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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาความตองการซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และ 3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ 

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชใน การเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติ การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตางกัน ทําใหการตัดสินใจซ้ือ

เนื้อสัตวจากพืชตางกัน และผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอ

เดือนตางกัน ทําใหการตัดสินใจซ้ือเนื้อจากพืชไมตางกัน และในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร คือดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย สวนปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด พบวา ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเนื้อสัตวจากพืช

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซ้ือ , เนื้อสัตวจากพืช 



ABSTRACT 

These research study objectives: 1. to study the demand for purchasing 

vegetable meat products from consumers in Bangkok 2. to study the purchasing 

behavior of vegetable-based meat products of consumers in Bangkok and 3. to study 

the factors of marketing mix that affect consumers' decision to purchase plant-based 

meat products in Bangkok. The sample group used in this research was 400 consumers 

in Bangkok. Data collection. The statistics used in the analysis were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested using t-test 

statistics and One-Way ANOVA statistics. Couple using LSD method and using multiple 

regression statistics. 

The results of the research revealed that consumers in Bangkok with different 

occupations make the decision to buy plant-based meat differently, and consumers in 

Bangkok with gender, age, education level and different monthly income. This makes the 

decision to buy meat from plants no different. And marketing mix factors. It was found 

that the marketing mix of factors influencing the purchasing decision of plant-based 

meat products of consumers in Bangkok is the product and distribution channels. As for 

the factors of marketing mix, price and marketing promotion, it was found that it did not 

affect consumers' decision to buy meat from plants in Bangkok. 
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บทนํา 

ในปจจุบันจากปญหาท่ีประชากรโลกมีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องและคาดวาจะสูงถึง 

9.7 พันลานคนภายในป 2050 ทําใหความตองการในการบริโภคอาหารนั้นมีเพ่ิมมากข้ึนไปดวย และจาก

กระแสท่ีผูบริโภคตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพของตนเองและสวัสดิ์ภาพของสัตว ผูบริโภค

หลายคนจึงหันมารับประทานอาหารประเภทมังสวิรัติมากข้ึน รวมถึงกระแสการตระหนักถึงความยั่งยืน

ดานสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก ทําใหมีแนวทางในการหาวัตถุดิบมาทดแทนเนื้อสัตวเปนแหลงอาหาร

ทางเลือกเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคท่ีพุงสูงข้ึนโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและใช

ทรัพยากรใหคุมคา โดยการเลือกวัตถุดิบท่ีเปนโปรตีนทางเลือกจากธรรมชาติ และใหความสําคัญในเรื่อง



คุณคาทางโภชนาการ รสชาติและเนื้อสัมผัสท่ีใหความรูสึกคลายคลึงกับเนื้อสัตวจริง อาศัยนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีอาหารท่ีมีการพัฒนาและเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบัน และจากการศึกษาขอมูลตลาด 

มูลคาทางตลาดของ อาหารจากพืช (plant-based food) ท่ัวโลกในป 2562 อยูท่ี 1.6 หม่ืนลานเหรียญ

สหรัฐฯ หรือราว 4.98 แสนลานบาท และมีอัตราเติบโต 10% ตอป สวนอาหารจากพืช (plant-based 

food) ในเมืองไทยป 2562 มีมูลคา 2.8 หม่ืนลานบาท และคาดวาจะเติบโตจนมีมูลคาสูงถึง 4.5 หม่ืน

ลานบาทในป 2567 นั้นถือเปนโอกาสดีท่ีผูผลิตและผูประกอบการดานผลิตภัณฑอาหารทางเลือกจะเขา

มาลุงทุนในผลิตภัณฑอาหารทางเลือกเนื้อสัตวจากพืชนี้ 

ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครเพ่ือชวยใหผูผลิตและผูประกอบการในธุรกิจอาหารทางเลือกเนื้อสัตวจากพืช ไดเขาใจถึง

ความตองการของผูบริโภคและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหดียิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถนําผลการศึกษา

คนควาไปวางแผนปรบัปรุงการตลาดใหตอบโจทยผูบริโภคใหมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาความตองการซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3.เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตว

จากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืช

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น 

2.ขอบเขตดานประชากร 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุมประชากรท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานครเทานั้น 

3.ขอบเขตดานเนื้อหา 



การวิจัยครั้งนี้มุงเนนการศึกษาเก่ียวกับความตองการและพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตว

จากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และรวมถึงปจจัยทางการตลาด 4 ดาน คือ ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภค 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาด 

