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

growing strawberry, Chiang Mai province; 2) market mix in the decision-making to purchase 
agro-chemicals of the farmers; and 3) guidelines for purchasing and correctly using agro-
chemicals in accordance with standards of farmers. A set of questionnaires was used for 
data collection administered with 166 farmers growing strawberry in Bo-Kaew sub-district, 
Samoeng district, Chiang Mai province. Obtained data were anslyzed by using descriptive 
statistics and type sorting/grouping.

Results of the study revealed that most of the respondents were male, 36-45 years 
old, married and they did not attend formal education. The respondents had a strawberry 
cultivation area for 1.00-2.50 rai and earned an income for 100,000-150,000 bath per year. 
They had 5-10 years of experience in strawberry growing. Most of the respondents 
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perceived data/information about strawberry growing through neighbors, agricultural 
extension officers and middlemen. The respondents put the importance on market mix 
for the purchase of agro-chemicals at a high level (=4.43). That was, the put the importance 
on product most and followed by price, distribution channel and market promotion was 
found least.

The following were guidelines for purchasing and using agro-chemicals correctly 
under the following: 1) enhancement awareness towards negative impacts of chemicals 
using without control or using chemicals which had not been recognized in terms of 
human health and environment, 2) promotion on body of knowledge transfer about the 
correct selection of agro-chemicals for strawberry growing under good agricultural practice; 
and 3) participation in monitoring and control of agro-chemicals using to be in accordance 
with good agricultural practice. This must be done with the coordination in standard 
agro-chemicals selling (agro-chemicals selling shops and the public sector).
Keywords: market mix, purchase of agro-chemicals, strawberry farmers, good agricultural 
  practice

 บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี 2) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือสารเคมีทาง
การเกษตรของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี และ 3) ศึกษาแนวทางในการเลือกซื้อและใชสารเคมีทาง
การเกษตรอยางถูกตองตามมาตรฐานสําหรับเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี ในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 166 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการจัดประเภทและจัดกลุม

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรีสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูระหวาง 36-45 ป 
มีสถานภาพสมรส ไมไดเขารับการศึกษา มีรายไดจากการปลูกสตรอวเบอรรีอยูระหวาง 100,000-
150,000 บาทตอป มีพื้นที่สําหรับการปลูกสตรอวเบอรรีอยูระหวาง 1.00-2.5 ไร มีประสบการณในการ
ปลูกสตรอวเบอรรีมาแลว 5-10 ป และสวนมากไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปลูกสตรอวเบอรรีจาก
เพื่อนบาน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และพอคาคนกลาง เกษตรกรใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดสําหรับการเลือกซื้อสารเคมีทางเกษตรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) โดยใหความสําคัญ
ในดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และนอยสุดในดาน
การสงเสริมการตลาด
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แนวทางในการเลอืกซือ้และใชสารเคมทีางการเกษตรอยางถกูตองตามมาตรฐาน 3 ส. คอื 1) เสรมิสราง: 
การเสริมสรางความตระหนักตอผลกระทบดานลบจากการใชสารเคมีโดยขาดการควบคุม หรือสารเคมี
ที่ไมไดรับรองคุณภาพท่ีมีตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมของมนุษย 2) สงเสริม: การสงเสริมโดยมุงเนน
การถายทอดองคความรูในการเลือกใชสารเคมีอยางถูกตองในกระบวนการปลูกสตรอวเบอรรีทุกข้ันตอน
โดยยึดหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และ 3) สวนรวม: การสรางการมีสวนรวมในการควบคุม
และตรวจสอบการใชสารเคมีใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP ระหวางเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรีกับ
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่กํากับดูแล รวมถึงการสรางการมีสวนรวมใหมีการจําหนายสารเคมีทาง
การเกษตรที่ไดรับรองมาตรฐานและเปนไปตามขอกําหนดกําหนดของ GAP ระหวางสถานจําหนายเคมี
เกษตรกับหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ควบคุม
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด การซื้อสารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี 
 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี

คํานํา
สตรอวเบอรรเีปนไมผลขนาดเลก็ มแีหลงกาํเนดิ

อยูในเขตอบอุนจงึจาํเปนทีต่องการอากาศท่ีหนาวเย็น
ในชวงของการเจรญิเติบโตและชวงของการตดิดอก
ออกผล สําหรับประเทศไทยเร่ิมมีการสงเสริม
การปลูกสตรอวเบอรรีใหเปนอาชีพหลังจากมูลนิธิ
โครงการหลวงประสบความสําเร็จในการวิจัยให
สตรอวเบอรรีสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิต
ไดเปนอยางดีในสภาพภูมิอากาศแบบพื้นท่ีสูงของ
ไทย และไดพัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิตใหมีความ
เหมาะสมเรือ่ยมาจนปจจบุนัสตรอวเบอรรเีปนหนึง่
ในไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของพื้นที่สูง ผลผลิตที่ได
เปนที่ตองการของตลาดและผูบริโภคและสราง
ผลกําไรใหแกเกษตรกรจากการจาํหนายทีค่อนขาง
สูงเมื่อเทียบกับไมผลชนิดอื่นๆ บนพื้นที่สูง (วิรัตน 
และคณะ, 2556)

จงัหวัดเชียงใหมถอืเปนจงัหวัดในเขตภาคเหนือ
ที่มีสตรอวเบอรรีเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถสราง
รายไดในระดับสูง โดยมีพื้นที่ปลูกที่สําคัญคือ 
อําเภอฝาง อําเภอแมริม อําเภอจอมทอง (บนดอย

อินทนนท) อําเภอสะเมิง และพื้นที่รอบๆ ตัวเมือง 
ซึ่งผลผลิตสตรอวเบอรรีสามารถนํามาจําหนายได
โดยตรงจากพื้นที่ปลูก เปนผลรับประทานสดแก
นกัทองเท่ียว ตลอดจนมกีารสงไปจําหนายยงัตลาด
ที่มีพื้นที่หางไกล เชน กรุงเทพมหานคร เปนตน 
ทั้งนี้ผลผลิตยังสามารถสงจําหนายใหแกโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อทําการแปรรูปได (ณรงคชัย, 
2554) โดยหนึง่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามโดดเดนในการปลกู
สตรอวเบอรรีคือ ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
บอแกวไดสนบัสนนุการจดังานสตรอวเบอรรใีหเปน
สวนหนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
การผลติ และการมงีานทาํ จากการท่ีสตรอวเบอรรี
เปนพืชหลักของตําบลที่เกษตรกรสวนใหญเลือก
ที่จะทําการผลิตและสามารถสรางรายไดจํานวน
มากใหแกเกษตรกร ดังเปนท่ีมาของคําขวัญตําบล
บอแกว คือ “นํ้าตกตีนตาด ธรรมชาติงามลํ้า 
วัฒนธรรมชนเผา ขุนเขามอนกู ชวนดูชางขุนโต 
สตรอวเบอรรีลูกโตหวานอรอย” (องคการบริการ
สวนตําบลบอแกว, 2557)
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อยางไรก็ตาม ในปจจบุนัการปลกูสตรอวเบอรรี
ของเกษตรกรในเขตตําบลบอแกวไดประสบกับ
ปญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื ตลอดจน
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทําใหผลผลติ
สตรอวเบอรรใีนรอบปไดรบัความเสียหายโดยเฉพาะ
การไดปริมาณที่ลดลงและขาดคุณภาพ จึงเปนเหตุ
ใหเกษตรกรมีการเพ่ิมปริมาณการใชสารเคมี ซึง่เปน
อนัตรายตอสขุภาพของเกษตรกรและผูบรโิภค รวมถงึ
เปนการสรางมลพิษตอระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ในอกีทางหนึง่ จงึทาํใหมหีลายหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได
ทาํการศึกษาวิจยัผลกระทบท่ีเกิดจากการใชสารเคมี
ทางการเกษตรอยางกวางขวาง โดยมจีาํนวนไมนอย
ทีใ่ชการปลกูสตรอวเบอรรเีปนกรณศีกึษา อนึง่การ
ศึกษาผลกระทบจากการใชสารเคมีทางการเกษตร
ถอืเปนการศกึษาในมติขิองการนาํไปใช ซึง่เปนสวน
ทายสุดของเสนทางการใชสารเคมีของเกษตรกร 
แตถาหากมีการศึกษาจุดเร่ิมตนของการไดมาซ่ึง
สารเคมีในการทําเกษตรแลวนัน้จะสามารถเติมเตม็
สําหรับการกําหนดแนวทางการลดการใชสารเคมี
ตลอดจนเปนการหนนุเสรมิใหเกษตรกรเขาสูระบบ
การผลติภายใตการปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่ ี(GAP) 
ไดมากขึ้น ทําใหผลผลิตสตรอวเบอรรีไดมาตรฐาน
และไดรบัความเชือ่มัน่จากผูบรโิภค ทัง้หมดนีจ้งึเปน
สาเหตุที่สําคัญใหมีการศึกษาสวนประสมทางการ
ตลาด ซึง่ถอืเปนเครือ่งมอืสาํหรบัการหาทางตอบสนอง
ความตองการการตดัสนิใจเลอืกซือ้สารเคมทีางการ
เกษตรของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรีใหเปนไป
อยางมีประสิทธภิาพภายใตคาํถามการวิจยั คอื สวน
ประสมทางการตลาดมคีวามสาํคญัในการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้สารเคมทีางการเกษตรของเกษตรกรผูปลกู
สตรอวเบอรรหีรอืไมและมีอยูในระดับใด ตลอดจน
ศึกษาขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกิจ และสังคม 

