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      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอรายไดของเกษตรกรผูปลูกกระเจี๊ยบเขียว

อําเภอปง จังหวัดพะเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกบัสวนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู

ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับสวนประสมทางการ

ตลาดของเกษตรกรผูปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ 

สมาชิกกลุมผูปลูกกระเจี๊ยบเขียวบานศรีพรม หมู 4 อําเภอปง จังหวัดพะยา จํานวน 35 ครัวเรือน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการถดถอยอยาง

งาย (simple regression analysis)

         ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอรายไดของเกษตรกรผูปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัด

พะเยาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวาดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ดานราคา 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ ตามลําดับ สําหรับผลการ

เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เกษตรกลุมผูปลูกกระเจี๊ยบ

เขียวมีเพศ และระดับการศึกษา ไมแตกตางกัน แตเกษตรกลุมผูปลูกกระเจี๊ยบเขียวมีอายุ แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยที่สัมพันธกับสวนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผูผลิต

กระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยาพบวา ดานคุณภาพผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับสภาพทางเศรษฐกิจของ

เกษตรกรผูผลิตกระเจี๊ยบเขียว คิดเปนรอยละ 82.1, 59.3, 83.6, 80 และ 45.1 ตามลําดับ เกษตรกรยังให

ขอเสนอแนะมากที่สุดในเรื่องของการสงเสริมใหเกษตรมีการใชปุยอินทรียมากยิ่งขึ้น เพื่อลดตนทุนการผลิต



ค 
และชวยเพิ่มรายไดในการปลูกกระเจี๊ยบเขยีวและหนวยงานของรัฐควรจัดแปรรูปผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อ

เพิ่มมลูคาของกระเจี๊ยบเขียวเพื่อเปนแนวการสรางรายไดของเกษตรกรผูปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง

จังหวัดพะเยาใหเกิดความเขมแข็งจากภายในกลุมเกษตรกรผูปลูกกระเจี๊ยบเขียว สามารถเขาถึงแหลงความ

รู และนวัตกรรมดานเกษตรใหม ๆ ไดคําสําคัญ : กระเจ๊ียบเขียว, สวนประสมทางการตลาด, อําเภอปง , จังหวัดพะเยา 



ง Title : Factors in enhancing income of  Okra agriculturalists in Pong District, Phayao Author : Niphon  Hernsook Degree : Master of Business Administration (MBA) Thesis Advisor : Dr.Nittaya  Wongyos Co-Advisor : Dr.Phakaporn  Butsabong Graduated Year : 2019 Institute : Pacific Institute of Management Science Abstract 
      The study aimed to investigate 1) variable factors in enhancing income, 2) comparing 
personal factors to marketing mix and 3) relative factors to marketing mix of Okra 

growers in Pong district, Phayao. Population were the 35 members of Okra planters in 

Ban Sriporm. Questionnaires were used in collecting data. Percentage, Means, Standard 

Deviation, One-Way ANOVA and Simple regression were applied to analyze the data.

    It was found that there was significant result showing that the relation between 

income earning and the studied factors was at a high rate in all aspects. The most 

effective factor was the product itself, followed by price, promotion, marketing place 

and marketing procure respectively. In terms of marketing mix classified by basic 

individual, it was shown that there was no significant factor in genders age and 

educational degree relating to planting Okra, but ages at 0.5 significantly. For marketing 

mix, product quality, price, marketing place, promotion and process are the main factors 

in supporting economic of the Okra growers’ family at 82.1 %,59.3% 83.6%, 80% and 

45.1% respectively.

 In order to saving Okra planting cost and strengthening income, agriculturalists 

suggested no use of chemical fertilizer but organic fertilizer instead. Government sectors 

should play an important role in supporting them in valuing Okra product and the district 

would be a center of knowledge distribution in the future.

Keywords : Okra, Marketing Mix , Pong District, Phayao.
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บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา ท�ามกลางสถานการณการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตร เกษตรกรถือเป�นอาชีพกลุ�มใหญ�ท่ีสุดของประเทศไทย โดยเฉพาะเกษตรกรรายย�อยเป�นกลุ�มท่ีส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจมาก เนื่องจากเกษตรกรกลุ�มนี้จะนํารายได0มาใช0จ�ายในระดับชุมชนก�อให0เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา แต�ปรากฏว�าเกษตรกรเหล�านี้ยังไม�สามารถปรับตัวให0ทันต�อระบบการผลิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในยุคป4จจุบัน รวมท้ังขาดแคลนทุนต้ังต0นสําหรับใช0ในการประกอบกิจการเพ่ือให0เกิดรายได0ท่ีต�อเนื่องและม่ันคง จึงจําเป�นอย�างยิ่งท่ีต0องได0รับการพัฒนาและสนับสนุนในหลายมิติ ท้ังการพัฒนาด0านองคความรู0และเทคโนโลยีการผลิต ด0านการบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได0กําหนดนโยบายในป9งบประมาณ 2561 เน0นการพัฒนาคนเป�นสําคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเป�นส�วนสําคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ดังนั้น การส�งเสริมให0เกษตรกรสามารถเข0าถึงแหล�งความรู0และนวัตกรรมด0านเกษตร จะสามารถติดอาวุธทางป4ญญาให0เกษตรกรนําไปปรับใช0ได0จริงในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง เป�นการเน0นย้ําการพัฒนาเกษตรกรให0มีความเข0มแข็ง เพ่ิมศักยภาพให0กับเกษตรกรในทุกมิติ และตอบโจทยในการสร0างภูมิคุ0มกันให0กับเกษตรกรให0สามารถพ่ึงพาตนเองได0ในสถานการณการเปลี่ยนแปลงป4จจุบัน อีกท้ังจะสามารถสร0างความเข0มแข็งจากภายในในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรมของประเทศ สร0างความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ต�อไป (กรมส�งเสริมการเกษตร, 2561) กระเจี๊ยบเขียวเป�นสินค0าเกษตรส�งออกประเภทผักท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซ่ึงต�างประเทศมีการบริโภคกระเจี๊ยบเขียวอย�างแพร�หลาย โดยนิยมบริโภคฝ4กอ�อนซ่ึงมีคุณค�าอาหารสูงอุดมไปด0วยแร�ธาตุและวิตามิน กระเจี๊ยบเขียวยังเป�นสมุนไพรสําคัญช�วยเคลือบกระเพาะ บํารุงสมอง ปEองกันหลอดเลือดตีบตัน และรักษาโรคความดันโลหิตสูง (สุภาภรณ ปFติพร, 2557) ชาวญ่ีปุHนนิยมรับประทานกระเจี๊ยบเขียวเป�นอันมากด0วยเชื่อว�าพืชชนิดนี้กินแล0วดีต�อสุขภาพ ในแต�ละป9มีการส�งออกกระเจี๊ยบเขียวในรูปแบบฝ4กสดและแช�แข็ง ไปต�างประเทศคิดเป�นมูลค�าหลายร0อยล0านบาท โดยมีประเทศญ่ีปุHนเป�นประเทศคู�ค0าท่ีสําคัญมีการนําเข0ากระเจี๊ยบเขียวจากประเทศไทยถึงประมาณร0อยละ 95 ของการนําเข0าท้ังหมด รองลงมา คือ ประเทศในยุโรปและฮ�องกง แหล�งปลูกกระเจี๊ยบเขียวท่ีสําคัญในประเทศไทย ได0แก� จังหวัดในเขตภาคใต0 เช�น นราธิวาส สตูล จังหวัดในเขตภาคกลาง เช�น สุพรรณบุรี อ�างทอง ปราจีนบุรี นครปฐม เป�นต0น จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช�น นครราชสีมา สกนคร และจังหวัดในเขตภาคเหนือ เช�น เชียงใหม� เชียงราย ลําพูน และลําปาง เป�นต0น ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกรวมท้ังหมดในป9 2559 ประมาณ 170,103 ไร� มีผลผลิตรวม 236,968 ตัน (สํานักงาน



2 เศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ด0านการบริโภคภายในประเทศจะอยู�ในรูปของการบริโภคฝ4กสดบริโภคท่ัวไปตามครัวเรือน ผลผลิตท่ีเข0าสู�ตลาดในประเทศนั้นได0จากเกษตรกรท่ีปลูกเพ่ือส�งขายตลาดภายในประเทศโดยตรง ใช0พันธุในประเทศ และได0จากเกษตรกรท่ีปลูกเพ่ือส�งออกท่ีตกเกรดไม�ได0มาตรฐานท่ีจะส�งออกไปยังต�างประเทศได0  ด0วยภาวะเศรษฐกิจในป4จจุบันการดําเนินงานภาคการเกษตร การปลูกกระเจี๊ยบเขียวเป�นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรท่ีทําให0เกิดเป�นอาชีพหลักในภาคการเกษตร และพบว�ามีแนวโน0มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน มากกว�าการทํานาป9 ทํานาปรัง หรือการปลูกมันสําปะหลัง แต�เกษตรกรท่ีปลูกกระเจี๊ยวเขียว มีต0นทุนการผลิตสูง เช�นเมล็ดพันธุ, ปุNยเคมี ท่ีมีราคาสูง และยังมีโรคและแมลงศัตรูพืชของกระเจี๊ยบเขียว ได0แก� เพลี้ยจักจั่นฝEาย แมลงหวี่ขาว และแมลงประเภทปากกัดรวมถึงกลุ�มไวรัส ทําให0เกิดป4ญหาต�อเกษตรกรเป�นจํานวนมาก จึงต0องให0หน�วยงานของภาครัฐหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข0องเข0ามาช�วยแก0ไขป4ญหาดังกล�าวในการสร0างรายได0จากการปลูกกระเจี๊ยวเขียวของเกษตรกร ต0องมีแนวทางในการจัดการอบรมให0ความรู0ต้ังแต�การปลูกไปจนถึงแนะนําทางด0านการส�งเสริมการตลาด เป�นการกระตุ0นให0เกิดกระบวนการผลิตกระเจี๊ยวเขียวท่ีมีคุณภาพและได0มาตรฐานในการส�งออก และยังจะส�งเสริมด0านการเกษตรอย�างครบวงจร ได0ต้ังเปEายกระดับรายได0ของเกษตรกรอย�างยั่งยืน เพ่ือสนองทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ได0มีแนวคิดในการปรับปรุงพันธุกระเจี๊ยบเขียว เพ่ือให0ได0ผลผลิตและเมล็ดพันธุท่ีดี ต0นไม�สูงมากทําให0เก็บเก่ียวสะดวก มีความต0านทานโรคและแมลงได0ดี (ข�าวสํานักงานรัฐมนตรี 98/2559) เพ่ือให0เกษตรกรมีรายได0ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และสามารถยึดเป�นอาชีพหลักได0 พระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู�หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล0าฯ พระราชทานชื่อกระเจี๊ยบเขียวพันธุใหม� “กระเจี๊ยบเขียวธราธิป” (เทคโนโลยีชาวบ0าน, 2562) ดังนั้นการปลูกกระเจี๊ยบเขียวจึงเป�นทางเลือกใหม�อีกทางหนึ่งหนึ่งของเกษตรกร ในการสร0างรายได0จากรายป9 มาเป�นรายวัน สามารถทดแทนการปลูกมันสําปะหลังและข0าวโพดในพ้ืนท่ีของจังหวัดพะเยาได0อีกด0วย  จังหวัดพะเยามีพ้ืนท่ีปลูกกระเจี๊ยบเขียว ประมาณ 133 ไร� มีผลผลิตราว 163 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกใน อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต0 อําเภอจุน อําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงม�วน อําเภอแม�ใจ อําเภอภูกามยาว รวมถึงอําเภอปงด0วย มีการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือส�งออกไปยังต�างประเทศ มีการแนะนําส�งเสริมการผลิตให0เป�นไปตามมาตรฐานท่ีต�างประเทศต0องการ ท้ังจากหน�วยงานราชการและเอกชนท่ีรับซ้ือเพ่ือส�งออกไปยังตลาดต�างประเทศ แต�อย�างไรก็ตามยังไม�มีการศึกษาอย�างชัดเจนเก่ียวกับรูปแบบการสร0างรายได0 ดังนั้นผู0วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยป4จจัยท่ีมีผลต�อรายได0ของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ว�า เกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวมีสภาพทางเศรษฐกิจอย�างไร มีการตลาดอย�างไร รวมไปถึงการมีส�วนร�วมของเกษตรในกลุ�มตลอดจนมีป4ญหาและข0อเสนอแนะเก่ียวกับการผลิตและการตลาดอย�างไร ท้ังนี้เพ่ือจะได0นําผลการวิจัยไปใช0เป�นในการพัฒนาและต�อยอดผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค�าและช�องทางทางการตลาดต�อไป 



3 1.2 คําถามการวิจัย การวิจัยเรื่อง ป4จจัยท่ีมีผลต�อรายได0ของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา มีคําถามท่ีเก่ียวข0องกับการวิจัย ดังนี้ 1. ป4จจัยท่ีมีผลต�อรายได0ของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยาเป�นอย�างไร 1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย การวิจัยเรื่องป4จจัยท่ีมีผลต�อรายได0ของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาป4จจัยท่ีมีผลต�อรายได0ของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวอําเภอปง จังหวัดพะเยา2. เพ่ือเปรียบเทียบป4จจัยส�วนบุคคลกับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา 3. เพ่ือศึกษาป4จจัยท่ีสัมพันธกับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา 1.4 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยเรื่อง ป4จจัยท่ีมีผลต�อรายได0ของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ผู0วิจัยได0กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว0ดังนี้ 1.4.1 ขอบเขตด0านพ้ืนท่ี การวิจัยครั้งนี้ กําหนดพ้ืนท่ีบริเวณในหมู�ท่ี 4 หมู�บ0านศรีพรม เขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา 1.4.2 ขอบเขตด0านประชากร ประชากรท่ีใช0ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได0แก� เกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวหมู�ท่ี 4 บ0านศรีพรม เขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 35 ครัวเรือน 1.4.3 ขอบเขตด0านระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใช0ในการศึกษาครั้งนี้ เดือนกุมภาพันธ 2562 – เดือนกันยายน 2562 1.5 สมมติฐานการวิจัย เพ่ือเป�นแนวทางในการวิจัย ผู0วิจัยได0ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 1. เกษตรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียว บ0านศรีพรม ในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศ อายุระดับการศึกษาต�างกัน มีความคิดเห็นต�อป4จจัยส�วนประสมทางการตลาด แตกต�างกัน 2. ส�วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจของเกษตรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในพ้ืนท่ีอําเภอปง จังหวัดพะเยา 



4 1.6 กรอบแนวคิดท่ีใช.ในการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้  ได0ศึกษาการสร0างรายได0ของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา แนวคิดทฤษฎีป4จจัยส�วนประสมทางการตลาดของ Kotler (1997, 92) มาประยุกตเป�นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพต�อไปนี้          ตัวแปรอิสระ                                            ตัวแปรตาม                           ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการทําวิจัย   รายได.ของเกษตรกร ผู.ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  สภาพทางเศรษฐกิจ ของเกษตรกรผู.ผลิตกระเจี๊ยบเขียว 1. อาชีพท่ีเป�นรายได0หลัก 2. อาชีพท่ีเป�นรายได0เสริม 3. ลักษณะและจํานวนการถือครองพ้ืนท่ีการผลิตกระเจี๊ยบเขียว 4. ต0นทุนและรายได0ต�อไร�ในการผลิตกระเจี๊ยบเขียว ป�จจัยส7วนประสมทางการตลาด ของเกษตรกรผู.ผลิตกระเจี๊ยบเขียว 1. ผลิตภัณฑ  2. ราคา  3. ช�องทางการจัดจําหน�าย  4. การส�งเสริมการตลาด  5. กระบวนการ  ป�จจัยส7วนบุคคลของเกษตรกร ผู.ผลิตกระเจี๊ยบเขียว 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 



5 1.1.1 ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได0แก� 1.1 ป4จจัยส�วนบุคคลของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียว 1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียว 1.3 ป4จจัยส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียว  2. ตัวแปรตาม ได0แก� 2.1 ป4จจัยท่ีมีผลต�อรายได0ของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  1.7 ประโยชน&ท่ีคาดว7าจะได.รับ การวิจัยเรื่อง ป4จจัยท่ีมีผลต�อรายได0ของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้เพ่ือ 1. หน�วยงานท่ีเก่ียวข0องสามารถนําข0อมูลท่ีได0ไปกําหนดแนวทางสนับสนุนหรือเพ่ิมช�องทาง การจําหน�ายกระเจี๊ยบเขียวให0แก�เกษตรกร รวมท้ังการพิจารณาหาแนวทางในการแก0ไขป4ญหาให0กับเกษตรกรผู0ผลิตกระเจี๊ยบเขียวต�อไป 2. เกษตรกรและผู0ท่ีสนใจปลูกกระเจี๊ยบเขียวรายใหม�สามารถนําข0อมูลท่ีได0ไปประกอบ การตัดสินใจในการกําหนดแผนการผลิตกระเจี๊ยบเขียว อันจะส�งผลให0สามารถผลิตกระเจี๊ยบเขียวได0อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังได0แนวทางในการพัฒนาและต�อยอดผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค�าและช�องทางทางการตลาดต�อไป 3. เกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวสามารถไปประยุกตใช0ในการพัฒนาการตลาดในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีคล0ายคลึงกันต�อไป  1.8 นิยามศัพท& ในการวิจัยเรื่อง ป4จจัยท่ีมีผลต�อรายได0ของเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ผู0วิจัยได0ให0คํานิยามศัพทท่ีใช0เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้  เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการค0าในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา   การผลิต หมายถึง การผลิตกระเจี๊ยบเขียวเริ่มต้ังแต�การเตรียมดิน พ้ืนท่ีปลูก หาแหล�งพันธุ หยอดเมล็ดพันธุ พรวนดิน ให0น้ํา ให0ปุNย จนกระท่ังเก็บเก่ียวผลผลิต  การตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีมีผลทําให0ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวเคลื่อนย0ายจากแหล�งผลิตของเกษตรกรไปยังผู0รับซ้ือ รวมถึงการขนส�ง การคัดเกรดและการจําหน�าย  



6             ป4จจัยส�วนประสมทางการตลาด  หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได0 เพ่ือตอบสนองความต0องการของลูกค0า ประกอบด0วย ด0านผลิตภัณฑ ด0านราคา ด0านช�องทางการจัดจําหน�าย ด0านการส�งเสริมการคลาด และด0านกระบวนการ  ด0านผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งท่ีเกษตรกรผู0ปลูกกระเจี๊ยบเขียวให0ความสําคัญในการบริโภคทําให0ลูกค0าเกิดความพึงพอใจ ด0านราคา หมายถึง จานวนเงินตราท่ีต0องจ�าย เพ่ือให0ได0รับผลประโยชนจากการใช0ผลิตภัณฑช�องทางการจัดจําหน�าย หมายถึง การจัดจําหน�ายผลิตภัณฑเพ่ือให0ถึงผู0บริโภค ด0านการส�งเสริมการตลาด หมายถึง สิ่งนี้จะใช0ในการจูงใจลูกค0ากลุ�มเปEาหมายให0เกิดความต0องการในการซ้ือผลิตภัณฑ ด0านกระบวนการ หมายถึง เป�นกิจกรรมท่ีเก่ียวข0องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติเพ่ือมอบการให0บริการอย�างถูกต0องรวดเร็ว 



บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง การวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีส�วนประสมทางการตลาด 2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการธุรกิจชุมชน 2.1.3 การปลูกกระเจี๊ยบเขียว 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีส วนประสมทางการตลาด         ป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด (4 Ps) การตลาดเป:นกระบวนการทางสังคมและการ1. ผลิตภัณฑK หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเป:นหรือความต�องการของผู�ซ้ือให�เกิดความพึงพอใจ ประกอบด�วยสิ่งท่ีสัมผัสได�และสัมผัสไม�ได� เช�น บรรจุภัณฑK สี ราคา คุณภาพ ตราสินค�า และชื่อเสียงของผู�ขาย ผลิตภัณฑKอาจเป:นสินค�า บริการสถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑKท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม�มีตัวตนก็ได� ผลิตภัณฑKจึงประกอบไปด�วย สินค�า องคKการ หรือบุคคล ผลิตภัณฑKต�องมีอรรถประโยชนK มีคุณค�าในสายตาของลูกค�า การกําหนดกลยุทธKด�านผลิตภัณฑKต�องพยายามคํานึงถึงป�จจัยต�อไปนี้ บริหาร ซ่ึงแต�ละบุคคลและกลุ�มบุคคลจะได�รับสิ่งท่ีสนองความต�องการจากการเสนอ (Offering) และ การแลกเปลี่ยน (Exchanging) ผลิตภัณฑKและบริการท่ีมีคุณค�ากับบุคคลอ่ืน สามารถแสดงความหมายของการตลาดได�ดังนี้ เป:นกระบวนการทางสังคมและการบริหาร มีวัตถุประสงคK คือทาให�บุคคลแต�ละกลุ�มได�รับผลิตภัณฑKท่ีสามารถตอบสนองความต�องการและการบริการท่ีมีมูลค�าให�กับบุคคลอ่ืนในความหมายของการจัดการ (Management) การตลาด (Marketing) เป:นกระบวนการวางแผนและ การบริหารแนวความคิด  (Concerting)  เก่ียวกับการต้ังราคา (Pricing)  การส�งเสริมการตลาด(Promotion) และการจัดจําหน�าย (Distribution) ความคิด (Ideas) สินค�า (Goods) และบริการ (Service) เพ่ือสร�างการแลกเปลี่ยนท่ีตอบสนองความพึงพอใจของบุคคล (Kotler, 1994) 



