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การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดับางพลี

ใหญ่ใน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อตอ้งการศึกษาอิทธิพลของความคุม้ค่า ความปลอดภยั และ

ศาสนาต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใช้ในการวิจยั คือกลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน เพื่อการสร้างการรับรู้ถึง

คุณประโยชนใ์นการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ อน่ึงเน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่

ใน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ค  าถาม

ส่วนบุคคล ประกอบดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2. 

ค  าถามเก่ียวกับความตั้ งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติของประชากรท่ีเข้าว ัดบางพลีใหญ่ใน 

ประกอบด้วยด้านความคุม้ค่าในการบริโภคอาหารมังสวิรัติ ความปลอดภยั และปัจจยัด้าน

ศาสนา  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ไม่ท าใหค้วามตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้

วดับางพลีใหญ่ในต่างกนั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดั
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บางพลีใหญ่ในได ้และช้ีให้เห็นว่าปัจจยัดา้นความคุม้ค่าเร่ืองราคา ความมีร่างกายแข็งแรง อตั-

ลกัษณ์ทางจริยธรรม จิตส านึกด้านสุขภาพ สวสัดิการของสัตว์ มีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี 

ระดับ 0.05 แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร

มงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ในไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  

 และไดพ้บว่ากลุ่มประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ในจะบริโภคอาหารมงัสวิรัติ ดว้ยอาศยั

จิตส านึกดา้นสุขภาพ คือมีความตอ้งการท่ีจะใหสุ้ขภาพของตนเองปราศจากโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน

จากการไม่บริโภคอาหารมงัสวิรัติ รองลงมาคือ ดา้นความมีร่างกายแขง็แรง คือมีความตอ้งการ

ให้ร่างกายตนเองแข็งแรงดว้ยเคร่ืองมือคือการกิน ไดแ้ก่การกินอาหารมงัสวิรัติชนิดต่างๆ ซ่ึง

สามารถป้องกนัโรคอนัจะเกิดจากเน้ือสัตวไ์ด ้รองลงมาคือ ดา้นสวสัดิการของสัตว ์คือความ

ตอ้งการท่ีจะให้สัตวมี์ความปลอดภยัจากการฆ่าเพื่อเป็นอาหารอนัเกิดข้ึนจากน ้ ามือของมนุษย ์

และเพื่อเป็นการอนุรักษณ์สัตวใ์ห้มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนไดอี้กดว้ย รองลงมาคือ ดา้นความคุม้ค่า

เร่ืองราคา คือประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ในนั้นมีการใหค้วามส าคญัเร่ืองราคาท่ีรองลงมาเป็น

อนัดับ 4  แสดงว่าในเร่ืองของราคาท่ีซ้ือในแต่ละคร้ังอาหารมงัสวิรัติไม่ได้มีผลมากต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นอตัลกัษณ์ทางจริยธรรม คือประชากรท่ีเขา้วดับางพลี

ใหญ่ในนั้นจากการวิเคราะห์ดว้ยสถิติขา้งดน้พบว่าเป็นคนท่ีมีจิตใจท่ีคิดช่วยเหลืออนุเคราะห์

สัตว ์มีความตอ้งการใหส้ัตวมี์การเป็นอยูโ่ดยปราศจากความระแวงภยั 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 อาหารมงัสวิรัติเป็นอาหารท่ีมีความเป็นมาท่ียาวนานมาก มีความนิยมในการบริโภคอยู่

มากในสมยัก่อนเหมือนกนั คือเร่ิมตั้งแต่สมยักรีซโบราณ ยคุของ ปีธาโกรัส (Pythagoras) ซ่ึงใน

ยคุของกรีซนั้นไม่มีความนิยมบริโภคเน้ือสัตว ์เพราะคนเหล่านั้นมีความเช่ือว่าการกินเน้ือสัตว์

เม่ือตนตายไปแลว้ วิญญาณของมนุษยส์ามารถไปเกิดในสัตวไ์ด ้และวิญญาณสัตวก์ส็ามารถไป

เกิดในมนุษยไ์ด ้อน่ึงในสมยัพุทธกาล อาหารมงัสวิรัติไดเ้ร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในประเทศอินเดีย ซ่ึง

สามารถรับรู้ไดจ้ากค าสอนของศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาฮินดู นิกายเจน พุทธศาสนา และลทัธิ

ศาสนาอ่ืนๆท่ีมาจากอินเดีย ซ่ึงหลกัๆอินเดียเป็นประเทศท่ีมีการบริโภคอาหารมงัสวิรัติมากถึง
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หลายล้านคน และจัดได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรท่ีบริโภคอาหารมังสวิรัติมากท่ีสุดในโลก 

