
 

 

บทที 1 

บทนํา 
 

1. ความสําคญัและทีมาของปัญหาการวจิยั 

               ปัจจุบันเกษตรกรเน้นทาํการเกษตรเชิงเดียว มุ่งเน้นเพือให้ไดป้ริมาณผลผลิตจาํนวนมากเป็นหลกั ซึง

เกษตรกรตอ้งลงทุนซือปัจจยัการผลิตภายนอกฟาร์มเขา้มาใชมี้มลูค่าสูงขึนทุกปีไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมี  ยาปราบศตัรูพืช พนัธุ์

สตัว ์อาหารสตัว ์และยารักษาโรคสตัว ์ ฯลฯ ทาํใหเ้กษตรกรมีหนีสินสุขภาพเสือมโทรม มีปัญหาสารเคมีตกคา้งใน

สิงแวดลอ้มและในผลผลิตทีมีผลต่อผูบ้ริโภค    จึงเป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้เกษตรกรไทยโดยส่วนใหญ่มีปัญหา

หนีสินเพิมขึนอยา่งต่อเนืองมาโดยตลอด 

ในขณะเดียวกนั มีเกษตรกรบางส่วนไดท้าํการเกษตรแบบผสมผสาน หรือ ไร่นาสวนผสม หรือ เกษตร

ทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีการปลกูพืชควบคู่กบัการเลียงสตัว ์ซึงก่อใหเ้กิดการเกือกูลซึงกนัและ

กนั เกษตรกรใชแ้รงงานจากสตัวแ์ละมลูสตัวเ์พือปรับปรุงพืนทีทาํการเกษตร สตัวก์็จะกินอาหารทีขึนตามธรรมชาติ 

วสัดุทีเป็นผลพลอยไดจ้ากการเกษตร เช่นฟางขา้ว  ปลายขา้ว  รํา และมีแหล่งนาํภายในพืนทีเพือใชส้าํรองในยาม

ขาดแคลน และเลียงปลา เกษตรกรสามารถใช้ปัจจัยการผลิตภายในฟาร์มเป็นหลกั จะมีการนาํปัจจยัการผลิต

ภายนอกฟาร์มเขา้มาใชใ้นฟาร์มน้อยมากทาํให้เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตตาํ แมว้่าจะไดผ้ลผลิตน้อยกว่าการทาํ

การเกษตรเชิงเดียวทีมุ่งเน้นเพือให้ไดผ้ลผลิตจาํนวนมาก แต่ผลผลิตทีไดก้บัมีคุณภาพและมีความหลากหลายลด

ความเสียงดา้นราคา สร้างรายไดที้มนัคงใหเ้กษตรกร    และเกษตรกรยงัไดน้าํเอาภูมิปัญญาทอ้งถิน หรือภูมิปัญญา

ชาวบา้นทีตกทอดกนัมาตงัแต่บรรพบุรุษ หรือคน้พบดว้ยตนเอง มาใชใ้นการประกอบอาชีพดา้นการเกษตร และ

เลียงสตัว ์ เช่น การทาํนาํหมกัชีวภาพ  การใชส้มุนไพร  และ การทาํอาหารหมกัเลียงสัตว ์ฯลฯ ซึงกรมปศุสัตวไ์ด้

คดัเลือกกลุ่มเกษตรกรดงักล่าว เขา้ร่วมโครงการปศุสตัวอิ์นทรีย ์เน้นการผลิตสัตวแ์บบ ไม่ใชส้ารเคมีหรือสารพิษ

ในขนัตอนการผลิต  สัตวเ์ลียงอยู่อย่างอิสระไม่ถูกกกัขงัทาํให้เกิดความเครียดต่อสัตวน์้อยทีสุดส่งเสริมให้สัตวมี์

สุขภาพดีเนน้การป้องกนัโรคโดยอาศยัการจดัการฟาร์มทีดีหลีกเลียงการใชย้าและสารเคมี ในขนัตอนการผลิตเพือ

ความปลอดภยัของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค   พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มจาํหน่ายสินคา้ในชุมชน หรือตลาดสี

เขียว เพือเป็นตลาดทางเลือกจาํหน่ายผลผลิตทีปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง โดยจงัหวดั

ร้อยเอด็มีตลาดสีเขียวอาํเภอปทุมรัตต ์ เปิดจาํหน่ายทุกวนัศุกร์ของสปัดาห์ บริเวณตลาดเทศบาลปทุมรัตต ์    ตลาดสี

เขียวจงัหวดัอาํนาจเจริญ  เปิดจาํหน่ายทุกวนัพุธของสัปดาห์ บริเวณสวนสาธารณะมิงมงคล   ตลาดสีเขียวจงัหวดั

