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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
ล าปางในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือและบริโภคผกัปลอด
สารพิษซ่ึงอยูอ่าศยั ศึกษา หรือท างาน ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จ านวน 300 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉล่ีย (Mean) สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูส้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือผกัปลอดสารพิษไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ จ าแนกตาม เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 5.1.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.7 อายุ 21-30 

ปี ร้อยละ 32.7 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.3  อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 33.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 29.7 และส าหรับพฤติกรรม
ในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผกัปลอดสารพิษประเภทผกัท่ี
น าไปบริโภคสดๆ เช่น แตงกวา กะหล ่าปลี มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว ผกัสลดั ฯลฯ ร้อยละ 81.7 ซ้ือผกั
ปลอดสารพิษจากตลาดสดทัว่ไป ร้อยละ 74.0 เหตุผลท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษเพราะ ความปลอดภยั ไร้
สารพิษ ร้อยละ 71.7 ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษคือ ตวัเอง ร้อยละ 52.7 ค่าใช้จ่ายโดย
เฉล่ียท่ีใช้ในการซ้ือผกัปลอดสารพิษต่อคร้ัง คือ 51-100 บาท ร้อยละ 43.3 ความถ่ีในการซ้ือผกัปลอด
สารพิษท่ีอยูท่ี่ 1 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 62.3 และช่วงเวลาท่ีนิยมซ้ือผกัปลอดสารพิษ คือ ช่วงเยน็ 
ร้อยละ 78.3 
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5.1.2  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางใน
การซ้ือผกัปลอดสารพิษได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนประสม
การตลาด 

ระดบัความมี
ผล ล าดบั 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ผกัปลอดสารพษิ 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  
มาก  

(ค่าเฉล่ีย 3.82) 

1 
ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  

4.25 มาก 

2 
ผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด ปลอดจาก
สารพิษ 

4.21 มาก 

3 
และผกัปลอดสารพิษมีความสดใหม่ น่า
รับประทาน 

4.15 มาก 

ดา้นราคา   
มาก  

(ค่าเฉล่ีย 3.61) 

1 
ผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 

3.71 มาก 

2 
ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 
 

3.7 มาก 

3 
ราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบัตาม
คุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 

3.65 มาก 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  

ปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.33) 

1 
สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น หา้งร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์
เก็ตชั้นน า  

3.75 มาก 

2 
จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

3.73 มาก 

3 
พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดั
หมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.68 มาก 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนประสม
การตลาด 

ระดบัความมี
ผล 

ล าดบั 
ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ผกัปลอดสารพษิ 
ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

ปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.15) 

1 
การรณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนใหบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น 
ป้ายและบทความใหค้วามรู้ต่างๆ 

3.35 
ปาน
กลาง 

2 
การจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอด
สารพิษเพื่อใหค้วามรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ 

3.25 
ปาน
กลาง 

3 
การไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอด
สารพิษจากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั 

3.22 
ปาน
กลาง 

  
จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ส าหรับส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความ

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ ดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยใหร้ะดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวมในระดบัมาก 
ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา และให้ระดับความมีผลของปัจจยัโดยรวมในระดับปานกลาง ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด นอกจากน้ี ตารางท่ี 5.1 ไดแ้สดงปัจจยัยอ่ยของ
ส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ดา้น ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
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5.1.3 ส่วนท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ 

ส่วนประสม
การตลาด 

เพศ 
ระดบั

ความมีผล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์  

ชาย 
3.80 

(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทาง
อาหาร มีประโยชนต์่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมีความสด
ใหม ่น่ารับประทาน 

หญิง 
3.85 

(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทาง
อาหาร มีประโยชนต์่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมีความสด
ใหม ่น่ารับประทาน 

ดา้นราคา   

ชาย 
3.57 

(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีการติดป้าย
แสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั
คุณภาพ 

ราคาของผกัปลอดสารพิษมี
หลายระดบัตามคุณภาพท่ี
แตกต่างกนัไป 

หญิง 
3.65 

(มาก) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั
คุณภาพ  

ราคาของผกัปลอดสารพิษมี
หลายระดบัตามคุณภาพท่ี
แตกต่างกนัไป 

ผกัปลอดสารพิษมีการติด
ป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ี
ชดัเจน 

ดา้นช่องทาง
การจดั
จ าหน่าย 

ชาย 
3.30 
(ปาน
กลาง) 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีช่ือเสียง เช่น หา้งร้าน 
ซุปเปอร์มาเกต็ และไฮเปอร์มาร์
เกต็ชั้นน า 

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
ในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มี
ท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษเหมาะสม สะดวก
ในการเลือกซ้ือ 
พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

หญิง 
3.36 
(ปาน
กลาง) 

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษใน
สถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็น
หลกัแหล่ง  

พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่าย
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
เดินทางสะดวก 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีช่ือเสียง เช่น หา้งร้าน 
ซุปเปอร์มาเกต็ และไฮเปอร์มาร์
เกต็ชั้นน า 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

ชาย 
3.14 
(ปาน
กลาง) 

การรณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนใหบ้ริโภค
ผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้ต่างๆ 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

การไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
จากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือ
คนรู้จกั 

หญิง 
3.16 
(ปาน
กลาง) 

การรณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนใหบ้ริโภค
ผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้ต่างๆ 

การไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
จากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือ
คนรู้จกั 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 
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จากตารางท่ี 5.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชาย และเพศหญิง ให้ระดบัความมี
ผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ด้านผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยใหร้ะดบัความมี
ผลของปัจจยัโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา ในระดบัมาก และ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัปานกลาง  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกเหมือนกนัทั้ง 3 ล าดบั ไดแ้ก่ ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทาง
อาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด  ปลอดจากสารพิษ และผกัปลอด
สารพิษมีความสดใหม่ น่ารับประทาน ตามล าดบั 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ ในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกเหมือนกนั แต่ล าดบัแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ผกัปลอดสารพิษมีการ
ติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ และอนัดบั 3 คือ 
ราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง ให้ระดบัความมี
ผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 
ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 3 ล าดบัแรก คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมี
ช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า รองลงมาคือ จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้ งเป็นหลักแหล่ง และอนัดับ 3 คือ พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษเหมาะสม สะดวกในการเลือกซ้ือ และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษ 3 ล าดบัแรกคือ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง และ
สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น หา้งร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า 
รองลงมาคือ พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
อนัดบั 3 คือ ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เดินทางสะดวก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง ให้ระดบัความมีผล
ต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดับแรกเหมือนกนั แต่ล าดบัแตกต่างกัน ได้แก่ การ
รณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความ
ให้ความรู้ต่างๆ รองลงมาคือ การจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ และอนัดบั 3 คือ การไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่น้อง 
เพื่อน หรือคนรู้จกั 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ 
ส่วน
ประสม
การตลาด 

อายุ 
ระดบั
ความมี
ผล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์  

≤ 20 
ปี 

3.84 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สดใหม่ น่ารับประทาน 

21 - 
30 ปี 

3.89 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สดใหม่ น่ารับประทาน  

31 – 
40 ปี 

3.76 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สดใหม่ น่ารับประทาน 

41 – 
50 ปี 

3.67 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สดใหม่ น่ารับประทาน 

 > 50  
ปี 

3.93 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษไดรั้บ
การรับรองจาก
หน่วยงาน หรือองคก์ร
ท่ีน่าเช่ือถือ ผกัปลอดสารพิษมี

ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ 

ส่วน
ประสม
การตลาด 

อายุ 
ระดบัความ

มีผล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

   

ดา้นราคา 

≤ 20 
ปี 

3.68 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีการ
ติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ี
แตกต่างกนัไป 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ 

21 - 
30 ปี 

3.62 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ี
แตกต่างกนัไป 

ผกัปลอดสารพิษมีราคา
แพงกวา่ผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียงเลก็นอ้ย ผกัปลอดสารพิษมีการ

ติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 

31 – 
40 ปี 

3.59 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ี
แตกต่างกนัไป 

ผกัปลอดสารพิษมีราคา
แพงกวา่ผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียงเลก็นอ้ย ผกัปลอดสารพิษมีการ

ติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 

41 – 
50 ปี 

3.52 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ 

ผกัปลอดสารพิษมี
ราคาแพงกวา่ผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียง
เลก็นอ้ย 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ีแตกต่าง
กนัไป 

 > 50  
ปี 

3.66 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีการ
ติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 

ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพ 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ีแตกต่าง
กนัไป 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ 
ส่วน
ประสม
การตลาด 

อายุ 
ระดบัความ

มีผล 

ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการซ้ือผักปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

   

ดา้น
ช่องทาง
การจดั
จ าหน่าย   

≤  20 
ปี 

3.51 
(มาก) 

ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่าย
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
เดินทางสะดวก 

ผกัปลอดสารพิษ
สามารถหาซ้ือไดง่้าย มี
จ าหน่ายทัว่ไป 

จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกั
แหล่ง สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั

ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น หา้งร้าน ซุปเปอร์มา
เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นน า 

21 - 
30 ปี 

3.45 
(ปาน
กลาง) 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น หา้งร้าน ซุปเปอร์
มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์
เก็ตชั้นน า 

จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกั
แหล่ง 

31 – 
40 ปี 

3.28 
(ปาน
กลาง) 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น หา้งร้าน ซุปเปอร์มา
เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นน า 

จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็น
หลกัแหล่ง 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษเหมาะสม สะดวก
ในการเลือกซ้ือ 

41 – 
50 ปี 

3.13 
(ปาน
กลาง) 

จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกั
แหล่ง 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีการจดั
หมวดหมู่สินคา้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น หา้งร้าน ซุปเปอร์มา
เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นน า 

 > 50  
ปี 

3.30 
(ปาน
กลาง) 

จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกั
แหล่ง 

ท่ีตั้งของสถานท่ี
จ าหน่ายสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย เดินทางสะดวก 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษเหมาะสม สะดวก
ในการเลือกซ้ือ 
พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ 

ส่วน
ประสม
การตลาด 

อายุ 
ระดบัความ

มีผล 

ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการซ้ือผักปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

   

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด   

≤  20 
ปี 

3.00 
(ปาน
กลาง) 

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหบ้ริโภคผกัปลอด
สารพษิ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้ต่างๆ 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพษิ
เพือ่ใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

การใหค้ าแนะน าและการ
ใหบ้ริการของพนกังาน
ขาย 

21 - 
30 ปี 

3.33 
(ปาน
กลาง) 

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหบ้ริโภคผกัปลอด
สารพษิ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้ต่างๆ  

การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพษิจากญาติพี่
นอ้ง เพือ่น หรือคนรู้จกั 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพษิ
เพือ่ใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

31 – 
40 ปี 

3.06 
(ปาน
กลาง) 

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหบ้ริโภคผกัปลอด
สารพษิ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้ต่างๆ 

การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพษิจากญาติพี่
นอ้ง เพือ่น หรือคนรู้จกั 

ส่วนลด/สินคา้ลดราคา 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพษิ
เพือ่ใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

41 – 
50 ปี 

2.82 
(ปาน
กลาง)  

การไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพษิ
จากญาติพีน่อ้ง เพือ่น หรือ
คนรู้จกั 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพษิ
เพือ่ใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหบ้ริโภคผกัปลอด
สารพษิ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้ต่างๆ  

 > 50  
ปี 

3.27 
(ปาน
กลาง)  

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหบ้ริโภคผกัปลอด
สารพษิ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้ต่างๆ 

การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพษิจากญาติพี่
นอ้ง เพือ่น หรือคนรู้จกั 

