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Abstract
This study was conducted to investigate: 1) socio-economic attributes of strawberry 

farmers in Samoeng district, Chiang Mai province; 2) preparation of strawberry marketing 
mix of farmers; 3) factors having relationships with the preparation of strawberry marketing 
mix of the farmers; and 4) problems encountered and suggestions about preparation of 
strawberry marketing mix of farmers. A set of questionnaires was used for data collection 
administered with a sample group of 261 strawberry farmers. Obtained data were analyzed 
by using descriptive statistics i.e. percentage, mean, and standard deviation. Chi-square 
testing was also employed.

Results of the study revealed that most of the respondents were female, 51-60 
years old, elementary school graduates, and married. They mostly had less than 5 
household members and 5 agricultural workforce. The respondents had 6-10 rai of 
agricultural land and earned an income form agriculture for 150,001-200,001 baht per 
year. Most of them not perceived news/information about strawberry but had never 
attended a training about strawberry. The respondents prepared strawberry marketing 
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mix on place, product, price, and sale promotion at a high level. There was a statistically 
significant relationship between the preparation of strawberry marketing mix and product 
based on age (Sig.=0.010), place based on income form agriculture (Sig.=0.043), and sale 
promotion based on an income earned form the agricultural sector (Sig.=0.012) and 
training (Sig.=0.011). In terms of price, there was no a statistically significant relationship 
found in this study.

The following were problems encountered in the preparation of strawberry marketing 
mix: 1) epidemic and pests; 2) lack of data about distribution channel about strawberry 
market; 3) lack of reliability of consumer about quality control; and 4) a low price of fresh 
strawberry. The following were suggestion for concerned government agencies, educational 
institutes, and private development agencies: 1) construction of knowledge about 
production process standards and safety for consumer; 2) extension or promotion of 
body of knowledge about packaging or brand which attracts consumers; 3) construction 
of knowledge about public relations or advertisement to access consumer; 4) construction 
of the market and feasible location for public access; and 5) extension of knowledge 
about yield quality keeping after harvest and during transportation.
Keywords: marketing mix, strawberry framers, Samoeng district, Chiang Mai province

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกร

ผูปลูกสตรอเบอรี่ 2) ศึกษาการสรางสวนประสมการตลาดสตรอเบอรี่ของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่ 
3) ศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกรผูปลกูสตรอเบอรี ่4) ศกึษา
ปญหาและขอเสนอแนะในการสรางสวนประสมการตลาดสตรอเบอรี่ของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่
ในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางจํานวน 261 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู การวเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปูเพือ่การวจิยัทาง
สงัคมศาสตร สถิตทิีใ่ชไดแก สถิตเิชงิพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และสถิติอนุมาน ไดแก การทดสอบไควสแควร

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ีสวนใหญเปนเพศชาย มอีายุระหวาง 51-60 ป สาํเร็จ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา อยูในสถานภาพสมรส สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่ํากวา 
5 คน มจีาํนวนแรงงานดานการเกษตรตํา่กวา 5 คน มรีายไดภาคการเกษตรอยูระหวาง 150,001-200,000 
บาทตอป มีพื้นที่ในการทําการเกษตรอยูระหวาง 6-10 ไร สวนมากไมไดรับขาวสารเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ 
และไมเคยเขารวมฝกอบรมเก่ียวกับสตรอเบอร่ีเลย และเกษตรกรมีการสรางสวนประสมการตลาดในดาน
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สถานที ่ดานผลผลติ และผลติภณัฑ ดานราคา และดานสงเสรมิการขายอยูในระดบัมาก สาํหรบัปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการสรางสวนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในดานผลผลิตและผลิตภัณฑ ไดแก อายุ (Sig.=0.010) ดานสถานที่จัดจําหนาย ไดแก รายได
ภาคการเกษตร (Sig.=0.043) และดานการสงเสริมการตลาด ไดแก รายไดภาคการเกษตร (Sig.=0.012) 
และการเขารวมฝกอบรมเก่ียวกับสตรอเบอร่ี (Sig.=0.011) สวนดานราคาไมพบปจจัยที่มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สาํหรบัปญหาทีส่าํคญัในการสรางสวนประสมทางการตลาดคือ 1) การระบาดของโรคและแมลงศัตรพูชื 
2) การขาดขอมูลเก่ียวกับชองทางการจําหนายหรือตลาดในการรับซ้ือสตรอเบอร่ี 3) การขาดความเช่ือมัน่
ของผูบริโภคเกีย่วกบัการควบคมุปริมาณการควบคณุภาพผลผลิต 4) การลดลงของราคาผลสตรอเบอรีส่ด 
จงึมขีอเสนอแนะใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภาครฐั สถาบนัทางการศกึษา และหนวยงานพฒันาภาคเอกชน 
ไดแก 1) ควรมีการสรางความรูในกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานและปลอดภัยแกผูบริโภค 2) ควรมีการ
สงเสริมองคความรูเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑหรือรูปทรงตรายี่หอท่ีสรางความสนใจและดึงดูด
ผูบริโภค 3) ควรสรางความรูในการประชาสัมพันธสินคาหรือการโฆษณาใหเขาถึงผูบริโภค 4) ควรมีการ
สรางจุดจําหนายสินคาของชุมชน หรือสถานที่จําหนายที่ผูบริโภคเขาถึงไดสะดวกและงาย และ 5) ควรมี
การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวและระหวางการขนสง
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

