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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมความต้องการผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เป็น
ส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการทางการตลาดในโซ่อุปทานผักปลอดสารพิษ ในอำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค  และเพื่อ
ศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน อ.เมือง จ.เชียงราย  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ( Independent Samples T-
Test) ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเจ้าของ
กิจการ มีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่จะซื้อผัก
ปลอดสารพิษที่ตลาดสด มีความถี่ในการซื้อ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งเ ฉลี่ย 119.71 บาท มี
แนวโน้มการซื้อผักปลอดสารพิษอย่างแน่นอนในอนาคต และมีแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นอย่างแน่นอนจำนวน 
329 คน โดยชนิดของผักที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุดคือ ผักบุ้ง รองลงมาคือ พริก บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อผัก
ปลอดสารพิษมากที่สุดคือ ตัวเอง รองลงมาคือ พ่อ/แม่ และเหตุผลที่มีความสำคัญในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ
มากที่สุด ได้แก่ คุณภาพ/ ความสะอาด รองลงมาคือ ความปลอดภัยไร้สารพิษ ความสดใหม่ของผัก การใส่ใจใน
สุขภาพ ราคา และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ  
คำสำคัญ: ผักปลอดสารพิษ, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด, พฤติกรรมความต้องการ  
 

Abstract 
A study of consumers’ behavior demand for organic vegetable in Muang District, Chiang 

Rai Province was a part of A Study of Marketing Demand for the Organic Vegetable Supply Chain in 
Muang District, Chiang Rai Province. The objectives were to study consumers’ behavior and needs 
on organic vegetables and to investigate the marketing factors affecting the selection of consumers 
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to buy organic vegetables in Muang District, Chiang Rai Province. This research used questionnaires 
as a tool to collect and analyze data. The statistics used are frequency, mean, standard deviation, 
and independent samples T-Test. The results showed that the majority of the respondents were 
female, married, and had their own business. Most respondents’ education obtained a bachelor's 
degree. The respondents’ average salary was less than or equal to 10,000 Baht. Most preferred to 
buy organic vegetables at the fresh market three times a week. The average purchase cost per time 
is 119.71 Baht. There is a tendency to buy organic vegetables in the future and 329 respondents 
rated that they certainly would tell other people to buy organic vegetables. The most popular 
vegetables are morning glory and chili, respectively. The person who has the most influence in 
buying organic vegetables is the buyer-himself, followed by the father / mother. The most 
important reasons for choosing to buy the organic vegetables were quality/ cleanliness, non-toxic, 
freshness, health care, price, and environmental awareness respectively. 
Keywords: Organic Vegetables, Marketing Mix Factors, Consumer Behavior  
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1. บทนำ 
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ในช่วงที่ผ่านมา การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยในหลายประเทศเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าในอดีต โดยประเทศพัฒนาแล้วมัก
เข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันท่ีจำนวนผู้สูงวัยมีจำนวนเพิ่มขึ้น บริบท
สังคมสูงวัยของประเทศไทย ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยไทยมสีัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 
นอกจากน้ีระดับรายได้ต่อหัวและระดับการศึกษาของไทยยังต่ำกว่าประเทศอื่นที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว ผลจาก
การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยของไทยจึงอาจเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงกว่าในหลายประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2561) ส่งผลให้กระแสการรักสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนสนใจหันมาใส่ใจกับ
สุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจฟิตเนสต่างๆได้รับความนิยม และคนใส่ใจกับการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย
และมีประโยชน์มากขึ้น ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการเลือกซื้อผักที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีตกค้าง โดยเฉพาะ
พืชผักปลอดสารเคมีและผักปลอดสารพิษที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะผู้คนให้ความสำคัญกับการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดแนวคิดในการผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อตอบสนองกับความต้องการดังกล่าว 
ปัจจุบันที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายโดยเฉพาะพวกโรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ที่อัตราการเกิดโรคเหล่านี้จะมีสูงขึ้น 
สาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากอาหารการกิน หลายคนจึงเริ่มตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยในธุรกิจอาหาร หลาย ๆ คน
เริ่มมองหาทางเลือกไว้เป็นทางรอดเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เพราะเริ่มมองถึงสุขภาพในระยะยาว และหนึ่งในกระแส
รักสุขภาพท่ีได้รับความสนใจก็คือการบริโภคผักปลอดสารพิษ 

