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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซ้ือปุ๋ย

อินทรีย์ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านค้าปุ๋ย ในเขตพื้นท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

จํานวน 400 ร้าน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย สรุป          

ผลการศึกษาได้ ดังน้ี 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  41 – 50 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด ปวส.หรือ

อนุปริญญา รายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท ตําแหน่งในกิจการ เป็นเจ้าของกิจการ ลักษณะของ

กิจการ 2 คูหา (ประมาณ 64 ตร.ม.) ระยะเวลาดําเนินกิจการ 3 -4 ปี มีจํานวนแหล่งซื้อหรือผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์ 

ท่ีใช้บริการ 3 แห่ง แหล่งซ้ือหรือผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีกิจการซ้ือมาจําหน่าย ซื้อโดยตรงจากโรงงานผลิตปุ๋ย ยอดขาย

ของกิจการจากการจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ (เฉลี่ยต่อเดือน) 20,000 – 40,000 บาท ยอดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ (เฉลี่ยต่อ

เดือน) 40,001 – 60,000 บาท ปริมาณการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ (เฉล่ียต่อครั้ง) 51 – 100 กระสอบ ความถี่ในการซ้ือ

ปุ๋ยอินทรีย์ 1-2 ครั้งต่อเดือน ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ ย่ีห้อปุ๋ยอินทรีย์ที่กิจการ

เลือกซื้อมาจําหน่าย ตราค้างคาว เหตุผลในการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากแต่ละแหล่งมาจําหน่าย เน่ืองจากคุณภาพสินค้า 

แผนการสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ ส่ังซ้ือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสินค้าหมด ประเภทส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ของปุ๋ย

อินทรีย์ ท่ีพบเห็นเป็นประจํา วิทยุ รูปแบบของรายการส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์ท่ีร้านค้าปลีกสนใจ คือ ส่วนลดราคาใน

ช่วงเวลาที่กําหนด 

 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซ้ือปุ๋ย

อินทรีย์ที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามลําดับ ส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

ร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริม

การตลาดคือ การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ด้านผลิตภัณฑ์คือ ชื่อเสียงและ        

ความน่าเช่ือถือของผู้จัดจําหน่าย  ด้านราคาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และด้านช่องทางการจัดจําหน่ายคือ 

ขัน้ตอนการติดต่อส่ังซ้ือมีความรวดเร็ว   

                                                            
 * นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

** ดร. อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  

  This independent study aimed to examine behavior of retailers in upper Northern parts of Thailand towards 

purchasing organic fertilizer. Questionnaires were used as the tool to collect data from 400 fertilizer stores in upper 

Northern provinces. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive statistics i.e. frequency, percentage, and 

means. Below were shown the summary of this study. 

The finding presented that most respondents were male in the age of 41-50 years old and held high 

vocational certificate or diploma as the highest level of education. Their personal income was in the average amount 

of 20,000 – 40,000 Baht per month. In a store, they were in the position of business owner. Their store had been 

operated in two-units of commercial buildings (around 64 square meters) for 3 – 4 years. They usually purchased 

organic fertilizers from three distributors or manufactures and generally purchased it directly from the organic 

fertilizer factory. Average amount of business turnover gained from organic fertilizer products was 20,000 – 40,000 

Baht (per month); while average purchasing amount that the business spent for the studied product was 40,001-

60,000 Baht (per month). Average purchasing quantity that the business made for organic fertilizer products was 

51-100 sacks (in each time). Purchasing frequency for organic fertilizer products was found at 1 – 2 times a month. 

Person influencing their purchasing decision the most was their customers. The study revealed that the respondents 

chose organic fertilizers in Bat brand (Kang-Kaow brand) to be distributed in their stores.  Reason of purchasing an 

organic fertilizer from a specific source was product quality. They would renew their order about a week in advance 

of stock-out.  Radio was mentioned as an advertising medium that they learned about organic fertilizer products 

regularly.  Type of promotion that these retailers were interested in was the special discount given in a specific 

period.  

