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บทคดัย่อ 

         การศึกษาครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรตัิในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยใช้ปจัจยัทศันคตต่ิอสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ  ความ

เป็นมาของการศกึษาครัง้น้ีเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคในปจัจุบนัส่วนใหญ่มคีวามสนใจและหนัมาดูแล

สุขภาพมากขึน้  การรบัประทานผลติภณัฑอ์าหารมงัวริตัิเป็นวธิหีนึ่งทีท่ าใหสุ้ขภาพแขง็แรงจาก

ภายในสู่ภายนอก  ด้วยเหตุที่ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัเิป็นอาหารที่ประกอบด้วยพชืผกัและ

ผลไม้  ไม่มสี่วนผมของเนื้อสตัว์  ท าให้มกีากใยอาหารสูงเป็นผลดต่ีอระบบการขบัถ่ายของ

รา่งกาย  ส าหรบัแนวคดิและทฤษฎหีลกัทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืทฤษฎแีบบจ าลองพฤตกิรรมในการ

บรโิภค  ซึง่กล่าวถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผลมาจากการตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการ

ตลาด  ได้แก่  ผลติภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  โปรโมชัน่  และเป็นผลมาจากการ

ตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นอื่นๆ  ได้แก่  เทคโนโลย ี วฒันธรรม  สงัคม  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน

การศกึษาครัง้นี้คอืผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใินเขตกรุงเทพมหานคร  ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 

ปีขึน้ไป  จ านวน 284 ตวัอยา่ง  อาศยัแบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เครื่องมอืทางสถติ ิ ได้แก่  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าคะแนนเฉลี่ย  

ค่ารอ้ยละ  สถติทิีใ่ชใ้นการศกึษา  ไดแ้ก่  สถติวินัเวอโนวา  และสถติคิอรเีลชัน่ 



         วตัถุประสงคห์ลกัของการศกึษาครัง้น้ีม ี2 ประการ  ประการแรกคอืเพื่อศกึษาปจัจยัดา้น

ทศันคติต่อสิ่งกระตุ้นทางการตลาด  และสิ่งกระตุ้นอื่นๆ  ในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร

มงัสวริตัิของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และประการที่สองคอืเพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่ม

ผู้บรโิภคผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรตัิในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้ปจัจยัสิง่กระตุ้นทางการ

ตลาด  และสิง่กระตุน้อื่นๆ 

        สรปุผลจากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหาร

มงัสวริตัิในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยอาศยัปจัจยัด้านสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้น

อื่นๆ  ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม  คอื  กลุ่มผูบ้รโิภคตามกาลเทศะ (OCCASIONALLY CONSUMED VEGETARIANS)  

และกลุ่มผู้บรโิภคเป็นประจ า (FULL-TIME CONSUMED VEGETARIANS)  โดยผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มมี

ความแตกต่างกนัในเรือ่งระดบัการตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ  ท า

ให้ผู้บริโภคทัง้สองกลุ่มนี้มีพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมงัวิรตัิที่ต่างกันด้วย  

กล่าวคอื  กลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารมงัสวริตัิเป็นประจ ามทีศันคติเชงิบวกต่อผลติภณัฑ์

อาหารมงัสวริตัมิากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคตามกาลเทศะ  ดงันัน้กลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงั

วริตัเิป็นประจ าจงึมกีารแสดงออกทางดา้นพฤตกิรรมในการบรโิภคทีม่คีวามถี่สูงกว่าผูบ้รโิภคอกี

กลุ่มหนึ่ง  ซึง่อาจกล่าวไดว้่ากลุ่มผูบ้รโิภคเป็นประจ ามโีอกาสในการซื้อแลว้ซื้อซ ้ามากกว่ากลุ่ม

ผู้บรโิภคตามกาลเทศะ  ซึ่งแสดงผลมาจากค่าเฉลี่ยของการตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการ

ตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ  ของกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัเิป็นประจ า  มคี่าสูงกว่า

ค่าเฉลีย่ของกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัวริตัติามกาลเทศะ 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัสุขภาพเป็นธุรกจิทีน่่าสนใจในยคุ 2020  เนื่องจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่หนั

มาดูแลใสใจสุขภาพมากขึ้น  เหตุเพราะมกีารตระหนักถึงความปลอดภยัและคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เน้นความอนามัยและไม่มีสารพิษตกค้างของสินค้าเพิ่มมากขึ้น  

โดยเฉพาะผู้บรโิภคที่เกิดในยุค 1980-1995 ที่จดัว่าเป็นกลุ่ม Generation Y หรอื The 

Millennial Generation  จดัเป็นกลุ่มคนรกัสุขภาพ  ซึง่จะใหค้วามส าคญักบัการดูแลสุขภาพ

ตวัเองเป็นพเิศษ  โดยยนิดทีี่จะจ่ายเงนิกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารที่ตนเองเชื่อว่าเป็นผลดต่ีอ

สุขภาพ  (ดร.วรีพงศ ์: 2556) 

 ผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรตัิจดัเป็นหนึ่งในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  เพราะเป็นอาหาร

จ าพวกผักและผลไม้  ซึ่งจะให้กากใยอาหาร  ช่วยในเรื่องการขบัถ่ายเป็นผลดีต่อร่างกาย  

โดยเฉพาะผู้ที่มกัมปีญัหาเรื่องอาการท้องผูกและปญัหาเรื่องไขมนัในเส้นเลอืดสูง  เน่ืองจาก

อาหารมงัสวริตัจิะไมม่สี่วนผสมของเนื้อสตัวท์ีม่กัจะมไีขมนัและน ้ามนัจากสตัวป์ะปนอยู่  อนัเป็น

สาเหตุท าใหป้รมิาณคอเลสเตอรอลเพิม่ขึน้  และอาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ (ภาณุ: 2545) 

จากการส ารวจอายเุฉลีย่และสุขถาพอนามยัของประชากรในแต่ละส่วนของโลกพบว่า 
ในกลุ่มประชากรทีก่นิเนื้อเป็นอาหารหลกั จะมอีายสุัน้ แก่เรว็และมโีรคภยัรา้ยแรงคุกคาม ซึง่
แตกต่างกบักลุ่มประชากรทีก่นิแต่อาหารพชืผกัเป็นหลกั พบว่ามอีายุยนืรา่งกายแขง็แรง และ
ปราศจากโรคภยัรา้ยแรง  ดงันัน้จงึสามารถกล่าวไดว้่า "การทานเนื้อสตัวเ์ป็นเหตุบัน่ทอนอายใุห้
สัน้ลง ท าลายสุขภาพใหเ้สื่อมโทรม และก่อใหเ้กดิโรคภยัต่างๆ ขึน้" จากผลการวเิคราะห์
เนื้อสตัวข์องสถาบนัโภชนาการพบอนัตรายทีส่ าคญัยิง่ 5 ประการดงันี้คอื  

1. เลอืดและเนื้อของสตัวเ์ป็นพษิ ก่อนทีส่ตัวจ์ะถูกฆา่โดยเฉพาะสตัวใ์หญ่ ซึง่มจีติส านึก
ค่อนขา้งสงู เช่น ววั ควาย หม ู สตัวเ์หล่านี้จะเกดิความกลวัสุดขดีและพยายามต่อสูด้ิน้รนอยา่ง
สุดชวีติ ในช่วงเวลานัน้ชวีะเคมใีนตวัสตัวจ์ะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมาก ฮอรโ์มนทีเ่ป็นพษิ
จ านวนมากจะถูกขบัออกมาโดยเฉพาะ สารแอดรนีาลนิ พษิของฮอรโ์มนนี้จะแพรก่ระจายแทรก
ซมึเขา้ไปในเสน้เลอืดและเนื้อทุกส่วน แมว้่าสตัวน์ัน้จะตายไปแลว้ แต่พษินัน้ยงัคงอยูต่่อไป สาร
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แอดรนีาลนิน้ีสามารถพบไดใ้นรา่งกายของคนเราดว้ยเช่นกนั มกัจะหลัง่ออกมามากในขณะที่
บุคคลผูน้ัน้เกดิอารมณ์โกรธเกลยีด เครยีดแคน้ หรอืตกใจกลวัสุดขดี เพราะฉะนัน้คนทีอ่ารมณ์
รนุแรงและตงึเครยีด โมโหรา้ย เจา้อารมณ์ มกัมสีุขภาพรา่งกายไมด่ ีใบหน้าหมองคล ้า ปว่ยเป็น
โรคต่างๆงา่ย แก่เกนิวยัและตายเรว็  ตรงกนัขา้มกบัคนทีม่จีติใจด ี อารมณ์ด ี จะมใีบหน้าสดใส 
รา่เรงิ แก่ชา้ อายยุนื และสุขภาพอนามยัด ี สถาบนัโภชนาการประเทศสหรฐัอเมรกิา ระบุว่า  
"เนื้อสตัวท์ีถู่กฆา่ตาย เตม็ไปดว้ยเลอืดทีเ่ป็นพษิและสารพษิอื่นๆมากมาย" พบว่าหลงัจากทีส่ตัว์
ตายไป 2 - 3 ชัว่โมงเนื้อสตัวจ์ะเป็นกรดมากขึน้ทุกขณะ กรดน้ีคอืน ้าเน้ือซึง่มฤีทธิก์ระตุน้
ประสาทรบัรสอยู่ทีบ่นลิน้ ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าเนื้อมรีสชาดอรอ่ย ฉะนัน้ผูท้ีป่รงุอาหารเนื้อจงึไม่
นิยมน าเนื้อไปลา้งน ้า เพราะจะท าใหม้รีสจดื แต่กรดในน ้าเน้ือมฤีทธิก์ระตุ้นสมอง กระตุน้จติใจ 
และอารมณ์ ใหม้คีวามรนุแรงฉะนัน้ชนชาตทิีน่ิยมกนิแต่เนื้อสตัวจ์ะมคีวามก้าวรา้วรนุแรง จอ้ง
ประหตัประหารลา้งผลาญ คดิสรา้งสรรอาวุธขึน้มาท าลายลา้งซึง่กนัและกนั นบัวนัยิง่ทวคีวาม
โหดรา้ยรุนแรงมากขึน้ จากขอ้มลูการวจิยัพบว่าในเนื้อสนั 1 กโิลกรมัจะมกีรดยรูคิอยูถ่งึ 30 
กรมั กรดยรูคิในเน้ือมสีารยเูรยีซึง่เขา้ไปสะสมในร่างกาย สารนี้เมือ่เขา้สู่รา่งกายแลว้ ยากแก่การ
ขบัถ่ายและไมส่ามารถสลายตวัไดง้า่ย ส่วนทีต่กคา้งกถ็ูกส่งไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย โดย
จบัเป็นผลกึอยูต่ามกลา้มเนื้อไขขอ้และกระดกูท าใหเ้ป็นโรคไต โรคเก๊า โรคไขขอ้อกัเสบ ฯลฯ 
แพทยพ์บว่าไตของคนกนิเน้ือ ตอ้งท างานมากกว่าคนกนิผกัถงึ 3 เท่า เพื่อขบัสิง่สกปรกและ
สารพษิในเนื้อทีก่นิเขา้ไป แมว้่าขณะอยูใ่นวยัหนุ่มสาวจะไมแ่สดงอาการผดิปกต ิแต่พออายมุาก
ขึน้ ไตทีต่อ้งท างานหนกัตดิต่อกนัเป็นเวลานานๆยอ่มไมอ่าจจะทนไหว อาการเจบ็ปว่ยจงึเริม่
ปรากฏใหเ้หน็ เช่น โรคไตพกิาร ไตวาย นิ่วในไต โรคเก๊า และโรคไขขอ้ ทัง้นี้กเ็นื่องมาจากการ
จบัเป็นผลกึของกรดยรูคิ ภายในส่วนต่างๆของรา่งกาย  

2. สารเคมใีนเนื้อสตัว ์ ตัง้แต่สตัวถ์ูกฆา่ ตดัช าแหละเป็นชิน้ แยกประเภทน าบรรจเุขา้ตู้
แช่แลว้ขนส่งไปยงัตลาดจ าหน่าย เนื้อสตัวต์อ้งตกคา้งอยูเ่ป็นเวลาหลายวนั เพื่อรอผูบ้รโิภคมา
ซือ้ ตามธรรมดาเนื้อสตัวจ์ะคงความสดอยูไ่ดไ้มน่านกจ็ะแปรสภาพ สจีะกลายเป็นสเีทาอมเขยีว 
ดงันัน้ในอุตสาหกรรมเนื้อสตัวจ์งึมกีารใชส้ารเคมชี่วยยดือายกุารเน่าเสยี และเจอืสารรกัษาสใีห้
เนื้อมสีแีดงดสูดนาน สารเคมเีหล่านี้ทางการแพทยพ์บว่าเป็นตวัการท าใหเ้กดิโรคมะเรง็ขึน้ได ้
ปจัจบุนั ในฟารม์เลีย้งสตัวใ์ชส้ารเคมแีละฮอรโ์มนผสมลงในอาหารสตัวเ์พื่อเรง่การเจรญิเตบิโต 
ท าใหส้ตัวอ์ว้นทว้นโตเรว็ เนื้อสตัวท์ีไ่ดจ้ะมสีสีรรน่าซือ้แต่การกระท าดงักล่าวท าใหผู้บ้รโิภค
ไดร้บัสารพษิต่างๆมากมาย เมือ่บรโิภคเนื้อนัน้เขา้ไปเป็นประจ า มกีารฉีดเซรุม่และยาปฎชิวีนะ
ต่างๆ เพื่อป้องกนัโรคระบาดสตัว ์ ผูท้ีร่บัประทานเน้ือเป็นประจ ารา่งกายมกัมกีารตา้นยา เมือ่
เจบ็ปว่ยยาทีก่นิจงึไมค่่อยไดผ้ล เช่นเดยีวกบัการใชย้าฆา่แมลงศตัรพูชืมากๆ แมลงเหล่านัน้กจ็ะ
มคีวามต้านยามากขึน้เรือ่ยๆ ยาทีม่คีวามรนุแรงในขนาดเดมิจะใชไ้มไ่ดผ้ล แมลงกลบัจะทวี
จ านวนมากขึน้ๆ ปจัจุบนัไดพ้บขอ้ผดิพลาดน้ีจงึมกีารเสนอใหป้้องกนัและก าจดัศตัรพูชื โดย
วธิกีารรกัษาสมดุลยข์องสตัวท์ีก่นิแมลงศตัรพูชืนัน้ๆ เป็นอาหาร นกัวทิยาศาสตรอ์งักฤษและ
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อเมรกิาพบว่า คนกนิเนื้อเป็นประจ าท าใหแ้บคทเีรยีในล าไสเ้ลก็จะท าปฎกิรยิากบัน ้ายอ่ยของ
รา่งกายท าใหเ้กดิสารก่อมะเรง็ เป็นสาเหตุของโรคมะเรง็ในล าไส ้ โรคนี้พบมากในกลุ่มคนทีก่นิ
เนื้อสตัวเ์ป็นประจ า เช่นแถบอเมรกิาเหนือและยโุรปตะวนัตก แต่แพทยไ์มพ่บเลยในกลุ่มคนที่
รบัประทานแต่อาหารพชืผกัผลไม ้ หรอือาหารมงัสวริตัิ เช่น ในประเทศอนิเดยี เป็นตน้ ใน
อเมรกิาคนเป็นมะเรง็ล าไสม้าก เพราะต่างนิยมบรโิภคเนื้อสตัวเ์ป็นอาหารหลกั ส่วนคนใน 
สก๊อตแลนดก์นิเน้ือมากกว่าคนประเทศองักฤษ 20 %     สถติกิารปว่ยเป็นโรคมะเรง็ในล าไส้
ของคนในสก๊อตแลนดก์ม็ากกว่าคนในองักฤษเป็นอตัราส่วน 20% เช่นกนั แมแ้ต่น ้ามนัจากสตัว ์
เมือ่ไดร้บัความรอ้นจะเกดิสารแมททลิคอลเรนทนี สารนี้ท าใหเ้กดิโรคมะเรง็ในคน แต่ไมพ่บสาร
นี้ในน ้ามนัพชืเลย ปจัจบุนัจงึไม่นิยมเอาน ้ามนัจากสตัวม์าปรงุอาหารรบัประทาน ในเน้ือย่าง 1 
กโิลกรมัจะมสีารโซไพรนิเทยีบเท่ากบัการสบูบุหรีถ่งึ 600 มวน ซึง่ท าใหค้นเป็นมะเรง็ได้
เช่นเดยีวกนั มกีารพสิูจน์พบว่าในเนื้อววัทีเ่ลีย้งดว้ยหญ้าทีฉ่ีดพ่นดว้ย ด.ีด.ีท ีกจ็ะพบสาร ด.ีด.ีท ี
อยูด่ว้ยในเน้ือววันัน้เป็นปรมิาณทีก่่อใหเ้กดิอนัตราย ซึง่สาร ด.ีด.ีที นี้สามารถท าใหเ้ป็นหมนั 
มะเรง็ และโรคตบั จากการทดลองของมหาวทิยาลยัไอโอวายนืยนัว่า "สาร ด.ีด.ีท ี ในรา่งกาย
ของคนส่วนใหญ่ไดร้บัมาจากเนื้อสตัว ์นกัวทิยาศาสตรพ์บว่าเนื้อสตัวส์ามารถเกบ็กกัสาร ด.ีด.ีท ี
ไวไ้ดใ้นปรมิาณมากกว่าพชืผกัผลไม ้ ใบหญา้ถงึ 13 เท่า" ปจัจบุนัเกษตรกรใชย้าฆา่แมลงใน
ปรมิาณทีม่าก ฉะนัน้ผกัทีม่ใีบห่อหุม้เป็นชัน้ๆ เช่น ผกักาดขาว ผูป้รงุควรดงึเปลอืกชัน้นอกออก
ทิง้ไปสกั 2 - 3 ใบ ส่วนกะหล ่าปลดีอกควรน าไปลา้งในน ้าทีล่ะลายดว้ยเกลอืปน่เลก็น้อย ผกัที่
เกบ็กกัปรมิาณยาฆ่าแมลงไวม้าก ควรลา้งใหน้าน โดยปล่อยน ้าใหไ้หลตลอดเวลา เพื่อลา้งยาฆ่า
แมลงออกใหห้มดก่อนน าไปปรงุอาหาร ขอแนะน าว่าควรเลอืกซือ้ผกัทีป่ลกูโดยวธิธีรรมชาตแิละ
ปลอดสารพษิมาปรงุอาหาร (Organized Grown And Non-Pesticide) หนงัสอืพมิพช์คิาโคท
รบีนู (Chicago Tribune) ไดต้พีมิพเ์รือ่งการเลีย้งดอูย่างผดิธรรมชาตใิน อุตสาหกรรมปศุสตัวว์่า 
"เป็นการท าท าลายสมดุลยช์วีเคมใีนรา่งกายของสตัว ์ เช่นอุตสาหกรรมเลีย้งไก่ ลกูไก่ทีเ่กดิใหม่
จะถูกฉีดกระตุน้ดว้ยยาอาหารและสารเคมต่ีางๆ เพื่อเรง่การเจรญิเตบิโต สตัวจ์ านวนนบัหมืน่ๆ 
ชวีติถูกจ ากดัใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีค่บัแคบ ชวีติทีน่่าสงสารทัง้หมดอยูใ่นกรงขนาดจิว๋ เป็น
การเลีย้งในระบบขัน้บนัได เมือ่สตัวม์ขีนาดโตขึน้กจ็ะเลื่อนลงมาตามชัน้ทีจ่ดัวาง สตัวถ์ูกเลีย้งให้
อยูใ่นพืน้ทีจ่ ากดั เพื่อใหต้วัโตไขมนัมากมเีนื้อเยอะ ทุกชวีติไมม่โีอกาสไดเ้หน็แสงอาทติยแ์สง
จนัทร ์ ไมไ่ดร้บัอากาศบรสิุทธิห์รอืการออกก าลงักายเลย ไก่จงึขาดความแขง็แรงตามธรรมชาต ิ
จะพบว่าไก่จ านวนมากทีเ่ลีย้งโดยวธิดีงักล่าวมรีปูรา่งวปิรติผดิธรรมดามเีนื้องอกขัน้รา้ยแรง
เกดิขึน้ตามส่วนต่างๆ การเลีย้งสตัวใ์นลกัษณะเช่นนี้เป็นการเลีย้งดทูีผ่ดิธรรมชาตอิย่างยิง่ 
เนื้อสตัวท์ีไ่ดจ้งึเตม็ไปดว้ย สารเคมทีีเ่ป็นพษิเป็นอนัตรายอย่างยิง่ต่อผูบ้รโิภค"  

3. โรคจากสตัว ์ มนุษยม์คีวามรูเ้รือ่งสุขอนามยั แต่ยงัคงเจบ็ปว่ยเป็นโรคได ้ สตัวเ์ลีย้ง
ต่างๆ หากนิคลุกคลอียูก่บัพืน้ดนิกนิอาหารไมเ่ลอืกจงึมกัตดิเชือ้และโรคต่างๆ ในชนบทเมือ่หม ู
ไก่ ววั สตัวเ์ลีย้งตายลงกย็งัน าไปปรงุอาหารโดยไมอ่าจรูไ้ดเ้ลยว่าสตัวน์ัน้ตายดว้ยโรคอะไร เชือ้
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โรคบางชนิดไมอ่าจถูกท าลายดว้ยความรอ้น ผูบ้รโิภคจงึไดร้บัเชือ้โรคจากสตัวท์ีป่่วยนัน้เขา้ไป
โดยตรง ในโรงงานอุสาหกรรมช าแหละเนื้อสตัว ์ จะพบสตัวท์ีม่เีนื้องอกผดิรปูรา่งอยูเ่ป็นจ านวน
มาก เนื้อสตัวส์ าเรจ็รปูบางประเภทท ามาจากส่วนต่างๆ ของสตัว ์ โดยน ามาบดรวมกนัแลว้ผสม
สเีจอืกลิน่เครือ่งเทศแลว้บรรจเุป็นผลติภณัฑอ์าหาร ปรากฎว่านกัวทิยาศาสตรไ์ดท้ดลองเอาตบั
ของสตัวท์ีเ่ป็นโรคไปเลีย้งปลา ปลาเหล่านัน้กเ็กดิเป็นโรคเช่นกนั ชาวอเมรกิาบรโิภคเนื้อสตัว์
มากเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก พบว่าประชากร 1 คนในจ านวนทุกๆ 2 คนจะตอ้งเสยีชวีติลงดว้ย
โรคหวัใจและทีส่ าคญัไขมนัคลอเลสเตอรอลจากสตัว์ ไมส่ามารถสลายตวัในร่างกายของมนุษย ์
เมือ่สะสมมากขึน้จะจบัเป็นกอ้นแขง็ตวัในหลอดเลอืดท าใหห้ลอดเลอืดแคบลง เป็นเหตุใหเ้สน้
เลอืดตบี หวัใจจงึท างานหนักในการสูบฉีดโลหติ หากมไีขมนัอุดตนัในเสน้เลอืดเมือ่เสน้เลอืดสบู
ฉีดแรงจะท าใหเ้สน้เลอืดในสมองแตก และเป็นอมัพาต ในปี พ.ศ. 2504 วารสารทางการแพทย์
อเมรกิารายงานว่า อาหารธญัญพชืทัง้หมดสามารถป้องกนัโรคหวัใจได ้ 90 ถงึ 97% 
นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัโภชนาการกล่าวว่ากากและเสน้ใยของอาหารพชื ช่วยลดระดบัคลอ
เรสเตอรอลในเสน้เลอืดลงได ้ ด๊อกเตอรย์ดู ี รจีสีเตอร์ หวัหน้าภาควชิาโภชนาการแห่ง
มหาวทิยาลยัโรมาลนิดา ในรฐัแคลฟิอเนียรไ์ดท้ดลองใหผู้ป้ว่ยรบัประทานแต่อาหารประเภทถัว่
และธญัญพชืต่างๆ ปรากฏว่าระดบัไขมนัคลอเรสเตอรอลลดลงทัง้ๆทีผู่ป้ว่ยกลุ่มน้ียงักนิเนยใน
ปรมิาณมากอยูก่ต็าม การบรโิภคเนื้อซึง่ไขมนัสงูกม็อีตัราเสีย่งต่อการเป็นโรคหวัใจสงูขึน้ดว้ย 
นกัวจิยัท่านหนึ่งไดพ้บว่า หากจ านวนคลอเรสเตอรอลในเนื้อสตัวล์ดลง 1 % อตัราการเป็น
โรคหวัใจในประชากรจะลดลงถงึ 2 % คลอเรสเตอรอลในไขมนัสตัวไ์มส่ามารถละลายไดง้า่ยใน
รา่งกายของมนุษย ์ มนัจะสะสมอยูต่ามผนงัของเสน้เลอืดนานๆเขา้จะท าใหภ้ายในเส้นเลอืดเลก็
แคบ เป็นเหตุใหเ้ลอืดไหลผ่านไดน้้อย ภาวะอนัตรายคอื เสน้โลหติอุดตนั หรอื เสน้โลหติเกดิ
แขง็ตวั หวัใจตอ้งท างานหนกัในการสบูฉีดเลอืดเป็นเหตุใหค้วามดนัโลหติสงู ปว่ยเป็นโรคหวัใจ 
และหวัใจวายได ้ อาหารและไขมนัจากพชืไมม่สีารคลอเรสเตอรอลอยูเ่ลย ปจัจุบนัจงึนิยม
ประกอบอาหารดว้ยน ้ามนัพชืเทานัน้ ในเนื้อสตัวย์งัมธีาตุโซเดยีมสงู ซึง่ไมเ่ป็นผลดต่ีอผูท้ีป่ว่ย
เป็นโรคความดนัโลหติสงู โรคไต โรคหวัใจ โรคหมดก าลงัวงัชา โรคกระเพาะ โรคเบาหวาน ผกั 
ผลไมส้ดๆ ซึง่เกบ็มาใหม่ๆ  เป็นอาวุธทีม่อีานุภาพ จะต่อสูโ้รคต่างๆไดห้ลายชนิด การออกก าลงั
กายประกอบกบัการหายใจ การนอนหลบัพกัผ่อน ไดส้ดูอากาศบรสิุทธิ ์ ดื่มน ้าสะอาดและรบั
แสงแดดดีๆ  สิง่เหล่านี้ประกอบกนัทัง้หมดจะท าใหสุ้ขภาพดขีึน้ได้  

