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บทคัดย่อ 

  การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพการล้างท าความสะอาดผักและผลไม้ก่อนบริโภคเป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive research)มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติต่ออันตรายและการป้องกันสารพิษตกค้างและสิ่งปน
ปนเปื้อนในผักและผลไม้สด พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติในล้างผักและผลไม้สดก่อนบริโภคโดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 218คน 
พบว่าประชาชนในหมู่ 2 5 และ 7 ของต าบลโนนเมือง อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภูมีเจตคติต่ออันตราย
และการป้องกันสารพิษตกค้างและสิ่งปนปนเปื้อนในผักและผลไม้สดในระดับต่ า (4.89 คะแนน)สัมพันธ์กับ
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า (ร้อยละ 66.10) มีพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภค
ผักและผลไมป้ลอดสารพิษ ที่ระดับปานกลาง (3.41 คะแนน)และมีการล้างผักและผลไม้ก่อนบริโภคในระดับดี 
(4.63) ซึ่งค่าเฉลี่ยวิธีที่มีการเลือกปฏิบัติในการล้างผักและผลไม้สดก่อนบริโภคสูงสุด คือ การใช้น้ าเปล่าไหล

ผ่านปริมาณมาก คิดเป็นร้อยละ 19.59( =4.65, S.D=.49) โดยอาจเนื่องมาจากความสะดวกในการจัดหา 
และต้นทุนต่ า ราคาเหมาะสมส าหรับการใช้ในชนบท ซึ่งสัมพันธ์กับงานวิจัยของ P. Amoah., et al.. 
(2007)ศึกษาประสิทธิผลของวิธีการล้างผักที่ใช้กันทั่วไปและปรับปรุงแล้วในเมืองของแอฟริกาตะวันตกเพ่ือลด
โคลิฟอร์มแบคทีเรียและไข่พยาธิในผัก พบว่าวิธีการล้างที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ วิธีการ เวลาและอุณหภูมิ
ของน้ า 

ค าส าคัญ:ผักและผลไม้สด, สารก าจัดศัตรูพืช, สิ่งปนเปือ้น  

 
 
 

Abstract 



   

  Descriptive research ofproper handling of cleaning fruit and vegetable before 
consumption wasstudies in community. The aims tostudy an attitude about harm of 
pesticide residues in fresh vegetables and fruits and the prevention behavior of buying and 
consuming the pesticide-free vegetables and fruit, and behavior ofwashing vegetable and 
fruit beforeconsumingin Non Maungsub-district, Non Sangdistrict, Nong Bua Lamphu.There 
are 218 people in moo.2, 5 and 7were collected.The results showed that the samples have 
been low level of attitude about harm of pesticide residues and the preventionat 
4.89,related to the education levelin most primary school or lower (66.10%).The behavior 
for pesticide residue free consumption were moderate level at 3.41 and have been good 
level behavior forvegetables and fruits washed before consumption (4.63). The most 
method to vegetables and fruits washed that had been uses was rinse with plenty water at 

19.59%( =4.65, S.D.=.49) which, probably due to the convenient and suitable price for use 
in rural areas, relative to P. Amoah., etal.. (2007), study ofeffectiveness of common and 
improved sanitary that washing methods in selected cities of West Africa for the reduction of 
coliform bacteria and helminth eggs on vegetableare achieved depending on the washing 
method, contact time and water temperature. 
Keywords:Fresh vegetables and fruits, Pesticides, Contaminated 
 
บทน า 

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จ าเป็นในการด ารงชีพของมนุษย์ และเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ หากมี
การปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อโรคก็จะเกิดโทษและผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้ซ่ึงในปัจจุบันการ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเติบโตของเศรษฐกิจ การแข่งขันทางการค้า วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากอดีตจนสู่
ปัจจุบัน ความรีบเร่งในการด าเนินชีวิต เกษตรกรและผู้ค้ามีการเร่งผลผลิตทางการเกษตร พืชผัก ผลไม้ ให้
เพียงพอกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร ยาฆ่าแมลง
และศัตรูพืช และสารเคมีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ที่มาจาก
สิ่งแวดล้อมในการเพาะปลูกหาก ไม่มีการล้างท าความสะอาดที่เหมาะสมผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความเสี่ยงต่อการ
บริโภคพืชผัก ผลไม้ที่อาจมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายดังกล่าวที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค(พัฒน์ 