 According to the study, the results indicated that the following marketing mix factors affected the retailers in 

upper Northern parts of Thailand (upper Northern Thailand)  towards purchasing organic fertilizer products at high 

level:  promotion, product, and price, respectively.  In the meanwhile, place factor affected their purchase at 

moderate level. The highest elements of each marketing mix factor affecting the retailers in upper Northern parts of 

Thailand (upper Northern Thailand) towards purchasing organic fertilizer products were listed as follows. In promotion 

factor, it was advertisement on media such as radio, magazine, posters, and etc. In product factor, it was fame and 

reliability of product distributor.  In price factor, it was reasonable product price comparing to its quality.  In place 

factor, it was rapid purchasing process.  
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บทนํา  

ปุ๋ยเป็นธาตุอาหารท่ีสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช  โดยปุ๋ยถูกแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก  คือ ปุ๋ยอินทรีย ์

และปุ๋ยอนินทรีย์  ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงนิยมใช้ปุ๋ยเคมี เพราะเชื่อว่าปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่

สําคัญ  สามารถช่วยทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและคาดหวังจะนําไปสู่การเพิ่มรายได้จากยอดขาย  แต่เน่ืองจาก

เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ประกอบกับพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่ขาด

อินทรียวัตถุ  ส่งผลต่อคุณภาพดินโดยตรงและทําให้ส่งผลต่อต้นทุน อีกท้ังการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจส่งผล

กระทบต่อคุณภาพดินในพื้นท่ีน้ัน ๆ  ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษในดิน แหล่งนํ้า เกิดสารตกค้างในดินและสิ่งแวดล้อม

ใกล้เคียงอย่างมาก ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้บริโภค ปัจจุบันจึงเร่ิมมีการนําปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีใน            

การเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ หรือภาคเกษตรกรรมมากขึ้น และทําให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดในตลาดปุ๋ยอินทรีย์เพิ่ม

มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชยีงใหม่, 2556) 

ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําพูน พะเยา น่าน แพร ่

ลําปาง มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ภาคเหนือ พื้นที่ของภาคเหนือตอนบนกว่าครึ่งเป็นป่าเขา มีพื้นท่ีราบเหมาะกับ

การเพาะปลูกเป็นแหล่งผลิตและค้าข้าวและพืชไร่สําคัญของประเทศ การผลิตพืชสําคัญประกอบด้วย ข้าว และ ข้าวโพด  

มีปริมาณผลผลิตประมาณหนึ่งในส่ีของผลผลิตทั้งประเทศ ขณะท่ีพืชสําคัญอื่น เช่น ลําไย ล้ินจี่ กระเทียม ใบยาสูบ

เวอร์จิเนียและเบอร์เลย์ หอมแดง และหอมหัวใหญ ่เกือบทั้งหมดผลิตในภาคเหนือ   

บริษัทปุ๋ยคุณภาพ จํากัด เป็นบริษัทผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ตราปลามังกร ตราเลขหน่ึงลายไทย โดยมีบริษัทปุ๋ย

อินทรีย์เกษตรไทย จํากัด เป็นผู้ผลิต และมีการจัดจําหน่ายในเขตภาคเหนือตอนบน  จากสภาวะการแข่งขัน และสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ทําให้ส่วนแบ่งการตลาดในการจําหน่ายปุ๋ยลดลง โดยแสดงยอดขายย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2556- 

พ.ศ. 2558 ลดลงอย่างต่อเน่ืองถึง 21.54%  เน่ืองจากช่องทางการจําหน่ายผ่านสหกรณ์การเกษตร และ สหกรณ์

การเกษตรเพื่อลูกค้า ธกส. หรือ สกต. มีอัตราลดลง โดยพบปัญหาเก่ียวกับนโยบายของสหกรณ์หลายสหกรณ ์ 

ท่ีไม่ต้องการสต๊อกปุ๋ยจํานวนที่เกินปริมาณคําส่ังซื้อของสมาชิก โดยให้สมาชิกไปรับปุ๋ยกับร้านค้าปลีกท่ีสหกรณ์กําหนดไว ้ 

เพื่อลดปัญหาสินค้าเส่ือมสภาพ การต้ังสํารองค่าเส่ือมสินค้า โดยมีปัจจัยสําคัญจากการเกิดจากความไม่แน่นอนของราคา

พืชผลทางการเกษตรและสภาพเศรษฐกิจ  และนโยบายของสหกรณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงน้ี ส่งผลให้ธุรกิจของ บริษัท  

ปุ๋ยคุณภาพ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้ากับสหกรณ์การเกษตรได้รับผลกระทบจากยอดขายท่ีมีอัตราลดลง โดยปัจจุบัน

ผู้บริโภค หรือเกษตรกร เลือกซ้ือผ่านร้านค้าปลีก ซึ่งมีจํานวนร้านค้ามากถึง 5,050 ร้าน (ภาคเหนือตอนบน) และมีมูลค่า

การจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์รวม ถึง  384 ล้านบาท (ดินและปุ๋ย, 2559: ออนไลน์)  

ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมของร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซ้ือปุ๋ยอินทรีย ์

เพื่อนํามาเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ รวมถึงเพื่อ

เป็นการตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังเป็นการขยายฐานลูกค้าในภูมิภาค สร้างความแข็งแกร่งและ

ขยายการเจริญเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาใช้แนวคิดแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซ้ืออะไร ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคซื้อเม่ือใด ซื้อท่ีไหน และซ้ืออย่างไร และส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  

วิธีการศึกษา  

 1. ขอบเขตการศึกษา  

 ขอบเขตเน้ือหาจะเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซ้ือปุ๋ย

อินทรีย ์และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ 

 2. ข้ันตอนการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษาดังน้ี 1) รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล  

4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีได้รับอนุญาตให้ขายปุ๋ย  จากสํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย 

พะเยา แพร่ และน่าน  จํานวนผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้ังส้ิน 5,050 ร้าน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบทราบ

จํานวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้สูตรการคํานวณของ Taro Yamane ท่ีความเช่ือม่ันท่ี 95% ความคาดเคลื่อน (e) ท่ี 0.05 

กําหนดขนาดตัวอยา่งเพื่อทําการศึกษาท้ังส้ินจํานวน 400 ตัวอยา่ง โดยเก็บข้อมูลตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนที่ 

3 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ และส่วนท่ี 4 

ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก โดยใช้คําถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์

การให้คะแนนในแต่ละระดับแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด (5) ถึง ระดับน้อยท่ีสุด (1) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ โดยนําข้อมูลท่ีได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และ และสถิติ

เชิงอนุมาน คือ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  41 – 50 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด ปวส.

หรืออนุปริญญา รายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท ตําแหน่งในกิจการ เป็นเจ้าของกิจการ ลักษณะของ

กิจการ 2 คูหา (ประมาณ 64 ตร.ม.) และระยะเวลาดําเนินกจิการ 3 -4 ปี 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลข้อมูลพฤติกรรมของร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจํานวนแหล่งซื้อหรือผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์ท่ีใช้บริการ 3 

แห่ง แหล่งซ้ือหรือผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีกิจการซื้อมาจําหน่าย ซื้อโดยตรงจากโรงงานผลิตปุ๋ย ยอดขายของกิจการ

จากการจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ (เฉล่ียต่อเดือน) 20,000 – 40,000 บาท ยอดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ (เฉลี่ยต่อเดือน) 

40,001 – 60,000 บาท ปริมาณการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ (เฉล่ียต่อคร้ัง) 51 – 100 กระสอบ ความถ่ีในการซ้ือปุ๋ย

อินทรีย์ 1-2 ครั้งต่อเดือน ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ ย่ีห้อปุ๋ยอินทรีย์ท่ีกิจการ

เลือกซื้อมาจําหน่าย ตราค้างคาว เหตุผลในการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากแต่ละแหล่งมาจําหน่าย เน่ืองจากคุณภาพสินค้า 

แผนการสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ ส่ังซ้ือภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสินค้าหมด ประเภทส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ของปุ๋ย

อินทรีย์ ท่ีพบเห็นเป็นประจํา วิทยุ รูปแบบของรายการส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์ท่ีร้านค้าปลีกสนใจ คือ ส่วนลดราคาใน

ช่วงเวลาที่กําหนด 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์   

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีมีผลอยู่

ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามลําดับ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลอยู่

ในระดับปานกลาง คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาที่พบในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ท่ีพบมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีนํามาจําหน่าย ควรมีเอกสารรับรองจาก           

กรมวิชาการ รองลงมาคือ ควรเพิ่มส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าประจํา และ ควรจัดพนักงานให้มีจํานวนพอเพียงกับการให้บริการ 

ตามลําดับ 

 ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของวนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าปลีกใน

ภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จําแนกตามลักษณะของกิจการ ระยะเวลาดําเนินกิจการ 

และ ยอดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ (เฉลี่ยต่อเดือน) 

การเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาด จําแนกตามลักษณะของกิจการ ระยะเวลาดําเนินกิจการ และ ยอดซื้อปุ๋ย

อินทรีย์ของกิจการ (เฉล่ียต่อเดือน) เม่ือทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่ม (F-test) พบว่า 

ลักษณะของกิจการ ระยะเวลาดําเนินกิจการ และ ยอดซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ (เฉล่ียต่อเดือน) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ีแตกต่างกัน มีระดับที่มีผลต่อ ส่วนประสมการตลาด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผล 

