
 

 

บทที 4 

ผลการวจิยั และ อภปิรายผล 

               ผลการวิจยั และ อภิปรายผล  แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูพืนฐานของเกษตรกรทีเขา้ร่วมโครงการ

ปศุสตัวอิ์นทรีย ์ 2) ขอ้มลูปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  3) ขอ้มูลพืนฐานของ

ประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียว  4)  ขอ้มูลความพึงพอใจของประชาชนต่อตลาดสีเขียว  5) เปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อตลาดสีเขียว   และ 6) ปัญหาอุปสรรคในการผลิตสินค้าปลอดภยัและการ

จาํหน่ายผลผลิตในตลาดสีเขียว โดยมีรายละเอียดดงันี 

             1. ข้อมูลพนืฐานของเกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์อนิทรีย์ 

          พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 86.4 เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 13.6 เป็นเพศชาย   ร้อยละ 75.0   

มีอายมุากกว่า  40 ปี  อายุเฉลีย 47.2 ปี การศึกษาส่วนมากร้อยละ 50.0 เรียนจบชนัประถมศึกษาตอนตน้   ร้อยละ 

44.4 มีพืนทีทาํการเกษตรอยูร่ะหว่าง 11-20 ไร่ รวมเฉลีย 22.8 ไร่ต่อราย   ร้อยละ 97.7 มีพืนทีเลียงปศุสัตว ์น้อยกว่า 

5 ไร่  เฉลีย 0.8 ไร่ต่อราย และร้อยละ 48.9 มีรูปแบบทาํการเกษตรแบบผสมผสานและไร่นาสวนผสมในสัดส่วนที

เท่ากนั  ร้อยละ 56.8  มีจาํนวนแรงงานในครอบครัวนอ้ยกว่า 2 คน เฉลีย  2.6 คนต่อครอบครัว สาํหรับวตัถุประสงค์

ของการผลิตสตัวเ์กษตรกรทงัหมดเลียงเพือจาํหน่ายและบริโภคในครัวเรือน ซึงชนิดสัตวที์เลียง ส่วนมากร้อยละ 

31.9 เกษตรกรจะเลียงไก่พืนเมือง  รองลงมาเลียงไก่ไข่   เป็ดไข่  เป็ดเทศ และสุกร  ร้อยละ 16.1  9.7  8.1 และ 7.7  

ตามลาํดบั  ชนิดผลผลิตทีนาํไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  ส่วนมากร้อยละ 31.7 จะนาํพืชผกัชนิดต่างๆตามฤดูกาลไป

จาํหน่าย รองลงมา เป็นอาหารทีหาไดจ้ากธรรมชาติ   ผลผลิตสตัว ์ ปลา และผลผลิตอืนๆ  ร้อยละ 28.9   20.7  15.4 

และ 3.3ตามลาํดบั  โดยผลผลิตดา้นปศุสัตว ์ทีนาํไปจาํหน่ายมากทีสุดร้อยละ 47.4 เป็นเนือไก่พืนเมือง  รองลงมา

เป็นไข่ไก่    เนือเป็ด  ไข่เป็ด และเนือสุกร ร้อยละ 23.3    15.8   11.3 และ 2.3  ตามลาํดบั  สาํหรับการนาํผลผลิตไป

จาํหน่ายในตลาดสีเขียวร้อยละ 67.0 จะนาํไปจาํหน่าย 3-4 ครังต่อเดือน เฉลีย  4.6  ครังต่อเดือน  โดยส่วนมาก ร้อย

ละ 70.5  มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิตนอ้ยกว่า 1,000  บาทต่อรายต่อครัง  สูงสุด   5,000  บาท  ตาํสุด 300 บาท  

เฉลีย 1,074.9  บาทต่อรายต่อครัง   ดงัแสดงในตารางที 1 

                ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า การทาํเกษตรอินทรียเ์พือผลิตอาหารปลอดภยัสู่ผูบ้ริโภคนนั เกษตรกรจะทาํ

การเกษตรแบบผสมผสานหรือไร่นาสวนผสม เช่น การทาํนา  การปลกูพืชผกั  เลียงสตัว ์ เลียงปลา โดยให้กิจกรรม

ต่างๆ สามารถเกือกลูสนบัสนุนซึงกนัและกนั เพือช่วยลดตน้ทุนการผลิต  เช่น  การนาํเศษพืชผกัมาเลียงสตัว ์การทาํ

นาํหมกัชีวภาพเลียงสตัว ์  การทาํพืชอาหารหมกัเลียงสัตว ์ การใชมู้ลสัตวเ์ป็นอาหารปลา และใส่แปลงการเกษตร 

ผลผลิตทีเกษตรกรนาํออกมาจาํหน่ายจึงประกอบไปดว้ย  ขา้วอินทรีย ์ พืชผกัชนิดต่างๆตามฤดูกาล   ปลา   เนือสตัว ์ 

ไข่เป็ด  ไข่ไก่  และสตัวที์เกษตรกรจะเลียงทุกครัวเรือนไดแ้ก่ ไก่พืนเมือง เนืองจากเป็นสตัวที์เลียงง่าย หากินอาหาร

เก่ง ขยายพนัธุเ์ร็ว เกษตรกรจะฆ่าชาํแหละไปขายร่วมกบัสินคา้อืน ในขณะเดียวกนัก็มีเกษตรกรเลียงไก่ไข่ เป็ดไข่

แบบปล่อยอิสระ  เพือนาํไข่ไปขายรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทางหนึง    และเกษตรกรส่วนมากจะทาํ

การเกษตรตามกาํลงัความสามารถและทรัพยากรทีมีอยู่ผลผลิตทีไดก้็จะมีมากน้อยต่างกนั รายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลผลิตก็ต่างกนัไปตงัแต่ 300  - 5,000 บาท  ถา้เกษตรกรรักษาคุณภาพสินคา้ และสร้างความมนัใจให้แก่ผูบ้ริโภค

แลว้ ตลาดสีเขียวจะเป็นแหล่งจาํหน่ายผลผลิตทีสร้างรายไดที้ยงัยนืใหแ้ก่เกษตรกร 
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              2. ปัจจยัทีมผีลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานกจิกรรมตลาดสีเขียว   

                 ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  แบ่งออกเป็น 7  ดา้น  ไดแ้ก่  1) ความ

เขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร  2) เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  3) ประชาชนผูบ้ริโภคสินคา้  4)

