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รับบทความ 16 กุมภาพันธ์ 2561 แก้ไขบทความ 18 เมษายน 2561 ตอบรับบทความ 22 เมษายน 2561 เผยแพร่บทความ 15 กรกฎาคม 2562

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อปี 2) ศึกษาภาพลักษณ์ของร้านส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัด อุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรผู้ซื้อและเคยซื้อปุ๋ยเคมีใน
เขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Sampling) สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบที (Independent
Sample t-Test) วิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One way ANOVA หรือ F-Test) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Correlation) และวิเคราะห์ความถดถอย (Multiple Regression)
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 30,001–60,000 บาท ซึ่งเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อปี มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ของร้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของ
เกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เกษตรกรให้ความสาคัญในด้านสินค้า และการบริการของร้านมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านความสะดวกและสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านตราสินค้าของร้าน และด้านบรรยากาศของ
ร้าน ตามลาดับ
อนึ่งในเบื้องต้นได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของร้านและการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ในเขต
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของร้านทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี
ของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า มีเพียงด้านการบริการของร้าน ด้านบรรยากาศของร้าน และด้านตราสินค้าของร้านเท่านั้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านสินค้า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านความสะดวกและสิ่งอานวยความสะดวกไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
คาสาคัญ : ปุ๋ยเคมี, การตัดสินใจซื้อ, ภาพลักษณ์ของร้าน

ABSTRACT

This objectives of this research were 1) to study the farmers’ decision to purchase chemical fertilizer in
Warin Chamrab district, Ubon Ratchathani province, classified by personal factors including gender, age,
education and average income per year, 2) to study that the image of the store affected the decision of the
farmers in purchasing the chemical fertilizer in Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani Province. The samples
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were 400 farmers who have bought fertilizer at stores in Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani province,
using simple sampling and questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation, independent sample t-Test, one-way ANOVA F-Test, Pearson's correlation, and multiple
regression
The study shows that respondents mostly are female aged 51 years old up, elementary education, with
30,001 - 60,000 Baht average income per year. The results indicate that the gender, age, education and average
income per year did not make any different in making decision to buy the chemical fertilizer. However, when
considering the opinions on image of the store, which influenced the decision in purchasing chemical fertilizer of
the farmers in Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani province, the finding points to convenience and
facilities of the store, followed by marketing promotion, brand of the store and the atmosphere of the store
respectively.
Initially, the analysis of the relationship between the image of the store and the purchase decision of
chemical fertilizer in Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani province, showed that all aspects of the store's
image were related to the decision in purchasing chemical fertilizer of the farmers in Warin Chamrab district,
Ubon Ratchathani province with the level of statistical significance at 0.01. However, when testing the
hypothesis, it is found that only service, atmosphere and brand of the store affected the decision to buy
chemical fertilizer farmers in Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani province with level of statistical
significance at 0.01, but product, marketing promotion, and convenience and facilities did not.
Keywords : Chemical fertilizer, Purchasing decisions, Store’s image