8 1.1 ความหลากหลายของผลิตภัณฑK หมายถึง ความหลากหลายของสินค�าในการเลือกซ้ือผู�ซ้ือส�วนมากพอใจท่ีจะเลือกซ้ือสินค�าท่ีมีให�เลือกมาก เช�น ในรูปแบบ รุ�น ความทนทานความสามารถพิเศษ สี ชนิด ขนาด การบรรจุหีบห�อ ลักษณะ คุณภาพ เนื่องจากผู�ซ้ือมีความต�องการท่ีแตกต�างกันดังนั้น ผู�จําหน�ายจําเป:นต�องมีสินค�าให�เลือกมาก เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�ซ้ือท่ีแตกต�างกัน 1.2 คุณภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพในการทางานและความทนทานของผลิตภัณฑKถ�าสินค�าคุณภาพตํ่า ผู�ซ้ือจะไม�ซ้ือซํ้า ถ�าสินค�าคุณภาพสูงเกินอํานาจซ้ือก็ซ้ือสินค�าไม�ได� ตลาดต�องพิจารณาว�า สินค�าควรมีคุณภาพระดับใดบ�าง ต�นทุนเท�าใด จึงจะเป:นท่ีพอใจของผู�ซ้ือ รวมท้ังคุณภาพสินค�าต�องสมํ่าเสมอและมีมาตรฐาน เพ่ือสร�างการยอมรับความเชื่อถือท่ีมีต�อสินค�าทุกครั้งท่ีซื้อ 1.3 การออกแบบผลิตภัณฑK หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีผู�ซ้ือสัมผัสหรือรับรู�ได�เป:นส�วนท่ีทําให�ผลิตภัณฑKหลักทําหน�าท่ีได�สมบูรณKข้ึนหรือเชิญชวนให�ใช�มากข้ึน ประกอบด�วยระดับคุณภาพ รูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบห�อ ซ่ึงป�จจัยเหล�านี้จะมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการซ้ือของผู�ซื้อ การออกแบบจะมีความสําคัญมากสาหรับสินค�า การออกแบบผลิตภัณฑKท่ีน�าสนใจจะดึงดูดความสนใจและเป:นท่ีต�องการของผู�ซื้อ 1.4 ตราสินค�า (Brands) หมายถึง ชื่อ (Name) คา (Term) เครื่องหมาย (Sign) สัญลักษณK (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส�วนประสมของสิ่งดังกล�าวรวมกัน เพ่ือแสดงความแตกต�างของสินค�าหรือบริการของผู�ขายให�แตกต�างไปจากคู�แข�ง ดังนี้ 1.4.1 ชื่อตราสินค�า (Brand) หมายถึง ส�วนหนึ่งของตราสินค�าท่ีอ�านออกเสียงได� 1.4.2 เครื่องหมายสินค�า (Brand name) หมายถึง ส�วนหนึ่งของตราสินค�าท่ีสามารถรับรู�แต�ไม�สามารถออกเสียงได� ได�แก� สัญลักษณK แบบ การออกแบบ สี อักษร ตัวอย�างเช�นใบโพธิ์เป:นสัญลักษณKของธนาคารไทยพาณิชยK 1.4.3 โลโก� (Logo) เป:นส�วนหนึ่งของตราสินค�าท่ีอาจเป:นชื่อตราสินค�าหรือเครื่องหมายตราสินค�า หรือท้ังหมดรวมกัน เช�น เครื่องหมายรูปหอย 1.4.4 เครื่องหมายการค�า (Trade mark) หมายถึง ตราสินค�าหรือเครื่องหมายสินค�าท่ีผู�ทําการค�านําไปจดทะเบียนการค�า และได�รับความคุ�มครองตามกฎหมาย 1.4.5 ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิคุ�มครองตามกฎหมายท่ีรัฐมอบให�แก�ผู�ทําวรรณกรรมหรือศิลปกรรม รวมท้ังสิทธิในการเผยแพร�ต�อสาธารณชน 1.4.6 สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง ตามกฎหมายท่ีรัฐบาลมอบให�แก�บุคคลท่ีประดิษฐKคิดค�นสิ่งใหม�ข้ึน สิทธิดังกล�าวมีมูลค�าท่ีจะจาหน�ายโอนได� 



9 1.5 การให�บริการ (Servicing) หมายถึง การให�บริการของพนักงานขาย การตัดสินใจซ้ือบางครั้งก็ข้ึนอยู�กับการให�บริการท่ีประทับใจแก�ผู�ซื้อ ผู�ซื้อจะซ้ือสินค�ากับร�านค�าท่ีให�บริการดีและถูกใจ ในป�จจุบันผู�ซ้ือมีแนวโน�มจะเรียกร�องการบริการจากผู�ขายมากข้ึน เช�น บริการสินเชื่อบริการรับส�งสินค�า การบริการซ�อมสินค�า เม่ือสินค�ามีป�ญหา 1.6 การรับประกันสินค�า (Warranty) หมายถึง เครื่องมือท่ีสําคัญในการแข�งขันโดยเฉพาะ สินค�าท่ีจําหน�าย เพราะเป:นการลดความเสี่ยงจากการซ้ือสินค�าของผู�ซ้ือ รวมท้ังการสร�างความเชื่อม่ันให�กับผู�ซ้ือ ผู�ผลิตหรือคนกลางอาจเสนอการรับประกันเป:นลายลักษณKอักษรหรือคาพูดโดยท่ัวไป เพ่ือให�ผู�ซื้อเกิดความม่ันใจ การรับประกันสินค�าจะระบุประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ 1.6.1 การรับประกันต�องให�ข�อมูลท่ีสมบูรณKว�า ผู�ซ้ือจะร�องเรียนได�ท่ีไหนกับใครอย�างไร เม่ือสินค�ามีป�ญหาในช�วงรับประกันสินค�า 1.6.2 การรับประกันจะต�องแจ�งให�ผู�บริโภคทราบล�วงหน�าก�อนการซ้ือ ให�ผู�ซ้ือทราบถึงสิทธิประโยชนKของผู�บริโภค เม่ือผู�ซื้อตัดสินใจซ้ือสินค�า 1.6.3 การรับประกัน จะต�องแจ�งระบุเง่ือนไขการรับประกันด�านระยะเวลาขอบเขตความรับผิดชอบ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ให�ผู�ซื้อทราบอย�างชัดเจน 2. ราคา หมายถึง จานวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเป:นต�องจ�ายให�ได�ผลิตภัณฑKหรือคุณค�าผลิตภัณฑKในรูปตัวเงิน ราคาเป:นราคาต�นทุน ผู�ซ้ือจะเปรียบเทียบคุณค�าผลิตภัณฑKกับราคา ถ�าผลิตภัณฑKนั้นคุณค�าสูงกว�าราคา ผู�ซ้ือจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น ผู�กําหนดกลยุทธKด�านราคาต�องคํานึงถึงคุณค�าท่ีรับรู�ในสายตาผู�ซ้ือ ต�องพิจารณาการยอมรับของผู�ซ้ือในคุณค�าของผลิตภัณฑK ต�นทุนสินค�า และค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับการแข�งขัน การกําหนดกลยุทธKด�านราคาต�องคํานึงถึงป�จจัยดังต�อไปนี้ 2.1 ราคาผลิตภัณฑK หมายถึง สิ่งท่ีกําหนดมูลค�าของผลิตภัณฑK ราคาจะเป:นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค�า จับต�องได�และจับต�องไม�ได� ราคาสินค�าชนิดใดชนิดหนึ่ง ย�อมหมายถึงมูลค�าของสินค�านั้นจํานวนหนึ่งหน�วยในรูปของตัวเงินเสมอ 2.2 การให�ส�วนลด หมายถึง เป:นส�วนท่ีลดให�จากราคาท่ีผู�ขายให�กับผู�ซ้ือ เพ่ือให� ผู�ซ้ือส�งเสริมการตลาด เช�น ส�วนลดปริมาณ ส�วนลดการค�า ส�วนลดเงินสด ส�วนลดตามฤดูกาล การนําสินค�าเก�ามาแลก ส�วนลดให�สาหรับการส�งเสริมทางการตลาด และส�วนยอมให�สาหรับการเป:นนายหน�า 2.3 ส�วนยอมให� หมายถึง จํานวนเงินในการส�งเสริมการตลาดท่ีผู�ผลิตจ�ายให�กับผู�ค�าปลีกแบ�งได�เป:น 2 กรณี คือ ส�วนยอมให�ในการโฆษณา เป:นส�วนยอมให�แก�ผู�ค�าปลีกในการโฆษณาผลิตภัณฑKของผู�ผลิต และส�วนยอมให�จากการจัดแสดงสินค�า เป:นส�วนยอมให�แก�ผู�ค�าปลีกในกรณีท่ีผู�ค�าปลีกมีการจัดแสดงสินค�าของผู�ผลิต 



10 2.4 การขายโดยให�เชื่อ หมายถึง เป:นกิจกรรมทางการเงิน ซ่ึงจาหน�ายดําเนินการ เพ่ือรองรับการคล�องตัวของสินค�าและการบริการจากผู�ผลิตสู�ผู�ซ้ือ เพ่ือให�ธุรกิจการค�าเป:นไปอย�างราบรื่นและสมํ่าเสมอยิ่งข้ึน การขายแบบให�เชื่อมี 4 ประเภท 2.4.1 การขายแบบเพ่ิมค�าบริการ หมายถึง แทนท่ีจะชาระเงินตอนส�งของการชาระเงินจะกระทําอีกหนึ่งเดือนต�อมาหรือหลังจากนั้นตามช�วงเวลาท่ีตกลงกันไว� 2.4.2 การขายแบบเงินผ�อน หมายถึง แทนท่ีจะจ�ายเป:นเงินก�อน การจ�ายเงินจะแบ�งเป:นงวด ๆ ตลอดเดือนหรือปrตามท่ีตกลงกัน 2.4.3 การขายแบบให�เครดิต หมายถึง การซ้ือสินค�าโดยใช�เครดิตท่ีออกโดยธนาคารองคKการพิเศษ หรือร�านค�าขนาดใหญ� ผู�ถือบัตรจะแสดงบัตรเครดิต ณ ร�านค�าท่ีประกอบกิจการและซ้ือสินค�า โดยไม�ต�องใช�เงินสด  2.4.4 แบบหมุนเวียน หมายถึง แบบหมุนเวียนเกิดจากการรวมกันของวิธีการขายแบบเพ่ิมค�าบริการและการขายแบบผ�อนชําระรายเดือน การขายโดยให�เชื่อแก�ผู�ซ้ือ เป:นวิธีหนึ่งท่ีช�วยให�ความสะดวกแก�ผู�ซ้ืออเมริกานิยมใช�บัตรสินเชื่อในการซ้ือสินค�า แม�กระท่ังการจ�ายกับค�าอาหาร แต�ในประเทศไทยเห็นมีแต�เช็คการันตีของธนาคารท่ีออกให�แก�ผู�ซ้ือ  3. การจัดจําหน�าย หมายถึง ช�องทางการตลาดท่ีใช�ในการแสดงหรือนําเสนอผลิตภัณฑKหรือการบริการไปยังผู�ซ้ือหรือผู�ใช� ซ่ึงรวมถึงคลังสินค�า ช�องทางการค�าอ่ืน ๆ เช�น ตัวแทนจําหน�าย ผู�ค�าส�ง ผู�ค�าปลีก และตัวแทนขายท่ีต้ังร�านและการให�บริการของร�านค�าท่ีเป:นตัวแทนจําหน�ายสินค�า โครงสร�างของช�องทาง ประกอบด�วย โครงสร�างช�องทางกิจกรรมท่ีใช�ในการเคลื่อนย�ายผลิตภัณฑKไปยังตลาด กิจกรรมในการกระจายสินค�า ประกอบด�วย การขนส�ง การคลังสินค�า และ การเก็บรักษาสินค�าคงคลัง 3.1 ท่ีตั้งร�านสามารถติดต�อได�สะดวก หมายถึง สถานท่ีต้ังร�าน ถือได�ว�าเป:นป�จจัยท่ีมีความสําคัญมากในการท่ีผู�ซ้ือหาซ้ือสินค�าได�สะดวก และผู�ซ้ือสามารถเข�าถึงได�ง�าย 3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค�าสู�ตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการเคลื่อนย�ายตัวผลิตภัณฑKจากผู�ผลิตไปยังผู�ซ้ือหรือใช�ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค�า จึงประกอบด�วย 1) การขนส�ง 2) การเก็บรักษาสินค�าและการคลังสินค�า 3) การบริหารสินค�าคงเหลือ 4. การส�งเสริมทางการตลาด หมายถึง การประชาสัมพันธK การโฆษณา การแจกแถมสินค�าการจัดแสดงสินค�า การขายโดยใช�พนักงานขาย การบริการหลังการขายและการใช�สายสัมพันธKเป:น การติดต�อสื่อสารเก่ียวกับข�อมูลระหว�างผู�ขายและผู�ซ้ือ เพ่ือสร�างพฤติกรรมการซ้ือการติดต�อสื่อสาร อาจใช�พนักงานขายทําการขายและการติดต�อโดยไม�ใช�คน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับผู�ซ้ือ ซ่ึงเป:น การแจ�งข�าวแก�ตลาดเปsาหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑKใหม� จูงใจเพ่ือให�เกิดการลองใช� สร�างความม่ันใจให�กับร�านค�า เพ่ือให�เป:นท่ียอมรับของผู�ซ้ือ เพ่ือจะกระตุ�นให�ผู�ซ้ือหันมาใช�สินค�า 



11 4.1 การโฆษณา เป:นการสื่อสารข�อมูลท่ีไม�ใช�บุคคล ซ่ึงจะต�องเสียค�าใช�จ�ายใน การโฆษณา และเป:นการจูงใจเก่ียวกับสินค�าและบริการหรือความคิด การโฆษณาจึงประกอบด�วย การติดต�อสื่อสารโดยใช�สื่อเป:นส�วนใหญ�จะเป:นการติดต�อสื่อสารกับกลุ�มผู�รับข�าวสารจานวนมาก เป:นการเสนอขายความคิดสินค�าหรือบริการ ซ่ึงอาจอยู�ในรูปแบบการแจ�งข�าวสาร การจูงใจให�เกิดความต�องการ หรือการเตือนความทรงจํา สามารถระบุผู�อุปถัมภKรายการ คือ ผู�ผลิตหรือผู�จัดจําหน�ายสินค�าท่ีโฆษณา และผู�อุปถัมภKรายการต�องเสียค�าใช�จ�ายสาหรับสื่อโฆษณา การกําหนดวัตถุประสงคKในการโฆษณาด�านการติดต�อสื่อสาร เพ่ือแจ�งข�าวสาร สร�างแรงจูงใจให�เกิดความต�องการ  4.2 การขายโดยบุคคล หมายถึง คนกลางซ่ึงนาผู�ซ้ือและผู�ขายมาพบกัน จัดหาข�อมูลการตลาดให�ผู�ซื้อหรือเจรจาให�เกิดการซ้ือขาย โดยไม�ต�องมีกรรมสิทธิ์ในสินค�าและไม�ต�องมีสินค�าไว�ในครอบครอง ได�แก� การขายโดยบุคคล ซ่ึงสมาคมการตลาดแห�งสหรัฐอเมริกาให�ความหมายของ การขายโดยบุคคล หมายถึง การเสนอขายสินค�าหรือการบริการด�วยการเสนอคําพูด การสนทนากับ ผู�มุ�งหวังคนหนึ่งหรือหลายคน โดยมีวัตถุประสงคKเพ่ือทําการขายหรือเป:นการสื่อสารทางตรง แบบเผชิญหน�าระหว�างผู�ขายและผู�ซ้ือท่ีมีอํานาจซ้ือ จากความหมายของการขายโดยบุคคลเป:นลักษณะการติดต�อแบบสองทาง การขายโดยบุคคลจะมีลักษณะ ดังนี้ 4.2.2 เป:นการชักจูงโดยพนักงานขายท่ีต�องใช�ความรู�ความสามารถ ใช�ศิลปะการขาย ชักจูง จูงใจ ให�ผู�ซื้อเกิดความต�องการผลิตภัณฑKและตัดสินใจซ้ือ 4.2.3 เป:นการสร�างความพอใจกับบุคคล 2 ฝuาย คือ การขายผลิตภัณฑKจะต�องคํานึงถึงความต�องการของผู�ซื้อ (Customer orientation) นั่นก็คือ ผลิตภัณฑKนั้น สามารถสนองความต�องการของผู�ซ้ือได�มากท่ีสุด และขณะเดียวกันการขายผลิตภัณฑKจะต�องให�บรรลุวัตถุประสงคKของกิจการด�วย 4.2.1 เป:นการใช�พนักงานขายออกไปพบกับผู� ซ้ือหรือมุ�งหวังเพ่ือขายผลิตภัณฑK 4.3 การประชาสัมพันธK (Public relation) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสาร เพ่ือสร�างทัศนคติท่ีดีต�อองคKการหรือผลิตภัณฑK โดยการสร�างความสัมพันธKท่ีดีกับชุมชนต�าง ๆ เผยแพร�ข�าวสารท่ีดี สร�างภาพพจนKของการเป:นบริษัทท่ีดี (Good corporate image) โดยสร�างเหตุการณKและเรื่องราวท่ีดี การประชาสัมพันธKทาหน�าท่ีต�อไปนี้ สร�างความสัมพันธKท่ีดีในองคKการกับประชาชนท่ัวไป เผยแพร�ผลิตภัณฑK เป:นการให�ข�อมูลเก่ียวกับการผลิตและสถาบันต�าง ๆ การติดต�อสื่อสาร โดย จะรวมการติดต�อสื่อสารให�เกิดความเข�าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑKของบริษัทคุ�มครองประชาชน  เป:นความพยายามท่ีจะต�อต�านสิ่งท่ีผิดกฎหมายและส�งเสริมการกินดีอยู�ดีของประชาชน การแนะนําเป:นการจัดหาคาแนะนําท่ัว ๆ ไปแก�บริษัทถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีบริษัทควรทําเก่ียวกับผลิตภัณฑK 



12 4.5 การแจกของตัวอย�าง (Sampling) เป:นการส�งเสริมการขายประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีวัตถุประสงคKเพ่ือให�ผู�ซ้ือได�มีโอกาสทดลองใช�สินค�าใหม� เช�น การแจกตัวอย�างเพ่ือให�ลองใช� ซ่ึงทําสินค�าพิเศษ อาจมีขนาดเล็กกว�าของจริงหรือมีปริมาณน�อยกว�าสินค�าท่ีวางขายในท�องตลาด 4.6 การบริการหลังการขาย (Post-sales service) หมายถึง การท่ีผู�ผลิตสินค�าต�องตัดสินใจว�า จะมีบริการหลังการขายอะไรบ�างท่ีจะเสนอให�กับผู�ซ้ือ เช�น บริการดูแลรักษาและซ�อมเครื่องบริการ ฝxกอบรมมีวิธีการเลือกปฏิบัติได� 3 ทาง 4.6.1 ผู�ผลิตเป:นผู�ให�บริการเองหลังการขายสินค�า 4.6.2 ผู�ผลิตกําหนดให�ผู�จําหน�ายและผู�ขายเป:นผู�ให�บริการหลังการขายสินค�า 4.6.3 ผู�ผลิตกําหนดให�บุคคลท่ีสามเป:นผู�ให�บริการหลังการขายสินค�า 4.7 การรับประกันสินค�า (Cash refund offers) หรือการคืนเงิน (Rebates) เป:น การส�งเสริมการขายท่ีมุ�งให�ผู�ซ้ือมีสิทธิได�รับเงินคืนจากการซ้ือสินค�าของผู�ขายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� เพ่ือให�ผู�ซื้อเกิดความความเชื่อม่ันในการซ้ือสินค�า ถ�าผู�ซ้ือไม�พอใจในการซ้ือสินค�าก็สามารถขอเงินคืนได� 4.8 การลดราคา (Price packs หรือ Cent-off deals) เป:นการลดราคาท่ีทําให�ผู�ซ้ือสามารถประหยัดเงินในการซ้ือสินค�า โดยผู�ผลิตจะติดไว�กับบรรจุภัณฑKหรือปsายราคาฉลากของสินค�า 4.9 ของแถม (Premiums) เป:นสินค�าท่ีแถมไปกับสินค�าอ่ืน เพ่ือเป:นของแถมฟรีให�กับผู�ซ้ือผลิตภัณฑKหรือเป:นตัวสินค�าท่ีแถมให�กับผู�ซ้ือ โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือให�กับผู�ซ้ือสินค�าหรือ เข�าไปเยี่ยมชมจุดซ้ือ 4.10 การให�ทดลองใช�ฟรี (Free trials) เป:นการเชิญให�ผู�ซ้ือท่ีเป:นเปsาหมายให�ทดลองใช�ผลิตภัณฑKฟรีก�อน โดยคาดหวังว�าผู�ซื้อสินค�าหลังจากทดลองใช�ว�าดี 4.11 การรับประกันสินค�า (Product warranties) เป:นสัญญาท่ีผู�ขายได�แจ�งอย�างชัดเจนหรืออาจจะไม�ชัดเจนก็ได�ว�า ผลิตภัณฑKจะใช�งานได�ตามท่ีกําหนดหรือสัญญาว�าจะซ�อมแซมผลิตภัณฑKโดยผู�ซื้อไม�ต�องเสียค�าใช�จ�าย หากอยู�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 4.4 การจัดแสดงสินค�า ณ จุดซ้ือ (Point of purchase) โดยท่ัวไปนิยมใช�ในธุรกิจค�าปลีก เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู�ซ้ือ ให�เห็นผลประโยชนKจากตราสินค�าและเน�นข�อมูลสินค�าราคาพิเศษการเปvดตัวสินค�าใหม� มีวัตถุประสงคKเพ่ือต�องการโฆษณาสินค�าท่ีออกสู�ตลาดใหม� เป:นการเรียกร�องความสนใจ ป�จจุบันมีหน�วยงานจัดแสดงสินค�า เพ่ือให�ผู�สนใจได�ชมและทดลองใช�สินค�าตัวอย�าง เปvดให�จองสินค�า ซ้ือสินค�า ณ จุดแสดงสินค�า ตลอดจนประชาสัมพันธKให�ทราบถึงแหล�งผลิตสินค�า แหล�งจําหน�ายสินค�า เม่ือต�องการทราบข�อมูลเพ่ิมเติมและแสดงสาธิตประสิทธิภาพใน การใช�งาน ความสามารถพิเศษในการทํางาน และคุณภาพของสินค�า 



13 2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการซ้ือก็ต�อเม่ือผู�บริโภคทําการประเมินทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติผู�บริโภคชอบผลิตภัณฑKราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน�อย ลดต�นทุนการซ้ือหรือทําให�ผู�บริโภคตัดสินใจด�วยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจอย�างกว�างขวางผู�บริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป:นอย�างหนึ่งในลักษณะท้ังหลายท่ีเก่ียวข�องสําหรับสินค�าฟุuมเฟ�อย ราคาสูงไม�ทําให�การซ้ือลดน�อยลง นอกจากนี้ราคายังเป:นเครื่องประเมินคุณค�าของผู�บริโภคซ่ึงก็ติดตามด�วยการซ้ือ 3. ช�องทางการจัดจําหน�าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธKของนักการตลาดในการทําให�มีผลิตภัณฑKไว�พร�อมจําหน�าย สามารถก�ออิทธิพลต�อการพบผลิตภัณฑK แน�นอนว�าสินค�าท่ีมีจําหน�ายแพร�หลายและง�ายท่ีจะซ้ือก็จะทําให�ผู�บริโภคนําไปประเมินประเภทของช�องทางท่ีนําเสนอก็อาจก�ออิทธิพลต�อการรับรู�ภาพพจนKของผลิตภัณฑK เช�น สินค�าท่ีมีของแถมในร�านเสริมสวยชั้นดีในห�างสรรพสินค�าทําให�สินค�ามีชื่อเสียงมากกว�านําไปใช�บนชั้นวางของในซุปเปอรKมารKเก็ต 1. ผลิตภัณฑK (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑKของบริษัทท่ีอาจกระทบต�อพฤติกรรมการซ้ือของผู�บริโภค คือ ความใหม� ความสลับซับซ�อนและคุณภาพท่ีคนรับรู�ได�ของผลิตภัณฑK ผลิตภัณฑKท่ีใหม�และสลับซับซ�อนอาจต�องมีการตัดสินใจอย�างกว�างขวาง ถ�าเรารู�เรื่องเหล�านี้แล�วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง�ายกว�า ผู�บริโภคมีความคุ�นเคยเพ่ือให�ผู�บริโภคท่ีไม�ต�องการเสาะแสวงหาทางเลือกอย�างกว�างขวางในการพิจารณา ส�วนในเรื่องของรูปร�างของผลิตภัณฑKตลอดจนหีบห�อและปsายฉลาก สามารถก�ออิทธิพลต�อกระบวนการซ้ือของผู�บริโภค หีบห�อท่ีสะดุดตาอาจทําให�ผู�บริโภคเลือกไว�เพ่ือพิจารณา ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซ้ือ ปsายฉลากท่ีแสดงให�ผู�บริโภคเห็นคุณประโยชนKของผลิตภัณฑKท่ีสําคัญก็จะทําให�ผู�บริโภคประเมินสินค�าเช�นกัน สินค�าคุณภาพสูงหรือสินค�าท่ีปรับเข�ากับความต�องการบางอย�างของผู�ซื้อมีอิทธิพลต�อการซ้ือด�วย อดุลยK จาตุรงคกุล (2543 : 26) กล�าวในเรื่อง ตัวแปรหรือองคKประกอบของส�วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว�าเป:นตัวกระตุ�นหรือสิ่งเร�าทางการตลาดท่ีกระทบต�อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยแบ�งออกได�ดังนี้ 4. การส�งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส�งเสริมการตลาดสามารถก�ออิทธิพลต�อผู�บริโภคได�ทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ข�าวสารท่ีนักตลาดส�ง ไปอาจเตือนใจให�ผู�บริโภครู�ว�าเขามีป�ญหา สินค�าของนักการตลาดสามารถแก�ไขป�ญหาได�และมันสามารถส�งมอบให�ได�มากกว�าสินค�าของคู�แข�ง เม่ือได�ข�าวสารหลักการซ้ือเป:นการยืนยันว�าการตัดสินใจซ้ือของลูกค�าถูกต�อง 



