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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบนัคงปฏิเสธไม่ไดว้า่กระแสรักสุขภาพไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของ
คนในทุกเพศ ทุกวยั และทุกสาขาอาชีพ ผูบ้ริโภคต่างแสวงหาสินคา้อุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีจะมีอายุยนืยาว อ่อนเยาว ์และป้องกนัรักษาโรคภยั สินคา้เป็นจ านวนมากถูกผลิตออก
สู่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ี ไม่วา่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยัราคาแพง 
สินคา้ท่ีผา่นการคิดคน้และวจิยัอยา่งต่อเน่ือง หรือสินคา้จากธรรมชาติ และหน่ึงในสินคา้เพื่อสุขภาพท่ี
ไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี คือ ผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงเป็นค าเรียกรวมๆ ของกระบวนการผลิตผกัท่ี
ปลอดภยัจากสารพิษหรือสารเคมีการเกษตร (ฉลาดซ้ือ, 2554) กรมวิชาการเกษตร ได้นิยามว่า ผกั
ปลอดสารพิษ คือ ผกัท่ีไม่มีสารพิษ หรือสารพิษตกค้างในระดับท่ีปลอดภัยต่อผู ้บริโภค จาก
ความหมายน้ีอาจหมายถึงผกัท่ีไม่มีการใช้สารพิษใดๆ ในขบวนการผลิต หรืออาจมีการใช้สารเคมี
สังเคราะห์ในขบวนการผลิต ไดแ้ก่ ผกัอินทรีย ์หมายถึง ผกัท่ีปลูกดว้ยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้เมล็ดพนัธ์ุ
ตดัต่อพนัธุกรรม และสารเคมีใดๆ เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์และสารก าจดัศตัรูพืชท่ีผลิตจากธรรมชาติ 
หรือการใช้แมลงก าจดั ผกัปลอดภยัจากสารพิษ หมายถึง ผกัท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืช แต่ตอ้งรอสารเคมีเหล่านั้นสลายก่อนท าการเก็บเก่ียว ผกัปลอดสารพิษ หมายถึง ผกัท่ีมีการใช้
ปุ๋ยเคมี แต่ไม่มีการใชส้ารเคมีก าจดัโรคและแมลง เป็นผกัท่ีปลอดจากสารเคมีท่ีใชก้  าจดัศตัรูพืช และ
ผกัไฮโดรโปรนิกส์ หมายถึง ผกัท่ีปลูกเลียนแบบการปลูกบนดินโดยใชว้สัดุต่างๆ เช่น น ้า ทราย กรวด 
ดินเผา หรือ วสัดุอ่ืน ท่ีไม่ใช่ดิน โดยผกัเจริญเติบโตจากการไดรั้บสารละลายท่ีมีน ้ าผสมกบัปุ๋ยหรือ
ธาตุอาหารท่ีผกัตอ้งการ (อา้งถึงใน นลินรัตน์ ธนทัพีรพร, 2553: 11-12) 
  แมจ้ะมีววิฒันาการทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัเพื่อช่วยใหผู้ค้นมีชีวิตยนืยาว แต่การเจ็บป่วย
จากโรคอนัมีสาเหตุจากพฤติกรรมและการบริโภคไม่ได้ลดลง ผูบ้ริโภคทัว่โลกรวมทั้งผูบ้ริโภคใน
ไทยจึงหันมาให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพ ส่งผลให้กระแสของอาหารปลอดภยั ปลอดสารพิษ 
และอาหารจากวิถีธรรมชาติ ไดรั้บความนิยมและสนับสนุนอย่างมาก ท าให้ตลาดของอาหารปลอด
สารขยายมากข้ึน (กรีนเนท, 2554) 
นอกจากน้ี ปัจจุบนัเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยั  ผูบ้ริโภคได้รับ
ขอ้มูลดา้นสุขภาพและความไม่ปลอดภยัในอาหารอยา่งรวดเร็ว รับรู้วา่การรับประทานอาหารท่ีไม่ถูก
สุขลกัษณะหรือมีสารพิษเป็นประจ ามีโอกาสท่ีจะเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ได ้เช่น โรคอว้น เบาหวาน 
ความดนั และโรคมะเร็งท่ีมีอตัราผูป่้วยสูงข้ึนทุกปี ผูบ้ริโภคจึงต่ืนตวัหนัมาเลือกรับประทานอาหารท่ี
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ปลอดภยั ส่งผลให้สินค้าปลอดสารพิษได้รับความนิยมและมีราคาสูงกว่าสินคา้เกษตรทัว่ไป 1-2 
เท่าตวั ต่างกบัในอดีตท่ีมองวา่เป็นสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็น ราคาแพง เป็นการใชจ่้ายโดยส้ินเปลืองเพราะผกั
ท่ีมีในตลาดก็เหมือนกนั (ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ, 2555) ขอ้มูลจากเส้นทางเศรษฐีพบวา่แนวโน้ม
ความสนใจในการบริโภคเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรออร์แกนิกเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ช่องทางจดัจ าหน่ายขยายตวัอยา่งรวดเร็วดว้ยเครือข่ายท่ีครอบคลุมเพื่อตอบสนองเร่ืองความ
สะดวกสบาย นอกจากจะเป็นโอกาสส าหรับผูบ้ริโภคแลว้ ยงัเป็นโอกาสของผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ
ท่ีน าเอาสินคา้เกษตรเหล่านั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะผูใ้ส่ใจในเร่ืองสุขภาพ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับโภชนาการ และยินดีท่ีจะซ้ือพืชผกั
ปลอดสารพิษแม้จะมีราคาสูงกว่าท้องตลาดทัว่ไป (มติชน เส้นทางเศรษฐี, 2556) ตลาดของพืชผกั
ผลไมเ้ป็นสินคา้ท่ีมีเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศกว่าหม่ืนล้านบาทต่อเดือน แบ่งเป็นตลาดผกั
ปลอดสารพิษกวา่ 600-700 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความนิยมสินคา้เพื่อ
สุขภาพเพิ่มข้ึน (ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ, 2556)  
 ทั้งน้ีส าหรับจงัหวดัล าปาง มีประชากรทั้งหมด 698,412 คน อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมือง
