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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้เกษตรกรเลือกใช้ตราสินคา้ปุ๋ ยเคมี

สาํหรับนาขา้วในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา กลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือ เกษตรกรท่ีปลูก

ขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มเกษตรกรตวัอย่าง 200 คน โดย

ใชข้อ้มูลนาํมาวิเคราะห์ดว้ย ค่าจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าChi-square และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่ดา้นเพศเป็นเพศหญิง ดา้นอายุเป็น 

54 ปีขึ้นไป ดา้นรายได ้ตํ่ากวา่ 9,000 บาท และจาํนวนพื้นท่ีเพาะปลูกจะนอ้ยกวา่ 20 ไร่  ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรม 

พบว่าส่วนใหญ่จาํนวนการซ้ือปุ๋ ยเคมีในแต่ละคร้ัง อยู่ท่ีไม่เกิน 20 กระสอบต่อคร้ัง ปุ๋ ยเคมีท่ีเกษตรกรกลุ่ม

ตวัอย่างเลือกใช้มากท่ีสุดคือ 18-8-8 ตรามงกุฎ ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) เกษตรกรให้

ความสาํคญัเร่ืองปุ๋ ยท่ีช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชไดดี้ และช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้แก่พืชท่ีปลูก ราคา

ถูกไม่สาํคญัเท่าราคาท่ีเหมาะสมกบัธาตุอาหารท่ีไดรั้บจากปุ๋ ยเคมี มีช่องทางจาํหน่ายท่ีทัว่ถึงหาซ้ืองา่ย และมีของ

แจกของแถม มีการประชาสัมพนัธ์อย่างกวา้งขวาง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีทาํให้เกษตรกรเลือกใช้ตรา

สินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้วในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ มีเพียงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคาเท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 
 

คําสําคัญ : การเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว , ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

 



บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาชา้นาน เน่ืองจากตั้งอยู่ในเขตมรสุมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มี

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยต่อการทาํการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของ

ประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรแมว้่าจะพยายามพฒันาไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็

ตามแต่ก็ยงัคงพึ่งพาอาศยัเกษตรกรรมอยู่เช่นเคย ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็น จาํนวน

ทั้งส้ิน 149.2 ลา้นไร่ แบ่งตามการใชเ้พื่อทาํการเกษตรประเภทต่างๆ พบวา่มีการใชท่ี้ดินในการปลูกขา้วทาํนา สูง

เป็นอนัดบัหน่ึงถึง 69.9 ลา้นไร่ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46.88 ของเน้ือท่ีทางการเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือการปลูกไม้

ผลและพืชไร่กว่า 30 ลา้นไร่ ส่วนเน้ือท่ีเพื่อการปลูกผกัและไมด้อกมีเน้ือท่ีเพียง 1.4 ลา้นไร่ตามลาํดบั ซ่ึงในเขต

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกนาขา้วมากท่ีสุด จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีเพาะปลูกนาข้าว

(4,083,769ไร่) โดยในส่วนของอาํเภอโนนแดงมีพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด จาํนวน (106,211ไร่)  ส่วนใหญ่เป็น

พื้นท่ีเป็นท่ีราบร้อยละ  70.72   เป็นท่ีดอนร้อยละ 28.39 และเป็นพื้นท่ีราบลุ่มร้อยละ  0.89  ของพื้นท่ีแบ่งเป็น

พื้นท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก จาํนวน 38,339 ไร่ พื้นท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นนาขา้ว คิดเป็นร้อยละ 80 ของ

พื้นท่ี ปัจจยัสําคญัท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตในนาขา้วประกอบไปดว้ยฝนฟ้าอากาศ,พนัธุ์ขา้ว,โรคพืชศตัรูพืชท่ีรบกวน

และท่ีสําคญัท่ีสุดคือ “ปุ๋ ย” ในปัจจุบนัชาวเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ ยเคมี เพราะเห็นผลไวกว่าปุ๋ ยอินทรียแ์ละได้

ผลผลิตท่ีมากกว่า ตราสินคา้ปุ๋ ยเคมีก็มีให้เลือกมากมายและหลากหลายสูตรให้เกษตรกรเลือก โดยจะเเบ่งเป็น

สูตรปุ๋ ยเคมีท่ีเหมาะกบัพืชชนิดนั้นๆ ซ่ึงแต่ละสูตรจะมีราคาและธาตุอาหารท่ีแตกต่างกนัประกอบไปดว้ย ธาตุ N 

