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บทคดัย่อ 
 

 การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เคย
ซ้ือและบริโภคผกัปลอดสารพิษซ่ึงอยู่อาศยั ศึกษา หรือท างาน ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จ านวน 300 
ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผล
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.82) และดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.61) และให้ระดบั
ความมีผลมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.33) และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.15) 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ 
ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย (ค่าเฉล่ีย 4.25) รองลงมาคือ ผกัปลอด
สารพิษมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ  (ค่าเฉล่ีย 4.21) และผกัปลอดสารพิษมีความสดใหม่ น่า
รับประทาน (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
 ปัจจยัย่อยดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ผกั
ปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.71) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม
เม่ือเทียบกับคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.70) และราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดับตามคุณภาพท่ี
แตกต่างกนัไป (ค่าเฉล่ีย 3.65) 



 

   จ 

 ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลสูงสุด 3 
ล าดับแรก คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า (ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมาคือ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ 
มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง (ค่าเฉล่ีย 3.73) และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้
เป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.68) 
 ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ การรณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น 
ป้ายและบทความให้ความรู้ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.35) รองลงมาคือ การจดังานแสดงสินค้าเก่ียวกับผกั
ปลอดสารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.25) และการได้รับขอ้มูล ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.22) 
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed at investigating marketing mix affecting consumers in 
Mueang Lampang district towards purchasing pesticide-safe vegetables. Research samplings were 
identified to 300 consumers of pesticide-safe vegetables in Mueang Lampang. Questionnaires were 
used as the tool to collect research data; then, all data derived were analyzed by the descriptive 
statistics, consisting of frequency, percentage, and means.  
 The study indicated that the marketing mix factors which were rated on the overall 
basis at high level included Product factor (mean of 3.82) and Price factor (mean of 3.61) Place 
factor (mean of 3.33) and Promotion factor (mean of 3.15) were rated on the moderate level.  
 The top 3 of Product sub-factors which affected the purchasing of pesticide-safe 
vegetables included health and nutrition from pesticide-safe vegetables (mean of 4.25,) clean and 
pesticide-safe vegetables (mean 4.21) and fresh and appetizing vegetable (mean 4.15)    
 The top 3 of Price sub-factors which affected the purchasing of pesticide-safe 
vegetables included presence of clear price tag (mean 3.71,) suitable price (mean 3.70) and various 
price levels upon the quality of the product (mean 3.65) 
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 The top 3 of Place sub-factors which affected the purchasing of pesticide-safe 
vegetables included well-known supermarket and Hypermarket (mean 3.75,) qualified pesticide-safe 
vegetables market (mean 3.73) and well-organized market (mean 3.68) 
 The top 3 of Promotion sub-factors which affected the purchasing of pesticide-safe 
vegetables included arranging the campaigns convincing people to have more pesticide-safe 
vegetables such as posters and articles (mean 3.35,) arranging the exhibition about the pesticide-safe 
vegetables to give information and sell product (mean 3.25)  and learning the information about 
pesticide-safe vegetables from relatives and friends (mean 3.22) 

 