14 แนวคิดเก่ียวกับป$จจัยด�านส วนประสมทางการตลาด (7Ps) ส�วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได�  ซ่ึงนํามาใช�ร�วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค�ากลุ�มเปsาหมาย (Kotler, 1997, 92) ส�วนประสมทางการตลาด (The marketing mix) เป:นแนวคิดท่ีสําคัญอย�างทางการตลาดสมัยใหม� ซ่ึงแนวความคิดเรื่องส�วนผสมทางการตลาดนี้ มีบทบาทสําคัญทางการตลาด เพราะเป:นการรวม การตัดสินใจทางการตลาดท้ังหมด เพ่ือนามาใช�ในการดําเนินงาน เพ่ือให�ธุรกิจสอดคล�องกับความต�องการของตลาดเปsาหมาย เราเรียกส�วนผสมทางการตลาดว�า 7 Ps ซ่ึงองคKประกอบท้ัง 7 กลุ�มนี้ จะทําหน�าท่ีร�วมกันในการสื่อข�าวสารทางการตลาดให�แก�ผู�รับสารอย�างมีประสิทธิภาพ  Philip Kotler (2003) ได�ให�แนวคิดส�วน ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว�ว�าเป:นแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจท่ี ให�บริการซ่ึงเป:นธุรกิจท่ีแตกต�างสินค�าอุปโภคและบริโภคท่ัวไป จําเป:นจะต�องใช�ส�วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย�าง หรือ 7P's ในการกําหนดกลยุทธKการตลาดซ่ึงประกอบด�วย 1. ด�านผลิตภัณฑK (Product) เป:นสิ่งซ่ึงสนองความจําเป:นและความต�องการของมนุษยKได� คือ สิ่งท่ีผู�ขายต�องมอบให�แก�ลูกค�าและลูกค�าจะได�รับผลประโยชนKและคุณค�าของผลิตภัณฑKนั้น ๆ โดยท่ัวไปแล�ว ผลิตภัณฑKแบ�งเป:น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑKท่ีอาจจับต�องได� (Tangible Products) ผลิตภัณฑKท่ีจับต�องไม�ได� (Intangible Products)  2. ด�านราคา (Price) หมายถึง คุณค�าผลิตภัณฑKในรูปตัวเงิน ลูกค�าจะเปรียบเทียบระหว�างคุณค�า (Value) ของ บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ�าคุณค�าสูงกว�าราคาลูกค�าจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นการกําหนดราคาการ ให�บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให�บริการชัดเจน และการจําแนกระดับบริการท่ีต�างกัน         3. ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย (Place) เป:นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับบรรยากาศสิ่งแวดล�อมในการนําเสนอ บริการให�แก�ลูกค�า ซ่ึงมีผลต�อการรับรู�ของลูกค�าในคุณค�าและคุณประโยชนKของบริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงพิจารณาในด�านทําเลท่ีต้ัง (Location) และช�องทางในการนําเสนอบริการ (Channels)  4. ด�านการส�งเสริม (Promotions) เป:นเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการติดต�อสื่อสารให�ผู�ใช�บริการ โดยมีวัตถุประสงคKท่ีแจ�งข�าวสารหรือชักจูงให�เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช�บริการและเป:นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธK  5. ด�านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต�องอาศัยการคัดเลือกการฝxกอบรม การจูงใจ เพ่ือ ให�สามารถสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าได�แตกต�างเหนือคู�แข�งขันเป:นความ สัมพันธKระหว�างเจ�าหน�าท่ีผู� ให�บริการและผู�ใช�บริการต�าง ๆ เจ�าหน�าท่ีต�องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต�อผู�ใช�บริการ  สามารถสร�างค�านิยมให�กับองคKกร  



15 6. ด�านกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment andPresentation) เป:นแสดงให� เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให�กับลูกค�าให�เห็นเป:นรูปธรรม โดยสร�างคุณภาพโดยรวม ท้ังทางด�ายกายภาพและรูปแบบการให�บริการเพ่ือสร�างคุณค�าให�กับลูกค�า ไม�ว�าจะเป:นด�านการแต�งกายสะอาด เรียบร�อย การเจรจาต�องสุภาพอ�อนโยน และการให�บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชนKอ่ืน ๆ ท่ีลูกค�าควรได�รับ  7. ด�านกระบวนการ (Process) เป:นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด�านการบริการ นําเสนอให�กับผู�ใช�บริการเพ่ือมอบการให�บริการอย�างถูกต�องรวดเร็ว และทําให�ผู�ใช�บริการเกิดความประทับใจ 5 ส�วนประสมการตลาดท้ัง 7 อย�างข�างต�นเป:นสิ่งสําคัญต�อการกําหนดกลยุทธKต�าง ๆ ทางด�านการตลาด ท่ีจะต�องมีการจัดส�วนประสมแต�ละอย�างให�มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมของธุรกิจและของอุตสาหกรรมท่ีแตกต�างกัน ศิริวรรณ เสรีรัตนK และคณะ (2541, 337-339) ได�สรุปเก่ียวกับแนวความคิดกลยุทธKการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Market mix) ในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม�ว�าข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying decision process) เป:นลําดับข้ันตอน พบว�า ผู�บริโภคผ�านกระบวนการ 7 ข้ันตอน หรือ 7Ps ดังมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 1. ผลิตภัณฑK (Product) เป:นสิ่งซ่ึงสนองความจําเป:นและความต�องการของมนุษยKได� คือสิ่งท่ีผู�ขายต�องมอบให�แก�ลูกค�าและลูกค�าจะได�รับผลประโยชนKและคุณค�าของผลิตภัณฑKนั้น ๆ โดยท่ัวไปผลิตภัณฑKแบ�งออกเป:น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑKท่ีอาจเป:นสิ่งซ่ึงจับต�องได�และผลิตภัณฑKท่ีจับต�องไม�ได� ในด�านการบริการด�านสินเชื่อนั้น ถือว�าเป:นผลิตภัณฑKท่ีจับต�องไม�ได�เนื่องจากเป:นผลิตภัณฑKท่ีอยู�ในรูปของบริการ (Service product) การท่ีจะสร�างความม่ันใจและทําให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจในการใช�บริการ 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค�าผลิตภัณฑKในรูปของตัวเงิน ราคาเป:นต�นทุนของ(Cost)ของลูกค�า ลูกค�าจะเปรียบเทียบระหว�างคุณค�า (Value) ผลิตภัณฑKกับราคา (Price) ผลิตภัณฑKนั้นถ�าคุณค�าสูงกว�าราคา เขาจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น การกําหนดกลยุทธKด�านราคาต�องคํานึงถึงคุณค�าซ่ึงเป:นสิ่งท่ีกําหนดมูลค�าในการแลกเปลี่ยนสินค�าหรือบริการในรูปของเงินตรา เป:นส�วนท่ีเก่ียวกับวิธีการกําหนดราคา นโยบาย และกลยุทธKต�าง ๆ ในการกําหนดราคา ต�องคํานึงถึงคุณค�าท่ีรับรู� (Perceived value) ในสายตาของลูกค�า ซ่ึงต�องพิจารณาว�าการยอมรับของลูกค�าในคุณค�าของผลิตภัณฑKว�าสูงกว�าราคาผลิตภัณฑKนั้น ต�นทุนสินค�าและค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�อง การแข�งขัน และป�จจัยอ่ืน ๆ 3. ช�องทางการจัดจําหน�าย (Place) ด�านสถานท่ีให�บริการในส�วนแรก คือ การเลือกทําเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผู�บริโภคต�องไปรับบริการจากผู�ให�บริการในสถานท่ีท่ีผู�ให�บริการจัดไว� เพราะทําเลท่ีต้ังท่ีเลือกเป:นตัวกาหนดกลุ�มผู�บริโภคท่ีจะเข�ามาให�บริการ ดังนั้น สถานท่ีให�บริการต�องสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการให�บริการ



16 กลุ�มเปsาหมายได�มากท่ีสุด และคํานึงถึงทําเลท่ีต้ังของคู�แข�งขันด�วย โดยความสําคัญของทําเลท่ีต้ังจะมีความสําคัญมากน�อยแตกต�างกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต�ละประเภทในส�วนของช�องทางการจัดจําหน�าย (Channels) การกําหนดช�องทางการจัดจําหน�ายต�องคํานึงถึงองคKประกอบ 3 ส�วน ได�แก� ลักษณะของการบริการ ความจําเป:นในการใช�คนกลางในการจําหน�ายและลูกค�าเปsาหมายของธุรกิจบริการนั้น 4. การส�งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป:นเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการติดต�อสื่อสารเก่ียวกับข�อมูลระหว�างผู�ขายและผู�ให�บริการ โดยมีวัตถุประสงคKเพ่ือแจ�งข�าวสารหรือชักจูงให�เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช�บริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค�าโดยเครื่องมือท่ีใช�ในการสื่อสารการตลาดบริการในการส�งเสริมทางการตลาด อาจทาได� 4 แบบ ซ่ึงเรียกว�า ส�วนผสมการส�งเสริมการตลาด (Promotion mix) หรือส�วนประสมในการติดต�อสื่อสาร (Communication mix) 5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ีทําหน�าท่ีรับผิดชอบในการติดต�อแสวงหาลูกค�า การเสนอขาย เพ่ือกระตุ�นให�ลูกค�าเกิดการตัดสินใจซ้ือ 6. สร�างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation)โดยพยายามสร�างคุณภาพโดยรวม (Total quality management: TQM) หรือต�องแสดงให�เห็นคุณภาพของบริการ โดยผ�านการใช�หลักฐานท่ีมองเห็นได� เช�น ธุรกิจโรงภาพยนตรKต�องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให�บริการ เพ่ือสร�างคุณค�าให�กับลูกค�า ไม�ว�าจะเป:นด�านความสะอาด ความรวดเร็วในการจําหน�ายต๋ัว หรือคุณประโยชนKอ่ืน 7. กระบวนการ (Process) เป:นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับระเบียบ วิธีการ และงานท่ีปฏิบัติในด�านการบริการท่ีนําเสนอกับลูกค�า เพ่ือมอบการให�บริการอย�างถูกต�อง รวดเร็ว และทําให�ลูกค�าเกิดความประทับใจ กล�าวโดยสรุป จากแนวคิดทฤษฎีส�วนประสมทางการตลาดได�มีท้ังหมด 7Ps เพ่ือให�เป:นแนวทางในการบริหารจัดการการตลาดให�มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซ่ึงเป:นตัวแปรท่ีก�อให�เกิดความเชื่อม่ันต�อผู�บริโภคในด�านของคุณภาพผลิตภัณฑK ด�านราคา ด�านการจัดจําหน�วย และยังมีการส�งเสริมทางด�านการตลาดทําควบคู�กันไปกับด�านกระบวนการและกายภาพ 



17 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการธุรกิจชุมชน การสร�างรายได�และการพัฒนาศักยภาพของชาวบ�าน สร�างความเข�มแข็งให�ชุมชน คือเปsาหมายหลักของธุรกิจชุมชน จากมุมมองขององคKกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือเห็นว�า การทําธุรกิจต�องอาศัยองคKประกอบหลายอย�างเช�น ทุน การตลาด การจัดการ แรงงาน วัตถุดิบ เทคโนโลยี และข�อมูล ชาวบ�านแต�ละคนมีป�จจัยเหล�านี้คนละเล็กละน�อย การร�วมกันคิดร�วมกันทําในลักษณะธุรกิจชุมชน เป:นป�จจัยเก้ือหนุนให�สามารถดําเนินธุรกิจไปได� ยังเป:นกระบวนการพัฒนาความรู�ความสามารถ ซ่ึงทําให�ได�ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองให�เท�าทันโลกภายนอกและมีประสบการณKสามารถคิดค�นทางเลือกอ่ืน ๆ ได� ธุรกิจชุมชนจึงเป:นกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน และถูกคาดหวังให�มีได�กําไรจากกิจการจัดสรรเป:นสวัสดิการให�กับชุมชน โดยได�มีความหมายไว� ดังนี้ ความหมายของชุมชน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) หมู�ชน กลุ�มคนท่ีรวมกันเป:นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู�ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีประโยชนK ร�วมกัน กรมการพัฒนาชุมชน กลุ�มท่ีมีแนวคิดทางเดียวกัน และสามารถร�วมกําลังดําเนินงานกิจกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชนKร�วมมีการเรียนรู�ร�วมกันในการกระทําซ่ึงรวมถึงการติดต�อสื่อสารกัน ณรงคK เพ็ชรประเสริฐ และ พิทยา ว�องกุล, (2545, 33-35) กล�าวว�า การทําธุรกรรม โดยสมาชิกในชุมชนมีส�วนร�วมทุน ร�วมผลิตและ ดําเนินธุรกิจและร�วมรับประโยชนKจากการทําธุรกิจนั้น เช�น โรงสีชุมชน กลุ�มทอผ�า เป:นต�น ดังนั้นการทําธุรกิจชุมชนนอกจากจะก�อให�เกิดการจ�างงานในชุมชนหรือสร�างมูลค�าเพ่ิมให�แก� วัตถุดิบในชุมชนแล�วยังมีเปsาหมายสูงสุดคือเพ่ือให�ชุมชนมีสวัสดิการท่ีดีข้ึน มีความรักใครสามัคคี ชุมชนเข�มแข็ง และมีการพัฒนาอย�างยั่งยืน  ปาริชาติ วลัยเสถียร, (2543, 96-98) กล�าวว�า กิจกรรมท่ีบุคคลหรือองคKกรในชุมชนมีส�วนเป:นเจ�าของกิจกรรม และ/หรือ ช�วยดําเนินงานบางส�วนหรือท้ังหมด โดยประสานความร�วมมือกับหน�วยงานต�าง ๆ มีการเรียนรู� และการจัดการร�วมกันเพ่ือดําเนินการในกิจกรรมการผลิต การแปรรูป การค�า และการบริการท่ีมุ� งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได�อย�างสอดคล�องกับสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล�อมของชุมชน อันจะนําไปสู�ชีวิตความเป:นอยู�ท่ีดี และการพัฒนาท่ียั่งยืน  เสรี  พงศK พิศ (2545)  ได� กล� าวไว� ว� า  “วิ สาหกิจ” “Enterprise” ซ่ึ งแปลว� า  “การประกอบการ” แต�ในป�จจุบันมีคําว�า “วิสาหกิจชุมชน” (SMCE: Small and Micro Community Enterprise) เกิดข้ึน ซ่ึงผู�คนเริ่มหันมาให�ความสําคัญกับวิสาหกิจชุมชนจนกล�าวได�ว�าเป:นยุคแห�งวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเป:น แนวคิดท่ีมุ�งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสร�างผลิตภัณฑKหรือผลิตผลโดยครอบครัวในชุมชน โดยองคKกรชุมชน และเครือข�ายองคKกรชุมชน เพ่ือการบริโภคและสร�างรายได�ให�แก� ชุมชนโดยมีหลักการคิดท่ีสําคัญ คือ สร�างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑKในชุมชน เพ่ือการบริโภคแบบพ่ึงพาตนเอง ลดรายจ�ายให�ครอบครัว สร�างเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีให�ตนเอง  



18 และมีคุณธรรมรับผิดชอบต�อสมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู�ร�วมในชุมชน ไม�เห็นแก�ประโยชนKด�านกําไรสูงสุดและเอาเปรียบผู�บริโภค องคKประกอบของวิสาหกิจชุมชน กรมส�งเสริมการเกษตร (11 มิถุนายน 2553 : 2) ได�กําหนดองคKประกอบของธุรกิจ ชุมชนว�ามีอยู�อย�างน�อย 7 ประการ คือ  1. ชุมชนเป:นเจ�าของและผู�ดําเนินการ2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน3. ริเริ่มสร�างสรรคKเป:นนวัตกรรมของชุมชน4. มีฐานภูมิป�ญญาท�องถ่ินผสมผสานกับภูมิป�ญญาสากล5. มีการดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต�าง ๆ อย�างเป:นระบบ6. มีกระบวนการเรียนรู�เป:นหัวใจ7. มีการพ่ึงตนเองเป:นเปsาหมายประเภทของวิสาหกิจชุมชนการแบ�งตามลักษณะการประกอบการเป:นหลัก สามารถแบ�งออกได� 2 ประเภท ดังนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน เป:นการผลิตเพ่ือการใช�ในท�องถ่ินเป:นหลัก ซ่ึงมีอยู� 5อย�าง คือ ข�าว อาหาร สมุนไพร ของใช� ปุ�ย ซ่ึงอยู�ในขีดความสามารถของชาวบ�านท่ัวไปจะทําได� เป:นของต�องกินต�องใช�ประจําวัน มีมูลค�ามากกว�าครึ่งของค�าใช�จ�ายท้ังปrของ แต�ละครัวเรือน แต�ชาวบ�านท่ัวไป ไม�ว�าอยู�ใกล�เมืองหรือไกลเมืองต�างก็ซื้อกินซ้ือใช� 2. วิสาหกิจชุมชนก�าวหน�า เป:นวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถนําออกสู�ตลาดใหญ�ได�เพราะมีลักษณะเฉพาะตัว มีเอกลักษณKท�องถ่ิน บางอย�างอาจมีสูตรเด็ดเคล็ดลับ หรือคุณภาพดีในระดับมาตรฐาน สามารถแข�งขันกับผลิตภัณฑKหรือสินค�าท่ัวไปได� หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑK ก็คือหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนก�าวหน�า ส�วนการแบ�งตามการจัดระดับและข้ันตอนการพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน สามารถแบ�งออกได� 2 ประเภท ดังนี้ 1. ระดับครอบครัว คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเอง เป:นการประกอบกิจกรรมเพ่ือกินใช�ในครอบครัว เพ่ือทดแทนการพ่ึงพาจากภายนอก เช�น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไว�ใช�กินในครอบครัว 2. ระดับชุมชนและเครือข�าย คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง เป:นการประกอบกิจการ โดยกลุ�ม เพ่ือตอบสนองการอุปโภคบริโภคในชุมชนและเครือข�าย ซ่ึงสามารถท่ีจะพัฒนาให�เป:นวิสาหกิจชุมชนแบบก�าวหน�าได� เพ่ือท่ีจะแข�งขันกับผลิตภัณฑKหรือสินค�าท่ัวไปได� 



19 กล�าวโดยสรุปการจัดการธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว�า องคKประกอบท่ีสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด�วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ�มกันท่ีดี ความรู�และคุณธรรมเป:นการนําแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวในรัชกาลท่ี 9 ว�าปรัชญาของ เศรษฐกิจพอพียงประกอบด�วยเกณฑK  3 ห�วง และ 2 เง่ือนไข เพ่ือให�ธุรกิจชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�างยั่งยืน  2.1.3 การปลูกกระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบเขียว ชื่อสามัญ Okra, Lady's finger, Gombo, Gumbo, Bendee, Quimbamto แต�ในอินเดียจะเรียกกระเจี๊ยบเขียวว�า บินดี (Bhindi) ส�วนประเทศในแถบเมดิเตอรK เรเนียนจะเรียกว�า บามี (Bamies) กระเจี๊ยบเขียว ชื่อวิทยาศาสตรK Abelmoschus esculentus (L.) Moench จัดอยู�ในวงศKชบา (MALVACEAE)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร3 กระเจี๊ยบเขียวตามลําต�นมีขนหยาบและมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร ใบเป:นใบเด่ียว คล�ายฝuามือเรียงสลับกัน และมีขนหยาบ ดอกมีสีเหลือง ท่ีโคนกลีบด�านในมีสีม�วงออกแดง ออกตามซอกใบ ก�านชูเรณูรวมกันเป:นลักษณะคล�ายหลอด ฝ�กคล�ายนิ้วมือผู�หญิง ตามฝ�กมีขนอ�อนๆท่ัวฝ�ก มีสันเป:นเหลี่ยมตามยาว 5 เหลี่ยม ฝ�กกระเจี๊ยบมีทรงยาวสีเขียว ฝ�กอ�อนมีรสชาติหวาน กรอบอร�อย ส�วนฝ�กแก�จะมีเนื้อเหนียว กระเจี๊ยบเขียวเป:นพืชล�มลุก อายุประมาณ 1 ปr มีระบบรากประกอบด�วยรากแก�ว และรากฝอย หยั่งลึกได�ถึง 30-60 ซม. ส�วนลําต�นจะต้ังตรง สูง 0.80-1.50 เมตร ลําต�นเป:นไม�เนื้ออ�อน เปลือกลําต�นบาง มีสีขาวนวล แตกก่ิงน�อย ก่ิงมีขนาดสั้น ใบกระเจี๊ยบเขียว เป:นชนิดใบเด่ียว ใบมีรูปร�างคล�ายใบละหุ�ง มีท้ังรูปร�างกลมหรือเกือบทรงกลม หรือ เป:นแฉกแบบร�องลึก ออกเรียงแบบสลับ ปลายใบแหลม ใบหยักแหลมคล�ายฟ�นเลื่อย โคนใบเป:นรูปหัวใจ ด�านบนใบมีสีเขียวเข�มกว�าด�านล�างใต�ใบ ผิวใบหยาบ และสากมือ ดอกกระเจี๊ยบเขียว ออกเป:นดอกเด่ียว แทงออกบริเวณเหนือซอกใบ โดยดอกแรกจะเกิดท่ีข�อท่ี 6-8 กลีบ เป:นดอกสมบูรณKเพศ ท่ีสามารถผสมตัวเอง และผสมข�ามได� ดอกมีสีเหลืองอมขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ บริเวณกลางดอกมีสีม�วง ดอกเม่ือบานเต็มท่ีจะมีขนาด 4-8 เซนติเมตร ดอกท่ีผสมติดแล�ว กลีบดอกจะฝuอและร�วงไปภายใน 3-4 วัน เหลือเฉพาะรังไข�ท่ีพัฒนากลายเป:นฝ�กอ�อน ผลกระเจี๊ยบเขียว หรือ เรียกว�า ฝ�ก เกิดเหนือซอกใบ มักติดฝ�กต้ังแต� ข�อท่ี 6-8 จนถึงปลายยอดลําต�น และปลายก่ิง ฝ�กมีรูปร�างเรียว เป:นร�องเหลี่ยมตามแนวยาว ปลายฝ�กแหลม และสามารถพบฝ�กท้ังชนิดกลม และเหลี่ยม จํานวนเหลี่ยม 5-9 เหลี่ยม แต�ท่ัวไปพบ 8 เหลี่ยม ความยาวฝ�ก 4-20 เซนติเมตร ข้ึนอยู�กับพันธุK เมล็ดมีรูปร�างกลม มีขนาดเท�ากับเมล็ดนุ�น เมล็ดอ�อนจะมีสีขาว เหลือง และเมล็ดท่ีเริ่มแก�ในฝ�กท่ียังไม�แห�งจะมีสีดําเป:นมันวาว แต�เม่ือฝ�กแห�งหรือเมล็ดแห�ง เมล็ดแก�จะมีขนาดเล็กลงเล็กน�อย ผิวเมล็ดจะไม�เป:นมันวาว และมีสีดําอมเทา เมล็ดภายในฝ�กจะเรียง