การโฆษณาตามส่ือต่างๆ 
เช่น ใบปลิว แผน่พบั ฯลฯ 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพษิ
เพือ่ใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 
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 จากตารางท่ี 5.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอาย ุทั้งท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
อายุ 21-30 ปี อายุ 31–40 ปี อายุ 41–50 ปี และอายุมากกวา่ 50 ปี ให้ระดบัความมีผลของส่วนประสม
การตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยให้ระดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวม 
ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา ในระดบัมาก และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัปานกลาง ส่วน
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามอายุต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี ให้ระดบัความมีผลของ
ปัจจยัโดยรวมในระดบัมาก ต่างจากผูท่ี้มีอายุช่วงอ่ืนๆ ท่ีให้ระดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามอายุต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 
อายุ 21-30 ปี อายุ 31–40 ปี และอายุ 41–50 ปี ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ โดยใน
ปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกเหมือนกนั ทั้ง 3 ล าดบั ไดแ้ก่ ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์
ต่อร่างกาย ผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ และผกัปลอดสารพิษมีความสดใหม่ น่า
รับประทาน ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามอายุมากกว่า 50 ปี ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษคล้ายคลึงกนั โดยให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ล าดับแรก คือ ผกัปลอด
สารพิษมีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย เหมือนผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายอ่ืุนๆ ส่วนล าดบั
ท่ี 2 ผูต้อบแบบแบบสอบให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ดา้นผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจากสารพิษ เหมือนผูต้อบแบบสอบถามในช่วงอายุอ่ืนๆ รวมถึงดา้นผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่ารับประทาน และล าดบัท่ี 3 คือ ผกัปลอดสารพิษไดรั้บการรับรองจากหน่วยงาน หรือ
องคก์รท่ีน่าเช่ือถือ 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ
ในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามอายุต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี และอายุ
มากกวา่ 50 ปี ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก เหมือนกนั แต่
ต่างล าดบักนั ได้แก่ ผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป และราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ปี และอายุ 31–40 ปี ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ใน
ปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกเหมือนกนัทั้ง 3 ล าดบั ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ และผกัปลอด
สารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน รองลงมา คือ ราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลาย
ระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป และอนัดบั 3 คือ ผกัปลอดสารพิษมีราคาแพงกวา่ผกัตามทอ้งตลาด
เพียงเล็กน้อย ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41–50 ปี ให้ระดับความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษ ในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ  รองลงม าคือ  ผ ัก
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ปลอดสารพิษมีราคาแพงกว่าผกัตามท้องตลาดเพียงเล็กน้อย และอนัดบั 3 คือ ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุให้ระดบัความมีผลต่อการ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 21-30 ปี 
และ 41–50 ปี ใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก เหมือนกนั แต่
ต่างล าดบักนั ไดแ้ก่ พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น หา้งร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า 
และจัดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษในสถานท่ี ท่ี น่าเช่ือถือ มี ท่ีตั้ งเป็นหลักแหล่ง  ส่วนผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี ใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยั
ยอ่ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เดินทางสะดวก และสถานท่ีจดั
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า รองลงมา
คือ ผกัปลอดสารพิษสามารถหาซ้ือได้ง่าย มีจ  าหน่ายทัว่ไป และอนัดบั 3 คือ จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี ให้
ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน ารองลงมาคือ จดั
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่งและพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษเหมาะสม สะดวกในการเลือกซ้ือ และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ มากกว่า 50 ปี ให้ระดบั
ความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษใน
สถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง รองลงมาคือ ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
เดินทางสะดวก และอนัดบัท่ี 3 คือ พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษเหมาะสม สะดวกในการเลือกซ้ือ 
และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายใุหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุต  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 20 ปี อายุ 21-30 ปี และอายุ 41–50 ปี ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยั
ย่อย 3 ล าดบัแรก เหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ได้แก่ การรณรงค์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความใหค้วามรู้ต่างๆ  การจัดงานแสดง
สินคา้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ และการให้ค  าแนะน าและการ
ให้บริการของพนกังานขาย ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี นอกจากจะให้ระดบัความมีผล
ต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดบั โดยล าดบัแรกคือ การรณรงค์จากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความให้ความรู้ต่างๆ และการจดั
งานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ รองลงมาคือ การไดรั้บ



 

   92 

ขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั แลว้ ยงัให้ระดบัความมี
ผลในปัจจยัยอ่ยดา้นส่วนลด/สินคา้ลดราคา เป็นล าดบัท่ี 3 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายมุากกวา่ 50 
ปี นอกจากจะให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดบั โดยล าดบัแรกคือ 
การรณรงค์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และ
บทความให้ความรู้ต่างๆ รองลงมาคือ การไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่
น้อง เพื่อน หรือคนรู้จกั แล้วยงัให้ระดับความมีผลในปัจจยัย่อยด้านระดับจดัจ าหน่ายสินค้าการ
โฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว แผน่พบั ฯลฯ เท่ากบัดา้น การจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอด
สารพิษเพื่อใหค้วามรู้ 

 
ตารางท่ี 5.4 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ส่วน
ประ
สมการ 
ตลาด 

ระดบั
การศึกษา
สูงสุด 

ระดบั
ความมผีล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้น
ผลิต 
ภณัฑ ์  

ต ่ากวา่
มธัยมศึก
ษาตอน
ปลาย 

3.72 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจาก
สารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

มธัยมศึก
ษาตอน
ปลาย / 
ปวช. 

3.71 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจาก
สารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 

3.77 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สดใหม่ น่ารับประทาน 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

ปริญญา
ตรี 

3.89 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจาก
สารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 

สูงกวา่
ปริญญา
ตรี 

3.81 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจาก
สารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ส่วน
ประ
สมการ 
ตลาด 

ระดบั
การศึกษา
สูงสุด 

ระดบั
ความมผีล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้น
ราคา 

ต ่ากวา่
มธัยมศึก
ษาตอน
ปลาย 

3.49 
(ปาน
กลาง) 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ีแตกต่าง
กนัไป 

ราคาผกัปลอดสารพิษมี
ราคาใกลเ้คียงกบัผกัตาม
ทอ้งตลาดทัว่ไป 

ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพ 

มธัยมศึก
ษาตอน
ปลาย / 
ปวช. 

3.52 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีราคา
แพงกวา่ผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียงเลก็นอ้ย 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ 

ผกัราคาผกัปลอด
สารพิษมีราคาใกลเ้คียง
กบัผกัตามทอ้งตลาด
ทัว่ไป 

ผกัปลอดสารพิษมีการติด
ป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ี
ชดัเจน 
ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบัตาม
คุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 

อนุปริญญา 
/ปวส. 

3.58 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีการ
ติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 

ผกัปลอดสารพิษมีราคา
แพงกวา่ผกัตามทอ้งตลาด
เพียงเลก็นอ้ย 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ีแตกต่าง
กนัไป 

ปริญญา
ตรี 

3.65 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพ 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบัตาม
คุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 

ผกัปลอดสารพิษมีราคา
แพงกวา่ผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียงเลก็นอ้ย ผกัปลอดสารพิษมีการ

ติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 

สูงกวา่
ปริญญา
ตรี 

3.66 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพ 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบัตาม
คุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 

ผกัปลอดสารพิษมีการ
ติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 
ผกัปลอดสารพิษมีราคา
แพงกวา่ผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียงเลก็นอ้ย 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ส่วน

ประสม
การตลาด 

ระดบั
การศึกษา
สูงสุด 

ระดบัความ
มีผล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้น
ช่องทาง
การจดั
จ าหน่าย   

ต ่ากวา่
มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.09 
(ปานกลาง)  

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มา
เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นน า 

ผกัปลอดสารพิษสามารถหา
ซ้ือไดง่้าย มีจ  าหน่ายทัว่ไป 

จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกั
แหล่ง 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษเหมาะสม สะดวก
ในการเลือกซ้ือ 
พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

3.15 
(ปานกลาง)  

จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกั
แหล่ง 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ี
จอดรถสะดวก 

ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่าย
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
เดินทางสะดวก 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 

3.24 
(ปานกลาง)  

จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกั
แหล่ง 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น 
ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต 
และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า 

ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่าย
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
เดินทางสะดวก 

ปริญญาตรี 
3.44 

(ปานกลาง)  

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มา
เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นน า 

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
ในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มี
ท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

3.36 
(ปานกลาง)  

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มา
เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต
ชั้นน า 

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
ในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มี
ท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ี
จอดรถสะดวก 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษเหมาะสม สะดวก
ในการเลือกซ้ือ 
พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ส่วน

ประสม
การตลาด 

ระดบั
การศึกษา
สูงสุด 

ระดบัความ
มีผล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การ 
ตลาด   

ต ่ากวา่
มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

2.93 
(ปานกลาง)  

การไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
จากญาติพ่ีนอ้ง เพื่อน หรือ
คนรู้จกั 

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้บริโภคผกั
ปลอดสารพิษ เช่น ป้าย 
และบทความให้ความรู้
ต่างๆ 

การให้ค  าแนะน าและการ
ให้บริการของพนกังาน
ขาย 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

2.99 
(ปานกลาง)  

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ 
เช่น ป้าย และบทความให้
ความรู้ต่างๆ 

การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษจากญาติพ่ี
นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั 

การโฆษณาตามส่ือต่างๆ 
เช่น ใบปลิว แผน่พบั 
ฯลฯ 
การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อให้ความรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 

2.96 
(ปานกลาง)  

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ 
เช่น ป้าย และบทความให้
ความรู้ต่างๆ 

การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษจากญาติพ่ี
นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อให้ความรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

ปริญญาตรี 
3.29 

(ปานกลาง)  

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ 
เช่น ป้าย และบทความให้
ความรู้ต่างๆ 

การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษจากญาติพ่ี
นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั 

การโฆษณาตามส่ือต่างๆ 
เช่น ใบปลิว แผน่พบั 
ฯลฯ 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อให้ความรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

3.12 
(ปานกลาง)  

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อให้ความรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้บริโภคผกั
ปลอดสารพิษ เช่น ป้าย 
และบทความให้ความรู้
ต่างๆ 

การให้ค  าแนะน าและการ
ให้บริการของพนกังาน
ขาย 
การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษจากญาติพ่ี
นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั 
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จากตารางท่ี 5. 4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาสูงสุด ทั้งระดบัต ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา ฃ/ปวส. ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ระดับความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มากท่ีสุด  รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั โดยใหร้ะดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ในระดบัมาก และดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นราคา พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย ให้ระดบัความมีผลของปัจจยั
โดยรวมในระดบัปานกลาง ต่างจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาช่วงอ่ืนๆ ท่ีให้ระดบัความมีผลของปัจจยั
โดยรวมในระดบัมาก  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาสูงสุด ใหร้ะดบัความมีผลต่อการ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรก เหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ไดแ้ก่ ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่ารับประทาน ผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ และผกัปลอดสารพิษ
มีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาสูงสุด ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกั
ปลอดสารพิษในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรกคล้ายคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงสุดระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ใน
ปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรก เหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ราคา
ของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป ผกัปลอดสารพิษมีราคาแพงกวา่ผกั
ตามทอ้งตลาดเพียงเล็กนอ้ย และผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน ส่วนผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ใน
ปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก ในดา้นราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 
ราคาผกัปลอดสารพิษมีราคาใกล้เคียงกบัผกัตามท้องตลาดทัว่ไป และราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับ
คุณภาพ และผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ให้ระดบัความมีผลต่อการ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดับแรก ในด้านผกัปลอดสารพิษมีราคาแพงกว่าผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียงเล็กน้อย รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ผกัปลอดสารพิษมีการติด
ป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน และราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่าง
กนัไป ล าดบั 3 คือ ผกัราคาผกัปลอดสารพิษมีราคาใกล้เคียงกบัผกัตามทอ้งตลาดทัว่ไป ส่วนผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัอนุปริญญา/ปวส ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยั
ยอ่ย 3 ล าดบัแรก ในดา้นผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน รองลงมาคือ ผกั
ปลอดสารพิษมีราคาแพงกว่าผกัตามทอ้งตลาดเพียงเล็กน้อย และราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลาย
ระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษาสูงสุด ให้ระดับ
ความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต 
และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า รองลงมาคือ ผกัปลอดสารพิษสามารถหาซ้ือไดง่้าย มีจ  าหน่ายทัว่ไป พื้นท่ี
จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษเหมาะสม สะดวกในการเลือกซ้ือ และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมี
การจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย และล าดบั 3 คือ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ จดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง และท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย เดินทางสะดวก และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย รองลงมาคือ พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวก นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด
ระดับอนุปริญญา/ปวส ให้ระดับความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ จดั
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง รองลงมาคือ สถานท่ีจดัจ าหน่าย
ผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า และท่ีตั้ งของ
สถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เดินทางสะดวก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงสุดระดบัปริญญาตรี ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ สถานท่ี
จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้ นน า 
รองลงมาคือ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง และพื้นท่ีจดั
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ สูงสุด 3 
ล าดับแรก คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า รองลงมาคือ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกั
แหล่ง พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษเหมาะสม สะดวกในการเลือกซ้ือ และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย และล าดบัท่ี 3 คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ี
จอดรถสะดวก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษาสูงสุด ให้ระดับ
ความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช และปริญญาตรี ให้ระดบัความมีผลต่อการ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดับแรก เหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ได้แก่ การรณรงค์จาก
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หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความให้ความรู้
ต่างๆ การได้รับข้อมูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่น้อง เพื่อน หรือคนรู้จกั การ
โฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว แผน่พบั ฯลฯ และการจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อให้ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัต ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนปลาย ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรก คือ  
การไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั การรณรงคจ์าก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความให้ความรู้
ต่างๆ และการให้ค  าแนะน าและการให้บริการของพนกังานขาย ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงสุดระดบัอนุปริญญา/ปวส. ใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัยอ่ย 3 
ล าดบัแรก คือ การรณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น 
ป้าย และบทความใหค้วามรู้ต่างๆ การไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติ
พี่น้อง เพื่อน หรือคนรู้จกั และการจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีระดบัความมี
ผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ การจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอด
สารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ รองลงมาคือ การรณรงค์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความใหค้วามรู้ต่างๆ และล าดบั 3 คือ การให้
ค  าแนะน าและการให้บริการของพนักงานขาย และการได้รับข้อมูล ค าแนะน าเก่ียวกับผกัปลอด
สารพิษจากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
ส่วนประสม
การตลาด 