บทนา

เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิต การขาย การอุตสาหกรรม และการบริการทางด้านพืช สัตว์ ประมง
และป่าไม้ ความสาคัญของอาชีพเกษตรกรรมโดยภาพรวมจะเน้นการสร้างความปลอดภัยกับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร รูปแบบของเกษตรกรรม มีวิวัฒ นาการควบคู่กับสังคมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบการผลิตหลัก ๆ ประกอบด้วย ระบบการผลิตแบบยังชีพ แบบผลิตแบบเชิงการค้า และแบบผลิต
แบบเชิงอุตสาหกรรม ส่วนรูปแบบลักษณะพิเศษจะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในการผลิต อาชีพเกษตรกรรมมีหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กล่าวคือ มีตั้งแต่อาชีพผลิตวัตถุดิบ อุตสาหกรรมเกษตร และอาชีพเกษตรบริการ
ประเทศไทย มีผู้ถือครองที่ดินเพื่อทาการเกษตรประมาณ 5.9 ล้านราย โดยจังหวัดที่มีผู้ถือครองทาการเกษตรสูงสุด คือ
นครราชสีมา 259,648 ราย จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ถือครองทาการเกษตร 229,196 ราย อันดับที่ 2 ของประเทศ โดยผู้ถือครองทา
การเกษตรส่วนใหญ่ทาการเพาะปลูกพืช มีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2560 โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่า ฤดูกาล
เพาะปลูกข้าวนาปี ในปี 2559 และปี 2560 จะมีผลผลิตข้าวอยู่ที่ประมาณ 25.1 ล้านตัน โดยความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี มีแนวโน้มที่จะ
ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบางประเภท เช่น อ้อย ยางพารา และปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็นพืชที่มี
อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีต่อไร่สูง ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศเฉลี่ยประมาณปีละ 5–6 ล้านตัน โดยพืชเศรษฐกิจที่มีปริมาณการใช้ปุ๋ย
มากที่สุด ได้แก่ ข้าว คิดเป็นร้อยละ 42 ของปริมาณการใช้ปุ๋ ยทั้งหมด (แบ่งเป็นข้าวนาปี ร้อยละ 30 และข้าวนาปรัง ร้อยละ 12) ซึ่ง
เป็นไปตามสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกพืชของไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศสูงกว่า 80 ล้านไร่ ยางพารา (ร้อยละ 22) อ้อยโรงงาน
(ร้อยละ 9.5) ปาล์มน้ามัน (ร้อยละ 8.4) มันสาปะหลัง (ร้อยละ 5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 5) และพืชอื่น ๆ (ร้อยละ 7) (สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 10,069,000 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 5,350,894 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.14 ของ
พื้นที่จังหวัด ผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด ในด้านพืชผล ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง และยางพารา เป็นต้น อาเภอวารินชาราบ
มีพื้นที่ทาการเกษตรรวมทั้งหมด 249,640 ไร่ มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งสิ้น 17,294 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 85 เช่น ทานา ไร่มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ (สานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี , 2560)
สาหรับผู้ประกอบการร้านค้าเคมีภัณฑ์การเกษตรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีจานวนมากซึ่งกระจายอยู่ในเขต
เมือง และชุมชน เนื่องจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่มีการเพาะปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืชสวน พืชไร่ ข้าว อีกทั้ งยังมีการสลับสับเปลี่ยน
การผลิตในแต่ละฤดูกาล ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จับตลาดผ่านตัวแทนจาหน่ายอาจดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึง ซึ่งต่างกับร้านค้าเคมีภัณฑ์ทาง
การเกษตรในเขตพื้นที่ ที่มีความเป็นกันเองและใกล้ชิดเกษตรกรในพื้นที่มากกว่า แต่มีจานวนไม่มากที่ให้ความสาคัญในด้านภาพลักษณ์
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ของร้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านความสะดวกสบายและสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการบริการ
ด้านบรรยากาศ และด้านตราสินค้าของร้าน ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริโภคกับร้านค้า
จากข้อมูลข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของร้านเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่มีมากขึ้น รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่ดี การ
นาเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการ ให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกมั่นใจและส่งผลต่อความภักดีต่อร้าน
รวมถึงการบอกต่อ ซึ่งเป็นการขยายตลาดต่อไป
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1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตามปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อปี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ของร้านค้าที่มีผลต่อการตัด สินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- รายได้เฉลี่ยต่อปี

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อปุ๋ยของเกษตรกร
ในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วาร

ภาพลักษณ์ของร้าน
- ด้านสินค้า
- ด้านการส่งเสริมการขาย
- ด้านความสะดวกและสิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านการบริการของร้าน
- ด้านบรรยากาศของร้าน
- ด้านตราสินค้าของร้าน

วิธีดาเนินการวิจัย

มห

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจประชากรที่เป็นเกษตรกรผู้ซื้อและเคยซื้อปุ๋ยเคมีในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งหมด
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ซื้อและเคยซื้อปุ๋ยเคมีในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
แบบสอบถามเอง โดยสุ่มจากตัวอย่างลูกค้าเกษตรกรผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ซื้อและเคยซื้อปุ๋ยเคมีในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่ชัด ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนด
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี
ของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล มีลักษณะคาถามเป็นแบบปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อปี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของร้าน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ซึ่งลักษณะแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเป็นคาถามปลายปิด เป็นแบบสอบถามประเภทสอบรายการ (Checklist)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ร่างแบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
เนื้อหา (Content Validity) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม IOC หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ซึ่ง
หากค่า IOC มีค่าต่ากว่า 0.5 ผู้วิจัยจะนาไปปรับปรุงข้อคาถามกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่งจนกว่าค่า IOC มีค่าเกิน 0.5 ถือว่า ใช้ได้
3. เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 ชุด เพื่อหาข้อบกพร่องของแบบสอบถาม และตรวจสอบว่า คาถามแต่ละ
ข้อมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อ หรือประเด็นนั้นหรือไม่ และนาข้อมูลที่ได้มาทดสอบความเชื่อ มั่นของแบบสอบถาม โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ซึ่งค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่คานวณได้ต้องมีค่าไม่ต่ากว่า 0.7 จึงถือว่า แบบสอบถามมีความเชื่อถือได้และสามารถนาไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างจริงได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)
4. นาแบบสอบไปแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ และนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ต่อไป
ตาราง 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบราค
ตัวแปร
จานวน (ข้อ)
ด้านสินค้า
8
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3
ด้านความสะดวกและสิ่งอานวยความสะดวก
5
ด้านการบริการของร้าน
6
ด้านบรรยากาศของร้าน
3
ด้านตราสินค้าของร้าน
4
การตัดสินใจซื้อ
7
รวม

