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ความสัมพันธของราคา และคุณลักษณะของผักเมืองหนาว : 
ความหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ1 

 

พุทธวรรณ ขันตนธง2  อารี วิบูลยพงศ 3 และ ทรงศักด์ิ ศรีบุญจิตต2 
 
บทคัดยอ 

ผักเปนสินคาเกษตรที่ราคามีความผันแปรตอบสนองตอปจจัยหลายประการ ทั้งในดานอุปทานตาม
ฤดูกาล สถานที่วางจําหนาย และคุณภาพ หรือคุณลักษณะตางๆ ที่ผูบริโภครับรูได เชน ความสด สี ขนาด รสชาติ
และความปลอดภัยตอสารเคมีตกคางบนผลผลิต ฯลฯ การศึกษาความสัมพันธระหวางราคาและปจจัยตางๆ เหลานี้
จะชวยใหทราบถึงระดับอิทธิพลของแตละปจจัยที่มีผลตอราคาผัก และเปนประโยชนสําหรับการเลือกทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาของผักตอไป 

การศึกษานี้ใชขอมูลจากตัวอยางผัก โดยสุมซ้ือผักเมืองหนาวที่วางขายในกรุงเทพฯ และเชียงใหม ทําการ
จดบันทึกราคาขายตรวจวัดและวิเคราะหคุณลักษณะตางๆ ของผัก โดยแบงตัวแปรเปนกลุม  คือ คุณลักษณะทาง
กายภาพและทางเคมีของผัก ฤดูกาล ความปลอดภัยตอสารเคมีตกคางบนผลผลิต สถานที่วางจําหนาย และช่ือ
การคา “ดอยคํา” ซ่ึงเปนผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง การวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง Hedonic Price ในผัก 3 
ชนิดคือ มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี และแครอท พบวาตัวแปรที่สงผลทําใหราคาขายสูงขึ้นไดแก สถานที่วางจําหนาย 
ผักนําเขา ความปลอดภัยตอสารตกคางบนผลผลิต ฤดูฝน และคุณลักษณะบางประการของผักเชน ความยาวของ   
แครอท รูปทรงแปนของมะเขือเทศ ในขณะที่ลักษณะบางประการ เชน น้ําหนักที่มากเกินไปและรูปทรงกรวยของ    
แครอท ทําใหราคาขายลดลง นอกจากนี้ยังพบวารองรอยตําหนิบนผลผลิตผักบางชนิด ไมมีความสําคัญอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตอราคาขาย  ดังนั้นการผลิตผักใหไดลักษณะตามตองการอาจหมายถึงการใชพันธุที่มีรูปทรงและ
ขนาดตรงกับความตองการของตลาดและมีคุณภาพทัดเทียมกับผักนําเขาและเมื่อวางจําหนายในซุปเปอรมารเก็ตใน
กรุงเทพฯ ได ซ่ึงจะทําใหผูผลิตไดรับราคาสูงขึ้น 

 
คําสําคัญ: Hedonic Price  ความสัมพันธ ราคา คุณลักษณะของผัก 

 
ความสําคัญและที่มา 

ราคาขายของผักมีความผันแปรไปตอบสนองตอหลายปจจัย เชน ปริมาณผลผลิต สถานที่
วางจําหนาย คุณภาพและคุณลักษณะของผัก เชน ความสด สี ขนาด รสชาติและความปลอดภัยตอ
สารเคมีตกคางบนผลผลิต ฯลฯ  นอกจากปจจัยดานคุณภาพของผลผลิต และสถานที่วางจําหนาย
แลวปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอราคาขายของผักในตลาด คือ แหลงผลิต ผักเมืองหนาว
หลายชนิดที่วางขายในตลาดปจจุบันเชน แครอท  มีการนําเขามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ประเทศออสเตรเลีย (ภาพที่2) ซึ่งมีแหลงผลิตที่มีความไดเปรียบตอการปลูกผักเมืองหนาวมากกวา
ประเทศไทย ปริมาณการนําเขาผักเมืองหนาวหลายชนิดมีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีการผลิตทําใหปริมาณผลผลิตผักเมืองหนาวในประเทศสูงขึ้น ผักเมืองหนาวจึงมี
ภาวะการแขงขันในตลาดสูง ดังนั้นเพื่อการแขงขันในตลาด ผูผลิตควรผลิตผักที่เปนที่ตองการ และ
                                                 