อาชีพ 
ระดบั

ความมีผล 

ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการซ้ือผักปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์  

นกัเรียน / 
นิสิต / 
นกัศึกษา 

3.99 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สดใหม่ น่ารับประทาน 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ลกัษณะสวยงาม น่า
รับประทาน ผกัปลอดสารพิษมีความ

สะอาด ปลอดจากสารพิษ 
พนกังาน

บริษทัเอกชน 3.77 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่า
ทางอาหาร มีประโยชน์
ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.87 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 

เจา้ของ
กิจการ 

3.81 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่า
ทางอาหาร มีประโยชน์
ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

รับจา้งทัว่ไป 
3.70 

(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สดใหม่ น่ารับประทาน 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

อ่ืนๆ   
3.83 

(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่า
ทางอาหาร มีประโยชน์
ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   100 

ตารางท่ี 5.5 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
ส่วนประสม
การตลาด 

อาชีพ 
ระดบั

ความมีผล 

ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการซ้ือผักปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้นราคา 

นกัเรียน / 
นิสิต / 
นกัศึกษา 

3.69 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีการติด
ป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ี
ชดัเจน 

ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพ 

ผกัปลอดสารพิษมี
ราคาแพงกวา่ผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียง
เลก็นอ้ย ราคาของผกัปลอด

สารพิษมีหลายระดบัตาม
คุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 

พนกังาน
บริษทัเอก

ชน 

3.57 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีการติด
ป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ี
ชดัเจน 

ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพ 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ี
แตกต่างกนัไป 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาห 

กิจ 

3.67 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ 

ผกัปลอดสารพิษมีการ
ติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 

ผกัปลอดสารพิษมี
ราคาแพงกวา่ผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียง
เลก็นอ้ย 

เจา้ของ
กิจการ 

3.63 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ีแตกต่าง
กนัไป 

ผกัปลอดสารพิษมี
การติดป้ายแสดง
ราคาจ าหน่ายท่ี
ชดัเจน 

รับจา้ง
ทัว่ไป 

3.56 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ 

ผกัปลอดสารพิษมีการ
ติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 

ราคาผกัปลอดสารพิษ
มีราคาใกลเ้คียงกบัผกั
ตามทอ้งตลาดทัว่ไป 

ผกัปลอดสารพิษมีราคา
แพงกวา่ผกัตามทอ้งตลาด
เพียงเลก็นอ้ย 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ีแตกต่าง
กนัไป 

อ่ืนๆ   

3.28 
(ปาน
กลาง) 

ผกัปลอดสารพิษมีการติด
ป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ี
ชดัเจน 

ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพ 

ผกัปลอดสารพิษมี
ราคาแพงกวา่ผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียง
เลก็นอ้ย  ราคาของผกัปลอด

สารพิษมีหลายระดบัตาม
คุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 

ราคาผกัปลอดสารพิษมี
ราคาใกลเ้คียงกบัผกั
ตามทอ้งตลาดทัว่ไป 
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ตารางท่ี 5.5 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

ส่วนประสม
การตลาด 

อาชีพ 
ระดบั
ความมี
ผล 

ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการซ้ือผักปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้นช่องทาง
การจดั
จ าหน่าย   

นกัเรียน / 
นิสิต / 
นกัศึกษา 

3.64 
(มาก) 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น 
ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต 
และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า 

ท่ีตั้งของสถานท่ี
จ าหน่ายสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย เดินทางสะดวก 

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
ในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มี
ท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

พนกังาน
บริษทัเอก

ชน 

3.28 
(ปาน
กลาง)  

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น 
ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต 
และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษเหมาะสม 
สะดวกในการเลือกซ้ือ 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาห 

กิจ 

3.41 
(ปาน
กลาง)  

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
ในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มี
ท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์
มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์
เก็ตชั้นน า 

ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่าย
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
เดินทางสะดวก 
พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

เจา้ของ
กิจการ 

3.32 
(ปาน
กลาง)  

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
ในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มี
ท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์
มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์
เก็ตชั้นน า 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ีจอด
รถสะดวก 

รับจา้ง
ทัว่ไป 

3.07 
(ปาน
กลาง) 

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
ในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มี
ท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

ท่ีตั้งของสถานท่ี
จ าหน่ายสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย เดินทางสะดวก 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ีจอด
รถสะดวก 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น 
ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต 
และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

อ่ืนๆ   
3.12 
(ปาน
กลาง)  

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์
มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์
เก็ตชั้นน า 

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
ในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มี
ท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษเหมาะสม 
สะดวกในการเลือกซ้ือ 
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ตารางท่ี 5.5 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

ส่วนประสม
การตลาด 

อาชีพ 
ระดบั
ความ
มีผล 

ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการซ้ือผักปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด   

นกัเรียน / 
นิสิต / 
นกัศึกษา 

3.17 
(ปาน
กลาง)  

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ใหบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ 
เช่น ป้าย และบทความให้
ความรู้ต่างๆ 

การจดังานแสดง
สินคา้เก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษ
เพื่อใหค้วามรู้ และ
จดัจ าหน่ายสินคา้ 

การใหค้  าแนะน าและการ
ใหบ้ริการของพนกังานขาย 

การไดรั้บขอ้มลู ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
จากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือ
คนรู้จกั 

พนกังาน
บริษทัเอก

ชน 

3.13 
(ปาน
กลาง)  

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ใหบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ 
เช่น ป้าย และบทความให้
ความรู้ต่างๆ 

การจดังานแสดง
สินคา้เก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษ
เพื่อใหค้วามรู้ และ
จดัจ าหน่ายสินคา้ 

การไดรั้บขอ้มลู ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
จากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือ
คนรู้จกั 

ขา้ราช 
การ/

พนกังาน
รัฐวิสาห

กิจ 

3.24 
(ปาน
กลาง) 

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ใหบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ 
เช่น ป้าย และบทความให้
ความรู้ต่างๆ 

การจดังานแสดง
สินคา้เก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษ
เพื่อใหค้วามรู้ และ
จดัจ าหน่ายสินคา้ 

การไดรั้บขอ้มลู ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
จากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือ
คนรู้จกั 

เจา้ของ
กิจการ 

3.29 
(ปาน
กลาง) 

การไดรั้บขอ้มลู ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
จากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือ
คนรู้จกั 

การจดังานแสดง
สินคา้เก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษ
เพื่อใหค้วามรู้ และ
จดัจ าหน่ายสินคา้ 

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ใหบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ 
เช่น ป้าย และบทความให้
ความรู้ต่างๆ 

รับจา้ง
ทัว่ไป 

2.74 
(ปาน
กลาง) 

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ใหบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ 
เช่น ป้าย และบทความให้
ความรู้ต่างๆ 

การไดรั้บขอ้มลู 
ค าแนะน าเก่ียวกบั
ผกัปลอดสารพิษ
จากญาติพี่นอ้ง 
เพื่อน หรือคนรู้จกั 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

อ่ืนๆ   

3.02 
(ปาน
กลาง)  

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ใหบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ 
เช่น ป้าย และบทความให้
ความรู้ต่างๆ 

การโฆษณาตามส่ือ
ต่างๆ เช่น ใบปลิว 
แผน่พบั ฯลฯ 

การไดรั้บขอ้มลู ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
จากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือ
คนรู้จกั 



 

   103 

 จากตารางท่ี  5.5 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามทุกอาชีพ ทั้ งนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
พนักงานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจา้ของกิจการ รับจา้งทัว่ไป และอ่ืนๆ ให้
ระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ด้านผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยให้
ระดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ์ ในระดบัมาก และดา้นการส่งเสริมการตลาด ใน
ระดบัปานกลาง ส่วนดา้นราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ (พ่อบา้น แม่บา้น ขา้ราชการ
บ านาญ และว่างงาน) ให้ระดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวมในระดบัปานกลาง ต่างจากผูท่ี้มีอาชีพ
อ่ืนๆ ท่ีให้ระดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวมในระดบัมาก และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษาให้ระดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวมในระดบั
มาก ต่างจากผูท่ี้มีอาชีพอ่ืนๆ ท่ีใหร้ะดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวมในระดบัปานกลาง 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามทุกอาชีพ ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ เจา้ของกิจการ รับจา้งทัว่ไป และอ่ืนๆ ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรก เหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ได้แก่ ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ  แ ล ะ
ผกัปลอดสารพิษมีความสดใหม่ น่ารับประทาน ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นกัศึกษา ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผกัปลอด
สารพิษมีความสดใหม่ น่ารับประทาน และผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ 
รองลงมาคือ ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย และผกัปลอดสารพิษมี
ลกัษณะสวยงาม น่ารับประทาน 