และแนวทางในการเลอืกซือ้และใชสารเคมทีางการ
เกษตรอยางถูกตองตามมาตรฐานสาํหรบัเกษตรกร
ผูปลูกสตรอวเบอรรี เพื่อใหการใชสารเคมีทางการ
เกษตรของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรีในตําบล
บอแกว อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม ใหมคีณุภาพ
และเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนตลาดผูรับซ้ือผลผลิตทั้งใน
และนอกประเทศอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน

อุปกรณและวิธีการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ เกษตรกร
ผูปลูกสตรอวเบอรรีในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 286 คน และทําการ
กําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของ Yamane 
(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 โดยยอม
ใหเกดิความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.05 ไดกลุมตวัอยาง
เกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรจีาํนวน 166 คน จากน้ัน
ทาํการเทียบสัดสวนขนาดตัวอยางท้ังหมดกับจํานวน
เกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรใีนแตละหมูบาน เพือ่
หาขนาดตัวอยางเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี
รายหมูบาน และทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุม
อยางงายดวยตารางเลขสุมจากการเรียงตามลําดับ
รายช่ือของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรีในแตละ
หมูบาน เพื่อเปนตัวแทนในการศึกษา

การวิจยัคร้ังนีไ้ดทาํการศึกษาสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมี
ทางการเกษตรของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี
ในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
ในปการเพาะปลูก 2558/2559 ซึ่งไดดําเนินการ
วิจัยตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560
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การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยมี

แหลงที่มาของขอมูลซึ่งจําแนกไดเปน 2 ประเภท 
คอื 1) ขอมลูปฐมภมู ิซึง่เปนการเกบ็รวบรวมขอมลู
จากกลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี
ในตาํบลบอแกว อาํเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลูจากเกษตรกรเปนรายบุคคล จาํนวน 166 ชดุ 
2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมไดจากการ
คนควาจากเอกสารในรูปแบบของบทความวิจัย 
บทความวิชาการ ตํารา รายงานการวิจัย ตลอดจน
การสืบคนขอมูลที่อยูในระบบออนไลน

การวิเคราะหขอมูล
การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดจาํแนกการวเิคราะห

ขอมูลซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะห
ขอมลูเชงิปรมิาณ และการวเิคราะหขอมลูเชงิคณุภาพ 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. การวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณ โดยใชสถติิ
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบีย่งเบนมาตรฐานสาํหรบัการวเิคราะหสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรี 
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู ปลูก
สตรอวเบอรร ีซึง่ไดมกีารใชโปรแกรมสถิตสิาํเรจ็รปู
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรชวยในการบันทึก 
จัดการ และการวิเคราะหขอมูล

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิธี
การจัดประเภทและจัดกลุม (Categorize and 
Sort) (ภัทราพร, 2559) สําหรับการวิเคราะห
แนวทางในการเลือกซ้ือและใชสารเคมีทางการ
เกษตรอยางถกูตองตามมาตรฐานสาํหรบัเกษตรกร
ผูปลูกสตรอวเบอรรี

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรใีนตาํบลบอแกว 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