พฤติกรรมของร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ สามารถอภิปรายผลการศึกษา

กับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในประเด็นพฤติกรรมของผู้บริโภค ไดดั้งน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  41 – 50 ป ี

ระดับการศึกษาสูงสุด ปวส.หรืออนุปริญญา รายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท ตําแหน่งในกิจการ เป็น

เจ้าของกิจการ ลักษณะของกิจการ 2 คูหา (ประมาณ 64 ตร.ม.) และระยะเวลาดําเนินกิจการ 3 - 4 ปี ซ่ึงไม่สอดคล้อง

กับ ธนภัทร พันธุ์เขตร์กิจ (2556)  ที่ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอําเภอไทรงาม จังหวัด

กําแพงเพชร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51 ปีขึ้นไประดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น 

(ม.3) และมีรายได้ต่อปี สูงกว่า 200,000 บาท และไม่สอดคล้องกับ ธมลวรรณ ชัยนุรักษ์ (2558) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง  

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อน้ํามันปาล์ม พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด ปวส.หรืออนุปริญญา รายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อ

เดือน 40,001 – 50,000 บาท ลักษณะของร้าน 2 คูหา (ประมาณ 64 ตร.ม.) และระยะเวลาดําเนินกิจการ มากกว่า 10 ปี 

2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร ผลการศึกษาพบว่า ย่ีห้อปุ๋ยอินทรีย์ท่ีกิจการเลือกซ้ือมาจําหน่าย ตราค้างคาว ยอดซื้อปุ๋ย

อินทรีย์ของกิจการ (เฉลี่ยต่อเดือน) 40,001 – 60,000 บาท และปริมาณการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการ (เฉล่ียต่อครั้ง)  

51 – 100 กระสอบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ธนภัทร พันธุ์เขตร์กิจ (2556) พบว่า มูลค่าที่ซ้ือปุ๋ยเคมีต่อปีของเกษตรกรอยู่ในช่วง 

50,001 - 70,000 บาท และซ้ือปุ๋ยเคมีที่มีนํ้าหนักสุทธิมากกว่า 250 กิโลกรัม  

3. ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุในการเลือกซ้ือปุ๋ยอินทรีย์จากแต่ละแหล่งมาจําหน่าย 

เน่ืองจากคุณภาพสินค้า ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ ธนภัทร พันธ์ุเขตร์กิจ (2556) พบว่า เหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ

ปุ๋ยเคมี เพราะเชื่อว่าสามารถให้ผลผลิตท่ีดีได้ไม่มีสารพิษอันตราย และไม่สอดคล้องกับ ธมลวรรณ ชัยนุรักษ์ (2558) พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือนํ้ามันปาล์มจากแต่ละแหล่ง โดยพจิารณาจากราคาสินค้าท่ีเหมาะสม 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ ผลการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ลูกค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ธนภัทร พันธุ์เขตร์กิจ (2556) พบว่า ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ

ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเกิดจากตนเอง และพ่อแม่ แต่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธมลวรรณ ชัยนุรักษ์ (2558) พบว่า ผู้ท่ีมี

อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ํามันปาล์มมากที่สุด คือ ลูกค้า 

5. ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อเดือน 

และมีแผนการส่ังซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสินค้าหมดซ่ึงไม่สอดคล้องกับ ธนภัทร พันธุ์เขตร์กิจ (2556) พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซ้ือปุ๋ยเคมีโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

ธมลวรรณ ชัยนุรักษ์ (2558) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือนํ้ามันปาล์ม ทุกวัน และไม่มีการวางแผนการส่ังซ้ือที่

แน่นอน 
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6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนแหล่งซื้อหรือผู้จัดจําหน่ายปุ๋ย

อินทรีย์ ท่ีใช้บริการ 3 แห่ง และซื้อโดยตรงจากโรงงานผลิตปุ๋ย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธมลวรรณ ชัยนุรักษ์ 

(2558) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนแหล่งซื้อนํ้ามันปาล์ม หรือ จํานวนผู้จัดจําหน่าย ท่ีกิจการใช้บริการ 

ซ้ือสินค้ามาขาย มากกว่า 5 แหง่  เป็นการซือ้นํ้ามันปาล์มโดยตรงจากโรงงานแบ่งบรรจุ  

7. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร ผลการศึกษาพบว่า ประเภทส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ของปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ พบเห็นเป็นประจํา วิทยุ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธมลวรรณ ชัยนุรักษ์ (2558) พบว่า 

ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์นํ้ามันปาล์มท่ีพบเห็นบ่อยที่สุด ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ โทรทัศน์ นอกจากน้ัน 

รูปแบบของรายการส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์ท่ีร้านค้าปลีกสนใจ คือ ส่วนลดราคาในช่วงเวลาที่กําหนด ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ธมลวรรณ ชัยนุรักษ์ (2558) พบว่า รูปแบบรายการส่งเสริมการขายนํ้ามันปาล์มที่ชอบมากท่ีสุด ของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ ่คือ ส่วนลดราคา 

ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ ในครั้งน้ี ผู้ศึกษามี

ข้อค้นพบ ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจํานวนแหล่งซ้ือหรือผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์ท่ีใชบ้ริการ น้อยกว่า 3 แห่ง 

2. บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ของกิจการมากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ลูกค้า 

3. สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีพบเห็นมากที่สุด ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ วิทยุ 

4. รายการส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจมากที่สุดคือ ส่วนลดราคาในช่วงเวลาท่ีกําหนด 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซ้ือ

ปุ๋ยอินทรีย ์ในด้านการส่งเสริมการตลาด มากท่ีสุด และให้ส่วนประสมการตลาด ในดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย น้อยที่สุด 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบน

ประเทศไทยในการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ลําดับแรก คือ 1) การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร  

ป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น 2) ชื่อเสียงและความน่าเช่ือถือของผู้จัดจําหน่าย 3) มีพนักงานขายหรือตัวแทนจําหน่าย

เพียงพอต่อการให้บริการ 4) ข้ันตอนการติดต่อส่ังซ้ือมีความรวดเร็ว 5) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 6) คุณภาพของ

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลติ 7) มีการจัดโปรโมช่ันลดราคาในช่วงเวลาที่กําหนด 8) ส่งสินค้าตรงตามเวลานัดหมาย 9) มีส่วนลด

กรณีซ้ือเงินสด และ 10) มีการแจกของแถม เม่ือซื้อตามปริมาณที่กําหนด ตามลําดับ 

7. เมื่อจําแนกตามลักษณะของกจิการ พบว่า ท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยย่อย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ได้แก่ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผู้จัดจําหน่าย มีคําแนะนําถึงวิธีการใช้ และวิธีการเก็บรักษา สามารถ

ชําระเงินได้หลายวิธี เช่น บัตรเครดิต เช็ค มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย สามารถติดต่อตัวแทน

จําหน่ายได้ง่ายและรวดเร็ว สถานท่ีหรือโรงงานผลิตมีความน่าเชื่อถือ สามารถสั่งสินค้าได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์, 

โทรสาร ส่งสินค้าตรงตามเวลานัดหมาย การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ และมีการจัดพนักงานแนะนํา

สินค้าประจําร้าน (PC/Demo) ให้แก่ร้านค้า  
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 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา สามารถนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์สําหรับ 

ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยเม่ือพิจารณาตามลักษณะของกิจการ กับ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

ร้านค้าปลีกในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยในการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ ซ่ึงผู้ศึกษาขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ ตามลักษณะของ

กิจการ ไดดั้งต่อไปน้ี 

 ร้านขนาดเล็ก (ขนาด 1 คูหา) 

 เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้วจากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา หากทางผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ต้องการ

มุ่งเน้นร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 1 คูหา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ควรให้ความสําคัญ

ในปัจจัยย่อยแต่ละด้าน ดังน้ี 

� ด้านผลิตภัณฑ ์ควรให้ความสําคัญในเร่ือง คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 

� ด้านราคา ควรให้ความสําคัญในเร่ือง การมีส่วนลดกรณีซื้อเงินสด 

� ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรให้ความสําคัญในเร่ือง ขัน้ตอนการติดต่อส่ังซ้ือมีความรวดเร็ว 

� ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสําคัญในเร่ือง การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร      

ป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น 

 โดยสามารถกําหนดเป็นกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

 1. เน่ืองจากร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 1 คูหา ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยเร่ือง คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ใน

การผลิต สูงสุดเป็นลําดับแรก ดังนั้น ทางผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรนําเสนอผลิตภัณฑ์โดยเน้นความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

ให้เกษตรกรผ่านสื่อต่าง ๆ ท้ังออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline) รวมถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี และถูกต้องตาม 

พรบ.ปุ๋ย มาจําหน่ายเท่าน้ัน นอกจากน้ัน ทางผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีอธิบายถึงขั้นตอนการคัดวัตถุดิบท่ีนําใช้ในการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ โดยอาจจัดทําเป็นวิดีโอสั้น (Clip Video) ประกอบคําอธิบาย ซ่ึงทาง ร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ยังสามารถนํา