 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามทุกอาชีพ ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ
ในปัจจัยย่อย 3 ล าดับแรกคล้ายคลึงกัน โดยนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ เจา้ของกิจการ รับจา้งทัว่ไป และอ่ืนๆ ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรกคล้ายคลึงกัน โดยผูต้อบแบบสอบถามอาชีพ พนักงาน
บริษทัเอกชน เจา้ของกิจการ ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก 
เหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ไดแ้ก่ ผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ และราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนั
ไป ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป และอาชีพอ่ืนๆ ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ ในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก เหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ ผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ผกัปลอดสารพิษมีราคาแพง
กวา่ผกัตามทอ้งตลาดเพียงเล็กนอ้ย ราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนั
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ไป และราคาผกัปลอดสารพิษมีราคาใกลเ้คียงกบัผกัตามทอ้งตลาดทัว่ไป ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพนักเรียน/นิสิต/นกัศึกษา ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดบั
แรก คือ ผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน ราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลาย
ระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ และผกัปลอดสารพิษมีราคา
แพงกว่าผกัตามท้องตลาดเพียงเล็กน้อย และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ให้ระดับความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ในปัจจยัย่อย 3 ล าดับแรก คือ ราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน และผกั
ปลอดสารพิษมีราคาแพงกวา่ผกัตามทอ้งตลาดเพียงเล็กนอ้ย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามทุกอาชีพ ใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/
นิสิต/นกัศึกษา ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ สถานท่ี
จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้ นน า 
รองลงมาคือ ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เดินทางสะดวก และจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้ งเป็นหลกัแหล่ง ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ สถานท่ีจดั
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า รองลงมา
คือ พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษเหมาะสม สะดวกในการเลือกซ้ือ และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ จดั
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง รองลงมาคือ สถานท่ีจดัจ าหน่าย
ผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า (ค่าเฉล่ีย 3.82) 
และท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงได้ง่าย เดินทางสะดวก  และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเจา้ของ
กิจการ ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรก คือ จดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง รองลงมาคือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า และสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ี
จอดรถสะดวก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป ใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็น
หลักแหล่ง และสถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า รองลงมาคือ ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงได้ง่าย เดินทางสะดวก 
และล าดบั 3 คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวก และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดั
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หมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ให้ระดบัความมีผลต่อ
การซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรก คือ พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดั
หมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย รองลงมาคือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น 
ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษเหมาะสม 
สะดวกในการเลือกซ้ือ และล าดบั 3 คือ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็น
หลกัแหล่ง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทุกอาชีพ ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ เจา้ของกิจการ และรับจา้งทัว่ไป ให้ระดบัความมีผลต่อ
การซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก เหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ไดแ้ก่ การรณรงคจ์าก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความให้ความรู้
ต่างๆ การจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ และการ
ได้รับข้อมูล ค าแนะน าเก่ียวกับผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่น้อง เพื่อน หรือคนรู้จัก ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษใน
ปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ การรณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอด
สารพิษ เช่น ป้าย และบทความให้ความรู้ต่างๆ รองลงมาคือการจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอด
สารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ และล าดบั 3 คือ การให้ค  าแนะน าและการให้บริการของ
พนกังานขาย และการไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่น้อง เพื่อน หรือคน
รู้จกั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยั
ยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ การรณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ 
เช่น ป้าย และบทความให้ความรู้ต่างๆ รองลงมาคือ การโฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพบั 
ฯลฯ และการไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วน
ประสม
การตลาด 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ระดบั
ความ
มผีล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์  

ไม่เกิน 
10,000 
บาท 

3.76 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจาก
สารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่า
ทางอาหาร มีประโยชนต์่อ
ร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 

10,001 
– 

15,000 
บาท 

3.76 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมีความสด
ใหม่ น่ารับประทาน 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสะอาด ปลอด
จากสารพิษ 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

3.88 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 

25,001 
บาท ข้ึน
ไป 

3.91 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมี
คุณค่าทางอาหาร มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจากสารพิษ 

ผกัปลอดสารพิษมี
ความสดใหม่ น่า
รับประทาน 
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ตารางท่ี 5.6 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วน
ประสม
การตลาด 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ระดบั
ความ
มผีล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้นราคา 

ไม่เกิน 
10,000 
บาท 

3.54 
(มาก) 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ีแตกต่าง
กนัไป 

ผกัปลอดสารพิษมีการติด
ป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ี
ชดัเจน 

ราคาเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพ  
ผกัปลอดสารพิษมี
ราคาแพงกวา่ผกั
ตามทอ้งตลาดเพียง
เลก็นอ้ย 

10,001 
– 

15,000 
บาท 

3.49 
(ปาน
กลาง) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ 

ผกัปลอดสารพิษมีการติด
ป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ี
ชดัเจน 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลาย
ระดบัตามคุณภาพท่ี
แตกต่างกนัไป 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

3.70 
(มาก) 

ผกัปลอดสารพิษมีการ
ติดป้ายแสดงราคา
จ าหน่ายท่ีชดัเจน 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั
คุณภาพ 

ราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลาย
ระดบัตามคุณภาพท่ี
แตกต่างกนัไป 

25,001 
บาท ข้ึน
ไป 

3.71 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพ 
 

ผกัปลอดสารพิษมีการติด
ป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ี
ชดัเจน 

ผกัปลอดสารพิษมี
ราคาแพงกวา่ผกั
ตามทอ้งตลาดเพียง
เลก็นอ้ย 
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ตารางท่ี 5.6 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วน
ประสม
การตลาด 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ระดบั
ความ
มผีล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้น
ช่องทาง
การจดั
จ าหน่าย   

ไม่เกิน 
10,000 
บาท 

3.30 
(ปาน
กลาง) 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมี
ช่ือเสียง เช่น หา้งร้าน 
ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่
สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็น
หลกัแหลง่ 
ท่ีตั้งของสถานท่ี
จ าหน่ายสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย เดินทางสะดวก 

10,001 – 
15,000 
บาท 

3.30 
(ปาน
กลาง) 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษ
เหมาะสม สะดวกใน
การเลือกซ้ือ 

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
ในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้ง
เป็นหลกัแหล่ง 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีการจดั
หมวดหมู่สินคา้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด

สารพิษมีช่ือเสียง เช่น หา้ง
ร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า 

15,001 – 
25,000 
บาท 

3.34 
(ปาน
กลาง) 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมี
ช่ือเสียง เช่น หา้งร้าน 
ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า 

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
ในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้ง
เป็นหลกัแหล่ง 

พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีการจดั
หมวดหมู่สินคา้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

25,001 
บาท ข้ึน
ไป 

3.39 
(ปาน
กลาง) 

จดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็น
หลกัแหลง่ 

ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่าย
สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
เดินทางสะดวก  

สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมี
ช่ือเสียง เช่น หา้งร้าน 
ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า 
พ้ืนท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษ
เหมาะสม สะดวกใน
การเลือกซ้ือ 
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ตารางท่ี 5.6 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วน
ประสม
การตลาด 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ระดบั
ความ
มผีล 

ปัจจยัย่อยทีม่ผีลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 3 ล าดบัแรก 

1 2 3 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด   

ไม่เกิน 
10,000 
บาท 

3.06 
(ปาน
กลาง) 

การรณรงคจ์าก
หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้
บริโภคผกัปลอด
สารพิษ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้
ต่างๆ 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษจาก
ญาติพี่นอ้ง เพื่อน 
หรือคนรู้จกั 

10,001 
– 

15,000 
บาท 

3.09 
(ปาน
กลาง) 

การรณรงคจ์าก
หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้
บริโภคผกัปลอด
สารพิษ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้
ต่างๆ 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษจาก
ญาติพี่นอ้ง เพื่อน 
หรือคนรู้จกั 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

3.22 
(ปาน
กลาง) 

การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษจากญาติ
พี่นอ้ง เพื่อน หรือคน
รู้จกั 

การรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหบ้ริโภคผกั
ปลอดสารพิษ เช่น ป้าย 
และบทความใหค้วามรู้
ต่างๆ  

การจดังานแสดง
สินคา้เก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษเพื่อให้
ความรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

25,001 
บาท ข้ึน
ไป 

3.26 
(ปาน
กลาง) 

การรณรงคจ์าก
หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้
บริโภคผกัปลอด
สารพิษ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้
ต่างๆ 

การจดังานแสดงสินคา้
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
เพื่อใหค้วามรู้ และจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

การไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษจาก
ญาติพี่นอ้ง เพื่อน 
หรือคนรู้จกั 
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 จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทั้งรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท และ 25,001 บาท ข้ึนไป ให้
ระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ด้านผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยให้
ระดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ในระดบัมาก และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ให้ระดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวมในระดบัปานกลาง ต่างจาก
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดร้ะดบัอ่ืนๆ ท่ีใหร้ะดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวมในระดบัมาก 

 ด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ให้ระดบัความมีผลต่อ
การซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกเหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ไดแ้ก่ ผกัปลอดสารพิษ
มีความสะอาด ปลอดจากสารพิษผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย และผกั
ปลอดสารพิษมีความสดใหม่ น่ารับประทาน 

 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ให้ระดบัความมีผลต่อการ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท และ 15,001-25,000 บาท ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษใน
ปัจจยัย่อย 3 ล าดบัแรก เหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ได้แก่ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ผกั
ปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน และราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบั
ตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ให้
ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ ราคาของผกัปลอดสารพิษมี
หลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป ผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน
ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพ และผกัปลอดสารพิษมีราคาแพงกว่าผกัตามท้องตลาดเพียง
เล็กน้อย และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 บาท ข้ึนไป ให้ระดบัความมีผลต่อ
การซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ผกัปลอด
สารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน และผกัปลอดสารพิษมีราคาแพงกว่าผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียงเล็กนอ้ย 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใหร้ะดบั
ความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกคลา้ยคลึงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยั
ยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า  รองลงมาคือพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และล าดบั 3 คือ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกั
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แหล่ง และท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เดินทางสะดวก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 
3 ล าดบัแรก คือ พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษเหมาะสม สะดวกในการเลือกซ้ือ รองลงมาคือ จดั
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้ งเป็นหลักแหล่ง และสถานท่ีจดัจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น หา้งร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า และล าดบั 3 คือ พื้นท่ี
จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยั
ยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง และ
พื้นท่ีจัดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษมีการจัดหมวดหมู่ สินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อย และผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 บาท ข้ึนไป ให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอด
สารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรก คือ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็น
หลกัแหล่ง รองลงมาคือ ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เดินทางสะดวก  แ ล ะ
ล าดบั 3 คตือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์
มาร์เก็ตชั้นน า และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษเหมาะสม สะดวกในการเลือกซ้ือ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ให้ระดบั
ความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย 3 ล าดบัแรกเหมือนกนั แต่ล าดบัต่างกนั ไดแ้ก่ การ
รณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความ
ให้ความรู้ต่างๆ การจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ 
และการไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั 

