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บทคัดยอ

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของขอมูลที่สงผลตอความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ 

โดยมีความชื่นชอบของลูกคาและการรับรูของลูกคาเปนตัวแปรสงผาน กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยบริโภคผักปลอด

สารพิษ จํานวน ๓๘๘ คน ซึ่งเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามออนไลน สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการโครงสราง ผลการวิจัยพบวา ขอมูล

สงผลทางบวกตอความชื่นชอบของลูกคาและการรับรูของลูกคา ผลการวิจัยยังพบวา ความชื่นชอบของลูกคา

และการรับรูของลูกคาสงผลทางบวกตอความต้ังใจซ้ือผักปลอดสารพิษ งานวิจัยนี้สามารถนําไปใชแนะนํา

ผูประกอบการท่ีจัดจําหนายผักปลอดสารพิษวา การใหขอมูลแกลูกคาเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหลูกคาตัดสินใจ

ซื้อผักปลอดสารพิษ

คําสําคัญ : ขอมูล ความชื่นชอบของลูกคา การรับรูของลูกคา ผักปลอดสารพิษ    
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EFFECT OF INFORMATION CONSUMER PREFERENCE AND CONSUMER 

AWARENESS ON PESTICIDE RESIDUE FREE VEGETABLE PURCHARE 

INTENTION

Noppanon Homsud 1 and Supawan Limwilaikul 2
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Marketer, Vegetable Distribution Company 2
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Abstract

The purpose of this research was to study the impact of information on purchasing 

intention of pesticide residue free vegetable with customer preference and customer perception 

as the mediator variables. The sample was a group of 388 people who used to consume 

pesticide residue free vegetable, which were collected by using an online questionnaire. The 

statistics used in the research consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and structural equation model. The results showed that information has a positive effect on 

customer preference and customer awareness. It also found that consumer preference and 

customer awareness positively affect purchasing intention of pesticide residue free vegetable. 

This research can be used to recommend entrepreneurs who distribute pesticide residue free 

vegetables that providing information to customers is an important factor in making customers 

decide to buy pesticide residue free vegetables.

Keywords: Information, Consumer Preference, Consumer Awareness, Pesticide Residue Free 

Vegetable



๓๙๐สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕

บทนํา

ปจจุบันแนวโนมการดูแลสุขภาพไดรับความนิยมอยางมากในสังคมไทย เนื่องจากคนไทยใหความสําคัญ

กับสุขภาพและชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยมีพฤติกรรมดานสุขภาพเชิงบวกท้ังการรับประทานอาหารหรือ

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ การรับประทานอาหารเสริม และการออกกําลังกาย (บริษัทนีลเส็นประเทศไทย, ๒๕๖๒) 

นอกจากน้ีภาครัฐยังมีการรณรงคเพ่ือเสริมสรางการตระหนักรูถึงการรับประทานอาหารอยางถูกตองและ

ปลอดภัย หลีกเลี่ยงหรือลดการบริโภคอาหารที่ไมกอใหเกิดประโยชนและอันตรายตอสุขภาพ เชน การเลือก

รับประทานผักและผลไมตามฤดูกาลซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากสารเคมีปนเปอน (สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๗) 

ในป ๒๕๖๒ มีการตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ตกคางในผักและผลไมประจําปโดยการเก็บตัวอยาง                 

ในหางสรรพสินคาและตลาดสด ๑๕ แหงใน ๘ จังหวัดทั่วประเทศ พบวา มีสารเคมีตกคางในผักเกินกวา

มาตรฐานถึง ๔๐% และพบสารพิษตกคางจากผลไมที่ผลิตในประเทศเกินมาตรฐานสูงถึง ๔๘.๗% (เครือขาย

เตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช, ๒๕๖๒) ซึ่งผลจากสารเคมีที่ตกคางในผักและผลไมเกินมาตรฐานสงผลกระทบ