ผลการวจิยัพบวา เกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรี
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูระหวาง 36-45 ป 
มีสถานภาพสมรส ไมไดเขารับการศึกษา มีรายได
จากการปลูกสตรอวเบอรรีอยูระหวาง 100,000-
150,000 บาทตอป มีพื้นที่สําหรับการปลูก
สตรอวเบอรรอียูระหวาง 1.00-2.5 ไร มปีระสบการณ
ในการปลูกสตรอวเบอรรีมาแลว 5-10 ป และ
สวนมากไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปลูก
สตรอวเบอรรีจากเพื่อนบาน เจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร และพอคาคนกลาง

สวนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจเลือกซือ้
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู ปลูก
สตรอวเบอรรีในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม

ผลการวจิยัพบวา เกษตรกรใหความสาํคญักบั
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สารเคมีทางการเกษตรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.43 โดยดานท่ีมคีาเฉลีย่มากท่ีสดุคอื ดานผลิตภณัฑ 
รองลงมาไดแก ดานราคา ดานชองทางการจดัจาํหนาย 
และใหความสําคัญนอยสุดในดานการสงเสริม
การตลาด ดังรายละเอียดคาสถิติใน Table 1 
ซึง่จากผลการศกึษาแสดงใหเหน็วาเกษตรกรผูปลกู
สตรอวเบอรรีใหความสําคัญกับผลิตภัณฑของ
สารเคมีทางการเกษตรเปนลําดับแรก ถัดมาจึง
พิจารณาถึงราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
สดุทายจึงจะพจิารณาเกีย่วกบัการสงเสรมิการตลาด 
ซึง่สอดคลองกบัผลการศึกษาของสารศิา และจันทนา 
(2558) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการ
จัดจําหนาย สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ
ทางการเกษตรของเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัด
สุพรรณบุรี แตในดานการสงเสริมการตลาดกลับ
ไมสงผลตอการตดัสนิใจซือ้เคมภีณัฑทางการเกษตร
ในพื้นที่ดังกลาว

ทั้งนี้ เมื่อศึกษารายละเอียดในดานตางๆ 
ของสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
เลอืกซือ้สารเคมทีางการเกษตรของเกษตรกรผูปลกู
สตรอวเบอรรีไดผลการศึกษาดังนี้

1. ดาน ผลิตภัณฑ พบวา เกษตรกรใหความ
สาํคญัเก่ียวกับเคร่ืองหมายทางการคาของผลิตภณัฑ
ที่มีความนาเชื่อถือหรือไดรับความนิยมมากสุด 
รองลงมาคือ ประเภทหรือรูปแบบผลิตภัณฑของ
สารเคมีทางการเกษตร ความเหมาะสมกับการนํา
ไปใชในกระบวนการผลิต ขนาดของบรรจุภัณฑ 
ปริมาณของสินคาเมื่อเทียบกับราคา และใหความ
สนใจนอยสุดเกี่ยวกับสีสันหรือความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ ตามลําดับ จากผลการศึกษาดังกลาว
สามารถสนับสนุนไดจากผลการศึกษาของกรุณาพร 
และคณะ (2559) ที่พบวา เกษตรกรตําบลพะวอ 
อาํเภอแมสอด จงัหวดัตาก จะมพีฤตกิรรมเลอืกซือ้
สารเคมีกาํจัดศัตรูพชืโดยพิจารณาจากเคร่ืองหมาย
ทางราชการทุกครั้ง

2. ดานราคา พบวา เกษตรกรใหความสนใจ
มากสุดเก่ียวกบัผลติภัณฑทีม่รีาคาใหเลอืกหลายแบบ 
รองลงมาไดแก การจําหนายในรูปแบบของเงินสด 
การสามารถซื้อสินคาโดยชําระเงินในแบบเงินเช่ือ 
การมรีาคาสนิคาทีย่อมเยาเม่ือเทยีบกบัรานเคมภีณัฑ
อืน่ๆ และใหความสาํคญันอยสดุในประเดน็ทีเ่กีย่วของ
กบัการทีส่ามารถผอนชาํระเงนิในการซือ้สารเคมไีด 
และระยะเวลาที่เหมาะสมในการชําระหนี้ จาก
ผลการศึกษาในประเด็นยอยพบวา การท่ีสามารถ

