
บทที ่4 
ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนปัญหาและขอ้เสนอแนะ ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 191 ราย  จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือผกัท่ีร้านจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ 3 แห่ง ได้แก่ 1. ร้าน
โครงการหลวงสาขาสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 2. ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้เกษตรชุมชนปลอด
สารพิษ ในศูนยว์ิจยัระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และ 3. ร้าน
ผกัดี ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาแต่ละดา้นมีดงัน้ี 
 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 40-60 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ข้ึนไป เป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐ รัฐวสิาหกิจ มีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทต่อเดือน มีภูมิล าเนาอยู่
ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอ้มูลท่ีรวบรวมได้ จะพบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภคเป็นผูมี้การศึกษาสูงในระดบัหน่ึง มีอาชีพการงานท่ี
มัน่คงและมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัดี สมาชิกในครัวเรือนมีไม่มากและส่วนใหญ่มีงานท าแลว้ ซ่ึงแสดง
วา่ โดยความรู้ หนา้ท่ี รายไดแ้ละภาระความรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัวเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมี
โอกาสและสามารถท่ีจะให้ความตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่ในการเลือกบริโภคอาหารท่ีมี
คุณประโยชน์และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพร่างกายทั้งต่อตนเองและครอบครัวได ้(ตาราง 4.1) 
 
ตาราง 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
59 

132 

 
30.89 
69.11 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

อายุ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 
20-39 ปี 
40-60 ปี 
มากกวา่ 60 ปี 

 
1 

63 
92 
35 

 
0.52 

32.98 
48.17 
18.32 

ระดับการศึกษา 
 ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวา่ปริญญาโท 

 
33 
79 
54 
25 

 
17.28 
41.36 
28.27 
13.09 

อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 
ขา้ราชการ พนกังานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจส่วนตวั 
พนกังานทัว่ไป 

 
15 
86 
65 
25 

 
7.85 

45.03 
34.03 
13.09 

รายได้ต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป  

 
38 
38 

115 

 
19.90 
19.90 
60.21 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
อ.รอบนอก ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคเหนือ  
จงัหวดัอ่ืนๆ (พิษณุโลก, ชยันาท, นครปฐม, สมุทรสงคราม 

และกรุงเทพฯ อยา่งละ 1คน) 

 
137 
39 
10 
5 

 
71.73 
20.42 
5.24 
2.62 
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ตาราง 4.1 (ต่อ)  
ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน    
1-2 คน 
3-4 คน 
5-6 คน 
7 คนข้ึนไป 

 
49 

107 
28 
7 

 
25.66 
56.02 
14.66 
3.66 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 
หมายเหตุ : จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 191 ราย 
 

 4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค 
จากผลการศึกษาไดพ้บวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภคเป็นเวลา 1-5 ปี

และซ้ือผกัทัว่ไปมาบริโภคดว้ย โดยมีเหตุผลวา่การหาซ้ือผกัปลอดสารพิษหายากมีแหล่งขายน้อย
ในขณะท่ีผกัทัว่ไปหาซ้ือไดง่้ายกวา่ โดยส่วนใหญ่จะซ้ือผกัปลอดสารพิษชนิดท่ีบริโภคส่วนใบ และ
มีหลกัเกณฑใ์นการซ้ือคือดูท่ีความสดใหม่ มีการบรรจุในถุงพลาสติกใส ซ้ือเพื่อน าไปบริโภคเอง มี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังประมาณ  101-200 บาทต่อผกั 3-4 ชนิด ส่วนใหญ่จะซ้ือช่วงหลงัเท่ียงถึง
เย็นเม่ือเลิกงานแล้ว โดยซ้ือสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง และซ้ือในวนัท างาน(วนัธรรมดา) ด้วยตนเอง 
ส าหรับสถานท่ีซ้ือ คือ ร้านขายผกัปลอดสารพิษโดยตรง เพราะมีคุณภาพ เช่ือถือได ้โดยมีเพื่อนเป็น
ผูบ้อกแหล่งจ าหน่าย โดยการส่ือสารแบบปากต่อปาก และแมร้ายไดล้ดลงก็ยงัคงมีการซ้ือผกัปลอด
สารพิษตามปกติ และคิดวา่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือแมแ้ต่ปัจจยัดา้นการเมืองและวฒันธรรม ประเพณี 
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ แต่ส าหรับปัจจยัด้านครอบครัว เหตุผลท่ีต้องการ
บริโภคผกัปลอดสารพิษ คือ ความตระหนกัในเร่ืองสุขภาพเป็นส าคญั (ตาราง 4.2) 
ตาราง 4.2 พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค 

พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพษิ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ระยะเวลาการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค   
นอ้ยกวา่ 1 ปี 
1-5 ปี 
5-10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 
อ่ืนๆ (ซ้ือเป็นคร้ังแรก และซ้ือเป็นบางโอกาส) 

14 
76 
40 
59 
2 

7.33 
39.79 
20.94 
30.89 
1.05 
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ตาราง 4.2 (ต่อ) 
พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพษิ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

การเลอืกซ้ือผกัปลอดสารพษิและผกัทัว่ไปมาบริโภค   
1. ซ้ือทั้ง 2 อยา่ง 
2. ซ้ือเฉพาะผกัปลอดสารพิษ 

164 
27 

85.86 
14.14 

   

เหตุผลทีซ้ื่อทั้งผกัทั้ง 2 อย่าง เพราะ 
1. ผกัทัว่ไปมีความหลากหลาย 
2. ผกัทั่วไปหาซ้ือง่าย สะดวก ประหยดัเวลา การ

เดินทาง เป็นทางผา่นหรืออยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั 
3. ผกับางอยา่งในตลาด สดมากกวา่ 
4. บางอยา่งไม่มีขาย หาซ้ือไม่ได ้หรือหมด 
5. สถานท่ีจ าหน่ายมีนอ้ย ไม่มีขายในบางท่ี 
6. ผกัทัว่ไปราคาถูกกวา่ 

 
10 
60 

 
1 

32 
11 
8 

 
5.24 
31.42 

 
0.52 
16.75 
5.76 
4.19 

เหตุผลทีซ้ื่อเฉพาะผกัปลอดสารพษิอย่างเดียว เพราะ 
1. ผกัทัว่ไปมีกล่ินเหมน็ 
2. ผกัทัว่ไปไม่ปลอดภยั 
3. กลวัสารพิษตกคา้ง จากยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญา้ 

สารเคมีต่างๆ 

 
1 
9 
9 

 
0.52 
4.71 
4.71 

ผูท่ี้ไม่ใหเ้หตุผล 50 26.18 
   

ประเภทผกัปลอดสารพษิที่นิยมซ้ือมาบริโภค*   
ผกับริโภคส่วนราก 
ผกับริโภคส่วนล าตน้ 
ผกัท่ีบริโภคส่วนใบ 
ผกัท่ีบริโภคส่วนดอก 
ผกัท่ีบริโภคส่วนผล 
อ่ืนๆ ( ผกัพ้ืนบา้น 3คน, ยอดผกั 3 คนและเห็ด 2 คน) 

80 
56 

166 
118 
94 
8 

41.88 
29.32 
86.91 
61.78 
49.21 
4.19 
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ตาราง 4.2 (ต่อ) 
พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพษิ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

หลกัเกณฑ์ในการเลอืกซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภคแต่ละคร้ัง*   
ดูความเหมาะสมของราคา 
ดูตรายีห่้อ 
ดูบรรจุภณัฑ์ 
ดูจากลกัษณะภายนอกของผกัท่ีซ้ือ 
ดูความสดใหม่ 
ดูความสะดวก/บริการ 
ดูความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจ าหน่าย 
ดูตราประกนัความปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง 
ไม่มีหลกัเกณฑ ์ 
อ่ืนๆ ( ดูวนัเดือนปี ท่ีผลิต) 

113 
52 
53 
47 

144 
35 

100 
96 
7 
1 

59.16 
27.22 
27.75 
24.61 
75.39 
18.32 
52.36 
50.26 
3.66 
0.52 

   

บรรจุภัณฑ์ผกัปลอดสารพษิทีช่อบ*   
กล่องพลาสติกใส  
ถุงพลาสติกใส 
ไม่ใส่บรรจุภณัฑแ์ต่วางไวใ้ห้เลือกซ้ือตามชอบ 
อ่ืนๆ (ขอใหส้ะอาด ปลอดภยั 4 คน, บรรจุภณัฑท่ี์ระบุวนัผลิต-

หมดอายชุดัเจน 1 คน, ไม่ระบุ 1 คน, บรรจุภณัฑท่ี์ปลอดภยั 
เช่นใบตอง ตอก 1 คนและถาดกระดาษหุม้พลาสติก 1 คน) 

19 
125 
50 
9 

9.95 
65.44 
26.18 
4.71 

   

วตัถุประสงค์ของการซ้ือผกัปลอดสารพษิจากร้านค้า*   
บริโภคเอง 
ซ้ือไปเป็นของฝาก 
บริโภคภายในครอบครัว 
น าไปจ าหน่ายต่อ 
อ่ืนๆ ( ช่วยโฆษณาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของเจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา

แลกเปล่ียนจากต่างประเทศ) 

119 
26 
110 
2 
1 

62.30 
13.61 
57.59 
1.05 
0.52 
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ตาราง 4.2  (ต่อ) 
พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพษิ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผกัปลอดสารพษิแต่ละคร้ังโดยเฉลีย่   
นอ้ยกวา่ 50 บาท 
 51 – 100 บาท 
101 – 200 บาท 
มากกวา่ 200 บาท 

10 
50 
73 
58 

5.24 
26.18 
38.22 
30.37 

   

จ านวนชนิดผกัปลอดสารพษิทีซ้ื่อแต่ละคร้ังโดยเฉลีย่   
1-2 ชนิด 
3-4 ชนิด 
4-5 ชนิด 
มากกวา่ 5 ชนิด 

23 
104 
41 
23 

12.04 
54.45 
21.47 
12.04 

   

ช่วงเวลาทีนิ่ยมและสะดวกซ้ือผกัปลอดสารพษิ*   
8.00-12.00 น. 
12.01-17.00 น. 
17.01-20.00 น. 
อ่ืนๆ (แลว้แต่สะดวก 17 คน , 6.00-7.00 น. 2 คน) 

52 
84 
50 
19 

27.22 
43.98 
26.18 
9.95 

   

ความถี่ในการซ้ือผกัปลอดสารพษิ   
ทุกวนั 
2-3 คร้ัง/สัปดาห์ 
สัปดาห์ละคร้ัง 
2-3 คร้ัง/เดือน 
เดือนละคร้ัง 
อ่ืนๆ ( ไม่แน่นอนแลว้แต่โอกาส 7 คน ,นานๆ คร้ัง 6 คน ) 

 

14 
88 
61 
14 
1 

13 
 

7.33 
46.07 
31.94 
7.33 
0.52 
6.81 

 



36 

 

ตาราง 4.2 (ต่อ) 
พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพษิ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

วนัทีซ้ื่อผกัปลอดสารพษิ*   
วนัธรรมดา จนัทร์-ศุกร์ 
วนัหยดุสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย ์
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
อ่ืนๆ ( แลว้แต่โอกาสและความสะดวกในการซ้ือ ) 

117 
94 
3 
18 

61.26 
49.21 
1.57 
9.42 

   

วธีิการซ้ือผกัปลอดสารพษิ*   
ซ้ือดว้ยตนเอง 
ฝากคนอ่ืนซ้ือให้ 
แม่บา้นซ้ือให้ 
ใหค้นในครอบครัวซ้ือ 

180 
8 
5 
19 

94.24 
4.19 
2.62 
9.95 

   

สถานทีซ้ื่อผกัปลอดสารพษิ*   
ตลาดสด 
ตลาดนดั 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านขายผกัปลอดสารพิษโดยตรง 
อ่ืนๆ  (แม่คา้ขายใกลบ้า้น 2 คน,เกษตรกรมาขายโดยตรงท่ี
ท างาน 3 คน,เจเจมาร์เก็ต 1 คน,สาธารณสุขเชียงใหม่ 2 คน) 

36 
37 
92 

147 
8 

18.85 
19.37 
48.17 
76.96 
4.19 

   

เหตุผลทีซ้ื่อผกัปลอดสารพษิจากร้านค้า*   
เพราะสะดวก 
เพราะมีคุณภาพเช่ือถือได ้
เพราะมีสินคา้ใหเ้ลือกมาก 
เพราะมีราคาถูก 
อ่ืนๆ ( ใกลบ้า้น 3 คน,ใกลท่ี้ท างาน 2 คน) 

115 
125 
43 
21 
5 

60.21 
65.44 
22.51 
10.99 
2.62 
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ตาราง 4.2 (ต่อ) 
พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพษิ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ส่ือทีท่ าให้รู้จักสถานทีจ่ าหน่ายผกัปลอดสารพษิ*   
คนในครอบครัว 
เพื่อน 
วทิยกุระจายเสียง 
Internet 
หนงัสือพิมพ/์วารสาร/แผน่พบั/ใบปลิว 
อ่ืนๆ ( คน้หาขอ้มูลเอง 14 คน, พบเห็นโดยบงัเอิญ 29,จากทีว ี 5 คน, 

จากเครือข่ายผูบ้ริโภค 1 คน) 

63 
72 
8 

15 
41 
49 

32.98 
37.70 
4.19 
7.85 

21.46 
25.65 

   

แหล่งประชาสัมพนัธ์ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพษิ*   
โทรทศัน์ 
ป้ายโฆษณา 
พนกังานขาย 
ใบปลิว 
แบบบอกต่อ(ปากต่อปาก) 

52 
65 
56 
58 
97 

27.22 
34.03 
29.32 
30.37 
50.78 

   

พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพษิเมื่อรายได้ลดลง   
ยงัคงซ้ือตามปกติ 
ซ้ือลดลง 
ไม่ซ้ือผกัปลอดสารพิษแต่ซ้ือผกัทัว่ไปในตลาดสดแทน 
อ่ืนๆ (ปลูกกินเอง) 

149 
38 
3 
1 

78.01 
19.90 
1.57 
0.52 

   

ช่องทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ทีม่ีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษ*   
e-mail 
facebook 
website 
twitter 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

