
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการจดัการความรู้ 
ผลิตภณัฑ์เห็ดและผกัปลอดสารพิษไดด้ าเนินการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นโครงการย่อย 6 โครงการ 
ดงัน้ี  
 1. การศึกษาสภาพของชุมชนดว้ยการจดัเวทีชาวบา้น 
 2. โครงการส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลาดเจดียแ์ม่ครัว 
 3. การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี 1 
 4. การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี 2 
 5. โครงการประชุมกลุ่มยอ่ย ติดตามผลการบริหารงานกลุ่ม 
 6. โครงการพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละทดสอบตลาดผกัปลอดสารพิษ 

1. การศึกษาสภาพของชุมชนด้วยการจัดเวทชีาวบ้าน 
 จากการศึกษาสภาพการบริหารจดัการ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่ 3 ต.
แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยการจดัเวทีชาวบา้นให้ชาวบา้นไดมี้การแบ่งกลุ่มและมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่มภายในชุมชน มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้
เกษตรกรไดอ้ภิปรายถึงรูปแบบ ปัญหา การผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ รวมถึงความตอ้งการพฒันา
ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับศกัยภาพของกลุ่มต่อไป การศึกษาน้ีใช้วิธีการเก็บขอ้มูล จากการ
ประชุมกลุ่มย่อยของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกไดมี้เวทีในการแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง ตามหวัขอ้
ค าถามท่ีผูว้จิยัก าหนด การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลเพศของผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้น 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 22 50 
หญิง 22 50 
รวม 44 100 

 จากตาราง มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น จ านวน 44 คน 
แบ่งเป็นชาย 22 คน และหญิง 22 คน คิดเป็นอยา่งละร้อยละ 50 
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลอายุ 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25 ปี 1 2.3 

25-30 ปี 1 2.3 
31-35 ปี 1 2.3 
36-40 ปี 8 18.2 
41-45 ปี 5 11.4 
46-50 ปี 12 27.3 
51-55 ปี 11 25.0 

56 ปีข้ึนไป 5 11.4 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ช่วงอายุของผูท่ี้สนใจในการเขา้ร่วมโครงการเพาะเห็ดและปลูกผกั
ปลอดสารพิษ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ช่วงอายุ 46-50 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาเป็นช่วง
อาย ุ51-55 ปี ร้อยละ 25 และช่วงอาย ุ36-40 ปี ร้อยละ 18.2 

ตารางท่ี 4.3 ระดบัการศึกษา 

การศึกษา ความถี่ ร้อยละ 
ประถม 4 16 36.4 
ประถม 6 13 29.5 
มธัยม 3 7 15.9 
มธัยม 6 5 11.4 
ปริญญาตรี 1 2.3 

อ่ืน ๆ ไม่จบการศึกษา 2 4.5 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ระดบัการศึกษาของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
การศึกษาระดบัประถม 4 ร้อยละ 36.4 รองลงมามีการศึกษาระดบัประถม 6 ร้อยละ 29.5 และระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 15.9 
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ภาพท่ี 4.1 เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 

 จากภาพท่ี 4.1 จะเห็นวา่เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มากท่ีสุดร้อยละ 90.9 
เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์ร้อยละ 88.6 เป็นสมาชิกกลุ่มปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ ร้อยละ 43.2 สมาชิกะกลุ่ม
ผกัปลอดสารพิษ ร้อยละ 34.1 และกลุ่มเพาะเห็ด ร้อยละ 20.5 
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ภาพท่ี 4.2 สภาพการบริหารจดัการกลุ่ม 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการกลุ่มท่ีผ่านมา พบสภาพการ
จดัการกลุ่มท่ีส าคญั 3 อนัดบั ไดแ้ก่ กลุ่มมีกฎกติกาไม่ชดัเจน ร้อยละ 61.9 สมาชิกบางส่วนไม่มีวินยั
ในการท างาน ร้อยละ 59.5 และกลุ่มมีคนท างานนอ้ย ร้อยละ 59.5  
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 ภาพท่ี 4.3 ความตอ้งการของสมาชิก 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการของสมาชิก พบว่าสมาชิกกลุ่มมีความ
ตอ้งการ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การส่งเสริมการประหยดัและการออม ร้อยละ 83.3 การเผยแพร่ความรู้
ดา้นการประกอบอาชีพ ร้อยละ 78.6 และการรวบรวมผลผลิตออกจ าหน่าย ร้อยละ 66.7  
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ภาพท่ี 4.4 ปัญหาทางดา้นการตลาด 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นการตลาด พบปัญหาท่ีส าคญั 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ราคาสินคา้เกษตรเปล่ียนแปลงบ่อย ร้อยละ 78 ขาดการประสานช่วยเหลือดา้นการตลาด 
ร้อยละ 78 และปัญหาดา้นบรรจุภณัฑ ์ร้อยละ 53.7  
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ภาพท่ี 4.5 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการจ าหน่ายเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 

 จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการจ าหน่ายเห็ด/
ผกัปลอดสารพิษ พบว่าปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ด้านราคา(การตั้งราคา) ร้อยละ 65.9 และด้าน
ผลิตภณัฑ ์(คุณภาพของผลิตภณัฑ)์ ร้อยละ 27.3  
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ภาพ 4.6 ประโยชน์ของตราสินคา้ท่ีมีต่อการด าเนินการจดัจ าหน่าย 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของตราสินคา้ เกษตรกรเห็นวา่ตราสินคา้
เป็นการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ ร้อยละ 52.3 ตราสินคา้สามารถท าให้ลูกคา้จดจ าไดง่้าย ร้อยละ 
36.4 และตราสินคา้สามารถใชใ้นการต่อรองในการซ้ือขายได ้ร้อยละ 9.1   
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ภาพ 4.7 ความตอ้งการของเกษตรกรในการใหมี้ตราสินคา้ 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการใหมี้ตราสินคา้ พบวา่เกษตรกรมีความ
ตอ้งการ ร้อยละ 86.4 และไม่ตอ้งตอ้งการใหมี้ตราสินคา้ พบวา่เกษตรกรมีความตอ้งการ ร้อยละ 9.1 
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ภาพ 4.8 ความคาดหวงัของเกษตรกรจากการบรรจุหีบห่อ 

 จากการสอบถามถึงความคาดหวงัของเกษตรกรจากการบรรจุหีบห่อ พบว่าเกษตรกรมีความ
คาดหวงัวา่การบรรจุหีบห่อจะช่วยแบ่งเกรดคุณภาพไดช้ดัเจน ร้อยละ 80.5 สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดี ร้อยละ 78 และช่วยใหส้ามารถขายไดเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ 61 
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ภาพ 4.9 วธีิการสืบราคาของเกษตรกร 

 จากการสอบถามถึงวธีิการสืบราคาสินคา้ขอ้งเกษตรกร พบวา่เกษตรกรใชว้ิธีการสอบถาม 
2 วิธีการหลกั คือ จากพ่อคา้แม่คา้ในตลาดมากท่ีสุด ร้อยละ 86.1 และสอบถามจากเพื่อนบา้น คิดเป็น
ร้อยละ 44.4  
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ภาพ 4.10 วธีิการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต 

 จากการสอบถามถึงวิธีการจดัการพืชผลทางการเกษตรหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตพบว่า
วธีิการท่ีใช ้3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การท าความสะอาดมาเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 75 การคดัเกรด
สินคา้ ร้อยละ 65.9 และการตดัแต่ง ร้อยละ 59.1  
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ภาพ 4.11 แหล่งรับซ้ือหรือสถานท่ีจดัจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร 

 จากการสอบถามถึงแหล่งรับซ้ือหรือสถานท่ีจดัจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร พบวา่มีการ
น าไปขายปลีกในตลาดของหมู่บา้นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.4 และการขายผ่านคนกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 65.1  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
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ภาพ 4.12 วธีิการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีเคยท า 

 จากการสอบถามถึงวิธีการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มท่ีเคยท า สมาชิกกลุ่มมีความคิดเห็น
วา่เคยมีการท าประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 55.5 มีการโฆษณา และการใช้พนกังานขายสินคา้ เท่ากนั คิด
เป็นร้อยละ 42.1 และคิดวา่ไม่มีการส่งเสริมการขาย ร้อยละ 26.3  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
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ภาพ 4.13 ความตอ้งการในการฝึกอบรมของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 จากการสอบถามพบวา่มีความตอ้งการในการฝึกอบรมเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่ม ร้อยละ 
89.5 รองลงมาเร่ืองการลงบนัทึกบญัชี ร้อยละ 63.2 การปลูกผกัปลอดสารพิษ ร้อยละ 57.9 และการ
เพาะเห็ด ร้อยละ 55.3  

2. การส ารวจความต้องการของผู้บริโภคตลาดเจดีย์แม่ครัว 
 การส ารวจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเห็ด/ผกัปลอดสารพิษและผูจ้ดัจ  าหน่ายเห็ดและผกั
ภายในพื้นท่ีตลาดบา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงความ
ตอ้งการของทั้งผูบ้ริโภคและผูจ้ดัจ  าหน่ายและน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจมาประกอบการวางแผน
การตลาด เพื่อสนับสนุนการจดัการความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงจะเป็นส่วน
ส าคญัในการพฒันาการบริหารจดัการกลุ่มต่อไป สามารถสรุปผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและผู ้
จดัจ  าหน่าย จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 2.1 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกบริโภคเห็ดและผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค รวมถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกระตุน้
ความต้องการของผู ้บริโภคหรือสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค จากผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 291 คน ณ ตลาดเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ไดผ้ล
การศึกษาดงัน้ี 
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.4 ขอ้มูลเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 90 30.9 
หญิง 201 69.1 
รวม 291 100 

