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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (ปัจจยัส่วนบุคคล) ไดแ้ก่ 

เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได,้ จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั และประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจาก

พืชของกลุ่มตวัอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing 

Mix) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) ผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืชของกลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืชของกลุ่มตวัอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 19-30 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001–30,000 บาท อาศยัอยู่ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร เคย

บริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืช มีความถ่ีในการบริโภคส่วนใหญ่อยู่ท่ีปีละ 1 คร้ัง และมีความคิดเห็นท่ีเห็น

ด้วยเป็นอย่างมากเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ทั้ งหมด ส่วนทางด้าน

ความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (ปัจจยัส่วนบุคคล) ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, 

รายได ้และจงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั ท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืชของ

กลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียงแค่ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช



เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืชของกลุ่มตวัอย่างในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืชของกลุ่มตวัอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) และราคา 

(Price) ส่วนช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ท่ีแตกต่างกนัไม่ไดมี้ผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืชของกลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ค าส าคญั : ผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช, การตดัสินใจซ้ือ 

 

บทน า 

ในปัจจุบนัการบริโภคเน้ือเทียมหรือโปรตีนทางเลือกจากพืช ก าลงัเป็นกระแสท่ีมาแรงทั้งต่างประเทศ

และในประเทศ ประกอบกบัขอ้มูลจาก Marketsandmarkets ของบริษทัอเมริกา ท่ีระบุว่าตลาดอาหารเน้ือเทียม

จากพืชทัว่โลกมีอตัราการเติบโตอยู่ท่ี 14% และน่าจะมีมูลค่าถึง 8.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2568 ส าหรับ

ตลาดในประเทศไทยก็มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตอยู่ท่ี 10% มีมูลค่าสูงถึง 4.5 

หม่ืนล้านบาท ในปี 2567 (ดร.พชรพจน์ และคณะ, 2020) จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่าผูบ้ริโภคทั้งในและ

ต่างประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืชมากข้ึน  และผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืชนั้น

ยงัตอบโจทยส์ าหรับผูบ้ริโภคกลุ่ม Vegan, Vegetarian และผูบ้ริโภคท่ีเร่ิมให้ความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ 

และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก, 2563) 

ผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืชนั้นค่อนขา้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกใหม่ส าหรับผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

แมว้า่ผลการส ารวจตลาดจะบอกวา่มีแนวโนม้ท่ีดี ปัจจุบนักระแสตลาดท่ีดูมาแรง แต่สังเกตไดจ้ากบริษทัอาหาร

รายใหญ่ในประเทศไทยหลายบริษทัเร่ิมมีการพฒันาและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืชแต่การตอบรับจาก

ผูบ้ริโภคยงัไม่ดีเท่าท่ีควร โดยสงัเกตจากบุคคลทัว่ไปท่ีมีการเลือกซ้ืออาหารตามหา้งสรรพสินคา้และร้านสะดวก

ซ้ือ ดังนั้นจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืช เพื่อน ามาพฒันาและ

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (ปัจจยัส่วนบุคคล) ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, 

รายได,้ จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั และประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืชของกลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา 

(Price), ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืชของ

กลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืชของกลุ่มตวัอย่างในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจิัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได,้ ท่ีอยู ่(จงัหวดั), ประสบการณ์ในการ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือ

เทียมจากพืช 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตเน้ือหา 

ตวัแปรตน้ 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงบ่งบอกถึงลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, 

อาชีพ, รายได,้ จงัหวดัท่ีอยูอ่าศยั และประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑ ์

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product), ดา้นราคา (Price), 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ทั้งหมดเป็นพื้นฐานท่ีทุกธุรกิจตอ้ง

น าไปใช้ เพื่อให้นักการตลาดและผูบ้ริหาร สามารถใช้ประกอบเพื่อแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาการตลาดของ

ตวัเองใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 



ตวัแปรตาม 

1. พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช ซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ ใช ้และประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของผูซ้ื้อ 

ทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล อนัจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

2. ขอบเขตดา้นประชากร : กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคทั้งท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑ์

เน้ือเทียมจากพืช ในกรุงเทพและปริมณฑลโดยส่งแบบสอบถามผา่นทางระบบออนไลน์  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รธุรกิจผูผ้ลิตส่วนผสม, ผลิตผลิตภณัฑ ์และจ าหน่ายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

เน้ือเทียมจากพืช ในดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการในการน าขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีไปใชเ้พื่อต่อยอดในอนาคต 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ตาม9k,ต ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ         2. อาย ุ     3. ระดบัการศึกษา   