ค่า IOC
0.80
1.00
0.86
1.00
0.89
1.00
1.00

ค่าความน่าเชื่อถือ (จากการทดสอบ 30 คน)
0.90
0.84
0.88
0.89
0.85
0.87
0.91
0.88

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยนาแบบสอบถามไปสอบถามเกษตรกรที่ซื้อและเคยซื้อปุ๋ยเคมีในเขตอาเภอ
วาริน ชาราบ จังหวัด อุ บ ลราชธานี โดยเก็ บ ข้ อมู ล กั บ ลูก ค้ าเกษตรกรผู้ ใช้ บ ริก ารธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
สาขาวาริน ชาราบ จั งหวัด อุ บ ลราชธานี จ านวน 400 ราย โดยแจกแบบสอบถามในวั น และเวลาราชการ ตั้ งแต่ เดื อ นมี น าคม
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบที (Independent t-Test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA
หรือ F-Test) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) และวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
ตาราง 2 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
197
หญิง
203
รวม
400

ค่าร้อยละ
49.30
50.70
100

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 และเป็นเพศชายจานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ
49.3
ค่าร้อยละ
2.00
11.20
22.00
29.50
35.30
100
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ตาราง 3 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
อายุต่ากว่า 20 ปี
8
อายุ 21-30 ปี
45
อายุ 31-40 ปี
88
อายุ 41-50 ปี
118
อายุ 51 ปี ขึ้นไป
141
รวม
400

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 41 -50 ปี
จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.0 ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี
จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
ตาราง 4 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด
จานวน (คน)
ต่ากว่าประถมศึกษา
57
ประถมศึกษาตอนต้น
174
ประถมศึกษาตอนปลาย
85
มัธยมศึกษาตอนต้น
37
มัธยมศึกษาตอนปลาย
39
ปริญญาตรี
6
สูงกว่าปริญญาตรี
2
รวม
400

ค่าร้อยละ
14.20
43.50
21.20
9.30
9.80
1.50
0.50
100

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา มีระดับการศึกษา
สูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ระดับการศึกษาสูงสุด อยู่ในระดับต่ากว่าประถมศึกษา
จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.3 ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และระดับการศึกษาสูงสุดในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
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ตาราง 5 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อปี
รายได้เฉลี่ยต่อปี
จานวน (คน)
ต่ากว่า 30,000 บาท
115
30,001 - 60,000 บาท
170
60,001 - 90,000 บาท
56
90,0001 – 120,000 บาท
47
120,001 บาทขึ้นไป
12
รวม
400

ค่าร้อยละ
28.75
42.50
14.00
11.75
3.00
100
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จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง 30,001–60,000 บาท จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า
30,000 บาท จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง 60,001–90,000 บาท จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ
14.0 รายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่าง 90,001–120,000 บาท จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 และรายได้เฉลี่ยต่อปี 120,001 บาทขึ้นไป
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาดับ
การประมวลผลข้อมูลระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 400 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยในการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวม
ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ
(SD)
(X )
1. ด้านสินค้า
3.65
0.73
2. ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.55
1.00
3. ด้านความสะดวก และสิ่งอานวยความสะดวก
3.58
0.80
4. ด้านการบริการของร้าน
3.63
0.76
5. ด้านบรรยากาศของร้าน
3.52
0.86
6. ด้านตราสินค้าของร้าน
3.54
0.76
รวม
3.58
0.82

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยทีมผี ลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการตัดสินใจซื้อโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณาตามตาราง
พบว่า ด้านสินค้า มีค่าเฉลีย่ 3.65 ด้านการบริการของร้าน มีค่าเฉลีย่ 3.63 ด้านความสะดวกและสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
3.58 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านตราสินค้าของร้าน มีค่าเฉลีย่ 3.54 และด้านบรรยากาศของร้าน มีค่าเฉลี่ย 3.52
ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
แตกต่างกัน
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามเพศ
ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศ
t-test
(SD)
(X )
ชาย
49.30
0.73
0.93
หญิง
50.70
0.76
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความแตกต่างของลักษณะส่วนบุ คคลจาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติท ดสอบที
(Independent t-test) สามารถอธิบายได้ว่า ค่า t มีค่าเท่ากับ 0.93 และมีค่า p-value เท่ากับ 0.34 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า
เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้น จะใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variances:
One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะยอมรับสมมติฐานเมื่อค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 8
F-test
1.78

p-value
0.15
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามอายุ
อายุ
SS
df
MS
ระหว่างกลุม่
2.98
3
0.99
ภายในกลุ่ม
221.20
396
0.56
รวม
224.18
399