คํานํา
การพัฒนาสายพันธุสตรอเบอร่ีจากเดิมเปน

พืชที่ปลูกไดเฉพาะในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาว
เย็นใหสามารถปลูกและเจริญเติบโตจนใหผลผลิต
ไดในเขตอบอบอุนหรือพื้นที่สูงของประเทศไทย 
ถือเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถชวยยกระดับ
การครองชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูงได ตลอดจน
เปนการสนบัสนนุการสงเสรมิการอนรุกัษทรพัยากร
ธรรมชาติและสิง่แวดลอมทีส่าํคญั เชน ดนิ แหลงนํา้ 
และปาไม รวมถึงการหยุดยั้งการปลูกพืชเสพติด
อนัจะบัน่ทอนการพัฒนาของประเทศ จนกระทัง่ใน
ปจจบุนัการปลกูสตรอเบอร่ีไดแพรหลายไปท่ัวพืน้ทีส่งู
ของประเทศไทยและกลายเปนพชืเศรษฐกจิทีส่าํคญั
ในการสรางรายไดใหกบัเกษตรกรทัง้จากการจาํหนาย
ภายในประเทศและตางประเทศ (มนตรี, 2559)

ถงึแมวาสตรอเบอรีจ่ะเปนพชืทีใ่หผลผลติเรว็
และมีราคาอยูในระดับที่คอนขางสูงมาโดยตลอด 
แตเมือ่มกีารเพ่ิมจาํนวนของเกษตรกรท่ีหนัมาปลูก
สตรอเบอรี่มากขึ้นจึงทําใหในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ผลผลิตนั้นประสบกับปญหาผลผลิตมีจํานวนมาก
เกินความตองการของผูบริโภคหรืออยู ในภาวะ
ผลผลิตลนตลาด จนทําใหราคาผลผลิตสตรอเบอรี่
ตกตํ่าซึ่งมีความจําเปนที่จะตองลดราคาผลผลิต
เพือ่เรงจําหนายใหไดโดยเรว็กอนจะเกดิความเสยีหาย
ตอคุณภาพของผลผลิต นอกจากน้ันยังตองเผชิญ
กับผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (หิรัณย, 2559) เชน การขาดนํ้าในการ
เพาะปลูก อุณหภูมิของพื้นที่ไมเหมาะสม และการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูสตรอเบอร่ี เปนตน 
ที่สรางความเสียหายตอคุณภาพผลผลิตที่ไมได
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มาตรฐานตามความตองการของผูบรโิภคและตลาด
รบัซือ้ อกีทัง้ปริมาณการใชสารเคมใีนการดแูลรกัษา
ที่มีแนวโนมสูงขึ้นเพื่อใหผลผลิตไดคุณภาพนั้น
ยงัสรางความไมมัน่ใจถงึความปลอดภยัตอผูบรโิภค
และการรับซ้ือของตลาดและภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในและนอกประเทศ สถานการณปญหาเหลานี้
ยงัเปนตัวการทีส่งผลใหเกดิความเสยีหายและความ
ยากลําบากของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีเชนกัน
ในการนําผลผลิตของตนเองไปจําหนายใหกับ
ผูบริโภคในทองตลาด

