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บทคัดย่อ 
 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ 1) ศกึษาสภาพปัญหาผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ
ด้านการตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 2) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษด้าน
การตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
3) ทดลองและประเมินผลรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษด้าน
การตลาดในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นวิธีวิจัยและพฒันา (Research and Development) แบบผสมผสาน (Mixed 
method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 
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ระยะ ระยะท่ี 1 ศกึษาปัญหาการปลกูผกัปลอดสารพิษ ระยะท่ี 2 ก าหนดรูปแบบ
การพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษด้านการตลาด ระยะท่ี 3 ทดลองและ
ประเมินผลรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้านการตลาด 
ประชากร ได้แก่ ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ จ านวน 
500 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 100 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกผักปลอด
สารพิษทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน จ านวน 15 คน และภาคประชาชน จ านวน 25 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างเก่ียวกบัปัญหาการปลกูผกัปลอดสารพิษ เพ่ือยืนยนั
ความถูกต้องของข้อมูลร่างรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษ
ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ เพ่ือระดมความคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม แบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ และความถูกต้อง
ครอบคลุมของร่างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษด้าน
การตลาด แบบโครงการฝึกอบรม และแบบการประเมินผลโครงการทดลอง สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศึกษาปัญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้าน
การตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีปัญหาด้านการตลาดอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความต้องการตลาดจ าหน่ายท่ีมีความแน่นอน และได้มาตรฐานอยู่ในระดบัมาก 
และด้านความต้องการในการพฒันาการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้
ปลกูผกักบัผู้บริโภคอยูใ่นระดบัมาก 

2) ผลการก าหนดรูปแบบการพัฒนาศกัยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ด้านการตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาว ประกอบด้วย หลกัการและเหตผุล วตัถุประสงค์ กิจกรรมการพฒันา และ
วิธีการประเมินผล 7 ด้าน 32 กิจกรรม ดงันี ้1) ด้านการจดัเตรียมข้อมลูเพ่ือการ
ผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภค 5 กิจกรรม 2) การติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ ปลูกผักกับผู้ บริโภค 6 กิจกรรม 3) ตลาดจ าหน่ายมี
ความแน่นอนและได้มาตรฐาน 4 กิจกรรม 4) การจัดงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้าผกัมี 4 กิจกรรม 5) ราคาของผกัเป็นไปตามกลไกของตลาด 3 กิจกรรม 6) 
ผลิตผักเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 4 กิจกรรม และ 7) การเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายในต่างประเทศ 6 กิจกรรม เม่ือท าการประเมินรูปแบบ ทัง้ 7 
ด้าน มีคา่เฉล่ียสงูกว่า 3.51 ท่ีผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การแปลผล ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

3) ผลการทดลองและผลการประเมินผลรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้
ปลูกผกัปลอดสารพิษด้านการตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนและหลงัการทดลองพบว่า ผู้ เข้าร่วมการทดลอง 
มีการปฏิบตัิด้านการติดต่อส่ือสารกับผู้บริโภคในการใช้ Facebook WhatsApp 
Line QRcode พบว่า ผลการประเมินหลังการทดลอง มีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51 
ขึน้ไป ผา่นเกณฑ์การประเมินทัง้หมด 
 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการพฒันาศกัยภาพ,  ผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ  
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Abstract 
 

This research was conducted to: 1) examine problems of organic 
vegetable growers in marketing in Vientiane, Lao PDR, 2) suggest a 
potential development model for organic vegetable growers in marketing 
in Vientiane, Lao PDR, and 3) experiment and evaluate the potential 
development model for organic vegetable growers in marketing in 
Vientiane, Lao PDR. This was a mixed method research which processes 
of qualitative and quantitative researches were involved. The research was 
divided into three phases: 1) examining problems of growing organic 
vegetables, 2) creating a potential development model for organic 
vegetable growers in marketing, and 3) experimenting and evaluating a 
potential development model for organic vegetable growers in marketing. 
Five hundred organic vegetable growers in Vientiane, Lao PDR were 
population of this study, but only 100 of them selected by using the 
purposive sampling technique were samples of this study. Related 15 
experts from the government and private sectors included 25 people from 
the public sector were also involved as the target group. Research tools 
were: 1) a questionnaire for finding problems of growing organic 
vegetables, 2) a semi-structure interview regarding problems of growing 
organic vegetables for assuring that the potential development draft model 
for organic vegetable growers in Vientiane, Lao PDR was accurate, 3) 
group discussion, 4) an evaluation form for assessing suitability, possibility, 
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advantages, and accuracy of the potential development draft model for 
organic vegetable growers in marketing, 5) training course, and 6) an 
evaluation form for the experiment. To analyze the data, percentage, mean 
score, and standard deviation were used. Results revealed that: 

1) Problems of organic vegetable growers in marketing in 
Vientiane, Lao PDR were indicated in a high level. When considering each 
aspect, it was found that: a) a need of stable and standard markets was at 
the high level, and b) a need of development in communicating between 
organic vegetable growers and consumers was at the high level. 