 จากตาราง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.1 เพศชาย ร้อยละ 30.9 

ตารางท่ี 4.5 ขอ้มูลอายุ 

ช่วงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25 ปี 52 18.0 

25-30 ปี 49 17.0 
31-35 ปี 59 20.4 
36-40 ปี 36 12.5 
41-50 ปี 36 12.5 

51 ปี ข้ึนไป 27 9.3 

 จากตาราง พบวา่ อายุผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก มีอายุ 31-35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 20.4 รองลงมามีอาย ุต ่ากวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 และอาย ุ25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 17 

ตารางท่ี 4.6 ขอ้มูลสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 101 35.8 
สมรส 153 54.3 
หยา่ร้าง 8 2.8 
หมา้ย 20 7.1 

 จากตาราง พบว่า สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 2 อนัดบัแรก มีสถานภาพสมรส มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 35.8  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.7 ระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถม 4 37 13 
ประถม 6 27 9.5 
มธัยมตน้ 28 9.9 
มธัยมปลาย 41 14.4 

ปวช. 10 3.5 
ปวส. 42 14.8 

ปริญญาตรี 86 30.3 
สูงกวา่ปริญญาตรี 13 4.6 

 จากตาราง พบวา่ ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมามีการศึกษาระดบั ปวส. คิดเป็นร้อยละ 14.8 และ
การศึกษาระดบัมธัยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 14.4 

ตารางท่ี 4.8 อาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 30 10.3 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 23 7.9 
พนกังานบริษทัเอกชน 60 20.5 
ประกอบอาชีพส่วนตวั 57 19.1 

เกษตรกร 40 13.7 
นกัเรียน/นกัศึกษา 45 15.4 

อ่ืน ๆ 37 12.7 

 จากตาราง พบว่า  อาชีพของผู ้ตอบแบบสอบถาม 3 อันดับแรก ได้แก่  พนักงาน
บริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.5 รองลงมามีอาชีพประกอบอาชีพส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 
19.1 และอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.4 
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.9 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 

ระดบัรายได ้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 6,000 บาท 64 22.2 
6001-8,000 บาท 61 21.2 

8,001-10,000 บาท 73 24.5 
มากกวา่ 10,000 บาท 90 31.3 

รวม 288 100 

 จากตาราง พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว มีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.3 มีรายไดร้ะหวา่ง 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีรายไดไ้ม่เกิน 6,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 22.2 และมีรายไดร้ะหวา่ง 6,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.2 

ตารางท่ี 4.10 จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 

จ านวนสมาชิก จ านวน ร้อยละ 
1 คน 4 1.4 
2 คน 33 11.7 
3 คน 97 32.6 

4 คนข้ึนไป 147 52.3 
รวม 281 100 

 จากตาราง พบวา่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถาม 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คนข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.6 และมีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
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ภาพ 4.14 ความถ่ีในการซ้ือเห็ด / ผกัปลอดสารพิษ 

 จากภาพพฤติกรรมในการซ้ือเห็ด/ผกัปลอดสารพิษ ของผูบ้ริโภค พบว่ามีการซ้ือเป็น
บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45 ซ้ือเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 32 และนาน ๆ ซ้ือคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23  
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ภาพ 4.15 เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเห็ด /ผกัปลอดสารพิษ 

 จากภาพแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการซ้ือเห็ด/ผกัปลอดสารพิษ โดยมีเหตุผล 3 
อนัดบัแรก คือ ดีต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 83.8 ช่วยป้องกนัโรค คิดเป็นร้อยละ 71.4 และหาซ้ือได้
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 40.1  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
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ภาพ 4.16 แหล่งท่ีนิยมซ้ือเห็ด /ผกัปลอดสารพิษ 

 จากภาพแสดงให้ทราบว่าผูบ้ริโภคมีแหล่งท่ีนิยมในการซ้ือเห็ด/ผกัปลอดสารพิษ โดยมี
แหล่งท่ีนิยมซ้ือ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 84.2 ซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อยละ 45.1 
และร้านดอยค า คิดเป็นร้อยละ 34  
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ภาพ 4.17 เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือจากแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้ 

 จากภาพแสดงใหท้ราบวา่ผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการเลือกซ้ือจากแหล่งท่ีจ าหน่ายสินคา้ โดย
มีเหตุผลในการพิจารณา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ไดข้องท่ีสดและสะอาด คิดเป็นร้อยละ 69.4 มีคุณภาพ
เช่ือถือได ้คิดเป็นร้อยละ 62 และมีความสะดวกในการซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 58.2  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
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ภาพ 4.18 หลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจซ้ือเห็ด /ผกัปลอดสารพิษ 

 จากภาพแสดงให้ทราบว่าผูบ้ริโภคมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจซ้ือซ้ือเห็ด/ผกัปลอด
สารพิษ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีแหล่งท่ีมาชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 69.3 
ความน่าเช่ือถือของผูจ้  าหน่ายสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 54.7 และมีตรารับรองสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 53.7  
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ภาพ 4.19 ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือเห็ด /ผกัปลอดสารพิษ 

 จากภาพแสดงให้ทราบว่าผูบ้ริโภคจะมาซ้ือสินคา้ โดยมีช่วงระยะเวลาท่ีส าคญั 3 อนัดบั 
ไดแ้ก่ ไม่มีช่วงระยะเวลาท่ีแน่นอนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 15-18 น. คิด
เป็นร้อยละ 29.6 และช่วงเวลา 8-10 น. ร้อยละ 21.5  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตาราง 4.11 ความคิดเห็นต่อราคาเห็ด /ผกั ท่ีจ  าหน่ายในปัจจุบนั 

ราคาเห็ด/ผกัปลอดสารพิษ จ านวน ร้อยละ 
ราคาถูก 22 7.6 

ราคาเหมาะสม 205 70.7 
ราคาแพง 58 20 
อ่ืน ๆ 5 1.7 

 จากตาราง พบว่า ผูบ้ริโภคคิดว่าราคาเห็ดและผกั ท่ีจ  าหน่ายในปัจจุบัน เป็นราคาท่ี
เหมาะสมแลว้ คิดเป็นร้อยละ 70.7 คิดวา่มีราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 20 และคิดวา่มีราคาถูก คิดเป็นร้อย
ละ 7.6 ตามล าดบั 

ตาราง 4.12 ใครเป็นผูก้  าหนดราคาสินคา้ 

ผูท่ี้ก าหนดราคาสินคา้ จ านวน ร้อยละ 
ผูซ้ื้อก าหนด 9 3.1 
ผูข้ายก าหนด 204 70.6 

ต่อรองระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย 72 24.9 
อ่ืน ๆ 4 1.4 

 จากตาราง พบวา่ ผูบ้ริโภคคิดวา่ผูท่ี้ก  าหนดราคาขายของเห็ดและผกั คือ ผูข้าย คิดเป็นร้อย
ละ 70.6 รองลงมาเป็นการต่อรองระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย ร้อยละ 24.9  

ตาราง 4.13 จ  านวนเงินท่ีซ้ือต่อคร้ัง 

จ านวนเงินท่ีซ้ือ/คร้ัง จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 50 บาท 73 25.2 

50-100 บาท 120 41.4 
มากกวา่ 100 บาท 86 29.7 

อ่ืน ๆ 11 3.8 

 จากตาราง พบว่า ผูบ้ริโภคจะซ้ือเห็ดและผกัต่อคร้ัง ในจ านวนเงิน 50-100 บาท มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 41.4 ซ้ือคร้ังละมากกวา่ 100 บาท ร้อยละ 29.7 และไม่เกิน 50 บาท ร้อยละ 25.2 
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตาราง 4.14 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อปรุงอาหาร 277 94.2 
ฝากญาติพี่นอ้ง 8 2.7 

อ่ืน ๆ 9 3.1 

 จากตาราง พบว่า ผูบ้ริโภคจะซ้ือเห็ดและผกัโดยมีวตัถุประสงค์หลกั คือ การซ้ือไปเพื่อ
ปรุงอาหาร คิดเป็นร้อยละ 94.2 

ตาราง 4.15 ส่ือท่ีท าใหท้ราบข่าวสารเก่ียวกบัเห็ดและผกัปลอดสารพิษ  

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร 196 66.7 
โทรทศัน์ 155 52.7 

สมาชิกในครัวเรือน 106 36.1 
เพื่อนแนะน า 84 28.6 
หนงัสือพิมพ ์ 80 27.2 

วทิย ุ 62 21.1 
พนกังานขาย 62 21.1 
แพทยแ์นะน า 17 5.8 

อ่ืน ๆ 13 4.4 

 จากตาราง พบวา่ ผูบ้ริโภคจะทราบข่าวสารเก่ียวกบัเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 3 อนัดบัแรก 
คือ ทราบจากเกษตรกรโดยตรงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาเป็นส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อย
ละ 52.7 และทราบจากสมาชิกในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.1  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตาราง 4.16 ปัญหาในการเลือกซ้ือเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 

ปัญหาในการเลอืกซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
ความเช่ือมัน่วา่ปลอดสารพิษจริง 162 55.3 

มีผูจ้  าหน่ายจ านวนนอ้ย 158 53.9 
ราคาเปล่ียนแปลงเร็ว 137 46.8 

คุณภาพไม่ตรงตามท่ีคาดหวงั 108 36.9 
ปริมาณไม่พอต่อความตอ้งการ 104 35.5 

เก็บรักษาไวไ้ดไ้ม่นาน 89 30.4 
การบรรจุหีบห่อไม่น่าสนใจ 87 29.7 
การคดัเกรดของผลผลิต 75 25.6 

การบรรจุมีขนาดใหเ้ลือกนอ้ย 71 24.2 

 จากตาราง พบว่า ผูบ้ริโภคจะมีปัญหาในการเลือกซ้ือเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 3 อนัดบั
แรก คือ ความเช่ือมัน่ว่าสินคา้ปลอดสารพิษจริงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาเป็นมีผู ้
จ  าหน่ายจ านวนนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 53.9 และราคาสินคา้เปล่ียนแปลงเร็ว คิดเป็นร้อยละ 46.8  

ตารางท่ี 4.17 ความนิยมซ้ือเห็ดประเภทต่าง ๆ 

ประเภทเห็ด จ านวน ร้อยละ 
เห็ดเขม็ทอง 65 65.7 
เห็ดฟาง 52 52.5 

เห็ดนางฟ้า 52 52.5 
เห็ดหอม 28 28.3 
เห็ดนางรม 20 20.2 
เห็ดโคน 20 20.2 
เห็นเป๋าฮ้ือ 18 18.2 
เห็ดหูหนู 17 17.2 

 จากตาราง พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความนิยมในการซ้ือเห็ด 3 อนัดบัแรก คือ เห็ดเข็มทอง คิดเป็น
ร้อยละ 65.7 รองลงมาเป็นเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า อยา่งละเท่ากนั คือร้อยละ 52.5  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตาราง 4.18 ความนิยมซ้ือผกัประเภทต่าง ๆ 

ประเภทผกั จ านวน ร้อยละ 
ผกัคะนา้ 138 73.4 

กะหล ่าดอก 87 46.3 
บล็อกโคล่ี 82 43.6 

ผกักาดขาวปลี 75 39.9 
ผกับุง้ 73 38.8 

กะหล ่าปลี 65 34.6 
ผกักวางตุง้ 63 33.5 
ถัว่ฝักยาว 59 31.4 
ผกัซาโยเต ้ 44 23.4 
มะเขือเทศ 33 17.6 
แตงกวา 32 17 
ผกัชีหอม 27 14.4 
แครอท 27 14.4 
พริก 26 13.8 

ผกักาดเขียวปลี 26 13.8 
ผกักาดฮ่องเต ้ 26 13.8 

ค่ืนฉ่าย 20 10.6 
ซาราล่ีย ์ 18 9.6 

ถัว่ชนิดต่างๆ 17 9 
ปวยเลง้ 9 4.8 

 จากตาราง พบวา่ ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผกั 3 อนัดบัแรก คือ ผกัคะนา้ ร้อยละ 73.4 กะหล ่าดอก 
ร้อยละ 46.3 และ บล็อกเคอร่ี ร้อยละ 43.6  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตาราง 4.19 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ  
ความส าคัญ 

มีความสดใหม่ 4.50 0.644 มากท่ีสุด 
ความสะอาด 4.46 0.689 มากท่ีสุด 
มัน่ใจในความปลอดภยัจากสารเคมี 4.17 0.842 มาก 
ระบุวนัผลิตวนัหมดอายอุยา่งชดัเจน 4.15 0.922 มาก 
แหล่งผลิตไดม้าตรฐาน 4.05 0.828 มาก 
มีผลิตภณัฑน์อกฤดูกาลตลอดปี 4.05 0.900 มาก 
มีหลายชนิดใหเ้ลือก 4.02 0.883 มาก 
ตรายีห่้อมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ 3.77 0.933 มาก 
ค านึงถึงรสชาติเป็นพิเศษ 3.71 0.924 มาก 
สีสันน่ารับประทาน 3.63 0.824 มาก 
บรรจุภณัฑมี์ความสวยงามน่าซ้ือ 3.59 0.917 มาก 

 จากตาราง พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีความสดใหม่ ค่าเฉล่ีย 4.50 และความสะอาด ค่าเฉล่ีย 4.46 มีอิทธิผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความมัน่ใจในความปลอดภยัจากสารเคมี ค่าเฉล่ีย 4.17 
การระบุวนัผลิตวนัหมดอายุอย่างชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.15 แหล่งผลิตไดม้าตรฐานและมีผลิตภณัฑ์นอก
ฤดูกาลตลอดปี ค่าเฉล่ีย 4.05 มีหลายชนิดให้เลือก ค่าเฉล่ีย 4.02 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 
3.77 การค านึงถึงรสชาติเป็นพิเศษ ค่าเฉล่ีย 3.71 สีสันน่ารบประทาน ค่าเฉล่ีย 3.63 และบรรจุภณัฑ์มี
ความสวยงามน่าซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.59 
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตาราง 4.20 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ปัจจัยด้านราคา 
 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ  
ความส าคัญ 

การระบุราคาท่ีชดัเจน 4.38 .751 มากท่ีสุด 
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ 4.21 .775 มากท่ีสุด 
ราคามีความเหมาะสมตามชนิดของผกั 4.09 .804 มาก 
ราคาคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง 3.77 .784 มาก 

 จากตาราง พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ การระบุราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.38 และราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 
4.21 ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสม
ตามชนิดของผกั ค่าเฉล่ีย 4.09 และราคาคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง ค่าเฉล่ีย 3.77  

ตาราง 4.21 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ  
ความส าคัญ 

พื้นท่ีภายในตลาดกวา้งขวางและสะอาด 4.10 0.882 มาก 
การจดัหมวดหมู่และการวางสะดวกแก่การเลือกซ้ือ 4.05 0.857 มาก 
สถานท่ีวางขายเห็ด/ผกัปลอดสารพิษมีระเบียบ
เรียบร้อย 

4.02 0.833 
มาก 

ตลาดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั 3.82 0.900 มาก 

 จากตาราง พบวา่ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน
ระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี พื้นท่ีภายในตลาดกวา้งขวางและสะอาด ค่าเฉล่ีย 4.10 การ
จดัหมวดหมู่และการวางสินคา้สะดวกแก่การเลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.05 สถานท่ีวางขามีระเบียบเรียบร้อย 
ค่าเฉล่ีย 4.02 และ ตลาดตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั ค่าเฉล่ีย 3.82  
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กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตาราง 4.22 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ  
ความส าคัญ 

การน าเสนอบทความคุณประโยชน์ต่าง ๆ ในการ
บริโภคผกัปลอดสารพิษ 

4.01 .832 
มาก 

การใหค้วามร่วมมือทางสังคม เช่น การตั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

3.91 .806 
มาก 

การลดราคาในบางโอกาส 3.82 .848 มาก 
พนกังานขายสามารถใหค้ าแนะน าสินคา้ได ้ 3.82 .840 มาก 
มีป้ายโฆษณาเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษในร้าน 3.79 .790 มาก 
ไดรั้บส่วนลดจากการซ้ือ 3.76 1.013 มาก 

 จากตาราง พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี การน าเสนอบทความคุณประโยชน์ต่าง ๆ ใน
การบริโภคผกัปลอดสารพิษ ค่าเฉล่ีย 4.01 การใหค้วามร่วมมือทางสังคม ค่าเฉล่ีย 3.91 การลดราคาใน
บางโอกาสและพนักงานขายสามารถให้ค  าแนะน าสินคา้ได ้ค่าเฉล่ีย 3.82 มีป้ายโฆษณาเก่ียวกบัผกั
ปลอดสารพิษในร้าน ค่าเฉล่ีย 3.79 และไดรั้บส่วนลดจากการซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.76  
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 2.2 การศึกษาความต้องการของผู้จัดจ าหน่าย เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
จ าหน่ายเห็ดและผกั จากกลุ่มผูจ้ดัจ  าหน่ายผกัและเห็ดในตลาดเจดียแ์ม่ครัว จ านวน 20 ราย ซ่ึงเป็น
ประชากรทั้งหมด ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

      , 45.5

      , 27.3

      , 13.6
      , 4.5

  � �   �           

  �         

       �   

  �         �

ภาพ 4.20 แหล่งท่ีมาของเห็ดและผกั ท่ีน ามาจ าหน่าย 

 จากภาพแสดงให้ทราบถึงแหล่งท่ีมาของเห็ดและผกั ท่ีพ่อคา้แม่คา้น ามาจ าหน่าย จาก 3 
แหล่งส าคญั ไดแ้ก่ จากเกษตรกรในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 45.5 จากพ่อคา้ส่ง ร้อยละ 27.3 และจากผลผลิตท่ี
เพาะปลูกเอง ร้อยละ 13.6  

