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ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื 

Factors Affecting Consumers in Mueang Chiang Mai District Towards Purchase of  

Pesticide Free Vegetables 

กตัญชลี  แสงรัก* และวรรณัย สายประเสริฐ** 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผัก

ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา  

การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยเก็บตัวอย่างจากผู้บริโภคท่ีเคยซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

จ านวน 300 ราย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 

ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  และใช้สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การแจกแจงแบบที และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  มีระดับการศึกษา

สูงสุด คือ ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10 ,001-20,000 บาท   

และมีสถานภาพโสด 

 การศึกษาเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อประเภทผักปลอดภัยจากสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชตระกูลกะหล่ า  โดยมีเหตุผลในการเลือกซื้อเพราะห่วงใยสุขภาพ โดยเลือกซื้อจากร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

โดยเฉพาะ  โดยรู้จักแหล่งจ าหน่ายเพราะใกล้บ้าน/ท่ีท างาน/ท่ีพัก  มีความถี่ในการซื้อ 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง  และมีค่าใช้จ่าย

โดยเฉลี่ยในซื้อต่อคร้ัง เท่ากับ 51-100  บาท  ท้ังนี้ นอกจากผู้บริโภค บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อ คือ พ่อแม่  ผู้บริโภค

รับทราบข้อมูลจากเพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว  และมีการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมามากกวา่ 5 ปี  

และมีแนวโน้มจะบริโภคตอ่ไปในอนาคต  นอกจากนี้ยังจะแนะน าให้บุคคลอื่นบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื 

 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดย

ภาพรวมพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้านมีผลต่อผู้บริโภคในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านการจัดจ าหนา่ย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยปัจจัยย่อยของปัจจัยสว่น

ประสมการตลาดด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 10 อันดับแรก พบว่า 

ความสดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัยของผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มีผลในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ  

ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืไม่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง  ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการ  ผักปลอดภัย

จากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืมีตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัย  จัดจ าหนา่ยในร้านค้าหรือสถานท่ีท่ีได้รับการรับรองหรือ

นา่เชื่อถือในการจ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื  ผลิตภัณฑ์มาจากแหล่งผลิตท่ีน่าเช่ือถือ  ราคาเหมาะสม

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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กับคุณภาพ  มีการแสดงราคาไว้ชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ์  สถานท่ีจัดจ าหน่ายมีการวางขายสินค้าหลากหลายชนิด   

และผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืมีให้เลอืกซือ้หลากหลายชนดิ  ตามล าดับ มีผลในระดับมาก 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อ  

ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในด้านเพศ พบว่ามีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย แต่ในด้าน

ระยะเวลาในการบริโภค  สถานท่ีซือ้  และความถี่ในการซื้อ พบว่า ไมม่คีวามแตกตา่งกัน 

ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to study the factors that affected consumers in Mueang Chiang 

Mai District towards their purchase of pesticide-free vegetables.  The analysis was based on marketing mix 

factorswhich consisted of product, price, place, and marketing promotion.  The data was collected from 3 0 0 

consumers who bought pesticide-free vegetables in Mueang Chiang Mai District.  The data was analysed using 

descriptive statistics, namely frequency, percentage and mean, as well as inferential statistics, namely t-test and 

one way ANOVA. 

 The results of the study showed that most questionnaire respondents were female, single, 21-30 years old, 

with the highest level of education of Bachelor’s degree.  They were company employees, with the monthly salary 

of 10,001-20,000 baht. 

 From the study of consumers’ behaviours, it was found that the vegetable they bought the most was 

cabbage or a similar vegetable.  The reason for buying pesticide-free vegetables was for their health and they 

bought vegetables from specific pesticide-free shop.  They leaned about the shop because it was near their 

home/work place.  They bought the vegetables once a week, and spent 51-100  baht per purchase.  Apart from 

themselves, the people who had influence on their purchase were their parents.  They obtained information about 

pesticide-free shop from their friends, relatives, and family members.  They have been consuming pesticide-free 

vegetables for the past 5  years, and would continue to do so in the future.  Moreover, they would recommend 

pesticide-free vegetables to other people. 

 From the study of marketing mix factors that affected their purchase, the results of the study showed that 

all factors affected their purchase at the high level, in the following order: product, price, place, and marketing 

promotion.  When considering the first 10  sub-factors that affected their purchase, the sub-factor that was ranked 

the highest was the vegetables were fresh, pesticide-clean, and hygienic.  The 9 other sub-factors were ranked at 

the high level, namely no pesticide residue, vegetables were nutritious, pesticide-free guaranteed logo, sold in well 

known pesticide-free shop, products were from reliable sources, reasonable price, clearly-seen price tag, shop 

offered variety of products, and variety of pesticide-free vegetables were offered at the shop. 
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  When comparing personal factors that affected their purchase, it was found that consumers with different 

gender showed different purchase behaviour in terms of place, while there was no difference in terms of consuming 

period, shop, and purchase frequency. 

 

บทน า 
แนวโน้มความสนใจเกี่ยวกับการบริโภคเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันท าให้ผู้บริโภคให้

ความส าคัญกับสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ  ซึ่งพืชผักต่าง ๆ ก็เป็น

อีกหนึ่งทางเลือกท่ีส าคัญ  เนื่องจากมีสารอาหารท่ีมีประโยชน์และจ าเป็นต่อร่างกาย และผักบางชนิดมีสรรพคุณเป็นยา

สมุนไพร ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ  อยา่งไรก็ตามพชืผักที่รับประทานมักจะมาจากแหล่งผลิตท่ี

มกีารใช้สารเคมีในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น การฉีดสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จึงท าให้เกิดความกังวลว่าแท้จรงิแลว้ พืชผักเหล่านีใ้ห้

คุณประโยชนห์รือให้โทษมากกวา่กัน เพราะการบริโภคผักและผลไม้ท่ีมีสารพษิตกค้างอยู่เป็นประจ าจะก่อให้เกิดการสะสม

สารพิษในร่างกายได้ (กรมวิชาการเกษตร, 2554: ออนไลน์) ส าหรับสถานการณ์ด้านพืชอาหารปลอดภัยในจังหวัด

เชียงใหม่ พบว่ามีปริมาณของผลผลิตพืชอาหารท่ีไม่แน่ใจในความปลอดภัยประมาณ 1 ,102,537.37 ตัน คิดเป็นร้อยละ 

95.9  ส่วนผลผลิตท่ีมีความปลอดภัยประมาณ 47,136.64 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.1 นอกจากนีไ้ด้มีการตรวจสารเคมตีกค้าง

ในร่างกายของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2556 จ านวน 2,000 คน มีผลตรวจในระดับเสี่ยง ร้อยละ 69.60 ระดับ

ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 21.65 และระดับปลอดภัย ร้อยละ 8.35 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , 2557: ออนไลน์)  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกเฉยจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนรวมถึงผู้บริโภคเอง ซึ่งต่างหาวิธีแก้ไขปัญหา  

ท้ังในด้านการรณรงค์ให้เกษตรกรมีกระบวนการผลิตจากธรรมชาติ งดใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และการรณรงค์ให้

ผู้บริโภคเลอืกรับประทานผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื เป็นต้น 

จังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีส าคัญของประเทศ  ซึ่งแผนการพัฒนาจังหวัดได้

ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งการเกษตรปลอดภัย (Northern Food Valley) (ส านักงาน

จังหวัดเชียงใหม่, 2557: ออนไลน์)  เนื่องจากมีศักยภาพสูงในการผลิตพืชผักผลไม้เมืองหนาว โดยให้การสนับสนุน