ตอสุขภาพของท้ังเกษตรกรผูปลูกและผูบริโภค โดยหากมีการไดรับสารเคมีสะสมเปนเวลานานจะทําใหเกิดพิษ            

ตอระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือดรุนแรง (วิฑูรย ดานวบิูลย, ๒๕๖๒) 

ดวยเหตุนี้ ผูบริโภคจึงตระหนักและใสใจในสุขภาพมากขึ้นโดยเกิดพฤติกรรมในการเลือกรับประทาน

อาหารท่ีปลอดภัยและมีประโยชนตอสุขภาพสงผลใหธุรกิจเพื่อสุขภาพมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ

ธุรกิจกลุมผักปลอดสารพิษที่มีนวัตกรรมและตอบโจทยแนวโนมการบริโภคหรือการใชชีวิตของคนยุคใหมที่ไดรับ

ความสนใจจากกลุมผูบริโภคเปนอยางมาก (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, ๒๕๖๑) 

อยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่ผักปลอดสารพิษมีราคาท่ีแพงกวาผักทั่วไป ทําใหคนบางสวนยังไมเห็น

ความสําคัญในการบริโภคผักปลอดสารพิษ ซึ่งสงผลถึงผูประกอบการผักปลอดสารพิษดวย ดังนั้นเพ่ือใหผูบริโภค

เกิดความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ การใหขอมูลที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มความต้ังใจซื้อได นอกจากน้ีจากงานวิจัย

ของ Stanton et al. (๒๐๑๘) และ Janssen (๒๐๑๘) ไดระบุวา ความชื่นชอบ (Preference) และการรับรู

(Awareness) ของลูกคาที่สงผลตอความตั้งใจซ้ือผักปลอดสารพิษ

จากงานวิจัยของ Caporale และ Monteleone (๒๐๐๔) Meillon et al. (๒๐๑๐) และ Napolitano 

et al. (๒๐๑๐) พบวาการใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจะทําใหลูกคามีความชื่นชอบในอาหารและ

เครื่องดื่มที่ไดรับขอมูลเพ่ิมมากขึ้น และยังสงผลตอการต้ังใจซ้ือของลูกคาเพ่ิมขึ้นดวย ขณะที่งานวิจัยของ 

Dabbous และ Barakut (๒๐๒๐) และ Lou และ Yuan (๒๐๑๙) พบวา การไดรับขอมูลจะทําใหผูบริโภคเกิด

การรับรูถึงสินคาชนิดน้ันเพิ่มมากข้ึน และจากงานวิจัยของ Aaker (๒๐๐๙), Keller (๑๙๙๓), และ Laroche et 

al. (๑๙๙๖) พบวา การทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูแลวนั้น เมื่อผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อก็ยอมจะตองเลือกซื้อ

สินคาที่ตนเกิดการรับรูกอน
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จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนสามารถกําหนดสมมติฐานในการวิจัยได ๔ สมมติฐาน ดังตอไปนี้
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H๓: ความชื่นชอบของลูกคาสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอการต้ังใจซื้อของลูกคา
H๔: การรับรูของลูกคาสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซ้ือของลูกคา

ดวยเหตุที่กลาวมาขางตนงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของขอมูล ความชื่นชอบและการรับรูของลูกคา                

ที่สงผลตอความต้ังใจซื้อผักปลอดสารพิษ จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของขอมูลที่สงผลตอ

ความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ โดยมีความชื่นชอบของลูกคาและการรับรูของลูกคาเปนตัวแปรสงผาน งานวิจัย

เรื่องนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคย

บริโภคผักปลอดสารพิษ จํานวน ๓๘๘ คน ซึ่งเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามออนไลน งานวิจัยนี้สามารถ

นําไปใชแนะนําผูประกอบการท่ีจัดจําหนายผักปลอดสารพิษถึงปจจัยสําคัญที่สงผลการตั้งใจซ้ือผักปลอดสารพิษ