2) Details of potential development model for organic vegetable 
growers in marketing in Vientiane, Lao PDR were consisted of rationale and 
background, objectives, activities for development, and assessment 
processes. This model was divided into seven aspects and 32 activities 
comprising: a) five activities for preparation of producing products that met 
the consumers’ needs, b) six activities for communicating between organic 
vegetable growers and consumers, c) four activities for gaining stable and 
standard markets, d) four activities for holding vegetable expos, e) three 
activities for making vegetable prices vary in line with market mechanism, 
f) four activities for producing organic vegetables to vary in line with 
consumers’ needs, and g) six activities for increasing foreign distribution 
channels. The average mean score of these seven aspects indicated 
higher than 3.15, according to the assessment and interpretation criteria, 
showed this model was qualified. 
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3) Results of experimenting and evaluating a potential 
development model for organic vegetable growers in marketing in 
Vientiane, Lao PDR stated that the post-experiment’s average mean score 
of the organic vegetable growers communicating their consumers through 
Facebooks, WhatsApp, and Line QR Code was higher than 3.51. This 
showed the experiment passed the assessment criteria. 
 
Keywords: Potential Development Model,  Organic Vegetable Growers 
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บทน า 
 

อาหารปลอดสารพิษเป็นจุดสนใจของคนในยุคใหม่ เน่ืองจากการรักษา
สขุภาพเป็นเร่ืองส าคญั จากการต่ืนตวัของผู้บริโภคในเร่ืองของความปลอดภยัใน
การบริโภคอาหาร โดยค านึงถึงเร่ืองสุขอนามัย ท าให้ประชาชนหันมาบริโภค
อาหารท่ีปลอดสารพิษมากขึน้ ดงันัน้กระบวนการปลกูผกัปลอดสารพิษจงึจ าเป็น
มาก รูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ ท าให้เกิดความมัน่คงใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่เป็นวิถีทางหนึง่ เพ่ือสง่เสริมอาชีพและ
พฒันาเศรษฐกิจในครัวเรือน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ไขปัญหาการว่างงานของ
ประชาชน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการ
ปลกูผกัปลอดสารพิษเพ่ือผลิตเป็นสินค้า (พงศ์ธร จนัทร์เล่ือน, 2548) 

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้วางแผน
ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ โดยมีการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ืองไปตามทิศทาง
ท่ีมีคุณภาพสีเขียวและยั่งยืน เป้าหมายชัดเจน ท าให้เศรษฐกิจขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉล่ีย 7.5% ต่อปี เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ความทุกข์ยาก
ลดลง ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับดีขึน้ การผลิตอาหาร
เพียงพอกบัความต้องการ และรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้า โดยเร่ิม
จากการผลิตเพ่ืออุปโภค บริโภคในครอบครัวก่อน เม่ือได้รับผลแล้วจึงขยายให้
ผลิตเป็นสินค้า เพ่ือแลกเปล่ียนซือ้ขายกลายเป็นธุรกิจ หลายหมูบ้่านมีศกัยภาพท่ี
เข้มแข็ง เพ่ือปฏิบตัิตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของรัฐบาล ส่งเสริมการผลิต
เป็นสินค้าและการบริการ การสร้างรายได้ของครอบครัว บรรลเุปา้หมายด้านการ
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พฒันา ท าให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ (กรมการเมืองศนูย์กลางพรรค
ประชาชนปฏิวตัลิาว, 2560) 