ผลผลิตสินคา้ทีจาํหน่าย  5) การประชาสัมพนัธ์   6) การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  และ 7) การบริหาร

จดัการตลาดสีเขียว  โดยมีรายละเอียดดงันี 

           2.1 ความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร    

            ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร  ในระดบัมากประเด็น  มีคณะกรรมการกลุ่มทีเขม้แข็ง  = 3.86   มี

คณะกรรมการตลาดสีเขียวทีเขม้แข็ง  = 3.86    มีจุดสาธิตการผลิตหรือศูนยเ์รียนรู้ประจาํกลุ่ม  = 3.83     มี

ขอ้บงัคบัในการผลิตสินคา้ปศุสัตวอิ์นทรียข์องกลุ่ม  = 3.73     สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม  = 3.70   

ในระดบัปานกลาง  ประเด็นมีเงินกองทุนสาํหรับบริหารจดัการตลาด  = 3.05 โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า ความ

เขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรกรจะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียวในระดบัมาก  = 3.67    

            2.2 เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว    

            ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวด้านเกษตรกรผูผ้ลิตสินค้าไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว ในระดับมาก ประเด็นเกษตรกรมีความเข้าใจใน

กระบวนการผลิต   = 3.90   เกษตรกรปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในการผลิตสินคา้ไปจาํหน่ายของกลุ่ม   = 3.80  ใน

ระดบัปานกลาง  ประเด็น รายไดข้องเกษตรกรทีไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้   = 3.25     และ จาํนวนเกษตรกรทีนาํ

สินคา้ไปจาํหน่าย   = 3.22       โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว   

จะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบัมาก   = 3.54    

                  2.3  ประชาชนผูบ้ริโภคสินคา้ 

             ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นประชาชนผูบ้ริโภคสินคา้  ในระดบัมาก ประเด็น ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้   = 3.98   เพศ  

= 3.65    อายุ    = 3.60   การศึกษา   = 3.51   ในระดบัปานกลาง  ประเด็น  รายได้ของผูบ้ริโภค   = 3.22    

อาชีพ  = 2.66   โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า ประชาชนผูบ้ริโภคสินคา้ จะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงาน

กิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบัปานกลาง   = 3.44   

                   2.4  ผลผลิตสินคา้ทีจาํหน่าย 

             ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นผลผลิตสินคา้ทีจาํหน่าย  ในระดบัมาก ประเด็น คุณภาพสินคา้ทีจาํหน่าย  = 3.73   ในระดบัปานกลาง  

ประเด็น  ผลผลิตไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  = 3.48      ภาชนะบรรจุสินคา้   = 3.23   ความ

หลากหลายสินคา้   = 3.20   ราคาจาํหน่ายสินคา้    = 2.97    ในระดบันอ้ย  ประเด็น    การแปรรูปสินคา้  = 2.35    

โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า ผลผลิตสินคา้ จะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบั

ปานกลาง   = 3.16   
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                   2.5  การประชาสมัพนัธ ์

             ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ในระดบัปานกลาง  ประเด็นการประชาสมัพนัธข์ณะทีจาํหน่ายสินคา้บริเวณตลาดนัด

สีเขียว เช่น ป้าย สือความรู้  เครืองเสียงประชาสัมพนัธ์    = 2.98   ในระดบัน้อย  ประเด็น   การประชาสัมพนัธ์

ทวัไป เช่น วิทยุชุมชน โบวช์ัวร์  ฯลฯภาชนะบรรจุสินค้า   = 2.35   โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า การ

ประชาสมัพนัธ ์จะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบัปานกลาง   = 2.66   

                    2.6  การสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

             ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  ในระดบัปานกลาง  ประเด็น  มีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายให้การ

สนบัสนุน  = 3.18    มีส่วนราชการใหก้ารสนบัสนุน  = 2.99   มีอปท. ใหก้ารสนบัสนุน  = 2.81   โดยรวมแลว้

มีความคิดเห็นว่า การสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จะมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี

เขียว  ในระดบัปานกลาง   = 2.98   

                    2.7  การบริหารจดัการตลาดสีเขียว 

             ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี 

เขียวดา้นการบริหารจดัการตลาดสีเขียว  ในระดบัมาก ประเด็น มีการคมนาคมสะดวกจากจุดทีผลิตไปจุดจาํหน่าย 

 = 4.10    มีรถขนส่งสินคา้ไปจาํหน่ายอยา่งสะดวก  = 4.01    ช่วงเวลาทีจาํหน่าย  = 3.82    ระยะทางจากจุดที

ผลิตไปจุดจาํหน่ายไม่ไกลเกินไป  = 3.81    สถานทีจาํหน่าย  = 3.74    อุปกรณ์ทีใชว้างจาํหน่ายสินคา้  = 3.73    

มีเครืองแต่งกายทีเหมาะสม  = 3.61    ในระดบัปานกลาง  ประเด็น  วนัทีจาํหน่าย    = 3.44  จาํนวนครังในการ

จาํหน่ายต่อสปัดาห์      = 3.24  โดยรวมแลว้มีความคิดเห็นว่า การบริหารจดัการตลาดสีเขียว จะมีผลต่อความสาํเร็จ

ในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว  ในระดบัมาก   = 3.92   ดงัแสดงในตารางที 2 

                      จากผลการศึกษา  เกษตรกรเห็นว่าปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสี

เขียวจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่   การบริหารจดัการตลาดสีเขียว  ความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกร   เกษตรกรผูผ้ลิต

สินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว    ประชาชนผูบ้ริโภคสินคา้    ผลผลิตสินคา้ทีจาํหน่าย   การสนบัสนุนจาก

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง  และ การประชาสมัพนัธ ์ เนืองจากตลาดสีเขียว เกิดจากกลุ่มเกษตรกรไดร้วมตวักนัผลิต  และ 

บริหารจดัการนาํสินคา้ไปจาํหน่ายในรูปกลุ่ม   ดงันนั ความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรจึงเป็นส่วนทีสาํคญัต่อ

ผลสาํเร็จการดาํเนินงานของตลาดสีเขียว  โดยความเขม้แขง็ของกลุ่มจะส่งผลต่อ ปัจจยัเกียวเนืองดา้นอืน  และมี

ปัจจยัสนบัสนุนทีควรเขา้มาสนบัสนุนการทาํงานของกลุ่ม เช่น  การประชาสมัพนัธเ์กียวกบัตลาดสีเขียวในดา้นต่าง

