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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
น้ําผลไมท่ีวางจําหนายในทองตลาดในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมีท้ังน้ําผลไมแท  

น้ําผลไมเจือจาง และน้ําผลไมเขมขน ซ่ึงน้ําผักหรือน้ําผลไมพรอมดื่มท่ีมีการวางจําหนายท่ัวไป 
ในทองตลาดสวนใหญมีท้ังรูปแบบการค้ันสด และท่ีผานกระบวนการแปรรูปอาหารแบบพาสเจอไรส 
สเตอริไลส และมีการเก็บรักษากอนถึงมือผูบริโภคในในรูปแบบการแชเย็น ซ่ึงในปจจุบันมีการผลิต
และวางจําหนายในทองตลาดเปนจํานวนมากเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค เหตุผลใน
การเลือกซ้ือน้ําผักผลไมพรอมดื่มท้ัง 2 ประเภท คือ น้ําผลไม 100% และน้ําผลไม 25 - 50% 
เพ่ือประโยชนตอสุขภาพ โดยมีปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือคือ ความสะอาด 
และความปลอดภัย รองลงมาคือ รสชาติ การรับรองคุณภาพ คุณคาทางโภชนาการความสดใหม 
ในดานรูปแบบบรรจุภัณฑท้ังแบบกลองและแบบขวดพลาสติกจะมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือในระดับ
มาก แตปญหาท่ีพบโดยสวนใหญของผูบริโภคคือ มีราคาแพง และน้ําผักผลไมเนาเสียงาย (ณัฏฐา 
ศศิธร, 2549) ซ่ึงน้ําผลไมแท หรือน้ําผลไมเจือจาง จัดเปนเครื่องดื่มไมอัดกาชชนิดไมมีแอลกอฮอล 
อาจมีลักษณะขุน หรือใส ข้ึนกับชนิดของผลไมและความนิยมของผูบริโภคการเก็บรักษาในสภาพ
อุณหภูมิต่ําโดยการใหความเย็น (0 องศาเซลเซียส) สามารถชวยยืดอายุการเก็บรักษาได แตอาจพบ
เชื้อราเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ ซ่ึงการแชแข็งซ่ึงเปนการลดอุณหภูมิลงต่ําจะทําใหเก็บรักษาไดนาน
ยิ่งข้ึน (ทนง ภัครัชพันธุ, 2546) อยางไรก็ตามปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ไดแก 
ดานรสชาติ คุณคาทางโภชนาการ และคุณลักษณะดานภาชนะบรรจุน้ําผลไม มีความสําคัญตอ
ผูบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปทรงของภาชนะบรรจุ และภาพลักษณทางเทคโนโลยี ตามลําดับ 
ซ่ึงภาชนะบรรจุน้ําผลไมท่ีสามารถอํานวยความสะดวก สามารถเปดปดซํ้าได และมีความแปลกใหม
ของเทคโนโลยี เปนผลิตภัณฑท่ีมีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจสูง ทําใหจําเปนท่ีจะตองเลือกใช
ภาชนะบรรจุท่ีสามารถแสดงถึงความปลอดภัยในการบริโภคเชนเดียวกับภาพลักษณดานเทคโนโลยี 
แสดงใหเห็นถึงกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยไดมาตรฐาน ทําใหสามารถนําไปใชแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตภาชนะบรรจุอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (เกศนพิสิษฐ อนวัชชสุข  
และคณะ, 2552) อยางไรก็ตามจากการสุมตรวจผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องดื่มสวนใหญไมผาน
เกณฑดานจุลินทรียถึงรอยละ 50 รองลงมาคือ วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งแปลกปลอม ตามลําดับ 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน, ม.ป.ป.) รวมท้ังพบสารพิษตกคางในน้ําผักและผลไมท่ีไมผาน
ข้ันตอนการสกัดดวยตัวทําละลาย (รุงนภา กอประดิษฐสกุลและคณะ, 2547) ดังนั้นความปลอดภัย
ของอาหารเปนสิ่งสําคัญตอผูบริโภค ผูผลิตจําเปนตองมีสุขาภิบาลอาหารท่ีดี เพ่ือใหผลิตภัณฑสามารถ
เก็บรักษาไดนานยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดาน ความสะอาด ความสะดวก และโอกาสในการ
เลือกซ้ือจัดเปนปจจัยหนึ่งตอการเลือกชนิดของเครื่องดื่มอีกดวยตามกรอบยุทธศาสตรการจัดการ 
ดานอาหารของประเทศไทย ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ยุทธศาสตร 
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ท่ี 2 ดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารถือเปนการคุมครองผูบริโภคสวนหนึ่งเพ่ือสรางมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยอาหารใหเปนมาตรฐานเดียวและสงเสริมบังคับใชในผูประกอบการ อีกท้ังยังเปน
แนวทางในการพัฒนาผลิตสินคาเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือปองกันการสูญเสียและเพ่ิมมูลคาใหกับ
ผลผลิตทางการเกษตร 

 
ทางคณะผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยของผลิตภัณฑน้ําผักผลไมพรอมดื่ม 

ท่ีผลิตข้ึนในทองตลาด จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไมพรอมดื่ม
ของผูบริโภคคุณภาพทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรียท่ีมีผลตอผลิตภัณฑเครื่องดื่มจากผักและ
ผลไมท่ีวางขายในทองตลาดในเขตธนบุรีเปนแนวทางในการชวยตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค และเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของน้ําผักผลไมท่ีวางจําหนายในทองตลาดในปจจุบัน ซ่ึงปจจุบัน 
เขตธนบุรีเปนแหลงชุมชนขนาดใหญมีประชากรจากหลากหลายเชื้อชาติอาศัยรวมกัน โดยมีตลาดท่ี
ข้ึนทะเบียนกับสํานักงานเขตธนบุรี 6 ตลาด คือ ตลาดวัดกลาง ตลาดดาวคะนอง ตลาดโกวบอ ตลาด
สี่แยกบานแขก ตลาดใหมสําเหร และตลาดรัชดาภิเษก (ตลาดพลู) 