1 โครงการไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง 
2 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ไดราคาดี การศึกษาความสัมพันธระหวางราคาและปจจัยตางๆ เหลานี้จะชวยใหทราบถึงระดับ
อิทธิพลของแตละปจจัยที่มีผลตอราคาผัก ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับการเลือกทิศทางการพัฒนา
คุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาของผักตอไป การศึกษาในครั้งนี้ไดเลือกผลิตผลผัก 3 ชนิด คือ แครอท 
มะเขือเทศ และผักกาดขาวปลี เพื่อเปนตัวแทนของผักที่ใชบริโภคใบ ผล และราก 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2547 

ภาพที่  1  ราคาขายของผักในแตละเดือน 
 
 
 
 
ที่มา:   กรมศุลกากร 
หมายเหตุ:  *ขอมูลเดือน ม.ค.-ต.ค. 2547 

ภาพที่  2   มูลคาการนําเขาแครอท 
 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางราคาและปจจัยที่สงผลตอราคาผัก ซึ่งจะทําใหทราบถึง
ระดับอิทธิพลของแตละปจจัยที่มีผลตอราคา 
 
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
 ผลที่ไดการจากการศึกษาในครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงปจจัยและคุณลักษณะตางๆ ของผักที่
สงผลตอราคาขายทั้งในเชิงบวกและลบ  ราคาขายของผักที่คุณภาพและฤดูตางๆ  รวมทั้งความ
แตกตางของราคาขายในแตละแหลงจําหนาย ซึ่งสามารถนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตเพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภคและเลือกชองทางจําหนายผลผลิตที่เหมาะสมดัง
แสดงในภาพที่ 3 
 

0

100

200

300

2544 2545 2546 2547*

ลานบาท



66                                             สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาความสัมพันธระหวางราคาและปจจัยตางๆ ที่สงผลตอราคาในครั้งนี้ใชวิธีการ
วิเคราะห Hedonic Price Analysis โดยศึกษาผัก 3 ชนิด คือ มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี และ แค
รอท  โดยสุมซื้อผักเมืองหนาวที่วางขายในกรุงเทพฯ และเชียงใหม ทําการการจดบันทึกราคาขาย
ตรวจวัดและวิเคราะหคุณลักษณะตางๆ ของผัก โดยแบงตัวแปรเปนกลุมๆ  คือ 

1. คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของผัก 11 คุณลักษณะ 
2. ฤดูกาล  (ฝน / รอน) 
3. ความปลอดภัยตอสารเคมีตกคางบนผลผลิต 
4. ชื่อการคา “ดอยคํา” ซึ่งเปนผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง  
5. สถานที่วางจําหนาย 4 ลักษณะ 
6. แหลงผลิต (ในประเทศ / นําเขา) 

 คุณลักษณะทางกายภาพ ของผักแตละชนิดที่ศึกษา คือ น้ําหนักตอหัว ความกวาง ความ
ยาว  สี ความแนนเนื้อ  ความหนาของเนื้อ รูปราง ความสด  รอยตําหนิ สวนคุณลักษณะทางเคมี
ของผักที่ศึกษา คือ ปริมาณน้ําตาล และปริมาณกรด   

ทําการเก็บขอมูล เปนระยะเวลา 8 เดือน (ก.พ. – ก.ย. พ.ศ.2541)โดยการสุมซื้อผักที่ศึกษา
ทุก 2 สัปดาห จากแหลงขาย 11 แหงในวันเดียวกัน ทั้งเชียงใหม และกรุงเทพฯ วิเคราะห
คุณลักษณะผักทางกายภาพ และเคมี ดวยเครื่องมือในหองปฏิบัติการ และวิเคราะหผลที่ได โดยใช
โปรแกม LIMDEP Version7 
 