เพือใหผู้บ้ริโภคไดมี้โอกาสเขา้ถึงผลผลิตปลอดภยั  การตรวจสอบคุณภาพสินคา้หรือสารตกคา้งในผลผลิตก็จะ

สร้างความมนัใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดอี้กทางหนึง เช่นกนั    
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ตารางท ี1  จาํนวนและร้อยละขอ้มลูพืนฐานของเกษตรกรทีเขา้ร่วมโครงการปศุสตัวอิ์นทรีย ์                        n =  88     
                                                                                                                                         

                           ขอ้มลูพืนฐาน จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     

           ชาย                                     12 13.6 

            หญิง 76 86.4 

2. อาย ุ        

              > 40 66 75.0 

             ≤ 40 22 25.0 

             (เฉลีย 47.2  ปี    สูงสุด 77 ปี   ตาํสุด 24 ปี)   

3. การศึกษา     

              ประถมศึกษาตน้ 44 50.0 

              ประถมศึกษาปลาย 12 13.6 

              มธัยมศึกษาตอนตน้ 11 12.5 

              มธัยมศึกษาตอนปลาย 16 18.2 

              ปวส/อนุปริญญา 1 1.1 

              ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 4 4.5 

4. พืนทีทาํการเกษตร         

4.1 พืนทีทาํการเกษตรทงัหมด   

               ≤ 10  ไร่ 15 17.0 

               ระหว่าง11- 20 ไร่ 39 44.4 

                > 20  ไร่ 34 38.6 

              (เฉลีย 22.8 ไร่ต่อราย สูงสุด 70  ไร่ ตาํสุด 5 ไร่)     

4.1 พืนทีเลียงปศุสตัว ์   

               ≤ 5  ไร่ 86 97.7 

               ระหว่าง 6 - 10 ไร่ 2 2.3 

                > 10  ไร่ 0 0 

                (เฉลีย 0.8 ไร่ต่อราย สูงสุด 6  ไร่ ตาํสุด 0 ไร่)     

5.รูปแบบทาํการเกษตร   

              เชิงเดียว 0 0 

              ผสมผสาน 43 48.9 

              ทฤษฎีใหม่ 2 2.3 

              ไร่นาสวนผสม 43 48.9 
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ตารางท ี1  จาํนวนและร้อยละขอ้มลูพืนฐานของเกษตรกรทีเขา้ร่วมโครงการปศุสตัวอิ์นทรีย ์(ต่อ)                 n =  88    

                           ขอ้มลูพืนฐาน จาํนวน ร้อยละ 

6. จาํนวนแรงงานใชท้าํการเกษตร   

               ≤ 2  คน 50 56.8 

               >  2  คน 38 43.2 

        (เฉลีย 2.6  คน    สูงสุด  6  คน   ตาํสุด 1  คน)   

6.1  แรงงานในครอบครัว (เฉลีย 2.6 คน สูงสุด 6  คน ตาํสุด 1  คน)   

7. วตัถุประสงคข์องการผลิต    

              จาํหน่าย 0 0 

              บริโภค 0 0 

              จาํหน่ายและบริโภค 88 100 

8 การเลียงสตัวเ์พือนาํไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

              ไก่ไข่        40 16.1 

              ไก่พืนเมือง        79 31.9 

              เป็ดไข่        24 9.7 

              เป็ดเทศ 20 8.1 

              สุกร          19 7.7 

9 ชนิดผลผลิตทีนาํไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว (ตอบไดม้ากกว่า1 ขอ้) 

              พืชผกัชนิดต่างๆ                 
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31.7 

              ปลา   38 15.4 

              อาหารทีหาไดต้ามธรรมชาติ        71 28.9 

              สตัว ์         51 20.7 

              อืนๆ 8 3.3 

10 ชนิดผลผลิตปศุสตัว ์ทีนาํไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

             ไข่ไก่         31 23.3 

             ไข่เป็ด                15 11.3 

              เนือ เป็ด          21 15.8 

              เนือไก่พืนเมือง        63 47.4 

              เนือสุกร             3 2.3 
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ตารางท ี1  จาํนวนและร้อยละขอ้มลูพืนฐานของเกษตรกรทีเขา้ร่วมโครงการปศุสตัวอิ์นทรีย ์(ต่อ)                 n =  88    

                           ขอ้มลูพืนฐาน จาํนวน ร้อยละ 

11. การนาํผลผลิตไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว (ครังต่อเดือน)   

               1-2 ครัง 7 8.0 

               3 -4 ครัง 59 67.0 

               มากกว่า  4  ครัง                                                               22 25.0 

               เฉลีย  4.6  ครังต่อเดือน   

12 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิตในตลาดสีเขียวต่อครัง         

               นอ้ยกว่า  1,000 บาท   62 70.5 

               1001 – 2,000 บาท 21 23.9 

               2001 – 3,000  บาท         3 3.4 

               3,001-  4,000  บาท 1 1.1 

               มากกว่า  4,000  บาท                                                                                                          1 1.1 

            (เฉลีย 1,074.9 บาทต่อรายต่อครัง   สูงสุด 5,000  บาท  ตาํสุด 300 บาท)     

 

ตารางที 2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว          

                                                                                                                                                                        n = 88           
                                                                                                                                                   

                                รายละเอียด ค่าสถิติ แปลความหมาย 

 S.D 

1  ความเข้มแขง็ของกลุ่มเกษตรกร 3.67 0.47 มาก 

 มีคณะกรรมการกลุ่มทีเขม้แข็ง 3.86 0.68 มาก 

 มีคณะกรรมการตลาดสีเขียวทีเข็มแข็ง 3.86 0.69 มาก 

 สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม 3.70 0.69 มาก 

 มีขอ้บงัคบัในการผลิตสินคา้ปศุสตัวอิ์นทรียข์องกลุ่ม 3.73 0.75 มาก 

 มีจุดสาธิตการผลิตหรือศนูยเ์รียนรู้ประจาํกลุ่ม 3.83 0.82 มาก 

 มีเงินกองทุนสาํหรับบริหารจดัการตลาดและกลุ่ม 3.05 0.77 ปานกลาง 

2  เกษตรกรผู้ผลติสินค้าไปจาํหน่ายในตลาด 3.54 0.51 มาก 

 จาํนวนเกษตรกรทีนาํสินคา้ไปจาํหน่าย 3.22 0.65 ปานกลาง 

 รายไดข้องเกษตรกรทีไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 3.25 0.44 ปานกลาง 