ตาราง 4.23 ผูจ้ดัจ  าหน่ายเคยน าเห็ดและผกัปลอดสารพิษมาจ าหน่ายหรือไม่ 

จ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 
เคย 5 25.0 

ไม่เคย 15 75.0 
รวม 20 100.0 

 จากตาราง พบวา่ ผูจ้ดัจ  าหน่าย เคยน าผกัปลอดสารพิษมาจ าหน่าย เพียง 5 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 25 จากผูจ้ดัจ  าหน่ายทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือไม่เคยน าผกัปลอดสารพิษมาจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 75 

 

 
 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการจดัการความรู้  81 

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

      , 66.6

      , 16.7

      , 16.7

                   �  

             �     �      

     

 

ภาพ 4.21 สาเหตุท่ีน าเห็ดและผกัปลอดสารพิษมาจ าหน่าย 

 จากภาพแสดงใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีน าเห็ดและผกัปลอดสารพิษมาจ าหน่ายเน่ืองจากมีความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค คิดเป็นร้อยละ 66.6 รองลงมา คือ ขายไดร้าคาสูงกวา่ผกัทัว่ไปและสาเหตุอ่ืน ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 16.7  

ตาราง 4.24 ช่วงเวลาท่ีมาจ าหน่ายสินคา้ 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 

 8.00-10.00                                5 10.4 
  10.00-12.00                               8 16.7 
  12.00-15.00                               14 29.2 
  15.00-18.00                               20 41.6 
 อ่ืนๆ 1 2.1 

 จากตาราง แสดงถึงช่วงเวลาท่ีมาจ าหน่ายสินคา้ พบวา่ช่วงเวลา 15-18 น. มีมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 12-15 น. ร้อยละ 29.2 ช่วงเวลา 10-12 น. ร้อยละ 16.7 และ
ช่วงเวลา 8-10 น. นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.4  
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      , 68.4

      , 21.1

      , 5.3

      , 5.3

         �

      �  

         �            

     

 
ภาพ 4.22 แบบของบรรจุภณัฑเ์ห็ดและผกัปลอดสารพิษท่ีควรน ามาจ าหน่าย 

 จากภาพ แสดงถึงความคิดเห็นของผูจ้ดัจ  าหน่ายว่า บรรจุภณัฑ์ท่ีบรรจุเห็ดและผกัปลอด
สารพิษ ควรใชถุ้งพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 68.4 ควรใชว้ธีิมดัรวมกนั คิดเป็นร้อยละ 21.1 และไม่ตอ้งมี
บรรจุภณัฑ ์ร้อยละ 5.3  

ตาราง 4.25 วธีิการช าระเงินในการซ้ือเห็ดและผกัของผูจ้ดัจ  าหน่าย 

วธีิช าระเงิน จ านวน ร้อยละ 

 จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดในวนัท่ีซ้ือ 19 90.5 

  อ่ืนๆ 2 9.5 

 จากตาราง แสดงให้ทราบถึงวิธีการในช าระเงินในการซ้ือเห็ดและผกัของผูจ้ดัจ  าหน่าย จะ
ใชว้ิธีการจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดในวนัท่ีซ้ือ เกือบทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 90.5 และวิธีอ่ืน ๆ เช่น การ
ช าระในวนัถดัไป เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 9.5  
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ตาราง 4.26 สถานท่ีท่ีท าการจดัจ าหน่าย 

ทีส่ถานที่ทีจ่ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

 จ าหน่ายเฉพาะท่ีตลาดเจดียแ์ม่ครัว 17 81.0 
  จ าหน่ายท่ีอ่ืนดว้ย 4 19.0 

 จากตาราง แสดงใหท้ราบวา่ผูจ้ดัจ  าหน่ายในตลาดเจดียแ์ม่ครัว อาศยัช่องทางเฉพาะท่ีตลาด
เจดียแ์ม่ครัวแห่งเดียวถึง ร้อยละ 81 และมีผูจ้ดัจ  าหน่ายบางส่วนท่ีมีการจ าหน่ายในสถานท่ีแห่งอ่ืนดว้ย 
คิดเป็นร้อยละ 19  

ตาราง 4.27 วธีิการในการจดัจ าหน่ายของผูจ้ดัจ  าหน่าย 

วธีิการจัดจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

 การคา้ปลีก  
(จดัจ าหน่ายโดยตรงถึงผูบ้ริโภค) 

9 45.0 

 การคา้ส่ง  
(จ  าหน่ายโดยออ้มผา่นพ่อคา้คนกลาง) 

1 5.0 

 การคา้ปลีกและการคา้ส่ง  
(จดัจ าหน่ายทั้ง 2 แบบ) 

10 50.0 

 จากตาราง แสดงใหท้ราบวา่ผูจ้ดัจ  าหน่ายในตลาดเจดียแ์ม่ครัว ใชว้ิธีการทั้งจดัจ าหน่ายทั้ง
คา้ปลีก (จ าหน่ายโดยตรงถึงผูบ้ริโภค) และการคา้ส่ง (จ  าหน่ายทางออ้มให้กบัพ่อคา้คนกลาง) คิดเป็น
ร้อยละ 50 ผูจ้  าหน่ายใชว้ธีิการคา้ปลีกอยา่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 45 และผูจ้  าหน่ายใชว้ิธีการคา้ส่งอยา่ง
เดียว คิดเป็นร้อยละ 5  

 

 

 

 

 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการจดัการความรู้  84 

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

ตาราง 4.28 รายไดท่ี้ไดจ้ากการขายเห็ดและผกั เม่ือเทียบระหวา่งปี 2550 กบั ปี2551 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

 ลดลงมาก 1 4.8 
  ลดลง 4 19.0 
  คงท่ี 10 47.6 
  ดีข้ึน 6 28.6 

 จากตาราง แสดงให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูจ้ดัจ  าหน่ายในตลาดเจดียแ์ม่ครัว เก่ียวกบั
รายไดท่ี้ไดจ้ากการคา้ในปี 2551 เทียบกบัปี 2550 พบว่า มีรายไดค้งท่ี คิดเป็นร้อยละ 47.6 มีรายไดดี้
ข้ึน คิดเป็นร้อยละ 28.6 มีรายไดล้ดลง คิดเป็นร้อยละ 19 และมีรายไดล้ดลงมาก คิดเป็นร้อยละ 4.8 

ตาราง 4.29 ความคิดเห็นของผูจ้  าหน่ายเก่ียวกบัการบรรจุหีบห่อเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 

ความคิดเห็นของผู้จัดจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

 ควรมีการบรรจุหีบห่อ 11 52.4 
  ไม่ควรมีการบรรจุหีบห่อ 10 47.6 

 จากตาราง แสดงถึงความคิดเห็นของผูจ้ดัจ  าหน่ายในตลาดเจดียแ์ม่ครัว วา่ควรมีการบรรจุ
หีบห่อ คิดเป็นร้อยละ 52.4 และเห็นวา่ไม่ควรมีการบรรจุหีบห่อ คิดเป็นร้อยละ 47.6 

ตาราง 4.30 ความคิดเห็นของผูจ้  าหน่ายเก่ียวกบัการมีตรายี่หอ้ส าหรับเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 

ความคิดเห็นของผู้จัดจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

 ตรายีห่้อมีผลต่อยอดจ าหน่าย 14 66.7 
  ตรายีห่้อไม่มีผลต่อยอดจ าหน่าย 7 33.3 

 จากตาราง แสดงถึงความคิดเห็นของผูจ้ดัจ  าหน่ายในตลาดเจดียแ์ม่ครัว วา่ตรายี่ห้อมีผลต่อ
การยอดจ าหน่ายเพียงใด พบวา่ ตรายี่ห้อมีผลต่อการยอดจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และตรายี่ห้อไม่
มีผลต่อการยอดจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 33.3  
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ตาราง 4.31 หลกัเกณฑก์ารตั้งช่ือตรายีห่อ้ของเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 

หลกัเกณฑ์การตั้งช่ือตรายี่ห้อ จ านวน ร้อยละ 

 ช่ือของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก 9 42.9 
  พื้นท่ีในการเพาะปลูก 6 28.6 
  ช่ือผูจ้ดัจ  าหน่าย 5 23.8 
  อ่ืนๆ 1 4.8 

 จากตาราง แสดงถึงหลกัเกณฑ์การตั้งช่ือตรายี่ห้อของเห็ดและผกัปลอดสารพิษ โดยให้
ความส าคญักบั ช่ือของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก เป็นอนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาเป็นพื้นท่ีใน
การเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 28.6 และช่ือผูจ้ดัจ  าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 23.8  

ตาราง 4.32 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มมูลค่าดว้ยการบรรจุหีบห่อของเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 

การบรรจุหีบห่อ จ านวน ร้อยละ 

 ไม่เพิ่มคุณค่า 12 57.1 
  เพิ่มคุณค่า 9 42.9 

 จากตาราง แสดงถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มมูลค่าดว้ยการบรรจุหีบห่อของเห็ดและ
ผกัปลอดสารพิษของผูจ้ดัจ  าหน่าย พบว่า การบรรจุหีบห่อไม่เป็นการเพิ่มมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 57.1 
ส าหรับความคิดเห็นวา่ การบรรจุหีบห่อเป็นการเพิ่มมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 42.9  
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ภาพ 4.23 ความตอ้งการใหเ้กษตรกรมีการท าบรรจุภณัฑ์ 

 จากภาพ แสดงถึงความตอ้งการของผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีตอ้งการให้เกษตรกรท าบรรจุภณัฑ์ คิด
เป็นร้อยละ 55 ผูจ้ดัจ  าหน่ายมีความตอ้งการท าบรรจุภณัฑ์เอง คิดเป็นร้อยละ 25 และผูจ้ดัจ  าหน่ายไม่
ตอ้งการใหมี้การบรรจุภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 20  