4. การเน่าเสยีเรว็ ในทนัททีีส่ตัวต์ายลง รา่งกายจะเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก สาร
โปรตนีในตวัสตัวจ์ะจบักนัเป็นกอ้นพรอ้มกบัปล่อยเอม็ไซมท์ีม่พีษิออกมาท าใหเ้นื้อเน่าเสยีอย่าง
รวดเรว็ ต่างไปจากพวกพชืผกัซึง่มโีครงสรา้งของผนงัเซลล์ ไมส่ลบัซบัซอ้นมคีวามมัน่คงท าให้
ขบวนการเน่าเสยีเป็นไปอย่างชา้มาก หากน าเนื้อสตัวม์า 1 จานและผกัสด 1 ตน้ น ามาตัง้วางไว้ 
ภายในวนัเดยีวเนื้อจะเริม่บูดเน่า แต่ผกัแมจ้ะทิง้เป็นเวลาหลายวนักจ็ะเพยีงเฉาลง ผกัเหล่านี้
เมือ่น าไปแช่น ้ากจ็ะกลบัฟ้ืนสดขึน้ดงัเดมิ เนื้อสตัวใ์หญ่หากทิง้ไวจ้ะพบตวัพยาธแิละมนัจะโตขึน้
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เรือ่ยๆ เมือ่เขา้ไปอยูใ่นร่างกายของคนพรอ้มกบัแพร่พนัธุท์วจี านวนมากขึน้จนน่ากลวั เช่น 
พยาธไิสเ้ดอืน พยาธติวัตดื พยาธใิบไม ้พยาธติวัจีด๊ พยาธปิากขอ ฯลฯ ส่วนผกัผลไมเ้ราจะพบ
ตวัหนอนทีเ่ป็นศตัรพูชืบา้ง แต่ตวัหนอนเหล่านี้เมือ่เจรญิเตบิโตเตม็ที ่ กจ็ะกลายเป็นผเีสือ้ 
แมลงวนัทองหรอืแมลงอื่นๆ ไมใ่ช่พยาธอิย่างในเนื้อสตัว์ เนื้อสตัวต์อ้งผ่านขัน้ตอนทีย่าวนานเริม่
จากสตัวถ์ูกฆา่ทีโ่รงฆ่าสตัว ์ แลว้น าไปช าแหละแยกประเภทส่วนต่างๆ น าเขา้แช่ในหอ้งเยน็เพื่อ
จดัล าเลยีงส่งไปยงัตลาด ตามหา้งรา้น ขณะทีว่างขายกจ็ะตอ้งอยูใ่นตูแ้ช่แขง็ตลอดเวลาเพื่อยดื
อายกุารเน่าเสยีใหน้านทีสุ่ด หลงัจากทีเ่รารบัประทานอาหารเขา้ไปแลว้  เนื้อจะเริม่บดูเน่าอยู่
ภายในร่างกายของเรา  รา่งกายตอ้งใชเ้วลา 3 - 5 วนั เนื้อสตัวท์ีก่นิเขา้ไปจงึจะถูกขบัถ่าย
ออกมาไดห้มด ซึง่ต่างจากกากใยของพชืทีจ่ะถูกขบัออกจากรา่งกายไดภ้ายในเวลาครึง่วนั ใน
ระหว่างทีเ่นื้อสตัวต์กคา้งในล าไส ้ เนื้อซึง่ก าลงับดูเน่าไดส้มัผสักบัอวยัวะยอ่ยอาหารของเราอยู่
ตลอดเวลา ท าใหล้ าไสใ้หญ่และล าไสเ้ลก็ท างานผดิปกตเิป็นสาเหตุใหเ้กดิโรคล าไสแ้ละโรคอื่นๆ
ตดิตามมา นายแพทยท์่านหนึ่งไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัอาหารเน้ือสตัวว์่า "เป็นการดทีีจ่ะ
รบัประทานอาหารผกัดว้ยความโล่งใจ สบายใจ โดยไมต่อ้งเป็นกงัวลว่าอาหารนัน้ ปรงุมาจาก
เนื้อสตัวป์ระเภทไหน "  

5. การขบัถ่ายไมส่ะดวก เนื้อสตัวเ์ป็นอาหารทีไ่มค่่อยมกีากหรอืเสน้ใย ท าใหเ้คลื่อนตวั
ไปตามทางเดนิอาหารไดช้า้กว่าอาหารประเภทพชืผกัถงึ 4 เท่า อาหารเนื้อใชเ้วลายาวนาน
มากกว่าจะถงึระบบขบัถ่าย ในระหว่างการยอ่ยทีย่าวนาน กากอาหารจะถูกดดูเอาน ้าไปมากท า
ใหผู้ท้ีน่ิยมรบัประทานแต่อาหารเนื้อมอุีจจาระแขง็ แหง้ ถ่ายล าบาก มกัปว่ยเป็นโรคเกีย่วกบั
ระบบขบัถ่ายหลายอยา่งเช่น โรคทอ้งผกูเรือ้รงั โรครดิสดีวงทวารเป็นตน้ ดงักล่าวมาทัง้หมดจะ
เหน็ว่าเนื้อสตัวเ์ป็นบ่อเกดิของโรคในทุกระบบของรา่งกาย เริม่ตัง้แต่ระบบยอ่ยอาหาร ระบบ
ทางเดนิอาหารรวมไปถงึระบบขบัถ่าย ลว้นมโีอกาสเสีย่งต่อการเป็นโรคต่างๆมากมาย เมือ่กนิ
เนื้อทุกๆวนั กเ็สีย่งต่อการเจบ็ปว่ยไดทุ้กๆวนั อาหารพชืผกัผลไมม้กีากและเสน้ใยมาก เมือ่
รบัประทานเป็นประจ ากจ็ะช่วยป้องกนั และยบัยัง้โรครดิสดีวง โรคมะเรง็ล าไส ้ โรคไสต้ิง่ โรค
อว้น โรคหวัใจ โรคเบาหวาน ไมใ่หเ้กดิขึน้ จากการส ารวจเราจะไมเ่จอโรคเหล่านี้ในประชากรที่
รบัประทานอาหารทีม่กีากใยกนัมากๆเลย ในปจัจุบนัน้ีชาวตะวนัตกทัง้หลาย หนัมารบัประทาน
อาหารพชืผกัผลไมก้นัมาก กเ็พราะเหตุผลของสุขภาพอนามยัร่างกายมากกว่าเรือ่งศลีธรรม
ความเชื่อและจติใจ ในประเทศสวสิเซอรแ์ลนดแ์พทยพ์บวธิรีกัษาทีเ่ป็นธรรมชาตทิีสุ่ดในการ
รกัษาโรคทัง้หลายคอื เลกิกนิเน้ือสตัวโ์ดยเดด็ขาด  อาจกล่าวไดว้่าการรกัษาเมื่อเจบ็ปว่ยแลว้
เป็นการแกท้ีป่ลายเหตุ เป็นการสญูเสยีเงนิทองทีห่ามาดว้ยความยากล าบากไปอย่างน่าเสยีดาย 
ทุกคนอยากมสีุขภาพแขง็แรง อายยุนื เพราะสิง่เหล่านี้เงนิทองไมส่ามารถซือ้ได ้ ถา้จะเปรยีบ
คนเราทุกคนสรา้งบา้นเรอืนของเราดว้ยไม ้ดว้ยวสัดุอย่างดี กเ็พื่อใหม้คีวามคงทนแขง็แรง จะได้
อาศยัอยูอ่ยา่งมคีวามสุข ฉะนัน้มนุษยก์ค็วรสรา้งร่างกายของตนเองดว้ยอาหารทีเ่ป็นธรรมชาติ
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อนัแทจ้รงิของมนุษย ์ เพื่อใหช้่วงเวลาทีม่ชีวีติอยูบ่นโลก ไดม้ชีวีติอยูอ่ยา่งเป็นสุขเช่นเดยีวกนั 
(บทความ “อาหารธรรมชาตขิองมนุษย ์ตอน อนัตรายจากการกนิเน้ือสตัว์”. 2556 : ออนไลน์)  
 เนื่ องจากอันตรายและความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ  ที่ผู้บริโภคพบจากการ

รบัประทานเนื้อสตัว์   ประกอบกบัโอกาสของแนวโน้มธุรกจิเพื่อสุขภาพที่มทีศิทางการเตบิโต

เพิม่มากขึ้นเรื่อยๆ  และจากคุณค่าและประโยชน์ของอาหารมงัสวริตัิที่มมีากมายต่อร่างกาย

ผู้บริโภค  ดังนัน้การการศึกษาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บรโิภคโดยการเปิดร้านจ าหน่าย

ผลติภณัฑ์อาหารมงัสวริตัิในจงัหวดักรุงเทพมหานครจงึเป็นเหมอืนการส่งต่อคุณค่าที่ได้จาก

ธรรมชาตใิหก้บักลุ่มผูบ้รโิภคทีร่กัและใส่ใจสุขภาพดว้ยเช่นกนั 

ในการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการเปิดกจิการรา้นจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัิ

ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร  จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูเชงิลกึประกอบการตดัสนิใจ  ทัง้ในเรื่องของ

ทศันคติของผู้บรโิภคที่มต่ีอผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวริตัิ  และพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์

อาหารมงัสวิรตัิของผู้บริโภคในจงัหวัดกรุงเทพมหานครในปจัจุบัน  ซึ่งสามารถน าไปเป็น

แนวทางในการที่จะวเิคราะห์และปรบัปรุงผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใิห้สอดคล้องกบัลกัษณะที่

ผู้บริโภคต้องการ  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันอย่าง

สรา้งสรรคแ์ละเสร ี

 
2. วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 

 1.  เพื่อศึกษาปจัจยัด้านทศันคตต่ิอสิง่กระตุ้นทางการตลาด  และสิง่กระตุ้นอื่นๆ  ใน

การบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  

2.  เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใินเขตกรุงเทพมหานคร

โดยใชป้จัจยัดา้นทศันคตต่ิอสิง่กระตุน้ทางการตลาด  และสิง่กระตุน้อื่นๆ 

 

3. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

         การศกึษาการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใินเขตกรุงเทพมหานคร  โดย

ใชป้จัจยัทศันคตต่ิอสิง่กระตุน้ทางการตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ  มขีอบเขตในการศกึษา ดงันี้ 

         ขอบเขตด้ำนประชำกร  ประชากรที่ศึกษาในครัง้นี้ ได้แก่ประชากรในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร   ทัง้เพศชายและเพศหญิง ที่มอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป  (จากการส ารวจของ
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ส านักทะเบยีนกลางกรมการปกครองเมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 พบว่ากรุงเทพมหานครเป็น

จงัหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดบั 1 จ านวน 5,673,560 คน  แบ่งเป็นเพศชาย 

2,690,754 คน  และเพศหญงิ 2,982,806 คน) 

        ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการศกึษา  ไดแ้ก่  เขตในจงัหวดักรงุเทพมหานคร  

จ านวน 50 เขต  โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling)   

ประกอบดว้ย  วธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple  Random Sampling) วธิกีารสุ่มตวัอยา่ง

แบบก าหนดโควตา (Quota Sampling)  และวธิกีารเลอืกสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก 

(Convenience Sampling)   ซึง่อาศยัแบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 

4. ค ำนิยำมศพัท ์
 

         นิยามศพัท์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใิน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชป้จัจยัทศันคตต่ิอสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ มี

ดงันี้ 

อำหำรมงัสวิรติั  หมายถงึ อาหารจ าพวกผกัและผลไม ้  ซึง่ไมม่เีนื้อสตัวเ์ป็นส่วนผสม  

เป็นอาหารทีม่คีารโ์บไฮเดรตและกากใยอาหารสงู  มโีปรตนีทีม่คีุณภาพ  มไีขมนัรวมต ่าและเป็น

ไขมนัแบบไมอ่ิม่ตวั(อรวรรณ, 2548) 

ส่ิงกระตุ้นทำงกำรตลำด  หมายถงึ  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตอบสนองของพฤตกิรรมผูซ้ือ้  

ประกอบดว้ย  ผลติภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  และโปรโมชัน่ (Philip Kotler - Gary 

Armstrong.2545) 

ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ  หมายถงึ  ปจัจยัอื่นทีม่ผีลต่อการตอบสนองของพฤตกิรรมผูซ้ือ้  

นอกเหนือไปจากปจัจยัสิง่กระตุน้ทางการตลาด  ประกอบดว้ย  เทคโนโลย ี  วฒันธรรม  และ

สงัคม (Philip Kotler - Gary Armstrong.2545) 

ผลิตภณัฑ ์ หมายถงึ สนิคา้ หรอืบรกิาร ทีผู่ป้ระกอบการสามารถผลติ หรอื จดัหาเพื่อ

สนองความตอ้งการของ ตลาดได ้(“ความหมายของผลติภณัฑ”์.2555:ออนไลน์) 

ทศันคติ หมายถงึ ความชอบ หรอืไมช่อบ พงึใจ หรอืไมพ่งึใจทีบุ่คคลแสดงออกมาต่อ
สิง่ต่าง ๆ  (G. Murphy , L. Murphy and T. Newcomb , 1973 : 887) 

ค่ำนิยม  หมายถงึ  แนวความคดิ ทีบุ่คคลในสงัคมยดึถอืเป็นเครือ่งตดัสนิใจและ
ก าหนดการกระท าของตนเอง (เอกรนิทรแ์ละคณะ, 2552) 
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ผูบ้ริโภค หมายถงึ ผูซ้ือ้  ผูไ้ดร้บับรกิารจากผูป้ระกอบธุรกจิ  หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัการเสนอ
หรอืชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกจิ   เพื่อใหซ้ือ้สนิคา้หรอืบรกิาร  และหมายความรวมถงึผูใ้ชส้นิคา้
หรอืผูไ้ดร้บับรกิารจากผูป้ระกอบธุรกจิโดนชอบ  แมม้ไิดเ้สยีค่าตอบแทนกต็าม (พระราชบญัญตัิ
คุม้ครองผูบ้รโิภค.2522) 

ควำมเช่ือ  หมายถงึ  ความรูส้กึนึกคดิของคนในสงัคมทีย่ดึมัน่ และยอมรบัในสิง่ใดสิง่
หนึ่ง อาจมเีหตุผลหรอืไม่มเีหตุผลกไ็ด้  ความเชื่อเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมของมนุษยร์ปูแบบ
หนึ่ง  (เอกรนิทรแ์ละคณะ, 2552) 

รปูแบบกำรด ำเนินชีวิต  หมายถงึ  วถิกีารด าเนินชวีติของบุคคล โดยทีล่กัษณะของ

พฤตกิรรมต่างๆจะเป็นตวับ่งบอกถงึ รปูแบบการด าเนินชวีติ แต่ละแบบ (ออนไลน์, 2556) 

วฒันธรรม  หมายถงึ  วถิชีวีติของคนในสงัคม เป็นแบบแผนประพฤตปิฏบิตัแิละการ
แสดงออกซึง่ความรูส้กึนึกคดิ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่มาชกิในสงัคมเดยีวกนัสามารถเขา้ใจ 
ซาบซึง้ ยอมรบัและใชป้ฏบิตัริว่มกนั อนัจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติของคนในสงัคมนัน้ ๆ 
(ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต,ิ 2535) 
 
5. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

 เพื่อน าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์  ดงัต่อไปนี้ 

1. แบ่งกลุ่มย่อยของผู้บรโิภคใน จ.กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการก าหนด

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีเ่หมาะสมส าหรบัธุรกจิอาหารมงัสวริตั ิใน จ.กรงุเทพมหานคร 

2. ประกอบการตดัสนิใจในการวเิคราะหค์วามเป็นไปได้ในการเปิดกจิการรา้นจ าหน่าย

ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ

3. เป็นขอ้มลูเพื่อก าหนดกลยุทธท์ี่เหมาะสมส าหรบัการด าเนินธุรกจิอาหารมงัสวริตัใิน

เขตกรงุเทพมหานคร 
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6. กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจยั 
 

ในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารมงัสวริตัิใน จ.กรุงเทพมหานคร  

ครัง้นี้  ไดม้กีารก าหนดกรอบแนวความคดิส าหรบัการศกึษา  ไวด้งันี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที1่.1 กรอบแนวความคดิในการศกึษา 

 

 

ประชากรในกรุงเทพมหานคร

ที่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์

อาหารมงัสวิร ัติ ทัง้เพศชาย

และหญงิ  อายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้

ไป 

 

ส่ิงกระตุ้นทำงกำรตลำด 

- ผลติภณัฑ ์(คุณค่า, ลกัษณะและรสชาต)ิ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสรมิการตลาด 

ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ 

- เทคโนโลย ี

- วฒันธรรม  (ความเชื่อ, ค่านิยม) 

- สงัคม (รปูแบบการด าเนินชวีติ) 

 

 

กลุ่มที ่1 

 

 
กลุ่มที ่2 
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บทท่ี 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

           วรรณกรรมหรอืผลงานทีน่ ามาใชอ้า้งองิในการศกึษาครัง้นี้  ไดแ้ก่ 

         1. ทฤษฎแีบบจ าลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

2. แนวความคดิเรือ่งผลติภณัฑ ์

3. แนวความคดิเกีย่วกบัอาหารมงัสวริตั ิ

4. แนวความเชื่อเกีย่วกบัศาสนาและอาหารมงัสวริตัิ 

5. แนวความคดิเรือ่งการแบ่ง Generation 

6. แนวความคดิเกีย่วกบัแนวโน้มของธุรกจิในยคุ 2020 

7. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

1. ทฤษฎีแบบจ ำลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

         Philip Kotler  กล่าวว่า ในแต่ละวนัผูบ้รโิภคตอ้งท าการตดัสนิใจซือ้มากมาย  โดยกจิการ

ขนาดใหญ่ส่วนมากจะท าการวจิยัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคอย่างละเอยีดเพื่อตอบค าถามให้

ไดว้่าผูบ้รโิภคซือ้อะไร(what)  ซือ้ทีใ่หน(where)  ซือ้อยา่งไรและซือ้เท่าใด(how and how much)  

ซือ้เมือ่ใด(when)  และซือ้ท าไม(why)  นกัการตลาดสามารถศกึษาว่าแทจ้รงิแลว้ผูบ้รโิภคซือ้

อะไร  ซือ้ทีใ่หน  และซือ้เท่าใด  แต่การจะรูว้่าผูบ้รโิภคซือ้อะไรเป็นเรือ่งยาก  เพราะค าตอบจะ

ถูกซ่อนอยูใ่นผูบ้รโิภคอย่างมดิชดิ 

 ค าถามส าคญัของนกัการตลาดคอื  ผูบ้รโิภคตอบสนองต่อความพยามทางการตลาด

ต่างๆ ทีก่จิการอาจจะใชอ้ยา่งไร  กจิการสามารถเขา้ใจถึงวธิกีารตอบสนองของผูบ้รโิภคต่อ

ลกัษณะผลติภณัฑ ์  ราคา  และโฆษณาทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนัไดอ้ย่างถ่องแท ้  โดยเริม่ต้นจาก

แบบจ าลองสิง่กระตุน้-การตอบสนองของพฤตกิรรมผูซ้ือ้(stimulus-response model of buyer 

behavior)  แสดงใหเ้หน็ว่าสิง่กระตุน้ทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ จะถูกน าเขา้ “กล่องด า”  
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(black box) และท าใหเ้กดิการตอบสนอง  ซึง่ตอ้งคาดเดาใหไ้ดว้่ามอีะไรซ่อนอยูใ่นกล่องด าของ

ผูซ้ือ้  สิง่กระตุน้ทางการตลาดประกอบดว้ยปจัจยั 4 ประการ  คอื  ผลติภณัฑ(์product)  ราคา

(price)  ช่องทางการจดัจ าหน่าย(place)  และการส่งเสรมิการตลาด(promotion)  หรอื 4Ps  สิง่

กระตุน้อื่นๆ  จะรวมถงึเหตุการณ์หรอืสิง่กดดนัในสภาพแวดลอ้มของผูซ้ือ้  เช่น  เศรษฐกจิ  

เทคโนโลย ี  และวฒันธรรม  ปจัจยัน าเขา้เหล่าน้ีจะถูกน าเขา้สู่กล่องด า  เพื่อจะเปลีย่นเป็นการ

ตอบสนองของผูซ้ือ้โดยเหน็ไดจ้าก  การเลอืกผลติภณัฑ ์  ตราผลติภณัฑ ์  ผูจ้ดัจ าหน่าย  เวลา

ในการซือ้  และจ านวนการซือ้  นกัการตลาดตอ้งทราบว่าผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงสิง่กระตุน้

ทางการตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ  ใหเ้ป็นการตอบสนองไดอ้ยา่งไร 
 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2.1 แบบจ าลองพฤตกิรรมผูซ้ือ้ 

 

จากภาพจะเห็นได้ว่าในกล่องด าของผู้ซื้อแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คอื  ลกัษณะของ

ผู้บรโิภคที่มอีิทธพิลต่อการรบัรู้และการตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นของผู้บรโิภค  ส่วนที่สอง คอื 

กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคทีก่ระทบต่อพฤตกิรรมการซือ้  และกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

ลกัษณะเฉพำะท่ีกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  ลกัษณะทางวฒันธรรม  สงัคม  

ปจัจยัส่วนบุคคล  และลกัษณะทางจติวทิยาต่อการซือ้ของผูบ้รโิภค  ซึง่โดยมากแลว้ไม่สามารถ

ควบคุมปจัจยัเหล่าน้ีได ้

    ปัจจยัทำงวฒันธรรม  มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทัง้ในทางกว้างและทางลึก  โดย     

วฒันธรรม(Culture)  เป็นมลูเหตุพืน้ฐานทีสุ่ดของพฤตกิรรมความต้องการของบุคคล พฤตกิรรม

ของมนุษยเ์กดิจากการเรยีนรู ้ ทุกกลุ่มสงัคมมวีฒันธรรม  ซึง่วฒันธรรมมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซือ้ค่อนขา้งมาก 

 

 

กำรตลำด       ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ 

ผลติภณัฑ ์     เศรษฐกจิ 

ราคา       เทคโนโลย ี

ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย    การเมอืง 

การส่งเรมิการตลาด       วฒันธรรม 

ลกัษณะ  กระบวนการ 

ของผูซ้ือ้  ตดัสนิใจ 

ของผูซ้ือ้ 

 

 

กำรเลอืกผลติภณัฑ ์

การเลอืกตรา 

การเลอืกผูจ้ดัจ าหน่าย 

เวลาการซือ้ 

จ านวนการซือ้ 

สิง่กระตุน้ทางการตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ กล่องด าของผูซ้ือ้ 

 

การตอบสนองของผูซ้ือ้ 
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ภาพที ่2.2 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

  ปัจจยัทำงสงัคม  พฤตกิรรมผูบ้รโิภคไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัทาสงัคม(social factor)  

เช่น  กลุ่ม  ครอบครวั  บทบาทและสถานะทางสงัคม 

  ปัจจยัส่วนบุคคล  การตัดสินใจของผู้ซื้อยงัได้รบัอิทธิพลจากลกัษณะเฉพาะส่วน

บุคคล  เช่น  อายแุละขัน้ของวฏัจกัรชวีติ  อาชพี  สถานะทางเศรษฐกจิ  รปูแบบการด าเนินชวีติ  

รวมถงึบุคลกิภาพและแนวคดิส่วนตวัของผูซ้ือ้ 

  ปัจจยัทำงจิตวิทยำ  การเลอืกซื้อของบุคคลได้รบอิทธพิลจากปจัจยัทางจติวทิยา

(psychological factors) ที่ส าคญั 4 ปจัจยั  ไดแ้ก่  การจงูใจ  การรบัรู ้ การเรยีนรู ้ ความเชื่อ

และทศันคต ิ(วรณุแีละคณะแปล,2545) 

 

2. แนวควำมคิดเร่ืองผลิตภณัฑ ์
 

ผลติภณัฑ ์(Product)  หมายถงึ ทุกสิง่ทีน่กัการตลาดน ามาเสนอกบัตลาดเพื่อเรยีกรอ้ง

ความสนใจ   เพื่อการไดก้รรมสทิธิ ์ หรอืเพื่อการอุปโภคบรโิภค  ซึง่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดได ้ (kotler 1997 : 430) 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์(Product  Component)  หรอืสิง่ทีต่อ้งพจิารณาตวั

ผลติภณัฑ ์  เป็นการพจิารณาถงึคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีน่กัการตลาดตอ้งน ามาก าหนด

ลกัษณะผลติภณัฑใ์นการตอบสนองความตอ้งการของตลาด   องคป์ระกอบของผลติภณัฑเ์ป็น

วฒันธรรม 

 

วฒันธรรมย่อย 

 

ชัน้สงัคม 

กลุ่มอ้ำงอิง 

 

ครอบครวั 

 

บทบำทและ

สถำนะ 

วฒันธรรม 
สงัคม 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

อำยแุละชัน้วฏัจกัรชีวิต 

อาชพี 

สถานะทางเศรษฐกจิ 

รปูแบบการด าเนินชวีติ 

บุคลกิภาพและ

แนวความคดิเกีย่วกบั

ตวัเอง 

กำรจงูใจ 

กำรรบัรู้ 

กำรเรียนรู้ 

ควำมเช่ือและทศันคติ 

จิตวิทยำ 

ผูซ้ื้อ 
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ส่วนทีส่ามารถสรา้งมลูค่าเพิม่(Value  Added)  ใหก้บัสนิคา้ไดอ้ย่างมหาศาล   ซึง่นักการตลาด

ตอ้งพยายามศกึษาเพื่อเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  ดว้ยการใช้

เทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้ช่วย  พรอ้มทัง้สรา้งการยอมรบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ดว้ยการโฆษณาและ

การประชาสมัพนัธ ์ โดยสามารถแบ่งได ้ ดงันี้ 

    1. ผลติภณัฑห์ลกั (Core  Product)  ตอ้งมคีวามรูว้่าอะไรเป็นสิง่ทีต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคได้  ผลติภณัฑข์องบรษิทัตอ้งมคีวามชดัเจน  ตอ้งก าหนดใหแ้น่ชดัว่า

ผลติภณัฑท์ีข่ายเป็นสนิคา้ บรกิาร บุคคล  สถานทีห่รอืแนวความคดิ   

    2. คุณสมบตัผิลติภณัฑ ์(Product  Attribute)  คอืการทราบว่าผลติภณัฑน์ัน้ผลติมา

จากอะไร  มคีุณสมบตัอิย่างไร ลกัษณะทางกายภาพ  ขนาด  จดุเด่น  ความงาม  ความคงทน 

ดา้นรปูรา่ง  รปูแบบของผลติภณัฑท์ีม่อียูใ่นตวัของเอง 

    3. จดุเด่นของผลติภณัฑ ์(Product  Feature) คอืการทราบว่าสนิคา้ของเรามอีะไร

เด่นเป็นพเิศษ (Differentiation) กว่าสนิคา้อื่น  เพื่อดงึดดูลกูคา้ใหใ้ชส้นิคา้ของเรา    

    4. ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากผลติภณัฑ์ (Product  Benefit)  ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะ

สบัสนระหว่างจุดเด่นผลิตภณัฑ์ และผลประโยชน์ที่ได้รบัจากผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะแตกต่างกัน  

จุดเด่นของผลติภณัฑ ์ คอื  สิง่ทีอ่ยู่ในตวัสนิคา้  ส่วนสิง่ทีเ่ป็นผลประโยชน์แก่ลูกคา้ทีเ่กดิขึน้ใน

ความรู้สึกของลูกค้า  เรยีกว่า  ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากผลิตภณัฑ์ ซึ่งผลประโยชน์ของ

ผลติภณัฑส์ามารถแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คอื 

    4.1 ผลประโยชน์ทีผ่ลติภณัฑพ์งึม ี(Defensive  Benefit)  หรอืผลติภณัฑห์ลกั 

(Core  product)  หมายถงึ  ประโยชน์หลกั (Core  benefit)  หรอืประโยชน์พืน้ฐานทีผู่ซ้ ือ้จะ

ไดร้บัจากสนิคา้แต่ละชนิด  ซึง่เป็นปจัจยัหลกัทีผู่ซ้ ือ้ใชใ้นการพจิารณาตดัสนิใจซือ้   

4.2 ผลประโยชน์พเิศษ (Extra  Benefit)  ทีท่ าใหเ้หนือกว่าคู่แข่งขนั  เพื่อท าให้

ชนะคู่แข่งขนั  เช่น  ส่วนผสม (Raw  Design)  ส ี(Color)  การหบีห่อ (Packaging)  ตรา 

(Brand)  รส (Taste)  กลิน่ (Smell)  และอุปกรณ์เพิม่เตมิ (Accessories)  เป็นต้น  คุณสมบตัิ

เหล่านี้มขี ึ้นเพื่อให้ผลติภณัฑ์มคีวามสมบูรณ์   สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้

ครบถว้นมากขึน้ตามลกัษณะของสนิคา้แต่ละชนิด   

4.3  ผลประโยชน์เสรมิ (Fringe  Benefit)  ทีท่ าใหส้นิคา้แตกต่างไปจากคู่

แขง่ขนั   หรอืหมายถงึ  ประโยชน์เพิม่เตมิทีผู่ซ้ ือ้ไดร้บันอกเหนือจากสนิคา้ปกต ิ  
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ประเภทของผลิตภณัฑ์  การจ าแนกประเภทของผลติภณัฑ์  อาจใช้หลกัเกณฑห์รอื

มาตรฐานในการจ าแนกไดห้ลายๆ แบบ  เช่น  จ าแนกตามลกัษณะของสนิคา้   เป็นสนิคา้ทีใ่ช้

แล้วสิ้นเปลืองหมดไป   หรือสินค้าใช้ถาวร  การที่จะจ าแนกประเภทโดยวิธีใดขึ้นอยู่กับ

จุดประสงค์ในการน าไปใช้ประโยชน์  โดยทัว่ๆ ไปสามารถจ าแนกประเภทผลติภณัฑโ์ดยยดึ

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Market  Target)  สามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ดงันี้ 

1. สนิคา้อุปโภคบรโิภค (Consumer Goods)  หมายถงึ สนิคา้หรอืบรกิารทีซ่ือ้

โดยผู้บรโิภคขัน้สุดท้าย (Final consumer) ความต้องการในการบรโิภคสนิค้าประเภทนี้   มกั

