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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบนัการบริโภคอาหารท่ีไม่มีเน้ือสัตว ์เป็นท่ีนิยมกนัมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งในประเทศไทย และ

ต่างประเทศ ท าใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารเจทดแทนเน้ือสัตวใ์นทอ้งตลาดมีให้เลือกอยา่งมากมาย และหลากหลาย

รูปแบบ เพื่อเป็นวตัถุดิบทางเลือกในการประกอบอาหารท่ีไม่มีเน้ือสัตวน้ี์  การท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร

เจเพื่อให้ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค จึงควรมีความเขา้ใจในความต้องการท่ีแท้จริงของผูบ้ริโภคก่อน  ดังนั้น

งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเจทดแทนเน้ือสัตวข์อง

ผูบ้ริโภคอาหารเจและมงัสวิรัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร   

 จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคอาหารเจและมงัสวิรัติเป็นประจ าท่ีอาศยั

อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 387 ตวัอย่าง โดยสอบถามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด  ผลการวิจัยท่ีส าคัญ พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเจเพื่อน ามา

ประกอบอาหารรับประทานเอง  โดยให้ความส าคัญในระดับส าคัญมากท่ีสุด คือการมีฉลากระบุ

ส่วนประกอบชัดเจนโดยไม่มีขอ้มูลแอบแฝง  และให้ความส าคญัน้อยถึงน้อยมาก ในเร่ืองของรสชาติ 

รูปลกัษณ์ เน้ือสัมผสั รวมถึงกล่ิน ท่ีมีความคลา้ยเน้ือสัตว ์

 การวิจัยน้ีเป็นการสะท้อนมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเจ และจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเจในอนาคต โดยผูผ้ลิตควรมีการระบุถึงส่วนประกอบท่ีชดัเจน มี
ราคาท่ีเหมาะสม และมีการจดัจ าหน่ายในช่องทางท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นส าคญั 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริโภคอาหารท่ีไม่มีเน้ือสัตว ์เป็นท่ีนิยมกนัมากข้ึนเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนัน้ี ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผล
ด้านสุขภาพ ด้านศาสนา ด้านการตระหนักถึงสวสัดิภาพสัตว์ หรือด้านส่ิงแวดล้อมเช่นผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมปศุสัตวแ์ละภาวะโลกร้อน เป็นตน้   กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารท่ีไม่มีเน้ือสัตวน้ี์ มีหลายแบบดว้ยกนั 
มีทั้งกลุ่มท่ีเรียกว่า เจ (Jay) , วีแกน (vegan) , มงัสวิรัติ (vegetarian) และกลุ่มแพลนต์เบส (Plant-Based) ท่ี
เนน้บริโภคอาหารท่ีมาจากพืชเป็นหลกั   

จากการส ารวจของ Euromonitor International พบว่า คนไทยเองก็มีแนวโน้มการบริโภคเน้ือสัตว์
น้อยลงเช่นกนั  โดยมีขอ้มูลสัดส่วนของคนไทยท่ีไม่กินเน้ือสัตวเ์พิ่มข้ึนจาก 1 ลา้นคนในปี 2552 เป็น 7.4 
ล้านคนในปี 2560    และจากการศึกษาของ Krungthai COMPASS พบว่า 53% ของผู ้บริโภคชาวไทย 
ตอ้งการลดการบริโภคเน้ือสัตว ์ขณะท่ีอีก 45% มีความสนใจท่ีจะปรับเปล่ียนไปสู่การ รับประทานอาหาร
แบบมงัสวิรัติ วีแกน และอาหารจากพืช และมีการคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาด Plant-based Food ในไทยอาจ
มากถึง 4.5 หม่ืนลา้นบาทในปี 2024 หรือเติบโตเฉล่ียปีละ 10% 

เม่ือผูบ้ริโภคไดห้ันมาใส่ใจในเร่ืองอาหารท่ีไร้เน้ือสัตวม์ากข้ึนเร่ือยๆ  ทางผูป้ระกอบการจึงมีการ
ผลิตอาหารไร้เน้ือสัตวส์ าเร็จรูปออกมาจ าหน่ายในหลากหลายรูปแบบ  เพื่อให้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่บริโภค
เน้ือสัตวไ์ดมี้ทางเลือกมากยิ่งข้ึน  อาหารไร้เน้ือสัตวย์งัมีการพฒันาต่อมาเร่ือยๆ เช่น มีการพฒันาอาหารใน
กลุ่มโปรตีนทางเลือก โดยใชว้ตัถุดิบท่ืท าจากพืชท่ีให้โปรตีนสูง และมีการพฒันารสชาติ กล่ิน รวมถึงสีสัน 
ใหเ้หมือนผลิตภณัฑจ์ากสัตวม์ากข้ึนดว้ย โดยผลิตออกมาจ าหน่ายอยา่งหลากหลาย ทั้งในรูปแบบผลิตภณัฑ์
ส าเร็จรูป อาหารแหง้และอาหารแช่แขง็ 