 
5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ สามารถอภิปรายผลตามแนวความคิดปัจจยัส่วนประสมการตลาดของ ศิริวรรณ  เสรี
รัตน์ และคณะ (2541) ประกอบดว้ยด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย 
(Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี   
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผล
ต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา และระดบัปานกลาง 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และพบวา่ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบั
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ผลการศึกษาของ บณัฑิตา วจนานนท ์(2553) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือผกัไฮโดรโปนิกส์ โดยผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดับความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับมาก และไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมี
ผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษมีค่าเฉล่ีย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ในระดบัมาก 
 ด้านผลติภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใชห้รือการ
บริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ เช่น 
บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินค้า 
บริการ สถานท่ี บุคคล หรือ ความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ จาก
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก ในด้านผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผกัปลอดสารพิษมีความ
สะอาด ปลอดจากสารพิษ ผกัปลอดสารพิษมีความสดใหม่ น่ารับประทาน ผกัปลอดสารพิษมีรสชาติท่ี
ดี ผกัปลอดสารพิษมีลกัษณะสวยงาม น่ารับประทาน ผกัปลอดสารพิษมีบรรจุภณัฑ์สะอาด สวยงาม 
ผกัปลอดสารพิษไดรั้บการรับรองจากหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ ผกัปลอดสารพิษมีให้เลือก
หลากหลายชนิด ผกัปลอดสารพิษระบุถึงแหล่งผลิต/ยีห่อ้ชดัเจน เช่ือถือได ้ผกัปลอดสารพิษมีป้ายแจง้
บอกวนัหมดอายุชัดเจน  และผกัปลอดสารพิษมีให้เลือกหลากหลายขนาด/ปริมาณ และพบว่า
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บณัฑิตา วจนานนท์ (2553) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผล
ต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในระดบัมากในด้านอาหารปลอดภยั ด้านรสชาติ และด้านคุณค่าทาง
อาหาร แต่ไม่สอดคลอ้งท่ี ผลการศึกษาใหร้ะดบัความมีผลสูงท่ีสุดในดา้นผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทาง
อาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ผลการศึกษาของ บณัทิตา วจนานนท ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษสูงสุดในด้านรสชาติ นอกจากน้ียงัพบว่าผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลในระดบั
มากดา้นความสดใหม่ของผกัปลอดสารพิษ มีวนัหมดอายบุอกชดัเจน ผกัมีตรารับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยมียี่ห้อชัดเจนเช่ือถือได้ ผกัมีความสด สวยงาม สีสันน่ารับประทาน และผกัมีให้เลือก
หลากหลายชนิด แต่ไม่สอดคลอ้ง โดยจากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลต่อการ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษในระดบัมากท่ี ผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ  ซ่ึงต่างจาก
การศึกษาของ วารุณี จีนศร ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ มาก
ท่ีสุดในดา้นผกัปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีตกคา้ง  
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 ด้านราคา  หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมด
ท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์/บริการคุม้กับเงินท่ีจ่ายไป หรือหมายถึง 
คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือผกั
ปลอดสารพิษในระดบัมาก ในดา้นผกัปลอดสารพิษมีการติดป้าย แสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน ราคา
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 
และผกัปลอดสารพิษมีราคาแพงกวา่ผกัตามทอ้งตลาดเพียงเล็กนอ้ย  ซ่ึงพบวา่ผลการศึกษาสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ บณัฑิตา  วจนานนท ์(2553) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลในระดบั
มากในด้านมีป้ายบอกราคาชัดเจน ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลในระดบัมาก ใน
ดา้นการแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชัดเจน ราคาของผกัปลอดสารพิษมีความใกล้เคียงกบัผกัประเภทอ่ืน 
ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพของผกัปลอดสารพิษ และมีราคาผกัปลอดสารพิษให้
เลือกหลากหลายใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือ 
 ด้านการจัดจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยสินค้าและบริการจากองค์กรไปยงัตลาด จากการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัความมีผลในระดบัมาก ในดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง 
เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท่ีตั้งของสถานท่ีจ าหน่ายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เดินทางสะดวก พื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษเหมาะสม สะดวกในการเลือกซ้ือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวก และผกัปลอดสารพิษ
สามารถหาซ้ือไดง่้าย มีจ  าหน่ายทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บณัฑิตา วจนานนท ์(2553) 
ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลในระดบัมากในดา้นมีท่ีจอดรถสะดวก ท าเลท่ีตั้งร้าน
สะดวกต่อการเดินทาง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวารุณี จีนศร (2554) ท่ีพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียในระดับมากล าดับแรกคือ ด้านการจดัจ าหน่ายในร้านท่ีมี
ช่ือเสียง น่าเช่ือถือในการจดัจ าหน่ายสินคา้ปลอดสารพิษ ท่ีจ  าหน่ายตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเดินทางไดส้ะดวก 
วางจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ และซุปเปอร์มาเก็ตชั้นน า และมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผู ้
ซ้ือเพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ การรณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหบ้ริโภคผกั
ปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความให้ความรู้ต่างๆ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดบัความมีผลในปัจจยัย่อยทุกขอ้ในระดบัปานกลาง แต่พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
บณัฑิตา วจนานนท ์(2553) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความมีผลในระดบัมากในดา้นความ
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รวดเร็วในการให้บริการ ความเอาใจใส่ลูกคา้ การแต่งกาย การแก้ปัญหา ของพนักงานขาย และไม่
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วารุณี จีนศร (2554) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกคือ การให้ค  าแนะน าและการบริการของพนกังาน สินคา้ส่วนลด มีการ
แนะน าผกัปลอดสารพิษประเภทต่างๆ และการโฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่นใบปลิว แผน่พบั ฯลฯ 
โดยสรุป ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการความเช่ือมัน่ในดา้นคุณภาพของสินคา้ 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้คน้พบในประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ีคือ 

5.3.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุด

ระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท 

2) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผกัปลอดสารพิษประเภทผกัท่ีน าไปบริโภคสดๆ 
เช่น แตงกวา กะหล ่าปลี มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว ผกัสลดั ฯลฯ 

3) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผกัปลอดสารพิษจากตลาดสดทัว่ไป 
4) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผกัปลอดสารพิษเพราะ ความปลอดภัย ไร้

สารพิษ 
5) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษคือ ตวัเอง  
6) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการซ้ือผกัปลอดสารพิษ

ต่อคร้ัง คือ 51-100 บาท ความถ่ีในการซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีอยู่ท่ี 1 – 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ และช่วงเวลาท่ีนิยมซ้ือผกัปลอดสารพิษ คือ ช่วงเยน็ 

5.3.2 ขอ้คน้พบท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษ พบวา่ 
1) ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามทุกเพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ให้ระดบัความมีผลของปัจจยัโดยรวมต่อปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2) เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลของ
ปัจจยัโดยรวมในการซ้ือผกัปลอดสารพิษในระดบัมาก และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ทุกช่วงอาย ุทุกช่วงระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างให้ระดบัความ
มีผลในปัจจยัโดยรวมในระดบัมาก ส่วนในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความมีผลต่อ
การซ้ือผกัปลอดสารพิษเกือบทุกขอ้ในระดบัมาก โดยเฉพาะปัจจยัย่อยเก่ียวกบั ผกัปลอดสารพิษมี
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คุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ และผกั
ปลอดสารพิษมีความสดใหม่ น่ารับประทาน และจากปัญหา และขอ้เสนอแนะ ส าหรับผลิตภณัฑ์ผกั
ปลอดสารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงแสดงอยู่ในบทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความเห็นวา่ ควรเพิ่มปริมาณ และชนิดของผกัปลอดสารพิษในตลาด เน่ืองจากผกัปลอดสารพิษยงัมี
จ านวนน้อยเม่ือเทียบกบัผกัอ่ืนๆ ท่ีวางขายตามตลาดทัว่ไป และสร้างความน่าเช่ือถือในผลิตภณัฑ์ผกั
ปลอดสารพิษ คือ ทั้งทางดา้นคุณภาพของผกัปลอดสารพิษ ผูผ้ลิต/แหล่งผลิต รวมถึงผูจ้ดัจ  าหน่าย ควร
ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเขา้ไปส ารวจอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
คงไวซ่ึ้งคุณภาพของผกัปลอดสารพิษและป้องกนัการปลอมแปลง นอกจากน้ีบรรจุภณัฑ์หรือฉลาก
ควรมีการระบุถึงการรับรองหรือมาตรฐานต่างๆ ท่ีไดรั้บ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค วา่เป็น
ผกัปลอดสารพิษจริง เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่มัน่ใจวา่เป็นผกัปลอดสารพิษจริง 

3)  เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลของปัจจยั
โดยรวมในการซ้ือผกัปลอดสารพิษในระดบัมาก และพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ทุกช่วงอายุ ทุกช่วงระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างให้ระดบัความมี
ผลในปัจจยัโดยรวมในระดบัมาก ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัต ่ากว่า
มธัยมศึกษาตอนปลาย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ  (พ่อบา้น แม่บา้น ขา้ราชการบ านาญ และ
วา่งงาน) และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ท่ีให้ระดบัความมีผล
ของปัจจยัโดยรวมในระดบัปานกลาง ส่วนในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผล
ต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษเกือบทุกขอ้ในระดบัมาก โดยเฉพาะปัจจยัยอ่ยเก่ียวกบั ผกัปลอดสารพิษมี
การติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ และราคาของผกัปลอด
สารพิษมีหลายระดบัตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป และจากปัญหา และขอ้เสนอแนะ ส าหรับผลิตภณัฑ์
ผกัปลอดสารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงแสดงอยูใ่นบทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความเห็นว่า ผกัปลอดสารพิษมีราคาแพง ควรปรับราคาให้ใกล้เคียงกบัราคาผกัตามท้องตลาด
เพื่อใหผู้บ้ริโภคทุกกลุ่มสามารถซ้ือได ้

4) เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
ความมีผลของปัจจัยโดยรวมในการซ้ือผกัปลอดสารพิษในระดับปานกลาง และพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุกช่วงอายุ ทุกช่วงระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่างให้ระดบัความมีผลในปัจจยัโดยรวมในระดบัปานกลาง ยกเวน้ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายุน้อยกว่า หรือเท่ากบั 20 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ท่ีให้
ระดบัความมีผลในปัจจยัโดยรวมในระดบัมาก ส่วนในปัจจยัยอ่ยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
ความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษเกือบทุกขอ้ในระดบัมาก โดยเฉพาะปัจจยัยอ่ยเก่ียวกบัสถานท่ี
จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า จดั
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จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ให้ระดบัความมีผลในปัจจยัยอ่ยขอ้ มีบริการ
จดัส่งผกัปลอดสารพิษตามค าสั่งซ้ือ สามารถสั่งซ้ือผกัปลอดสารพิษไดท้างอินเทอร์เน็ต และสามารถ
สั่งซ้ือผกัปลอดสารพิษได้ทางโทรศพัท์ ในระดบัปานกลางและระดบัน้อย โดยปัจจยัย่อยเหล่าน้ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีน้อยกว่าปัจจยัย่อยข้ออ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด และจากปัญหา และข้อเสนอแนะ ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงแสดงอยู่ในบทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความเห็นวา่ผกัปลอดสารพิษหาซ้ือไดย้าก ส่วนมากจะจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ 
ไม่ค่อยมีจ าหน่ายในตลาดสด 

5) เม่ือพิจารณาปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับ
ความมีผลของปัจจัยโดยรวมในการซ้ือผกัปลอดสารพิษในระดับปานกลาง และพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุกช่วงอายุ ทุกช่วงระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่างให้ระดบัความมีผลในปัจจยัโดยรวมในระดบัปานกลาง ส่วนในปัจจยัย่อยพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษเกือบทุกขอ้ในระดบัปานกลาง โดย
เน้นปัจจยัย่อยเก่ียวกับ การรณรงค์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอด
สารพิษ เช่น ป้าย และบทความใหค้วามรู้ต่างๆ การจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษเพื่อให้
ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ และการไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่นอ้ง 
เพื่อน หรือคนรู้จกั และจากปัญหา และขอ้เสนอแนะ ส าหรับผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารพิษของผูต้อบ
แบบสอบถาม ซ่ึงแสดงอยูใ่นบทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นวา่ควรส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษมากข้ึน ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
เพื่อให้ผลิตผกัปลอดสารพิษให้เพียงพอกบัความตอ้งการ และมีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคหนัมา
รับประทานอาหาร และผกัท่ีปลอดสารพิษ เพราะการขาดสารอาหารท่ีดี ท่ีถูกตอ้ง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ท าใหป้ระชาชนเป็นโรคแห่งความเส่ือม เช่น เบาหวาน มะเร็ง ความดนั และหลอดเลือดตีบ 

6)  เม่ือพิจารณาจากผลการศึกษา สามารถเรียงล าดับปัจจัยย่อยของส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ จากค่าเฉล่ียมากไปหา
ค่าเฉล่ียนอ้ย 10 ล าดบัแรก ดงัแสดงในตารางท่ี 5.7 และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด เป็นจ านวน 7 ใน 10 ล าดบั 
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ตารางท่ี 5.7 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความมีผลของปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูต้อบแบบสอบถาม 10 ล าดบัแรก 

ปัจจัยย่อยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจัยทีม่ีผล
ต่อการ
ตัดสินใจ 

ล าดับ 

ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

4.25 มาก ผลิตภณัฑ์ 1 

ผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ 4.21 มาก ผลิตภณัฑ์ 2 

ผกัปลอดสารพิษมีความสดใหม่ น่ารับประทาน 4.15 มาก ผลิตภณัฑ์ 3 
ผกัปลอดสารพิษมีรสชาติท่ีดี 3.86 มาก ผลิตภณัฑ์ 4 
ผกัปลอดสารพิษมีลกัษณะสวยงาม น่ารับประทาน 3.84 มาก ผลิตภณัฑ์ 5 
ผกัปลอดสารพิษมีบรรจุภณัฑส์ะอาด สวยงาม 3.80 มาก ผลิตภณัฑ์ 6 
สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น 
หา้งร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า  

3.75 มาก 
ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

7 

ผกัปลอดสารพิษไดรั้บการรับรองจากหน่วยงาน 
หรือองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ 

3.74 มาก ผลิตภณัฑ์ 8 

จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ 
มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

3.73 มาก 
ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

9 

ผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ี
ชดัเจน 

3.71 มาก ราคา 10 

 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือผกัปลอด
สารพิษ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.4.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูผ้ลิต  
1) ผลิตผกัปลอดสารพิษท่ีไดคุ้ณภาพ มาตรฐาน  
จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือผกัปลอดสารพิษเพราะ ความปลอดภยั ไร้