ในพ้ืนทีอ่าํเภอสะเมิง จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่เปน
พื้นที่สูงอีกที่หนึ่งที่เกษตรกรไดรับการสงเสริมใหมี
การปลูกสตรอเบอร่ีเพือ่สรางรายไดหลกัเชนเดียวกัน
กับพื้นที่สูงอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม และไดรับ
ผลกระทบจากสภาพปญหาขางตน โดยเฉพาะ
ปญหาการใชสารเคมีในการปองกันโรคและแมลง
ในปรมิาณมาก (นพวรรณ และคณะ, 2558) จนเกดิ
การขาดความเชือ่ม่ันจากผูบรโิภคตอความปลอดภยั
จากสารเคมีตกคางในผลสตรอเบอร่ีทีเ่ปนอนัตราย
ตอสขุภาพ ตลอดจนเริม่มผูีผลิตเพิม่จาํนวนมากขึน้
จนทําใหชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวประสบกับปญหา
ราคาตกตํา่และการขาดความสามารถในการเขาถงึ 
ขาดชองทางและแหลงตลาดในการจําหนาย
สตรอเบอร่ีที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการ
ไมสามารถแสดงใหผูบริโภคไดเห็นหรือรับรูเก่ียวกับ
การนําผลผลิตจําหนายออกสูทองตลาดไดอยาง
ทัว่ถงึ ดงันัน้จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมกีาร
ศกึษาขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกิจ และสังคม 
รวมถึงการสรางสวนประสมทางการตลาดของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่ การวิเคราะหปจจัยที่มี
ความสัมพนัธกบัการสรางสวนประสมทางการตลาด 
ตลอดจนการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการ

สรางสวนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผูปลูก
สตรอเบอรี ่ซึง่ขอมลูในการวจิยัครัง้นีจ้ะเปนประโยชน
ตอการจัดทาํนโยบายและการวางแผนของหนวยงาน
ภาคการเกษตรและการพัฒนาชุมชนท้ังจากภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงสถาบนัการศกึษาในการดาํเนนิงาน
สงเสริมการสรางสวนประสมทางการตลาดใหแก
เกษตรกรผู ปลูกสตรอเบอรี่ได และยังเปนการ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติในดานการสรางความ
สามารถในการแขงขันที่มุงเนนการสรางคุณภาพ
ของผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเปนการ
ยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาทางการ
เกษตร (ยทุธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. 2561-2580), 2561) 
และยังเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
พัฒนาการเกษตรในยุทธศาสตร ที่  2 เพิ่ ม
ประสิทธภิาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอด
โซอปุทานท่ีมุงเนนการสรางโอกาสใหเกษตรกรไทย
สามารถแขงขนัในระบบตลาดไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางสวนประสมการ
ตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีในเขตอําเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศกึษาวจิยั คอื เกษตรกร

ผูปลกูสตรอเบอร่ีจาํนวนทัง้หมด 754 คน ซึง่ไดจาก
การสุมตวัอยางโดยใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบหลาย
ขั้นตอน จากนั้นทําการกําหนดขนาดตัวอยางตาม
สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น
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ที่รอยละ 95 โดยยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือน
ที่ระดับ 0.05 ไดกลุ มตัวอยางเกษตรกรผูปลูก
สตรอเบอรี่ทั้งหมด 261 คน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมลูทีร่วบรวมเพือ่ใชเปนขอมลูในการ

วิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูลทุติยภูมิ 
ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานการ
วจิยั และขอมลูพืน้ฐานของสาํนกังานเกษตรอาํเภอ
สะเมิง และ 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยมีการใช
แบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู
การวจิยัจาํนวน 261 ชดุ โดยเกบ็จากเกษตรกรเปน
รายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในคร้ังนี้แบงการ

วิเคราะหออกเปน 3 สวน ดังนี้ 1) ขอมูลพื้นฐาน
สวนบคุคล เศรษฐกิจ และสงัคมของเกษตรกร และ
การสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกรผูปลกู
สตรอเบอร่ีในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
โดยสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหคือ สถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะหปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการสรางสวนประสมการตลาด
ของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีในเขตอาํเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม โดยการใชสถิติอนุมาน ไดแก การ
ทดสอบไควสแควร (Chi-square test) (กัลยา, 
2561) และ 3) การวิเคราะหปญหาและขอเสนอ
แนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการสรางการสรางสวน
ประสมการตลาดของสตรอเบอรี่โดยการใชวิธีการ

จัดประเภทและจัดกลุม (Categorize and Sort) 
(ภทัราพร, 2559) ทัง้นีก้ารวเิคราะหในสวนที ่1 และ 
2 จะใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สงัคมศาสตรชวยในการบนัทกึ จดัการ และวเิคราะห
ขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณผล
ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ี
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51-60 ป 
สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา อยูใน
สถานภาพสมรส มจีาํนวนสมาชิกในครัวเรือนต่ํากวา 
5 คน มจีาํนวนแรงงานดานการเกษตรตํา่กวา 5 คน 
มรีายไดภาคการเกษตรอยูระหวาง 150,001-200,000 
บาทตอป มีพื้นท่ีในการทําการเกษตรอยูระหวาง 
6-10 ไร สวนมากไมไดรบัขาวสารเก่ียวกับสตรอเบอร่ี 
และไมเคยเขารวมฝกอบรมเก่ียวกับสตรอเบอร่ีเลย

การสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกร
ผูปลูกสตรอเบอรี่

การศกึษาการสรางสวนประสมการตลาดของ
เกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ี พบวา เกษตรกรมีคาเฉลีย่
การปฏิบัติในการสรางสวนประสมการตลาดดาน
สถานท่ีจัดจําหนายมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.27) 
รองลงมาไดแก ดานผลผลิตและผลิตภณัฑ (คาเฉล่ีย 
4.17) ดานราคา (คาเฉลี่ย 3.93) และดานที่มี
คาเฉล่ียการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ ดานการสงเสริม
การขาย (คาเฉลี่ย 3.91) ตามลําดับ (Table 1)
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Table 1  Level of the preparation marketing mix of strawberry farmers in Samoeng district 
Chiang Mai province.

(n=261)

Preparation marketing mix of 
strawberry farmers

X S.D. Description

Product
Price
Place
Promotion

4.17
3.93
4.27
3.91

0.83
0.78
0.84
0.78

High
High
High
High

High = 3.68-5.00, Moderate = 2.34-3.67, Low = 1.00-2.33

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการสรางสวนประสม
การตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่

การวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกร
ผูปลูกสตรอเบอรี่ จะใชการทดสอบไควสแควร 
(Chi-square test) ในการหาความสัมพนัธระหวาง
ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระโดยการวิเคราะห ได
คัดเลือกตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม
ทัง้หมด 10 ตวัแปร ไดแก เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน
แรงงานดานการเกษตร รายไดภาคการเกษตร 
จํานวนพ้ืนที่ในการทําการเกษตร การรับขาวสาร
เกี่ยวกับสตรอเบอรี่ และการรวมฝกอบรมเกี่ยวกับ
สตรอเบอร่ี เพ่ือหาวาตัวแปรอิสระใดท่ีมีความ
สัมพันธกับการสรางสวนประสมการตลาดของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่มีความ
สมัพนัธกบัการสรางสวนประสมทางการตลาดของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในดานผลผลิตและผลิตภัณฑ ไดแก อายุ 
(Sig.=0.010) ดานสถานทีจ่ดัจาํหนาย ไดแก รายได
ภาคการเกษตร (Sig.=0.043) และดานการสงเสรมิ

การตลาด ไดแก รายไดภาคการเกษตร (Sig.=0.012) 
และการเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ 
(Sig.=0.011) สวนดานราคาไมพบปจจัยท่ีมีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถวิจารณ
ผลเปนรายดานไดดังนี้

1. การสร างส วนประสมการตลาดของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีในดานผลผลิตและ
ผลิตภัณฑพบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุ (Sig.=0.010) 
ซึ่งเกษตรกรที่มีอายุระหวาง 41-50 ป หรืออยูใน
วัยกลางคน จะมีแนวโนมในการสรางสวนประสม
การตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีในดาน
ผลผลิตและผลิตภัณฑมากกวาเกษตรกรในกลุม
อายุอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากในชวงอายุนี้
เกษตรกรมีความสามารถในการแสวงหาองคความรู
หรือมีการส่ังสมประสบการณมาจากการทํางาน
ในชวงวัยรุน จึงสามารถเปรียบเทียบหรือวิเคราะห
ความตองการของผูบริโภคสตรอเบอรี่ได ตลอดจน
เปนชวงอายุที่มีเงินออมหรือสะสมพอสมควร 
ประกอบกับการมียานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนต
ซึ่งสามารถเดินทางไปศึกษาหาความรู เพิ่มเติม
เกี่ยวกับมาตรฐานของการผลิตสตรอเบอรี่จาก
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หนวยงานราชการ เชน การเขารวมฝกอบรม การ
ชมนิทรรศการ หรือการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ 
เปนตน ซึ่งสวนใหญจะอยูในเขตเมือง หางไกลจาก
แหลงผลติ อกีทัง้ยงัเปนชวงอายทุีม่กีารเรยีนรูการใช
สื่อทางอินเทอรเน็ตในการหาขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑของ
สตรอเบอร่ีหรอืในเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของไดด ีโดยผล
การวจิยัดงักลาวไดสะทอนจากการศกึษาของนํา้ฝน 

(2561) ที่ว าการจัดทําเว็บเพจเผยแพรขอมูล
ขาวสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ การจัดอบรม
ภาษาองักฤษเบือ้งตน การจดัอบรมการประกอบธรุกจิ
บริการ และการทําบัญชีใหกับตัวแทนคนในชุมชน 
จะเปนแนวทางหนึง่ทีช่วยในการพฒันาสวนประสม
ทางการตลาดทองเทีย่วพาํนกัระยะยาวบานแมแมะ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (Table 2)