      , 57.9

      , 36.8

      , 5.3

      , 0

      , 0

      �                 

  �               

          �        

           �            

     �        

ภาพ 4.24 ประโยชน์ของตราสินคา้ท่ีมีต่อการจดัจ าหน่าย 

 จากภาพ แสดงความคิดเห็นของผูจ้ดัจ  าหน่ายถึงประโยชน์ของตราสินคา้ท่ีมีต่อการจดั
จ าหน่าย พบวา่ มีประโยชน์ในการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 57.9 ลูกคา้จดจ าไดง่้าย 
คิดเป็นร้อยละ 36.8 และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 5.3  
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ตาราง 4.33 จ านวนแหล่งท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายซ้ือเห็ดและผกัมาจ าหน่าย  

แหล่งขาย จ านวน ร้อยละ 

 มากกวา่ 1 แหล่ง 11 52.4 
  แหล่งเดียว 10 47.6 
  รวม 21 100.0 

 จากตาราง พบว่า ผูจ้ดัจ  าหน่ายมีสัดส่วนในการจดัซ้ือมากกวา่ 1 แหล่งและซ้ือจากแหล่ง
เดียวในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ มีการซ้ือสินคา้มากกวา่ 1 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 52.4 และซ้ือ
จากแหล่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 47.6  

ตาราง 4.34 วธีิการในการรับส่งเห็ดและผกั  

วธีิการรับส่งสินค้า จ านวน ร้อยละ 

 ไปขนสินคา้เอง 11 52.4 
  ใหผู้ข้ายมาส่งให ้ 10 47.6 

 จากตาราง พบวา่ วิธีการในการรับส่งสินคา้มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั คือ ไปขนสินคา้เอง คิด
เป็นร้อยละ 52.4 และใหผู้ข้ายมาส่งให ้คิดเป็นร้อยละ 47.6  
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ตาราง 4.35 ปัญหาในการจดัจ าหน่ายเห็ดและผกั  

ปัญหาในการจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

ราคาเปล่ียนแปลงเร็วไม่คงท่ี      13 68.4 
ความตอ้งการผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงเร็ว 10 52.6 
ผูบ้ริโภคไม่เช่ือมัน่วา่ปลอดสารพิษจริง 10 52.6 
การตดัราคาระหวา่งพอ่คา้ 8 42.1 
ผูค้า้ไม่ซ้ือเพราะราคาแพงเกินไป 7 36.8 
จ านวนผลผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 7 36.8 
การคดัเกรดของผลผลิต 6 31.6 
ผูบ้ริโภคไม่มีความรู้ 3 15.8 
ไม่มีความแตกต่างจากผกัทัว่ไป 2 10.5 
เห็ดและผกัไม่หลากหลาย 2 10.5 
ขายไดน้อ้ย/ไม่มีตลาด 1 5.3 

 จากตาราง พบวา่ ผูจ้ดัจ  าหน่ายมีปัญหาในการจดัจ าหน่าย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัญหาราคา
สินคา้เปล่ียนแปลงเร็วไม่คงท่ี คิดเป็นร้อยละ 68.4 รองลงมาเป็นปัญหาความตอ้งการของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงเร็วและปัญหาผูบ้ริโภคไม่เช่ือมัน่วา่ปลอดสารพิษจริง มีปัญหาในระดบัท่ีเท่ากนั คิดเป็น
ร้อยละ 52.6  
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3. การให้ความรู้ด้วยการจัดโครงการอบรมการบริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วมคร้ังที ่1 

  การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมในคร้ังน้ี จะเนน้ให้เกษตรกรทราบความตอ้งการ
ของกลุ่มและปัญหาของกลุ่ม ตลอดจนเกิดความเข้าใจเก่ียวกับระบบตลาดและการวางแผนทาง
การตลาด เป็นการใหค้วามรู้ทางการตลาดใหก้บัชุมชน เพื่อให้ชุมชนไดเ้กิดการเรียนรู้และความเขา้ใจ
ในกลไกทางการตลาด โดยน าผลจากการส ารวจตลาดมาเป็นแนวทางในการกระตุน้ชุมชนให้เกิด
แรงจูงใจในการพฒันากลุ่ม ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.25 ความตอ้งการของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว 

  จากการให้กลุ่มช่วยกนัเขียน Mind Map สามารถแสดงถึงความตอ้งการของกลุ่มใน 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการเงินบัญชี ทางกลุ่มมีความตอ้งการใหส้มาชิกมีการลงบญัชีทุกวนั ตอ้งการให้กลุ่มมี
การท างบการเงินรายงวด ตอ้งการให้กลุ่มมีบญัชีสินคา้คงคลงั และตอ้งการให้มีเงินทุนหมุนเวียนใน
กลุ่มตลอด ด้านการผลติ ทางกลุ่มมีความตอ้งการในการพฒันาไปสู่การผลิตเห็ดกอ้นไดเ้อง ตอ้งการมี
อุปกรณ์ครบถว้นในการผลิต และตอ้งการความรู้ในเร่ืองของช่วงเวลาการผลิตวา่ช่วงใดควรผลิตอะไร 
ด้านการตลาด ทางกลุ่มตอ้งการให้มีแหล่งรับซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีแน่นอน ตอ้งการมีตราสินคา้ของกลุ่ม 
ตอ้งการหาตลาดเพิ่ม ตอ้งการการแปรรูปสินคา้ ตอ้งการให้สมาชิกช่วยกนัซ้ือสินคา้ของกลุ่ม ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม มีความตอ้งการรวมกลุ่มกนัต่อรองคาคาปุ๋ย ต่อรองราคายาฆ่าแมลง ต่อรองราคา
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ขายสินค้า ต้องการให้มีการแบ่งแยกกลุ่มในการปลูกพืชท่ีหลากหลาย ต้องการให้มีการจัดท า
ตารางเวลาในการท ากิจกรรมของกลุ่ม และตอ้งการใหมี้ความสามคัคีในกลุ่มมากข้ึน 

 

 
 ภาพท่ี 4.26 ปัญหาของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว 

  จากการให้กลุ่มช่วยกนัเขียน Mind Map สามารถแสดงถึงปัญหาของกลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว พบปัญหาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ดา้นการผลิต และดา้น
การรวมกลุ่ม ดงัน้ี 
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  ด้านการเงิน กลุ่มมีปัญหาเร่ืองการหารายได ้พบวา่เกษตรกรมีรายไดไ้ม่แน่นอน เงินออมมี
น้อย และขาดความรู้ในเร่ืองตน้ทุน เร่ืองการใช้จ่าย พบว่าเกษตรกรขาดการวางแผนการใช้จ่ายใน
ครัวเรือน เงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ มีหน้ีสินมาก และมีรายจ่ายเก่ียวกบัภาษีสังคมมากเกินไป และ
เร่ืองการบนัทึกบญัชี พบว่าเกษตรกรไม่มีการบนัทึกบญัชีอย่างจริงจงั ลงบญัชีไม่ต่อเน่ือง และขาด
ความรู้ในการลงบนัทึกบญัชี เป็นตน้ 
  ด้านการตลาด ปัญหาเก่ียวกับตัวสินค้า พบว่าไม่ตราสินค้าของกลุ่ม ขาดการรับรอง
คุณภาพจากภาครัฐ และไม่มีการบรรจุหีบห่อสินคา้ ปัญหาเก่ียวกบัราคาสินคา้ไม่แน่นอน พบวา่ ไม่มี
การประกนัราคา หรือการประกนัราคาในราคาท่ีถูกเกินไป ถูกพ่อคา้คนกลางกดราคา ไม่สามารถ
ก าหนดราคาสินคา้ได ้และไม่มีการรวมกลุ่มกนัในการต่อรองราคา เป็นตน้ 
  ด้านการผลิต ปัญหาเก่ียวกบัวตัถุดิบหรือปัจจยัน าเขา้ พบว่าปุ๋ยมีราคาแพง ยาฆ่าแมลงมี
ราคาแพง ค่าเช่าท่ีดินแพง และขาดแคลนอุปกรณ์ในการผลิต เป็นตน้ 
  ด้านการรวมกลุ่ม ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ พบวา่สมาชิกไม่ท าตามขอ้ตกลง ขาด
ความรู้ในการรวมกลุ่ม ไม่มีเวลาในการรวมกลุ่ม การแบ่งหนา้ท่ีงานไม่ชดัเจน การส่ือสารภายในกลุ่ม
ยงัไม่ดีพอ และขาดการวางแผนในการท างานร่วมกนั ปัญหาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมกลุ่ม พบว่ามี
ความแตกต่างด้านอาชีพ เน่ืองจากเวลาว่างไม่ตรงกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน และมีอาชีพทาง
การเกษตรไม่เหมือนกนั นอกจากน้ียงัพบปัญหาเร่ืองการประสานงานท่ีไม่มีผูป้ระสานงานท่ีชดัเจน 
และตารางเวลาในการท ากิจกรรมไม่ชดัเจน เป็นตน้ 