 คอทเลอร ฟลลิป (Kotler, Philip. 2003) กลาววา สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึงบริษัทนํามาผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความ

ตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 

กลุม ท่ีรูจักกันคือ “4Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และ

การสงเสริมการขาย (Promotion) 

 วีลีน และฮันเกอร (Wheelen and Hunger, 2012: 199) กลาววา สวนประสมทาง การตลาด 

หมายถึง การรวมกันโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรท่ีสําคัญภายใตการควบคุมขององคกรท่ีสามารถ ใชในการ

ทําใหเกิดความความตองการ (Demand) และไดรับประโยชนจากการ แขงขัน (Competitive 

Advantage) ตัวแปรเหลานี้ ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ชองทาง (Place) สวนสงเสริมการตลาด 

(Promotion) และราคา (Price) โดยตัวแปรเหลานี้จะมีองคประกอบยอยท่ีสามารถนํามาวิเคราะห เพ่ือ

ปรับใหเหมาะสมกับความสามารถขององคกร 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 ธารินี พัชรเจริญพงศ (2554) กลาววา การตัดสินใจ (Decision making) เปนกระบวนการ

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายๆ ทางเลือกกอนท่ีจะนําทางเลือกนั้นไปปฏิบัติโดยใชหลักเหตุผลจากทางเลือก

หรือขอมูลท้ังหมดท่ีมีอยูเพ่ือใหเกิดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ 

 นิรมล กิติกุล (2551: 52) กลาวถึงกระบวนการในการตัดสินใจของมนุษยมีท้ังท่ีเปนระบบ และไม

เปนระบบการตัดสินใจอยางไมเปนระบบนั้นมักจะพบไดเสมอและบอย ๆ ในชีวิตประจําวัน สวนใหญ

อาศัยสามัญสํานึก ประสบการณ และความเคยชินในการตัดสินใจท่ีดี ข้ันตอนมีดังนี้  

1. กําหนดและวิเคราะหปญหา เพ่ือกําหนดขอบเขตของเรื่องท่ีจะตองตัดสินใจเม่ือทราบ ปญหา

แลวก็ทําการศึกษาและวิเคราะหขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหานั้นอยางรอบคอบ  



2. พิจารณาเลือกแนวทางแกปญหาท่ีมีอยูหลาย ๆ ทาง คือ ตองกําหนดแนวทางแกปญหา ข้ึนมา

หลายทางเลือกไวสําหรับเปนแนวทางพิจารณาไว 3-5 ทางเลือก ซ่ึงจะตองอาศัยความรูความสามารถ 

ประสบการณ และภูมิหลังของผูตัดสินใจเปนสวนประกอบ  

3. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทางเลือกตาง ๆ ท่ีเลือกไวจากขอ 2  

4. ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ซ่ึงพิจารณาผลดีผลเสียจากทางเลือกวิธีการแกปญหา จาก

ทางเลือก วิธีแกปญหานั้น โดยวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ และคาดวาเปนทางเลือกท่ีดีท่ี 

5. นําขอตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ ซ่ึงพิจารณาวาควรดําเนินการเม่ือใด มีใคร และอะไรบาง ท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงาน จะใชระบบติดตออยางไร เพ่ือจะบรรลุวัตถุประสงค  

6. ประเมินผลและควบคุม ประเมินบนพ้ืนฐานของสถานการณท่ีตัดสินใจ โดยดูจาก 

ประสิทธิภาพท่ีไดรับ และการยอมรับการตัดสินใจนั้น ๆ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

คอทเลอร ฟลลิป (Kotler, 2012) กลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหา

พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคเพ่ือท่ีจะทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภค โดยการตั้งคําถามและ

คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดภาพลักษณท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค

ไดอยางเหมาะสม คําถามท่ีใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปดวย 

Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7Os 

ประกอบดวย Occupants,Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets และ 

Operations 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและ มีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจ

จากแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane 

(1973) โดยท่ีกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับไดท่ี 5% ทําใหมีระดับความ

เชื่อม่ันอยูท่ี 95% จากการคํานวณกลุมตัวอยางจะไดอยูท่ี 384.16 ≈ 385 คน และเพ่ือปองกันความ

ผิดพลาดเนื่องจากความไมครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางเปน 400 คน 

และผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และผูวิจัยได

นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลอง (Try-Out) กับผูบริโภคท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เพ่ือนํามาหาคา

ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค ไดผลลัพธ

สัมประสิทธิ์ของแอลฟาท่ีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.799 ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีสามารถนําไปใชได 



การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพรรณนา ใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาความถ่ี (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) 