20 ลักษณะของกระเจี๊ยบเขียว ดอกสีเหลืองอ�อน ท่ีโคนกลีบดอกด�านในจะมีสีม�วงออกแดงเข�ม รูปไข�กลับหรือค�อนข�างกลม ออกดอกตามง�ามใบ มีริ้วประดับเป:นเส�นสีเขียวประมาณ 8-10 เส�น เรียงเป:นวงรอบโคนกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีเกสรตัวผู�จานวนมาก มีก�านชูอับเรณูรวมกันลักษณะเป:นหลอดยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร หุ�มเกสรตัวเมียไว� อับเรณูเล็กจานวนมากติดอยู�รอบหลอด ก�านเกสรตัวเมียมีลักษณะเรียวยาว ปลายแยกเป:น 5 แฉก ยอดเกสรตัวเมียเป:นแผ�นกลมมีขนาดเล็กสีม�วงแดง ยื่นพ�นปากหลอดดอก  ผลมีลักษณะเป:นฝ�ก โดยฝ�กคล�ายกับนิ้วมือผู�หญิง ฝ�กมีสีเขียวทรงเรียวยาว มักโค�งเล็กน�อย ปลายฝ�กแหลมเป:นจีบ ผิวฝ�กมีเหลี่ยมเป:นสัน โดยฝ�กมีสันเป:นเหลี่ยมตามยาวอยู� 5 เหลี่ยม ตามฝ�กจะมีขนอ�อน ๆ อยู�ทั่วฝ�ก ฝ�กอ�อนมีสีเขียว เมื่อแก�จะเปลี่ยนเป:นสีน�าตาล ในฝ�กมีน�าเมือกข�นเหนียวอยู �มาก และมีเมล็ดลักษณะกลมอยู�มาก ขนาดประมาณ 3-6 มิลลิเมตร ฝ�กอ�อนมีรสหวานกรอบอร�อย ส�วนฝ�กแก�จะมีเนื้อเหนียวไม�เป:นที่นิยมในการรับประทาน การเก็บเกี่ยวผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว เมื่ออายุ 40-45 วัน ก็เริ่มเก็บผลผลิตได�นานประมาณ 2 เดือนกว�า หรือ 70-90 วัน ใน 1 ปr    บทสรุปกระเจี๊ยบเขียวชื่อวิทยาศาสตรK คือ Abelmoschus esculentus ผักพ้ืนบ�านท่ีคนไทยบริโภคสามารถปลูกได�ตลอดปrในประเทศไทย เป:นพืชท่ีเจริญเติบโตได�ดีในอากาศก่ึงร�อนชื้นปานกลาง โดยมีคุณค�าทางอาหาร มีวิตามินซี และแคลเซียมสูง เม่ือเทียบกับผักชนิดอ่ืน ประกอบด�วยสารจําพวกกัม (gum) และเพคติน (pectin) ในปริมาณสูง อีกท้ังยังมีคุณค�าทางสมุนไพรอีกด�วย การปลูกเพ่ือส�งออกต�างประเทศ จะปลูกในช�วงเดือนสิงหาคมถึงพฤษภาคม และพ้ืนท่ีในจังหวัดพะเยาเขตอําเภอปงส�วนใหญ�จะมีการปลูกกระเจี๊ยวเขียวเป:นจํานวนมากเนื่องจากเป:นพ้ืนท่ีราบสูง และอากาศก่ึงร�อนชื้นจึงสามารถปลูกผลผลิตกระเจี๊ยวเขียวได�ดี เป:นแถวตามแนวยาวของฝ�ก ซ่ึงจะแทรกอยู�บริเวณเหลี่ยมของฝ�ก แต�ละเหลี่ยมจะมีเมล็ดประมาณ 10-15 เมล็ด ดังนั้น ฝ�ก 1 ฝ�ก จะมีเมล็ดประมาณ 60-135 หรือท่ัวไปประมาณ 96 เมล็ด ท้ังนี้  ฝ�กอ�อนท่ีนิยมนํามาบริโภคจะมีความยาว 7.5-12.5 เซนติเมตร 



21 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง พิมลวรรณ เกตพันธK และคณะ (2555) ได�ศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จในการส�งออกกระเจี๊ยบเขียวของไทยในตลาดโลก ซ่ึงกระเจี๊ยบเขียวเป:นพืชผักส�งออกท่ีสําคัญของประเทศไทยชนิดหนึ่ง ซ่ึงร�อยละ 98 ของผลผลิตฝ�กสดถูก ส�งออกไปยังประเทศญ่ีปุuน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคK เพ่ือป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จในการส�งออกกระเจี๊ยบเขียวของไทยในตลาดโลก โดยใช�โมเดลเพชรตามทฤษฎีของพอรKทเตอรK นํามาพัฒนาตัวแปรในแบบสอบถามกับกลุ�มตัวอย�างบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจส�งออกกระเจี๊ยบเขียวจํานวน 33 รายจากบัญชีรายชื่อผู�ส�งออกของไทยจําแนก ตามฮารKโมไนซK ท้ังสั้น 40 ราย การวิเคราะหKข�อมูลใช�เทคนิคการวิเคราะหKความถดถอยเชิงพหุแบบข้ันตอนจากจํานวนป�จจัยท้ังหมดท่ีนํามาวิเคราะหK 86 ตัวแปร เพ่ืออธิบายความสําเร็จในการสงออกกระเจี๊ยบเขียว (อัตราการเพ่ิมสงข้ึน ของมูลค�าการส�งออกกระเจี๊ยบเขียว) ผลการวิจัยพบว�า ป�จจัยท่ีมีความสมพันธKกับความสําเร็จในการส�งออกกระเจี๊ยบ เขียว ได�แก� 1) กลุ�มตัวแปรด�านป�จจัยการผลิตคือสัดส�วนพนักงานวุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี 2) กลุ�มตัวแปรด�านอุปสงคK คือผู�บริโภคในต�างประเทศมีการคาดหวังในคุณภาพมาตรฐานและบริการสูงกว�าผู�บริโภคภายในประเทศ อัตราความต�องการบริโภคกระเจี๊ยบเขียวของผู�บริโภคในญ่ีปุuน และอัตราความต�องการบริโภคกระเจี๊ยบเขียวของผู�บริโภคในเยอรมัน 3) กลุ�มตัวแปรด�านอุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่อง คืออุตสาหกรรมเครื่องจักรการผลิตและบรรจุภัณฑK กระเจี๊ยบเขียวภายในประเทศ 4) กลุ�มตัวแปรด�านกลยุทธKโครงสร�างของบริษัทและการแข�งขันคือสัดส�วนการส�งออก กระเจี๊ยบเขียวในรูปผลผลิตไม�แปรรูป และบริษัทมีมาตรฐานการผลิตตรงตามความต�องการของลูกค�า 5) กลุ�มตัวแปร ด�านโอกาสคือนโยบายด�านสุขภาพและสิ่งแวดล�อม เช�น การบังคับใช� GMP, HACCP เป:นต�น และ 6) กลุ�มตัวแปรด�านบทบาทของภาครัฐคือการจัดงานแสดงสินค�าท้ังภายในและภายนอกประเทศ ผลการศึกษาพบว�า  เป:นการศึกษาความสําเร็จในการส�งออกกระเจี๊ยบเขียวของไทยในตลาดโลกกลุ�มตัวแปรด�านป�จจัยการผลิต ได�แก� สัดส�วนพนักงานวุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรีมีความสัมพันธKกับอัตราการเพ่ิมสูงข้ึนนของมูลค�าการส�งออกกระเจี๊ยบเขียวในเชิงบวก ดังนั้นบริษัทผู�ส�งออกกระเจี๊ยบเขียวควรเพ่ิมสัดส�วนของพนักงานวุฒิปวส. หรือปริญญาตรีในบริษัทให�มากข้ึน เพ่ือให�อัตราการเพ่ิมสูงข้ึนของมูลค�าการส�งออกกระเจี๊ยบเขียวมีค�าส�งข้ึน ศราวุธ เตละวาณิชยK (2551) ได�ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต�อการผลิตทางการเกษตรอย�างถูกต�องและเหมาะสมสําหรับการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส�งออกในอําเภอบ�านแพ�ว จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคK เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในอําเภอบ�านแพ�วจังหวัดสมุทรสาคร ต�องการผลิตทางการเกษตรอย�างถูกต�องและเหมาะสม สําหรับการผลิตกระเจี๊ยบเขียว และเพ่ือศึกษาป�ญหาและอุปสรรคต�อการผลิตทางการเกษตร



22 อย�างถูกต�องและเหมาะสม สําหรับการปลูกกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในอําเภอบ�านแพ�วจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือเกษตรกรเจ�าของสวนกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอบ�านแพ�ว จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีชื่อในทะเบียนเกษตรกรผู�ปลูก กระเจี๊ยบเขียว เพ่ือการส�งออกจํานวน 10 คน การเก็บข�อมูลโดยแบบสัมภาษณKนํามาวิเคราะหK โดยใช�สถิติ เชิงพรรณนาในการอธิบายลักษณะท่ัวไป และการนําเสนอข�อมูลเป:นตารางความถ่ี ร�อยละ จึงนําผลการศึกษาท่ีได�มาวิเคราะหKเปรียบเทียบกับกรอบความคิดท่ีเก่ียวข�อง จากการศึกษาความคิดเห็นของผู�ตอบแบบสัมภาษณK พบว�า การทราบแหล�งข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับกระเจี๊ยบเขียวและความรู�ทางด�านเกษตร ตลอดจนข�อมูลเก่ียวกับระบบการผลิตทางการเกษตรอย�างถูกต�องและเหมาะสมของกระเจี๊ยบเขียว จากบริษัท ชัชวาล ออรKคิด โดยมี ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการจัดการคุณภาพมากท่ีสุด ส�วนความคิดเห็นเก่ียวกับการนําระบบการผลิตทางการเกษตรอย�างถูกต�องและเหมาะสมมาใช�ปฏิบัตินั้น วิธีท่ีจะให�ได�ผลโดยการรักษาความสะอาดของแปลงปลูก ส�วนป�จจัยท่ีเกิด จากการนําระบบการผลิตทางการเกษตรอย�างถูกต�องและเหมาะสมมาใช�จะมีผลต�อการส�งออก กระเจี๊ยบเขียวของไทย คือการรักษาความสะอาด ความปลอดภัยจากสารพิษ หรือสารตกค�างในกระเจี๊ยบเขียว เนื่องจากประเทศท่ีรับซ้ือและนําเข�าต�องมีการตรวจสอบคุณภาพก�อนนําเข�า ประเทศแสดงให�เห็นว�าเกษตรกรมีความพร�อมต�อการนําระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม สําหรับการปลูกกระเจี๊ยบเขียว ด�านลักษณะพ้ืนท่ีปลูก บริเวณพ้ืนท่ีราบควรยกร�อง เพ่ือให�น้ําถ�ายเทได�ตลอด ดินดี  ร�วนซุย ไม�มีหญ�า ขนาดของร�องกระเจี๊ยบเขียว ผลการศึกษาพบว�า ความคิดเห็นของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวมีระบบการผลิตทางการเกษตรอย�างถูกต�องและเหมาะสมของกระเจี๊ยบเขียวจากบริษัท ชัชวาล ออรKคิด ทําให�มีความปลอดภัยจากสารพิษ หรือสารตกค�างในกระเจี๊ยบเขียว   กฤษฏิ์ชัย จํานงคKเนียร (2554) ได�ศึกษาเรื่อง การผลิตและการตลาดกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคKเพ่ือศึกษาเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 2) การผลิตและการตลาดกระเจี๊ยบเขียว 3) ป�ญหาและข�อเสนอ แนะเก่ียวกับการผลิตและการตลาดกระเจี๊ยบเขียว ประชากรเป:นเกษตรกรท่ีปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการค�าของจังหวัดนครปฐมท้ังหมด จํานวน 129 ราย ทําการเก็บข�อมูลจากประชากรทุกรายเก็บข�อมูล โดยใช�แบบสัมภาษณK วิเคราะหKข�อมูล เพ่ือหาค�าสถิติ ความถ่ีร�อยละค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค�าสูงสุด และค�าตํ่าสุด ผลการศึกษาพบว�า 1. เกษตรกรส�วนใหญ�เป:นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 4-5.4 ปr เกือบครึ่งจบการศึกษา ระดับประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน มีประสบการณKในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเฉลี่ย 3.53 ปr มีรายได�หลักจากปลูกกระเจี๊ยบเขียวเฉลี่ย1.72 ไร�ใช�แรงงานในการปลูกเฉลี่ย 3.48 คน มีรายจ�ายในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวต�อรอบการผลิตเฉลี่ย 5,396.43 บาทต�อไร� รายได�จากการจําหน�ายกระเจี๊ยบเขียว ต�อรอบการผลิตเฉลี่ย 32,696.12 บาทต�อไร�เกือบท้ังหมด ไม�ได�กู�เงินมาใช�ในการปลูกกระเจี๊ยบเขียว  2. เกษตรกร มากกว�าครึ่งเริ่มหยอดเมล็ดพันธุKในช�วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม เกือบหนึ่งในสามปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเป:น ดินเหนียว เกือบท้ังหมดไถแปลง



23 ก�อนเริ่มการปลูกเพียงครั้งเดียว มากกว�าครึ่งมีการปรับปรุงดินโดยใช�ปุ�ยคอก ส�วนใหญ�ไม�ทราบชื่อพันธุKกระเจี๊ยบเขียวท่ีปลูก ท่ีทราบชื่อพันธุKส�วนใหญ�ใช�พันธุKผสม F11140 โดยได�เมล็ดพันธุKจากบริษัทเอกชน เกษตรกรส�วนใหญ�ปลูกแบบยกร�อง ระบบสปริงเกิล ส�วนใหญ�ใช�ปุ�ยเคมีและอินทรียK ผสมกันปุ�ยเคมีใช�สูตร16-16-16 ทําการเก็บเก่ียวกระเจี๊ยบเขียวครั้งแรกหลังจากหยอดเมล็ดพันธุKเฉลี่ย 44.59 เก็บเก่ียวได�มากท่ีสุดเฉลี่ยวันละ44.84 กิโลกรัมต�อไร� น�อยท่ีสุดเฉลี่ยวันละ 13.88 กิโลกรัมต�อไร�ได�ผลผลิตเฉลี่ย 1,849.19 กิโลกรัมต�อไร� ระยะเวลารวมในการปลูกเฉลี่ย 5.09 เดือนขาย ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวในรูปแบบกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสดให�กับบริษัท ท้ังหมด ขนส�งกระเจี๊ยบเขียวไปยังจุดรวบ รวมเอง ระยะทางเฉลี่ย 4.84 กิโลเมตร มีการคัดเกรดโดยกลุ�มเกษตรกร ราคาจําหน�ายสูงสุดเฉลี่ย 25.11 บาทต�อกิโลกรัม ตํ่าสุดเฉลี่ย16.53 บาทต�อกิโลกรัม 3. เกษตรกรเกือบท้ังหมดประสบป�ญหาปุ�ยมีราคาแพงในระดับค�อนข�างมาก ราคาผลผลิตตํ่า ในระดับค�อนข�างมาก เกษตรกรให�ข�อเสนอแนะมากท่ีสุดในเรื่องท่ีเสนอให�รัฐบาล ช�วยหาแนวทางแก�ป�ญหาปุ�ยเคมีราคาแพง สําหรับข�อเสนอแนะอ่ืนท่ีสําคัญได�แก� เสนอให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือ เอกชนให�ความรู�ในการผลิตเพ่ือให�ได�ผลผลิตท่ีสูงข้ึน มีการพิจารณาให�บริษัทผู�รับซ้ือผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวปรับราคาซ้ือให�สูงข้ึน และให�มีข�อมูลในด�านการตลาดให�มากข้ึน ปรารถนา ยศสุข และอุดม พรหมเนตร (2549) การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส�งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน การวิจัยศึกษาระดับการยอมรับ ระดับการรับรู� ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธKกับการยอมรับ และป�ญหาเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส�งออกของเกษตรกรผู�ผลิตในจังหวัดเชียงใหม� เชียงราย ลําพูน และน�าน เก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�แบบสัมภาษณKแบบเจาะลึก การสุ�มตัวอย�างใช�การสุ�มแบบพ้ืนท่ี เจาะจง และบังเอิญ จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 200 คน วิเคราะหKข�อมูลด�วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรK ผลการวิจัยพบว�า เกษตรกรมีประสบการณKในการผลิตกระเจี๊ยบเขียวน�อย ผลผลิตท้ังท่ีได�มาตรฐานและไม�ได�มาตรฐานรวมกันเฉลี่ย 1,083.42 กิโลกรัม/ไร� ราคาเฉลี่ยของผลผลิตท่ีได�มาตรฐานเกรด A และ B เท�ากับ 8.98 และ 7.23 บาท/กิโลกรัมตามลําดับ เกษตรมีรายได�การผลิตเฉลี่ย 12,085.05 บาท/ไร� มีการยอมรับและการรับรู�ในเทคโนโลยีการผลิตทุกด�านในระดับมาก มีการรับรู�ข�าวสารเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตจากเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมการเกษตรของบริษัทผู�รับซ้ือเป:นอันดับแรก ในกรณีท่ีมีป�ญหาเกษตรกรขอคําแนะนําจากเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมการเกษตรของบริษัทเช�นกัน นอกจากนี้ระดับการรับรู�ในเทคโนโลยีการผลิตท่ีต�างกันมีผลทําให�การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรต�างกัน วารุณี จีนศร (2554) ป�จจัยท่ีใช�ในการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคKเพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบให�ความสําคัญด�านส�วนประสมทางการตลาดผักปลอดสารพิษ เพ่ือศึกษาความสัมพันธKระหว�างแรงจูงใจและความสําคัญต�อป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพิษของผู�บริโภค พบว�าป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ด�านผลิตภัณฑK และด�านช�องทางการจัดจําหน�าย โดยรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ส�วนด�าน



24 ราคาและด�านการส�งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู�ในระดับมาก ส�วนด�านแรงจูงใจในการเลือกซ้ือปลอดสารพิษ ด�านความสะอาดนั้นผู�บริโภคไม�ต�องการให�มีสิ่งสกปรก ในระดับมากท่ีสุด ส�วนด�านความปลอดภัยจากการปนเป��อนสารเคมีในระดับมาก เม่ือทดสอบสมมุติฐานพบว�า เพศ อายุ รายได� แตกต�าง กันกับส�วนประสมทางการตลาดแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติตท่ีระดับ 0.05  ป�จจัยท่ีใช�ในการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว�าผู�บริโภคให�ความสําคัญกับการเลือกซ้ือสิ่งค�าท่ีปลอดสารพิษในการบริโภค จึงเห็นว�าด�านผลิตภัณฑK และด�านราคามีความสัมพันธKกับแนวโน�มในการเลือกซ้ืออีกด�วย ภรณี แย�มพันธK (2559) ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑKผักและผลไม�แปรรูปตราดอยคํา วัตถุประสงคKเพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑKผักและผลไม�แปรรูปตราดอยคํา โดยศึกษาป�จจัยทางด�านประชากรศาสตรK ได�แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต�อเดือน และป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบด�วย ป�จจัยด�านผลิตภัณฑK ป�จจัยด�าน ราคา ป�จจัยด�านช�องทางการจัดจําหน�าย ป�จจัยด�านการส�งเสริมการตลาดป�จจัยด�านบุคคล ป�จจัยด�านกระบวนการ และป�จจัยด�านกายภาพ เพ่ือให�ผู�ประกอบการสามารถนําผลการวิจัยท่ีได�ไปใช�เป:นข�อมูลในการวิเคราะหKหาแนวทางในการพัฒนากลยุทธKทางการตลาด ให�ได�ผลิตภัณฑKและการส�งเสริมการขาย ท่ีตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค สร�างข�อได�เปรียบทางการแข�งขันให�กับบริษัทได� โดยทําการสํารวจแบบสอบถามออนไลนKและได�รับข�อมูลแบบสอบถามตอบกลับท่ีมีความสมบูรณKท้ังสิ้น 419 ชุด พบว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑKผักและผลไม�แปรรูปตราดอยคํามีท้ังหมด 3 ป�จจัย โดยเรียงลําดับจากค�าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยจากมากไปน�อย คือป�จจัยด�านราคา ป�จจัยด�านบุคคลและระบบการจัดคิว และป�จจัยด�านผลิตภัณฑK ในขณะท่ีป�จจัยด�านรูปลักษณKของบรรจุภัณฑKและความหลากหลายของสินค�า ป�จจัยด�านช�องทางการจัดจําหน�าย ป�จจัยด�านการส�งเสริมการขาย และป�จจัยด�านกายภาพและกระบวนการ ไม�ส�งผลต�อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑKผักและผลไม�แปรรูปตราดอยคํา สําหรับลักษณะทางประชากรศาสตรK ผลการวิจัยพบว�าผู�บริโภคท่ีมีเพศท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑKผักและผลไม�แปรรูปตราดอยคําแตกต�างกัน ส�วนผู�บริโภคท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต�อเดือนแตกต�างกันส�งผลต�อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑKผักและผลไม�แปรรูปตราดอยคําไม�แตกต�างกัน ผลการวิจัยพบว�า ป�จจุบันกระบวนการแปรรูปผักและผลไม�ของไทยมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึนและมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑKอย�างต�อเนื่องเพ่ือเพ่ิมมูลค�าให�กับสินค�า จนได�รับการยอม รับในด�านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ส�งผลให�มีปริมาณการผลิตของผักและผลไม�แปรรูปของไทยเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง อันเนื่องมากจากผู�บริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวโน�มท่ีจะห�วงใยสุขภาพมากข้ึน ทําให�อาหารท่ีมีประโยชนKได�รับความนิยมมากข้ึนอย�างต�อเนื่องในทุกช�วงวัยป�จจุบันผู�ผลิตจึงต�องพัฒนาสินค�าให�มีความหลากหลายและตอบโจทยKผู�บริโภคเฉพาะกลุ�มมากข้ึน 