เลือกชองทางจําหนาย 

ราคาขายแตละแหลงจาํหนาย 

คุณลักษณะของผักที่สงผลตอ
ราคาขาย + / - 

Hedonic Price 
ราคาขายของผักทีค่ณุภาพ / 

ฤดู ตางกนั 

ปรับปรุงคุณภาพการผลิต / 
เลือกพันธุที่เหมาะสม 

การตั้งราคา 
• ในแตละฤดู 
• คุณภาพตางๆ 

การตัดสินใจผลติ 
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สรุปและวิเคราะหผลการศึกษา 
 จากการเก็บขอมูลคุณลักษณะผักทั้งหมด 11 คุณลักษณะ และปจจัยอื่นๆ คือ ฤดูกาล (ฝน 
/ รอน)  ความปลอดภัยตอสารเคมีตกคางบนผลผลิต  ชื่อการคา “ดอยคํา”   สถานที่วางจําหนาย 4 
ลักษณะ และแหลงผลิต (ในประเทศ / นําเขา) ของผักทั้งสามชนิด และวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทั้งหมดกับราคาขาย พบวา มีเพียงบางปจจัยที่สงผลตอราคาขายของผักแตละชนิด 
เห็นไดวาสถานที่วางจําหนาย ฤดูกาล และชื่อการคา มีผลตอราคาขายของผักทั้งสามชนิด  
คุณลักษณะที่สงผลตอราคาขายของผักทั้งสามชนิด คือ น้ําหนักตอหนวยของผลผลิต  คุณลักษณะ
อื่นของผักที่สงผลตอราคาขาย คือ ความยาวของแครอทและผักกาดขาวปลี  รูปทรงของมะเขือเทศ
และแครอท นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานคุณภาพ คือ ความปลอดภัยตอสารเคมีตกคางบนผลผลิต
ของมะเขือเทศ และผักกาดขาวปลี  และรอยตําหนิของผักกาดขาวปลีมีผลตอราคาขาย  สําหรับ
แหลงผลิตนั้นพบวาการเปนมะเขือเทศนําเขาสงผลตอราคาขายในตลาด สวนตัวแปรแครอทนําเขา
นั้น ถูกตัดออกไป เนื่องจากมีความสัมพันธ (correlation) ตอตัวแปรรูปทรงกระบอก การวิเคราะห
ครั้งนี้ไดเลือกตัวแปรที่เปนคุณลักษณะรูปทรงของผลผลิตเนื่องจากสามารถนํามาใชในการอธิบาย
การพัฒนาคุณภาพการผลิตได 
 ปจจยัที่สงผลตอราคาขายของ (พืชแตละชนิดมีความแตกตางกันบางเล็กนอย) มะเขือเทศ 
คือ น้ําหนักตอหนวย รูปทรงแปน ความปลอดภัยตอสารตกคางบนผลผลิต ชื่อการคาดอยคํา 
ฤดูกาลผลิต แหลงผลิตและสถานที่วางจําหนาย ปจจัยที่สงผลตอราคาขายของแครอท นั่นคือ 
น้ําหนักตอหนวย ความยาว รูปทรง ชื่อการคาดอยคํา ฤดูกาล และสถานที่วางจําหนาย และปจจัยที่
สงผลตอราคาผักกาดขาวปลี ที่ไดจากการสํารวจมี 7 ปจจัยคือ น้ําหนักตอหนวย ความยาว รอย
ตําหนิ ความปลอดภัยตอสารตกคางบนผลผลิต ชื่อการคาดอยคํา ฤดูกาล และแหลงจําหนาย ดังมี
รายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1   ปจจัยที่สงผลตอราคาขาย 
 

 มะเขือเทศ แครอท ผักกาดขาวปลี 
1. น้ําหนักตอหนวย (กรัม)    
   WU1 1ถา= 150-200 1ถา= 100-150 1ถา >200 
   WU2 1ถา  >200 1ถา = 151-200  
   WU3  1ถา  >200  
2. ความยาว (ซม.)    
   L1  1ถา= 15-18 1ถา >19 
   L2  1ถา=18.1-20  
   L3  1ถา >20  
3. รูปทรง    
   Shape 1ถาเปนรูปทรงแปน 1ถาเปนรูปทรงกรวย  
4. รอยตําหนิ    
   DAMAGE   1ถามีรอยตําหนิ 
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ตารางที่  1  (ตอ) 
 

 มะเขือเทศ แครอท ผักกาดขาวปลี 
5. ปลอดสารพิษ    
   N R 1ถาผักปลอดสารพิษ  1ถาผักปลอดสารพิษ 
6. ผักดอยคํา    
   RP 1ถาเปนผักดอยคํา 1ถาเปนผักดอยคํา 1ถาเปนผักดอยคํา 
7. ฤดู    
   Time 1ถาเปนฤดูฝน 1ถาเปนฤดูฝน 1ถาเปนฤดูฝน 
 8. ผักนําเขา    
   Imported 1 ถาเปนผักนําเขา   
9. สถานที่วางจําหนาย    
   D1 1ถาเปนซุปเปอรมารเก็ต

