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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี  
รา้นปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

Marketing Mix Factors Affecting the Buying Decision of Chemical Fertilizers,  
Shop of Prasit, Sangkha District, Surin Province. 

 
 
 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของ

ลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และ 2) ศึกษาระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประชากร ได้แก่ ลูกค้าร้านปุ๋ยจ่า
ประสิทธิ์ สุ่มอย่างง่ายเพื่อเลือกขนาดตัวอย่าง จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม      
มาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale ที่มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.949 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ และการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการประเมินพฤติกรรมภายหลังการซื้อมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการซื้อปุ๋ยเคมี ด้านการหาข้อมูลการซื้อปุ๋ยเคมี และด้านการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ตามล าดับ 
และ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับสูงมาก (R = 0.871) โดยสมการนี้มีความแม่นย าในการพยากรณ์
หรือมีอิทธิพล ร้อยละ 75.9 

  
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ปุ๋ยเคมี 
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Abstract 
This research aims to 1) study mix factors of marketing. And decision to purchase chemical 

fertilizer among customers at the Fertilizer Shop at Cha Prasit, Sangkha District, Surin Province, and 
2)  study the level of impact of marketing mix factors on the purchasing decision of chemical 
fertilizer customers at Cha Prasit Fertilizer Shop, Sangkha District, Surin Province.  Prasit fertilizer A 
simple random sampling was used to select a sample size of 400 people.  The tools used in this 
study were Rating Scale Estimation Scale Questionnaire with the whole confidence of 0. 949.  The 
statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis 
was tested by using multiple regression analysis. The results showed that 1) the overall marketing 
mix factor was at a high level. When considering each aspect, it was found that the product aspect 
was the highest, followed by distribution channels, price and marketing promotion, respectively, 
and the overall decision to purchase chemical fertilizers.  When considering each aspect, it was 
found that the post- purchase behavior assessment was the highest, followed by the decision to 
buy chemical fertilizers.  Regarding the need to buy chemical fertilizers The field of finding 
information on the purchase of chemical fertilizers And evaluation of options, respectively, and 2) 
factors of marketing mix in all aspects, such as product, price, distribution channel.  In terms of 
marketing promotion, it had a very high impact on purchasing decisions ( R =  0. 871) , with this 
equation having a predictive accuracy or 75.9% influence. 
Keyword : Marketing mix factors, Buying Decision, Chemical fertilizers 

 
 

บทน า 
 ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ยึดถืออาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก โดยภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศถึงแม้ว่าท่ีผ่านมาปัญหาที่เกษตรกรไทยต้องพบเจอในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโค
วิด19 ที่เริ่มแพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และกระจายการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศ
ไทย ถอืเป็นวิกฤติการณ์ร่วมของมวลมนุษยชาติ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมทุกภาค
ส่วน ทั้งภาคแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว และหนึ่งในนั้นคือภาคเกษตรกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบหนักเช่นเดียวกันกัน ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า และรายได้ที่ลดลง ซึ่งจากเดิม
เกษตรกรเคยขายผลผลิตได้ในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานั้น  ท าให้ตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศถูกปิดตัว ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ าลง อีกทั้งช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิตจากเกษตรกร
ไปยังผู้บริโภคทางไกลเกิดความลา่ช้า เนื่องจากการประกาศพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉนิ 
ที่ต้องปฏิบัติตามภาครัฐโดยประชาชนต้องงดการเดินทางข้ามจังหวัด และเกษตรกรต้องป้องกันตนเองที่อาจจะติด
เช้ือโควิด-19  ในกรณีที่ต้องเดินทางขนส่งผลผลิตให้กับผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่เสี่ยงจากปัญหา
ดังกล่าว เกษตรกรไม่ได้นิ่งนอนใจหรือรอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว เกษตรกรบางส่วนได้
ด าเนินการหาทางออกและปรับตัวต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดปริมาณการผลิตลง ให้
สอดคล้องกับข้อจ ากัดทางการตลาดที่เปลี่ยนไป และการบริโภคภายในครัวเรือนของตนเอง หรือลดขนาดพื้นที่
เพาะปลูก ลดการลงทุน ลดต้นทุนรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นโดยพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด และให้ความส าคัญกับการ
พัฒนารูปแบบตลาดออนไลน์ รวมถึงการขนส่งผลผลิตผ่านช่องทางการบริการขนส่งต่างๆ ที่มีทั้งของภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอีกด้วย (ไทยโพสต์. 2563) 

