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งายวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ผา่ น Fan Page บน Facebook ของ
บริ ษทั ปุ๋ ยเคมี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษากับกลุ่มเกษตรกรผูใ้ ช้ปุ๋ยเคมี ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน
200 ราย โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่ออธิ บายถึงลักษณะ
ทัว่ ไปของตัวแปรข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า แฟนเพจ บนเฟสบุ๊ค ที่มีจาํ นวนโพสที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู ้ ขอ้ มูล
ความรู ้ และกิ จกรรมของบริ ษทั อีกทั้งผลการทดสอบค่าเฉลี่ย การซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่เกษตรกร
รับรู ้ขอ้ มูลผ่าน แฟนเพจ บนเฟสบุค๊ ที่เกษตรกรรับรู ้ขอ้ มูล มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ผลการศึ กษา พบว่า ในปั จจุ บนั เกษตรกรไทยมี การใช้งาน Facebook อย่างทัว่ ถึ งแล้ว อี กทั้ง
จํา นวนโพสผ่า น Fan Page บน Facebook ของบริ ษ ทั ส่ ง ผลต่อการรั บ รู ้ ข องเกษตรกร ดัง นั้นการทํา
การตลาดออนไลน์ผ่าน Fan Page บน Facebook จึงเป็ นทางเลื อกที่สําคัญเพื่อสร้ างการรับรู ้ ต่อแบรนด์
(Brand Awareness) และอาจนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต
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The purpose of this research is to study online marketing through the Facebook fan page
of the chemical fertilizer company. The researcher studied with the group of chemical fertilizer
users. In Tha Muang District 200 people in Kanchanaburi Province using descriptive statistics
including frequency distribution, percentage value, average value to describe general characteristics
of general information variables of respondents.
The results showed that Facebook fans on Facebook had a different number of posts, which
affect higher the perception in knowledge and company activities. Moreover the purchase of the
products of the company also links to awareness of through Facebook fan page.
It is clear that, Thai farmers have used Facebook regularly. Also, the number of posts via
the company's Facebook fan page has affected farmers' awareness. Therefore, online marketing via
on social media is an important choice to create brand awareness and may lead to future product
purchase decisions.
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1

บทที่ 1
บทนํา
ความสํ าคัญของปั ญหา
ปุ๋ ยเคมีหรื อปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ ยที่ได้มาจากการผลิ ตหรื อสังเคราะห์โดยผ่าน กระบวนการ
ทางเคมี ประกอบด้วยธาตุอาหารที่สําคัญ 3 ชนิ ด คือ ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) และธาตุ
โพแทสเซี ยม (K) หรื อที่เรี ยกว่า ปุ๋ ย N-P-K ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศเฉลี่ยประมาณปี ละ 5-6
ล้านตัน ซึ่ งหากจําแนกการใช้ปุ๋ยเคมีตามข้อมูลของ IFA ในปี 2553-2557 การใช้ปุ๋ยประเภทไนโตรเจน
(N: สั ดส่ วน 64%), ฟอสฟอรั ส (P: สัดส่ วน19%), และโพแทสเซี ย ม (K: สั ดส่ วน 17%) มี อตั ราการ
เติบโต รวมกันเฉลี่ ยที่ 7.4% ต่อปี ทิศทางการขยายพื้นที่เพาะปลูกในกลุ่มพืชเศรษฐกิจต่างๆจะทําให้
ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีไทยมีแนวโน้มเติบโตดี ต่อเนื่ องใน
ระยะ 1-3 ปี ข้างหน้า ปั จจัยหนุ นจาก 1) สภาพอากาศที่ จะกลับสู่ ภาวะปกติ หลังเผชิ ญภาวะ El Nino
รุ นแรงในช่ วงที่ ผ่า นมา ส่ งผลให้เกษตรกรสามารถขยายพื้ นที่ เพาะปลู กได้ม ากขึ้ น 2) กําลังซื้ อของ
เกษตรกรกระเตื้อง ตามราคาสิ นค้าเกษตรที่เริ่ มทรงตัวจากที่ปรับลดในปี 2560 และ 3) แผนการขยาย
พื้นที่เพาะปลู กอ้อยและปาล์มนํ้ามัน ซึ่ งเป็ นพืชที่มีอตั ราการใช้ปุ๋ยเคมีต่อไร่ สูง (นริ นทร์ ตันไพบูลย์,
2560)
จากสถิติปริ มาณและมูลค่าการนําเข้าปุ๋ ยเคมีของสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จะพบว่า
ปริ มาณและมูลค่าการนําเข้าปุ๋ ยเคมีมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เรื่ อยมา (แผนภูมิที่1 และ 2)
โดยในปี พ .ศ.2560 มีปริ มาณนําเข้าปุ๋ ยเคมี 5,821,559 ตัน และมูลค่าการนําเข้าปุ๋ ยเคมี 57,803 ล้านบาท
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ภาพที่ 1 สถิติปริ มาณการนําเข้าปุ๋ ยเคมีสูตรที่สาํ คัญ ปี พ.ศ. 2556-2560
ที่มา: ฝ่ ายปุ๋ ยเคมี สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (2560)
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ภาพที่ 2 สถิติมูลค่าการนําเข้าปุ๋ ยเคมีสูตรที่สาํ คัญ ปี พ.ศ. 2556-2560
ที่มา: ฝ่ ายปุ๋ ยเคมี สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (2560)
อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีของไทยมีการแข่งขันเข้มข้น ปั จจุบนั ผูผ้ ลิตปุ๋ ยเคมีในประเทศมีเกือบ 300
ราย (ที่มากรมโรงงาน) แต่ตลาดถู กควบคุ มโดยรายใหญ่ในตลาดเพียง 4-5 ราย มีส่วนแบ่งการตลาด
รวมกันถึ ง 90% ทั้งนี้ ส่ วนแบ่งการตลาดของธุ รกิ จปุ๋ ยเคมี อันดับหนึ่ ง คื อ บจก.เจี ยไต๋ ผูผ้ ลิ ตปุ๋ ยตรา
กระต่าย (ส่ วนแบ่งตลาด 28%) รองลงมา ได้แก่ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผ้ ลิตปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ (ส่ วน
แบ่งตลาด 25%) บจก. ไอซี พี เฟอร์ ทิไลเซอร์ ผูผ้ ลิ ตปุ๋ ยตราม้าบิ น (ส่ วนแบ่งตลาด 15%) บจก.ยารา
(ประเทศไทย) ผูผ้ ลิตปุ๋ ยตรายารา (ส่ วนแบ่งตลาด 12%) และบจก.เทอราโกร เฟอร์ ติไลเซอร์ ผูผ้ ลิตปุ๋ ย
ตรามงกุฎ และตราทิพย์ (ส่ วนแบ่งตลาด 10%)
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ภาพที่ 3 ส่ วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีของไทย ปี 2560
ที่มา: Office of Agricultural Economics (2560)
ในสังคมปั จจุบนั ที่โลกออนไลน์กาํ ลังเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นชี วิต เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่
สื่ อออนไลน์ ไ ด้เข้ามามี อิท ธิ พลต่ อเราในทุ กขณะ ทั้ง ความรวดเร็ วและความสะดวกสบายของโลก
ออนไลน์ยงั ถู กนํามาใช้ประโยชน์กบั กลุ่มคนทุ กสาขาอาชี พ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing) ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย เพราะสามารถทําให้ผอู ้ ื่นรู ้จกั เราหรื อสิ นค้าของเราได้
อย่างกว้างขวาง
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คื อ การทํา การตลาดในสื่ อ ออนไลน์ เช่ น โฆษณา
Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อทําให้สินค้า
ของเราเป็ นที่รู้จกั เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรื อ โฆษณาขายสิ นค้าที่จะนํา
สิ นค้าของเราไปเผยแพร่ ตามสื่ อออนไลน์ เพื่อให้ผูอ้ ื่นได้รับรู ้ และเกิดความสนใจ จนกระทัง่ เข้ามาใช้
บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทําได้หลาย
ช่องทาง ดังนี้
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1. Search Engine Marketing คื อ การตลาดบน Search Engine เป็ นการทําให้สินค้าของเราติ ด
อันดับการค้นหาในลําดับแรกๆ ซึ่ งจะทําให้เราถู กค้นพบได้ง่ายและถู กคลิ กได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่ อยู่
ด้านล่างหรื ออยูใ่ นหน้าถัดไป แบ่งออกเป็ น SEO (การทําเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ Google) กับ
PPC (การซื้อ Ads บน Google)
2. Email Marketing คือ การตลาดที่ทาํ ผ่านอีเมล เพื่อส่ งข่าวสาร โปรโมชัน่ ต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย เป็ นการตลาดที่ตน้ ทุนตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรู ปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็ นการทํา
การตลาดที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผูร้ ับภายในเวลาอันรวดเร็ ว
3. Social Marketing คื อ การตลาดที่ ท ํา ผ่ า น Social Network ต่ า งๆ เช่ น Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest ฯลฯ ซึ่ ง Social Marketing กําลังได้รับความนิ ยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งาน
สู งกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น
การสร้างการรับรู ้ให้แก่แบรนด์ (Brand awareness) เพื่อให้เกษตรกรรู ้จกั โดยทําให้แบรนด์ถูก
พบเห็นบ่อยๆ ซึ่ งต้องเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและวางแผนจนเกิดพฤติกรรมการรับรู ้และมีผลต่อแบรนด์ใน
ระยะยาว ยิ่ง เป็ นการสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จให้พ ฒ
ั นาและเติ บ โตขึ้ น โดยผ่า นเครื่ อ งมื อทางสั ง คม
ออนไลน์ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นตัวช่วยที่ทรงอิทธิ พลในการใช้สร้างการตลาดผ่านเครื่ องมือสื่ อสังคมออนไลน์
(Social Media) จากผลการสํารวจ พบว่า คนไทยมีจาํ นวนการใช้ เฟซบุ๊ก (Facebook) สู งถึง 41 ล้านคน
คิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์การเติ บโตขึ้ น 17% หรื อคิ ดเป็ น 60% ของจํานวน ประชากรในประเทศ ส่ วนทวิต
เตอร์ มีการใช้ปัจจุบนั 5.3 ล้านราย มียอดการใช้งานเติบโตขึ้น 1.2 ล้าน คน หรื อคิดเป็ น 18% ของการ
เติ บโต ขณะที่ อินสตาแกรมมี จาํ นวนใช้งาน 7.8 ล้านคน ส่ วนไลน์มี จํานวน 33 ล้านคน คนไทยถู ก
บัน ทึ ก ในปี 2558 ว่า ใช้ง านเฟซบุ๊ ก มากเป็ นอัน ดับ 8 ของโลก และเป็ น อัน ดับ 3 ของโซนเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ (Scbsme, 2559)
โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์
(LINE), ทวิตเตอร์ (Twitter), อินสตาแกรม (Instagram) และเว็บไซต์ (Web Site) ในเดือน ตุลาคม 2561
ของแบรนด์ปุ๋ยเคมี 4 บริ ษทั คือ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผ้ ลิตปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ, บจก.ไอซี พี เฟอร์ ทิ
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ไลเซอร์ ผูผ้ ลิตปุ๋ ยตราม้าบิน, บจก.ยารา (ประเทศไทย) ผูผ้ ลิตปุ๋ ยตรายารา และบจก.เทอราโกร เฟอร์ ติไล
เซอร์ ผูผ้ ลิตปุ๋ ยตรามงกุฎ พบข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. เฟซบุ๊ก (Facebook) : พบว่าแบรนด์ปุ๋ยเคมี ท้ งั 4 บริ ษทั มีการทํา Fan Page ในทุกๆแบรนด์
โดยจากการเก็ บ ข้อมู ล จํา นวนกดถู ก ใจ (Like) และกดติ ดตาม (Follow) ในแต่ ล ะ Fanpage ในเดื อ น
ตุลาคม 2561 - มกราคม ปี 2562 นั้น พบว่ามีเป็ นจํานวนมาก และมีอตั ราที่เพิ่มขึ้น ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จํา นวนกดถู ก ใจในแต่ล ะ Fanpage ของแบรนด์ปุ๋ ยเคมี ท้ งั 4 บริ ษ ทั เดื อน ตุ ล าคม 2561 มกราคม ปี 2562
Facebook Fanpage
ปุ๋ ยตรามงกุฎ (บจก.เทอราโกร)
ปุ๋ ยตราม้าบิน (บจก. ไอซี พี เฟอร์ ทิ
ไลเซอร์ )
ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ (บมจ.ไทย
เซ็นทรัลเคมี)
ยารา ประเทศไทย (บจก.ยารา
(ประเทศไทย))
ที่มา: จากการสํารวจ

ตุลาคม
13,849
20,452

จํานวนกดถูกใจ (Like)
พฤศจิกายน
ธันวาคม
14,609
14,909
20,495
20,565

มกราคม
15,550
20,986

5,854

5,957

6,123

6,251

33,518

33,696

33,786

33,982
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ตารางที่ 2 จํานวนกดติ ดตามในแต่ละ Fanpage ของแบรนด์ปุ๋ยเคมีท้ งั 4 บริ ษทั เดื อน ตุลาคม 2561 มกราคม ปี 2562
Facebook Fanpage
ปุ๋ ยตรามงกุฎ (บจก.เทอราโกร)
ปุ๋ ยตราม้าบิน (บจก. ไอซี พี เฟอร์ ทิ
ไลเซอร์ )
ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ (บมจ.ไทย
เซ็นทรัลเคมี)
ยารา ประเทศไทย (บจก.ยารา
(ประเทศไทย))
ที่มา: จากการสํารวจ

ตุลาคม
13,902
20,851

จํานวนกดติดตาม (Follow)
พฤศจิกายน
ธันวาคม
13,948
14,304
20,872
20,902

มกราคม
15,104
20,957

5,875

6,008

6,189

6,234

34,080

34,082

33,453

33,801

จากการศึกษา Fan Page บน Facebook ของแบรนด์ปุ๋ยเคมีท้ งั 4 บริ ษทั นั้นจะสามารถแยกการ
โพสออกเป็ นประเด็นได้ 4 ประเด็น คือ 1.ข้อมูลความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ 2.ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า และ
โปรโมชัน่ 3.ข้อมูลข่าวสาร การดําเนิ นงานของบริ ษทั และ 4.กิจกรรมให้ร่วมสนุ ก แจกของสมนาคุ ณ
โดยจํานวนการโพสของแต่ละ Facebook Fanpage มีความมากน้อย และความถี่ที่แตกต่างกันไป
2. ไลน์ (LINE) : พบว่าแบรนด์ปุ๋ยเคมีท้ งั 4 บริ ษทั ยังไม่มีการทํา Line@ ในทุกๆแบรนด์ แต่
จากการสํารวจพบว่า จะมีการสร้างกลุ่ม Line เฉพาะร้านค้ากับเกษตรกรโดยตรงเพียงเท่านั้น
3. ทวิตเตอร์ (Twitter) : พบว่า แบรนด์ปุ๋ ยเคมี ท้ งั 4 บริ ษ ทั ไม่ มี ทวิตเตอร์ (Twitter) ในทุกๆ
แบรนด์ เนื่ องจาก ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ค่อนข้างใหม่สําหรับ
เกษตรกร และยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเกษตรกรอย่างกว้างขวาง
4. อินสตาแกรม (Instagram) : พบว่าแบรนด์ปุ๋ยเคมีท้งั 4 บริ ษทั ไม่มี อินสตาแกรม (Instagram)
ในทุกๆแบรนด์
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ดังนี้

5. เว็บไซต์ (Web Site) : พบว่าแบรนด์ปุ๋ยเคมีท้ งั 4 บริ ษทั มีเว็บไซต์ (Web Site) ในทุกๆแบรนด์