21 
33 
38 
2 
119 

10.99 
17.28 
19.90 
1.05 

62.30 
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ตาราง 4.2 (ต่อ)   
พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพษิ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพษิ   
ดา้นการเมือง: การบริหารงานของพรรครัฐบาล 

มีผล 
ไม่มีผล 

 
16 

175 

 
8.38 

91.62 
   

ดา้นวฒันธรรม ประเพณี  
มีผล 
ไม่มีผล  

 
68 
123 

 
35.60 
64.40 

   

ดา้นครอบครัว  
มีผล 
ไม่มีผล 

 
143 
48 

 
74.87 
25.13 

   

เหตุผลที่ปัจจัยด้านครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผกัปลอด
สารพษิ* 

  

- เพราะอยากใหทุ้กคนมีสุขภาพดี แขง็แรงมากท่ีสุด  
- เพราะการกินอาหารดว้ยกนัในครอบครัวท าให้กระตุน้การ
ซ้ือเน่ืองจากทุกคนความตอ้งการ ชอบ และเคยชิน  
- เพราะการบริโภคผกัปลอดสารช่วยลดความกังวลเร่ือง
สารพิษตกคา้ง ลดความเส่ียงจากการเกิดโรค   
- เพราะมีความสบายใจเม่ือรู้ว่าคนในครอบครัวได้กินผกั
ปลอดสาร   
- เพราะเนน้สนบัเร่ืองสุขภาพ  
- ไม่ใหเ้หตุผล 

44 
26 

 
12 

 
5 
 
3 
53 

23.04 
13.61 

 
6.28 

 
2.62 

 
1.57 

27.75 
   

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555            
หมายเหตุ:  * เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ โดยใชฐ้านกลุ่มตวัอยา่ง 191 รายในการค านวณค่าร้อยละ  
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4.3  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัความคาดหวงัและพฤติกรรมจาก
การซ้ือผกัปลอดสารพษิ 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคาดหวงัและพฤติกรรมจาก
การซ้ือผกัปลอดสารพิษดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ ( chi-square test ) โดยไดก้ าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยมีสมมติฐานการศึกษาดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัว่าการบริโภคผกัปลอด
สารพิษจะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง ปลอดภยัจากโรคร้าย เช่น มะเร็ง 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นอายุ กบัความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยั
จากโรคร้าย เช่น มะเร็ง พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 3.293 และค่า sig = .771 ( p > .05) นัน่
แสดงวา่อายุกบัความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยัจาก
โรคร้ายเช่น มะเร็ง ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบัความคาดหวงัวา่การบริโภค
ผกัปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยัจากโรคร้ายเช่น มะเร็ง พบวา่ ค่า Pearson Chi-
Square = 24.395 และค่า sig= .004 ( p < .05) นัน่แสดงวา่ระดบัการศึกษากบัความคาดหวงัวา่การ
บริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยัจากโรคร้ายเช่น มะเร็ง มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือหากระดบัการศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปจะส่งผล
ให้ความคาดหวงัว่าการบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยัจากโรคร้ายเช่น 
มะเร็ง มีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกันทั้ งน้ี พบว่า ผูซ้ื้อในทุกระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีความ
คาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ กบัความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอด
สารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยัจากโรคร้ายเช่น มะเร็ง พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 
15.918 และค่า sig= .069 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบัความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอด
สารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยัจากโรคร้ายเช่น มะเร็ง ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน กบัความคาดหวงัวา่การบริโภค
ผกัปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยัจากโรคร้ายเช่น มะเร็ง พบวา่ ค่า Pearson Chi-
Square = 6.617 และค่า sig= .358 ( p > .05) นัน่แสดงวา่รายไดต่้อเดือนกบัความคาดหวงัวา่การ
บริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรงปลอดภยัจากโรคร้ายเช่น มะเร็ง ไม่มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นท่ีอยูปั่จจุบนั กบัความคาดหวงัวา่การบริโภคผกั
ปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยัจากโรคร้ายเช่น มะเร็ง พบว่า ค่า Pearson Chi-
Square = 3.321 และค่า sig= .950 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยูปั่จจุบนักบัความคาดหวงัวา่การบริโภค
ผกัปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภยัจากโรคร้ายเช่น มะเร็ง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.3) 
 
ตาราง 4.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษ

จะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรงปลอดภยัจากโรคร้าย 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าใหสุ้ขภาพ

แขง็แรง ปลอดภยัจากโรคร้ายเช่นมะเร็ง 
 

ค่าสถิติ 
 คาดหวงันอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด  

1.อาย ุ      
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 0 (0.00) 7 (10.94) 14 (21.88) 43 (67.19) X2 = 3.293 
 - 40-60 ปี 1 (1.09) 9 (9.78) 22 (23.91) 60 (65.22) df = 6 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

0 (0.00) 4 (11.43) 12 (34.29) 19 (54.29) p = .771 

2. ระดบัการศึกษา      
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 1(3.03) 2 (6.06) 14(42.42) 16 (48.48) X2 = 24.395 
- ปริญญาตรี 0 (0.00) 10 (12.66) 16 (20.25) 53 (67.09) df = 9 
- ปริญญาโท 0 (0.00) 2 (3.64) 10 (18.18) 43 (78.18) p = .004 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

0 (0.00) 6 (25.00) 8 (33.33) 10 (41.67)  

3. อาชีพ      
- นกัเรียน นกัศึกษา 0 (0.00) 2 (13.33) 5 (33.33) 8 (53.33) X2 = 15.918 
- ขา้ราชการ พนกังานรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ 

0 (0.00) 5 (5.81) 15 (17.44) 66 (76.74) df = 9  
p = .069 

- ธุรกิจส่วนตวั 1 (1.54) 8 (12.31) 23 (35.38) 33 (50.77)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

0 (0.00) 5 (20.00) 5 (20.00) 15 (60.00)  

4. รายไดต้่อเดือน      
- นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  0 (0.00) 4 (10.53) 13 (34.21) 21 (55.26) X2 = 6.617 
-10,000 -20,000 บาท  1 (2.63) 5 (13.16) 8 (21.05) 24 (63.16) df = 6 
- มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 
 

0 (0.00) 11 (9.57) 27 (23.48) 77 (66.96) p = .358 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าใหสุ้ขภาพ

แขง็แรง ปลอดภยัจากโรคร้ายเช่นมะเร็ง 
 

ค่าสถิติ 
 คาดหวงันอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด  

5. ท่ีอยูปั่จจุบนั      
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 1 (0.73) 15 (10.95) 37 (27.01) 84 (61.31) X2 = 3.321 
-อ าเภอรอบนอก 0 (0.00) 4 10.26) 8 (20.51) 27 (69.23) df = 9 
-จงัหวดัอ่ืน ๆในภาคเหนือ 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (20.00) 8 (80.00) p = .950 
- จงัหวดัอ่ืนๆ 0 (0.00) 1 (20.00) 1 (20.00) 3 (60.00)  
ท่ีมา:  จากการค านวณ 
หมายเหตุ :  ตวัเลขในวงเลบ็ คือ จ านวนร้อยละ 
 

สมมติฐานที ่2  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือ
จะมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา 

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นอาย ุกบัความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือจะมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา พบวา่ ค่า Pearson 
Chi-Square = 11.786 และค่า sig= .067 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อายุกบัความคาดหวงัท่ีวา่ผกัปลอด
สารพิษท่ีซ้ือจะมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบัความคาดหวงัวา่ผกัปลอด
สารพิษท่ีซ้ือจะมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 11.391 และค่า sig = 
.250 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ระดบัการศึกษากบัความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือจะมีคุณภาพ
เหมาะสมกบัราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ กบัความคาดหวงัว่าผกัปลอดสารพิษท่ี
ซ้ือจะมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 10.784 และค่า sig = .291  
( p > .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบัความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือจะมีคุณภาพเหมาะสมกบั
ราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน กบัความคาดหวงัว่าผกัปลอด
สารพิษท่ีซ้ือจะมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 16.357 และค่า  
sig= .012 ( p < .05) นัน่แสดงวา่รายไดต่้อเดือนกบัความคาดหวงัว่าผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือจะมี
คุณภาพเหมาะสมกบัราคา มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  กล่าวคือหาก
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รายได้มีการเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้ความคาดหวงัว่าผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือจะมีคุณภาพ
เหมาะสมกบัราคามีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ทั้งน้ีพบว่า ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ในทุกรายได้ มีความ
คาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านท่ีอยู่ปัจจุบนั กับความคาดหวงัว่าผกัปลอด
สารพิษท่ีซ้ือจะมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 13.582 และค่า  
sig = .138 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยูปั่จจุบนักบัความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือจะมีคุณภาพ
เหมาะสมกบัราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.4) 

 
ตาราง 4.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษจะมีคุณภาพ

เหมาะสมกบัราคา 
ปัจจยัส่วนบุคคล ความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา ค่าสถิติ 

 คาดหวงันอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด  
1.อาย ุ      
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 0 (0.00) 6 (9.38) 25 (39.06) 33 (51.56) X2 = 11.786 
 - 40-60 ปี 2 (2.17) 9 (9.78) 41 (44.57) 40 (43.48) df = 6 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

0 (0.00) 9 (25.71) 8 (22.86) 18 (51.43) p = .067 

2. ระดบัการศึกษา      
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 0 (0.00) 8 (24.24) 11 (33.33) 14 (42.42) X2 = 11.391 
- ปริญญาตรี 2 (2.53) 11 (13.92) 31 (39.24) 35 (44.30) df = 9 
- ปริญญาโท 0 (0.00) 4 (7.27) 24 (43.64) 27 (49.09) p = .250 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

0 (0.00) 1 (4.17) 8 (33.33) 15 (62.50)  

3. อาชีพ      
- นกัเรียน นกัศึกษา 0 (0.00) 2 (13.33) 7 (46.67) 6 (40.00) X2 = 10.784 
- ขา้ราชการ พนกังานรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ 

0 (0.00) 7 (8.14) 30 (34.38) 49 (56.98) df = 9  
p = .291 

- ธุรกิจส่วนตวั 2 (3.08) 12 (18.46) 26 (40.00) 25 (38.46)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

0 (0.00) 3 (12.00) 11 (44.00) 11 (44.00)  

4. รายไดต้่อเดือน      
- นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  0 (0.00) 8 (21.05) 11 (28.95) 19 (50.00) X2 = 16.357 
-10,000 -20,000 บาท  2 (5.26) 6 (15.79) 10 (26.32) 20 (52.63) df = 6 
- มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 
 

0 (0.00) 10 (8.70) 53 (46.09) 52 (45.22) p = .012 
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ตาราง 4.4  (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล ความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา ค่าสถิติ 

 คาดหวงันอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด  
5. ท่ีอยูปั่จจุบนั      
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 0 (0.00) 20 (14.60) 56 (40.88) 61 (44.53) X2 = 13.582 
-อ าเภอรอบนอก 2 (5.13) 4 (10.26) 12 (30.77) 21 (53.85) df = 9 
-จงัหวดัอ่ืน ๆในภาคเหนือ 0 (0.00) 0 (0.00) 5 (50.00) 5 (50.00) p = .138 
- จงัหวดัอ่ืนๆ 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 4 (80.00)  
ท่ีมา: จากการค านวณ    
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัว่าจะมีเอกสารเผยแพร่ 
ขอ้มูล ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นอายุ กบัความคาดหวงัว่าจะมีเอกสารเผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ พบว่า ค่า 
Pearson Chi-Square = 10.325 และค่า sig= .243 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อายกุบัความความคาดหวงัวา่
จะมีเอกสารเผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา กับความคาดหวงัว่าจะมี
เอกสารเผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 14.716  และ
ค่า sig = .257 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ระดบัการศึกษากบัความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ ขอ้มูล 
ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ กบัความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ 
ขอ้มูล ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 15.997 และค่า sig = .191  
( p > .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบัความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสารของผกัปลอด
สารพิษ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน กบัความคาดหวงัวา่จะมีเอกสาร
เผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 9.082  และค่า  
sig = .334 ( p > .05) นัน่แสดงวา่รายไดต่้อเดือนกบัความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ ขอ้มูล 
ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นท่ีอยู่ปัจจุบนั กบัความคาดหวงัวา่จะมีเอกสาร
เผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 5.925 และค่าsig = 
.920 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยูปั่จจุบนักบัความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสารของ
ผกัปลอดสารพิษ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.5) 

 
ตาราง 4.5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ ขอ้มูล 

ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ 
 ความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ  
ปัจจยัส่วนบุคคล คาดหวงั

นอ้ยท่ีสุด 
คาดหวงั
นอ้ย 

คาดหวงั
ปานกลาง 

คาดหวงั
มาก 

คาดหวงั
มากท่ีสุด 

ค่าสถิติ 

1.อาย ุ       
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 2 (3.13) 1 (1.56) 16 (25.00) 29 (45.31) 16 (25.00) X2=10.325 
 - 40-60 ปี 2 (2.17) 8 (8.70) 23 (25) 29 (31.52) 30 (32.61) df = 8 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

0 (0.00) 4 (11.43) 5 (14.26) 17 (48.57) 9 (25.71) p = .243 

2. ระดบัการศึกษา       
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 0 (0.00) 5 (15.15) 7 (21.21) 12 (36.36) 9 (27.27) X2=14.716 
- ปริญญาตรี 3 (3.80) 3 (3.80) 23 (29.11) 25 (31.65) 25 (31.65) df = 12 
- ปริญญาโท 1 (1.82) 4 (7.27) 9 (16.36) 24 (43.64) 17 (30.91) p = .257 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

0 (0.00) 1 (4.17) 5 (20.83) 14 (58.33) 4 (16.67)  

3. อาชีพ       
- นกัเรียน นกัศึกษา 0 (0.00) 0 (0.00) 6 (40.00) 6 (40.00) 3 (20.00) X2=15.997 
- ขา้ราชการ พนกังานรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ 

1 (1.16) 4 (4.65) 15 (17.44) 36 (41.86) 30 (34.88) df = 12  
p = .191 

- ธุรกิจส่วนตวั 3 (4.62) 8 (12.31) 17 (26.15) 20 (30.77) 17 (26.15)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