4. อาชีพ     5. รายได ้ 6. ท่ีอยู ่(จงัหวดั) 

7. ประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียม

จากพืช 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product)    2. ราคา (Price) 

3. สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

ผลติภัณฑ์เน้ือเทียมจากพืชของ

กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 



แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การทบทวนงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

นวพร นาคะนิธิ (2563) : ศึกษาเก่ียวกับความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคเน้ือจากพืชของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ จากการสมัภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผูอ้อกก าลงักายหรือผูรั้กสุขภาพอีกทั้งดู

สนใจดา้นโภชนาการ ผลการวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สนใจดา้นโภชนาการเป็นหลกั และยงัไม่

มีความรู้เร่ืองเน้ือสัตวท่ี์ท ามาจากพืช แต่เม่ือมีการอธิบาย และบอกเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาท่ีไปแลว้นั้น ผูบ้ริโภคมี

ความคิดเห็นว่าเน้ือสัตวจ์ากพืชเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ โดยจุดท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งควรลงไปสนใจคือ การให้ความ

รู้ตวัสินคา้ แหล่งท่ีมาของสินคา้ การกระจายสินคา้ อีกทั้งการพฒันาปรับปรุงตวัสินคา้ให้มีความคลา้ยคลึง

เน้ือสตัวป์กติใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

นัยนา สุทิน (2555) :  ศึกษาเ ก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมังสวิ รั ติของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

และทดสอบดว้ย Chi-Square, Cramer’s V, Somer’s d พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี มี

ภูมิล าเนาเดิมคือ กรุงเทพมหานคร ลกัษณะการอยูอ่าศยัคืออยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน ส่วนมากระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี อาชีพเป็นลูกจา้ง พนังงานบริษทัเอกชน รายได ้10,000-20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารมงัสวิรัติเพื่อสุขภาพท่ีดี โอกาสในการบริโภคคือเทศกาลกินเจและไม่แน่นอน ความถ่ีในการ

บริโภคนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ มีค่าใชจ่้ายในการบริโคต่อม้ือนอ้ยกว่า 100 บาท สถานท่ีบริโภคมากท่ีสุดคือ

ร้านอาหารท่ีอาหารมงัสวิรัติขาย บุคคลท่ีอิทธิผลต่อการบริโภคคือตนเอง  

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลงัของบุคคล ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นตน้ ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรมการ

แสดงออกท่ีแตกต่างกนัมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือภูมิหลงัของบุคคลนั่นเอง 

(วชิรวชัร  งามละม่อม, 2558) 

 

 



แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

4Ps หรือ Marketing Mix หรือรู้จกักนัในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีท่ีทางการ

ตลาดท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นพื้นฐานท่ีสุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ Product 

(ผลิตภณัฑ)์ Price (ราคา) Place (ช่องทางจดัจ าหน่าย) Promotion (การส่งเสริมการขาย) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยในการตดัสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ ใช ้

และประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของผูซ้ื้อ การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษา

ลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภค เพื่อพยายามท าความเขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย และประเมินส่ิง

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและกระบวนการการซ้ือสินคา้และบริการ  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ราช ศิริวฒัน์ (2560) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคแต่ละคนมี

ความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของ

แต่ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมี

อิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ( Cultural 

Factor), ปัจจยัดา้นสังคม ( Social Factor), ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ( Psychological factor), ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal 

Factor) และปัจจยัดา้นการตลาด ( Marketing factor)   

 

วธีิการด าเนินการวิจัย 

ขนาดของกลุ่มประชากร 

เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนกลุ่มประชากรท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืชท่ีอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งอา้งอิงจากสูตรของ Cochran 

(เบญจพนธ์, 2564) โดยผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% 

จากการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการศึกษาจึงเท่ากบั 405 คน 

 

 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ 

รายได้ ระดับการศึกษาและจังหวดัท่ีอยู่อาศัย เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ให้

เลือกตอบตามความเป็นจริง 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) 

ราคา (Price) สถานท่ีจดัจา หน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัของลิเคิร์ท (Likert 

Scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบั (Five-Point Likert Scales) 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เน้ือเทียมจากพืช สาเหตุท่ีเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ี แนวโน้นในอนาคตท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ์ และประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีจะเลือกซ้ือ เป็น

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใหเ้ลือกตอบตามความเป็นจริง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์(ปัจจยัส่วนบุคคล)ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ

, รายได,้ และจงัหวดัท่ีอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ิธีค  านวณโดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่า

ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix)ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ 

(Product), ราคา (Price), ช่องทางการจดัจา หน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ของผูบ้ริโภคท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช ไดแ้ก่ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์(ปัจจยัส่วนบุคคล)ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได,้ และ

