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บทคัดยอ 

 ปายสัญลักษณอาหารปลอดภัยเปนปายรับรองที่กระทรวงสาธารณสุขออกใหแกสถานประกอบการ เพ่ือรับรองความ
ปลอดภัยของอาหารสดจากสารปนเปอน วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการสังเกตปายอาหารปลอดภัยใน
การเลือกซื้ออาหารของผูบริโภค โดยใชผักสดเปนกรณีศึกษา วิธีการศึกษา : การศึกษามีสองสวน สวนแรกเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพซึ่งสัมภาษณเจาะลึกผูที่สังเกตปายทุกครั้งกอนเลือกซื้อ 2 ราย สังเกตเปนบางครั้ง 5 ราย และไมเคยสังเกตปายเลย 3 ราย 
การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือหาปจจัยท่ีทําใหผูบริโภคสังเกตปายฯ และนํามาผลการวิจัยมาพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย และสราง
แบบสอบถามเพื่อใชในการศึกษาชวงตอมา การศึกษาสวนที่สองเปนการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูที่
ซื้อผักจากรานที่มีปายฯ 115 ราย และผูที่ซื้อจากรานที่ไมมีปาย ฯ 115 ราย ผลการวิจัย : การวิจัยเชิงคุณภาพพบวาแรงจูงใจใน
การสังเกตปายเกิดจากทัศนคติ บรรทัดฐานและอุปสรรคในการสังเกตปายฯ ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติตอการสังเกตปายฯ คือ ความรู
เกี่ยวกับชนิดและอันตรายของสารปนเปอน ความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ ความเชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ มีความปลอดภัย และ
ความเชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ มีราคาแพงกวา สวนความเชื่อของเพื่อนสนิทและบุคคลในครอบครัวมีผลตอบรรทัดฐานในการ
สังเกตปายฯ สวนความเชื่อวามีรานที่ไดปายฯ นอยกอใหเกิดความรูสึกวาการสังเกตปายฯ เปนส่ิงทําไมไดในทางปฏิบัติ การศึกษา
เชิงปริมาณในผูบริโภคเฉพาะที่รูจักปายอาหารปลอดภัย (174 รายจาก 230 ราย หรือรอยละ 75.6) แรงจูงใจเปนปจจัยเดียวที่มีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อผักสดจากรานที่มีปายฯ (odds ratio=1.86, ชวงความเชื่อมั่นที่รอยละ 95=1.40-2.48, p<0.001) สําหรับปจจัยที่
มีผลตอแรงจูงใจเรียงตามลําดับความแรงคือบรรทัดฐาน และทัศนคติตอการสังเกตปายฯ  ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติตอการสังเกตปาย
ฯ เรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ความเชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายรับรองเปนอาหารที่ปลอดภัย และ
ความรูเกี่ยวกับอันตรายของสารปนเปอน สําหรับปจจัยที่มีผลตอบรรทัดฐานในการสังเกตปายเรียงตามลําดับความแรง ไดแก ความ
เชื่อของเพ่ือนสนิท และความเชื่อบุคคลในครอบครัว สรุป : การสรางแรงจูงใจในการสังเกตปายฯ ควรมุงทําใหประชาชนเห็นวาการ
สังเกตเปนบรรทัดฐานของสังคม รวมกับการเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการสงัเกตปายฯ 
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บทนํา 
  ปญหาจากการบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัยพบได
ทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบผูปวยที่เกิดโรคจากการรับประทานอาหารประมาณปละ 
76 ลานคน ในจํานวนนี้ มีมากกวา 3 แสนรายตองเขารักษา
ตัวในโรงพยาบาล และมีผูเสียชีวิตประมาณ 5 พันคน (1) 
สํานักระบาดวิทยาของไทยไดรายงานในป 2546 วาพบ
ผูปวยโรคอาหารเปนพิษประมาณ 1.3 แสนราย คิดเปนอัตรา
ปวย 209.04 ตอประชากรแสนคน และเสียชีวิต 14 ราย (2) 
รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทํา
โครงการความปลอดภัยดานอาหาร (food safety) ในป พ.ศ. 
2546 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
สาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบหลัก โครงการฯ มีเปาหมายเพื่อ
พัฒนามาตรฐานอาหารที่คนไทยบริโภคตลอดหวงโซอาหาร 
ตั้งแตวัตถุดิบจนถึงผูบริโภค เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของอาหารใหกับผูบริโภคและผูประกอบการทั้งใน
และตางประเทศ  นอกจากนี้ยั งชวยลดผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการคา อันเปนกติกาขององคการคาโลก 
(3)  

 กิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกลาว ไดแก การตรวจ
รับรองและมอบปายสัญลักษณ “อาหารปลอดภัย” ใหแก
สถานที่จําหนายอาหารสดในตลาดสดและรานคาตาง ๆ 
ผูประกอบการตองย่ืนใบสมัครเพ่ือขอรับการตรวจรับรอง 
หลังจากนั้นเจาหนาที่จะเขาไปดําเนินการตรวจสุขลักษณะ
ทั่วไปพรอมกับสุมเก็บตัวอยางอาหาร จํานวน 3 ครั้ง หาก
สถานประกอบการใดผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ก็จะได
ปายสัญลักษณ “อาหารปลอดภัย” เพ่ือรับรองความปลอดภัย
ของอาหารสดจากสารปนเปอน 6 ชนิด ไดแก สารเรงเนื้อ
แดง น้ําประสานทอง น้ํายาดองศพ สารกันรา สารฟอกขาว 
และยาฆาแมลง (4) ปายสัญลักษณดังกลาวจะเปนจุดสังเกต
ใหผูบริโภคสามารถใชในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่
ปลอดภัยได   

อยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบันยังคงพบสารปนเปอน
ในอาหาร จากการสํารวจอาหารสดทั่วประเทศในป พ.ศ. 
2548 ยังคงพบสารปนเปอนทั้ง 6 ชนิดขางตนในอาหาร สาร
ที่พบมากที่สุดใน 3 ลําดับแรก ไดแก สารเรงเนื้อแดง รอยละ 
8.59 ยาฆาแมลง รอยละ 5.44 และสารกันรา รอยละ 2.76 
(5) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหารของกระทรวง
สาธารณสุขรายงานวามีรานอาหารและแผงจําหนายทั่ว

ประเทศไดรับปายรับรองทั้งส้ิน 61,427 แหง คิดเปนรอยละ 
43.19 ของรานและแผงลอยทั้งหมด (6) ในจังหวัดสงขลาพบ
สถานประกอบการที่ไดรับปายอาหารปลอดภัยจํานวน 412 
ราย จากสถานประกอบการทั้งหมด 1,281 ราย คิดเปนรอย
ละ 32.16 (7) อัตราการไดปายฯ มีนอยอาจมีสาเหตุเนื่องจาก 
ผูประกอบการไมมั่นใจในคุณภาพของสินคาที่ตนขายอยูวา
จะผานการตรวจหรือไม การไมรูสถานที่ติดตอขอปาย และ
การไมรูวาโครงการฯ ดังกลาวเกี่ยวของกับตนเอง (8)  

ปจจุบันผูบริโภคตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
ของอาหารมากขึ้น ผูบริโภคสวนหน่ึงมองหาเครื่องหมายที่
รับประกันความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น การศึกษา
ความรูความเขาใจตอปายหรือเครื่องหมายที่ออกโดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบวา ผูบริโภคเขาใจ
และใหความสําคัญกับเครื่องหมาย อย. มากที่สุด รองลงมา
คือปายอาหารสะอาดรสชาติอรอย และปายอาหารปลอดภัย
ตามลําดับ ผูบริโภคยังกลาววาตราสัญลักษณมีผลตอการการ
เลือกใชบริการหรือเลือกบริโภคอาหาร การรณรงคใหอาน
ฉลากอาหารและตราสัญลักษณมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเลือกซื้อหรือบริโภคอาหาร (9) ผูบริโภคที่
เขาใจความหมายของปายสัญลักษณความปลอดภัยดาน
อาหาร มีแนวโนมจะสังเกตปายกอนซื้อมากกวาผูที่ไมรูจัก
ปายหรือตราสัญลักษณ (10) ดังนั้นหากสามารถกระตุนให
ผูบริโภครับรูและเขาใจความสําคัญปายสัญลักษณ “อาหาร
ปลอดภัย” รวมกับการกระตุนใหผูบริโภครับรูถึงภาวะความ
เส่ียง ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากอาหาร ก็จะเพ่ิมความ
รับรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น (11)  และ
สงผลใหผูประกอบการหันมาสนใจขอเขารวมโครงการ 
“อาหารปลอดภัย”เพ่ิมมากขึ้นดวย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอแรงจูงใจในการสังเกตปายอาหารปลอดภัยในการเลือก
ซื้ออาหารของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา เพ่ือเปนขอมูลให
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชสรางมาตรการสงเสริมให
ประชาชนใชปายอาหารปลอดภัยในการเลือกซื้ออาหาร 
ผูวิจัยเลือกผักสดมาเปนกรณีศึกษา เนื่องจากผักเปนสินคาที่
ผูบริโภคมักใสใจในการเลือกซื้อ เพราะมีขอมูลในส่ือตาง ๆ ที่
ทําใหเห็นวามีสารพิษตกคางจํานวนมากในผัก (12) และ
การศึกษาในอดีตยังพบการปนเปอนยาฆาแมลงในปริมาณที่
เกินกวากําหนดถึงรอยละ 5.44 (5) นอกจากนี้การเลือกซื้อ
ผักใหปลอดภัยจากยาฆาแมลงทําไดยากจากการสังเกตดวย
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ตาเปลา ดังนั้นปายรับรองความปลอดภัยจึงมีประโยชนอยาง
มากตอการเลือกซื้อของผูที่บริโภคผักสด  และผลการวิจัย
จากกรณีของผักสดนาจะสามารถประยุกตใชกับสินคาอื่น ๆ 
ไดดวย 
 การศึกษานี้แบงออกเปน 2 การศึกษายอยคือ
การศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือใหทราบปจจัยที่ทําใหผูบริโภค
สังเกตปายอาหารปลอดภัยประกอบการซื้อผักสด ขอมูล
ดังกลาวจะใชในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและสราง
แบบสอบถามเพื่อใชในการศึกษายอยท่ีสอง คือการศึกษาเชิง
ปริมาณเพื่อทดสอบทางสถิติวาปจจัยใดมีผลตอแรงจูงใจใน
การสังเกตปายอาหารปลอดภัยในการเลือกซื้อผักสดของผู
ป ริโภค  การวิจัยทั้ งสองสวนไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

การศึกษาที่ 1: การศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 ตัวอยางและการเก็บขอมูล 
 ตัวอยางในการศึกษาเชิงคุณภาพคือประชาชนใน
อําเภอหาดใหญที่ไดซื้อผักสดจากตลาดมาปรุงรับประทาน
เองในครัวเรือน ในรอบ 1 เดือนที่ผานมาและตอบถูกวาปาย
ใดคือปายอาหารปลอดภัยเมื่อผูวิจัยแสดงปายสัญลักษณสาม
ชนิดใหดู (สัญลักษณ  อย. ปายอาหารสะอาด รสชาติอรอย 
และปายอาหารปลอดภัย )   กอนการ วิจัย  ผู วิ จัยแจ ง
วัตถุประสงคและกระบวนการวิจัยแกตัวอยางทุกรายจนเปนที่
เขาใจดี ตอจากนั้นขอคํายินยอมเขารวมการวิจัยจากตัวอยาง
ทุกรายดวยวาจา และขออนุญาตบันทึกเสียงระหวางการ
สัมภาษณ การสัมภาษณเปนแบบซึ่งหนา ตัวตอตัว ณ บาน
ของตัวอยาง  ผูวิจัยใชคําถามปลายเปดที่ถามเหตุผลของการ
สังเกตหรือไมสังเกตปายอาหารปลอดภัยในการซื้อผักสด 
และพูดคุยดวยคําถามอื่น ๆ เ พ่ือเจาะลึกในประเด็นที่
นาสนใจ การสัมภาษณใชเวลาประมาณ 30 นาทีตอราย 
ผูวิจัยเริ่มสัมภาษณจากตัวอยางที่คุนเคยและใหความรวมมือ
เปนอยางดี หลังจากสัมภาษณเสร็จใหผูที่ ถูกสัมภาษณ
แนะนําเพ่ือนบานหรือคนรูจักที่อาศัยในบริเวณใกลเคียงเพ่ือ
เปนตัวอยางคนตอไป ตัวอยางประกอบดวยผูที่สังเกตปายฯ 
ทุกครั้งกอนเลือกซื้อผักสด 2 ราย ผูที่ สังเกตปายฯ เปน
บางครั้ง 5 ราย และผูที่ไมเคยสังเกตปายฯ เลย 3 ราย การ
วิจัยนี้ใชตัวอยางทั้งส้ิน 10 รายเพราะขอมูลมีความอิ่มตัว นั่น

คือขอมูลจากตัวอยางคนใหมมีความสอดคลองกับขอคนพบ
จากตัวอยางคนกอนหนาหรือไมไดใหขอมูลใหมในประเด็นที่
ศึกษาเพิ่มเติม  
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 หลังการสัมภาษณผูวิจัยถอดเทปบันทึกเสียง 
ตอจากนั้นอานขอความท่ีไดหลาย ๆ ครั้ง จนมีความเขาใจ 
จากนั้นจึงใหรหัสอยางกวาง ๆ กับคําพูดที่เกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคการวิจัย  โดยกําหนดรหัสตามแนวคิดใน
ขอความเหลานั้น นําขอมูลและรหัสที่ไดมาจัดเรียงเปน
หมวดหมูเพ่ือใหไดมโนทัศนออกมา หลังจากนั้น ผูวิจัยนํา
มโนทัศนตาง ๆ มาบูรณาการเพื่อสรางสมมุติฐานหรือ
คําอธิบายพฤติกรรมการสังเกตปายฯในการเลือกซื้อผักสด
ของผูปริโภค การวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนจะทําควบคู
ไปกับการเก็บขอมูลคือหลังจากการสัมภาษณแตละรายเสร็จ
แลว  ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลให เสร็จกอนที่จะเริ่มตน
สัมภาษณตัวอยางรายตอไป 
 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   ผูใหขอมูล 10 คน เปนเพศหญิง 7 คน มีอายุ
ระหวาง 30-58 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 6 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 
คน มัธยมศึกษาตอนตน 1 คนและประถมศึกษา 1 คน ผูให
ขอมูลประกอบอาชีพรับจาง  4 คน คาขายหรือธุรกิจสวนตัว 
4 คน เปนแมบานและรับราชการอยางละ 1 คน ผูใหขอมูล
สังเกตปายอาหารปลอดภัยทุกครั้งกอนเลือกซื้อผักสด 2 ราย 
สังเกตปายฯ เปนบางครั้ง 5 ราย และ 3 ราย ไมเคยสังเกต
ปายฯ เลยในการซื้อผักสด 
 ปจจัยที่ผูใหขอมูลใชตัดสินใจเลือกรานจําหนายผัก
สดคือ คุณภาพของสินคา (ความสด ความสะอาดและการ
ปลอดสารเคมี) สวนปจจัยประกอบอื่น ๆ ไดแก ราคา ความ
สะอาดของราน ความสะดวกในการซื้อและการมีปายอาหาร
ปลอดภัย  สวนพฤติกรรมการสังเกตปายฯ ในการเลือก
รานคาขึ้นกับแรงจูงใจในการสังเกตปายฯ ผูใหขอมูล 3 กลุม
คือ ผูที่สังเกตปาย ฯ ทุกครั้ง ผูสังเกตบางครั้งและผูไมเคย
สังเกตเลย มีความแตกตางกันอยางชัดเจนในเรื่องแรงจูงใจ
ในการสังเกตปายฯ  
 “ตองมองหา (ปาย) กอนเลย จะไดแนใจวาของที่ซื้อ
ปลอดจากสารพิษ” (ผูที่สังเกตทุกครั้ง) 
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 “ไมไดตั้งใจมองหา (ปาย) แตถามีก็ดู” (ผูที่สังเกต
บางครั้ง) 
 “ไมเคยดู อยากซื้อรานไหนก็ซื้อ” (ผูที่ไมเคยสังเกต) 
 