สุจ านงค,์ 2526) ยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ในพืชผักผลไม้ บางชนิดสลายตัวช้าคงตัวอยู่นาน เกิดสารพิษตกค้างอยู่
กับพืชผักผลไม้ได้ เมื่อบริโภคทีละน้อยจะไม่ปรากฏอาการทันที แต่จะสะสมอยู่ในร่างกาย เมื่อรับประทาน
ติดต่อกันจึงจะแสดงอาการของพิษ ดังนั้นควรล้างด้วยน้ าสะอาดก่อน หรือปอกเปลือกก่อนบริโภค จะช่วยให้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น(2)  จึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในการล้างท าความสะอาดผักและผลไม้ก่อน
บริโภค ให้ผู้บริโภคมีความตระหนักในอันตรายของพืชผักผลไม้ที่ไม่มีการล้างท าความสะอาดอย่างเหมาะสม



   

ก่อนบริโภค และอาจจะเป็นโอกาสและแนวทางไปสู่การพัฒนาในการปรับเปลี่ยนให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ขึ้นต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือศกึษาเจตคติและพฤติกรรมสุขภาพในการเลือกซ้ือและบริโภค และการปฏิบัติล้างท าความสะอาด
ผักและผลไม้ก่อนบริโภคของประชาชน 

1.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาเจตคติต่ออันตรายและการป้องกันสารพิษตกค้างและสิ่งปนเปื้อนในผักและผลไม้

สด 
1.2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 
1.2.3 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในล้างผัก ผลไม้สดก่อนบริโภค 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

(เอนก หาลี และคณะ, 2556)ศึกษาประสิทธิภาพของน้ ายาล้างผักชนิดต่างๆ ส าหรับใช้ในท้องถิ่นเพ่ือ
ลดปริมาณสารปราบศัตรูพืชในผักคะน้า ในการล้างท าความสะอาดพืชผักและผลไม้ จากการสัมภาษณในกลุ
มตัวอยา่งทเีป็นปราชญชาวบ้าน ผู้ประกอบการคาผักและผลไม้สดในพ้ืนที่ศึกษาพบวา ชาวบ้านมีภูมิปัญญาใน
การล้างหลายวิธีไดแ้ก สารละลายเกลือแกง สารสม ผงฟ ูน้ าส้มสายชูด่างทับทิม และน้ าซาวข้าว ทดลองใชล้าง
ผักคะน้า เพ่ือลดปริมาณสารตกค้าง (เมโธมิล) พบว่า น้ ายาล้างผักแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ
เมโธมิลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสามารถลดปริมาณเมโธมิลได้ ในช่วง 17.97 - 
65.67 เปอร์เซ็นต์ โดยการล้างผักคะน้าด้วยสารละลายด่างทับทิมความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ สามารถลด
ปริมาณเมโธมลิไดม้ากทีสุ่ดคอื65.67เปอร์เซ็นต์ 

(พัฒน์ สุจ านงค์, 2526) ยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ในพืชผักผลไม้ บางชนิดสลายตัวช้าคงตัวอยู่นาน เกิด
สารพิษตกค้างอยู่กับพืชผักผลไม้ได้ เมื่อบริโภคทีละน้อยจะไม่ปรากฏอาการทันที แต่จะสะสมอยู่ในร่างกาย 
เมื่อรับประทานติดต่อกันจึงจะแสดงอาการของพิษ ดังนั้นควรล้างด้วยน้ าสะอาดก่อน หรือปอกเปลือกก่อน
บริโภค จะช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

(ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค และกีรติ กมลประเทืองกร., 2560)ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอด
สารพิษของผู้บริโภคตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
พบว่ามีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของในภาพรวม คือมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการเลือก
ซื้อผักปลอดสารพิษ อยู่ในระดับดีปานกลาง (3.34) 
 (Botwe B. O., et al., 2011)ศึกษาการปนเปื้อนของสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในกานา โดยมีศึกษาระดับความเข้มข้นของสารก าจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักและประเมิน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพเนื่องจากการบริโภคผักที่ปนเปื้อนในชีวิตประจ าวัน จากตัวอย่างผัก 5 ชนิด (มะเขือเทศ 
กะหล่ าปลี พริกไทย หัวหอมและมะเขือยาว) จากตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศกานา โดยได้ท าการวิเคราะห์หา 



   

DDTs, endosulfan, HCHs, methoxychlor, dimethoate และ lambda-cyhalothrinโดยเครื่องวิเคราะห์
GC-MS พบว่าความเข้มข้นของสารฆ่าแมลงอยู่ระหว่าง 0.01 ถึง 46.95 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักเปียก 

(P. Amoah., et al., 2007)ศึกษาประสิทธิผลของวิธีการล้างผักที่ใช้กันทั่วไปและปรับปรุงแล้วในเมือง
ของแอฟริกาตะวันตกเพ่ือลดโคลิฟอร์มแบคทีเรียและไข่พยาธิในผักพบว่าวิธีการที่ใช้ล้างบ่อยที่สุดหลายวิธีไม่
ลดการปนเปื้อนให้อยู่ในระดับที่ต้องการ อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้วิธีการล้างที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีการเวลา
และอุณหภูมิของน้ า โดยพบว่าสารที่ใช้ล้างราคาที่ต่ า คือ'Eau de Javel' (สารฟอกขาวในครัวเรือน) ซึ่งใช้กัน
ทั่วไปในFrancophone, West Africaก็มีประสิทธิภาพในการลดโคลิฟอร์มแบคทีเรียและไข่พยาธิในผัก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใน
การศึกษาเจตคติการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม้สดปลอดสารพิษ และพฤติกรรมการปฏิบัติในล้างผัก 
ผลไม้สดก่อนบริโภค จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 218 คนพ้ืนที่ศึกษาประชาชนใน ต าบลโนนเมือง อ าเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ประเทศไทยโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ท าการเก็บแบบสอบถามในชุมชนระหว่างวันที่ 
14 - 30 ธันวาคม 2562 มีเครื่องมือการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามในการการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจ านวน 5 ข้อ (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้เฉลี่ย) 
ส่วนที่ 2 เจตคติต่ออันตรายและการป้องกันสารพิษตกค้างและพยาธิในผักและผลไม้สด  

 จ านวน 8 ข้อ โดยเป็น 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และ ไม่ใช่ 
1 ถูก หมายถึง ข้อความประโยคนั้นผู้ตอบคิดว่าเป็นจริง 
0 ผิด หมายถึง ข้อความประโยคนั้นผู้ตอบคิดว่าไม่เป็นจริง 

Independent variables Dependent variables 

ลักษณะส่วนบุคคล 

เพศ 

ช่วงอายุ 

อาชีพ 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

 

พฤติกรรม 

- การเลือกซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 

- วิธีการล้างผักและผลไม้ก่อนบริโภค เจตคตติ่ออันตรายและการป้องกัน

สารพิษตกค้าง 



   

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการตอบค าถามรายข้อ ดังนี้ 
 
 
 

เกณฑ์คะแนน ข้อค าถามเชิงบวก 
(3,5,6,7,8) 

 

ข้อค าถามเชิงลบ 
(1,2,4) 