เกิดขึ้นอย่างอิสระจากความต้องการและความคิดส่วนตัว  ซึ่งอาจจะมพีฤติกรรมที่แตกต่าง

กนั  เช่น  ซือ้เพราะชอบสสีรรหรอืความสวยงามต่างๆ ซือ้เพราะตามอย่างคนอื่น  ซือ้เพราะ

ประหยดั หรอืซือ้เพราะมเีหตุจงูใจใหซ้ือ้ (Buying Motives)  หรอืซือ้เพราะอารมณ์ (Emotional)   

2. สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods)  หมายถึง สินค้าในตลาด

อุตสาหกรรม  ซึ่งผู้ซื้อจะซื้อไปเพื่อเป็นปจัจยัในการผลติเพื่อการขายต่อ  เพื่อให้การ

บรกิาร  เพื่อการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ   ซึ่งรวมเรยีกผู้ซื้อสนิค้าประเภทนี้ว่าผู้ซื้อทาง

อุตสาหกรรม 

คณุสมบติัผลิตภณัฑ ์ (Product  Attribute)  ในการน าเสนอผลติภณัฑส์ู่ตลาด บรษิทั

จะตอ้งตดัสนิใจเกีย่วกบัคุณภาพ  ลกัษณะและการออกแบบ  ดงันี้ 

1. คุณภาพผลติภณัฑ์ (Product quality)  คุณภาพผลติภณัฑเ์ป็นประสทิธผิล

ของการท างานและความคงทนของผลติภณัฑ์  เช่น ความประหยดั  อายุการใชง้าน  ความ

สะดวกในการใช ้ ความมมีาตรฐาน ฯลฯ 

2. รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์(Product Features) เป็นการก าหนดรปูแบบการ

บรรจภุณัฑ ์ ส ี กลิน่ รส  ของผลติภณัฑ ์

3. การออกแบบผลติภณัฑ ์(Product Design) บรษิทัผูผ้ลติหรอืนักการตลาดจะ

พยายามจดัใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะเด่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้ เช่น  รปูแบบ 

ลกัษณะ การบรรจหุบีห่อทีแ่ตกต่างจากผลติภณัฑแ์บบเดมิๆ 

ตรำสินค้ำ  บรรจุภณัฑ์  และกำรติดฉลำก  นอกจากคุณสมบตัทิางกายภาพและ

คุณประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ซื้อจะได้รบัจากสินค้าโดยตรงแล้ว   สินค้ายงัมอีงค์ประกอบอื่นๆ 

ไดแ้ก่  ตราสนิคา้  บรรจภุณัฑ ์  การบรกิาร  และการรบัประกนั  ฯลฯ 
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ตราสนิค้า (Brand)  หมายถึงชื่อ(Name) ค า(Term) สญัลกัษณ์(Symbol) การ

ออกแบบ(Design)  หรอืส่วนประสมของสิง่ดงักล่าวที่ผู้ผลติหรอืผู้ขายก าหนดใช้กบัสนิค้าหรอื

บรกิารของตนเพื่อแสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขนั  ตราสนิค้าเป็นตวับ่งบอกถึงผู้ขายหรอื

ผูผ้ลติ  อาจเป็นชื่อหรอืสญัลกัษณ์อื่นภายใต้กฎหมาย   ผูข้ายมสีทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะใชต้รา

ยีห่อ้ตลอดไป   ตราสนิคา้เปรยีบเสมอืนค ามัน่สญัญาของผูข้ายทีจ่ะจดัสนิคา้  ผลประโยชน์และ

บรกิารใหแ้ก่ผูซ้ือ้อยา่งแน่นอน 

ชื่อตรา (Brand name)  หมายถงึ ค า(Word)  ตวัอกัษร(Letter)  หรอืตวัเลข 

(Number)  ทีส่ามารถออกเสยีงได ้(Etzel, Walker and Stanton 1997 : G-2)   

เครื่องหมายผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย (Housemark)  หรอืตราสินค้าของผู้ผลิต  

หมายถงึ ชื่อ  เครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ของผู้ผลติหรอืผู้จ าหน่ายซึ่งไม่ใช่ตราสนิคา้ เครื่อง 

หมายน้ีจะมปีระโยชน์ในการสรา้งการยอมรบัในคุณภาพและราคาสนิคา้  ซึง่จะส่งผลต่อการผลติ

หรือขายสินค้าตราใหม่ของธุรกิจ   เครื่องหมายผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายจะปรากฎในรูป

สญัลกัษณ์  การออกแบบ สหีรอืตวัอกัษรทีส่ามารถมองเหน็ไดแ้ต่ไมส่ามารถออกเสยีงได ้   

เครือ่งหมายรบัรอง(Certification  Mark)  หมายถงึ  เป็นเครื่องหมายทีอ่อกโดย

หน่วยงานของรฐับาลหรอืส านักงานมาตรฐานต่างๆ เพื่อรบัรองคุณภาพสนิคา้ เช่น  จากส านัก 

งานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)  

ตลอดจนอาจมมีาตรฐานระบบการบรหิารการด าเนินงานองคก์ร ISO 9000  และมาตรฐานการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม  ISO  14000 

โลโก้หรอืสญัลกัษณ์ (Logos or Symbols) หมายถึง สิง่ที่เป็นเครื่องบอกถึง

บุคลกิของสนิคา้  ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้  ใชป้ระโยชน์หลกัในการ

โฆษณาซึง่ส่วนใหญ่ท าในลกัษณะการต์ูน (ออนไลน์, 2556) 

 

3. แนวควำมคิดเก่ียวกบัอำหำรมงัสวิรติั 
 

  อาหารมงัสวริตั ิคอื อาหารจ าพวกผกัและผลไม ้ซึง่ท าใหไ้ดร้บักากใยอาหาร ซึง่ช่วยใน
การขบัถ่ายกากอาหารออกจากร่างกายไดด้ ีนิยมในคนวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ เนื่องจากมกัจะมี
ปญัหาเรือ่งอาการทอ้งผกู และม ีปญัหาเรื่องไขมนัในเสน้เลอืดสูงแลว้ อาหารมงัสวริตันิัน้จะไม่มี
เนื้อสตัวเ์ลย เนื่องจากในเนื้อสตัวม์กัจะมไีขมนั และน ้ามนัจากสตัวป์ะปนอยู่ ซึง่อาจเป็นสาเหตุ
ท าให้ปริมาณคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นและอาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88


 
 

16 
 

โรคเบาหวาน  และโรคอื่นๆ  ค าว่า "มงัสวริตั"ิ นัน้เป็นค าสมาส มาจากค าว่า มงัสะ แปลว่า เนื้อ 
รวมกบั วริตั ิแปลว่า ปราศจากความยนิดหีรอืละเวน้ ดงันัน้ มงัสวริตั ิจงึแปลว่า ปราศจากความ
ยนิดทีีจ่ะกนิเน้ือสตัว ์

ควำมเป็นมำของอำหำรมงัสวิรติั   อาหารทีพ่วกมงัสวริตันิิยมรบัประทานกนั ส่วนใหญ่
จะประกอบดว้ย ขา้ว และผลติภณัฑจ์ากขา้ว หรอืผลติภณัฑจ์ากถัว่ เช่น เตา้หู ้ หรอืเมลด็ เช่น 
เมลด็ฟกัทอง เมลด็ทานตะวนั เป็นตน้  ในประวตัศิาสตร ์มหีลกัฐานทางบรรพชวีนิวทิยาและทาง
โครงสรา้งสรรีะของ ร่างกาย แสดงใหเ้หน็ว่ามนุษยเ์ป็นสตัวท์ีก่นิแต่พชื (herbivorous) ไมใ่ช่สตัว์
กนิเน้ือ (carnivorous) มาก่อน โดยการพสิูจน์ว่า มนุษยม์ลีกัษณะของฟนัหน้าซึง่เรยีบแบน
ส าหรบัการกดัอาหารพชื และฟนักรามหนาแขง็แรงส าหรบัการบดเคีย้ว ไมม่เีขีย้วทีแ่หลมคม 
เลบ็ทีไ่มงุ่ม้หรอืแหลมคม ผวิหนงัมรีอูอกจากต่อมเหงือ่ ล าไสม้คีวามยาวกว่าล าตวัหลายเท่า น ้า
ยอ่ยในกระเพาะอาหารม ี เอนไซมแ์ละกรดเกลอืเขม้ขน้ทีจ่ ากดัส าหรบัยอ่ยอาหารโปรตนี ใน
ล าไสเ้ลก็มเีอนไซมส์ าหรบั การยอ่ยแป้งขา้วหรอืคารโ์บไอเดรต ดื่มน ้าโดยวธิกีารห่อกระพุง้แกม้
แลว้ดดูน ้าเขา้ปาก และไมไ่ด ้ ใชล้ิน้เลยีน ้า จงึยนืยนัไดว้่า โครงสรา้งธรรมชาตแิละสญัชาตญาณ
ของมนุษยม์คีวามเหมาะสม กบัการกนิพชืผกัและผลไมเ้ป็นอาหารมากกว่าการกนิเนื้อสตัวเ์ป็น
อาหาร นอกจากนี้มนุษยม์ ี ระบบการยอ่ยอาหารและเมตะบอลสิมท์ีแ่ตกต่างจากสตัวก์นิเน้ือคอื 
คนอว้นมปีญัหาในเรือ่งการสะสมไขมนัอิม่ตวัและคอเลสเตอรอลในเลอืดและเน้ือเยือ่ ท าใหเ้ป็น
โรคหวัใจ หลอดเลอืดอุดตนั และโรคอื่นๆ ไดง้า่ยกว่าสตัวก์นิเน้ือ ซึง่มวีธิกีารปกป้องไขมนัทีม่าก
เกนิไดด้กีว่า จงึไมม่ปีญัหา ของการกนิอาหารทีม่ไีขมนัอิม่ตวัและคอเลสเตอรอลในขนาดสงู จงึ
ไมค่่อยพบโรคหลอดเลอืด ตบีตนัในสตัวก์นิเน้ือ 

คนสามารถกนิพชืผกัผลไมส้ดหรอืดบิไดง้า่ยโดยตรง แต่กนิเน้ือสตัวด์บิโดยตรง ไมไ่ด ้
เพราะว่ามกีลิน่เหมน็คาวเลอืด จะตอ้งน าไปต้ม นึ่ง ทอด และยา่งเสยีก่อนเพื่อท าใหสุ้ก ผสม
เครือ่งเทศและสมนุไพร หรอืผ่านกรรมวธิปีรงุอาหารอื่นๆ เพื่อดบักลิน่คาวก่อนเสมอ 

ในกาลต่อมา จากววิฒันาการของชวีติและการพฒันาทางสมอง มนุษยม์คีวามคดิ ในการ
ล่าสตัวแ์ละความรูใ้นการน าสตัวม์าเลีย้งเพื่อน ามาเป็นอาหาร มนุษยจ์งึกนิอาหารทีเ่ป็นทัง้ พชื
และเนื้อสตัว ์(omnivorous) แต่กค็งมลีกัษณะของความเป็นสตัวก์นิพชืมากกว่าสตัวก์นิเนื้อ การ
เปลีย่นแปลงวธิกีารบรโิภค การเกบ็ และการปรุงอาหารเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหค้นไดแ้หล่งอาหาร
เพิม่มากขึน้ อาจเป็นผลดต่ีอจ านวนประชากรโลกที่เพิม่มากขึน้หลายเท่าตวั แต่ววิฒันาการ 
ดงักล่าวไมไ่ดแ้กไ้ขปญัหาการขาดแคลนอาหารและความหวิโหยในหลายประเทศในทวปีอฟัรกิา 
ในระยะศตวรรษที่ผ่านมามกีารเกิดโรคไม่ติดต่อแต่ร้ายแรงและเรื้อรงั  และโดยเฉพาะใน
สหรฐัอเมรกิามสีถิติของผู้ป่วยและเสยีชวีิตเพิ่มขึ้นอย่างชดัเจน  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อาหารจากพชืผกัเป็นเนื้อสตัวม์ากขึน้ ท าใหม้นุษยต์้องประสบปญัหา ในดา้นสุขภาพ และเป็น
โรคหลายอย่างที่เกดิจากการบรโิภคอาหารไขมนัและเนื้อสตัว์ที่มาก จนเกนิความสมดุลทาง
โภชนาการ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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เนื่องจากเหตุผลทางศาสนา ประเทศอนิเดยีมจี านวนนักมงัสวริตัปิระมาณ 20-30% ซึง่
มากทีสุ่ดในโลกมานานแลว้ และมนีักมงัสวริตับิางโอกาส (occasional vegetarian) ประมาณ 
70% ในปจัจุบนัประชากรในหลายประเทศทางตะวนัตกและทางตะวนัออก รวมทัง้ประเทศไทย 
มกีารนิยมและส่งเสรมิการบรโิภคอาหารมงัสวริตัิและอาหารเจมากขึ้น จากทางสถติิในการ
ส ารวจ ในประเทศองักฤษโดยใช้แบบสอบถามว่า “ท่านเป็นนักมงัสวริตัิหรอืไม่?” ในทุกปี
ระหว่าง ค.ศ. 1985-1999 พบว่าจ านวนนักมงัสวริตัเิพิม่ขึน้เรื่อยๆ จาก 2.6% ในปี 1985 เป็น 
5% ในปี 1999 จ านวนคนทีก่นิเนื้อสตัวบ์า้งเลก็น้อยเพิม่จาก 30% เป็น 45% และคนทีเ่ลกิกนิ
เนื้อแดง เพิม่จาก 2.6% เป็น 8.6% ในปี 1999 นักมงัสวริตัสิ่วนมากเป็นผูห้ญงิ 6.7% มผีูช้าย
เพยีง 3.2% ในสหรฐัฯ ในปี 2003 จ านวนผูท้ีเ่รยีกตนเองเป็นนักมงัสวริตัิ เตม็ตวัประมาณ 4-
10% และเป็นนกัมงัสวริตับิางโอกาสมปีระมาณ 2.8% คน 

ส่วนมากที่หนัมาบรโิภคอาหารมงัสวริตัหิรอือาหารเจกเ็นื่องจากเหตุผลส่วนใหญ่  เพื่อ
สุขภาพ เพื่อป้องกนัและบ าบดัโรค นอกนัน้บรโิภคอาหารมงัสวริตัหิรอือาหารเจเนื่องจาก ความ
เมตตาและสงสารสตัวท์ีถู่กฆา่ตายแลว้น ามาเป็นอาหาร ไม่ต้องการใหม้กีารเบยีดเบยีน และการ
ท าลายสตัว ์เพื่อพทิกัษ์สทิธใินการมชีวีติของสตัว์ และเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
อยา่งไรกต็าม แมว้่าอาหารมงัสวริตัแิละอาหารเจจะมปีระโยชน์มากต่อสุขภาพ  ทางร่างกายและ
ทางจติใจ ถ้าหากการปรุงอาหารและการบรโิภคอย่างไม่สมดุลและไม่ถู กต้อง ตามหลัก
โภชนาการ กอ็าจท าใหเ้สีย่งต่อสุขภาพและอาจเกดิโรคบางอย่างได้ อาจท าใหม้กีารสงสยั. และ
การถกเถยีงว่าอาหารมงัสวริตัแิละอาหารเจจะดจีรงิต่อสุขภาพหรอืไม่? ดงันัน้ เราจงึสมควรทีจ่ะ
ศกึษาใหเ้ขา้ใจทัง้ผลดแีละผลเสยีของการบรโิภคอาหารมงัสวริตั/ิเจทีม่ต่ีอสุขภาพไปพรอ้ม กนั
ด้วย เรื่องราวทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกบัอาหารมงัสวริตัแิละอาหารเจ จากพื้นฐาน  จนถึงระดบั
ความรู้ตามหลกัวชิาการ โภชนาการ และได้มกีารทบทวนผลงานการศึกษา  วจิยัที่มจี านวน
มากมายดว้ย น าองคค์วามรูด้งักล่าวมาเรยีบเรยีงเพื่อเสนอใหผู้อ่้านศกึษาและ พจิารณาใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสุขภาพมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้(ไมตร,ี2556,ออนไลน์) 
 ประโยชน์ของอำหำรมงัสวิรติั 

  1. ผู้ที่ที่ทานอาหารมงัสวริตัิเป็นประจ า จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหวัใจ ความดนั
โลหติสงู มะเรง็ เบาหวานและอว้น 
  2. ไมเ่กดิอาการทอ้งผกู ลดปรมิาณคอเลสเตอรอล เนื่องจากอาหารมงัสวริตัทิีส่่วนใหญ่ปรงุ
จากผกัและผลไม ้จะเป็นอาหารทีม่กีากใยสงู ยอ่ยงา่ย ใชพ้ลงังานน้อย ขบัถ่ายงา่ย ทีส่ าคญักาก
ใยเหล่านี้มอียูเ่ฉพาะในพชืผกัและผลไมเ้ท่านัน้ 
  3. หน้าใส-ผวิสวย  นอกจากช่วยลา้งพษิแลว้ การเน้นกนิผกั-ผลไมท้ าใหร้่างกายได้วติามนิซี
และอ ีซึง่เป็นสารต้านอนุมลูอสิระทีช่่วยใหเ้ซลลข์องร่างกายแขง็แรง ผวิพรรณสดใส โดยเฉพาะ
วติามนิซมีหีน้าทีส่ าคญัในการสงัเคราะหเ์สน้ใยคอลลาเจนส่วนใหญ่ ซึง่ทุกเซลลใ์นร่างกายต้องมี
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เสน้ใยนี้รอ้ยรดั เสรมิสรา้งความแขง็แรงเสมอืนบา้นต้องมรี ัว้ หากรัว้ไม่แขง็แรงหรอืบุกรุกง่ายก็
จะเปิดโอกาสให้เชื้อโรคเข้าโจมตีได้ การได้รบัวิตามินซีอย่างเพียงพอจงึช่วยให้ภูมิคุ้มกัน
แขง็แรง 
  4. สุขภาพด ีเนื่องจากการกนิอาหารประเภทมงัสวริตั ิจะไม่บรโิภคเนื้อสตัว ์ซึ่งการกนิเนื้อสตัว์
ในบริมาณมากๆ เป็นสาเหตุของโรคอย่างหลอดเลือดอุดตัน ผนังหลอดเลือดแข็งตัว และ
โรคหวัใจ จากไขมนัอิม่ตวัและคอเลสเตอรอลทีม่มีากในเนื้อและไขมนัสตัวอ์กีดว้ย ยิง่กนิน้อยลง
เท่าไรจะยิง่ช่วยป้องกนัโรคเหล่าน้ีได้มากเท่านัน้ (“ประโยชน์ของการทานมงัสวริตัิ”,ออนไลน์
,2554) 
 

4. แนวควำมเช่ือทำงศำสนำเก่ียวกบัอำหำรมงัสวิรติั 
 

ธรีทาส,2540  กล่าวไว้ในต าราพธิปีระกอบอาหารมงัสวริตั ิ โดยพระยาภะรตราชสุพชิ  

โดยอ้างท่านเจา้พระคุณปญัญานันทมุนี  ผูซ้ึง่สรรเสรญิการถอืมงัสวริตั ิ คอืไม่กนิเน้ือสตัว ์ กนิ

แต่พวกพชืผกัผลไมต่้างๆ  ท าให้ร่างกายสามารถถ่ายเทของเสยีและมโีรคภยัเบยีดเบยีนน้อย  

ท าใหอ้ายุยนื  เพราะเซลต่างๆ ตายช้า  และวติามนิต่างๆทีร่่างกายมนุษยต์้องการ ส่วนมากมา

จากพืชผกัผลไม้ต่างๆ  ผกัเป็นอาหารบรสิุทธิม์เีชื้อโรคน้อย  ไม่เหมอืนเน้ือสตัว์ที่อาจมเีชื้อ

โรคตดิต่อใหโ้ทษแก่มนุษยม์ากมาย  นอกจากนี้พชืผกัต่างๆ นัน้มรีาคาถูกกว่าเนื้อสตัวถ์งึ 80% 

 หลกัฐานทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกล่าวถงึพระสมัมาสมัพุทธเจ้าที่ท่านกินเจ

(มงัสวริตั)ิ  ท่านเป็นผูป้ระกาศสอนเมตตากรุณาธรรมต่อชวีติเลอืดเนื้อสรรพสตัว์  ตรสัสอนให้

มองดสูตัวเ์ดรจัฉานต่างๆ  เหมอืนกบัเป็นญาตมิติรพีน้่อง   ดงันัน้จงึเชื่อไดว้่าพระสมัมาสมัพุทธ

เจา้  และพระอรหนัตท์ัง้หลายในสมยัพุทธกาลตอ้งฉนัเจถอืมงัสวริตั ิ

 พระปญัญานันทมุนี  แห่งวดัชลประทานฯได้สอนธรรมประกาศบอกชาวบ้านว่าจงอย่า

ฆ่าสตัว์  อย่าเป็นขโมย  อย่าเป็นชู้  อย่าโกหก  อย่าดื่มเหล้า   และเพิม่เติมว่าอย่าเสพชวีติ

เนื้อสตัว์ในวนัเกิดหรอืวนัพระ  สตัว์จะได้ตายน้อยลง  ซึ่งถือเป็นการเจรญิมหาเมตตากรุณา

บารมต่ีอสตัว์  จติของเราจะได้ไม่เกิดเป็นกุ้ง  หอย  ปู  ปลา  เป็ด  ไก่  นก  หมู  ววั  ควาย  

ต่างๆ  จติจะหยดุจากความกระหายทีจ่ะเสพชวีติเลอืดเนื้อของเพื่อนรว่มโลกน้อยลง 

อำนิสงค ์ 10 ประกำรของกำรไม่ทำนเน้ือสตัว ์   คอื จะท าใหช้วีติของเราไมต่อ้งตาย

ดว้ย ปืนผาหน้าไม ้คมหอกคมดาบ ไมต่ายดว้ยเหตุการณ์อนัน่าสยดสยองหรอืภยัพบิตัต่ิางๆ ทัง้

ยงัสามารถตดักรรมในเรือ่งการฆ่าและยตุกิารจองเวรกบัสรรพสตัวท์ัง้หลาย              
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องคส์มเดจ็พระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพุทธเจา้พระผูเ้ป่ียมลน้ดว้ยพระเมตตาอนัมอิาจ
ประมาณไดท้รงรกัใครส่รรพสตัวท์ัง้หลายประดุจลกูในอุทรของพระองคเ์อง  เมื่อไดบ้รรลุอนุตตร
สมัโพธญิาณสงูสุดแลว้ กย็งัทรงมพีระทยัห่วงใยปรารถนาใหเ้วไนยสตัวท์ัง้หลายไดห้ลุดพน้ออก
จากบ่วงกรรมและระงบัดบัการจองเวรซึง่กนัและกนั  ในบรรดาบาปกรรมทัง้หลายที่คนหลงผดิ
กระท าไปการเบยีดเบยีนฆ่าท าลายชวีติผูอ้ื่นถอืเป็นบาปกรรมทีร่า้ยแรงทีสุ่ดแมว้่าจะกระท าลง
ไปโดยไมเ่จตนา กย็งัตอ้งไปรบัโทษ นบัประสาอะไรกบัการจงใจเจตนาฆ่าเขาใหต้าย โทษทณัฑ์
นัน้จะยิง่ใหญ่หลวงและไมอ่าจใหอ้ภยัได้  ดว้ยเหตุทีพ่ระพุทธองคท์รงมพีระประสงคใ์ห้มนุษยท์ุก
คนละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ และเลกิเบยีดเบยีนผูอ้ื่นโดยเดด็ขาด พระองคจ์งึทรงบญัญตัิ
ศลีขอ้ "ปาณาตบิาต" คอืหา้มการฆา่ เป็นขอ้ทีส่ าคญัอนัดบัหนึ่ง 
      ในพระสูตรของพระพุทธศาสนามหายานเล่าว่า  "สมยัหนึ่ง องคส์มเดจ็พระบรมศาสดา
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไดเ้สดจ็ไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคทัง้หลาย พระพุทธองคไ์ด้
ทรงตรสัธรรมกถาวสิชันาแสดงแก่พญานาคราชความว่า "บุคคลใดหยุดการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ และ
งดเวน้เสยีจากการเสพเลอืดเนื้อสตัว์ อกีทัง้ยงัชีน้ าส่งเสรมิใหห้มู่ชนทัง้หลายหยุดฆ่า หยุดเสพ
ชวีติเลอืดเนื้อผู้อื่น บุคคลผู้นัน้ย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทัง้ปวง   และบรบิูรณ์พร้อมด้วย
อานิสงสท์ัง้ 10 ประการอนัไดแ้ก่  

1. เป็นทีร่กัใครบ่รรดาเทพ  พรหม  ตลอดจนมนุษยแ์ละสตัวท์ัง้ปวง 
2. จติอนัเป็นมหาเมตตายอ่มบงัเกดิขึน้ 
3. สามารถตดัขาดความอาฆาต  ดบัอารมณ์เหีย้มโหดเคยีดแคน้ในใจลงได ้
4. ปราศจากโรคภยัรา้ยแรงมาเบยีดเบยีน 
5. มอีายุมัน่ขวญัยนื 
6. ไดร้บัการปกป้องคุม้ครองจากวชัรเทพทัง้แปด 
7. ยามหลบันิมติเหน็แต่สิง่ทีด่งีามเป็นมงคล 
8. ยอ่มระงบัการจองเวร สลายความอาฆาตแคน้ซึง่กนัและกนั 
9. สามารถด ารงอยูใ่นกระแสแห่งนิพพาน ไมพ่ลดัหลงตกลงสู่อบายภมู ิ
10. ทนัททีีล่ะสงัขารจากโลกนี้ จติญาณจะมุ่งสู่คตโิลกสวรรค์ 
 

1. เป็นท่ีรกัใคร่ของบรรดำเทพ พรหมตลอดจนมนุษยแ์ละสตัวท์ัง้หลำย บุคคลผูท้ี่
มจีติใจโอบออ้มอาร ี ไมเ่บยีดเบยีนผูใ้ด มกีริยิาส ารวม จรรยามารยาทเรยีบรอ้ย ไมก่ล่าวค า
กระโชกด่าทอกบัใครทัง้สิน้ บุคคลเช่นนี้เมือ่กา้วไปสู่แห่งหนใด ยอ่มเป็นทีร่กัใคร่ มแีต่คนอยาก
เขา้มาใกลช้ดิ  ในทางตรงกนัขา้ม หากเป็นคนทีส่ะสมไวแ้ต่อารมณ์รา้ยๆ แววตาเตม็ไปดว้ยกลิน่
ไอแห่งการ "ฆา่" บุคคลเช่นนี้ไปถงึทีไ่หน แมไ้มต่อ้งถอืมดีเขา้มาใหเ้หน็ทุกคนกอ็ยากจะวิง่หนี
ไปใหไ้กล มตี านานชาดกโบราณเล่าว่า สมยัหน่ึงในอดตี นบัยอ้นไปเป็นเวลา 500 ชาต ิ ก่อนที่
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พระพุทธองคจ์ะตรสัรู ้ ในเวลานัน้พระองคอ์อกบวชเป็นดาบสมนีามว่า "ขนัต"ิ พ านักอยูใ่นปา่ลกึ
เพื่อบ าเพญ็ธรรม  มอียูว่นัหนึ่ง เหล่านางสนมของทา้วเทวทตัผูเ้ป็นราชาไดพ้ลดัหลงขณะทีต่าม
เสดจ็พระพาสป่าทัง้หมดจงึพากนัดัน้ดน้ไปจนกระทัง่พบพระดาบสก าลงัเจรญิภาวนาอยูอ่ย่าง
สงบ มลีกัษณะอนัสง่างดงาม แต่ทว่าใกล้ๆ กนันัน้เตม็ไปดว้ยสตัวป์่านานาชนิดมาหอ้มลอ้มอยู่
โดยรอบ ในบรรดาสตัวเ์หล่านัน้มทีัง้ เสอื สงิหโ์ต ซึง่เป็นสตัวท์ีดุ่รา้ย แต่ช่างน่าประหลาดทีม่นั
กลบัดเูชื่องและอ่อนโยน มไิดลุ้กขึน้วิง่ไล่ท ารา้ยแม้ กระต่าย กระรอก นก ซึง่มาหากนิอยูใ่กล้ๆ  