วิธีดําเนินการวิจัย

๑. ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมคนที่เคยบริโภคผักปลอดสารพิษไมทราบจํานวนประชากร              

ที่แนนอนสําหรับกลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรของ Cochran (๑๙๗๗) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ ไดขนาดตัวอยาง 

๓๘๔ คน จึงทําการเก็บดวยวิธีการสุมแบบตามสะดวกดวยชองทางออนไลน โดยเก็บขอมูลในเดือนธันวาคม 

๒๕๖๔

๒. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ Questionnaire ซึ่งแบงเปน ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบจํานวน ๕ ขอ สวนที่ ๒ ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษเปน

แบบเลือกตอบจํานวน ๕ ขอ และสวนที่ ๓ ปจจัยที่สงผลตอการบริโภคผักปลอดสารพิษเปนแบบ Likert Scale

จํานวน ๑๗ ขอ โดยปจจัยประกอบไปดวย  การไดรับขอมูล ความชื่นชอบ การรับรูลูกคา และความตั้งใจซ้ือ

๓. ขั้นตอนการวิจัย เริ่มจากทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัย 

จากนั้นรางแบบสอบถามโดยปรับปรุงจากงานวิจัยของ Adawiyah, Najib และ Ali (๒๐๒๑) ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคทางการวิจัย โดยพิจารณาความถูกตองของเนื้อหาและภาษา แลวจึงนําแบบสอบถามท่ีรางขึ้นใหแก

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาจํานวน ๒ คน ในดานการตลาด และอาหาร เพ่ือพิจารณาความถูกตอง (Validity) ของ

แบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะขอคําถามที่มี Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกวา ๐.๕๐

๔. เม่ือไดแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงจากผู เชี่ยวชาญแลวจึงนําไปทดลองความเชื่อ ม่ัน 

(Reliability) กับกลุมคนเจเนอเรชันวายท่ีเคยบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน ๔๐ คน พบวาแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคในดานการไดรับขอมูล เทากับ ๐.๘๒๗

ความชื่นชอบ เทากับ ๐.๘๕๒ การรับรูของลูกคา เทากับ ๐.๘๘๗ และ ความต้ังใจซ้ือ เทากับ ๐.๙๑๑ ซ่ึงมี           
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕

คาเขาใกล ๑ แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความ

ถูกตองและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมขอมูลออนไลนกับผูที่เคยบริโภคผักปลอดสารพิษ 

๕. การวิ เคราะหขอมูล สําหรับสวนขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ                

ใช Descriptive Statistics ไดแก ความถ่ีและรอยละ การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริโภคผักปลอดสารพิษ 

ใชคาสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง

เพ่ือทดสอบ ทั้งนี้ดัชนีที่ใชตรวจสอบความสอดคลองโมเดล (model fit) ประกอบดวย CMIN/DF, CFI, NFI, 

GFI, RMR, and RMSEA. และมีการวัดความถูกตอง (Validity) ของขอมูล ดวยคา Average Variance 

Extracted: AVE และวัดความเชื่อมั่น (Reliability) ของขอมลู ดวยคา Construct Reliability: CR

ผลการวิเคราะหขอมูล

๑. เมื่อคณะผูวิจัยไดทําการเก็บแบบสอบถามทางชองทางออนไลนซึ่งไดทั้งหมด ๔๐๒ ตัวอยาง อยางไร

ก็ตามเม่ือนําไปตรวจสอบแลวพบวามีขอมูลที่สมบูรณทั้งสิ้น ๓๘๘ ตัวอยางซ่ึงมากกวา ๓๘๔ ตัวอยางที่ได

กําหนดไว จึงนําขอมูลที่ไดทั้ง ๓๘๘ ตัวอยางไปวิเคราะหดวย โปรแกรม SPSS Version ๒๘ Trial Version และ 