หรือธาตุไนโตรเจน,ธาตุ P หรือธาตุฟอสฟอรัส,ธาตุ K หรือธาตุโพแทสเซียม (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 

2558) 

          ดังนั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้เกษตรกรเลือกใช้ตราสินคา้ปุ๋ ยเคมี

สาํหรับนาขา้วในเขต อ.โนนแดง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์และแนวทาง

หน่ึงใหก้บัผูท่ี้สนใจในการศึกษาคร้ังน้ี 

 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้วในเขต อ.โนน

แดง   จ.นครราชสีมา 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว

ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ของผูบ้ริโภคในการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมี

สาํหรับนาขา้วในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

สมมติฐานการวิจัย 

  สมมติฐานท่ีเกีย่วข้องกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว 

ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

2.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว 

ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

3.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ รายได ้มีความสัมพนัธ์การเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้ว 

ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

สมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

4.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว ในเขต 

อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

5.ปัจจยัดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง 

จ.นครราชสีมา 

6.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว 

ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

7.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธต่์อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว 

ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

 

 



ขอบเขตการวิจัย 

 1.ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือเกษตรกรท่ีปลูกขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

 2.กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเลือกจากผูบ้ริโภคท่ีทาํนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดย

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) และใช้ จาํนวน 200 คน ซ่ึงจาํนวนน้ีได้จากการใช้

ตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งในธานินทร์ศิลป์จารุ,2563) เป็นตารางท่ีใชห้าขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วน ของประชากรโดยคาดว่าสัดส่วนของกลุ่มท่ีสนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 

และระดับความ เช่ือมัน่ 95% ซ่ึงคณะผูวิ้จยักาํหนดจาํนวนขนาดของประชากรเป็น 200 คน โดยอา้งอิงจาก 

จาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการเม่ือปี 2562 

 
ตัวแปรต้น : ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด 

ตัวแปรตาม  

: การเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง 

จ.นครราชสีมา 

 2.เพื่อนาํผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจสามารถนาํขอ้มูล 

ไปใชป้ระโยชน์ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

 

 

 

 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

 ประชากรศาสตร์ (Demographics) เป็นอีกปัจจัย ท่ีองค์กรธุรกิจนํามาใช้ในการอธิบาย 

คุณลกัษณะของประชากรทางด้านขนาด การกระจาย และโครงสร้างของประชากรซ่ึง ประกอบดว้ยตัวแปร

สําคญั คือ ขนาดและการกระจายของประชากร เพศ อาชีพ การศึกษา อายุ  และรายได้ องค์กรธุรกิจนิยมใช้

ประชากรศาสตร์ในการแบ่งส่วนตลาด เน่ืองจากคุณลกัษณะ ทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคท้งัทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านค่านิยมส่วนบุคคลและรูปแบบการตดัสินใจของบุคคล 

(ภาวิณี กาญจนาภา.  2559)  

 ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2548 : 22) ไดก้ล่าวถึงความหมายของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic 

Factor) หมายถึงลักษณะของประชากรได้แก่ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา 

ประสบการณ์ระดบั รายไดอ้าชีพ เช้ือชาติสัญชาติซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อ รูปแบบของอุปสงคแ์ละปริมาณการ

ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542 : 44-52)ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรน้ีเป็นทฤษฎีท่ีใช้ 

หลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดขึ้นตามแรงบงัคบัจากภายนอกมา

กระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ไปดว้ย ซ้ึง

แนวความคิดน้ีตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ี

อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของ บุคคล หรือลกัษณะทางประชากร ซ่ึงลกัษณะ

เหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆ ได ้คือบุคคลท่ีมี พฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้น บุคคล

ท่ีอยู่ในลาํดบัทางสังคมเดียวกนัจะเลือกรับและตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดียวกนั และทฤษฎีความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดรั้บการพฒันาจากแนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้า

และการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้นํามา 

ประยุกตใ์ชอ้ธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารว่าผูรั้บข่าวสารท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั จะมีความสนใจต่อข่าวสารท่ี

แตกต่างกนั 

ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด  

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คอตเลอร์(Kotler, 2000, p. 14) ความหมาย

ของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติักลุ่มเป้าหมาย  

ธงชยั สันติวงษ ์(2540, หนา้ 34) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การผสมท่ี