 เกษตรกรมีความเขา้ใจในขบวนการผลิต 3.90 0.80 มาก 

 เกษตรกรปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในการผลิตของกลุ่ม 3.80 0.81 มาก 
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ตารางที 2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงาน 

                 กิจกรรมตลาดสีเขียว(ต่อ)                                                                                                             n = 88           
                                                                                                                                                   

                                รายละเอียด ค่าสถิติ แปลความหมาย 

 S.D 

3 ประชาชนผู้บริโภค 3.44 0.35 ปานกลาง 

 เพศ 3.65 0.53 มาก 

 อาย ุ 3.60 0.49 มาก 

 การศึกษา 3.51 0.53 มาก 

 อาชีพ 2.66 0.69 ปานกลาง 

 รายไดข้องผูบ้ริโภค 3.22 0.41 ปานกลาง 

  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ 3.98 0.91 มาก 

4 ผลผลติสินค้าทีนํามาจาํหน่าย 3.16 0.48 ปานกลาง 

 ราคาจาํหน่ายสินคา้ 2.97 0.44 ปานกลาง 

 ความหลากหลายสินคา้ 3.20 0.75 ปานกลาง 

 การแปรรูปสินคา้ 2.35 0.80 นอ้ย 

 ภาชนะบรรจุสินคา้ 3.23 0.62 ปานกลาง 

 ผลผลิตไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 3.48 0.98 ปานกลาง 

 คุณภาพสินคา้ทีจาํหน่าย 3.73 0.66 มาก 

5 การประชาสัมพนัธ์ 2.66 0.58 ปานกลาง 

 การประชาสมัพนัธข์ณะทีจาํหน่ายสินคา้บริเวณตลาดนดัสี

เขียว เช่น ป้าย สือความรู้  เครืองเสียงประชาสมัพนัธ ์

2.98 0.61 ปานกลาง 

 การประชาสมัพนัธท์วัไป เช่น วิทยชุุมชน โบวช์วัร์  ฯลฯ 2.35 0.73 นอ้ย 

6  การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเกยีวข้อง 2.98 0.87 ปานกลาง 

 มีส่วนราชการใหก้ารสนบัสนุน 2.99 0.66 ปานกลาง 

 มีอปท. ใหก้ารสนบัสนุน 2.81 0.69 ปานกลาง 

 มีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายใหก้ารสนบัสนุน 3.18 0.75 ปานกลาง 

7 การดําเนินงานของตลาดสีเขียว 3.92 0.94 มาก 

 สถานทีจาํหน่าย 3.74 0.83 มาก 

 วนั ที จาํหน่าย 3.44 0.97 ปานกลาง 

 ช่วงเวลาทีจาํหน่าย 3.82 1.13 มาก 

 จาํนวนครังในการจาํหน่ายต่อสปัดาห์ 3.24 0.94 ปานกลาง 

 อุปกรณ์ทีใชว้างจาํหน่ายสินคา้ 3.73 1.12 มาก 
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ตารางที 2   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงาน 

                   กิจกรรมตลาดสีเขียว(ต่อ)                                                                                                           n = 88           
                                                                                                                                                   

                                รายละเอียด ค่าสถิติ แปลความหมาย 

 S.D 

 มีเครืองแต่งกายทีเหมาะสม 3.61 0.78 มาก 

 มีการคมนาคมสะดวกจากจุดทีผลิตไปจุดจาํหน่าย 4.10 0.94 มาก 

 ระยะทางจากจุดทีผลิตไปจุดจาํหน่ายไม่ไกลเกินไป 3.81 0.96 มาก 

 มีรถขนส่งสินคา้ไปจาํหน่ายอยา่งสะดวก 4.01 1.01 มาก 

 

    3. ข้อมูลพนืฐานของประชาชนทบีริโภคสินค้าในตลาดสีเขียว   

            พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 80.9 เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 19.1  เป็นเพศชาย   ร้อยละ 63.0   

มีอายุมากกว่า  40 ปี  อายุเฉลีย 42.5 ปี การศึกษาส่วนมากร้อยละ 24.9 เรียนจบปริญญาตรีหรือสูงกว่า  รองลงมา 

มธัยมศึกษาตอนปลาย  ประถมศึกษาปลาย  ประถมศึกษาตน้  มธัยมศึกษาตอนตน้ และอนุปริญญา  ร้อยละ 20.8  

19.1  16.2  10.4  และ 8.7 ตามลาํดบั  ร้อยละ 42.2  มีอาชีพทาํการเกษตร  รองลง รับราชการ  คา้ขาย และ นักศึกษา 

ร้อยละ 26.6   16.8  และ 14.4 ตามลาํดบั   ร้อยละ 48.0 มาซือสินคา้ในตลาดสีเขียว 3-4 ครังต่อเดือน รองลงมา 1-2 

ครัง และ มากกว่า 4 ครัง ร้อยละ 34.7 และ 17.3 ตามลาํดบั  เฉลียมาซือสินคา้ในตลาดสีเขียว   3.5 ครังต่อเดือน ดงั

แสดงในตารางที 3 

                  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชาชนทีมาเลือกซือสินค้าในตลาดสีเขียวส่วนมากเป็นผูห้ญิงมีหลาย

อาชีพตงัแต่ ทาํการเกษตร รับราชการ  คา้ขาย และ นกัศึกษา เมือดูสดัส่วนแลว้ จะเห็นว่ากลุ่มอาชีพอืนๆทีไม่ไดท้าํ

การเกษตร มีจาํนวนทีสูงมาก เนืองจากตอ้งการสินคา้ทีปลอดภยัมาบริโภค ในส่วนของการซือสินคา้นัน ตลาดสี

เขียวส่วนมากจะเปิดจาํหน่ายผลผลิตสปัดาห์ละ 1 ครัง เนืองจากผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรมีไม่มากไม่สามารถเปิด

จาํหน่ายไดทุ้กวนั จึงทาํใหป้ระชาชนทีรักสุขภาพ มาซือสินคา้ในตลาดสีเขียวเกือบทุกนดัทีเปิดตลาด 

 

              4. ความพงึพอใจของประชาชนต่อตลาดสีเขียว   

           ความพึงพอใจของประชาชนต่อตลาดสีเขียว แบ่งออกเป็น 3  ดา้น  ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการตลาดสี 