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variances: One Way ANOVA) พบว่า ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล
จาแนกตามอายุ โดยภาพรวม มีค่า p-value เท่ากับ 0.15 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า อายุแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้น จะใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variances:
One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะยอมรับสมมติฐานเมื่อค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 9
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด
SS
df
MS
ระหว่างกลุม่
2.47
4
0.61
ภายในกลุ่ม
221.70
395
0.56
รวม
224.17
399

F-test
1.10

p-value
0.36

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variances: One Way ANOVA) พบว่า ความแตกต่างของ
ลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวม มีค่า p-value เท่ากับ 0.36 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า
ระดับ การศึ กษาสูงสุด แตกต่างกัน ส่งผลต่อ การตั ดสิน ใจซื้อ ปุ๋ย เคมี ของเกษตรกรในเขตอ าเภอวาริน ชาราบ จังหวัด อุบ ลราชธานี
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 4 รายได้เฉลี่ยต่อปีที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้น จะใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variances:
One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะยอมรับสมมติฐานเมื่อค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 10
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อปี
รายได้
SS
df
MS
ระหว่างกลุม่
4.01
4
1.00
ภายในกลุ่ม
220.16
395
0.55
รวม
224.17
399

F-test
1.80

p-value
0.12
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จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อปี โดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variances: One Way ANOVA) พบว่า ความแตกต่างของ
ลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อปี โดยภาพรวม มีค่า p-value เท่ากับ 0.12 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้
เฉลี่ยต่อปีที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 5 ภาพลักษณ์ของร้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี สาหรับสถิติ
ที่ใช้ในการทดสอบค่าสถิติสัมพันธ์อย่ างง่ายของ Pearson Correlation เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า
p-value (2-tailed) น้อยกว่า 0.01 นั้น คือ ยอมรับในสมมติฐาน หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 และถ้ามีค่า p-value (2-tailed) น้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับในสมมติฐาน หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 ผลของการทดสอบแสดงดังตาราง 11
ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
(1)
(X )
1. การตัดสินใจซื้อ
3.58
1
2. ด้านสินค้า
3.65
3. ด้านส่งเสริมการตลาด
3.55
4. ด้านความสะดวกและสิ่ง
3.58
อานวยความสะดวก
5. ด้านการบริการของร้าน
3.63
6. ด้านบรรยากาศของร้าน
3.52
7. ด้านตราสินค้าของร้าน
3.54
** มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0.69**
1