0 (0.00) 1 (4.00) 6 (24.00) 13 (52.00) 5 (20.00)  

4. รายไดต้่อเดือน       
- นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  1 (2.63) 0 (0.00) 11 (28.95) 15 (39.47) 11 (28.95) X2=9.082 
-10,000 -20,000 บาท  1 (2.63) 2 (5.26) 12 (31.58) 16 (42.11) 7 (18.42) df = 8 
- มากกวา่ 20,000 บาทข้ึน
ไป 

2 (1.74) 11 (9.57) 21 (18.26) 44 (38.26) 37 (32.17) p = .334 
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ตาราง 4.5  (ต่อ) 
 ความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ข่าวสารของผกัปลอดสารพิษ  
ปัจจยัส่วนบุคคล คาดหวงั

นอ้ยท่ีสุด 
คาดหวงั
นอ้ย 

คาดหวงั
ปานกลาง 

คาดหวงั
มาก 

คาดหวงั
มากท่ีสุด 

ค่าสถิติ 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนั       
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 4 (2.92) 10 (7.30) 29 (21.17) 55 (40.15) 39 (28.47) X2=5.925 
-อ าเภอรอบนอก 0 (0.00) 3 (7.69) 11 (28.21) 15 (38.46) 10 (25.64) df = 12 
-จงัหวดัอ่ืน ๆในภาคเหนือ 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (30.00) 4 (40.00) 3 (30.00) p = .920 
- จงัหวดัอ่ืนๆ 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 1 (20.00) 3 (60.00)  
ท่ีมา: จากการค านวณ   
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
 

สมมติฐานที่ 4  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัหลกัเกณฑ์ในการเลือกซ้ือผกัปลอด
สารพิษ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นอายุ กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นยี่ห้อ พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 9.098 และค่า  
sig= .011 ( p < .05) นัน่แสดงวา่อายุกบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นยี่ห้อมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือหากช่วงอายุมีการเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้หลกัเกณฑ์ใน
การเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษดา้นยีห่้อมีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนัซ่ึงผูซ้ื้อส่วนใหญ่ในทุกช่วงอายุ
จะใชห้ลกัเกณฑด์า้นยีห่อ้ในเลือกซ้ือ  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
ยี่ห้อ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 6.471  และค่า sig = .091 ( p > .05) นัน่แสดงว่าระดบั
การศึกษากบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านยี่ห้อ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ กับหลักเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านยี่ห้อ 
พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 1.992 และค่า sig = .574 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบัหลกัเกณฑ์
การเลือกซ้ือดา้นยีห่อ้ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
ยี่ห้อ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 2.693  และค่า sig = .260 ( p > .05) นัน่แสดงวา่รายไดต่้อ
เดือนกับหลักเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านยี่ห้อ ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดบั .05  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านท่ีอยู่ปัจจุบนั กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
ยี่ห้อ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 0.480 และค่า sig= .923 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยูปั่จจุบนั
กบัหลกัเกณฑก์ารเลือกซ้ือดา้นยีห่อ้ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นบรรจุภณัฑ ์
พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 0.498 และค่า sig= .780 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อายุกบัหลกัเกณฑ์
การเลือกซ้ือดา้นบรรจุภณัฑ ์ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
บรรจุภณัฑ์ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 5.302  และค่า sig = .151 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ระดบั
การศึกษากบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นบรรจุภณัฑ์  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านบรรจุ
ภณัฑ์ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 3.475 และค่า sig = .324 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบั
หลกัเกณฑก์ารเลือกซ้ือดา้นบรรจุภณัฑ ์ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
บรรจุภณัฑ์ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 1.395  และค่า sig = .498 ( p > .05) นัน่แสดงวา่รายได้
ต่อเดือนกบัหลกัเกณฑก์ารเลือกซ้ือดา้นบรรจุภณัฑ์  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านท่ีอยู่ปัจจุบนั กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
บรรจุภณัฑ์ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 3.018 และค่า sig= .389 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยู่
ปัจจุบนักบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นบรรจุภณัฑ์  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นความสด
ใหม่ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 3.872 และค่า sig= .144 ( p > .05) นัน่แสดงว่าอายุกบั
หลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นความสดใหม่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
ความสดใหม่ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 2.745  และค่า sig = .433 ( p > .05) นัน่แสดงวา่
ระดบัการศึกษากบัหลกัเกณฑก์ารเลือกซ้ือดา้นความสดใหม่  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นความสด
ใหม่ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 4.086 และค่า sig = .252 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบั
หลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นความสดใหม่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
ความสดใหม่ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 2.096  และค่า sig = .351 ( p > .05) นัน่แสดงวา่
รายไดต่้อเดือนกบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นความสดใหม่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านท่ีอยู่ปัจจุบนั กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
ความสดใหม่ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 2.543 และค่า sig= .468 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยู่
ปัจจุบนักบัหลกัเกณฑก์ารเลือกซ้ือดา้นความสดใหม่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ กับหลักเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 4.187 และค่า sig= .123 ( p > .05) นัน่แสดง
ว่าอายุกบัหลักเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านความน่าเช่ือถือของร้านค้า ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 3.099  และค่า sig = .377 ( p > .05) นัน่
แสดงว่าระดับการศึกษากับหลักเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านความน่าเ ช่ือถือของร้านค้า ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 6.249 และค่า sig = .100 ( p > .05) นัน่แสดง
ว่าอาชีพกบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านความน่าเช่ือถือของร้านคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 2.485  และค่า sig = .289 ( p > .05) นัน่
แสดงว่ารายได้ต่อเดือนกับหลักเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านความน่าเ ช่ือถือของร้านค้า  ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านท่ีอยู่ปัจจุบนั กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้น
ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 9.522 และค่า sig= .023 ( p < .05) นัน่
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แสดงว่าท่ีอยูปั่จจุบนักบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือดา้นความน่าเช่ือถือของร้านคา้ มีความสัมพนัธ์กนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  กล่าวคือหากท่ีอยู่อาศยัมีการเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้
หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกซ้ือดา้นความน่าเช่ือถือของร้านคา้มีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ซ่ึงผูซ้ื้อ
ส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่จะเลือกซ้ือจากความน่าเช่ือถือของร้านคา้  แต่ผูซ้ื้อท่ีอาศยัอยู่
ในจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคเหนือใชห้ลกัเกณฑ์จากความน่าเช่ือถือของร้านเท่ากบัไม่ดูหลกัเกณฑ์ความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ และผูซ้ื้อท่ีอยูใ่นอ าเภอรอบนอก และจงัหวดัอ่ืนๆ จะไม่ไดค้  านึงถึงหลกัเกณฑ์
การเลือกซ้ือจากความน่าเช่ือถือของร้านคา้  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือจากตรารับรอง
การปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 3.067 และค่า sig= .216 ( p > .05) นัน่แสดงวา่
อายุกับหลักเกณฑ์การเลือกซ้ือจากตรารับรองการปลอดสารพิษ ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือจาก
ตรารับรองการปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 3.939  และค่า sig = .268 ( p > .05) 
นั่นแสดงว่าระดับการศึกษากับหลักเกณฑ์การเลือกซ้ือจากตรารับรองการปลอดสารพิษ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ กับหลักเกณฑ์การเลือกซ้ือจากตรา
รับรองการปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 3.982 และค่า sig = .263 ( p > .05) นัน่
แสดงว่าอาชีพกบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือจากตรารับรองการปลอดสารพิษไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน กบัหลกัเกณฑ์การเลือกซ้ือจาก
ตรารับรองการปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = .947  และค่า sig = .623 ( p > .05) 
นั่นแสดงว่ารายได้ต่อเดือนกับหลักเกณฑ์การเลือกซ้ือจากตรารับรองการปลอดสารพิษ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นท่ีอยูปั่จจุบนั กบัหลกัเกณฑก์ารเลือกซ้ือจากตรา
รับรองการปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square =  .686 และค่า sig= .876 ( p > .05) นัน่
แสดงวา่ท่ีอยูปั่จจุบนักบัหลกัเกณฑก์ารเลือกซ้ือจากตรารับรองการปลอดสารพิษ ไม่มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (ตาราง 4.6) 
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ตาราง 4.6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัหลกัเกณฑใ์นการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
  หลกัเกณฑใ์นการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ  

ปัจจยัส่วนบุคคล ยีห่อ้ ค่าสถิติ บรรจุภณัฑ ์ ค่าสถิติ 
 เลือกจาก

ยีห่อ้ 
ไม่ดูยีห่อ้  เลือกจาก

บรรจุภณัฑ ์
ไม่ดูบรรจุ
ภณัฑ ์

 

1.อาย ุ       
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 55 (85.94) 9 (14.06) X2=9.098 44 (68.75) 20 (31.25) X2 = .498 
 - 40-60 ปี 59 (64.13) 33 (35.87) df=2 68 (73.91) 24 (26.09) df = 2 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

25 (71.43) 10 (28.57) p=.011 25 (71.43) 10 (28.57) p = .780 

2. ระดบัการศึกษา       
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 28 (84.85) 5 (15.15) X2=6.471 26 (78.79) 7 (21.21) X2=5.302 
- ปริญญาตรี 51 (64.56) 28 (35.44) df=3 52 (65.82) 27 (34.18) df = 3 
- ปริญญาโท 40 (72.73) 15 (27.27) p=.091 38 (69.09) 17 (30.91) p = .151 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

20 (83.33) 4 (16.67)  21 (87.50) 3 (12.50)  

3. อาชีพ       
- นกัเรียน นกัศึกษา 13 (86.67) 2 (13.33) X2=1.992 9 (60.00) 6 (40.00) X2 =3.475 
- ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐ รัฐวสิาหกิจ 

60 (69.77) 26 (30.23) df=3 
p=.574 

58 (67.44) 28 (32.56) df = 3  
p = .324 

- ธุรกิจส่วนตวั 47 (72.31) 18 (27.69)  51 (78.46) 14 (21.54)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

19 (76.00) 6 (24.00)  19 (76.00) 6 (24.00)  

4. รายไดต้่อเดือน       
- นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  31 (81.58) 7 (18.42) X2=2.693 25 (65.79) 13 (34.21) X2 = 1.395 
-10,000 -20,000 บาท  29 (76.32) 9 (23.68) df=2 26 (68.42) 12 (31.58) df = 2 
- มากกวา่ 20,000 บาท
ข้ึนไป 
 

79 (68.70) 36 (31.30) p=.260 86 (74.78) 29 (25.22) p = .498 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนั       
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 101(73.72) 36 (26.23) X2=0.480 98 (71.53) 39 (28.47) X2 = 3.018 
-อ าเภอรอบนอก 27 (69.23) 12 (30.77) df=3 30 (76.92) 9 (23.08) df = 3 
-จงัหวดัอ่ืน ๆใน
ภาคเหนือ 

7 (70.00) 3 (30.00) p=.923 5 (50.00) 5 (50.00) p = .389 

- จงัหวดัอ่ืนๆ 4 (80.00) 1 (20.00)  4 (80.00) 1 (20.00)  
ท่ีมา: จากการค านวณ   
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
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ตาราง 4.6  (ต่อ) 
  หลกัเกณฑใ์นการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษแต่ละคร้ัง  

ปัจจยัส่วนบุคคล ความสดใหม่ ค่าสถิติ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ ค่าสถิติ 
 เลือกจาก

สดใหม่ 
ไม่เลือก  เลือกจาก

ร้านคา้ 
ไม่เลือก  

1.อาย ุ       
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 12 (18.75) 52 (81.25) X2=3.872 37 (57.81) 27 (42.19) X2 = 4.187 
 - 40-60 ปี 29 (31.52) 63 (68.48) df=2 38 (41.30) 54 (58.70) df = 2 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

7 (20.00) 28 (80.00) p=.144 16 (45.71) 19 (54.29) p = .123 

2. ระดบัการศึกษา       
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 12 (36.36) 21 (63.64) X2=2.745 17 (51.52) 16 (48.48) X2=3.099 
- ปริญญาตรี 18 (22.78) 61 (77.22) df=3 34 (43.04) 45 (56.96) df = 3 
- ปริญญาโท 13 (23.64) 42 (76.36) p=.433 25 (45.45) 30 (54.55) p = .377 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

5 (20.83) 19 (79.17)  15 (62.50) 9 (37.50)  

3. อาชีพ       
- นกัเรียน นกัศึกษา 1 (6.67) 14 (93.33) X2=4.086 10 (66.67) 5 (33.33) X2 =6.249 
- ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐ รัฐวสิาหกิจ 

20 (23.26) 66 (76.74) df=3  
p= .252 

36 (41.86) 50 (58.14) df = 3  
p = .100 

- ธุรกิจส่วนตวั 19 (29.23) 46 (70.77)  36 (55.38) 29 (44.62)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

8 (32.00) 17 (68.00)  9 (36.00) 16 (64.00)  

4. รายไดต้่อเดือน       
- นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  13(34.21) 25 (65.79) X2=2.096 19 (50.00) 19 (50.00) X2 = 2.485 
-10,000 -20,000 บาท  9 (23.68) 29 (76.32) df=2 22 (57.89) 16 (42.11) df = 2 
- มากกวา่ 20,000 บาท
ข้ึนไป 
 

26 (22.61) 89 (77.39) p=.351 50 (43.48) 65 (56.52) p = .289 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนั       
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 33 (24.09) 104(75.91) X2=2.543 73 (53.28) 64 (46.72) X2 = 9.522 
-อ าเภอรอบนอก 12 (30.77) 27 (69.23) df=3 13 (33.33) 26 (66.67) df = 3 
-จงัหวดัอ่ืน ๆใน
ภาคเหนือ 

1 (10.00) 9 (90.00) p=.468 5 (50.00) 5 (50.00) p = .023 

- จงัหวดัอ่ืนๆ 2 (40.00) 3 (60.00)  0 (0.00) 5 (100.00)  
ท่ีมา: จากการค านวณ   
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
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ตาราง 4.6  (ต่อ) 
 หลกัเกณฑใ์นการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษแต่ละคร้ัง 

ปัจจยัส่วนบุคคล ตรารับรองปลอดสารพิษ ค่าสถิติ 
 เลือกจากตรารับรอง ไม่เลือก  

1.อาย ุ    
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 33 (51.56) 31 (48.44) X2=3.067 
 - 40-60 ปี 50 (54.35) 42 (45.65) df=2 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