เขียว  2) ผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  และ 3) ผลผลิตทีนาํไปจาํหน่าย  โดยมีรายละเอียดดงันี 

           4.1 การบริหารจดัการตลาดสีเขียว  

           ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นการบริหารจดัการตลาดสีเขียว  ในระดบัมาก   

ประเด็น  ช่วงเวลาทีจาํหน่ายสินคา้  = 3.96   สถานทีจาํหน่าย  = 3.92   ระยะเวลาทีจาํหน่าย   = 3.90     วนัที

จาํหน่าย  = 3.51    ในระดบัปานกลาง  ประเด็น อุปกรณ์วางจาํหน่ายสินคา้    = 3.47      จาํนวนครังในการ

จาํหน่ายต่อสัปดาห์  = 2.94    มีสือประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจต่อลูกคา้  = 2.84  โดยรวมแลว้มีความพึง

พอใจต่อการบริหารจดัการตลาดสีเขียว  ในระดบัปานกลาง    = 3.48    
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                 4.2 ผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว   

           ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว    ใน 

ระดบัมาก  ประเด็น มีการพดูจาประชาสมัพนัธที์ดี   = 3.66   มีเครืองแต่งกายทีเหมาะสม   = 3.56  โดยรวมแลว้

มีความพึงพอใจต่อผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  ในระดบัมาก    = 3.60    

                 4.3 ผลผลิตทีนาํไปจาํหน่าย   

                    ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นผลผลิตทีนาํไปจาํหน่าย    ในระดบัมาก  

ประเด็น คุณภาพสินคา้ของอาหารตามธรรมชาติ   = 3.97  พืช  = 3.79  เนือไก่  = 3.72    ปลา   = 3.62  ไข่ไก่ 

 = 3.61  เนือสุกร  = 3.57  ไข่เป็ด  = 3.52    ในระดบัปานกลาง  ประเด็นภาชนะบรรจุภณัฑสิ์นคา้   = 3.41  

ความหลากหลายของสินคา้   = 3.23  คุณภาพเนือเป็ด   = 3.22  ผลผลิตไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานที

เกียวขอ้ง   = 3.12  ราคาสินคา้ทีจาํหน่าย   = 3.05  การแปรรูปสินคา้   = 2.78  โดยรวมแลว้มีความพึงพอใจต่อ

ผลผลิตทีนาํไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  ในระดบัปานกลาง    = 3.39  ดงัแสดงในตารางที 4 

                 ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าประชาชนทีบริโภคสินคา้ มีความพึงพอใจต่อผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในระดบั

มาก รองลงมามีความพึงพอใจต่อผลผลิต และ การบริหารจดัการตลาดสีเขียว ภาพรวมแลว้มีความพึงพอใจต่อตลาด

สีเขียวในระดบัปานกลาง  = 3.49 แสดงใหเ้ห็นว่าผูน้าํผลผลิตไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียวมีการแต่งกายทีเหมาะสม 

มีมนุษยสมัพนัธที์ดี  ในส่วนของการบริหารจดัการตลาด  ประเด็นทีประชาชนมีความพึงพอใจน้อย ไดแ้ก่ จาํนวน

ครังในการจาํหน่ายผลผลิต และการประชาสมัพนัธ ์  โดยมีความตอ้งการให้เปิดจาํหน่ายผลผลิตมากกว่า 1 ครังต่อ

สัปดาห์ และจดัทาํทีวางสินค้าให้เหมาะสมมีผา้พลาสติกรองก่อนวางสินค้า พร้อมให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้

ผูบ้ริโภคทราบถึงความปลอดภยัในการเลือกซือสินคา้ มีสือทีแสดงให้เห็นถึงการผลิตดา้นต่างๆทงัพืช ปลา และ

สัตว์ สําหรับความพึงพอใจต่อผลผลิตนัน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผลผลิตในระดับมาก แต่

ต้องการให้เพิมความหลากหลายของชนิดสินค้า  และ มีการแปรรูปสินค้ามาจาํหน่ายเพิมมากขึน ตลอดจน

หน่วยงานทีเกียวขอ้งจะตอ้งใหก้ารรับรองผลผลิตทีออกมาจาํหน่าย จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค

เพิมมากขึน สร้างรายไดที้ยงัยนืใหแ้ก่เกษตรกร 

 

                 5  เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนทีบริโภคสินค้าในตลาดสีเขียว  

           เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อตลาดสีเขียว  แบ่งออกเป็น 3  ดา้น  ไดแ้ก่ 1) การบริหาร 

จดัการตลาดสีเขียว  2) ผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  และ 3) ผลผลิตทีนาํไปจาํหน่าย  โดยมีรายละเอียด

ดงันี 

          1 การบริหารจดัการตลาดสีเขียว  

           ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการตลาดสีเขียวของจงัหวดัสุรินทร์และร้อยเอด็  

ในระดบัทีเท่ากนั  = 3.48   รองลงมา จงัหวดัอาํนาจเจริญ   = 3.35   และยโสธร  = 2.86    แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที (P<0.05) 

                 2 ผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว   

           ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผูน้าํสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว  ของจงัหวดัร้อยเอด็   = 3.79      



 

 

31

 

รองลงมา จงัหวดัสุรินทร์  = 3.68    อาํนาจเจริญ   = 3.50   และยโสธร  = 3.34    แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที (P<0.05) 

                 3 ผลผลิตทีนาํไปจาํหน่าย   

           ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลผลิตทีนาํไปจาํหน่ายตลาดสีเขียวของจงัหวดัสุรินทร์    = 3.73      

รองลงมา จงัหวดัร้อยเอ็ด  = 3.57    อาํนาจเจริญ  = 3.27   และยโสธร  = 2.74   แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที (P<0.05)   ดงัแสดงในตารางที 5 

                  ผลการศึกษา ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อตลาดสีเขียวจงัหวดัสุรินทร์และร้อยเอด็ เนืองจากตลาดสี

เขียวจงัหวดัสุรินทร์  เป็นตลาดทีเปิดจาํหน่ายในระดบัจงัหวดัแห่งแรกของพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

โดยมีส่วนราชการบูรณาการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือง ไดมี้การจาํหน่ายผลผลิตในช่วงเชา้ของวนัเสาร์ทุก

สัปดาห์บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวดั   ส่วนราชการทุกส่วนให้ความสาํคญัในการส่งเสริมทาํเกษตร

