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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 0 1) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตลาดสดสีเขียวของ

ประชาชนในเขตอําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 2) ศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมีผลต่อทศันคติใน

การบริหารจัดการตลาดสดสีเขียวในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวดันครปฐมและ 3)ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียวกบัทศันคติในการบริหารจดัการตลาดสดสีเขียวของประชาชน ใน

เขตอําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยกลุ่มตวัอย่างคือ0 ประชาชนท่ีเป็น0ผู้ เช่าแผงรายย่อยจํานวน  112  ราย  

และประชาชนท่ีเป็นผู้ยงัไม่เคยเช่าแผงจํานวน 198 ราย รวมทัง้สิน้ 310 ราย 0 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ0 

แบบสอบถาม ซึง่หาค่าความเช่ือมัน่ได้เท่ากบั .916 และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั โดยกําหนดค่านัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05  ผลการวิจัยพบว่า0   1) ประชาชน ในเขต

อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียว อยู่ในระดบัมาก  ( X = .715 , 

S.D. = .291)  2)  ปัจจยัส่วนบุคคลคือเพศและสถานภาพการเป็นผู้ เช่าแผงรายย่อยมีผลต่อทศันคติในการบริหาร

จดัการตลาดสดสีเขียวในภาพรวม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ปัจจยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ตลาดสดสีเขียวมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการบริหารจดัการตลาดสีสดสีเขียวในภาพรวมอย่าง มีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ( r = .329 , P-value = .000 ) 

 

คําสําคญั : การบริหารจดัการตลาดสดสีเขียว 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were 1) To study  the knowledge  about  green market of  the   

people  in Kamphaengsean district, Nakornprathom  province, 2) To study personal factors 

affected  to  attitude of the people on green market management in  Kamphaengsean district, 

Nakornprathom province, 3) To study the correlation between the knowledge  about  green market 
1 นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา โครงการ ศศ.ม.รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน 
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and  the   people’s   attitude toward the green market management in  Kamphaengsean district, 

Nakornprathom province.The samples in this study were the people who were stall tenants and 

non-stall tenants which totally consisting of 310  persons. The instruments were questionnaires 

which had 0.916 confidence value. The statistics used to analyze were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t-test, One Way Analysis of Variance(ANOVA) and Pearson’s 

Correlation Coefficient by the level of statistical significance at .05.  The results of the research 

found that 1) The people in  Kamphaengsean district, Nakornprathom province had knowledge 

about green market in the high level, 2) The personal factors such as sex and being the stall 

tenant status affected to people’s attitude toward  green market management significantly,   3) 

The knowledge about green market  related to the  people’s  attitude toward  green market 

management significantly. 
 

Key words : green market management 
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คาํนํา 
ในยุคปัจจุบนัท่ีมลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพิษ รวมถึงการเร่งหาทรัพยากรทดแทน  การย้อนกลบั

ไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม และเกิดกระแสในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีมากขึน้    ทําให้องค์การทัง้หลายต้อง

คิดกลยทุธ์ เพ่ือจงูใจผู้บริโภค รวมถงึสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือเกิดเป็นจดุขาย ของธุรกิจนัน้ๆ    

การคืนกําไรให้กบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมกําลงัเป็นทางเลือกแนวใหมใ่ห้ผู้บริโภคได้เลือก กล่าวได้ว่านบัเป็นของคน

รุ่นใหมท่ี่มีจิตสํานกึตอ่สว่นรวมและสงัคม และน่ีคือแนวคิดของ “การตลาดสีเขียว” (Green Marketing)  

แนวคิดตลาดสดสีเขียว  เพ่ือสงัคมเป็นทางเลือกทางธุรกิจท่ีพิจารณาถึง ความจําเป็น ความน่าสนใจของ

ตลาดกลุม่เป้าหมาย และเกิดการตอบรับในทางท่ีเกิดความพงึพอใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลพัธ์ซึง่เป็นเชิง

บวกมากกวา่คูแ่ข่งทางธุรกิจ โดยยงัรักษาคณุภาพของสินค้า หรือบริการ และตระหนกัถึงส่วนรวมและสงัคม เช่น 

ไมค้่ากําไรเกินควร ไมผ่ลิตสินค้าท่ีเป็นอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อม โดยเน้นไปท่ีความพึงพอใจของผู้บริโภคความใส่ใจ