สารพิษ มีความต้องการผักปลอดสารพิษท่ีมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ นอกจากน้ีจาก
ขอ้เสนอแนะในบทท่ี 4 ยงัพบวา่ผูบ้ริโภคยงัไม่มัน่ใจในผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารพิษ และตอ้งการให้
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สร้างความน่าเช่ือถือในผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารพิษ ทั้งทางด้านคุณภาพของผกัปลอดสารพิษ และ
ผูผ้ลิต/แหล่งผลิต หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเขา้ไปส ารวจอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
คงไวซ่ึ้งคุณภาพของผกัปลอดสารพิษและป้องกนัการปลอมแปลง อย่างไรก็ตาม การขอใบรับรอง
มาตรฐานต่างๆ จะมีค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (ยกเวน้ มาตรฐาน GAP ซ่ึงสามารถยื่นขอการรับรอง
ได้ท่ีหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย)  ดงันั้น เกษตรกรผูผ้ลิตรายเล็ก หรือวิสาหกิจชุมชน อาจรวมกลุ่มกนัเพื่อขอรับการตรวจ
รับรองแบบกลุ่ม ซ่ึงนอกจากจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้แล้ว สมาชิกยงัช่วยกนัตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพสินคา้ทั้งของตวัเอง และเพื่อนสมาชิก เป็นการช่วยกนัตรวจสอบคุณภาพสินคา้ภายใน
กลุ่มสมาชิก เพื่อรักษาคุณภาพสินคา้ และป้องกนัการถูกยดึตรารับรองคืนหากพบวา่สินคา้ของสมาชิก
คนใดคนหน่ึงไม่ไดม้าตรฐาน อาจมีการลงโทษ หรือให้ออกจากกลุ่มหากสมาชิกคนใดคนหน่ึงผลิต
สินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน   

นอกจากน้ีบรรจุภณัฑ์หรือฉลากควรมีการระบุถึงการรับรองหรือมาตรฐานต่างๆ ท่ีไดรั้บ 
เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค ว่าเป็นผกัปลอดสารพิษจริง ดงันั้น เกษตรกรตอ้งค านึงถึงการ
ผลิตผกัปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพและปลอดสารพิษภายใตก้ารไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น มาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์มาตรฐานผกัและผลไม้
ปลอดภยัจากสารพิษ และอ่ืนๆ จากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ เช่น หน่วยราชการในสังกดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์สถาบนัพืชอินทรีย ์และอ่ืนๆ นอกจากน้ีควรติดฉลาก
ท่ีผลิตภณัฑ์ เพื่อระบุถึงแหล่งผลิต/ตรายี่ห้อ รวมถึงมาตรฐานท่ีได้รับจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ 
นอกจากผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในตวัสินคา้แลว้ ยงัเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั สร้างความ
เป็นเอกลกัษณ์ และหากผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือซ ้ าก็สามารถดูจากตราสินคา้ได ้ท าใหจ้  าหน่ายไดม้ากข้ึน 

2) เพิ่มปริมาณเครือข่ายผูผ้ลิต และจ านวนชนิดของผกัปลอดสารพิษในตลาด  
 จากผลการศึกษาในบทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นวา่ ควรเพิ่ม

ปริมาณ และชนิดของผกัปลอดสารพิษในตลาด เน่ืองจากผกัปลอดสารพิษยงัมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบ
กบัผกัอ่ืนๆ ท่ีวางขายตามตลาดทัว่ไป ดงันั้น ควรเพิ่มเครือข่ายผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มปริมาณ
ผกัปลอดสารพิษในตลาด รวมถึงการปลูกผกัท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั
ไป อยา่งไรก็ตาม ผกัปลอดสารพิษในตลาดอาจไม่มีความหลากหลายมากนกั ซ่ึงส่วนมากจะเป็นผกั
ตามฤดูกาล และผกัพื้นบา้นริมร้ัว เน่ืองจากง่ายต่อการดูแล เติบโตไดดี้ และแมลงรบกวนน้อย หาก
ผูบ้ริโภคตอ้งการผกัท่ีมีความหลากหลายผูผ้ลิตตอ้งท าการผลิตผกันอกฤดูกาล ซ่ึงตอ้งปรับเปล่ียน
สภาพแวดล้อมให้ใกลเ้คียงกบัสภาพแวดลอ้มท่ีพืชสามารถให้ผลผลิตได้ เช่นการปลูกในโรงเรือน
นอกจากน้ี การปลูกพืชนอกฤดูกาล จะท าให้พืชไม่ค่อยแข็งแรง มีโอกาสถูกรบกวนจากศตัรูและโรค
พืชมากกว่าการเพาะปลูกตามฤดูกาล ดงันั้นถ้าจะให้เก็บเก่ียวได้ผลผลิตในปริมาณท่ีคุม้ค่าต่อการ
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ลงทุน เกษตรกรจะตอ้งใช้สารเคมีในรูปของปุ๋ย ท าให้ผกัเหล่าน้ีมีโอกาสปนเป้ือนสารพิษสูง เม่ือ
ตน้ทุนสูงข้ึนผกัก็ยอ่มจะมีราคาแพงกวา่ปกติ แต่จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการซ้ือผกัปลอดสารพิษต่อคร้ังท่ี 51-100 บาท และให้ระดบัความมีผลต่อ
การซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ยดา้นราคาขอ้ ผกัปลอดสารพิษมีราคาแพงกวา่ผกัตามทอ้งตลาด
เพียงเล็กน้อย ในระดบัมาก นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามยงัให้ความคิดเห็นในบทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 ว่า 
ผกัปลอดสารพิษมีราคาแพง ควรปรับราคาให้ใกลเ้คียงกบัราคาผกัตามทอ้งตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคทุก
กลุ่มสามารถซ้ือได้ ดงันั้น ผูผ้ลิตควรรณรงค์ให้ผูบ้ริโภคหันมาบริโภคผกัตามฤดูกาล โดยตอ้งให้
ขอ้มูลและส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเห็นว่าผกัตามฤดูกาลเป็นผกัท่ีมีความปลอดภยั และมีราคาถูกกว่าผกั
นอกฤดูกาล สามารถจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคในราคาท่ีถูกกวา่ผกันอกฤดูกาลไดเ้น่ืองจากมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ 
ราคาถูก สด หาไดง่้าย รสชาติดี และมีคุณภาพ 

3)  ค านึงถึงความสดใหม่ สวยงาม น่ารับประทานของผกัปลอดสารพิษ  
จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอด

สารพิษในปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑข์อ้ ผกัปลอดสารพิษท่ีมีความสดใหม่ น่ารับประทาน ในระดบัมาก 
นอกจากน้ียงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผกัปลอดสารพิษประเภทผกัท่ีน าไปบริโภคสดๆ 
เช่น แตงกวา กะหล ่าปลี มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว ผกัสลดั ฯลฯ ดงันั้น เพื่อให้ไดผ้กัปลอดสารพิษท่ีสด 
และน่ารับประทาน ผูผ้ลิตตอ้งให้ความส าคญัในทุกกระบวนการผลิต ไม่วา่จะเป็นการปลูกท่ีตอ้งดูแล
เป็นพิเศษเพื่อให้ไดผ้กัท่ีสวยงาม รวมถึงการเก็บเก่ียว การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่ง เพื่อคง
ความสดใหม่ สวยงาม และน่ารับประทาน นอกจากน้ียงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษในช่วงเยน็ ดงันั้น ผูผ้ลิตตอ้งค านึงถึงการบรรจุ และการขนส่ง ท่ีจะสามารถคงความ
สดของผกัได ้แมจ้ะจ าหน่ายในตอนเยน็ เช่น การบรรจุในถุงพลาสติกท่ีปลอดภยัในการใส่อาหาร เพื่อ
รักษาความสด และลดความบอบช ้าจากการขนส่ง และอ่ืนๆ นอกจากน้ี หากไม่ไดจ้  าหน่ายเอง ตอ้งขอ
ความร่วมมือจากผูจ้ดัจ  าหน่ายให้จดัเก็บสินคา้อย่างเหมาะสม เช่น ตูแ้ช่ แต่หากวางขายตามแผงผกั
ทัว่ไป ต้องระวงัไม่ให้สินค้าโดนลมหรือแดดมาก เพื่อรักษาความสด ผูผ้ลิตต้องเข้าไปส ารวจใน
สถานท่ีจัดจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอเพื่อเติมสินค้าหากสินค้าหมด ตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าว่า
เหมาะสมหรือไม่ และหากสินคา้ใกล้หมดอายุ อาจพิจารณาการท าการส่งเสริมการขายร่วมกบัผูจ้ดั
จ  าหน่ายเพื่อระบายสินคา้ 

4)  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ไม่แตกต่างจากผกัตามทอ้งตลาดมากนกั 
 จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามนอกจากจะตอ้งการผกัท่ีมีคุณภาพแลว้ ยงั
ต้องการผกัปลอดสารพิษท่ีมีราคาเหมาะสม ไม่แพงเกินไป ดังนั้ น เพื่อท าให้สินค้ามีราคาถูกลง 
เกษตรกรต้องศึกษาถึงกรรมวิธีการผลิต การเข้าร่วมการอบรมท่ีหน่วยงานต่างๆจดัข้ึน การสร้าง
เครือข่ายผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษ เพื่อเรียนรู้และศึกษานวตักรรมทางการเกษตรใหม่ๆ ท่ีจะท าให้ไดผ้ล
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ผลิตท่ีมีคุณภาพ ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน และเพื่อลดตน้ทุนต่อหน่วยลงได ้เช่น การใชปุ๋้ยและสารก าจดั
ศตัรูพืชชีวภาพ และการปลูกผกัตามฤดูกาล และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นตน้  นอกจากน้ี ตอ้งให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษแก่ผูบ้ริโภค เช่น การใหข้อ้มูลถึงกระบวนการผลิตท่ีปลอดจากสารเคมี 
ผกัท่ีไดผ้่านการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือว่าปลอดสารพิษ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีก่อให้เกิด
ตน้ทุนท่ีสูงกวา่ผกัทัว่ไปจึงมีราคาท่ีแพงกวา่ แต่ผูบ้ริโภคจะไดสิ้นคา้ท่ีปลอดภยั มีประโยชน์ และไม่
ก่อใหเ้กิดสารพิษตกคา้งในร่างกาย 

5)  เขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ ท่ีทางภาครัฐ และเอกชนท่ีจดัข้ึน 
จากผลการศึกษาพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมี

ผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นการรณรงคจ์ากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความให้ความรู้ต่างๆ และ
การจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ นอกจากน้ี ใน
บทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผกัปลอด
สารพิษมากข้ึน ส่งเสริมให้ลดการใชส้ารเคมีและหนัมาใชปุ๋้ยชีวภาพ เพื่อให้ผลิตผกัปลอดสารพิษให้
เพียงพอกบัความตอ้งการ ดงันั้นเกษตรกรควรเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึน ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมจาก
ทางภาครัฐ หรือ เอกชน เพราะนอกจะสามารถเรียนรู้นวตักรรมทางการเกษตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต 
และลดตน้ทุนแลว้ ยงัสามารถประชาสัมพนัธ์ สวนของตนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ผูม้าร่วมงาน รวมถึงการ
แสดงกรรมวิธีการผลิตผกัปลอดสารพิษของตนเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคว่าสินคา้เป็นผกั
ปลอดสารพิษจริง ไม่มีการเจือปน และผูบ้ริโภคหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีสนใจในสินคา้อาจไปเยีย่มชมสวน 
และติดต่อเพื่อขอซ้ือสินคา้ ดงันั้น การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการเพิ่มโอกาสให้กบัผูผ้ลิตท่ีจะ
ไดรั้บความรู้ทางการเกษตรใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสทางการขาย 

 
5.4.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับผูจ้ดัจ  าหน่าย 

1) จ าหน่ายผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษท่ีไดคุ้ณภาพ มาตรฐาน 
จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือผกัปลอดสารพิษเพราะ ความปลอดภยั ไร้