 แรงจูงใจในการสังเกตปายฯ ขึ้นกับปจจัยหลาย
อยาง ดังตอไปนี้ 
1. ทัศนคติตอปายฯ หรือการประเมินวาการสังเกตปายเปน
ส่ิงที่ดี  ผูบริโภคที่สังเกตปายฯ ทุกครั้งมีทัศนคติที่ดีตอปายฯ 
มากกวากลุมอ่ืน ๆ ทัศนคติตอปายฯ เปนผลมาจากปจจัย
ตอไปนี้ 
 1.1 ความเชื่อวาปายฯ สามารถบงชี้คุณภาพอาหาร 
จึงสามารถใชตัดสินใจเลือกซื้ออาหารได นอกจากนี้ยังเชื่อมั่น
ในมาตรฐานการรับรองของปายฯ  ผูที่สังเกตปายฯ เปน
บางครั้ งก็ เ ชื่ อ ว าป า ยฯ  มีประ โยชน  แต ไม มั่ น ใ จ ใน
กระบวนการรับรองปายและความปลอดภัยของอาหาร
หลังจากที่รานคาไดปายรับรองแลว ผูที่ไมเคยสังเกตปาย ฯ 
แสดงความไมมั่นใจอยางเดนชัดมาก 
 
 “มั่นใจไดระดับหนึ่งวาปลอดภัย แตไมรูวาแมคาจะ
ซื้อของที่ดีมาขายตลอดหรือเปลา” (ผูที่สังเกตบางครั้ง) 
 “บอกตรง ๆ เลยนะวายังไมมั่นใจ แตก็ชวยใหคนซื้อ
รูสึกดีกวารานที่ไมมีปาย ไมมีใครรับรอง” (ผูที่สังเกตบางครั้ง) 
 “ก็ยังไมแนใจนะ วาปลอดภัยจริงมั๊ย มาตรฐานของ
ปายนี้แคไหน เจาหนาที่เคาตรวจยังไงกอนมอบปาย” (ผูที่ไม
เคยสังเกต) 
 “ไมเคยดู (ปาย) ก็ไมรูวาปลอดภัยจริงมั๊ย แตถาเรา
เลือกเอง ดูเอง มั่นใจกวา” (ผูที่ไมเคยสังเกต) 
 
 1.2 ความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ความรู เรื่องสาร
ปนเปอนในอาหารและอันตรายจากการบริโภคสารปนเปอน
ในอาหาร การใหน้ําหนักเรื่องความปลอดภัยของอาหารเมื่อ
เปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ๆ : ผูที่สังเกตปายฯ เปนประจํามี
ความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ความรูเร่ืองสารปนเปอนในอาหาร
และอันตราย และใหความสําคัญกับความปลอดภัยของ
อาหารสูงกวากลุมอ่ืน ๆ  กลุมที่ไมสังเกตปายฯ จะใหน้ําหนัก
กับประเด็นอื่น ๆ เชน ราคา ความสด ความสะอาดมากกวา
เร่ืองการมีปาย  
 “ก็ดู (ปาย) บาง แตดูอยางอื่นประกอบดวย บางที
รานมีปาย แตอาหารไมสดก็มี บางทีก็ไมสะอาด ก็เลยซื้อจาก

รานมีปายบางไมมีปายบาง คือตองดูวามีอาหารตรงกับที่เรา
อยากไดดวยมั๊ย” (ผูที่สังเกตเปนบางครั้ง) 
 “ไมเคยดูปาย เลือกเอง ถาดูแลวสด สะอาด และตรง
กับท่ีอยากไดก็ซื้อรานนั้น” (ผูที่ไมเคยสังเกต) 
 
 1.3 ความเชื่อวารานที่มีปายฯ ขายแพงกวา : ผูที่
สังเกตปายฯ บางครั้ง หรือผูที่ไมสังเกตปายฯ เชื่อวาอาหาร
จากรานที่มีปายฯ อาจมีราคาแพงกวา 
2. บรรทัดฐานของการสังเกตปาย หรือการที่ผูที่สังเกตปายฯ 
รูสึกวาพฤติกรรมดังกลาวเปนเรื่องปกติวิสัยท่ีบุคคลรอบขาง
ของตนเองกระทํากัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือนฝูงและคนใน
ครอบครัว  
3 อุปสรรคในการสังเกตปาย ฯ นั่นคือจํานวนรานที่มีปายฯ ผู
ที่ไมสังเกตปายฯ เลยกลาววาบางตลาดไมมีรานที่มีปายฯ 
เลย หรือมีนอยมาก ทําใหไมเกิดการสังเกตปายเปนนิสัย 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดการ
วิจัยไดดังแสดงในรูปที่ 1 ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติตอการ
สังเกตปายฯ คือ ความรูเกี่ยวกับสารปนเปอน ความรูถึง
อันตรายของสารปนเปอน ความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ ความ
เชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ เปนอาหารที่ปลอดภัย และ
ความเชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ มีราคาแพงกวา สวน
ความเชื่อและพฤติกรรมในเรื่องการสังเกตปาย ฯ ของเพ่ือน
สนิทและบุคคลในครอบครัวมีผลตอบรรทัดฐานในการสังเกต
ปายฯ สวนความเชื่อวามีรานที่ไดปายฯ มีจํานวนนอย
กอใหเกิดความรูสึกวาการสังเกตปายฯ เปนส่ิงทําไมได
ในทางปฏิบัติ 
 กรอบแนวคิดการวิจัยยังระบุวาทัศนคติ บรรทัดฐาน
และอุปสรรคของการสังเกตปายฯ มีผลตอแรงจูงใจและ
พฤติกรรมในการสังเกตปายฯ นอกจากนี้แรงจูงใจดังกลาวยัง
เปนสาเหตุของพฤติกรรมจริงดวย กรอบแนวคิดที่ไดคลาย
กับทฤษฎีการกระทําที่มีแบบแผน (13) ซึ่งถูกนําไปใชอธิบาย
พฤติกรรมไดหลากหลาย รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพดวย 

 
การศึกษาที่ 2: การศึกษาเชิงปริมาณ 
 
 กลุมตัวอยาง 
 ตัวอยางคือผูบริโภคที่มาเลือกซื้อผักสดจากแผง
ขายผักในตลาด 4 แหงในเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ซึ่งผูวิจัยเลือกมาอยางสุมจากตลาดทั้งหมด 7 แหงที่
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 ความรูเก่ียวกับสารปนเปอน 
ถึงอันตรายของสารปนเปอน 
ื่นตัวในเรื่องสุขภาพ 
ื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ 