2. จิตอนัเป็นมหำเมตตำย่อมบงัเกิดขึ้น  จติเมตตา คอื ความรูส้กึนึกคดิทีอ่ยากให้
สรรพสตัว์ทัง้หลายไดม้ชีวีติอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข  เหตุฉะนี้คนที่มคีวามเมตตากรุณาอยู่ในใจ 
อย่าว่าแต่เหน็สตัวท์ัง้หลายต้องตายไปต่อหน้าเลยแค่เพยีงเหน็เขาต้องประสบเคราะหก์รรมถูก
เฆีย่นต ี กย็่อมจะไม่สบายใจ ดงันัน้ผูป้ฏบิตัธิรรม ไม่เพยีงแต่จกัต้องไม่เข่นฆ่าท าลายชวีติผูอ้ื่น
ใหด้บัดิน้เท่านัน้ แมแ้ต่จะเอ่ยวาจาด่าทอใหร้ะคายหกูจ็ะไมก่ระท าโดยเดด็ขาด  เมื่อจติเมตตาต่อ
สรรพสตัวท์ัง้หลาย ค่อยๆถูกสะสมเพิม่พูนจนเป่ียมลน้ กจ็ะบงัเกดิเป็นมหาเมตตาขึน้ในใจ มหา
เมตตานี้จะเพิม่พลงัจติขึน้ในตวั นับเป็นเหตุปจัจยัส าคญัอนัจะน าพาใหผู้บ้ าเพญ็สามารถส าเรจ็
ธรรมบรรลุสู่ข ัน้ "พระโพธสิตัว"์เจา้ชายสทิธตัถะ พระองคเ์ป็นพระโอรสของพระเจา้แผ่นดนิไม่
เคยประสบความทุกข์ความล าบากอย่างใดเลยก็จรงิแต่น ้าพระทยัของพระองค์ก็ยงัทรงหยัง่
ทราบถงึจติใจของสตัวเ์หล่าอื่น ดว้ยความเหน็ใจว่า "สตัวท์ัง้หลายย่อมปรารถนาความสุขเกลยีด
ความทุกขเ์ช่นเดยีวกนั ไมว่่าสรรพสตัวน์ัน้ๆจะเป็นมนุษยห์รอืสตัวเ์ดรจัฉาน" บรรดานางสนมจงึ
ไดพ้ากนัเขา้ไปกราบนมสัการพรอ้มกบัทูลถามพระดาบสว่า "ท่านปฏบิตัธิรรมบ าเพญ็เพยีรอยู่
ในป่าลกึเช่นน้ีไม่กลวัสงิสาราสตัว์ทีดุ่รา้ยมาท าอนัตรายหรอกหรอื?" พระดาบสจงึตรสัตอบว่า"
เมื่อภายในจติของเรา ไม่มแีมแ้ต่เศษเสีย้วธุลขีองความคดิทีจ่ะไปเบยีดเบยีนท าลายชวีติผู้อื่น 
เช่นนี้แลว้ย่อมจะไม่เป็นทีห่วาดกลวัหรอืตื่นตระหนกต่อผูใ้ด ฉะนัน้สตัวร์า้ยทัง้หลายย่อมไม่ท า
อนัตรายแก่เรา" พระธรรมโอวาทบทน้ี ยงัคงปรากฏเป็นจรงิแม้ในกาลปจัจุบนั ดงัปรากฏ
ตวัอยา่งทีป่ระเทศไตห้วนั มเีดก็หญงิเลก็ๆหนึ่ง ทุกวนัยามเชา้ตรูเ่ธอจะน าเอาเมล็ดขา้วไปหว่าน
ใหน้กกระจอกกนิเป็นประจ า นานวนัเขา้ เมื่อพบหน้าบรรดานกกระจอกเหล่านัน้กจ็ะพากนัโผ
บนิเขา้มาหยอกเยา้กระโดดโลดเตน้และเกาะอยูต่ามตวัของเธอ นี่กเ็ป็นเพราะแม่หนูน้อยเป็นผูท้ี่
มจีติเมตตาโดยแท้ การกระท าของเธอจงึเป็นการผูกบุญบารมแีห่งเมตตาไว้กบัสตัว์ทัง้หลาย 
ด้วยจติใจที่บรสิุทธิ ์และปราศจากสิง่เคลอืบแฝงใดๆ (จากหนังสอืพุทธประวตัิพระกอบภาพ 
ส าหรบัเยาวชน โดยท่านพุทธทาสภกิข)ุ 

3. สำมำรถตัดขำดควำมอำฆำต ดบัอำรมณ์เห้ียมโหดเคียดแค้นในใจลงได้
นอกเหนือจากความเหน็แก่ตวัในเรื่องปากทอ้งของตนทัง้กนิดื่มเสพ อนัเป็นเหตุใหค้นเราต้อง 
เขน่ฆา่ ท าลายชวีติผูอ้ื่นสาเหตุใหญ่ของการท าลายลา้งซึง่กนัและกนัอกีประการหนึ่ง กค็อืความ
โกรธแคน้อาฆาตพยาบาท จองเวรต่อกนั  คนทีม่อีารมณ์โกรธเกลยีดเครยีดแคน้ มกัจะก้าวรา้ว
ชอบดุด่าและท ารา้ยผูอ้ื่น นานวนัเขา้ก็กลายเป็นคนโหดเหี้ยมอ ามหติหยาบกระดา้ง ใจหนิ ใจ
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ทมฬิ ใจดา้นชาจนกระทัง่แมค้วามตายของผูอ้ื่นกเ็หน็ว่าเป็นเรื่องเลก็น้อยไม่น่าใส่ใจในทีสุ่ดกจ็ะ
กลายเป็นพวกยกัษ์มารอสรูทีม่รีปูรา่งภายนอกเป็นคนซึง่สามารถเข่นฆ่าท าลายลา้งไดแ้มแ้ต่พ่อ
แมบ่งัเกดิเกลา้ พีน้่องตลอดจนห ้าหัน่วงศาคณาญาตแิละฆา่ลกูเตา้ในไสข้องตน ดงัปรากฏอยู่ทุก
วนันี้  เพราะฉะนัน้ผู้ที่ตัง้ใจปฏบิตัธิรรม จะต้องตดัเอาอารมณ์โกรธเกลยีดอาฆาตพยาบาท 
ออกไปใหห้มดสิน้ อย่าให้หลงเหลอืไม่เพยีงแต่เราต้องรกัทะนุถนอมชวีติของตนเองเท่านัน้แต่
เรายงัจะต้องรกัและทะนุถนอมชวีติของผูอ้ื่นอกีดว้ย มเิช่นนัน้แลว้ก็จะไดร้บัวบิากกรรม ต้องไป
เกดิเป็นสตัวเ์ลื้อยคลาน งแูละสตัว์ประเภทดุรา้ยทัง้หลาย  การที่พระพุทธองคท์รงบญัญตัใิห้
พุทธบรษิทัถอืศลี ขอ้ปาณาตบิาตกเ็พื่อใหห้ยุดการจองเวรโดยยุตกิารเข่นฆ่าเอาชวีติผูอ้ื่นทัง้นี้
เนื่องดว้ยสาเหตุทีว่่า หากบุคคลผูใ้ด มอีารมณ์เครยีดแคน้พยาบาทในชาตนิี้ มนัจะฝงัแน่นอยู่ใน
กมลสนัดานจนตดิตามไปถงึภพหน้าชาตหิน้า ฉะนัน้ถ้าหากชาตนิี้  เราเข่นฆ่า กนิเลอืดกนิเนื้อ
เขา  แน่นอนว่ากี่ภพกี่ชาตสิบืต่อไปภายหน้า กจ็ะถูกเจา้กรรมนายเวรในอดตี ตดิตามรงัควาน
ทวงหนี้ชวีติทุกชาติๆ ไปเช่นนี้แลว้ บุคคลผูน้ัน้จะสามารถปฏบิตัธิรรมใหบ้รรลุถงึความหลุดพน้
ไปไดอ้ยา่งไร 
     4.  ปรำศจำกโรคภยัร้ำยมำเบียดเบียน  ความเจบ็ไขไ้ดป้่วยของคนเราซึง่มสีาเหตุมา
จากการผนัแปรของดนิฟ้าอากาศหรอืจากเรื่องอาหารการกนิทีผ่ดิธรรมชาตคิวามเจบ็ป่วยจาก
สาเหตุทัง้สองนัน้ อาจเยยีวยารกัษาใหห้ายไดด้ว้ยยา แต่โบราณกล่าวว่า "ถงึยาวเิศษแค่ไหนก็
ไมส่ามารถรกัษาโรคกรรมได"้ โรคกรรมอนัเกดิมาจากการเคยสรา้งอกุศลกรรมร่วมกนัมาในอดตี 
ทีส่งผลใหค้นเหล่านัน้ต้องมาตายพรอ้มกนัในชาตปิจัจุบนั ไดแ้ก่ 1) ตายดว้ยโรคระบาดในคราว
เดยีวกนัมากๆ เช่น กาฬโรค โรคเอดส์ ฯลฯ  2) ประสบอุบตัิเหตุตายหมู่พร้อมกนั 3)ถูกฆ่า
ท าลายลา้งเผ่าพนัธุ์ในสงคราม  เหล่านี้มสีาเหตุส าคญั กค็อื คนเหล่านัน้ต่างเคยร่วมกนัฆ่าสตัว์
ตดัชวีติร่วมเสพเลอืดเนื้อผูอ้ื่น  ร่วมส่งเสรมิผูอ้ื่นใหฆ้่าใหก้นิใหเ้สพ ทัง้หมดเรยีกว่า "กรรมหมู่" 
จนกระทัง่มาเกดิในชาตนิี้ ผลกรรมทีเ่คยกนิเลอืดกนิเนื้อเขาในอดตี ถงึเวลาสุกงอม กต็้องชดใช้
คนื หนี้เลอืดชดใช้ด้วยเลอืด หนี้ชวีติใช้ด้วยชวีติ บางรายแม้ไม่ถงึตายก็ต้องพกิารหรอืไม่ก็
เจบ็ป่วย ด้วยโรคประจ าตวัไปหาหมอให้รกัษาเยยีวยาอย่างไรก็ไม่หายขาดต้องอยู่ทนทุกข์
ทรมานไปตลอดชวีติ  

5.  มีอำยุมัน่ขวญัยืน  ทุกชวีติทีเ่กดิมาบนโลกนี้ ทัง้คนและสตัวต่์างลว้นอยากใหต้นมี
อายยุนืยาว แต่ทว่าความมอีายยุนืนานนัน้ มใิช่เพยีงแต่คดิอยากจะไดก้ไ็ด ้เพราะถ้าหากในอดตี 
ท่านเป็นผูท้ีช่ ื่นชอบนิยมยนิดใีนการบรโิภคเนื้อสตัว์ ตลอดจนฆ่าและส่งเสรมิใหผู้อ้ื่นฆ่าสตัวต์ดั
ชวีิต การที่จะหวงัให้ตนมชีวีิตที่ราบรื่นเป็นสุขและอายุยนืยาวนัน้ย่อมเป็นไปไม่ได้  ขอ
ยกตวัอย่างให้เหน็ที่จงัหวดัเกาสง ซึง่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไต้หวนั มแีม่ค้าขายเนื้อเป็ด 
เนื้อไก่ คนหนึ่งเลีย้งชพีดว้ยการเชอืดคอเป็ด คอไก่ ขายทุกวนั ต่อมากล็ม้ป่วยเป็นมะเรง็ทีค่อ 
อายุไม่ทนัถงึ 30 กต็าย  ส่วนเรื่องราวของบุคคลผู้ทีม่จีติเมตตา ชอบช่วยเหลอืชวีติสตัวจ์น
อานิสงส์ผลบุญท าให้มอีายุยนืยาวก็มอียู่มากมายจะขอยกตวัอย่าง  มสีามเณรรูปหนึ่งอายุ 8 
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ขวบ เพิง่จะบวชไดไ้ม่กี่เดอืนวนัหนึ่งท่านเจา้อาวาสผูเ้ป็นอาจารยไ์ดเ้ขา้ญาณสมาธิ จงึล่วงรูว้่า
อายุขยัของสามเณรน้อยมเีหลอือยู่เพยีง 7 วนัเท่านัน้ ดว้ยความเวทนาสงสารลูกศษิยต์วัน้อยๆ 
ท่านจงึคดิว่าหากสามเณรจะตอ้งตาย อยา่งน้อยกใ็หไ้ดไ้ปตายทีบ่า้นเกดิจะดกีว่า พจิารณาเช่นนี้
แลว้พระอาจารยจ์งึเรยีกเณรน้อยลูกศษิยเ์ขา้มาสัง่เสยีว่า  "เจา้จากบา้นมากห็ลายเดอืนแลว้ โยม
พ่อโยมแม่คงคดิถงึมาก อาจารยอ์นุญาตใหเ้จา้กลบัไปเยีย่มบ้านได ้10 วนัแลว้ค่อยกลบัมา" 
สามเณรน้อยจงึกราบนมสัการลาแล้วรบีเดนิทางกลบับ้านเกิด ระหว่างทางเจอกบัพายุลมแรง  
ฝนตกหนักจนท าใหเ้ณรน้อยต้องหยุดพกั  ขณะหลบฝน เณรน้อยไดม้องเหน็รงัมดรงัหนึ่งก าลงั
ถูกสายน ้าไหลเขา้ท่วม บรรดาฝงูมดต่างวิง่พล่านหาทางเอาชวีติรอด สามเณรน้อยเหน็เช่นนัน้ก็
เกิดจติเมตตารู้สึกสงสารจงึหากิ่งไม้แห้งที่อยู่ใกล้มาพยายามขูดพื้นดินรอบรงัมดให้เป็นร่อง
ถ่ายเทใหน้ ้าฝนทีก่ าลงัจะท่วมไหลไปทางอื่น การกระท าดงักล่าวไดช้่วยใหม้ดทัง้หมดรอดตาย
จากภยัพบิตั ิ เมื่อพายุสงบฝนหยุดตก สามเณรน้อยกเ็ดนิทางต่อไปจนถงึบ้าน และพกัอยู่กบั
โยมบดิาโยมมารดา เวลาล่วงไปจนใกลจ้ะครบ 10 วนั เณรน้อยจงึเดนิทางกลบัวดั  ครัน้ท่านเจา้
อาวาสผูเ้ป็นอาจารย ์ได้พบหน้าเณรน้อยลูกศษิยก์็ให้รูส้กึดใีจ ระคนกบัประหลาดใจยิง่นัก ใน
เยน็วนันัน้ท่านจงึเขา้ญาณตรวจดู จงึได้ทราบเหตุการณ์ที่ลูกศษิย์สรา้งกุศลใหญ่ โดยการ
ช่วยเหลอืชวีติมดทัง้รงัให้รอดตาย  ครัน้เมื่อสามเณรน้อยเตบิใหญ่มอีายุครบบวช จงึไดเ้ขา้
อุปสมบทเป็นพระภกิษุท่านอยู่ศกึษาปฏบิตับิ าเพญ็จติภาวนาจนสามารถส าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ 
และออกเผยแผ่พระธรรมฉุดช่วยเวไนยสตัวต์ราบจนกระทัง่ละสงัขารจากโลกไป รวมสริอิายุของ
ท่านได ้80 ปี  เราทุกคนกท็ราบกนัดแีลว้ว่า ถ้าหากร่างกายมแีต่โรคภยัเบยีดเบยีน เจบ็ไขไ้ด้
ป่วยอยู่เป็นประจ าสุขภาพอ่อนแอทรุดโทรม บุคคลผู้นัน้จะคดิอ่านท าการสิง่ใดก็จะพบแต่
อุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิง่คดิจะฝึกฝนปฏบิตัธิรรมกจ็ะยิง่ยากล าบากขึน้ไปอกี บางคนคดิจะ
นัง่สมาธฟิงัเทศน์ฟงัธรรมอ่านไปได้เพยีงครึง่หน้ากง็่วงเหงาหาวนอนเสยีแล้ว  ตรงกนัขา้มถ้า
หากร่างกายของเราแขง็แรงสุขภาพสมบูรณ์ไม่มโีรคภยัไขเ้จบ็มารบกวนรงัควานเราคดิกระท า
สิง่ใด กย็่อมจะส าเรจ็สมประสงคโ์ดยง่าย ไม่ว่าจะศกึษาหลกัธรรมคมัภรี ์ปฏบิตัธิรรม บ าเพญ็
สมาธภิาวนา ก็จะราบรื่นรุดหน้า บนัดาลให้เกดิปญัญาญาณ รูผ้ดิชอบชัว่ดมีสีตสิ านึกระลกึได้
ตลอดเวลา  ฉะนัน้จงึใคร่ขอฝากเตือนท่านทัง้หลายว่า ถ้าอยากจะเป็นผู้ที่มอีายุมัน่ขวญัยนื 
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จบ็มาเบยีดเบยีน  ก็จงงดเว้นบรโิภค
เนื้อสตัวแ์ละหมัน่สรา้งบุญสรา้งกุศล ปลดปล่อยช่วยเหลอืชวีติสตัวท์ัง้หลายเป็นประจ า 

6.ได้รบักำรปกป้องคุ้มครองจำกวชัรเทพทัง้แปด  วชัรเทพทัง้ 8 พระองค ์คอื เทพ
เจา้ผูพ้ทิกัษ์ธรรมในพระพุทธศาสนา เมือ่บุคคลใดมจีติมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งคุณงามความดมีใีจศรทัธา
ศกึษาปฏบิตัธิรรมรกัษาศลีกนิเจ วชัรเทพทัง้ 8 พระองคก์จ็ะมบีญัชาใหเ้หล่าเทพบรวิารทัง้หลาย
ลงมาพทิกัษ์รกัษาปกป้องคุม้ครองบุคคลนัน้ๆ มใิหภ้ตูผิปีีศาจ ยกัษ์ มาร อสูรรา้ยมารงัควาน แต่
หากเมือ่ใดกต็ามทีบุ่คคลนัน้มจีติใจรวนเรไม่มัน่คงในการปฏบิตัธิรรม บรรดาทวยเทพผูป้กปกัษ์
รกัษากจ็ะพากนัผละหนีไป ซึง่เหล่ามารรา้ยจะถอืเป็นโอกาสเขา้จู่โจมท าอนัตรายทนัที  ฉะนัน้
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ขอใหผู้ท้ี่ตัง้ใจจะปฏบิตัธิรรม พงึมคีวามรอบคอบระมดัระวงั และหมัน่คอยส ารวจตรวจตราจติ
ของตนอยู่เสมอๆ ในปจัจุบนัแมค้วามเจรญิในทางวตัถุจะรุดหน้าไปมาก แต่ยงัมสีาธุชนจ านวน
ไม่น้อยหนัมามุ่งมัน่ฝึกฝนปฏิบตัิธรรมเริม่ถือศีลกินเจนับเป็นนิมติรหมายแห่งความเป็นผู้มี
เมตตาจติ ถงึแมว้่าดว้ยตาเนื้อของปถุุชนคนธรรมดาจะมองไม่เหน็บรรดา เทพ พรหมทัง้หลายที่
คอยเฝ้าพทิกัษ์คุม้ครองพวกเขาอยู่ แต่เมื่อถงึคราววกิฤตติกอยู่ในทีค่บัขนั ต้องประจญัหน้ากบั
เภทภยัใหญ่หลวงส าหรบัผูท้ีป่ระกอบแต่คุณงามความดสีรา้งบุญสรา้งกุศล ยดึมัน่อยู่ในศลีธรรม
ไมเ่สื่อมคลาย เหล่าเทพ พรหม ทัง้หลายเหล่านัน้กจ็ะพลกิผนัเหตุการณ์รา้ยใหก้ลบักลายเป็นดี 
สามารถแคลว้คลาดรอดพน้จากทุกขภ์ยัทัง้ปวงไดใ้นทีสุ่ด 

7.  ยำมหลบันิมิตเหน็แต่สิงท่ีดีงำมเป็นสิริมงคล  คนทัว่ๆไปหากมเีรื่องราวรบกวน
จติใจให้วติกกงัวลว้าวุ่นเมื่อถงึยามพกัผ่อนแมว้่าร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสกัปานใดพอ
ลม้ตวัลงนอนกไ็มส่ามารถจะหลบัตาลงได ้หรอืกเ็พยีงแค่หลบัๆตื่นๆ และทา้ยทีสุ่ดเคลิ้มหลบัไป 
ก็จะฝนัรา้ยตลอดคนืสาเหตุทัง้หมดมมีูลเหตุเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินชวีติในแต่ละวนัคนที่ทุก
วนัๆ เอาแต่สรา้งกรรมชัว่ ประพฤตตินมชิอบเมื่อยามหลบักจ็ะฝนัเหน็แต่สิง่เลวรา้ย น่าเกลยีด
น่ากลวั 
     8.  ย่อมระงบักำรจองเวร สลำยควำมอำฆำตแค้นซ่ึงกนัและกนั  คมัภรี์แห่งสจั
จธรรม ได้กล่าวว่า "สรรพสตัว์ทัง้หลายกบัขา้นัน้เป็น "หนึ่ง" เดยีวกนั ไม่แตกต่างกนั แต่เป็น
เพราะความหลงผดิไม่รูเ้ท่าทนั จงึท าใหย้ดึเอากายสงัขารรปูลกัษณ์ภายนอกมาท าใหเ้กดิเป็น
ความแตกต่าง" ผูม้ญีาณปญัญาเหน็แจง้ในธรรม ย่อมตระหนักรูด้วี่าท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลายและแมแ้ต่จะขดัแจงไม่ลงรอยกนัในความคดิเหน็ของหมู่ชน ผูป้ฏบิตัธิรรมทีแ่ทัจ้รงิ
จะต้องปราศจากจติที่เคอืงแค้นคิดอาฆาตผู้อื่นโดยสิ้นเชงิ ปมแห่งเวรกรรมนัน้ต้องรบีแก้ไข
คลายออก จติต้องไม่ผูกความแคน้ ใจต้องไม่อาฆาต กรรมเวรทัง้หลายควรใหส้ลายไปดว้ยการ
อโหสกิรรม อยา่ผกูไว ้ควรใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั  ฉะนัน้จากเหตุผลดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าผูท้ีต่ ัง้ใจ
ประพฤตปิฏบิตัธิรรม ต้องไม่เพยีงแต่ไม่คดิโกรธเกลยีด ไม่เข่นฆ่าไม่เบยีดเบยีนชวีติผูอ้ื่นไม่ว่า
คนหรอืสตัว ์แต่ยงัจะต้องมจีติเมตตากรุณา คดิสงสารต่อผูท้ี่หลงผดิประพฤตมิชิอบ พรอ้มทัง้
เพยีรพยายามหาวธิฉุีดช่วยเขาใหก้ลบัเขา้สู่เสน้ทางแห่งความถูกต้องดงีาม หากปฏบิตัไิดเ้ช่นนี้
แลว้ ไมเ่พยีงแต่จะไมม่เีวรกรรมหนี้แคน้ต่อกนั กลบัจะเป็นการผูกบุญสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนัอกีดว้ย 
ทัง้นี้เพราะการจะส าเรจ็ธรรมถงึขัน้ "พุทธะ" ไดน้ัน้จกัต้องผูกบุญสมัพนัธอ์นัดกีบัสรรพสตัวเ์ป็น
ฐานบารมก่ีอน  ดงันัน้ พระโพธสิตัวก์วนอมิ ผูเ้ป่ียมด้วยมหาเมตตามหาการุณยต่์อเวไนยสตัว์
ทัง้หลาย จงึทรงตรสัเทศนาสัง่สอนเน้นหนักให้สาธุชนที่มุ่งมัน่ปฏบิตัธิรรม ต้องเลกิบรโิภค
เนื้อสตัว ์ อนัเป็นการเจรญิรอยตามปฏปิทาที่พระองคท์่านและบรรดาพระโพธสิตัวท์ัง้หลายได้
บ าเพญ็ไวเ้ป็นแบบอยา่งใหพ้วกเรายดึถอืปฏบิตัมิาจวบจนทุกวนันี้ 
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9.  สำมำรถด ำรงอยู่ในกระแสเห่งพระนิพพำน ไม่พลดัหลงตกลงสู่อบำยภมิู  ตาม
กฎแห่งกรรม ผูท้ีช่อบฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ชอบเสพเลอืดเนื้อของสตัวท์ัง้หลาย เมื่อตายไปวญิญาณ
จะต้องล่วงลงสู่อบายภูมทิัง้ 3 ไดแ้ก่ 1) นรกภูม ิ10 ขุมซึง่แต่ละขุมแต่ละแดนเตม็ไปดว้ยความ
ทุกขท์รมานอนัแสนสาหสัต่างๆ นานา 2) เปรตภูม ิเป็นแดนทีเ่หล่าวญิญาณบาปต้องไดร้บัทุกข์
ทรมานอยู่กบัความหวิโหยตลอดเวลา เพราะเมื่อยามใดทีอ่าหารเขา้ปาก กจ็ะลุกไหมก้ลายเป็น
ไฟ ไม่สามารถกลนืลงคอไดเ้ป็นเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาตราบเท่าทีจ่ะหมดสิน้บาปกรรมทีท่ าไว้  3)
เดรจัฉานภมู ิเมือ่วญิญาณบาปชดใชห้นี้เวรบาปกรรม พน้จากขมุนรกและภพภูมเิปรตแลว้กต็้อง
ไปเกดิเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน ต้องถูกเขาฆ่าตายชาตแิลว้ชาตเิล่า จนกว่าจะครบตามจ านวนทีต่นได้
เคยเบยีดเบยีน ท าลายชวีติผูอ้ื่น 

10.  ทนัทีท่ีละสงัขำรจำกโลกน้ี จิตญำณจะมุ่งสู่สุคติโลกสวรรค ์  ในมหายานสูตรมี
เรื่องเล่าว่า สมยัหนึ่งพระโมคคลัลานะอคัรสาวกเบื้องซ้ายผู้ทรงเป็นเลศิในทางฤทธิแ์ห่งองค์
สมเดจ็พระศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ขณะก าลงัเจรญิสมาธภิาวะนาอยู่ ณ รมิฝ ัง่มหาคงคานท ีได้
ทรงพบเหน็เหล่าภตูเิปรตมากมาย  ขณะนัน้ผเีปรตตนหนึ่ง ไดเ้ขา้มาหมอบกราบนมสัการพรอ้ม
กบัทลูถามท่านว่า "เหตุใดขา้พระองค ์จงึต้องถูกเหล่าสุนัขปีศาจมารุมกดักนิเนื้อ ต่อเมื่อเนื้อถูก
แทะกนิจนหมดแลว้แค่ลมพดัโชยมากระทบเนื้อกายของขา้พระองคก์ก็ลบังอกสมบูรณ์เป็นปกติ
ดงัเดมิ และแลว้กจ็ะถูกเหล่าสุนขัปีศาจ กรูก่นัเขา้มากดักนิกนัต่อไปอกีเป็นเช่นนี้ครัง้แลว้ครัง้เล่า
จนนับไม่ถ้วน   ขา้พระองค์ได้ท ากรรมอนัใดไว้ จงึเป็นเหตุให้ต้องมารบัโทษอนัแสนจะทุกข์
ทรมานอย่างไม่รู้จกัจบสิ้นเช่นนี้."  พระโมคคลัลานะพุทธสาวกจงึตรสัชี้แจงแก่เปรตตนนัน้ว่า 
"วบิากกรรมทีเ่จา้ไดร้บัอยู่ในขณะนี้ กเ็นื่องดว้ยในอดตีเมื่อครัง้ทีเ่จา้เป็นมนุษย์ ไดถู้กมจิฉาทฐิิ
ความหลงผดิความไม่รูจ้รงิเขา้ครอบง าจงึชอบเข่นฆ่าชวีติสตัวแ์ลว้น าไปสงัเวยฟ้าดนิ ถวายต่อ
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การกระท าเช่นน้ีนบัเป็นบาปอยา่งมหนัต ์อกุศลกรรมดงักล่าวเป็นเหตุท าใหเ้จา้ต้อง
มารบัโทษทณัฑอ์นัแสนสาหสั ดงัทีเ่ป็นอยู่นี้" เราลองมาพจิารณาดูเถิดว่า การทีต่้องไปรบัวบิาก
กรรมเช่นนัน้ มนัช่างน่ากลวัเสยีเหลอืเกนิ แต่ถ้าหากยามมชีวีติเรารูจ้กัหมัน่สรา้งบุญสรา้งกุศล 
ปลดปล่อยชวีติสตัวใ์หร้อดตาย ดว้ยการกนิเจรกัษาศลีไม่บรโิภคเนื้อสตัว์ เรากย็่อมจะห่างไกล
จากทุคตภิพ ไม่ต้องไปรบัโทษทณัฑ์อนัน่าสะพรงึกลวัในชาติหน้า ฉะนัน้สาธุชนผู้ที่งดเว้น
เนื้อสตัว ์ ตัง้ใจถอืศลีกนิเจเมื่อวาระสุดทา้ยของชวีติมาถงึ จติญาณจะละจากสงัขารอาศยัเหตุ
ปจัจยัแห่งกุศลกรรมความดทีีส่รา้งสมไวใ้นขณะทีม่ชีวีติอยู่ย่อมเป็นเหตุปจัจยัดลบนัดาลใหเ้หล่า
ทวยเทพเทวา พากนัมาแซ่ซอ้งรอรบัขึน้สู่แดนบรมสุขเบือ้งบน 

จงึอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า  การจะศึกษาและปฏิบตัิธรรมให้ได้ส าเรจ็ลุล่วงผู้บ าเพ็ญ
ธรรมจกัต้องละเว้นจากการเสพเลอืดเนื้อชวีติสตัว์โดยสิ้นเชงิพร้อมกบัตัง้จติมุ่งมัน่อนุเคราะห์
ช่วยเหลอืเกื้อกูลสรรพสตัวท์ีต่กทุกขไ์ดย้าก มเิช่นนัน้หนทางการบ าเพญ็เพยีรสู่ความหลุดพ้น
จะต้องถูกขดัขวางจากบรรดาเจา้กรรมนายเวรจนไม่สามารถก้าวหน้าขึน้ไปได้  (“อนิสงค์10
ประการของการไมก่นิเน้ือสตัว”์.2556, ออนไลน์) 



 
 

25 
 

 

6. แนวควำมคิดเก่ียวกบัแนวโน้มของธรุกิจในยคุ 2020 
 

ในการประกอบธุรกจิจ าเป็นจะต้องมกีารศกึษาแนวโน้ม  เปรยีบเหมอืนการออกเดนิเรอื 
ซึ่งกว่าจะออกเดนิเรอืได้ก็จะต้องประกอบเรอืให้ส าเรจ็พร้อมเดนิทางก่อน แล้วจงึวางแผน
ตระเตรียมอาหารเครื่องดื่มและข้าวของให้พร้อมส าหรบัตลอดการเดินทางให้ถึงจุดหมาย  
นอกจากนี้จะต้องศกึษาฤดูกาล สภาพอากาศ ทศิทางลมให้ดดี้วย การศกึษาทศิทางลมหรอื
สภาพอากาศทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  จงึเปรยีบเสมอืนการศกึษาแนวโน้มของธุรกจิ
ส าหรบัยคุ 2020 มธีุรกจิทีน่่าลงทุน  ดงันี้ 

1.  ธรุกิจ DIH  โดย DIH หมายถงึ Do-it-your-Health ธุรกจิทีใ่หค้วามส าคญักบัการ
ดูแลสุขภาพตวัเองเป็นพเิศษ  ยอมใชจ้่ายกบัสิง่ทีเ่ป็นผลดต่ีอสุขภาพของ   แมว้่าสิง่เหล่านัน้
อาจท าไดเ้องโดยไม่มคี่าใชจ้่าย  เช่น การออกก าลงักาย เป็นต้น สาเหตุทีจ่ดัธุรกจิกลุ่มนี้เป็น
หนึ่งในแนวโน้มของธุรกจิในยุค 2020 นี้   เนื่องจากความหนัมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพของ
ผูบ้รโิภค (health-conscious consumers)   ซึง่พบว่าปจัจุบนัผูบ้รโิภคทัว่โลกรวมทัง้ประเทศ
ไทยต่างหนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพตวัเองกนัมากขึน้ วดัได้จากพฤตกิรรม ความนิยมผลติภณัฑ์
อาหารอนิทรยีท์ี่มเีพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าผลติภณัฑอ์าหารอนิทรยีร์วมถงึสนิค้าเพื่อ
สุขภาพนัน้มทีัง้ความปลอดภยัและมปีระโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะสนิค้าเพื่อสุขภาพอาจไม่
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยกีารผลติที่สูงแต่จะเน้นที่คุณค่า เน้นที่ความอนามยัของสนิค้า ไม่มี
สารพษิตกคา้ง  นอกจากนี้เชื่อว่าธุรกจิ DIH ในยคุ 2020 มแีนวโน้มเป็นไปไดด้ ี เนื่องจากความ
ตื่นตวัของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ทีเ่ป็นคนวยัรุ่น – วยัท างาน  ซึ่งก็คอื กลุ่มคนที่เกดิในยุค ค.ศ. 
1980 – 1995 ทีจ่ดัว่าเป็นกลุ่ม Generation Y หรอื the Millennial Generation (or Millennials)  
เพราะลกัษณะเด่นอย่างหนึ่งของคน Gen Y ทีพ่บเหน็ไดช้ดัเจนคอื คนกลุ่มนี้จะเป็นคนรกั หรอื
ยอมลงทุนกบัการซือ้ผลติภณัฑ ์ทีร่ะบุเพิม่สรรพคุณไวว้่าช่วยดแูลและเสรมิระบบการท างานของ
ร่างกายในส่วนต่างๆ นัน่เป็นเพราะคน Gen Y จดัว่าเป็นผู้บรโิภคทีเ่ชื่อในการตดัสนิใจของ
ตนเอง มคีวามใจรอ้น จงึตอ้งการเหน็ผลลพัธท์ุกอยา่งอยา่งรวดเรว็ 

2. ธรุกิจดแูลผู้สูงอำยุ  เนื่องจากสดัส่วนคนในวยัท างานต ่ากว่าคนในวยัผูสู้งอายุ เป็น
ผลจากความเจรญิทางการแพทยท์ีส่่งผลให้อตัราการตายของประชากรโลกลดลง  ขณะทีอ่ตัรา
การเกดิของหลายประเทศทัว่โลกรวมทัง้ไทยก็ลดลงด้วยเช่นกนั ส่งผลให้อกี 7 ปีขา้งหน้านี้ 
ประเทศไทยจะก้าวเขา้สู่ยุคสงัคมผูสู้งอายุ (aging society) อย่างเตม็ตวั  ขณะเดยีวกนัเกดิการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทย นัน่คือ  การเปิดประเทศก้าวเข้าสู่ AEC อาจท าให้
ตลาดแรงงานไทยในอนาคตเกดิการขาดแคลนในบางสาขาอาชพีได้ หลงัจากไดม้กีารประกาศ
สรุปขอ้ตกลงออกมาแล้วถงึ 7 สาขาอาชพีทีส่ามารถเคลื่อนยา้ยท างานไดอ้ย่างเสรใีนประเทศ
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อาเซยีน ซึง่หน่ึงในนัน้กไ็ดแ้ก่ อาชพีในแวดวงการแพทยด์ว้ย ทัง้หมอ พยาบาล หมอฟนั เมื่อส่อ
แววว่าแพทยใ์นอนาคตอาจจะเริม่มจี านวนลดลง จากเหตุดงักล่าว ผูสู้งอายุ จงึกลายเป็นกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีน่่าสนใจอกีกลุ่มหนึ่งส าหรบัการเริม่ท าธุรกจิ ดว้ยลกัษณะโครงสรา้งของประชากรที่
เริม่เปลีย่นไป เขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุมากขึน้ ในโลก 2020 ธุรกจิดูแลผูสู้งอายุ หรอื elderly care 
business ซึ่งเป็นธุรกจิ SMEs ที่เริม่ได้รบัความนิยมสูงขึน้อย่างต่อเนื่องในไทยขณะนี้  จงึ
คาดการณ์กนัว่าจะเป็นอกีหนึ่งธุรกจิที่จะเตบิโตในอนาคต โดยลกัษณะของธุรกจิดงักล่าวนี้จะ
เป็นธุรกจิเนอรส์ซิง่โฮมส าหรบัผูสู้งอายุ, ธุรกจิใหบ้รกิารรบั-ส่งเฉพาะผูสู้งอายุทีไ่ม่สามารถดูแล
ตนเองได้ การเปิดศูนยธ์รรมชาตบิ าบดัส าหรบัผูสู้งวยัที่ต้องการใช้บรกิารการแพทยท์างเลอืก 
ธุรกจิเหล่านี้ไมเ่พยีงแต่ตอบสนองความตอ้งการของคนในวยัดงักล่าวแลว้ แต่ยงัพรอ้มรองรบักบั
สภาพสงัคม สภาพเศรษฐกจิทีเ่ริม่มกีารเปลี่ยนแปลง การเดนิหน้าเขา้ใชบ้รกิารจากธุรกจิดูแล
ผู้สูงอายุทัง้หลายของผู้สูงอายุคาดว่าอาจจะมมีากขึน้ก็ด้วยเหตุจากการขาดแคลนแพทยแ์ละ
พยาบาลในยคุ AEC พรอ้มกนัน้ีธุรกจิยารกัษาโรคและผลติภณัฑส์ าหรบัผูสู้งอายุในประเทศไทย 
เช่น ฟนัปลอมและผลิตภณัฑ์ส าหรบัท าความสะอาดฟนัปลอม เก้าอี้รถเขน็ไฟฟ้าส าหรบั
ผูสู้งอายุ ยงัมสีดัส่วนการเจรญิเตบิโตที่น้อยมาก เมื่อเทยีบกบัจ านวนประชากรผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มจะสูงขึน้เรื่อยๆ เมื่อยงัไม่มนีักธุรกจิหรอืผู้ประกอบการเขา้มาท าการตลาดเกี่ยวกบั
ธุรกจิดงักล่าวอยา่งจรงิจงัมาก 

3. ธรุกิจ ECO คณะกรรมการนักธุรกจิเพื่อสิง่แวดลอ้มโลก (World Business Council 
for Sustainable Development : WBCSD) ไดก้ล่าวถงึ Eco ในทีน่ี้คอื Ecology คอืระบบนิเวศ 
กบั Economy ระบบเศรษฐกจิ ความหมายของค านี้จงึหมายถงึประสทิธภิาพเชงินิเวศเศรษฐกจิ 
ซึง่ WBCSD ไดใ้หค้วามหมายว่า เป็นหลกัการจดัการทีช่่วยกระตุ้นภาคธุรกจิใหม้ศีกัยภาพใน
การแขง่ขนั มกีารเจรญิพฒันาไปพรอ้มๆ กบัการมสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มเพื่อ
น าไปสู่ผลประกอบการพฒันาอย่างยัง่ยนื การท าธุรกจิ ECO จงึเป็นการท าธุรกจิเกี่ยวกบัสนิคา้
หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการมนุษย์แ ต่สามารถลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
ทรพัยากรธรรมชาตใินคราวเดยีวกนัได ้ซึง่ต่อมาธุรกจิ ECO เริม่เป็นทีส่นใจมากขึน้ ไม่เพยีงแค่
ในเฉพาะประเทศไทยเท่านัน้ แต่ประเทศอื่นๆทัว่โลกต่างก็หนัมาให้ความสนใจกับธุรกิจที่
ใหบ้รกิารหรอืจ าหน่ายสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม อกี 7 ปีขา้งหน้าทีก่ าลงัจะถงึ จงึไม่ควร
มองขา้มนักธุรกจิที่เริม่มคีวามสนใจอยากท าธุรกจิกบัธุรกจิประเภท eco-products ประเภท 
eco-design ทีเ่ป็นสนิคา้ทีเ่น้นความส าคญักบัเรื่องบรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
สนิคา้ทีผ่ลติจากวสัดุ recycle ทีช่่วยลดปรมิาณขยะลงได ้

4. ธรุกิจออนไลน์  จากกระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมอยา่งรวดเรว็  โดยเฉพาะการ
ใชอ้นิเตอรเ์น็ต ทีเ่ขา้มามบีทบาทต่อการใชช้วีติของคนไทยในสงัคมทุกเพศทุกวยั นับตัง้แต่ใช้
เป็นช่องทางในการตดิต่อสื่อสาร การอพัเดทรบัข่าวสารต่างๆ การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
เกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม และเป็นอกีช่องทางหนึ่งกค็อื เป็นช่องทางในการท าธุรกจิ
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ออนไลน์ เพราะกระแสโลกทีห่มุนไม่หยุดนิ่งนี้ ท าใหเ้กดิการประกอบธุรกจิออนไลน์ขึน้มากมาย
ทัง้ทีเ่ป็นระบบการขายสนิคา้ออนไลน์และธุรกจิออนไลน์ในระบบเครอืข่าย ซึง่แนวโน้มของธุรกจิ
ประเภทนี้ก็มแีต่จะเป็นกราฟสูงขึ้น ด้วยอิทธพิลของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่าง social 
network เป็นตวับ่งชี้ให้เหน็ถงึแนวโน้มช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในเศรษฐกจิยุคนี้ว่า
ก าลงักา้วเขา้สู่ยคุของสื่อ digital media  

5. ธรุกิจ IT  เนื่องดว้ยสภาพสงัคมทีเ่ริม่เปลีย่นแปลง ส่งผลใหอ้นาคตอนัใกลน้ี้ คน 
Gen Y จะเขา้มามบีทบาทต่อสภาพเศรษฐกจิ สภาพสงัคมไทยค่อนขา้งมาก และคนกลุ่มนี้
เตบิโตขึน้มาพรอ้มกระแสการเปลีย่นแปลงของโลก รูจ้กัและเปิดรบักบักระแสโลกาภวิฒัน์ทีเ่ขา้
มามบีทบาทต่อการก าหนดพฤตกิรรม รูปแบบการใช้ชวีติ และยงัสะทอ้นว่าปจัจุบนัสิง่เหล่าน้ี
ยงัคงไม่เพยีงพอต่อความต้องการของลูกคา้ที่ใหค้วามสนใจในเรื่องเทคโนโลย ี เพราะโลกได้
ววิฒันาการไปสู่การอ่านเอกสารผ่าน E-Book แลว้นัน่เอง ดงันัน้เครื่องคอมพวิเตอรจ์ะยงัคงเป็น
ทีต่้องการของตลาด เพยีงแต่การลงทุนในธุรกจินี้อาจเหมาะส าหรบัผูท้ีม่วีงเงนิในการลงทุนสูง
เท่านัน้(บทความ”ธุรกจิทีน่่าสนใจยคุ2020”,ออนไลน์,2556) 
 

7. งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  

 นัยนำ  สุทิน, 2555  ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบรโิภคอาหารมงัสวิรตัิของ

ผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานคร  และสรปุผลดงันี้ 

    1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  อายุระหว่าง 25-34 ปี  มภีูมลิ าเนาเดมิ

คอืกรุงเทพมหานคร  ลกัษณะการอยู่อาศยัคอือยู่ร่วมกบับุคคลอื่น  โดยส่วนมากมกีารศกึษาใน

ระดบัปรญิญาตร ี มอีาชีพเป็นลูกจ้าง  พนักงานเอกชน  และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,000-

20,000 บาท 

    2. ผูต้อบแบบอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารมงัสวริตัใินดา้นจุดประสงค์

คือเพื่อสุขภาพที่ดี  โอกาสในการบรโิภคคือเทศกาลกินเจและไม่แน่นอน  มคีวามถี่ในการ

บรโิภคคอืน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห์  ระยะเวลาในการบรโิภคคอื 1 -3 ปี  มือ้อาหารที่บรโิภค

มากทีสุ่ดคอืทุกมือ้  มคี่าใชจ้า่ยในการบรโิภคน้อยกว่า 100 บาทต่อมือ้  สถานทีบ่รโิภคมากทีสุ่ด

คอืร้านอาหารทัว่ไปที่มอีาหารมงัสวิรตัิขายและบุคคลที่มอีิทธิพลในการบรโิภคมากที่สุดคือ

ตนเอง 

    3. รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมทีผู่ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมท ามากทีสุ่ด

คอื มสีุขอนามยัในการขบัถ่ายเป็นเวลาตามปกตทิุกวนั 
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ปิยวรรณ  ท่ำใหญ่, 2544  ท าการศกึษาเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโลหติจางในกลุ่ม

ผูบ้รโิภคมงัสวริตัใินชุมชนสนัตอิโศก  พบว่า 

         1. กลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภคอาหารมงัสวริตัสิ่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  มอีายุระหว่าง  21-40 ปี  

ระยะเวลาในการบรโิภคเฉลีเ่ท่ากบัหรอืน้อยกว่า 5 ปี  มภีาวะโภชนาการอยู่ในระดบัปกต ิ ไดร้บั

ปรมิาณคารโ์บไฮเดรตและไขมนัต ่ากว่า RDA ก าหนด  ส่วนปรมิาณโปรตนี  เหลก็  และวติามนิ

ซ ี ได้รบัสูงกว่าค่า RDA  ก าหนด  พบการเป็นโลหติจางรวมรอ้ยละ  54.76  โดยเป็นในเพศ

หญงิมากกว่าเพศชาย 

          2. จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าเพศของผู้บรโิภคมงัสวริตัิมคีวามสมัพนัธ์อย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 001  กบัภาวการณ์เป็นโลหติจาง   ในส่วนของอายุ  ระยะเวลาในการ

บรโิภคและภาวะโภชนาการของการบรโิภคไมม่คีวามสมัพนัธก์บัภาวะโลหติจาง 

ประไพศรี  ไหวหล้ำ, 2548  ท าการศกึษาเรื่องแนวโน้มพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

มงัสวริตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  พบว่า 

        1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพหญิง  อายุ 26-35 ปี  สถานภาพโสด  ระดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ี อาชพีพนกังานเอกชน  รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท  และเคยมี

ประสบการณ์ในการบรโิภคมงัสวริตั ิ

         2. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ แบ่งเป็นรสชาตอิาหาร  และคุณค่าทางโภชนาการ  ผู้บรโิภค

ส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยในจ านวนเท่ากนั 

          3. ปจัจยัด้านอื่นๆ  แบ่งเป็นรูปแบบการด าเนินชวีติ  ค่านิยมในวฒันธรรม  และความ

เชื่อ  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ คอื  ไมแ่น่ใจ เหน็ดว้ย  และไมเ่หน็ดว้ยตามล าดบั 

          4. ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป  ได้แก่ระดบัการศกึษาและอาชพี  มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม

พฤตกิรรมในการบรโิภคอาหารมงัสวริตัใินเขตกรงุเทพมหานคร 

          5. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มทีจ่ะบรโิภคอาหารมงัสวริตั ิ

          6. ปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัประเภทของอาหารมงัสวริตั ิ

          7. ปจัจยัทางด้านผลติภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัความถี่ในความต้องการบรโิภคอาหาร

มงัสวริตัใินอนาคต 

         8. ปจัจยัด้านอื่นๆ  มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มที่จะบรโิภคอาหารมงัสวริตัขิองผูบ้รโิภค  

มคีวามสมัพนัธก์บัประเภทของอาหารมงัสวริตัิ  มคีวามสมัพนัธก์บัวตัถุดบิทีใ่ช้ในการประกอบ

อาหารมงัสวริตั ิ และความสมัพนัธก์บัความถีใ่นความตอ้งการบรโิภคอาหารมงัสวริตัใินอนาคต 
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ตารางที ่2.3  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงำนหรือช่ือ
หนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงำนน้ีเก่ียวข้องกบั 
ตวัแปรท่ีจะศึกษำ 

ในรำยงำนตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั 
ตวัแปรจำกผลงำนน้ี 

Philip Kotler,  
GaryArmstrong เขยีน 
วรุณี และคณะแปล 

หลกัการตลาด, 2545 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเกดิ
จาก 1. สิง่กระตุน้ทางการ
ตลาด (ผลติภณัฑ,์ ราคา,
ช่องทางการจดัจ าหน่าย,
การสง่เรมิการตลาด)  
2.สิง่กระตุน้อื่นๆ 
(เศรษฐกจิ, เทคโนโลย,ี
การเมอืง,วฒันธรรม) 

ธรีะ  วงศโ์พธิพ์ระ วธิปีระกอบอาหารมงัสวริตั ิ
โดย พระยาภรตราชสุพชิฯ 
2540 

ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อของบุคคลส่งผล
ต่อพฤตกิรรม 

อรวรรณ กนิเพื่อสขุภาพ,2548 กา รท านมั ง ส วิ รัติ เ พื่ อ
สขุภาพ 

คุณค่าของผลติภณัฑม์ผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ 

ภาณุ  อมัพรบุพชา อาหารเป็นยา, 2545 การทานมงัสวริตัเิพื่อรกัษา
โรค 

พืชผักผลไม้หลายชนิด
สามารถรกัษาโรคได้โดย
ไม่ตอ้งพึง่ยา 

http://hilight.kapook.c
om/view/83492 

บทความ “กลุ่มคน8เจน
เนอ เ รชั น่ ” ,  ออนไล น์ , 
2556 

ช่วงอายุประชากร Generation B  และ
Generation Y  เป็น
ประชากรทีม่จี านวนมาก
ในยุคปจัจุบนั 

http://www.ais.co.th/s
me/th/tip.aspx?newsI
D=13 

บทความ “ธุรกจิทีน่่าสนใจ
ยุค2020”, ออนไลน์,2556 

รปูแบบการด าเนินชวีติ รูปแบบการด าเนินชีวิต
ของประชากรในยุค 2020 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บรโิภคและแนวโน้มธุรกจิ 

http://www.96rangjai.
com/naturalfoods/ve
get6.html 

บทความ “อาหาธรรมชาติ
ของมนุษย ์ตอนอนัตราย
จากเนื้อสตัว”์ , ออนไลน์ 

รปูแบบการด าเนินชวีติ สารปนเป้ือนและสารเคมี
เนื้อสตัว์ เป็นบ่อเกิดของ
หล า ย โ ร ค   ส่ ง ผ ล ต่ อ
สขุภาพผูบ้รโิภค  

http://www.96rangjai.c
om/96post/index-
post.html#bookmark1 

บทความ “อานิสงค์ 10 
ประการของการไม่ทาน
เน้ือสตัว”์ , ออนไลน์ 

ความเชื่อ, ค่านิยม พระพุทธศาสนามีความ
เชื่ อว่ าการงด เว้นจาก
เน้ือสตัว ์ สง่ผลดต่ีอชวีติ 

http://www.96rangjai.com/96post/index-post.html#bookmark1
http://www.96rangjai.com/96post/index-post.html#bookmark1
http://www.96rangjai.com/96post/index-post.html#bookmark1
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ตารางที ่2.3  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

 

http://members.tripod
.com/chaiwat_s/man
gsaviras_food.htm 

บทความ  “อาหาร
มงัสวริตั”ิ, ออนไลน์ 

ผลติภณัฑ ์ คุณค่าของผลติภณัฑม์ผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ 

http://www.skcc.ac.th
/elearning/bc0203/?p
=54 

ผลติภณัฑ ์(Product) ผลติภณัฑ ์ คุณค่าของผลติภณัฑม์ผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ 

 

 

ตารางที ่2.4 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 
 

ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือ
งำนวิจยั 
หรือช่ือ
บทควำม  

วตัถปุระสงค์
ของกำร
ศึกษำวิจยั 

ขอบเขตของ
กำรศึกษำวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจำก
งำนวิจยัน้ี 

นยันา   
 
สทุนิ 

พฤตกิรรม
การบรโิภค
อาหาร
มงัสวริตัขิอง
ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหา
นคร, 2555 

เพื่อศกึษา
พฤตกิรรมการ
บรโิภคอาหาร
มงัสวริตัขิอง
ผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ผูบ้รโิภคอาหาร
มงัสวริตัใิน
กรุงเทพมหานคร  
จ านวน 400 คน 

เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยอาศยั
เครื่องมอื คอื
แบบสอบถาม  
และวเิคราะห์
ขอ้มลูจาก
ค่าสถติ ิ ไดแ้ก่  
ค่าความถี ่ ค่า
รอ้ยละ  และ
การทดสอบ
สมมุตฐิานโดย
ใชส้ถติทิดสอบ 
Chi-Square, 
Cramer’s V 
และสถติ ิ
Somer’s d 

ผูต้อบแบบสอบ 
ถามสว่นใหญ่มี
พฤตกิรรมในการ
บรโิภคอาหาร
มงัสวริตัเิพื่อ
สขุภาพทีด่ ี โดย
โอกาสในการ
บรโิภคคอืเทศกาล
กนิเจและไม่
แน่นอน  มคีวามถี่
ในการบรโิภคคอื
น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อ
สปัดาห ์ ค่าใชจ้่าย
ในการบรโิภคน้อย
กว่า 100 บาทต่อ
มือ้   
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ตารางที ่2.4 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ปิยวรรณ   
 
ท่าใหญ่  

ความเสีย่งต่อ
การเกดิโลหติ
จางในกลุ่ม
ผูบ้รโิภค
มงัสวริตัใิน
ชุมชนสนัติ
อโศก, 2544 

เพื่อศกึษา
ลกัษณะพืน้ฐาน
ของผูบ้รโิภค
อาหารมงัสวริตั ิ
ในดา้นคุณค่าทาง
โภชนาการของ
อาหารมงัสวริตัทิี่
บรโิภค และ
ศกึษาลกัษณะ
พืน้ฐานของ
ผูบ้รโิภคอาหาร
มงัสวริตักิบั
ภาวะการเป็น
โลหติจาง รวมถงึ
ศกึษาความ
แตกต่างของตวั
แปรต่างๆ ของ
ผูบ้รโิภคมงัสวริตัิ
ระหว่างกลุ่มที่
เป็นและไม่เป็น
โลหติจาง 

1. ผูบ้รโิภคอาหาร
มงัสวริตัแิบบ
เคร่งครดัทีอ่าศยัอยู่
ในชมุชนสนัตอิโศก 
จงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร 
2. การประเมนิ
คุณค่าทาง
โภชนาการของ
อาหารมงัสวริตั ิ 
ศกึษาเฉพาะ
ปรมิาณพลงังาน 
คารโ์บไฮเดรต  
ไขมนั  โปรตนี  
เหลก็ วติามนิซ ี 
และใยอาหาร  ที่
ผูบ้รโิภคมงัสวริตัิ
ไดร้บัในแต่ละวนั 

เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการรวบรวม
ขอ้มลูคอืแบบ
สมัภาษณ์  และ
การตรวจเลอืด
เพื่อวเิคราะห์
หาปรมิาณ
ฮโีมโกลบนิ 
สถติทิีใ่ชค้อืการ
วเิคราะหห์า
รอ้ยละ  พสิยั  
ฐานนิยม  
ค่าเฉลีย่  ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน  และ
วเิคราะหค์่า
โดยโปรแกรม 
SPSS  

ภาวการณ์เป็น
โลหติจาง   ใน
สว่นของอายุ  
ระยะเวลาในการ
บรโิภคและภาวะ
โภชนาการของ
การบรโิภคไม่มี
ความสมัพนัธก์บั
ภาวะโลหติจาง 

ประไพศร ี  
 
ไหวหลา้ 

แนวโน้ม
พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค
อาหารมงัวริตัิ
ของผูบ้รโิภค
ในเขต
กรุงเทพมหา
นคร, 2548 

เพื่อศกึษา
ลกัษณะขอ้มลู
สว่นตวั  ไดแ้ก ่ 
เพศ  อายุ  
สถานภาพการ
สมรส  ระดบั
การศกึษา  
อาชพี  รายได ้ 
ศาสนา  และ
ประสบการณ์ใน
การบรโิภค
อาหารมงัสวริตั ิ

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการศกึษาไดแ้ก่  
ประชาชนทัว่ไปทีม่ี
อายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้
ไป   

เกบ็ขอ้มลูโดย
การใช้
แบบสอบถาม
จ านวน 385 
ราย สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะห์
ขอ้มลู  ไดแ้ก่
ค่าความถีค่่า
รอ้ยละ การ
ทดสอบค่า 
Chi-Square  
ทดสอบระดบั
ความสมัพนัธ์
ของตวัแปรดว้ย 
Cramer’s V  

-กลุ่มตวัอย่างสว่น
ใหญ่เคยมี
ประสบการณ์ใน
การบรโิภค
มงัสวริตั ิ
-ปจัจยัดา้น
ผลติภณัฑม์ี
ความสมัพนัธก์บั
แนวโน้มทีจ่ะ
บรโิภคมงัสวริตั ิ 
ประเภทของ
อาหารมงัสวริตัทิี่
ตอ้งการบรโิภค  
และความถีใ่นการ
บรโิภค 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีกำรวิจยั 