เขา้กนัไดอ้ย่างดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันของการกาํหนดราคา การส่งเสริมการขาย ผลิตภณัฑท์เสนอขายและ

ระบบการจดัจาํหน่ายซ่ึงไดมี้การจดัออกแบบเพื่อใชส้าํหรับการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ  



ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546, หนา้ 53) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่าเป็นตวั

แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

เสรี วงษม์ณฑา (2542, หนา้ 17) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ

4Ps) ไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกันเพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายหรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการ

ติดต่อส่ือสารขององคก์าร 

 

ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้การประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของ

บุคคล ซ่ึงจะมีความสาํคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

สุปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํหรืออาการท่ีแสดงออกทาง

กลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ความ

ตอ้งการ ความคิด การกระทาํ การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใช้สินคา้หรือ บริการของบุคคล เพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ 

ธนกฤต วนัต๊ะเมล ์(2554 : 90) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการคน้หา การ

ซ้ือ การใช ้การประเมิน และการกาํจดัทิ้งซ่ึงสินคา้ บริการ และแนวคิดต่างๆ ของผูบ้ริโภค 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการกาํจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) ของสินคา้หรือ

บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 

 



วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถามมีกลุ่มตวัอยา่ง

เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคเกษตรกรท่ีปลูกขา้วในเขต อ.โนนแดง จงัหวดันครราชสีมา เป็นจาํนวน 200 คน 

สถานท่ีบริเวณ ร้าน จาํหน่ายเคมีเกษตร เอช เอม็ อโกรเทรด 

1.ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) คณะผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลจากการสาํรวจภาคสนามโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเป็น 

กลุ่มผูบ้ริโภคเกษตรกรท่ีปลูกขา้วในเขต อ.โนนแดง จงัหวดันครราชสีมา เป็นจาํนวน 200 คน สถานท่ี

บริเวณ ร้าน จาํหน่ายเคมีเกษตร เอช เอม็ อโกรเทรด 

2.ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยผูวิ้จยัไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ  บทความ 

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัการตดัสินใจการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมี 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนา

ขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน และ จาํนวนพื้นท่ีถือครองเพื่อทาํ

การปลูกขา้ว 

ส่วนท่ี 2  เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้ว ในเขต 

อ.โนนแดง จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ จาํนวนท่ีซ้ือปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้ว ยี่ห้อตราสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ และ สูตร

ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว 

ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด  (4Ps)    ของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้ตรา

สินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จงัหวดันครราชสีมา โดยใช้มาตรวดั ประมาณ ค่า (Rating 

Scale) และใหค้ะแนนแต่ละระดบั ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1, ค่าคะแนนนอ้ย คือ 2, ค่าคะแนนปานกลาง คือ 3, 

ค่าคะแนนมาก คือ 4, ค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ5  



การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.นาํผลขอ้มูลการศึกษามาบนัทึกดว้ยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทาํการประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม

ทางสถิติสาํเร็จรูป  

2.ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์ แบ่งเป็น

ความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ(Percentage) สถิติ Chi – Square test และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation)  

3.ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์ โดยใชค้่าเฉล่ีย(Mean) 

สถิติ Chi – Square test และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีคาํถาม 14 ขอ้ซ่ึงมีการประเมินเป็น 5 ระดบั และประเมินค่าเฉล่ีย ตาม

เกณฑโ์ดยใชม้าตรวดัแบบลิเคิร์ท 5 ระดบั (5 - Point Likert Scale) ไดด้งัน้ี(ธานินทร์,  2563:77) ระดบัคะแนน

ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายความว่า สําคญัมากท่ีสุด ,ระดบัคะแนนตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายความว่า สําคญัมาก ,

ระดบัคะแนนตั้งแต่ 2.50 –3.49 หมายความว่า สําคญัปานกลาง ,ระดบัคะแนนตั้งแต่ 1.50 –2.49 หมายความว่า 

สาํคญันอ้ย ,ระดบัคะแนนตั้งแต่ 1.00 –1.49 หมายความวา่ สาํคญันอ้ยท่ีสุด  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใชบ้รรยายขอ้มูล

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านพฤติกรรมศาสตร์  และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สถิติเชิงอา้งอิง วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กบัการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้ว ในเขต อ.

โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยใชส้ถิติ Chi – Square test 

 

 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.00 และเพศชาย 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ช่วงอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูสู้งวยั (54 ปีขึ้นไป) จาํนวน 85 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาเป็น Gen x (38-53 ปีจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาเป็น Gen y 

(21-37 ปี) จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และ อนัดบัสุดทา้ย Gen z (8-20 ปี) จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.50 ช่วงรายไดส่้วนใหญ่เป็นรายได ้ตํ่ากว่า 9,000 บาท จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาเป็น  

9,001-15,000 บาท จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมาเป็น 15,001-20,000 บาท จาํนวน 34 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.00 รองลงมาเป็น 20,001-25,000 บาท จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ อนัดบัสุดทา้ย 

25,001 ขึ้นไป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 พื้นท่ีเพาะปลูกขา้วส่วนใหญ่มีพื้นท่ีเพาะปลูก นอ้ยกว่า 20 ไร่ 

จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาเป็น 21-50 ไร่ จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และอนัดบัสุดทา้ย 

มากกวา่ 50 ไร่ จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14 

 ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ พบว่า จาํนวนในแต่ละคร้ังในการซ้ือปุ๋ ยเคมีส่วนใหญ่เป็น น้อยกว่า 10 

กระสอบ และ 11-20 กระสอบ จาํนวน 66 คนเท่ากนั คดิเป็นร้อยละ 33 รองลงมาเป็น 21-30 กระสอบ จาํนวน 35 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รองลงมาเป็น 31-40 กระสอบ จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และอนัดบัสุดทา้ย 

มากกวา่ 50 กระสอบ จาํนวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 6.5 ยีห่อ้ปุ๋ ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหก้บันาขา้วส่วนใหญ่เป็น 

ปุ๋ ยยีห่อ้มงกุฎ จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาเป็น ปุ๋ ยยีห่อ้หวัววั-คนัไถ จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.50 รองลงมาเป็น ปุ๋ ยยี่ห้อรถเกษตร จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมาเป็น ปุ๋ ยยี่ห้อกระต่าย และปุ๋ ย

ทิพย ์จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และสุดทา้ย ปุ๋ ยยี่ห้อท็อปวนั จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 การ

เลือกซ้ือสูตรปุ๋ ยเคมีส่วนใหญ่เป็น 18-8-8 มงกุฎ จาํนวน 42 คน (คิดเป็นร้อยละ 21) รองลงมาเป็น 16-8-8 

รถเกษตร จาํนวน 25 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.5) รองลงมาเป็น 21-4-21 ทิพย ์จาํนวน 22 คน(คิดเป็นร้อยละ 11) 

รองลงมาเป็น 21-4-21 ทอ็ปวนั จาํนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.5) รองลงมาเป็น 16-20-0 หวัววั-คนัไถ และ 46-

0-0 กระต่าย จาํนวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 7) รองลงมาเป็น 16-8-8 หวัววั-คนัไถ จาํนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 

6.5) รองลงมาเป็น 18-12-6 หัวววั-คนัไถ จาํนวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.5)รองลงมาเป็น 13-3-21 รถเกษตร 

จํานวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 4) รองลงมาเป็น 15-7-18 มงกุฎ และ 15-15-15 กระต่าย จํานวน 6 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 3) รองลงมาเป็น 16-20-0 กระต่าย จาํนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.5) รองลงมาเป็น 15-15-15 

มงกุฏ จาํนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 2) รองลงมาเป็น 15-15-15 หวัววั-คนัไถ,18-4-5 รถเกษตร ,27-12-6 ทอ็ปวนั 



และ 15-15-15 ทอ็ปวนั จาํนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ1.5) รองลงมาเป็น 30-11-5 ทิพย ์จาํนวน 2 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 1) รองลงมาเป็น 27-12-6 ทิพย ์จาํนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.5) 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ให้ความสําคญั ปุ๋ ยเคมี

ท่ีท่านใชช่้วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมาคือ ปุ๋ ยเคมีท่ีท่านใชช่้วยเพิ่มผลผลิตและ

คุณภาพให้แก่พืชท่ีปลูก (ค่าเฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือ ปุ๋ ยเคมีท่ีท่านใชเ้ป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 4.19) 

รองลงมาคือ ปุ๋ ยเคมีท่ีท่านใชมี้ผลิตภณัฑใ์ห้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ ปุ๋ ยเคมีท่ีท่านใชร้ะบุ

