด

ชักจูงให้ตัดสินใจซ้ือหรือให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซ่ึงสอดคล้องแนวคิดของ ณัฐณิช สุริยะฉาย (2558) มีความ

คิดเห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดว่า คือ เป็นเคร่ืองมือในการ สื่อสารไปยัง

ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ เพื่อจูงใจ สร้างความพึงพอใจต่อตรา สินค้าให้ผู้บริโภคเกิดความ

ต้องการในตัวสินค้ามากขึ้น โดยการส่งเสริมการขายน้ันมี ด้วยกันหลากหลายช่องทางทั้งที่ใช้คนและไม่ใช้คน 

นักการตลาดจึงอาจใช้การส่งเสริม การตลาดแบบเดียวหรือหลายแบบก็ได้ เพื่อความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ซ่ึง เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดมีดังต่อไปน้ี การขายโดยใช้พนักงานขายเป็นการสื่อสารระหว่าง

บุคคลกับบุคคล  
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