SPPS Amos Trial Version

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n = ๓๘๘) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิง (รอยละ ๖๙.๘๕) สถานภาพโสด (รอยละ ๖๕.๗๒) อาชีพพนักงานบริษัท (รอยละ ๔๒.๕๓) อายุ

ระหวาง ๒๑ – ๓๐ ป (รอยละ ๔๐.๗๒) และรายไดตอเดือน ระหวาง ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท (รอยละ 

๔๑.๗๕) 

๓. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูตอบแบบสอบถาม (n = ๓๘๘) สรุปได

วา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ บริโภคผักปลอดสารพิษวันละ ๑ มื้อ (รอยละ ๓๙.๑๘) ซื้อผักปลอดสารพิษมา

จากซุปเปอรมารเก็ต (รอยละ ๖๗.๕๓) คาใชจายในการซื้อแตละครั้ง คือ ๑๐๑ – ๒๐๐ บาท (รอยละ ๕๑.๘๐) 

เริ่มบริโภคผักปลอดสารพิษเพราะไดรับขอมูลจากอินเตอรเน็ต (รอยละ ๗๔.๔๘) และบริโภคมาเปนระยะเวลา       

๑ – ๓ ป (รอยละ ๔๘.๔๕)

๔. ผลการวิเคราะหปจจัยพบวา ดานขอมูล มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ๔.๒๖ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ ๐.๕๘ ดานความชื่นชอบมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ๔.๒๖ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๗๓            

ดานการรับรู มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ๔.๓๙ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๕๓ และ ดานการต้ังใจซื้อ            

มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ ๔.๓๒ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๖๕ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี ๑
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕

ตารางที่ ๑ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละปจจัย

ปจจัย Mean S.D.

ดานขอมูล (Information) ๔.๒๖ ๐.๕๘
๑. ทานไดรับขอมูลท่ีเกี่ยวกับประโยชนของผักปลอดสารพิษ ๔.๒๕ ๐.๗๔

๒. ทานไดรับขอมูลเก่ียวกับสุขภาพที่ดีขึ้นจากการบริโภคผักปลอดสารพิษ ๔.๒๔ ๐.๗๙

๓. ทานคนหาขอมูลเก่ียวกับประโยชนของผักปลอดสารพิษเปนประจํา ๔.๒๘ ๐.๗๗

๔. เมื่อจะซ้ือผักปลอดสารพิษ ทานอานขอมูลบนฉลาก ๔.๒๓ ๐.๘๑

๕. ทานไดรับขอมูลจาก Social Media ๔.๒๖ ๐.๗๘

๖. ทานไดรับขอมูลจากสื่อออนไลน ๔.๒๘ ๐.๘๐

๗. ทานไดรับขอมูลจากโบรชัวรหรือหนังสือพิมพ ๔.๒๕ ๐.๗๖

๘. ทานไดรับขอมูลจากคนรอบขาง ๔.๒๗ ๐.๗๙

ดานความชื่นชอบ (Preference) ๔.๒๖ ๐.๗๓
๑. ราคาของผักปลอดสารพิษเหมาะสมกับคุณภาพ ๔.๒๙ ๐.๙๐

๒. บรรจุภณัฑของผักปลอดสารพษิมีความสวยงาม ๔.๒๖ ๐.๙๒

๓. ผักปลอดสารพิษถูกสุขอนามัย ๔.๒๘ ๐.๙๑

๔. ผักปลอดสารพิษหาซ้ืองายตามทองตลาด ๔.๒๖ ๐.๙๕

๕. ผักปลอดสารพิษชวยรักษาสุขภาพไดดี ๔.๒๔ ๐.๙๒

ดานการรับรู (Awareness) ๔.๓๙ ๐.๕๓
๑. ทานตองการมีสุขภาพที่ดี ๔.๓๕ ๐.๗๘

๒. ทานตองการบริโภคผักปลอดสารพิษ ๔.๔๑ ๐.๗๔

๓. ทานใหความสําคัญกับสุขภาพ ๔.๔๑ ๐.๗๔

๔. ทานมีความรูเกี่ยวกับประโยชนของผักปลอดสารพิษ ๔.๓๗ ๐.๗๖

ดานการต้ังใจซ้ือ (Intention) ๔.๓๒ ๐.๖๕
๑. ทานมีความตั้งใจจะซื้อผักปลอดสารพิษ ๔.๓๑ ๐.๘๓