Table 2  Factors having relationships with the preparation of strawberry marketing mix on 
product of the strawberry farmers in Samoeng district, Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Education attainment
Marital status
No. of household member
No. of agricultural workforce
Incomes earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Strawberry news/information perception
Training about strawberry

2.686
1.562
3.386
2.411
4.472
5.973
5.623
3.739
4.631
6.732

4
12
20
8
4
4
16
8
4
4

0.463
0.010*
0.472
0.211
0.381
0.780
0.351
0.143
0.411
0.357

* = Significant difference at probability level 0.05

2. การสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกร
ผูปลูกสตรอเบอร่ีในดานสถานท่ีจัดจําหนายพบวา 
ตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญัทาง
สถิติ ไดแก รายไดภาคการเกษตร (Sig.=0.043) 
ซึ่งเกษตรกรท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอปมากก็จะมีความ

สามารถในการจัดการสถานท่ีจาํหนายผลติมากกวา
เกษตรท่ีมีรายไดนอย ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการ
จดัจําหนายผลผลิตสตรอเบอร่ีนัน้ตองมีการจําหนาย

ในสถานท่ีที่ผูบริโภคเขาถึงไดงาย ซึ่งเกษตรกรที่มี
รายไดมากจะมีทุนทรัพยในการขนยายหรือนํา
ผลผลิตไปจําหนายยังสถานที่ที่เปนแหลงซื้อขาย
ของผูบริโภคสวนใหญได ตลอดจนมีกําลังท่ีจะเชา
หรือซื้อสถานที่จําหนายที่ผูบริโภคสามารถซื้อได
สะดวก ซึ่งสวนใหญจะมีราคาที่คอนขางสูง มากไป
กวานัน้การมีเงนิรายไดหรอืเงินกาํไรท่ีสงูก็สามารถ
ใชเปนทุนในการยกระดับการจัดสถานท่ีจําหนาย
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ที่เปนเอกลักษณหรือตรงตามความตองการของ
ผูบริโภคได เชน การจัดพ้ืนที่ปลูกสตรอเบอรี่เปน
แหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวสามารถเก็บผลผลิต
ไดในแปลงปลูก และสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
เพือ่บริการแกนกัทองเท่ียว หรอืการจัดแตงสถานท่ี
จัดจําหนายผลผลิตท่ีเปนเอกลักษณใหเปนท่ีดึงดูด
ของผูบริโภค ซึ่งสามารถอธิบายไดโดยการศึกษา

ของรัฐนันทพงศ และคณะ (2556) ที่พบวาการ
พฒันาสวนประสมทางการตลาดเพ่ือการทองเท่ียว
เชิงเกษตรเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวง
หนองหอยนั้น ควรมุงเนนการออกแบบเพื่อสนอง
ความตองการของนกัทองเทีย่วโดยการสรางสิง่อาํนวย
ความสะดวกสบายและมีความเปนธรรมชาติของ
วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน (Table 3)

Table 3  Factors having relationships with the preparation of strawberry marketing mix on 
place of the strawberry farmers in Samoeng district, Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Education attainment
Marital status
No. of household member
No. of agricultural workforce
Incomes earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Strawberry news/information perception
Training about strawberry

2.684
3.255
3.687
7.864
4.361
4.462
9.422
1.462
3.275
1.475

4
12
20
8
4
4
16
8
4
4

0.452
0.563
0.919
0.452
0.265
0.896
0.043*
0.463
0.254
0.652

* = Significant difference at probability level 0.05

3. การสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกร
ผูปลกูสตรอเบอรีใ่นดานการสงเสริมการตลาดพบวา 
ตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญัทาง
สถิติ ไดแก รายไดภาคการเกษตร (Sig.=0.012) 
และการเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ 
(Sig.=0.011) ซึ่งการท่ีเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ี
มีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเปนสวนสําคัญที่ทําใหมี
กาํไร ซึง่จะนาํมาใชเปนทนุในการโฆษณาสนิคาหรอื