สารพิษ มีความตอ้งการผกัปลอดสารพิษท่ีมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ ผูจ้ดัจ  าหน่ายตอ้งเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารพิษท่ีได้มาตรฐาน จากผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพ ผกัปลอดสารพิษและสถานท่ีปลูกตอ้งไดรั้บการรับรองมาตราฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
วา่ปลอดสารพิษจริง ไดรั้บการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อคงไวซ่ึ้งมาตราฐานและคุณภาพของผกั
ปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค และหากลูกคา้ของผูจ้ดัจ  าหน่ายเป็นองค์กร หรือ
หา้งร้านต่างๆ กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีจะส่งตวัแทนเขา้มาสุ่มตรวจคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ (Audit) ไม่วา่การ
ตรวจสินคา้ท่ีไดรั้บ หรือจากสวนของผูผ้ลิต และอาจไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ดงันั้นหากพบวา่ผกัปลอด
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สารพิษมีสารพิษตกคา้งไม่ไดม้าตรฐานท่ีก าหนด หรือพบวา่มีการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน อาจท าให้ธุรกิจของผูจ้ดัจ  าหน่ายเกิดความเสียหายได ้จะเห็นไดว้า่การคดัเลือก
ผูผ้ลิตท่ีไดม้าตรฐานเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก 

2) ผูจ้ดัจ  าหน่ายตอ้งท าการวางแผนการเก็บเก่ียว การขนส่ง การจดัเก็บรักษา และการ
บรรจุ ท่ีเหมาะสม  

จากผลการศึกษาพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผล
ต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในปัจจยัย่อยด้าน ผกัปลอดสารพิษท่ีมีความสดใหม่ น่ารับประทาน ใน
ระดบัมาก ดงันั้น เพื่อใหไ้ดผ้กัท่ีสด สะอาด น่ารับประทาน ทางผูจ้ดัจ  าหน่ายตอ้งวางแผนการผลิต การ
เก็บเก่ียว การขนส่ง การเก็บรักษา และการบรรจุ ท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูผ้ลิต เช่นการดูแลผกัก่อนการ
เก็บเก่ียวเพื่อให้ไดผ้กัท่ีสวยงาม ไม่มีร่องรอยแมลงกดักินมากนกั การเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้
ผกัช ้ าเสียหาย การท าความสะอาด และบรรจุผกัปลอดสารพิษในหีบห่อท่ีเหมาะสม สวยงาม และยืด
อายผุกั พร้อมทั้งการขนส่งท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดผ้กัปลอดสารพิษท่ีมีลกัษณะสวยงาม พร้อมจ าหน่าย 
ส าหรับบรรจุภณัฑ์ นอกจากจะน ามาใชใ้นการบรรจุผกัปลอดสารพิษแลว้ ผูจ้ดัจ  าหน่ายตอ้งค านึงถึง
การใหข้อ้มูลเก่ียวผกัปลอดสารพิษผา่นทางหีบห่อ หรือ ฉลาก เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัตวัสินคา้ 
เช่น การติดฉลากระบุประเภทผกั มาตรฐานทางการเกษตรท่ีไดรั้บ เช่น GAP หรือ มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น  ระบุแหล่งผลิต พร้อมระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุ ชัดเจน  นอกจากน้ี จากผล
การศึกษาท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษในระดบัมากดา้น 
ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดงันั้น บรรจุภณัฑ์ควรระบุขอ้มูลเก่ียวกบั
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากผกัปลอดสารพิษประเภทนั้นๆ เช่น ฟักทองอุดมไปดว้ยวติามิน และแร่ธาตุ ท่ี
มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ วิตามินบี แคลเซียม มีสารตา้นอนุมูลอิสระช่วยชะลอความชรา 
บ ารุงสายตา ไขมนันอ้ย กากใยสูง เหมาะกบัผูค้วบคุมน ้ าหนกั เป็นตน้ การระบุประโยชน์ของผกัชนิด
ต่างๆ จะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ และเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์ากข้ึน  

3) ตั้งราคาผกัปลอดสารพิษใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพ ไม่แพงเกินไป  
 จากการศึกษาพบว่าด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความมีผลต่อการซ้ือผกั

ปลอดสารพิษในปัจจยัยอ่ย ดา้นผกัปลอดสารพิษมีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ดา้นผกัปลอด
สารพิษมีการติดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายท่ีชดัเจน และดา้นราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบัตาม
คุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป ในระดบัมาก นอกจากน้ี ในบทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความเห็นวา่ ผกัปลอดสารพิษมีราคาแพง ควรปรับราคาให้ใกลเ้คียงกบัราคาผกัตามทอ้งตลาด ดงันั้น 
การก าหนดราคา ต้องค านึงถึงคุณภาพของผกัปลอดสารพิษท่ีจ าหน่าย โดยราคาต้องมีความ
หลากหลายตามคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ราคาของผกัอินทรียมี์ราคาสูงกวา่ราคาของผกัปลอดภยั 
เน่ืองจากผกัอินทรีย์ตอ้งการการดูแลท่ีมากกว่า และไม่ได้ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเลย ซ่ึง
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แตกต่างจากผกัปลอดภัย นอกจากน้ี ผกัท่ีสดและสวยงามมากกว่าจะมีราคาแพงกว่า ดังนั้ นผูจ้ ัด
จ าหน่ายตอ้งเพิ่มคุณค่าของผลิตภณัฑ์ในสายตาของผูบ้ริโภค เช่น การให้ขอ้มูลถึงกระบวนการผลิตท่ี
ปลอดจากสารเคมี ผกัท่ีไดผ้า่นการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือวา่ปลอดสารพิษ ไม่ก่อให้เกิดโรค
อนัเน่ืองจากสารเคมีท่ีตกคา้งในอาหาร เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึกคุม้ค่าท่ีจะจ่าย นอกจากน้ีควรติดป้ายราคา
ให้ชัดเจน ให้ผูซ้ื้อสามารถสังเกตเห็นได้ อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ัดจ าหน่ายต้องค านึงถึงต าแหน่งของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการดว้ย  เช่น หากตอ้งการจ าหน่ายในปริมาณมาก ในตลาดสดทัว่ไป ราคาอาจจะไม่
สูงมากนกั เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัผกัตามทอ้งตลาดทัว่ไปได ้เช่น กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ท่ี นิยมซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีตลาดสด และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 51-
100 บาท แต่หากต้องการสร้างตราสินค้าให้มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั และราคาท่ีตั้ งมีราคาสูง จะต้อง
ค านึงถึงการจ าหน่ายสินคา้คุณภาพสูง การผลิตท่ีไดม้าตรฐาน แตกต่างจากผกัตามทอ้งตลาด และผกั
ปลอดสารพิษอ่ืนๆ รวมถึงบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความสวยงาม เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึกคุม้ค่าท่ีจะซ้ือ อย่างไรก็
ตาม แมจ้ะจ าหน่ายแพงข้ึน ก าไรอาจไม่ไดเ้พิ่มตามเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน เช่น การท าโฆษณา 
ค่าเช่าพื้ น ท่ี  ห รือการท าการส่งเส ริมการตลาดร่วมกับห้ างร้านต่างๆ เช่น ผ ัก ท่ีจ  าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ ชั้นน าท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมกัมีราคาท่ีค่อนขา้งแพงกวา่ 2-3 เท่า  

4) จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
 จากการศึกษาพบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความมีผล

ต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 3 ล าดบัแรกคือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีช่ือเสียง เช่น ห้าง
ร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นน า รองลงมาคือ จดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง และพื้นท่ีจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดัหมวดหมู่สินคา้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ดงันั้น ทางผูจ้ดัจ  าหน่ายอาจติดต่อเพื่อขอวางจ าหน่ายสินคา้ในห้างร้านต่างๆ ซ่ึงมี
ท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง น่าเช่ือถือ และมีช่ือเสียงอยูแ่ลว้ เช่น ซุเปอร์มาร์เก็ต เช่น ท็อปส์ เสรีสรรพสินคา้ 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโกโ้ลตสั บ๊ิกซี และแม็คโคร รวมถึงร้านคา้สินคา้เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ ซ่ึงมี
ช่ือเสียงดา้นสินคา้เพื่อสุขภาพอยู่แล้ว เช่น ร้านเอเดน แต่ร้านเหล่าน้ีมกัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการส่ง
สินคา้ และการช าระเงิน และหากวางจ าหน่ายในร้านเหล่าน้ี จะท าให้สินคา้มีราคาแพงกวา่ทอ้งตลาด
ทั่วไป และทางผูจ้ดัจ  าหน่ายต้องจ่ายค่าด าเนินการให้ทางร้านค้า นอกจากน้ี ผูจ้ดัจ  าหน่ายอาจจะ
พิจารณาการเปิดหนา้ร้านเอง แต่ร้านท่ีจะเปิดตอ้งตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เดินทางสะดวก 
ใกลแ้หล่งชุมชน และลูกคา้ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่จะมีรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่ายจากการด าเนินงาน เช่น 
ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และการโฆษณาให้เป็นท่ีรู้จกั อีกทางเลือกส าหรับผูจ้ดัจ  าหน่าย คือ 
ตลาดสด และตลาดนดัส าหรับผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัอยูแ่ลว้ และจากการศึกษาพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีตลาดสด ผูจ้ดัจ  าหน่ายสามารถจ าหน่ายให้กับ
ผูบ้ริโภคโดยตรง หรือจ าหน่ายให้กับร้านค้าต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในตลาดสดมีสินค้าให้เลือก
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หลากหลาย ทั้งผกัตามทอ้งตลาดทัว่ไป และผกัปลอดสารพิษ ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายตอ้งท าให้สินคา้ของ
ตนแตกต่างจากผกัตามทอ้งตลาดทัว่ไป เช่น มีการติดป้ายบ่งบอกว่าสินคา้ท่ีจ  าหน่ายเป็นผกัปลอด
สารพิษ มีการให้ข้อมูลเก่ียวกบัผกัท่ีจ  าหน่าย เช่นประโยชน์ของผกัปลอดสารพิษ มาตรฐานความ
ปลอดภยัท่ีไดรั้บ แหล่งผลิต ผูผ้ลิต และสินคา้ท่ีจ  าหน่ายตอ้งไดรั้บการบรรจุในหีบห่อท่ีเหมาะสม เช่น
ถุงพลาสติกท่ีสะอาด มีการติดฉลากชัดเจน เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ว่าเป็นผกั
ปลอดสารพิษจริง นอกจากน้ีการจดัวางสินคา้ควรแบ่งแยกตามชนิดของผกั มาตรฐานท่ีไดรั้บ เช่น ผกั
อินทรีย ์ผกัปลอดภยั และอ่ืนๆ ตามขนาด หรือราคา ไม่วางปะปนกนั หรือหากวางจ าหน่ายคู่กบัผกั
ทัว่ไป ตอ้งมีการแบ่งแยกชดัเจน เพื่อไม่ให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสน และสะดวกต่อการเลือกซ้ือ และ
ส าหรับช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมีผลใน
ปัจจยัย่อยดา้น การจดัส่งผกัปลอดสารพิษตามค าสั่งซ้ือ การสั่งซ้ือผกัปลอดสารไดท้างอินเทอร์เน็ต 
และทางโทรศพัท ์โดยมีค่าเฉล่ียท่ีต ่ากวา่ขอ้อ่ืนๆ อยา่งเห็นไดช้ดั ดงันั้นอาจพิจารณาช่องทางอ่ืนๆ ใน
อนาคต 

5)  เขา้ร่วมกิจกรรมและงานแสดงสินคา้ต่างๆ ท่ีทางภาครัฐ และเอกชน จดัข้ึน 
 จากผลการศึกษาพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมี

ผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 3 ล าดบัแรก คือ การรณรงค์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้บริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และบทความให้ความรู้ต่างๆ รองลงมาคือ การจดังานแสดง
สินคา้เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษเพื่อให้ความรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ และการไดรั้บขอ้มูล ค าแนะน า
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษจากญาติพี่น้อง เพื่อน หรือคนรู้จกั ดงันั้นผูจ้ดัจ  าหน่ายอาจพิจารณาเขา้ร่วม
กิจกรรม เน่ืองจากประชาชนเป็นจ านวนมากนิยมร่วมงานแสดงสินคา้ท่ีทางหน่วยงานต่างๆ จดัข้ึน 
และจะมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ท่ีน ามาแสดงในงาน โดยเฉพาะงานแสดงสินคา้ท่ีจดัโดยหน่วยงาน
ของทางภาครัฐ โดยการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ นอกจากจะเป็นการสร้างความมัน่ใจในตวัสินค้า
ให้กบัผูบ้ริโภคแล้ว ผูจ้ดัจ  าหน่ายยงัสามารถจ าหน่ายสินคา้ภายในงาน ให้ผูม้าร่วมงานทดลองชิม
สินคา้ ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ เช่น ประเภทผกัท่ีจ  าหน่าย มาตรฐานการรับรองผกัปลอดสารพิษท่ี
ไดรั้บ ราคา และสามารถแจง้ผูบ้ริโภคถึงสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายสินคา้เป็นประจ าท่ีผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือ
ไดใ้นอนาคต นอกจากน้ีหากผูบ้ริโภคท่ีมาร่วมงาน ประทบัใจในตวัสินคา้ อาจเกิดการบอกต่อในหมู่ 
ญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั ท าใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนเพื่อขยายฐานลูกคา้ 

6) จดัมุมจ าหน่ายสินคา้ผกัปลอดสารพิษท่ีมาจากเกษตรผูผ้ลิตในชุมชนต่างๆ ในจงัหวดั
ล าปางโดยเฉพาะ 

 การจดัมุมจ าหน่ายสินคา้ผกัปลอดสารพิษโดยเฉพาะส าหรับเกษตรกรในจงัหวดัล าปาง 
ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทอ้งถ่ิน เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ท่ีนอกจากผูบ้ริโภค
จะไดรั้บประทานผกัปลอดสารพิษท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ และปลอดภยัแลว้ ยงัถือเป็นการสร้างการ
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รับรู้เก่ียวกบัการช่วยเหลือสังคมของผูจ้ดัจ  าหน่าย ท าให้กิจการมีช่ือเสียงในทางท่ีดี และผูบ้ริโภคหัน
มาซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัจ  าหน่ายมากข้ึน เพราะถือวา่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือเกษตรกร 

5.4.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับภาครัฐ 
1) รณรงคใ์หป้ระชาชนหนัมาใส่ใจในสุขภาพ และบริโภคผกัปลอดสารพิษมากข้ึน 
 จากผลการศึกษาพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมี

ผลในปัจจยัย่อยสูงสุดดา้นการรณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริโภคผกัปลอด
สารพิษ เช่น ป้าย และบทความให้ความรู้ต่างๆ ดงันั้น ทางภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนหันมา
บริโภคผกัปลอดสารพิษมากยิ่งข้ึน เช่น การให้ขอ้มูลถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากผกัปลอดสารพิษ 
อนัตรายจากการบริโภคอาหารท่ีมีสารเคมีต่างๆ สถานท่ีจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ และแหล่งปลูกผกั
ปลอดสารพิษ โดยทางภาครัฐสามารถให้ข้อมูลกับประชาชนได้ตามส่ือต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ 
บทความให้ความรู้ วิทยุทอ้งถ่ิน รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน การท่ีประชาชนหันมา
บริโภคผกัปลอดสารพิษมากยิ่งข้ึน นอกจากจะท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และลดอตัราการ
เจบ็ป่วยแลว้ ยงัเป็นการช่วยหาตลาดมารองรับผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ จากเกษตรกร และ
ชุมชนต่างๆ ในจงัหวดัล าปางและจงัหวดัใกลเ้คียง 

2) จดังานแสดงเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ  
 จากผลการศึกษาพบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความมี

ผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ล าดบัท่ี 2 ในปัจจยัย่อยดา้นการจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอด
สารพิษเพื่อใหค้วามรู้ และจดัจ าหน่ายสินคา้ นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามยงัใหค้วามเห็นในบทท่ี 4 
ส่วนท่ี 4 ว่าตอ้งการให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคหันมารับประทานอาหาร และผกัท่ีปลอด
สารพิษ เพราะการขาดสารอาหารท่ีดี ท่ีถูกตอ้ง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ประชาชนเป็นโรคแห่งความ
เส่ือม เช่น เบาหวาน มะเร็ง ความดนั และหลอดเลือดตีบ โดยภายในงานแสดงสินคา้ ผูบ้ริโภคสามารถ
เรียนรู้ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกับผกัปลอดสารพิษ เช่น ประโยชน์ของผกัปลอดสารพิษของแต่ละชนิด 
กระบวนการปลูกเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีปลอดภยัต่อการบริโภค การทดลองบริโภคสินคา้ผกัปลอดสารพิษ 
ซ่ึงหากผูบ้ริโภคตระหนกัถึงโทษจากสารพิษตกคา้งในอาหาร ความตอ้งการท่ีจะมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
จากผกัท่ีมีประโยชน์และปลอดภยั รวมถึงความพึงพอใจในตวัสินคา้และความคุม้ค่าท่ีจะไดรั้บ ก็จะ
หันมาซ้ือและบริโภคผกัปลอดสารพิษมากข้ึน นอกจากน้ี เกษตรกรและผูจ้ดัจ  าหน่ายยงัสามารถน า
สินค้ามาร่วมแสดงในงานเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับผกัปลอดสารพิษ พร้อมประชาสัมพนัธ์สินค้าให้
ผูบ้ริโภครู้จกัมากข้ึน และสามารถจ าหน่ายสินค้าได้มากข้ึน ภายในงานผูผ้ลิตยงัสามารถเรียนรู้
นวตักรรมทางการเกษตรใหม่ๆ เพื่อน ามาปรับใช้และพฒันาผลผลิตของตนให้ดีข้ึน และสามารถ
แข่งขนัในตลาดได ้
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3) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนัมาปลูกผกัปลอดสารพิษมากข้ึน พร้อมหาตลาดรองรับ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามยงัให้ความเห็นในบทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 ว่า

ตอ้งการให้มีการเพิ่มปริมาณ และชนิดของผกัปลอดสารพิษในตลาด เน่ืองจากผกัปลอดสารพิษยงัมี
จ านวนน้อยเม่ือเทียบกบัผกัอ่ืนๆ ท่ีวางขายตามตลาดทัว่ไป และควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผกั
ปลอดสารพิษมากข้ึน ส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้ผลิตผกัปลอด
สารพิษให้เพียงพอกบัความตอ้งการ และผูต้อบแบบสอบถามยงัเห็นวา่ผกัปลอดสารพิษหาซ้ือไดย้าก 
โดยผกัปลอดสารพิษส่วนมากจะจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ไม่ค่อยมีจ าหน่ายในตลาดสด ดงันั้น ทาง
ภาครัฐควรจะมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกผกัปลอดสารพิษท่ีได้มาตรฐาน โดยเร่ิมจากการ
สะทอ้นให้เห็นโทษของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ไม่ว่าผูบ้ริโภคท่ีได้รับสารพิษเขา้สู่ร่างกาย 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปนเป้ือนไปดว้ยสารพิษ ไม่วา่จะเป็น ดิน น ้ า หรือ อากาศ ค่าใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากการ
ซ้ือปุ๋ยและยาฆ่าแมลง หรือแมก้ระทัง่ผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง โดยอาจส่งเสริมให้
เร่ิมจากการเพาะปลูกท่ีใช้สารเคมีน้อยลง จึงไปถึงระดบัอินทรียท่ี์ปราศจากสารพิษ  นอกจากน้ี ตอ้ง
แจกแจงให้เห็นประโยชน์ เช่น สภาพแวดลอ้มอุดมสมบูรณ์ ไม่มีสารเคมีตกคา้ง สุขภาพท่ีดีของทั้งผู ้
ปลูกและผูซ้ื้อ เม่ือเกษตรกรหันมาปลูกผกัปลอดสารพิษมากข้ึน ทางภาครัฐจะตอ้งประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงภาคเอกชน เพื่อหาตลาดมารองรับ เช่นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมา
บริโภคผกัปลอดสารพิษมากข้ึน หรือการจดังานแสดงสินคา้เพื่อให้ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมาเจอกนั โดยผูซ้ื้อ
อาจจะเป็นผูซ้ื้อท่ีเป็นผูบ้ริโภค หรือผูซ้ื้อท่ีเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายก็ได้ โดยทางเกษตรกรสามารถจ าหน่าย
สินคา้ผกัปลอดสารพิษในงาน และหากผูซ้ื้อพอใจก็จะท าให้เกิดการซ้ือขายในอนาคต ทั้งเพื่อบริโภค
เอง และเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ เช่น ไปซ้ือจากแหล่งท่ีจ าหน่ายเป็นประจ า เช่น ตลาดสด หรือ ตลาดนดั 
หรือไปซ้ือท่ีแหล่งท่ีปลูก  

4) จดัเจา้หน้าท่ีเพื่อมาตรวจสอบสถานท่ีปลูก และผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารพิษในตลาด 
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

 จากผลการศึกษาพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความมีผลต่อการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษในปัจจยัย่อยดา้น ผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ ในระดบัมาก 
และยงัให้ความเห็นในบทท่ี 4 ส่วนท่ี 4 วา่ควรสร้างความน่าเช่ือถือในผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารพิษ ทั้ง
ทางดา้นคุณภาพของผกัปลอดสารพิษ ผูผ้ลิต/แหล่งผลิต รวมถึงผูจ้ดัจ  าหน่าย หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งเขา้ไปส ารวจอย่างสม ่าเสมอ เพื่อคงไวซ่ึ้งคุณภาพและป้องกนัการปลอม
แปลง ดงันั้นทางภาครัฐ ตอ้งเขา้ไปตรวจสอบสถานท่ีปลูกผกัปลอดสารพิษอยา่งสม ่าเสมอวา่ไดท้  าการ
ผลิตผกัปลอดสารพิษตามมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) หรือตามมาตรฐานผลิตภณัฑผ์กัปลอด
สารพิษต่างๆท่ีไดรั้บหรือไม่ นอกจากน้ีทางภาครัฐตอ้งเขา้ไปส ารวจสถานท่ีวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผกั
ปลอดสารพิษทั้งในห้างร้าน และทอ้งตลาดทัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจวา่ประชาชนจะไดผ้กัท่ีปลอดสารพิษ
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จริง ไม่มีการปลอมแปลง หากพบผกัท่ีมีสารพิษเจือปน ทางภาครัฐตอ้งตรวจสอบแหล่งท่ีมา เพื่อท า
การตรวจสอบใหม่ และมีบทลงโทษส าหรับผูผ้ลิต หรือผูจ้  าหน่ายท่ีน าผกัท่ีมีสารเคมีตกค้างมา
จ าหน่ายปลอมปนกบัผกัปลอดสารพิษ อาจถึงขั้นยึดมาตรฐานท่ีได้รับคือจากผูผ้ลิต ทั้งน้ีเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภควา่ผกัท่ีซ้ือเป็นผกัท่ีปลอดสารพิษจริง 
 
5.5 ข้อจ ากดัทางการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอเมืองล าปาง ซ่ึง
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก ร้อยละ 51.7 มีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท ดงันั้น ในการน าผลการศึกษา
ไปใช ้ตอ้งเขา้ใจถึงขอ้จ ากดัในการกระจายรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง และการศึกษาน้ี ไดท้  าการสอบถาม
ผูบ้ริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ซ่ึงท าใหผ้ลการศึกษาอาจต่างจากการศึกษาอ่ืนๆ  
 
5.6 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในอนาคต 
 5.6.1 ควรมีการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อกลุ่มธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร และโรงแรม เพื่อให้สามารถทราบถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อกลุ่มธุรกิจในกลุ่ม
นั้นๆ และน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิต และการตลาดให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง 

 5.6.2 ในการศึกษาน้ี ผกัปลอดสารพิษผกั หมายถึง ผกัท่ีไม่มีสารพิษ หรือสารพิษตกคา้ง
ในระดบัท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผกัอินทรีย ์ผกัปลอดภยัจากสารพิษ ผกัปลอดสารพิษ และผกั
ไฮโดรโปรนิกส์ ดงันั้นหากผูศึ้กษาตอ้งการทราบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือ
ผกัชนิดนั้นๆ เช่น ผกัอินทรีย ์หรือผกัไฮโดรโปรนิกส์ ควรมีการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภค ในผลิตภณัฑผ์กัท่ีเฉพาะเจาะจง 