13 (37.14) 22 (62.86) p= .216 

2. ระดบัการศึกษา    
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 18 (54.55) 15 (45.45) X2=3.939 
- ปริญญาตรี 38 (48.10) 41 (51.90) df=3 
- ปริญญาโท 24 (43.64) 31 (56.36) p= .268 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

16 (66.67) 8 (33.33)  

3. อาชีพ    
- นกัเรียน นกัศึกษา 5 (33.33) 10 (66.67) X2= 3.982 
- ขา้ราชการ พนกังานรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ 

40 (46.51) 46 (53.49) df=3  
p= .263 

- ธุรกิจส่วนตวั 38 (58.46) 27 (41.54)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

13 (52.00) 12 (48.00)  

4. รายไดต้่อเดือน    
- นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  17 (44.74) 21 (55.26) X2= .947 
-10,000 -20,000 บาท  18 (47.37) 20 (52.63) df=2 
- มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 
 

61 (53.04) 54 (46.96) p= .623 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนั    
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 70 (51.09) 67 (48.91) X2= .686 
-อ าเภอรอบนอก 20 (51.23) 19 (48.72) df=3 
-จงัหวดัอ่ืน ๆในภาคเหนือ 4 (40.00) 6 (60.00) p= .876 
- จงัหวดัอ่ืนๆ 2 (40.00) 3 (60.00)  

ท่ีมา: จากการค านวณ    
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
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สมมติฐานที่ 5  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอด
สารพิษ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นอาย ุกบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ มีค่า Pearson Chi-Square = 12.947 และค่า 
sig= .044 ( p < .05) นัน่แสดงวา่อายกุบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือหากอายมีุการเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้ค่าใชจ่้าย
ต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษมีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ซ่ึงผูซ้ื้อท่ีมีช่วงอายุน้อยกว่า 60 ปี
ส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 101-200 บาทแต่อายุมากกว่า 60 ปีส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 51-
100 บาทและมากกวา่ 200 บาท 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 19.781  และค่า sig = .019 ( p < .05) นัน่แสดงวา่
ระดบัการศึกษากบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ หากระดบัการศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลใหค้่าใชจ่้ายต่อคร้ัง
ในการซ้ือผกัปลอดสารพิษมีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ซ่ึงผูซ้ื้อท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญา
ตรีส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 51-100 บาทแต่ผูซ้ื้อท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปส่วนใหญ่มี
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 101 บาทข้ึนไป 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ กบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอด
สารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 19.207 และค่า sig = .023 ( p < .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบั
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
กล่าวคือ หากมีการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพจะส่งผลให้ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษมี
การเปล่ียนแปลงไปเดียวเช่นกนั ซ่ึงนกัเรียน นักศึกษามีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ 51-100 บาทต่อคร้ัง 
ขา้ราชการ พนกังานรัฐ รัฐวสิาหกิจส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 101-200 บาท อาชีพธุรกิจส่วนตวัมี
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง มากกวา่ 200 บาท และพนกังานทัว่ไปมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 101-200 บาท 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน กบัค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 39.624  และค่า sig = .000 ( p < .05) นัน่แสดงวา่
รายไดต่้อเดือนกบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือหากมีการเปล่ียนแปลงดา้นรายไดจ้ะส่งผลให้ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการ
ซ้ือผกัปลอดสารพิษมีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ซ่ึงผูซ้ื้อท่ีมีรายไดสู้งข้ึนจะมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษต่อคร้ังมากข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นท่ีอยูปั่จจุบนั กบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square =  12.742 และค่า sig= .175 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ี
อยู่ปัจจุบนักบัค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.7) 
 
ตาราง 4.7  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษโดยเฉล่ีย ค่าสถิติ 

 นอ้ยกวา่ 50บาท 51-100 บาท 101-200 บาท มากกวา่ 200บาท  
1.อาย ุ      
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 5 (7.81) 22 (34.38) 25 (39.06) 12 (18.75) X2 = 12.947 
 - 40-60 ปี 3 (3.26) 16 (17.39) 39 (42.39) 34 (36.96) df = 6 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

2 (5.71) 12 (34.29) 9 (25.71) 12 (34.29) p = .044 

2. ระดบัการศึกษา      
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 4 (12.12) 13 (39.39) 9 (27.27) 7 (21.21) X2 = 19.781 
- ปริญญาตรี 4 (5.06) 16 (20.25) 26 (32.91) 33 (41.77) df = 9 
- ปริญญาโท 1 (1.82) 12 (21.82) 27 (49.09) 15 (27.27) p = .019 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

1 (4.17) 9 (37.50) 11 (45.83) 3 (12.50)  

3. อาชีพ      
- นกัเรียน นกัศึกษา 2(13.33) 8 (53.33) 4 (26.67) 1 (6.67) X2 = 19.207 
- ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐ รัฐวสิาหกิจ 

2 (2.33) 17 (19.77) 40 (46.51) 27 (31.40) df = 9  
p = .023 

- ธุรกิจส่วนตวั 5 (7.69) 16 (24.62) 19 (29.23) 25 (38.46)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

1 (4.00) 9 (36.00) 10 (40.00) 5 (20.00)  

4. รายไดต้่อเดือน      
- นอ้ยกวา่ 10,000 
บาท 

 6 (15.79) 20 (52.63) 8 (21.05) 4 (10.53) X2 = 39.624 
df = 6 

-10,000 -20,000 บาท  2 (5.26) 13 (34.21) 13 (34.21) 10 (26.32) p = .000 
- มากกวา่ 20,000 
บาทข้ึนไป 

2 (1.74) 17 (14.78) 52 (45.22) 44 (38.26)  
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ตาราง 4.7 (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือผกัปลอดสารพิษโดยเฉล่ีย ค่าสถิติ 

 นอ้ยกวา่ 50บาท 51-100 บาท 101-200 บาท มากกวา่ 200บาท  
5. ท่ีอยูปั่จจุบนั      
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 10 (7.30) 34 (24.82) 57 (41.61) 36 (26.28) X2 = 12.742 
-อ าเภอรอบนอก 0 (0.00) 14 (35.90) 10 (25.64) 15 (38.46) df = 9 
-จงัหวดัอ่ืน ๆใน
ภาคเหนือ 

0 (0.00) 2 (20.00) 3 (30.00) 5 (50.00) p = .175 

- จงัหวดัอ่ืนๆ 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (60.00) 2 (40.00)  
ท่ีมา: จากการค านวณ    
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
 

สมมติฐานที ่6  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการใหล้ าดบัความส าคญัของส่ือ ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

 ส่ือโทรทศัน์ 
ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นอายุ กบัส่ือโทรทศัน์ มีค่า Pearson Chi-Square = 18.416 และค่า sig= .018 ( p < .05) นัน่แสดง
วา่อายกุบัส่ือโทรทศัน์มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือหาอายุมีการ
เปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้การล าดบัความส าคญัของส่ือโทรทศัน์มีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ซ่ึง
ผูซ้ื้อท่ีมีช่วงอายนุอ้ยกวา่ 40 ปีใหค้วามส าคญักบัส่ือโทรทศัน์มากสุดเป็นอนัดบั 3 ผูซ้ื้ออายุ 40-60 ปี 
ใหค้วามส าคญัมากสุดเป็นอนัดบั5 ผูซ้ื้ออายมุากกวา่60 ปีข้ึนไปใหค้วามส าคญัมากสุดเป็นอนัดบั 4 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา กับส่ือโทรทศัน์ พบว่า ค่า 
Pearson Chi-Square = 10.660  และค่า sig = .558 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ระดบัการศึกษากบัส่ือ
โทรทศัน์ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ กบัส่ือโทรทศัน์ พบวา่ ค่า Pearson Chi-
Square = 22.587  และค่า sig = .031 ( p < .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบัส่ือโทรทศัน์ มีความสัมพนัธ์กนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือหากอาชีพมีการเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้การให้
ล าดบัความส าคญัของส่ือโทรทศัน์มีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ซ่ึงนกัเรียน นกัศึกษาส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัส่ือโทรทศัน์มากสุดเป็นล าดบัท่ี 1 ขา้ราชการ พนกังานรัฐ รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัเป็นล าดบัท่ี 3 อาชีพธุรกิจส่วนตวัและพนกังานทัว่ไปให้ล าดบัความส าคญันอ้ยสุดเป็น
ล าดบัท่ี 5 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน กับส่ือโทรทศัน์ พบว่า ค่า 
Pearson Chi-Square = 10.832  และค่า sig = .212 ( p > .05) นัน่แสดงวา่รายไดต่้อเดือนกบัส่ือ
โทรทศัน์ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นท่ีอยูปั่จจุบนั กบัส่ือโทรทศัน์ พบวา่ ค่า Pearson 
Chi-Square =  9.370  และค่า sig= .671 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยูปั่จจุบนักบัส่ือโทรทศัน์ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ส่ือป้ายโฆษณา 
ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นอาย ุกบัส่ือจากป้ายโฆษณา มีค่า Pearson Chi-Square = 14.781 และค่า sig= .064 ( p > .05) นัน่
แสดงวา่อายกุบัส่ือจากป้ายโฆษณา ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบัส่ือจากป้ายโฆษณา พบว่า 
ค่า Pearson Chi-Square = 18.313  และค่า sig = .107 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ระดบัการศึกษากบัส่ือ
จากป้ายโฆษณา ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ กับส่ือจากป้ายโฆษณา พบว่า ค่า  
Pearson Chi-Square = 12.751  และค่า sig = .387 ( p > .05) นัน่แสดงว่าอาชีพกบัส่ือจากป้าย
โฆษณา ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน กบัส่ือจากป้ายโฆษณา พบว่า 
ค่า Pearson Chi-Square = 7.920  และค่า sig = .441 ( p > .05) นัน่แสดงวา่รายไดต่้อเดือนกบัส่ือจาก
ป้ายโฆษณา ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นท่ีอยูปั่จจุบนั กบัส่ือจากป้ายโฆษณา พบว่า ค่า 
Pearson Chi-Square =  16.082  และค่า sig= .188 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยูปั่จจุบนักบัส่ือจากป้าย
โฆษณา ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

พนักงานขาย 
ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นอายุ กบัพนกังานขาย มีค่า Pearson Chi-Square = 19.404 และค่า sig= .013 ( p < .05) นัน่แสดง
วา่อายุกบัพนกังานขาย มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือหากอายุมี
การเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้การให้ล าดบัความส าคญักบัพนกังานมีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั 
ซ่ึงช่วงอายุน้อยกวา่ 40 ปีส่วนใหญ่ให้ล าดบัความส าคญัพนกังานขายล าดบัท่ี2 อายุ 40-60 ปี ส่วน
ใหญ่ใหล้ าดบัท่ี 4 อายมุากกวา่ 60 ปีส่วนใหญ่ใหล้ าดบัท่ี 5 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษา กบัพนักงานขาย พบว่า ค่า 
Pearson Chi-Square = 17.750 และค่า sig = .123 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ระดบัการศึกษากบัพนกังาน
ขาย ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ กบัพนกังานขาย พบวา่ ค่า Pearson Chi-
Square = 18.766  และค่า sig = .094 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบัพนกังานขาย ไม่มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน กบัพนักงานขาย พบว่า ค่า 
Pearson Chi-Square = 4.714  และค่า sig = .788 ( p > .05) นัน่แสดงวา่รายไดต่้อเดือนกบัพนกังาน
ขาย ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านท่ีอยู่ปัจจุบัน กับพนักงานขาย พบว่า ค่า 
Pearson Chi-Square =  22.716  และค่า sig= .030 ( p < .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยูปั่จจุบนักบัพนกังาน
ขาย มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  กล่าวคือ หากท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั
เปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้การให้ล าดบัความส าคญักบัพนกังานขายมีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั 
ซ่ึงผูซ้ื้อท่ีอาศยัอยูต่่างสถานท่ีกนัใหล้ าดบัความส าคญักบัพนกังานขายต่างกนั โดยผูซ้ื้อท่ีอาศยัอยูใ่น
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัล าดบัท่ี 4 ผูซ้ื้อท่ีอาศยัอ าเภอรอบนอกส่วนใหญ่ ให้
ความส าคญัล าดบัท่ี 2 และ 5 ผูซ้ื้อท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภออ่ืนๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความส าคญัใน
ล าดบัท่ี 5 และผูซ้ื้อส่วนใหญ่ในจงัหวดัอ่ืนๆ ใหค้วามส าคญัในล าดบัท่ี 2 

ใบปลวิ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ กบัส่ือใบปลิว มีค่า Pearson Chi-Square = 

19.047 และค่า sig= .015 ( p < .05) นัน่แสดงว่าอายุกบัส่ือใบปลิว มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวงคือหากอายุมีการเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้การให้ล าดบั
ความส าคญัของใบปลิวมีการเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ซ่ึงผูซ้ื้อส่วนใหญ่ท่ีอายุนอ้ยกวา่ 40 ปีให้ล าดบั
ความส าคญัของใบปลิวอยู่ล  าดับท่ี 4 ผูซ้ื้ออายุ 40-60 ปีส่วนใหญ่ให้ล าดับท่ี 3 และผูซ้ื้อท่ีอายุ
มากกวา่ 60 ปีส่วนใหญ่ใหล้ าดบัท่ี 5 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา กับส่ือใบปลิว พบว่า ค่า 
Pearson Chi-Square = 7.221 และค่า sig = .843 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ระดบัการศึกษากบัส่ือใบปลิว 
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ กบัส่ือใบปลิว พบว่า ค่า Pearson Chi-
Square = 5.195  และค่า sig = .951 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบัส่ือใบปลิว ไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  



57 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน กับส่ือใบปลิว พบว่า ค่า 
Pearson Chi-Square = 8.474  และค่า sig = .389 ( p > .05) นัน่แสดงวา่รายไดต่้อเดือนกบัส่ือใบปลิว 
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นท่ีอยูปั่จจุบนั กบัส่ือใบปลิว พบว่า ค่า Pearson 
Chi-Square =  8.661  และค่า sig= .732 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยูปั่จจุบนักบัส่ือใบปลิว ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

การส่ือสารแบบบอกต่อ(แบบปากต่อปาก) 
ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ กบัการส่ือสารแบบบอกต่อ มีค่า Pearson 