เกษตรกรในหลายโครงการด้วยกัน เชน่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  เกษตรอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายเทคโนโลยกีารเกษตร 

เป็นต้น  (ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่, 2557: ออนไลน์) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีขับเคลื่อนโครงการ

อาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกพืชไม่ใช้สารเคมี สนับสนุนด้านการตลาดให้

เกษตรกรมีแหล่งจ าหน่าย รวมถึงสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้บริโภค และมีการผลักดันนโยบายสาธารณะด้านอาหาร

ปลอดภัย มีการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผัก ท่ีจ าหน่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , 

2556: ออนไลน์)  นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่มีสถานท่ีจ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ

เมอืงมากที่สุด โดยมีการจัดจ าหน่ายตามหา้งสรรพสนิค้า ซูเปอร์มารเ์ก็ต ร้านจ าหนา่ยผลิตภัณฑโ์ดยเฉพาะ เช่น โครงการ

หลวง ร้านเกษตร มช. อีกท้ังยังมีตลาดนัดพืชอาหารปลอดภัยหลายแห่งในอ าเภอเมือง ซึ่งควบคุมความปลอดภัยโดย

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม ่(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่, 2558: ออนไลน)์ ด้วยแนวโนม้การบริโภค

ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพและตระหนักถึงพิษภัยของสารเคม ีมกีารรับรู้
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ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานท่ีออกมารณรงค์ให้ผู้บริโภครับประทานผัก ผลไม้ และอาหารท่ีปลอดภัย  ส่งผลให้

ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีวางจ าหนา่ยมากขึน้อย่างตอ่เนื่อง ซึ่งสามารถตอบสนองเร่ืองความสะดวกสบาย

ให้แก่ผู้บริโภคได้ (สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ , 2557: ออนไลน์) ถึงแม้สินค้าจะมีราคาสูงกว่าท้องตลาดแต่

ผู้บริโภคกลุ่มท่ีให้ความสนใจเร่ืองสุขภาพก็ยินดีซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภัยกว่า 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าหลายหน่วยงานสนับสนุนให้มกีารผลิต จ าหนา่ย และบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช เนื่องจากตระหนักถึงปัญหาการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพืชผักและอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดผลดีใน

ระยะยาวตอ่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษา

ในเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ในการซือ้ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื” เพื่อเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้ประกอบธุรกิจผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื รวมไปถึงผู้ท่ีสนใจในธุรกิจนี้ เพื่อสามารถน าผลการศึกษาไปใช้

เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคตอ่ไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix or 4P’s) 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช้ในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ทางการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน 

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยท่ี

ธุรกิจจะต้องใช้เคร่ืองมือดังกล่าวร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย (เรนัส เสริมบุญสร้าง, 2553: 

14) 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง “อะไรก็ตาม” ท่ีสามารถน าเสนอให้กับตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิด

ความสนใจ  น าไปใชห้รือบริโภค  และสามารถตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการได้ ซึ่งอาจรวมถึงสินค้า (Goods) 

บริการ (Services) สถานท่ี (Places) องค์การ(Organizations) บุคคล (Persons) ความคิด (Ideas)  ผลิตภัณฑ์นับว่ามี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อกิจการและองค์การต่าง ๆ เนื่องจากความอยู่รอดและผลการด าเนินงานของกิจการและองค์การ

มักขึน้อยูก่ับความส าเร็จในการพัฒนาและการจัดการผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยองค์การจะต้องมคีวามสามารถในการคดิค้น

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของผู้บริโภคได้อย่างมปีระสิทธิผล จะมสี่วนช่วย

ให้กิจการมีความได้เปรียบคู่แข่งขัน มียอดขาย รายได้ และก าไรเพียงพอท่ีจะท าให้กิจการอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ใน

ระยะยาว นอกจากนี้ผลิตภัณฑย์ังเปรียบเสมอืนเป็นหัวใจของโปรแกรมการตลาดขององคก์าร และถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการ

พัฒนาส่วนประสมการตลาดขององค์การอีกดว้ย ข้อระวังท่ีนักการตลาดควรตอ้งระวังไวอ้ยู่เสมอในการก าหนดกลยุทธ์ 

ส่วนประสมการตลาดของกิจการก็คือ ไม่ว่ากิจการจะมีกลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย และกลยุทธ์การส่งเสริม

การตลาดที่ดีเยี่ยมเพยีงใดอาจจะไร้ผล ถ้าผลิตภัณฑท่ี์บริษัทน าเสนอมคีุณภาพต่ าหรือไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีแท้จริงของลูกค้าได้ (ธีรกิต ินวรัตน ณ อยุธยา และเอก  บุญเจือ, 2553: 86) 

 2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของเงินท่ีต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งตัวผลิตภัณฑ์  หรือราคาเป็นตัว

วัดมูลค่าหรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ในการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย 
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จะตอ้งค านกึถึงวัตถุประสงค์ของกิจการ ตน้ทุนของกจิการและปริมาณความตอ้งการ นอกจากนั้นต้องวเิคราะห์ขอ้มูลจาก

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด ความรู้ด้านปฏิกิริยาตอบสนองของคู่แข่งขันในตลาด และยังต้อง

เข้าใจถึงปฏิกิริยาตอบสนองของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายต่อระดับราคา ซึ่งการก าหนดราคาได้อย่างมีประสิทธิผล

จะต้องมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่น ๆ ทางด้านการตลาด ท้ังด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด (นฤมล กิมภากรณ์ และเอก บุญเจือ, 2553: 111) 

 3. การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) กิจกรรมการจัดจ าหน่ายประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Channels of Distribution) และการกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) นักการตลาดมีหน้าท่ี

คิดและวางแผนว่าจะท าอย่างไรให้ลกูค้าเป้าหมาย มโีอกาสเห็นและได้เข้าถึงตัวผลิตภัณฑ ์สามารถซือ้ได้สะดวก ซึ่งถอืเป็น

หัวใจส าคัญของการวางแผนด้านการจัดจ าหนา่ย (รวพิร คูเจรญิไพศาล, 2553: 138) 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels of Distribution) หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์กรซึ่งด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยเน้นท่ีกิจกรรมการเจรจาตกลงซื้อขายเป็นหลัก รวมไป

ถึงการออกแบบโครงสร้างการจัดจ าหน่ายท่ีเหมาะสม การเลือกท าเลท่ีตัง้ของสถานท่ีจัดจ าหนา่ย การคัดเลือกสมาชกิใน

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย เป็นต้น   

 การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมดา้นการขนส่ง การเก็บรักษา การจัดการเกี่ยวกับค าสั่งซือ้ การควบคุม

สินค้าคงคลัง และการคาดคะเนความตอ้งการซื้อของตลาด เช่น ธุรกิจขนส่ง คลังสินค้า และลอจิสติกส์ บริษัทประกันภัย 

สถาบันการเงิน เป็นต้น 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การบอกกล่าว ชักจูง และเตอืนความจ าผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์ 

เชื่อมโยงแบรนดก์ับความรู้สกึของลูกค้า ประสบการณ์ เหตุการณ์ บุคคล สถานท่ี ตลอดจนช่วยสร้างภาพลักษณข์อง 

แบรนด์นั้นให้อยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภค การส่งเสริมการตลาดมีหน้าท่ีหลักในการแจ้งข่าวสารและจูงใจผู้บริโภค

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกิจการ รวมไปถึงการตดิต่อสื่อสารระหวา่งผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีตอ่ผลิตภัณฑ์ และ

เพื่อสร้างพฤติกรรมการซื้อให้เกิดขึ้น ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) ประกอบด้วย การผสมผสาน