ประเทศไทยผลิตปุ๋ยเคมีโดยใช้แม่ปุ๋ยที่น าเข้าจากต่างประเทศ โดยแม่ปุ๋ยส่วนใหญ่ที่น าเข้า ได้แก่ แม่ปุ๋ย
ที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนซึ่งไทยน าเข้าจากประเทศซาอุดิอารเบียและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมีขาย
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ทั่วโลก และแม่ปุ๋ย โปแทสเซียมประเทศไทยน าเข้าจากแคนาดา และเยอรมนี  จึงท าให้ปริมาณความต้องการใช้
ปุ๋ยเคมีและราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มสูงขึ้น อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูกกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ รวมถึง 
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการท าเกษตรกรรมส าคัญ คือการปลูกข้าว และพืชไร่อื่นๆ พื้นที่เพาะปลูกที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งของอ าเภอสังขะ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม มีการท านา ท าสวน และ
เพาะปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการปลูกยางพาราบ้างบางพื้นที่ 
และปัจจัยที่จะท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์จ าพวกเคมีเกษตร โดยการปลูกพืชในประเทศ
ไทยโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตที่พึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช เพื่อให้สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตร
ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากข้ึนท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักท่ีส่วนใหญ่พบวา่ 
เกษตรกรยังคงมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเกินความต้องการของพืชและใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งการ
เจริญเติบโต ซึ่งการตัดสินใจในการซื้อปุ๋ยเคมีของผู้บริโภค ส่วนหนึ่งอาจมาจากผู้ขายที่มีการน าเสนอและสื่อสารให้
ผู้ฟังรู้สึกต้องการและเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ซึ่งการตัดสินใจในการซื้อปุ๋ยเคมีของผู้บริโภค ส่วนหนึ่งอาจมา
จากผู้ขายที่มีการน าเสนอและสื่อสารให้ผู้ฟังรู้สึกต้องการและเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิดสถานที่องค์กร หรือบุคคล ซึ่งจะต้องมีอรรถประโยชน์(Utility) มีคุณค่า 
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2552)  ท าให้
หลายประเทศมีการเพาะปลูกพืชมากขึ้น ส่งผลให้การใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารช่วย
ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต  

จึงท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของธุรกิจปุ๋ยเคมี โดยท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
และการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใดบ้างที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการตลาด และการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
2.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
3.  เพื่อศึกษาระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้า

ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์จ านวน 4,860 ราย 
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
จ านวน 400 ราย โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการของยามเน่  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อของ

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนครั้งที่ใช้บริการต่อเดือน รายจ่ายที่ใช้
บริการต่อครั้ง ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ย  จ านวน 4  
ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตอนที่ 3 การ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของผู้บริโภค จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การซื้อ การบริโภค และการประเมินผลหลังการซื้อ โดยในตอนท่ี 2 และ 3 เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  ได้แก่ เห็นด้วยอย่างน้อยที่สุด เห็นด้วยอย่าง
น้อย เห็นด้วยอย่างปานกลาง เห็นด้วยอย่างมาก และเห็นด้วยอย่างมากที่สุด ทั้งนี้ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
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เครื่องมือ ได้แก่ 1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Consistency : IOC) มีค่าระหว่าง 0.5-1.00 และ 2) ค่า
ความเชื่อมั่นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เท่ากับ 0.809และด้านการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี เท่ากับ 0.706 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 400 ราย โดยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบ (System Random 

Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุกๆหน่วยหรือทุกๆสมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าๆ กัน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิง
อนุมานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

  ลูกค้าที่เข้ามาซื้อปุ๋ยเคมีร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 มีอายุเฉลี่ย 41-50 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 มีการศึกษาต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 162 คิดเป็นร้อยละ 40.50 โดยลูกค้าส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 มี
อ านาจในการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยด้วยตัวผู้ซื้อเอง จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 จ านวนรายจ่ายที่ลูกค้าใช้
บริการต่อครั้ง อยู่ที่ครั้งละ 1,000 – 2,000 บาท และ 500-1,000 จ านวน108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 มีความถี่ใน
การซื้อปุ๋ย 3-4 ครั้งต่อเดือน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 สาเหตุที่ลูกค้าเข้ามาซื้อปุ๋ยเคมีร้านจ่าประสิทธ์ิ
เนื่องจาก ปุ๋ยที่ซื้อให้ผลผลิตที่งอกงามและโตไว มีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 และประเภทของปุ๋ยที่เลือก
ซื้อ คือ ปุ๋ยประเภทพืชตระกูลกินฝัก-ผล (สูตร 24-7-7) มีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 
  2.  ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือปุ๋ยเคมี ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
    2.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ 

อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และรายด้าน  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าสถิติ 

ระดับความคิดเห็น ล าดับที ่
 S.D 

1. ด้านผลติภณัฑ์  4.16 0.56 มาก 1 
2. ด้านราคา  3.25 0.99 ปานกลาง 3 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.11 0.87 มาก 2 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 3.05 0.59 ปานกลาง 4 

เฉลี่ยรวม 3.64 0.21 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์มีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด (  = 4.16) รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (  = 4.11) ด้าน
ราคา (  = 3.25) และด้านการส่งเสริมการตลาด (  = 3.05) ตามล าดับ 

  2.2 ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
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ตารางที่ 2   ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และรายด้าน 

 

การตัดสินใจซ้ือปุ๋ยเคมี   
ค่าสถิติ  ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับที ่

 S.D 

1. ด้านการตระหนักถึงความต้องการซื้อปุ๋ยเคม ี 3.67 0.93 มาก 3 

2. ด้านการหาข้อมลูการซื้อปุย๋เคมี  3.40 0.89 ปานกลาง 4 

3. ด้านการประเมินผลทางเลือกตา่งๆ  3.34 0.69  ปานกลาง 5 

4. ด้านการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคม ี 4.33 0.58 มาก 2 

5. ด้านการประเมินพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 4.36 0.74 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.82 0.14 มาก  
 
จากตารางที่ 2  พบว่า  การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (  = 3.82) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีด้านการประเมินพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อมากที่สุด (  = 4.36) รองลงมา ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี (  = 4.33) ด้านการตระหนักถึงความ
ต้องการซื้อปุ๋ยเคมี ( = 3.67) ด้านการหาข้อมูลการซื้อปุ๋ยเคมี (  = 3.40) และด้านการประเมินผลทางเลือกต่างๆ 
(  = 3.34) ตามล าดับ 

 3. ผลการศึกษาระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

  การวิเคราะห์เพื่อหาระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ ENTER ซึ่งถือว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพล
ต่อตัวแปรตาม จึงน าตัวแปรอิสระทุกตัวเข้าระบบสมการพร้อม ๆ กัน ในทีเดียวเพื่อตอบ สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ในระดับต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3 ระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการติดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด B SEb t p-value 
ค่าคงท่ี 0.666 0.236 2.818 0.005 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 0.254 0.035 7.297 0.000* 

ด้านราคา 0.173 0.033 5.315 0.000* 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.237 0.026 9.157 0.000* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.349 0.012 28.971 0.000* 

R = 0.871, R Square=0.759, Adjusted R Square =0.756, F=310.422., Sig = 0.000 
* มีนัยส าคัญที่ 0.05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = 0.871 หรือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจซื้อ (R Square) = 0.759 ผลการทดสอบเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับชุดของตัวแปรพยากรณ์โดยใช้สถิติ F ทดสอบ ซึ่งจากตารางพบว่า มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) หมายความว่า ตัวแปรตามสามารถพยากรณ์ด้วยชุดของตัวแปรพยากรณ์ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนีป้ัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อมากที่สุด (0.349) รองลงมาได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (0.254) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (0.237) และด้านราคา 
(0.173) ตามล าดับ สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การตัดสินใจซื้อในภาพรวม ในรูปคะแนนมาตรฐานได้เป็นดังนี้ 
 
 การตัดสินใจซื้อ = 0.666 + 0.254(ผลิตภัณฑ์) + 0.173(ราคา) + 0.237(ช่องทางการจัดจ าหน่าย) + 0.349(การส่งเสริมการตลาด) 
 
 ทั้งนี้ ตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อธิบายการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในภาพรวมได้ 
ร้อยละ 75.9 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 24.1 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา 
 
อภิปรายผล 

 1.   อภิปรายผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดับ อาจเป็นเพราะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ง
ผู้ประกอบการมักจะใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า ซึ่งในส่วนของ 4P’s เป็นขั้น
พื้นฐานของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างโอกาสในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าในตลาดได้  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวิมล แม้นจริง (2550 : 39) กล่าวว่าการตลาดสมัยใหม่ผู้ผลิตต้องเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้บริโภคให้ได้โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือ แล้วยังต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะ
กลุ่มสินค้าหรือบริการที่เจาะจงเข้าไปในใจของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันยังต้องท าให้บรรลุเป้าหมายของกิจการด้วย  