4. การให้ความรู้ด้วยการจัดโครงการอบรมการบริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วมคร้ังที ่2 
  การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมในคร้ังน้ี จะเนน้ให้เกษตรกรรับทราบผลจากการ
ส ารวจตลาดเจดียแ์ม่ครัวท่ีทางโครงการไดท้  าการส ารวจมาแลว้ เพื่อให้เกษตรกรให้เกิดความเขา้ใจใน
กลไกตลาดมากข้ึน เพื่อให้ชุมชนไดเ้กิดการเรียนรู้และความเขา้ใจในกลไกทางการตลาด โดยน าผล
จากการส ารวจตลาดมาเป็นแนวทางในการกระตุน้ชุมชนให้เกิดแรงจูงใจในการพฒันากลุ่ม รวมทั้ง
เป็นการหาแนวทางในการวางแผนทางการตลาด 

  จากการให้ความรู้เก่ียวกบัการส ารวจตลาดเจดียแ์ม่ครัวเก่ียวกบัผูบ้ริโภคและผูจ้ดัจ  าหน่าย
แลว้ ทางผูว้ิจยัไดใ้ห้กลุ่มเกษตรกรพิจารณาถึงตราสินคา้ท่ีทางกลุ่มไดอ้อกแบบไว ้โดยทางผูว้ิจยัได้
น าไปปรับปรุงการออกแบบแล้วน าเสนอต่อเกษตรกร ซ่ึงได้ออกแบบมาให้กลุ่มเกษตรกรเลือก 
จ านวน 4 แบบ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.27 ตวัอยา่งตราสินคา้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 4.28 ตราสินคา้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว 
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  จากการพิจารณาของกลุ่มเกษตรกร ไดมี้การปรับปรุงตราสินคา้กลุ่มดงัภาพท่ี 4.28 โดยมี
การปรับเปล่ียนให้เป็นรูปวงรีแทนรูปวงกลม และให้ตวัอกัษรเป็นสีด าแทนสีขาว เพื่อให้เห็นได้
เด่นชดัมากข้ึนและน าภาพผลิตภณัฑม์าน าเสนอ เพื่อส่ือถึงผลผลิตท่ีมีคุณภาพของกลุ่ม  

5. โครงการประชุมกลุ่มย่อย ติดตามผลการบริหารงานกลุ่ม 
  การจดัประชุมกลุ่มย่อยให้กบักลุ่มเกษตรกร ไดมี้การจดัการประชุมย่อยออกเป็น 4 คร้ัง 
เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรไดมี้การปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมของ
ของกลุ่ม โดยผูว้ิจยัคาดหวงัให้กลุ่มเกิดความร่วมมือในการท างานและเกิดความเขา้ใจในกลไกตลาด
มากข้ึน จากการประชุมกลุ่มยอ่ยท าให้มีการวางแผนการจดัโครงสร้างของกลุ่มและการวางแผนทาง
การตลาด ดงัน้ี 

1. โครงสร้างในการบริหารงานของกลุ่ม ทางกลุ่มไดมี้การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของแต่ละงาน โดยมีการจดัโครงสร้างอยา่งง่ายตามหนา้ท่ีงาน สามารถจดัแบ่งหนา้ท่ีงานไดด้งัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.29 โครงสร้างการบริหารงานผลิตภณัฑ์เห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว  

   จากโครงสร้างของกลุ่มตามภาพท่ี 4.29 ทางกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการในการ
ผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ ไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่ง ดงัน้ี  
   1.1 หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าท่ี ท าการประชาประชาสัมพนัธ์ แสวงหาตลาด จดัหาความรู้
ใหก้บักลุ่ม และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม 
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   1.2 ท่ีปรึกษากลุ่ม มีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาในการด าเนินงานของกลุ่ม 
   1.3 รองหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าท่ีดูแลการผลิตของกลุ่ม ดูแลด้านฝ่ายบรรจุภณัฑ์ เป็นท่ี
ปรึกษาของกลุ่ม และท าหนา้ท่ีแทนหวัหนา้กลุ่มได ้
   1.4 เหรัญญิก มีหน้าท่ี ดูแลทางด้านการเงินของกลุ่ม บนัทึกรายการรับ รายการจ่าย 
และลงบนัทึกบญัชีของกลุ่ม 
   1.5 ฝ่ายผลิต มีหนา้ท่ี ช่วยกนัดูแลการเพาะปลูก พืชผกั ไม่ให้แมลง/ศตัรูพืชมากดักิน 
ตลอดจนการเก็บเก่ียวผลผลิต 
   1.6 ฝ่ายบรรจุภณัฑ ์มีหนา้ท่ีช่วยกนัในการท าความสะอาดเห็ดและผกั ตลอดจนท าการ
บรรจุภณัฑสิ์นคา้ ก่อนน าส่งขาย 
   1.7 ฝ่ายขาย มีหนา้ท่ีหาตลาดในการน าผกัและเห็ดไปขาย ในตลาดต่าง ๆ  

2. กฎ กติกา มารยาทของกลุ่ม ทางกลุ่มได้มีการวางแนวทางในเร่ืองของการสรรหา
หวัหนา้กลุ่ม รองหวัหนา้กลุ่ม เหรัญญิกกลุ่ม การบริหาร และการรับสมาชิก ดงัน้ี 

  2.1 การสรรหาหวัหน้ากลุ่ม เลือกจากสมาชิกกลุ่ม ท่ีเป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือ มีความ
รับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 

  2.2 การสรรหารองหัวหน้ากลุ่ม เลือกจากสมาชิกกลุ่ม ท่ีเป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือ มี
ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 

  2.3 การสรรหาเหรัญญิก เลือกจากสมาชิกกลุ่ม ท่ีเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์มีการบนัทึก
บญัชีอยา่งโปร่งใส 

  2.4 การบริหารงาน เนน้ความสามคัคี รับฟังความคิดเห็น ใชห้ลกัการประชาธิปไตยใน
การลงความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ของกลุ่ม และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาในกลุ่ม 

  2.5 การรับสมาชิก ปรึกษาหารือกนัภายในกลุ่มในการรับสมาชิกใหม่ เป็นผูท่ี้มีน ้ าใจ
ในการท างาน มีความจริงใจในการท างาน และมีความสนใจในการท างานกลุ่ม 

3. การวางแผนงานทางดา้นการตลาด ทางกลุ่มไดมี้การปรึกษาหารือในการน าผลิตภณัฑ์
ออกจดัจ าหน่าย และวางแผนในการท าผลิตภณัฑม์าทดลองบรรจุ สามารถสรุปเป็นแผนงานได ้ดงัน้ี 

 3.1 การวเิคราะห์ STP  
  การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ผกัปลอดสารพิษ ทางกลุ่มมีการพิจารณาโดย

ใช้เกณฑ์ดา้นประชากรศาสตร์ ในแง่ของรายไดข้องผูบ้ริโภค สามารถแบ่งได ้5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมี
รายไดน้อ้ย (นอ้ยกวา่ 5,000 บาท) กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ย-ปานกลาง (5,001-10,000 บาท) กลุ่มท่ีมีรายได้
ปานกลาง (10,001-15,000 บาท) กลุ่มท่ีรายไดป้านกลาง-สูง (15,000-20,000บาท) และกลุ่มท่ีมีรายได้
สูง (มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป) การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Target Market) ทางกลุ่มเลือกกลุ่มท่ีมี
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รายไดป้านกลาง-สูง และกลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง เน่ืองจากคาดวา่กลุ่มดงักล่าวจะห่วงใยสุขภาพของตนเอง
และมีก าลงัซ้ือสูง การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Positioning) ทางกลุ่มวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ีมาจาก
เกษตรกรและมีความน่าเช่ือถือในเร่ืองความปลอดภยั  

 3.2 การวเิคราะห์ 4 P’s  
  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) สินคา้ผกัปลอดสารพิษของกลุ่มจะเนน้เร่ืองคุณภาพ โดย

เนน้สินคา้ท่ีมีความสดและความสะอาดในการบรรจุ เนน้ความหลากหลายของผกัท่ีน ามาขายจะตอ้งมี
หลากหลายชนิดอยา่งนอ้ย 10 ชนิด การออกแบบการบรรจุภณัฑ์ให้มีตรายี่ห้อสินคา้ใช้ถุงพลาสติกใส
และเจาะรูระบายอากาศ ตามขนาดผลิตภณัฑ์ เพื่อใหเ้ห็นผลิตภณัฑแ์ละเกิดการจดจ าไดง่้าย 

  ดา้นราคา (Price) ทางกลุ่มจะมีการก าหนดราคาสินคา้ให้ใกลเ้คียงหรือเท่ากบัราคา
ตลาดท่ีน าไปขาย ส่วนการก าหนดราคารับซ้ือ ทางกลุ่มจะก าหนดราคารับซ้ือสูงกว่าหรือเท่ากบัราคา
ขายส่ง  

  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ทางกลุ่มคาดว่าในช่วงแรกจะฝากขายก่อน
แลว้ค่อยตั้งบูธขายสินคา้ของทางกลุ่มเอง โดยมีช่องทางในการขายท่ีตลาดเจดียแ์ม่ครัวและตลาดหนา้
ค่าย นอกจากน้ียงัอาจขยายไปตามตลาดนดัผกัปลอดสารพิษ เช่น ศาลากลางจงัหวดั และตลาดส่งเสริม
เกษตรกรของคณะเกษตรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ีหากเป็นไปไดจ้ะน าสินคา้ไปฝาก
ขายตามหา้งสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นตน้ 