อินทรีย ์จนเกิดมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องสุรินทร์ซึงนบัเป็นจงัหวดัเดียวทีกาํหนดมาตรฐานของตนเองได ้จึงทาํ

ใหผู้บ้ริโภคใหค้วามมนัใจในผลผลิตทีเกษตรกรนาํมาจาํหน่าย  มีเกษตรกรสมาชิกจาํนวนมาก ผลผลิตดา้นปศุสัตว ์

เกษตรกรมีการเลียงไก่ไข่ และ สุกรชีวภาพ(หมูหลุม)จาํนวนมาก มีสินคา้ออกมาจาํหน่ายอย่างต่อเนืองทุกครัง  

ประชาชนจึงมีความพึงพอใจต่อผลผลิตทีนาํมาจาํหน่าย 

                  ตลาดสีเขียวจงัหวดัร้อยเอด็ เป็นตลาดทีเปิดจาํหน่ายในระดบัอาํเภอ บริเวณเทศบาลปทุมรัตต ์  สมาชิกมี

การรวมกลุ่มในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เอง หน่วยงานราชการใหก้ารสนบัสนุนเป็นบางหน่วยโดยไดแ้บบอย่าง

และแนวคิดจากตลาดสีเขียวสุรินทร์ เกษตรกรทีเขา้ร่วมโครงการอยู่ในพืนทีอาํเภอเท่านัน จึงทาํให้มีสมาชิกยงัไม่

มาก ทาํใหผ้ลผลิตทีออกมาจาํหน่ายไม่ต่อเนือง แต่กลุ่มสมาชิกดงักล่าวสามารถทีจะกาํหนดขอ้บงัคบัในการผลิต

และใชต้รวจสอบการผลิตของสมาชิกเองภายในกลุ่ม เพือสร้างความมนัใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดใ้นระดบัหนึง                     

                  ตลาดสีเขียวจงัหวดัอาํนาจเจริญ เป็นตลาดทีเปิดจาํหน่ายในระดบัจังหวดั โดยมีส่วนราชการให้การ

สนบัสนุน ไดมี้การจาํหน่ายผลผลิตในช่วงบ่ายของวนัพุธทุกสัปดาห์บริเวณสวนสาธารณะมิงมงคล ใจกลางเมือง

อาํนาจเจริญ ซึงเทศบาลเมืองอาํนาจเจริญจดัให้เป็นแหล่งพกัผ่อนและออกกาํลงักายของคน มีซุม้ศาลาทีสวยงาม 

มนัคง กนัแดดกนัฝนได ้จาํนวน  24 ซุม้ และใชเ้ป็นทีจาํหน่ายผลผลิตดว้ย ถา้พิจารณาเฉพาะเรืองสถานทีจาํหน่าย 

จึงมีความเหมาะสมมากกว่าจงัหวดัอืน แต่ผลผลิตทีนาํมาจาํหน่ายยงัไม่มีความหลากหลายและต่อเนือง 

                   ตลาดสีเขียวจงัหวดัยโสธร เป็นตลาดทีเปิดจาํหน่ายในระดบัจงัหวดัและอาํเภอ ไดมี้การจาํหน่ายผลผลิต

ในช่วงเชา้ของวนัเสาร์ทุกสปัดาห์บริเวณสถานีขนส่งเก่า และบริเวณโรงพยาบาลอาํเภอทรายมลู สมาชิกเกิดการ

รวมกลุ่มในการผลิตและจาํหน่ายมานานแลว้  มีสมาชิกจาํนวนมาก  ผลผลิตออกจาํหน่ายต่อเนือง แต่ส่วนราชการยงั

ไม่ใหค้วามสาํคญัทงัในเรืองการประชาสมัพนัธ ์ การพฒันาสถานทีจาํหน่าย จึงทาํใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจนอ้ย

กว่าตลาดสีเขียวแห่งอืน 
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ตารางที 3  จาํนวนและร้อยละขอ้มลูพืนฐานของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียว                          n =   173   

   

                           ขอ้มลูพืนฐาน จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     

           ชาย                                     33 19.1 

            หญิง 140 80.9 

2. อาย ุ        

              > 40 109 63.0 

             ≤ 40 64 37.0 

             (เฉลีย 42.5  ปี   สูงสุด 69  ปี   ตาํสุด 13 ปี)   

3. การศึกษา     

              ประถมศึกษาตน้ 28 16.2 

              ประถมศึกษาปลาย 33 19.1 

              มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 10.4 

              มธัยมศึกษาตอนปลาย 36 20.8 

              ปวส/อนุปริญญา 15 8.7 

              ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 43 24.9 

4. อาชีพหลกั       

              ทาํการเกษตร     73 42.2 

              รับราชการ    46 26.6 

              คา้ขาย 29 16.8 

              นกัศึกษา 25 14.4 

5. ซือสินคา้ตลาดสีเขียวต่อเดือน    

              1 - 2  ครัง 60 34.7 

              3 - 4  ครัง 83 48.0 

             มากกว่า  4  ครัง 30 17.3 

             (เฉลีย  3.5  ครัง   สูงสุด 10  ครัง   ตาํสุด 1 ครัง)   
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ตารางที 4   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียว               

