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บทคดัย่อ 
 

                  การวจิยันีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

ทีมีต่อผลิตภณัฑป์ศุสตัวอิ์นทรีย ์และตลาดสีเขียว ของพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งจากประชากรทงัหมดทีเขา้ร่วมโครงการปศุสตัวอิ์นทรีย ์จาํนวน 88 ราย และ จากประชาชนผูบ้ริโภค

ทีมาซือสินคา้ในตลาดสีเขียว จาํนวน 173 ราย  เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยใชแ้บบสอบถามในระหว่างเดือน

สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  2557  วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป    อธิบายผลการศึกษา  ใชค่้าสถิติ  

ความถี    ค่าร้อยละ  ค่าเฉลียเลขคณิต   ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด   ค่า T – test   และ ค่า F– test    

               ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จส่วนมาก เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ

เฉลีย 47.2 ปี เรียนจบชนัประถมศึกษาตอนตน้   มีพืนทีทาํการเกษตรเฉลีย 22.8 ไร่ต่อราย   มีพืนทีเลียงปศุสัตว ์

เฉลีย 0.8 ไร่ต่อราย  ทาํการเกษตรแบบผสมผสานและไร่นาสวนผสมในสัดส่วนทีเท่ากนั  มีจาํนวนแรงงานใน

ครอบครัว เฉลีย  2.6 คนต่อครอบครัว สําหรับวตัถุประสงค์ของการผลิตสัตว์  เกษตรกรทงัหมดเลียงเพือ

จาํหน่ายและบริโภคในครัวเรือน ซึงชนิดสตัวที์เลียง ส่วนมาก เกษตรกรจะเลียงไก่พืนเมือง  โดยผลผลิตดา้นปศุ

สตัว ์ทีนาํไปจาํหน่ายมากทีสุด เป็นเนือไก่พืนเมือง  รองลงมาเป็นไข่ไก่    เนือเป็ด  ไข่เป็ด และเนือสุกร สาํหรับ

การนาํผลผลิตไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว เฉลีย 4.6 ครังต่อเดือน  โดยส่วนมาก มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิต 

เฉลีย 1,074.9  บาทต่อรายต่อครัง   ทงันีเห็นว่าปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานกิจกรรมตลาดสีเขียว 

ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การบริหารจดัการตลาดสีเขียว  = 3.92   ความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรกร    = 3.67   

และ เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ไปจาํหน่ายในตลาดสีเขียว   = 3.54    

             สาํหรับผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อตลาดสีเขียว  ส่วนมากเป็นเพศหญิง  มี  

อายเุฉลีย 42.5 ปี จาํนวนครังทีซือสินคา้ในตลาดสีเขียวเฉลีย 3.5 ครังต่อเดือน และ ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อ

ตลาดสีเขียวในระดบัปานกลาง  =  3.49   
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Factors contributing to the success and satisfaction of consumers for the green market in the southern part of 

the North-Eastern of Thailand. 

 

Prasit srisong  1/   and   Chamnong Changindra 2/   

 

Abstract 

The purpose of this research is, to determine the factors that influence success and satisfaction of the 

consumer about an organic livestock products and the Green market in the southern part of the North- Eastern. 

The study case samples are from 88 people of the entire population who are participating the Organic 

Livestock Program, and also 173 customers who consume the products from Green Market. Data were 

collected by interviewing during August to October 2014. Data is analyzed by using computer program. 

Described the study by using statistics, frequency, percentage, mean, Standard deviation (SD), maximum and 

minimum values, T- test  and  F- test  

According to the responders, who were interviewed, the results showed that factors which affect 

success most are female. The average age is 47.2. Majority of their education is primary school. 

They have an average farm size of 22.8 rai (Thailand unit of area equal to 1,600 square meters) per person, an 

average area of 0.8 rai per livestock farming, mixed farming and joint plantation in equal proportions. A 

number of workers in household average are 2.6 people per household. For the purposes of animal production, 

all farmers raise for sell and consume within the household. Majority of animal on farm is native chickens. 

The largest livestock product is native chicken followed by the eggs, duck eggs, duck and pork. For 

distribution, farmers would take products to the Green Market in average 4.5 times per month. The average of 

income is 1,074.9 baht each time.  So, the factors which are affected the implementation of green marketing 

activities at most are including, Green marketing management = 3.92, the strengthening of farmer 

organizations = 3.67 and farmers who produce supplies for Green market = 3.54. Most participants of the 

study, who satisfied the Green market are female with an age average of 42.5, an average of merchandise is 

3.5/month, and overall satisfaction is moderate = 3.49 
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