กบัสิ่งแวดล้อม และท้ายท่ีสดุก็คือ จิตสํานกึร่วมตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตลาดสดสีเขียวของประชาชนในเขตอําเภอกําแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม 

2.เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลของประชาชนท่ีมีผลต่อทศันคติในการบริหารจดัการตลาดสดสีเขียวในเขต

อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม  
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3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตลาดสดสีเขียวกบัทศันคติในการ

บริหารจดัการตลาดสดสีเขียวของประชาชนในเขตอําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 

1) แบบสอบถาม 

2) คอมพิวเตอร์และระบบประมวลผล 

3) อปุกรณ์เคร่ืองเขียนตา่ง ๆ 

วิธีการ 

การวิจัยค รั ง้ นี  ้ มุ่งศึกษากับกลุ่มประชากร  ในเขตอําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม จํานวน

ทัง้สิน้ 6,882 ราย (สํานกังานเทศบาลตําบลกําแพงแสน ณ กนัยายาน 2555) และอีกกลุ่มประชากรหนึ่งซึง่เป็นผู้

เช่าแผงรายย่อยปัจจบุนัในตลาดสดตรีสขุ จํานวนทัง้สิน้ 250 ราย (สํานกังานตลาดสดตรีสขุ กําแพงแสน ณ กนัยา

ยาน 2555)ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาสนใจท่ีจะศกึษาเปรียบเทียบทศันคติระหวา่งกลุม่ผู้ เช่าแผงรายย่อยและผู้ยงั

ไม่เคยเช่าแผง การสุ่มตวัอย่างเพ่ือการศึกษาครัง้นีจ้ึงสุ่มจากประชากรทัง้สองกลุ่มข้างต้นบนเง่ือนข้อจํากัดด้าน

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู จงึกําหนดความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (e) จากการคํานวณขนาดตวัอย่างด้วย

สตูรการคํานวณของ Taro Yamane (1967) ท่ีเท่ากบั 0.07 ได้ขนาดตวัอย่างจากประชากรกลุม่แรกท่ีเป็นผู้ เช่าแผง

รายย่อยจํานวน 112ราย และจากประชากรกลุม่หลงัซึง่เป็นผู้ยงัไมเ่คยเช่าแผงจํานวน198 ราย 

 ช่วงเวลาเก็บรวบรวมข้อมลู ช่วงเดือน กนัยายน – ตลุาคม พ.ศ. 2555 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจยัเชิงสํารวจเก็บรวบรวมข้อมลู โดยใช้แบบสอบถามท่ี

สร้างขึน้ตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

การวดัระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียว ประกอบด้วยคําถาม 6 ข้อ หากตอบถูกจะได้

คะแนน 1 คะแนน หากตอบไมแ่น่ใจหรือตอบผิดก็จะไมไ่ด้คะแนน กําหนดคา่เฉลี่ยและความหมาย ดงันี ้

 คา่เฉลี่ย  0.67 – 1.00 หมายถงึ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียวอยู่ในระดบัมาก 

 คา่เฉลี่ย  0.34 – 0.66 หมายถงึ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียวอยู่ในระดบัปานกลาง 

 คา่เฉลี่ย  0.00 – 0.33 หมายถงึ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียวอยู่ในระดบัน้อย 

การวดัระดบัทัศนคติของประชาชนในการบริหารจัดการตลาดสดสีเขียว  ประกอบด้วย คําถาม 18 ข้อ 

เป็นข้อคําถามแบบการประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ซึง่ผู้ วิจัยได้กําหนดค่าคะแนนและแปลความหมาย

ของคะแนน ดงันี ้

5 มากท่ีสดุ ให้คะแนน 5 คะแนน 

4 มาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 

3 ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 

2 น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 

1 น้อยท่ีสดุ ให้คะแนน 1 คะแนน 
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 จากเกณฑ์ดงักลา่วสามารถแปลความหมายของทศันคติตอ่การบริหารจดัการตลาดสดสีเขียวได้ดงันี ้

 คา่เฉลี่ย  3.67 – 5.00 หมายถงึ มีทศันคติตอ่การบริหารจดัการตลาดสดสีเขียวอยู่ในระดบัมาก 