1.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยนํามาแจกแจงจํานวนความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

1.3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือเนื้อสัตวจากพืชของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหตัวแปรท่ีมีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ 

2. สถิติอนุมาน ใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจบริโภคเนื้อจากพืชของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม 

เพศ โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test 

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจบริโภคเนื้อจากพืชของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One – way ANOVA) 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคเนื้อจากพืชของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

 1.กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน 25,001-35,000 บาท 

 2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาผลของแตละดานพบวา 

ผูบริโภคใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชคือ ดาน

ผลิตภัณฑ รองมาคือดานการสงเสริมการตลาด ตอมาคือดานชองทางการจัดจําหนายและอันดับสุดทาย

คือดานราคา 

 3.การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีการ

ตัดสินใจอยูในระดับมาก 



 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน ทําใหการตัดสินใจซ้ือเนื้อจาก

พืชไมตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืช

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร คือดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

0.05 ในดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืช

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อภิปรายผล 

1.ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม มีระดับการตัดสินใจมาก ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญมีความสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ

เนื้อสัตวจากพืช ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริโภครับรูถึงประโยชนและคุณภาพของผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืช 

โดยผูบริโภคจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาและการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชแตละ

ยี่หอ และผูบริโภคยังหาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑจากท่ีมาท่ีหลากหลายเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ จาก

กระแสการรักสุขภาพในปจจุบันสงผลใหผูบริโภคมีความตองการบริโภคผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชและ

รวมถึงคนรอบตัวท่ีสงผลใหผูบริโภคตองการบริโภคเนื้อจากพืช โดยผูบริโภคไดสอบถามขอมูลผลิตภัณฑ

เนื้อสัตวจากพืชกับคนใกลตัว เชน ครอบครัว เพ่ือน คนรัก เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พลอย

ไพลิน โพธิ์ยอยและคณะ (2022) ศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อออนไลน และปจจัยทางการตลาด ตอ

ความตั้งใจซ้ือเนื้อจากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคจะมีความตั้งใจซ้ือเนื้อจากพืช

เกิดจากการรับรูขอมูลจากบุคคลใกลตัวหรือผูมีชื่อเสียง รวมถึงการมีความรูในคุณประโยชนของผลิตภัณฑ 

สงผลตอการตัดสินใจบริโภคเนื้อจากพืช และสถานท่ีจําหนายควรหาซ้ือไดงาย ดังนั้นอิทธิพลสื่อมี

ความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคและกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือมากข้ึน เจาของ

ผลิตภัณฑหรือผูประกอบการจึงตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงตอง

มีการสื่อสารกับผูบริโภคไดอยางทันทวงที 

2.ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูบริโภคสวนใหญรูจักผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชแตยังไมเคยรับประทาน และเหตุผลท่ีทําให

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชมากท่ีสุด คือเพ่ือสุขภาพ ผูวิจัยมีความเห็นวา จากกระแสท่ีคนหันมา

สนใจในสุขภาพของตนเอง ทําใหผูบริโภคสนใจในผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชมากข้ึนและตองการท่ีจะ



บริโภคอาหารท่ีเปนนวัตกรรมใหมนี้ โดยบุคคลใกลตัวนั้นสงผลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจซ้ือ เชน 

ครอบครัว เพ่ือนหรือคนรัก รวมไปถึงสถานท่ีจําหนายท่ีตองสะดวกและหาซ้ือไดงาย และหลังจากบริโภค

ผูบริโภคสวนใหญนั้นยินดีท่ีจะแนะนําและบอกตอผูอ่ืนเก่ียวกับผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืช ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นวพร นาคะนธิิ (2563) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม การบริโภคเนื้อจาก

พืชของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับดานโภชนาการและ

สารอาหารเปนหลักและยังไมมีความรูเก่ียวกับเรื่องเนื้อสัตวจากพืชมากนัก และเม่ือมีการอธิบายใหความรู

และบอกเก่ียวกับแหลงท่ีมาท่ีไปแลวนั้น ผูบริโภคมองวาเนื้อสัตวจากพืชเปนผลิตภัณฑท่ีนาสนใจ ดังนั้นจุด

ท่ีผูผลิตควรใหความสําคัญคือ การใหความรูในตัวสินคา แหลงท่ีมาของสินคา วิธีการกระจายสินคา รวมถึง