สรรพคุณและวิธีการใช้ไวอ้ย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ ปุ๋ ยเคมีท่ีท่านใช้มีสีบรรจุภัณฑ์ท่ีดึงดูดในการ

ตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในเร่ืองปุ๋ ยเคมีท่ีท่านใช้

ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชไดดี้มากท่ีสุดในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคาส่วนใหญ่ให้ความสําคญั 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของปุ๋ ยเคมี (ค่าเฉล่ีย 4.16) และ ราคาถูกกวา่ปุ๋ ยเคมียีห่้ออ่ืน  (ค่าเฉล่ีย 3.69) ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่ให้ความสําคญั มีช่องทางหาซ้ือไดง้่าย (ค่าเฉล่ีย 4.11) และมีช่องทางในการ

สั่งซ้ือและชาํระเงินไดห้ลายทาง (ค่าเฉล่ีย 3.94) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่ให้ความสาํคญั มีของ

แจกของแถมเม่ือซ้ือสินคา้ตามท่ีกาํหนด (ค่าเฉล่ีย 3.76) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ (ค่าเฉล่ีย 

3.63) มีการแนะนาํสินคา้ให้ความรู้ก่อนตดัสินใจ (ค่าเฉล่ีย 3.62) รองลงมาคือ มีส่วนลดเงินสดเม่ือซ้ือสินคา้

ตามท่ีกาํหนด(ค่าเฉล่ีย 3.41) 

 ผลทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้ตราสินคา้ปุ๋ ยเคมี

สาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พบวา่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมี

สาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยมีค่า Chi-square เท่ากบั 0.969 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้ตราสินคา้ปุ๋ ยเคมี

สาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พบวา่ อาย ุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมี

สาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยมีค่า Chi-square เท่ากบั 0.053 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ รายได ้มีความสัมพนัธต่์อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมี

สําหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พบว่า รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้ตราสินคา้

ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยมีค่า Chi-square เท่ากบั 0.337 



สมมุติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้ตราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้ว ใน

เขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้ตราสินคา้ปุ๋ ยเคมี

สาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยมีค่า Chi-square เท่ากบั 0.002 

สมมุติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.

โนนแดง จ.นครราชสีมา พบว่า ปัจจยัดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้ว 

ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยมีค่า Chi-square เท่ากบั 0.000 

สมมุติฐานท่ี 6 ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนา

ขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พบว่า ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้

ตราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยมีค่า Chi-square เท่ากบั 0.135 

สมมุติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้ตราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้ว 

ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พบวา่ ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชต้รา

สินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนาขา้ว ในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยมีค่า Chi-square เท่ากบั 0.364 

 

สรุปผลการอภิปรายวัตถุประสงค์  

1.พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้วในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

พบวา่ จาํนวนในแต่ละคร้ังในการซ้ือปุ๋ ยเคมี นอ้ยกวา่ 10 กระสอบ และ11-20กระสอบ มากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ

33) ยี่ห้อปุ๋ ยเคมีท่ีถูกเลือกซ้ือมากท่ีสุด ปุ๋ ยมงกุฎ  (คิดเป็นร้อยละ26) และสูตรปุ๋ ย 18-8-8 มงกุฎ (คิดเป็นร้อยละ

21) ของผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งหมด 200 คน 

2.ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้วในเขต อ.

โนนแดง จ.นครราชสีมา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(คิดเป็นร้อยละ54) อายุส่วนใหญเฉล่ียอยู่ท่ี 54 ปีขึ้นไป

(คิดเป็นร้อยละ42.50) รายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดบั ตํ่ากว่า 9,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ51)และ จาํนวน

พื้นท่ีเพาะปลูก ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีเพาะปลูกนอ้ยกวา่ 20 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ53) 

3.ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ของผูบ้ริโภคในการเลือกใชต้ราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสาํหรับนา

ขา้วในเขต อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา พบวา่มีระดบัค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ (3.50 – 4.49) อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก  

 



ข้อเสนอแนะสําหรับผู้วิจัยในอนาคต 

การศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้เกษตรกรเลือกใช้ตราสินคา้ปุ๋ ยเคมีสําหรับนาขา้วในเขต อ.โนนแดง  จงัหวดั

นครราชสีมา แห่งเดียวไม่สามารถวดัผลได ้ดงันั้นวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั

ไปเพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบและทราบถึงความตอ้งการของเกษตรกรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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