5.1 ปุ๋ ยตรามงกุฎ (บจก.เทอราโกร) : http://www.mongkud.com/
5.2 ปุ๋ ยตราม้าบิน (บจก. ไอซีพี เฟอร์ ทิไลเซอร์ ) : http://www.icpfertilizer.com/
5.3 ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ (บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี) : http://www.tcccthai.com/th/
5.4 ยารา ประเทศไทย (บจก.ยารา (ประเทศไทย)) : https://www.yara.co.th/
โดยจากการศึกษาเว็บไซต์ (Web Site) ของแบรนด์ปุ๋ยเคมีท้ งั 4 บริ ษทั ในเดื อน ตุลาคม 2561
นั้นพบว่า เว็บไซต์ (Web Site) ของแบรนด์ปุ๋ยเคมีท้ งั 4 บริ ษทั มีลกั ษณะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันคือ จะมี
เนื้ อหาเกี่ ยวกับความเป็ นมาของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ข่าวสารความเคลื่ อไหวของบริ ษทั
และช่ องทางการติ ดต่ อ ซึ่ ง ทั้ง 4 เว็บ ไซต์ (Web Site) ข้า งต้นนั้นมี ก ารเคลื่ อนไหวของข้อมู ล ที่ เ ป็ น
ปั จจุบนั ค่อนข้างน้อย ไม่มีการแสดงจํานวนผูเ้ ข้าชม และไม่สามารถศึกษาการตอบโต้ระหว่างบริ ษทั
และกลุ่มลูกค้าได้
ซึ่งจากการศึกษาสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของแบรนด์ปุ๋ยเคมีท้ งั 4 บริ ษทั ข้างต้นแล้ว
นั้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) เพราะในแต่ละ Fan
Page บน Facebook ของแบรนด์ปุ๋ยเคมีท้ งั 4 บริ ษทั มีการโพสที่หลากหลาย และจากการศึกษาในเดือน
ตุลาคม 2561-มกราคม ปี 2562 นั้นจะเป็ นที่สังเกตได้ว่าจํานวนโพสผ่าน Fan Page บน Facebook ของ
แบรนด์ปุ๋ยเคมีท้ งั 4 บริ ษทั นั้นมีความแตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 จํานวนโพสผ่าน Fan Page บน Facebook ของแบรนด์ปุ๋ยเคมีท้ งั 4 บริ ษทั เดือน ตุลาคม 2561
- มกราคม ปี 2562
Facebook Fanpage
ปุ๋ ยตรามงกุฎ (บจก.เทอราโกร)
ปุ๋ ยตราม้าบิน (บจก. ไอซี พี เฟอร์
ทิไลเซอร์ )
ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ (บมจ.ไทย
เซ็นทรัลเคมี)
ยารา ประเทศไทย (บจก.ยารา
(ประเทศไทย))
ที่มา: จากการสํารวจ

จํานวนโพส
ตุลาคม พฤศจิกายน
ธันวาคม
10
8
9
10
22
6

มกราคม
12
10

รวม
39
48

5

5

5

7

22

16

17

15

17

65

ปุ๋ ยตรามงกุ ฎ และปุ๋ ยตราหัว วัว -คัน ไถ เป็ นแบรนด์ ปุ๋ ยเคมี ที่ มี ก ารโพสผ่า น Fan Page บน
Facebook น้อย โดยจํานวนการโพสอยูท่ ี่ 39 และ 22 ตามลําดับ และปุ๋ ยตราม้าบิน และยารา ประเทศไทย
เป็ นแบรนด์ปุ๋ยเคมีที่มีการโพสผ่าน Fan Page บน Facebook มาก โดยจํานวนการโพสอยูท่ ี่ 48 และ 65
ตามลําดับ จึงเป็ นเหตุผลให้สนใจในการศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ผ่าน Fan Page บน Facebook
ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี ต่อเกษตรกรว่ามีการรับรู ้ ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน Facebook มากน้อยเพียงใด และ
ภายหลังการรับรู ้น้ นั เกษตรกรมีการตอบสนองอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีของบริ ษทั อีกทั้งยังต้องการ
ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ Facebook ของเกษตรกร เพื่อนําไปพัฒนาการทําการตลาดผ่าน Fan Page บน
Facebook ให้เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี ต่อไป โดยผูว้ ิจยั จะเลื อกทําการศึ กษาจาก Fan Page บน
Facebook ของแบรนด์ปุ๋ยเคมี 4 บริ ษทั ดังนี้ (1) ปุ๋ ยตรามงกุฎ (2) ปุ๋ ยตราม้าบิน (3) ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ
(4) ยารา ประเทศไทย
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาการรับรู ้ขอ้ มูลของเกษตรกรผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี
3. เพื่อศึกษาการตอบสนองของเกษตรกรภายหลังการรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน Facebook
ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นข้อเสนอแนะสําหรับผูท้ าํ ธุ รกิจค้าปุ๋ ยเคมี ถึงการทําการตลาดออนไลน์ผา่ น Fan Page
บน Facebook
2. เพื่อให้ทราบถึ งพฤษติกรรมการใช้ Facebook ของเกษตรกร เพื่อนําไปเป็ นข้อมูลในการทํา
การตลาดออนไลน์ผา่ น Fan Page บน Facebook

สมมติฐานงานวิจยั
1. เกษตรกรส่ วนมากใช้ Facebook ในการค้นหาข้อมูลปุ๋ ยเคมี
2. บริ ษทั ที่มีจาํ นวนโพสต์มาก มีผลต่อการรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน Facebook ของ
เกษตรกร
3. เกษตรกรจะซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ตนรับรู ้ ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน Facebook มากกว่าของ
บริ ษทั ที่ตนไม่รับรู ้
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ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาการตอบสนองของเกษตรกร ต่อการทําการตลาดออนไลน์ผ่าน Fan
Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจยั ดังนี้
ขอบเขตพื้นที่วจิ ยั : ศึกษาจากเกษตรกรผูใ้ ช้ปุ๋ยเคมี จํานวน 200 ราย ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ขอบเขตเวลาวิจยั : ช่วงเวลาในการศึกษา เดือนมกราคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562
ขอบเขตเนื้อหาที่วจิ ยั : โดยได้เลือกทําการศึกษาเครื อข่ายออนไลน์เฉพาะ Facebook

คํานิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในการวิจัย
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คื อ การทํา การตลาดในสื่ อออนไลน์ เช่ น โฆษณา
Facebook,โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อทําให้สินค้า
ของเราเป็ นที่ รู้จกั เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆในการโฆษณาเว็บไซต์ หรื อโฆษณาขายสิ นค้าที่ จะนํา
สิ นค้าของเราไปเผยแพร่ ตามสื่ อออนไลน์ เพื่อให้ผูอ้ ื่นได้รับรู ้ และเกิดความสนใจ จนกระทัง่ เข้ามาใช้
บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทําได้หลาย
ช่องทาง ดังนี้
1. Search Engine Marketing คื อ การตลาดบน Search Engine เป็ นการทํา ให้สิ น ค้า ของเราติ ด
อันดับการค้นหาในลําดับแรกๆ ซึ่งจะทําให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์
ที่อยูด่ า้ นล่างหรื ออยูใ่ นหน้าถัดไป แบ่งออกเป็ น SEO (การทําเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ
Google) กับ PPC (การซื้อ Ads บน Google)
2. Email Marketing คือ การตลาดที่ทาํ ผ่านอีเมล เพื่อส่ งข่าวสาร โปรโมชัน่ ต่างๆ ถึ งลูกค้าที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย เป็ นการตลาดที่ตน้ ทุนตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรู ปแบบอื่นๆ อีกทั้งยัง
เป็ นการทําการตลาดที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผูร้ ับภายในเวลาอันรวดเร็ ว
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3. Social Marketing คื อ การตลาดที่ ท ํ า ผ่ า น Social Network ต่ า งๆ เช่ น Facebook, Twitter,
Instagram, ฯลฯ ซึ่ ง Social Marketing กําลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งาน
สู งกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น
เว็บไซต์ เครื อข่ ายสั งคมเฟซบุ๊ค (Facebook) เป็ นเว็บเครื อข่ายสังคม (Social Network) ที่เปิ ดให้
ทุ กคนได้สมัครเป็ นสมาชิ ก และสมาชิ กเหล่านี้ สามารถร่ วมแบ่ งปั นความคิ ดเห็ น ความรู ้ สึก ข้อมูล
ข่าวสาร รู ปภาพ วิดีโอ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นวิธีการนําเสนอรู ปแบบการใช้ชีวิตของตนเองอย่างหนึ่ ง Facebook
ถูกก่อตั้ง และพัฒนาโดย Mr.Mark Zuckerburg นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด เมื่อปี ค.ศ. 2004
Facebook จัดได้ว่า เป็ นสั ง คมออนไลน์ ที่ มี เครื่ องมื อ และลู ก เล่ นมากมายที่ ช่ วยให้ ผูใ้ ช้ง าน
ติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สะดวก รวดเร็ ว และสนุ กสนาน ไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ ช้งานแบบ
ส่ วนตัว หรื อใช้งานในเชิ งธุ รกิจสามารถใช้งาน Facebook ได้จากทั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และ
จากโทรศัพท์มือถื อ โดยเข้าจาก m.facebook.com ซึ่ งเป็ นช่ องทางที่สะดวก และรวดเร็ ว ในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่อพั เดทกันตลอดเวลา
แฟนเพจ (FanPage) คื อ Page ที่ ส ร้ า งขึ้ นมาเพื่อที่ จะประชาสั ม พันธ์ ส่ิ ง ต่ า งๆ เช่ น ข่ า วสาร
กิ จกรรม ตลอดจนสิ นค้าและบริ การต่างๆ ให้กบั เพื่อนๆ หรื อบุคคลอื่ นๆ ที่ กาํ ลังมองหาหรื อมีความ
สนใจในสิ่ ง ที่ ป ระชาสั ม พันธ์ เราสามารถใช้ป ระโยชน์ จาก Fan Page ได้ใ นหลายๆ ด้า น เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โฆษณาสิ นค้า สร้างเพื่อติดตามดาราหรื อตั้งเป็ นแฟนคลับ เผยแพร่ ขอ้ มูลจาก
เว็บไซต์และบริ การต่างๆ ในเชิ งธุ รกิจได้ และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ ง
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถทําได้โดยใช้ Fan Page ซึ่ งจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
เป็ นอีกช่องทางที่เข้ากลุ่มเป้ าหมายที่อยูบ่ นโลกออนไลน์
รั บรู้ ข้อมูล หมายถึง การที่เกษตรกร ได้พบเห็นและได้ยินข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริ ษทั ผ่าน
ทางผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี
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แนวความคิดและทฤษฎีในการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ ซึ่ งจะส่ งผล
ต่อการรับรู ้ และการตอบสนองของเกษตรกร และได้นาํ เสนอทฤษฎีตามลําดับดังนี้
1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
2. ทฤษฎีการการรับรู ้ขอ้ มูล
3. ทฤษฎีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
4. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดของเครื่ องมือทางการตลาดที่บริ ษทั นํามาใช้เพื่อบรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ท างการตลาดของบริ ษทั ในตลาดเป้ า หมาย )Kotler, 2003 :17) โดยจํา แนกเครื่ องมื อนี้
ออกเป็ น 4 กลุ่ มใหญ่ๆ เรี ยกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ )Product) ราคา )Price) ช่ องทางการจัด
จําหน่าย )Place) และการส่ งเสริ มการตลาด )Promotion) ซึ่ งจะใช้ได้ดีกบั ธุ รกิจจําหน่ายสิ นค้า
1. ผลิตภัณฑ์ )Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อเสนอความต้องการของลูกค้าให้
พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์อาจมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด
สถานที่ องค์กร หรื อบุคคล ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ )Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกค้า จึงจะทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรื อความแตกต่างทางการ
แข่งขัน )Competitive Differentiation)
1.2 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ )Product Component) เช่น ประโยชน์ พื้นฐาน รู ปร่ าง
ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้า
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1.3 การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั เพื่อแสดงตําแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้า
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ )Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่ และ
เป็ นการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึน ต้องคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียง่ิ ขึ้น
1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมของผลิตภัณฑ์ )Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์
)Product Line) ส่ วนประสมของผลิตภัณฑ์ )Product Mix) หมายถึง กลุ่มของสิ นค้าหลายชนิด ธุ รกิจใด
ธุ รกิจหนึ่งเสนอขายให้กบั ผูซ้ ้ื อ บริ ษทั ส่ วนใหญ่จะต้องมีผลิตภัณฑ์มากกว่า ราย เช่น ร้านสรรพาหารมี 1
รายการ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายสาย แต่ละสายผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 7,000 สิ นค้า
ผลิตภัณฑ์หลายยีห่ อ้
2. ราคา )Price) หมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ราคาเป็ นต้นทุนของลู กค้า ลู กค้าจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า )Value) และราคา )Price) ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคา เขาก็จะ
ตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคํานึ งถึ งคุ ณค่าที่รับรู ้ )Perceived Value) ในสายตา
ของลูกค้า โดยพิจารณาจากการยอมรับจากลูกค้า ต้นทุนของสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การตั้งราคา
จะต้องคํานึงถึงต้นทุนทั้งสิ้ นบวกด้วยกําไรที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ยงั ต้อง คํานึงถึงการแข่งขัน การแข่งขัน
ที่รุนแรง มีคู่แข่งมาก มีแนวโน้มที่จะต้องตั้งราคาตํ่าเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้
3. การจัด จํา หน่ า ย (Place หรื อ Distribution) การจัด จํา หน่ า ย หมายถึ ง กิ จ กรรมซึ่ งทํา ให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ นที่ ห าง่ า ยสํ า หรั บ ลู ก ค้า เมื่ อ เขาต้อ งการหรื อ โครงสร้ า งช่ อ งทางที่ ใ ช้เ พื่ อ เคลื่ อ นย้า ย
ผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์กรไปยังตลาดลักษณะองค์ประกอบของการจัดจําหน่าย ประกอบด้วย
1.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายไปยังตลาดหรื อ
หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่อาํ นวยการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังลูกค้า
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1.2 การกระจายสิ นค้า หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จาก
ผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อหมายถึง กิจกรรมการขนส่ ง และเก็บรักษาสิ นค้าของธุ รกิจภายในระบบ
ช่องทาง เพื่อให้เกิดการประสานงานและต้นทุนในการจัดจําหน่ายตํ่าสุ ด โดยมีระดับการให้บริ การลูกค้า
ที่เหมาะสม
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารข้อมูลระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อเพื่อ
สร้ า งทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ดต่อสื่ อสารอาจใช้พ นัก งานขาย หรื อไม่ใ ช้บุ ค คล โดย
พิจารณาความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่สาํ คัญมี ดังนี้
1.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมการเสนอข่าวสาร เป็ นการจูงใจ เกี่ยวกับ
องค์กร สิ นค้า และบริ การ โดยมีการจ่ายเงินซื้อสื่ อโฆษณา โดยสื่ อที่ใช้เรี ยกว่า สื่ อมวลชน ได้แก่
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร นอกจากนี้ยงั มีสื่อกลางแจ้ง เช่น บิลบอร์ ดยานพาหนะ สื่ อ
โฆษณาในร้านค้า เช่น ป้ ายโฆษณาบนชั้นวางสิ นค้า
1.2 การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการสื่ อสารและจูงใจโดยใช้บุคคล เป็ น
การติดต่อสื่ อสารจากผูข้ ายไปยังผูซ้ ้ือโดยตรง ผูข้ ายสามารถเห็นหรื อได้ยนิ ปฏิกิริยาของผูซ้ ้ือ และ
ปรับปรุ งเนื้อหาข่าวสารให้เหมาะสม ผูข้ ายจะพยายามช่วยเหลือ และโน้มน้าวลูกค้าให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อ
บริ การของบริ ษทั การใช้พนักงานขายเหมือนการโฆษณา ตรงที่การใช้พนักงานขายนั้นผูข้ ายสามารถ
รับรู ้และประเมินผลจากผูซ้ ้ือได้ทนั ที
1.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นกิจกรรมที่กระตุน้ ความสนใจให้ลูกค้า
ทกลองใช้และซื้ อสิ นค้า โดยการนําเสนอสิ่ งจูงใจให้กบั ลูกค้า เช่น การแจกสิ นค้าตัวอย่าง การแจกคูปอง
การลดราคา การแข่งขัน การชิงโชค เป็ นต้น เครื่ องมือเหล่านี้จะกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเร็ วขึ้น
1.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) เป็ นการวางแผน
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร เป็ นการสื่ อสารที่ไม่ได้ใช้เงินซื้ อสื่ อ
มักอยูใ่ นรู ปข่าว หรื อประกาศเกี่ยวกับองค์กร สิ นค้าและบริ การ นอกจากนี้ยงั รวมถึงการจัดแถลงข่าว
การเข้าร่ วมกิจกรรมของชุมชน การจัดหาทุน การเป็ นผูส้ นับสนุนกิจกรรมพิเศษ หรื อกิจกรรมสาธารณะ
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เพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ข้อได้เปรี ยบของการประชาสัมพันธ์เมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ส่ งเสริ มการตลาดรู ปแบบอื่นๆ คือ ความน่าเชื่ อถือ นอกจากนี้ยงั มีตน้ ทุนตํ่า เพราะไม่ตอ้ งจ่ายค่าเวลา
หรื อพื้นที่สื่อ
1.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่นกั การตลาดใช้เพื่อ
ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรง และสร้างให้เกิดการตอบสนองในทันทีในทันใด เช่น การใช้จดหมายตรง
(Direct Mail) โบวชัวร์ แคตตาล็อก ติดต่อกับลูกค้าเป้ าหมาย