 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 
 1. เ พ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ เครื่องดื่ มน้ํ าผักผลไมพรอมดื่ มของ 
ผูบริโภคในเขตธนบุรี          

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพทางดานกายภาพ เคมีและจุลินทรียของผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไม
พรอมดื่มตอความปลอดภัยของอาหาร       
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยประยุกตโดยมีขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 
 
1.3.1 ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรผูบริโภคน้ําผักผลไม

ในเขตธนบุรี โดยเปนกลุมผูบริโภคท่ัวไปในตลาดท้ัง 6 ตลาดท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานเขตธนบุรี 
จํานวน 100 คน ตอตลาด 

1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหาการสํารวจตลาดเครื่องดื่มน้ําผักผลไมท่ีวางจําหนาย โดยทําศึกษา
ดังนี้ พฤติกรรมผูบริโภคเครื่องดื่มน้ําผักผลไม ในเขตธนบุรี โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นสุมตัวอยางผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไมเพ่ือทําการวิเคราะหคุณภาพ 
ดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 356) พ.ศ. 2556 เรื่อง 
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

1.3.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ตลาดท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานเขตธนบุรี ไดแก ตลาดวัดกลาง 
ตั้ งอยูบริ เวณ ถนนเทอดไท แขวงบางยี่ เรือ ตลาดดาวคะนองตั้ งอยูบริ เวณ ถนนตากสิน  
แขวงดาวคะนอง ตลาดโกวบอตั้งอยูบริเวณซอยตากสิน 34 แขวงดาวคะนอง ตลาดสี่แยกบานแขก
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ตั้งอยูบริเวณ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี ตลาดใหมสําเหรตั้งอยูบริเวณถนนสมเด็จพระเจาตากสิน 
แขวงสําเหร และตลาดรัชดาภิเษก (ตลาดพลู) ตั้งอยูบริเวณใตสะพานตลาดพลู ถนนเทอดไท  
แขวงตลาดพลู (สํานักงานเขตธนบุรี, 2557) 

1.3.4 ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเดือนธันวาคม 2557 – ตุลาคม 2558 
 
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1. เพศ 

2. อายุ 

3. อาชีพ 

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

5. สถานท่ีในการซ้ือสินคา 
 

 

พฤติกรรมการบริโภคน้ําผักผลไม
พรอมดื่มในเขตธนบุรี 
 

 

 

ปจจัยดานการเลือกซ้ือน้ําผักผลไมพรอมดื่ม 
- รูปลักษณภายนอก 

- รสชาติ 

- บรรจุภัณฑ 

- ยี่หอ หรือตราสินคา 

- ราคา 

- สถานท่ีในการจําหนาย 

- ปริมาณ (ขนาด) 

- ความสะดวกในการเลือกซ้ือ 

- คุณภาพ/การรับรองมาตรฐาน  

เชน อย. 
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 การวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย ท่ีครอบคลุมการดําเนินงาน 1 ป โดยศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือน้ําผักผลไมพรอมดื่ม คือ ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร และปจจัยในการเลือกซ้ือน้ําผักผลไมพรอมดื่มซ่ึงเปนตัวแปรหลักท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่มในเขตธนบุรี เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาดานการแปรรูป
น้ําผักและผลไมพรอมดื่ม การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของผูบริโภค ตลอดจนการจัด
จําหนาย หรือการพัฒนาเปนผลิตภัณฑของชุมชนตอไป 
 
1.5 ประโยชนท่ีไดรับ 
 

1. เปนการเผยแพรองคความรูดานความปลอดภัยอาหารตอผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มน้ําผักผลไม 

2. เปนแนวทางในการพัฒนางานดานสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับ
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไม 

3. เปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไมพรอมดื่มตอไป 
 

1.6 นิยามศัพท 
 

น้ําผักผลไมพรอมดื่ม คือ น้ําผัก น้ําผลไม หรือน้ําผักผลไมรวมพรอมดื่ม ไดแก น้ําสม  
น้ํากระเจี๊ยบ น้ํามะตูม หรือน้ําท่ีมีวัตถุดิบมาจากผลไมสด ผักสด หรือสมุนไพรตากแหง ท่ีมีการผลิตใน
รูปแบบการค้ันสด หรือผานกระบวนการตม บรรจุในภาชนะขวดพลาสติกปดสนิทวางจําหนายใน
รูปแบบการแชเย็น 

 
คุณภาพผลิตภัณฑ คือผลิตภัณฑท่ีไมผานความรอน หรือผานการแปรรูปอาหารดวย 

ความรอน โดยท่ีกลิ่นรส และรสชาติไมสูญเสียไประหวางการแปรรูปอาหาร มีสีผสมจากธรรมชาติ  
ไมใชวัตถุกันเสีย และสีผสมอาหาร บรรจุในภาชนะขวดพลาสติกปดสนิท ไมรั่วซึม และไมทําปฏิกิริยา
กับกรดและดาง 

 
ตลาดในเขตธนบุรี  คือ พ้ืนท่ีตลาดท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานเขต ไดแก ตลาดวัดกลาง  

ตลาดดาวคะนอง ตลาดสี่แยกบานแขก ตลาดโกวบอ ตลาดใหมสําเหร และตลาดรัชดาภิเษก  
(ตลาดพลู)  
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