0.62**
0.69**
1

0.70**
0.74**
0.69**

0.75**
0.68**
0.67**

0.74**
0.67**
0.64**

0.75**
0.67**
0.58**

1

0.75**

0.66**

0.66**

1

0.64**
1

0.65**
0.69**
1

จากตาราง 11 พบว่าปัจจัยในทุกด้านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในระดับปานกลาง (r = 0.69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
2. ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในระดับปานกลาง (r = 0.62) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
3. ด้ า นความสะดวกและสิ่ งอ านวยความสะดวก มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ปุ๋ ย เคมี ข องเกษตรกรในเขต
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับปานกลาง (r = 0.70) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
4. ด้ า นการบริ ก ารของร้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ปุ๋ ย เคมี ข องเกษตรกรในเขตอ าเภอวาริ น ช าราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับสูง (r = 0.75) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
5. ด้ า นบรรยากาศของร้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ปุ๋ ย เคมี ข องเกษตรกรในเขตอ าเภอวาริ น ช าราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับสูง (r = 0.74) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
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6. ด้ า นตราสิ น ค้ า ของร้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ปุ๋ ย เคมี ข องเกษตรกรในเขตอ าเภอวาริ น ช าราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับสูง (r = 0.75) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
ภายหลังทดสอบความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ของร้านและการตัดสินใจซื้อปุ๋ย เคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบ ลราชธานี ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบสมมติฐานตามที่กาหนดไว้ข้างต้น โดยใช้การทดสอบการถดถอยเชิงพหุ ( Multiple
Regression) ซึ่งจะจาแนกภาพลักษณ์ของร้านออกเป็น 6 ด้าน ผลการทดสอบปรากฏตามตาราง 12
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
b
SE b
Beta
t
p-value
VIF
ค่าคงที่
0.23
0.11
2.08
0.04
1. ด้านสินค้า
0.08
0.05
0.08
1.80
0.07
2.94
2. ด้านการส่งเสริมการตลาด
- 0.01
0.03
- 0.01
- 0.22
0.83
2.43
3. ด้านความสะดวก และสิ่งอานวยความสะดวก 0.05
0.05
0.05
1.12
0.26
3.28
4. ด้านการบริการของร้าน
0.31
0.04
0.31
7.07
0.00**
2.80
5. ด้านบรรยากาศของร้าน
0.24
0.04
0.27
6.51
0.00**
2.48
6. ด้านตราสินค้าของร้าน
0.27
0.04
0.27
6.67
0.00**
2.42
R = 0.85, R² = 0.73, Adjusted R² = 0.72, SEE = 0.39, F = 174.58, Sig of F= 0.00
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 12 พบว่า ภาพลักษณ์ของร้านในด้านการบริการของร้าน (t = 7.07, sig = 0.00 < 0.01) ด้านบรรยากาศ ของ
ร้าน (t = 6.51, sig 0.00 < 0.01) และด้ านตราสิน ค้ าของร้ าน (t = 6.67, sig = 0.00 < 0.01) ซึ่ งทั้ งหมดมี ค่ า sig น้ อ ยกว่า 0.01
แสดงว่า ภาพลักษณ์ของร้านทั้ง 3 ด้านส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 ส่ว นภาพลั กษณ์ ข องร้านในด้านสิ น ค้ า (t = 1.80, sig = 0.07 > 0.01) ด้ านการส่ งเสริ ม
การตลาด (t = -0.22, sig = 0.83 > 0.01) และด้ านความสะดวกและสิ่ งอานวยความสะดวก (t = 1.12, sig = 0.26 > 0.01) ซึ่ ง
ทั้งหมดมีค่า sig มากกว่า 0.01 แสดงว่า ภาพลักษณ์ ของร้านทั้ง 3 ด้านไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขต
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดค่ า Variance Inflation Factors (VIF) ไม่ ค วรเกิ น 5.3 (ลั ด ดาวั ล ย์ เพชรโรจน์
และคณะ, 2547) และจากผลการศึกษาพบว่า ด้านสินค้า ค่า VIF เท่ากับ 2.94 ด้านการส่งเสริมการขาย ค่า VIF เท่ากับ 2.43 ด้าน
ความสะดวกและสิ่งอานวยความสะดวก ค่า VIF เท่ากับ 3.28 ด้านการบริการของร้าน ค่า VIF เท่ากับ 2.80 ด้านบรรยากาศของร้าน
ค่า VIF เท่ ากั บ 2.48 และด้ านตราสิ น ค้ าของร้ าน ค่ า VIF เท่ ากั บ 2.42 ซึ่ง ค่ า VIF ในทุ ก ด้ านมี ค่ าน้ อ ยกว่า 5.3 หมายความว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
มีความสัมพันธ์กันไม่สูงมากเกินไป
การพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (b) สามารถนามาอธิบายปัจจัยในการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขต
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดังนี้
ด้านการบริการของร้าน มี ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (b) เท่ากับ 0.31 หมายความว่า ถ้าปัจจัยด้านการบริการของร้าน
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะเพิ่มขึ้น 0.31 หน่วย แต่ถ้า
ปัจจัยด้านการบริการของร้านลดลง 1 หน่วย การตัดสินใจซื้ อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จะลดลง 0.31 หน่วย
ด้านบรรยากาศของร้าน มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (b) เท่ากับ 0.24 หมายความว่า ถ้าปัจจัยด้านบรรยากาศของร้าน
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะเพิ่มขึ้น 0.24 หน่วย แต่ถ้า
ปัจจัยด้านบรรยากาศของร้านลดลง 1 หน่วย การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จะลดลง 0.24 หน่วย
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ด้านตราสินค้าของร้าน มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (b) เท่ากับ 0.27 หมายความว่า ถ้าปัจจัยด้านตราสินค้าของร้านเพิ่มขึ้น
1 หน่วย การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะเพิ่มขึ้น 0.27 หน่วย แต่ถ้าปัจจัยด้าน
ตราสินค้าของร้านลดลง 1 หน่วย การตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะลดลง 0.27 หน่วย