จากการส ารวจการวิจัยในเบือ้งต้นผู้ วิจัยพบว่า ประชาชนผู้ ปลูกผัก
ปลอดสารพิษยงัขาดการส่งเสริมอย่างจริงจงั ขาดความรู้ ความเข้าใจในการผลิต 
ขาดการมีส่วนร่วมของชมุชน ไม่มีการวางแผนความต้องการทางการตลาด ตลาด
ท่ีรองรับการบริการยงัไม่มีเทคโนโลยีสมยัใหม่ ดงันัน้ผู้ วิจยัเห็นว่า การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ เพ่ือผลิตเป็นสินค้าตอบสนองกับความต้องการ เป็นอาชีพท่ี
เหมาะสมและมั่นคงให้ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง ควรได้รับการพัฒนา จากข้อมูล
ดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจยัจึงได้ท าการศึกษารูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผกั
ปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน พร้อมทัง้การน าผลผลิตทางการ
เกษตรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างงานให้มีรายได้เพิ่มขึน้ และเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การกระจายรายได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากได้สร้างโอกาส
และความเข้มแข็งให้แก่คนยากจน รวมทัง้การสร้างโอกาสการเข้าถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน ทัง้ในแง่การใช้และการดแูลรักษา ยกระดบัคณุภาพ
ชีวิต และความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระดบัหนึ่ง อนัจะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษด้านการตลาด ในพืน้ท่ีนคร
หลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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271 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ในพ้ืนทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. เพ่ือก าหนดรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษด้าน
การตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. เพ่ือทดลองและประเมินผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษด้านการตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษใน
พืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้วิธีวิจยัและ
พัฒนา (Research and Development) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix 
Methodology Research) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และ
วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative) ผู้วิจยัได้แบง่เป็น 3 ระยะดงันี ้

การวิจัยระยะที่  1 ศกึษาปัญหาผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษด้านการตลาด 
ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด าเนินการ 
2 ขัน้ตอนดงันี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาปัญหาผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ ใช้วิธีวิจยัเชิง
ปริมาณ ประชากร คือ ผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ 
จ านวน 500 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  ขัน้ตอนท่ี 2 ยืนยนัปัญหาผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ ใช้วิธีวิจยัเชิง
คณุภาพ กลุม่เปา้หมายคือ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้ปลกูผกัปลอดสารพษิ 
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เลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้ปลกูผกั
ปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนครหลวง เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้แก่ หน่วยงานธนาคารนโยบายแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ภาควิชาสังคมสงเคราะห์และการพฒันา มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กรม
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดน้อย สถาบนัพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ลาว-
ญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แผนกการค้า กรมการค้าภายในกระทรวง
อตุสาหกรรมการค้า สปป.ลาว กลุ่มผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษนครหลวงเวียงจนัทน์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิตท่ีิใช้คือ คา่ร้อยละ 

การวิจัยระยะที่ 2 ก าหนดรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอด
สารพิษ ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ผู้วิจยั ด าเนินการ 2 ขัน้ตอนดงันี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอด
สารพิษ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และมี
ประสบการณ์ เลือกแบบเจาะจง จ านวน 15 คน ได้แก่ หน่วยงานสถาบนัพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ ลาว-ญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว แผนกการค้ากรมการค้า
ภายในกระทรวงอตุสาหกรรมการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุม่
ผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษนครหลวงเวียงจนัทน์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม ผู้ วิจัยก าหนดประเด็นการสนทนาท่ีได้จากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้ท าการร่างประเด็นสนทนาซึ่งลกัษณะค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา จากนัน้สรุปเป็น
ภาพรวมได้ร่างรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนคร
หลวง เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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273 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ในพ้ืนทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ประโยชน์ท่ีได้รับและความถูกต้องครอบคลุมของรูปแบบ ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
ประชากร ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
หน่วยงานธนาคารนโยบายแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาควิชา
สงัคมสงเคราะห์ และการพฒันามหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว กรมส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลาว-ญ่ีปุ่ น 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว แผนกการค้ากรมการค้าภายในกระทรวงอตุสาหกรรม
การค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษ 
นครหลวงเวียงจนัทน์ จ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้ 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แบบประเมิน ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การวิจัยระยะที่  3 การทดลองและประเมินผลรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจยัด าเนินการ 2 ขัน้ตอนดงันี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัทดลองใช้รูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูก
ผักปลอดสารพิษ ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กับผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษ ประชากร ผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษ 
จ านวน 25 คน ท่ีบ้านโนนแต้ เมืองไชทานี นครหลวงเวียงจนัทน์ เข้าร่วมโครงการ
ทดลองเลือกแบบตามความสมัครใจ โดยด าเนินโครงการฝึกอบรมการ
ตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษกบัผู้บริโภค 
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  ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมินผลรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษ 
จ านวน 25 คน ท่ีบ้านโนนแต้ เมืองไชธานี นครหลวงเวียงจนัทน์ เข้าร่วมโครงการ
ทดลองเลือกแบบตามความสมคัรใจ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมิน
รูปแบบ สถิติท่ีใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 

1. ผลการศึกษาปัญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้านการตลาดใน
พืน้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  1.1 ผลการศึกษารูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พบวา่ ปัญหาการปลกูผกัปลอดสารพิษด้านการตลาดอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.95, 
S.D = 0.45) ส่วนด้านเครือข่าย (X̅ = 3.47, S.D = 0.85) ด้านงบประมาณ (X̅ = 
3.16, S.D = 0.81) ด้านบรรจภุณัฑ์ (X̅ = 3.11, S.D = 0.35) ด้านการปลกูผกั (X̅ = 
2.90, S.D = 0.59) และด้านคุณภาพผัก (X̅ = 2.76, S.D = 0.49) อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 
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275 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ในพ้ืนทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการปลูกผักปลอด-
สารพิษภาพรวม 
 

ปัจจัยการปลูกผักปลอดสารพิษ 
ระดับปัญหา 

แปลผล ล าดบั 
X̅ S.D 

1. ด้านการตลาด 3.95 0.45 มาก 1 
2. ด้านเครือขา่ย 3.47 0.85 ปานกลาง 2 
3. ด้านงบประมาณ 3.16 0.81 ปานกลาง 3 
4. ด้านบรรจภุณัฑ์ 3.11 0.35 ปานกลาง 4 
5. ด้านการปลกูผกั 2.90 0.59 ปานกลาง 5 
6. ด้านคณุภาพผกั 2.76 0.49 ปานกลาง 6 

ภาพรวม 3.23 0.59 ปานกลาง  

 
ปัญหาการปลกูผกัปลอดสารพิษด้านการตลาดพบว่ามากท่ีสดุ

ไปหาระดบัปานกลางได้แก่ การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในต่างประเทศ (X̅ = 
4.91, S.D = 0.32)  การจดัเตรียมข้อมลูเพ่ือการผลิตให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ บริโภค (X̅ = 4.40, S.D = 0.75) ตลาดจ าหน่ายไม่มีความแน่นอนและได้
มาตรฐาน (X̅ = 4.37, S.D = 0.51) การตดิตอ่ส่ือสารเก่ียวกบัข้อมลูระหว่างผู้ปลกู
ผักกับผู้ ซือ้ผัก (X̅ = 3.97, S.D = 0.90) การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าผกั  
(X̅ = 3.96, S.D = 0.20) ผลิตผักเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (X̅ = 3.11, 
S.D = 0.67) และราคาของผกัเป็นไปตามกลไกของตลาด (X̅ = 2.97, S.D = 0.76) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการปลกูผกัปลอด
สารพิษ ด้านการตลาด 
 

 
  1.2 ผลการยืนยันปัญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ในพืน้ท่ีนคร
หลวง เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
สมัภาษณ์ผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ จ านวน 10 คน พบวา่ ผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษมี
ปัญหาด้านการตลาดมากท่ีสุด เรียงตามล าดับแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ปัญหาการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในตา่งประเทศ ปัญหาตลาดจ าหน่าย
ไม่มีความแน่นอนและได้มาตรฐาน ปัญหาการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล

ปัจจัยการปลูกผักปลอดสารพษิ 
ระดับปัญหา 

แปลผล ล าดบั 
X̅ S.D 

1. การเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ย 
ในตา่งประเทศ 

4.91 0.32 มากที่สดุ 1 

2. การจดัเตรียมข้อมลูเพื่อการผลติ 
ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค 