ข้อมูลน้ี ไปอธิบายต่อยังเกษตรกรได้ อีกด้วย 

 2. ผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ควรเน้นการแจ้งนโยบายราคาท่ีชัดเจน ให้แก่ร้านค้าปลีก ขนาด 1 คูหา ต้ังแต่เร่ิม

ส่ังซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ เช่น หากทางร้านค้าปลีก ซ้ือมากกว่า 50 กระสอบ และจ่ายเงินสด ทางร้านจะได้รับส่วนลด 3% และถ้า

ส่ังซื้อมากกว่า 100 กระสอบและจ่ายเงินสด ทางร้านจะได้รับส่วนลด 5% เป็นต้น  

 3. ผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ควรเน้นช่องการส่ังซ้ือท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ LINE เว็บไซต์ หรือ สั่งผ่านตัวแทน

ขายได้ เป็นต้น และลดข้ันตอนท่ีไม่จําเป็นและอาจเกิดความผิดพลาดในการรับคําส่ังซ้ือได้ เช่น การส่งสินค้าไปผิดร้าน 

หรือตัวแทนลืมรายการส่ังซื้อของลูกค้า เป็นต้น โดย ผู้ผลิต หรือผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ อาจนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

การบันทึกรายการส่ังซ้ือ และให้มีการแจ้งเตือนตัวแทนจําหน่าย จนกว่าจะมีการจัดส่ง เพื่อไม่ให้ผู้ผลิต หรือผู้จัดจําหน่าย

ปุ๋ยอินทรีย์ พลาดคําส่ังซ้ือจากลูกค้า 
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 4. ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีการส่ือสารกับลูกค้าผ่านส่ือทางวิทยุ เป็นหลัก เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีร้านค้าปลีก

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ มากท่ีสุด และผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรคํานึงถึงการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ หรือ 

Content ของข้อมูลปุ๋ยอินทรีย์ท่ีใช้ในการสื่อสารแก่ร้านค้าปลีก และเกษตรกร เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงสารต่าง ๆ จากทาง

ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงโปรโมช่ันต่าง ๆ อย่างไรก็ตามจากศึกษายังพบว่า ร้านค้าปลีก

ปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 1 คูหา ให้ความสําคัญเร่ือง การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ Facebook, LINE เป็นต้น 

มากกว่า ร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาดมากกว่า 2 คูหา ดังน้ัน ผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ควรเน้นการส่ือสารผ่านช่องทาง

ออนไลน์มากขึ้น อีกด้วย 

 ร้านขนาดปานกลาง (ขนาด 2 คูหา) 

 เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้วจากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา หากทางผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ต้องการ

มุ่งเน้นร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 2 คูหา ซึ่งมีสัดส่วนมากท่ีสุดกว่าทุกกลุ่ม โดยคิดเป็นร้อยละ 50.75 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด ควรให้ความสําคัญในปัจจัยย่อยแต่ละด้าน ดังน้ี 

� ด้านผลิตภัณฑ ์ควรให้ความสําคัญในเร่ือง ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้จัดจําหน่าย 

� ด้านราคา ควรให้ความสําคัญในเร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

� ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรให้ความสําคัญในเร่ือง ขั้นตอนการติดต่อส่ังซ้ือมคีวามรวดเร็ว 

� ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสําคัญในเร่ือง การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ นิตยสาร      

ป้ายโฆษณาต่าง ๆ  เป็นต้น 

 โดยสามารถกําหนดเป็นกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

 1. เน่ืองจากร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 2 คูหา ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยเร่ือง ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ

ผู้จัดจําหน่าย สูงสุดเป็นลําดับแรก ดังน้ัน ทางผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรให้ความสําคัญการสร้างความน่าเชื่อถือโดยการข้ึน

ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ให้ถูกต้อง ตามพรบ.ปุ๋ยอินทรีย์  ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน เช่น 

ใบรับรองมาตรฐาน Q (กรมวิชาการเกษตร)ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movements)  เป็นต้น ด้านการสร้างความน่าเช่ือถือ ทางผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรนําผลิตภัณฑ์ตัวออย่างให้กับ

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีได้รับความเช่ือถือนําไปทดลองใช้  และมีการทําวิจัยรว่มกับมหาวิทยาลัย เพื่อนําผลการทดลอง

