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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความรู้ และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคผั ก
ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเปรียบเทียบพฤติกรรม
การบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
การวิ จั ยครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งสํา รวจ ประชากรที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คือ ผู้ บ ริ โ ภคอาศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครที่เคยซื้อและบริโภคผักปลอดสารพิษ โดยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
และใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง สถิติท่ใี ช้ ในการวิจัย ได้ แก่ การแจกแจงความถี่
ค่าร้ อยละ และสถิติ Chi-square
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ พศหญิ ง อายุ 20 – 30 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว
4 - 6 คน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมากกว่า 40,000 บาท และมีภมู ิลาํ เนากรุงเทพฯ
และปริมณฑล ความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษอยู่ในระดับสูง ความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ
1 - 2 วันต่อสัปดาห์ ค่าใช้ จ่าย 50-140 บาทต่อครั้ง ซื้อจากร้ านโครงการหลวง ผู้มีอิทธิพลต่อ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คื อ ตนเอง จากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่มี เ พศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
และภูมิลาํ เนาแตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้บริโภคที่มี
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนของ
ครอบครัว และภูมิลาํ เนาแตกต่างกัน มีความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ ชนิดของผักปลอด
สารพิษที่ซ้ ือ ค่าใช้ จ่ายซื้อผักปลอดสารพิษต่อครั้ง ราคาเฉลี่ยของผักปลอดสารพิษที่ต้องการซื้อ
สถานที่เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05



นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล
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1. บทนํา
จากกระแสการตื่นตัวในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยผู้บริโภคหันมารับประทาน
ผักกันมากขึ้น ซึ่งผักมีความสําคัญต่อมนุษย์ในฐานะเป็ นแหล่งอาหารที่สาํ คัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ในผักมีส่งิ ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต่อร่างกาย ซึ่งในอาหารชนิดอื่นมีไม่เพียงพอหรือไม่มี พืชผักเป็ นแหล่ง
สําคัญของธาตุอาหารที่จาํ เป็ นต่ อร่ างกายโดยอุดมด้ วยธาตุแคลเซียมและธาตุเหล็ก ให้ วิตามิน
หลายอย่ าง (ไทยเกษตรศาสตร์, 2555)แม้ ว่าผักจะอุดมไปด้ วยสารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย แต่ถ้าผักเหล่านั้นมีการปนเปื้ อนสารเคมีในปริมาณที่สงู เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะทําให้
เกิดโทษแก่ผ้ ูบริโภคได้ (“เกษตรอาบสารเคมี มหันตภัยทําลายสุขภาพ”, 2557)
ฉะนั้น ผู้บริโภคจะมีสขุ ภาพดีได้ กม็ าจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีและ
เป็ นประโยชน์ ต่ อร่ า งกาย ดั งนั้ น วิ ถีการบริ โ ภคผัก ปลอดสารพิ ษ จึ ง เป็ นอีกหนึ่ ง ทางเลื อ กของ
ผู้บริโภคที่รักษ์สขุ ภาพ ซึ่งการได้ บริโภคผักต่าง ๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณที่เหมาะสม
เป็ นประจําจะช่ วยให้ ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยง่ าย (“อาหารปลอดภัย เป็ นจริงได้
ผู้บริโภคต้ องแสดงพลังช่วยผู้ผลิต”, 2557)
ทุกภาคส่วนควรร่ วมมือกันให้ ความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษที่ถูกต้ องแก่ผ้ ูบริโภค
เพราะถ้ าผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษที่ดี ย่ อมทําให้ ผ้ ูบริโภคได้ ตระหนักถึงการ
บริโภคผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และยังส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคตื่นตัวและมีพฤติกรรมการซื้อ
และรั บ ประทานผั ก ปลอดสารพิ ษ รวมถึง มี ค วามเต็ม ใจที่จ่ า ยเงิ น เพื่ อ สิน ค้ า ที่มี คุ ณ ภาพและ
ปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้ วยเหตุน้ ี ผู้วิจัยมีความต้ องการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการ
บริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษที่
เป็ นผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ ายสามารถนําข้ อมูลไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
วางแผนการตลาดผักปลอดสารพิษให้ สอดคล้ องกับกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2.4 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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3. สมมติฐานของการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวน
สมาชิกในครอบครัว รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และภูมิลาํ เนาแตกต่างกัน มีความรู้
เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวน
สมาชิกในครอบครัว รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และภูมิลาํ เนาแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การบริโภคผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ ทราบถึงความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. ผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายสามารถนําไปใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนการตลาดผักปลอดสารพิษให้ สอดคล้ องกับกลุ่ม
ลูกค้ าเป้ าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ใช้ เป็ นข้ อมูลพื้นฐานและแนวทางให้ แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับข้ อมูล
ผักปลอดสารพิษดังกล่าว และใช้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงทางวิชาการในโอกาสต่อไป

5. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครที่เคยซื้อและบริโภคผักปลอดสารพิษ
ขอบเขตด้ านเนื้อหา เป็ นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษและพฤติกรรมการ
บริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และภูมิลาํ เนา
ตัวแปรตาม ดังนี้
1) ความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ ได้ แก่ วิธกี ารเลือกซื้อผัก วิธีการล้ างผัก และวิธี
เลือกกินผัก
2) พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ได้ แก่ ความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ
ชนิดของผักปลอดสารพิ ษที่ซ้ ือ ค่ าใช้ จ่ายซื้อผักปลอดสารพิษต่ อครั้ง ราคาเฉลี่ยของผักปลอด
สารพิษที่ต้องการซื้อ สถานที่เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ และผู้มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผัก
ปลอดสารพิษ
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ขอบเขตด้ านระยะเวลาเก็บข้ อมูล ระยะเวลาเก็บข้ อมูลต้ นเดือนเมษายน–กลางเดือน
เมษายน 2558

6. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือใน
การวิ จัย โดยนําแบบสอบถามไปขอความร่ วมมือจากกลุ่ มตัวอย่ างให้ ต อบแบบสอบถามด้ วย
ตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนทันที ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้ตอบแบบสอบถาม

7. ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ พศหญิ ง อายุ 20 – 30 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว
4 - 6 คน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมากกว่า 40,000 บาท และมีภมู ิลาํ เนากรุงเทพฯ
และปริมณฑล นอกจากนี้มีงานอดิเรก คือ ดูภาพยนตร์มากที่สดุ รองลงมา คือ ออกกําลังกายหรือ
เล่นกีฬา ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว ในระยะ 1 เดือน ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เคยรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ผักปลอดสารพิษจากสื่อโทรทัศน์ และมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษอยู่ในระดับตํ่า
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิ ษ พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษอยู่ในระดับสูง
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์ ซื้อผักปลอดสารพิษ (Pesticide
Free) มากที่สดุ มีค่าใช้ จ่าย 50-140 บาทต่อครั้ง ต้ องการซื้อผักปลอดสารพิษราคาเฉลี่ยแพงกว่า
ผักทั่วไป 0.5-1 เท่า ซื้อผักปลอดสารพิษจากร้ านโครงการหลวง ผู้มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อ คือ ตนเอง ส่วนใหญ่ บริโภคผักปลอดสารพิษประเภทผักที่นิยมปรุงให้ สุกก่อนบริโภค เช่ น
คะน้ า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ดอกกะหลํ่า ถั่วลันเตา ฯลฯ และมีการนําผักปลอดสารพิ ษไปประกอบ
อาหารประเภทผัดมากที่สุด โดยเหตุ ผลที่ผ้ ู ตอบแบบสอบถามเลื อกซื้อผักปลอดสารพิ ษ เป็ น
อันดับ 1 มากที่สดุ คือ คุณภาพ/ ความสะอาด เหตุผลอันดับ 2 มากที่สดุ คือ ความสดใหม่
เหตุผลอันดับ 3 มากที่สดุ คือ ความปลอดภัย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และภูมิลาํ เนา
แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
บริโภคผักปลอดสารพิษในเรื่องความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ ชนิดของผักปลอดสารพิษที่ซ้ ือ
ค่าใช้ จ่ายซื้อผักปลอดสารพิษต่อครั้ง สถานที่เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผักปลอดสารพิษแตกต่ างกัน และผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และภูมิลาํ เนาแตกต่างกัน มี
ความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ ชนิดของผักปลอดสารพิษที่ซ้ ือ ค่าใช้ จ่ายซื้อผักปลอดสารพิษ
ต่ อ ครั้ ง ราคาเฉลี่ ย ของผั ก ปลอดสารพิ ษ ที่ต้ อ งการซื้ อ สถานที่เ ลื อ กซื้ อผัก ปลอดสารพิ ษ ผู้ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน

8. อภิปรายผลการศึกษา
1. จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิ ษอยู่ ในระดับสูง
สอดคล้ องกับงานวิ จัยของ อิสระ
สินธนกุลไพศาล (2547) ศึกษาเรื่อง “ความรู้และความเข้ าใจของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน
จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภค ผักปลอดภัยส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้ าใจใน
ระดับความรู้มาก
2. จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ 1 - 2 วันต่ อสัปดาห์ ซื้อผักปลอดสารพิษ
(Pesticide Free) มากที่สดุ มีค่าใช้ จ่าย 50-140 บาทต่อครั้ง ต้ องการซื้อผักปลอดสารพิษราคา
เฉลี่ยแพงกว่าผักทั่วไป 0.5 - 1 เท่า ส่วนใหญ่ซ้ ือผักปลอดสารพิษจากร้ านโครงการหลวง ผู้มี
อิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อ คือ ตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ บริโภคผักปลอดสารพิษประเภทผักที่
นิยมปรุงให้ สุกก่อนบริโภค เช่ น คะน้ า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ดอกกะหลํ่า ถั่วลันเตา ฯลฯ มีการนําผัก
ปลอดสารพิษไปประกอบอาหารประเภทผัดมากที่สดุ โดยเหตุผลที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อ
ผักปลอดสารพิษเป็ นอันดับ 1 มากที่สดุ คือ คุณภาพ/ ความสะอาด สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
สุมิตรา กันธะวงค์ (2552) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษจาก
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือก
ซื้อผักปลอดสารพิษด้ วยตัวอง ซื้อผักปลอดสารพิษ 2-3 วันต่อครั้ง มีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผัก
ปลอดสารพิษครั้งละ 51-100 บาท สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศิริเกษ มาลาวงษ์ (2552) ศึกษา
เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร” ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างยินดีซ้ ือผักปลอดสารพิษราคาแพงกว่าผักทั่วไป 0.5 – 1 เท่า
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ฬุริยา สิริภัทรไพศาล (2550) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภค และ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์มาเกต
เขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า ผักปลอดสารพิษที่นิยมบริโภค คือ ผักคะน้ า และ
ชอบบริโภคผักปลอดสารพิษแบบนํามาผัด บุคคลที่มีอทิ ธิพลในการบริโภคผักปลอดสารพิษ คือ
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ตัวเอง และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อริศรา รุ่งแสง (2555) ศึกษาเรื่อง “ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า มี
เหตุผลที่ซ้ ือผักปลอดสารพิษเพราะด้ านคุณภาพ/ ความสะอาด
3. จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และภูมิลาํ เนา
แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ โชคอารี ย์
มั่นอินทร์ (2550) ศึกษาเรื่อง “ความรู้ และพฤติกรรมในการเปิ ดรับสื่อด้ านการบริโภคผักปลอด
สารพิษของชุมชนเมืองและชนบท จังหวัดพิษณุโลก” ผลการศึกษา พบว่า อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ และอาชีพมีความสัมพันธ์กบั ความรู้ในการบริโภคผักปลอดสารพิษ
4. จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การบริโภคผักปลอดสารพิษในเรื่องความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ ชนิดของผักปลอดสารพิษที่
ซื้อ ค่ าใช้ จ่ายซื้อผักปลอดสารพิ ษต่ อครั้ง สถานที่เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ผู้มีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และภูมิลาํ เนาแตกต่างกัน
มีความถี่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ ชนิดของผักปลอดสารพิษที่ซ้ ือ ค่าใช้ จ่ายซื้อผักปลอดสารพิษ
ต่ อ ครั้ ง ราคาเฉลี่ ย ของผัก ปลอดสารพิ ษ ที่ต้ อ งการซื้ อ สถานที่เ ลื อ กซื้ อผั ก ปลอดสารพิ ษ ผู้ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่ าวไว้ ว่า อายุเป็ น
ปัจจัยที่สาํ คัญในการนําไปสู่พฤติกรรมในการซื้อที่แตกต่างกัน ขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลใน
ลักษณะของการมีครอบครัวเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้ องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล
ทําให้ เกิดพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็ นและ
ความต้ องการสินค้ าและบริการที่แตกต่างกัน โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้ า
และบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้ วย รายได้ การออมสินทรัพย์ อํานาจการซื้อ
และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน แนวโน้ มของรายได้ ส่วนบุคคล การออมและอัตราดอกเบี้ย และ
ผู้ท่มี ีการศึกษาสูงมีแนวโน้ มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพดีมากกว่าผู้มีการศึกษาตํ่า โดยแบบ
การดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมแต่ละกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์
ของบุคคลขึ้นอยู่กบั แบบการดํารงชีวิต สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อริศรา รุ่งแสง (2555) ศึกษา
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความถี่ท่ซี ้ ือ/ บริโภคผักปลอดสารพิษ และ
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ายแต่ ละครั้ งที่ซ้ ื อผักปลอดสารพิ ษ โดยเฉลี่ ยแตกต่ า งกัน ผู้ บริ โ ภคที่มีอายุ ระดับ
การศึกษาและรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนแตกต่างกัน มีค่าใช้ จ่ายแต่ละครั้งที่ซ้ ือผักปลอดสารพิษโดย
เฉลี่ยแตกต่ างกัน ผู้บริ โภคที่มีอาชีพและสถานภาพแตกต่ างกัน มีค่าใช้ จ่ายแต่ ละครั้ งที่ซ้ ือผัก
ปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยแตกต่างกัน
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9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ในระยะ 1 เดือน ที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เคยรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษจากสื่อโทรทัศน์ และมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผักปลอด
สารพิษอยู่ในระดับตํ่า แสดงให้ เห็นว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี ไม่มีข่าวสารที่เกี่ยวกับผักปลอด
สารพิษที่มากนัก จึงทําให้ ผ้ ูบริโภครับรู้ข่าวสารน้ อย ดังนั้นผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษที่เป็ น
ผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายควรร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการรณรงค์ให้ ผ้ ูบริโภคได้ เห็นถึง
ความสําคัญของการบริโภคผักปลอดสารพิษเป็ นระยะ ๆ ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็ นการยํา้
เตือนให้ ผ้ ูบริโภคหันมาใส่ใจบริโภคผักปลอดสารพิษกันเป็ นประจําแทนผักทั่วไป
2. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้ องการซื้อผักปลอดสารพิษราคาเฉลี่ย
แพงกว่าผักทั่วไป 0.5-1 เท่า และเหตุผลที่เลือกซื้อผักปลอดสารพิษเป็ นอันดับ 1 มากที่สดุ คือ
คุณภาพ/ ความสะอาด ดังนั้น ผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษที่เป็ นผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายควร
พิจารณาตั้งราคาผักปลอดสารพิษโดยยึดราคาผักปลอดสารพิษให้ ไม่แพงกว่าผักทั่วไป 0.5-1 เท่า
และรั กษามาตรฐานผักปลอดสารพิ ษให้ มีคุณภาพ/ความสะอาด ซึ่งจะทําให้ ผ้ ู บริ โภคมี ความ
ต้ องการซื้อผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น เพราะเห็นว่าราคาที่ซ้ ือผักปลอดสารพิษไม่แพงเกินไปเมื่อ
เทียบกับคุณภาพและความสะอาดที่ได้ รับ
3. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคผักปลอดสารพิษ
ประเภทผักที่นิยมปรุงให้ สกุ ก่อนบริโภค เช่น คะน้ า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ดอกกะหลํ่า ถั่วลันเตา ฯลฯ
และมีการนําผักปลอดสารพิษไปประกอบอาหารประเภทผัดมากที่สดุ ดังนั้น ผู้ประกอบการผัก
ปลอดสารพิษที่เป็ นผู้ผลิตหรื อผู้จัดจําหน่ าย ควรพิจารณานําประเภทผักที่นิยมปรุงให้ สุกก่อน
บริ โ ภคมาทํา เป็ นป้ ายเมนู อ าหารแนะนํา ให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคได้ ท ราบว่ า ผั ก แต่ ล ะชนิ ด สามารถนํา ไป
ประกอบอาหารประเภทผัดอะไรได้ บ้าง และควรมีส่วนประกอบเครื่องปรุงอะไรในเมนู อาหาร
แนะนําบ้ าง ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูบริโภคตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษไปประกอบอาหารได้ ง่ายขึ้น
4. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มกรุงเทพฯ และปริมณฑล เลือกซื้อผักปลอด
สารพิษจากตลาดสดมากที่สดุ และซื้อผักปลอดสารพิษ (Pesticide Free) มากที่สดุ ผู้บริโภคกลุ่ม
ภาคกลางและผู้บริโภคกลุ่มภาคตะวันออกเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากเทสโก้ โลตัส และจากร้ าน
โครงการหลวงมากที่สดุ และทั้งสองกลุ่มซื้อผักปลอดสารพิษ (Pesticide Free) มากที่สดุ ผู้บริโภค
กลุ่มภาคใต้ และผู้บริโภคกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากร้ านโครงการ
หลวงมากที่สดุ โดยผู้บริโภคกลุ่มภาคใต้ ซ้ ือผักเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) และซื้อผัก
ไฮโดรโพนิ กส์ (Hydroponics) มากที่สุด และผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ซื้ อผัก
ไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) มากที่สุด ผู้บริโภคกลุ่มภาคเหนือเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจาก
บิ๊กซีมากที่สุด และซื้อผักปลอดสารพิษ (Pesticide Free) มากที่สุด และผู้บริโภคกลุ่มภาค
ตะวันตก เลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากแมคโคร และจากท๊อปส์มากที่สดุ และซื้อผักเกษตรอินทรีย์
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(Organic Farming) มากที่สดุ ดังนั้น ผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษที่เป็ นผู้จัดจําหน่ายควร
พิจารณานําประเภทผักมาวางจําหน่ายให้ เข้ าถึงกลุ่มผู้บริโภคแต่ละภูมิลาํ เนา

10. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วงได้ ด้ วยความกรุณาของ ดร.เบญจมาภรณ์ อิศรเดช ที่กรุณา
รับเป็ นอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งได้ ให้ คาํ ปรึกษา ข้ อชี้แนะ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําวิจัยจนกระทั่ง
ลุล่วงไปได้ ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่น้ ี
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