ทฤษฎีการการรับรู้ ข้อมูล
ความหมายของการรับรู้
ชิ ฟ แมน และคานัค (ชู ชัย สมิ ท ธิ ไ กล. 2556: 120; อ้า งอิ ง จาก Schiffman; & Kanuk.2007) ให้
ความหมายของการรั บ รู ้ (Perception) คื อ กระบวนการซึ่ งบุ ค คลมี ก ารเลื อ ก จัด ระเบี ย บ และแปล
ความหมายของสิ่ งเร้า ให้กลายเป็ นสิ่ งที่มีความหมาย และมีความสอดคล้องกัน
ฮาโรลด์ ดับเบิ้ลยู เบอร์ แมน (สุ โขทัยธรรมมาธิ ราช 2538: 204 อ้างอิงจาก Harold W.Berkman.
n.d.) ให้ความหมายของการรับรู ้วา่ หมายถึง หนทางซึ่ งบุคคลรวบรวม ดําเนิ นกระบวนการ และตีความ
ข้อมูลจากสภาวะแวดล้อม ซึ่ งคํากล่าวโดยสรุ ปแล้วการรับรู ้จึงหมายถึงกระบวนการที่มนุษย์ใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 โดยทางตา หู จมูก ลิ้น หรื อสัมผัส ในการรับการกระตุน้ จากสภาวะแวดล้อมภายนอกใน
ลัก ษณะ รู ป รส กลิ่ น เสี ย ง หรื อ สั ม ผัส แล้ว ส่ ง ผ่า นไปยัง สมอง มี ก ารจัด ระบบ และตี ค วามแปล
ความหมายสิ่ งเร้ าเกิดความหมายที่เป็ นที่ เข้าใจของผูบ้ ริ โภค แล้วเก็บสะสมไว้ในความทรงจํา หรื อมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมนั้น
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 66) ให้ความหมายของการรั บรู ้ (Perception) ว่าเป็ นกระบวนการที่
บุคคลแปลความจากสิ่ งที่สัมผัส โดยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ และตีความเป็ นข้อมูลตามความสามารถ
และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล หรื อจะกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ กระบวนการมองโลกรอบตัวของบุคคล
ซึ่ งแต่ละบุคคลอาจจะมีการรับรู ้ ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ ที่มีส่ิ งเร้าเดี ยวกันก็ตาม ทั้งนี้
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เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ความต้องการ ค่านิยม หรื อประสบการณ์ เดิม
โดยทั่ว ไปแล้ว กระบวนการรั บ รู ้ ข องบุ ค คลเกิ ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งจากการรู ้ สึ ก (Sensation) ประกอบด้ว ย
ขั้นตอนต่างๆ รวม 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกรับรู ้ การจัดระเบียบการ รับรู ้ และการแปลความหมาย ดัง
ในภาพประกอบ 4
สิ่ งเร้า

การเปิ ดสิ่ ง

ภาพ
เสี ยง
กลิ่น
รส
สัมผัส

ตา
หู
จมูก
ปาก
ผิวหนัง
การรู ้สึก

การเลือก

การจัดระเบียบ

การแปล
ความหมาย

การรับรู ้

ภาพที่ 4 กระบวนการรับรู ้
ที่มา: ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 66)
กระบวนการรับรู้ ของผู้บริ โภค
การรับรู ้ ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของการแสดงพฤติกรรมใดๆ ของบุคคล การรับรู ้ ของบุคคลเป็ น
การเปิ ดรับข้อมูล ซึ่ งจะส่ งผลต่อการนึ กคิดการตัดสิ นใจ และแสดงพฤติกรรมในที่สุด การที่จะทําให้
ผูบ้ ริ โภคมี พฤติ กรรมใดๆ ต้องเข้าใจว่ากระบวนการในการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภคเกิ ดขึ้ นอย่างไร ซึ่ งเรา
สามารถแบ่งกระบวนการในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 4 ขั้นตอนคือ
1. การถ่ายทอดความรู ้สึก (Conveyance) คือ การเปิ ดรับข้อมูล (Selective Exposure) จากสิ่ งเร้า
ต่างๆ ที่มากระทบต่อประสาทสัมผัสทั้งห้า และตั้งใจรับข้อมูลที่ตนเองเลื อกสรร (Selective Attention)
เข้ามาสู่ ความรู ้สึกนึกคิดที่ได้รับจากตัวกระตุน้ โดยผ่านประสาทสัมผัสไปยังสมอง และจิตใจ
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2. การจําแนกรายละเอียดของความรู ้สึก (Elaborated) คือ การจําแนกรายละเอียดของความรู ้สึก
ที่เกิดขึ้นตามความรู ้สึกในจิตใจ ความรู ้ และประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค
3. ความเข้ า ใ จที่ เกิ ดขึ้ นจาก สิ่ งที่ รั บรู ้ (Comprehension) คื อ ความเข้ า ใ จใ นข้ อ มู ล
(Comprehension) ไม่ได้หมายความว่าเข้าใจถูกต้องเสมอไป การตีความขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ การประมวลความรู ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากสิ่ งที่รับรู ้

ต่อไป

4. รั กษาข้อมู ล (Retention) จดจําข้อมูลที่ ได้รับ และนําไปสู่ กระบวนการในการตัดสิ นใจขั้น

การเลือกรับรู ้ (Perceptual Selection) หมายถึง การที่บุคคลมีการเลือกว่าจะรับรู ้ส่ิ งเร้าใดบ้าง ใน
สถานการณ์ ทว่ั ไป บุคคลจะได้รับสิ่ งเร้าจํานวนมากมาย แต่จะเลื อกให้ความสนใจแก่สิ่งเร้าเพียงไม่กี่
อย่างเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การไปซื้ อสิ นค้าในซู เปอร์ มาร์ เก็ต ผูบ้ ริ โภคจะมองเห็นสิ นค้าจํานวนมากมาย
นับหมื่นชนิดที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านสี สัน ขนาด และรู ปทรง รวมทั้งผูค้ นจํานวนมากที่มาซื้ อหา
สิ น ค้า เช่ น กัน ได้รั บ กลิ่ น ต่ า งๆ หลากหลายชนิ ด และได้ยิ น เสี ย งต่ า งๆนานา ทั้ง จากเครื่ อ งคิ ด เงิ น
เครื่ อ งปรั บ อากาศ หรื อ การโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ อย่า งไรก็ ต าม แม้ผู ้บ ริ โ ภคจะได้รั บ สิ่ ง เร้ า ที่
หลากหลายจํานวนมากมาย แต่ก็จะเลื อกรั บรู ้ แต่เฉพาะสิ่ งเร้ าที่ ตนเองให้ความสนใจและต้องการซื้ อ
เท่านั้น
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเลือกรับรู้ ของผู้บริโภค ประกอบด้วยปั จจัยดังต่อไปนี้
1. ลักษณะของสิ่ งเร้ า (Nature of the Stimulus) หมายถึง ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์คุณสมบัติทาง
กายภาพ การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ชื่อหรื อตราสิ นค้า และการโฆษณา ตัวอย่างเช่น สิ นค้าที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์
สวยงาม และมีสีสันสะดุดตา ย่อมจะทําให้ผบู ้ ริ โภคใส่ ใจรับรู ้มากกว่าสิ นค้าที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่สวย หรื อ
สี สันไม่สวยงาม
2. ความคาดหวัง (Expectation) ผูบ้ ริ โภคมี แนวโน้ม ที่ จะรั บ รู ้ ผ ลิ ตภัณฑ์ และคุ ณสมบัติข อง
ผลิตภัณฑ์ตามความคาดหวังของตนเอง ซึ่ งเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตของตนเอง รวมทั้งการ
ได้รับคําบอกเล่าของบุคคล หรื อสื่ อต่างๆ
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3. แรงจูงใจ (Motives) ผูบ้ ริ โภคมักจะรับรู ้ส่ิ งต่างๆ ตามแรงผลักดัน หรื อความต้องการของตน
ยิ่งระดับความต้องการนั้นสู งมากเท่าใด ก็จะทําให้ผูบ้ ริ โภคใส่ ใจต่อสิ่ งเร้าที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองมากขึ้นเท่านั้น
การเปิ ดรับข่ าวสาร
ข่าวสารเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการสื่ อสาร ข่าวสารมีความสําคัญและจําเป็ นสําหรับ
มนุษย์ มนุษย์พ่ ึงพาข่าวสารต่างๆ เพื่อประกอบการจัดสิ นใจ ยิง่ สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนคลุมเครื อก็
ยิง่ ต้องการข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น มนุษย์จึงเลือกที่จะเปิ ดรับข่าวสารและมีพฤติกรรมในการเลือกเปิ ดรับ
ตามความชอบ และตอบสนองความต้องการรวมทั้งจุดประสงค์ของตน Becker (อ้างถึงใน นภาพร เจตะ
วัฒนะ, 2547, น. 48) จําแนกพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารตามวัตถุประสงค์ 3 อย่าง ได้แก่
1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) หมายถึง การที่บุคคลแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่ องทัว่ ๆไปเพื่อให้ตนเองคล้ายคลึงกับบุคคลอื่น
2. การเปิ ดรั บ ข้อมู ล (Information Receptivity) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลเปิ ดรั บ ข่ า วสารเพื่ อให้
ทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจและอยากรู ้ในกรณี เฉพาะเจาะจง
3. การเปิ ดรั บ ประสบการณ์ (Experience Receptivity) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลเปิ ดรั บ ข่ า วสาร
เพราะต้องการกระทําใดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ บุคคลจึงมีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับข่าวสาร
ตลอดเวลา เพียงแต่แตกต่างกันไปตามประเภทข่าวสาร สื่ อ และวัตถุประสงค์ของการเปิ ดรับ
การวัดการรับรู้
กมลรัตน์ หล้าสุ วงษ์ (อ้างถึ งใน มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์, 2553, น. 23) กล่าวว่า การวัดการรับรู ้
นั้นส่ วนใหญ่แล้วใช้วิธีก ารที่ คล้ายคลึ งกับการวัดเจตคติ การวัดค่านิ ยมและการวัดบุ คลิ กภาพ ทั้งนี้
เพราะว่าการรับรู ้น้ นั เป็ นขั้นหนึ่งของเจตคติการวัดค่านิยม และการวัดบุคลิกภาพ การวัดการรับรู ้จึงรวม
รวบได้ ดังนี้
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1. การสังเกต (observation)
1.1 สังเกตที่ใบหน้าของบุคคลว่ามีการแสดงออกทางสี หน้าอย่างไร
1.2 สังเกตที่สายตาหรื อแววตา
1.3 พิจารณาที่บุคลิกภาพ ท่าทางของร่ างกาย เช่น มีอาการตื่นเต้นหรื อไม่เพียงใด
1.4 พิจารณาที่เจตนารมณ์ของบุคคลว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมามีเจตนาอย่างไร
2. การใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ดังนี้
2.1 แบบสอบถามที่มีคาํ ถามเป็ นข้อความที่มีเพียงความคิดเดียว โดยให้เลือกตอบว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ใช่-ไม่ใช่ ถูก-ผิด ซึ่ งในบางครั้งอาจมีคาํ ว่า ไม่แน่ใจ อยูด่ ว้ ยก็ได้
2.2 แบบสอบถามที่ ค าํ ถามมี หลายตัวเลื อกเป็ นมาตรวัด (Scaling) เป็ นคํา ถามที่ มี ป ระโยค
คําถามและมี คาํ ตอบที่ เป็ นระดับการรั บรู ้ มากน้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คื อ ปฏิ บตั ิ ไม่
ปฏิ บตั ิ หรื อ 3 ระดับ คือ ปฏิ บตั ิ ปฏิบตั ิบางครั้ง ไม่ได้ปฏิ บตั ิ หรื อ 5 ระดับ เช่ น ปฏิ บตั ิมากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.3 การใช้แบบทดสอบและเครื่ องมือทางจิตวิทยา โดยผูท้ าํ การทดสอบเสนอสิ่ งเร้าแก่ผูถ้ ู ก
ทดสอบ เพื่อให้แสดงพฤติกรรมหรื อคําตอบออกมา สิ่ งเร้านั้นอาจเป็ นรู ปภาพหรื อสิ่ งอื่นก็ได้
ผู ้วิ จ ัย ได้ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารวัด การรั บ รู ้ ว่ า วิ ธี ใ ดบ้า งที่
เหมาะสม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาํ การวัดการรับรู ้โดยการใช้การใช้แบบสอบถามที่มีคาํ ถามเป็ นข้อความที่มีเพียง
ความคิดเดียว และแบบสอบถามที่คาํ ถามมีหลายตัวเลือก มาใช้ในการออกแบบสอบถามเพื่อวัดระดับ
การรับรู ้ขอ้ มูลของเกษตรกรผ่าน Fan Page บน Facebook

ทฤษฎีการตอบสนองของผู้บริโภค
กระบวนการตอบสนอง (Response Process) คื อ ขั้น ตอนที่ ผู ้รั บ สารเปลี่ ย นแปลง ไปสู่
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งหลังจากรับข่าวสารแล้ว เช่น พฤติกรรมการซื้อ ซึ่ งพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
และบริ การนั้นไม่ใช่ ก ระบวนการตอบสนองที่ จะสามารถเกิ ดขึ้ นได้ใ นทันที หากแต่เป็ นผลมาจาก