อภิปรายผลการวิจัย

มห วารส
าวิท าร
ยาล บัณฑ
ัยรา ิตศ
ชภ ึกษา
ัฏส
กล
นค
ร

จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งนี้
สามารถนาผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้
1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สามารถอภิปรายตามสมมติฐาน ดังนี้
1.1 เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ซื้อในเขตอาเภอเมืองจังหวัดแพร่ พบว่า ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ไม่แตกต่างกัน ทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา กาฬภักดี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเกษตรกรตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีต่อนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรที่มีเพศต่างกัน
ความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเชื่อ ทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลที่ได้รับ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
1.2 อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จั งหวัดอุบลราชธานี
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชวรรณ ทาแก้วน้อย (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของ
เกษตรกร ตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่า เกษตรกรตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่มีอายุต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ กล่าวคือ อายุไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทั้งนี้เนื่องจากอายุไม่ได้เป็นตัวกาหนดศักยภาพของเกษตรกร
ในด้านของกาลังการซื้อ และการตัดสินใจในการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรที่มีอายุน้อยหรือมากไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือ กซื้อ
ปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ซื้อในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแพร่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ ให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดที่
ไม่ต่างกันในทุกปัจจัย และสอดคล้องกับนาตยา กาฬภักดี (2556) ได้ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกร ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีต่อนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรที่มีอายุ
ต่างกั นมีความคิดเห็ นของเกษตรกรตาบลหนองมะค่ าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพ รรณบุรี ที่มีต่ อนโยบายปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่แตกต่างกัน
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชวรรณ ทาแก้วน้อย (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจ
ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่า เกษตรกรตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เกษตรกรตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลยที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในภาพรวม ไม่ต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ นั่นคือ ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในตาบล
ผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในภาพรวม เพราะส่วนใหญ่
เกษตรกรมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือความตระหนักในความสาคัญและ
ความจาเป็นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คล้ายคลึงกัน ไม่ต่างกัน ดังนั้นระดับการศึกษาจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร
ในตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ นาตยา กาฬภักดี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของเกษตรกรตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีต่อนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร
ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร
ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่แตกต่างกัน
1.4 รายได้เฉลี่ยต่อปีที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา กาฬภักดี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเกษตรกรตาบล
หนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีต่อนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
พบว่า เกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันความคิดเห็นของเกษตรกร ด้านความเชื่อ ทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลที่
ได้รับ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายด้านไม่
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แตกต่างกัน ทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของพฤกษ์ ชวพันธ์ (2551,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน ใจซื้อ
ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรตาบลแม่ทะ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจไม่แตกต่างกัน
2. ภาพลักษณ์ของร้านซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านสินค้า ด้านส่งเสริมการขาย ความสะดวกและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านการบริการของร้าน ด้านบรรยากาศของร้าน ด้านตราสินค้าของร้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขต
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี แยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
2.1 ด้านสินค้า จากผลการวิจัยพบว่า ด้านสินค้าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัด สินใจซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขต
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับมาก ซึ่งเกษตรกรผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปุ๋ยเคมีที่จาหน่ายภายในร้านมีคุณภาพ
ปุ๋ยเคมีที่จาหน่ายภายในร้านมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ ร้านค้าจาหน่ายปุ๋ยเคมีที่มียี่ห้อเป็นที่รู้จัก มีการจั ดวางสินค้าอย่างเป็นสัดส่วน
ตามหมวดหมู่ เช่น ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ทางการเกษตร มีการแยกประเภทสินค้าอย่างชัดเจน เช่น สินค้าเคมี สินค้าอินทรีย์ และ
วัตถุอันตราย มีการนาปุ๋ยเคมีใหม่ ๆ เข้ามาจาหน่ายภายในร้านอย่างต่อเนื่อง มีการคิดราคาปุ๋ยเคมีและอัตราค่าบริก ารตามจริง และมี
การแสดงป้ายราคาปุ๋ยเคมีอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวความคิดของ สิรินี ว่องวิไลรัตน์ (2553) ที่กล่าวว่า ร้านค้าปลีกจาเป็นต้อง
แสดงสินค้าให้โดดเด่น โดยการจัดวางสินค้าภายในร้าน โดยเริ่มจากการรับรู้ (Perception) ได้พบเห็น (Attention) เกิดความสนใจ
(Interest) เกิดความต้องการ (Desired) และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ (Action) ในที่สุด และสอดคล้องกับสิริกานต์ จิรวัฒน์จาเริญ
(2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ในอาเภอเมืองพะเยา ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่
มีอิทธิพลสูงสุด คือ ตรายี่ห้อสินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีคุณภาพ
2.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรผู้บริโภคให้ความสาคัญกับมีการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและทันสมัย
เช่น ป้ายไวนิล เว็บเพจ มีการกระตุ้นการซื้อด้วยการส่งเสริมการตลาด เช่น ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดลูกค้า และมีการจัดกิจกรรม
ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม เช่น ส่งคูปองชิงโชค การสะสมแต้มต่าง ๆ สอดคล้องกับ อนุช นามภิญโญ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมั่นใจและ
เข้าใจในคุณภาพของปุ๋ยอยู่แล้ว จึงมุ่งให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านอื่นมากกว่า ดังนั้นในการเปิดตลาด หรือขยายตลาด ผู้ประกอบการ