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยือนมากกว่าล้าน
คน มากิน มาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมตัวทำโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข 
นำเอาเรื่องอาหารปลอดภัยมาสง่เสรมิการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนให้ชาวเชียงราย
และนักท่องเที่ยว ได้รับความปลอดภัยจากอาหารการกิน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เกษตรอินทรีย์เป็นว าระจังหวัด
เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัย เป็นแห่งแรกของประเทศ แนวคิดในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัย
ของจังหวัดเชียงราย ต้องปลอดภัยตั้งแต่ ต้นน้ำ (เกษตรกร/ผู้ผลิต) กลางน้ำ (ผู้แปรรูป/ผู้ขนส่ง/ผู้ขาย) และปลายน้ำ 
(ผู้บริโภค) โดยการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต พืชผักปลอดสารพิษด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ และสร้างผู้ซื้อ คือ
ร้านอาหาร เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน การสร้างระบบตลาดสีเขียวให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าและให้ประชาชน
ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย โดยนำการเกษตรเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารระบบคุณภาพร้านอาหารมาตรฐานสากล นอกจากผลผลิตที่ได้จะปลอดภัย 
ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรจากการขายผลผลิต แล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยซึ่งเป็น
ผลกระทบมาจากการใช้สารเคมีได้อีกด้วย โดยในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนท่ี ๆ มีการปลูกผักปลอด
สารพิษเป็นจำนวนมาก แต่ที่มีกำลังการผลิตสามารถส่งขายได้ในเขตเทศบาลนครเชียงรายนั้น หลักๆจะเกิดจากการ
รวมกลุ่มของคนในชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล โดยมีชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษและ
จำหน่ายผลผลิตจำนวน 4 ชุมชน (อรวรรณ กองคำ, 2561) ซึ่งกำลังการผลิตของทั้ง 4 ชุมชนนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมถึงชนิดของผักที่ปลูกเกษตรกรจะปลูกผักตาม
ฤดูกาลเป็นหลัก และปลูกตามชนิดที่เคยปลูกกันมา แต่ผักบางชนิดไม่ได้เป็นที่ต้องการของผู้ บริโภค หรือผู้บริโภค
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ไม่ได้มีความต้องการในปริมาณมาก ขณะที่ผักบางชนิดผู้บริโภคมีความต้องการมากแต่เกษตรกรไม่ปลูกหรือปลูกใน
ปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งสถานที่จัดจำหน่ายก็ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม ทำให้แนวโน้มของ
ผลผลิตในการปลูกผักปลอดสารพิษยังมีความต้องการอีกมาก 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความตระหนักถึงความต้องการของชุมชน จึงได้ทำการวิจัยเรื่องพฤติกรรมความต้องการ
ผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางในการบริหาร
การตลาดผักปลอดสารพิษที่มีประสิทธิภาพ ทราบถึงความต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคทั้งชนิดของผัก 
ปริมาณความต้องการและพฤติกรรมการซื้อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผัก ในพื้นที่อำเภอเมืองและพื้นที่อื่นๆ รวมถึง
ประชาชนท่ีมีความสนใจที่อยากจะปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงราย  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน อ.เมือง จ.เชียงราย 
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

มุ่งศึกษาพฤติกรรมและความต้องการผักปลอดสารพิษ รวมทั้งปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน อ.เมือง จ.เชียงราย 

3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือประชาชนท่ีบริโภคผักปลอดสารพิษ 

3.3 ขอบเขตด้านสถานที่ศึกษา 
พืน้ท่ีที่ใช้ดำเนินการวิจัยได้แก่ พ้ืนท่ีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้ง

ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืช แต่มีการเว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังมีสารเคมี
ตกค้าง แต่ไม่เกินในปริมาณที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้มีการขอใบรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ใบรับรองผักปลอดสารพิษ  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่กิจการใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ทางการตลาดเป้าหมายและกิจการสามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 พฤติกรรมความต้องการ หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะความต้องการซื้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาต่างๆให้ได้รับความพึงพอใจ 

ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่ซื้อผักปลอดสารพิษเพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือน และเป็นผู้ที่อาศัยในอำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
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5. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
5.1 แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาดของ Philip Kotler ที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่า เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ในการเลือกซื้อสินค้าและต้องนำมาใช้ร่วมกัน 
เพื ่อตอบสนองความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย (Target Market) เป็นหลัก โดยส่วนประสมการตลาดจะ
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถสนองความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์อาจ
เป็นคุณสมบัติที่แตะต้องได้ และแตะต้องไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
คุณภาพสินค้า ช่ือเสียงบริษัท การรับประกัน และการบริการ 

2. ราคา (Price) เป็นสิ่งที่กำหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรือบริการ ในรูปของเงินตรา  เป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการกำหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการกำหนดราคา ได้แก่ ราคาจำหน่าย ส่วนลด วิธีการ
ชำระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชำระเงิน 

3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ทำเลที่ตั้งหรือกิจกรรมการเคลื่อนย้ายตัว
สินค้าจากผู้ผลิตไปยังสถานท่ีที่ต้องการและเวลาที่เหมาะสมของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื ่อสารระหว่างผู ้จำหน่ายและตลาดเป้าหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ 

5.2 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 
ฉัตยาพรและฐิตินันท์ (2551) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์หลักใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมที่สุดหลักการในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดผู้บริโภคคือหลัก 6Ws และ 1H ที่ต้องพิจารณาหลักต่างๆเกี่ยวกับตลาดเพื่อให้ได้
คำตอบท่ีต้องการทราบหลัก 6Ws และ 1H คือ 

1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (who is in target market) เพื ่อทราบลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของ
ผลิตภัณฑ์รวมถึงพฤติกรรมในการซื้อและการใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ตลาดซื ้ออะไร (what does the market buy) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ ่งว่าจริงๆแล้วลูกค้าซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้นไปทำอะไรเพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือองค์การซึ่งจะช่วยให้
ธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ถูกทางและสร้างจุดขายที่ถูกต้อง 

3. ทำไมจึงซื้อ (why does the market buy) เพื่อทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
เหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจอาจมีหลายประการแต่จะมีเหตุผลที่สำคัญที่สุดเป็นตัวตัดสินใจและทำให้ตัดสินใจ
ซื้อการเข้าใจถึงหลักการนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงและรักษาคุณสมบัติในส่วนที่สามารถตอบสนองเหตผุลที่
ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (who participates in the buying) ในการตัดสินใจซื้ออาจมีบุคคลอื่นที่มี
ส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพราะผู้ที่ทำหน้าท่ีซื้ออาจไม่ใช่ผู้ที่ใช้สินค้าโดยตรงอาจใช้ร่วมกันหลายคนหรือ
อาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้ามากนักจึงต้องอาศัยผู้รู้หรือกลุ่มผู้ซื้อเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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5. ซื้อเมื่อใด (when does the market buy) เพื่อทราบถึงโอกาสในการซื้อของลูกค้าเพื่อเตรียมรับมือใน
การผลิตให้เพียงพอและเตรียมแผนการส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะสินค้าที่มีการบริโภคมาก
ในบางฤดูกาล 

6. ซื้อที่ไหน (where does the market buy) เพื่อทราบถึงแหล่งที่ลูกค้านิยมหรือสะดวกที่จะไปซื้อเพื่อ
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 

7. ซื้ออย่างไร (how does the market buy) เพื่อทราบถึงวิธีการซื้อของลูกค้าว่ามีขั้นตอนการซื้ออย่างไร
ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหาทำการค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหานั้นๆทำการประเมินทางเลือกในการแก้ไขหรือลด
ปัญหานั้นๆทำการประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซื้ออย่างไรจึงจะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลในการ วาง
แผนการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกลับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