21
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งนักสื่ อสารการตลาดจะต้องใช้ความพยายามในการหากลยุทธ์
และกลวิธีสาํ หรับการทําการตลาดเพื่อให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเคลื่อนไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น จนท้ายที่สุด
ถึงขั้นการตัดสิ นใจซื้อ (Belch and Belch, 1990, P. 149)
พิ บู ล ที ป ะปาล (2545) กล่ า วว่า การสื่ อสารการตลาดผูส้ ื่ อสารจะต้องกํา หนดรู ป แบบการ
ตอบสนองของผูร้ ับสารไว้ต้ งั แต่ก่อนการสื่ อสารว่าต้องการให้ผรู ้ ับสารเกิดการตอบสนองอย่างไรหรื อ
ในขั้นใด โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการรู ้คิด (Cognitive Stage) เป็ นขั้นที่ผรู ้ ับสารรับรู ้ถึงการมีอยู่ และมีความรู ้ความเข้าใจใน
คุณสมบัติ ลักษณะ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของสิ่ งนั้นๆ
2. ขั้นการรู ้ สึก (Affective Stage) เป็ นขั้นที่ผูร้ ับสารเกิ ดความรู ้ สึกอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อสิ นค้า
และบริ การนั้นๆ รวมถึงระดับความต้องการและความพึงพอใจ
3. ขั้นพฤติ ก รรม (Behavior Stage) เป็ นขั้นที่ ผูบ้ ริ โภคจะกระทํา การบางอย่า งต่ อสิ นค้า และ
บริ การนั้นๆ เช่น การทดลองใช้ การซื้อ หรื อการปฏิเสธ
จากแนวคิดพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคทั้ง 3 ขั้น ทําให้เกิดแบบจําลองลําดับขั้นของ
การตอบสนองต่างๆ ซึ่ งที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั มีอยู่ 4 แบบด้วยกัน คือ
1. AIDA Model เป็ นแนวความคิ ดที่ มี ล ัก ษณะเป็ นขั้นตอนแบบขั้นบันได ใช้ใ นการอธิ บ าย
ขั้นตอนที่ผสู ้ ื่ อสารจะใช้ในการจูงใจผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่มีศกั ยภาพในการซื้อจนกระทัง่ เกิดการตัดสิ นใจ
ซื้อ
2. Hierarchy of Effects Model เป็ นแบบจําลองที่แสดงผลกระทบของกระบวนการโฆษณาที่มี
ต่อผูร้ ับสาร โดยเริ่ มจากการเกิดความรู ้ ความชอบ ความพอใจ ความเชื่อมัน่ จนกระทัง่ เกิดการซื้อ
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3. Innovation Adoption Model เป็ นแบบจําลองที่ เกี่ ยวข้องกับขั้นตอนที่ แต่ละบุ คคลจะมี การ
ยอมรับ หรื อปฏิเสธสิ นค้า/นวัตกรรมใหม่
4. Information Processing Model เป็ นแบบจํา ลองที่ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ การททํา งานของสมอง
เปรี ยบเทียบกับการทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยพยายามอธิ บายให้เข้าใจว่าคนเรารับข้อมูลหรื อ
รั บความรู ้ ใหม่อย่างไร เมื่ อรั บมาแล้วจะเก็บสะสมไว้ในลักษณะใด และจะสามารถดึ งความรู ้ น้ ันมา
ใช้ได้อย่างไร
ทั้งนี้ AIDA Model เป็ นแบบจําลองลําดับขั้นการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (Response Hierarchy
Model) ที่รู้จกั กันมากที่สุดในทางการตลาด ซึ่ งถู กพัฒนาขึ้นในปี ค .ศ.1925 โดย E. K. Strong เพื่อใช้
อธิ บ ายขั้นตอนการตอบสนองของผูบ้ ริ โ ภค โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดัง นี้ (Etzel, Walker and
Stanton, 2001)
1. ความตั้ง ใจ (A - Attention) เริ่ ม ต้น ที่ ผู บ้ ริ โ ภคจะต้อ งรู ้ จ ัก หรื อ รั บ รู ้ ข ้อ มู ล ของสิ น ค้า และ
บริ การ ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจในการรับสาร
2. ความสนใจ (I - Interest) คื อ ผูบ้ ริ โภคจะต้องถู ก กระตุ ้นให้เกิ ดความสนใจ และ ติ ดตาม
ข่าวสารของสิ นค้าต่อไปจนสามารถแยกแยะสิ นค้านั้นออกจากสิ นค้าอื่นๆได้
3. ความต้องการ (D - Desire) เมื่อผูบ้ ริ โภคถูกกระตุน้ ในระดับที่มากพอจนเริ่ มเห็นถึงประโยชน์
ของสิ นค้านั้นแล้วความสนใจก็จะกลายเป็ นความต้องการที่จะได้ครอบครองสิ นค้านั้นๆ
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (A - Action) เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้าแล้วกระบวนการซื้ อก็จะ
เสร็ จสมบูรณ์ได้เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการซื้ อสิ นค้า
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การศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การตอบสนองของผู บ้ ริ โ ภค จากแบบจํา ลองลํา ดับ ขั้น ของการ
ตอบสนอง AIDA Model จะเห็นว่าพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ นกระบวนการที่มีลาํ ดับ
ขั้นตอน และมีหลายปั จจัยในการส่ งผลต่างๆในแต่ละลําดับขั้น ผูว้ ิจยั จึงใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคเพื่อเป็ นแนวทางในการศึ กษา “พฤติ กรรมการตอบสนองของเกษตรกร
ภายหลังการรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน Facebook”
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บทที่ 2
ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วนัสนันท์ สังสหชาติ ศึ กษาเรื่ องสื่ อโฆษณาใน Facebook ที่ มีผลต่อกระบวนการตอบสนอง
ของผูบ้ ริ โภค (2556) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคภายหลังการรับรู ้ สื่อ
โฆษณาจาก Facebook ตลอดจนความแตกต่างของกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคจําแนกตาม
ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ซ่ ึ ง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ และ
พฤติกรรมการใช้งาน Facebook กลุ่มตัวอย่างคือผูใ้ ช้งาน Facebook ในประเทศไทย จํานวน 400 คน ผล
การศึกษาผลว่า ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 16-25 ปี สน
ถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า อาชี พพนักงานบริ ษทั รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-25,000 บาท ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน Facebook พบว่า ผูใ้ ช้งานมีวตั ถุประสงค์นการใช้
งาน คือ ต้องการติดต่อกับบุคคลที่รู้จกั ช่วงเวลาการใช้งาน 20:00 น. – 00.00 น. ประสบการณ์ ใช้งาน
มากกว่า 5 ชัว่ โมงต่อวัน และความถี่ในการใช้งานทุกวัน ข้อมูลเกี่ยวกับการรู ้สื่อโฆษณาใน Facebook
พบว่า มีระดับการรับรู ้ มาก คือ การได้รับข้อมูลสิ นค้าจากการดูรูปภาพของเพื่อน ข้อมูลกระบวนการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภคมีระดับการตอบสนองในระดับปานกลางในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความ
ต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูใ้ ช้งาน Facebook ที่มีระยะเวลาในการ
ใช้งานที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตอบสนองด้านความต้องการที่แตกต่างกัน
มนลภัส รั ต นพัน ธ์ (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ งการตลาดออนไลน์ การรั บ รู ้ ต่ อ เว็บ เครื อ ข่ า ยสั ง คม
Facebook ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้านําเข้าจากเกาหลี โดยวิธีการสั่งซื้ อล่ วงหน้าผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้ของเว็บเครื อข่ายสังคม Facebook ทางด้านการอ่านหรื อ
คลิกดูสื่อสังคมออนไลน์ การเปิ ดรับลักษณะของสื่ อสังคมออนไลน์ และการการจดจําสื่ อโฆษณาบนสื่ อ
สั ง คมออนไลน์ ที่ มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้า นํา เข้า จากเกาหลี โ ดยวิธี ก ารสั่ง ซื้ อล่ วงหน้ า ผ่า น
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ตลอดจนศึ ก ษาการตลาดออนไลน์ ข องเว็บ เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ บ น
อิ นเทอร์ เน็ ตของสิ นค้านําเข้าสิ นค้าจากเกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้ อล่วงหน้าที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
สิ นค้านําเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสัง่ ซื้ อล่วงหน้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และเพื่อศึกษาปั จจัยทางด้าน
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ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการรับรู ้เว็บเครื อข่ายสังคม Facebook ของสิ นค้านําเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการ
สั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ่ีเคยซื้อสิ นค้านําเข้า
จากเกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้ อสิ นค้าล่วงหน้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย จํานวน
400 คนผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 15 – 24 ปี สถานภาพโสด มี
ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี อาชี พเป็ นนักเรี ยน / นิ สิต / นักศึ กษา มี รายได้ต่อเดื อนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท และพํานักอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. การรั บ รู ้ ต่ อการตลาดออนไลน์ ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ และด้า นราคาโดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี ม าก
การตลาดออนไลน์ด้านช่ องทางการจัดจํา หน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการให้บริ การแบบ
เฉพาะเจาะจง และด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
3. การรับรู ้ต่อเว็บเครื อข่ายสังคม Facebook ด้านการอ่านหรื อคลิกดูสื่อสังคมออนไลน์โดยรวม
อยูใ่ นระดับดี ด้านการเปิ ดรับลักษณะของสื่ อสังคมออนไลน์ และด้านการจดจําสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้านําเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้ อล่วงหน้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ด้านความถี่ในการซื้อสิ นค้านําเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสัง่ ซื้ อล่วงหน้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในรอบ
3 เดื อน โดยเฉลี่ ยประมาณ 3 ครั้ง ด้านจํานวนเงิ นโดยเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้านําเข้าจากเกาหลี โดยการ
สั่งซื้ อล่วงหน้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตต่อครั้งประมาณ 1,232 บาท ด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใช้
อินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้านําเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้ อล่วงหน้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ต่อครั้งโดยเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง 30 นาที ช่วงเวลาที่มีการซื้ อมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. สิ นค้าที่
ซื้อมากที่สุด คือ อัลบั้มเพลง / สิ นค้าเกี่ยวกับศิลปิ นเกาหลีและด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้อพบว่า พรี
เซ็นเตอร์ ศิลปิ น หรื อดาราที่ชื่นชอบมีอิทธิ พลมากที่สุด
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5. ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู ้ต่อเว็บเครื อข่ายสังคม Facebook
ด้านการอ่านหรื อคลิกดูสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการเปิ ดรับลักษณะของสื่ อสังคมออนไลน์ และด้านการ
จดจําสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
6. ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู ้ต่อเว็บเครื อข่ายสังคม Facebook
ด้านการเปิ ดรับลักษณะของสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ผูบ้ ริ โภคที่ ตอบแบบสอบถามที่ มีสถานภาพแตกต่างกันมี ก ารรั บ รู ้ ต่อเว็บ เครื อข่ ายสั ง คม
Facebook ด้านการจดจําสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
8. ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู ้ต่อเว็บเครื อข่ายสังคม Facebook
ด้านการอ่านหรื อคลิกดูสื่อสังคมออนไลน์ และด้านการจดจําสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. การตลาดออนไลน์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านส่ งเสริ ม
การตลาดมี ความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการซื้ อสิ นค้านําเข้าจากเกาหลี โดยวิธีการสั่งซื้ อล่ วงหน้าผ่าน
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ในรอบ 3 เดื อ น โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ตํ่า ซึ่ งด้า น
ผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านราคาและการส่ งเสริ ม
การตลาด มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
10. การตลาดออนไลน์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริ การแบบเฉพาะเจาะจง และด้านการรักษา
ความเป็ นส่ วนตัวมี ค วามสัม พันธ์ กบั จํา นวนเงิ นโดยเฉลี่ ย ของสิ นค้า นํา เข้าจากเกาหลี โดยวิธีส่ังซื้ อ
ล่วงหน้าผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตที่ เคยซื้ อต่อครั้ ง โดยด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านการรักษาความเป็ น
ส่ วนตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ตามลําดับ ส่ วนด้านการให้บริ การแบบเฉพาะเจาะจงมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับตํ่า
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

27
11. การตลาดออนไลน์ดา้ นราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการใช้อินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับการ
ซื้ อ สิ น ค้า นํา เข้า จากเกาหลี โ ดยวิ ธี ก ารสั่ ง ซื้ อ ล่ ว งหน้ า ผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ต่ อ ครั้ ง โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับตํ่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
12. การรับรู ้ ต่อเว็บเครื อข่ายสังคม Facebook ด้านการอ่านหรื อคลิ กดู สื่อสังคมออนไลน์ด้าน
การเปิ ดรั บ ลัก ษณะของสื่ อสั ง คมออนไลน์ และด้า นการจดจํา สื่ อ โฆษณาบนสื่ อสั ง คมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กบั จํานวนเงิ นโดยเฉลี่ ยของสิ นค้านําเข้าจากเกาหลี โดยวิธีส่ังซื้ อล่วงหน้าผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ ตที่ เคยซื้ อต่อครั้ ง โดยด้านการอ่านหรื อคลิ กดู สื่อสังคมออนไลน์ และด้านการเปิ ดรับสื่ อ
สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับตํ่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และ 0.01 ตามลํา ดับ ส่ วนด้า นการจดจดจํา สื่ อโฆษณาบนสื่ อสัง คมออนไลน์ มี ค วามสั ม พันธ์ ไ ปใน
ทิศทางเดียวกันระดับตํ่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
13. การรับรู ้ ต่อเว็บเครื อข่ายสังคม Facebook ด้านการอ่านหรื อคลิกดู สื่อสังคมออนไลน์และ
ด้านการจดจดจําสื่ อโฆษณาบนสื่ อสัง คมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาโดยเฉลี่ ยในการใช้
อินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าผ่านนําเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้ อล่วงหน้าเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ต่อครั้ง โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และตํ่าตามลําดับอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
รัตติยา มีประเสริ ฐสกุล (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (2556) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาลักษณะทางประชากรที่ ส่งผลต่ อ
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคกับความ
ตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกับ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การทางอินเทอร์ เน็ตที่
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 440 คน ผลการวิจยั พบว่า (1) ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21 30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001 - 20,000
บาท (2) มีการรับรู ้ความเสี่ ยงในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ด้านประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยในระดับ
มาก ด้านการเงิน การสู ญเสี ยเวลา และด้านจิตวิทยาในระดับปานกลางด้านสังคมในระดับน้อยสุ ด (3) มี

28
ความตั้ง ใจซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ โดยรวมในระดับ ปานกลาง (4) ส่ วนใหญ่มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า
ออนไลน์ ด้านความถี่ในการซื้อสิ นค้าออนไลน์โดยเฉลี่ย 10 ครั้งต่อปี มีมูลค่าในการซื้อสิ นค้าออนไลน์
โดยเฉลี่ย 1,809.36 บาทต่อครั้ง มีวธิ ี การชําระเงินในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ ซ้ื อ ผ่า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ส่ ว นใหญ่ คื อ เสื้ อ ผ้า เครื่ อ งแต่ ง กาย เครื่ อ งแต่ ง บ้า น หรื อ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ลักษณะนิ สัยในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ คื อ ทําการสํารวจสิ นค้า ทัว่ ไปก่ อนแล้วค่ อย
ตัดสิ นใจซื้ อ และเหตุผลในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ คือ สะดวก อยู่ที่ไหนก็ซ้ื อได้ ไม่ตอ้ งเดิ นทาง และ
สามารถซื้อได้ตลอด
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาการทํา การตลาดออนไลน์ ผ่ า น Fan Page บน Facebook ของบริ ษัท ปุ๋ ยเคมี ต่ อ
เกษตรกรในอําเภอท่าม่ วง จังหวัดกาญจนบุ รี มี รูปแบบการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การทดสอบเครื่ องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือกลุ่มที่คดั เลือกมาจากเกษตรกรผูใ้ ช้ปุ๋ยเคมีในอําเภอท่าม่วง
จัง หวัด กาญจนบุ รี ในที่ น้ ี จะใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ไ ม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non-probability
Sampling) เป็ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้หลักการของความน่าจะเป็ นที่อาจจะเกิดเนื่ องจากเป็ นการ
วิจยั ที่ศึกษาจากกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงหรื อมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับประเด็นหรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้
จึงจําเป็ นต้องมีการสุ่ มด้วยวิธีการนี้ ในบางครั้งเรี ยกการสุ่ มประเภทนี้วา่ “การคัดเลือก (Selection)” โดย
ใช้วิธีการคัดเลือกแบบมีจุดประสงค์/เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เป็ นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะเจาะจงตามหลัก การของเหตุ ผ ลโดยให้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ ปั ญ หาการวิ จ ัย /
จุดประสงค์น้ นั ๆแต่จะต้องมีการวางแผนกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดี เป็ น
ตัว แทนปราศจากความลํา เอี ย งการสุ่ ม แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คื อ จะทํา การเก็ บ
รวบรวมข้อมู ล โดยการสั มภาษณ์ เกษตรกรรายใหญ่ ผูใ้ ช้ส ารเคมี ของอํา เภอท่า ม่วง ให้เป็ นตัวแทน
ประชากรทั้งหมด เนื่ องจากทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน ดังนั้นสามารถหากลุ่มตัวอย่างได้โดยใช้
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สู ตรคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบกรณี ที่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนผูศ้ ึกษาจึงได้ใช้สูตรใน
การคํานวณหาขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamanae
Taro (สุ วรรณาธุ วโชติ, 2541: 91)
สู ตร n =