การประชาสัมพันธ โดยเฉพาะการลด แลก แจก 
และแถมสนิคาใหผูบรโิภคไดรบัรูรบัทราบมากทีส่ดุ 
และเปนการกระตุนยอดการจาํหนายสตรอเบอรีข่อง
ตนเอง โดยการโฆษณาสนิคาหรอืการประชาสมัพนัธ
ดังกลาวอาจอยูในรูปแบบของส่ือออนไลน หรือสื่อ
ในลักษณะอื่นๆ เชน ปายประชาสัมพันธ การทํา
แผนพบั การประกาศ เปนตน ทีเ่ปนการสรางจดุสนใจ
ใหแกผูบรโิภคและตองใชเงนิทนุในการจดัการเพิม่ข้ึน 
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ซึ่งผลการศึกษาน้ีไดแสดงถึงความสอดคลองกับ
ผลการวจิยัของวนสัพร และประพนัธ (2557) ทีพ่บวา 
สวนประสมทางการตลาดในดานการสงเสริมการ
จัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลไมสดของ
ผูคาปลีกจากตลาดคาสงเมืองใหม อําเภอเมือง 
จงัหวัดเชียงใหม มากท่ีสดุคอื การลดราคา รองลงมา
ไดแก การใหเครดติ การแถมผลไม และการโฆษณา
เชิญชวน ในสวนของการเขารวมอบรมเกี่ยวกับ
สตรอเบอร่ีนัน้สวนมากเปนการอบรมจากหนวยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา หรือกลุมธุรกิจเอกชน 
ซึ่งสวนใหญจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตและการ
จําหนายสตรอเบอรี่ โดยเนนการเขาถึงตลาดของ
เกษตรกรผูจําหนายผลผลิตและสรางคุณภาพของ
ผลสตรอเบอรีใ่หเปนทีย่อมรบัของผูบรโิภค ดงัสะทอน

ไดอยางเดนชดัจากการศึกษาของณฐิตากานต (2558) 
ทีว่าแนวโนมการปรบัเปลีย่นการผลติไปเปนเกษตร
อนิทรียหรอืการลดสารเคมีในกระบวนการผลิตของ
เกษตรกรผูปลกูผกัในอําเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม 
เปนผลจากความกงัวลของผูบรโิภคเกีย่วกับอนัตราย
จากสารเคมีตกคางในผลผลิต รวมถึงการรวมกลุม
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่ในพื้นที่ชุมชนเพื่อสราง
เอกลักษณหรอืความเขมแข็งในการจําหนายผลผลิต 
ดังนั้นการฝกอบรมใหแกเกษตรกรในแตละครั้งที่มี
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการจําหนายผลผลิตและการ
เขาถึงตลาดผู บริโภคจึงมีสวนชวยใหเกษตรกร
ผูปลูกสตรอเบอรี่มีการสรางรูปแบบการสงเสริม
การตลาดในการจําหนายสตรอเบอร่ีของตนเองมาก
ขึ้นตามไปดวย (Table 4)

Table 4  Factors having relationships with the preparation of strawberry marketing mix on 
promotion of the strawberry farmers in Samoeng district, Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Education attainment
Marital status
No. of household member
No. of agricultural workforce
Incomes earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Strawberry news/information perception
Training about strawberry

3.573
5.386
8.576
5.562
2.488
4.472
6.452
2.733
7.874
6.354

4
12
20
8
4
4
16
8
4
4

0.433
0.578
0.237
0.244
0.766
0.119
0.012*
0.522
0.453
0.011*

* = Significant difference at probability level 0.05

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(1):55-67
J. Agri. Prod. 63



ปญหาและขอเสนอแนะในการสรางสวนประสม
การตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่

ปญหาในการสรางสวนประสมการตลาดของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่คือ 1) การระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืชทําใหผลสตรอเบอรี่ไมได
คุณภาพตามความตองการของตลาด 2) การขาด
ขอมูลเกี่ยวกับชองทางการจําหนายหรือตลาด
ในการรับซื้อสตรอเบอร่ี 3) การขาดความเช่ือมั่น
ของผูบริโภคเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณการใช
สารเคมใีนกระบวนการผลติใหอยูในมาตรฐาน เชน 
มาตรฐานเกษตรอินทรียและมาตรฐานเกษตรท่ีดี
และเหมาะสม (Good Agricultural Practice: 
GAP) และ 4) ผลสตรอเบอรี่สดมีราคาตํ่าลง 
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีจึงมีขอเสนอแนะให
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และหนวยงานพฒันาภาคเอกชน ดงันี ้1) ควรมกีาร
พัฒนาและถายทอดวิธีการปองกันและกําจัดโรค
และแมลงศตัรสูตรอเบอร่ีแบบผสมผสานลดการใช
สารเคมใีนการผลิต 2) ควรมกีารสงเสรมิองคความรู
เกีย่วกับการออกแบบบรรจุภณัฑหรอืรปูทรงตราย่ีหอ
เพื่อใหเปนที่สนใจและดึงดูดผูบริโภค 3) ควรสราง
ความรูในการประชาสัมพันธสนิคาหรือการโฆษณา
ใหเขาถึงผูบริโภค เชน การขายออนไลน การจดังาน
จําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑสตรอเบอร่ีจาก
ชุมชน 4) ควรมีการสรางจุดจําหนายสินคาของ
ชุมชน หรือสถานที่จําหนายที่ผู บริโภคเขาถึงได
สะดวกและงายท่ีสุด และ 5) ควรมีการใหความรู
เกีย่วกบัการรกัษาคณุภาพผลผลติหลงัการเกบ็เกีย่ว
และระหวางการขนสง