ควรให้ความสาคัญไปที่ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย
2.3 ด้านความสะดวก และสิ่งอานวยความสะดวก จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้บริโภคให้ความสาคัญ กั บ
สถานที่ขายใกล้บ้าน เลือกซื้อได้อย่างสะดวก และทาเลที่ตั้งของร้านมีความเหมาะสม มีที่จอดรถเพียงพอ เมื่อพิ จารณาเกณฑ์ ที่
เกษตรกรใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ย พบว่า สถานที่จาหน่ายมีความสะดวกในการจอดรถ เวลาเปิด -ปิดของสถานที่จาหน่าย และมี
ความสะดวกในการเดินทางไปซื้อ เป็นปัจจัยที่สาคัญมากต่อการเลือกซื้อปุ๋ยของเกษตรกร ซึ่ง เสรี วงมณฑา (2542) ได้เสนอว่า ทาเล
ที่ตั้งของศูนย์จาหน่าย (Location) จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ว่าจะขายสินค้า ณ ที่ใด ถ้าสถานที่ได้เปรียบมากกว่าคู่แ ข่ง สถาน
ที่ตั้งต้องคานึงถึงการกระจายเชิงกายภาพ (Physical distribution) นั่นคือ จะตั้งร้านค้าที่ใด ต้องคานึงถึงความสะดวกในการขนส่ง
เพื่อขนส่งได้รวดเร็ว สถานที่ตั้งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสถานที่ตั้งของร้านค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวความคิด ของ
พี ระพงษ์ กิ ติ เวชโภคาวัฒ น์ (2544, หน้ า 19-21) ที่ ก ล่ าวว่า คุ ณ ค่ าด้ านความสะดวก หมายถึง การออกแบบที่ เน้ น ให้ เกิ ด ความ
สะดวกสบายในการให้บริการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานที่ตั้งของร้านค้า การบริการที่จอดรถ การออกแบบภายในร้าน ความ
สะดวกในการเข้าร้าน ระบบการจ่ายเงิน ช่วงเวลาทาการ และการบริการแบบต่าง
2.4 ด้านการบริการของร้าน จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้บริโภคให้ความสาคัญกับพนักงานที่มีมารยาทที่ดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ และเต็มใจในการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ได้แก่ การที่พนักงานมีการสื่อสารที่ดีต่อลูกค้าทั้งด้านวา จา
การยิ้มแย้ม การเอาใจใส่ และการให้บ ริการที่ดีต่อลูกค้า นั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าหัวใจหลักที่มีผลที่จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความ
ประทับใจต่อการซื้อขึ้นอยู่กับตัวพนักงาน เพราะถือเป็นปัจจัยหลักต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ และการตัดสินใจซื้อซ้าของ
ผู้บริโภค
2.5 ด้านบรรยากาศของร้าน จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้บริโภคให้ความสาคัญกับบรรยากาศในการซื้อสินค้ามี
ความผ่อนคลาย ไม่กดดัน และมีการตกแต่งร้านที่ดี เป็นระเบียบ และสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Levy and Weitz (2007)
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โดยกล่าวว่า การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นการสร้างบรรยากาศภายในร้านให้น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้า
อยากเดินเข้ามาใช้บริการในร้าน ความสวยงาม ความสะอาด และการออกแบบตกแต่งร้านที่ลงตัวเป็นศิลปะอีกด้านที่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจต้องให้ความสาคัญ ผู้ประกอบการธุรกิจอาจต้องพึ่งพามัณฑนากร นักออกแบบที่ สามารถออกแบบแผนผังของร้าน การจัดวาง
รูปแบบ และแนวคิดการตกแต่งที่ทันสมัยและเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ปัจจุบันร้านค้าปลีกในเมืองไทยเห็นความสาคัญของการ
ออกแบบมากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งแนวคิ ด หรื อ การสร้ า งธี ม ของร้ า น การเลื อ กสี อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง หรื อ แสงสว่ า งภายในร้ าน
ล้วนสามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่ลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านได้เป็นอย่างดี
2.6 ด้านตราสินค้าของร้าน จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้บริโภคให้ความสาคัญกับร้านค้ามีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง โลโก้ของร้านมีความสวยงาม สีสันสดใน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีเอกลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ภาพลักษณ์ของร้านจากการศึกษาของ Hansen and Deutscher (1977-1978) ที่กล่าวว่า ภาพลักษณ์สามารถนามาใช้ในการสร้าง
กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านได้ จากการศึกษาด้านภาพลักษณ์ของร้าน นามาใช้ในการเปลี่ยนทัศนคติของลู กค้าที่มีต่อร้านได้อย่างดี
ทั้งด้านการขายสินค้าและบริการ สามารถปรับได้ตามความคิดเห็นของลูกค้าซึ่งผู้ประกอบการจะต้องรู้ว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับร้าน
เพื่อที่จะพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และดึงดูดลูกค้าได้ อาจกล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ของร้านเป็นปัจจัยสาคัญในการเลือกร้าน และอาจ
ทาเกิดความภักดีต่อร้านต่อไปในอนาคต
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ประกอบการ ผู้จาหน่ายปุ๋ย ควรให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ของร้าน ในด้านการบริการของร้าน ด้านบรรยากาศของ
ร้าน และด้านตราสินค้าของร้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะรักษาลูกค้าไว้ให้อยู่กับองค์กร หรือ
ร้านค้าได้อย่างเหนียวแน่นและยาวนาน
1.2 ด้านการบริการของร้าน ผู้ประกอบการ ผู้จาหน่ายปุ๋ยควรให้ความสาคัญกับ การบริการของพนักงาน เช่น การอบรม
พนักงานให้มีความรู้ สามารถแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ มีใจรักบริการ มีมารยาทที่ดี พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เต็มใจให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
1.3 ด้านบรรยากาศของร้าน ผู้ประกอบการ ผู้จาหน่ายปุ๋ยควรออกแบบร้านตกแต่ง ร้านที่สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้
ลูกค้ามีความผ่อนคลาย ไม่รู้สึกกดดันในการเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน
1.4 ด้านตราสินค้าของร้าน ผู้ประกอบการ ผู้จาหน่ายปุ๋ยควรสร้างภาพลักษณ์ของร้านที่ดี ให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ และความจงรักภักดีต่อร้านค้า
1.5 ผู้ประกอบการ ผู้จาหน่ายปุ๋ย ควรปรับปรุงและพัฒ นาภาพลักษณ์ ของร้านในด้านสินค้า โดยให้ความสาคัญ กับ
คุณภาพของปุ๋ยเคมีที่จาหน่ายภายในร้าน ต้องมีความหลากหลายของสินค้า เป็นต้น ในด้านการส่งเสริมการตลาด ควรประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ และด้านความสะดวก
และสิ่งอานวยความสะดวก ผู้ประกอบการควรเลือกทาเลที่ตั้งของร้านให้มีความเหมาะสม มีที่จอดรถเพียงพอ รวมทั้งออกแบบและ
ตกแต่งร้านให้มีความสะดวกต่อการซื้อและจัดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในร้าน เช่น ห้องน้า ที่นั่ งพักรอรับบริการ และน้าดื่ม
เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อ ปุ๋ ย เคมี ข องเกษตรกร ในเขตอ าเภอวาริ น ชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น ดังนั้นงานวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ควรทาการศึกษากลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น เช่น อาชีพ ชนิดการเพาะปลูก ในพื้นที่ของอาเภออื่น
หรือจังหวัดอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลการวิจัยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน และเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง
ของแต่ละพื้นที่ เพื่อนามากาหนดกุลยุทธ์ทางการตลาดได้
2.2 ควรศึกษาความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านค้าปุ๋ยเคมี หรือ คุณภาพการบริการของร้านค้าปุ๋ยเคมีที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ เพื่อนาไปปรับปรุงการให้บริการของร้านค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจ และความจงรักภักดีต่อร้านค้าต่อไป
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธี การเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