(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2563)   

ในการขบัเคล่ือนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ การใส่ใจในเร่ืองการกินจึงเป็นเร่ืองท่ี

ส าคญั เพราะการท่ีกินมากหรือการกินไม่ถูกต้องด้วยหลกัโภชนาการสามารถก่อโรคต่างๆ

มากมายได ้เช่น โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคไตวายเร่ือรัง โรคมะเร็ง  เป็นตน้ ดงันั้นผูบ้ริโภคทุก

คนจึงตอ้งใส่ใจเป็นอยา่งมากในเร่ืองการรักษาสุขภาพดว้ยการทานอาหารก่อนป่วย (ส านกังาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2563 และชนญัญา พรศกัด์ิววิฒัน ์, 2560) 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1. เพื่อตอ้งการศึกษาอิทธิพลของความคุม้ค่า ความปลอดภยั และศาสนาต่อความตั้งใจ

บริโภคอาหารมงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นแนวทางและขอ้มูลในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติให้กบัผูท่ี้มีความสนใจใน

การบริโภคอาหารมงัสวิรัติ สามารถตดัสินใจบริโภคไดเ้ม่ือรับรู้ถึงคุณค่า และความปลอดภยั 

ของการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ และเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษส์ัตวท์างออ้ม ส าหรับผู ้

ท่ีมีความเช่ือทางศาสนาในการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัอาหารมงัสวรัิติ และพฤติกรรมทีส่่งพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 

 ความรู้ทีส่่งผลต่อการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 

 อาหารมงัสวิรัติ คืออาหารจ าพวก ผกั ผลไม ้พืชตระกูลถัว่ และธญัพืชต่างๆ ซ่ึงผูบ้ริโภค

อาหารมงัสวรัิติมกัจะบริโภคอาหารจ าพวกน้ี และเวน้การบริโภคเน้ือสัตว ์อน่ึงอาหารมงัสวิรัติมี

สารอาหารท่ีจะไดรั้บหลายอยา่งคือโปรตีนอนัเกิดจากนม ไข่ ถัว่ และธญัพืชต่างๆ , แคลเซียมมี

ส่วนช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน อนัเกิดจาก นม โยเกิร์ต ชีส พืชผกัใบเขียว เช่นคะนา้ บลอ็ค

โคล่ี และผลไม ้, ธาตุเหล็ก ช่วยเสริมสร้างเซลลเ์ม็ดเลือด อนัเกิดจาก ผลไมอ้บแห่ง ถัว่ ธัญพืช 

ซีเรียล , สังกะสี ช่วยเสริมสร้างเซลล ์และเอนไซม ์อนัเกิดจาก ขนมปัง นม และผลิตภณัฑท่ี์ท า
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จากนม , วิตามิน เสริมสร้างความแขง็แรงกระดูก ฟัน และกร้ามเน้ือ อนัเกิดจาก ไข่แดง ปลาท่ีมี

ไข่มนัสูง , วิตามิน B 12 ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง บ ารุงระบบประสาท อนัเกิดจาก เน้ือ

ปลาแซลมอน เน้ือปลาค็อด นม ชีส ไข่ ถัว่เหลือง  อย่างไรก็ดีอาหารมงัสวิรัติสามารถแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มๆไดด้งัน้ี (Pobpad , 2016) 

 มงัสวิรัติบริสุทธ์ิ (Pure Vegetarian หรือ Vegan) เน้นการบริโภคอาหารจ าพวกพืชผกั 

ผลไม้เพียงอย่างเดียว เวน้ขาดจากการบริโภคเน้ือสัตว ์หรือผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากเน้ือสัตว์ 

มงัสวิรัตินม (Lacto Vegetarian) เน้นการบริโภคอาหารจ าพวก พืช ผกั ผลไม ้ถัว่ และธัญพืช

ต่างๆ รวมทั้งนม ชีส และผลติภณัฑ์อ่ืนๆท่ีท าจากนม มงัสวิรัติไข่ (Ovo Vegetarian) เน้นการ

บริโภคอาหารจ าพวก พืช ผกั ผลไม ้ถัว่ และธญัพืชต่างๆ รวมทั้งไข่ มงัสวิรัตินมและไข่ (Lecto-

ovo Vegetarian) เนน้การบริโภคอาหารจ าพวก พืช ผกั ผลไม ้ถัว่ และธัญพืชต่างๆ รวมทั้งนม 