ของเคร่ืองมือ 5 อย่าง ท่ีกิจการน ามาใช้เพื่อให้วัตถุประสงค์ของการโฆษณาและการตลาดท่ีตั้งเป้าไว้สามารถบรรลุได้ 

ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public relations) การขาย

โดยพนักงาน (Personal selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) (กฤษณา  รัตนพฤกษ์ และอรชร มณีสงฆ์, 

2553: 152) 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดพืชอาหารปลอดภัยในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ตลาดพชือาหารปลอดภัยเป็นหน่ึงในกระบวนการผลิตพชืและอาหารปลอดภัยของชุมชนอยู่ในความสนับสนุนของ

แผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง

กระบวนการตั้งแต่การเตรียมการผลิต การจัดการเมล็ดพันธ์ุ การดูแลผลผลิตให้ได้คุณภาพ การจัดการผลผลิต  

การบริหารจัดการกลุ่มองค์กร เป็นต้นจากข้อมูลในชุดความรู้แผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัย 

กระบวนการผลิตพชือาหารปลอดภัยของชุมชน ตอน การจัดการตลาดโดยชุมชน ได้กล่าวว่า “ตลาดพชือาหารปลอดภัย” 
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หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพืชอาหารท่ีปลอดภัย ไร้สารเคมีและสารปนเป้ือนทุกรูปแบบ โดยได้น าส่วน

ประสมทางการตลาด (4P’s) มาใชใ้นดา้นการตลาด  

 ในปัจจุบันพืชอาหารปลอดภัย มีการจัดจ าหน่ายหลายช่องทาง เช่น ศูนย์จ าหน่ายผลผลิตเกษตรชุมชน FARM 

OUTLET จุดจ าหนา่ยหน้าท่ีว่าการอ าเภอ ในบริเวณเทศบาล ในโรงพยาบาล ในตลาดนัดชุมชน เป็นต้น โดยสถานที่ดังกล่าว 

เป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ท่ีจัดขึ้นให้แก่สมาชิกเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัย หรือกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ  

ท่ีผลิตพืชอาหารในระบบที่ไมใ่ชส้ารเคม ีและก่อนจะน าผลผลิตไปขายได้ จะมีการตรวจประวัติการผลิตของเกษตรกรก่อน 

ซึ่งควบคุมโดยท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และสมาชิกกลุ่มแมบ้่านในต าบลน้ัน ๆ รวมถึงการน าไปวางขายในแผงร้านค้า

ของตลาดสดชุมชนหรือตลาดสดเทศบาล และเป็นตลาดสดท่ีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรองมาตรฐานตลาด

สดนา่ซื้อ ซึ่งได้ก าหนดวา่ตอ้งจ าหนา่ยอาหารปลอดภัยจากการปนเป้ือนทางสารเคมีและแบคทีเรีย โดยเจ้าของตลาดก็จะ

จัดพื้นท่ีจ าหน่ายพืชอาหารปลอดภัยไว้ 1-2 แผง เช่น ตลาดศิริวัฒนา  ตลาดหนองหอย เป็นต้น  ท้ังนี้ยังมีตลาดนัด

เกษตรกรนอกชุมชนเป็นลักษณะของตลาดนัดพืชอาหารปลอดภัย  ซึ่งการจัดจ าหน่ายในแต่ละสถานท่ีจะจัดในรอบ  

1 สัปดาห์ต่อคร้ัง หรือหลายวันต่อสัปดาห์ เชน่ ศูนยว์จิัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไรแ่ม่เหียะ มช.) ตลาดพชือาหารเชยีงใหม่

ปลอดภัย JJ Market  นอกจากนี ้ยังมีการจัดจ าหนา่ยผ่านจุดรวบรวมผัก โดยผ่าน “ร้านผักดี” ซึ่งท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางใน

การจัดการผลผลิตให้เกษตรกร ได้ท าการการรวบรวมและกระจายสินค้าไปสู่ร้านค้าปลีก ผู้บริโภครวมถึงรณรงค์และ

ประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้บริโภคด้วย (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่, 2558: ออนไลน์) 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

 1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจาก

สารเคมกี าจัดศัตรูพชื ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหนา่ย และปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด 

 1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีเคยซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา 

 1.3 ขนาดตัวอยา่งและวิธีการคัดเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาครัง้นี้ไมท่ราบจ านวนประชากรแน่นอน เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผู้บริโภคท่ีเคยซือ้ผักปลอดภัย

จากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ภายในระยะเวลา  

6 เดือนท่ีผ่านมา  จึงใช้การก าหนดตัวอย่างด้วยวิธีของ Seymour Sudmanซึ่งเป็นคนหรือครอบครัวในท้องถิ่น (1976,  

อา้งใน กุณฑลี เวชสาร, 2546: 192) การศึกษาครัง้นี้จึงได้ก าหนดขนาดตัวอยา่ง จ านวน 300 ราย  

วิธีการเลือกตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Samping) ซึ่งมีการเก็บข้อมูล จากแบบสอบถาม  

โดยเลือกสถานท่ีท่ีผู้บริโภคไปซื้อสินค้า ทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops Central Food Hall  ริมปิง  ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
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โดยเฉพาะ เช่น โครงการหลวง ร้านเกษตร มช.  ตลาดนัดพืชอาหารปลอดภัย เช่น ตลาดนัดท่ี JJ Market  ตลาดนัดท่ี

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะมช.) รวมถึงตลาดสด เชน่ แผงขายผักปลอดสารพิษในตลาดศิริวัฒนา ตลาด

สดหนองหอย ซึ่งมีพื้นท่ีอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่และก่อนการแจกแบบสอบถามจะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่งว่าเคยซื้อผัก

ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีตรารับรองผลผลิตทางการเกษตร ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาหรือไม ่  

หากเคยจะด าเนนิการแจกแบบสอบถาม แตห่ากไมเ่คยจะจบขั้นตอนการเก็บแบบสอบถามทันที 

2. วธิีการศกึษา 

 2.1 ข้อมูลและแหลง่ข้อมูล 

ข้อมูลหลักของการศึกษาคร้ังนี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริโภคท่ี

เคยซือ้ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา จ านวน 300 ราย 

 2.2 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมือง

เชยีงใหม่ในการซือ้ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื โดยแบ่งออกเป็น 4  ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน และสถานภาพ โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ ประเภทของผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีซื้อ 

เหตุผลในการซื้อ สถานท่ีซื้อ เหตุผลในการเลือกซื้อจากสถานท่ีจ าหน่าย การรู้จักแหล่งจ าหน่าย ความถี่ในการซื้อ 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในซื้อ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อ ระยะเวลาในการบริโภค การรับทราบข้อมูลของผักปลอดภัยจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การบริโภคในอนาคต และการแนะน าหรือบอกต่อบุคคลอื่น โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็น

ค าถามแบบเลอืกตอบ 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามา

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้

มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมผีลต่อผู้บริโภคอ าเภอ

เมืองเชียงใหมใ่นการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยมาตรวัดนี้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (เตมิศักดิ์ สุขวิบูลย์, 2552: 3) 
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ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ  ระดับคะแนน 

มากที่สุด     5 

มาก     4 

ปานกลาง    3 

น้อย     2 

นอ้ยท่ีสุด     1 

และสามารถน าค่าเฉลี่ยมาแปลผลความหมายได้  ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย     แปลผล 

4.50 – 5.00   มผีลในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49   มผีลในระดับมาก 

2.50 – 3.49   มผีลในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49   มผีลในระดับนอ้ย 