การพัฒนาปรับปรุงตัวสินคาใหมีความคลายคลึงเนื้อสัตวปกติใหไดมากท่ีสุด 

3.ผลการศึกษาศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

เนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดพอสมควร 

เนื่องจากผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชเปนอาหารนวัตกรรมใหมผูบริโภคจึงใหความสนใจในเรื่องของความ

สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดสารพิษ และการระบุคุณคาทางโภชนาการท่ีชัดเจนจึงทําใหผูบริโภคม่ันใจใน

ผลิตภัณฑ สงผลใหตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืช สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวา ผูบริโภค

มีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี อรุณ

แสงสุรีย (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ

พืชเพ่ือทดแทนเนื้อสัตว พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑพืชคือ ปจจัยดานท่ีสารอาหาร

หรือคุณคาโภชนาการและปจจัยดานจิตใจเนื่องจากการไดบุญจากการรับประทานผลิตภัณฑจากพืช และ

ในดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา อีกท้ังยังสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Mirian Natali Blézins Moreira et al. (2021) ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหโซเชียล

มีเดียเพ่ือทําความเขาใจผลประโยชนท่ีคาดหวังจากผูบริโภคทางเลือกเนื้อสัตวจากพืช พบวา จากขอมูลท่ี

ไดรับ ปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุดกับการเลือกของผูบริโภคเนื้อสัตวทางเลือกเนื้อสัตวจากพืชคือ ตัวแปรดาน

สถานท่ี ตัวแปรดานผลิตภัณฑ ตัวแปรดานราคา และตัวแปรดานโปรโมชัน ตามลําดับ ขอมูลเชิงลึกชวย

เสริมแนวคิดท่ีวาตัวแปรสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยสําคัญสําหรับบริษัทตางๆ ในการจัดทํา

ผลิตภัณฑในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ในปริมาณท่ีเหมาะสม และราคายุติธรรม นอกเหนือจากการมีสวน

รวมกับผูบริโภคผานโซเชียลมีเดีย 



ขอเสนอแนะ  

 1.จากการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยประชากรศาสตร ผูบริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกันมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชท่ีแตกตางกัน ดังนั้น สําหรับผูผลิตหรือผูประกอบการ ควรมี

การนําเสนอขอมูลขาวสารหรือมีแหลงขอมูลอางอิงเพ่ือเปนขอมูลใหผูบริโภคใชในการตัดสินใจไดดียิ่งข้ึน 

และควรตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหผูบริโภคทุกกลุม มีโอกาส

รูจักและเขาถึงผลิตภัณฑเนื้อจากพืช 

 2.จากการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวา ในดานของพฤติกรรมผูบริโภค ผูบริโภคสวนใหญนั้นหา

ขอมูลรวมถึงสอบถามขอมูลจากบุคคลรอบขางเพ่ือใชในการตัดสินใจและผูบริโภคยังใหความสําคัญกับ

สถานท่ีจําหนายท่ีมีความสะดวกหา ซ้ือไดงาย ดังนั้นสําหรับผูผลิตหรือผูประกอบการควรใหความสําคัญ

คือ การใหความรูในตัวสินคา คุณคาทางโภชนาการ แหลงท่ีมาของสินคา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงตัว

สินคาใหมีมาตรฐานรับรอง และมีการขายสินคาในหลายชองทางเพ่ือท่ีผูบริโภคจะไดสะดวกตอการซ้ือ 

 3.จากการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑและดาน

ชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืชของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นสําหรับผูผลิตหรือผูประกอบการ ควรพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มีรสชาติท่ี

ตอบโจทยผูบริโภค มีผลิตภัณฑหลากหลายแบบ รวมไปถึงการแสดงคุณคาและโภชนาการท่ีชัดเจน เพ่ือ

เปนการกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึน และควรใหความสําคัญกับชองทางจําหนายท่ีหลากหลาย

และครอบคลุมกับลูกคา เพ่ือใหผูบริโภคเขาถึงสินคาไดงายข้ึน 

4.จากการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวา ถึงแมปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม

การตลาดจะไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากพืช แตปจจัยดานการสงเสริมทาง

การตลาดยังคงมีความสําคัญท่ีเห็นไดจากการท่ีผูบริโภคกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาดเปนอันดับท่ีสองรองจากปจจัยดานผลิตภัณฑ ดังนั้นสําหรับผูผลิตหรือผูประกอบการ ยัง

ควรใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูเพ่ือใหผูบริโภคเกิดการตระหนักรูถึงตัว

ผลิตภัณฑ รวมถึงทําใหผูบริโภคสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑดวย เชนควรมีการทดลองชิมผลิตภัณฑ เปนตน 
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