ล าปาง 228,748 คน (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง , 2556) จากการพฒันาของเมืองท่ีขยาย
ตวัอยา่งมาก ส่งผลให้ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองและการเกิดข้ึนของชุมชนในเมืองมีเพิ่มข้ึน วิถีชีวิต
ของคนเมืองจึงเป็นวิถีการบริโภคโดยการซ้ือรับประทานเป็นหลกั ผูบ้ริโภคอาจเลือกท่ีจะไม่ทานผกั 
หรืออาหารเหล่านั้ นอาจปรุงจากผักท่ี เต็มไปด้วยสารพิษและสะสมในร่างกายของผู ้บริโภค 
สาธารณสุขจงัหวดัล าปางเปิดเผยถึงปัญหาสุขภาพโรคไร้เช้ือเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
หวัใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง รวมทั้งโรคมะเร็ง มีแนว้โนม้สูงข้ึนเน่ืองจากการดูแลสุขภาพของตน
ไม่เหมาะสม เช่น นิยมอาหารหวาน มนั เค็ม ด่ืมสุรา ความเครียด ไม่ออกก าลงักาย และบริโภคผกั
ผลไมน้้อย (ไทยรัฐออนไลน์, 2552) และขอ้มูลจากโรงพยาบาลมะเร็งล าปาง ปี 2549  – 2553 ระบุว่า
ผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ในเขตเทศบาลนครล าปางมีจ านวนเฉล่ียปีละ 160 ราย (ส านักงานเทศบาล
นครล าปาง, 2556) สาธารณสุขจงัหวดัล าปางจึงแนะน าให้ประชาชนหันมาบริโภคผกัมากข้ึนเพื่อ
รักษาระบบภูมิคุม้กนัและลดภาวะเส่ียงต่อการเป็นโรคต่างๆ (ข่าวรอบเมืองเหนือ, 2553) ขอ้มูลจาก
เกษตรและสหกรณ์ล าปางพบวา่สถานการณ์บริโภคผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัล าปางมีแนวโนม้และ
ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและหันมาปลูกพืชผกัปลอดสารพิษเพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้รับประทานผักท่ีปลอดภัยจากสารพิษท่ีอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง (สถานี
วทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัล าปาง, 2555) และปัจจุบนัตลาดผกัปลอดสารพิษในจงัหวดั
ล าปางเติบโตมากข้ึน ประชาชนสามารถซ้ือผกัปลอดสารพิษไดต้ามตลาดสด ร้านคา้เฉพาะเพื่อสุขภาพ 
ตลาดนัดเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษ และห้างสรรพสินคา้ชั้นน าทัว่ไป ผกัปลอดสารพิษตาม
ตลาดสด และตลาดนัด มกัมีราคาถูกกว่าผกัท่ีจ  าหน่ายตามห้างสรรพสินค้า 2-3 เท่า โดยผกัปลอด
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สารพิษตามตลาดสด มีทั้งผกัปลอดสารพิษท่ีบรรจุลงในถุงพร้อมติดฉลากบ่งบอกถึงผูผ้ลิต และผกั
ปลอดสารพิษท่ีวางขายเหมือนผกัตามทอ้งตลาดทัว่ไป ไม่มีการบรรจุหรือการติดฉลากบ่งบอก ต่าง
จากผกัปลอดสารพิษท่ีจ าหน่ายในห้างร้านท่ีมีการติดป้ายระบุวา่ผกัท่ีจ  าหน่ายบริเวณนั้นเป็นผกัปลอด
สารพิษ และท่ีตวัสินคา้จะมีการติดฉลากชัดเจนเพื่อระบุถึงผูผ้ลิต และมาตรฐานการผลิต เช่น GAP 
เกษตรอินทรีย ์ผกัปลอดภยั และอ่ืนๆ 
 อย่างไรก็ตาม จากแผนพฒันาจงัหวดัล าปาง ปี 2551 พบว่ารัฐบาลมีนโยบายขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจในระดบัรากหญ้าด้วยวิสาหกิจชุมชน หรือกิจการท่ีเกิดจากการ
รวมตวัของชุมชน (บุญฑวรรณ วิงวอน , 2554) โดยในจงัหวดัล าปางมีวิสาหกิจชุมชนท่ีด าเนินการ
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษทั้งส้ิน 43 กลุ่ม จาก 13 อ าเภอ (ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วสิาหกิจชุมชน, 2556) และจากคู่มือการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั
ไดม้าตรฐานประจ าปีงบประมาณ 2549 ไดมี้การส่งเสริมและการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ให้
เกษตรกรผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั ไดม้าตรฐานระดบัต่างๆ จนถึงมาตรฐานระดบัเกษตรอินทรีย ์
โดยเร่งเพิ่มพื้นท่ีการผลิตและชนิดสินคา้เกษตรเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศ
และส่งออก แต่จากคู่มือการด าเนินงานพบวา่ทางภาครัฐมุ่งเนน้การส่งเสริมการผลิตแต่ยงัไม่มีตลาดท่ี
จะมารองรับท าใหเ้กษตรกรประสบผลส าเร็จนอ้ย (อา้งถึงใน กิตติศกัด์ิ อุดรพงศ,์ 2552: 2) 
ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปาง
ในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สร้างความต่างและ
ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั เกษตรกรและผูป้ระกอบการสามารถน าการศึกษาน้ีไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางแผนธุรกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคหนัมาซ้ือผกัปลอดสารพิษมากข้ึน สร้างรายไดท่ี้ดีโดยเฉพาะใน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้ส่ใจในเร่ืองสุขภาพ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโภชนาการและยินดีท่ีจะเลือก
ซ้ือผกัปลอดสารพิษ แมจ้ะมีราคาสูงกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1.3.1 ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือ

ผกัปลอดสารพิษ 
1.3.2  สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางให้เกษตรกรและผูจ้ดัจ  าหน่ายผกัปลอดสารพิษใน

การน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา วางแผน ปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้
สอดคลอ้งความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงใช้ร่วมกันเพื่อ
สนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 ผักปลอดสำรพิษ หมายถึง ผกัท่ีปลอดภยัจากสารพิษหรือสารเคมีการเกษตร (ฉลาดซ้ือ, 
2554) กรมวิชาการเกษตร ไดนิ้ยามวา่ ผกัปลอดสารพิษ คือ ผกัท่ีไม่มีสารพิษ หรือสารพิษตกคา้งใน
ระดับท่ีปลอดภัยต่อผู ้บริโภค จากความหมายน้ีอาจหมายถึงผกัท่ีไม่มีการใช้สารพิษใดๆ ใน
ขบวนการผลิต หรืออาจมีการใชส้ารเคมีสังเคราะห์ในขบวนการผลิต ไดแ้ก่ 

1) ผกัอินทรีย ์ หมายถึง ผกัท่ีปลูกดว้ยวธีิธรรมชาติ ไม่ใชเ้มล็ดพนัธ์ุตดัต่อพนัธุกรรม 
และสารเคมีใดๆ เนน้การใชปุ๋้ยอินทรีย ์และสารก าจดัศตัรูพืชท่ีผลิตจากธรรมชาติ 
หรือการใชแ้มลงก าจดั 

2) ผกัปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผกัท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาป้องกันและก าจัด
ศตัรูพืช แต่ตอ้งรอสารเคมีเหล่านั้นสลายก่อนท าการเก็บเก่ียว 

3) ผกัปลอดสารพิษ หมายถึง ผกัท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ไม่มีการใชส้ารเคมีก าจดัโรค
และแมลง เป็นผกัท่ีปลอดจากสารเคมีท่ีใชก้  าจดัศตัรูพืช 

4) ผกัไฮโดรโปรนิกส์ หมายถึง ผกัท่ีปลูกเลียนแบบการปลูกบนดินโดยใชว้สัดุต่างๆ 
เช่น น ้ า ทราย กรวด ดินเผา หรือ วสัดุอ่ืน ท่ีไม่ใช่ดิน โดยผกัเจริญเติบโตจากการ
ไดรั้บสารละลายท่ีมีน ้ าผสมกบัปุ๋ยหรือธาตุอาหารท่ีผกัตอ้งการ (อา้งถึงใน นลิน
รัตน์ ธนทัพีรพร, 2553: 11-12) 

 ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้เคยซ้ือและบริโภคผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงอยูอ่าศยั ศึกษา หรือ ท างาน 
ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง 