1.00 – 1.49   มผีลในระดับนอ้ยท่ีสุด 

 และใช้การแจกแจงแบบตารางไขว้ (Crosstabs) เช่น ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ระยะเวลาในการ

บริโภค เหตุผลในการซื้อ รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน สถานท่ีซือ้  

 3.2 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามา

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบค่าที (t-test) เช่น เพศ ระยะเวลาในการบริโภค และการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA) เชน่ สถานที่ซื้อ และความถี่ในการซื้อ 

4. สถานที่ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครัง้นี้ใชส้ถานท่ีในการด าเนนิการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ดังนี ้

 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจะด าเนินการท่ีแหล่งจ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท้ังในซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops Central Food Hall  ริมปิงร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ เช่น 

โครงการหลวง ร้านเกษตร มช. ตลาดนัดพืชอาหารปลอดภัย เช่น ตลาดนัดท่ี JJ Market  ตลาดนัดท่ีศูนย์วิจัยระบบ

ทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะมช.) รวมถึงตลาดสด เช่น แผงขายผักปลอดสารพิษในตลาดศิริวัฒนา ตลาดสดหนองหอย 

ซึ่งมีพืน้ท่ีอยูใ่นอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

5. ระยะเวลาในการศกึษา 

 การศึกษาคร้ังนี้ ใช้เวลาท้ังสิ้น 1 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2559 โดยเก็บข้อมูล

ในช่วงเดอืนกันยายน 2558  
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ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษา

สูงสุด คือ ปริญญาตรีมากที่สุด  ส่วนใหญ่มอีาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 

บาท และมีสถานภาพโสด 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค    

 จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อประเภทผักปลอดภัยจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืชตระกูลกะหล่ า 

ได้แก่ กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาวปลี บรอคคอลีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตระกูลอื่น ๆ ได้แก่ 

ข้าวโพดหวาน คื่นฉ่าย เคร่ืองเทศ ผักกาดหอม ผักชี ผักบุ้งจีน สมุนไพร โดยมีเหตุผลในการเลือกซื้อเนื่องจากห่วงใย

สุขภาพ เพราะผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และไร้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช รองลงมาคือ คุณภาพของสินค้า  โดยมีการเลือก

ซื้อจากรา้นจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ เชน่ โครงการหลวง ร้านเกษตร มช. มากที่สุด  รองลงมาคือซูเปอร์มารเ์ก็ต เช่น 

Tops Central Food Hall  ริมปิง  เนื่องจากมีความนา่เช่ือถือ และมีความสะดวกสบาย ซึ่งรู้จักแหล่งจ าหนา่ยเพราะใกล้บ้าน/

ท่ีท างาน/ท่ีพัก มากท่ีสุด  รองลงมาคือ บังเอิญผ่านมาพบ  โดยมีความถี่ในการซื้อ 1 สัปดาห์ ต่อครั้ง มากท่ีสุด รองลงมา

คือ มากกว่า 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในซื้อต่อคร้ัง เท่ากับ 51-100 บาท รองลงมา คือ 101-150 บาทต่อ

คร้ัง  ซึ่งนอกจากตัวผู้บริโภคเองแล้ว บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อ คือ พ่อแม่ รองลงมาคือ แฟนหรือคู่สมรส  โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากมีการบริโภคมามากกวา่ 5 ปีมากท่ีสุด รองลงมา คือ บริโภคมามากกว่า 6 เดือน-1 ปี และบริโภค

มา 1-2 ปี  ได้มีการรับทราบข้อมูลของผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากเพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัวมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต  ส าหรับการบริโภคในอนาคตมีแน่นอน รองลงมาคือ อาจจะซื้อ  โดยจะแนะน าหรือบอกต่อให้

บุคคลอื่นบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื   

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์พฤติกรรมของผู้บรโิภค    

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคีวามถี่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืไม่เกิน 3 วันตอ่คร้ัง  1 สัปดาห์ต่อ

ครัง้  มากกวา่ 1 สัปดาห์ต่อครัง้ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ท่ี 51-100 บาท ต่อครัง้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มาน้อยกว่าหรือเท่ากับ  

1 ปี และบริโภคมามากกว่า 1 ปี มีเหตุผลในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเหมือนกัน คือ ห่วงใยสุขภาพ 

เพราะผลิตภัณฑม์คีวามปลอดภัย และไร้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน นอ้ยกวา่หรือเท่ากับ 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท  20,001-

30,000 บาท  30,001-40,000 บาท  และ 40,001 บาทขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ท่ี 51-100 บาท 

ตอ่คร้ัง 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากซูเปอร์มาร์เก็ต  ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

โดยเฉพาะ  และตลาด  มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนเท่ากัน คือ 10,001-20,000 บาท 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานท่ีซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากซูเปอร์มาร์เก็ตร้านจ าหน่าย

ผลิตภัณฑโ์ดยเฉพาะ  และตลาด  มีค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ท่ี 51-100 บาท ต่อครัง้ 
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 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ในการซื้อ

ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

ด้านผลิตภัณฑ์    

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มผีลต่อการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืชของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก  ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามใน 3 อันดับแรก คือ ความสดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัยของผัก

ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช รองลงมาคือ ผักปลอดภัยจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืชไม่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 

และผลิตภัณฑม์คีุณค่าทางโภชนาการ 

ด้านราคา 

 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก  ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามใน 3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และมีการแสดง

ราคาไวช้ัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ ์ รองลงมาคือ มีหลายระดับราคาให้เลอืกซือ้ 

ด้านการจัดจ าหน่าย       

 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมผีลตอ่การซือ้ผักปลอดภัยจากสารเคมกี าจัดศัตรูพชืของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม

อยู่ในระดับมาก  ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีผลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามใน 3 อันดับแรก คือ จัดจ าหน่ายในร้านค้าหรือสถานที่ท่ีได้รับ

การรับรองหรือน่าเชื่อถือในการจ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช รองลงมาคือ สถานท่ีจัดจ าหน่ายมีการ

วางขายสนิค้าหลากหลายชนดิ และสถานท่ีจัดจ าหน่ายมคีวามสะดวกในการเดินทาง     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามใน 3 อันดับแรก คือ มีป้ายแนะน าข้อมูลผักปลอดภัย

จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ตามชั้นวางจ าหน่าย รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้บริโภคผัก

ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และการจัดงานมหกรรม หรือ Event ต่าง ๆ เกี่ยวกับผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัด

ศัตรูพชื 

 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมอืงเชียงใหม่

ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ าแนกตามเพศ และระยะเวลาในการบริโภคโดยใช้สถิติเชิง

อนุมาน t-test 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามเพศ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  

มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ ความสดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัยของผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  

นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมและปัจจัยย่อยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง ไม่มีความ

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ด้านราคา (Price) 

 ปัจจัยดา้นราคามผีลตอ่ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงในการซือ้ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื มคี่าเฉลี่ย

มากท่ีสุดเหมือนกัน คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และมีการแสดงราคาไวช้ัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ์  นอกจากนี้ พบวา่ปัจจัย

ด้านราคาโดยรวมและปัจจัยย่อยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) 

 ปัจจัยดา้นการจัดจ าหนา่ยมีผลต่อผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ จัดจ าหน่ายในร้านค้าหรือสถานท่ีท่ีได้รับการรับรองหรือน่าเชื่อถือในการจ าหน่ายผัก

ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อเพศชายและเพศหญิง 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันในด้านสถานท่ีจ าหน่ายมีเวลาเปิด-ปิด  