Chi-Square = 10.588 และค่า sig= .226 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อายุกบัการส่ือสารแบบบอกต่อ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา กบัการส่ือสารแบบบอกต่อ 
พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 12.513 และค่า sig = .405 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ระดบัการศึกษากบั
การส่ือสารแบบบอกต่อ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ กบัการส่ือสารแบบบอกต่อ พบว่า ค่า 
Pearson Chi-Square = 20.652  และค่า sig = .056 ( p > .05) นัน่แสดงวา่อาชีพกบัการส่ือสารแบบ
บอกต่อ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน กบัการส่ือสารแบบบอกต่อ 
พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 4.107  และค่า sig = .847 ( p > .05) นัน่แสดงวา่รายไดต่้อเดือนกบั
การส่ือสารแบบบอกต่อ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นท่ีอยูปั่จจุบนั กบัการส่ือสารแบบบอกต่อ พบวา่ 
ค่า Pearson Chi-Square =  5.973  และค่า sig= .917 ( p > .05) นัน่แสดงวา่ท่ีอยูปั่จจุบนักบัการ
ส่ือสารแบบบอกต่อไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตาราง 4.8) 
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ตาราง 4.8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการใหล้ าดบัความส าคญัของส่ือท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ล าดบัความส าคญัของส่ือ โทรทศัน์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
 อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 อนัดบัท่ี 4 อนัดบัท่ี 5 ค่าสถิติ 

1.อาย ุ       
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 15 (23.44) 12 (18.75) 19 (26.69) 4 (6.25) 14 (21.88) X2 =18.416 
 - 40-60 ปี 18 (19.57) 12 (13.04) 16 (17.39) 15(16.30) 31 (33.70) df = 8 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

8 (22.86) 5 (14.29) 7 (20.00) 11 (31.43) 4 (11.43) p = .018 

2. ระดบัการศึกษา       
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 5 (15.15) 3 (9.09) 7 (21.21) 6 (18.18) 12 (36.63) X2=10.660 
- ปริญญาตรี 21 (26.58) 11 (13.92) 14 (17.72) 11(13.92) 22 (27.85) df = 12 
- ปริญญาโท 12 (21.82) 11 (20.00) 15 (27.27) 7 (12.73) 10 (18.18) p = .558 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

3 (12.50) 4 (16.67) 6 (25.00) 6 (25.00) 5 (20.83)  

3. อาชีพ       
- นกัเรียน นกัศึกษา 7 (46.67) 5 (33.33) 1 (6.67) 1 (6.67) 1 (6.67) X2 =22.587 
- ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐ รัฐวสิาหกิจ 

16 (18.60) 13 (15.12) 23 (26.74) 
 

17 (19.77) 17 (19.77) df = 12 
p = .031 

- ธุรกิจส่วนตวั 15 (23.08) 6 (9.23) 12 (18.46) 10 (15.38) 22 (33.85)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

3 (12.00) 5 (20.00) 6 (24.00) 2 (8.00) 9 (36.00)  

4. รายไดต้่อเดือน       
- นอ้ยกวา่10,000บาท  11 (28.95) 5 (13.16) 6 (15.79) 5 (13.16) 11 (28.95) X2 =10.832 
-10,000 -20,000 บาท  7 (18.42) 8 (21.05) 9 (23.68) 10 (26.32) 4 (10.53) df = 8 
- มากกวา่ 20,000 
บาทข้ึนไป 
 

23 (20.00) 16 (13.91) 27 (23.48) 15 (13.04) 34 (29.57) p = .212 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนั       
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 26 (18.98) 22(16.06) 31 (22.63) 20 (14.60) 38 (27.74) X2 = 9.370 
-อ าเภอรอบนอก 10 (25.64) 5 (12.82) 10 (25.64) 6 (15.38) 8 (20.51) df = 12 
-จงัหวดัอ่ืน ๆใน
ภาคเหนือ 

4 (40.00) 2 (20.00) 0 (0.00) 3 (30.00) 1 (10.00) p = .671 

- จงัหวดัอ่ืนๆ 1 (20.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 1 (20.00) 2 (40.00)  
ท่ีมา: จากการค านวณ   
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
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ตาราง 4.8 (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล ล าดบัความส าคญัของ ป้ายโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

 อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 อนัดบัท่ี 4 อนัดบัท่ี 5 ค่าสถิติ 
1.อาย ุ       
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 6 (9.38) 19 (29.69) 17 (26.56) 17 (26.56) 5 (7.81) X2 =14.781 
 - 40-60 ปี 25 (27.17) 32 (34.78) 15 (16.30) 17 (18.48) 3 (3.26) df = 8 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

5 (14.29) 15 (42.86) 8 (22.86) 7 (20.00) 0 (0.00) p = .064 

2. ระดบัการศึกษา       
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 8 (24.24) 10 (30.30) 6 (18.18) 9 (27.27) 0 (0.00) X2=18.313 
- ปริญญาตรี 14 (17.72) 31 (39.24) 16 (20.25) 18 (22.78) 0 (0.00) df = 12 
- ปริญญาโท 12 (21.82) 18 (32.73) 12 (21.82) 7 (12.73) 6 (10.91) p = .107 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

2 (8.33) 7 (29.17) 6 (25.00) 7 (29.17) 2 (8.33)  

3. อาชีพ       
- นกัเรียน นกัศึกษา 2 (13.33) 4 (26.67) 5 (33.33) 3 (20.00) 1 (6.67) X2 =12.751 
- ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐ รัฐวสิาหกิจ 

14 (16.28) 35 (40.70) 20 (23.26) 
 

13 (15.12) 4 (4.65) df = 12 
p = .387 

- ธุรกิจส่วนตวั 17 (26.15) 18 (27.69) 9 (13.85) 18 (27.69) 3 (4.62)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

3 (12.00) 9 (36.00) 6 (24.00) 7 (28.00) 0 (0.00)  

4. รายไดต้่อเดือน       
- นอ้ยกวา่10,000บาท  4 (10.53) 14 (36.84) 9 (23.68) 11 (28.95) 0 (0.00) X2 =7.920 
-10,000 -20,000 บาท  10 (26.32) 14 (36.84) 8 (21.05) 5 (13.16) 1 (2.63) df = 8 
- มากกวา่ 20,000 
บาทข้ึนไป 
 

22 (19.13) 38 (33.04) 23 (20.00) 25 (21.74) 7 (6.09) p = .441 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนั       
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 24 (17.52) 47(34.31) 35 (25.55) 27 (19.71) 4 (2.92) X2 =16.082 
-อ าเภอรอบนอก 10 (25.64) 15 (38.46) 1 (2.56) 9 (23.08) 4 (10.26) df = 12 
-จงัหวดัอ่ืน ๆใน
ภาคเหนือ 

1 (10.00) 3 (30.00) 3 (30.00) 3 (30.00) 0 (0.00) p = .188 

- จงัหวดัอ่ืนๆ 1 (20.00) 1 (20.00) 1 (20.00) 2 (40.00) 0 (0.00)  
ท่ีมา: จากการค านวณ    
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
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ตาราง 4.8 (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล การใหล้ าดบัความส าคญัของ พนกังานขาย ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

 อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 อนัดบัท่ี 4 อนัดบัท่ี 5 ค่าสถิติ 
1.อาย ุ       
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 8 (12.50) 17 (26.56) 8 (12.50) 15 (23.44) 16 (25.00) X2 =19.404 
 - 40-60 ปี 2 (2.17) 18 (19.57) 13 (14.13) 36 (39.13) 23 (25.00) df = 8 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

0 (0.00) 8 (22.86) 7 (20.00) 6 (17.14) 14 (40.00) p = .013 

2. ระดบัการศึกษา       
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 1 (3.03) 13 (39.39) 2 (6.06) 10 (30.30) 7 (21.21) X2=17.750 
- ปริญญาตรี 2 (2.53) 14 (17.72) 14 (17.72) 22 (27.85) 27 (34.18) df = 12 
- ปริญญาโท 4 (7.27) 9 (16.36) 8 (14.55) 21 (38.18) 13 (23.64) p = .123 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

3 (12.50) 7 (29.17) 4 (16.67) 4 (16.67) 6 (25.00)  

3. อาชีพ       
- นกัเรียน นกัศึกษา 1 (6.67) 0 (0.00) 4 (26.67) 5 (33.33) 5 (33.33) X2 =18.766 
- ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐ รัฐวสิาหกิจ 

2 (2.33) 21 (24.42) 8 (9.30) 
 

28 (32.56) 27 (31.40) df = 12 
p = .094 

- ธุรกิจส่วนตวั 3 (4.62) 19 (29.23) 11 (16.92) 17 (26.15) 15 (23.08)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

4 (16.00) 3 (12.00) 5 (20.00) 7 (28.00) 6 (24.00)  

4. รายไดต้่อเดือน       
- นอ้ยกวา่10,000บาท  1 (2.63) 11 (28.95) 6 (15.79) 11 (28.95) 9 (23.68) X2 =4.714 
-10,000 -20,000 บาท  1 (2.63) 6 (15.79) 6 (15.79) 11 (28.95) 14 (36.84) df = 8 
- มากกวา่ 20,000 
บาทข้ึนไป 
 

8 (6.96) 26 (22.61) 16 (13.91) 35 (30.43) 30 (26.09) p = .788 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนั       
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 9 (6.57) 27(19.71) 18 (13.14) 48 (35.04) 35 (25.55) X2 =22.716 
-อ าเภอรอบนอก 0 (0.00) 12 (30.77) 8 (20.51) 7 (17.95) 12 (30.77) df = 12 
-จงัหวดัอ่ืน ๆใน
ภาคเหนือ 

0 (0.00) 1 (10.00) 2 (20.00) 1 (10.00) 6 (60.00) p = .030 

- จงัหวดัอ่ืนๆ 1 (20.00) 3 (60.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 0 (0.00)  
ท่ีมา: จากการค านวณ    
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
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ตาราง 4.8  (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล การใหล้ าดบัความส าคญัส่ือ ใบปลิว ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

 อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 อนัดบัท่ี 4 อนัดบัท่ี 5 ค่าสถิติ 
1.อาย ุ       
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 3 (4.69) 5 (7.81) 16 (25.00) 21 (32.81) 19 (29.69) X2 =19.047 
 - 40-60 ปี 5 (5.43) 22 (23.91) 34 (36.96) 15 (16.30) 16 (17.39) df = 8 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

0 (0.00) 6 (17.14) 9 (25.71) 7 (20.00) 13 (37.14) p = .015 

2. ระดบัการศึกษา       
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 3 (9.09) 3 (9.09) 10 (30.30) 6 (18.18) 11 (33.33) X2=7.221 
- ปริญญาตรี 3 (3.80) 14 (17.72) 27 (34.18) 18 (22.78) 17 (21.52) df = 12 
- ปริญญาโท 2 (3.64) 11 (20.00) 15 (27.27) 14 (25.45) 13 (23.64) p = .843 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

0 (0.00) 5 (20.83) 7 (29.17) 5 (20.83) 7 (29.17)  

3. อาชีพ       
- นกัเรียน นกัศึกษา 0 (0.00) 3 (20.00) 5 (33.33) 4 (26.67) 3 (20.00) X2 =5.195 
- ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐ รัฐวสิาหกิจ 

5 (5.81) 13 (15.12) 25 (29.07) 
 

20 (23.26) 23 (26.74) df = 12 
p = .951 

- ธุรกิจส่วนตวั 3 (4.62) 14 (21.54) 21 (32.31) 13 (20.00) 14 (21.54)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

0 (0.00) 3 (12.00) 8 (32.00) 6 (24.00) 8 (32.00)  

4. รายไดต้่อเดือน       
- นอ้ยกวา่10,000บาท  3 (7.89) 3 (7.89) 14 (36.84) 7 (18.42) 11 (28.95) X2 = 8.474 
-10,000 -20,000 บาท  1 (2.63) 5 (13.16) 13 (34.21) 7 (18.42) 12 (31.58) df = 8 
- มากกวา่ 20,000 
บาทข้ึนไป 
 

4 (3.48) 25 (21.74) 32 (27.83) 29 (25.22) 25 (21.74) p = .389 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนั       
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 7 (5.11) 27(19.71) 38 (27.74) 29 (21.17) 36 (26.28) X2 = 8.661 
-อ าเภอรอบนอก 1 (2.56) 4 (10.26) 14 (35.90) 12 (30.77) 8 (20.51) df = 12 
-จงัหวดัอ่ืน ๆใน
ภาคเหนือ 

0 (0.00) 2 (20.00) 5 (50.00) 1 (10.00) 2 (20.00) p = .732 

- จงัหวดัอ่ืนๆ 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (40.00) 1 (20.00) 2 (40.00)  
ท่ีมา: จากการค านวณ    
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
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ตาราง 4.8  (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล การใหล้ าดบัความส าคญัของการส่ือสารแบบบอกต่อ แบบปากต่อปาก ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
 อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 อนัดบัท่ี 4 อนัดบัท่ี 5 ค่าสถิติ 

1.อาย ุ       
 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 32 (50.00) 11 (17.19) 4 (6.25) 7 (10.94) 10 (15.63) X2 =10.588 
 - 40-60 ปี 42 (45.65) 8 (8.70) 14 (15.22) 9 (9.78) 19 (20.65) df = 8 
 - มากกวา่ 60 ปี 
 

22 (62.86) 1 (2.86) 4 (11.43) 4 (11.43) 4 (11.43) p = .226 

2. ระดบัการศึกษา       
- ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 16 (48.48) 4 (12.12) 8 (24.24) 2 (6.06) 3 (9.09) X2=12.513 
- ปริญญาตรี 39 (49.37) 9 (11.39) 8 (10.13) 10 (12.66) 13 (16.46) df = 12 
- ปริญญาโท 25 (45.45) 6 (10.91) 5 (9.09) 6 (10.91) 13 (23.64) p = .405 
- สูงกวา่ปริญญาโท 
 

16 (66.67) 1 (4.17) 1 (4.17) 2 (8.33) 4 (16.67)  

3. อาชีพ       
- นกัเรียน นกัศึกษา 5 (33.33) 3 (20.00) 0 (0.00) 2 (13.33) 5 (33.33) X2 =20.652 
- ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐ รัฐวสิาหกิจ 