ชีส ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากนม และไข่ต่างๆ มงัสวิรัติปลา (Pescaterian หรือ Pesco-vegetarian) เนน้

การบริโภคอาหารจ าพวก พืช ผกั ผลไม ้ถัว่ และธัญพืชต่างๆ รวมทั้งเน้ือปลา และอาหารทะเล 

ก่ึงมงัสวิรัติ (Semi-vegetarian) เนน้การบริโภคอาหารจ าพวก พืช ผกั ผลไม ้ถัว่ และธญัพืชต่างๆ 

รวมทั้งนม ชีส ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากนม และไข่ แต่เวน้การบริโภคเน้ือสัตวสี์แดง หรือสัตวใ์หญ่

ต่างๆ แต่สามารถรับประทานเน้ือไก่ และปลาได ้(Pobpad , 2016 : ใจรัก ลอยสงเคราะห์ , 2557) 

2.แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัอาหารมงัสวรัิติทีม่คีวามเกีย่วข้องในศาสนา 

 โดยพื้นฐานท่ีสุดผูบ้ริโภคทุกคนลว้นแลว้บริโภคเพื่อตอ้งการสารอาหารท่ีเพียงพอต่อ

ร่างกายของตนเอง หรือก็คือการบริโภคเพื่อการด ารงอยู่อย่างปกติสุขในทุกๆวนั ซ่ึงในทาง

ศาสนานั้นการบริโภคอาหารก ็เพื่อการดบัทุกขเวทนาเก่าคือความหิวใหห้มดไป เพื่อการบรรเทา

เวทนา(ความรู้สึกหิว)ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงในแต่ละศาสนาก็มีความแตกต่างตามแต่ความ

เหมาะสมของขอ้อนุญาตของศาสนานั้นๆ อน่ึงการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ มีความเก่ียวขอ้งต่อ

หลายศาสนาดงัต่อไปน้ี  

ศาสนาพุทธ ไดมี้พระสูตรท่ีมีการพรรณนาถึงการบริโภคอาหารไวว้า่ การท่ีพุทธสาวกจะ

ท าการบริโภคอาหารจงบริโภคเปรียบประหน่ึงว่า ชายหญิงสามีภรรยาคู่หน่ึง เดินทางไกลมี

ความขาดแคลนดว้ยอาหารและน ้ า จ  าตอ้งฆ่าบุตรผูเ้ป็นท่ีรักกินเน้ือและเลือดเพื่อการรักษาชีวิต



5 
 

ของตนเองไวฉ้ะนั้น ซ่ึงมีความหมายว่าการจะบริโภคอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใด คือ

อาหารท่ีเป็นมงัสวิรัติ และไม่ใช่มงัสวิรัติก็ตาม ควรจะบริโภคเพียงเพื่อการด ารงอตัภาพให้อยู่

ต่อไปไดโ้ดยปราศจากความทุกข์อนัจะเกิดแต่ความหิว มิใช่เป็นการบริโภคอาหารเพื่อความ

สนุกสนาน เพื่อท าร่างกายให้ดูดี ประหน่ึงการบริโภคแต่ละคร้ังควรบริโภคเพื่อการมีเร่ียวแรง

เผยแพร่ศาสนา มิใช่การบริโภคเพื่อการติดใจในรสชาติของอาหาร (Komkrit Uitekkeng , 2018) 

 ลทัธิเต๋า ไดพู้ดถึงส่ิงวิเศษ 3 อยา่งท่ีคนเราควรท่ีจะมีคือ มีจิตใจโอบออ้มอารี รู้ประหยดั

มธัยสัถ ์และนอบนอ้มถ่อมตน โดยพูดถึงเร่ืองอาหารไวน้อ้ยมาก แต่กไ็ดแ้สดงทศันคติท่ีเนน้การ

กินอยูม่ธัยสัถเ์ป็นส าคญัไม่ยดึติดในรสชาตอาหาร (ผูจ้ดัการออนไลน ์, 2562) และยงัมีความเช่ือ

ว่าการไม่บริโภคเน้ือสัตวเ์ป็นการท าทานในการใหชี้วิตสัตว ์เพราะเม่ือไม่มีผูท่ี้บริโภคเน้ือสัตว์

คนฆ่าสัตวก์็จะไม่มี และการท่ีไม่บริโภคเน้ือสัตวน์ั้นก็จะส่งผลให้มีร่างกายแข็งแรง เพราะ

เน้ือสัตวมี์เช้ือโรคมาก เม่ือบริโภคเขา้ไปจะท าให้ไดรั้บเช้ือโรคนั้นไปดว้ย และลทัธิเต๋านั้นไม่