๒. ทานมีความตั้งใจจะบริโภคผักปลอดสารพิษ ๔.๓๒ ๐.๘๓

๕. จากผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือวัดความถูกตอง (Validity) ของขอมูล ดวยคา Average Variance 

Extracted: AVE และวัดความเชื่อมั่น (Reliability) ของขอมูล ดวยคา Construct Reliability: CR พบวา             

ทุกตัวแปรมีคา AVE มากกวา ๐.๕ และคา CR มากกวา ๐.๗ แสดงวาขอมูลมีความถูกตองและนาเชื่อถือเพียงพอ

สําหรับการวิเคราะหดวยสมการโครงการสราง รายละเอียดแสดงผลดังตารางที่ ๒
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕

ตารางที่ ๒ แสดงคา AVE และ CR ของแตละตัวแปรที่ใชในในการวิเคราะห

ปจจัย AVE CR

ดานขอมูล (Information) ๐.๕๑๓ ๐.๘๙๓

ดานความช่ืนชอบ (Preference) ๐.๕๔๕ ๐.๘๕๗

ดานการรับรู (Awareness) ๐.๕๐๙ ๐.๘๐๑

ดานการต้ังใจซ้ือ (Intention) ๐.๕๒๑ ๐.๗๕๑

๖. ดัชนีที่ใชตรวจสอบความสอดคลองโมเดล (model fit) ประกอบดวย CMIN/DF, CFI, NFI, GFI, 

RMR, และ RMSEA รายละเอียดของแตละดัชนีแสดงดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ แสดงดัชนีที่ใชตรวจสอบความสอดคลองโมเดล

ดัชนี คาที่ได คาที่เหมาะสม แปรผล
CMIN/DF ๑.๓๓๕ <๒ เหมาะสม

CFI ๐.๙๗๑ >๐.๙ เหมาะสม

NFI ๐.๙๒๒ >๐.๙ เหมาะสม

GFI ๐.๙๕๐ >๐.๙ เหมาะสม

RMR ๐.๐๓๓ <๐.๐๕ เหมาะสม

RMSEA ๐.๐๒๙ <๐.๑ เหมาะสม

๗. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลสงผลทางบวกตอความชื่นชอบของลูกคา (Beta = ๐.๒๕๐

t-statistics = ๔.๑๘๖ sig. = ๐.๐๐๐) แสดงวายอมรับสมมติฐาน H๑ ขอมูลสงผลทางบวกตอการรับรูของลูกคา 

(Beta = ๐.๒๑๙ t-statistics = ๓.๒๑๘ sig. = ๐.๐๐๑) แสดงวายอมรับสมมติฐาน H๒ ความชื่นชอบของลูกคา

สงผลทางบวกตอความต้ังใจซื้อผักปลอดสารพิษ (Beta = ๐.๒๒๖ t-statistics = ๒.๒๗๑ sig. = ๐.๐๒๓) แสดง

วายอมรับสมมติฐาน H๓ และ การรับรูของลูกคาสงผลทางบวกตอความต้ังใจซ้ือผักปลอดสารพิษ (Beta = 

๐.๓๖๔ t-statistics = ๒.๘๑๗ sig. =๐.๐๐๕) แสดงวายอมรับสมมติฐาน H๔ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน ตัวแปร Beta t-statistics sig. แปรผล
H๑ ขอมูล -- ความช่ืนชอบ ๐.๒๕๐ ๔.๑๘๖ ๐.๐๐๐ ยอมรับ