ในแหลง 
นักธุรกิจตางชาติ 

1ถาเปนซุปเปอรมารเก็ต
ในแหลง 

นักธุรกิจตางชาติ 

1ถาเปนซุปเปอรมารเก็ต
ในแหลง 

นักธุรกิจตางชาติ 
   D2 1ถาเปนกรุงเทพฯ 1ถาเปนกรุงเทพฯ 1ถาเปนกรุงเทพฯ 
   D3 1ถาเปนซุปเปอรมารเก็ต 1ถาเปนซุปเปอรมารเก็ต 1ถาเปนซุปเปอรมารเก็ต 

 

ผลการวิเคราะห Hedonic Price Model  

 ผลการวิเคราะห Hedonic Price Model ของผักทั้ง 3 ชนิด มีรายละเอียดจําแนกตามชนิด
ของผักได ดังนี้คือ 
 
ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห Hedonic Price Model  
 

มะเขือเทศ แครอท ผักกาดขาวปล ี 
C 10.75*** 34.26*** 14.05*** 

150-200g >200 g  100-150 g 151-200 g >200 g >200 g น้ําหนักตอหนวย 
(กรัม) 8.79 15.94  (-)3.50 (-)3.19 (-)9.98*** 0.31 

15-18 cm 18.1-20 cm >20 cm >19 cm ความยาว (ซม.)  
0.97 3.62 6.34*** 3.41 

รูปราง 6.52*** (-) 13.43  
รอยตํานิ  0.016 (-) 0.05 
ปลอดสารพิษ 29.28***  12.96*** 

ฤดู 16.33*** 8.09*** 6.03 
ผักนําเขา 178.02***   

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 สถานที่วางจําหนาย 
10.5 27.66*** 2.34 24.82*** 6.26*** 8.84*** 18.

15*

** 

10.59*** -0.002 

ชื่อโครงการหลวง (-) 17.90*** 14.66*** (-) 7.69*** 

R2    
ที่มา:  จากการคํานวณ 



สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 69

ลักษณะมะเขือเทศที่ตองการ: มีน้ําหนักตอผลมากกวา 200 กรัม ขึ้นไป รูปทรงแปน 
ปลอดภัยตอสารเคมีตกคางบนผลผลิต 
 
ผักกาดขาวปลี 
 จากการสํารวจพบวา ราคาของผักกาดขาวหัวปลี อยูหวาง 11-65 บาท ตอกิโลกรัม โดย
ราคาขายเฉลี่ยที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม กิโลกรัมละ 44.75 บาท และ 22.69 บาท ตามลําดับ 
ผักกาดขาวปลีที่วางขายในกรุงเทพฯ ที่พบจากการสํารวจมี 14 ชื่อการคาและที่เชียงใหมมีผักชนิดนี้
วางขาย 11 ชื่อการคา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอราคาขายของผักกาดขาดปลีทั้งหมด 9 ปจจัยนั้น มี 3 
ปจจัยที่สงผลในเชิงลบ คือ รอยตําหนิ การขายในหางซุปเปอรมารเก็ต ผักที่ขายภายใตชื่อการคา
ดอยคํา และซึ่งใน 3 ปจจัยมีเพียงปจจัยที่เปนผักของมูลนิธิเทานั้นที่มีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติโดยผัก “ดอยคํา” มีคุณภาพเดียวกันกับผักชื่อการคาอื่น มีราคาขายต่ํากวาผักอื่นกิโลกรัม
ละ 7.69 บาท ปจจัยที่เหลืออีก 6 ปจจัยนั้น มี 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คือ ผักปลอดภัยตอสารเคมีตกคางบนผลผลิต การวางขายในกรุงเทพและการขายในแหลงนักธุรกิจ
ชาวตางชาติ โดยผักกาดขาวปลีที่ขายในนามผักปลอดสารพิษ ราคาจะสูงกวาผักธรรมดา กิโลกรัม
ละ 12.96 บาท ผักกาดขาวปลีคุณภาพเดียวกันที่ขายในกรุงเทพฯ ราคาสูงกวาเชียงใหม 10.59 บาท
ตอกิโลกรัม และหากมีการวางจําหนายผักชนิดนี้ในแหลงนํานักธุรกิจชาวตางชาติแลวพบวาราคาจะ
สูงกวาแหลงจําหนายอื่นๆ ในกรุงเทพฯ 18.15 บาทตอกิโลกรัม ถึงแมวาปจจัยสวนที่เหลืออีก 3 
ประการ คือ น้ําหนักตอหนวย ความยาวและฤดูกาล จะไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอราคาขายแตก็ยังคงทําใหราคาขายสูงขึ้น โดยผักกาดขาวปลีมีน้ําหนัก 200 กรัมตอหัว และมี
ความยาวมากกวา 19 ซม. ขึ้นไป ราคาสูงกวากิโลกรัมละ 0.31 บาท และ 3.41 บาทตอกิโลกรัม 
และราคาขายของผักชนิดนี้ในฤดูฝนแพงกวาฤดูรอน 6.03 บาทตอกิโลกรัม 
 