25 อัจฉริยาพร  ศรีหม่ืนไวย (2553) ทัศนคติต�อสินค�าเกษตรอินทรียKของผู�บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 วัตถุประสงคKของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาทัศนคติต�อสินค�าเกษตรอินทรียKของผู�บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 และเพ่ือศึกษาความแตกต�างของทัศนคติและพฤติกรรมของผู�บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1  กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยคือ ผู�บริโภคท่ีรู�จักสินค�าเกษตรอินทรียKท่ีมีอายุต้ังแต�20 ปrข้ึนไป จํานวน 427 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหKข�อมูล ได�แก�ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างตัวแปร 2 ตัวท่ีเป:นอิสระต�อกันด�วยค�า t และการวิเคราะหKความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป:นเพศหญิงอายุระหว�าง 30 - 39 ปr จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได�เฉลี่ยต�อเดือน 10,000 – 20,000 บาท โดยแบ�งออกเป:น 2 กลุ�มคือ 1) กลุ�มท่ีไม�เคยบริโภคจํานวน 232 คน สาเหตุท่ีไม�เคยบริโภคเนื่องจากไม�มีข�อมูลเก่ียวกับสินค�าโดยมีแนวโน�มท่ีจะบริโภคในอนาคต 2) กลุ�มท่ีเคยบริโภคจํานวน 195 คน เป:นการบริโภคเพ่ือสุขภาพและพบว�า ท้ังสองกลุ�มมีทัศนคติเชิงบวกกับความรู�สึกปลอดภัยท่ีได�บริโภคสินค�าเกษตรอินทรียKและสินค�าเกษตรอินทรียKเป:นสินค�าท่ีดีต�อสุขภาพเนื่องจากไม�มีสารพิษตกค�าง โดยมีทัศนคติเฉย ๆ สินค�าเกษตรอินทรียKมีรสชาติดีกว�าสินค�าท่ัวไป รู�สึกเป:นคนทันสมัยท่ีเลือกบริโภคสินค�าเกษตรอินทรียKและมีความไว�วางใจผู�ผลิตสินค�าเกษตรอินทรียK แต�มีทัศนคติเชิงลบว�า สินค�าเกษตรอินทรียKมีให�เลือกไม�หลากหลาย ในขณะท่ีท้ังสองกลุ�มยังคงมีความเชื่อท่ีไม�ถูกต�องเก่ียวกับการผลิตและการเรียกชื่อผักอินทรียK ผักปลอดสารพิษ ผักอนามัยและการรับรองมาตรฐานสินค�าเกษตรอินทรียKจากการทดสอบความแตกต�างของทัศนคติโดยรวมของท้ังสองกลุ�มแล�วพบว�าไม�มีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับ 0.05 วงศKพัฒนา ศรีประเสริฐ (2559) การพัฒนาการจัดการความรู�ทางการตลาดเกษตรอินทรียKของกลุ�มเกษตรกรในตําบลมะค�า อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงคK 1) เพ่ือศึกษาบริบทของตลาดเกษตรอินทรียKเก่ียวกับสภาพและป�ญหาของกลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกผักปลอดสาร พิษบ�านใคร�นุ�น 2) เพ่ือวิเคราะหKกลยุทธKทางการตลาดเกษตรอินทรียKของกลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกผักปลอดสารพิษบ�านใคร�นุ�น 3) เพ่ือศึกษาการจัดการความรู�ทางการตลาดเกษตรอินทรียKของกลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกผักปลอดสารพิษบ�านใคร�นุ�น และ 4) เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู�ทางการตลาดเกษตรอินทรียKของกลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกผักปลอดสารพิษบ�านใคร�นุ�น ตําบลมะค�า อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงผู�วิจัยได�ทาการศึกษาเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณKจากกลุ�มผู�ให�ข�อมูลสําคัญ จํานวน 106 ราย โดยใช�วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมเพ่ือประมวลผล/สังเคราะหKผลการ วิจัย สมาชิกกลุ�มฯ ต�องประสบกับสภาพและป�ญหาทางการตลาดเกษตรอินทรียKกันเป:นส�วนใหญ� ด�วยเหตุผลท่ีว�า ไม�สามารถท่ีจะกําหนดราคาขายได�เอง สมาชิกกลุ�มเกษตรกรฯ ผลิตและจําหน�ายถ่ัวฝ�ก ยาว มะเขือ ข�าวโพด แตงกวาและพริก โดยจัดทาในรูปบรรจุภัณฑKภายใต�ตราสินค�ากลุ�มปลูกผักปลอด



26 สารพิษบ�านใคร�นุ�น โดยฉลากระบุข�อความไว�ว�า “ไม�ใช�สารเคมี ไม�ใช�ยาฆ�าแมลง” ส�วนใหญ�แล�วเน�นการขายส�งให�แก�พ�อค�าคนกลางโดยมารับซ้ือถึงหมู�บ�าน โดยจะถูกกดราคาพืชผลลงเกือบทุกชนิดประมาณกิโลกรัมละ 10-15 บาท ส�วนใหญ�แล�วนิยมใช�ปุ�ยหมักสดในการปลูก จนได�รับความนิยมจากกลุ�มผู�บริโภคในวงท่ีกว�างมากข้ึน ทําให�ทางกลุ�มมีความเป:นอยู�ท่ีดีข้ึนจนสามารถพ่ึงพาตนเองได� แต�บางคนยังใช�ปุ�ยเคมีในการทางการเกษตรอยู�บ�างบางส�วน ซ่ึงอาจกลายเป:นอุปสรรคของผลิตภัณฑKของบ�านใครนุ�นเองในระยะยาว ดังจะเห็นได�จากการขาดอํานาจในการต�อรองราคาจาหน�าย ทําให�ได�ผลตอบแทนตํ่าไม�คุ�มกับต�นทุนเท�าท่ีควร ผลการพัฒนาการจัดการความรู�ทางการตลาดเกษตรอินทรียKของกลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกผักปลอดสารพิษบ�านใคร�นุ�น ก็คือ สมาชิกกลุ�มฯ ควรท่ีจะมีการเรียนรู�ในการท่ีจะอยู�ร�วมกันกับวิถีการผลิตพืชผลโดยปราศจากสารพิษ โดยเป:นผู�ปลูกท่ีมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต�อผู�บริโภคและสังคม พัชรินทรK สุภาพันธK และคณะ (2560) ได�ศึกษาเรื่องกลยุทธKทางการตลาดท่ีเหมาะสม สําหรับช�องทางการจัดจําหน�ายสินค�าเกษตรอินทรียKในจังหวัดเชียงใหม� นี้มีวัตถุประสงคKเพ่ือวิเคราะหKกลยุทธKทางการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับช�องทางการจัดจําหน�ายสินค�าเกษตรอินทรียK ตามทฤษฎีส�วนประสมทางการตลาด ด�วยแบบจําลองโลจิตหลายทางเลือก ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยการสัมภาษณKด�วยแบบสอบถาม จํานวน 2,450 ตัวอย�าง จากกลุ�มผู�บริโภคท่ีมีการซ้ือสินค�าเกษตรอินทรียK ด�วยวิธีสุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง ของ 25 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม� ผลการศึกษาพบว�า การเพ่ิมโอกาสจําหน�ายในตลาดสินค�าเกษตรปลอดภัย ท่ีจําหน�ายร�วมกับสินค�าเกษตรอินทรียK ตลาดเฉพาะสินค�าเกษตรปลอดภัย และตลาดเฉพาะสินค�าเกษตรอินทรียK ต�องมุ�งเน�นกลยุทธKผลิตภัณฑK การส�งเสริมการตลาด และราคา ตามลําดับ ผลิตภัณฑK การส�งเสริมการตลาด ลด แลก แจก แถม หรือทดลองและ การโฆษณาและประชาสัมพันธKของภาคเอกชนเก่ียวกับสินค�าเกษตรอินทรียK กลับลดโอกาสจําหน�ายในตลาดท่ัวไป จึงต�องดําเนินการอย�างระมัดระวัง ซ่ึงระบุความแตกต�างการจําหน�ายระหว�างสินค�าเกษตรท่ัวไปและสินค�าเกษตรอินทรียK ท่ีมีผลต�อการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค  2.3 สรุป จากการศึกษางานวิจัยพบว�าการปลูกกระเจี๊ยบเขียวส�วนใหญ�จะมีตลาดรองรับท้ังในประเทศและต�างประเทศ อาศัยข้ันตอนการผลิตท่ีละเอียดและเทคนิคการวางแผนการตลาด กระบวน การการตลาดในการจัดจําหน�ายผลผลิต โดยใช�หลักของส�วนประสมทางการตลาด ได�แก� ด�านผลิตภัณฑK ด�านราคา ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย ด�านการส�งเสริมการตลาด และด�านกระบวนการ ทําให�เกิดการรายได�เพ่ิมข้ึนต�องมีการสร�างอาชีพเสริมให�กับเกษตรกรเพ่ือสามารถสร�างรายได�เพ่ิมข้ึน เป:นสนับสนุนการใช�ทรัพยากรท�องถ่ินให�เกิดคุณค�าเกิดประโยชนKสูงสุด ในการปรับเปลี่ยนการปลูกแบบใหม�หรือการทําเกษตรแบบผสมผสานให�สอดคล�องกับสิ่งท่ีธรรมชาติสร�างข้ึน เป:นฟ��นฟู



27 สภาพแวดล�อมให�มีความสมบูรณK ยังมีการยอมรับและการรับรู�ในเทคโนโลยีการผลิต ทําให�เกิดความต�องการในด�านเงินทุน และการจัดหาแหล�งตลาดในการรองรับผลผลิตกระเจี๊ยวเขียว เป:นการกระจายรายได�สู�ชุมชน ยังทําให�ชุนชนเกิดความเข�มแข็งยังเป:นการสร�างความเข�มแข็งเศรษฐกิจ ทําให�เกิดการกระจายรายได� ยกระดับคุณภาพชีวิต และความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ซ่ึงเป:นรากฐานสําคัญในการสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจของชุมชน ทําให�เกิดการสร�างโอกาส สร�างรายได�ให�กับชุมชน จะเห็นได�ว�าการปลูกกระเจี๊ยบเขียวแต�ละครั้งจะได�ผลผลิตท่ีสูงมากกว�าการทํานา ทําไร� ทําสวน ท่ีใช�ต�นทุนมากแต�ได�ผลผลิตในปริมาณท่ีตํ่า ดังนั้นผู�วิจัยจึงได�นําผลการวิจัยไปใช�เป:นในการพัฒนาและต�อยอดผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค�าและช�องทางทางการตลาดของกระเจี๊ยบเขียวต�อไป 



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค+ เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา เพ่ือเปรียบเทียบป�จจัยส�วนบุคคลกับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา และเพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีสัมพันธ+กับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา เป0นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research)  ซ่ึงผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 3.1 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย 3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 3.4 การวิเคราะห+ข�อมูล  3.1 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ กลุ�มเกษตรกรท่ีปลูกกระเจี๊ยบเขียวในพ้ืนท่ีหมู� 4 บ�านศรีพรม ตําบลควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 35 ครัวเรือน   3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 3.2.1 เครื่องมือรวบรวมข�อมูล การวิจัยครั้งนี้เป0นการศึกษาวิจัยท่ีเน�นการดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือ ท่ีเรียกว�าการวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด�วย เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับเกษตรกรท่ีปลูกกระเจี๊ยบเขียวเขตหมู� 4 บ�านศรีพรม ตําบลควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ท่ีผู�วิจัยสร�างแบบสอบถามจากการศึกษาข�อมูลทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องแล�วจึงนํามาประยุกต+ปรับให�เข�ากับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมี การตรวจสอบความถูกต�องจากอาจารย+ท่ีปรึกษา และมีการตรวจสอบความถูกต�อง โดยแบบสอบถามแบ�งออกเป0น 5 ตอน ดังนี้   



29 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูล ป�จจัยส�วนบุคคลของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวรวมไปถึงลักษณะทางเศรษฐกิจของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก� เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพท่ีเป0นรายได�หลัก อาชีพท่ีเป0นรายได�เสริม ลักษณะและจํานวนการถือครองพ้ืนท่ีผลิตกระเจี๊ยบเขียว ต�นทุนและรายได�ต�อไร�ในการผลิตกระเจี๊ยบเขียว ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามเป0นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check-list)   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ ยบเขียวในเขต อําเภอปง จังหวัดพะเยา ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรท่ีปลูกกระเจี๊ยบเขียวเขตหมู� 4 หมู�บ�านศรีพรม ตําบลควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา  2.1 ผลิตภัณฑ+ (Product) 2.2 ราคา (Price) 2.3 ช�องทางการจัดจําหน�าย (Place) 2.4 การส�งเสริมการตลาด (Promotion) 2.5 กระบวนการ (Process) ซ่ึงมีลักษณะแบบสอบถามเป0นแบบมาตรส�วนประมาณค�า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ+ การให�คะแนน 5 ระดับ แบบลิเคิร+ทสเกล (Likert Rating Scale) ดังนี้ หมายเลข 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด หมายเลข 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก หมายเลข 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง หมายเลข 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน�อย หมายเลข 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน�อยท่ีสุด          ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อเสนอแนะของผู�ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ของเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวท่ีมีความต�องการในการสร�างรายได� ลักษณะแบบสอบถามเป0นแบบปลายเป]ด (Open-End Questionnaire)   ตอนท่ี 5 การวิเคราะห+ข�อเสนอแนะของเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต�อป�จจัยส�วนประสมการตลาด       3.2.2 เครื่องมือการสร�างและตรวจสอบคุณภาพ การสร�างเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป0นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ+โดยมีข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ+ตามลําดับดังนี้  



30 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง แล�วนําผลการศึกษามาสร�างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย+ท่ีปรึกษา 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร�างเครื่องมือ 3. สร�างเครื่องมือในการวิจัย 4. เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย+ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ 5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล�องระหว�างข�อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท+ท่ีกําหนดไว� โดยหาค�าดัชนีความสอดคล�อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค�า IOC ต้ังแต� 0.67–1.00 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช� (Try out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 35 ครัวเรือน แล�วนําผลการทดลองมาใช�คํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ด�วยวิธีการหาค�าด�วยสัมประสิทธิ์แอลฟoาของครอนบาค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) และจะนําแบบสอบถามไปใช�ต�อเม่ือทดสอบแล�วได�ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟoาของครอนบาค ต้ังแต� 0.70 ข้ึนไป 7. นําเครื่องมือท่ีทดลองใช�แล�วเสนอท่ีอาจารย+ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให�ถูกต�องสมบูรณ+และจัดพิมพ+แบบสอบถามฉบับสมบูรณ+เก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป  3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามแนวทางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณ โดยได�ทําการเก็บข�อมูล จากการเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรผู�ปลูกประเจี๊ยบเขียว  แบบสมัครใจ การเก็บแบบสอบถามในช�วงวันเสาร+และอาทิตย+ ในเขตหมู� 4 บ�านศรีพรม อําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 35 ครัวเรือน โดยทําการเก็บรวบรวมต้ังแต�เดือน กุมภาพันธ+ 2562 – สิงหาคม 2562 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอความอนุเคราะห+ใน การเก็บรวบรวมข�อมูล 2. ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูล 3. ตรวจสอบความสมบูรณ+ของคําตอบ 4. จัดหมวดหมู�ของข�อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห+ต�อไป  3.4 การวิเคราะห1ข�อมูลและการแปลผล 1. การวิเคราะห+ป�จจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคลของประชากร นํามาวิเคราะห+โดยการแจกแจงความถ่ี และค�าร�อยละ 2. วิเคราะห+ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในพ้ืนท่ีอําเภอปง จังหวัด



31 พะเยา วิเคราะห+ค�าเฉลี่ย(µ)   ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )แล�วนําไปแปลผลค�าเฉลี่ย  5 ช�วง ดังนี้ (ละเอียด ศิลาน�อย. 2558, 177) ดังนี้ 4.20-5.00  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 3.40-4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 2.60-3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 1.00-1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน�อย 1.00-1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด 3. วิเคราะห+เปรียบเทียบป�จจัยส�วนบุคคลกับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว วิเคราะห+โดยสถิติท่ีเชิงอนุมาน (Inferntial Statistics) ได�แก� การทดสอบค�าที (t- test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถ�าพบความแตกต�างอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต�างของค�าเฉลี่ยเป0นรายคู�ด�วย LSD (Least Significant Difference)  การวิเคราะห+ป�จจัยท่ีสัมพันธ+กับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว โดยวิเคราะห+การถดถอยอย�างง�าย (simple regression analysis) 



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  การวิจัยเรื่องป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา มีผลการวิเคราะห(ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค(ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน การวิจัย ในการวิเคราะห(ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห(ข�อมูลตามลําดับดังนี้  4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให�เกิดความเข�าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห(ข�อมูล ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ(ท่ีใช�ในการแปลผล ดังนี้ f แทน ความถ่ี  σ แทน ค�าเฉลี่ยของประชากร  N แทน จํานวนประชากร  
µ แทน ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation)  t F  SS df MS  Sig * แทน แทน  แทน แทน แทน  แทน แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก F-test หรือวิเคราะห(ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) ผลรวมของค�าความเบ่ียงบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) ระดับความเปPนอิสระ (degrees of freedom) ค�าเฉลี่ยผลรวมของความเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Mean Square) นัยสําคัญทางสถิติ มีนัยสําคัญทาสถิติท่ีระดับ .05   4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ผู�วิจัยแบ�งการนําเสนอผลการวิเคราะห(ข�อมูลเชิงปริมาณออกเปPน 5 ส�วน ได�แก� ตอนท่ี 1 การวิเคราะห(ข�อมูลส�วนบุคคลเก่ียวข�องท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม   ตอนท่ี 2 การวิ เคราะห(สภาพเศรษฐกิจของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ ยบเขียวในเขต อําเภอปง จังหวัดพะเยา  



33  ตอนท่ี 3 การวิ เคราะห(ผลเปรียบเทียบกับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา จําแนกตามป�จจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล ตอนท่ี 4 การวิเคราะห(ป�จจัยสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ท่ีสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาด ตอนท่ี 5 การวิเคราะห(ข�อเสนอแนะของเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต�อป�จจัยส�วนประสมการตลาด  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห(ข�อมูลส�วนบุคคลเก่ียวข�องท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห(ข�อมูลเก่ียวข�องท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปPนของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ดังนี้  ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและค�าร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ         (N=35) ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ เพศ   1. ชาย 20 57.1 2. หญิง 15 42.9 รวม 35 100 อายุ   1. ตํ่ากว�า 25 ปd 7 20.0 2. 25 - 35 ปd 7 20.0 3. 36 - 45 ปd 11 31.4 4. มากกว�า 45 ปd 10 28.6รวม 35 100.0ระดับการศึกษา   1. ประถมศึกษา 6 17.1 2. มัธยมศึกษาตอนต�น 8 22.9 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 8 22.9 4. อนุปริญญา/ปวส. 8 22.9 5. ปริญญาตรี 3 8.6 รวม 35 100  



34ตารางท่ี 1 พบว�ากลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว มากกว�าครึ่งเปPนชายจํานวน 20 คน คิดเปPนร�อยละ 57.1 รองลงมา ได�แก� หญิง จํานวน 15 คน คิดเปPนร�อยละ 42.9 ตามลําดับ กลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวส�วนใหญ�จะมีอายุมากกว�า 45 ปd จํานวน 10 คน คิดเปPนร�อยละ 28.6 รองลงมาได�แก� อายุ 36-45 ปdจํานวน 11 คน คิดเปPนร�อยละ 31.4 อายุ 25-35 ปd และอายุตํ่ากว�า 25 ปd จํานวน 7 คน คิดเปPนร�อยละ20 ยังพบว�า ประชากรส�วนใหญ�มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�น, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 8 คน คิดเปPนร�อยละ 22.9 รองลงมาได�แก� ระดับประถมศึกษา มีจํานวน6 คน คิดเปPนร�อยละ 17.1 และระดับปริญญาตรีจํานวน 3 คน คิดเปPนร�อยละ 8.6 และ ตามลําดับ  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห(ข�อมูลสภาพเศรษฐกิจเก่ียวข�องท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห(ข�อมูลเก่ียวข�องท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปPนสภาพป�ญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ดังนี้   ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและค�าร�อยละของข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว                (N=35) ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ อาชีพ   1. ข�าราชการ 3 8.6 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 2.9 3. เกษตรกร 22 62.9 4. ธุรกิจส�วนตัว 6 17.1 5. พ�อบ�าน/แม�บ�าน 3 8.6 รวม 35 100 ลักษณะการถือครองพ้ืนท่ี   1. โฉนดพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์ 27 77.12. โฉนด สปก 1 2.9 3. โฉนด สน 3 0 0 4. พ้ืนท่ีไม�มีใบถือครอง 7 20.0รวม 35 100



35ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ จํานวนเนื้อท่ีสําหรับเพาะปลูก   1. 1 - 5 ไร� 23 65.7 2. 5 - 10 ไร� 8 22.9 3. 10 - 15 ไร� 2 5.7 4. 15 - 20 ไร� 2 5.7 5. 20 ไร� ข้ึนไป 0 100.0 รวม 35 100 ต�นทุนการเพาะปลูกต5อไร5   1. 1,000 - 5,000 บาท 18 2.9 2. 5,000 - 10,000  บาท 9 54.3 3. 10,000 - 15,000  บาท 8 42.9 รวม 35 100 รายได�จากการขายต5อไร5   1. น�อยกว�า 20,000 บาท 15 42.9 2. 20,001 - 30,000  บาท 18 51.4 3. 30,001 - 40,000  บาท 2 5.7 รวม 35 100รายได�จากการขายท้ังป6   1. น�อยกว�า 50,000 บาท 22 62.92. 50,001 - 70,000  บาท 8 22.93. 70,001 - 90,000  บาท 3 8.6 4. มากกว�า 90,000 บาท 2 5.7 รวม 35 100 