N
1 + N e2

โดยให้
N = ขนาดของประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของกลุ่มตัวอย่าง กําหนดให้เท่ากับ 0.05
N = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากสู ตรข้างต้นแทนค่าในสู ตรได้ดงั นี้
n
n

=

500
1 + (0.05)5002
= 222.22

จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% % และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%
ได้กลุ่มตัวอย่าง 222.22 ราย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการศึกษา ผูศ้ ึกษาจะทําขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 200 ราย
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ หลัก ในการเก็ บ ข้อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาครั้ งนี้ โดยได้
ออกแบบคําถามในแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมหัวข้อที่ตอ้ งการศึกษา ลักษณะคําถามอธิ บายได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ ยวกับข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร (Demographics) ของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 7 ข้อ ได้แก่
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1. เพศ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. อายุ ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
3. ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
4. รายได้ ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
5. ชนิดพืชที่ปลูก ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
6. ใช้ปุ๋ยเคมีหรื อไม่ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
7. ระยะเวลาการปลูกพืช ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

ได้แก่

ส่ วนที่ 2 คํา ถามเกี่ ยวกับ พฤษติ ก รรมการใช้ง าน Facebook ของกลุ่ ม ตัวอย่าง จํา นวน 7 ข้อ
1. วัตถุประสงค์ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. ลักษณะการใช้งาน ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
3. ช่วงเวลา ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
4. ระยะเวลา ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
5. ความถี่ ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
6. ประสบการณ์ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
7. เครื่ องมือเข้าใช้ Facebook ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการรับรู ้ขอ้ มูลจาก Fan Page บน Facebook ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 7
ข้อ (แยกรายบริ ษทั ) เป็ นคําถามที่มีเพียงความคิดเดียว ให้เลือกตอบว่า รู ้-ไม่รู้ เห็น-ไม่เห็น โดยสามารถ
สรุ ปคําตอบได้ ดังนี้
รู ้, เห็น
รับรู ้ขอ้ มูล
ไม่รู้, ไม่เห็น
ไม่รับรู ้ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 4 คําถามเกี่ ยวกับการตอบสนองต่อการโพสต์ผ่า น Fan Page บน Facebook ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งจะใช้คาํ ถามที่
แสดงระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งมีหลักเกณฑ์ในการให้
คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้
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คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับการตอบสนอง
ตอบสนองระดับมากที่สุด
ตอบสนองระดับมาก
ตอบสนองระดับปานกลาง
ตอบสนองระดับน้อย
ตอบสนองระดับน้อยที่สุด

การอภิปรายผลการคํานวณ โดยใช้การคํานวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (ศิริวรรณเสรี
รัตน์, 2549, หน้า 129)
ดังนั้น ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ค่าสู งสุ ด-ค่าตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
= 5-1
4
= 0.8
เกณฑ์การแปลค่าความหมายคะแนนเฉลี่ยของการตอบสนองต่อการโพสต์ผา่ น Fan Page บน
Facebook ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับการตอบสนอง
4.21-5.00
ตอบสนองระดับมากที่สุด
3.41-4.20
ตอบสนองระดับมาก
2.61-3.40
ตอบสนองระดับปานกลาง
1.81-2.60
ตอบสนองระดับน้อย
1.00-1.80
ตอบสนองระดับน้อยที่สุด
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3.3 การทดสอบเครื่ องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยจากการศึ ก ษาข้อมู ล จากเอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ ย วข้อง แล้วนํา มาปรั บ ปรุ งแบบสอบถาม โดยทํา การร่ า งแบบสอบถามให้เนื้ อหาครอบคลุ มตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา ความถูกต้องของ
ภาษาพร้ อมทั้งแนะนํา แก้ไขปรั บปรุ งแบบสอบถาม ให้มีความถู กต้องเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
และสามารถวัดได้ตรงตามความต้องการ
การทดสอบความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยการทดสอบแบบสอบถามก่อนนําไปใช้จริ ง (PreTest) กับเกษตรกรในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุ ด เพื่อทดสอบ
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา α (Alpha Coeffcient) ของครอน
บาช (Cronbach, 1990 : 204) พร้อมทั้งปรับปรุ งข้อผิดพลาดเพื่อที่จะนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริ งและ
ใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ปในการประมวลผล ซึ่ งสามารถแสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามได้ค่า α เท่ากับ 0.775 สามารถอธิ บายได้ว่า เมื่อนําแบบสอบถามชุดเดิมไปสอบถามกับ
บุคคลกลุ่มเดิม โอกาสที่จะได้ผลจากการทดสอบเหมือนเดิมมีถึง 77.5% แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือสามารถนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2551 : 442)
α=

เมื่อ

Si 2
n
{1 − ∑ 2
St
n −1

α หมายถึง
n หมายถึง
Si 2 หมายถึง
St 2 หมายถึง

}

สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่
จํานวนข้อคําถามในแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เก็บข้อมูลในรู ปแบบเชิงปริ มาณมี 2 ลักษณะ ได้แก่
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3.4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่มีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง
สามารถอ้างอิงได้ ได้แก่ บทความ วิทยานิ พนธ์ รายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากอินเทอร์ เนต มา
เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษา
3.4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนําไปวิเคราะห์ โดยผูว้ ิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนําข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 200 ชุ ด มาศึกษาการทํา
การตลาดออนไลน์ ผ่ า น Fan Page บน Facebook ของบริ ษัท ปุ๋ ยเคมี ต่ อ เกษตรกร เมื่ อ รวบรวม
แบบสอบถามได้ท้ งั หมดแล้ว ทําความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามขั้นตอนต่อไป
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด เมื่อ
รวบรวมแบบสอบถามทั้ง หมดแล้ ว นํ า มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม จากนั้นนํามาเปลี่ ยนสภาพข้อมูล (Data) เป็ นสารสนเทศ (Information) ตามรหัสที่ ได้
กําหนดไว้ แล้วจึงนํามาบันทึกลงคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผล ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
3.6 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.6.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
3.6.1.1 การหาค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิ บายลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม (พิมพา หิ รัญกิตติ, 2552)
P
เมื่อ

=

f x 100
n
P คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย
f คือ ผลรวมของคะแบบเฉลี่ย
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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3.6.1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้อธิบายผลของข้อมูล (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2545)
x
= ∑x
n
เมื่อ x คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑x คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N คือ จํานวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
3.6.1.3 การหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้วดั การกระจาย
ของข้อมูลต่างๆ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2545)
S.D.
เมื่อ S.D.
∑x
N

√n∑x2 – (∑x )2
n (n- (1
คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัว
คือ จํานวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
=

3.6.2 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
3.6.2.1 สมมติฐานที่ 1 เกษตรกรส่ วนมากใช้ Facebook ในการค้นหาข้อมูลปุ๋ ยเคมี
โดยการคํานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้อธิ บายจํานวนการ
ใช้ Facebook ในการค้นหาข้อมูลปุ๋ ยเคมีของเกษตรกร
3.6.2.2 สมมติ ฐานที่ 2 บริ ษทั ที่มีจาํ นวนโพสต์ม าก มีผลต่อการรับ รู ้ ข ้อมูล ผ่า น Fan
Page บน Facebook ของเกษตรกร เป็ นการนํา ผลสรุ ป จากการศึ ก ษากลุ่ ม ตัวอย่าง ไปอ้า งอิ ง
ประชากรทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้สถิติทดสอบสมมุติฐานดังนี้ ใช้ F-test (One way
Analysis of variance: Anova) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของจํานวนโพสต์ผ่าน Fan Page
บน Facebook ของแบรนด์ ปุ๋ ยเคมี ท้ งั 4 บริ ษ ทั ว่า มี ผ ลต่อการรั บ รู ้ ข ้อมู ล ผ่า น Fan Page บน
Facebook ของเกษตรกร ที่แตกต่างกันหรื อไม่
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3.6.2.3 สมมติฐานที่ 3 เกษตรกรจะซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ ตนรับรู ้ ขอ้ มูลผ่าน Fan
Page บน Facebook มากกว่าของบริ ษทั ที่ตนไม่รับรู ้ โดยการคํานวณหาค่า ร้อยละ (Percentage)
จากการศึ กษากลุ่ มตัวอย่าง โดยเปรี ยบเที ย บบริ ษทั ที่ เกษตรรั บ รู ้ ข ้อมู ล และบริ ษทั ที่ ไ ม่รับ รู ้
ข้อมูล ว่าเกษตรกรมีการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัฑณ์ต่างกันหรื อไม่
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ อง การตลาดออนไลน์ผา่ น Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี ต่อ
เกษตรกร ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มี
คําตอบครบถ้วนและสมบูรณ์ จํานวน 200 ชุ ด ซึ่ งคิดเป็ นอัตราการตอบกลับ 100% โดยมีค่าความเที่ยง
ของตัวแปรในแต่ละด้าน มีค่าเท่ากับ 0.823 – 0.909 ซึ่ งมีค่าความเที่ยงสู ง (Nunnally, 1978) จึง สามารถ
นําผลลัพธ์ ไปวิเคราะห์ ใ นขั้นต่อไป สถิ ติเชิ งพรรณนาที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ค่าร้ อย ละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิ ง อนุ มานที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ทดสอบสมมติฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเฟสบุค๊ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
4.5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
n คือ จํานวนตัวอย่าง
𝑿𝑿 คือ ค่าเฉลี่ย (Mean)
Sig. คือ ค่าสถิติแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
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4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิ บายถึงลักษณะทัว่ ไปของตัวแปรข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สื่ อสังคมออนไลน์ที่ใช้ การใช้ปุ๋ยเคมี พืช
ปลูก และระยะเวลาการทําสวน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ตาม ตารางและคําอธิ บายดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
99
101
200

ร้ อยละ
49.5
50.5
100.0

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาจาก
ตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศชาย จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.5 และเพศหญิง จํานวน
101 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5
ตารางที่ 5 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
45 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน
33
33
62
72
200

ร้ อยละ
16.5
16.5
31.0
36.0
100.0
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาจาก
ตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุในช่ วง 45 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวน 72 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.0 ลําดับถัดมามีอายุ 36 – 45 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.0 ลําดับถัดมามีอายุ 18
– 25 ปี มีจาํ นวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.5 และลําดับถัดมามีอายุ 26 – 35 ปี จํานวน 33 คิดเป็ นร้อยละ
16.5
ตารางที่ 6 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาโท หรื อสู งกว่า
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
รวม

จํานวน
81
59
1
28
31
200

ร้ อยละ
40.5
29.5
0.5
14.0
15.5
100.0

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาจาก
ตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึ กษา
ตอนต้นหรื อตํ่ากว่า จํานวน 81 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.5 ลําดับถัดมาเป็ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 ลําดับถัดมาเป็ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5
ลําดับถัดมาเป็ นระดับอนุ ปริ ญญา/ปวส. จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0 และลําดับสุ ดท้ายเป็ นระดับ
ปริ ญญาโท หรื อสู งกว่า จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
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ตารางที่ 7 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000
5,001 – 15,000
15,001 – 25,000
25,001 – 35,000
35,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
1
79
63
51
6
200

ร้ อยละ
0.5
39.5
31.5
25.5
3.0
100.0

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ 5,001 –
15,000 บาทต่ อเดื อน จํา นวน 79 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.5 รองลงมามี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 15,001 –
25,000 บาทต่อเดื อน จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 ลําดับถัดไปมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 25,001 –
35,000 บาท ต่อเดือน จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5 ลําดับถัดมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,000 บาท
ขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 และลําดับถัดสุ ดท้ายมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
5,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
ตารางที่ 8 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามรายสื่ อสังคมออนไลน์ที่ใช้
สื่ อสั งคมออนไลน์
เฟสบุค๊
อินสตาแกรม
ไลน์
ทวิตเตอร์

จํานวน
200
19
200
0

ร้ อยละ
100.0
9.5
100.0
0.0
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จากตารางที่ 7 พบว่า สื่ อสังคมออนไลน์ที่ผูต้ อบแบบสอบถามทุกคนใช้ คือ เฟสบุ๊ค และไลน์
จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.0 รองลงมา อินสตาแกรม จํานวน 19 คน เป็ นร้อยละ 9.5 และลําดับ
สุ ดท้าย ทวิตเตอร์ ซึ่ งไม่มีจาํ นวนผูใ้ ช้งาน
ตารางที่ 9 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามการใช้ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยเคมี
ใช้
ไม่ใช้
รวม

จํานวน
200
0
200

ร้ อยละ
100.0
0.0
100.0

จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ทุกคน จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.0 มีการใช้
ปุ๋ ยเคมี
ตารางที่ 10 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามพืชที่ปลูก
พืชปลูก
ข้าว
อ้อย
คะน้า
ข้าวโพดหวาน
รวม

จํานวน
53
67
48
32
200

ร้ อยละ
26.5
33.5
24.0
16.0
100.0

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 9 พบว่า พืชที่กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามปลูกส่ วนใหญ่เป็ น อ้อย
จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 ลําดับถัดไปเป็ น ข้าว จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 ลําดับถัดไป
เป็ น คะน้า จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 และลําดับสุ ดท้ายเป็ น ข้าวโพดหวาน จํานวน 32 คน คิด
เป็ นร้อยละ 16.0
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4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ งานเฟสบุ๊คของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเฟสบุ๊คของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจก แจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิ บายถึงพฤติกรรมการใช้งานเฟสบุค๊ ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่ ง ประกอบด้วย วัตถุ ป ระสงค์ก ารใช้ง าน ลัก ษณะการใช้ง าน ช่ วงเวลาการใช้ง าน
ระยะเวลาการการใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน ประสบการณ์การใช้งาน และเครื่ องมือการใช้งานเฟสบุ๊ค
ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ตาม ตารางและคําอธิ บายดังต่อไปนี้
ตารางที่ 11 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงค์ ในการใช้งานเฟสบุค๊
วัตถุประสงค์
ค้นหาข้อมูล
ติดตามข่าวสาร
สัง่ ซื้อสิ นค้า
ติดต่อสื่ อสาร
ขายสิ นค้า / โปรโมทสวน

จํานวน
35
187
52
33
0

ร้ อยละ
17.3
93.5
26.0
16.5
0.0

จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลตารางที่ 10 พบว่า วัตถุ ประสงค์หลักในการใช้งานเฟสบุ๊ค ของกลุ่ ม
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นการติดตามข่าวสาร จํานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.5 ลําดับถัดไป
เป็ นการสั่งซื้อสิ นค้า จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 ลําดับถัดไปเป็ นการค้นหาข้อมูล จํานวน 35 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 ลําดับถัดไปเพื่อการติ ดต่อสื่ อสาร จํานวน 33 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.5 และลําดับ
สุ ดท้ายเป็ นการขายสิ นค้า / โปรโมทสวน ซึ่งไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถามใช้งานเฟสบุค๊ เพื่อวัตถุประสงค์น้ ี
เลย
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ตารางที่ 12 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการใช้งานเฟสบุค๊
วัตถุประสงค์
โพส ข้อความ รู ปภาพ ลิงค์ หรื อวีดีโอ
แชร์ กระทูห้ รื อสถานะของสมาชิกคนอื่นๆ
อ่าน/เขียนแสดงความคิดเห็น
รวม