ท่ีเหมาะสม และสถานท่ีจัดจ าหน่ายมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ โดยมีผลต่อผู้บริโภคเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงท่ีซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ มีป้ายแนะน าข้อมูลผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ชนิดต่าง ๆ ตามชั้น

วางจ าหน่าย  นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และมีปัจจัยย่อยแตกต่างกันในด้านการลงโฆษณาในสื่อต่าง ๆ โดยมีผลต่อ

ผู้บริโภคเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามระยะเวลาในการบริโภคผักปลอดภัย

จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มผีลต่อผู้บริโภคที่มรีะยะเวลาในการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมกี าจัดศัตรูพชืนอ้ยกว่า

หรือเท่ากับ 1 ปี และมากกวา่ 1 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเหมอืนกัน คือ ความสดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัยของผักปลอดภัย

จากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยดา้นผลิตภัณฑโ์ดยรวม มผีลตอ่ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาในการบริโภคนอ้ย

กว่าหรือเทา่กับ 1 ปี และมากกวา่ 1 ปี ไมแ่ตกตา่งกัน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  แตม่ีปัจจัยยอ่ยแตกตา่งกัน

ในดา้นผักปลอดภัยจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืชมีสีสันน่ารับประทาน  โดยมีผลต่อผู้ท่ีบริโภคมากกว่า 1 ปี สูงกว่า ผู้ท่ีบริโภค

นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 1 ป ี

ด้านราคา (Price) 

 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู้บริโภคท่ีมรีะยะเวลาในการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชนอ้ยกวา่หรือ

เท่ากับ 1 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ส่วนผู้ท่ีมีระยะเวลาในการบริโภคมากกว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ มีการแสดงราคาไว้ชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ์  นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยด้านราคาโดยรวมและปัจจัยย่อยต่ าง ๆ  

มผีลตอ่ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาในการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี และบริโภคมา

มากกวา่ 1 ปี ไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) 

 ปัจจัยดา้นการจัดจ าหนา่ยมผีลตอ่ผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาในการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืน้อย

กว่าหรือเท่ากับ 1 ปี และมากกว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ จัดจ าหน่ายในร้านค้าหรือสถานท่ีท่ีได้รับการ

รับรองหรือน่าเชื่อถือในการจ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  นอกจากนี้ พบวา่ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย

โดยรวมมีผลต่อผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาในการบริโภค น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี และบริโภคมากกว่า 1 ปี ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แต่มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันในด้านจัดจ าหน่ายในร้านค้ าหรือสถานท่ีท่ีได้รับการ

รับรองหรือน่าเชื่อถือในการจ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  สถานท่ีจัดจ าหน่ายมีการวางขายสินค้า

หลากหลายชนิด และสถานท่ีจัดจ าหน่ายมีความสะดวกในการเดินทาง โดยมีผลต่อผู้ท่ีบริโภคมากกว่า 1 ปี สูงกว่า  

ผู้ท่ีบริโภคนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้บริโภคท่ีมีระยะเวลาในการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี และมากกว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ ป้ายแนะน าข้อมูลผักปลอดภัยจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ชนิดต่าง ๆ ตามชั้นวางจ าหน่าย  นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมและ

ปัจจัยย่อยต่าง ๆ มผีลต่อผู้บริโภคที่มีระยะเวลาในการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืช น้อยกวา่หรือเท่ากับ 

1 ปี และบริโภค มามากกว่า 1 ปี ไมแ่ตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ส่วนที่ 6 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมอืงเชียงใหม่

ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ าแนกตาม สถานที่ซื้อ และความถี่ในการซื้อ โดยใช้สถิติเชิง

อนุมาน ANOVA 

สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามสถานที่ซื้อผักปลอดภัยจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู้บริโภคท่ีซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากซูเปอร์มาร์เก็ต  

ร้านจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และตลาด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเหมอืนกัน คือ ความสดใหม ่สะอาด ถูกหลักอนามัยของ

ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมท่ีมีผลต่อผู้บริโภคท่ีซื้อจากแต่ละ

สถานท่ีซื้อ ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตม่ีปัจจัยย่อยแตกต่างกันในด้านความสดใหม่ สะอาด 

ถูกหลักอนามัยของผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรู ปัจจัยย่อยด้านผักไม่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง  ปัจจัยย่อย

ด้านผักมีให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด  โดยมีผลต่อผู้ท่ีซื้อจากร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ มากกว่าผู้ท่ีซื้อจาก

ซูเปอร์มารเ์ก็ต   และแตกตา่งกันในปัจจัยย่อยดา้นผักมีสสีันน่ารับประทาน โดยมีผลต่อผู้ท่ีซื้อจากซูเปอร์มารเ์ก็ต มากกว่า 

ผู้ท่ีซือ้จากรา้นจ าหน่ายผลิตภัณฑโ์ดยเฉพาะ และผู้ท่ีซือ้จากตลาด 

ด้านราคา (Price) 

 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู้บริโภคท่ีซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาด  

มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ มีการแสดงราคาไว้ชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ์ ส่วนผู้ ท่ีซื้อจากร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
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โดยเฉพาะ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยด้านราคาโดยรวมและปัจจัยย่อย

ตา่ง ๆ มผีลตอ่ผู้บริโภคท่ีซือ้จากแต่ละสถานท่ีซือ้ ไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) 

 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อผู้บริโภคท่ีซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากซูเปอร์มาร์เก็ตและ

ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ จัดจ าหน่ายในร้านค้าหรือสถานท่ีท่ีได้รับการรับรอง

หรือนา่เช่ือถือในการจ าหนา่ยผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื สว่นผู้ท่ีซือ้จากตลาด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานท่ี

จัดจ าหนา่ยมกีารวางขายสินค้าหลากหลายชนดิ  นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยด้านการจัดจ าหนา่ยโดยรวมท่ีมีผลต่อผู้บริโภคท่ี

ซื้อจากแต่ละสถานท่ีซื้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันในด้านการ  

จัดจ าหน่ายในร้านค้าหรือสถานท่ีท่ีได้รับการรับรองหรือน่าเชื่อถือในการจ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

โดยมีผลต่อผู้ท่ีซือ้จากร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ มากกว่าผู้ท่ีซือ้จากตลาด  รวมถึงปัจจัยย่อยด้านการจัดจ าหน่าย

ในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมีผลตอ่ผู้ท่ีซื้อจากร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ มากกวา่ผู้ท่ีซื้อจากตลาด 

และมีผลตอ่ผู้ท่ีซือ้จากซูเปอร์มารเ์ก็ต มากกว่าผู้ท่ีซือ้จากตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อผู้บริโภคท่ีซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จาก

ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และตลาด มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ มีป้ายแนะน าข้อมูลผัก

ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ชนิดต่าง ๆ ตามชั้นวางจ าหน่าย  นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

โดยรวมท่ีมีผลต่อผู้บริโภคท่ีซือ้จากแต่ละสถานท่ีซือ้ ไมแ่ตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 แต่มปัีจจัยย่อย

แตกตา่งกันในดา้นมกีารให้ส่วนลดท่ัวไป โดยมีผลต่อผู้ท่ีซือ้จากตลาด มากกว่าผู้ท่ีซือ้จากซูเปอร์มารเ์ก็ต 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามความถี่ในการซื้อผักปลอดภัยจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู้บริโภคที่มคีวามถี่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืไม่เกิน 3 วันต่อ

คร้ัง  1 สัปดาห์ต่อคร้ัง  และมากกว่า 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ ความสดใหม่ สะอาด ถูกหลัก

อนามัยของผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แต่มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันในด้านผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่มีสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชตกค้าง โดยมีผลต่อผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อ 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง สูงกวา่ ผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อไม่

เกิน 3 วันตอ่ครั้ง และผู้บริโภคที่มีความถี่ในการซื้อมากกวา่ 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง สูงกวา่ ผู้บริโภคที่มคีวามถี่ในการซื้อไม่เกิน 

3 วันต่อครัง้  รวมถึงปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์มีย่ีหอ้ท่ีชัดเจนและนา่เชื่อถอืว่าปลอดภัย  โดยมีผลตอ่ผู้บริโภคที่มคีวามถี่ใน

การซื้อไม่เกิน 3 วันตอ่คร้ัง สูงกว่า ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการซื้อมากกวา่ 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง และผู้บริโภคที่มีความถี่ในการ

ซื้อ 1 สัปดาห์ต่อครัง้ สูงกว่า ผู้บริโภคท่ีมีความถี่ มากกว่า 1 สัปดาห์ต่อครัง้ 
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ด้านราคา (Price) 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่เกิน 3 วันต่อคร้ัง 

และมากกว่า 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  ส่วนผู้บริโภคท่ีมีความถี่ใน

การซื้อ 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ มีการแสดงราคาไว้ชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ์  นอกจากนี้ พบว่า

ปัจจัยด้านราคาโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แต่มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันในด้านมีการ

แสดงราคาไวช้ัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ์ โดยมผีลต่อผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อ 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง สูงกว่า ผู้บริโภคท่ีมีความถี่

ในการซื้อไมเ่กิน 3 วันต่อครัง้ 

 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย มผีลต่อผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่เกิน 3 

วันต่อคร้ัง  1 สัปดาห์ต่อคร้ัง  และมากกวา่ 1 สัปดาห์ตอ่ครัง้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ จัดจ าหนา่ยในร้านค้าหรือ

สถานท่ีท่ีได้รับการรับรองหรือน่าเชื่อถือในการจ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  นอกจากนี้ พบว่าปัจจัย

ด้านการจัดจ าหน่ายโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แต่มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันในด้าน

สถานท่ีจัดจ าหน่ายมีการวางขายสินค้าหลากหลายชนดิ โดยมีผลต่อผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซือ้ 1 สัปดาห์ต่อครัง้ สูงกว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อมากกว่า 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง  รวมถึงปัจจัยย่อยด้านจัดจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือ

ซูเปอร์มารเ์ก็ต โดยมผีลต่อผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อมากกว่า 1 สัปดาห์ตอ่ครั้ง  สูงกว่า ผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อ

ไมเ่กิน 3 วันต่อครัง้   

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่

เกิน 3 วันต่อคร้ัง  1 สัปดาห์ต่อครัง้  และมากกว่า 1 สัปดาห์ตอ่คร้ัง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเหมอืนกัน คือ มีป้ายแนะน าข้อมูล

ผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื ชนิดต่าง ๆ ตามช้ันวางจ าหนา่ย  นอกจากนี้ พบวา่ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด

โดยรวม ไมแ่ตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  แตม่ปัีจจัยย่อยแตกตา่งกันในดา้นการลงโฆษณาในสื่อต่าง 

ๆ โดยมีผลต่อผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อไม่เกิน 3 วันต่อคร้ัง สูงกว่า ผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อ 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง 

รวมถึงปัจจัยย่อยดา้นการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื โดยมผีลตอ่ผู้บริโภค

ท่ีมีความถี่ในการซือ้ไม่เกิน 3 วันต่อครัง้ สูงกว่า ผู้บริโภคท่ีมีความถี่ในการซื้อมากกวา่ 1 สัปดาห์ต่อครัง้ 

ส่วนที่ 7 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ  

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไม่มั่นใจ ในด้านความปลอดภัยผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ความ

นา่เช่ือถือของแหล่งผลิต ความนา่เช่ือถือของเครื่องหมายรับรองคุณภาพผัก นอกจากนี้ยังพบวา่สินคา้หาซือ้ยาก มใีห้เลอืก

ไมห่ลากหลาย ไมม่กีารระบุรายละเอยีดต่าง ๆ ลงบนป้ายฉลาก   

ด้านราคา (Price) 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื ราคาค่อนขา้งแพง  

ควรตัง้ราคาใกล้เคียงกับผักชนดิอื่น 
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 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นวา่ควรมีการกระจายสถานท่ีจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น รวมถึงการขยายเวลาเปิด-

ปิด และมีความเห็นวา่สินค้าที่จ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตมคีวามนา่เช่ือถอืกวา่ตลาด และสินค้าในร้านจ าหน่ายโดยเฉพาะ

มหีลากหลายกว่าในซูเปอร์มาเก็ต 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นวา่ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แนะน าและอธิบายถึงประโยชนข์องผัก

ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืเพิ่มขึ้น 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีชว่งอายุ 21-30 ปีระดับการศึกษาสูงสุด

คือปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท มีสถานภาพโสด   

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของนงนุช โกสียรัตน ์(2553) ท่ีศกึษาเร่ือง การศึกษาความตอ้งการบริโภคผักปลอดสารพิษ

ของผู้บริโภคในร้านค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษา

สูงสุดคือปริญญาตรีมีสถานภาพโสด  แต่ไม่สอดคล้องในด้าน อายุ อาชีพ และรายได้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 

25-34 ปี  อาชีพพยาบาล รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป  และผลการศึกษาคร้ังนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

วารุณี จีนศร (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

แต่ไม่สอดคล้องในด้านอายุ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี  รายได้ต่อ

เดือน 25,001-30,000 บาท สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน  ส าหรับผลการศึกษาของ จิรฐา วังแจ่ม (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีความสอดคล้องในเร่ือง เพศ ระดั บ

การศกึษา รายได้เฉลี่ย โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี รายได้

เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท แต่ไม่สอดคล้องในด้านอายุท่ีมากกว่า 40 ปี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อริศรา รุ่งแสง (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผัก

ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน แต่ไม่สอดคล้องในเร่ือง มีช่วงอายุ 35-44 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ย  

40,001-60,000 บาท  สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน โดยเหตุผลของความไม่สอดคล้องเร่ืองอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และสถานภาพ เนื่องจากการเก็บแบบสอบถามเป็นการเก็บแบบสะดวก จึงอยู่ท่ีว่าผู้เก็บแบบสอบถามจะเจอกลุ่มตัวอย่าง

ชว่งอายุใด  ส าหรับเร่ืองรายได้เนื่องจากพื้นท่ีในการเก็บแบบสอบถามเป็นคนละจังหวัด ซึ่งประชากรในกรุงเทพมหานคร

ยอ่มมรีายได้มากกว่าประชากรในเชยีงใหม่ 
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พฤตกิรรมของผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช    

 ชนิดผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ซื้อ จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซื้อ

ชนิดผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตระกูลกะหล่ า เช่น กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี กวางตุ้ง คะน้าผักกาดขาวปลี  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผักท่ีนิยมปรุงให้สุกก่อนบริโภค เช่น คะน้า 

กวางตุ้ง ดอกกะหล่ า และยังสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ จิรฐา วังแจ่ม (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤตกิรรมผู้บริโภคในการ

ซื้อผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนิยมซื้อผักกาดชนิดต่าง  ๆ และยัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อริศรา รุ่งแสง (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อผักท่ีบริโภคสด ๆ เช่น กะหล่ าปลี  แต่ไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษ

ของผู้บริโภค ในร้านค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช โดยพบว่าผักปลอดสารพิษท่ีผู้บริโภคนิยมซื้อ คือ  ผักสลัด โดยเหตุผล