                                                                                                                                                                n =  173      

                                รายละเอียด ค่าสถิติ แปลความหมาย 

 S.D 

1. การบริหารจดัการตลาดสีเขียว 3.48 0.56 ปานกลาง 

 สถานทีจาํหน่าย 3.92 0.92 มาก 

 วนัทีจาํหน่าย 3.51 0.70 มาก 

 ระยะเวลาทีจาํหน่าย 3.90 1.03 มาก 

 ช่วงเวลาทีจาํหน่ายสินคา้ 3.96 0.98 มาก 

 จาํนวนครังในการจาํหน่ายต่อสปัดาห์ 2.94 0.64 ปานกลาง 

 อุปกรณ์วางจาํหน่ายสินคา้ 3.47 0.64 ปานกลาง 

  มีสือประชาสมัพนัธส์ร้างความเขา้ใจต่อลกูคา้ 2.84 0.70 ปานกลาง 

2. ผู้นําสินค้าไปจาํหน่าย 3.60 0.37 มาก 

 มีเครืองแต่งกายทีเหมาะสม 3.56 0.64 มาก 

 มีการพดูจาประชาสมัพนัธที์ดี 3.66 0.47 มาก 

3. ผลผลติ 3.39 0.55 ปานกลาง 

 ราคาผลผลิตทีจาํหน่าย 3.05 0.56 ปานกลาง 

 ภาชนะบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 3.41 0.68 ปานกลาง 

 การแปรรูปสินคา้ 2.78 0.85 ปานกลาง 

  ผลผลิตไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 3.12 0.68 ปานกลาง 

  มีความหลากหลายของผลผลิต 3.23 0.63 ปานกลาง 

คุณภาพของผลผลิต  แยกเป็น    

 พืช 3.79 0.91 มาก 

 ปลา 3.62 0.82 มาก 

 อาหารตามธรรมชาติ เช่น  เห็ด  ปู  หอย  แมลง ฯลฯ 3.97 1.04 มาก 

 ไข่เป็ด 3.52 0.69 มาก 

 ไข่ไก่ 3.61 0.72 มาก 

 เนือไก่ 3.72 1.05 มาก 

 เนือเป็ด 3.22 0.89 ปานกลาง 

 เนือสุกร 3.57 1.24 มาก 

 ภาพรวมความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ต่อตลาดสีเขียว 3.49 0.43 ปานกลาง 
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ตารางที 5  เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียวจาํแนกเป็นรายจงัหวดั                                 

                                                                                                                                                                        n  =  173      

                                รายละเอียด ร้อยเอด็ สุรินทร์ ยโสธร อาํนาจเจริญ ค่า f 

 S.D  S.D  S.D  S.D  

1. การบริหารจดัการตลาดสีเขียว 3.48 0.56 3.48 0.56 2.86 0.37 3.35 0.67 65.49* 

 สถานทีจาํหน่าย 4.29 0.58 4.19 0.88 2.86 0.58 4.42 0.60 43.56* 

 วนัทีจาํหน่าย 3.98 0.59 3.65 0.66 2.97 0.44 3.19 0.60 24.14* 

 ระยะเวลาทีจาํหน่าย 4.71 0.50 4.26 0.92 2.84 0.55 3.23 0.76 61.66* 

 ช่วงเวลาทีจาํหน่าย (เชา้หรือบ่าย) 4.78 0.42 4.35 0.77 2.76 0.64 3.42 0.50 91.70* 

  จาํนวนครังในการจาํหน่ายต่อสปัดาห์ 2.76 0.75 3.04 0.53 2.92 0.49 3.10 0.70 2.51 

 อุปกรณ์วางจาํหน่ายสินคา้ 3.96 0.28 3.68 0.54 2.95 0.52 2.97 0.54 46.43* 

  มีสือประชาสมัพนัธส์ร้างความเขา้ใจต่อ

ลกูคา้ 

2.76 0.56 2.88 0.68 2.70 0.57 3.10 0.97 2.18 

2. ผู้นําสินค้าไปจาํหน่าย 3.79 0.29 3.68 0.32 3.34 0.37 3.50 0.34 15.86* 

มีเครืองแต่งกายทีเหมาะสม 3.92 0.27 3.75 0.54 3.03 0.64 3.29 0.69 23.97* 

มีการพดูจาประชาสมัพนัธที์ดี 3.67 0.47 3.63 0.48 3.65 0.48 3.70 0.46 0.23 

3. ผลผลติ 3.57 0.28 3.73 0.37 2.74 0.34 3.27 0.65 48.38* 

 ราคาสินคา้ทีจาํหน่าย 3.06 0.24 3.11 0.45 2.84 0.76 3.19 0.74 2.69* 

 ภาชนะบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 3.57 0.74 3.63 0.62 3.03 0.37 3.23 0.76 8.38* 

 การแปรรูปสินคา้ 1.67 0.52 3.62 0.78 2.78 0.71 3.06 0.68 32.46* 

 ผลผลิตไดรั้บรับรองจากหน่วยงานอืน 2.76 0.59 3.53 0.67 2.89 0.57 3.32 0.79 6.54* 

  มีความหลากหลายของสินคา้ 3.08 0.76 3.60 0.53 2.95 0.32 3.29 0.69 6.56* 

คุณภาพของสินคา้  แยกเป็น          

 พืช 4.10 0.74 4.30 0.82 3.00 0.33 3.29 0.86 31.27* 

 ปลา 4.16 0.42 3.95 0.58 2.65 0.63 3.39 0.76 54.57* 

อาหารตามธรรมชาติ เช่น  เห็ด  ปู  หอย   4.71 0.58 4.42 0.92 3.03 0.49 3.13 0.81 56.84* 

 ไข่เป็ด 3.67 0.47 3.73 0.52 3.08 0.83 3.42 0.81 8.94* 

 ไข่ไก่ 3.90 0.42 3.86 0.48 2.92 0.89 3.52 0.68 22.43* 

 เนือไก่ 4.37 0.56 4.26 0.85 2.41 0.69 3.29 0.64 70.04* 

 เนือเป็ด 3.53 0.58 3.67 0.64 2.16 0.80 3.19 0.75 40.86* 

 เนือสุกร 3.86 0.46 4.68 0.57 1.86 0.95 3.13 0.81 131.26* 

 ภาพรวมความพึงพอใจ ต่อตลาดสีเขียว 3.75 0.17 3.71 0.32 2.98 0.27 3.31 0.40 64.60* 

หมายเหตุ    * แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที (P<0.05) 
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                         5.1  เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนทีบริโภคสินค้าในตลาดสีเขียวจาํแนกตามเพศ                                      

                      ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียวจาํแนกตามเพศ พบว่า

เพศแตกต่างกนั ค่าเฉลียความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นผลผลิตในประเด็นคุณภาพของผลผลิตจากปลา แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที (P<0.05) โดยพบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจ มากกว่าเพศหญิง  ดังแสดงใน

ภาคผนวกตารางที 1 

                      ผลการศึกษาครังนี  พบว่าเพศชายมีความพึงพอใจคุณภาพของผลผลิตจากปลา มากกว่าเพศหญิง  ทงันี 

อาจเป็นเพราะว่า ปลาทีนาํมาจาํหน่ายนนัส่วนมากเกษตรกรจะหาปลามาจากธรรมชาติในนาขา้ว  บ่อนาํธรรมชาติ

และบ่อเลียงของเกษตรกรเอง ตามลาํดบั ซึงเพศชายชอบทีจะหาปลาธรรมชาติเพือประกอบเป็นอาหารอยูแ่ลว้ การที