จํานวน
51
14
135
200

ร้ อยละ
37.8
7.0
67.5
100.0

จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ตารางที่ 11 พบว่ า ลัก ษณะการใช้ ง านเฟสบุ๊ ค ของกลุ่ ม ผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นการ อ่าน/เขียนแสดงความคิดเห็ นบนกระทู ห้ รื อสถานะของสมาชิ กคน
อื่นๆ จํานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.5 ลําดับถัดไปเป็ นการโพส ข้อความ รู ปภาพ ลิ งค์ หรื อวีดีโอ
จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.8 ลําดับสุ ดท้ายจะเป็ นการแชร์ กระทูห้ รื อสถานะของสมาชิ กคนอื่นๆ
จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.0
ตารางที่ 13 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะช่วงเวลาการใช้งานเฟสบุค๊
ช่ วงเวลา
00.01 – 5.00
5.00 – 8.00
8.00 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 19.00
19.00 – 00.00
รวม

จํานวน
0
10
49
28
23
90
200

ร้ อยละ
0.0
5.0
24.5
14.0
11.5
45.0
100.0

จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ตารางที่ 12 พบว่ า ช่ ว งเวลาการใช้ ง านเฟสบุ๊ ค ของกลุ่ ม ผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่จะเป็ นช่วงเวลา 19.00 – 00.00 จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.0 ลําดับถัดไป
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จะเป็ นช่วงเวลา 8.00 – 12.00 จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.5 ลําดับถัดไปจะเป็ นช่ วงเวลา 12.00 –
15.00 จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0 ลําดับถัดไปจะเป็ นช่วงเวลา 15.00 – 19.00 จํานวน 23 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 11.5 ลําดับถัดไปจะเป็ นช่วงเวลา 5.00 – 8.00 จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.0 และลําดับ
สุ ดท้ายจะเป็ นช่วงเวลา 00.01 – 5.00 ซึ่งไม่มีผใู ้ ช้งานเลย
ตารางที่ 14 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการการใช้งานเฟสบุค๊
ระยะเวลา
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ชัว่ โมง
2-3 ชัว่ โมง
4-5 ชัว่ โมง
มากกว่า 5 ชัว่ โมงต่อวัน
รวม

จํานวน
54
128
17
1
200

ร้ อยละ
27.0
64.0
8.5
0.5
100.0

จากการวิเคราะห์ ข ้อมู ลตารางที่ 13 พบว่า ระยะเวลาการการใช้งานเฟสบุ๊ค ของกลุ่ มผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นระยะเวลา 2-3 ชัว่ โมง จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.0 ลําดับถัดไปเป็ น
ระยะเวลาน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ชัว่ โมง จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 ลําดับถัดไปเป็ นระยะเวลา
4-5 ชัว่ โมง จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 ลําดับสุ ดท้ายจะเป็ นระยะเวลามากกว่า 5 ชัว่ โมงต่อวัน
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
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ตารางที่ 15 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการใช้งานเฟสบุค๊
ความถี่ในการใช้ งาน
1-2 วัน ต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
5-6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน
รวม

จํานวน
0
11
28
161
200

ร้ อยละ
0.0
5.5
14.0
80.5
100.0

จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ตารางที่ 14 พบว่า ความถี่ ใ นการใช้ ง านเฟสบุ๊ ค ของกลุ่ ม ผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ใช้งานทุกวัน จํานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.5 ลําดับถัดไปเป็ น 5-6 วันต่อ
สัปดาห์ จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0 ลําดับถัดไปเป็ น 3-4 วันต่อสัปดาห์ จํานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.5 ลําดับสุ ดท้ายจะเป็ น 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ ซึ่ งไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถามใช้งานความถี่น่ีเลย
ตารางที่ 16 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ์การใช้งานเฟสบุค๊
ความถี่ในการใช้ งาน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
มากกว่า 4 ปี ขึ้นไป
2-3 ปี
รวม

จํานวน
11
121
68
200

ร้ อยละ
5.5
60.5
34.0
100.0

จากการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ตารางที่ 15 พบว่า ประสบการณ์ ก ารใช้ง านเฟสบุ๊ค ของกลุ่ ม ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นระยะเวลา มากกว่า 4 ปี ขึ้นไป จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.5 ลําดับ
ถัดไปเป็ นระยะเวลา 2-3 ปี จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 ลําดับสุ ดท้ายเป็ นระยะเวลา น้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 1 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5
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ตารางที่ 17 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเครื่ องมือที่ใช้ในการเข้าใช้บริ การ
เฟสบุค๊
เครื่ องมือทีใ่ ช้ งาน
คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ พกพา
โทรศัพท์มือถือ

จํานวน
9
8
200

ร้ อยละ
18.0
4.0
100.0

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 16 พบว่า เครื่ องมือที่ใช้ในการเข้าใช้บริ การเฟสบุ๊คของกลุ่ ม
ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 200 คน ทุกคนจะใช้โทรศัพท์มือถื อ คิดเป็ นร้ อยละ 100.0 โดยใช้ร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ พกพา จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 และร่ วมกับคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ จํานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.0
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 18 ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การเห็นโพสต์จากแฟนเพจ บนเฟสบุ๊คของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง 1 เดือน
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามแฟนเพจ บนเฟสบุ๊ค ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ ปุ๋ ยตรามงกุฎ ปุ๋ ยตราม้า
บิน และยารา ประเทศไทย

เห็นโพสต์

หัววัว-คันไถ
43.0

มงกุฎ
59.0

ม้ าบิน
95.5

ยารา ประเทศไทย
99.0

𝑿𝑿

74.1

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 17 พบว่า การเห็นโพสต์จากแฟนเพจ บนเฟสบุ๊คของบริ ษทั ฯ
ทั้ง 4 บริ ษทั ย้อนหลัง 1 เดือน ของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 200 คน ยารา ประเทศไทย เป็ นแฟนเพจ
ที่ มี ผู ต้ อบแบบสอบถามเห็ น มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 99.0 ลํา ดับ ถัด ไปเป็ น ปุ๋ ยตราม้า บิ น ผู ต้ อบ
แบบสอบถามเห็น คิดเป็ นร้อยละ 95.5 ลําดับถัดไปเป็ น ปุ๋ ยตรามงกุฎ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็น คิดเป็ น
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ร้อยละ 59.0 และลําดับที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นน้อยที่สุดคือ ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ คิดเป็ นร้อยละ 43.0
และการเห็นโพสต์จากแฟนเพจ บนเฟสบุค๊ ของทั้ง 4 บริ ษทั ฯค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 74.1
ตารางที่ 19 ร้ อยละ และค่ า เฉลี่ ย การรั บ รู ้ ข ้อมู ล ความรู ้ ท่ี เป็ นประโยชน์ จาก แฟนเพจ บน เฟสบุ๊ค
จําแนกตามแฟนเพจ บนเฟสบุค๊ ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ ปุ๋ ยตรามงกุฎ ปุ๋ ยตราม้าบิน และยารา ประเทศไทย

รับรู้ ข้อมูลความรู้

หัววัว-คันไถ
10.5

มงกุฎ
28.5

ม้ าบิน
42.0

ยารา ประเทศไทย
90.5

𝑿𝑿

42.9

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 18 พบว่า การรับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ จาก แฟนเพจ
บน เฟสบุ๊คของบริ ษทั ทั้ง 4 บริ ษทั ย้อนหลัง 1 เดื อน ของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 200 คน ยารา
ประเทศไทย เป็ นแฟนเพจที่ผูต้ อบแบบสอบถามรับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ท่ีเป็ นประโยชน์มากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 90.5 ลําดับถัดไปเป็ น ปุ๋ ยตราม้าบิน คิดเป็ นร้อยละ 42.0 ลําดับถัดไปเป็ น ปุ๋ ยตรามงกุฎ คิดเป็ นร้อยละ
28.5 และสุ ดท้ายที่ผตู ้ อบแบบสอบถามรับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ที่เป็ นประโยชน์นอ้ ยที่สุดคือ ปุ๋ ยตราหัววัว-คัน
ไถ คิดเป็ นร้ อยละ 10.5 และการรับรู ้ ขอ้ มูลความรู ้ ที่เป็ นประโยชน์ จาก แฟนเพจ บน เฟสบุ๊คของทั้ง 4
บริ ษทั ฯค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 42.9
ตารางที่ 20 ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การรับรู ้กิจกรรมของบริ ษทั จาก แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ จําแนกตามแฟน
เพจ บนเฟสบุค๊ ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ ปุ๋ ยตรามงกุฎ ปุ๋ ยตราม้าบิน และยารา ประเทศไทย

การรับรู้ กจิ กรรม

หัววัว-คันไถ
9.5

มงกุฎ
52.5

ม้ าบิน
96.0

ยารา ประเทศไทย
53.5

𝑿𝑿

52.9

จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลตารางที่ 19 พบว่า การรั บรู ้ กิจกรรมของบริ ษทั จากแฟนเพจ บนเฟส
บุ๊คของบริ ษทั ฯทั้ง 4 บริ ษทั ย้อนหลัง 1 เดื อน ของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 200 คน ปุ๋ ยตราม้าบิ น
เป็ นแฟนเพจที่มีผตู ้ อบแบบสอบถามรับรู ้กิจกรรมของบริ ษทั มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 96.0 ลําดับถัดไป
เป็ น ยารา ประเทศไทย ผูต้ อบแบบสอบถามรับรู ้กิจกรรมของบริ ษทั คิดเป็ นร้ อยละ 53.5 ลําดับถัดไป
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เป็ น ปุ๋ ยตรามงกุฎ ผูต้ อบแบบสอบถามรับรู ้กิจกรรมของบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 52.5 และลําดับที่ผูต้ อบ
แบบสอบถามรับรู ้กิจกรรมของบริ ษทั น้อยที่สุดคือ ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ คิดเป็ นร้อยละ 9.5 และการรับรู ้
กิจกรรมของบริ ษทั จากแฟนเพจ บนเฟสบุค๊ ของทั้ง 4 บริ ษทั ฯค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 52.9
ตารางที่ 21 ร้ อยละ และค่าเฉลี่ ย ของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์หลักจากเห็ นข้อมู ล ผ่าน
แฟนเพจ บน เฟสบุ๊ค จําแนกตามแฟนเพจ บนเฟสบุ๊ค ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ ปุ๋ ยตรามงกุฎ ปุ๋ ยตราม้าบิน
และยารา ประเทศไทย

ซื้อผลิตภัณฑ์

หัววัว-คันไถ
21.5

มงกุฎ
41.0

ม้ าบิน
91.0

ยารา ประเทศไทย
87.0

𝑿𝑿

60.1

จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ตารางที่ 20 ผู ต้ อบแบบสอบถามจํา นวน 200 คน จะซื้ อ ผลิ ต ภัณฑ์
หลังจากเห็นข้อมูลผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุ๊ค โดย ปุ๋ ยตราม้าบิน เป็ นบริ ษทั ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามจะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 91.0 ลําดับถัดไป เป็ น ยารา ประเทศไทย ผูต้ อบแบบสอบถามจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 87.0 ลําดับถัดไป เป็ น ปุ๋ ยตรามงกุฎ ผูต้ อบแบบสอบถามจะซื้ อผลิตภัณฑ์ คิด
เป็ นร้อยละ 41.0 และบริ ษทั ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามจะซื้อผลิตภัณฑ์นอ้ ยที่สุดคือ ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ คิด
เป็ นร้อยละ 21.5 และการจะซื้ อผลิตภัณฑ์หลักจากเห็นข้อมูลผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุ๊คของทั้ง 4 บริ ษทั
ฯ ค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 60.1
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ตารางที่ 22 ร้ อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ รู้จกั ผลิตภัณฑ์ ผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุ๊ค จําแนกตาม
แฟนเพจ บนเฟสบุค๊ ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ ปุ๋ ยตรามงกุฎ ปุ๋ ยตราม้าบิน และยารา ประเทศไทย
ยารา
𝑿𝑿
ประเทศไทย
82.5
47.5

หัววัว-คันไถ

มงกุฎ

ม้ าบิน

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และเคยเห็นบน
เฟสบุค๊
รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และไม่เคยเห็นบน
เฟสบุค๊
ไม่รู้จกั และเคยเห็นบนเฟสบุ๊ค

11.8

22.5

73.3

56.5

63.5

14.5

8.5

35.8

7.0

8.5

11.0

8.0

8.6

ไม่รู้จกั และไม่เคยเห็นบน
เฟสบุค๊

24.8

5.5

1.3

1.0

8.1

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 21 ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 200 คน รู ้ จกั ผลิตภัณฑ์ ยารา
ประเทศไทย ปุ๋ ยตราม้าบิน ปุ๋ ยตรามงกุฎ และปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ ผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั
ฯ ทั้ง 4 บริ ษทั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรู ้จกั อยูแ่ ล้ว และเคยเห็นบนเฟสบุค๊ คิดเป็ นร้อยละ 82.5, 73.3,
22.5 และ 11.8 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ ยคิดเป็ นร้ อยละ 47.5 ผูต้ อบแบบสอบถามรู ้ จกั อยู่แล้ว และไม่เคยเห็น
บนเฟสบุ๊ ค คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.5, 14.5, 63.5 และ 56.5 ตามลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.8 ผูต้ อบ
แบบสอบถามไม่รู้จกั และเคยเห็ นบนเฟสบุ๊ค 8.0, 11.0, 8.5 และ 7.0 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ
8.6 และผูต้ อบแบบสอบถามไม่รู้จกั และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊ 1.0, 1.3, 5.5 และ 24.8 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ย
คิดเป็ นร้อยละ 8.1
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4.4 การวิเคราะห์ ข้อ มู ลเกี่ยวกับ การตอบสนองต่ อ การรั บ รู้ ข้อมู ล ผ่ า น Fan Page บน Facebook ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
การตอบสนองต่ อ การโพสต์ผ่า น Fan Page บน Facebook ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ในงานวิ จ ัย นี้
ประกอบด้วย ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งจะใช้คาํ ถามที่แสดงระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง ซึ่ งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
กลุ่มตัวอย่างตอบสนองระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
กลุ่มตัวอย่างตอบสนองระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
กลุ่มตัวอย่างตอบสนองระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
กลุ่มตัวอย่างตอบสนองระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
กลุ่มตัวอย่างตอบสนองระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ย การตอบสนองต่อการรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน Facebook
การตอบสนองต่ อการรับรู้ ข้อมูล
ผ่ าน แฟนเพจ บน เฟสบุ๊ค
ความตั้งใจ (A - Attention)
1.ตั้งใจในการรับข้อมูลจาก แฟนเพจ บน เฟสบุค๊
ความสนใจ (I - Interest)
1. สามารถแยกแยะสิ นค้าของบริ ษทั ออกจากสิ นค้าบริ ษทั
อื่นๆได้
2. ความสนใจ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสิ นค้าของ
บริ ษทั
ความต้ องการ (D - Desire)
1. ความต้องการซื้อสิ นค้า ที่เห็นข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า
และโปรโมชัน่

n = 200
𝑿𝑿

ระดับ

3.6

มาก

3.9

มาก

3.3

มาก

4.0

มาก
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การตอบสนองต่ อการรับรู้ ข้อมูล
ผ่ าน แฟนเพจ บน เฟสบุ๊ค
การตัดสิ นใจซื้อ (A - Action)
1. ซื้ อสิ นค้าที่ท่านเห็นโปรโมชัน่ ผ่าน แฟนเพจ บน
เฟสบุค๊
รวม

n = 200
𝑿𝑿

ระดับ

3.5

มาก

3.6

มาก

จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลตารางที่ 22 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 200 คน มี ความตั้งใจ
ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความตั้งใจในการรับข้อมูลจาก แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6
ลําดับถัดมาเป็ นความสามารถแยกแยะสิ นค้าของบริ ษทั ออกจากสิ นค้าบริ ษทั อื่นๆได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.9 ลําดับถัดมาเป็ นความสนใจ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับตัวสิ นค้าของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.3
ลําดับถัดมาเป็ นความต้องการซื้อสิ นค้า ที่เห็นข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า และโปรโมชัน่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0
และการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ท่านเห็นโปรโมชัน่ ผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5
4.5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เกษตรกรส่ วนมากใช้ Facebook ในการค้นหาข้อมูลปุ๋ ยเคมี
ตารางที่ 24 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ใช้ส่ื อสังคมออนไลน์ Facebook ในอําเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
สื่ อสั งคมออนไลน์
เฟสบุค๊