 
1. ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

 
ประชำกร 

ประชากรที่ศกึษาในครัง้นี้ไดแ้ก่ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครที่เคยรบัประทาน

ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ  ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป (จากการส ารวจ

ของส านักทะเบยีนกลางกรมการปกครองเมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 พบว่ากรุงเทพมหานคร

เป็นจงัหวดัที่มปีระชากรอาศยัอยู่มากเป็นอนัดบั 1 จ านวน 5,673,560 คน  แบ่งเป็นเพศชาย 

2,690,754 คน  และเพศหญงิ 2,982,806 คน) 

 
กลุ่มตวัอย่ำง 

กลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาไดแ้ก่  ประชาชนทัว่ไปทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป  ทัง้เพศชาย

และเพศหญิงที่ เคยรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิร ัติ    และอาศัยอยู่ ในจังหวัด

กรงุเทพมหานคร  (ขอ้มลูจากส านกังานสถติแิห่งชาต ิปี 2554 พบว่า ประชากรอายุตัง้แต่ 15 ปี

ขึน้ไปจดัเป็นประชากรวยัแรงงาน  และมรีายไดเ้ป็นของตนเอง)  โดยก าหนดขนาดของของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยการใชต้ารางของ Krejcie & Morgan  ซึง่จ านวนประชากรตัง้แต่ 100,000 คนขึน้ไป

ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 ตวัอยา่ง 
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ตารางที ่3.1 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie & Morgan   
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2. ตวัแปรในกำรศึกษำ 

 

ตารางที ่3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค ำถำมท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถำม 

ลกัษณะของค ำตอบ ตวัเลือก(ถ้ำมี) 

[เพศ] 
Norminal 

โปรดระบุเพศของ
ท่าน 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก ชาย 
หญงิ 

[อาย]ุ 
Norminal 

ปจัจบุนัท่านอายุ เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 15-25 26-35 
36-45 46-55 
56 ปีขึน้ปี 

[ศาสนา] 
Norminal 

ท่านนบัถอืสาสนา เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก พทุธ    ครสิต์
อสิลาม อืน่ๆ 

[การศกึษา] 
Norminal 

การศกึษาสงูสุด เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก ประถมศกึษา
มธัยมศกึษา 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

[อาชพี] 
Norminal 

อาชพีหลกัของท่าน เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา  
ขา้ราชการหรอื
พนกังานรฐัวสิาหกจิ
พนกังานบรษิทัเอกชน 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

[รายได]้ 
Norminal 

รายไดข้องท่านต่อ
เดอืน 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก ต ่ากว่าหรอืเทา่กบั15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-50,000 บาท 
 50,001 บาท ขึน้ไป 
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ตารางที ่3.3  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค ำถำมท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถำม ลกัษณะของ
ค ำตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ำมี) 

[คณุคา่ทาง
สารอาหาร] 

 
Norminal 

1. อาหารมงัสวริตัมิปีระโยชน์ต่อร่างกายตาม
หลกัโภชนาการ 5 หมู่ ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ 
2. การบริโภคอาหารมังสวิรัติจะท าให้มี
สุขภาพด ี ป้องกนัโรคได้  ท่านเห็นด้วย
หรอืไม่ 
3. อาหารมังสวิรัติเป็นอาหารที่มีไขมันต ่า 
ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ 
4. อาหารมังสวิรัติช่วยให้ร่างกายมีระบบ
ขบัถ่ายทีด่ขี ึน้ ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ 
5. การบรโิภคอาหารมงัสวริตัมิปีระโยชน์ใน
การสงัเคราะห์สารเคมตี่างๆในร่างกาย  ท า
ให้การท างานของอวัยวะต่างๆ สมบูรณ์  
ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ 

มาตรวดัแบบ 
Likert‐Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
ไม่เหน็ดว้ย 
ไม่แน่ใจ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

[ลกัษณะและรสชาต]ิ 
 

Norminal 

1. อาหารมงัสวริตัมิรีสชาตอิร่อยและถูกปาก
ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ 
2. อาหารมงัสวริตัมิสีสีนัน่ารบัประทาน ท่าน
เหน็ดว้ยหรอืไม่ 
3. อาหารมงัสวริตัมิรีายการหลากหลายให้
เลอืกรบัประทาน ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ 
4.  อาหารมงัสวริตัมิรีสชาตหิลากหลาย ท่าน
เหน็ดว้ยหรอืไม่ 

มาตรวดัแบบ 
Likert‐Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
ไม่เหน็ดว้ย 
ไม่แน่ใจ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

[ช่องทางจดัจ าหน่าย
และราคา] 

 
Norminal 

1. อาหารมงัสวริตัหิาซื้อได้ง่าย  และสะดวก 
ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ 
2. แหล่งจ าหน่าย อาหารมงัสวริตัมิเีพยีงพอ
แลว้ ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ 
3. อาหารมงัสวริตัิมรีาคาถูก  ท่านเห็นด้วย
หรอืไม่ 

มาตรวดัแบบ 
Likert‐Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
ไม่เหน็ดว้ย 
ไม่แน่ใจ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

[เทคโนโลย]ี 
 

Norminal 

1  .ท่ า นคิด ว่ า แพ็ต เก จที่ ทันสมัยข อ ง
ผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติมีผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ 
2.ท่านคิดว่ารูปแบบและการตกแต่งร้าน
จ าหน่ายอาหารมงัสวริตัิที่ทนัสมยั  มีผลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ 
3. ท่านมีความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารมงัสวริตัอิอนไลน์ 

มาตรวดัแบบ 
Likert‐Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
ไม่เหน็ดว้ย 
ไม่แน่ใจ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่3.3  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 
[ความเชือ่] 

 
Norminal 

1. อาหารมงัสวริตัเิป็นอาหารทีไ่ม่บาป เพราะ
ไม่เบยีดเบยีนชวีติสตัวท์่านเหน็ดว้ยหรอืไม่  
2. การรับประทานอาหารมังสวริัติจะท าให้
จติใจและชวีติดขีึน้ ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ 
3. การรบัประทานอาหารมงัสวริตัมิปีระโยชน์ 
และน าไปสูเ่มตตาธรรม ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ 
4. การรับประทานอาหารมังสวริัติจะท าให้
ปลอดจากโรคมะเร็งและโรคหวัใจ ท่านเห็น
ดว้ยหรอืไม่ 

มาตรวดัแบบ 
Likert‐Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
ไม่เหน็ดว้ย 
ไม่แน่ใจ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

[รปูแบบการด าเนิน
ชวีติ] 

 
Norminal 

1. ท่านชอบรบัประทานอาหารทีไ่ม่มเีน้ือสตัว์  
เหน็ดว้ยหรอืไม่ 
2. ท่านชอบรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 
เหน็ดว้ยหรอืไม่ 
3. ท่านชอบรบัประทานผกัและผลไม้ เห็น
ดว้ยหรอืไม่ 
4. ท่านชอบรบัประทานอาหารที่มีไขมนัต ่า 
เหน็ดว้ยหรอืไม่ 

มาตรวดัแบบ 
Likert‐Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
ไม่เหน็ดว้ย 
ไม่แน่ใจ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

[คา่นิยม] 
 

Norminal 

1. ท่านมกัจะงดเว้นการบริโภคเน้ือสตัว์ใน
เทศกาลกนิเจ เหน็ดว้ยหรอืไม่ 
2. ท่านมักจะบริโภคอาหารมังสวิรัติในวัน
ส าคญัต่างๆ  ทางศาสนา เหน็ดว้ยหรอืไม่ 
3. ท่านมกัจะบรโิภคอาหารมงัสวริตัใินวนัเกดิ
ของตนเอง เหน็ดว้ยหรอืไม่ 
4. ท่านตอ้งการบรโิภคอาหารมงัสวริตั ิ ถา้มี
คนในครอบครวั  หรอืกลุ่มเพือ่นบรโิภคด้วย 
เหน็ดว้ยหรอืไม่ 
5. ท่านตอ้งการมสีุขภาพแขง็แรง  รูปร่างได้
ส ัดส่วน  มีผิวพรรณดีจึงบริ โภคอาหาร
มงัสวริตั ิเหน็ดว้ยหรอืไม่ 
6. ท่านเห็นว่าปจัจุบนัคนหนัมารบัประทาน
อาหารเพือ่สขุภาพมากขึน้ท่านจงึบรโิภคดว้ย 
เหน็ดว้ยหรอืไม่ 

มาตรวดัแบบ 
Likert‐Scale 

ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
ไม่เหน็ดว้ย 
ไม่แน่ใจ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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3.เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นี้คอืแบบสอบถาม  ซึ่งอาศยั

แนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ  มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  เพื่อเป็นแนวทางในการ

สรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมในสิง่ทีต่อ้งการศกึษา  โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คอื 

 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถำมเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผูบ้ริโภค  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ 

ศาสนา  การศกึษา  อาชพี  รายได้  และประสบการณ์ในการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ 

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questionnaire)  โดยค าถามในขอ้ 1 และ ขอ้ 7 

เป็นค าถามทีม่คี าตอบใหเ้ลอืก 2 ขอ้ (Simple Dichotomous Questions)  และค าถามขอ้ 2 ถงึ

ขอ้ 6  เป็นค าถามแบบมใีหเ้ลอืกหลายขอ้ (Multiple Choice Questions)   

 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกบัส่ิงกระตุ้นทำงกำรตลำด  ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ

บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ เป็นค าถามแบบ Likert scale ลกัษณะค าถามมคี าตอบให้

เลอืก 5 ระดบั  ซึง่เป็นการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่  

เหน็ด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เหน็ดว้ย  และไม่เหน็ด้วย  มคี าถามทัง้หมด 14 ขอ้  ได้แก่ ค าถามดา้น

ผลติภณัฑ์ 3 ข้อ  ค าถามด้านราคา 3 ข้อ  ค าถามด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  3 ข้อ  และ

ค าถามดา้นโปรโมชัน่ 2 ขอ้   

 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเก่ียวกบัส่ิงกระตุ้นด้ำนอ่ืนๆ  ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ เป็นค าถามแบบ Likert scale ลกัษณะค าถามมคี าตอบให้

เลอืก 5 ระดบั  ซึง่เป็นการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่  

เหน็ดว้ย  ไมแ่น่ใจ  ไม่เหน็ดว้ย  และไม่เหน็ดว้ย  มคี าถามทัง้หมด 12 ขอ้  ไดแ้ก่  ค าถามดา้น

เทคโนโลย ี 3  ขอ้  ค าถามดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติ  3 ขอ้  ค าถามดา้นความเชื่อ 2 ขอ้  และ

ค าถามดา้นค่านิยม 3 ขอ้ 
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4. กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

กำรวำงแผนกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาครัง้นี้อาศยัวธิกีารเลอืกสุ่มตวัอยา่ง  โดยใชว้ธิกีาร

สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling)  ซึง่เดมิทไีดว้างแผนการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู ดงันี้ 

1.ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบงา่ย (Sample  Random Sampling)  โดยอาศยั

วธิกีารจบัสลากเลอืกกลุ่มการปกครองทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มลู  จากกลุ่มการ

ปกครองทัง้หมด 6 โซน 50 เขต   
 

ตารางที ่3.4  รายชื่อเขตในกรงุเทพมหานคร   

กลุ่ม จ ำนวนเขต เขตกำรปกครอง 
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ 9 เขตบางซื่อ  เขตพญาไท  เขตราชเทว ี เขต

ปทุมวนั  เขตบางรกั  เขตป้อมปราบศตัรพู่าย  
เขตสมัพนัธวงศ ์ เขตพระนคร   และเขตดุสติ 

กลุ่มบรูพา 9 เขตดอนเมอืง  เขตหลกัสี ่ เขตสายไหม  เขต
บางเขน  เขตจตุจกัร  เขตลาดพรา้ว  เขตบงึ
กุ่ม  เขตบางกะปิ  เขตวงัทองหลาง 

กลุ่มศรนีครนิทร ์ 8 เขตสะพานสงู  เขตมนีบุร ี เขตคลองสามวา  
เขตหนองจอก  เขตลาดกระบงั  เขตประเวศ  
เขตสวนหลวง  และเขตคนันายาว 

กลุ่มเจา้พระยา 9 เขตดนิแดง  เขตหว้ยขวาง  เขตวฒันา  เขต
คลองเตย  เขตบางนา  เขตพระโขนง  เขต
สาทร  เขตยานนาวา  และเขตบางคอแหลม 

กลุ่มกรงุธนใต้ 8 เขตบางขุนเทยีน  เขตบางบอน  เขตจอมทอง  
เขตราษฎรบ์ูรณะ  เขตทุ่งคร ุ เขตธนบุร ี เขต
คลองสาน  เขตบางแค 

กลุ่มกรงุธนเหนือ 7 เขตบางพลดั  เขตตลิง่ชนั  เขตบางกอกน้อย  
เขตบางกอกใหญ่  เขตภาษเีจรญิ  เขตหนอง
แขม  และเขตทววีฒันา 

ทีม่า : ส านกับรหิารการทะเบยีนกรมการปกครอง (กนัยายน,2556) กระทรวงมหาดไทย 



 
 

39 
 

จากการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธิกีารจบัสลากแบบไมใ่ส่คนื  เพื่อเลอืกเขตทีเ่ป็นตวัแทนของ

แต่ละกลุ่มการปกครองในครัง้แรก  
 

ตารางที ่3.5 รายชื่อเขตทีสุ่่มจบัสลากได้ 
 

กลุ่ม เขตท่ีสุ่มจบัสลำกได้ 
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ เขตปทุมวนั 
กลุ่มบรูพา เขตบางกะปิ 
กลุ่มศรนีครนิทร ์ เขตลาดกระบงั 
กลุ่มเจา้พระยา เขตคลองเตย 
กลุ่มกรงุธนใต้ เขตทุ่งครุ 
กลุ่มกรงุธนเหนือ เขตตลิง่ชนั 

 

 

2. ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling)  โดยการก าหนดว่าจะ

เกบ็แบบสอบถามจากประชากรทัง้หมด 200 คน  ใน 6 เขตการปกครองซึง่เป็นตวัแทนในการ

เกบ็ขอ้มลู  โดยจะท าการเกบ็ในจ านวนทีเ่ท่าๆ กนั  คอื  ในจ านวน 68-69 คน  

 

ตารางที ่3.6 จ านวนแบบสอบถามทีต่อ้งเกบ็ในแต่ละเขต 
 

กลุ่ม เขตท่ีสุ่มจบัสลำกได้ จ ำนวนแบบสอบถำม 
กลุ่มรตันโกสนิทร ์ เขตปทุมวนั 64 
กลุ่มบรูพา เขตบางกะปิ 64 
กลุ่มศรนีครนิทร ์ เขตลาดกระบงั 64 
กลุ่มเจา้พระยา เขตคลองเตย 64 
กลุ่มกรงุธนใต้ เขตคลองสาน 64 
กลุ่มกรงุธนเหนือ เขตตลิง่ชนั 64 

รวม 384 
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3. ใชว้ธิกีารเลอืกสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling)  เป็นการ

เลอืกสุ่มตวัอยา่งเพื่อตอบแบบสอบถามตามความสะดวกในสถานทีต่่างๆ เช่น  หา้งสรรพสนิคา้  

ตลาด  รา้นอาหาร  เป็นต้น   

 

 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูจริง 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจรงิในการศกึษาครัง้นี้  มขีอ้จ ากดับางประการ  คอื  เรือ่งเวลา  

และสถานที ่ เพื่อแกไ้ขปญัหาดงักล่าวจงึไดม้กีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่กบ็ขอ้มลูในบางกลุ่มเขต

การปกครอง  และไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษา  ดงันี้ 

1.ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample  Random Sampling)  อกีครัง้ใน 3 กลุ่ม  

ไดแ้ก่  กลุ่มรตันโกสนิทร ์ กลุ่มเจา้พระยา  กลุ่มเจา้พระยา  เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเกบ็

ขอ้มลู  และพยายามใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งมากทีสุ่ด 

กลุ่มรตันโกสนิทร ์ เปลีย่นเป็น  เขตพญาไท 

 กลุ่มเจา้พระยา   เปลีย่นเป็น  เขตดนิแดง 

 กลุ่มกรงุธนใต ้  เปลีย่นเป็น  เขตทุ่งคร ุ

 2. ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนประชากรใน

แต่ละเขตทีสุ่่มจบัได ้คอื เขตพญาไท  เขตบางกะปิ  เขตลาดกระบงั  เขตดนิแดง  เขตตลิง่ชนั  

และเขตทุ่งครุ  ซึง่จะเก็บขอ้มลูในจ านวนทีเ่ท่าๆ กนั  หรอืประมาณเขตละ 64 คน   แต่ในการ

เกบ็ขอ้มลูจรงิมขีอ้จ ากดัในเรื่องของเวลา  ท าใหไ้ม่สามารถเก็บขอ้มูลในเขตตลิง่ชนัได้  และ

ขอ้จ ากดัในเรื่องของประชากรที่มคีวามเฉพาะเจาะจง  คอืต้องเป็นผู้ที่เคยรบัประทานอาหาร

มงัสวริตั ิ ส่งผลต่อจ านวนขอ้มลูทีเ่กบ็ได ้ มจี านวนทัง้หมด 284 คน โดยแบ่งเป็นเขตต่างๆ ใน

แต่ละกลุ่ม ซึง่มจี านวนดงัต่อไปนี้ 

   เขตพญาไท  จ านวนขอ้มลู  35  คน 

 เขตบางกะปิ  จ านวนขอ้มลู  75  คน 

 เขตลาดกระบงั  จ านวนขอ้มลู  87  คน 

 เขตดนิแดง  จ านวนขอ้มลู  62  คน 

 เขตตลิง่ชนั  จ านวนขอ้มลู  - 

 เขตทุ่งคร ุ  จ านวนขอ้มลู  25  คน 
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3. ใชว้ธิกีารเลอืกสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience  Sampling)  คอืการ

เลอืกสุ่มตวัอยา่งเกบ็ขอ้มลูตามความสะดวกในสถานทีต่่างๆ ของแต่ละเขต  ดงันี้ 

 เขตพญาไท  สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู แอรพ์อรต์ลิง้คส์ถานีพญาไท 

 เขตบางกะปิ  สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู ม.รามค าแหง 

 เขตลาดกระบงั  สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู ตลาดนดัสุวรรณภมู ิ

 เขตดนิแดง  สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู ม.หอการคา้ไทยและบรเิวณใกลเ้คยีง 

 เขตตลิง่ชนั  สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู - 

 เขตทุ่งคร ุ  สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู บ.บวีายคอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั 

 

5. กำรวิเครำะหข้์อมลู 

 
 การวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้อาศยัเครือ่งมอืทางสถติ ิ คอื Cluster 

Analysis  ซึง่เป็นการแบ่งสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั  และสิง่ทีแ่ตกต่างกนัใหอ้ยูค่น

ละกลุ่มกนั  ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน  คอื 

 

ขัน้ตอนท่ี 1  กำรก ำหนดตวัแปรท่ีใช้ในกำรแบ่งกลุ่ม  เป็นการก าหนดตวัแปรเชงิ

ปรมิาณ  ไดแ้ก่ค าถามเกีย่วกบัสิง่กระตุน้ทางการตลาด  และค าถามเกี่ยวกบัสิง่กระตุน้ดา้นอื่นๆ  

ซึง่เป็นค าถามแบบ Likert Scale อาศยัการพจิารณาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของค าถามในการวเิคราะหข์อ้มลู   ถา้ผลทีไ่ด้ส่วนใหญ่มคี่าใกลเ้คยีง 1 หมายความ

ว่า การแจกแจงของขอ้มลูมลีกัษณะเป็นโคง้ปกติ(Symmetry)  ถอืว่าเป็นการน าเสนอตวัแทนทีด่ ี  

 
ขัน้ตอนท่ี 2  กำรออกแบบกำรศึกษำ  เป็นการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย

ค านึงถึงกลุ่มย่อยที่ต้องการจากการแบ่งกลุ่ม  โดยการก าหนดการวดัระยะห่างระหว่างสิง่ที่

ตอ้งการแบ่งกลุ่ม (Squared Euclidean Distance) และแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน Z Score  

เพื่อป้องกนัปญัหาการใชม้าตรวดัค าตอบทีต่่างกนัส าหรบัแต่ละค าถาม 
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ขัน้ตอนท่ี 3 กำรก ำหนดวิธีกำรแบ่งกลุ่ม  ต้องใช้ 2 ขัน้ตอน  ขัน้ตอนแรกคอื 
Hierarchical  เพื่อค้นหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสม  และขัน้ตอนที่ 2 คอื  วธิ ี Partitioning  เพื่อ
จ ำแนกสิง่ต่ำงๆใหล้งในจ ำนวนกลุ่มทีต่อ้งกำร  ซึง่มรีายละเอยีด  ดงันี้ 

วิธี Hierarchical 
1. เริม่จำกกำรใหข้อ้มลูทุกรำยกำรมกีลุ่มเป็นของตวัเอง (แต่ละกลุ่มมขีอ้มลู 1 รำยกำร) 
2. ยบุขอ้มลู 2 รำยกำรทีม่รีะยะห่ำงจำกกนัน้อยทีสุ่ดใหเ้หลอืเพยีงกลุ่มเดยีวแต่เปลีย่นเป็นม ี2 
รำยกำรอยูภ่ำยใน 
3. ท ำซ ้ำอกีเพื่อยบุขอ้มลู 2 รำยกำรอื่น หรอืรวบกลุ่มยอ่ยทีม่ขีอ้มลูหลำยรำยกำรอยู่แลว้เขำ้เป็น
กลุ่มเดยีวกนั โดยใชร้ะยะห่ำงเป็นเกณฑ ์ ใช ้Ward’s Algorithms ในกำรค ำนวณระยะห่ำง
ระหว่ำงกลุ่มยอ่ย 
4. ท ำซ ้ำเรือ่ยๆ จนทุกรำยกำรถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดยีวกำรเลอืกจ ำนวนกลุ่ม 
5. ใชแ้นวคดิโดยดวู่ำในแต่ละขัน้ของกำรยบุรวม เป็นกำรยบุรวมกลุ่มยอ่ยทีม่รีะยะห่ำงระหว่ำง
กนั (AgglomerationCoefficient) เท่ำใด  แลว้จงึค ำนวณเปอรเ์ซนตก์ำรเปลีย่นแปลง 
Coefficient ในแต่ละขัน้ทีม่กีำรยุบรวม   เลอืกใชจ้ ำนวนกลุ่มในขัน้ทีม่เีปอรเ์ซนตก์ำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมำกเมือ่เทยีบกบักำรยบุรวมในขัน้อื่นๆ 
 

วิธี Partitioning 
1. ก ำหนดจ ำนวนกลุ่มทีต่อ้งกำรโดยใชผ้ลจำกกำรท ำHierarchical 
2. ใชว้ธิ ีk-means ในกำรก ำหนดจดุเริม่ต้นและจดัขอ้มลูแต่ละรำยกำรลงแต่ละกลุ่ม 

 
ขัน้ตอนท่ี 4 กำรอธิบำยลกัษณะเฉพำะของแต่ละกลุ่ม  เป็นการการตรวจสอบความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มส าหรบัแต่ละตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์  และน าขอ้มลูหรอืตวัแปรอื่นๆ ที่
ไมไ่ดใ้ชใ้นการแบ่งกลุ่ม มาเปรยีบเทยีบว่ากลุ่มทีไ่ดม้คีวามแตกต่างในประเดน็เหล่านี้เพิม่เตมิ
หรอืไม ่ พรอ้มกบัตัง้ชื่อแต่ละกลุ่มตามความแตกต่างที่  
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศกึษาในครัง้นี้มจีุดประสงค์เพื่อแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑ์

อาหารมงัวริตัใินจงัหวดักรุงเทพมหานคร  โดยอาศยัเครื่องมอืที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มคอื Cluster 

Analysis  ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้ 

 

ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยปรากฏผลตามตารางดงัต่อไปนี้ 

 
ตาราง 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 

เพศ  จ ำนวน ร้อยละ 
 ชาย 88 30.98 
 หญงิ 196 69.02 

รวม 284 100 

 
อำยุ  จ ำนวน ร้อยละ 

 15-25 ปี 92 32.40 
 26-35 ปี 140 49.30 
 36-45 ปี 20 7.04 

 46-55 ปี 16 5.63 
 มากกว่า 56 ปี 16 5.63 

รวม 284 100 
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ตาราง 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

 

ศำสนำ  จ ำนวน ร้อยละ 
 พุทธ 256 90.14 
 ครสิต ์ 12 4.22 
 อสิลาม 16 5.64 

รวม 284 100 
 

 

กำรศึกษำ  จ ำนวน ร้อยละ 

 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 48 16.90 
 ปรญิญาตร ี 116 40.85 
 ปรญิญาโท 92 32.40 

 สงูกว่าปรญิญาโท 28 9.85 
รวม 284 100 

 

อำชีพ  จ ำนวน ร้อยละ 

 นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 64 22.54 
 ขา้ราชการหรอืพนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 
44 15.49 

 พนกังานบรษิทัเอกชน 112 39.43 

 ประกอบธุรกจิส่วนตวั 64 22.54 
รวม 284 100 

 

รำยได้  จ ำนวน ร้อยละ 

 ต ่ากว่า 15,000 บาท 88 30.99 
 15,001-20,000 บาท 88 30.99 
 20,001-30,000 บาท 56 19.72 

 30,001-50,000 บาท 28 9.85 
 50,000 บาทขึน้ไป 24 8.45 

รวม 284 100 
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จากตารางที ่4.1 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  รองลงมาคอืเพศชาย  โดย

มอีายุ26-35 ปีมากที่สุด  รองลงมาคือ 15-25 ปี,  36-45 ปี, 46-55 ปีและมากกว่า 56 ปีใน

สัดส่วนที่เท่ากัน ตามล าดับ  นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด  รองลงมาคืออิสลามและคริสต ์ 

ตามล าดบั 

 มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตรมีากที่สุด  รองลงมาคือปรญิญาโท  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 

และสูงกว่าปรญิญาโทตามล าดบั  มอีาชีพหลกัเป็นพนักงานเอกชนมากที่สุด  รองลงมาคือ

นักเรยีนนักศึกษาในสัดส่วนที่เท่ากันกับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ข้าราชการหรอืพนักงาน

รฐัวสิาหกิจ  ตามล าดบั   จ านวนผู้มรีายได้ต่อเดือนที่ต ่ากว่า 15,000 บาทมสีดัส่วนจ านวน

เท่ากนักบัผูท้ีม่รีายได ้15,001-20,000 บาท  รองลงมาคอืรายไดร้ะหว่าง 20,001-30,000 บาท,  

30,001-50,000 บาท  และ 50,001 บาทขึน้ไป  ตามล าดบั 

 

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของค ำถำม 
 

 การวเิคราะหข์อ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถาม 284 ชุด  พบว่าค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่ม

แต่ละขอ้มคี่า S.D. (Standard Deviation) หรอืส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ซึง่จะบอกถงึการเกาะ

กลุ่มกนัของขอ้มลู  ดงันี้ 
 

ตารางที ่4.2 Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

  
          

ท่านคิดว่าอาหารมงัสวิรัติมีประโยชน์ต่อร่างกายตามหลกัโภชนาการ5หมู่ 
284 2.0 5.0 4.127 .8395 

ท่านคิดว่าการบริโภคอาหารมงัสวิรัติสามารถป้องกนัโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง 
หวัใจ ได ้ 284 2.0 5.0 4.056 .8555 

ท่านคิดว่าอาหารมงัสวิรัติช่วยให้ร่างกายมีระบบขบัถ่ายดีข้ึน 
284 3.0 5.0 4.521 .5790 

ท่านคิดว่าอาหารมงัสวิรัติมีรสชาติอร่อยและถกูปาก 
284 1.0 5.0 3.423 .9899 

ท่านคิดว่าอาหารมงัสวิรัติมีสีสนัน่ารับประทาน 
284 1.0 5.0 3.352 .9376 

ท่านคิดว่าอาหารมงัสวิรัติมีรายการหลากหลายให้เลือกรับประทาน 
284 1.0 5.0 3.549 .9628 