5.3 กรอบแนวคิด 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

6. วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย ทำการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพฤติกรรมของผู้บริโภคและ
ปัจจัยด้านการตลาด 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 246,790 คน  
(วิกิพีเดีย, 2561) โดยใช้สูตรการคำนวณของ Taro Yamane (อ้างใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,(2547)) ที่ระดับค่า
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 399 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจำานวน 
400 คน เพื่อความสะดวกในการติดตามจำนวนแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการดังนี้ 
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6.1 ดำเนินการสร้างแบบสอบถามและนำไปให้ผ ู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จากนั ้นทำการปรับปรุง
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ 

6.2 ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสอบถามประชาชนที่อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใน
ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562 

6.3 นำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบและรวบรวมข้อมูล จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ 

6.4 ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (T-test) 
 

7. ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมความต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มี

วัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน อ.เมือง จ.เชียงราย จากการวิจัยพบว่า  

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 637 คน พบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง 413 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.80 มีอายุ 21-30 ปี 175 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.90 มีอาชีพเจ้าของกิจการ 139 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.80 มีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาท 241 คน คดิเป็นร้อยละ 37.80 และมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อผักปลอดสารพิษที่ตลาดสด จำนวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 60.10 มีความถี่ใน
การซื้อ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 51-100 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 45.1 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 119.71 บาท แนวโน้มการซื้อผัก
ปลอดสารพิษอย่างแน่นอนในอนาคตจำนวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 และมีแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นอยา่ง
แน่นอนจำนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 โดยชนิดของผักที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุดคือ ผักบุ้ง รองลงมาคือ 
พริก ผักกาด มะเขือเทศ คะน้าและบล็อกโคลี่ ตามลำดับ บุคคล ที่มีอิทธิพลในการซื้อผักปลอดสารพิษมากที่สุดคือ 
ตัวเอง รองลงมาคือ พ่อ/แม่ และเหตุผลที่มีความสำคัญในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพ/ 
ความสะอาด รองลงมาคือ ความปลอดภัยไร้สารพิษ ความสดใหม่ของผัก การใส่ใจในสุขภาพ ราคา และการใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามลำดับ 

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดที ่มีผลต่อการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษของผู ้บริโภคใน อ.เมือง  
จ.เชียงราย ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคใน อ.เมือง จ.เชียงราย 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด Mean Std. Deviation แปลผล 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.8995 0.69451 มาก 
ด้านราคา 3.8330 0.69003 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 3.7686 0.67183 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.6087 0.88001 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 3.8995 รองลงมาคือ
ด้านราคาค่าเฉลี่ยที่ 3.8330 ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายค่าเฉลี่ยที่ 3.7686 และด้านการส่งเสริมการตลาดค่าเฉลี่ย
ที่ 3.6087 ตามลำดับ    

การทดสอบสมมติฐาน 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษดังการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 ดังนี ้
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ 

ตัวแปร t-test / F-test p-value ผลการทดสอบ 
แหล่งที่ซ้ือผักปลอดสารพิษ 
 เพศ 1.936 .425 ไม่แตกต่างกัน 
 อายุ 4.555* .000 แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษา 12.440* .000 แตกต่างกัน 
 อาชีพ 2.970* .002 แตกต่างกัน 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3.877* .002 แตกต่างกัน 
 สถานภาพ 2.560 .080 ไม่แตกต่างกัน 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซ้ือผักปลอดสารพิษต่อคร้ัง 
 เพศ 0.469 .785 ไม่แตกต่างกัน 
 อายุ 3.243* .007 แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษา 7.321* .000 แตกต่างกัน 
 อาชีพ 3.487* .000 แตกต่างกัน 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7.089* .000 แตกต่างกัน 
 สถานภาพ 0.265 .767 ไม่แตกต่างกัน 
ความถี่ในการซ้ือผักปลอดสารพิษต่อสัปดาห์ 
 เพศ 0.000 .867 ไม่แตกต่างกัน 
 อายุ 0.635 .673 ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษา 1.407 .257 ไม่แตกต่างกัน 
 อาชีพ 0.684 .723 ไม่แตกต่างกัน 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.764 .576 ไม่แตกต่างกัน 
 สถานภาพ 0.141 .868 ไม่แตกต่างกัน 