มะเขือเทศ 
 มะเขือเทศที่วางจําหนายในเชียงใหมและกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 12 และ 9 ชื่อการคา
ตามลําดับ ราคาขายปลีกของมะเขือเทศ สํารวจพบมีความแตกตางกันคอนขางมาก โดยมีราคาอยู
ระหวาง 9-430 บาท ตอกิโลกรัม มะเขือเทศที่มีราคาสูงกวากิโลกรัมละ 100 บาทขึ้นไป สวนใหญ
เปนผลผลิตที่นําเขาจากตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ซึ่งผลจากการวิเคราะหพบวามะเขือเทศ
นําเขามี Marginal effect เทากับ 178.02 บาทตอกิโลกรัม นอกจากนี้แลวปจจัยที่มีอิทธิพลในเชิง
บวกตอราคาขาย คือ รูปทรงของมะเขือเทศ ความปลอดภัยตอสารตกคางบนผลผลิต ฤดูกาล การ
วางขายในกรุงเทพฯ การวางขายในซุปเปอรมารเก็ตและแหลงธุรกิจชาวตางชาติ น้ําหนัก ซึ่งมีปจจัย 
3 ประการหลัง ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนมะเขือเทศที่ขายภายใตชื่อการคา 
“ดอยคํา” เปนปจจัยเดี่ยวที่มีความสัมพันธในเชิงลบตอราคา นั่นคือราคา มะเขือเทศดอยคําที่
คุณภาพเดียวกันกับช่ือการคาอื่นจะต่ํากวา 17.90 บาทตอกิโลกรัม  ปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหราคา
สูงขึ้น คือ ความปลอดสารพิษชองผลผลิต การวางจําหนายในกรุงเทพฯ และการขายผลผลิตในฤดู
ฝน โดยทําใหราคาสูงขึ้น 29.28  27.66 และ 16.33 บาทตอกิโลกรัม มะเขือเทศที่มีรูปทรงแปนมี
ราคาขายสูงกวารูปทรงยาวกิโลกรัมละ 6.52 บาทตอกิโลกรัม ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติแตทําใหราคาสูงขึ้นคือ มะเขือเทศที่มีน้ําหนัก 150-200 กรัม และมากกวา 200 
กรัมขึ้นไป การวางจําหนายในแหลงธุรกิจตางชาติ และการจําหนายในหางซุปเปอรมารเก็ต ทําให
ราคาสูงขึ้น 8.79  15.94  10.57 และ 2.34 บาทตอกิโลกรัม 
 