ดงันั้นธุรกิจอาหารไร้เน้ือสัตว ์จึงเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เติบโตข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยั

จึงสนใจท าการศึกษาตลาดของอาหารไร้เน้ือสัตว ์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเจ

ทดแทนเน้ือสัตวข์องผูท่ี้บริโภคอาหารเจและมงัสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 



วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเจทดแทนเน้ือสัตวใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเจทดแทนเน้ือสัตวใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารเจทดแทนเน้ือสัตวใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
ด้านประชากร : การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัท าการศึกษาประชากรเป้าหมาย ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคอาหารเจและ

มงัสวิรัติเป็นประจ า ท่ีอาศยัในเขตในกรุงเทพมหานคร 
ด้านเน้ือหา : การวิจัยน้ี ผูวิ้จัยท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ,์ ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย เพื่อใหไ้ด้
ตวัแปร และกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ด้านเวลา : การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่กระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ การ
ท าวิจยัตามขั้นตอน การเขียนรายงานวิจยั การรวบรวมรูปเล่มการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยั ตั้งแต่
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูป้ระกอบการสามารถทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารเจและมงัสวิรั ติและน าผลการศึกษาใน

งานวิจยัน้ี ไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลความรู้ในภาพรวม และทราบถึงปัจจยัท่ีควรจะน ามาพิจารณาในการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเจทดแทนเน้ือสัตว ์

3. บุคคลทั่วไปสามารถน าขอ้มูลน าขอ้มูลเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเจทดแทน

เน้ือสัตวใ์นการวิจยัน้ี ไปพฒันา และต่อยอดเพื่อศึกษาเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปได ้



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) พบวา่ 
เป็นการศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกับกระบวนการ ตัดสินใจซ่ึงบุคคลท าการค้นหา (Searching) การซ้ือ 
(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภณัฑ์และ
บริการ โดยคาดว่าจะสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ ซ่ึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็น
การคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการ 
และพฤติกรรมการซ้ือการใชข้องผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึง ประกอบดว้ย 1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market?) 2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) 3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer buy?) 4.ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Who participates in the buying?) 5.
ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) 6.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) 
และ 7.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) รวมทั้งการศึกษาวา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อ
คน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไว้

ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีผู ้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภค

ผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้เป็น

การศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพื่อบริโภคสินคา้และ

บริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 

จากแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคขา้งตน้ สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการใช้สินคา้และบริการ 

รวมไปถึงกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกของบุคคล ท่ีมีความแตกต่างกนั 

 

 



แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภกร เสรีรัตน์ (2552)ไดก้ล่าววา่ ส่วนผสมทางการตลาด 

หมายถึง ตวัแปรหน่ึงทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ โดยผูข้ายจะใช้ร่วมกันกับกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนผสมทางการตลาดนั้นประกอบไปดว้ย      
4 ปัจจยั โดยทัว่ไปแลว้เม่ือกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดก็มกัจะค านึงถึง 
4 ปัจจยัพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) , ปัจจยัดา้นราคา (Price) , ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) , และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ท่ีทุกคนรู้จักอย่าง
แพร่หลายคือ 4P’s ซ่ึงเป็นส่วนผสมทางการตลาดของสินคา้พื้นฐาน 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมี
ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได ้โดยผูบ้ริโภคมีความยินดีท่ี     
จะซ้ือหากราคาท่ีก าหนดไวน้ั้นเหมาะสม และคุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ ซ่ึงรวมไปถึงช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค และส่ือทางการตลาดท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถจูงใจ
ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑด์งักล่าว 

จากแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  ผูว้ิจยักล่าวโดยสรุปไดว้่า  ส่วน
ประสมการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีน ามาใชเ้พื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงค์เป้าหมายท่ีวางไว ้
โดยมีกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 
การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
จิระศกัด์ิ ค าสุริย,์ เมธาวี ชุณหวุฒิยานนท์ และ ดุจเดือน บุญสม  (2562)  ไดท้ าวิจยัเร่ือง โครงการ

ศึกษาตลาดอาหารวีแกน (Vegan) กล่าวถึง ตลาดอาหารวีแกน ว่าตลาดอาหารวีแกน มีขนาดใหญ่และมี
แนวโน้มเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ตามการขยายตวัของกลุ่มผูบ้ริโภคชาววีแกนในหลายๆ พื้นท่ีของโลก 
ปัจจุบนัประชากรท่ีบริโภคอาหารวีแกน หรืออาหารท่ีท ามาจากพืช (Plant-Based Food) กระจายอยูใ่นหลาย
ภูมิภาคทัว่โลกประมาณ 750 ลา้นคน หรือร้อยละ 10 ของประชากรโลก ตลาดสหภาพยุโรปและภูมิภาค
อเมริกาเหนือโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและเป็นผูน้ าเทรนด์ ซ่ึงสินคา้อาหารรวมทั้ง
ผลิตภณัฑ์    วีแกนในหลากหลายรูปแบบถูกพฒันาและน าออกวางจ าหน่ายในตลาดดงักล่าวเพิ่มข้ึนอยา่ง



กา้วกระโดด  โดยมีปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการบริโภคของคนวีแกน คือ ดา้นสุขภาพ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ดา้นจริยธรรมท่ีเนน้หนกัไปท่ีสวสัดิภาพสัตว ์

กลุ่มสินคา้อาหารวีแกนท่ีมีศกัยภาพ คือ กลุ่มอาหารม้ือหลกั โดยเฉพาะกลุ่มโปรตีนจากเน้ือสัตว์
ทดแทน กลุ่มผลิตภณัฑ์นมทดแทน กลุ่มผลิตภณัฑ์ไข่ทดแทน รวมทั้งกลุ่มอาหารอ่ืนๆ ท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการหรือสารอาหารจ าเป็น เช่น โปรตีน กรดไขมันจ าเป็น และวิตามินบี 12 ซ่ึงจะช่วยเติมเต็ม
โภชนาการใหก้บัผูบ้ริโภคคนวีแกนท่ีมกัขาดสารอาหารเหล่าน้ี  

ผลิตภณัฑอ์าหารวีแกนท่ีมีศกัยภาพทางการตลาด ควรมีคุณสมบติั 4 ประการ ดงัน้ี 
1. แกปั้ญหาจากการท่ีอาหารวีแกนส่วนใหญ่มีสารอาหารท่ีจ าเป็นไม่ครบถว้น  ทดแทนโดยมีอาหาร

ในกลุ่มโปรตีนจ าพวกผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวท์ดแทนและไข่ทดแทน (Meat & Egg Substitutes) และผลิตภณัฑ์
นมจากพืช (Milk Substitutes) เป็นหลกั 

2. ผ่านกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคนวีแกน
รุ่นใหม่ท่ีเนน้กิจกรรมรักษโ์ลก ใส่ใจปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3. ตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้ เพื่อใหแ้น่ใจวา่สินคา้ไม่ไดม้าจากการทารุณกรรมสัตว ์ 
4. เป็นอาหารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการทางกายภาพ และเติมเต็มวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคได ้

เช่น มีรสชาติท่ีถูกปาก มีเน้ือสัมผสัท่ีใกลเ้คียงกบัอาหารเดิมท่ีรับประทาน   
 

 

ค าถามการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์อย่างไรกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเจ

ทดแทนเน้ือสัตวข์องผูท่ี้ผูบ้ริโภคอาหารเจและมงัสวิรัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. กลุ่มผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเจทดแทนเน้ือสัตว์

ของผูท่ี้ผูบ้ริโภคอาหารเจและมงัสวิรัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์อย่างไรกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

อาหารเจทดแทนเน้ือสัตวข์องผูท่ี้ผูบ้ริโภคอาหารเจและมงัสวิรัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 



กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย 
 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)          ตัวแปรตาม (Dependent Variables 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1.เพศ    

2.อาย ุ    

3.ระดบัการศึกษา   

4.อาชีพ   

5.รายไดต่้อเดือน    

        

ดา้นกลุ่มผูบ้ริโภค  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1.เจ (Jay)     - วตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือ 