ของความไม่สอดคล้อง เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพยาบาล จึงต้องการซื้อผักท่ีสะดวกต่อการ

รับประทาน 

 เหตุผลในการเลือกซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อรับประทาน  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพราะห่วงใยสุขภาพ เพราะ

ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และไร้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นงนุช โกสียรัตน์ (2553)  

ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในร้านค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช โดยพบว่า

เหตุผลท่ีบริโภคผักปลอดสารพษิเพราะห่วงใยสุขภาพ และยังสอดคล้องกับผลการศกึษาของ วารุณ ีจีนศร (2554) ท่ีศึกษา

เร่ือง ปัจจัยท่ีใชใ้นการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ซื้อผักปลอดสารพิษเพราะมีความปลอดภัย ไร้สารพิษ  และยังสอดคล้องกับผลการศกึษาของ จิรฐา วังแจ่ม (2555) 

ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ซือ้ผักปลอดสารพษิเพราะหลีกเล่ียงอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืตกค้างในผัก  อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษา

ไม่สอดคล้องอริศรา รุ่งแสง (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามซือ้ผักปลอดสารพษิเพราะคุณภาพ/ความสะอาด 

 สถานที่ที่ไปซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชบ่อยที่สุด  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เลือกซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ เช่น โครงการหลวง  

ร้านเกษตร มช. โดยรู้จักแหล่งจ าน่าย เพราะใกล้บ้าน/ใกล้ท่ีท างาน/ใกล้ท่ีพัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในร้านค้าเพื่อสุขภาพ 

แขวงศิริราช โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผักปลอดสารพิษมาจากร้านค้าเพื่อสุขภาพแต่ไม่สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อริศรา รุ่งแสง (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อมาจาก
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ซูเปอร์มารเ์ก็ต อาจเป็นเพราะกรุงเทพมหานครมีซูเปอร์มารเ์ก็ตตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก ผู้คนมวีถิีชีวิตท่ีเร่งรีบ ดังนั้น การซื้อ

สินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะสะดวกส าหรับคนกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ของ 

จิรฐา วังแจ่ม (2555) ท่ีศกึษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอเมอืง จังหวัดล าพูน โดยพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้มาจากตลาดสด อาจเป็นเพราะการจ าหนา่ยท่ีตลาดอยู่ใกล้บ้าน 

 เหตุผลในการเลือกซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืชจากสถานที่นั้น ๆ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากสถานท่ีนั้น ๆ เพราะ มีความน่าเชื่อถือ  

และความสะดวกสบาย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นงนุช โกสียรัตน์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาความ

ต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในร้านค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช โดยพบว่าเหตุผลท่ีซื้อจากสถานท่ี

ดังกล่าว เพราะคุณภาพเชื่อถือได้ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรฐา วังแจ่ม (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

ผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพษิ ในอ าเภอเมอืง จังหวัดล าพูน โดยพบวา่เหตุผลที่ซื้อจากสถานท่ีดังกลา่ว เพราะสะดวก   

 ความถี่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นงนุช โกสียรัตน์ (2553)  

ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาความตอ้งการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในร้านค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศริิราช โดยพบวา่มี

ความถี่ในการซื้อ 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  อริศรา รุ่งแสง (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมี

ผลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่มีค่าเฉลี่ยความถี่ในการซือ้ 2 ครั้ง

ตอ่ 2 สัปดาห์ หรือ 1 สัปดาห์ต่อคร้ัง  อย่างไรก็ตามไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ีศกึษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าความถี่

ในการซื้อสูงท่ีสุด 30 ครัง้ตอ่เดือน และมคี่าความถี่ในการซื้อต่ าท่ีสุด 1 ครัง้ตอ่เดือน จึงมีค่าเฉลี่ยความถี่ในการซื้อ 7 ครั้ง

ต่อเดือน เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามนิยมซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น

จ านวนมาก ท าให้ผู้บริโภคซื้อหาสินค้าได้ง่าย  อีกท้ังยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรฐา วังแจ่ม (2555) ท่ีศึกษา

เร่ือง พฤตกิรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพษิ ในอ าเภอเมอืง จังหวัดล าพูน โดยพบวา่มีความถี่ในการซือ้ 2-3 วันต่อ

ครัง้อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ซือ้ผักปลอดสารพษิท่ีตลาดสด และใกล้บ้าน 

 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อครั้ง  จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อคร้ังเท่ากับ 51-100 บาทซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ จิรฐา วังแจ่ม (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดล าพูน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดสารพิษครั้งละ 51-100 บาท และไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักปลอดสารพิษ โดยมีค่าเฉลี่ยท่ีใช้ซื้อ 

250.48 บาทต่อครัง้และไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของ อริศรา รุ่งแสง (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม

การซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 197.35 บาทต่อคร้ัง เนื่องจาก

จังหวัดกรุงเทพมหานครมีอัตราค่าครองชีพสูงกว่าจังหวัดเชยีงใหม่ และจังหวัดล าพูน  
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 บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (นอกจากตัวผู้บริโภคเอง) 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

(นอกจากตัวผู้บริโภคเอง) ได้แก่ พ่อแม่ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรฐา วังแจ่ม (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

ผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อริศรา รุ่งแสง 

(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า

บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช คือ ครอบครัวอย่างไรก็ตาม ไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยพบวา่บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การซื้อผักปลอดสารพษิคือ เพื่อน 

 ระยะเวลาของการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 5 ปีขึ้นไป โดยไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาใด เนื่องจากเอกสาร

และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องไมไ่ด้ศึกษาเร่ืองระยะเวลาของการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชื   

 การรับทราบข้อมูลของผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากสื่อ  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลจาก เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิรฐา วังแจ่ม 

(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลเกี่ยวกับผักปลอดสารพษิจากการแนะน าของเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว 

 การบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในอนาคต  จากการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีการบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในอนาคต คือ ซื้อแน่นอนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

วารุณี จีนศร (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการซื้อผักปลอดสารพษิท่ีมีเครื่องหมายเชื่อถอืได้ในอนาคต โดยซื้อแนน่อน 

 การแนะน าหรือบอกต่อให้บุคคลอื่นบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  จากการศึกษา พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการแนะน าหรือบอกต่อให้บุคคลอื่นบริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคมแีนวโนม้การบอกต่อผู้อ่ืนให้ซื้อผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค โดยบอกต่อ

แนน่อน 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix or 4P’s) 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช คือ ความสดใหม ่สะอาด ถูกหลักอนามัยของผักปลอดภัยจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพชื ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของวารุณี จีนศร (2554) ที่ศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใชใ้นการตัดสนิใจซื้อ

ผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยเร่ือง  

ผักปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีตกค้าง เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในการศึกษาของวารุณี จีนศร (2554)  

ซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งภาพลักษณ์ของซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีความน่าเชื่อถือของสินค้าในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้ตอบ

แบบสอบถามจึงให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยดังกล่าวมากกว่าปัจจัยย่อยอื่น ๆ นอกจากนี้ผลการศึกษาในคร้ังนี้ยังไม่
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิรฐา วังแจ่ม (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤตกิรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย เร่ือง มั่นใจว่าปลอดสารพิษ  

อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามซื้อผักปลอดสารพิษจากตลาดสด ซึ่งเป็นไม่ใช่สถานท่ีเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสถานท่ี