N
200

ร้ อยละ
100
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ตารางที่ 25 จํานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้งานเฟสบุ๊คเพื่อค้นหาข้อมู ลปุ๋ ยเคมี ใน
อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ใช้ งานเฟสบุ๊ค
เพื่อค้ นหาข้ อมูลปุ๋ยเคมี
ใช้
ไม่ใช้
รวม

N

ร้ อยละ

35
165
200

17.5
82.5
100.0

ผลการทดสอบจํานวนและร้อยละของ เกษตรกรผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้งานเฟสบุค๊ เพื่อค้นหา
ข้อมูลปุ๋ ยเคมี จํานวน 200 คน ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า เกษตรกรทุกคนใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ Facebook คิดเป็ นร้อยละ 100.0 แต่การใช้งาน Facebook เพื่อค้นหาข้อมูลปุ๋ ยเคมีมีเพียงจํานวน
35 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 17.5 เท่านั้น
สมมติฐานที่ 2 บริ ษทั ที่มีจาํ นวนโพสต์มาก มีผลต่อการรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน Facebook
ของเกษตรกร
ตารางที่ 26 การทดสอบค่าเฉลี่ย การรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน Facebook ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม Fan Page บน Facebook ได้แก่ ยารา ประเทศไทย ปุ๋ ย
ตราม้าบิน ปุ๋ ยตรามงกุฎ และปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ
Fanpage
จํานวนโพส
รับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ (%)

หัววัว-คันไถ
22
10.5

รับรู ้กิจกรรม (%)
9.5
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มงกุฎ
39
28.5

ม้ าบิน
48
42.0

ยารา
65
90.5

42.9

52.5

96.0

53.5

52.9

𝑿𝑿

𝐱𝐱 𝟐𝟐

0.0
0.0

53
120
96

100
80
60
40
20
0

39
22

52.5

90.5
65

48

28.5

53.5

42

10.5 9.5

หัววัว-คันไถ
จํานวนโพส

มงกุฎ
รับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ (%)
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ยารา

รับรู ้กิจกรรม (%)

ภาพที่ 5 จํานวนโพสผ่าน Fan Page บน Facebook เปรี ยบเทียบกับการรับรู ้ ขอ้ มูลความรู ้ และการรับรู ้
กิจกรรม ของเกษตรกร
ที่มา: จากการสํารวจ
ผลการทดสอบค่าเฉลี่ย การรับรู ้ขอ้ มูลของเกษตรกร ผ่าน Fan Page บน Facebook จํานวน 200
คน ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า Fan Page บน Facebook ที่มีจาํ นวนโพสที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการรับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ และกิจกรรมของบริ ษทั แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
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สมมติ ฐ านที่ 3 เกษตรกรจะซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท ที่ ต นรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ผ่ า น Fan Page บน
Facebook มากกว่าของบริ ษทั ที่ตนไม่รับรู ้
ตารางที่ 27 การทดสอบค่าเฉลี่ย การซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่เกษตรกรรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน
Facebook ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม Fan Page บน Facebook ได้แก่ ยารา ประเทศ
ไทย ปุ๋ ยตราม้าบิน ปุ๋ ยตรามงกุฎ และปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ
Fanpage
หัววัว-คันไถ
จํานวนโพส
22
ซื้ อ (%)
21.5
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ภาพที่ 6 จํานวนโพสผ่าน Fan Page บน Facebook เปรี ยบเทียบกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
ที่มา: จากการสํารวจ
ผลการทดสอบค่าเฉลี่ ย การซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่เกษตรกรรับรู ้ ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน
Facebook ของเกษตรกร จํา นวน 200 คน ในอํา เภอท่า ม่ ว ง จัง หวัดกาญจนบุ รี พบว่า Fan Page บน
Facebook ที่เกษตรกรรับรู ้ขอ้ มูล มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
0.05
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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ ศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี ต่อ
เกษตรกร ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Facebook
ของเกษตรกร การรั บรู ้ ขอ้ มู ลของเกษตรกรผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี และการ
ตอบสนองของเกษตรกรภายหลังการรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าหรื อเกษตรกร ในอําเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 200 ชุด ผลการศึกษาจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.1.1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
5.1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของเกษตรกร
5.1.3 การตอบสนองของเกษตรกรภายหลังการรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน Fan Page บน Facebook
ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี
5.1.4 การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ ของเกษตรต่อ Fan Page บน Facebook ทั้ง 4
บริ ษทั
5.2 การทดสอบสมมติฐาน
5.3 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับผูท้ ี่จะศึกษาต่อไป
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1. การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศ
หญิง จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 และเพศชายจํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.5 ส่ วนใหญ่มี
อายุ ม ากกว่า 45 ปี ขึ้ น ไป มากที่ สุ ด จํา นวน 72 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36 ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อตํ่ากว่ามากที่สุด จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.5 ซึ่ งส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดื อ น 5,001 – 15,000 บาท มากที่ สุ ด จํา นวน 79 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.5 สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างทุกคนใช้จาํ นวนเท่ากัน คือ เฟสบุ๊ค และไลน์ จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยที่กลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน จํานวน 200 คน ใช้ปุ๋ยเคมี และปลูกอ้อยมากที่สุด จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้ายละ 33.5
5.1.2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ งาน Facebook ของเกษตรกร
ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการใช้ง าน Facebook ของเกษตรกร พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ง าน
Facebook เพื่อติดตามข่าวสารมากที่สุด จํานวน 187 คิดเป็ นร้ อยละ 93.5 ส่ วนใหญ่ใช้อ่าน/เขียนแสดง
ความคิดเห็นมากที่สุด จํานวน 135 คิดเป็ นร้อยละ 67.5 ส่ วนใหญ่ใช้งานช่วงเวลา 19.00 – 00.00 น. มาก
ที่สุด จํานวน 90 คิดเป็ นร้ อยละ 45.0 ส่ วนใหญ่ใช้งานระยะเวลา 2-3 ชัว่ โมง มากที่สุด จํานวน 128 คิด
เป็ นร้อยละ 64.0 โดยใช้งานทุกวันทุกคน จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.0 ส่ วนมากมีความถี่ในการ
ใช้งานมากกว่า 4 ปี ขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.5 และส่ วนมากเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเข้าใช้บริ การ Facebook คือ โทรศัพท์มือถือมากที่สุด จํานวน 200 คิดเป็ นร้อยละ 100.0
5.1.3 การตอบสนองของเกษตรกรภายหลังการรั บรู้ ข้อมูลผ่ าน Fan Page บน Facebook ของ
บริษัทปุ๋ยเคมี
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารตอบสนองของเกษตรกรภายหลัง การรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ผ่า น Fan Page บน
Facebook จํา แนกตามความตั้ง ใจ ความสนใจ ความต้อ งการ และการตัด สิ น ใจซื้ อ ภาพรวมการ
ตอบสนองอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ความตั้งใจในการรับข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 ลําดับถัดมาเป็ นความสามารถแยกแยะสิ นค้า
ของบริ ษทั ออกจากสิ นค้าบริ ษทั อื่นๆได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 ลําดับถัดมาเป็ นความสนใจ ค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสิ นค้าของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 ลําดับถัดมาเป็ นความต้องการซื้ อสิ นค้า ที่เห็น
ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สิ นค้า และโปรโมชั่น มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.0 และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ท่ า นเห็ น
โปรโมชัน่ ผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5
5.1.4 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบการรับรู้ ของเกษตรต่ อ Fan Page บน Facebook ทั้ง 4 บริษัท
จากผลการศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี ต่อ
เกษตรกร โดยเปรี ยบเทียบการรับรู ้ของเกษตรต่อ Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมีที่มีจาํ นวน
โพสมากน้อยไม่เท่ากัน จํานวน 4 บริ ษทั พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสําคัญเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากจะช่วยสร้างการรับรู ้ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อให้กบั เกษตรกร โดย
เนื้ อหาที่เกษตรกรสนใจรั บรู ้ จะเป็ นเรื่ องการจัดรายการกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งมี
รายละเอียดของแต่ละ Fanpage ดังนี้
1) หัววัวคันไถในช่ วงเดื อน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 นั้น จํานวนโพสผ่าน Fan Page บน Facebook ของ
บริ ษทั หัววัวคันไถ- มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือจํานวน 22 โพส ส่ งผลให้ยอ้ นหลัง 1 เดื อน เกษตรกรเห็ น
โพสของบริ ษทั มีจาํ นวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 43 การรับรู ้ต่อข้อมูลความรู ้มีจาํ นวน 21 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 10.5 การรับรู ้ต่อผลิ ตภัณฑ์ที่มีการโพสผ่าน Fan Page มีจาํ นวนเฉลี่ย 23.5 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.75
อี ก ทั้ง ยัง ไม่มี ก ารจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การขายผ่า น Fan Page บน Facebook ของบริ ษ ทั อี ก ด้วย และ
หลังจากเห็ นข้อมูลผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั เกษตรกรจะตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์จาํ นวน
43 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5
2) ปุ๋ ยตรามงกุฎ
ในช่วงเดื อน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 นั้น จํานวนโพสผ่าน Fan Page บน Facebook ของ
บริ ษทั ปุ๋ ยตรามงกุฎ มีจาํ นวน 39 โพส ส่ งผลให้ยอ้ นหลัง 1 เดือน เกษตรกรเห็นโพสของบริ ษทั มีจาํ นวน
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118 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 59 การรั บรู ้ ต่อข้อมู ลความรู ้ มีจาํ นวน 57 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.5 การรับรู ้ ต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการโพสผ่าน Fan Page มีจาํ นวนเฉลี่ย 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
ผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั จะเป็ นการ “ชิ งรางวัล บัตรกํานัล Big C” มีเกษตรรับรู ้จาํ นวน
105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.5 และหลังจากเห็ นข้อมูลผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั เกษตรกร
จะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จาํ นวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0
3) ปุ๋ ยตราม้าบิน
ในช่ วงเดื อน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 นั้น จํานวนโพสผ่าน Fan Page บน Facebook ของ
บริ ษทั ปุ๋ ยตราม้าบิน มีจาํ นวน 48 โพส ส่ งผลให้ยอ้ นหลัง 1 เดือน เกษตรกรเห็นโพสของบริ ษทั มีจาํ นวน
191 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.5 การรับรู ้ต่อข้อมูลความรู ้ มีจาํ นวน 84 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.0 การรับรู ้ต่อ
ผลิ ตภัณฑ์ท่ีมีการโพสผ่าน Fan Page มีจาํ นวนเฉลี่ย 146.5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.25 กิ จกรรมส่ งเสริ ม
การขายผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั คือกิจกรรม “ปุ๊ บปั๊ บรับทอง” มีเกษตรกรรับรู ้ จาํ นวน
192 คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.0 และหลังจากเห็นข้อมูลผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั เกษตรกร
จะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จาํ นวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.0
4) ยารา ประเทศไทย
ในช่วงเดื อน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 นั้น จํานวนโพสผ่าน Fan Page บน Facebook ของ
บริ ษทั ยารา ประเทศไทย มีจาํ นวน 65 โพส ส่ งผลให้ยอ้ นหลัง 1 เดือน เกษตรกรเห็นโพสของบริ ษทั มี
จํานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 99.0 การรับรู ้ต่อข้อมูลความรู ้มีจาํ นวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.5 การ
รั บรู ้ ต่อผลิ ตภัณฑ์ที่มีการโพสผ่าน Fan Page มี จาํ นวนเฉลี่ ย 160.5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 80.25 กิ จกรรม
ส่ งเสริ มการขายผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั คือกิจกรรม “ลุน้ รับของรางวัล เสื้ อยีนส์ จากยา
รา” มี เกษตรกรรั บ รู ้ จาํ นวน 107 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.5 และหลัง จากเห็ นข้อมู ลผ่า น Fan Page บน
Facebook ของบริ ษทั เกษตรกรจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จาํ นวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.0
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5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
1) การวิเคราะห์ ผ ลการทดสอบค่า เฉลี่ ย เกษตรกรผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้งานเฟสบุ๊ค เพื่ อ
ค้นหาข้อมูลปุ๋ ยเคมี พบว่า เกษตรกรทุกคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 100 แต่การใช้งาน Facebook เพื่อค้นหาข้อมูลปุ๋ ยเคมีมีเพียงจํานวน 35 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 17.5
เท่านั้น
2) การวิเคราะห์เปรี บยเทียบผลการทดสอบค่าเฉลี่ย การรับรู ้ขอ้ มูลของเกษตรกร ผ่าน Fan Page
บน Facebook จํา แนกตาม การรั บ รู ้ ข อ้ มู ล ความรู ้ และการรั บ รู ้ กิ จกรรม โดยใช้ส ถิ ติ F-test ที่ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบ่วา Fan Page บน Facebook ที่มีจาํ นวนโพสที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ และการรับรู ้กิจกรรมของบริ ษทั แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
3) การวิเคราะห์ผลการทดสอบค่าเฉลี่ย การซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่เกษตรกรรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน
Fan Page บน Facebook ของเกษตรกร โดยใช้สถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
Fan Page บน Facebook ที่ เกษตรกรรั บ รู ้ ข ้อมู ล มี ผลต่อการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ข องบริ ษ ทั แตกต่างอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5.3 ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
จากผลการศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี ต่อ
เกษตรกร ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผูมีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษา พบว่า ในปั จจุบนั เกษตรกรไทยมีการใช้งาน Facebook อย่างทัว่ ถึงแล้ว อีกทั้ง
จํานวนโพสผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ส่ งผลต่อการรั บรู ้ ของเกษตรกร โดยเฉพาะด้าน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะมีความสนใจเพิ่มเติม มีความต้องการซื้ อสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถแยกแยะ
สิ นค้า ของบริ ษ ทั ออกจากสิ นค้า บริ ษ ทั อื่ นๆได้ ดัง นั้นการทํา การตลาดออนไลน์ ผ่า น Fan Page บน
Facebook จึงเป็ นทางเลือกที่สาํ คัญเพื่อสร้างการรับรู ้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) และอาจนําไปสู่ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ใ นอนาคต โดยการสร้ า งโพสขึ้ นเป็ นประจํา และสมํ่า เสมอ เพื่ อ เจาะ
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กลุ่มเป้ าหมายและทําให้กลุ่มเป้ าหมายนั้นเห็นโพสของบริ ษทั ออกมาอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งช่วงเวลาการทํา
การตลาดออนไลน์ ผ่า น Fan Page บน Facebook บริ ษ ัท ควรทํา ช่ ว ง 19.00 – 00.00 น. เนื่ อ งจากผล
การศึกษาช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาที่เกษตรกรใช้งาน Facebook เป็ นจํานวนมากที่สุด เพื่อการทํา
การตลาดออนไลน์จะเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรได้มากที่สุด
2. จากผลการศึ กษา พบว่า โพสที่ บริ ษทั โพสผ่าน Fan Page บน Facebook ที่ สร้ างการรั บ รู ้ ใ ห้
เกษตรกร และได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากที่สุด คือ กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ดังนั้นบริ ษทั ควร
ใช้ประเด็นนี้ในการทําการตลาดออนไลน์ เช่น การแจกของรางวัล ซึ่ งจะเป็ นการใช้ของรางวัลเป็ นการ
เสนอสิ่ งจูงใจพิเศษ (extra incensive) ให้กบั เกษตรกรด้วยการแถมของรางวัลบางอย่างฟรี จะเป็ นการ
กระตุน้ ให้เกิดการซื้ อในทันที หรื อการชิงโชค ซึ่ งเป็ นวิธีการส่ งเสริ มการขายที่ได้รับความนิ ยมมากใน
ปั จจุบนั เป้ าหมายสําคัญก็เพื่อให้เกิดการซื้ อในทันที และต้องการให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่ วมด้วย การ
แจกของรางวัลและการชิงโชคสามารถนํามาใช้เพือ่ สร้างความสนใจให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ โฆษณาได้ดี
3. จากผลการศึ ก ษาผ่า น Fan Page บน Facebook ของบริ ษ ทั ปุ๋ ยเคมี ท้ ัง 4 บริ ษ ัท พบว่า การ
ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook Live) เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่เกษตรกรให้ความสนใจมากเป็ นพิเศษ
อาจเนื่องจากเป็ น Two way Communication คือสามารถ อ่าน และ แสดงความคิดเห็น ตอบโต้กบั บริ ษทั
ได้ในทันที โดยบริ ษทั สามารถใช้เพื่อโปรโมทแบรนด์ หรื อเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่น่าสนใจ แต่
ต้องทํา แบบมี ก ลยุท ธ์ และสื่ อสารให้ชัดเจน โปรโมทตรงไปตรงมาเข้า ใจง่ า ย พร้ อมที่ จะช่ วยเหลื อ
เกษตรกร หรื อพรี เซนต์ผลิ ตภัณฑ์ข องบริ ษทั ให้รู้กนั เลยว่า ดี จริ ง และดี แบบไหน ช่ วยแก้ปัญหาของ
เกษตรกรที่พบเจออย่างไรได้บา้ งซึ่งส่ วนนี้มีความสําคัญมากๆ และการบอกเล่าถึงผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
แบบ Unique Branding ที่ไม่เหมือนใครเพื่อสร้างความจดจําให้กบั เกษตรกร โดยแต่ละครั้งควรมีความ
ยาวไม่เกิน 20-40 นาที เพราะเป็ นเวลาที่ผชู ้ มมีสมาธิ ในการจดจ่อรับชมได้ดี
4. จากผลการศึ ก ษาผ่ า น Fan Page บน Facebook ของบริ ษั ท ปุ๋ ยเคมี ท้ ั ง 4 บริ ษั ท พบว่ า
การพรี เซนท์โดยใช้ Video Clip เกษตรกรจะให้ความสนใจมากกว่าคอนเทนต์ทวั่ ๆไป โดยควรดึงเอา
จุ ดเด่ น จุ ดขายของสิ นค้าของบริ ษ ทั ฯออกมาให้มากที่สุ ดและทํา Video ให้ส้ ันที่ สุด เพราะผูใ้ ช้ง าน
Facebook จะใช้เวลาในการดู วีดีโอไม่เกิ น 15 วินาที เท่านั้น เนื่ องจากวีดีโอที่ มีค วามยาวมากเกิ นไป
นอกจากผูร้ ับชมจะดูไม่จบแล้วยังจะใช้เวลาในการโหลดนาน ซึ่ งผูใ้ ช้หลายคนเลือกที่จะไม่รอการโหลด
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วีดีโอนานๆเช่ นกัน การทําคลิ ปวีดีโอให้ส้ ันจะทําให้โหลดเร็ วขึ้น ประกอบกับเนื้ อหาของวีดีโอของ
จะต้องสามารถหยุดสายตาของผูช้ มได้ใน 3 วินาทีแรกเพื่อสร้างความอยากรู ้อยากเห็นและติดตามชมต่อ
จนจบ
5. จากผลการศึกษาผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริ ษทั ปุ๋ ยเคมี ท้ งั 4 บริ ษทั พบว่า แอดมิน
ผูด้ ู แลเพจจะอยู่ในตําแหน่ งตลาดและการโฆษณาเป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ปั ญหาของเกษตรกรที่พบเจอ และการตอบกลับโพสและแชทมีความล้าช้า ดังนั้น
แอดมินผูด้ ูแลเพจควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และปัญหาของเกษตรกร
ที่พบเจอเป็ นอย่างดี และพร้อมตอบกลับโพสและแชทอย่างรวดเร็ ว
5.4 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้ทจี่ ะศึกษาต่ อไป
1. จากการศึกษาครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบถึ งพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของเกษตรกร ในอําเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาถึ งพฤติกรรมการใช้งาน Facebook
ของเกษตรกรในเขตอําเภออื่นๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบถึงพฤติกรรมการใช้งาน
Facebook ของเกษตรกรว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
2. การศึ ก ษาในครั้ งต่ อ ไป ควรมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ นอกจากการใช้
แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ และควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลให้สูงขึ้น เพื่อให้มี
มุมมองที่มีความหลากหลายมากขึ้น
3. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการทําการตลาดออนไลน์ ผ่าน Fanpage
บน Facebook ระหว่าง บริ ษทั ปุ๋ ยเคมีและ บริ ษทั เคมีเกษตร ว่าแตกต่างกันอย่างไร เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
เพิ่มเติมในการทําการตลาดออนไลน์ต่อไป
4. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในด้านความพึงพอใจต่อโปรโมชัน่ ผ่าน Fan Page
บน Facebook ในรู ปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื่อผลการศึกษาจะเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนการจัดโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มการขายให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ศึกษาการทําการตลาดออนไลน์ ผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุ๊ค ของบริษัทปุ๋ยเคมี ต่ อเกษตรกร