ท่านคิดว่าอาหารมงัสวิรัติมีราคาถูกกว่าอาหารประเภทอ่ืน 
284 1.0 5.0 2.958 .9122 

ท่านคิดว่าการบริโภคอาหารมงัสวิรัติจะช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 
284 1.0 5.0 2.887 .9739 

ท่านคิดว่าราคาของอาหารมงัวิรัติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริโภค 
284 1.0 5.0 3.507 1.0880 
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ท่านคิดว่าปัจจุบนัอาหารมงัสวิรัติหาซ้ือไดย้ากและมีจ านวนนอ้ย 
284 1.0 5.0 3.676 1.0736 

ท่านมกัจะซ้ืออาหารมงัสวิรัติจากห้างสรรพสินคา้ หรือร้านสะดวกซ้ือใกลบ้า้น 
284 1.0 5.0 3.648 .9224 

ท่านคิดว่าควรมีร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารมงัวิรัติเพ่ิมมากข้ึน 
284 2.0 5.0 4.141 .7759 

ท่านคิดว่าการโฆษณามีผลต่อการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติ 
284 1.0 5.0 3.887 .9444 

ท่านคิดว่าโปรโมชัน่ลดแลกแจกแถมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร
มงัสวิรัติ 284 1.0 5.0 3.901 1.0521 

ท่านคิดว่าแพก็เกจท่ีทนัสมยัของผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
284 2.0 5.0 4.085 .8695 

ท่านคิดว่ารูปแบบและการตกแต่งร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติท่ีทนัสมยั 
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 284 2.0 5.0 4.211 .8559 

ท่านมีความสนใจในการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติออนไลน์ 
284 1.0 5.0 3.704 1.1696 

ท่านมกัจะงดเวน้การบริโภคเน้ือสตัวใ์นเทศกาลกินเจ 
284 1.0 5.0 3.958 .9276 

ท่านมกัจะบริโภคอาหารมงัสวิรัติในวนัส าคญัต่างๆ ทางศาสนา 
284 1.0 5.0 3.732 1.1147 

ท่านมกัจะบริโภคอาหารมงัสวิรัติในทุกวนัเกิดของตนเอง 
284 1.0 5.0 3.521 1.3330 

ท่านเป็นคนชอบรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ และใส่ใจเร่ืองสุขภาพอยูแ่ลว้ 
284 1.0 5.0 4.211 .9041 

ท่านเช่ือว่าอาหารมงัสวิรัติเป็นอาหารท่ไม่บาปเพราะไม่เบียดเบียนสตัว ์
284 1.0 5.0 4.197 .9454 

ท่านเช่ือว่าการรับประทานอาหารมงัสวิรัติจะท าให้สุขภาพจิตใจและชวิตดีข้ึน 
284 1.0 5.0 4.282 .8095 

ท่านตอ้งการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ ถา้มคนในครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือนบริโภค
ดว้ย 284 2.0 5.0 4.042 .7601 

ท่านตอ้งการมีสุขภาพแขง็แรง รูปร่างไดส้ดัส่วน มีผิวพรรณดี จึงบริโภคมงัสวิรัติ 
284 1.0 5.0 3.944 .9037 

ท่านเห็นว่าปัจจุบนัคนหนัมารับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน  ท่านจึง
บริโภคดว้ย 284 1.0 5.0 4.042 .9722 

Valid N (listwise) 284         

 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียง 1  ซึ่ง

หมายความว่า การแจกแจงของข้อมูลมลีกัษณะเป็นโค้งปกติ(Symmetry)  ถือว่าเป็นการ

น าเสนอตัวแทนที่ดี  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค าถามที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มในที่นี้มคี่าตัง้แต่ 

0.5790 – 1.3330 

 

จ ำนวนกลุ่มท่ีเหมำะสม 
 

 ในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัิในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยใชป้จัจยัทศันคตต่ิอสิง่กระตุน้ทางการตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ  สามารถก าหนดจ านวนกลุ่ม

ทีเ่หมาะสมไดจ้ากการวเิคราะหผ์ลดงัต่อไปนี้ 

ตารางที ่4.2 Descriptive Statistics (ต่อ) 
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ตารางที ่4.3 Agglomeration Schedule 
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ตารางที ่4.3 Agglomeration Schedule (ต่อ) 
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ตารางที ่4.3 Agglomeration Schedule (ต่อ) 
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ตารางที ่4.3 Agglomeration Schedule (ต่อ) 
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ตารางที ่4.3 Agglomeration Schedule (ต่อ) 
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ตารางที ่4.3 Agglomeration Schedule (ต่อ) 
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ตารางที ่4.3 Agglomeration Schedule (ต่อ) 

 

 
 

 จากตารางที ่4.3  Agglomeration schedule  ซึง่เป็นการค านวณระยะห่างระหว่างกลุ่ม  

และรวบกลุ่มย่อยทีม่ขีอ้มลูหลายรายการเขา้เป็นกลุ่มเดยีวกนั  โดยใช้ระยะห่างเป็นเกณฑ ์ ซึ่ง

พบว่ามคี่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในอนัดบัแรกเท่ากบั 0.294  และอันดบัถัดมาเท่ากับ 

0.100  ดงันัน้เมื่อพจิารณาจ านวนกลุ่มในขัน้ทีม่ ีการเปลีย่นแปลงอย่างมาก  จะไดจ้ านวนกลุ่มที่

เหมาะสมคอื 2 กลุ่ม 
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ตารางที ่4.4  Dendrogram 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dendrogram using Ward Linkage 
Rescaled  Distance Cluster Combine 
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         จากตารางที ่4.4  Dendrogram  ซึง่แสดงการยุบรวมขอ้มลูทุกรายการใหม้กีลุ่มเป็นของ

ตัวเอง  และยุบข้อมูล 2 รายการที่มรีะยะห่างจากกันน้อยที่สุดให้เหลือเพียงกลุ่มเดียวแต่

เปลีย่นเป็นม ี2 รายการอยู่ภายใน  และท าซ ้าเรื่อยๆ จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่กลุ่ม

เดยีว  พบว่ามคี่า Agglomeration Coefficient  อยูร่ะหว่าง 0-25 ดงัแสดงในตาราง  

 

ตารางที ่4.5  Number of Case in each Cluster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที ่4.5  Number of Cases in each Cluster ซึ่งแสดงการท า Cluster 

Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical จ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสมในการแบ่งควรเป็น 2 กลุ่ม  ซึง่ดูไดจ้าก

ค่าระยะห่างเป็นเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูลกลุ่มย่อยหลายรายการรวมเข้าอยู่กลุ่มเดยีวกัน  

โดยมเีครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการค านวณ คอื  Dendogram โดยกลุ่มที ่1 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 152 

คน  คดิเป็น 53.52% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด  และกลุ่มที่ 2 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 

132 คน  คดิเป็น 46.48% จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด   

 

 

 

 

 

 

Cluster 1 152.000 53.52% 

2 132.000 46.48% 

Valid 

284.000 
 

 
100% 

Missing 

0.000 
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ตารางที ่4.6 Final Cluster Centers 

 

 Cluster Sig 
 1 2 
1.ท่านคดิวา่อาหารมงัสวริตัมิปีระโยชน์ต่อร่างกายตามหลกัโภชนาการ5หมู่ 3.7 4.6 .000 
2.ท่านคดิวา่การบรโิภคอาหารมงัสวริตัสิามารถป้องกนัโรครา้ยแรง เช่น มะเรง็ หวัใจ
ได ้

3.6 4.6 
.000 

3.ท่านคดิวา่อาหารมงัสวริตัชิ่วยใหร้่างกายมรีะบบขบัถ่ายทีด่ขี ึน้ 4.3 4.8 .000 
 4.ท่านคดิวา่อาหารมงัสวริตัมิรีสชาตอิร่อย และถกูปาก 2.9 4.0 .000 
5.ท่านคดิวา่อาหารมงัสวริตัมิสีสีนัน่ารบัประทาน 2.8 3.9 .000 
6.ท่านคดิวา่อาหารมงัสวริตัมิรีายการหลากหลายใหเ้ลอืกรบัประทาน 3.3 3.9 .000 
7.ท่านคดิวา่อาหารมงัสวริตัมิรีาคาถกูกวา่อาหารประเภทอืน่   2.8 3.2 .001 
8.ท่านคดิวา่การบรโิภคอาหารมงัสวริตัจิะช่วยประหยดัคา่ใชจ้่าย 2.8 3.0 .069 
9.ท่านคดิวา่ราคาของอาหารมงัสวริตัมิอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในการบรโิภค 3.3 3.7 .001 
10.ท่านคดิวา่ปจัจุบนัอาหารมงัสวริตัหิายงัซือ้ไดย้าก  และมจี านวนน้อย 3.5 3.8 .011 
11.ท่านมกัจะซือ้อาหารมงัสวริตัจิากหา้งสรรพสนิคา้ หรอืรา้นสะดวกซือ้ใกลบ้า้น 3.5 3.8 .004 
12.ท่านคดิวา่ควรมรีา้นจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัเิพิม่มากขึน้ 3.9 4.5 .000 
13.ท่านคดิวา่การโฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ 3.4 4.5 .000 
14.ท่านคดิวา่โปรโมชัน่ลดแลกแจกแถมมผีลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
มงัสวริตั ิ

3.3 4.6 
.000 

15.ท่านคดิวา่แพต็เกจทีท่นัสมยัของผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัมิผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 3.5 4.8 .000 
16.ท่านคดิวา่รปูแบบและการตกแต่งรา้นจ าหน่ายอาหารมงัสวริตัทิีท่นัสมยั  มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ 

3.7 4.8 
.000 

17.ท่านมคีวามสนใจในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัอิอนไลน์ 3.0 4.5 .000 
18.ทา่นมกัจะงดเวน้การบรโิภคเน้ือสตัวใ์นเทศกาลกนิเจ 3.6 4.4 .000 
19.ท่านมกัจะบรโิภคอาหารมงัสวริตัใินวนัส าคญัตา่งๆ  ทางศาสนา 3.1 4.4 .000 
20.ท่านมกัจะบรโิภคอาหารมงัสวริตัใินทุกวนัเกดิของตนเอง 2.7 4.4 .000 
21.ท่านเป็นคนชอบรบัประทานอาหารเพือ่สขุภาพ  และใสใ่จเรือ่งสขุภาพอยูแ่ลว้ 3.7 4.8 .000 
22.ท่านเชือ่วา่อาหารมงัสวริตัเิป็นอาหารทีไ่ม่บาป เพราะไม่เบยีดเบยีนชวีติสตัว ์และ
น าไปสูเ่มตตาธรรม 

3.9 4.5 
.000 

23.ท่านเชือ่วา่การรบัประทานอาหารมงัสวริตัจิะท าใหส้ขุภาพจติใจและชวีติดขีึน้ 4.0 4.6 .000 
24.ท่านตอ้งการบรโิภคอาหารมงัสวริตั ิ ถา้มคีนในครอบครวั  หรอืกลุ่มเพือ่นบรโิภค
ดว้ย 

3.7 4.4 
.000 

25.ท่านตอ้งการมสีขุภาพแขง็แรง  รปูร่างไดส้ดัสว่น  มผีวิพรรณด ี จงึบรโิภคมงัสวริตั ิ 3.5 4.4 .000 
26.ท่านเหน็วา่ปจัจุบนัคนหนัมารบัประทานอาหารเพือ่สขุภาพมากขึน้ท่านจงึบรโิภค
ดว้ย 

3.5 4.6 
.000 
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จากตารางที ่4.6 Final Cluster Centers ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ตวัแปรของแต่ละ Cluster  โดย

ข้อที่ 1-14 เป็นข้อมูลสิ่งกระตุ้นทางการตลาด  เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่เป็น

ค าถามซึง่ใชใ้นการแบ่งกลุ่มกลุ่มที ่1  มคี่าตัง้แต่  2.8 – 4.3  และเมือ่หาค่าเฉลีย่รวมของตวัแปร

ทีเ่ป็นขอ้มลูสิง่กระตุน้ทางการตลาดในกลุ่มนี้มคี่าเท่ากบั 3.36  ส าหรบัในกลุ่มที่ 2  ค่าเฉลีย่ของ

ตวัแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่มขอ้ที่ 1-14  มคี่าตัง้แต่ 3.0-4.8  และเมื่อหาค่าเฉลี่ย

รวมของตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูสิง่กระตุน้ทางการตลาดในกลุ่มนี้มคี่าเท่ากบั 4.06 

และขอ้ที ่15-26  เป็นขอ้มลูสิง่กระตุ้นอื่นๆ  เมื่อพจิารณาจากค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีเ่ป็น

ค าถามซึง่ใชใ้นการแบ่งกลุ่มกลุ่มที ่1  มคี่าตัง้แต่  2.7 - 4  และเมื่อหาค่าเฉลีย่รวมของตวัแปรที่

เป็นขอ้มลูสิง่กระตุ้นทางการตลาดในกลุ่มนี้มคี่าเท่ากบั 3.5    ส าหรบัในกลุ่มที่ 2  ค่าเฉลีย่ของ

ตวัแปรที่เป็นค าถามซึง่ใชใ้นการแบ่งกลุ่มขอ้ที่ 15-26  มคี่าตัง้แต่ 4.4-4.8  และเมื่อหาค่าเฉลี่ย

รวมของตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูสิง่กระตุน้ทางการตลาดในกลุ่มนี้มคี่าเท่ากบั 4.5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.7  Cluster Number of Case 
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จากภาพที ่4.7  Cluster number of Case  แสดงลกัษณะกราฟของทัง้ 2 กลุ่ม  และ

จากลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบส่วนใหญ่  และจาก Final Cluster พบว่า

กลุ่มที่ 2 จะมคี่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ 1  ทัง้พฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นทางการตลาด คือ 

Product  Price  Place  Promotion  และสิง่กระตุ้นอื่นๆ  คอื เทคโนโลย ี รปูแบบการด าเนิน

ชวีติ  ความเชื่อ  และค่านิยม   

 

ตารางที ่4.8 ANOVA 
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ตารางที ่4.8 ANOVA (ต่อ) 
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ตารางที ่4.8 ANOVA (ต่อ) 
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ตารางที ่4.8 ANOVA (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 4.8 Anova  เมื่อก าหนดจ านวนกลุ่มที่ต้องการได้เป็น 2 กลุ่ม แล้วท า 

Custer Analysis ดว้ยวธิ ีK-Means แต่ละกลุ่มมคี่าเฉลีย่ของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มแตกต่าง

กนั  เมื่อดูจากค่า Mean-Square ระหว่าง Cluster (Between Group)  และใชค้่าสถติ ิF และค่า 

Significant  ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละตวัแปรเมื่ออยู่ต่าง 

Cluster กนัจะพบว่า  สิง่กระตุ้นทางการตลาด ไดแ้ก่ Product Price Place Promotion  และสิง่

กระตุ้นดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่ เทคโนโลย ี รปูแบบการด าเนินชวีติ  ความเชื่อ  ค่านิยม  ของผูบ้รโิภค

ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใินกรุงเทพมหานคร มคี่า Significant มคี่าตัง้แต่ 0.00 – 0.69 โดยสิง่

กระตุน้ทางการตลาดในด้านราคา  เป็นเพยีงดา้นเดยีวทีม่คี่า Sig มากกว่า 0.05 คอืมคี่าเท่ากบั 

0.69   และเมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มจากค่า F ในแต่ละด้าน  สามารถ

เรยีงล าดบัค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มจากมากไปหาน้อย  ไดด้งันี้ 

- เทคโนโลยกีารออกแบบแพค็เกจทีท่นัสมยัของผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัทิีส่่งผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้  มคี่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มมากทีสุ่ด  เนื่องจากสถติคิ่า F สงูสุด คอื 308.167  

- เทคโนโลยทีี่ส่งผลต่อความสนใจในด้านการซื้อผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัอิอนไลน์  ค่า

ของ F มคี่าเท่ากบั 231.483 

- รูปแบบการด าเนินชวีติที่เป็นคนใส่ใจสุขภาพ  และรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพอยู่

แลว้มคี่า F เท่ากบั  215.280 

- รปูแบบการด าเนินชวีติทีม่กัจะบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใินทุกวนัเกดิของตนเอง  

ค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม F เท่ากบั  188.012 

- เทคโนโลย ีในการออกแบบและตกแต่งรา้นจ าหน่ายอาหารมงัสวริตัทิี่ทนัสมยัมผีลต่อ

การตดัสนิใจซือ้  มคี่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม F เท่ากบั  184.514 
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- โปรโมชัน่  ลดแลกแจกแถมมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ ค่าความ

แตกต่างระหว่างกลุ่ม F เท่ากบั  181.017 

- ผลติภณัฑใ์นดา้นลกัษณะของอาหารมงัสวริตัทิีม่สีสีนัน่ารบัประทาน  ค่าความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม F เท่ากบั  146.512 

- รปูแบบการด าเนินชวีติ  ทีม่กัจะบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใินวนัส าคญัต่างๆทาง

ศาสนา  ค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม F เท่ากบั  142.504 

- ค่านิยม  ทีเ่หน็ว่าปจัจบุนัคนหนัมารบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึน้ จงึบรโิภคดว้ย  

ค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม F เท่ากบั  136.050 

- ผลติภณัฑใ์นดา้นคุณค่า  การรบัประทานอาหารมงัวริตัสิามารถป้องกนัโรครา้ยแรงได ้

มงัสวริตั ิ ค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม F เท่ากบั 133.499 

- ดา้นโปรโมชัน่  การโฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ ค่า

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม F เท่ากบั  129.315 

- ผลติภณัฑ์ด้านรสชาต ิ อาหารมงัสวริตั ิมรีสชาตอิร่อยและถูกปาก  ค่าความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่ม F เท่ากบั 118.904 

- ผลติภณัฑด์า้นคุณค่า อาหารมงัสวริตัมิปีระโยชน์ต่อร่างกายตามหลกัโภชนาการ 5 หมู ่    

ค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม F เท่ากบั 111.905 

และที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปขา้งต้น  มคี่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม F ต ่ากว่า 

100 

 

ตารางที ่4.9 Descriptives 
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ตารางที ่4.9 Descriptives (ต่อ) 
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ตารางที ่4.9 Descriptives (ต่อ) 
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 จากตารางที ่4.9 Descriptive  ซึง่แสดงค่า mean ของแต่ละปจัจยัในแต่ละกลุ่ม  พบว่า

ค่าเฉลีย่ของปจัจยัทศันคตต่ิอสิง่กระตุ้นทางการตลาด  และสิง่กระตุ้นอื่นๆ  ของทัง้ 2 กลุ่มมคี่า 

ดงันี้ 

 สิง่กระตุ้นทางการตลาด  ด้านผลติภณัฑ์  กลุ่มที่ 1  มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.842 – 

4.263   และกลุ่มที ่2  มคี่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.879 – 4.818 

สิง่กระตุ้นทางการตลาด  ดา้นราคา  กลุ่มที ่1  มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.789 – 3.316   

และกลุ่มที ่2  มคี่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.000 – 3.727 

สิง่กระตุ้นทางการตลาด  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  กลุ่มที ่1  มคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง

3.500 – 3.868   และกลุ่มที ่2  มคี่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.818 – 4.455 

สิง่กระตุ้นทางการตลาด  ด้านโปรโมชัน่  กลุ่มที่ 1  มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.289 – 

3.395   และกลุ่มที ่2  มคี่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 4.455 -  4.606 

สิง่กระตุน้อื่นๆ  ดา้นเทคโนโลย ี กลุ่มที ่1  มคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 2.974 – 3.711   และ

กลุ่มที ่2  มคี่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 4.545 – 4.788 

สิง่กระตุ้นอื่นๆ  ดา้นการด าเนินชวีติ  กลุ่มที ่1  มคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 2.737 – 3.658  

และกลุ่มที ่2  มคี่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 4.394 – 4.848 

สิง่กระตุ้นอื่นๆ  ดา้นความเชื่อ  กลุ่มที ่1  มคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.921 – 4.000  และ

กลุ่มที ่2  มคี่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 4.515 – 4.606 

สิง่กระตุ้นอื่นๆ  ด้านค่านิยม  กลุ่มที ่1  มคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.526 – 3.737   และ

กลุ่มที ่2  มคี่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 4.394 – 4.636 

 

 จากการใช้เครื่องมือทางสถิติแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิร ัติในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยใช้ปจัจยัทศันคติต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ  แล้ว

วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเครือ่งมอืทางสถติไิดแ้ก่ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่าคะแนนเฉลีย่  ค่ารอ้ย

ละของแต่ละปจัจยั    
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เมื่อวเิคราะห์ข้อมูลด้วย Chi-Square  โดยการท าตารางไขว้กบัข้อมูลส่วนบุคคล  

สามารถแปลผลในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารมงัสวริตัิใน

กรงุเทพมหานคร  ทัง้ 2 กลุ่ม  ไดด้งันี้ 

 

ตารางที ่4.10 Crosstab เพศ 
 

เพศ 

Cluster Number of 
Case 

Total 1 2 
โปรดระบุเพศของท่าน หญงิ 108 

(71%) 
88 

(66.7%) 
196 

(69.01%) 
ชาย 44  

(29%) 
44 

(33.3%) 
88 

(30.99%) 
Total 152 

(100%) 
132 

(100%) 
284 

(100%) 
Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson 
Chi-Square .636

a
 1 .425     

Continuity 
Correction

b
 .447 1 .504     

Likelihood 
Ratio .635 1 .426     

Fisher's 
Exact Test       .443 .252 

Linear-by-
Linear 
Association 

.633 1 .426     

N of Valid 
Cases 284         

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 40.90. 

 

 จากตารางที่ 4.10  พบว่ากลุ่มผู้บรโิภคตามกาลเทศะ เป็นเพศหญงิ 108 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 71  และเป็นเพศชาย 44 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 29  ส่วนกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นประจ า  เป็นเพศ

หญงิ 88 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 66.7  และเป็นเพศชาย  44  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  33.3  และเมื่อ
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ทดสอบความสมัพนัธพ์บว่าไดค้่า Chi-Square = .636, Sig = 0.443  จงึสรปุว่าทีร่ะดบันัยส าคญั

ทางสถิติ .05  เพศไม่มคีวามสมัพนัธ์กับการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารมงัสวิรตัิใน

กรงุเทพมหานคร 

 

ตารางที ่4.11 Crosstab อาย ุ
 

อำยุ 

Cluster Number of 
Case 

Total 1 2 
ปจัจบุนัท่านอายุ 15-25 

ปี 
60  

(39.5%) 
32 

(24.2%) 
92 

(32.40%) 

26-35 
ปี 

68 
(44.7%) 

72 
(54.5%) 

140 
(49.30%) 

36-45 
ปี 

20 
(13.2%) 

0 
(0%) 

20 
(7.04%) 

46-55 
ปี 

0 
(0%) 

16 
(12.1%) 

16 
(5.63%) 

มากกว่า 
56 ปี 

4 
(2.6%) 

12 
(9.1%) 

16 
(5.63%) 

Total 152(100%) 132(100%) 284(100%) 
Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

47.463
a
 4 .000 

Likelihood 
Ratio 61.456 4 .000 

Linear-by-
Linear 
Association 

13.054 1 .000 

N of Valid 
Cases 284     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 7.44. 
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จากตารางที ่4.11  พบว่ากลุ่มผูบ้รโิภคตามกาลเทศะทีม่จี านวนมากทีสุ่ด คอื อายุ  26-

35 ปี 68 คน  คดิเป็นร้อยละ  44.7  รองลงมาคอือายุ 15 -25 ปี 60 คน คดิเป็นร้อยละ 39.5  

อายุ 36-45 ปี 20 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 13.2  และอายุ มากกว่า 56 ปี 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.6 

ตามล าดบั 

 ส่วนกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นประจ าทีม่จี านวนมากทีสุ่ด คอื อายุ 26-35 ปี 72 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 54.5  รองลงมาคอื อายุ 15-25 ปี 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.2  อายุ 46-55 ปี 16 คน  คดิ

เป็นรอ้ยละ 12.1  และอายมุากกว่า 56 ปี 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.1 ตามล าดบั 

  และเมื่อทดสอบความสมัพนัธพ์บว่าไดค้่า Chi-Square = 47.463, Sig = 0.000  จงึ

สรุปว่าที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05  อายุมคีวามสมัพนัธก์บัการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑ์

อาหารมงัสวริตัใินกรงุเทพมหานคร 
  

ตารางที ่4.12 Crosstab ศาสนา 

ศำสนำ 

Cluster Number of 
Case 

Total 1 2 
ท่านนบัถอืศาสนา พุทธ 136 

(89.6%) 
120 

(90.91%) 
256 

(90.14%) 
ครสิต ์ 8 

(5.2%) 
4 

(3.03%) 
12 

(4.23%) 
อสิลาม 8 

(5.2%) 
8 

(6.06%) 
16 

(5.63%) 
Total 152 

(100%) 
132 

(100%) 
284 

(100%) 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square .929

a
 2 .628 

Likelihood 
Ratio .950 2 .622 

Linear-by-
Linear 
Association 

.012 1 

.914 

N of Valid 
Cases 284     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 

5. The minimum expected count is 5.58. 
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จากตารางที่ 4.12  พบว่ากลุ่มผู้บรโิภคตามกาลเทศะ ทีน่ับถอืศาสนาพุทธ มมีากที่สุด 

136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.6  รองลงมาคอืศาสนาครสิต์และศาสนาอสิลามมจี านวนเท่ากนัคอื 8 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.2  ส่วนกลุ่มผู้บรโิภคเป็นประจ าที่มมีากทีสุ่ดคอืศาสนาพุทธ 120 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 90.91 รองลงมาคือศาสนาอสิลาม 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.06  และ ศาสนาครสิต์ 4 

คน คดิเป็นร้อยละ 3.03 ตามล าดบั   และเมื่อทดสอบความสมัพนัธ์พบว่าได้ค่า Chi-Square 

= .929, Sig = 0.628 จงึสรปุว่าทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05  ศาสนาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการ

แบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใินกรงุเทพมหานคร 
 

ตารางที ่4.13 Crosstab การศกึษา 
 

กำรศึกษำ 

Cluster Number of 
Case 

Total 1 2 
ระดบัการศกึษาสงูสุด ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 40 

(26.32%) 
8 

(6.06%) 
48 

(16.90%) 
ปรญิญาตร ี 68 

(44.73%) 
48 

(36.36%) 
116 

(40.85%) 
ปรญิญาโท 40 

(26.32%) 
52 

(39.40%) 
92 

(32.39%) 
สงูกว่าปรญิญาโท 4 

(2.63%) 
24 

(18.18%) 
28 

(9.86%) 
Total 152 

(100%) 
132 

(100%) 
284 

(100%) 
Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 39.420

a
 3 .000 

Likelihood 
Ratio 42.764 3 .000 

Linear-by-
Linear 
Association 

38.289 1 .000 

N of Valid 
Cases 284     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 13.01. 
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จากตารางที่ 4.13  พบว่ากลุ่มผูบ้รโิภคตามกาลเทศะที่มจี านวนมากที่สุด มกีารศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ี68 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 44.73  รองลงมาคอืต ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาโท 

ในจ านวนที่เท่ากนั 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.32  และสูงกว่าปรญิญาโท 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

2.63 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นประจ า การศกึษาระดบัปรญิญาโทมมีากทีสุ่ด 52 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 39.40 รองลงมาคอืปรญิญาตร ี48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.36  สูงกว่าปรญิญาโท 24 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.18  และต ่ากว่าปรญิญาตร ี8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.06 ตามล าดบั   และ

เมื่อทดสอบความสมัพนัธพ์บว่าไดค้่า Chi-Square = 39.420, Sig = 0.000  จงึสรุปว่าทีร่ะดบั

นัยส าคญัทางสถิติ .05  การศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑ์อาหาร

มงัสวริตัใินกรงุเทพมหานคร 
 
 

ตารางที ่4.14 Crosstab อาชพี 
 

อำชีพ 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 
อาชพีหลกัของท่าน นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 24 

(15.80%) 
40 

(30.3%) 
64 

(22.54%) 
ขา้ราชการหรอืพนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

8 
(5.24%) 

36 
(27.3%) 

44 
(15.48%) 

พนกังานบรษิทัเอกชน 84 
(55.27%) 

28 
(21.2%) 

112 
(39.43%) 

ประกอบธุรกจิสว่นตวั 36 
(23.69%) 

28 
(21.2%) 

64 
(22.54%) 

Total 152 
(100%) 

132 
(100%) 

284 
(100%) 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 49.656

a
 3 .000 

Likelihood 
Ratio 52.210 3 .000 

Linear-by-
Linear 
Association 

17.727 1 .000 

N of Valid 
Cases 284     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 

5. The minimum expected count is 20.45. 
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จากตารางที่ 4.14  พบว่ากลุ่มผู้บริโภคตามกาลเทศะที่มีอาชีพเป็นพนักงาน

บรษิัทเอกชน มจี านวนมากที่สุด 84 คน คดิเป็นร้อยละ 55.27  รองลงมาคือประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.69  นักเรยีนหรอืนักศกึษา 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ15.80 และ

ขา้ราชการ 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.24 ตามล าดบั  ส่วนกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นประจ าทีม่จี านวนมาก

ที่สุดคือนักเรียนหรือนักศึกษา40 คน คิดเป็นร้อยละ  30.3  รองลงมาคือข้าราชการ หรือ

พนักงานรฐัวสิาหกิจ 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3  พนักงานบรษิทัเอกชน และประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั จ านวนเท่ากนั 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.2 ตามล าดบั    และเมื่อทดสอบความสมัพนัธ์

พบว่าไดค้่า Chi-Square = 49.656, Sig = 0.00 จงึสรปุว่าทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05  อาชพี

มคีวามสมัพนัธก์บัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใินกรงุเทพมหานคร 

 

ตารางที ่4.15 Crosstab รายได ้
 

รำยได้ 

Cluster Number of 
Case 

Total 1 2 
รายไดข้องท่านต่อเดอืน ต ่ากว่า 15,000 บาท 60(39.5%) 28 (21.2%) 88(30.99%)  

15,001-20,000 บาท 56 (36.8%) 32(24.2%) 88(30.99%) 
20,001-30,000 บาท 20 (13.2%) 36(27.3%) 56(19.72%) 
30,001-50,000 บาท 12 (7.9%) 16 (12.1%) 28(9.85%) 
50,001 บาทเป็นตน้ไป 4 (2.6%) 20( 15.2%) 24(8.45%) 

Total 152(100%) 132(100%) 284(100%) 
Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 32.745

a
 4 .000 

Likelihood 
Ratio 33.980 4 .000 

Linear-by-
Linear 
Association 

27.951 1 .000 

N of Valid 
Cases 284     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 

5. The minimum expected count is 11.15. 
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จากตารางที่ 4.15  พบว่ากลุ่มผูบ้รโิภคตามกาลเทศะที่มปีรมิาณมากทีสุ่ดคอืรายไดต้ ่า

กว่า 15,000 บาท 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5  รองลงมาคอื รายได1้5,001-20,000 บาท 56 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 36.8 รายได ้20,001-30,000 บาท 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.2  รายได ้30,001 -

50,000 บาท 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.9 และรายได ้50,001 บาทขึน้ไป 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.6 

ตามล าดบั 

ส่วนกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นประจ าที่มจี านวนมากทีสุ่ด คอืรายได้ 20,001 -30,000 บาท  36 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 รองลงมาคอืรายได้ 15,001-20,000 บาท 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.2  

รายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.2  รายไดม้ากกว่า 50,001 บาท 20 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 15.2  และรายได ้30,001-50,000 บาท  16 คน คดิเป็น 12.1 ตามล าดบั 
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. 