 คา่เฉลี่ย  2.34 – 3.66 หมายถงึ มีทศันคติตอ่การบริหารจดัการตลาดสดสีเขียวอยู่ในระดบัปานกลาง 

 คา่เฉลี่ย  1.00 – 2.33 หมายถงึ มีทศันคติตอ่การบริหารจดัการตลาดสดสีเขียวอยู่ในระดบัน้อย 

 และด้านการเช่าและคา่เช่าแผง จํานวน 2 ข้อ เป็นคําถามแบบเลือกตอบและเติมคําในช่องวา่ง 

  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
ผลการศึกษา 

 1.ข้อมูลท่ัวไป   

 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 58.39 และเพศชาย 

จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 41.61  อายุ พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอาย ุไมเ่กิน 28 ปี จํานวน 115 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.10 รองลงมาคือ มีอายุ 29 - 39 ปี  จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.61 และน้อยท่ีสดุคือ มีอาย ุ 

จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 31.29  ระดับการศึกษา  พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัมธัยมต้น/

ปวช.  จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97 รองลงมาคือ มีการศกึษาระดบัมธัยมปลาย/ปวส. จํานวน 82 คน คิด

เป็นร้อยละ 26.45 และน้อยท่ีสุดคือ มีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี  จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 

รายได้ต่อเดือน พบวา่ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จํานวน 228 คน คิดเป็นร้อย

ละ 73.55 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 และน้อย

ท่ีสดุคือ มีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 50,000 บาท  จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.65  สถานะการเช่า พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างไมไ่ด้เป็นผู้ เช่าแผง จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 63.87 และเป็นผู้ เช่าแผงรายย่อย จํานวน 112 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.13  การเลือกเช่าแผง พบว่า การเลือกเช่าแผงในตลาดสดสีเขียว ควรเลือกแผงท่ีอยู่ในตําแหน่ง

โดดเด่น มีลกูค้าเดินผ่านไปมาพลกุพล่าน จํานวน 278  คน คิดเป็นร้อยละ 89.68 และไม่ต้องอยู่ในตําแหน่งโดด

เด่น จํานวน 32  คน คิดเป็นร้อยละ 10.32  อัตราค่าเช่าที่เหมาะสม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าอตัรา

คา่เช่าท่ีเหมาะสม คือ ไมเ่กิน 20 บาท ตอ่ตารางเมตร จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 30.65 รองลงมาคือ 51 - 100 

บาท ต่อตารางเมตร  จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 29.68 และน้อยท่ีสดุคือ อ่ืนๆ ได้แก่ ตามราคาแผงลอย แผง

ประจําใหญ่หรือเลก็ ตามความเหมาะสม  จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.94  อตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสมท่ีน้อยท่ีสดุ

คือ 5 บาท ต่อตารางเมตร อตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสมท่ีมากท่ีสดุคือ 2,000 บาท ต่อตารางเมตร โดยมีอตัราค่าเช่าท่ี

เหมาะสมเฉลี่ยอยู่ท่ี 106.79 บาท ตอ่ตารางเมตร 

 2.ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตลาดสดสีเขียว 

 กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียว อยู่ในระดบัมาก ( X =.715, S.D.= .291)  เม่ือ

แยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุคือ การตลาดสีเขียว หมายถงึ การคืนกําไรให้กบัสงัคม

และสิ่งแวดล้อมเป็น แนวคิดทางการตลาดแนวใหมมุ่ง่ให้ผู้บริโภคซึง่เป็นคนรุ่นใหมเ่ลือกซือ้สินค้าและบริการท่ีมี

จิตสํานกึตอ่สว่นรวมและสิ่งแวดล้อม ( X =.806, S.D.=  .396)  รองลงมาคือ ตลาดสดสีเขียวเป็นการตลาดแนว
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ใหมท่ี่มุง่ให้ผู้ ค้ามีความเกือ้กลูและเอือ้อาทรตอ่กนั ไมใ่ช่แข่งเพ่ือเอาชนะหรือทําลายคูแ่ข่งให้หมดสภาพ ( X

=.765, S.D.= .425)  สว่นข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ สินค้าสีเขียว หมายถงึ สินค้าท่ีผลติออกมาแล้วเม่ือใช้งาน

เสร็จบรรจภุณัฑ์สามารถย่อยสลายง่ายและไมทํ่าลายสิ่งแวดล้อม ( X =.655, S.D.= .476)  ทัง้นี ้  ตามเกณฑ์ท่ีตัง้