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่ องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุ ด
1. เพศ

o ชาย

o หญิง

2. อายุ

o 18 – 25 ปี
o 26 – 35 ปี
3. ระดับการศึกษา

o มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อตํ่ากว่า
o มัธยมศึกษาตอนปลาย
o ปริ ญญาโท หรื อสู งกว่า

o 36 – 45 ปี
o 45 ปี ขึ้นไป
o อนุปริ ญญา/ปวส.
o ปริ ญญาตรี

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

o น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000
o 5,001 – 15,000
o 15,001 – 25,000

o 25,001 – 35,000
o 35,000 บาทขึ้นไป

5. ท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

o เฟสบุค๊
o อินสตาแกรม

o ไลน์
o ทวิตเตอร์

6. ท่านใช้ปุ๋ยเคมีหรื อไม่

o ใช้

o ไม่ใช้
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7. ท่านปลูกพืชอะไร

o ข้าว
o อ้อย
o อื่นๆ (โปรดระบุ)

o คะน้า
o ข้าวโพดหวาน

8. ท่านทําสวนมาแล้วกี่ปี (โปรดระบุ) :
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤษติกรรมการใช้ งานเฟสบุ๊ค
คําชี้แจง: กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุ ด
1. วัตถุประสงค์หลัก ที่ท่านใช้งานเฟสบุค๊ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

o ค้นหาข้อมูล
o ติดตามข่าวสาร
o สัง่ ซื้อสิ นค้า

2. ลักษณะการใช้งานเฟสบุค๊ ที่ใช้บ่อยที่สุด

o ติดต่อสื่ อสาร
o ขายสิ นค้า / โปรโมทสวน
o อื่นๆ (โปรดระบุ) :

o โพส ข้อความ รู ปภาพ ลิงค์ หรื อวีดีโอ
o แชร์กระทูห้ รื อสถานะของสมาชิกคนอื่นๆ
o อ่าน/เขียนแสดงความคิดเห็นบนกระทูห้ รื อสถานะของสมาชิกคนอื่นๆ

3. ช่วงเวลาการใช้งานเฟสบุค๊ ที่ใช้บ่อยที่สุด

o 00.01 – 5.00
o 5.00 – 8.00
o 8.00 – 12.00

o 12.00 – 15.00
o 15.00 – 19.00
o 19.00 – 00.00
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4. ระยะเวลาการการใช้งานเฟสบุค๊ โดยรวมในแต่ละวัน

o น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ชัว่ โมง
o 2-3 ชัว่ โมง

o 4-5 ชัว่ โมง
o มากกว่า 5 ชัว่ โมงต่อวัน

o 1-2 วัน ต่อสัปดาห์
o 3-4 ต่อสัปดาห์

o 5-6 ต่อสัปดาห์
o ทุกวัน

5. ความถี่ในการใช้งานเฟสบุ๊ค ของท่าน

6. ประสบการณ์การใช้งานเฟสบุค๊ ของท่าน

o น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
o มากกว่า 4 ปี ขึ้นไป

o 2-3 ปี

7. เครื่ องมืออะไรที่ท่านใช้ในการเข้าใช้บริ การเฟสบุค๊ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

o คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะ
o คอมพิวเตอร์พกพา

o โทรศัพท์มือถือ
o อื่นๆ (โปรดระบุ) :
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ปุ๋ยตรามงกุฎ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการรั บรู้ ข้อมูล
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่ องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุ ด
1. ย้อนหลัง 1 เดือน ท่านเห็นโพสต์จากแฟนเพจ บนเฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่

o

เห็น

o

ไม่เห็น

2. ท่านได้รับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ที่เป็ นประโยชน์จากแฟนเพจ บนเฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่

o

ได้รับ

o

ไม่ได้รับ

3. ท่านรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ ยตรามงกุฎ สู ตร 15-15-15” หรื อไม่

o
o
o
o

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และเคยเห็นบนเฟสบุค๊

o
o
o
o

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และเคยเห็นบนเฟสบุค๊

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
ไม่รู้จกั และเคยเห็นบนเฟสบุ๊ค

ไม่รู้จกั และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
4. ท่านรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ ยตรามงกุฎ ยูเรี ย สู ตร 46-0-0” หรื อไม่

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
ไม่รู้จกั และเคยเห็นบนเฟสบุ๊ค

ไม่รู้จกั และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
5. ท่านรับรู ้ถึงกิจกรรม “ชิงรางวัล บัตรกํานัล Big C” บน แฟนเพจ ใน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่

o

รู ้

o

ไม่รู้

6. ท่านจะซื้อ “ปุ๋ ยตรามงกุฎ” หรื อไม่ หลักจากเห็นข้อมูลผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯ

o

ซื้ อ

o

ไม่ซ้ือ
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ปุ๋ยตราม้ าบิน
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการรั บรู้ ข้อมูล
คําชี้แจง: กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุ ด
1. ย้อนหลัง 1 เดือน ท่านเห็นโพสต์จาก แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่

o

เห็น

o

ไม่เห็น

2. ท่านได้รับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ จาก แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่

o

ได้รับ

o

ไม่ได้รับ

3. ท่านรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ ยตราม้าบิน สู ตร 15-15-15” หรื อไม่

o
o
o
o

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และเคยเห็นบนเฟสบุค๊
รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
ไม่รู้จกั และเคยเห็นบนเฟสบุ๊ค

ไม่รู้จกั และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
4. ท่านรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ ยตราม้าบิน ยูเรี ย สู ตร 46-0-0” หรื อไม่

o
o
o
o

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และเคยเห็นบนเฟสบุค๊
รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
ไม่รู้จกั และเคยเห็นบนเฟสบุ๊ค

ไม่รู้จกั และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
5. ท่านรับรู ้ถึงกิจกรรม “ปุ๊ บปั๊บรับทอง” บน แฟนเพจ ใน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่

o รู้จกั

o

ไม่รู้จกั

6. ท่านจะซื้อ “ปุ๋ ยตราม้าบิน” หรื อไม่ หลักจากเห็นข้อมูลผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯ

o

ซื้ อ

o

ไม่ซ้ือ
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ปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการรั บรู้ ข้อมูล
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่ องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุ ด
1. ย้อนหลัง 1 เดือน ท่านเห็นโพสต์จาก แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่
เห็น
o ไม่เห็น
2. ท่านได้รับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ จาก แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่

o

ได้รับ
o ไม่ได้รับ
3. ท่านรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ สู ตร 15-15-15” หรื อไม่

o

o
o
o
o

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และเคยเห็นบนเฟสบุค๊

o
o
o
o

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และเคยเห็นบนเฟสบุค๊

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
ไม่รู้จกั และเคยเห็นบนเฟสบุ๊ค

ไม่รู้จกั และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
4. ท่านรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ ยูเรี ย สู ตร 46-0-0” หรื อไม่
รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
ไม่รู้จกั และเคยเห็นบนเฟสบุ๊ค
ไม่รู้จกั และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊

5. ท่านรับรู ้วา่ “บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015” จาก แฟนเพจ
บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่

o

รู ้

o

ไม่รู้

6. ท่านจะซื้อ “ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ” หรื อไม่ หลักจากเห็นข้อมูลผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯ

o

ซื้ อ

o

ไม่ซ้ือ

71
ยารา ประเทศไทย
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการรั บรู้ ข้อมูล
คําชี้แจง: กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุ ด
1. ย้อนหลัง 1 เดือน ท่านเห็นโพสต์จาก แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่
เห็น
o ไม่เห็น
2. ท่านได้รับรู ้ขอ้ มูลความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ จาก แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯหรื อไม่

o

ได้รับ
o ไม่ได้รับ
3. ท่านรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ ยยารา สู ตร 15-15-15” หรื อไม่

o

o
o
o
o

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และเคยเห็นบนเฟสบุค๊

o
o
o
o

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และเคยเห็นบนเฟสบุค๊

รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
ไม่รู้จกั และเคยเห็นบนเฟสบุ๊ค

ไม่รู้จกั และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
4. ท่านรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ ยยารา ยูเรี ย สู ตร 46-0-0” หรื อไม่
รู ้จกั อยูแ่ ล้ว และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊
ไม่รู้จกั และเคยเห็นบนเฟสบุ๊ค
ไม่รู้จกั และไม่เคยเห็นบนเฟสบุค๊

5. ท่านรับรู ้ ถึงกิจกรรม “ลุ น้ รับของรางวัล เสื้ อยีนส์ จากยารา” จาก แฟนเพจ บน เฟสบุ๊ค ของบริ ษทั ฯ
หรื อไม่

o

รู ้จกั

o

ไม่รู้จกั

6. ท่านจะซื้อ “ปุ๋ ยยารา” หรื อไม่ หลักจากเห็นข้อมูลผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุค๊ ของบริ ษทั ฯ

o

ซื้ อ

o

ไม่ซ้ือ
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับการตอบสนอง
คําชี้แจง: กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุ ด

การตอบสนองต่ อการรับรู้ ข้อมูล
ผ่ าน แฟนเพจ บน เฟสบุ๊ค
ความตั้งใจ (A - Attention)
1. ท่านมีความตั้งใจในการรับข้อมูลจาก แฟนเพจ บน เฟสบุค๊
ความสนใจ (I - Interest)
1. ท่านสามารถแยกแยะสิ นค้าของบริ ษทั ออกจากสิ นค้าบริ ษทั
อื่นๆได้
2. ท่านมีความสนใจ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสิ นค้าของ
บริ ษทั
ความต้ องการ (D - Desire)
1. ความต้องการซื้อสิ นค้า ที่ท่านเห็นข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า
และโปรโมชัน่
การตัดสิ นใจซื้อ (A - Action)
1. ท่านซื้อสิ นค้าที่ท่านเห็นโปรโมชัน่ ผ่าน แฟนเพจ บน เฟสบุค๊

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับการตอบสนอง
มาก ปาน น้ อย น้ อย
4
กลาง 2 ทีส่ ุ ด
3
1
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ประวัติการศึกษาและการทํางาน

ชื่อ นามสกุล

นางสาวดวงนภา เลิศกิจกวิน

วัน เดือน ปี เกิด

9 มีนาคม พ .ศ.2534

สถานที่เกิด

กรุ งเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

วทบ. (เกษตรศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตําแหน่งหน้าที่การงานปั จจุบนั

ฝ่ ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

สถานที่ทาํ งานปั จจุบนั

บริ ษทั อดามาจํากัด (ประเทศไทย)