นอาหารที่ปลอดภัย 
ื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ  

ความรู
ความต
ความเช
  เป
ความเช
มีราคาแพงกวา 

 

                                                        รูปท่ี 1.  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ผูวิจัยสืบทราบ ตลาดทั้งส่ีแหงคือ ตลาดกิมหยง ตลาดเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตลาดคลองเรียน และตลาด
พลาซา ขนาดตัวอยางคํานวณโดยใชโปรแกรม G*Power 
(14) โดยกําหนดใหความคลาดเคลื่อนแบบท่ีหนึ่งคือ 0.05 
อํานาจการทดสอบคือ 0.80 จํานวนตัวแปรอิสระที่มากที่สุด
ในการวิเคราะหคือ 6 (ตัวแปรอิสระของทัศนคติตอการสังเกต
ปายฯ) และขนาดอิทธิพลคือ 0.10 (มีขนาดปานกลาง
คอนขางนอย ซึ่งเทียบไดกับคา r2=0.10 โดยประมาณ) 
ขนาดตัวอยางที่คํานวณไดคือ 143 คน  เนื่องจากการ
วิเคราะหหลักในการศึกษานี้จะใชตัวอยางที่รูจักปายอาหาร
ปลอดภัยเทานั้น แตการเก็บขอมูลจะพบกับผูที่ไมรูจักปายฯ 
ดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกตัวอยางมากกวาที่คํานวณได
ประมาณรอยละ 50 หรือ 230 คน ผูวิจัยแบงตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่ซื้อผักจากรานที่ไดปายรับรองและ
กลุมที่ซื้อจากรานที่ไมมีปายฯ กลุมละ 115 คน การเลือก
ตัวอยางใชวิธีเลือกแบบตามสะดวก โดยเลือกจากผูบริโภคที่
เต็มใจใหขอมูล และเลือกตัวอยางแผงขายผักจากรานที่
สามารถสังเกตผูบริโภคไดงาย สะดวก ไมคับแคบและไดรับ
ความยินยอมจากผูประกอบการ 
  

 เครื่องมือวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามซึ่งวัดตัวแปรตางๆ 
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย (ภาคผนวก) แบบสอบถามผาน
การตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานอาหารปลอดภัย
ซึ่งเปนเภสัชกรผูรับผิดชอบงานอาหารปลอดภัย ของกลุม
งานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 1 
คน นักวิจัยประจําหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่ 3 คน และ
ผูบริโภค จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถามใน
เรื่องความถูกตองของเนื้อหา ความตรงตามประเด็นและ
ครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ผูวิจัยยังทดสอบ
แบบสอบถามกับผูบริโภค 3 รายดวยวิธีคิดออกเสียง (think 
aloud) โดยตัวอยางตองอานคําถามแบบออกเสียง บรรยาย
ความคิดเห็นของตนตอคําถามและเหตุผลในการตอบคําถาม
แตละขอ หลังจากนั้นนักวิจัยปรับปรุงแบบสอบถามแลวนําไป
ทดลองใชกับผูบริโภคที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง 15 คน  และ
นําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงอีกครั้งกอนนําไปใชจริง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยสังเกตผูซื้อผักวาซื้อจากรานที่มีหรือไมมีปาย
ฯ เมื่อซื้อผักเสร็จ ผูวิจัยจะเขาไปแนะนําตนเอง ชี้แจง
วัตถุประสงคของการวิจัยและขอความรวมมือในการวิจัย 

   

ความเชื่อวามีรานที่ไดปายฯ นอย 

ความเชื่อและพฤติกรรมของเพื่อนสนิท 
ความเชื่อและพฤติกรรมของ คนใน
ครอบครัว 

ทัศนคติตอการสังเกตปาย

บรรทัดฐานใน 
แรงจูงใจในการสังเกตปายฯ 

การสังเกตปายฯ 

อุปสรรคตอการสังเกตปายฯ 
การซ้ืออาหารจาก 
รานที่มีปายฯ 
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หากผูบริโภคยินยอม ผูวิจัยจะถามตัวอยางวาซื้อผักไป
บริโภคในครัวเรือนหรือซื้อไปขาย หากตัวอยางซื้อไปบริโภค
ในครั ว เ รื อน  ผู วิ จั ย จ ะขอความร วมมื อ ในกา รตอบ
แบบสอบถาม สวนกรณีตัวอยางซื้อไปขายจะตัดออกจากการ
วิจัย 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติ บรรทัดฐาน 
อุปสรรค และแรงจูงใจในการสังเกตปายอาหารปลอดภัยใช
การถดถอยพหุคูณ สวนการทํานายพฤติกรรมการซื้อจาก
รานที่ไดปายรับรองดวยทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคมรอบ
ขาง อุปสรรคและแรงจูงใจในการสังเกตปายฯ ใชการ
วิเคราะหถดถอย logistic 
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
 ตัวอยาง 230 คนใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ 81.2 อายุเฉล่ีย 
35.21±12.13 ป เปนโสดและสมรสแลวรอยละ 48.7 และ 
47.8 ตามลําดับ  จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรือตํ่ากวารอยละ 24.0 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 
35.7 อนุปริญญา/ปวส. รอยละ 14.8 ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รอยละ 25.7 ประกอบอาชีพรับจาง ขาราชการ นักศึกษา 
และแมบาน รอยละ 25.8, 18.3, 13.5 และ 13.1 ตามลําดับ   
 ตัวอยางมาจากผูบริโภคที่ซื้อผักสดจากรานที่ได
ปายรับรอง 115 คน และผูที่ซื้อจากรานที่ไมไดปายฯ 115 
คน จากการสอบถามผูบริโภคดวยคําถามวาอาหารสดที่
จําหนายตองมีปายใด จึงจะแสดงวาอาหารนั้นปลอดภัย โดย
มีสัญลักษณสามชนิดเปนตัวเลือก (สัญลักษณ  อย. ปาย
อาหารสะอาด รสชาติอรอย และปายอาหารปลอดภัย) พบวา
ผูบริโภครอยละ 23.0 ตอบผิด (52 รายจาก 226 รายที่ตอบ
คําถามขอน้ี) การวิเคราะหขอมูลในสวนตอไปนี้จะใชตัวอยาง
ที่รูจักปายอาหารปลอดภัย 174 รายเทานั้น (เปนผูที่ซื้อผัก
สดจากรานที่ไดปายรับรอง 98 คน และผูที่ซื้อจากรานที่ไมได
ปายฯ 76 คน) ทั้งนี้เพราะมาตรการตาง ๆ ที่จะสงเสริมให
ผูบริโภคใชปายฯ นั้น ตองมุงไปที่คนที่รูจักปายแลวเทานั้น 
การวิจัยนี้เปนการศึกษาวาผูบริโภคที่รูจักปายแลวมีแรงจูงใจ
ในการสังเกตปายเพียงไร เพราะอะไร  
 ความเที่ยงของแบบวัดทุกตัวในแบบสอบถามมีคา 
มากกวาหรือใกลเคียง 0.7 (0.64-0.84) (ตารางที่ 1) สําหรับ 