ตลาดสีเขียวมีปลามาจาํหน่าย จึงมีความพึงพอใจมากกว่า 

                        5.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจ ของประชาชนทีบริโภคสินค้าในตลาดสีเขียวจําแนกตามระดับ

การศึกษา                    

                       ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียวจาํแนกตามระดับ

การศึกษา  พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีค่าเฉลียความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นผลผลิตทีแตกต่างกนั

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที (P<0.05) โดยพบว่า กลุ่มทีมีการศึกษาสูงกว่าประถมศึกษา มีความพึงพอใจ มากกว่า

กลุ่มทีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  ดงัแสดงใน ภาคผนวกตารางที 2 

                       ผลการศึกษาครังนี  พบว่ากลุ่มการศึกษาทีสูงกว่าประถมศึกษา มีความพึงพอใจดา้นผลผลิต มากกว่า

กลุ่มทีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ทงันี อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มการศึกษาทีสูงกว่าประถมศึกษาอาจเป็นกลุ่มที

ไดรั้บข่าวสารผา่นทางสือต่างๆในการเลือกซือสินคา้  จึงใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพของผลผลิต เพือความปลอดภยั

ของตนเอง 

                    5.3 เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนทีบริโภคสินค้าในตลาดสีเขยีว จาํแนกตามระดับอาย ุ

                       ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียวจาํแนกตามระดบัอาย ุ 

พบว่า กลุ่มอายุแตกต่างกนัมีค่าเฉลียความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นการบริหารจดัการตลาดและผลผลิต ใน

ประเด็น สถานทีจาํหน่าย  ระยะเวลาทีจาํหน่าย จาํนวนครังในการจาํหน่ายต่อสัปดาห์ และความหลากหลายของ

สินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที (P<0.05) ดงัแสดงใน ภาคผนวกตารางที 3 

                       ผลการศึกษาครังนี  พบว่ากลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจดา้นการบริหารจดัการตลาดและ

ผลผลิต แตกต่างกนักบักลุ่มทีมีอายุน้อยกว่า 40 ปี ทงันีอาจเป็นเพราะกลุ่มอายุทีแตกต่างกนัจะให้ความสาํคญัต่อ

ตลาดสีเขียวในประเด็นทีต่างกนั โดยกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปีจะให้ความสาํคญัในประเด็นความหลากหลายสินคา้

และจาํนวนครังในการจาํหน่ายต่อสปัดาห์ และกลุ่มอายมุากกว่า 40 ปี จะใหค้วามสาํคญัในประเด็นสถานทีจาํหน่าย  

และ ระยะเวลาทีจาํหน่าย 

                        5.4 เปรียบเทียบความพงึพอใจ ของประชาชนทีบริโภคสินค้าในตลาดสีเขียวจาํแนกตามอาชีพ                   

                       ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีบริโภคสินคา้ในตลาดสีเขียวจาํแนกตามกลุ่มอาชีพ  

พบว่า กลุ่มอาชีพแตกต่างกนัมีค่าเฉลียความพึงพอใจต่อตลาดสีเขียวดา้นการบริหารจดัการตลาดและผลผลิต ใน

ประเด็น จาํนวนครังในการจาํหน่ายต่อสปัดาห์  ผลผลิตไดรั้บการรับรองจากหน่วยงาน ความหลากหลายของสินคา้ 
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คุณภาพของผลผลิตปลา   ไข่เป็ด  ไข่ไก่  เนือไก่  เนือเป็ด และเนือสุกร ทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที 

(P<0.05) ดงัแสดงใน ภาคผนวกตารางที 4 

                      ผลการศึกษาครังนี  พบว่ากลุ่มอาชีพขา้ราชการ มีความพึงพอใจดา้นการบริหารจดัการตลาดและ

ผลผลิต แตกต่างกนักบักลุ่มไม่ไดรั้บราชการ ทงันีอาจเป็นเพราะกลุ่มรับราชการ จะให้ความสาํคญักบัคุณภาพของ

อาหารปลอดภยัเพือสุขภาพของตนเองทีมากกว่า  

 

                     6. ปัญหา  อุปสรรคในการผลติสินค้าปลอดภยัและการจาํหน่ายผลผลติในตลาดสีเขยีว 

                     จากการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการผลิตสินค้าปลอดภยัและการจาํหน่ายผลผลิตในตลาดสีเขียว 

สามารถสรุปปัญหาอุปสรรค ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  การผลิต  การจาํหน่าย และ การบริหารจดัการตลาด  พบว่า

เกษตรกรมีปัญหาเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี 

                        6.1 เกษตรกรร้อยละ  70.6  ขาดความรู้เรืองการแปรรูปสินคา้เพือเพิมมลูค่า เช่น  การทาํอาหาร

สาํเร็จรูป เนือแดดเดียว  แหนม  ไสก้รอก เป็นตน้ 

                        6.2 เกษตรกรร้อยละ  58.5  ขาดความรู้ความเขา้ใจในการผลิตเกษตรอินทรียแ์ละปศุสตัวอิ์นทรีย ์

รวมทงัไม่ปฏิบติัตามเกณฑข์อ้บงัคบัการผลิต 

                        6.3 เกษตรกรร้อยละ  46.8  ไม่สามารถเพิมกาํลงัในการผลิตสินคา้ปศุสตัวไ์ดม้าก เนืองจากขาด

แคลนอาหารสตัวที์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอินทรีย ์ 

                        6.4 เกษตรกรร้อยละ  45.6  เห็นว่าสถานทีจาํหน่ายเป็นตลาดเคลือนที เมือจาํหน่ายเสร็จแลว้ก็เก็บ

อุปกรณ์กลบัดว้ย จึงไม่สะดวกในการจาํหน่าย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

                        6.5 เกษตรกรร้อยละ  42.8  เห็นว่าระยะทางจากกลุ่มผลิตถึงสถานทีจาํหน่ายทาํใหมี้ตน้ทุนค่าขนส่ง

มากขึน 

                        6.6 เกษตรกรร้อยละ  39.7  เห็นว่า เกษตรกรส่วนมากจะผลิตสินคา้แบบเดียวกนัทาํใหไ้ม่มีความ

หลากหลายของผลผลิตจึงไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเต็มที 

                        6.7  เกษตรกรร้อยละ  29.9 เห็นว่า ตลาดสีเขียวขาดการประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้ริโภครับทราบถึงการ

จาํหน่ายผลผลิตปลอดภยัและสือแสดงใหเ้ห็นการผลิตของเกษตรกร 

 

                         

 