49 (56.98) 4 (4.65) 10 (11.63) 
 

8 (9.30) 15 (17.44) df = 12 
p = .056 

- ธุรกิจส่วนตวั 27 (41.54) 8 (12.31) 12 (18.46) 7 (10.77) 11 (16.92)  
- พนกังานทัว่ไป 
 

15 (60.00) 5 (20.00) 0 (0.00) 3 (12.00) 82 (8.00)  

4. รายไดต้่อเดือน       
- นอ้ยกวา่10,000บาท  19 (50.00) 5 (13.16) 3 (7.89) 74 (10.53) 7 (18.42) X2 = 4.107 
-10,000 -20,000 บาท  19 (50.00) 5 (13.16) 2 (5.26) 5 (13.16) 7 (18.42) df = 8 
- มากกวา่ 20,000 
บาทข้ึนไป 
 

58 (50.43) 10 (8.70) 17 (14.78) 11 (9.57) 19 (16.52) p = .847 

5. ท่ีอยูปั่จจุบนั       
-อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 71 (51.82) 14 (10.22) 15 (10.95) 13 (9.49) 24 (17.52) X2 = 5.973 
-อ าเภอรอบนอก 18 (46.15) 3 (7.69) 6 (15.38) 5 (12.82) 7 (17.95) df = 12 
-จงัหวดัอ่ืน ๆใน
ภาคเหนือ 

5 (50.00) 2 (20.00) 0 (0.00) 2 (20.00) 1 (10.00) p = .917 

- จงัหวดัอ่ืนๆ 2 (40.00) 1 (20.00) 1 (20.00) 0 (0.00) 1 (20.00)  
ท่ีมา: จากการค านวณ   
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ คือจ านวนร้อยละ  
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4.4  ผลการศึกษาความคาดหวงัจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค 
 ใช้มาตรวดัตามวิธีของ Likert (Likert scale) แสดงระดบัความส าคญัของความคาดหวงั
ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบวธีิการศึกษาโดยก าหนดเป็น 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านความสะดวกในการซ้ือ และปัจจัยด้านวิธีการส่ือสารกับ
ผูบ้ริโภค ผลการศึกษาไดพ้บวา่ 

1. ความคาดหวงัในดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ดา้นย่อย คือ 
ดา้นผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษ ดา้นการใหบ้ริการ และดา้นความปลอดภยั  

 1.1 ความคาดหวงัในดา้นผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษ ความคาดหวงัท่ีมีความส าคญั
ในระดบัมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะได้ผกัปลอดสารพิษท่ีมีความสดและสะอาด มีการ
รักษาอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพความสดของสินค้า มีความหลากหลาย มีความปลอดภยัจากก
สารพิษ มีป้ายบอกวนัหมดอายุติดไวช้ัดเจน มีถุงหรือภาชนะบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยก่อนส่งให้
ลูกคา้ และมีการคดัสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพหรือเน่าเสียออก (ค่าเฉล่ีย 4.58, 4.34, 4.21, 4.62, 4.27, 
4.21 และ 4.46 ตามล าดบั) ส่วนความคาดหวงัว่าผกัปลอดสารพิษท่ีซ้ือมาบริโภคจะมีฉลากบอก
สรรพคุณและประโยชน์รวมทั้งระบุแหล่งผลิต วธีิการผลิตการดูแลและรับคืนสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ
และหมดอายุ ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัท่ีระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87, 3.90 และ 4.06 ตามล าดับ) 
อย่างไรก็ตามเม่ือมองในภาพรวมจะพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัในดา้นน้ีในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียรวม 4.25) 

 1.2 ความคาดหวงัในดา้นการให้บริการ มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ การมี
ความซ่ือตรง อธัยาศยัดีของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 4.37) ส่วนความคาดหวงัวา่พนกังานมีความสามารถ
ในการอธิบายคุณสมบติัของสินคา้แต่ละชนิดไดดี้ มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ รวมถึงการมีภาชนะ
ให้ใส่ของเช่น ตะกร้า รถเข็น ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัท่ีระดับ มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.98, 3.98 และ 4.01 ตามล าดบั)  อย่างไรก็ตามเม่ือมองในภาพรวมจะพบว่า ผูบ้ริโภคมี
ความคาดหวงัในดา้นน้ี  ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.09) 

 1.3 ความคาดหวงัในดา้นความปลอดภยั มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ การมี
ตรารับประกนัคุณภาพการเป็นสินคา้ปลอดสารพิษ มีการตรวจสารพิษตกคา้งเป็นระยะ ๆ และมีการ
แจง้ให้ทราบ ว่าการบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภยัจากโรคร้าย เช่น 
มะเร็ง และมีความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษ จะท าให้ร่างกายไม่ไดรั้บสารเคมีและยา
ฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 4.44, 4.21, 4.52 และ 4.54 ตามล าดบั) และเม่ือมองในภาพรวมจะพบวา่ ผูบ้ริโภค
มีความคาดหวงัในดา้นน้ี ในระดบั คาดหวงัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียรวม 4.43)  
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อย่างไรก็ตาม เม่ือมองในภาพรวมความคาดหวงัด้านน้ี รวมทั้ ง 3 ด้านย่อย จะพบว่า 
ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงั ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียรวม 4.25)  

 

2. ความคาดหวงัด้านราคา มีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด คือ มีการก าหนดราคาท่ี
เหมาะสมกบัชนิดของสินคา้นั้นๆ มีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา และมีการติดป้ายราคาให้เห็นชดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.35, 4.33 และ 4.27 ตามล าดบั) ส่วนความคาดหวงัว่ามีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ มี
ราคาไม่แตกต่างกนัมากนกัส าหรับสินคา้ประเภทเดียวกนัและมีราคาคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลงตาม
ฤดูกาล ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02, 4.01และ 3.81 ตามล าดบั)  อยา่งไรก็
ตามเม่ือมองในภาพรวมความคาดหวงัดา้นน้ีจะพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัในดา้นน้ีในระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.13) 
 

 3. ความคาดหวงัด้านความสะดวกในการซ้ือ มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ มีการ
ก าหนดเวลา เปิด-ปิด ร้านใหท้ราบแน่นอน มีการจดัวางสินคา้เป็นกลุ่มท าให้หาซ้ือไดง่้าย และมีการ
บรรจุหีบห่อท าใหห้ยบิซ้ือง่าย สะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.36, 4.25 และ 4.23 ตามล าดบั) ส่วนความคาดหวงั
วา่จะมีแหล่งจ าหน่ายมากหาซ้ือไดง่้าย หากซ้ือปริมาณไม่มาก สามารถท าไดง่้ายและรวดเร็ว มีการ
ใหสิ้ทธิพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีซอ้จ านวนมากในระดบัท่ีก าหนด และมีท่ีจอดรถเพียงพอ นั้นผูบ้ริโภค
มีความคาดหวงัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07, 4.20, 3.62 และ 3.91 ตามล าดบั) อยา่งไรก็ตามเม่ือมอง
ในภาพรวมความคาดหวงัดา้นน้ี จะพบวา่ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัในระดบั มาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.08) 
 

 4. ความคาดหวงัดา้นวิธีการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค มีความส าคญัในระดบัมาก คือ มีเอกสาร
ก ากบัเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีป้ายโฆษณาใหท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ติดตั้งในท่ีสังเกตไดง่้าย มีการรณรงคใ์หบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ มีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลองก่อนซ้ือ 
และมีการแจง้โปรโมชัน่ต่างๆ ผา่นทางแผน่พบั ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ติดหนา้ร้านและส่ือออนไลน์
ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.86, 3.86, 3.82, 3.56 และ 3.64 ตามล าดบั) อยา่งไรก็ตามเม่ือมองในภาพรวมดา้นน้ี 
จะพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัในระดบั มาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.75) (ตาราง 4.2) 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ จะพบว่าผูบ้ริโภคมี
ความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารพิษท่ีควรจะมีความสด สะอาด มี
การรักษาอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพความสดของสินคา้ มีให้เลือกหลากหลาย มีความปลอดภยัจาก
สารพิษ มีป้ายบอกวนัหมดอายุไวช้ดัเจน มีถุงบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ลูกคา้ และมีการ
คัดสินค้าท่ีเส่ือมคุณภาพออก  ในด้านการให้บริการเก่ียวกับความซ่ือตรงและอัธยาศัยดีของ
พนกังาน ส่วนดา้นความปลอดภยัมีความคาดหวงัในทุกๆดา้นมากท่ีสุด ส าหรับดา้นราคาคาดหวงั
มากท่ีสุดเฉพาะในเร่ืองมีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัชนิดของสินคา้นั้นๆ มีคุณภาพเหมาะสม
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กบัราคา และมีการติดป้ายราคาใหเ้ห็นชดัเจน ดา้นความสะดวกในการซ้ือคาดหวงัมากท่ีสุดในเร่ือง
มีการก าหนดเวลาเปิดขปิดใหท้ราบแน่นอน ชดัเจน มีการจดัวางสินคา้เป็นกลุ่ม ประเภทท าให้หาซ้ือ
ได้ง่าย และมีการบรรจุหีบห่อท าให้หยิบง่ายและสะดวกในการเลือกซ้ือ ส่วนท่ีเหลือทั้ งหมด
ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัในระดบัมากเท่านั้น  (ตาราง 4.9) 
 
ตาราง 4.9 ระดับความส าคญัของความคาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคคาดว่าจะได้รับจากการซ้ือผกัปลอด

สารพิษมาบริโภค 
ปัจจัย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
คาดหวงั 

1. ด้านความต้องการของผู้บริโภค    
1.1  ด้านผลติภัณฑ์ผกัปลอดสารพษิ 
1. มีความสดและสะอาด 

 
4.58 

 
0.57 

 
มากท่ีสุด 

2. มีการรักษาอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพ 
ความสดของสินคา้ 

4.34 0.69 มากท่ีสุด 

3. มีใหเ้ลือกหลากหลาย 4.21 0.76 มากท่ีสุด 
4. มีความปลอดภยัจากสารพิษ 4.62 0.59 มากท่ีสุด 
5. มีป้ายบอกวนัหมดอายไุวช้ดัเจน 4.27 0.79 มากท่ีสุด 
6. มีฉลากบอกสรรพคุณ ประโยชน์ของตวั

สินคา้แต่ละชนิด 
3.87 1.00 มาก 

7. มีการระบุแห่งผลิต วธีิการผลิต การดูแล
รักษา การใชปุ๋้ย อายกุารใชย้าหรือสารเคมี 

3.90 0.93 มาก 

8. มีถุงหรือภาชนะบรรจุหีบห่อใหเ้รียบร้อย
ก่อนส่งใหลู้กคา้ 

4.21 0.84 มากท่ีสุด 

9. มีการคดัสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพออก เช่น 
เน่าเสีย 

4.46 0.71 มากท่ีสุด 

10. มีการรับคืนสินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
หมดอายแุต่ยงัไม่ไดค้ดัออกจากชั้นวาง 

4.06 0.87 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.25 0.53 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 4.9 (ต่อ)  
ปัจจัย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
คาดหวงั 

1.2  ด้านการให้บริการ 
1. มีความสามารถในการอธิบายคุณสมบติัของ

สินคา้แต่ละชนิดไดดี้ 

 
3.98 

 
0.89 

 
มาก 

2. มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษาเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ 

3.98 0.88 มาก 

3. มีภาชนะใหใ้ส่ของ (ตะกร้า รถเขน็) ท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน 

4.01 0.91 มาก 

4. มีความซ่ือตรงและอธัยาศยัดี 4.37 0.65 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่รวม 4.08 0.70 มาก 

1.3  ด้านความปลอดภัย 
1. มีตรารับประกนัคุณภาพ การเป็นสินคา้

ปลอดสารพิษ 

 
4.44 

 
0.70 

 
มากท่ีสุด 

2. มีการตรวจสารพิษตกคา้งเป็นระยะๆและมี
การแจง้ใหท้ราบ 

4.21 0.98 มากท่ีสุด 

3. มีความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอด
สารพิษจะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง ปลอดภยั
จากโรคร้าย เช่น มะเร็ง 

4.52 0.70 มากท่ีสุด 

4. มีความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอด
สารพิษ จะท าใหร่้างกายไม่ไดรั้บสารเคมี
และยาฆ่าแมลง 

4.54 0.66 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.43 0.61 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่รวมด้านความต้องการของผู้บริโภค 4.25 0.53 มากทีสุ่ด 

2. ด้านราคา    
1. มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัชนิดของ

สินคา้นั้นๆ 
4.35 0.70 มากท่ีสุด 

2. มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.02 0.82 มาก 
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ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ปัจจัย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
คาดหวงั 

3. มีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา 4.33 0.73 มากท่ีสุด 
4. มีการติดป้ายบอกราคาใหเ้ห็นชดัเจน 4.27 0.74 มากท่ีสุด 
5. มีราคาไม่แตกต่างกนัมากนกัส าหรับสินคา้

ประเภทเดียวกนั 
4.01 0.84 มาก 

6. ราคาคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 3.81 0.93 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.13 0.62 มาก 

3. ด้านความสะดวกในการซ้ือ    
1. มีการก าหนดเวลา เปิด-ปิด ใหท้ราบ

แน่นอน ชดัเจน 
4.36 0.66 มากท่ีสุด 

2. มีการจดัวางสินคา้เป็นกลุ่ม ประเภทท าให้
หาซ้ือไดง่้าย 

4.25 0.75 มากท่ีสุด 

3. มีการบรรจุในหีบห่อท าใหท่ี้หยบิง่ายและ
สะดวก ในการเลือกซ้ือ 

4.23 0.73 มากท่ีสุด 

4. มีแหล่งจ าหน่ายมากหาซ้ือไดง่้าย 4.07 0.94 มาก 
5. หากซ้ือปริมาณไม่มาก สามารถท าไดง่้าย

และรวดเร็ว 
6. มีการใหสิ้ทธิพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีซ้ือ

จ านวนมากในระดบัท่ีก าหนด เช่นส่วนลด   

4.20 
 

3.62 

0.77 
 

1.10 

มาก 
 

มาก 

7. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 3.91 1.02 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.09 0.67 มาก 