4.40 0.75 มาก 2 

3. ตลาดจ าหนา่ยมีความแนน่อน 
และได้มาตรฐาน 

4.37 0.51 มาก 3 

4. การติดตอ่สือ่สารเก่ียวกบัข้อมลู 
ระหวา่งผู้ปลกูผกักบัผู้ซือ้ผกั 

3.97 0.90 มาก 4 

5. การจดังานแสดงและจ าหนา่ยสนิค้าผกั 3.96 0.20 มาก 5 

6. ผลติผกัเป็นไปตามความต้องการของลกูค้า 3.11 0 .67 ปานกลาง 6 

7. ราคาของผกัเป็นไปตามกลไกของตลาด 2.97 0.76 ปานกลาง 7 

ภาพรวม 3.95 0.45 มาก  
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277 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ในพ้ืนทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระหว่างผู้ปลกูผกักบัผู้บริโภค ปัญหาการจดัเตรียมข้อมลู เพ่ือการผลิตให้ตรงกบั
ความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาการจดังานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าผกั ปัญหา
การผลิตผกัไม่เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า ปัญหาราคาผกัไม่เป็นไปตาม
กลไกของตลาดด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ เสนอให้มีการเผยแพร่พิษของสารเคมีท่ีตกค้างใน
ผกัตา่ง ๆ ท่ีใช้สารเคมีในกระบวนการปลกู เพ่ือให้ผู้บริโภครู้คณุคา่ของผกัปลอด
สารพิษ 
 

2. ผลการก าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษด้านการตลาดในพืน้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชา- 
ธิปไตยประชาชนลาว 
 ผู้วิจยัจึงได้น าข้อมูลดงักล่าวไปใช้ในการเป็นฐานข้อมูลส าคญัก าหนด
รูปแบบการพฒันาศกัยภาพ ผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษด้านการตลาดในพืน้ท่ีนคร
หลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 
1) การจดัเตรียมข้อมูลเพ่ือการผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 2) การ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ปลูกผักกับผู้บริโภค 3) ตลาดจ าหน่ายมี
ความแนน่อนและได้มาตรฐาน 4) การจดังานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าผกั 5) ราคา
ของผกัเป็นไปตามกลไกของตลาด 6) การผลิตผกัเป็นไปตามความต้องการของ
ลกูค้า 7) การเพิ่มชอ่งทางการจ าหนา่ยในตา่งประเทศ 

ผลการประเมินโดยภาพรวมรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอด
สารพิษด้านการตลาดในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่าคา่เฉล่ียสงูกว่า 4.11 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินหมดทัง้ 7 
ด้าน ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การแปลผล การประเมินคา่เฉล่ียสงูกวา่ 3.51 ถือวา่ผา่น
เกณฑ์การประเมิน 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

278 

ตารางท่ี 3 ประเมินโดยภาพรวมความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความ
เหมาะสม ความถกูต้องครอบคลมุ 
 

ประเมินโดยภาพรวม 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล 
1. การจดัเตรียมข้อมลู 
เพื่อการผลิตให้ตรงกบั 
ความต้องการของผู้บริโภค 

4.50 .527 มาก 4.40 .516 มาก 4.30 .483 มาก 4.60 .516 มาก
ที่สดุ 

2. การติดตอ่สื่อสาร 
เก่ียวกบัข้อมลูระหวา่ง 
ผู้ปลกูผกักบัผู้บริโภค 

4.20 .422 มาก 4.80 .422 มาก 
ที่สดุ 

4.50 .527 มาก 4.50 .527 มาก 

3. ตลาดจ าหน่ายมีความ 
แน่นอนและได้มาตรฐาน 

4.10 .316 มาก 4.70 .483 มาก 
ที่สดุ 

4.10 .568 มาก 4.50 .527 มาก 

4. การจดังานแสดงและ 
จ าหน่ายสินค้าผกั 

4.20 .422 มาก 4.30 .483 มาก 3.80 .422 มาก 4.50 .527 มาก 

5. ราคาของผกัเป็นไปตาม 
กลไกของตลาด 

4.30 .483 มาก 4.70 .483 มาก 
ที่สดุ 

4.50 .527 มาก 4.50 .527 มาก 

6. ผลิตผกัเป็นไปตาม 
ความต้องการของลกูค้า 

3.80 1.033 มาก 4.40 .699 มาก 4.70 .483 มาก 
ที่สดุ 

4.30 .483 มาก 

7. การเพิ่มชอ่งทางการ  
จ าหน่ายในตา่งประเทศ 

3.70 .483 มาก 4.50 .527 มาก 3.60 .516 มาก 4.20 .422 มาก 

รวม 4.11 .527 มาก 4.54 .516 
มาก 
ที่สุด 

4.21 .504 มาก 4.44 .504 มาก 
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ในพ้ืนทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. ผลการทดลองและประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูก
ผักปลอดสารพิษด้านการตลาดในพืน้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผลการทดลองใช้ พบดงันี ้ผู้ วิจยัน าโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง
การติดตอ่ส่ือสารเก่ียวกบัข้อมลูระหว่างผู้ปลกูผกักบัผู้บริโภค มาด าเนินการจดัท่ี
ห้องประชมุสโมสรกลุ่มปลกูผกัปลอดสารพิษ บ้านโนนแต้ เมืองไชทานี นครหลวง
เวียงจนัทน์ ให้แก่ผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ จากนัน้ท าการประเมินการทดลองใช้ 

ผลการประเมินรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษด้าน
การตลาดในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลการประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม การใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร พบว่า 
ผู้ เข้าร่วมโครงการทดลองมีความรู้ความเข้าใจและการใช้เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ปลูกผกักับผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมาก  
ท่ีแสดงผลในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ 
 

การตดิต่อสื่อสารด้าน
การน าไปใช้ 

(N = 25)  
ก่อนด าเนินโครงการ 

(N = 25)  
หลงัด าเนินโครงการ 

X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล 

Facebook 1.84 .374 น้อย 4.24 .436 มาก 

Line 1.28 .458 น้อยที่สดุ 3.96 .351 มาก 

Whatsapp 1.92 .572 น้อย 4.32 .476 มาก 

QRcode 1.00 .000 น้อยที่สดุ 3.68 .476 มาก 

ภาพรวม 1.51 .351 น้อย 4.05 .434 มาก 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจยัมีข้อค้นพบท่ีส าคญัท่ีผู้วิจยัน ามาอภิปรายผล ดงันี ้ 
1. ศึกษาปัญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพษิด้านการตลาดในพืน้ที่นคร

หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยัพบว่า 
ปัญหาส าคญัผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษ คือ ปัญหาตลาดจ าหน่ายไม่แน่นอนและ
ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในต่างประเทศ ปัญหาการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ ปลูกผักกับผู้ บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ขจรศกัดิ์ วงศ์วิราช (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพเกษตรปลูกผกัปลอดสารพิษบ้านจ าหมู่ท่ี 6 ต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พบว่า สมาชิกภายในกลุ่มยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการรวมกลุ่ม พร้อมทัง้ยงัไม่เข้าใจถึงวตัถุประสงค์ท่ีแท้จริงในการ
รวมกลุ่มอาชีพผู้น ากลุ่มเป็นผู้น าเพียงนามธรรม ท่ีไม่มีอ านาจหรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการบงัคบัหรือสัง่การ โครงสร้างการรวมกลุม่ยงัเป็นในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นรูปธรรม
ท่ีชดัเจน คือ ไม่มีอ านาจผงัโครงสร้างกลุ่ม ไม่มีกฎระเบียบข้อบงัคบัไม่มีกิจกรรม 
และสอดคล้องกับเบญจมาภรณ์ นิมาพันธุ์  (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การประกอบ
อาชีพปลกูผกัปลอดสารพิษอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่ ปัญหาของ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านท่ีดินท ากิน อีกทัง้ปัญหาด้านการตลาดและ
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยสินค้าปลอดภยัจากสารพิษ และปัญหาการขนสง่ผลผลิต
ไปสูต่ลาด เกิดการเนา่เสียและเสียหายตอ่ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้ ส าหรับหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง ไมว่า่จะเป็นเกษตรอ าเภอ องค์การบริหารสว่นต าบล และทกุภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้อง ควรจะมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ 
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ในพ้ืนทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. ผลการก าหนดรูปแบบการพัฒนาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษใน
พืน้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ 
รูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษด้านการตลาดในพืน้ท่ีนคร
หลวงเวียงจนัทน์ เป็นรูปแบบท่ีมี 7 ด้าน 32 กิจกรรมการพฒันา เป็นรูปแบบเชิง
ข้อความ (Semantic Model) โครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบและ
ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบใช้ข้อความในการอธิบาย ซึ่งผู้วิจยัพฒันารูปแบบ
โดยศกึษาแนวคดิทฤษฎีผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และศกึษาจากบริบทจริงใช้วิธีการ
สอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาน ามาใช้ก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วยหลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์ กิจกรรม
การพัฒนา วิธีการประเมิน สอดคล้องกับจุฑามาศ ปินทุกาศ (2551) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรับการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกรในต าบล
ช่อแล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ในการส่งเสริมการผลิตผกัปลอด
สารพิษให้เพิ่มขึน้รัฐบาลจะต้องจัดหาข้อมูลข่าวสาร ทัง้ทางด้านการผลิตและ
การตลาดผักปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรก็จะต้องให้ความส าคญักับการเพิ่มความถ่ีในการ
พบปะเกษตรกร เพ่ือให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาและคอยช่วยเหลือด้านข้อมูล
ข่าวสารท่ีทนัสมยัแก่เกษตรกร และสอดคล้องกับ ปัญจพล สตัยานุรักษ์ (2557) 
ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผกั
ปลอดสารพิษ ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง พบว่า การมีส่วน
ร่วมของกลุ่มผู้น าทุกระดับภายในชุมชนเข้ามาขับเคล่ือนอย่างจริงจัง โดยใช้
กิจกรรมเข้ามาหนนุเสริมจนพฒันาเป็นเครือขา่ยเกษตรกรปลกูผกัปลอดสารพิษท่ี
เข้มแข็งในระดบัต าบล อุปสรรค คือ ขาดศูนย์กลางในการเช่ือมโยงข้อมูลและ
กิจกรรมระหว่างชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน ดงันัน้การแก้ปัญหา คือ การใช้รูปแบบ
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การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้าน ในการส่งผ่านข้อมูล
ให้แก่สมาชิกภายในชมุชน 