  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะเน้นการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภค 
เช่น แผน่พบัและป้ายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ณ จุดขายสินคา้ของทางกลุ่ม 

6. โครงการพฒันาบรรจุภัณฑ์และทดสอบตลาดผกัปลอดสารพษิ 
  1. การพฒันาบรรจุภณัฑ์ของกลุ่มไดมี้การทดลองท าการบรรจุภณัฑ์และน าไปทดสอบ
ตลาด โดยบรรจุตามแผนท่ีวางไว ้คือ การบรรจุใสถุงพลาสติก เจาะรู รัดปากถุงดว้ยเคร่ืองรัดปากถุง 
ติดสติกเกอร์ และติดป้ายแสดงราคา เพื่อใหเ้ป็นรูปแบบท่ีไดม้าตรฐานมีความแตกต่างจากผกัทัว่ไป 
   1.1 ถุงพลาสติกท่ีใช ้มีการเลือกใชข้นาดตามผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ถุงขนาด 7x11 น้ิว 9x14 
น้ิว 5x26 น้ิว 8x28 น้ิว  
   1.2 การเจาะรู ควรเจาะรูระบายอากาศ อยา่งนอ้ย 16 รู หากนอ้ยกวา่น้ีจะท าให้มีไอน ้ า
ในถุงมากเกินไป ท าใหผ้กัเน่าเสียง่าย 
   1.3 การติดสติกเกอร์ ควรติดตรงก่ึงกลางของถุง และให้ดูสวยงาม เพื่อแสดงถึงความ
ปราณีตและคุณภาพของสินคา้ 
   1.4 การรัดปากถุงดว้ยเคร่ืองรัดปากถุง ท าใหเ้กิดความสวยงามและมีมาตรฐานมากข้ึน  
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ภาพท่ี 4.30 แสดงการบรรจุภณัฑข์องกลุ่ม 
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  2. การทดสอบตลาดทางโครงการไดมี้การน าสินคา้ตวัอยา่งไปทดสอบตลาด 3 ตลาด ท่ีมี
ลักษณะท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ตลาดเจดีย์แม่ครัว ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ (คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) และกาดหลวงแอร์พอร์ต (ห้างสรรพสินคา้แอร์พอร์ตพล่าซ่าเชียงใหม่) ไดผ้ล
การทดสอบ ดงัน้ี 
   2.1 การทดสอบท่ีตลาดเจดียแ์ม่ครัว  
   ดา้นผลิตภณัฑ ์ทางกลุ่มไดมี้การจดัท าการคดัเลือกผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ตามท่ีทาง
กลุ่มไดว้างแผนไว ้โดยบรรจุใส่ถุงใสพลาสติกใสเจาะรูระบายอากาศอยา่งนอ้ย 16 รูต่อถุง ขนาดถุงท่ี
ใชต้ามขนาดของผกั เช่น ถุงขนาด 7x11, 9x14, 5x25 และ 8x28 น้ิว ใชเ้คร่ืองรัดปากถุงเทปรัดสีเขียว 
และติดสติกเกอร์ตรายีห่อ้ของกลุ่ม เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกัตรายีห่อ้ของกลุ่ม  
   ดา้นการตั้งราคารับซ้ือ ทางกลุ่มขอรับซ้ือผลิตภณัฑ์จากสมาชิกในราคาขายส่ง ปรากฏ
วา่สมาชิกบางส่วนไม่พอใจ เน่ืองจากมีความคาดหวงัวา่ทางกลุ่มจะใหร้าคาท่ีดีกวา่ และตอ้งมาช่วยกนั
ท าการบรรจุภณัฑ์ดว้ย ทั้งน้ีหากทางกลุ่มรับซ้ือในราคาสูงเกรงวา่จะขายไม่ได ้เกิดของเหลือ และไม่
เกิดส่วนต่างในการขายสินคา้ ซ่ึงจะท าใหท้างกลุ่มเกิดการขาดทุนได ้ 
   ดา้นการตั้งราคาขาย ทางกลุ่มวางกลยทุธ์ในการตั้งราคาขาย ราคาเดียวท่ีราคา 5 บาทต่อ
ถุง โดยปริมาณท่ีบรรจุจะมีปริมาตรท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีขายในตลาด ทั้งน้ีราคาท่ีตั้งจะสูงกว่าราคาตลาด
เล็กน้อย หรือเท่ากบัราคาตลาด และจะลดราคาลงมาในช่วงใกลต้ลาดวาย เพื่อให้สินคา้ขายไดห้มด 
พบว่าหากทางกลุ่มมีการลดปริมาณการบรรจุ เพื่อให้ไดส่้วนต่างมากข้ึน พบวา่ขายไดน้้อยเน่ืองจาก
สินคา้วางไวคู้่กบัสินคา้ผกัทัว่ไป แต่หากบรรจุในปริมาณท่ีเท่ากับหรือใกล้เคียงกับผกัทัว่ไปก็จะ
สามารถขายไดห้มด 
   การวเิคราะห์ดา้นตน้ทุน  

1) ตน้ทุนสินคา้รับซ้ือตามราคาขายส่งของผกัแต่ละชนิด แต่ละคร้ังประมาณ 300 
บาท (ประมาณ 30 กิโล) 

2) ค่าบรรจุภณัฑ ์ถุงละ 1 บาท  
3) บรรจุถุงละ 4-5 ขีด ตามราคาผกัท่ีรับซ้ือมา (1 กิโลบรรจุไดป้ระมาณ 2.5 ถุง) 
4) ค่าฝากขาย ร้อยละ 20 คิดเป็น 1 บาท/ถุง 
5) ค่าขนส่ง 20 บาท เน่ืองจากอยูใ่กลต้ลาด 
6) ราคาขายถุงละ 5 บาท 

   การค านวณก าไรขาดทุน  
    ก าไร  = รายได ้– ค่าใชจ่้าย 
     = ค่าขายสินคา้ – (ตน้ทุนสินคา้+ค่าบรรจุภณัฑ+์ค่าฝากขาย+ค่าขนส่ง) 
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     =  (75*5) – {(300)+(75*1)+(75*1)+20} 
     =  375 - (300+75+75+20) 
     = -95 บาท/ วนั 
    สรุป ขาดทุนวนัละ 95 บาท (ไม่ไดคิ้ดในกรณีท่ีมีของเหลือ) 
   เง่ือนไขการเขา้สู่ตลาด   

1) ตอ้งรู้จกักบัแม่คา้พอ่คา้ ท่ีมีแผงขายสินคา้อยูก่่อน เพื่อท่ีจะฝากขายสินคา้ได ้
2) กรณีฝากขาย คิดค่าฝากขายประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย หากสินคา้เหลือก็

คืนใหก้บัผูฝ้าก 
3) การขอเช่าพื้นท่ีขายสินคา้จากทางตลาด ตอ้งรอใหมี้พื้นท่ีวา่งก่อน จึงจะสามารถ

ขอเช่าพื้นท่ีได ้
4) ส าหรับการเช่าชัว่คราวทางตลาดคิดค่าเช่า วนัละประมาณ 30-50 บาท แลว้แต่

ขนาดพื้นท่ี (1.5-3 เมตร) 
   2.2 การทดสอบท่ีตลาดนดัเกษตรอินทรีย ์(คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 
   ดา้นผลิตภณัฑ์ ทางโครงการวิจยัไดมี้การคดัเลือกผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ตามท่ีทาง
กลุ่มไดว้างแผนไว ้โดยบรรจุใส่ถุงใสพลาสติกใสเจาะรูระบายอากาศอยา่งนอ้ย 16 รูต่อถุง ขนาดถุงท่ี
ใชต้ามขนาดของผกั เช่น ถุงขนาด 7x11, 9x14, 5x25 และ 8x28 น้ิว โดยบรรจุใส่ถุงใสตามขนาดของ
ผกั ในขนาดน ้าหนกัถุงละ 1 ขีด (ตน้หอมใชถุ้งขนาด 5x25 น้ิว, ผกับุง้ใชถุ้งขนาด 8x28 น้ิว) ใชเ้คร่ือง
รัดปากถุงดว้ยเทปรัดสีเขียว และติดสติกเกอร์ตรายีห่อ้ของกลุ่ม ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
   ดา้นการตั้งราคารับซ้ือ ทางโครงการวิจยัรับซ้ือถุงละ 3 บาท โดยรวมทั้งราคาผกัและ
ค่าแรงท่ีให้ทางกลุ่มเกษตรท าการบรรจุภณัฑ์ให้เรียบร้อย ทั้งน้ีเพื่อจูงใจให้สมาชิกอยากน าสินคา้มา
ขายใหก้บัทางกลุ่ม เน่ืองจากจะไดร้าคาสูงกวา่ราคาขายส่ง   
   ดา้นการตั้งราคาขาย ทางโครงการได้วางกลยุทธ์ในการตั้งราคาขาย ทางโครงการตั้ง
ราคาท่ี 5 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีใกลเ้คียง หรือเท่ากบัราคาขายในตลาดนดัเกษตรอินทรียข์องคณะเกษตร 
จากการทดสอบตลาด พบว่าสามารถขายสินคา้ไดเ้กือบหมด มีสินคา้เหลือคืนประมาณร้อยละ 10-15 
ขนาดของตลาดท่ีรองรับไดคื้อประมาณวนัละ 100 ถุง (ตวัอยา่งท่ีน าทดสอบประมาณ 5-7 ชนิด ไดแ้ก่ 
ตน้หอม ผกัชี ผกักาดหอม พริกหนุ่ม ใบโหรภา ใบแมงลกั และใบกระเพราะ) ผกัท่ีขายได้ดี ไดแ้ก่ 
ตน้หอม ผกัชี และผกักาดหอม ทั้งน้ีทางโครงการไดท้ดลองเพิ่มราคาจาก 5 บาท เป็น 7 บาท พบวา่มี
สินคา้เหลือประมาณร้อยละ 30-40 และพบว่าผูท่ี้รับฝากขายมีภาระในเร่ืองของการทอนเงินให้กบั
ลูกคา้ เน่ืองจากท่ีตลาดดงักล่าวจะขายกนัในราคาท่ีคงท่ี คือ ราคา 5 บาท โดยใช้วิธีการเพิ่มหรือลด
ปริมาณสินคา้แทนการข้ึนหรือลงราคาสินคา้ เพื่อใหร้าคาไม่เปล่ียนแปลง ส่วนรูปแบบการบรรจุภณัฑ์
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ของสินค้าท่ีขายในตลาดนัดแห่งน้ี ส่วนใหญ่ไม่มีการบรรจุภณัฑ์เหมือนของทางโครงการวิจยั มี
ลกัษณะการขายเหมือนตลาดสดทัว่ไป 
   การวเิคราะห์ดา้นตน้ทุน  