ใช่ 1 คะแนน 0 คะแนน 
ไม่ใช่ 0 คะแนน 1 คะแนน 

 
การแปลผลคะแนนเมื่อรวมคะแนนแล้ว จัดระดับเจตคติต่ออันตรายและการป้องกันสารพิษตกค้าง
และเชื้อโรคพยาธิในผักและผลไม้สดโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาในการแปลผลความหมายของคะแนน
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า ปานกลาง และสูง (Bloom, 1975) 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3 ส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการล้างท าความสะอาดผักและผลไม้ก่อนบริโภค  

 ลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เป็นประจ า บ่อย บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคย โดย  

 ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของ Bestแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี ปานกลาง และไม่ดี (Best,1977) 
 ดังเกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์ ข้อค าถามเชิงบวก 
(1,2,3,4,6,8) 

 

ข้อค าถามเชิงลบ 
(5,7) 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 1 
เห็นด้วย 4 2 

ไม่แน่ใจ 3 3 

ไม่เห็นด้วย 2 4 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 5 

 
การแปลผลคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์ของเบส (Best, 1977) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ร้อยละ ความหมาย 
0 – 4คะแนน 0– 59 มีความรู้ในระดับต่ า 

5 – 6คะแนน 60– 79 มีความรู้ในระดับปานกลาง 

7 – 8คะแนน 80– 100 มีความรู้ในระดับสูง 



   

 
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5-1 =1.33 
   จ านวนชั้น   3 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการปฏิบัติในการล้างผัก ผลไม้สดก่อนบริโภค จ านวน 2ข้อ 

ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในการล้างผัก ผลไม้สดก่อนบริโภค โดยใช้เกณฑ์การแปลผลคะแนนของ
เบส (Best, 1977) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5-1 =1.33 
   จ านวนชั้น   3 

 

 

 

 

 

และวเิคราะห์จากจ านวนค่าเฉล่ียของแต่ละวธีิในการเลือกปฏิบติัในการลา้งผกั ผลไมส้ดก่อน
บริโภค โดยใชแ้บบสอบถามแบบหลายตวัเลือก (8 ตวัเลือก) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS ในการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการล้างท าความสะอาดผักและผลไม้ก่อนบริโภค และพฤติกรรมการล้าง
ผักผลไม้ก่อนบริโภค และค่าระดับเจตคติต่ออันตรายและการป้องกันสารพิษตกค้างและสิ่งปนเปื้อนในผักและ
ผลไม้สด 
 
ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน 5 ข้อ (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้เฉลี่ย) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงร้อยละ 67 
(146 คน) ชาย ร้อยละ 33 (72 คน) อยู่ในช่วงอายุสูงสุด 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมา คือ 41-50 ปี
(ร้อยละ 26.1), มากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 24.3), 31-40 ปี (ร้อยละ 16.1), 21-30 ปี (ร้อยละ 4.6) และน้อยกว่า 
20 ปี (ร้อยละ 0.9) ตามล าดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60.1 รองลงมา คือ รับจ้าง (ร้อย
ละ 17.40), ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 9.60), ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 6.00), รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ระดับดี 
ระดับปานกลาง 
ระดับไม่ดี 

คะแนน  
คะแนน 
คะแนน 

3.68– 5.00 
2.34– 3.67 
1.00– 2.33 

ระดับดี 
ระดับปานกลาง 
ระดับไม่ดี 

คะแนน  

คะแนน 

คะแนน 

3.68– 5.00 
2.34– 3.67 
1.00– 2.33 



   

(ร้อยละ 5.50) และนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 1.40) ตามล าดับ มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ประถมศึกษา 
หรือต่ ากว่า ร้อยละ 66.10 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย (ร้อยละ 12.80), ปริญญาตรี (ร้อยละ 
4.10), สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 2.80) และปวส. (ร้อยละ 1.40) โดยมีรายได้เฉลี่ยสูงสุด น้อยกว่า 10,000 
บาท ร้อยละ 73.90 รองลงมา คือ 10,000-15,000 บาท (ร้อยละ 17.00), 15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 
5.00), 20,001-25,000 บาท (ร้อยละ 2.30) และสูงกว่า 30,000 บาท (ร้อยละ 1.80) 
 