หรือวิจัยน้ันมานําเสนอให้กับร้านค้าปลีกหรือเกษตรกรผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น วารสารวิชาการ นิตยสารวิชาการเกษตร ฯลฯ 

รวมถึง การนําผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ท่ีมีอิทธิพลทางสังคม (Influencer) ในภาคการเกษตรนําไปทดลองใช้เพ่ือเพิ่มความน่าเช่ือถือ

ให้กับผลิตภัณฑ์  และด้านบรรจุภัณฑ ์ควรมีการระบุช่ือผู้ผลิต และสถานท่ีผลิตชัดเจน ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ (กระสอบปุ๋ย) 

ท่ีมีคุณภาพ และควรมีการสุ่มตรวจสอบนํ้าหนักกระสอบของปุ๋ย ได้มาตรฐานตรงตามท่ีระบุไว้ด้วยหรือไม่ เน่ืองจากปุ๋ย

อินทรีย์ อาจผลิตไม่ได้มาตรฐาน เช่น ความช้ืนสูง ขั้นตอนการบรรจุนํ้าหนักไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ผู้ผลิตควรสร้าง         

ความน่าเช่ือถือ ผ่านส่ือต่าง ๆ ท้ังออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ ท้ังคุณภาพ  

และถูกต้องตามกฎหมาย 
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 2. ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรเน้นถึงการส่ือสารเร่ืองคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตปุ๋ย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ     

การกําหนดราคาปุ๋ย และผลสัมฤทธ์ิท่ีทางเกษตรกรได้รับ เช่น ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพดีขึ้น ดินมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

เป็นต้น โดยผลสัมฤทธ์ิน้ีจะเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญถึงความคุ้มค่าของราคาปุ๋ยอินทรีย ์ 

 3. ผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ควรเน้นช่องการส่ังซ้ือท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ LINE เว็บไซด์ หรือ สั่งผ่านตัวแทน

ขายได้ เป็นต้น และลดข้ันตอนท่ีไม่จําเป็นและอาจเกิดความผิดพลาดในการรับคําส่ังซ้ือได้ เช่น การส่งสินค้าไปผิดร้าน 

หรือ ตัวแทนลืมรายการส่ังซ้ือของลูกค้า เป็นต้น โดย ผู้ผลิต หรือผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ อาจนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

การบันทึกรายการส่ังซ้ือ และให้มีการแจ้งเตือนตัวแทนจําหน่าย จนกว่าจะมีการจัดส่ง เพื่อไม่ให้ผู้ผลิต หรือผู้จัดจําหน่าย

ปุ๋ยอินทรีย์ พลาดคําส่ังซ้ือจากลูกค้า อย่างไรก็ตามจากศึกษายังพบว่า ร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 2 คูหา  

ให้ความสําคัญเร่ือง สามารถติดต่อตัวแทนจําหน่ายได้ง่ายและรวดเร็ว มากกว่า ร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 1 คูหา 

ดังน้ัน ผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ควรแจ้งกับตัวแทนจําหน่าย ให้ความสําคัญกับการรับสายโทรศัพท์จากลูกค้า และต้องมี

การติดต่อกลับทุกครั้งหากไม่ได้รับสายจากลูกค้า อีกด้วย 

 4. ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรมีการส่ือสารกับลูกค้าผ่านส่ือทางวิทยุ เป็นหลัก เน่ืองจากเป็นช่องทางที่ร้านค้าปลีก

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ มากท่ีสุด และผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรคํานึงถึงการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ หรือ 

Content ของข้อมูลปุ๋ยอินทรีย์ท่ีใช้ในการส่ือสารแก่ร้านค้าปลีก และเกษตรกร เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงสารต่างๆ จากทาง

ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถงึโปรโมชั่นต่างๆ อย่างไรก็ตามจากศึกษายังพบว่า ร้านค้าปลีก

ปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 2 คูหา ให้ความสําคัญเร่ือง การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ Facebook, LINE เป็นต้น 

มากกว่า ร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาดมากกว่า 2 คูหา ดังน้ัน ผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ควรเน้นการสื่อสารผ่านช่องทาง

ออนไลน์มากขึ้น อีกด้วย 

 ร้านขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 2 คูหาข้ึนไป) 

 เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้วจากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษา หากทางผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ต้องการ

มุ่งเน้นร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาดมากกว่า 2 คูหา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ควรให้

ความสําคัญในปัจจัยย่อยแต่ละด้าน ดังน้ี 

� ด้านผลิตภัณฑ ์ควรให้ความสําคัญในเร่ือง ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้จัดจําหน่าย 