สุรินทร์ เปิดจาํหน่ายทุกวนัเสาร์ของสัปดาห์ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุรินทร์    และ ตลาดสีเขียว

จงัหวดัยโสธร เปิดจาํหน่ายทุกวนัเสาร์ของสปัดาห์ บริเวณสถานีขนส่งเก่า 

จากการเปิดตลาดสีเขียว ในการรวมกลุ่มจาํหน่ายผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรดงักล่าวถือว่ามีความประสบ

ผลสาํเร็จในระดบัหนึง เมือเปรียบเทียบกบัอีกหลายกลุ่มทียงัไม่มีสถานทีจาํหน่ายผลผลิตเพือสร้างรายไดใ้ห้แก่

เกษตรกร จึงควรทีจะขยายผลไปสู่เกษตรกรกลุ่มอืนหรือใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาตลาดสีเขียวให้ดียิงขึน  และใน

ขณะเดียวกนัผลผลิตทีนาํออกไปจาํหน่ายนนัควรทีจะสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เพือเป็นการส่งเสริมให้
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กลุ่มเกษตรกรผลิตสินคา้ใหมี้ปริมาณและคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึงจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้

ของเกษตรกรทีนาํสินคา้มาจาํหน่าย   

            ดงันนั ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษา ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินกิจกรรมตลาดสีเขียว และความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑใ์นตลาดสีเขียว ของพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพือใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การพฒันาการบริหารจดัการตลาด และ การผลิตสินคา้ปศุสตัวอิ์นทรียใ์ห้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สร้าง

ความมนัคงในอาชีพและเพิมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูผ้ลิตอยา่งยงัยนืต่อไป 
 

2. ความรู้ทางวชิาการ หรือแนวคดิหรือหลกัทฤษฎีทีใช้ในการวจิยั 

              ปศุสตัวอิ์นทรีย ์เป็น ส่วนหนึงของระบบเกษตรอินทรีย ์ทีมีการจดัการผลิตปศุสตัว ์ทีมีความสมัพนัธ์

กลมกลืน ระหว่างผนืดินพืชและสตัวที์เหมาะสมเป็นไปตามความตอ้งการทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมสตัวที์ทาํให้

เกิดความเครียดต่อสตัวน์อ้ยทีสุดส่งเสริมใหส้ตัวมี์สุขภาพดีเนน้การป้องกนัโรคโดยอาศยัการจดัการฟาร์มทีดี

หลีกเลียงการใชย้าและสารเคมี ในขนัตอนการผลิตเพือความปลอดภยัของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค   โดยสินคา้ที

เกษตรกรผลิตไดจ้ะประกอบไปดว้ยพืชผกั  เนือสตัว ์  ไข่ไก่  ไข่เป็ด ปลา และอาหารตามธรรมชาติต่างๆ    เป็นตน้   

            กลุ่มเกษตรกรปศุสัตว์อินทรีย์ในพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวดัร้อยเอ็ด  สุรินทร์  

อาํนาจเจริญ และยโสธร จะมีการรวมกลุ่มจาํหน่ายสินคา้ทีปลอดภยัในตลาดสีเขียวสัปดาห์ละ 1  ครัง    การศึกษา

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์อินทรีย ์ในตลาดสีเขียว จะสามารถใช้เป็นข้อมูลให้กลุ่ม

เกษตรกรนาํไปวางแผนการผลิตและแปรรูปผลิตปศุสัตวอิ์นทรียจ์าํหน่ายในตลาดสีเขียวให้ประสบผลสาํเร็จ และ

สร้างความมนัใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เป็นการสร้างความยงัยนืในอาชีพใหเ้กษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี 

            สมมุติฐานการวจิยั    
            ลกัษณะขอ้มลูพืนฐาน   มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ต่อผลิตภณัฑป์ศุสตัวอิ์นทรีย ์และการ

ดาํเนินงานบริหารจดัการตลาดสีเขียวในดา้นต่างๆ 
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4. ขอบเขตของการวจิยั 

                 การวิจยั เรืองนี กาํหนดขอบเขตของประชากรตวัอยา่งไวด้งันี 

            4.1   การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จของตลาดสีเขียว  เก็บขอ้มูลจากประชากรทงัหมดทีเขา้ร่วม

โครงการปศุสตัวอิ์นทรีย ์จากจงัหวดัร้อยเอด็  จงัหวดัสุรินทร์  อาํนาจเจริญ  และ ยโสธร  รวม  4  จงัหวดัละ 1 กลุ่ม   

