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บทคัดยอ 
การวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคกระเทียมไทย และเพื่อ

หาแนวทางการสงเสริมการบริโภคกระเทียมไทย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจยั คือ ผูบริโภคท่ัวไปในครัวเรือน เลือกตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 382 ครัวเรือน 
ผูประกอบการรานอาหารไทย เลือกแบบเจาะจง จํานวน 57 ราน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และ
เจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของกับการสงเสริมการบริโภคกระเทียมไทย จํานวน 4 คน เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูล 
คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวเิคราะหเนื้อหาและบรรยายเชิง
พรรณนา 

สรุปผลการวิจัยดังนี ้
  1.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคกระเทียมไทย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมากท่ีสุด 

ไดแก ปจจยัดานการรับรูของผูบริโภค โดยเฉพาะกล่ินท่ีหอมฉุน และรสชาติท่ีเผ็ดรอนของ
กระเทียมไทยมีอิทธิพลตอการบริโภคกระเทียมของกลุมผูบริโภคท่ัวไปมากท่ีสุด และพบวาราคาไม
มีผลตอการเลือกซ้ือกระเทียมของผูบริโภคท่ัวไปแตมีผลตอผูประกอบการรานอาหารที่ตองใช
กระเทียมในปริมาณท่ีมาก และฤดูกาลมีผลตอปริมาณการซ้ือกระเทียมไทย สวนปจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอการบริโภคกระเทียมไทยนอยท่ีสุดคือ ปจจัยดานกลุมอางอ 
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2.  แนวทางในการสงเสริมการบริโภคกระเทียมไทย หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถ
ดําเนินการ ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการตลาด สงเสริมโดยชวยเกษตรกรระบายสินคากระเทียมไทย
ออกสูตลาด 2) ดานการประชาสัมพันธและการโฆษณา สงเสริมโดยกระตุนและสรางความ
ตระหนกัในการบริโภคกระเทียมไทย 3) ดานการรณรงค สงเสริมโดยใหประชาชนไดรับรูถึง
ความสําคัญของกระเทียมไทย และ4) ดานการสงเสริมอาชีพเกษตรกรผูปลูกกระเทียมไทยสงเสริม
โดยใหเกษตรกรมีความเขมแข็งในการรวมกลุมสหกรณการเกษตร 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to determine factors influencing Thai garlic 
consumption and to find the guidelines to promote Thai garlic consumption in Chiang Mai 
municipal area. The sample group consisted of household consumers in general from 382 families 
and selected by accidental sampling; Thai restaurant entrepreneurs from 57 restaurants in Chiang 
Mai municipal area, selected by purposive sampling and 4 representatives associated with Thai 
garlic consumption organization. The research instruments were questionnaire and interview 
inventory. Quantitative data were analyzed by frequency, percentage, means and standard 
deviation, and qualitative data were analyzed by content analysis and narrative. 

Research Findings revealed that 
1. the factors that most influencing Thai garlic consumption in Chiang Mai municipal 

area were perception factors that especially garlic’s scent and spicy taste were the most 
influencing towards the consumption of household consumers. In addition, the price was not 
affected on the garlic purchase of household consumers, but on that of the restaurant 
entrepreneurs that consumed a lot of garlic. Seasons also affected the amount of garlic purchase. 
On the other hand, the least influencing factor to Thai garlic consumption was reference group 
facto
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2. for the guidelines to promote Thai garlic consumption, the associated organization 
should promote in 4 aspects: 1) Marketing, helping garlic producers to distribute garlic to 
markets; 2) Public relation and advertisement, motivating and recognizing people to consume 
Thai garlic; 3) Campaign, making people to perceive the importance of Thai garlic and 4) 
Occupational promotion of Thai garlic producers, encouraging producers to make strong 
cooperation. 

 