 2. อภิปรายผลการศึกษากระบวนการการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้า ร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการประเมินพฤติกรรมภายหลังการซื้อมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ด้าน
การตระหนักถึงความต้องการซื้อปุ๋ยเคมี ด้านการหาข้อมูลการซื้อปุ๋ยเคมี และด้านการประเมินผลทางเลือกต่างๆ 
ตามล าดับ อาจเป็นเพราะ ทางร้านมีสินค้าที่มีคุณภาพ มีการบริการที่ดี สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และสินค้ามีความน่าเชื่อถือ เป็นผลให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้า และท าการตัดสินใจซื้อ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ลูกค้าจะตระหนักได้ถึงความพอใจและความไม่พอใจในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้าพอใจก็จะซื้อซ้ า ถ้า
ไม่พอใจก็อาจจะไม่ซื้อซ้ า   สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 46) ได้ให้ความหมายว่า 
กระบวนการในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลอืกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือก ต่าง ๆ ของ
สินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์นั้นๆ การ
ตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค 

 3.   อภิปรายผลการศึกษาระดับการส่งผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อ
ปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธ์ิ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับสูงมาก โดยปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของลูกค้าร้านปุ๋ยจ่าประสิทธิ์ อ าเภอสังขะ 
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จังหวัดสุรินทร์มากที่สุด ทั้งนีส้มการนี้มีความแม่นย าในการพยากรณ์หรือมีอิทธิพล ร้อยละ 75.9 อาจเป็นเพราะ .ลูกค้า
ให้ความส าคัญกับปุ๋ยเคมีที่จ าหน่ายภายในร้านทีม่ีคุณภาพ ปุ๋ยเคมีที่จ าหน่ายภายในร้านมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ มี
การติดป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน สินค้ามีหลายระดับให้เลือกซื้อ รวมถึงทางร้านมีการส่งเสริมการตลาด ทั้งการโป
รโมทสินค้าและการจัดโปรโมช่ันในวันเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น อีกทั้งทางร้านสามารถ
สั่งซื้อสินค้าได้หลายช่องทาง เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค หรือทางโทรศัพท์ และมีการจัดส่งสินค้าถึงที่อีกด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิเวศน์ ธรรมะและคณะ (2552 : 9-12) กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ 
การจัดหา การใช้หรือการบริโภคที่สามารถ ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ 
เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพตราสินค้า บริการและช่ือเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ 
สถานที่ บุคคล โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีร้านจ่าประสิทธิ์ เป็น
สิ่งที่สามารถจับต้องได้และเห็นเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจน่ันเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.   ข้อเสนอแนะส าหรับการน าประโยชน์ไปใช้ 
    1.1  ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายปุ๋ยเคมี สามารถน าข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไปท าการ
วางแผนและก าหนดกลยุทธ์เพื่อด าเนินการทางการตลาด เช่น การน าข้อมูลไปท าการส่งเสริมการขายหรือการตั้ง
ราคาให้เหมาะสมเพื่อที่จะท าให้เกิดยอดขายที่เพิ่มมากข้ึนได้ 
    1.2  ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายปุ๋ยเคมี สามารถน าข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไป
ประกอบการพิจารณาเลือกประเภทสินค้าที่จะน ามาขายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงพิจารณาถึงการ
โฆษณาสินค้า หรือท าการตลาดที่จะท าให้สินค้าสามารถขายได้หรืออาจจะน า ไปใช้เพื่อวางแผนพยากรณ์ ความ
ต้องการในอนาคตได้ 
    1.3  ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายปุ๋ยเคมี ควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงข้อมูล หรือน าเสนอข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งข้อมูลที่ทางร้านท าการปรับปรุงอยู่เสมอจะท าให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายในการ
ค้นหาข้อมูล และข้อมูลที่ทางร้าน ท าการอัพเดทอยู่เสมอนอกจากจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแล้วยังช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่ตัวธุรกิจเองด้วย 
  2.  ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยคร้ังต่อไป 
   นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาซื้อปุ๋ยเคมี 
หรือคุณภาพการบริการของร้านค้าปุ๋ยเคมีหรือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เพื่อน าไป
ปรับปรุงการให้บริการของร้านค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจ และความจงรักภักดีต่อร้านค้าต่อไป 
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