ไว้ กลุม่ตวัอย่างผู้ เช่าแผงรายย่อยและผู้ยงัไมเ่คยเช่าแผงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียว อยู่ในระดบั

มาก 5 ข้อ และระดบัปานกลาง 1 ข้อ 

 3. ระดับทัศนคติในการบริหารจัดการตลาดสดสีเขียว 

 ทศันคติของประชาชนในการบริหารจดัการตลาดสดสีเขียว ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านสภาพทําเลทาง

กายภาพของตลาดสดสีเขียว ด้านสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร พบวา่ 

กลุม่ตวัอย่างมีทศันคติในการบริหารจดัการตลาดสดสีเขียวอยู่ในระดบัมาก  ทัง้นีด้้านท่ีกลุม่ตวัอย่างมีทศันคติใน

การบริหารจดัการตลาดสดสีเขียวมากกว่าด้านอ่ืน ๆ คือ ด้านสภาพทําเลทางกายภาพของตลาดสดสีเขียว ( X

=4.515, S.D.= .442)  รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ( X =4.412, S.D.= .436) และด้านท่ีกลุม่

ตวัอย่างมีทศันคติในการบริหารจดัการตลาดสดสีเขียวน้อยกวา่ด้านอ่ืน ๆ คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

( X =4.333, S.D.= .501) ตามลําดบั  ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1   คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัทศันคตใินการบริหารจดัการตลาดสดสีเขียว 

                      (n=310) 

ทัศนคตใินการบริหารจัดการตลาดสดสีเขียว X  S.D. ระดับ 

ด้านสภาพทําเลทางกายภาพของตลาดสดสีเขียว 4.515 .442 มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 4.412 .436 มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 4.333 .501 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.414 .401 มาก 

 

 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 

ตวัแปรข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานะการเช่าแผง พบว่า 

ประชาชนท่ีมีสถานะการเช่าแตกต่างกนั มีทศันคติในการบริหารจัดการตลาดสดสีเขียวในภาพรวม แตกต่างกัน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ส่วนตวัแปรอ่ืน ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา และรายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อทัศนคติในการบริหารจัดการตลาดสดสีเขียวในภาพรวม จึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐาน  

ตวัแปรเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียว พบว่า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสี

เขียวมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการบริหารจดัการตลาดสดสีเขียวในภาพรวมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  จงึเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  
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สรุปผลและเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ให้ข้อค้นพบวา่ ประชาชน ในเขต อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียวโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X =.715, S.D.= .291) และมีทศันคติในการ

บริหารจดัการตลาดสดสีเขียวโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X =4.414, S.D.= .401)  ตวัแปรเพศและสถานการณ์

เช่าแผงมีผลตอ่ทศันคติในการบริหารจดัการตลาดสดสีเขียว(F=   Sig=  )  (F=   Sig=  ) ตวัแปรความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัตลาดสดสีเขียว  มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการตลาดสดสีเขียว    (V=.329, P-value=.000) 

อย่างมีนบัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ภาครัฐควรมีการควบคมุหรือมาตราการในการกําหนดอตัราค่าเช่าแผงในการจําหน่ายสินค้า  

2. ภาครัฐควรมีมาตรการควบคมุด้านความสะอาดของตลาด ความปลอดภยั และระบบการจราจร ให้

ถูกต้องตามสขุลกัษณะท่ีดี 

3. ภาครัฐควรมีการควบคมุเก่ียวกบัคณุภาพ การปฏิบตัิที่ถูกต้องด้านสขุลกัษณะ และความปลอดภยั

ของอาหารท่ีนํามาวางจําหน่ายในตลาด 

4. ภาครัฐควรกําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบําบดันํา้เสีย  การระบายอากาศ แสงสว่าง 

รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

5. ภาครัฐควรมีมาตรการในการดแูลประสานงานกบัภาคเอกชนต่าง ๆ และผู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพฒันา

ปรับปรุงยกระดบัคณุภาพของตลาดสดให้ดีย่ิงขึน้ 

6. ควรให้ความสําคญักบัการใช้พลงังานอย่างประหยดัคุ้มค่า ด้วยการนําพลงังานหมนุเวียนมาใช้ใน

ตลาด 
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