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ี

สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51-60 ป 
สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา อยูใน
สถานภาพสมรส มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตํ่า
กวา 5 คน มีจํานวนแรงงานดานการเกษตรต่ํากวา 
5 คน มรีายไดภาคการเกษตรอยูระหวาง 150,001-
200,000 บาทตอป มีพื้นที่ในการทําการเกษตรอยู
ระหวาง 6-10 ไร สวนมากไมไดรบัขาวสารเก่ียวกบั
สตรอเบอรี่ และไมเคยเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับ
สตรอเบอรีเ่ลย และเกษตรกรมกีารสรางสวนประสม
การตลาดในดานสถานท่ี ดานผลผลิตและผลิตภณัฑ
ดานราคา และดานสงเสริมการขายอยูในระดับมาก 
ในสวนการวิเคราะหปจจัยทีม่คีวามสัมพันธกับการ
สรางสวนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผูปลูก
สตรอเบอรีอ่ยางมนียัสาํคญัทางสถติใินดานผลผลติ
และผลิตภณัฑ ไดแก อาย ุ(Sig.=0.010) ดานสถานท่ี
จดัจาํหนาย ไดแก รายไดภาคการเกษตร (Sig.=0.043) 
และดานการสงเสริมการตลาด ไดแก รายไดภาค
การเกษตร (Sig.=0.012) และการเขารวมฝกอบรม
เกีย่วกบัสตรอเบอร่ี (Sig.=0.011) และในสวนดานราคา
ไมพบปจจัยใดท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

ปญหาในการสรางสวนประสมทางการตลาด
ของเกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ีคอื 1) การระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืช 2) การขาดขอมูลเกี่ยวกับ
ชองทางการจําหนายหรือตลาดในการรับซื้อ
สตรอเบอร่ี 3) การขาดความเช่ือมั่นของผูบริโภค
เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต 4) การลดลงของราคาผลสตรอเบอรี่สด 
จงึมขีอเสนอแนะใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภาครฐั 
สถาบันทางการศึกษา และหนวยงานพฒันาภาคเอกชน 
ไดแก 1) ควรมีการสรางความรูในกระบวนการผลิต
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ทีไ่ดมาตรฐานและปลอดภัยแกผูบรโิภค 2) ควรมกีาร
สงเสรมิองคความรูเกีย่วกบัการออกแบบบรรจภุณัฑ
หรือรูปทรงตราย่ีหอที่นาสนใจและดึงดูดผูบริโภค 
3) ควรสรางความรูในการประชาสมัพนัธสนิคาหรอื
การโฆษณาใหเขาถึงผูบริโภค 4) ควรมีการสราง
จุดจําหนายสินคาของชุมชน หรือสถานที่จําหนาย
ที่ผูบริโภคเขาถึงไดสะดวกและงาย และ 5) ควรมี
การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวและระหวางการขนสง

ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานของรัฐ ไดแก กรมสงเสริม

การเกษตร กรมพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตร
อําเภอสะเมิง ควรมีการสงเสริมและถายทอด
องคความรู เกี่ยวกับการสรางความหลากหลาย
ใหแกผลผลติสตรอเบอรี ่โดยเฉพาะการแปรรปูเปน
ผลิตภัณฑตางๆ และการออกแบบบรรจุภัณฑและ
ชือ่ยีห่อทีเ่ปนเอกลกัษณ โดยการใชเทคโนโลยสีมยั
ใหมเพื่อสรางจุดสนใจแกผูบริโภค ซึ่งอาจเริ่มจาก
สงเสริมแกกลุมเกษตรกรที่มีอายุนอยกอน จากน้ัน
ขยายไปสูเกษตรกรผูสงูอาย ุนอกจากนัน้ควรมกีาร
จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการผลิต
สตรอเบอร่ีใหไดคุณภาพและสรางความปลอดภัย
แกผูบริโภค เชน การผลิตในระบบอินทรีย ระบบ
เกษตรปลอดภัย และระบบเกษตรดีและเหมาะสม 
เปนตน โดยอาจเริม่จากกลุมเกษตรกรทีม่พีืน้ทีก่าร
ผลติและมีประสบการณในการปลูกสตรอเบอร่ีเพือ่
สามารถนําไปปฏิบัติไดทันที และควรมีการเตรียม
ความพรอมดานความรู และแนวทางการผลิต
สตรอเบอรีแ่บบคุณภาพตามมาตรฐานใหเกษตรกร
หรอืผูทีส่นใจในการผลิตและกําลงัจะผลิตสตรอเบอร่ี

2. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา รายได
ภาคการเกษตรมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ

การสรางสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัด
จาํหนาย โดยเกษตรกรผูปลกูสตรอเบอรีท่ีม่รีายไดมาก
จะมีแนวโนมการจัดการสถานที่จัดจําหนายไดดี 
ดังนั้น สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง และสถาบัน
การศึกษาในจังหวัดเชียงใหมที่มีการเรียนการสอน
ในดานบริหารธุรกิจ ควรมีการสงเสริมใหเกษตรกร
ที่มีรายไดมาจากการจําหนายสตรอเบอรี่นํากําไร
สวนหนึ่งเปนทุนในการพัฒนาพื้นปลูกสตรอเบอรี่
ใหเปนแหลงทองเทีย่วและสถานทีจ่าํหนายไปในตวั 
หรอืมกีารจดัหาสถานทีเ่พือ่จําหนายสนิคาท่ีผูบรโิภค
สามารถเขาถงึไดงายและสะดวก และภาครฐัควรมี
การรวมกลุมหรือจัดสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสราง
เปนแหลงจําหนายสตรอเบอร่ีใหกับกลุมเกษตรกร
ที่เริ่มผลิตรายใหมหรือเกษตรกรที่มีทุนนอยในการ
จัดหาสถานที่จําหนายที่เขาถึงผูบริโภค

3. หนวยงานของรฐั เชน กรมสงเสรมิการเกษตร 
กรมพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะฝายประชาสัมพันธ 
ควรมกีารจดักจิกรรมท่ีเปนการเสรมิสรางองคความรู
และมุงเนนการสรางความสามารถใหแกเกษตรกร
ในการประชาสัมพันธและการโฆษณาสินคาให
เขาถงึผูบรโิภคโดยตรง เชน การใชสือ่ออนไลน หรอื
การสรางความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการ
สนับสนุนใหมีการสรางตลาดในการจําหนาย
ผลผลิตท้ังในชุมชนของตนเองและในพ้ืนท่ีชุมชน
เมือง ตลอดจนการใหความรูถึงการวิเคราะหความ
ตองการบริโภคของลูกคาซึง่มคีวามหลากหลายและ
แตกตางกัน เชน ชวงอายุ เพศ และการดูแลสุขภาพ 
เพือ่ใชขอมลูใหเปนประโยชนในการสรางเอกลกัษณ
เพื่อเปนจุดขายของตัวเกษตรกรเอง

4. หนวยงานภาครัฐ อาทิ กรมสงเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนา
ชุมชน หรือสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะภาค
วิชาการตลาดหรือภาควิชาสงเสริมการเกษตรของ
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มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดเชียงใหมหรือพื้นที่
ใกลเคียง ตลอดจนหนวยงานพัฒนาอื่นๆ เชน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
และมูลนิธิโครงการหลวง ควรเพิ่มการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมการฝกอบรมเกี่ยวกับการใหความรู
เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดใหครอบคลุม
ทุกดาน โดยในดานผลผลิตและผลิตภัณฑควรเนน
การถายทอดความรูในการสรางความหลากหลาย
ใหแกผลผลิตสตรอเบอรี่ การผลิตสตรอเบอรี่ใหได
คุณภาพภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรีย เกษตร
ปลอดภัย และเกษตรดีที่เหมาะสม ตลอดจนการ
ถายทอดองคความรูในการออกแบบบรรจุภัณฑ
และตรายีห่อใหเปนทีส่นใจแกผูบรโิภค ในดานราคา
ควรมีการสงเสริมการรวมกลุ มเกษตรกรผู ปลูก
สตรอเบอร่ีของชมุชนในเขตอําเภอสะเมิงเพือ่สราง
ความเขมแข็งในการตอรองราคา ดานสถานที่จัด
จําหนายควรมีการสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ของรัฐในการสนับสนุนใหมีการสรางตลาดในการ
จําหนายผลผลิตใหเปนของชุมชนและในพ้ืนที่เขต
เมืองท่ีสะดวกตอการเขาถึงของผูบริโภค และดาน
การสงเสริมการตลาดควรมีการสรางศักยภาพของ
เกษตรกรในการประชาสัมพันธและการโฆษณา
สินคาใหเขาถึงผูบริโภคโดยตรง เชน การใชสื่อ
ออนไลน การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นท่ี

อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม ทีใ่หขอมลูในการวจิยั
จนสําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบคุณนักศึกษา 
คณาจารย และเจาหนาที่สาขาวิชาการพัฒนา
สงเสรมิและนิเทศศาสตรการเกษตร คณะผลติกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหขอเสนอแนะ 

แกไขปรับปรุง จนการศึกษาวิจัยสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ
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