 
3. ผลการทดลองและผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้านการตลาดก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 
ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านเทคนิคการใช้เคร่ืองมือส่ือสารได้แก่ Line  WhatsApp 
Facebook ติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ ปลูกผักกับผู้ บริโภค จากนัน้
เรียนรู้วิธีการโฆษณา เรียนรู้การเคล่ือนไหวของกลุ่ม ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับ QR 
Code เป็นของกลุม่ ได้ผลิตฉลากสินค้าเป็นของสว่นบคุคลท่ีมีรหสัเป็นสว่นตวั ซึง่
ประธานกลุม่เป็นผู้ รักษารายช่ือของสมาชิก ในสลากมีเบอร์โทรศพัท์ของกลุม่ รหสั 
QR Code ของกลุ่ม โลโก้ของกลุ่ม สร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ บริโภคได้มากขึน้ 
สอดคล้องกบั อานานซาต้า วีคคร็อค (Annunziataa & Vecchiob, 2015) ได้ศกึษา
เร่ือง การท าเกษตรอินทรีย์และความยั่งยืนในการเลือกอาหาร พบว่า ผู้บริโภค
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการส่ือสารหลายด้าน ผู้บริโภคในประเทศสนใจสินค้า
เกษตรอินทรีย์ซือ้อาหารอินทรีย์ เพราะพวกเขารู้สึกว่ามีสขุภาพดีกว่าหรือสดช่ืน
กวา่ผลิตภณัฑ์ทัว่ไป และก็เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 

จากผลการวิจยัผู้วิจยัจงึมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ ดงันี ้ 
 1. ระดับนโยบาย  

1.1 ด้านการตลาด ควรให้กระทรวงกสิกรรมป่าไม้และกระทรวง
อุตสาหกรรมการค้า มีนโยบายส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษ 
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เช่น การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในตา่งประเทศ ตลาดจ าหน่ายมีความแน่นอน
และได้มาตรฐาน มีช่องทางการติดตอ่ส่ือสารเก่ียวกบัข้อมลูระหว่างผู้ปลกูผกักบั
ผู้บริโภค 

1.2 ด้านเครือข่าย ควรให้กระทรวงกสิกรรมป่าไม้ท าข้อตกลงร่วมกนัใน
การด าเนินงานของเครือขา่ย 

1.3 ด้านงบประมาณ ควรให้ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจดัสรรงบประมาณ
ด าเนินการเพ่ือปลกูผกัปลอดสารพิษ 

 
 2. ระดับปฏิบัต ิ

2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษศึกษา และ
พฒันากิจกรรมด้านการตลาดผกัปลอดสารพิษให้มากขึน้ 

2.2 ควรให้หน่วยงานพฒันาชุมชน ให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือพฒันาศกัยภาพในทกุด้านให้มากขึน้ 

 
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรให้มีการวิจยัในด้านตอ่ไปนี ้
3.1 การพฒันาด้านการตลาดตา่งประเทศของผกัปลอดสารพิษใน สปป.

ลาว 
3.2 การเสริมสร้างการตลาดท่ีได้มาตรฐานของผกัปลอดสารพิษใน สปป.

ลาว 
3.3 การพฒันาเครือขา่ยของผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษใน สปป.ลาว 
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