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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคผัก      

ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทยีบความรู้ เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเปรียบเทยีบพฤติกรรม

การบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคอาศัยอยู่ในเขต

กรงุเทพมหานครที่เคยซ้ือและบริโภคผกัปลอดสารพิษ โดยทาํการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

และใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

ค่าร้อยละ และสถติิ Chi-square 

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว   

4 - 6 คน รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวมากกว่า 40,000 บาท และมีภมิูลาํเนากรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ความรู้ เกี่ยวกบัผักปลอดสารพิษอยู่ในระดับสงู ความถี่ในการซ้ือผักปลอดสารพิษ 

1 - 2 วันต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 50-140 บาทต่อคร้ัง ซ้ือจากร้านโครงการหลวง ผู้มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือ คือ ตนเอง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่ มีเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 

และภมิูลาํเนาแตกต่างกนั มีความรู้ เกี่ยวกบัผักปลอดสารพิษแตกต่างกนั นอกจากน้ี ผู้บริโภคที่มี

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนของ

ครอบครัว และภมิูลาํเนาแตกต่างกนั มีความถี่ในการซ้ือผักปลอดสารพิษ ชนิดของผักปลอด

สารพิษที่ซ้ือ ค่าใช้จ่ายซ้ือผักปลอดสารพิษต่อคร้ัง ราคาเฉล่ียของผักปลอดสารพิษที่ต้องการซ้ือ 

สถานที่เลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ ผู้มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษแตกต่างกนั 

ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 

 

 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
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1. บทนาํ 
 

 จากกระแสการตื่นตัวในการบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพ โดยผู้บริโภคหันมารับประทาน

ผกักนัมากขึ้น ซ่ึงผักมีความสาํคัญต่อมนุษย์ในฐานะเป็นแหล่งอาหารที่สาํคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

ในผกัมีสิ่งต่าง ๆ ที่จาํเป็นต่อร่างกาย ซ่ึงในอาหารชนิดอื่นมีไม่เพียงพอหรือไม่มี พืชผักเป็นแหล่ง

สาํคัญของธาตุอาหารที่จาํเป็นต่อร่างกายโดยอุดมด้วยธาตุแคลเซียมและธาตุเหลก็ ให้วิตามิน

หลายอย่าง (ไทยเกษตรศาสตร์, 2555)แม้ว่าผักจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกาย แต่ถ้าผักเหล่าน้ันมีการปนเป้ือนสารเคมีในปริมาณที่สงูเกนิกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะทาํให้

เกดิโทษแก่ผู้บริโภคได้ (“เกษตรอาบสารเคมี มหันตภัยทาํลายสขุภาพ”, 2557) 

 ฉะน้ัน ผู้บริโภคจะมีสขุภาพดีได้กม็าจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีและ

เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดังน้ันวิถีการบริโภคผักปลอดสารพิษจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของ

ผู้บริโภคที่รักษ์สขุภาพ ซ่ึงการได้บริโภคผักต่าง ๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณที่เหมาะสม

เป็นประจาํจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่แขง็แรง ไม่เจบ็ป่วยง่าย (“อาหารปลอดภัย เป็นจริงได้ 

ผู้บริโภคต้องแสดงพลังช่วยผู้ผลิต”, 2557) 

 ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันให้ความรู้ เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค 

เพราะถ้าผู้บริโภคมีความรู้ เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษที่ดี ย่อมทาํให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการ

บริโภคผักที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพอนามัย และยังส่งผลให้ผู้บริโภคตื่นตัวและมีพฤติกรรมการซ้ือ

และรับประทานผักปลอดสารพิษ รวมถึงมีความเต็มใจที่ จ่ายเงินเพ่ือสินค้าที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยมีความต้องการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการ

บริโภคผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ซ่ึงผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษที่

เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจาํหน่ายสามารถนาํข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ

วางแผนการตลาดผกัปลอดสารพิษให้สอดคล้องกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

  