รวมเกษตรกรจาํนวน  88   คน   

       4.2   การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เก็บจากประชาชนผูบ้ริโภคทีมาซือสินคา้ในตลาดสี 

เขียว  ทงั  4  แห่ง  รวมจาํนวน 173  ราย 
 

 

ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ  
- เกษตรกรผูผ้ลิต 
- ความเขม้แขง็ของกลุ่ม 
- ประชาชนผูบ้ริโภค 

- การประชาสัมพนัธ์ 

- คุณภาพของผลผลิต 
- การดาํเนินงานของตลาด 

- การสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

 

ความสําเร็จในการดําเนินงาน 
ตลาดสีเขียว สร้างอาชีพรายได้ทยีังยืนให้แก่เกษตรกร 

ปัจจัยพืนฐานเกษตรกร 

- เพศ,  อาย ุ 
- การศึกษา 
- พืนทีการเกษตร 

- สถานะภาพทางสังคม 
- จาํนวนแรงงานทาํการเกษตร 

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภค 
- ขอ้มูลพืนฐาน 
- ขอ้มูลดา้นบริหารจดัการ 
- ขอ้มูลดา้นผูน้าํสินคา้ไป

จาํหน่าย 
- ขอ้มูลดา้นผลผลิต 

 

             ปัญหาอุปสรรค 
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5. คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

            ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จ  หมายถึง ปัจจยัทีเป็นเกณฑด์ชันีชีวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตลาดสีเขียว  

ประกอบไปดว้ย ความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร  เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้  ประชาชนผูบ้ริโภค  ผลผลิตสินคา้ทีนาํมา

จาํหน่าย  การประชาสมัพนัธ ์ การสนบัสนุนหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  และ การดาํเนินงานของตลาดสีเขียว 

            ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของประชาชนหรือผูบ้ริโภค ทีมีต่อตลาดสีเขียว  โดยอาศยัพืนฐาน 

ความรู้ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มของเกษตรกรเขา้มาเกียวขอ้งในการแสดงออก  

 

6. ประโยชน์ของการวจิยั 

            6.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน ไปยงัเอกสารทางวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว ์   

สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  ตลอดจนเจา้หน้าทีส่งเสริมในพืนทีเพือไดรั้บทราบขอ้มูลสาํหรับให้

คาํแนะนาํการผลิตและการพฒันาตลาดสีเขียว 

            6.2 นาํผลงานไปเผยแพร่ประกอบในการจดัฝึกอบรม/สัมมนา เกษตรกร หรือถ่ายทอดความรู้ให้เจา้หน้าที

ผูรั้บผดิชอบโครงการฯในระดบัอาํเภอและจงัหวดั ตลอดจนเกษตรกร  คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลียงสตัวไ์ดรั้บ

ทราบ เพือพฒันาตลาดสีเขียว และสินคา้ทีผลิตให้มีคุณภาพตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ซึงจะทาํให้

กิจกรรมตลาดสีเขียว มีการพฒันาไปในทางทีดีขึน สร้างรายไดที้มนัคงใหแ้ก่ผูผ้ลิตอยา่งยงัยนื เช่น 

                    1 เจา้หนา้ทีปศุสตัวแ์ละเกษตรกร ใชเ้ป็นขอ้มลูวางแผนการบริหารจดัการตลาด การผลิตสินคา้หรือ

แปรรูปสินคา้ใหมี้ความหลากหลายและมีคุณภาพตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากทีสุด ซึงจะทาํให้

เกษตรกรผูผ้ลิตมีรายไดเ้พิมมากขึนมีกาํลงัใจในการผลิตและนาํสินคา้ไปจาํหน่ายอยา่งต่อเนือง  

                    2 จดัสมัมนาเชือมโยงการผลิต การตลาดชุมชนโดยเชิญผูที้เกียวขอ้งทงัผูผ้ลิตและบริโภค ตลอดจน

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง เขา้มาแลกเปลียนแนวคิดและดขูบวนการผลิตของเกษตรกรซึงจะทาํใหส้ร้างความเชือมนัให้

ผูบ้ริโภคเพิมมากขึน 

                    3 เกษตรกรร่วมจดัทาํขอ้บงัคบักลุ่มในการผลิตปศุสตัวอิ์นทรียใ์หเ้ขม้งวดมากขึนโดยยดึมาตรฐาน 

ปศุสตัวอิ์นทรียเ์ป็นหลกั และนาํไปปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  รวมทงัแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบการผลิตอยา่ง

นอ้ยปีละ 2  ครัง เพือวางเป้าหมายในการขอรับรองมาตรฐานปศุสตัวอิ์นทรียแ์บบกลุ่ม หรือแบบรายฟาร์มซึงจะ

สร้างความมนัใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 


