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 การศึกษาในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลจากผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษ ท่ี
ก าหนดจากการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 191 รายจากร้านคา้ 3 แห่งท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ ความคาดหวงั และความพึง
พอใจของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษ โดยใชส้ถิติศึกษาและวิเคราะห์ หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าร้อยละ และหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
โดยใชส้ถิติไคสแควร์ (chi-square test )โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และวดัระดบั
ความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจดว้ยมาตรวดัของ Likert (Likert scale) 

ผลการศึกษาได ้พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นหญิง เป็นผูท่ี้มีการศึกษาและหนา้ท่ีการงาน
รวมถึงภาระความรับผดิชอบในครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสามารถซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภคเพื่อ
ความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพได้ดีในระดับหน่ึง ผลท่ีได้จากการเปรียบเทียบวดัระดับความ
คาดหวงัและความพึงพอใจท่ีไดรั้บทั้ง 4 ด้าน คือ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ด้านราคา ดา้น
ความสะดวกในการซ้ือ และดา้นวิธีการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บในทุกดา้นท่ีกล่าวมา มากกวา่ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการซ้ือผกัมา
บริโภค ส่วนในดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พบวา่ส่วนใหญ่ซ้ือเพราะเพื่อนแนะน า มีการบริโภคมา
เป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการซ้ือผกัทัว่ไปมาบริโภคร่วมดว้ยโดยให้เหตุผลวา่ เพราะผกั
ปลอดสารพิษหาซ้ือได้ยากและมีแหล่งขายน้อย การซ้ือแต่ละคร้ังจะเน้นเร่ืองความสดใหม่และดู
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ตราวนัท่ีผลิตและหมดอายุ ดูความน่าเช่ือถือโดยจะซ้ือในวนัท างานช่วงเท่ียงเป็นตน้ไป และเม่ือน า
ผลการศึกษามาท าการทดสอบเพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดตวั
แปรอิสระคือ ปัจจยัส่วนบุคคล กบัตวัแปรตามคือพฤติกรรมและความคาดหวงัว่าการบริโภคผกั
ปลอดสารพิษจะท าให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา มีเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร
เก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ ดว้ยสถิติไคสแควร์ (chi-square test) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 ผลการทดสอบไดพ้บวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัยีห่อ้ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง ส่ือโทรทศัน์ พนกังาน
ขายและส่ือใบปลิว ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษ
จะท าให้สุขภาพแข็งแรง และค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายต่อคร้ังและส่ือ
โทรทศัน์ รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษจะมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา 
และค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง ท่ีอยูปั่จจุบนัมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือถือของร้านจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
และพนกังานขาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประกิจ (2541:126) ท่ีพบว่าระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความรู้ เจตคติและการปฏิบติัทางสุขภาพอนามยัของคน สอดคลอ้ง
กบัศิริวรรณและคณะ (2538) และกนัตพร (2548) ในเร่ืองความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 
 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภค คือ ควรมีการตรวจสอบความปลอดสารพิษของ
ผกัท่ีวางขายในร้านคา้ รวมทั้งเพิ่มชนิดของผกัท่ีขายให้มากข้ึน ควรปรับราคาผกัปลอดสารพิษ
ไม่ให้มีความแตกต่างจากผกัทัว่ไปในทอ้งตลาดมากนัก และเพิ่มสถานท่ีจดัจ าหน่ายให้มากข้ึน
พร้อมกบัมีการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และมีการติดป้ายตรารับรองความปลอดภยัในตวั
สินคา้  

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูศึ้กษา คือ ควรส่งเสริมให้ผูผ้ลิตและผูซ้ื้อมีการรวมกลุ่ม
กนัท าระบบการตลาดท่ีผูบ้ริโภคสามารถให้การสนับสนุนผูผ้ลิต ควรมีการเพิ่มช่องทางการจดั
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษใหม้ากข้ึน ส่วนขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีหลากหลายมากข้ึน ทั้ งจาก ร้านค้าและตลาดนัดผกัปลอดสารพิษ ศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษระหวา่งผูซ้ื้อจากร้านคา้ผกัปลอดสารพิษโดยตรง กบัผู ้
ซ้ือจากตลาดนดั รวมถึงอาจศึกษาความแตกต่างในคุณลกัษณะผูซ้ื้อและไม่ซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
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 ABSTRACT 
 

This study used questionnaires to collect data from one hundred and ninety-one 
pesticide-free vegetable buyers randomly selected from three stores in Muang District, Chiang 
Mai Province and was aimed at (1) exploring buying behavior (2) expectations and (3) 
satisfaction among pesticide-free vegetable buyers.  Statistics were used to study, analyze and 
determine mean, standard deviation and percentage values. Chi-square test were used to 
determine the relationship between demographic factors and behavior in buying pesticide-free 
vegetables with statistical significance set at 0.05. Expectations and satisfaction were measured 
with a Likert Scale. 

According to the findings, most of the consumers were females with educations, 
occupations and household responsibilities enabling them to buy pesticide-free vegetables to 
consume for safety and good health. In comparing the expectations and satisfaction in terms of 
four aspects, namely, consumer demand, price, purchase convenience and communication with 
consumers, found the consumers in the sample group to have higher expectation levels than 
satisfaction in purchasing vegetables.  With regard to buying behavior, most of the samples were 
found to have purchased at the recommendations of friends.  Furthermore, the samples had been 
buying ordinary vegetables for consumption for a long time because pesticide-free vegetables are 
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difficult to buy with fewer sale sources. Each purchase was focused on freshness by looking at 
seals for production and expiration dates and viewing reliability by buying at noon on a business 
day.  When the findings were tested to determine the relationships among the variables involved 
by setting independent variables as personal factors and setting dependent variables as consumer 
behavior and expectations of good health for consumers from pesticide-free vegetable 
consumption, proper quality in terms of price and documents disseminating news and information 
regarding pesticide-free vegetables with chi-square test  by setting statistical significance at 0.05.  
The test results revealed age to be related to brand, cost per purchase, television media, 
salespersons and leaflets.  The level of the study was found to be related to expectations of good 
health from pesticide-free vegetable consumption and cost per purchase. Occupation was found to 
be related to cost per purchase and television media. Income was related to expectations of 
suitable pesticide-free vegetable quality in terms of price and cost per purchase. Current address 
was found to be related to reliability of pesticide-free vegetable scores and salespersons with 
statistical significance. 

The findings of this study concurred with the study of Prakit (1998:126) who found 
different educational attainments to influence the knowledge, attitude and health practices of 
people in concurrence with Siriwan and colleagues (1995) and Kantaporn (2005) on the issue of 
consumer expectations. 
 Consumer opinions and recommendations were that pesticide-free vegetables sold in 
stores should be tested and vegetable variety should be increased. Pesticide-free vegetable prices 
should not be much different from vegetables in the market and there should be more distribution 
facilities with public relations to make stores known and labels to guarantee product safety. 

The researcher’s opinions and recommendations are that pesticide-free vegetable 
producers and buyers should be promoted in forming marketing groups in which consumers can 
support producers.  Furthermore, pesticide-free vegetable distribution channels should be 
increased. Concerning recommendations for future research, future studies should be conducted 
in sample groups with more variety from pesticide-free vegetable stores and markets. Future 
studies should compare pesticide-free vegetable consumer behaviors between the consumers who 
buy directly from pesticide-free vegetable stores and consumers who buy from markets together 
with investigations into the differences in consumer characteristics and consumers who do not 
purchase pesticide-free vegetables. 