137
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 73 เมษายน – มิถุนายน 2562

เอกสารอ้างอิง

มห วารส
าวิท าร
ยาล บัณฑ
ัยรา ิตศ
ชภ ึกษา
ัฏส
กล
นค
ร

กชวรรณ ทาแก้วน้อย. (2557). ปัจจัยการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์
บธ.ม. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2554). สถิติสาหรับงานวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
ณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ซื้อในเขตอาเภอเมืองจังหวัดแพร่.
การศึกษาค้นคว้าอิสระ วท.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นาตยา กาฬภักดี. (2556). ความคิดเห็นของเกษตรกรตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรมี ีต่อนโยบายปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์. วิทยานิพนธ์ รป.ม. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
พฤกษ์ ชวพันธ์. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ตาบลแม่ทะ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง.
วิทยานิพนธ์ บธ.ม. ลาปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์. (2544). การวางระบบงาน: ยุทธศาสตร์การค้าปลีก. กรุงเทพฯ: สายธาร.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชานิประศาสน์. (2547). ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดีการพิมพ์.
วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย. (2554). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น
ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา, Panyapiwat Journal, 4(2), 40-56.
สิริกานต์ จิรวัฒนน์จาเริญ. (2550). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.
การศึกษาค้นคว้าอิสระ บธ.ม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สิรินี ว่องวิไลรัตน์. (2553). การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านส่วนประสมทางการตลาดและประสบการณ์นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บธ.ด. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). กลยุทธ์การตลาด การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์.
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2560) รายงานประจาปี 2560. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี. (2560). ข้อมูลสถิติจากการสารวจภายในจังหวัด. อุบลราชธานี: สานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี.
อนุช นามภิญโญ. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร.
รายงายวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
Hansen, R. A. and Deutscher,T. (1977). An Empirical Investigation of Attributes Importance in Retail Store Selection,
Journal of Retailing, 53(4), 59-72.
Levy, M. & Weitz, B. (2001). Retailing Management. (5thed). New York: McGraw-Hill.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