36ตารางท่ี 2 พบว�า ประชากรส�วนใหญ�เปPนเกษตรกรจํานวน 22 คน คิดเปPนร�อยละ 62.9รองลงมา ได�แก� ธุรกิจส�วนตัว จํานวน 6 คน คิดเปPนร�อยละ 17.1 ข�าราชการ และพ�อบ�าน/แม�บ�านจํานวน 3 คน คิดเปPนร�อยละ 8.6 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 คน คิดเปPนร�อยละ 2.9ตามลําดับ ยังพบว�าพ้ืนท่ีการปลูกกระเจี๊ยวเขียวเปPนพ้ืนท่ีโฉนดพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์จํานวน 27 คน คิดเปPนร�อยละ 77.1 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีไม�มีใบถือครอง จํานวน 7 คน คิดเปPนร�อยละ 20 และโฉนด สปก.จํานวน 1 คน คิดเปPนร�อยละ 2.9 พบว�า จํานวนเนื้อท่ีการปลูกกระเจี๊ยวเขียวส�วนใหญ�มีเนื้อท่ี จํานวน1-5 ไร� จํานวน 23 คน คิดเปPนร�อยละ 65.7 รองลงมาคือ 5-10 ไร�จํานวน 1-5 ไร� จํานวน 8 คนคิดเปPนร�อยละ 22.9 จํานวนเนื้อท่ีปลูกน�อยท่ีสุด คือ 10-15 ไร� และ 15-20 ไร� จํานวน 2 คน คิดเปPนร�อยละ 5.7 พบว�า ต�นทุนการเพาะปลูกการปลูกกระเจี๊ยวเขียวส�วนใหญ�มีการลงทุน 1,000 - 5,000บาท จํานวน 18 คน คิดเปPนร�อยละ 2.9 รองลงมาคือ 5,000 - 10,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเปPนร�อยละ 54.3 และลําดับสุดท�ายคือ 10,000 - 15,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปPนร�อยละ 42.9 พบว�าตามรายได�จากการขายกระเจี๊ยบเขียวต�อไร�ส�วนใหญ�มีรายได� น�อยกว�า 20,000 บาท จํานวน 14 คนคิดเปPนร�อยละ 45.2 รองลงมารายได� 30,001 - 40,000 บาท จํานวน 11 คน คิดเปPนร�อยละ 35.5และรายได� 20,001 - 30,000  บาท จํานวน 6 คน คิดเปPนร�อยละ 19.4 สําหรับต�นทุนการเพาะปลูกต�อไร� ส�วนใหญ�มีรายได� น�อยกว�า 50,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเปPนร�อยละ 62.9 รองลงมารายได�50,001 - 70,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปPนร�อยละ  22.9 รายได� 70,001 - 90,000 บาท จํานวน3 คน คิดเปPนร�อยละ 8.6 และรายได� มากกว�า 90,000 บาทจํานวน 2 คน คิดเปPนร�อยละ 5.7  ตอนท่ี 3 การวิเคราะห(ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะห(การสร�างรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยหาค�าเฉลี่ย (µ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และนําค�าคะแนนเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ(ท่ีกําหนดไว� ดังนี้  



37ตารางท่ี 3 แสดงค�าเฉลี่ย (µ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม                   (N=35)รายการ µ σ ระดับ 1. ด�านผลิตภัณฑ( 2. ด�านราคา 3. ด�านการจัดจําหน�าย 4. ด�านการส�งเสริมการตลาด 4.60 4.24 4.01 4.06 0.299 0.406 0.297 0.462 มากท่ีสุด มาก มาก มาก 5.  ด�านกระบวนการ 3.40 0.587 มาก โดยภาพรวม 4.11 0.335 มาก ตารางท่ี 3 พบว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปงจังหวัดพะเยา  โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 4.11) เม่ือพิจารณาเปPนรายด�าน เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ด�านผลิตภัณฑ( อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.60) รองลงมา คือ ด�านราคา อยู�ในระดับมาก (µ = 4.24) ด�านการส�งเสริมการตลาด อยู�ในระดับอยู�ในระดับมาก  (µ = 4.06) ด�านการจัดจําหน�าย อยู� ในระดับอยู� ในระดับมาก  (µ = 4.01) ตามลําดับ และข�อท่ี มีค�าเฉลี่ ยน�อยท่ีสุดด�านกระบวนการ อยู�ในระดับมาก (µ = 3.402)  ตารางท่ี 4  แสดง ค�าเฉลี่ย (µ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ด�านผลิตภัณฑ(             (N=35) ด�านผลิตภัณฑ� µ σ ระดับ 1. กระเจี๊ยบเขียวมีคุณประโยชน(ต�อผู�บริโภค 4.74 0.443 มากท่ีสุด 2. กระเจี๊ยบเขียวมีการควบคุมโดยกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ( 3.63 0.843 มาก 3. กระเจี๊ยบเขียวมีคุณค�าทางโภชนาการสูง 3.71 0.893 มาก 4. กระเจี๊ยบเขียวเปPนผักท่ีมีความปลอดภัยต�อผู�บริโภค 4.11 0.900 มาก 5. กระเจี๊ยบเขียวมีความ สด ใหม� ในทุก ๆ วัน 3.80 0.994 มาก โดยภาพรวม 4.00 0.299 มาก  



38ตารางท่ี 4 ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปงจังหวัดพะเยา ด�านผลิตภัณฑ( พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 4.00) เม่ือพิจารณาเปPนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า กระเจี๊ยบเขียวมีคุณประโยชน(ต�อผู�บริโภค อยู�ในระดับมากท่ีสุด(µ = 4.74)   รองลงมา กระเจี๊ยบเขียวเปPนผักท่ีมีความปลอดภัยต�อผู�บริโภค อยู�ในระดับมาก(µ = 4.11) กระเจี๊ยบเขียวมีความ สด ใหม� ในทุก ๆ วัน อยู�ในระดับมาก  (µ = 3.88) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด กระเจี๊ยบเขียวมีการควบคุมโดยกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ( อยู�ในระดับมาก  (µ = 3.63)   ตารางท่ี 5 แสดงค�าเฉลี่ย (µ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ด�านราคา              (N=35) ด�านราคา µ σ ระดับ 1. ราคาขายกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสด เหมาะสมยุติธรรม 4.63 0.547 มากท่ีสุด 2. ความคุ�มค�าเม่ือเทียบกับเวลาและค�าใช�จ�าย 3.71 0.893 มาก 3. การกําหนดราคากลางของกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสด 4.11 0.900 มาก 4. ราคาขายผลิตภัณฑ(แปรรูปกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสด เหมาะสมยุติธรรม 4.49 0.612 มากท่ีสุด โดยภาพรวม 4.24 0.406 มากท่ีสุด   ตารางท่ี 5 ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ด�านราคา พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.24) เม่ือพิจารณาเปPนรายข�อเรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ราคาขายผลิตภัณฑ(แปรรูปกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสดเหมาะสมยุติธรรมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.63) รองลงมาคือ ราคาขายผลิตภัณฑ(แปรรูปกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสด อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.49)  การกําหนดราคากลางของกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสด อยู�ในระดับมาก (µ = 4.11)ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ความคุ�มค�าเม่ือเทียบกับเวลาและค�าใช�จ�าย อยู�ในระดับมาก(µ = 3.71)   



39ตารางท่ี 6 แสดง ค�าเฉลี่ย (µ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย               (N=35) ด�านช5องทางการจัดจําหน5าย µ σ ระดับ 1. ทําเลท่ีตั้งเหมาะสมต�อการจัดจําหน�าย การคมนาคมสะดวก    4.74 0.443 มากท่ีสุด 2. การจัดจําหน�ายในรูปแบบกระเจี๊ยวเขียวฝ�กสด ให�กับพ�อค�าคนกลาง 3.63 0.843 มาก 3. การจัดจําหน�ายในรูปแบบกระเจี๊ยวเขียวฝ�กสด โดยตรงให�กับบริษัทส�งออก 3.71 0.893 มาก 4. การจัดจําหน�ายกระเจี๊ยบเขียวผักสดตลาดภายในชุมขนเพ่ือบริโภค 4.11 0.900 มาก 5.  การจัดจําหน�ายกระเจี๊ยวเขียวแปรรูป 3.83 0.985 มาก โดยภาพรวม 4.01 0.297 มาก  ตารางท่ี 6 ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปงจังหวัดพะเยา  ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ =4.01)เม่ือพิจารณาเปPนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ทําเลท่ีต้ังเหมาะสมต�อการจัดจําหน�ายการคมนาคมสะดวก อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.74) รองลงมา คือ การจัดจําหน�ายกระเจี๊ยบเขียวผักสดตลาดภายในชุมขนเพ่ือ อยู�ในระดับมาก (µ = 4.11) การจัดจําหน�ายกระเจี๊ยวเขียวแปรรูปอยู�ในระดับมาก (µ = 3.83)  และการจัดจําหน�ายในรูปแบบกระเจี๊ยวเขียวฝ�กสด โดยตรงให�กับบริษัทส�งออก อยู�ในระดับมาก (µ = 3.71) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ การจัดจําหน�ายในรูปแบบกระเจี๊ยวเขียวฝ�กสด ให�กับพ�อค�าคนกลาง อยู�ในระดับมาก (µ = 3.63)  



40ตารางท่ี 7  แสดงค�าเฉลี่ย (µ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  ด�านการส�งเสริมการตลาด             (N=35) ด�านการส5งเสริมการตลาด µ σ ระดับ 1. หน�วยงานภาครัฐมีการเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ(ผ�านสื่อต�าง ๆ 4.74 0.443 มากท่ีสุด 2. เกษตรกรผู�ปลูกมีการสร�างความไว�ใจให�กับลูกค�าในด�านการขาย 3.66 0.838 มาก 3. หน�วยงานภาครัฐเข�ามาช�วยมีการส�งเสริมให�ความรู�ด�านการตลาด 3.69 0.832 มาก 4. หน�วยงานภาครัฐส�งเสริมสนับสนุนแหล�งสืบค�นข�อมูล เช�น Webpage Facebook 4.14 0.879 มาก โดยภาพรวม 4.06 0.462 มาก  ตารางท่ี 7 ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปงจังหวัดพะเยา  ด�านการส�งเสริมการตลาด พบว�า โดยภาพรวม อยู� ในระดับมาก (µ =4.06)เม่ือพิจารณาเปPนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า หน�วยงานภาครัฐมีการเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ(ผ�านสื่อต�าง ๆ อยู�ในระดับมากท่ีสุด  (µ = 4.74) รองลงมา คือ หน�วยงานภาครัฐส�งเสริมสนับสนุนแหล�งสืบค�นข�อมูล เช�น Webpage Facebook อยู�ในระดับมาก (µ = 4.14)หน�วยงานภาครัฐเข�ามาช�วยมีการส�งเสริมให�ความรู�ด�านการตลาด อยู�ในระดับมาก (µ = 3.69)ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ หน�วยงานภาครัฐมีการเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ(ผ�านสื่อต�าง ๆ อยู�ในระดับมาก (µ = 3.66)  ตารางท่ี 8  แสดงค�าเฉลี่ย (µ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกร ผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  ด�านกระบวนการ       (N=35) ด�านกระบวนการ µ σ ระดับ 1. มีการส�งเสริมให�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวภายในชุมชน 2.97 1.098 ปานกลาง 2. หน�วยงานภาครัฐมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว 4.19 1.035 มาก 3. มีพ้ืนท่ีเพียงพอต�อการปลูกระเจี๊ยบเขียว 4.09 1.358 มาก 4. มีการรักษาสิ่งแวดล�อมในระบบนิเวศให�คงอยู� 3.26 1.597 ปานกลาง โดยภาพรวม 3.40 0.587 มาก 



41จากตารางท่ี 8 ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปงจังหวัดพะเยา  ด�านกระบวนการ พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.40) เม่ือพิจารณาเปPนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า หน�วยงานภาครัฐมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว อยู�ในระดับมาก  (µ = 4.19) รองลงมา คือ มีพ้ืนท่ีเพียงพอต�อการปลูกระเจี๊ยบเขียว อยู�ในระดับมาก(µ = 4.09)  มีการรักษาสิ่งแวดล�อมในระบบนิเวศให�คงอยู�  อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.26)  ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ มีการส�งเสริมให�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวภายในชุมชน อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 2.97)  ตอนท่ี 4 การวิเคราะห(ผลเปรียบเทียบป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวอําเภอปง จังหวัดพะเยา จําแนกตามป�จจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได�ศึกษาเปรียบเทียบป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวอําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยจําแนกตามเพศ โดยใช�สถิติค�า t-test และค�า F-test หรือวิเคราะห(ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เม่ือพบความแตกต�างจึงทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ผลการวิเคราะห(ข�อมูล ดังตารางท่ี 9 – 13  ตารางท่ี 9 การวิเคราะห(ผลการเปรียบเทียบป�จจัยส�วนประสมการตลาดท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวอําเภอปง จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ        (N=35) รายการ เพศ      t       Sig ชาย หญิง µ σ µ σ 1.  ด�านคุณภาพผลิตภัณฑ( 4.05 0.296 3.93 0.299 1.148 0.259 2. ด�านราคา 4.31 0.412 4.13 0.388 1.304 0.201 3. ด�านการจัดจําหน�าย 4.06 0.290 3.93 0.299 1.259 0.217 4. ด�านการส�งเสริมตลาด 4.16 0.495 3.91 0.385 1.592 0.121 5. ด�านกระบวนการ 3.38 0.614 3.25 0.559 0.680 0.501ในภาพรวม 3.99 0.349 3.83 0.302 1.429 0.162*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 9 พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวท่ีมีเพศต�างกัน มีความเห็นต�อป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ไม�แตกต�างกัน  จากการทดสอบสมมุติฐานโดยใช� สถิติ T-test เปรียบเทียบความแตกต�างได�ค�า (Sig) เท�ากับ 0.162 ซ่ึงมากกว�าค�าในระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว� 



42ตารางท่ี 10  การเปรียบเทียบป�จจัยส�วนประสมการตลาดท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรมอําเภอปง  จังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุ          (N=35) รายการ แหล5งความแปรปรวน SS df  MS F Sig 1.ด�านผลิตภัณฑ� ระหว�างกลุ�ม 1.260 3 0.420 7.310 0.001* ภายในกลุ�ม 1.780 31 0.057   รวม 3.040 34    2. ด�านราคา ระหว�างกลุ�ม .716 3 0.239 1.509 0.232 ภายในกลุ�ม 4.902 31 0.158   รวม 5.618 34    3. ด�านช5องทางการจัดจําหน5าย ระหว�างกลุ�ม 1.350 3 0.450 8.465 0.000*ภายในกลุ�ม 1.648 31 0.053   รวม 2.999 34    4. ด�านการส5งเสริม การตลาด ระหว�างกลุ�ม 1.116 3 0.372 1.878 0.154ภายในกลุ�ม 6.144 31 0.198   รวม 7.261 34    5. ด�านกระบวนการ ระหว�างกลุ�ม ภายในกลุ�ม รวม 1.831 9.211 11.721 3 31 34 0.634 0.349  1.899   0.151 รวม ระหว�างกลุ�ม 1.841 3 0.614 1.925 0.146ภายในกลุ�ม 9.881 31 0.319   รวม 11.721 34    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 10 พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรม อําเภอปง จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศอายุต�างกัน มีความเห็นต�อป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ไม�แตกต�างกันแต�เม่ือพิจารณาป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดเปPนรายด�าน พบว�า ด�านผลิตภัณฑ(และด�านช�องทางการจัดจําหน�าย แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด�วยวิธี  LSD (Least Significance Difference) มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี 11  อายุตางกัน



43  ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว บ�านศรีพรม อําเภอปง จังหวัดพะเยา ด�านผลิตภัณฑ( จําแนกตามอายุ       (N=35) อายุ ต่ํากว5า 25 ป6  25-35 ป6 36-45 ป6 45 ป6ข้ึนไป 1. ตํ่ากว�า 25 ปd - 0.361 0.235 0.264 2. 25 - 35 ปd - - .0326 0.013* 3. 36 – 45 ปd - - - 0.061 4.  45 ปdข้ึนไป - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี 11 พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรม ท่ีมีอายุระหว�างตํ่ากว�า 25-35 ปd กับ กับ 45 ปdข้ึนไป มีความเห็นด�านผลิตภัณฑ(แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย จําแนกตามอายุ            (N=35) อายุ ต่ํากว5า 25 ป6  25-35 ป6 36-45 ป6 45 ป6ข้ึนไป 1. ตํ่ากว�า 25 ปd - 0.143 0.218 0.003* 2. 25 - 35 ปd - - 0.270 0.000* 3. 36 - 45 ปd - - - 0.062 4.  45 ปdข้ึนไป - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตารางท่ี 12 พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ท่ีมีอายุตํ่ากว�า 25 ปd กับกลุ�มอายุ45 ปdข้ึนไป และกลุ�มอายุระหว�าง 25-35 กับกลุ�มอายุ 45 ปdข้ึนไป มีความคิดเห็นด�านช�องทางการจัดจําหน�ายแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      



44 ตารางท่ี 13  การเปรียบเทียบส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรม อําเภอปง จังหวัดพะเยา จําแนกตามระดับการศึกษา         (N=35) ปIจจัยส5วนประสมทางการตลาด แหล5งความแปรปรวน SS df  MS F Sig 1.ด�านผลิตภัณฑ� ระหว�างกลุ�ม 0.657 5 0.131 1.598 0.192 ภายในกลุ�ม 2.383 29 0.082   รวม 3.040 34    2. ด�านราคา ระหว�างกลุ�ม 0.876 5 .175 1.071 0.397 ภายในกลุ�ม 4.742 29 .164   รวม 5.618 34    3. ด�านช5องทาง การจัดจําหน5าย ระหว�างกลุ�ม 0.596 5 0.119 1.437 0.241 ภายในกลุ�ม 2.403 29 .083   รวม 2.999 34    4. ด�านการส5งเสริม การตลาด ระหว�างกลุ�ม 1.185 5 0.237 1.131 0.366 ภายในกลุ�ม 6.076 29 0.210   รวม 7.261 34    5. ด�านกระบวนการ ระหว�างกลุ�ม ภายในกลุ�ม รวม 1.221 10.500 11.721 5 29 34 0.244 0.362 0.675 0.646  รวม ระหว�างกลุ�ม 1.221 5 0.244 0.675 0.646 ภายในกลุ�ม 10.500 29 0.362   รวม 11.721 34    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 13 พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน มีความเห็นต�อป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดของ ไม�แตกต�างกัน  จากการทดสอบสมมุติฐานโดยใช� สถิติ T-test เปรียบเทียบความแตกต�างได�ค�า(Sig) เท�ากับ 0.646 ซ่ึงมากกว�าค�าในระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว� 



45 ตอนท่ี 5  ป�จจัยท่ีสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได�ศึกษาความสัมพันธ(ของส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว กับสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว  โดยใช�สถิติ Simple Regression Analysis หรือการวิเคราะห(การถดถอยอย�างง�าย ดังตารางท่ี 14 – 18  ตารางท่ี 14  ผลการวิเคราะห(ป�จจัยท่ีสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ด�านคุณภาพผลิตภัณฑ(       (N=35) ตัวแปร  B  S.E.  Beta  T  Sig สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว 1. ด�านคุณภาพผลิตภัณฑ( 1.019 0.081 0.909 12.523 0.000* Constant -.151 0.326  -.462 0.647 R=0.909a R2= .821 F=5.943 SEE= 0.12655    a. Predictors: (Constant) ผลรวมเศรษฐกิจ   b. Dependent Variable: ผลรวมราคา   จากตารางท่ี 14 เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย�างง�าย (Beta) ท่ีนําเข�าสมการ พบว�าตัวแปรแต�ละตัวมีความสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาด ดังนี้ ด�านคุณภาพผลิตภัณฑ(มีความสัมพันธ(เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.909: α<0.05) หมายความว�า ด�านคุณภาพผลิตภัณฑ(มีแนวโน�มสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในระดับมาก          



46 ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห(ป�จจัยท่ีสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ด�านราคา  ตัวแปร  B  S.E  Beta.  T  Sig สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว 1. ด�านราคา 0.641 0.090 0.778 7.103 0.000* Constant 1.209 0.384  3.148 0.003 R=0.778a  R2= .593  F=50.457SEE= .21399   a. Predictors: (Constant), ผลรวมเศรษฐกิจ   b. Dependent Variable: ผลรวมราคา   จากตารางท่ี 15 เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย�างง�าย (Beta) ท่ีนําเข�าสมการ พบว�าตัวแปรแต�ละตัวมีความสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาด ดังนี้ ด�านราคามีความสัมพันธ(เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.778 : α<0.05) หมายความว�า ด�านราคามีแนวโน�มสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในระดับมาก  ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห(ป�จจัยท่ีสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ด�านการจัดจําหน�าย ตัวแปร  B  S.E  Beta.  t  Sig สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว 1. ด�านการจัดจําหน�าย 1.035 0.078 0.917 13.223 0.000* Constant -.222 0.314  -0.706 0.485 R=0. .917a R2= .836 F=174.844SEE= 0.13560   a. Dependent Variable: ผลรวมจัดจําหน�วย   b. Predictors: (Constant), ผลรวมเศรษฐกิจ    



47 จากตารางท่ี 16 เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย�างง�าย (Beta) ท่ีนําเข�าสมการ พบว�าตัวแปรแต�ละตัวมีความสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาด ดังนี้ ด�านการจัดจําหน�ายมีความสัมพันธ(เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.917 : α<0.05) หมายความว�า  ด�านการจัดจําหน�ายมีแนวโน�มสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในระดับบวก  ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห(ป�จจัยท่ีสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ด�านการส�งเสริมการตลาด ตัวแปร  B  S.E  Beta.  t  Sig สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว 1. ด�านการส�งเสริมการตลาด 0.651 0.056 0.898 11.711 0.000* Constant 1.283 0.227  5.650 0.000 R=0.898a R2= .800 F=137.136 SEE= 0.14987   a. Dependent Variable: ผลรวมด�านการส�งเสริมการตลาด   b. Predictors: (Constant): ผลรวมเศรษฐกิจ    จากตารางท่ี 17 เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย�างง�าย (Beta) ท่ีนําเข�าสมการ พบว�าตัวแปรแต�ละตัวมีความสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาด ดังนี้ ด�านการส�งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ(เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.898 : α<0.05) หมายความว�า ด�านการส�งเสริมการตลาดมีแนวโน�มสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในระดับมาก  



48 ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห(ป�จจัยท่ีสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ด�านกระบวนการ ตัวแปร  B  S.E  Beta  t  Sig สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว 1. ด�านกระบวนการ 0.390 0.073 0.683 5.375 0.000* Constant 2.627 0.245  10.713 0.000 R=0.683a R2= .451 F=28.888 SEE= .24849   a. Dependent Variable: ผลรวมกระบวนการ   b. Predictors: (Constant), ผลรวมเศรษฐกิจ    จากตารางท่ี 18 เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย�างง�าย (Beta) ท่ีนําเข�าสมการ พบว�าตัวแปรแต�ละตัวมีความสัมพันธ(กับส�วนประสมทางการตลาด ดังนี้ ด�านกระบวนการมีความสัมพันธ(เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.683 : α<0.05) หมายความว�า ด�านกระบวนการมีแนวโน�มสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในระดับมาก  ตารางท่ี 19 ข�อเสนอแนะของเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ต�อป�จจัยส�วนประสมการตลาด         ข�อเสนอแนะ ความถ่ี f = จํานวนผู�ตอบแบบสอบ 1. ควรส�งเสริมให�เกษตรมีการใช�ปุ~ยอินทรีย(มากยิ่งข้ึน เพ่ือลดต�นทุนการผลิตและช�วยเพ่ิมรายได�ในการปลูกกระเจี๊ยบเขียว 2. การแก�ไขป�ญหาเรื่องของศัตรูพืช 3. หน�วยงานของรัฐ ควรส�งเสริมให�มีการแปรรูปผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพ่ือเพ่ิม มูลค�าและได�ผลตอบแทนมากข้ึน 24   8 11   