ซื้อสินคาโดยชําระเงินในแบบเงินเช่ือ และการมี
ราคาสินคาท่ียอมเยาเม่ือเทียบกับรานเคมีภัณฑ
อื่นๆ สอดคลองกับการศึกษาของศิริพงษ และ
นิรินธนา (2562) ที่พบวาปจจัยทางการตลาดดาน
ราคาสินคาท่ีมีผลตอการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรมากสุดคือ การมีราคาถูกกวาสินคา
ยี่หออื่น รองลงมาไดแก การมีราคาเทากับสินคา
ยีห่ออืน่ และการสามารถชาํระผานบตัรเครดติ ตาม
ลําดับ

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา 
เกษตรกรใหความสําคัญเกี่ยวกับความสะดวก
ในการเดินทางไปยังรานเคมีภัณฑเพื่อซื้อสินคา
มากท่ีสุด รองลงมาไดแก ที่ตั้งของรานเคมีเกษตร
ตองมีระยะทางท่ีไมไกลจากพ้ืนที่เพาะปลูกของ
เกษตรกร การใหบรกิารหรือคาํแนะนําจากพนักงาน
ของรานเคมีภัณฑ และเกษตรกรใหความสําคัญ
นอยทีส่ดุกบัการมีรานคาท่ีมจีาํนวนมากใหเลอืกซือ้ 
ซึ่งกลาวไดวา การเลือกซื้อสารเคมีทางการเกษตร
ของเกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรจีะใหความสําคญั
กับความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคาและ
สถานท่ีตัง้ของรานเคมีเกษตรท่ีไมไกลจากพ้ืนทีป่ลกู
สตรอวเบอรรีเปนหลัก โดยอาจเทียบเคียงกับ
การศึกษาของศิวฤทธิ์ และสุรัตน (2556) ที่พบวา 
สวนใหญการตัดสินใจซื้อปุ ยเคมีของผู บริโภค
ในประเทศเวียดนาม จะสะดวกเดินทางไปซ้ือที่
ระยะทางไมเกิน 5 กิโลเมตร และมีสวนนอยที่จะ
เดินทางไปซ้ือปุยเคมีที่ระยะทาง 6-10 กิโลเมตร

4. ด านการส งเสริมการตลาด พบว า 
เกษตรกรใหความสําคัญมากสุดเก่ียวกับการท่ี
ผลิตภัณฑสารเคมีทางการเกษตรที่มีปายโฆษณา
ประชาสัมพันธ รองลงมาไดแก ความนาเช่ือถือ
ในการแนะนาํสนิคาจากพนกังานรานเคมภีณัฑ การ
โฆษณาผลิตภัณฑทางโทรทัศน ความสุภาพและ
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เต็มใจบริการจากรานเคมีเกษตร การจัดกิจกรรม
สมนาคุณลูกคา (ลด แลก แจก แถม) จากรานเคมี
เกษตร แตเกษตรกรไมใหความสําคัญกับการโฆษณา
ในรูปแบบของเอกสารส่ิงพิมพ จากผลการศึกษา
กลาวไดวา การมีปายโฆษณาประชาสัมพันธ การที่
รานเคมีเกษตรมีพนักงานท่ีความนาเชื่อถือในการ
แนะนําสินคา ตลอดจนการมีพนักงานของรานเคมี
เกษตรทีเ่ต็มใจบรกิาร และการมกีจิกรรมตอบแทน
ลูกคา ถือเปนเหตุผลหลักที่ทําใหเกษตรกรผูปลูก

สตรอวเบอรรีพิจารณาเลือกซื้อสารเคมีทางการ
เกษตรกลับไปใช ซึ่งเปนไปตามผลการศึกษาของ
สนธยา (2562) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในดานสงเสริมการขายท่ีมีผลตอการซ้ือ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของครัวเรือนชาวนา 
ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ประกอบไปดวย
การมีของแถม การโฆษณา การใหคาํแนะนาํท่ีดจีาก
ผูขาย และการสงของใหโดยไมคิดคาใชจาย

Table 1  Market Mix in the Decision-Making to Purchasing Agro-chemicals of Farmers 
Growing Strawberry in Bo-Kaew Subdistrict, Samoeng District, Chiang Mai 
Province

(n=166)