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษาความรู้ เกี่ยวกบัผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

     2.2  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 2.3 เพ่ือเปรียบเทยีบความรู้ เกี่ยวกบัผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร  

จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 2.4 เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต 

กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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3.  สมมติฐานของการศึกษา 

       สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จาํนวน

สมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และภมิูลาํเนาแตกต่างกนั มีความรู้ 

เกี่ยวกบัผกัปลอดสารพิษแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จาํนวน

สมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และภมิูลาํเนาแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การบริโภคผกัปลอดสารพิษแตกต่างกนั 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

       1. ทาํให้ทราบถึงความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน

เขตกรงุเทพมหานคร 

 2.  ผู้ประกอบการผกัปลอดสารพิษที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจาํหน่ายสามารถนาํไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรงุการวางแผนการตลาดผกัปลอดสารพิษให้สอดคล้องกบักลุ่ม 

ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 3.  ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับข้อมูล

ผกัปลอดสารพิษดังกล่าว และใช้เป็นหลักฐานอ้างองิทางวิชาการในโอกาสต่อไป 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคอาศัยอยู่ในเขต

กรงุเทพมหานครที่เคยซ้ือและบริโภคผกัปลอดสารพิษ 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาความรู้ เกี่ยวกบัผกัปลอดสารพิษและพฤติกรรมการ

บริโภคผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ขอบเขตด้านตวัแปร 

 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และภมิูลาํเนา 

 ตัวแปรตาม ดงัน้ี 

 1) ความรู้ เกี่ยวกบัผักปลอดสารพิษ ได้แก่ วิธกีารเลือกซ้ือผัก วิธีการล้างผัก และวิธี

เลือกกนิผกั  

 2) พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ได้แก่ ความถี่ในการซ้ือผักปลอดสารพิษ 

ชนิดของผักปลอดสารพิษที่ซ้ือ ค่าใช้จ่ายซ้ือผักปลอดสารพิษต่อคร้ัง ราคาเฉล่ียของผักปลอด

สารพิษที่ต้องการซ้ือ สถานที่เลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ และผู้มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือผัก

ปลอดสารพิษ 
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 ขอบเขตด้านระยะเวลาเกบ็ข้อมูล ระยะเวลาเกบ็ข้อมูลต้นเดือนเมษายน–กลางเดือน

เมษายน 2558 

 
 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทาํการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน 

การวิจัย โดยนําแบบสอบถามไปขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนทนัท ีซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกบัผกัปลอดสารพิษของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

7. ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  

4 - 6 คน รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวมากกว่า 40,000 บาท และมีภมิูลาํเนากรุงเทพฯ 

และปริมณฑล นอกจากน้ีมีงานอดิเรก คือ ดูภาพยนตร์มากที่สดุ รองลงมา คือ ออกกาํลังกายหรือ

เล่นกฬีา ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั ในระยะ 1 เดือน ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เคยรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกบั

ผกัปลอดสารพิษจากสื่อโทรทศัน์ และมีการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกบัผกัปลอดสารพิษอยู่ในระดับตํ่า 

 การศึกษาความรู้ เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความรู้ เกี่ยวกบัผกัปลอดสารพิษอยู่ในระดับสงู 

 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความถี่ในการซ้ือผักปลอดสารพิษ 1 - 2 วันต่อสปัดาห์ ซ้ือผักปลอดสารพิษ (Pesticide 

Free) มากที่สดุ มีค่าใช้จ่าย 50-140 บาทต่อคร้ัง ต้องการซ้ือผกัปลอดสารพิษราคาเฉล่ียแพงกว่า

ผกัทั่วไป 0.5-1 เท่า ซ้ือผกัปลอดสารพิษจากร้านโครงการหลวง ผู้มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือก

ซ้ือ คือ ตนเอง ส่วนใหญ่บริโภคผักปลอดสารพิษประเภทผักที่นิยมปรุงให้สุกก่อนบริโภค เช่น