จงัหวดัท่ีอยู่อาศยัของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียม

จากพืช โดยใชส้ถิติการทดสอบไคสแคว(์Chi-Square) เพื่อทดสอบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์(ปัจจยัส่วนบุคคล) 

ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากแบบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส่วนท่ี 4 ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืช โดยใชส้ถิติการทดสอบไคสแคว(์Chi-Square) เพื่อทดสอบว่าส่วนประสมทาง



การตลาด 4Ps (Marketing Mix) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากแบบมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวจิัย 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 405 คน พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 19-30 ปี ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001–30,000 บาท อาศยัอยู่ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร เคย

บริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช มีความถ่ีในการบริโภคส่วนใหญ่อยูท่ี่ปีละ 1 คร้ัง 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 405 คน พบวา่ โดยรวมของ 4 ดา้นมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากทั้งหมด ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

ดา้นดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

3. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ , อายุ, ระดับการศึกษา , อาชีพ , รายได้, ท่ีอยู่  (จังหวัด) , 

ประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช 

พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้น

ประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑ ์(P = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.050)  ส่วนดา้นเพศ (P = 0.159), อายุ (P = 0.643) , 

ระดับการศึกษา (P = 0.135), อาชีพ (P = 0.217), รายได้ (P = 0.935) และท่ีอยู่ (P = 0.401) ซ่ึงมีค่า P มากกว่า 

0.050 จึงเป็นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพชื อยา่ง

มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจซ้ือ อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 คือ ผลิตภณัฑ์ (P = 0.000) และราคา (P = 0.000) ค่า P น้อยกว่า 

0.050 ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (P = 0.461) และการส่งเสริมการขาย (P = 0.881) ซ่ึงมีค่า P มากกว่า 

0.050 จึงเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 



อภิปรายผล 

1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จึงควรน าขอ้มูลดงักล่าวมา

ก าหนดเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และน าไปก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสม เพื่อท าใหผ้ลิตภณัฑไ์ดก้าร

ตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริโภค 

2. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ของกลุ่มตวัอย่าง 

แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคเห็นดว้ยกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ท่ีเราก าหนดดงันั้น 

จึงควรน ารายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวน ามาใชใ้นการวางแผนการตลาดในอนาคต เน่ืองจากอาจเป็นปัจจยัท่ีจะ

ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

3. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ , อายุ, ระดับการศึกษา , อาชีพ , รายได้, ท่ีอยู่  (จังหวัด) , 

ประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช 

แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการบริโภคในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจซ้ือแน่นอน ส่วน

เร่ืองขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได,้ ท่ีอยู ่(จงัหวดั) ท่ีแตกต่าง

กนั ไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช 

4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืช แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Product) และการตั้งราคา (Price) ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช ส่วนช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการ

ส่งเสริมการขาย (Promotion) ท่ีแตกต่างกนั ไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือเทียมจากพืช 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หากผูป้ระกอบการน าขอ้มูลดงักล่าวมาก าหนด

เป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย หรือน าไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด อาจศึกษาเป็นแนวทางได ้แต่แนะน าให้เก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะได้ข้อมูลท่ีมีความกระจายมากกว่าน้ี หากได้ข้อมูลท่ีมีความกระจายท่ีดีจะท าให้

ผูป้ระกอบการพฒันาผลิตภณัฑ์ ก าหนดราคาหรือแมก้ระทั้งผลิตส่ือเพื่อใชใ้นการส่งเสริมการขาย ให้ตรงกบั

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 



2. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) หากผูป้ระกอบการ

จะน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช ้ตอ้งพิจารณารายละเอียดของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) 

ไม่ใช่แค่ดูในส่วนโดยรวมของแต่ละดา้น เพราะจะท าใหเ้กิดความผอดพลาดในการวางแผนทางการตลาด 

3. จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืชของกลุ่ม

ตัวอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หากผู ้ประกอบการต้องการท าตลาดทันที แนะน าให้เจาะจงไปท่ี

กลุ่มเป้าหมายท่ีเคยบริโภคผลิตภณัฑ์เน้ือเทียมจากพืช เพื่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีง่ายและเร็ว แต่ถา้หาก

ผูป้ระกอบการตอ้งการท าตลาดในระยะยาว แนะน าใหเ้กบ็ขอ้มูลเพิ่มเติม เพราะขอ้มูลท่ีมีอาจเกิดจากการกระจาย

ของขอ้มูลค่อนขา้งนอ้ยท าใหค้วามสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือไม่ชดัเจน นอกจากน้ีผูป้ระกอบการตอ้งน าขอ้มูล

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือมาร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ 

วางแผนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวางแผนทางการตลาด 
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