49 จากตางรางท่ี 19  ข�อเสนอแนะของเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ต�อป�จจัยส�วนประสมการตลาด พบว�า ควรส�งเสริมให�เกษตรมีการใช�ปุ~ยอินทรีย(มากยิ่งข้ึน  เพ่ือลดต�นทุนการผลิตและช�วยเพ่ิมรายได�ในการปลูกกระเจี๊ยบเขียว (f = 24) และหน�วยงานของรัฐ ควรอบรมป�ญหาเรื่องศัตรูพืช เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต  (f = 8) ควรส�งเสริมให�มีการแปรรูปผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพ่ือเพ่ิมมูลค�าและได�ผลตอบแทนมากข้ึน (f = 11) 



บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ  การศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค,เพ่ือศึกษา เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา เพ่ือเปรียบเทียบป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา จําแนกตามป�จจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ,ของส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวกับสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว  ศึกษาประชากรจํานวน 35 ครัวเรือน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป5นแบบสอบถาม การวิเคราะห,ข�อมูล ผู�วิจัยทาการวิเคราะห,ข�อมูลและ การประมวลผล  โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร, สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห, คือ ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t test , F-test หรือวิเคราะห,ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห,การถดถอยอย�างง�าย (Simple Regreesion Analysis)   5.1 สรุปผลการวิจัย ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 4.11)  เม่ือพิจารณาเป5นรายด�าน เรียงลําดับค�าเฉลี่ยมากไปหาน�อย คือ ด�านผลิตภัณฑ, อยู� ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.60) รองลงมา คือ ด�านราคา อยู� ในระดับมาก  (µ = 4.24) ด�านการส�งเสริมการตลาด อยู�ในระดับอยู�ในระดับมาก  (µ = 4.06) ด�านการจัดจําหน�าย  อยู�ในระดับอยู�ในระดับมาก  (µ = 4.01) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด ด�านกระบวนการ อยู�ในระดับมาก (µ = 3.40) สามารถสรุปเป5นรายด�าน ดังนี้ ด�านผลิตภัณฑ, ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 4.00) เม่ือพิจารณาเป5นรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า กระเจี๊ยบเขียวมีคุณประโยชน,ต�อผู�บริโภค อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.74)  รองลงมา กระเจี๊ยบเขียวเป5นผักท่ีมีความปลอดภัยต�อผู�บริโภค อยู�ในระดับมาก (µ = 4.11) กระเจี๊ยบเขียวมีความ สด ใหม� ในทุก ๆ วัน อยู�ในระดับมาก  (µ = 3.88) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด กระเจี๊ยบเขียวมีการควบคุมโดยกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ, อยู�ในระดับมาก  (µ = 3.63) ด�านราคา ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.24) เม่ือพิจารณาเป5นรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ราคาขายผลิตภัณฑ,แปรรูปกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสดเหมาะสมยุติธรรม อยู�ในระดับ มากท่ีสุด (µ = 4.63) รองลงมาคือ ราคาขายผลิตภัณฑ,แปรรูปกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสด อยู�ในระดับมากท่ีสุด  



51 (µ = 4.49)  การกําหนดราคากลางของกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสด อยู�ในระดับมาก (µ = 4.11) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ความคุ�มค�าเม่ือเทียบกับเวลาและค�าใช�จ�าย อยู�ในระดับมาก (µ = 3.71) ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ =4.01) เม่ือพิจารณาเป5นรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ทําเลท่ีตั้งเหมาะสมต�อการจัดจําหน�าย การคมนาคมสะดวก อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.74) รองลงมา คือ การจัดจําหน�ายกระเจี๊ยบเขียวผักสดตลาดภายในชุมขน เพ่ือ อยู�ในระดับมาก (µ = 4.11) การจัดจําหน�ายกระเจี๊ยวเขียวแปรรูป อยู�ในระดับมาก (µ = 3.83) และการจัดจําหน�ายในรูปแบบกระเจี๊ยวเขียวฝ�กสด โดยตรงให�กับบริษัทส�งออก อยู�ในระดับมาก (µ = 3.71) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ การจัดจําหน�ายในรูปแบบกระเจี๊ยวเขียวฝ�กสด ให�กับพ�อค�าคนกลาง อยู�ในระดับมาก (µ = 3.63) ด�านการส�งเสริมการตลาด ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ =4.06) เม่ือพิจารณาเป5นรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า หน�วยงานภาครัฐมีการเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ,ผ�านสื่อต�าง ๆ อยู�ในระดับมากท่ีสุด  (µ = 4.74) รองลงมา คือ หน�วยงานภาครัฐส�งเสริมสนับสนุนแหล�งสืบค�นข�อมูล เช�น Webpage Facebook อยู�ในระดับมาก (µ = 4.14)  หน�วยงานภาครัฐเข�ามาช�วยมีการส�งเสริมให�ความรู�ด�านการตลาด อยู�ในระดับมาก (µ = 3.69)  ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ หน�วยงานภาครัฐมีการเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ,ผ�านสื่อต�าง ๆ อยู�ในระดับมาก (µ = 3.66) ด�านกระบวนการ ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.40) เม่ือพิจารณาเป5นรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า หน�วยงานภาครัฐมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว อยู�ในระดับมาก  (µ = 4.19) รองลงมา คือ มีพ้ืนท่ีเพียงพอต�อการปลูกระเจี๊ยบเขียว อยู�ในระดับมาก(µ = 4.09) มีการรักษาสิ่งแวดล�อมในระบบนิเวศให�คงอยู� อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.26) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ มีการส�งเสริมให�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวภายในชุมชน อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 2.97) ผลการวิเคราะห,การเปรียบเทียบป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรม อําเภอปง จังหวัดพะเยา จําแนกตามป�จจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ต�างกัน มีความคิดเห็นต�อป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ในภาพรวม ไม�แตกต�างกัน  ผลการวิเคราะห,เปรียบเทียบป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรม อําเภอปง จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุต�างกัน มีความเห็นต�อป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ไม�แตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดเพศ อายุ การศึกษา



52 เป5นรายด�าน พบว�า ด�านผลิตภัณฑ, และด�านช�องทางการจัดจําหน�าย แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด�วยวิธี LSD (Least Significance Difference) ผลการทดสอบปรากฏว�าการเปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว  ด�านผลิตภัณฑ, พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรม ท่ีมีอายุระหว�างตํ่ากว�า 25-35 ปl กับ กับ 45 ปlข้ึนไป มีความเห็นด�านผลิตภัณฑ,แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษาความสัมพันธ,ของส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว กับสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียววนประสมทางการตลาดของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวมี โดยใช�สถิติ Simple Regression Analysis เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย�างง�าย (Beta) ท่ีนําเข�าสมการ พบว�าตัวแปรแต�ละตัวมีความสัมพันธ,กับส�วนประสมทางการตลาด ดังนี้ ด�านราคา มีความสัมพันธ,เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.778 : α<0.05) หมายความว�า ด�านราคามีแนวโน�มสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในระดับมาก ด�านการจัดจําหน�าย มีความสัมพันธ,เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.917 : α<0.05) หมายความว�า ด�านการจัดจําหน�ายมีแนวโน�มสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในระดับบวก ด�านการส�งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ,เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.898 : α<0.05) หมายความว�า ด�านการส�งเสริมการตลาดมีแนวโน�มสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในระดับมากด�านกระบวนการมีความสัมพันธ,เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.683 : α<0.05) หมายความว�า ด�านกระบวนการ มีแนวโน�มสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในระดับมาก ข�อเสนอแนะของเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ต�อป�จจัยส�วน ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรหม ท่ีมีอายุตํ่ากว�า  25  ปl  กับกลุ�มอายุ  45  ปlข้ึนไป  และกลุ�มอายุระหว�าง  25-35  กับกลุ�มอายุ  45  ปlข้ึนไป มีความคิดเห็นด�านช�องทางการจัดจําหน�ายแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ด�านคุณภาพผลิตภัณฑ, มีความสัมพันธ,เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (β = 0.909 : α<0.05) หมายความว�า  ด�านคุณภาพผลิตภัณฑ,มีแนวโน�มสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียวในระดับมาก 



53 ป�จจัยท่ีมีผลต�อการสร�างรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก โดยทุกด�านอยู�ในระดับมากท่ีสุดไปจนถึงมาก เรียงลําดับจากมากไปน�อย ให�ความสําคัญกับด�านผลิตภัณฑ, รองลงมา ด�านราคา ด�านส�งเสริมการตลาด ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย และด�านสามารถอภิปรายรายด�าน ดังนี้ ด�านผลิตภัณฑ, ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา พบว�า อยู�ในระดับมาก อาจเป5นเพราะว�าเกษตรกรเห็นความสําคัญของกระเจี๊ยบเขียวมีคุณประโยชน,ต�อผู�บริโภคว�าเป5นผักท่ีมีความปลอดภัยต�อผู�บริโภค กระเจี๊ยบเขียวมีความ สด ใหม� ในทุกๆวัน สอดคล�องกับงานวิจัยของวารุณี จีนศร (2554) ได�ศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีใช�ในการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว�า ป�จจัยส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต�อผู�บริโภค ด�านผลิตภัณฑ, อยู�ในระดับมาก และสอดคล�องกับงานวิจัยของ ภรณี แย�มพันธ, (2559) ได�ศึกษาเรื่องป�จจัยท่ีส�งผลต�อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ,ผักและผลไม�แปรรูปตราดอยคํา พบว�า ป�จจัยด�านผลิตภัณฑ, กลุ�มตัวอย�างมีค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องตราสินค�ามีความน�าเชื่อถือ อยู�ในระดับมากท่ีสุด จะเห็นได�ว�าป�จจัยด�านผลิตภัณฑ, นับว�าเป5นสิ่งสําคัญท่ีมีผลต�อการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค และสอดคล�องกับศราวุธ เตละวาณิชย, (2551) ได�ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต�อการผลิตทางการเกษตรอย�างถูกต�องและเหมาะสมสําหรับการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส�งออกในอําเภอบ�านแพ�ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว�า การนําระบบการผลิตทางการเกษตรอย�างถูกต�องและเหมาะสมมาใช�ปฏิบัตินั้น วิธีท่ีจะให�ได�ผลโดยการรักษาความสะอาดของแปลงปลูก ส�วนป�จจัยท่ีเกิด จากการนําระบบการผลิตทางการเกษตรอย�างถูกต�องและเหมาะสมมาใช�จะมีผลต�อการส�งออก กระเจี๊ยบเขียวของไทย คือการรักษาความสะอาด ความปลอดภัยจากสารพิษ หรือสารตกค�างในกระเจี๊ยบเขียว เนื่องจากประเทศท่ีรับซ้ือและนําเข�าต�องมีการตรวจสอบคุณภาพก�อนนําเข�าประเทศ สะท�อนให�เห็นว�าหากเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต�องมีการรักษามาตรฐาน คงความสดใหม� กระบวนการผลิตเป5นเกษตรอินทรีย, ก็จะส�งผลให�ยอดจําหน�ายเพ่ิม นํามาซ่ึงรายได�ของกลุ�มเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนตาม ด�วยกระเจี๊ยบเขียวเป5นพืชผักส�งออกท่ีสําคัญของประเทศไทยชนิดหนึ่ง ร�อยละ 98 ของผลผลิตฝ�กสดถูก ส�งออกไปยังประเทศญ่ีปุsน (พิมลวรรณ เกตพันธ, และคณะ, 2555) ประสมการตลาด พบว�า ควรส�งเสริมให�เกษตรมีการใช�ปุqยอินทรีย,มากยิ่งข้ึนเพ่ือลดต�นทุนการผลิตและช�วยเพ่ิมรายได�ในการปลูกกระเจี๊ยบเขียว (f = 24) และหน�วยงานของรัฐ ควรอบรมป�ญหาเรื่องศัตรูพืช เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต  (f = 8) ควรส�งเสริมให�มีการแปรรูปผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพ่ือเพ่ิมมูลค�าและได�ผลตอบแทนมากข้ึน (f = 11) 5.2 อภิปรายผล 



54 ด�านราคา ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  พบว�า โดยภาพรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเป5นเพราะว�าเกษตรกรเห็นว�าราคาขายผลิตภัณฑ,กระเจี๊ยบเขียวฝ�กสดมีราคาเหมาะสมยุติธรรมด�วยส�วนใหญ�ขายตรงกับบริษัทท่ีส�งออกต�างประเทศ  การกําหนดราคากลางของกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสดเกษตรกรเห็นว�าความคุ�มค�าเม่ือเทียบกับเวลาและค�าใช�จ�าย สอดคล�องกับงานวิจัยของวงศ,พัฒนา ศรีประเสริฐ (2559) ได�ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดการความรู�ทางการตลาดเกษตรอินทรีย,ของกลุ�มเกษตรกรในตําบลมะค�า อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นิยมขายส�งให�แก�พ�อค�าคนกลาง โดยพ�อค�าเข�ามารับซ้ือเอง ซ่ึงรับซ้ือพืชผลในราคาท่ีถูกกว�าราคาขายปลีกเกือบทุกชนิดประมาณกิโลกรัมละ 10-15 บาท แต�กลับมีความเต็มใจท่ีจะขายส�งมากกว�าขายปลีก พบว�าป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ด�านราคา อยู�ในระดับมาก และสอดคล�องกับศิริวรรณ เสรีรัตน, และคณะ (2541) กล�าวเรื่องราคาไว�ว�า ราคาเป5นคุณค�าผลิตภัณฑ,ในรูปตัวเงิน ราคา เป5นต�นทุน (Cost) ของลูกค�าผู�บริโภค จะเปรียบเทียบระหว�างคุณค�าผลิตภัณฑ, (Value) กับราคาผลิตภัณฑ, (Price) หากเห็นว�าคุณค�าผลิตภัณฑ,สูงกว�าราคาก็จะซ้ือผลิตภัณฑ,ราคาเป5นส�วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถสร�างรายได�และมีอิทธิพลอย�างยิ่งต�อการรับรู�ของลูกค�าในเรื่องคุณค�าและคุณภาพของบริการท่ีนําเสนอ         ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา พบว�า อยู�ในระดับมาก เป5นเพราะเกษตรกรให�ความสําคัญต�อทําเลท่ีต้ังเหมาะสมต�อการจัดจําหน�าย การคมนาคมสะดวกมีท่ีจอดรถสําหรับเกษตรท่ีนําผลผลิตมาขาย นอกจากมีการขายโดยตรงให�กับบริษัทท่ีส�งออกไปยังต�างประเทศแล�วยังมีการจัดจําหน�ายกระเจี๊ยบเขียวผักสดตลาดภายในชุมขนเพ่ือบริโภคอีกด�วย รวมถึงมีการจัดจําหน�ายกระเจี๊ยวเขียวแปรรูป สอดคล�องกับ Philip Kotler (2003) ได�ให�แนวคิดส�วน ประสมทางการตลาด    ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย (Place) เป5นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับบรรยากาศสิ่งแวดล�อมในการนําเสนอบริการให�แก�ลูกค�า ซ่ึงมีผลต�อการรับรู�ของลูกค�าในคุณค�าและคุณประโยชน,ของบริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงพิจารณาในด�านทําเลท่ีต้ัง (Location) เป5นสําคัญ ดังท่ี อดุลย, จาตุรงคกุล (2543) ได�กล�าวถึงแนวคิดส�วนประสมทางการตลาดไว�ว�า ช�องทางการจัดจําหน�าย(Place)  เป5นกระบวนการทํางานท่ีจะทําให�สินค�าหรือเป5นกระบวนการทํางานท่ีจะทําให�สินค�าหรือบริการไปสู�ตลาด เพ่ือผู�บริโภคจะได�บริโภคสินค�าหรือบริการตามความท่ีต�องการ โดยต�องพิจารณาถึงองค,การต�างๆ และทําเลท่ีต้ังเพ่ือให�อยู�ในพ้ืนท่ีท่ีจะเข�าถึงลูกค�าได� รวมถึงความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีซ่ึงจะสนับสนุนการส�งมอบบริการจากผู�ผลิตไปยังลูกค�าได�ง�ายข้ึนเช�นกัน           ด�านการส�งเสริมการตลาด ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา พบว�า อยู�ในระดับมาก อาจเป5นเพราะหน�วยงานภาครัฐมีการเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ,ผ�านสื่อต�างๆ หน�วยงานภาครัฐส�งเสริมสนับสนุนแหล�งสืบค�นข�อมูล เช�น 



55 Webpage Facebook และเข�ามาช�วยมีการส�งเสริมให�ความรู�ด�านการตลาด และสอดคล�องกับงานวิจัยของวารุณี จีนศร (2554) ได�ศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีใช�ในการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว�า ป�จจัยด�านการส�งเสริมการตลาดกลุ�มตัวอย�างผู�ตอบแบบสอบถาม ให�ความสําคัญต�อป�จจัยส�วนประสม ด�านการส�งเสริมการตลาดโดยรวม อยู�ในระดับมาก ดังแนวคิดของอดุลย, จาตุรงค,กุล (2543) ท่ีว�า การส�งเสริมการตลาด (Promotion) เป5นการสื่อสารทางตลาดท่ีต�องแน�ใจว�าตลาดเปyาหมายเข�าใจและให�คุณค�าแก�สิ่งท่ีเสนอขาย โดยส�วนประกอบของการส�งเสริมการตลาดประกอบด�วย การโฆษณา (Advertising) ใช�สร�างภาพพจน,ระยะยาวให�กับผลิตภัณฑ,หรือบริการ และทําให�เกิดการขายท่ีรวดเร็ว การส�งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป5นการสื่อข�าวสารลูกค�าไปยังผลิตภัณฑ, หรือเป5นสิ่งจูงใจท่ีมีคุณค�าต�อลูกค�า รวมถึงการประชาสัมพันธ,และการพิมพ,เผยแพร� (Public Relation) เป5นการสร�างความเชื่อถือให�กับผลิตภัณฑ,และการดําเนินงานของบริษัทให�เข�าถึงลูกค�าท่ีชอบหลีกเลี่ยงพนักงานขายและโฆษณา ด�านกระบวนการ ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา พบว�า อยู�ในระดับมาก อาจเป5นเพราะได�รับการส�งเสริมสนับสนุนการให�ความรู�กระบวนการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกรจากหน�วยงานภาครัฐ การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกระเจี๊ยบเขียวมีการรักษาสิ่งแวดล�อมในระบบนิเวศให�คงอยู� โดยการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย, เพ่ือคุณภาพชีวิตของผู�บริโภครวมถึงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวเอง สอดคล�องกับแนวคิดของ Philip Kotler (2003) กล�าวถึงแนวคิดส�วนประสมทางการตลาด ด�านกระบวนการ (Process) เป5นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด�านการบริการ นําเสนอให�กับผู�ใช�บริการเพ่ือมอบการให�บริการอย�างถูกต�องรวดเร็ว  และทําให�ผู�ใช�บริการเกิดความประทับใจ     และสอดคล�องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน, และคณะ (2541, 337-339) ได�สรุปเก่ียวกับแนวความคิดกลยุทธ,การตลาดไว�ว�า กระบวนการ (Process) เป5นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องเพ่ือมอบการให�บริการอย�างถูกต�อง รวดเร็ว และทําให�ลูกค�าเกิดความประทับใจ ดังนั้นหากกลุ�มเกษตรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรหม อําเภอปง จังหวัดพะเยา มีกระบวนการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียวแบบเกษตรอินทรีย,ท่ีเป5นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ก็จะทําให� ผลผลิตเป5นท่ีไว�วางใจของผู�บริโภค  การเปรียบเทียบส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต�อป�จจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ต�างกัน มีความคิดเห็นไม�แตกต�างกัน  และการเปรียบเทียบส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต�อป�จจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ท่ีมีอายุ ต�างกัน มีความคิดเห็นแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด�วยวิธี LSD (Least Significance Difference) ผลการทดสอบปรากฏว�าการเปรียบเทียบการทดสอบรายคู� ด�านผลิตภัณฑ, พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรม มีอายุระหว�างตํ่ากว�า 25-35 ปl กับ กับ 



56 45 ปlข้ึนไป มีความเห็นด�านผลิตภัณฑ,แตกต�างกัน อาจเป5นเพราะว�ากลุ�มเกษตรกรท่ีมีอายุระหว�าง 25-35 ปl เห็นว�าผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวสามารถท่ีแปรรูปให�สามารถอยู�ในนาน เช�น การตากแห�ง การแช�แข็ง ด�วยป�จจุบันกลุ�มขายเพียงกระเจี๊ยบเขียวฝ�กสดเท�านั้น  ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย พบว�า เกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวบ�านศรีพรหมเขียว ท่ีมีอายุต่ํากว�า 25 ปl กับกลุ�มอายุ45 ปlข้ึนไป และกลุ�มอายุระหว�าง 25-35 กับกลุ�มอายุ 45 ปlข้ึนไป มีความคิดเห็นด�านช�องทางการจัดจําหน�ายแตกต�างกัน อาจเป5นเพราะกลุ�มเกษตรกรท่ีมีอายุน�อยสุดมองว�าช�องทางการจัดจําหน�ายท่ีมีอยู�ในป�จจุบันคือ ขายตรงให�กับบริษัท และจําหน�ายภายในชุมชนนั้น ควรจะมีการขายช�องทางอ่ืนๆ อาทิ การขายแบบออนไลน, หรือเพ่ิมพ้ืนท่ีจําหน�ายไปยังนอกชุมชน     จากการศึกษาป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ,กับส�วนประสมทางการตลาดของเกษตรกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวกับสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว โดยใช�สถิติ Simple Regression Analysis  พบว�า ด�านคุณภาพผลิตภัณฑ,มีความสัมพันธ,เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว คิดเป5นร�อยละ 82.1 ในส�วนของด�านราคามีความสัมพันธ,เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว คิดเป5นร�อยละ 59.3 ด�านการจัดจําหน�ายมีความสัมพันธ,เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว คิดเป5นร�อยละ 83.6 ด�านการส�งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ,เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว คิดเป5นร�อยละ 80 และด�านกระบวนการมีความสัมพันธ,เชิงบวกสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู�ผลิตกระเจี๊ยบเขียว คิดเป5นร�อยละ 45.1 สะท�อนให�เห็นว�าหากมีการเสริมสร�างป�จจัยทางด�านส�วนประสมทางการตลาดจะส�งผลดีกับสภาพเศรษฐกิจไม�ว�าจะเป5นการลดต�นทุนและการเพ่ิมรายได� เพ่ิมจํานวนการพ้ืนท่ีของเกษตรปลูกกระเจี๊ยบเขียว ส�งผลต�อเกษตรกรโดยตรงในด�านของรายได� ความไว�วางใจของผู�บริโภค ดังท่ี อัจฉริยาพร ศรีหม่ืนไวย (2553)  ได�ศึกษาเรื่อง ทัศนคติต�อสินค�าเกษตรอินทรีย,ของผู�บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง พบว�า เป5นการบริโภคเพ่ือสุขภาพ มีทัศนคติเชิงบวกกับความรู�สึกปลอดภัยท่ีได�บริโภคสินค�าเกษตรอินทรีย,และสินค�าเกษตรอินทรีย,เป5นสินค�าท่ีดีต�อสุขภาพเนื่องจากไม�มีสารพิษตกค�าง สินค�าเกษตรอินทรีย,มีรสชาติดีกว�าสินค�าท่ัวไป รู�สึกเป5นคนทันสมัยท่ีเลือกบริโภคสินค�าเกษตรอินทรีย,และมีความไว�วางใจผู�ผลิตสินค�าเกษตรอินทรีย, 5.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 1. ควรส�งเสริมให�เกษตรมีการใช�ปุqยอินทรีย,มากยิ่งข้ึน เพ่ือลดต�นทุนการผลิตและช�วยเพ่ิมรายได�ในการปลูกกระเจี๊ยบเขียว และการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย,จะส�งผลดีต�อสุขภาพอนามัยของผู�บริโภคและสุขภาพของเกษตรกรอีกด�วย ซ่ึงหากไม�ได�ทําการเพาะปลูกแบบอินทรีย,จะทําให�ประสบป�ญหาด�านต�นทุนท่ีสูง  ดังท่ี กฤษฏิ์ชัย จํานงค,เนียร (2554) ได�ศึกษาเรื่อง การผลิตและ