แครอท 
 แครอทที่วางจําหนายในกรุงเทพฯ และเชียงใหมมีทั้งหมด 10 และ 5 ชื่อการคาตามลําดับ 
ตัวอยางของแครอทที่สุมจากกรุงเทพฯ มีประมาณรอยละ 50 เปนแครอทนําเขา ในขณะที่แครอทใน
เชียงใหมสวนใหญเปนผลผลิตที่ผลิตในประเทศ จากการวิเคราะหคุณลักษณะของแครอททั้งหมด 
18 คุณลักษณะพบวามีเพียง 9 คุณลักษณะที่มีอิทธิพลตอราคาขายของแครอท โดยปจจัยที่สงผล
เชิงบวกกับราคาของแครอทคือ ความยาว ผลิตผลที่ขายภายใตชื่อการคาดอยคํา ฤดูกาล และ
สถานที่วางจําหนาย ปจจัยที่มีอิทธิพลที่ทําใหราคาขายของแครอทสูงขึ้นมากที่สุด คือ การวาง
จําหนายในแหลงนักธุรกิจของชาวตางชาติ ซึ่งทําใหราคาสูงกวาแหลงขายอื่น 24.82 บาทตอ
กิโลกรัม นอกจากนี้การวางจําหนายในซุปเปอรมารเก็ตและในกรุงเทพฯ ทําใหราคาสูงขึ้น 8.84 บาท
ตอกิโลกรัม แครอทที่ขายภายใตชื่อการคาดอกยคํามีราคาขายสูงกวาชื่อการคา 14.60 บาทตอ
กิโลกรัม และราคาขายของแครอทในฤดูฝนสูงกวาฤดูรอน 8.09 บาทตอกิโลกรัม ปจจัยที่เปน
คุณลักษณะของแครอทที่สงผลทําใหราคาสูงขึ้น คือ ความยาวแครอทที่มีความยาวมากกวา 20 ซม. 
ราคาสูงกวากิโลกรัมละ 6.34 บาท ราคาของแครอทที่ความยาว 18.1-20 ซม. จะสูงกวาแครอทที่ส้ัน
กวา 18.1 ซม. 3.62 บาทตอกิโลกรัม และราคาแครอทที่มีความยาว 15-18 ซม. จะสูงกวาแครอทที่
ส้ันกวา 15 ซม. 0.97 บาทตอกิโลกรัม ในทางตรงกันขามกับความยาว แครอทที่มีน้ําหนักมากราคา
จะลดลง โดยแครอทที่หนักมากกวา 200 กรัมตอหัว ราคาจะลดลง 9.98 บาทตอกิโลกรัม แครอท
น้ําหนัก 151-200 กรัม ราคาจะต่ํากวาแครอทที่มีน้ําหนักนอยกวา 151 กรัม 3.19 บาทตอกิโลกรัม 
และแครอทน้ําหนัก 100-150 กรัม ราคาจะต่ํากวาแครอทที่มีน้ําหนักตอหัว นอยกวา 100 กรัม 3.50 
บาทตอกิโลกรัม ปจจัยที่เปน อีกประการหนึ่งที่ทําใหราคาต่ําลง คือ รูปทรงกรวย แครอทที่วางขาย
ในตลาดโดยทั่วไป มีรูปทรง 2 ลักษณะ คือ ทรงกระบอก และทรงกรวย ซึ่งโดยทั่วไปแครอทรูป
ทรงกระบอกเปนแครอทนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งขายในราคาที่แพงกวาแครอทรูปทรงกรวย ซึ่งเปน
ผลผลิตที่ผลิตในประเทศกิโลกรัมละ 13.43 บาท 
 
สรุป 

ผลที่ไดจากการวิเคราะหดวย Hedonic Price Model แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของแตละ
ปจจัยวาสงผลตอราคาขายของผักเมืองหนาว เห็นไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สงผลในเชิงบวกตอ
ราคาขายของผักทั้ง 3 ชนิด เปนปจจัยดานการตลาดนั่นคือ สถานที่วางจําหนาย การวางจําหนายใน
กรุงเทพฯ และโดยเฉพาะอยางยิ่งสถานที่จําหนายในบริเวณพื้นที่ที่มีนักธุรกิจ จะทําใหราคาขาย 
ของผักคุณภาพเดียวกันสูงกวาสถานที่วางจําหนายอื่น (ในตลาดที่มีมูลคาขายสูง จะชวยใหสามารถ
เพิ่มรายไดแกผูผลิตได) 

สําหรับปจจัยดานคุณภาพและคุณลักษณะของผลผลิต เชน ความปลอดภัยของสารเคมี
ตกคางบนผลผลิต รอยตําหนิ น้ําหนักและความยาวของผลผลิตนั้น ขึ้นอยูกับการจัดการของ
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เกษตรกร และการเลือกใชพันธุพืช หากเกษตรกรสามารถผลิตไดตามความตองการของตลาดจะทํา
ใหผลผลิตมีมูลคาเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ผลการวิเคราะหยังพบวาความปลอดภัยตอสารเคมีตกคางบนผลผลิตมี
ความสําคัญมากกวารอยตําหนิบนผลผลิต 

สวนปจจัยดานฤดูกาลผลิตที่สงผลใหราคาผักมีความแตกตางกันนั้นสามารถนําไปใช
ตัดสินใจในการเลือกชนิดพืชปลูกตามฤดูกาล ผลิตโดยเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตในแตละ
ฤดูกาลผลิตได และเพื่อเปนการปรับตัวในภาวะแขงขันที่มีมากขึ้นของผลผลิตนําเขาบางชนิด 
เกษตรกรควรพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหเปนไปตามความตองการของตลาดเพื่อปรับตัวในภาวการณ
แขงขันที่มีมากขึ้นของผลผลิตผักนําเขาบางชนิด เกษตรกรควรพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหเปนไปตาม
ความตองการของตลาด 

คุณภาพผักดานความปลอดภัยตอสารเคมีตกคางบนผลผลิตมีความสําคัญมากกวารอย
ตําหนิของผลผลิต 

การจัดการในแปลงปลูก และการเลือกใชพันธุผัก มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตลาดตองการ 
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