2. มงัสวิรัติ (Vegetarian)     - สถานท่ีซ้ือ 

3. วีแกน (Vegan)    - ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือ 

4. แพลนตเ์บส (Plant-Based)    - ประมาณค่าใชจ่้ายต่อการซ้ือแต่ละคร้ัง 

          

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์   

2.ปัจจยัดา้นราคา   

3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 

 
 
  



ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเจทดแทนเน้ือสัตว์ของผู ้ท่ีบริโภคอาหารเจและมังสวิ รั ติในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผูว้ิจยัท าการศึกษาประชากรเป้าหมายทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคอาหารเจและมงัสวิรัติ
เป็นประจ า ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร  โดยจากขอ้มูลของ Euromonitor International พบวา่ มีสัดส่วนของ
คนไทยท่ีไม่กินเน้ือสัตวใ์นปี 2560 จ านวน 7.4 ลา้นคน  โดยเป็นคนกรุงเทพฯ จ านวน 1.2 ลา้นคน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคอาหารเจและมงัสวิรัติเป็นประจ าทั้งเพศชายและ
เพศหญิงท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยค านวณกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จากสูตร Taro Yamane 
(Yamane, Taro, 1973, อา้งถึงใน ศิริพงษ์ พฤทธิพนัธ์, 2553:203)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  จากการค านวณพบวา่
ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเท่ากบั 387 ตวัอยา่ง    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยรูปแบบของแบบสอบถามเป็น
ลกัษณะค าถามแบบเลือกตอบ (Check List)  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด (Closed-end Question) มีค าตอบแบบ
เลือกตอบ (Check List) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย
มีการวิเคราะห์ผลแบบแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเจทดแทนเน้ือสัตว ์เป็นค าถามปลายปิด (Closed-end Question) 
มีค าตอบแบบเลือกตอบ (Check List) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติแบบพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยมีการวิเคราะห์ผลแบบแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  ส่วนท่ี 3 ค าถาม
เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเจ
ทดแทนเน้ือสัตว์ เป็นค าถามปลายปิด (Closed-end Question) มีค าตอบแบบเลือกตอบ (Check List) ให้
เลือกตอบตรงกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง โดยท าเคร่ืองหมายลงใน
ช่องว่างท่ีก าหนด ซ่ึงในแต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ ส าคญัมาก ค่อนขา้งส าคญั เห็นเป็น
กลาง ค่อนขา้งไม่ส าคญั ไม่ส าคญั โดยมีการวิเคราะห์ผลแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   



สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจ  เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง

ระหว่าง 41-60 ปี  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพพนกังานบริษทัหรือลูกจา้ง  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 30,001-40,000 บาท   
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเจทดแทนเน้ือสัตว์ 
 จากการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเจฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ซ้ือเพื่อน ามาท าอาหารรับประทานเอง   สถานท่ีท่ีซ้ือบ่อยๆ คือ ร้านอาหารเจ-มงัสวิรัติ  ส่วนค่าใชจ่้ายต่อการ
ซ้ือแต่ละคร้ัง ใชจ่้ายอยูใ่นช่วง 500 - 1,000 บาท แต่ไม่สามารถระบุความถ่ีในการซ้ือได ้   
ส่วนที่ 3 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเจทดแทนเน้ือสัตว์ของผู้บริโภคอาหาร
เจ-มังสวิรัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.1 ด้านผลติภัณฑ์ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเจ 
มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีรายละเอียดของปัจจยักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด คือ มีฉลากระบุส่วนประกอบชดัเจนโดยไม่มีขอ้มูลแอบ
แฝง และความมัน่ใจในยีห่อ้ของสินคา้   ใหค้วาม ส าคญัในระดบัส าคญันอ้ย ในเร่ืองเน้ือสัมผสั รสชาติ และ
รูปลกัษณ์ มีความคลา้ยเน้ือสัตว ์ และเร่ืองของกล่ินท่ีมีความคลา้ยเน้ือสัตว ์ใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ยมาก  

3.2 ด้านราคา พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเจ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีรายละเอียดของปัจจยักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด คือ มีราคาท่ีเหมาะสมตามคุณภาพวตัถุดิบ  และมีราคาแสดง
ท่ีฉลากอยา่งชดัเจน  ใหค้วามส าคญัมากในเร่ืองราคาประหยดักวา่เม่ือเทียบกบัสินคา้แบบเดียวกบัยีห่อ้อ่ืน 