บทท่ี 5 
สรปุผล  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ เพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ ใน 

จ.กรุงเทพมหานคร  โดยใช้ปจัจยัด้านทศันคตต่ิอสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ  

โดยมผีลสรปุ  อภปิรายผล  และขอ้เสนอแนะ  ดงัต่อไปนี้ 

 

1. สรปุผลกำรศึกษำ 

 

 จากจ านวนของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 284  คน  ซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร

มงัสวิรตัิที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร  และมอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป  สามารถแบ่งกลุ่มผู้บรโิภค

ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัไิดเ้ป็น 2 กลุ่ม  โดยผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มมขีอ้มลู ดงันี้ 

 

1. กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อำหำรมงัสวิรติัตำมกำลเทศะ (Occasionally 

consumed vegetarians) 

สามารถสรุปขอ้มลูทัง้ 3 ส่วน คอื  ขอ้มูลส่วนบุคคล  ขอ้มลูสิง่กระตุ้นทางการตลาดต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัิ  และขอ้มูลสิง่กระตุ้นอื่นๆ ต่อพฤตกิรรมการ

บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ ไดด้งันี้ 

  ข้อมูลส่วนบุคคล  มีจ านวนสมาชิก  152  คน  จากทัง้หมด 284  คน  

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  และรองลงมาคอืเพศชาย  มอีายุระหว่าง 26 -35 ปี มากที่สุด  

รองลงมาคอือายุ 15-25 ปี อายุ 36-45 ปี  และอายุ มากกว่า 56 ปีตามล าดบั  นับถอืศาสนา

พุทธมากทีสุ่ด  รองลงมาคอืครสิต์และอสิลามในจ านวนทีเ่ท่ากนั  มกีารศกึษาในระดบัปรญิญา

ตรมีากทีสุ่ด  รองลงมาคอืต ่ากว่าปรญิญาตร ี และการศกึษาระดบัปรญิญาโทในจ านวนทีเ่ท่ากนั  

และการศึกษาสูงกว่าปรญิญาโทน้อยที่สุดตามล าดบั  ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น

พนักงานเอกชน  รองลงมาคอืประกอบธุรกจิส่วนตวั  นักเรยีนหรือนักศึกษา  และข้าราชการ
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ตามล าดบั  เป็นผู้ที่มรีายได้ต ่ากว่า 15,000 บาทมากที่สุด  รองลงมาคอื  15,001 – 20,000 

บาท   20,001-30,000 บาท  30,001-50,000 บาท  และมากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั 

  ข้อมลูส่ิงกระตุ้นทำงกำรตลำดต่อพฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำร

มงัสวิรติั  จากขอ้มลูสิง่กระตุ้นทางการตลาด  ไดแ้ก่  ขอ้มูลดา้นผลติภณัฑ ์ ซึง่แบ่งเป็นคุณค่า

ของผลิตภัณฑ์  และลักษณะและรสชาติของผลิตภัณฑ์  ข้อมูลด้านราคา  ข้อมูลด้านช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย  และข้อมูลด้านโปรโมชัน่  พบว่าผู้บรโิภคกลุ่มนี้ มกีารตอบสนองต่อสิ่ง

กระตุน้ทางการตลาดระดบัปานกลาง  ซึง่พจิารณาจากค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีเ่ป็นค าถามซึง่ใชใ้น

การแบ่งกลุ่ม  มคี่าตัง้แต่  2.8 – 4.3  และเมื่อหาค่าเฉลีย่รวมของตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มูลสิง่กระตุ้น

ทางการตลาดในกลุ่มนี้มคี่าเท่ากบั 3.36  ซึ่งโดยรวมแล้วมทีศันคตต่ิอสิง่กระตุ้นทางการตลาด

ระดบัปานกลาง  จงึกล่าวได้ว่าผู้บรโิภคในกลุ่มนี้เป็นจ าพวกที่รบัประทานอาหารมงัสวริตัเิป็น

ครัง้คราว  หรอืตามกาลเทศะ 

ข้อมลูส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ ต่อพฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำรมงัสวิรติั   

จากข้อมูลสิ่งกระตุ้นอื่นๆ  ได้แก่  ข้อมูลด้านเทคโนโลย ี ข้อมูลด้านรูปแบบการด าเนินชวีิต  

ขอ้มลูดา้นความเชื่อ  และขอ้มลูดา้นค่านิยม   สามารถสรุปไดว้่าผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มกีารตอบสนอง

ต่อสิง่กระตุ้นอื่นๆ ระดบัปานกลาง   ซึ่งพจิารณาจากค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีเ่ป็นค าถามซึ่งใช้ใน

การแบ่งกลุ่ม  มคี่าตัง้แต่  2.7 - 4  และเมื่อหาค่าเฉลี่ยรวมของตวัแปรที่เป็นข้อมูลสิง่กระตุ้น

ทางการตลาดในกลุ่มนี้มคี่าเท่ากบั 3.5  ซึ่งโดยรวมแลว้มทีศันคตต่ิอสิง่กระตุ้นอื่นๆ ระดบัปาน

กลาง  จงึกล่าวได้ว่าผู้บรโิภคในกลุ่มนี้เป็นจ าพวกที่รบัประทานอาหารมงัสวริตัิเป็นครัง้คราว  

หรอืตามกาลเทศะ 

 

2.  กลุ่มผู้บริโภคผลิตภณัฑ์อำหำรมงัสวิรติัเป็นประจ ำ (Full-time consumed 

vegetarians) 

สามารถสรุปขอ้มลูทัง้ 3 ส่วน คอื  ขอ้มูลส่วนบุคคล  ขอ้มลูสิง่กระตุ้นทางการตลาดต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัิ  และขอ้มูลสิง่กระตุ้นอื่นๆ ต่อพฤตกิรรมการ

บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ ไดด้งันี้ 

  ข้อมลูส่วนบคุคล  จ านวนสมาชกิ  132  คน  จากทัง้หมด 284  คน  ผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  และรองลงมาคอืเพศชาย อายรุะหว่าง 26-35 ปี มากทีสุ่ด  รองลงมาคอื 

อายุ 15-25 ปี  อายุ 46-55 ปี  และอายุมากกว่า 56 ปี ตามล าดบั  นับถอืศาสนาพุทธมากทีสุ่ด  
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รองลงมาคอือสิลาม  และศาสนาครสิต์ตามล าดบั  เป็นผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโทมากทีสุ่ด  

รองลงมาคอืปรญิญาตร ี สูงกว่าปรญิญาโท  และต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั  ประกอบอาชพี

เป็นนักเรยีนนักศึกษามากที่สุด  รองลงมาคอืขา้ราชการหรอืพนักงานรฐัวสิาหกิจ  พนักงาน

บรษิทัเอกชน และประกอบธุรกจิส่วนตวั จ านวนเท่ากนั ตามล าดบั  มรีายไดร้ะหว่าง 20,001 -

30,000 บาท มากทีสุ่ด  รองลงมาคอื  รายได ้15,001-20,000 บาท  รายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท  

รายไดม้ากกว่า 50,001 บาท  และรายได ้30,001-50,000 บาท  ตามล าดบั 

ข้อมลูส่ิงกระตุ้นทำงกำรตลำดต่อพฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำร

มงัสวิรติั  จากขอ้มลูสิง่กระตุ้นทางการตลาด  ไดแ้ก่  ขอ้มูลดา้นผลติภณัฑ ์ ซึง่แบ่งเป็นคุณค่า

ของผลิตภัณฑ์  และลักษณะและรสชาติของผลิตภัณฑ์  ข้อมูลด้านราคา  ข้อมูลด้านช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย  และข้อมูลด้านโปรโมชัน่  พบว่าผู้บรโิภคกลุ่มนี้ มกีารตอบสนองต่อสิ่ง

กระตุ้นทางการตลาดระดบัสูง  ซึ่งพจิารณาจากค่าเฉลี่ยของตวัแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการ

แบ่งกลุ่มแต่ละตวัแปรมคี่าตัง้แต่  3.0-4.8  และเมื่อหาค่าเฉลี่ยรวมของตวัแปรที่เป็นขอ้มูลสิง่

กระตุ้นทางการตลาดในกลุ่มนี้มคี่าเท่ากบั 4.06 ซึง่โดยรวมแล้วมทีศันคตต่ิอสิง่กระตุ้นทางการ

ตลาดระดบัสูง   จงึกล่าวได้ว่าผู้บรโิภคในกลุ่มนี้เป็นจ าพวกที่รบัประทานอาหารมงัสวริตัเิป็น

ประจ า  ซึง่มโีอกาสและความถีใ่นการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัมิากกว่าในกลุ่มแรก 

ข้อมลูส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ ต่อพฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำรมงัสวิรติั   

จากข้อมูลสิ่งกระตุ้นอื่นๆ  ได้แก่  ข้อมูลด้านเทคโนโลย ี ข้อมูลด้านรูปแบบการด าเนินชวีิต  

ขอ้มลูดา้นความเชื่อ  และขอ้มลูดา้นค่านิยม   สามารถสรุปไดว้่าผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มกีารตอบสนอง

ต่อสิง่กระตุ้นอื่นๆ ระดบัสูง   ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของตวัแปรที่เป็นค าถามซึ่งใช้ในการ

แบ่งกลุ่ม  มคี่าตัง้แต่  4.4-4.8  และเมือ่หาค่าเฉลีย่รวมของตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูสิง่กระตุ้นทางการ

ตลาดในกลุ่มนี้มคี่าเท่ากบั 4.5 ซึ่งโดยรวมแล้วมทีศันคติต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดระดบัสูง   

จงึกล่าวไดว้่าผูบ้รโิภคในกลุ่มนี้เป็นจ าพวกทีร่บัประทานอาหารมงัสวริตัเิป็นประจ า   ซึง่มโีอกาส

และความถีใ่นการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัมิากกว่าในกลุ่มแรก 

 

2. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 

 จากการสรุปผลการศึกษานัน้พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีการ

ตอบสนองต่อสิง่กระตุน้ทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ ระดบัปานกลาง  และกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ ี
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การตอบสนองต่อสิง่กระตุน้ทางการตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ ระดบัสงู  พบประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั

ของผูบ้รโิภคทัง้ 2 กลุ่ม  ซึง่สามารถน ามาอภปิราย  ไดด้งันี้ 

 

ด้ำนคณุค่ำ  ลกัษณะและรสชำติของผลิตภณัฑ ์ กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารตอบสนองต่อ

สิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ ระดบัสูง  ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าผลติภณัฑ์อาหาร

มงัสวริตัสิามารถป้องกนัโรครา้ยแรง เช่น โรคมะเรง็  และโรคหวัใจได้  มรีสชาตอิร่อยและถูก

ปาก  รวมทัง้มสีสีนัที่น่ารบัประทาน  แต่กลุ่มผู้บรโิภคที่มกีารตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการ

ตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ ระดบัปานกลางส่วนใหญ่ไมแ่น่ใจในประเดน็ดงักล่าว   

 ด้ำนรำคำ  กลุ่มผู้บรโิภคที่มกีารตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้น

อื่นๆ ระดบัปานกลางส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยและไม่แน่ใจว่าท่านคดิว่าอาหารมงัสวริตัมิรีาคาถูก

กว่าอาหารประเภทอื่น  และการรบัประทานอาหารมงัสวริตัจิะช่วยประหยดัค่าใชจ้่าย  ส่วนกลุ่ม

ผูบ้รโิภคทีม่กีารตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ ระดบัสูงส่วนใหญ่ไม่

แน่ใจ  

 ด้ำนช่องทำงจดัจ ำหน่ำย  กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาด

และสิง่กระตุ้นอื่นๆ ระดบัสูง  ส่วนใหญ่เหน็ว่าปจัจุบนัอาหารมงัสวริตัหิาซือ้ไดย้ากและมจี านวน

น้อย และควรมรีา้นจ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารมงัสวริตัเิพิม่มากขึน้  ส่วนกลุ่มผู้บรโิภคที่มกีาร

ตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ ระดบัปานกลางส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ  ซึง่

อาจเนื่องจากกลุ่มผู้บรโิภคที่มกีารตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นอื่นๆ 

ระดบัสงู  มพีฤตกิรรมความตอ้งการซือ้มากกว่า 

 ด้ำนโปรโมชัน่  กลุ่มผู้บรโิภคที่มกีารตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่ง

กระตุ้นอื่นๆ ระดับสูง  ส่วนใหญ่เห็นว่าโปรโมชัน่ลดแลกแจกแถมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัิ และเหน็ว่าการโฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจบรโิภคผลติภณัฑอ์าหาร

มงัสวริตัิ  ส่วนกลุ่มผู้บรโิภคที่มกีารตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ 

ระดบัปานกลางส่วนใหญ่ไมแ่น่ใจ   

 ด้ำนเทคโนโลยี  กลุ่มผู้บรโิภคที่มกีารตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่ง

กระตุ้นอื่นๆ ระดบัสูง  มคีวามสนใจในการซื้อผลติภณัฑ์อาหารมงัสวริตัอิอนไลน์  และเหน็ว่า
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แพก็เกจที่ทนัสมยัของผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัิ  รวมถึงรูปแบบและการตกแต่งรา้นจ าหน่าย

ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัทิีท่นัสมยัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

 ด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต  กลุ่มผู้บรโิภคที่มกีารตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการ

ตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ ระดบัสูงส่วนใหญ่มกัจะบรโิภคอาหารมงัสวริตัใินทุกวนัเกดิของตนเอง  

หรอืวนัส าคญัต่างๆ ทางศาสนา หรอืเทศกาลกนิเจมากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารตอบสนองต่อสิง่

กระตุน้ทางการตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ ระดบัปานกลาง  และกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารตอบสนองต่อ

สิง่กระตุน้ทางการตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ ระดบัสูงส่วนใหญ่เป็นคนชอบรบัประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพ และใส่ใจเรือ่งสุขภาพอยูแ่ลว้ 

 ด้ำนควำมเช่ือ  ผูบ้รโิภคทัง้ 2 กลุ่มส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่าการรบัประทานอาหารมงัสวริตัิ

จะท าใหสุ้ขภาพจติใจและชวีติดขีึน้  และเชื่อว่าเชื่อว่าอาหารมงัสวริตัเิป็นอาหารที่ไม่บาปเพราะ

ไมเ่บยีดเบยีนสตัว ์

 ด้ำนค่ำนิยม  กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีารตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้น

อื่นๆ ระดบัสูงส่วนใหญ่เหน็ว่าปจัจุบนัคนหนัมารบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึน้จงึบรโิภค

ดว้ย  และตอ้งการมสีุขภาพแขง็แรง รปูรา่งไดส้ดัส่วน มผีวิพรรณด ีจงึบรโิภคมงัสวริตั ิ มงัสวริตั ิ 

ส่วนกลุ่มผู้บรโิภคที่มกีารตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆ ระดบัปาน

กลางส่วนใหญ่ไมแ่น่ใจ   

 

3. ข้อเสนอแนะ 
 

1. เนื่ องจากผู้บริโภคทัง้ 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันมากในเรื่องรายได้และ
การศึกษา  โดยกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมงัสวิร ัติเป็นประจ าส่วนใหญ่มีรายได้และ
การศึกษาสูงกว่ากลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิร ัติตามกาลเทศะ  ดังนั ้นส าหรับ
ผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจอาหารมงัสวิรตัิจงึควรเลอืกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มผู้บรโิภค
ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัเิป็นประจ า 

2. กลุ่มผู้บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัเิป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนหรอื
นกัศกึษา  แสดงว่าผูบ้รโิภคยุคใหม่หนัมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึน้  ดงันัน้การก าหนดกลยุทธท์ี่
เหมาะสมส าหรบัธุรกจิอาหารมงัสวริตัไิมค่วรละเลยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
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3. ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มตวัอยา่ง คอืต้องเป็นผู้ที่เคยบรโิภคผลติภณัฑ์
อาหารมงัสวริตั ิ ทีม่อีายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปซึง่เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มจงึมีขอ้จ ากดัในเรื่องของ
จ านวนแบบสอบถามซึง่เป็นเครือ่งมอืในการศกึษาซึง่ไมเ่ป็นไปตามจ านวนทีต่ ัง้ไว ้ ในการศกึษา
ครัง้ต่อไปจงึควรเลอืกสถานทีซ่ึง่เป็นแหล่งรวมของผูร้บัประทานผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ เช่น  
รา้นอาหารเจ  หรอืโรงทาน  เป็นตน้ 

4. ผลการศกึษาในครัง้น้ีมบีางปจัจยัที่ผู้บรโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัิมคีวาม
คิดเห็นใกล้เคียงกัน  ในการศึกษาครัง้ต่อไปจึงอาจตัดบางปจัจัยน้ีได้  และหาปจัจยัอื่นที่
เหมาะสมกบัเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มในขณะนัน้ 
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ภำคผนวก ก 

แบบสอบถำมกำรแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์ำหำรมงัสวิรติัในเขต

กรงุเทพมหำนคร  โดยใช้ปัจจยัทศันคติต่อส่ิงกระตุ้นทำงกำรตลำดและส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ 

 

 
 

 

 

 

ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบสอบถำม 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รโิภค 

ค ำช้ีแจง  กรณุาท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง  หน้าขอ้ทีท่่านเลอืก (เพยีงค าตอบเดยีว) 

1. โปรดระบุเพศของท่าน 

  หญงิ  ชาย 

2. ปจัจบุนัท่านอาย ุ

 15-25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55ปี มากกว่า56 ปี 

3. ท่านนบัถอืศาสนา 

  พุทธ ครสิต ์  อสิลาม  อื่นๆ 

4. ระดบัการศกึษาสงูสุด 

 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท สงูกว่าปรญิญาโท 

5. อาชพีหลกัของท่าน 

 นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ขา้ราชการหรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ 

 พนกังานบรษิทัเอกชน ประกอบธุรกจิส่วนตวั 

6. รายไดข้องท่านต่อเดอืน 

 ต ่ากว่า 15,000 บาท   15,001-20,000 บาท 

  20,001-30,000 บาท  30,001-50,000 บาท    50,001 บาท ขึน้ไป 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวชิา  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ประจ าภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556  มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย  เรื่องการการแบง่กลุม่ผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใินกรงุเทพมหานคร  โดยใชป้จัจยัสิง่กระตุน้ทางการตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ  ซึง่

มไิดเ้กีย่วขอ้งและมผีลประโยชน์ต่อบรษิทัเอกชนแต่อยา่งใด 

 ในโอกาสนี้ขอขอบคณุทกุทา่น  ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามครัง้นี้เป็นอย่างสงู 

วตัถปุระสงค ์

1.  เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นทศันคตต่ิอสิง่กระตุน้ทางการตลาดและสิง่กระตุน้อื่นๆ  ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใินเขตกรงุเทพมหานคร   

2.  เพื่อศกึษาการแบ่งกลุม่ผูบ้รโิภคผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัใิน จ.กรงุเทพมหานคร  โดยใชป้จัจยัดา้นพฤตกิรรมในการบรโิภค 
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7. ท่านเคยรบัประทานอาหารมงัสวริตัหิรอืไม่ 

  เคย    ไมเ่คย 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มลูความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค  สิง่กระตุน้ทางการตลาดต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์

อาหารมงัสวริตั ิ

ค ำช้ีแจง  โปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านในค าถามต่อไปนี้โดยใสเ่ครื่องหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของท่าน 
 

ส่ิงกระตุ้นทำงกำรตลำด 
(Product-Price-Place-Promotion) 

ไม่เหน็
ด้วยอย่ำง

ย่ิง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เหน็ด้วย เหน็ด้วย
อย่ำงย่ิง 

ด้ำนผลิตภณัฑ์-คณุค่ำ      
1. ท่านคดิว่าอาหารมงัสวริตัมิปีระโยชน์ต่อร่างกายตาม
หลกัโภชนาการ 5 หมู ่

     

2. ท่านคดิว่าการบรโิภคอาหารมงัสวริตัสิามารถป้องกนั
โรครา้ยแรง เช่น มะเรง็ หวัใจ ได ้

     

3. ท่านคดิว่าอาหารมงัสวริตัชิว่ยใหร้่างกายมรีะบบ
ขบัถ่ายทีด่ขี ึน้ 

     

ด้ำนผลิตภณัฑ์-ลกัษณะและรสชำติ      
4. ท่านคดิว่าอาหารมงัสวริตัมิรีสชาตอิร่อย และถูกปาก      
5. ท่านคดิว่าอาหารมงัสวริตัมิสีสีนัน่ารบัประทาน      
6.  ท่านคดิว่าอาหารมงัสวริตัมิรีายการหลากหลายให้
เลอืกรบัประทาน 

     

ด้ำนรำคำ      
7. ท่านคดิว่าอาหารมงัสวริตัมิรีาคาถกูกว่าอาหาร
ประเภทอื่น   

     

8. ท่านคดิว่าการบรโิภคอาหารมงัสวริตัจิะช่วยประหยดั
ค่าใชจ้่าย 

     

9. ท่านคดิว่าราคาของอาหารมงัสวริตัมิอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจในการบรโิภค 

     

ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย      
10. ท่านคดิว่าปจัจุบนัอาหารมงัสวริตัหิายงัซื้อไดย้าก  
และมจี านวนน้อย 

     

11. ท่านมกัจะซื้ออาหารมงัสวริตัจิากหา้งสรรพสนิคา้ 
หรอืรา้นสะดวกซื้อใกลบ้า้น 

     

12. ท่านคดิว่าควรมรีา้นจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหาร
มงัสวริตัเิพิม่มากขึน้ 

     

ด้ำนโปรโมชัน่      
13.ท่านคดิว่าการโฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจบรโิภค
ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ

     

14. ท่านคดิว่าโปรโมชัน่ลดแลกแจกแถมมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตั ิ
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ส่วนท่ี 3  ขอ้มลูความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค  สิง่กระตุน้อื่นๆ ต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหาร

มงัสวริตั ิ

ค ำช้ีแจง  โปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านในค าถามต่อไปนี้โดยใสเ่ครื่องหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความ

คดิเหน็ของท่าน 
 

ด้ำนอ่ืนๆ 
ไม่เหน็

ด้วยอย่ำง
ย่ิง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เหน็ด้วย เหน็ด้วย
อย่ำงย่ิง 

เทคโนโลยี      
15.ท่านคดิว่าแพต็เกจทีท่นัสมยัของผลติภณัฑอ์าหาร
มงัสวริตัมิผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

     

16.ท่านคดิว่ารปูแบบและการตกแต่งรา้นจ าหน่ายอาหาร
มงัสวริตัทิีท่นัสมยั  มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ 

     

17. ท่านมคีวามสนใจในการซื้อผลติภณัฑอ์าหารมงัสวริตัิ
ออนไลน์ 

     

รปูแบบกำรด ำเนินชีวิต      
18. ท่านมกัจะงดเวน้การบรโิภคเนื้อสตัวใ์นเทศกาลกนิเจ      
19. ท่านมกัจะบรโิภคอาหารมงัสวริตัใินวนัส าคญัต่างๆ  
ทางศาสนา 

     

20. ท่านมกัจะบรโิภคอาหารมงัสวริตัใินทุกวนัเกดิของ
ตนเอง 

     

21. ท่านเป็นคนชอบรบัประทานอาหารเพือ่สุขภาพ  และ
ใส่ใจเรือ่งสุขภาพอยู่แลว้ 

     

ควำมเช่ือ      
22. ท่านเชือ่ว่าอาหารมงัสวริตัเิป็นอาหารทีไ่มบ่าป 
เพราะไมเ่บยีดเบยีนชวีติสตัว ์และน าไปสู่เมตตาธรรม 

     

23. ท่านเชือ่ว่าการรบัประทานอาหารมงัสวริตัจิะท าให้
สุขภาพจติใจและชวีติดขี ึน้ 

     

ค่ำนิยม      
24. ท่านตอ้งการบรโิภคอาหารมงัสวริตั ิ ถา้มคีนใน
ครอบครวั  หรอืกลุ่มเพือ่นบรโิภคดว้ย 

     

25. ท่านตอ้งการมสีุขภาพแขง็แรง  รปูร่างไดส้ดัส่วน  มี
ผวิพรรณด ี จงึบรโิภคมงัสวริตั ิ

     

26. ท่านเหน็ว่าปจัจุบนัคนหนัมารบัประทานอาหารเพือ่
สุขภาพมากขึน้ท่านจงึบรโิภคดว้ย 
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ประวติัผูศึ้กษำ 

 
 นางสาววรรณภาวด ี ทองใบ  เกดิเมือ่วนัที ่11  มนีาคม  2530  ส าเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตร ี หลกัสตูรศลิปะศาสตรบ์ณัฑติ คณะมนุษยศาสตร ์ สาขาภาควชิาภาษาจนี  จาก 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง ในปีการศกึษา 2552  ปจัจุบนัท างานที่

บรษิทั บ.ีวาย.คอโพเรชัน่ จ ากดั  ตัง้แต่ปี 2556  จนถงึปจัจบุนั 