จ าหนา่ยสนิค้าปลอดสารพิษโดยเฉพาะ เชน่ การจ าหนา่ยผัก ก็จะมท้ัีงร้านท่ีจ าหนา่ยแบบปลอดสารพิษและแบบท่ัวไป  

 2. ราคา (Price) พบวา่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มผีลตอ่ผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชยีงใหมใ่นการ

ซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มี 2 ปัจจัยด้วยกันคอืราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และมีการแสดงราคาไวช้ัดเจน

ท่ีบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของจิรฐา วังแจ่ม (2555) ที่ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอด

สารพิษ ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยยอ่ยเร่ือง ราคาท่ีเหมาะสมกับ

คุณภาพ  อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครัง้นี้ไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ วารุณ ีจีนศร (2554) ที่ศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้

ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญกับปัจจัยย่อยเร่ือง ผักปลอดสารพษิมรีาคาใกล้เคียงกับผักประเภทอื่น 

 3. การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) พบวา่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีผล

ตอ่ผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช คือ จัดจ าหน่ายในร้านค้าหรือสถานท่ีท่ี

ได้รับการรับรองหรือน่าเชื่อถือในการจ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

วารุณี จีนศร (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยยอ่ย เร่ือง จัดจ าหน่ายในร้านท่ีมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือในการจ าหน่าย

สินค้าปลอดสารพิษ     แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิรฐา วังแจ่ม(2555)   ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคใน

การซื้อผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย เร่ือง 

ความสะอาดของสถานที่จัดจ าหนา่ย อาจเป็นเพราะผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ท่ีตลาดสด ซึ่งมีผู้จ าหนา่ยโดยตรงคือ

พ่อค้าแม่ค้า และแต่ละร้านก็แผงจ าหน่ายสินค้าของตนเอง ซึ่งอาจจะไม่ได้ใส่สินค้าในบรรจุภัณฑ์หรือจัดวางตามชั้นวาง

จ าหนา่ยอยา่งซูเปอร์มารเ์ก็ต เป็นต้น 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี

ผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช คือ มีป้ายแนะน าข้อมูลผักปลอดภัย

จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ตามชั้นวางจ าหน่าย  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ี

ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยเร่ือง การให้ค าแนะน าและการให้บริการของพนักงาน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ต  นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรฐา วังแจ่ม (2555) ท่ี

ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษ ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญกับปัจจัยยอ่ย เร่ือง อัธยาศัยของผู้ขาย เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อท่ีตลาดสด และในตลาดจะ

มร้ีานคา้หรือแผงจ าหน่ายสินค้าเป็นจ านวนหลายรายท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลอืกในการซื้อสินค้าจากรา้นค้าในตลาด โดยอาจ

เลอืกซือ้สนิค้าจากร้านคา้ที่มผีู้ขายอัธยาศัยดี 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้บริโภคอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมี

ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix or 4P’s) 

 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

 จากการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เร่ือง ความสดใหม ่สะอาด ถูก

หลักอนามัยของผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช รองลงมา คือ ผักปลอดภัยจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืชไม่มสีารเคมี

ก าจัดศัตรูพชืตกค้าง และผลิตภัณฑม์คีุณค่าทางโภชนาการตามล าดับ นอกจากนี ้พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัย

ยอ่ยแตกตา่งกัน เร่ืองมีสีสันน่ารับประทานความสดใหม ่สะอาด ถูกหลักอนามัย  ไม่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง  มีให้

เลือกซื้อหลากหลายชนิด  และผลิตภัณฑ์มียี่ห้อท่ีชัดเจนและน่าเชื่อถือว่าปลอดภัย  ดังนั้น ผู้ผลิตควรสร้างความเชื่อมั่น

ด้านคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ท้ังในด้านมีการรับรองผลิตภัณฑ์วา่ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ผลิตภัณฑ์มีความ

สดใหม่ ไม่เน่าเหี่ยว และน่ารับประทาน  ควรระบุข้อมูลลงบนป้ายฉลากแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ผู้ผลิต แหล่งผลิต 

วันผลิต วันหมดอายุ ราคา สรรพคุณ สัญลักษณ์หรือตราที่ได้การตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ส าหรับ

ผู้จ าหน่ายควรมีการจ าหน่ายสินค้าให้หลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าท่ีตรงความต้องการมาก

ท่ีสุด 

 2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคา เร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพมี

การแสดงราคาไว้ชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ์ และมีหลายระดับราคาให้เลือกซื้อตามล าดับนอกจากนี้ พบว่า ผู้บริโภคให้

ความส าคัญกับปัจจัยย่อยแตกต่างกัน เร่ืองแสดงราคาไว้ชัดเจนท่ีบรรจุภัณฑ์  ดังนั้น ผู้ประกอบการควรตั้งราคาให้

สอดคล้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ควรจัดท าสินค้าหลายขนาด ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับราคา เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายมากขึ้น 

 3. ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution)  

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย เร่ือง จัดจ าหน่ายใน

ร้านค้าหรือสถานท่ีท่ีได้รับการรับรองหรือน่าเชื่อถือในการจ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช รองลงมา คือ 

สถานท่ีจัดจ าหนา่ยมกีารวางขายสินค้าหลากหลายชนดิ และสถานท่ีจัดจ าหน่ายมีความสะดวกในการเดินทาง ตามล าดับ  

นอกจากนี้พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยแตกต่างกัน เร่ือง มีเวลาเปิด-ปิด ท่ีเหมาะสม  มีสถานท่ีจอดรถ

เพยีงพอ  สะดวกในการเดินทาง  ร้านค้าหรือสถานท่ีได้รับการรับรองหรือน่าเช่ือถอื  มีการวางขายสินค้าหลากหลายชนิด 

และจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต  โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ เช่น โครงการหลวง ร้านเกษตร มช. มากท่ีสุด รองลงมา คือ ซูเปอร์มาเก็ต ดังนั้น ผู้ ผลิตและผู้

จ าหน่ายควรเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีความน่าเชื่อถือ  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับผลิตภัณฑ์ และสถานท่ีจัด

จ าหน่ายควรมพีื้นท่ีส าหรับการวางสินค้าให้เพียงพอตอ่จ านวนสินค้า  ตลอดจนมีความสะดวกในการเดินทาง  มท่ีีจอดรถ  

รวมถึงเวลาเปิด-ปิด ควรขยายเวลาเพิ่มขึ้นในช่วงเชา้ก่อนเข้าท างานและขยายเวลาปิดหลังเลิกงาน 
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 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เร่ือง มีป้ายแนะน า

ข้อมูลผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพชืชนิดตา่ง ๆ ตามช้ันวางจ าหนา่ย รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์

ให้บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  และการจัดงานมหกรรม หรือ Event ต่าง ๆ เกี่ยวกับผักปลอดภัยจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพชื ตามล าดับ  นอกจากนี้ พบวา่ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยแตกต่างกัน เร่ือง การลงโฆษณา

ในสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา อินเทอร์เน็ต  ด้านการให้ส่วนลดท่ัวไป เช่น ลดราคาเฉพาะวันพุธ ลดราคาเฉพาะช่วงเย็น  

และการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ดังนั้น ผู้จ าหน่ายควรจัดท าป้าย

แนะน าข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ณ จุดขาย เพื่อให้ผู้บริโภคสังเกตเห็นได้ง่าย  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงาน

ราชการ โรงเรียน เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคทราบขอ้มูลของสินค้า ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการซื้อ

สินค้าของผู้บริโภค นอกจากนีค้วรให้ส่วนลดราคาสินค้าตามความเหมาะสม 
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