ส่วนที่ 2 เจตคติต่ออันตรายและการป้องกันสารพิษตกค้างและพยาธิในผักและผลไม้สด  

 ผลการศึกษาเจตคติต่ออันตรายและการป้องกันสารพิษตกค้างและสิ่งปนเปื้อนในผักและผลไม้สดมี
ระดับต่ า (4.89 คะแนน)ตามตาราง 4.2.1 
 

ตารางที่ 4.2.1 เจตคติต่ออันตรายและการป้องกันสารพิษตกค้างและพยาธิในผักและผลไม้สด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 ส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการล้างท าความสะอาดผักและผลไม้ก่อนบริโภค  

 มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ และบริโภคผักและผลไม้สดที่ระดับปานกลาง (3.41  คะแนน) ตามตาราง 
4.3.1 

 

ตาราง 4.3.1 พฤติกรรมการล้างท าความสะอาดผักและผลไม้ก่อนบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการปฏิบัติในการล้างผัก ผลไม้สดก่อนบริโภค 

 โดยวิเคราะห์จากจ านวนค่าเฉลี่ยของแต่ละวิธีในการเลือกปฏิบัติในการล้างผัก ผลไม้สดก่อนบริโภ ค 
พบว่ามกีารล้างผักและผลไม้ก่อนบริโภคในระดับดี (4.63 คะแนน) ตามตาราง 4.4.1 

 

เกณฑ์คะแนน จ านวน ร้อยละ ความหมาย Std. 

0 – 4คะแนน 76 34.86 มีความรู้ในระดับต่ า  
5 – 6คะแนน 114 52.29 มีความรู้ในระดับปานกลาง .330 
7 – 8คะแนน 28 12.84 มีความรู้ในระดับสูง  
 218 100.00   

คะแนน จ านวน ร้อยละ ความหมาย Std. 
1.00– 2.33 0 0 ระดับดี  
2.34– 3.67 184 84.40 ระดับปานกลาง 1.03 
3.68– 5.00 34 15.60 ระดับไม่ดี  
 218 100.00   



   

ตาราง 4.4.1 พฤติกรรมการปฏิบัติในการล้างผัก ผลไม้สดก่อนบริโภค 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 โดยวิธีในการเลือกปฏิบัติในการล้างผัก ผลไม้สดก่อนบริโภคที่เลือกปฏิบัติสูงสุด คือ ใช้น้ าเปล่าไหล
ผ่านปริมาณมาก ร้อยละ 19.59 รองลงมา คือ แช่น้ าเป็นเวลามากกว่า 10นาที (ร้อยละ 18.06), ล้างโดยใช้มือถู
วนใบ หรือผิว (ร้อยละ 12.77), ใช้เกลือป่นแช่ล้าง (ร้อยละ 12.56), ใช้น้ ายาล้างผักและผลไม้ (ร้อยละ 11.17), 
น้ าส้มสายชู (ร้อยละ 9.44), เบกกิง โซดา (ร้อยละ 8.29) และน้อยที่สุด คือ ด่างทับทิม (ร้อยละ 8.12) ตาม
ตาราง 4.4.2 
 
ตาราง 4.4.2 วิธีในการเลือกปฏิบัติในการล้างผัก ผลไม้สดก่อนบริโภค 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงร้อยละ 67 (146 คน) ชาย ร้อยละ 33 

(72 คน) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60.1 อยู่ในช่วงกลุ่มอายุ ที่พบสูงสุด คือ 51-60 ปี (ร้อย
ละ 28.00) ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยสูงอายุ ส่วนประชากรวัยท างานอาจไปท างานต่างถิ่นโดยกลุ่มศึกษาถึงแม้จะมีเจต
คติต่ออันตรายและการป้องกันสารพิษตกค้างและสิ่งปนเปื้อนในผักและผลไม้สดระดับต่ า (4.89 คะแนน) 
สัมพันธ์กับระดับการศึกษาส่วนใหญ่ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า (ร้อยละ 66.10) แต่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
และบริโภคผักและผลไม้สดที่ระดับปานกลาง (3.41 คะแนน) สัมพันธ์กับงานวิจัยของ ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหา
โชค และกีรติ กมลประเทืองกร., 2560 ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคตามหลัก

คะแนน จ านวน ร้อยละ ความหมาย Std. 
1.00– 2.33 0 0 ระดับไม่ดี  
2.34– 3.67 1 0.46 ระดับปานกลาง .487 
3.68– 5.00 217 99.54 ระดับดี  
 218 100.00   

ล าดับ วิธีการ ร้อยละ 
1 ใช้น้ าเปล่าไหลผ่านปริมาณมาก 19.59 
2 แช่น้ าสะอาดเป็นเวลามากกว่า 10 นาที 18.06 
3 ล้างโดยใช้มือถูวนใบ หรือผิว 12.77 
4 ใช้เกลือป่นแช่ล้าง 12.56 
5 ใช้น้ ายาล้างผักและผลไม้ 11.17 
6 ใช้น้ าส้มสายชูแช่ล้าง 9.44 
7 ใช้เบกกิงโซดา หรือผงฟูแช่ล้าง 8.29 
8 ใช้ด่างทับทิมแช่ล้าง 8.12 
  100.00 



   

เบญจศีลและเบญจธรรม ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่ามีพฤติกรรมในการเลือก
ซื้อผักปลอดสารพิษของ ในภาพรวม คือ มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ผักปลอดสารพิษ อยู่ใน
ระดับดีปานกลางและมีพฤติกรรมการล้างผักและผลไม้ก่อนบริโภคในระดับดี (4.63 คะแนน) โดยใช้วิธีในการ
เลือกปฏิบัติในการล้างผัก ผลไม้สดก่อนบริโภคท่ีเลือกปฏิบัติสูงสุด คือ ใช้น้ าเปล่าไหลผ่านปริมาณมาก ร้อยละ 
19.59ซ่ึงสะดวกและเหมาะสมกับการใช้ในชนบท และราคาไม่สูง ซึ่งสัมพันธ์กับงานวิจัยของ P. Amoah., et 
al..(2007) ที่ใช้สารล้างที่มีราคาที่ต่ า คือ 'Eau de Javel' (สารฟอกขาวในครัวเรือน) ซึ่งใช้กันทั่วไปใน 
Francophone, West Africa ก็มีประสิทธิภาพในการลดโคลิฟอร์มแบคทีเรียและไข่พยาธิในผัก และพบว่า
วิธีการล้างที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีการ เวลาและอุณหภูมิของน้ า ซึ่งต่างจากผลวิจัยของ เอนก หาลี และ
คณะ.(2556) ศึกษาประสิทธิภาพของน้ ายาล้างผักชนิดต่างๆ ส าหรับใช้ในท้องถิ่นเพ่ือลดปริมาณสารปราบ
ศัตรูพืชในผักคะน้า ในการล้างท าความสะอาดพืชผักและผลไม้ โดยการล้างผักคะน้าด้วยสารละลายด่างทับทิม
ความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดปริมาณเมโธมิลได้มากท่ีสุดคือ 65.67 เปอร์เซ็นต์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งหน้าอาจท าการให้สุขศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของ 

1. วิธีการ ขั้นตอน ในการล้างและสารท าความสะอาดผักและผลไม้สดเพ่ือช่วยลดสารเคมีตกค้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทีห่าได้ง่ายและเหมาะสมกับการใช้ในชุมชน 

2. ควรมีการให้ความรู้ ความตระหนัก รณรงค์ในเรื่องของสารเคมีอันตรายก าจัดศัตรูพืช 
3. การวิจัยในครั้งหน้าอาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการตรวจสารตกค้างในผักสด 
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