4. ด้านวธีิการส่ือสารกบัผู้บริโภค    
1. มีเอกสารก ากบั เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
3.86 0.98 มาก 

2. มีป้ายโฆษณาใหท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์ติดตั้งในท่ีสังเกตไดง่้าย 

3.86 0.89 มาก 

3. มีการรณรงคใ์หบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ 3.82 0.96 มาก 
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ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ปัจจัย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
คาดหวงั 

4. มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองก่อนซ้ือ 3.56 1.09 มาก 
5. มีการแจง้การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ผา่นทาง 

แผน่พบั ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ติดหนา้
ร้าน และส่ือออนไลน์ต่างๆ 

3.64 1.13 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.75 0.89 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ในทุกด้านของความคาดหวงั 4.05 0.59 มากทีสุ่ด 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 
4.5 ผลการศึกษาความพงึพอใจทีไ่ด้รับจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค 

การศึกษาความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคคาดว่าจะไดรั้บจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค
โดยใชม้าตรวดัตามวธีิของ Likert (Likert scale) แสดงระดบัความส าคญัของความพึงพอใจตามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นระเบียบวิธีการศึกษาโดยพิจารณาเป็น 4 ปัจจยั  คือ 1. ปัจจยัดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 2. ปัจจยัดา้นราคา 3. ปัจจยัดา้นความสะดวกในการซ้ือ และ 4. ปัจจยัดา้นวิธีการส่ือสารกบั
ผูบ้ริโภค ผลการศึกษาไดพ้บวา่ 
 

1. ความพึงพอใจในด้านความตอ้งการของผูบ้ริโภค แบ่งออกเป็น 3 ด้านย่อย คือ ด้าน
ผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษ ดา้นการใหบ้ริการ และดา้นความปลอดภยั  

 1.1 ความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ผกัปลอดสารพิษ ความพึงพอใจท่ีมี
ความส าคญัในระดับมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริโภคพึงพอใจท่ีได้รับผกัปลอดสารพิษท่ีมีความสดและ
สะอาด มีความปลอดภยัจากสารพิษ (ค่าเฉล่ีย 4.49 และ 4.40 ตามล าดบั) ส่วนความพึงพอใจวา่ผกั
ปลอดสารพิษมีการรักษาอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพความสดของสินคา้ มีความหลากหลาย มีป้าย
บอกวนัหมดอายุติดไวช้ดัเจน มีฉลากบอกสรรพคุณและประโยชน์รวมทั้งระบุแหล่งผลิต  วิธีการ
ผลิตการดูแล มีถุงหรือภาชนะบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ลูกค้า มีการคดัสินคา้ท่ีเส่ือม
คุณภาพหรือเน่าเสียออก และรับคืนสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพและหมดอายุ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัความพึงพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19, 4.02, 4.03, 3.60, 3.64, 4.07, 4.13 และ 3.72 ตามล าดบั) 
อย่างไรก็ตามเม่ือมองในภาพรวม จะพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในด้านน้ี ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียรวม 4.03) 
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 1.2 ความพึงพอใจในดา้นการใหบ้ริการ มีความส าคญัในระดบัมาก คือ พนกังานมี
ความสามารถในการอธิบายคุณสมบติัของสินคา้แต่ละชนิดไดดี้ มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษาเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ มีภาชนะให้ใส่ของ เช่น ตะกร้า หรือ รถเข็น ท่ีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการใชง้าน พนกังานมีความซ่ือตรงและอธัยาศยัท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.74, 3.87, 3.88 และ 4.15 
ตามล าดับ) และเม่ือในภาพรวม ก็จะพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในด้านน้ี ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียรวม 3.91) 

 1.3 ความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยั ท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก คือ การมี
ตรารับประกนัคุณภาพการเป็นสินคา้ปลอดสารพิษ มีการตรวจสารพิษตกคา้งเป็นระยะๆ และมีการ
แจง้ใหท้ราบ มีความพึงพอใจวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้ร่างการแข็งแรง ปลอดภยัจาก
โรคร้าย เช่น มะเร็ง และมีความคาดหวงัว่าการบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้ร่างกายไม่ไดรั้บ
สารเคมีและยาฆ่าแมลง (ค่าเฉล่ีย 4.18, 3.79, 3.93 และ 4.20 ตามล าดบั) และเม่ือมองในภาพรวม ก็
พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในดา้นน้ี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.02)  

2. ความพึงพอใจดา้นราคา ท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก คือ มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม
กบัชนิดของผกัปลอดสารพิษนั้นๆ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ มีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา การ
ติดป้ายราคาให้เห็นชดัเจน มีราคาไม่แตกต่างกนัมากนกัส าหรับสินคา้ประเภทเดียวกนั และมีราคา
คงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล (ค่าเฉล่ีย 4.03, 3.85, 4.09, 4.06, 3.85 และ 3.74 ตามล าดบั) 
อย่างไรก็ตามเม่ือมองในภาพรวมดา้นราคา จะพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในดา้นน้ี ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.93) 

3. ความพึงพอใจด้านความสะดวกในการซ้ือ ท่ีมีความส าคญัในระดับมาก คือ มีการ
ก าหนดเวลา เปิด-ปิด ร้านให้ทราบแน่นอน มีการจดัวางสินคา้เป็นกลุ่มท าให้หาซ้ือได้ง่าย มีการ
บรรจุหีบห่อท าให้หยิบซ้ือง่าย สะดวก มีแหล่งจ าหน่ายมากหาซ้ือได้ง่าย หากซ้ือปริมาณไม่มาก 
สามารถท าไดง่้ายและรวดเร็ว และมีท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.19, 4.18, 4.17, 3.86, 4.01 และ 
3.60 ตามล าดบั) ส่วนความพึงพอใจในการไดรั้บสิทธิพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีซอ้จ านวนมากในระดบัท่ี
ก าหนด นั้นผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) อยา่งไรก็ตามเม่ือ
มองในภาพรวมด้านความสะดวกในการซ้ือ จะพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดับ มาก 
(ค่าเฉล่ียรวม 3.91) 

4. ความพึงพอใจดา้นวธีิการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก คือ มีเอกสาร
ก ากบัเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีป้ายโฆษณาใหท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ติดตั้งในท่ีสังเกตไดง่้าย และมีการรณรงคใ์หบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ (ค่าเฉล่ีย 3.60, 3.57 และ 3.57 
ตามล าดบั) ส่วนความพึงพอใจในการมีสินคา้ใหท้ดลองก่อนซ้ือ และมีการแจง้โปรโมชัน่ต่างๆ ผา่น
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ทางแผน่พบั ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ติดหนา้ร้านและส่ือออนไลน์ต่างๆ นั้น ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ
ในระดบัพึงพอใจปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17 และ 3.28 ตามล าดบั) อยา่งไรก็ตามเม่ือมองในภาพรวม
ดา้นวธีิการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค จะพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบั มาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.44) 
(ตาราง 4.10) 
 
ตาราง 4.10 ระดบัความส าคญัของความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคได้รับจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษมา

บริโภค 
ปัจจัย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1. ด้านความต้องการของผู้บริโภค    
1.1  ด้านผลติภัณฑ์ผกัปลอดสารพษิ 
1. มีความสดและสะอาด 

 
4.49 

 
0.57 

 
มากท่ีสุด 

2. มีการรักษาอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพ 
ความสดของสินคา้ 

4.19 0.76 มาก 

3. มีใหเ้ลือกหลากหลาย 4.02 0.79 มาก 
4. มีความปลอดภยัจากสารพิษ 4.40 0.68 มากท่ีสุด 
5. มีป้ายบอกวนัหมดอายไุวช้ดัเจน 4.03 0.86 มาก 
6. มีฉลากบอกสรรพคุณ ประโยชน์ของตวั

สินคา้แต่ละชนิด 
3.60 0.97 มาก 

7. มีการระบุแห่งผลิต วธีิการผลิต การดูแล
รักษา การใชปุ๋้ย อายกุารใชย้าหรือสารเคมี 

3.64 1.01 มาก 

8. มีถุงหรือภาชนะบรรจุหีบห่อใหเ้รียบร้อย
ก่อนส่งใหลู้กคา้ 

4.07 0.74 มาก 

9. มีการคดัสินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพออก เช่น 
เน่าเสีย 

4.13 0.77 มาก 

10. มีการรับคืนสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ หมดอายุ
แต่ยงัไม่ไดค้ดัออกจากชั้นวาง 

3.72 1.02 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.03 0.59 มาก 
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ตาราง 4.10 (ต่อ)  
ปัจจัย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1.2  ด้านการให้บริการ 
1. พนกังานมีความสามารถในการอธิบาย

คุณสมบติัของสินคา้แต่ละชนิดไดดี้ 

 
3.74 

 
0.92 

 
มาก 

2. มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษาเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ 

3.87 0.86 มาก 

3. มีภาชนะใหใ้ส่ของ (ตะกร้า รถเขน็) ท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน 

3.88 0.84 มาก 

4. มีความซ่ือตรงและอธัยาศยัดี 4.15 0.81 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 3.91 0.73 มาก 

1.3  ด้านความปลอดภัย 
1. มีตรารับประกนัคุณภาพ การเป็นสินคา้

ปลอดสารพิษ 

 
4.18 

 
0.74 

 
มาก 

2. มีการตรวจสารพิษตกคา้งเป็นระยะๆและมี
การแจง้ใหท้ราบ 

3.79 1.00 มาก 

3. มีความพึงพอใจวา่การบริโภคผกัปลอด
สารพิษจะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง ปลอดภยั
จากโรคร้าย เช่น มะเร็ง 

3.93 0.79 มาก 

4. มีความพึงพอใจวา่การบริโภคผกัปลอด
สารพิษ จะท าใหร่้างกายไม่ไดรั้บสารเคมี
และยาฆ่าแมลง 

4.20 0.73 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.02 0.65 มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านความต้องการผู้บริโภค 3.99 0.58 มาก 

2. ด้านราคา    
1. มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัชนิดของ

สินคา้นั้นๆ 
4.03 0.74 มาก 

2. มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 3.85 0.81 มาก 
3. มีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา 4.09 0.71 มาก 
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ตาราง 4.10  (ต่อ) 
ปัจจัย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพงึ

พอใจ 
4. มีการติดป้ายบอกราคาใหเ้ห็นชดัเจน 4.06 0.72 มาก 
5. มีราคาไม่แตกต่างกนัมากนกัส าหรับสินคา้

ประเภทเดียวกนั 
3.85 0.77 มาก 

6. ราคาคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 3.74 0.80 มาก 
ค่าเฉลีย่รวมความด้านราคา 3.93 0.61 มาก 

3. ด้านความสะดวกในการซ้ือ    
1. มีการก าหนดเวลา เปิด-ปิด ใหท้ราบ

แน่นอน ชดัเจน 
4.19 0.71 มาก 

2. มีการจดัวางสินคา้เป็นกลุ่ม ประเภทท าให้
หาซ้ือไดง่้าย 

4.18 0.67 มาก 

3. มีการบรรจุในหีบห่อท าใหท่ี้หยบิง่ายและ
สะดวก ในการเลือกซ้ือ 

4.17 0.66 มาก 

4. มีแหล่งจ าหน่ายมากหาซ้ือไดง่้าย 3.86 0.92 มาก 
5. หากซ้ือปริมาณไม่มาก สามารถท าไดง่้าย

และรวดเร็ว 
4.01 0.84 มาก 

6. มีการใหสิ้ทธิพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีซ้ือ
จ านวนมากในระดบัท่ีก าหนด เช่นการให้
ส่วนลด  การบริการส่งถึงบา้น เป็นตน้ 

3.36 1.12 ปานกลาง 

7. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 3.60 1.01 มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านความสะดวกในการซ้ือ 3.91 0.63 มาก 

4. ด้านวธีิการส่ือสารกบัผู้บริโภค    
1. มีเอกสารก ากบั เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
3.60 0.97 มาก 

2. มีป้ายโฆษณาใหท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์ติดตั้งในท่ีสังเกตไดง่้าย 

3.57 0.90 มาก 

3. มีการรณรงคใ์หบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ 3.57 0.93 มาก 
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ตาราง 4.10 (ต่อ) 
ปัจจัย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพงึ

พอใจ 
4. มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองก่อนซ้ือ 3.17 1.06 ปานกลาง 
5. มีการแจง้การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ผา่นทาง 

แผน่พบั ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ติดหนา้
ร้าน และส่ือออนไลน์ต่างๆ 

3.28 1.04 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวมด้านวธีิการส่ือสาร 3.44 0.87 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมทุกด้านของความพงึพอใจ 3.82 0.59 มาก 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

4.6  ผลการเปรียบเทยีบความคาดหวงัและความพงึพอใจของผู้ซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจ พบวา่ ค่าเฉล่ียความคาดหวงั
ของผูซ้ื้อมีค่ามากกว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจในทุกๆ ดา้น แต่เม่ือพิจารณาในระดบัความคาดหวงั
และระดบัความพึงพอใจก็พบว่ามีเพียงด้านความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านั้นท่ีอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดแตกต่างกบัระดบัความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัมาก และโดยรวมพบว่าระดบัความคาดหวงัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด แต่ระดบัความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัมาก (ตาราง 4.11) 
ตาราง 4.11 เปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจ 

 
ปัจจัย 

ความคาดหวงั ความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ ระดับความ

คาดหวงั 
ค่าเฉลีย่ ระดับความ

พงึพอใจ 
ดา้นความตอ้งการผูบ้ริโภค 

- ผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษ 
- การบริการ 
- ความปลอดภยั 

4.25 
4.25 
4.08 
4.43 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 

3.99 
4.03 
3.91 
4.02 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ดา้นราคาผกัปลอดสารพิษ 4.13 มาก 3.93 มาก 
ดา้นความสะดวกในการซ้ือ 4.09 มาก 3.91 มาก 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร 3.75 มาก 3.44 มาก 