Marketing Mix in Decisioning Making on Purchasing 
the Agrochemicals of Strawberry’s Farmers 

𝛘 SD. Interpretation

Product
Price
Distribution channels 
Promote marketing

4.93
4.36
4.24
4.18

.693

.707

.631

.720

Very high
High
High
High

Total 4.43 .688 High

Remarks: Very high =4.51-5.00 High =3.51-4.50 Moderate = 2.51-3.50 Low =1.51-2.50 
 Very low =1.00-1.50

แนวทาง ใน การเลือกซ้ือและใชสารเคมีทางการ
เกษตรอยางถกูตองตามมาตรฐานสําหรบัเกษตรกร
ผูปลกูสตรอวเบอรรใีนตาํบลบอแกว อาํเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม

จากผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาด
ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สารเคมทีางการเกษตรของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรทีาํใหทราบถงึการให
ความสําคัญของเกษตรกรในการเลือกซื้อสารเคมี
จากรานเคมีเกษตรหรือจากแหลงจําหนายตางๆ 

อยางไรก็ตามเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการใช
สารเคมีทางการเกษตรท่ีจะกระทบท้ังทางตรงและ
ทางออมตอสุขภาพของ เกษตรกรผูบริโภค รวมถึง
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติซึง่เปนปจจยั
สําคัญตอการเพาะปลูก จึงมีการเสนอแนวทาง
ในการเลือกซ้ือและใชสารเคมีทางการเกษตรอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานสําหรับเกษตรกรผู ปลูก
สตรอวเบอรรี 3 ส. ดังตอไปนี้
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1) เสริมสราง: โดยใหมีการเสริมสรางความ
ตระหนักรูตอผลกระทบดานลบ โดยเฉพาะปญหา
ทั้งทางตรงและทางออมที่สงผลตอระบบสุขภาพ
และสิง่แวดลอมของมนษุยจากการใชสารเคมทีีข่าด
การควบคุมในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดย
เนนยํ้าถึงผลกระทบดังกลาวจะสรางความเสียหาย
ตอการดาํเนนิวิถชีวีติและคณุภาพชวีติของเกษตรกร
ในระยะยาวได

2) สงเสรมิ: การสงเสรมิโดยใชรปูแบบถายทอด
องคความรูทีเ่กษตรกรสามารถเขาถงึหรอืรบัรูไดงาย
และไมซบัซอนท่ีเปนการมุงเนนการเลือกใชสารเคมี
ไดอยางถูกตองในการปลูกตั้งแตกระบวนการแรก
จนถงึสดุทายของการผลติสตรอวเบอรรโีดยยดึหลกั
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ซึ่งถือเปน
วธิกีารหนึง่เพือ่เตรียมความพรอมในการขอรบัการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการ
เกษตร และลดความเส่ียงดานสขุภาพของเกษตรกร 
ผูบริโภค และชวยบรรเทาการสรางความเสียหาย
ตอสภาพแวดลอมไดในอีกทาง

3) สวนรวม: การสรางการมีสวนรวมในการ
ควบคมุและตรวจสอบการใชสารเคมใีหเปนไปตาม
มาตรฐาน GAP ระหวางเกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรรี
กบัหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีมหีนาทีก่าํกบัดูแล 
ตลอดจนการสรางการมีสวนรวมระหวางหนวยงาน
ภาครัฐที่มีหนาที่ควบคุมการใชสารเคมีทางการ
เกษตรกบัสถานจาํหนายสารเคมทีางการเกษตรเพ่ือ
ใหมกีารจาํหนายสารเคมทีางการเกษตรทีไ่ดรบัรอง
มาตรฐานและเปนไปตามขอกําหนดกําหนดของ 
GAP หรือมาตรฐานทางส่ิงแวดลอม

สรุปผลการวิจัย
จากการศกึษาสามารถสรปุไดวา สวนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมี

ทางการเกษตรของเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี
ในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
มีความสําคัญอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) โดย
พบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
มีความสําคัญมากท่ีสุดตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สารเคมทีางการเกษตร รองลงมาคอื ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด ตามลาํดบั โดยแนวทางทีส่าํคญัเพือ่ชวย
ใหเกษตรกรมีการเลือกซื้อและใชสารเคมีทางการ
เกษตรเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานสามารถ
ดาํเนนิการโดยใชแนวทาง 3 ส. ไดแก 1) เสรมิสราง: 
เสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับผลเสียที่มีตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมของมนุษยจากการใช
สารเคมีในการผลิตสตรอวเบอรรทีีข่าดการควบคุม 
2) สงเสรมิ: สงเสรมิและถายทอดองคความรูในการ
เลือกใชสารเคมีอยางถูกตองในกระบวนการปลูก
สตรอวเบอรรโีดยยดึหลกัการปฏบิตัทิางการเกษตร
ที่ดี (GAP) 3) สวนรวม: สรางการมีสวนรวมของ
เกษตรกรในการควบคุมและการตรวจสอบการใช
สารเคมใีหเปนไปมาตรฐาน GAP ตลอดจนการสราง
การมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่
ควบคุมการใชสารเคมีทางการเกษตรกับสถานที่
จาํหนายเคมีภณัฑทางการเกษตรเพือ่ใหมกีารจําหนาย
สารเคมีทางการเกษตรท่ีไดรับรองมาตรฐานและ
ไมละเมิดขอกําหนดมาตรฐาน GAP

ขอเสนอแนะ
1. เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรจากสาํนกังาน

เกษตรกรอําเภอสะเมิง หนวยงานพัฒนาพื้นที่สูง 
เชน มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ท่ีสงู (องคการมหาชน) หรอืศนูยสงเสรมิและพฒันา
อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสงู) ควร
เขามาสนับสนุนองคความรูเก่ียวกับการใชสารเคมี
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ทางการเกษตรอยางถกูตอง โดยเฉพาะการปองกนั
ตัวเองจากการใชสารเคมีใหมีความปลอดภัยที่สุด

2. องคการบริหารสวนตําบลบอแกวและ
สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง ควรผลักดันให
เกษตรกรผู ปลูกสตรอวเบอรรีในตําบลบอแกว 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีการใชสารเคมี
ทางการเกษตรตามมาตรฐานหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยอาจกําหนดใหเปน
โครงการสงเสริมการปลูกสตรอวเบอรรีในระบบ
เกษตรท่ีดี หรือโครงการจัดตั้ งชุมชนผู ปลูก
สตรอวเบอรรีตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตร
ทีด่ ีเพือ่เปนการงายตอการติดตามและประเมนิผล 
รวมถึงสามารถยกระดับใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรปลอดภัยไดในอนาคต

3. หนวยงานทัง้ในภาคราชการและเอกชนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาการเกษตร เชน มูลนิธิ
โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องคการมหาชน) หรือบริษัทชั้นนําในการผลิตปุย
บํารุงดินและสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เปนมิตรกับ
สิง่แวดลอมและมนษุยสาํหรบัการปฏบิตัดิแูลรกัษา
ทุกขั้นตอนของการปลูกสตรอวเบอรรี ตลอดจน
ควรมกีารจดัทาํแปลงทดสอบสาธติการใชผลติภณัฑ
โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมเพ่ือสรางความเช่ือมั่น
สําหรับการนําไปใชจริงของเกษตรกร

4. รานคาและผูจาํหนายสารเคมทีางการเกษตร 
ควรมีการกําหนดราคาจําหนายสารเคมีที่มีความ
เหมาะสม และควรมีการแนะนําสนิคาแกเกษตรกร
ผูซื้อผลิตภัณฑ โดยเฉพาะรูปแบบและวิธีการใช
สารเคมีที่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยแกเกษตรกร
ผูนําไปใชและส่ิงแวดลอม

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิจัยขอขอบคุณคณาจารย  และ

บุคลากรสาขาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตร
เกษตร และสาขาพัฒนาทรัพยากรและสงเสริม
การเกษตร คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยั
แมโจทุกทาน ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนําในการ
ศกึษาวจิยั การตดิตอประสานงานในการดาํเนนิงาน
วิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณผูนําชุมชนท่ีให
ความชวยเหลอืคณะผูวจิยัในการเกบ็รวบรวมขอมลู 
และท่ีสําคัญท่ีสุดขอขอบคุณเกษตรกรผู ปลูก
สตรอวเบอรรีในพื้นท่ีตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม ทีไ่ดสละเวลาในการใหขอมลูทีเ่ปน
ประโยชนในการศึกษาวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี
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