H๒ ขอมูล -- การรับรู ๐.๒๑๙ ๓.๒๑๘ ๐.๐๐๑ ยอมรับ

H๓ ความช่ืนชอบ -- ความตั้งใจซ้ือ ๐.๒๒๖ ๒.๒๗๑ ๐.๐๒๓ ยอมรับ

H๔ การรับรู -- ความตั้งใจซ้ือ ๐.๓๖๔ ๒.๘๑๗ ๐.๐๐๕ ยอมรับ
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สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยเร่ืองนี้เก็บแบบสอบถามทางชองทางออนไลนไดขอมูลท้ังสิ้น ๓๘๘ ตัวอยาง พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัท อายุระหวาง ๒๑ – ๓๐ ป และรายไดตอ

เดือน ระหวาง ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ บริโภคผักปลอดสารพิษวันละ ๑ มื้อ 

ซื้อผักปลอดสารพิษมาจากซุปเปอรมารเก็ต คาใชจายในการซ้ือแตละครั้ง คือ ๑๐๑ – ๒๐๐ บาท เริ่มบริโภคผัก

ปลอดสารพิษเพราะไดรับขอมูลจากอินเตอรเน็ต และบริโภคมาเปนระยะเวลา ๑ – ๓ ป 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลสงผลทางบวกตอความชื่นชอบและการรับรูของลูกคา ความชื่น

ชอบและการรับรูของลูกคาสงผลทางบวกตอความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ ผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Caporale และ Monteleone (๒๐๐๔) Meillon et al. (๒๐๑๐) Napolitano et al. (๒๐๑๐) 

Dabbous และ Barakut (๒๐๒๐) Lou และ Yuan (๒๐๑๙) Aaker (๒๐๐๙) Keller (๑๙๙๓) Laroche et al. 

(๑๙๙๖) และ Adawiyah, Najib และ Ali (๒๐๒๑) ซึ่งไดทบทวนวรรณกรรมไวขางตนแลว

งานวิจัยเรื่องนี้สามารถยืนยันแนวคิดและทฤษฎีที่ไดมีการระบุไว โดยเปลี่ยนบริบทของขอมูลเปน              

ผักปลอดสารพิษในประเทศไทย ทําใหทราบวา ขอมูลทําใหลูกคาเกิดความตั้งใจซื้อได โดยมีความชื่นชอบและ             

การรับรูของลูกคาเปนตัวแปรสงผาน นักวิจัยอ่ืนสามารถนําตัวแบบที่ใชในงานวิจัยนี้ไปทดลองกับสินคาประเภท

อ่ืน เพ่ือใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

งานวิจัยนี้ยังชวยทําใหผูประกอบการผักปลอดสารพิษเขาใจวา หากตองการทําใหลูกคาตั้งใจท่ีจะซื้อ

ผลิตภัณฑจําเปนจะตองใหขอมูลแกลูกคาใหหลากหลายและรอบดาน นอกจากน้ี ผูประกอบการยังจะสามารถ

ทราบดวยวา การใหขอมูลจะทําใหลูกคาเกิดการรับรูเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษมากข้ึน และยังทําใหลูกคาเกิด

ความชื่นชอบในผักปลอดสารพิษมากขึ้นดวย

ขอจํากัดสําคัญของงานวิจัยนี้ คือ ตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะหมีเพียง ๔ ตัวแปร ซึ่งในความเปนจริงแลว 

อาจมีตัวแปรอ่ืนที่มีความเก่ียวของเพ่ิมเติมได ดังนั้นจึงควรศึกษาตัวแปรอื่นเพ่ิมเติม นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัยในคร้ังน้ีเปนกลุมตัวอยางโดยองครวม ดังนั้นการศึกษาในกลุมที่มีความเฉพาะ เชน กลุมคนรักสุขภาพ 

อาจเปนผลของการวิจัยเปลี่ยนแปลงไปได
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