� ด้านราคา ควรให้ความสําคัญในเร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

� ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรให้ความสําคัญในเร่ือง การส่งสินค้าตรงตามเวลานัดหมาย 

� ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสําคัญในเร่ือง การมีพนักงานขายหรือตัวแทนจําหน่ายเพียงพอต่อ

การให้บริการ 

 โดยสามารถกําหนดเป็นกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

 1. เน่ืองจากร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาดมากกว่า 2 คูหา ให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยเร่ือง ช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือของผู้จัดจําหน่าย สูงสุดเป็นลําดับแรก ดังน้ัน ทางผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรให้ความสําคัญการสร้างความน่าเช่ือถือ 
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เช่นเดียวกับกลยุทธ์ร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 2 คูหา ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น และจากศึกษายังพบว่า ร้านค้าปลีกปุ๋ย

อินทรีย ์ขนาดมากกว่า 2 คูหา ยังให้ความสําคัญในปัจจัยย่อยด้านนี้ มากกว่า ร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 1 คูหา 

 2. ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ควรเน้นถึงการส่ือสารเร่ืองคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตปุ๋ย มีผลโดยตรงต่อ         

การกําหนดราคาปุ๋ย และผลสัมฤทธ์ิท่ีทางเกษตรกรได้รับ เช่น ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพดีขึ้น ดินมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

เป็นต้น โดยผลสัมฤทธ์ิน้ีจะเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญถึงความคุ้มค่าของราคาปุ๋ยอินทรีย ์

 3. ควรเน้นเร่ืองการส่งสินค้าตรงตามเวลานัดหมาย โดยทางผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์อาจจะนําเทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยการแสดงสถานะของสินค้าหรือปุ๋ยอินทรีย์ ในขณะจัดส่ง เพื่อให้ร้านค้าปลีกสามารถติดตามสถานะของปุ๋ยอินทรีย์ที่สั่ง

ไปแล้วได้ด้วย อย่างไรก็ตามจากศึกษายังพบว่า ร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาดมากกว่า 2 คูหา ให้ความสําคัญเร่ือง 

สามารถติดต่อตัวแทนจําหน่ายได้ง่ายและรวดเร็ว มากกว่า ร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 1 คูหา ดังน้ัน ผู้จัดจําหน่ายปุ๋ย

อินทรีย์ ควรแจ้งกับตัวแทนจําหน่าย ให้ความสําคัญกับการรับสายโทรศัพท์จากลูกค้า และต้องมีการติดต่อกลับทุกครั้ง

หากไม่ได้รับสายจากลูกค้า อีกด้วย 

 4. ควรมีการจัดการตัวแทนจําหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมพื้นท่ีการขาย อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีร้านค้าปลีก  

ไม่สามารถติดต่อตัวแทนจําน่ายได้  อาจเกิดจากตัวแทนมีการเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์บ่อย หรือ ตัวแทนมีพื้นที่              

ความรับผิดชอบหลายจังหวัด ทําให้ไม่สะดวกในการเข้าไปพบร้านค้าปลีกได้สมํ่าเสมอ ดังน้ัน ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่าย  

ควรมีเบอร์ Call Center เพื่อให้ร้านค้าปลีกสามารถติดต่อ หรือ แจ้งปัญหาผ่านทางระบบได้ เพื่อให้ทางผู้ผลิตและผู้จัด

จําหน่าย เร่งทําการแก้ไข โดยส่งตัวแทนรายใหม่ไปดูแลร้านค้าปลีกแทนตัวแทนรายเดิม เพื่อความรวดเร็วใน              

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตามจากศึกษายังพบว่า ร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด

มากกว่า 2 คูหา ให้ความสําคัญเร่ือง การจัดพนักงานแนะนําสินค้าประจําร้าน (PC/Demo) ให้แก่ร้านค้า มากกว่า ร้านค้า

ปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 1 คูหา และ 2 คูหา อาจเน่ืองจากร้านค้าปลีกปุ๋ยอินทรีย์ ขนาดมากกว่า 2 คูหา มีพื้นท่ีใน          

การให้บริการมาก พนักงานของร้านอย่างเดียวอาจจะให้บริการไม่ทั่วถึง ประกอบกับมีสินค้าจําหน่ายในร้านเป็นจํานวน

มาก ดังน้ัน ผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ควรจัดหาพนักงานแนะนําสินค้า ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ รวมถึงให้พนักงานแนะนํา

สินค้าช่วยทางร้านจัดโปรโมชั่น ณ จุดขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้านค้าปลีก อีกด้วย   
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