57 การตลาดกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม พบว�าเกษตรกรเกือบท้ังหมดประสบป�ญหาปุqยมีราคาแพงในระดับค�อนข�างมาก ราคาผลผลิตตํ่าในระดับค�อนข�างมาก  2. กระบวนการผลิต พบป�ญหาศัตรูพืชของกระเจี๊ยบเขียว ภาครัฐควรมีการอบรมการกําจัดศัตรูอย�างถูกวิธี พร�อมนําเทคโนโลยีมาใช�ในกระบวนการเพาะปลูก ดังท่ีปรารถนา ยศสุข และอุดม พรหมเนตร (2549) ได�ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส�งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน พบว�าการรับรู�ข�าวสารเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตจากเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมการเกษตรของบริษัทผู�รับซ้ือเป5นอันดับแรก ในกรณีท่ีมีป�ญหาเกษตรกรขอคําแนะนําจากเจ�าหน�าท่ีส�งเสริมการเกษตรของบริษัท   2. หน�วยงานของรัฐ ควรส�งเสริมให�มีการแปรรูปผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว  เพ่ือเพ่ิมมูลค�าและได�ผลตอบแทนมากข้ึน โดยการจัดต้ังกลุ�มแปรรูปในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงองค,ประกอบของวิสาหกิจชุมชน กรมส�งเสริมการเกษตร (11 มิถุนายน 2553, 2) ได�กําหนดองค,ประกอบของธุรกิจชุมชน คือ ชุมชนเป5นเจ�าของและผู�ดําเนินการ  ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  ริเริ่มสร�างสรรค,เป5นนวัตกรรมของชุมชน  มีฐานภูมิป�ญญาท�องถ่ินผสมผสานกับภูมิป�ญญาสากล มีการดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต�างๆ อย�างเป5นระบบ มีกระบวนการเรียนรู�เป5นหัวใจ และมีการพ่ึงตนเองเป5นเปyาหมาย หากกลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในพ้ืนท่ีอําเภอปง ร�วมแรงร�วมใจกันผลักดันให�เกิดการรวมกลุ�มแปรรูปและดําเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนแล�วจะส�งผลต�อเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศชาติ 5.4 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต'อไป 1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับป�ญหาของเกษตรกรท่ีส�งผลต�อการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในพ้ืนท่ีอําเภอปง จังหวัดพะเยา 2. ควรศึกษาวิจัยป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในพ้ืนท่ีอําเภอปงจังหวัดพะเยา โดยวิธีเชิงคุณภาพ 
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          ภาคผนวก               



            ภาคผนวก ก แบบสอบถาม    



  แบบสอบถาม เร่ือง ป�จจัยท่ีมีผลต�อรายได ของเกษตรกรผู ปลูกกระเจ๊ียบเขียว ในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา  เรียนผู�ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามน้ี เป�นส�วนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธ" เพื่อใช�ประกอบการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ2ค โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อศึกษาการสร�างรายได�กลุ�มผู�ปลูกกระเจ๊ียบเขียว อําเภอปง จังหวัดพะเย เพื่อนําข�อมูลที่ได�ไปใช�ประโยชน"ทางวิชาการและเพื่อเป�นแนวทางสร�างรายได�ให�กับกลุ�มผู�ปลูกกระเจ7ยบเขียว โดยมีการจัดทําแบบสอบถามเพื่อให�ได�รับข�อมูลที่เป�นจริงและถูกต�อง ในการประเมินผลการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป�นผลดีต�อการดําเนินงานของท�านอย�างเป�นรูปแบบข�อมูลต�อไปน้ีโดยแบบสอบถามประกอบด�วย 4 ส�วน ดังน้ี   ตอนท่ี 1 ข�อส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ข�อมูลด�านกระบวนการผลิต ด�านเศรษฐกิจ  ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นของเกษตรผู�ปลูกกระเจ๊ียบเชียวต�อป>จจัยส�วนประสมการตลาด  ตอนท่ี 4 ข�อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร�างรายได�กลุ�มผู�ปลูกกระเจ๊ียบเขียว จึงใคร�ขอความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป�นจริง ผู�ศึกษาขอขอบพระคุณท�านท่ีได�สละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ ที่น่ี เป�นอย�างสูง       นายนิพนธ,  หาญสุข นักศึกษาหลักสูตร สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ5ค         60 



  ส�วนที่ 1ข อมูลส�วนบุคคล 1. เพศ    � ชาย      � หญิง  2. อายุ  1 �ตํ่ากว�า  25 ปC    2 �25-35 ปC 3 � 36-45 ปC   4 � มากกว�า 45 ปC  3. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ข อ)      1 � ประถม         2 � มัธยมต�น    3 � มัธยมปลาย /ปวช.       4 �ปวส. / อนุปริญญา        5 � ปริญญาตรี 6 � สูงกว�าปริญญาตรี  7 � อ่ืนๆ   ส�วนที่ 2 ข อมูลสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรผู ปลูกกระเจ๊ียบเขียวหมู� 4 บ านศรีพรม ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา   1. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข อ)      1 � รับราชการ  2 � พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 � เกษตรกร   4 � โอทอป 5 � แม�บ�าน   6 � พนักงานธุรกิจ   7 � รับจ�าง  8 � วิสาหกิจชุมชน     9 �ค�าขาย    10 � อ่ืน ฯ        2. อาชีพเสริม (เลือกเพียง 1 ข อ)       1 � เกษตรกร  2 � ค�าขาย 3 � แม�บ�าน  4 � รับจ�าง   5 � อ่ืน ฯ         3. ลักษณะการถือครองพ้ืนที่ผลิตกระเจ๊ียบเขียว  1� โฉนดพื้นกําม  2 � โฉนด สปก 3 � โฉนด สน 3 4 �พื้นท่ีไม�มีใบถือครอง  61 



 4. จํานวนเนื้อที่สําหรับเพาะปลูก1 �1-4 �15  5. ต นทุนการเพาะปลูก1. � 13. �10, 6.     รายได จากการขาย1 � น�อยกว�า  3 � 30,001  7.      รายได จากการขายกระเจี๊ยบเขียว1 � น�อยกว�า 3 �70,001  ตอนท่ี 3ระดับความคิดเห็นเขียว  หมู� 4 บ�านศรีพรม  ตําบลขุนควร  อําเภอปง คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมายความคิดเห็นของเกษตรกลุ�มผู ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต�อป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด 1.ด านคุณภาพผลิตภัณฑ, 1. กระเจี๊ยบเขียวมีคุณประโยชน"ต�อผู�บริโภค2. กระเจี๊ยบเขียวมีการควบคุมโดยกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ"3. กระเจี๊ยบเขียวมีคุณค�าทางโภชนาการสูง4. กระเจี๊ยบเขียวเป�นผักท่ีมีความปลอดภัยต�อผู�บริโภคอที่สําหรับเพาะปลูกกระเจ๊ียบเขียว -5ไร�   2 �5– 10ไร�   15 – 20 ไร�   5� 20 ไร�  ข้ึนไป เพาะปลูกกระเจ๊ียบเขียวต�อไร�  1,000 – 5,000บาท 2.  �5,000 – 10,000  10,000 – 20,000บาท จากการขายกระเจี๊ยบเขียวต�อไร� น�อยกว�า  20,000 บาท     2�20,001 – 30,001 – 4,000 บาท       รายได จากการขายกระเจี๊ยบเขียวท้ังปD  น�อยกว�า 50,000 บาท     2 �50,001 – 70,001 – 90,000 บาท     4 �มากกว�า 90,000ระดับความคิดเห็นที่มีต�อป(จจัยส�วนประสมด�านการตลาดของกบ�านศรีพรม  ตําบลขุนควร  อําเภอปง จังหวัดพะเยา โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในช�องว�าง ตรงตามความเห็นตามที่เป�นจริงกบัท�านมากที่สุด ความคิดเห็นของเกษตรกลุ�มผู ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ระดับมากที่สุด (5) มาก (4)มีคุณประโยชน"ต�อผู�บริโภค   การควบคุมโดยกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ"   กระเจี๊ยบเขียวมีคุณค�าทางโภชนาการสูง   มีความปลอดภัยต�อผู�บริโภค    3 �10-15 ไร�   บาท 30,000 บาท    0,000 บาท    ,000 บาท ข้ึนไป  ที่มีต�อป(จจัยส�วนประสมด�านการตลาดของกลุ�มผู�ปลูกกระเจี๊ยบตรงตามความเห็นตามที่เป�นจริงกับท�านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น มาก ) ปานกลาง (3) น อย  (2) น อยที่สุด (1)             62 



   ความคิดเห็นของเกษตรกลุ�มผู ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ต�อป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น มากที่สุด (5) มาก  (4) ปานกลาง (3) น อย  (2) น อยท่ีสุด (1)  5. กระเจี๊ยบเขียวมีความ สด ใหม� ในทุกๆวัน      2.ด านราคา 1. ราคาขายกระเจี๊ยบเขียวฝ>กสด เหมาะสมยุติธรรม      2. มีความคุ�มค�าเม่ือเทียบกับเวลาและค�าใช�จ�าย      3. มีการกําหนดราคากลางของกระเจี๊ยบเขียวฝ>กสด      4. ราคาขายผลิตภัณฑ"แปรรูปกระเจี๊ยบเขียวฝ>กสด เหมาะสมยุติธรรม      3.ด านการจัดจําหน�าย 1. ทําเลท่ีตั้งเหมาะสมต�อการจัดจําหน�าย      2. มีการจัดจําหน�ายในรูปแบบกระเจี๊ยวเขียวฝ>กสด ให�กับพ�อค�าคนกลาง      3. มีการจัดจําหน�ายในรูปแบบกระเจี๊ยวเขียวฝ>กสด โดยตรงให�กับบริษัทส�งออก      4. มีการจัดจําหน�ายกระเจ๊ียบเขียวผักสดตลาดภายในชุมขนเพื่อบริโภค      5. มีการจัดจําหน�ายกระเจ๊ียวเขียวแปรรูป      4. ด านการส�งเสริมตลาด 1. หน�วยงานภาครัฐมีการเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ"ผ�านส่ือต�าง ๆ      2. เกษตรกรผู�ปลูกมีการสร�างความไว�ใจให�กับลูกค�าในด�านการขาย      3. หน�วยงานภาครัฐเข�ามาช�วยมีการส�งเสริมให�ความรู�ด�านการตลาด      4. หน�วยงานภาครัฐส�งเสริมสนับสนุนแหล�งสืบค�นข�อมูล เช�น Webpage Facebook      5. ด านกระบวนการ 1. หน�วยงานภาครัฐมีการส�งเสริมให�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวภายในชุมชน      2. หน�วยงานภาครัฐมีการพัฒนาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรผู�ปลูก      63 



   ความคิดเห็นของเกษตรกลุ�มผู ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ต�อป�จจัยส�วนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น มากที่สุด (5) มาก  (4) ปานกลาง (3) น อย  (2) น อยท่ีสุด (1)  กระเจี๊ยบเขียว 3. มีพื้นท่ีเพียงพอต�อการปลูกระเจี๊ยบเขียว      4. มีการรักษาส่ิงแวดล�อมในระบบนิเวศให�คงอยู�       ตอนที่ 4  ข อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร างการสร างรายได ของเกษตรผู ปลูกกระเจ๊ียบเขียว ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขอขอบคุณทุกท�านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  64 



          ภาคผนวก ข รายนามผู�เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจยั             



  รายนามผู�เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจยั  ดร.นิตยา  วงคยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร) การบริหารองคการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม(โจ+ อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห(งแปซิฟ2ค  ดร.สถาพร  แสงสุโพธ์ิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร) การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม(โจ+  รองคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแม(โจ+  ดร.ภควรรณอินทรา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารยประจํา สถาบันวิทยาการจัดการแห(งแปซิฟ2ค          65 



         ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือการวิจัย   



 ท่ี บศ.๐๐๑/ว ๑๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยเรียน     ผู�ช'วยศาสตราจารย� สิ่งท่ีส'งมาด�วย  ๑. โครงร'างวิทยานิพนธ�๒. เครื่องมือวิจัย ด�วย นายนิพนธ� หาญสุข จัดการ  สถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2คท่ีส'งผลต'อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยาของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภายใต�การควบคุดร.นิตยา  วงศ�ยศ อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องและสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว� ในการนี้ ฝ?ายบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเครื่องมือการวิจัยดังกล'าว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้   สถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2ค ๒๒๒/๒ ถนน พหลโยธิน ตําบล บ�านตํ๊า อําเภอเมืองพะเยา พะเยา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย ช'วยศาสตราจารย� ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ ์โครงร'างวิทยานิพนธ� เครื่องมือวิจัย นายนิพนธ� หาญสุข นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการสถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2ค ได�รับอนุมัติโครงร'างการศึกษาค�นคว�าอิสระท่ีส'งผลต'อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยาของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภายใต�การควบคุอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� เพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องและสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว� ในการนี้ ฝ?ายกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใคร'ขอความอนุเคราะห�ท'านเป�นผู�เชี่ยวชาญพิจารณา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือ ผู�ช'วยศาสตราจารย� ดร.พีระ พันธุ�งาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   สถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2ค ถนน พหลโยธิน ตําบล บ�านตํ๊า อําเภอเมืองพะเยา พะเยา ๕๖๐๐๐ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการการศึกษาค�นคว�าอิสระ เรื่อง ปCจจัยท่ีส'งผลต'อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ซ่ึงเป�นส'วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภายใต�การควบคุมของ เพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องและสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว� ในการนี้ ฝ?ายใคร'ขอความอนุเคราะห�ท'านเป�นผู�เชี่ยวชาญพิจารณาจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 



 ท่ี บศ.๐๐๑/ว ๑๑ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยเรียน     ดร.นิตยา  วงศ�ยศสิ่งท่ีส'งมาด�วย  ๑. โครงร'างวิทยานิพนธ�๒. เครื่องมือวิจัย ด�วย นายนิพนธ� หาญสุข นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2คท่ีส'งผลต'อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยาของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภายใต�การควบคุดร.นิตยา  วงศ�ยศ อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องและสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว� ในการนี้ ฝ?ายบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเครื่องมือการวิจัยดังกล'าว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้   สถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2ค ๒๒๒/๒ ถนน พหลโยธิน ตําบล บ�านตํ๊า อําเภอเมืองพะเยา พะเยา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย นิตยา  วงศ�ยศ โครงร'างวิทยานิพนธ� เครื่องมือวิจัย นายนิพนธ� หาญสุข นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการสถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2ค ได�รับอนุมัติโครงร'างการศึกษาค�นคว�าอิสระ เรื่อง ท่ีส'งผลต'อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยาของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภายใต�การควบคุอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� เพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องและสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว� ในการนี้ ฝ?ายกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใคร'ขอความอนุเคราะห�ท'านเป�นผู�เชี่ยวชาญพิจารณา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือ ผู�ช'วยศาสตราจารย� ดร.พีระ พันธุ�งาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   สถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2ค ถนน พหลโยธิน ตําบล บ�านตํ๊า อําเภอเมืองพะเยา พะเยา ๕๖๐๐๐ นายนิพนธ� หาญสุข นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการได�รับอนุมัติโครงร'างการศึกษาค�นคว�าอิสระ เรื่อง ปCจจัยท่ีส'งผลต'อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา ซ่ึงเป�นส'วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภายใต�การควบคุมของ เพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องและสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว� ในการนี้ ฝ?ายใคร'ขอความอนุเคราะห�ท'านเป�นผู�เชี่ยวชาญพิจารณาจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 



 ท่ี บศ.๐๐๑/ว ๑๑ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยเรียน     ดร.ภควรรณ  อินทราสิ่งท่ีส'งมาด�วย  ๑. โครงร'างวิทยานิพนธ�๒. เครื่องมือวิจัย ด�วย นายนิพนธ� หาญสุข นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2คท่ีส'งผลต'อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยาของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภายใต�การควบคุดร.นิตยา  วงศ�ยศ อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องและสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว� ในการนี้ ฝ?ายบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเครื่องมือการวิจัยดังกล'าว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้  สถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2ค ๒๒๒/๒ ถนน พหลโยธิน ตําบล บ�านตํ๊า อําเภอเมืองพะเยา พะเยา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห�เป�นผู�เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย อินทรา โครงร'างวิทยานิพนธ� เครื่องมือวิจัย นายนิพนธ� หาญสุข นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการสถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2ค ได�รับอนุมัติโครงร'างการศึกษาค�นคว�าอิสระ เรื่อง ท่ีส'งผลต'อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยาของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภายใต�การควบคุอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� เพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องและสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว� ในการนี้ ฝ?ายกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใคร'ขอความอนุเคราะห�ท'านเป�นผู�เชี่ยวชาญพิจารณา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือ ผู�ช'วยศาสตราจารย� ดร.พีระ พันธุ�งาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   สถาบันวิทยาการจัดการแห'งแปซิฟ2ค ถนน พหลโยธิน ตําบล บ�านตํ๊า อําเภอเมืองพะเยา พะเยา ๕๖๐๐๐ นายนิพนธ� หาญสุข นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการได�รับอนุมัติโครงร'างการศึกษาค�นคว�าอิสระ เรื่อง ปCจจัยท่ีส'งผลต'อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยาซ่ึงเป�นส'วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภายใต�การควบคุมของ เพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องและสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว� ในการนี้ ฝ?ายใคร'ขอความอนุเคราะห�ท'านเป�นผู�เชี่ยวชาญพิจารณาจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 



         ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลงานวิจัย   



 ท่ี บศ.๐๐๑/๑๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลงานวิจัยเรียน     กํานันหมู%บ�านศรีพรม ด�วย คณะวิทยาการจัดการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตรกําหนดให�นักศึกษา ต�องจัดทําวิทยานิพนธ� ท้ังนี้ นายนิพนธ� หาญสุขร%างการค�นคว�าอิสระ เรื่อง จังหวัดพะเยาภายใต�การควบคุมของ ทางคณะวิทยาการจัดการ  จึงขอความอนุเคราะห�ให�กับนักศึกษาได� ในเรื่องเก่ียวกับ จังหวัดพะเยา โดยนักศึกษาจะดําเนินการเก็บข�อมูล เพ่ือนํามาใช�ประกอบกับดังกล%าวเพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องแบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเครื่องมือการวิจัยดังกล%าว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� โอกาสนี้  สถาบันวิทยาการจัดการแห%งแปซิฟ;ค ๒๒๒/๒ ถนน พหลโยธิน ตําบล บ�านตํ๊า อําเภอเมืองพะเยา พะเยา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลงานวิจัย หมู%บ�านศรีพรม เขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันวิทยาการจัดการแห%งแปซิฟ;คหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตรกําหนดให�นักศึกษา ต�องจัดทํานายนิพนธ� หาญสุข นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได�รับอนุมัติโครงเรื่อง ป?จจัยท่ีมีผลต%อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง ภายใต�การควบคุมของ ดร.นิตยา  วงศ�ยศ อาจารย�ท่ีปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ  จึงขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลงานวิจัยท่ีสามารถเป;ดเผยให�กับนักศึกษาได� ในเรื่องเก่ียวกับ ป?จจัยท่ีมีผลต%อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวอําเภอปง นักศึกษาจะดําเนินการเก็บข�อมูล เพ่ือนํามาใช�ประกอบกับเพ่ือให�วิทยานิพนธ�มีความถูกต�องและสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค� ท่ี ต้ังไว� ในการนี้  ฝBายกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใคร%ขอความอนุเคราะห�ท%านเปCนผู�เชี่ยวชาญพิจารณา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห� จักเปCนพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณมาในขอแสดงความนับถือ  ผู�ช%วยศาสตราจารย� ดร.พีระ พันธุ�งาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  สถาบันวิทยาการจัดการแห%งแปซิฟ;ค ถนน พหลโยธิน ตําบล บ�านตํ๊า อําเภอเมืองพะเยา พะเยา ๕๖๐๐๐ สถาบันวิทยาการจัดการแห%งแปซิฟ;คได�เป;ดทําการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตรกําหนดให�นักศึกษา ต�องจัดทํานิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได�รับอนุมัติโครงป?จจัยท่ีมีผลต%อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง เก็บข�อมูลงานวิจัยท่ีสามารถเป;ดเผยป?จจัยท่ีมีผลต%อรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกกระเจี๊ยบเขียวอําเภอปง นักศึกษาจะดําเนินการเก็บข�อมูล เพ่ือนํามาใช�ประกอบกับการค�นคว�าอิสระ ละสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค� ท่ี ต้ังไว� ในการนี้  ฝBายใคร%ขอความอนุเคราะห�ท%านเปCนผู�เชี่ยวชาญพิจารณาและขอขอบคุณมาใน



  ประวัติผู
วิจัย  ชือ่ – นามสกุล   นายนิพนธ� หาญสุข  วันเดือนป�เกิด   4 พฤษภาคม 2517 ท่ีอยู�ป จจุบัน   บ�านเลขที่ 48 หมู!12 ตําบล แม!นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา  56000  สถานท่ีทํางาน   ธุรกิจส!วนตัว ประวัติการศึกษา  เทคโนโลยียานยนต�บัณฑิต 2558           69 
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