รวมทุกด้าน 4.05 มากทีสุ่ด 3.82 มาก 
ท่ีมา:จากการส ารวจ, 2555
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4.7 ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภค 
 4.7.1 ปัญหาทีผู่้บริโภคพบจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 
 ผลการศึกษาปัญหาท่ีพบดา้นความตอ้งการของลูกคา้พบวา่ผูบ้ริโภคมีปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์
และปัญหาดา้นพนกังานขาย ซ่ึงปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์นั้นพบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีปัญหาดา้น 
ผลิตภณัฑ์ผกัมีไม่หลากหลายเท่ากับผกัทัว่ๆ ไป มีน้อยชนิดให้เลือกซ้ือ (ร้อยละ 10.99) ปัญหา
รองลงมาคือ ความไม่สม ่าเสมอของปริมาณผกั บางวนัมีมากบางวนัมีน้อยไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ (ร้อยละ 4.71)  เช่นเดียวกบัปัญหาความน่าเช่ือถือของผกัท่ีวางขายภายในร้านว่า ปลอด
สารพิษ จริงหรือไม่ ปัญหาต่อมาคือ คุณภาพของผกัท่ีวางขาย ผกับางชนิดวางขายอยู่นานหลายวนั 
ท าใหคุ้ณภาพ ความสดใหม่ ลดลง (ร้อยละ 1.57)  และปัญหาดา้นตวัผลิตภณัฑ์ผกัท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ 
ผกับางชนิดไม่รู้จกั ไม่รู้วิธีการรับประทาน รวมทั้งไม่รู้ประโยชน์ของผกัชนิดนั้นๆ โดยไม่ได้มี
รายละเอียดแจง้ให้ทราบ (ร้อยละ 0.52) ส่วนปัญหาท่ีพบดา้นพนกังานนั้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านการให้บริการของพนักงานท่ีมีจิตอาสาน้อย ค่อนข้างไม่สุภาพ (ร้อยละ 2.62) 
รองลงมาคือ พนกังานขาดความรู้ในตวัผลิตภณัฑ์ ท าให้ไม่สามารถให้ค  าปรึกษา ไม่สามารถบอก
ประโยชน์ สรรพคุณ และวธีิรับประทานได ้(ร้อยละ 1.57) และปัญหาสุดทา้ยคือ จ านวนพนกังานมี
นอ้ยไม่เพียงพอท่ีจะใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง (ร้อยละ  0.52)  
 ดา้นราคา พบว่า ผกัท่ีวางขายในร้านคา้แพงกวา่ผกัท่ีวางขายทัว่ไปในทอ้งตลาด อีกทั้งไม่
สอดคลอ้งกบัปริมาณผกัท่ีมีอยูใ่นตลาดซ่ึงมีมากกวา่ (ร้อยละ 16.23)  และปัญหาราคาผกัท่ีไม่คงท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด (ร้อยละ 1.05) 
 ดา้นความสะดวกในการซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า  สถานท่ี
จ าหน่ายมีน้อยเกินไป ท าให้หาซ้ือยาก อยู่ไกล จะได้ซ้ือเม่ือต้องผ่านมาท าธุระ (ร้อยละ 11.52) 
รองลงมาคือ ท่ีจอดรถมีนอ้ย คบัแคบ ไม่สะดวกต่อการมาซ้ือ (ร้อยละ 6.28)  และปัญหาสุดทา้ยคือ 
เวลาเปิดปิดร้านสั้นไป ควรขยายเวลาโดยเฉพาะเวลาปิดควรขยายเพื่อให้คนท างานไดมี้โอกาสซ้ือ
หลงัเลิกงาน (ร้อยละ 1.05) 
 ดา้นวิธีการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ ทางร้านท่ีจ าหน่ายผกั
ปลอดสารพิษ ขาดการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง เพราะแมแ้ต่คนทอ้งถ่ินบางคน
ยงัไม่รู้จกั (ร้อยละ 4.71)  รวมทั้งปัญหาการติดป้ายแสดงราคามีไม่ครบทุกช้ินของผลิตภณัฑ์ท่ี
วางขายท าให้ตอ้งคอยถาม อีกทั้งยงัไม่มีความชดัเจน ทั้งสีและมีขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้เล็กเกินไป  
(ร้อยละ 2.62) รวมทั้งปัญหาท่ีขาดการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ห็นชดัเจนวา่เป็นผกัปลอดสารพิษ 
เพราะผกับางชนิดท่ีวางขายยงัไม่มีตรารับรองแสดงใหเ้ห็น (ร้อยละ 2.62) (ตาราง 4.12) 
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ตาราง 4.12  ปัญหาท่ีผูบ้ริโภคพบจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

ปัญหา จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ปัญหาด้านความต้องการของผู้บริโภค 
      ปัญหาดา้นผกัปลอดสารพิษ 

- ผกัมีไม่หลากหลายชนิด 
- ปริมาณผกั มีไม่สม ่าเสมอ 
- ความน่าเช่ือถือ ดา้น การปลอดสารพิษ 
- คุณภาพความสด ใหม่ 
- ไม่รู้จกัชนิดของผกั 

     ปัญหาดา้นพนกังานขาย 
- การบริการของพนกังาน 
- พนกังานขาดความรู้ในตวัสินคา้ 
- มีจ านวนนอ้ย 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
 
21 
9 
9 
3 
1 
 

5 
3 
1 

139 

 
 

10.99 
4.71 
4.71 
1.57 
0.52 

 
2.62 
1.57 
0.52 

72.77 
   

ปัญหาด้านราคาผกัปลอดสารพษิ 
- ราคาแพงกวา่ผกัทัว่ไปในทอ้งตลาด 
- ราคาไม่คงท่ีเปล่ียนแปลงตลอด 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
31 
2 

158 

 
16.23 
1.05 
82.72 

   

ปัญหาด้านความสะดวกในการซ้ือของผู้บริโภค 
- สถานท่ีจ าหน่ายมีนอ้ยเกินไป 
- ท่ีจอดรถมีนอ้ย คบัแคบ ไม่สะดวก 
- เวลาปิดร้านเร็วเกินไป 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
22 
12 
2 

155 

 
11.52 
6.28 
1.05 
81.15 
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ตาราง 4.12  (ต่อ) 
ปัญหา จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ปัญหาด้านวธีิการส่ือสารกบัผู้บริโภค 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์ร้านใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
- ป้ายแสดงราคา 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์วา่เป็นผกัปลอดสารพิษ 

ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
9 
5 
5 

172 

 
4.71 
2.62 
2.62 
90.05 

   

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 
หมายเหตุ : จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 191 ราย 
 

 4.7.2 ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค 
ประชากรกลุ่มตวัอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะแต่ละด้านดังน้ี ด้านความตอ้งการของลูกค้า 

แบ่งเป็น 2 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นพนกังานขาย  ดา้นผลิตภณัฑ์ขอ้เสนอแนะท่ีพบมากท่ีสุด
คือ ควรมีการตรวจสอบความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ วา่เป็นผกัปลอดสารพิษจริง โดยมีตรารับรอง
ท่ีเช่ือถือได ้เช่นอาจมีการสุ่มตรวจผกัทุกเดือน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ช้ีแจงผลการตรวจให้
ลูกคา้ไดรั้บรู้ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพแหล่งผลิต เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้ไดม้ัน่ใจใน
ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 5.76)  ข้อเสนอแนะรองลงมาคือ ควรเพิ่มชนิดของผกัท่ีวางขายให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน เพราะลูกคา้บางส่วนตอ้งการมาซ้ือใหค้รบภายในท่ีเดียว (ร้อยละ 5.24) ควรเพิ่ม
ปริมาณผกัให้มีมากสม ่าเสมอเพียงพอต่อความต้องการ ซ่ึงอาจมีการเพิ่มแหล่งผูผ้ลิตให้มากข้ึน 
(ร้อยละ 3.66 ) ควรปรับปรุงบรรจุภณัฑใ์หดู้น่าสนใจและสอดคลอ้งกบัการเป็นสินคา้ปลอดสารพิษ 
เช่นการห่อดว้ยกระดาษธรรมชาติมากกวา่พลาสติก รวมถึงการลดใชบ้รรจุภณัฑ์ให้ส้ินเปลือง (ร้อย
ละ 2.62)  และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เช่น การมีตวัอยา่งให้ชิมหรือทดลอง ดูแลเร่ืองความสดใหม่ (ร้อย
ละ 2.62)  ส าหรับพนกังานขายนั้น เสนอแนะให้มีการอบรมดา้นการให้บริการ สอนให้มีจิตอาสา 
(ร้อยละ 1.57) และให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ในตวัสินคา้ให้มากข้ึน รวมทั้งสามารถแนะน าให้
ค  าปรึกษาผูซ้ื้อได ้( ร้อยละ 1.05)   
 ดา้นราคาผกัปลอดสารพิษ พบวา่ ลูกคา้มีขอ้เสนอแนะให้ปรับราคาของผกัปลอดสารพิษท่ี
ขายในร้านไม่ให้แตกต่างจากผกัทัว่ไปท่ีวางขายในทอ้งตลาดมาก หรือแมจ้ะตั้งราคาสูงกว่า ก็ไม่
ควรสูงกวา่จนตดัสินใจซ้ือไม่ได ้(ร้อยละ 9.42) รองลงมาคือ ควรมีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ืออาจ
แบ่งโดยปริมาณ หรือคุณภาพ หรือทั้งสองอยา่ง รวมถึงการก าหนดขนาดขายท่ีเป็นขนาดเล็กให้ซ้ือ
ไปทานหมดในคร้ังเดียว (ร้อยละ 1.05) 
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 ดา้นความสะดวกในการซ้ือของผูบ้ริโภค มีขอ้เสนอแนะมากท่ีสุดในดา้นการเพิ่มสถานท่ี
จดัจ าหน่ายใหม้ากข้ึน อาจโดยการเพิ่มสาขาตามแหล่งชุมชน ตลาด ร้านคา้สุขภาพ หรือเป็นรถขาย
ผกัตามตลาดนดั เพื่อให้สะดวกกบัผูซ้ื้อ ให้ซ้ือหาไดง่้ายข้ึน (ร้อยละ 14.66) รองลงมาคือ ควรขยาย
เวลาเปิด-ปิดร้าน โดยเฉพาะเวลาปิดร้านควรขยายให้มากข้ึนเพื่อให้คนท างานสามารถซ้ือผกัปลอด
สารพิษไปบริโภคท่ีบา้นได ้(ร้อยละ 2.06) รวมทั้งแนะน าใหจ้ดัร้านคา้ใหมี้ความสะดวกเป็นสัดส่วน 
ผูซ้ื้อสามารถเลือกซ้ือหาไดโ้ดยง่าย  และขอ้เสนอแนะสุดทา้ยคือ ควรจดัหาท่ีจอดรถเพิ่มเพื่อให้ผูซ้ื้อ
ไดรั้บความสะดวกเวลามาซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีร้าน (ร้อยละ 0.52)  

ด้านวิธีการส่ือสารกับผูบ้ริโภค พบว่า ทางร้านควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จัก  
ร้านคา้อาจท าป้ายโฆษณาใหญ่ๆติดหนา้ร้าน ให้คนผา่นไปมาไดเ้ห็นง่าย หรือแจกใบปลิว แผน่พบั 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นวทิย ุส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (ร้อยละ 8.90) รองลงมาคือ การแนะน าให้มีตรารับรอง
ความปลอดภยัติดท่ีตวัสินคา้ เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้ผูซ้ื้อ (ร้อยละ 4.71) หรือรณรงค์เร่ืองการ
บริโภคผกัปลอดสารพิษ ให้ความรู้ ให้คนต่ืนตวัหนัมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน (ร้อยละ 4.19) มีการจดั
โปรโมชัน่ดึงดูดการซ้ือ เช่นให้ส่วนลด ยอดสะสมการซ้ือจากการท าบตัรสมาชิก เป็นตน้ (ร้อยละ 
3.14)  ควรมีการติดป้ายบอกราคาให้เห็นชดัเจน ( ร้อยละ 2.09 ) และลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
เพื่อให้ราคาลดลง ท าป้ายบอกวนัผลิต วนัหมดอายุ ให้ชดัเจน ลดราคาสินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ  (ร้อย
ละ 2.62)  (ตาราง 4.13) 

 
ตาราง 4.13  ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

ข้อเสนอแนะ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค 
      ดา้นผกัปลอดสารพิษ 

- ควรมีการตรวจสอบความปลอดภยั ปลอดสารพิษ
ของผกัท่ีวางขายในร้าน 

- เพิ่มชนิดของผกัใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 
- เพิ่มปริมาณผกัใหมี้สม ่าเสมอ 
- ปรับปรุงบรรจุภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัปลอดสารพิษ 
- อ่ืนๆ 

 
 

11 
 

10 
7 
5 
5 

 
 

5.76 
 

5.24 
3.66 
2.62 
2.62 
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ตาราง 4.13  (ต่อ) 
ข้อเสนอแนะ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

      ดา้นพนกังานขาย 
- มีการอบรมเพิ่มความรู้ในตวัสินคา้ 
- มีการอบรมดา้นการใหบ้ริการ 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
2 
3 

148 

 
1.05 
1.57 
77.49 

   

ด้านราคาผกัปลอดสารพษิ 
- ปรับราคาไม่ใหแ้ตกต่างจากทอ้งตลาดทัว่ไปมากนกั 
- มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
18 
2 

171 

 
9.42 
1.05 

89.53 
   

ด้านความสะดวกในการซ้ือของผู้บริโภค   
- เพิ่มสถานท่ีจดัจ าหน่ายใหม้ากข้ึน 
- ขยายเวลาเปิด-ปิด 
- จดัร้านคา้ใหส้ะดวกในการเลือกซ้ือ 
- จดัหาท่ีจอดรถเพิ่ม 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

28 
4 
4 
1 

154 

14.66 
2.06 
2.06 
0.52 
80.63 

   

ด้านวธีิการส่ือสารกบัผู้บริโภค 
- ประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
- ติดป้ายตรารับรองความปลอดภยัในตวัสินคา้ 
- รณรงคเ์ร่ืองการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 
- จดัโปรโมชัน่ดึงดูดการซ้ือ 
- ติดป้ายบอกราคาใหเ้ห็นชดัเจน 
- อ่ืนๆ 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

 
17 
9 
8 
6 
4 
5 

142 

 
8.90 
4.71 
4.19 
3.14 
2.09 
2.62 
74.35 

   

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 
หมายเหตุ : จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 191 ราย 
 

 