คะน้า กวางตุ้ ง ผักบุ้ง ดอกกะหลํ่า ถั่วลันเตา ฯลฯ และมีการนําผักปลอดสารพิษไปประกอบ

อาหารประเภทผัดมากที่สุด โดยเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษเป็น  

อนัดับ 1 มากที่สดุ คือ คุณภาพ/ ความสะอาด เหตุผลอนัดับ 2 มากที่สดุ คือ ความสดใหม่ 

เหตุผลอนัดับ 3 มากที่สดุ คือ ความปลอดภัย  

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และภมิูลาํเนา

แตกต่างกนั มีความรู้ เกี่ยวกบัผกัปลอดสารพิษแตกต่างกนั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ

บริโภคผักปลอดสารพิษในเร่ืองความถี่ในการซ้ือผักปลอดสารพิษ ชนิดของผักปลอดสารพิษที่ซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายซ้ือผกัปลอดสารพิษต่อคร้ัง สถานที่เลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ ผู้มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจ

เลือกซ้ือผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และภมิูลาํเนาแตกต่างกัน มี

ความถี่ในการซ้ือผักปลอดสารพิษ ชนิดของผักปลอดสารพิษที่ซ้ือ ค่าใช้จ่ายซ้ือผักปลอดสารพิษ

ต่อคร้ัง ราคาเฉล่ียของผักปลอดสารพิษที่ต้องการซ้ือ สถานที่เลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ ผู้มี

อทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษแตกต่างกนั 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

 1. จากการศึกษาความรู้ เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสระ            

สนิธนกุลไพศาล (2547) ศึกษาเร่ือง “ความรู้และความเข้าใจของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน

จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภค ผักปลอดภัยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน

ระดับความรู้มาก  

 2.  จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซ้ือผักปลอดสารพิษ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์  ซ้ือผักปลอดสารพิษ 

(Pesticide Free) มากที่สดุ มีค่าใช้จ่าย 50-140 บาทต่อคร้ัง ต้องการซ้ือผักปลอดสารพิษราคา

เฉล่ียแพงกว่าผักทั่วไป 0.5 - 1 เท่า ส่วนใหญ่ซ้ือผักปลอดสารพิษจากร้านโครงการหลวง ผู้มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ คือ ตนเอง ซ่ึงส่วนใหญ่บริโภคผักปลอดสารพิษประเภทผักที่

นิยมปรุงให้สุกก่อนบริโภค เช่น คะน้า กวางตุ้ ง ผักบุ้ง ดอกกะหลํ่า ถั่วลันเตา ฯลฯ มีการนาํผัก

ปลอดสารพิษไปประกอบอาหารประเภทผัดมากที่สดุ โดยเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือ

ผักปลอดสารพิษเป็นอนัดับ 1 มากที่สดุ คือ คุณภาพ/ ความสะอาด สอดคล้องกบังานวิจัยของ    

สุมิตรา กันธะวงค์ (2552) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือผักปลอดสารพิษจาก

เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสนิใจเลือก

ซ้ือผักปลอดสารพิษด้วยตัวอง ซ้ือผักปลอดสารพิษ 2-3 วันต่อคร้ัง มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือผัก

ปลอดสารพิษคร้ังละ 51-100 บาท สอดคล้องกบังานวิจัยของ ศิริเกษ มาลาวงษ์ (2552) ศึกษา

เร่ือง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร” ผล

การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างยินดีซ้ือผักปลอดสารพิษราคาแพงกว่าผักทั่วไป 0.5 – 1 เท่า 

สอดคล้องกบังานวิจัยของ ฬริุยา สริิภัทรไพศาล (2550) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมผู้บริโภค และ

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์มาเกต 

เขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า ผักปลอดสารพิษที่นิยมบริโภค คือ ผักคะน้า และ