ความรูเร่ืองอันตรายของสารปนเปอน ความเชื่อของบุคคลใน
ครอบครัวในเรื่องการสังเกตปายฯ และความรูสึกตอจํานวน
รานที่มีปายฯ วัดโดยคําถามเพียงขอเดียว จึงไมอาจคํานวณ
คาความเที่ยงได แตคําถามดังกลาวไดผานการทดสอบความ
เขาใจในผูบริโภคและผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญแลว 
จึงทําใหแนใจวามีความตรง และผูตอบเขาใจในคําถาม การที่
ตองจํากัดจํานวนขอของคําถามเปนเพราะการสํารวจทําใน
ตลาดและผูบริโภคอยูระหวางการมาจับจาย จึงตองทําใหการ
ตอบแบบสอบถามเปนภาระนอยกับตัวอยาง  ตารางที่ 1 ยัง
แสดงคาเฉล่ียของตัวแปรตาง ๆ ในการวิจัย อยางไรก็ตาม การ
แปลผลควรทําดวยความระมัดระวังเพราะผูวิจัยไมไดเลือก
ตัวอยางในแบบท่ีอาศัยหลักความนาจะเปน นอกจากนี้
คาเฉลี่ยดังกลาวคํานวณมาจากผูที่รูจักปายฯ 174 รายซึ่งซื้อ
ผักสดจากรานที่ไดปายรับรอง 98 คน และซ้ือจากรานที่ไมได
ปายฯ 76 คน จึงไมอาจเปนตัวแทนของตัวอยางในชุมชน
ดังกลาว  เชน  ความเชื่อมั่นวาอาหารจากรานที่มีปายฯ 
ปลอดภัยไมไดอยูในระดับที่สูงนัก (13.95+2.06 จากคะแนน
เต็ม 30) อาจเกิดจากการที่ตัวอยางรอยละ 43.6 ซื้อผักจาก
รานที่ไมมีปายฯ ซึ่งไมอาจแนใจวาแตกตางไปจากคาที่
แทจริงในประชากรหรือไม สวนการเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางกลุมที่ซื้อผักสดจากรานที่ไดปายฯ และไมได
ปายฯ ในเร่ืองปจจัยตาง ๆ จะใชสถิติแบบหลายตัวแปรซึ่งจะ
กลาวตอไป 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเพื่อหา
ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติ บรรทัดฐาน และอุปสรรคของการ
สังเกตปาย ฯ ตลอดจนแรงจูงใจในการสังเกตปายฯ ตัวแปร
อิสระในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ทัศนคติตอการสังเกตปายฯ ไดรอยละ 35 ตัวแปรที่มีผลเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอทัศนคติฯ มากที่ สุดคือ 

ความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ (β=0.39, p<0.001) ตามดวย
ความเชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายรับรองเปนอาหารที่

ปลอดภัย (β=0.19, p=0.006) และความรูเกี่ยวกับอันตราย

ของสารปนเปอน (β=0.17, p=0.015) สวนความรูเรื่องสาร
ปนเปอน และความเชื่อวาอาหารจากรานที่ผานการรับรองมี
ราคาแพงนั้นไมมีผลตอทัศนคติอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) 
 ตัวแปรอิสระในแบบจําลองสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของบรรทัดฐานในการสังเกตปายฯ ไดรอยละ 32 
ความเชื่อของเพ่ือนหรือคนรูจักที่วาการสังเกตปายฯ เปนส่ิง
ที่ควรทํานั้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับบรรทัดฐาน หรือ
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(β=0.43, p<0.001) ความเชื่อของบุคคลในครอบครัวก็มีผล

ตอบรรทัดฐานเชนกัน (β=0.19, p<0.024) แตมีอิทธิพลนอย
กวาความเชื่อของเพื่อน  (ตารางที่ 2) จะเห็นวาอิทธิพลของ
เพ่ือนสนิทมีอิทธิพลมากกวาคนในครอบครัว นอกจากนี้ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ตัวอยางรอยละ 13.5 เปนนักศึกษาอาจทํา
ใหเพ่ือนฝูงมีอิทธิพลทางความคิดมากกวาครอบครัว สวน
ความรูสึกที่วาจํานวนรานที่ไดปายฯ รับรองมีนอยนั้น ไมไดมี
ผลอยางมีนัยสําคัญตอความรูสึกวาการสังเกตปายฯ เปนส่ิง
ยุงยาก (P=0.84)  การศึกษาในอดีตโดยมากพบวาทัศนคติมี
อิทธิพลมากกวาบรรทัดฐานในการทํานายผลตอความตั้งใจ
พฤติกรรมสุขภาพ (15) อยางไรก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้
เหมือนกับผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเตรียม
อาหารอยางถูกสุขลักษณะ (16) และการสวมหมวกนิรภัย 

(17) ซึ่งพบวาบรรทัดฐานมีความสําคัญกวาทัศนคติในการ
ทํานายแรงจูงใจในการประกอบพฤติกรรม  เปนไปไดวา ใน
พฤติกรรมที่อาจมีผลกระทบตอสวัสดิภาพของคนอื่นนั้น 
ผูปฎิบัติพฤติกรรมจะใหความสําคัญกับความเห็นของคนรอบ
ขาง บรรทัดฐานจึงมีความสําคัญกวาทัศนคติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเลือกซื้อผักที่อาจมีผลตอสุขภาพของผูอื่น
นอกจากผูซื้อท่ีตองรับประทานผักที่ซื้อมา  
 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณโดยใชทัศนคติ บรรทัด
ฐาน และอุปสรรคในการสังเกตปายฯ เปนตัวแปรอิสระเพื่อ
ทํานายแรงจูงใจในการสังเกตปายฯ พบวาตัวแปรอิสระท้ัง
สามสามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจไดรอยละ 
20 บรรทัดฐานเปนปจจัยท่ีมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติตอแรงจูงใจมากที่สุด (β=0.30, p<0.001)  และมี

ความสําคัญมากกวาทัศนคติ  (β=0.18, p=0.024) (ตารางที่ 
  
                              ตารางที่ 1. คาเฉล่ียของตัวแปรในการวิจัยและความเที่ยง (N= 174) 
 

ตัวแปร จํานวนขอ ชวงคะแนนที่
เปนไปได 

คาเฉล่ีย 
+SD 

ความเที่ยง1 

ความรูเกี่ยวกับสารปนเปอน 2 0-2 1.74+0.58 0.68 

ความรูเกี่ยวกับอันตรายของสารปนเปอน 1 0-1 0.65+0.48 - 

ความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ 3 3-15 12.21+1.75 0.74 

ทัศนคติตอการสังเกตปายฯ 2 2-10 8.81+1.36 0.79 

ความเชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ เปน
อาหารที่ปลอดภัย 

4 4-20 13.95+2.06 0.70 

ความเชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ มี
ราคาแพงกวา 

2 2-10 7.15+1.56 0.70 

ความเชื่อของบุคคลในครอบครัวในเรื่อง
การสังเกตปายฯ 

1 1-5 3.43+1.13 - 

ความเชื่อของเพ่ือนในเรื่องใชปายฯ  2 2-10 7.21+1.75 0.68 

ความเชื่อวาจํานวนรานที่มีปายฯ มีมาก 1 1-5 2.80+1.16 - 

แรงจูงใจในการสังเกตปายฯ 3 3-15 10.71+1.42 0.70 

บรรทัดฐานของคนรอบขางในเรื่องการ
สังเกตปายฯ 3 3-15 9.64+2.16 0.84 

อุปสรรคในการสังเกตปายฯ 3 3-15 10.20+1.96 0.64 

             1 สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของ Cronbach สวนในกรณีที่ตัวแปรวัดดวยคําถามขอเดียวจะไมสามารถคํานวณคาได
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    ตารางที่ 2. การวิเคราะหถดถอยเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติ บรรทัดฐาน และอุปสรรคของการสังเกตปาย ฯ ตลอดจน 
                        แรงจูงใจในการสังเกตปายฯ (N=174) 