 

จากตารางลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอด
สารพิษ ด้านแหล่งที่ซื้อผักปลอดสารพิษ พบว่า เพศที่ต่างกันและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมด้านแหล่งที่ซื้อผักปลอดสารพิษไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนอายุที่ต่างกัน 
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ระดับการศึกษาที่ต่างกัน อาชีพที่ต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีพฤติกรรมด้านแหล่งที่ซื้อผักปลอด
สารพิษแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  

ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดสารพิษต่อครั้งพบว่า เพศที่ต่างกันและสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดสารพิษต่อครั้งไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนอายุที่ต่างกัน ระดับการศึกษาที่ต่างกัน อาชีพที่ต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ต่างกัน มีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดสารพิษต่อครั้งแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 
.05 และด้านความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษต่อสัปดาห์  พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้แก่ เพศ
ที่ต่างกัน อายุที่ต่างกัน ระดับการศึกษาที่ต่างกัน อาชีพที่ต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน และสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่าง มีพฤติกรรมในแต่ละด้านดังกล่าวไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษดังการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ 

ตัวแปร F-test p-value ผลการทดสอบ 
แหล่งที่ซ้ือผักปลอดสารพิษ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ 0.484 .694 ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านราคา 1.019 .386 ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 2.164 .281 ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านส่งเสริมการตลาด 1.158 .333 ไม่แตกต่างกัน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซ้ือผักปลอดสารพิษต่อคร้ัง 
 ด้านผลิตภัณฑ์ 2.134 .096 ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านราคา 2.162 .092 ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 2.001 .093 ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านส่งเสริมการตลาด 1.075 .368 ไม่แตกต่างกัน 
ความถี่ในการซ้ือผักปลอดสารพิษต่อสัปดาห์ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ 0.627 .598 ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านราคา 1.721 .172 ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 1.848 .119 ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านส่งเสริมการตลาด 0.124 .974 ไม่แตกต่างกัน 
แนวโน้มการซ้ือผักปลอดสารพิษในอนาคตเพ่ือการบริโภค 

 ด้านผลิตภัณฑ์ 9.934* .000 แตกต่างกัน 
 ด้านราคา 9.569* .000 แตกต่างกัน 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 10.368* .000 แตกต่างกัน 
 ด้านส่งเสริมการตลาด 7.670* .000 แตกต่างกัน 
แนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นให้ซ้ือผักปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค 
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ตัวแปร F-test p-value ผลการทดสอบ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ 278.018* .000 แตกต่างกัน 
 ด้านราคา 8.300* .000 แตกต่างกัน 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 10.681* .000 แตกต่างกัน 
 ด้านส่งเสริมการตลาด 6.587* .000 แตกต่างกัน 

 

ตารางปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ในแต่ละด้านคือ 
ด้านแหล่งที่ซื้อผักปลอดสารพิษ  ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดสารพิษต่อครั้ง และด้านความถี่ในการซื้อ
ผักปลอดสารพิษต่อสัปดาห์ พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ต่างกัน ซึ่ง
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด มีพฤติกรรมในแต่ละด้าน
ดังกล่าวไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนด้านแนวโน้มการซื้อผักปลอดสารพิษในอนาคตเพื่อ
การบริโภค และแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นให้ซื้อผักปลอดสารพิษเพื่ อการบริโภค พบว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ย
ของความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ต่างกัน ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด มีพฤติกรรมในแต่ละด้านดังกล่าวแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05   
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

8.1 พฤติกรรมและความต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเจ้าของกิจการ มีรายได้ต่อ

เดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่จะซื้อผักปลอดสารพิษที่ตลาดสด 
มีความถี่ในการซื้อ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งเฉลี่ย 119.71 บาท มีแนวโน้มการซื้อผักปลอด
สารพิษอย่างแน่นอนในอนาคต และมีแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่นอย่างแน่นอนจำนวน 329 คน โดยชนิดของผักที่
ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุดคือ ผักบุ้ง รองลงมาคือ พริก บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อผักปลอดสารพิษมากที่สุดคือ 
ตัวเอง รองลงมาคือ พ่อ/แม่ และเหตุผลที่มีความสำคัญในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพ/ 
ความสะอาด รองลงมาคือ ความปลอดภัยไร้สารพิษ ความสดใหม่ของผัก การใส่ใจในสุขภาพ ราคา และการใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามลำดับ สอดคล้องกับ พรวิมล เจริญสุข(2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษ กรณีศึกษาจังหวัดตาก โดยพบว่ากลุ่มผู้บริโภคผักปลอดสารพิษแบบเป็นประจำจะมีลักษณะรายได้น้อยถึง
ปานกลาง มีการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี ชอบทำอาหารรับประทานเอง โดยส่วนใหญ่นิยมซื้อผักปลอด
สารพิษที่ตลาดสด ปัจจุบันซื้อผักปลอดสารพิษในราคาที่มากกว่าผักทั่วไป ทั้งนี้คนกลุ่มนี้นิยมซื้อผักปลอดสารพิษกับ
ร้านเจ้าประจำเพราะมั่นใจคุณภาพว่าเป็นผักปลอดสารพิษจริง รวมทั้งมีพฤติกรรมชอบซื้อผักปลอดสารพิ ษมา
ทดลองด้วยตนเองและชอบทดลองไปเรื่อยๆ เพื่อค้นหาผักท่ีมีคุณภาพ  

8.2 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ สอดคล้องกับ วารุณี จีนศร(2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ
ผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผลการศึกษาในส่วนความสำคัญของปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาด พบว่าดัานผลิตภัณฑ์เเละด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านราคาเเละดา้นการสง่เสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านความสะอาด
ผู้บริโภคไม่ต้องการให้มีสิ่งสกปรกปนมากับผักปลอดสารพิษ ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความปลอดภัยนั้นผู้บริโภค
กลัวอันตรายจากการบริโภคผักทั่วไปที่อาจปนเปื้อนสารเคมีในระดับมาก สอดคล้องกับ ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค 
และกีรติ กมลประเทืองกร (2560) ที่พบว่าพฤติกรรมในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี ตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือของสินค้า โดยเลือกซื ้อและบริโภคผักหรือ
พืชผลการเกษตรด้วยการพิจารณาจากวัสดุที่ห่อหุ้มผักจะต้องสะอาด ผักมีสีตามธรรมชาติ ผักมีความสดใหม่ ด้าน
ความปลอดภัยของสินค้า เลือกซื้อและบริโภคผักหรือพืชผลการเกษตรด้วยการใช้ตาดูผักจะต้องสะอาด และมีสีตาม
ธรรมชาติ 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ดังนั้นเกษตรกรควรให้ความสำคัญใน
เรื่องของชนิดของผักท่ีปลูกให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีความหลากหลายในตัวสินค้า ความสะอาดสดใหม่
ในตัวสินค้า รวมทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าโดยการมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการที่ผู้บริโภค
เชื่อถือ ในด้านสถานท่ีจัดจำหน่ายควรจะมีการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง เพราะผู้บริโภคแต่ละคนมีพฤติกรรมการซื้อ
ผักปลอดสารในสถานท่ีจัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน 
 

9. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรควรเลือกปลูกชนิดของผักให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด แต่ก็ยังคงต้องมีความ

หลากหลายในชนิดของผัก รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของความสะอาดและคุณภาพของผัก โดยการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยการมีตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆ 

2. หน่วยงานราชการควรให้ความรู้กับเกษตรกรให้ท่ัวถึงมากขึ้นในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษ การเพิ่ม
ช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น เช่น เพิ่มปริมาณสถานที่ในการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ในตลาดสดต่างๆ ตาม
สถานที่ราชการและการออกงานกับหน่วยงานราชการ รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผักปลอด
สารพิษแก่ผู้บริโภคให้มากข้ึน  
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