3.3 ด้านการจัดจ าหน่าย พบวา่ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเจ มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รายละเอียดของปัจจยักลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ใหค้วามส าคญัค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด คือ สถานท่ีจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ  และมีความ
สะดวกในการเดินทาง   ส่วนมีช่องทางช าระเงินใหเ้ลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมาก 

3.4 ด้านการส่งเสริมการขาย 



พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเจ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  รายละเอียดของปัจจยักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมากในทุกปัจจยั คือ มีรายการส่งเสริมการขาย , มีการโฆษณาในร้านอาหาร  และ
มีการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากงานวิจยัจะพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัอยา่งมากกบัการระบุส่วนประกอบท่ีชดัเจน โดยไม่

มีขอ้มูลแอบแฝงบนฉลากผลิตภณัฑ ์ ดงันั้นผูผ้ลิตผลิตภณัฑอ์าหารเจจึงควรตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ือง
น้ีใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในผลิตภณัฑแ์ละซ้ือมาท าอาหารไดอ้ยา่งสบายใจ 

2. ในดา้นผลิตภณัฑ ์ยงัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองของรูปลกัษณ์ รสชาติ 
กล่ิน เน้ือสัมผสั ท่ีมีความคลา้ยกบัเน้ือสัตว ์ ซ่ึงต่างจากผลิตภณัฑอ์าหารเจในปัจจุบนัน้ีท่ียิ่งมีความเหมือน
เน้ือสัตว์ทั้ งรูปลักษณ์ รสชาติ และกล่ิน  ท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เกิดความไม่สบายใจ เพราะไม่ตรง
วตัถุประสงคข์องการบริโภคอาหารเจและมงัสวิรัติ  ดงันั้นผูผ้ลิตผลิตภณัฑอ์าหารเจ จึงควรลดความส าคญั
ในเร่ืองน้ี และเพิ่มความส าคญัในดา้นอ่ืนๆทดแทน เช่น การเพิ่มเติมคุณค่าทางอาหาร เป็นตน้ 
 3. งานวิจยัพบว่า ดา้นสถานท่ีซ้ือท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมากท่ีสุด คือ ร้านอาหารเจ-มงัสวิรัติ  และกลุ่มอายท่ีุ
ทานอาหารเจ-มงัสวิรัติ อยู่ในช่วงอายุ 41-60ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการใส่ใจอย่างมากต่อเร่ืองการรักษาสุขภาพ 
โดยเฉพาะทางดา้นการบริโภคอาหารไร้เน้ือสัตว ์ ดงันั้นผูผ้ลิตผลิตภณัฑอ์าหารเจจึงควรให้ความส าคญักบั
ร้านอาหารเจ-มงัสวิรัติ เพื่อสนบัสนุนใหมี้วตัถุดิบอาหารเจท่ีหลากหลาย เพื่อตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคหลกัน้ี 
 4. ในดา้นราคา พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสมมากกว่าราคาท่ีประหยดั 
เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจ-มงัสวิรัติ พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือนท่ีค่อนขา้งสูง  แสดงว่าเป็นกลุ่มท่ีมี
การศึกษา และให้ความส าคญักบัราคาท่ีเหมาะสมคุณภาพของวตัถุดิบอาหารเจมากกว่าราคาท่ีประหยดั   
ดงันั้นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์อาหารเจสามารถผลิตวตัถุดิบอาหารเจท่ีมีคุณภาพดี และราคาท่ีเหมาะสมได ้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจในกรุงเทพมหานครได ้ 
 



ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์อาหารเจ เพื่อแบ่งระดบัตามคุณภาพและ
ราคาของวตัถุดิบอาหารเจทดแทนเน้ือสัตว์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเจน้ี 

2. ควรมีการศึกษาถึงการปนเป้ือนของ DNAสัตว ์หรือปนเป้ือนเน้ือสัตวใ์นผลิตภณัฑอ์าหารเจในแต่
ละตราสินคา้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเจ และเกิดความไวว้างใจใน
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเจคร้ังต่อๆ ไปได ้

3. ควรมีการศึกษาถึงคุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเจ เพราะผูบ้ริโภคอาหารไร้
เน้ือสัตวใ์นกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการศึกษาดี และใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ เร่ืองของคุณประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ สามารถเป็นจุดขายส าคญัใหก้บัผลิตภณัฑอ์าหารเจแต่ละแบบได ้
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