ทัศนคติ1 บรรทัดฐาน2 อุปสรรค3 แรงจูงใจ4  
ตัวแปรอิสระ Beta5 P Beta5 P Beta5 P Beta5 P 
ความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ 0.39 <0.001 - - - - - - 
ความเชื่อวาผักจากรานที่มี
ป า ย รั บ ร อ ง เ ป น อ าห า รที่
ปลอดภัย 

0.19 0.006 - - - - - - 

ความรูเกี่ยวกับอันตรายของ
สารปนเปอน 

0.17 0.015 - - - - - - 

ความรูเกี่ยวกับสารปนเปอน 0.12 0.081 - - - - - - 
ความเชื่อวาอาหารที่รับรองมี
ราคาแพง 

0.10 0.167 - - - - - - 

ความเชื่อของเพ่ือนเกี่ยวกับ
การสังเกตปายฯ 

- - 0.43 <0.001 - - - - 

ค ว า ม เ ชื่ อ ข อ ง บุ ค ค ล ใ น
ครอบครัวเกี่ยวกับการสังเกต
ปาย 

- - 0.19 0.024 - - - - 

จํานวนรานที่มีปายฯ - - - - -0.01 0.84 - - 
บรรทัดฐานของสังคมรอบขาง - - - - - - 0.30 <0.001 
ทัศนคติตอการสังเกตปายฯ - - - - - - 0.18 0.024 
อุปสรรคตอการสังเกตปายฯ - - - - - - 0.084 0.28 
1 ทัศนคติตอการสังเกตปายฯ r2 = 0.35, F= 15.79, df = 5, 150, P < 0.001 
2 บรรทัดฐานของคนรอบขางตอการสังเกตปายฯ r2 = 0.32, F= 40.27, df = 2, 170, P< 0.001 
3 อุปสรรคตอการสังเกตปายฯ  r2 = 0.03, F= 0.04, df = 1, 170, P = 0.84 
4  แรงจูงใจในการสังเกตปายฯ r2 = 0.20 F= 12.71, df = 3, 157, P < 0.001 

5 สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน หรือ β 
 
1) สําหรับอุปสรรคตอการสังเกตปายไมไดมีผลอยางมี
นัยสําคัญตอแรงจูงใจในการสังเกตปายฯ (P=0.28) 
 ผลการวิเคราะหถดถอยแบบ logistic ที่ใชแรงจูงใจ 
ทัศนคติ บรรทัดฐาน และอุปสรรคในการสังเกตปายฯ เปนตัว
แปรอิสระเพ่ืออธิบายพฤติกรรมการซื้อผักสดจากรานที่มีปาย
ฯ แสดงอยูในตารางที่ 3 ตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย

พฤติกรรมการซื้อผักสดไดอยางมีนัยสําคัญ (χ2 ลดลง 32.13 
หนวยจากแบบจําลองที่ไมมีตัวทํานายใด ๆ , df=4, 
P<0.001) สมการถดถอยที่ไดมีความเหมาะสมกับขอมูลเมื่อ

ทดสอบดวยการทดสอบ Hosmer-Lemeshow (χ2=10.60,  
df=8, P=0.22) แรงจูงใจในการสังเกตปายฯ เปนเพียงตัวแปร 

เดียวที่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมี odds ratio เทากับ 1.86 
ซึ่งหมายความวาหากผูบริโภคมีแรงจูงใจในการสังเกตปายฯ 
สูงขึ้น 1 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) แลว โอกาสที่
ผูบริโภคจะชื้อผักจากรานที่มีปายฯ จะมีมากกวาการซื้อจาก
รานที่ไมมีปายฯ 1.86 เทาตัว ขอจํากัดหนึ่งของการวิจัยนี้คือ
เปนการศึกษาการซื้อผักสดจากรานที่มีปายฯ แตไมไดศึกษา
การสังเกตปายฯ ในการเลือกซื้อผักโดยตรง นั่นคือผูที่ซื้อ
จากรานที่มีปายฯ อาจไมไดเลือกรานนี้เพราะมีปาย แตอาจ
เน่ืองจากเปนรานที่คุนเคย ราคาประหยัด ฯลฯ ผลดังกลาวจะ
ทําใหความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามออนลง 
อยางไรก็ตามในการวิจัยยังพบวาแรงจูงใจในการสังเกตปาย 
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          ตารางท่ี 3. ผลการวิเคราะหถดถอยแบบ logistic เพ่ือหาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผักสดจากรานที่มีปายฯ (N=174) 
 

คาเฉล่ีย+SD ตัวแปรอิสระ Odds 
ratio 

ชวงความเชื่อมั่นที่
รอยละ 95 

P 

ซื้อจากราน 
ทีมีปาย 

ซื้อจากราน 
ทีไมมีปาย 

แรงจูงใจในการสังเกตปายฯ 1.86 1.40-2.48 <0.001 11.21+1.31 10.09+1.32 
บรรทัดฐานของสังคมรอบขาง 1.19 0.98-1.45 0.085 10.06+2.25 9.11+1.92 
ทัศนคติตอการสังเกตปายฯ 0.81 0.80-1.20 0.140 8.80+1.58 8.74+1.31 
อุปสรรคตอการสังเกตปาย 0.98 0.61-1.07 0.844 7.73+1.76 7.86+2.20 

          Hosmer-Lemeshow test: χ2=10.60, df=8, P=0.22 
 
ฯ มี odds ratio ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทําใหสามารถมั่นใจใน
ผลการคนพบมากขึ้น แตการที่ตัวแปรอิสระอื่นๆ  ไมมี
นัยสําคัญนั้นอาจเกิดจากสาเหตุดังกลาว การวิจัยในอนาคต
ควรถามตัวอยางเพิ่มเติมวาทําไมจึงเลือกซื้ออาหารจากราน
ดังกลาว นอกจากนี้ ตารางที่ 3 ยังแสดงคาเฉล่ียของตัวแปร
อิสระของกลุมที่ซื้อและไมไดซื้อผักจากรานที่มีปายฯ ซึ่งมีผล
สอดคลองกับการวิเคราะหถดถอย ผลการวิจัยยังสอดคลอง
กับการวิเคราะหอภิมานที่พบวาแรงจูงใจสามารถทํานาย
พฤติกรรมไดดี (15) 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 รูปที่ 2 สรุปปจจัยที่พบวามีนัยสําคัญทางสถิติใน
การวิจัยนี้ แรงจูงใจในการสังเกตปายฯ เปนปจจัยเดียวที่
สัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อจากรานที่มีปายฯ  การสงเสริม
ใหผูบริโภคเกิดความตองการสังเกตปายฯ ในการเลือกซื้อนั้น

จึงมีความสําคัญ การเพิ่มแรงจูงใจดังกลาวทําไดโดย
เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอปายฯ และโครงการอาหารปลอดภัย 
กลวิธีที่ ควรใชคือการประชาสัมพันธ ใน ส่ือตาง  ๆ  วา
ประชาชนสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑจาก
รานที่ไดปายรับรอง ตลอดจนกระบวนการรับรองที่ใช การให
ความรู เ ร่ืองอันตรายของสารปนเปอนก็ทําใหผูบริโภคมี
ทัศนคติที่ดีตอการสังเกตปายฯ เชนกัน อยางไรก็ตาม ตัว
แปรที่มีผลตอทัศนคติตอการสังเกตปายฯ มากที่สุดคือความ
ใสใจในเรื่องสุขภาพของตัวผูบริโภคเอง แมวาการวิจัยนี้จะมุง
ศึกษาเพียงพฤติกรรมการสังเกตปายฯ แตมีความเปนไปไดที่ 
ความใสใจตอสุขภาพอาจมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพหลาย
ชนิด เชน อาจมีผลตอการออกกําลังกาย การคุมอาหาร การ
สวมหมวกนิรภัย ฯลฯ มาตรการที่สามารถเพิ่มความใสใจ
สุขภาพของผูบริโภคไดจะเปนส่ิงที่ชวยแกไขปญหาสุขภาพ
ไดหลาย ๆ อยางพรอม ๆ กัน งานวิจัยในอดีตมักมุงเพ่ือหา 