1) ตน้ทุนสินคา้ 3 บาท/ถุง (บรรจุถุงละ 1 ขีด) ราคาดงักล่าวเป็นราคารวมตน้ทุนใน
การบรรจุภณัฑแ์ลว้ 

2) ค่าฝากขาย ร้อยละ 20 คิดเป็น 1 บาท/ถุง 
3) ค่าขนส่ง 200 บาทต่อเท่ียว (คิดจากคณะเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไปเจดีย์

แม่ครัวและจากเจดียแ์ม่ครัวมาคณะเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 
   การค านวณก าไรขาดทุน  
    ก าไร = รายได ้– ค่าใชจ่้าย 
     = ค่าขายสินคา้ – (ตน้ทุนสินคา้+ค่าฝากขาย+ค่าขนส่ง) 
     =  (90*5) – {(100*3)+(90*1)+200} 
     =  450-(300+90+200) 
     = -140 บาท/ วนั 
    สรุป ขาดทุนวนัละ 140 บาท 
   เง่ือนไขในการเขา้สู่ตลาด 

1) การขออนุมติัเขา้ร่วมโครงการกบัคณะเกษตร โดยผา่นทางผูเ้ขา้ร่วมเดิม 
2) ตลาดเปิดเฉพาะวนัพุธ กบัวนัเสาร์ ช่วงเวลา 5.00-14.00 น. 
3) การน าของไปวางขายตอ้งไปจดัวางก่อน 5.00 น. เน่ืองจากลูกคา้จะเร่ิมมาเดิน

เลือกซ้ือสินคา้ตั้งแต่ 6.00 น. เป็นตน้ไป  
4) ค่าฝากขายประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย หากสินคา้เหลือก็คืนใหก้บัผูฝ้าก 
5) การช าระเงิน ผูข้ายจะช าระให้ในวนันั้นเลยหรือในคร้ังถดัไปก็ไดแ้ลว้แต่จะตก

ลงกนัเอง 
   2.3 การทดสอบท่ีกาดหลวงแอร์พอร์ต (หา้งสรรพสินคา้แอร์พอร์ตพล่าซ่าเชียงใหม่) 
   ดา้นผลิตภณัฑ์ ทางโครงการวิจยัไดมี้การคดัเลือกผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ตามท่ีทาง
กลุ่มไดว้างแผนไว ้โดยบรรจุใส่ถุงใสพลาสติกใสเจาะรูระบายอากาศอยา่งนอ้ย 16 รูต่อถุง ขนาดถุงท่ี
ใชต้ามขนาดของผกั เช่น ถุงขนาด 7x11, 9x14, 5x25 และ 8x28 น้ิว โดยบรรจุใส่ถุงใสตามขนาดของ
ผกั ในขนาดน ้าหนกัถุงละ 1 ขีด (ตน้หอมใชถุ้งขนาด 5x25 น้ิว, ผกับุง้ใชถุ้งขนาด 8x28 น้ิว) ใชเ้คร่ือง
รัดปากถุงดว้ยเทปรัดสีเขียว และติดสติกเกอร์ตรายีห่อ้ของกลุ่ม ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
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   ดา้นการตั้งราคารับซ้ือ ทางโครงการวจิยั รับซ้ือถุงละ 3 บาท โดยทางกลุ่มเกษตรท าการ
บรรจุภณัฑ์ให้เรียบร้อย ทั้งน้ีเพื่อจูงใจให้สมาชิกอยากน าสินคา้มาขายให้กบัทางกลุ่ม เน่ืองจากจะได้
ราคาสูงกวา่ราคาขายส่ง   
   ดา้นการตั้งราคาขาย ทางโตรงการไดว้างกลยุทธ์ในการตั้งราคาขาย ราคาเดียวท่ีราคา 
10 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีเท่ากบัราคาขายในกาดหลวงแอร์พอร์ต พบวา่สามารถขายสินคา้ไดป้ระมาณ
ร้อยละ 40-50 ในสัปดาห์แรก และเพิ่มข้ึนเป็น ร้อยละ 50-60 ในสัปดาห์ถดัไปจนส้ินสุดระยะเวลา
ทดสอบตลาด จึงมีสินคา้เหลือคืนประมาณร้อยละ 40 ส่วนขนาดตลาดท่ีรับไดคื้อประมาณวนัละ 40 
ถุง (ตวัอย่างสินคา้ท่ีน าไปทดสอบประมาณ 5-8 ชนิด ไดแ้ก่ ตน้หอม ผกัชี ผกักาดหอม ผกับุง้ พริก
หนุ่ม ใบโหรภา ใบแมงลกั และใบกระเพราะ) ผกัท่ีขายไดดี้ ไดแ้ก่ ตน้หอม ผกัชี ผกักาดหอม และ
ผกับุง้ ทั้งน้ีทางโครงการไดท้ดลองเพิ่มราคาจาก 10 บาท เป็น 15 บาท พบวา่มีสินคา้เหลือประมาณ
ร้อยละ 60-70 นอกจากน้ีรูปแบบการบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ท่ีขายในกาดหลวงมีการบรรจุภณัฑ์อยา่งดี
ในระดบัเดียวกบัของทางโครงการวจิยั แตกต่างกนัเพียงตรายีห่อ้สินคา้เท่านั้น 
   การวเิคราะห์ดา้นตน้ทุน  

1) ตน้ทุนสินคา้ 3 บาท/ถุง (บรรจุถุงละ 1 ขีด) ราคาดงักล่าวเป็นราคารวมตน้ทุน
ในการบรรจุภณัฑแ์ลว้ 

2) ค่าฝากขาย ร้อยละ 15 คิดเป็น 1.5 บาท/ถุง 
3) ค่าขนส่ง 250 บาทต่อเท่ียว (คิดจากห้างสรรพสินคา้แอร์พอร์ตพล่าซ่าไปเจดีย์

แม่ครัวและจากเจดียแ์ม่ครัวมาหา้งสรรพสินคา้แอร์พอร์ตพล่าซ่า) 
   การค านวณก าไรขาดทุน  
    ก าไร = รายได ้– ค่าใชจ่้าย 
     = ค่าขายสินคา้ – (ตน้ทุนสินคา้+ค่าฝากขาย+ค่าขนส่ง) 
     =  (24*10) – {(40*3)+(24*1.5)+250} 
     =  240 - (120+36+250) 
     = -166 บาท/วนั 
    สรุป ขาดทุนวนัละ 166 บาท 
   เง่ือนไขในการเขา้สู่ตลาด 

1) ติดต่อขออนุญาตน าสินคา้เขา้ไปขายกบัทางหา้ง ผา่นทางกาดหลวงแอร์พอร์ต  
2) การส่งของตอ้งน าสินคา้ไปจดัวางให้เรียบร้อยก่อนห้างเปิด ในวนัจนัทร์-ศุกร์ ก่อน 

11.00 น. และในวนัเสาร์-อาทิตย ์ก่อนเวลา 10.00 น.  
3) ค่าฝากขาย คิดร้อยละ 15 ของยอดขาย  
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4) การช าระเงิน ยอดขายระหวา่งวนัท่ี 1-15 ของเดือนจะจ่ายในวนัท่ี 25 และยอดขาย
ระหว่างวนัท่ี 16-30 ของเดือนจะจ่ายในวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป โดยผ่านรายการโอนเงินทางบญัชี
ของธนาคารกสิกรไทย 

5) การท าสัญญา หลกัฐานท่ีใช้ ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ของ
ผูท้  าสัญญา และส าเนาบญัชีหนา้แรกของผูท้  าสัญญา (ของธนาคารกสิกรไทย) 

6) สินคา้ตอ้งสดใหม่ทุกวนัและส่วนของเหลือไม่สดตอ้งเอาออกจากชั้นวางและไม่
อนุญาตใหว้างจ าหน่ายต่อ รวมทั้งไม่มีการรับประกนัยอดขายขั้นต ่าท่ีน าไปฝากขาย 
 
 
 
 
 

 

 

 