เพียงหา้มแต่เน้ือสัตวเ์ท่านั้น ยงัหา้มธญัพืช 5 ชนิดไดแ้ก่ ขา้วเจา้ ขา้วฟ่าง ขา้วสาลี ขา้วโอ๊ต และ

ถัว่ต่างๆ อีกดว้ย (Komkrit Uitekkeng , 2018) 

 ศาสนาพุทธในจีน แม้จะมีหลักไม่กินเน้ือเหมือนลัทธิเต๋า แต่ก็ไม่ได้มีการห้ามการ

บริโภคธัญพืชไว ้กลบัส่งเสริมให้บริโภคธัญพืชอีกดว้ยเน้ือจากเป็นอาหารชูให้เกิดพละก าลงั

นัน่เอง เช่นท่ีเห็นกนัทัว่ไปคือ ขา้วตม้ ท่ีท าจากขา้วสาลี เป็นอาหารท่ีพระจีนมกัจะฉนัในเวลาเชา้ 

โดยอาหารตามหลกันิกายความเช่ือของจีนจะเน้นรสชาติ 6 อย่างไดแ้ก่ เปร้ียว หวาน ฝาด ขม 

เคม็ และเผด็ อน่ึงอาหารมงัสวรัิติของศาสนาพุทธในจีนกคื็ออาหารเจนัน่เอง เพราะการฉนัเจของ

พระในศาสนาพุทธในจีนนั้นไม่ไดฉ้นัเน้ือเหมือนกนั (MGR online , 2560) 

 ศาสนาซิกขน์ามธารี มีแนวความคิดในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ เหมือนกบัอีกหลายๆ

ศาสนา และจะมีรายระเอียดดงัน้ีคือ ซิกขน์ามธารีจะไม่รับเน้ือสัตวท่ี์ไม่บริสุทธ์ิและไม่ตรงกบั

หลกัทางศาสนา การปรุงอาหารก็จะตอ้งปรุงจากวตัถุดิบธรรมชาติเท่านั้น คืออาหารเจ และ

เน้ือสัตว ์ท่ีจะเป็นการไม่เบียดเบียนต่อจิตวญิญาณของผูอ่ื้น (กระทรวงวฒันธรรม , 2561) 

 หลกัการกินเพื่อให้เกิดสุขภาพท่ีดีนอกจากเกิดจากการกินอาหารท่ีครบ 5 หมู่แลว้ ควร

พิจารณาอาหารมงัสวิรัติ ซ่ึงเป็นอาหารท่ีมาจากธรรมชาติ โดยอาหารท่ีมาจากธรรมชาติท่ีมีใน
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ปัจจุบนันั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ 1) อาหารท่ีมาจากธรรมชาติโดยตรง เช่น หวัหอม

สด หวักระเทียมสด น ้าผึ้งท่ีบีบคั้นจากรวงผึ้ง สมุนไพร พริกข้ีหนู เป็นตน้ ซ่ึงอาหารเหล่าน้ีจะใช้

เป็นส่วนผสมของอาหารเป็นประจ า อีกทั้งยงัใหคุ้ณค่าทางโภชนาการสูง แต่เราจะพบอาหารท่ี

ได้จากธรรมชาติโดยตรงในปริมาณท่ีน้อยในปัจจุบนั 2) อาหารท่ีปลอดสารเคมีในการผลิต 

ไดแ้ก่พืชผลการเกษรท่ีไม่มีการใชส้ารเคมีเป็นปุ๋ย หรือป้องกนัในการก าจดัศตัรูพืชในการปลูก 

เช่น ผกัปลอดสารพิษท่ีปลูกโดยใชมุ้ง้ ผกัท่ีปลูกโดยใชปุ๋้ยชีวภาพ ผกัพื้นบา้น รวมทั้งการปลูก

ผกัสวนครัวไวเ้พื่อเป็นการบริโภคในครัวเรือน 3) อาหารท่ีผา่นการแปรรูปนอ้ย เพื่อคงความเป็น

ธรรมชาติไวม้ากท่ีสุด เช่น ผกั ผลไม ้รวมถึงขา้วซ้อมมือ อาหารกลุ่มน้ีไดรั้บความสนใจจาก

ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตจึงไดผ้ลิตออกมาขายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดว้ยกลวิธีต่างๆ 

ของการตลาด  

ดังนั้น จากการท่ีอาหารมงัสวิรัติได้เป็นท่ีมีความนิยมในศาสนาแต่ละศาสนาแลว้ ยงั

สามารถสรุปไดว้่า เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนัน่เอง เพราะเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้ง