 

การรูจักปายอาหารปลอดภัย 
ความรูเกี่ยวกับสารปนเปอน 
ความรูถึงอันตรายของสารปนเปอน 
ความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ 
ความเชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ 
  เปนอาหารที่ปลอดภัย 

ความเชื่อและพฤติกรรมของเพื่อนสนิท 
ความเชื่อและพฤติกรรมของ คนใน
ครอบครัว 

แรงจูงใจในการสังเกตปายฯ 

ทัศนคติตอการสังเกตปาย

บรรทัดฐานใน 
การสังเกตปายฯ 

การซื้ออาหารจาก 
รานที่มีปายฯ 

 
รูปท่ี 2.  ปจจัยที่พบวามีนัยสําคัญทางสถิติในการวิจัย 
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มาตรการเพิ่มความใสใจในปญหาสุขภาพเฉพาะดาน เชน
การเขาตรวจคัดกรองมะเร็ง หรือการรับประทานผักและ
ผลไม (18-19) งานวิจัยในอนาคตควรมุงศึกษาวาคนไทยมี
ความตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากนอยเพียงไร กลุมใดมีความ
ตื่นตัวนอย และมาตรการใดจะไดผลดีที่สุดในการเพิ่มความ
ใสใจเรื่องสุขภาพ 
 งานวิจัยนี้ยังพบวาหากผูบริโภคเชื่อวาบุคคลที่ตน
สนิทสังเกตปาย หรือการสังเกตปายฯ เปนบรรทัดฐานที่คนที่
ตนสนิทปฏิบัติแลว ตัวผูบริโภคเองจะตองการสังเกตปายฯ 
มากขึ้น พฤติกรรมและความเชื่อของบุคคลในครอบครัวและ
เพ่ือนในเรื่องการสังเกตปายฯ นั้นมีผลตอความตองการ
สังเกตปายฯ ของผูบริโภคดวย อิทธิพลของเพ่ือนสนิทมี
มากกวาอิทธิพลของคนในครอบครัว การรณรงคในเร่ืองการ
สังเกตปายฯ ควรสรางสโลแกนวาคนรอบขางที่ทานสนิทก็
สังเกต นอกจากนี้ยังควรใหความรูที่เกี่ยวของในโรงเรียน 
สถานศึกษา ชมรมหรือกลุมตาง ๆ ซึ่งเปนสถานที่เกิดการ
เรียนรูแบบกลุม ทําใหผูบริโภคเขาใจวาพฤติกรรมที่สงเสริม
เปนบรรทัดฐานใหม การใหความรูแกผูปกครองและสงเสริม
ใหเกิดพฤติกรรมการสังเกตปายฯ ก็จะเหนี่ยวนําใหเกิด
แรงจูงใจในการสังเกตปายของบุตรหลาน หรือผูอื่น ๆ ใน
ครอบครัวได 
 การวิจัยในอนาคตควรศึกษาในเรื่องการสังเกตปาย
อาหารปลอดภัยในการเลือกซื้ออาหาร โดยสัมภาษณ
ผูบริโภควาเหตุใดจึงเลือกรานดังกลาว การศึกษาโดยใช
อาหารชนิดอื่นเปนกรณีศึกษาก็มีประโยชนในการทําความ
เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคในเรื่องนี้ใหลึกซึ้งมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เปนภาคนิพนธของผู เขียนชื่อแรกใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
สังคมและการบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัย
ขอขอบคุณตัวอย างการวิจั ยทุกท านที่ สละเวลาตอบ
แบบสอบถามและใหขอมูล และขอขอบคุณ ผศ. ดร. สุรฉัตร 
งอสุรเชษฐ และ ดร.ศิริพา อุดมอักษรที่ใหความเห็นในการ
ปรับปรุงงานวิจัยนี้  
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ภาคผนวก 
 
แนวคําถามกวาง ๆ ท่ีใชในการสัมภาษณเจาะลึก  
1. ในชวง 1 เดือนที่ผานมาทานเคยไปซื้อผัดสดในตลาด
หรือไม 
2. ซื้อมาปรุงรับประทานในครัวเรือนหรือซื้อมาขายหรือปรุง
จําหนาย? 
    (คําถาม ขอ 1-2 ใชในการคัดกรองผูที่ใหสัมภาษณ โดย
จะเลือกสัมภาษณเฉพาะผูที่ซื้อเพ่ือมาปรุงประกอบใน
ครัวเรือนเทานั้น) 
3. ในการซื้อผักสด มีวิธีการเลือกรานอยางไร 
    (ตองการทราบขอมูลทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับปจจัยในการเลือก
ซื้อผักสด) 
4. ทานรูจักปายอาหารปลอดภัยหรือไม 
    (ใชในการคัดกรองผูถูกสัมภาษณ  โดยจะถามเฉพาะผูที่
รูจักปายเทานั้น) 
5. ทานเคยใชปายอาหารปลอดภัยในการตัดสินใจซื้อผักสด
หรือไม  เพราะเหตุใด 
6. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับปายอาหารปลอดภัย 
หรือรานที่มีปายรับรองอาหารปลอดภัย 
 
แบบสอบถามและการวัดปจจัยตางๆ 
1. ขอมูลทั่วไปของประชากร ไดแก เพศ สถานภาพสมรส 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  
2. ความรูเกี่ยวกับสารปนเปอน 
2.1 สารเคมีที่ใสในลูกชิ้น และผลไมดอง เพ่ือใหอาหารมี
ลักษณะกรุบกรอบคืออะไร 
(ตัวเลือกคือ 1. สารซาลิซิ ลิก 2. สารฟอกขาว 3. สาร
ฟอรมาลิน และ 4. สารบอแรกซ) 
2.2 สารเคมีปนเปอน ที่พบมากในผักและผลไม คือขอใด 
(ตัวเลือกคือ 1. ยาฆาแมลง 2. ฟอรมาลิน 3. สารฟอกขาว 
และ 4. สารบอแรกซ) 
3. ความรูเกี่ยวกับอันตรายของสารปนเปอน 

ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอันตรายของสารปนเปอนใน
อาหาร  โดยมี 4 ตวัเลือกคือ 1. อาหารที่มีสารเคมีปนเปอน
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ทุกชนิดจะไมเปนอันตรายตอรางกายหากปรุงใหสุก 2. 
อาหารที่มีสารปนเปอนจะเปนอันตรายตอรางกายเมื่อไดรับ
ในปริมาณที่ สูงมากเทานั้น 3. การไดรับอาหารที่มีสาร
ปนเปอนเปนเวลานาน ๆ จะสะสมในรางกายและกอใหเกิด
โรคได และ 4 ถูกทุกขอ) 
4. การรูจักปายอาหารปลอดภัย 
 อาหารสดที่จําหนายจะตองมีปายอะไร จึงจะแสดง
วาอาหารนั้นปลอดภัย 
(ตัวเลือกคือสัญลักษณปายอาหารปลอดภัย สัญลักษณ อย. 
และสัญลักษณอาหารสะอาด รสชาติอรอย) 
5. ทัศนคติตอการสังเกตปาย 
 ทานคิดอยางไรกับการเลือกซื้อผักสดจากรานที่มี
ปายอาหารปลอดภัยเทานั้น 
ตัวเลือกเปนแบบ semantic differential 2 สเกล 
 คือ 1 ไมควรอยางยิ่ง – 5 ควรซื้อยางยิ่ง และ 1 เปนส่ิงไมดี 
– 5 เปนส่ิงที่ดี 
6. ความเชื่อของเพ่ือนในเรื่องการสังเกตปาย 
 เมื่อจะซ้ือผักสดมารับประทาน เพ่ือนสนิทของทาน
ซื้อผักสดจากรานที่มีปายอาหารปลอดภัยหรือไม ตัวเลือก
เปนแบบ semantic differential คือ  ไมเคยซื้อจากรานที่มี
ปายเลย – 5 ซื้อจากรานที่มีปายทุกครั้ง 
 เพ่ือนสนิทของทาน คิดวาทานควรซื้อผักสดจาก
รานที่มีปายอาหารปลอดภัยเทานั้นหรือไม  
ตัวเลือกเปนแบบ semantic differential คือ 1 ไมควรซื้อจาก
รานที่มีปายอยางยิ่ง – 5 ควรซื้อจากรานที่มีปายเทานั้น 
7. ความเชื่อของบุคคลในครอบครัวในการสังเกตปาย 
บุคคลในครอบครัวของทาน คิดวาทานควรซื้อผักสดจากราน
ที่มีปายอาหารปลอดภัยเทานั้นหรือไม  ตัวเลือกเปนแบบ 
semantic differential คือ  1 ไมควรซื้อจากรานที่มีปายอยาง
ยิ่ง – 5 ควรซื้อจากรานที่มีปายเทานั้น 
8. ความเชื่อวาจํานวนรานที่มีปายฯ มีมาก  
 จํานวนรานคาที่มีปายอาหารปลอดภัย 
ตัวเลือกเปนแบบ semantic differential คือ 1 ไมมีใหเห็น
เลย – 5 มีมากมายหลายราน 

แบบวัดตอไปนี้มีตัวเลือก 5 ระดับ คือ 1 ไมถูกตอง
อยางยิ่ง 2 ไมถูกตอง 3 ไมแนใจ/เฉย ๆ 4 ถูกตอง และ 5 
ถูกตองอยางยิ่ง 
9. ความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ  
 ทานเปนคนที่ใสใจในเรื่องสุขภาพของตนเอง  

 เพ่ือสุขภาพที่ดีทานเลือกซื้ออาหารบริโภคอยาง
ระมัดระวัง  
 ทานพิถีพิถันในการเลือกซื้ออาหาร เพ่ือใหมั่นใจวา
เปนอาหารที่ปลอดภัย 
10. ความเชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ เปนอาหารที่
ปลอดภัย  
 ทานเชื่อวาผักจากกรานที่มีปายรับรอง เปนผักที่
ปลอดภัยจากสารพิษ 
 ผักจากรานที่มีปายรับรอง ปลอดภัยมากกวาผัก
จากรานที่ไมมีปาย 
 ทานมั่นใจวารานที่มีปายรับรอง เปนรานที่จําหนาย
อาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน 
 ทานมั่นใจในกระบวนการตรวจรับรองของปาย
อาหารปลอดภัย 
11. ความเชื่อวาอาหารจากรานที่มีปายฯ มีราคาแพงกวา  
 ทานเชื่อวาผักปลอดสารพิษ เปนผักที่มีราคาแพง 
 ผักจากรานที่มีปายรับรองความปลอดภัย เปนผักที่
มีราคาแพงกวารานทั่วไป  
12. แรงจูงใจในการสังเกตปายฯ  
 ทานมักจะมองหาปายอาหารปลอดภัย กอนเลือก
ซื้อผักสดทุกครั้ง 
 ทานตั้งใจวาจะซื้อผักสดจากรานที่มีปายรับรอง
เทานั้น 
 เพ่ือความปลอดภัย กอนการตัดสินใจซื้อผักสด 
ทานจะสังเกตปายอาหารปลอดภัยกอนเสมอ 
13. บรรทัดฐานของคนรอบขางในเรื่องการสังเกตปายฯ  
 ผูคนรอบขางตัวทานลวนแตดูปายอาหารปลอดภัย 
กอนเลือกซื้อผักสดเสมอ 
 ผูคนรอบขางตัวทานแนะนําใหทานดูปายอาหาร
ปลอดภัย กอนเลือกซื้อผักสด 
 ผูคนรอบขางตัวทานคาดหวังวาทานจะดูปาย
อาหารปลอดภัยกอนซื้อผักสด 
14. อุปสรรคในการสังเกตปายฯ  
 ทานอยากจะดูปายรับรองความปลอดภัยกอนซื้อ
ผักสดทุกครั้ง แตทําไมได 
 การเลือกซื้อผักสดจากรานที่มีปายรับรอง เปนส่ิงที่
เปนไปไมได 
 การเลือกซื้อผักสด โดยดูปายรับรองความปลอดภัย
กอนซื้อมีอุปสรรคมากทําใหดูปายไมได 
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Factors affecting the motivation to notice food safety symbol  

by consumers for buying decision: the case of vegetable buying 
Jutatip Kitti1, Sanguan Lerkiatbundit 2, Onusa Suwanmanee3 

1Consumer protection unit, Sonkhla public health office,  
2Department of Pharmacy Administration, Prince of Songkla University 

3Consumer protection unit, Satun public health office  

Abstract 
Food safety symbol is a certificate issued by the Ministry of Public Health to guarantee that the food is free from 

some selected contaminants. Objective: To determine the factors affecting consumers’ motivation to notice safety 
symbol for buying decision using fresh vegetable buying as a case study. Methods: The study consisted of two parts. 
The first study was a qualitative study using in-depth interviewing to investigate the factors affecting the use of food 
safety symbol in vegetable buying. The subjects were 2 consumers whom always looked for the symbol before buying, 5 
occasionally looked for the symbol and 3 never looked for the symbol. The results from this part of the study were used 
to form the conceptual framework and develop the instruments for the second study. The second study was a 
quantitative study collecting the data from 115 consumers who bought vegetables from the vendors with the certificate 
and 115 consumers who did not do so. Results: The qualitative study identified attitudes, perceived norm and perceived 
barrier of the use of certificate as factors contributing the actual use of the symbol in buying decision. Factors affecting 
the attitudes toward use of the symbol were knowledge on food contaminants and their dangers, health concern, belief in 
the safety of food from the vendors with certificate, and belief that food from the vendors with certificate was more 
expensive. The belief among close friends and family members were the causes of perceived norm in looking for the 
symbol. The perceived paucity of vendors with certificate contributed to the perceived barriers in using the symbol. The 
quantitative study in 174 subjects who could correctly identify the symbol found that 77.2% of the customers knew the 
food safety symbol. Motivation to use the symbols was the only significant predictors of the interested behavior, buying 
from the vendors with a certificate (odds ratio=1.86, 95% confidence interval=1.40-2.48, p<0.001). The significant and 
strongest predictors of motivation to use the symbol were perceived norm in observing the symbol, followed by attitudes 
toward the use of the symbols. The significant predictors of attitudes toward the use of the symbols were health concern, 
belief in safety of food from a stall with the symbol, knowledge on the dangers of food contaminants. Belief among close 
friends and family members were the significant predictors of perceived norm for using the symbol in buying decision. 
Conclusion: The motivation to use food safety symbol in buying decision among consumers could be stimulated by 
portraying the behaviors as a social norm and strengthening the attitudes toward the behaviors. 
Keywords: food safety project, food safety symbol, consumer behavior, consumer protection 
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