ชอบบริโภคผักปลอดสารพิษแบบนาํมาผัด บุคคลที่มีอทิธพิลในการบริโภคผักปลอดสารพิษ คือ 
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ตัวเอง และสอดคล้องกบังานวิจัยของ อริศรา รุ่งแสง (2555) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า มี

เหตุผลที่ซ้ือผกัปลอดสารพิษเพราะด้านคุณภาพ/ ความสะอาด  

 3. จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และภมิูลาํเนา 

แตกต่างกนั มีความรู้ เกี่ยวกบัผกัปลอดสารพิษแตกต่างกนั  สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชคอารีย์ 

ม่ันอนิทร์ (2550) ศึกษาเร่ือง “ความรู้ และพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อด้านการบริโภคผักปลอด

สารพิษของชุมชนเมืองและชนบท จังหวัดพิษณโุลก” ผลการศึกษา พบว่า อายุ ระดับการศึกษา  

รายได้ และอาชีพมีความสมัพันธก์บัความรู้ในการบริโภคผกัปลอดสารพิษ  

  4. จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การบริโภคผกัปลอดสารพิษในเร่ืองความถี่ในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ชนิดของผักปลอดสารพิษที่

ซ้ือ ค่าใช้จ่ายซ้ือผักปลอดสารพิษต่อคร้ัง สถานที่เลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ ผู้มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษแตกต่างกนั และผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และภมิูลาํเนาแตกต่างกนั 

มีความถี่ในการซ้ือผักปลอดสารพิษ ชนิดของผักปลอดสารพิษที่ซ้ือ ค่าใช้จ่ายซ้ือผักปลอดสารพิษ

ต่อคร้ัง ราคาเฉล่ียของผักปลอดสารพิษที่ต้องการซ้ือ สถานที่เลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ ผู้มี

อทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษแตกต่างกนั 

 สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวไว้ว่า อายุเป็น

ปัจจัยที่สาํคัญในการนาํไปสู่พฤติกรรมในการซ้ือที่แตกต่างกนั ขั้นตอนการดาํรงชีวิตของบุคคลใน

ลักษณะของการมีครอบครัวเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล 

ทาํให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและ

ความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้า

และบริการที่เขาตัดสนิใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบด้วย รายได้ การออมสนิทรัพย์ อาํนาจการซ้ือ 

และทศันคติเกี่ยวกบัการจ่ายเงิน แนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล การออมและอตัราดอกเบี้ย และ

ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้มีการศึกษาตํ่า โดยแบบ

การดาํรงชีวิตขึ้นกบัวัฒนธรรม ช้ันของสงัคมแต่ละกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์

ของบุคคลขึ้นอยู่กบัแบบการดาํรงชีวิต สอดคล้องกบังานวิจัยของ อริศรา รุ่งแสง (2555) ศึกษา

เร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีความถี่ที่ซ้ือ/ บริโภคผักปลอดสารพิษ และ

ด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังที่ ซ้ือผักปลอดสารพิษ โดยเฉล่ียแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับ

การศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังที่ซ้ือผักปลอดสารพิษโดย

เฉล่ียแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอาชีพและสถานภาพแตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังที่ซ้ือผัก

ปลอดสารพิษโดยเฉล่ียแตกต่างกนั  
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9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบประเดน็ที่น่าสนใจ ดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ในระยะ 1 เดือน ที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เคยรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกบัผกัปลอดสารพิษจากสื่อโทรทศัน์ และมีการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกบัผักปลอด

สารพิษอยู่ในระดับตํ่า แสดงให้เหน็ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีไม่มีข่าวสารที่เกี่ยวกบัผักปลอด

สารพิษที่มากนัก จึงทาํให้ผู้บริโภครับรู้ ข่าวสารน้อย ดังน้ันผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษที่เป็น

ผู้ผลิตหรือผู้จัดจาํหน่ายควรร่วมมือกบัภาครัฐและภาคเอกชนในการรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้เหน็ถึง

ความสาํคัญของการบริโภคผกัปลอดสารพิษเป็นระยะ ๆ ผ่านทางสื่อโทรทศัน์ เพ่ือเป็นการยํา้ 

เตือนให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจบริโภคผกัปลอดสารพิษกนัเป็นประจาํแทนผกัทั่วไป 

 2. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการซ้ือผักปลอดสารพิษราคาเฉล่ีย

แพงกว่าผักทั่วไป 0.5-1 เท่า และเหตุผลที่เลือกซ้ือผักปลอดสารพิษเป็นอนัดับ 1 มากที่สดุ คือ 

คุณภาพ/ ความสะอาด ดังน้ัน ผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจาํหน่ายควร

พิจารณาตั้งราคาผกัปลอดสารพิษโดยยึดราคาผกัปลอดสารพิษให้ไม่แพงกว่าผกัทั่วไป 0.5-1 เท่า 

และรักษามาตรฐานผักปลอดสารพิษให้มีคุณภาพ/ความสะอาด ซ่ึงจะทาํให้ผู้บริโภคมีความ

ต้องการซ้ือผักปลอดสารพิษเพ่ิมขึ้น เพราะเหน็ว่าราคาที่ซ้ือผักปลอดสารพิษไม่แพงเกินไปเม่ือ

เทยีบกบัคุณภาพและความสะอาดที่ได้รับ 

 3. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคผักปลอดสารพิษ

ประเภทผักที่นิยมปรุงให้สกุก่อนบริโภค เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ดอกกะหลํ่า ถั่วลันเตา ฯลฯ 

และมีการนาํผักปลอดสารพิษไปประกอบอาหารประเภทผัดมากที่สดุ ดังน้ัน ผู้ประกอบการผัก

ปลอดสารพิษที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจาํหน่าย ควรพิจารณานําประเภทผักที่นิยมปรุงให้สุกก่อน

บริโภคมาทาํเป็นป้ายเมนูอาหารแนะนําให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผักแต่ละชนิดสามารถนําไป

ประกอบอาหารประเภทผัดอะไรได้บ้าง และควรมีส่วนประกอบเคร่ืองปรุงอะไรในเมนูอาหาร

แนะนาํบ้าง ซ่ึงจะทาํให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซ้ือผกัปลอดสารพิษไปประกอบอาหารได้ง่ายขึ้น  

 4. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มกรุงเทพฯ และปริมณฑล เลือกซ้ือผักปลอด

สารพิษจากตลาดสดมากที่สดุ และซ้ือผักปลอดสารพิษ (Pesticide Free) มากที่สดุ ผู้บริโภคกลุ่ม

ภาคกลางและผู้บริโภคกลุ่มภาคตะวันออกเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษจากเทสโก้โลตัส และจากร้าน

โครงการหลวงมากที่สดุ และทั้งสองกลุ่มซ้ือผกัปลอดสารพิษ (Pesticide Free) มากที่สดุ ผู้บริโภค

กลุ่มภาคใต้และผู้บริโภคกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษจากร้านโครงการ

หลวงมากที่สดุ โดยผู้บริโภคกลุ่มภาคใต้ซ้ือผักเกษตรอนิทรีย์ (Organic Farming) และซ้ือผัก

ไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) มากที่สุด และผู้บริโภคกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ้ือผัก

ไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) มากที่สุด ผู้บริโภคกลุ่มภาคเหนือเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษจาก  

บิ๊กซีมากที่สุด และซ้ือผักปลอดสารพิษ (Pesticide Free) มากที่สุด และผู้บริโภคกลุ่มภาค

ตะวันตก เลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษจากแมคโคร และจากทอ๊ปสม์ากที่สดุและซ้ือผักเกษตรอนิทรีย์ 
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(Organic Farming) มากที่สดุ ดังน้ัน ผู้ประกอบการผักปลอดสารพิษที่เป็นผู้จัดจาํหน่ายควร

พิจารณานาํประเภทผกัมาวางจาํหน่ายให้เข้าถงึกลุ่มผู้บริโภคแต่ละภมิูลาํเนา 
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