ดา้นสร้างเสริมภูมิคุม้กนั บรรเทาอาการ และรักษาโรคได ้มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระซ่ึงช่วยปรับ

สมดุลร่างกาย โดยใชห้ลกัการหยนิหยางตามปรัญญาเต๋า  (วารสารวทิยาลยัดุสิตธานี , 2563)  

ประเภทแรงจูงใจ 2 อย่างคือ 

 1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) มีความหมายว่า สภาวะของบุคคลท่ีมีความ

ตอ้งการเรียนรู้หรือเสาะแสวงหาส่ิงท่ีตนตอ้งการดว้ยตวัเอง โดยมิไดมี้บุคคลอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง 

อน่ึงแรงจูงใจภายในน้ีไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีเป็นเคร่ืองลอ้ใจจากส่ิงภายนอก เป็นพฤติกรรม

ท่ีเกิดจากภายในตวับุคคลนั้นโดยผ่านการตริตรองมาอย่างรอบครอบ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ , 

2563) ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี  

  - ความตอ้งการ (Need) เน้ืองดว้ยความตอ้งการปรากฏมีอยู่ภายในกบับุคคลทุก

คน ซ่ึงความตอ้งการน้ีจะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึนเพื่อบรรลุความพอใจ และเป้าหมายท่ีตนได้

ก าหนดไว ้

  - เจตนคติ (Attitued) หมายถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีมีผลเป็นบวก คือความคิดท่ีดี

นัน่เอง ซ่ึงความรู้สึกน้ีเป็นตวัช่วยกระตุน้ท าใหบุ้คคลสร้างพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
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  - ความสนใจพิเศษ (Spacial Interest) หมายความว่าแรงจูงใจชนิดพิเศษท่ีเกิดข้ึน

เพราะอาศยัความสนใจในส่ิงนั้นๆ หรือเร่ืองนั้นๆมากเป็นพิเศษ จนก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล (ธนสรณ์ ล าจวน , 2560) 

 2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) หมายถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาวะท่ีมีผล

โดยตรงต่อบุคคลแต่เป็นแรงกระตุน้ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก ซ่ึงสามารถน าพาบุคคลไปสู่การเกิด

พฤติกรรมท่ีช่วยท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนเองตั้งไว ้ ซ่ึงประกอบดว้ยแรงจูงใจเหล่าน้ีคือ (ชา

นนท ์อภิชยัณรงค ์, 2557) 

  - ความคาดหวงัหรือเป้าหมายของบุคคล การกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคล

ท่ีตั้งความคาดหวงัหรือเป้าหมายไว ้ยอ่มก่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของคนนั้นๆ 

  - ความรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลท่ีไดท้ราบวา่เม่ือท าส่ิง

น้ีแลว้จะไดรั้บส่ิงท่ีดีคือความกา้วหนา้ในเร่ืองนั้นๆ ยอ่มสามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมได ้เช่น คนท่ีตอ้งการช่วยรณรงคก์ารฆ่าสัตวด์ว้ยการริเร่ิมการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 

หรือคนท่ีมีความตอ้งการจะลดหุ่น กเ็ร่ิมหนัมาใหค้วามสนใจในการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 

  - บุคลิกภาพ แรงจูงใจของบุคคลท่ีมีความประทบัใจเพราะไปประสพ หรือเพราะ

การศึกษาถึงบุคลิกภาพท่ีตนมีความความหวงัวา่สามารถท าได ้ยอ่มสามารถก่อใหเ้กิดพฤติกรรม

ท่ีเป็นผลของแรงจูงใจได ้เช่น การบริโภคอาหารมงัสวิรัติสามารถสร้างรูปร่างท่ีดูดี สง่าผ่าเผย 

หรือกระฉบักระเฉง เป็นตน้ได ้

  - ส่ิงล่อใจ (Incentives) ปัจจยัภายนอกท่ีสามารถเป็นแรงกระตุน้สร้างพฤติกรรม

ไดน้ั้น เรียกว่าส่ิงล่อใจ เช่น การบริโภคอาหารมงัสวิรัติ เพราะเห็นว่าสัตวไ์ดรั้บความปลอดภยั 

และยงัสามารถท าใหร่้างกายไม่มีไขมนัเกินประมาณไดอี้กดว้ย (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ : ปัญญา

ยงค ์, 2563) 

3.กรอบแนวคดิการวจิัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

งานวิจยัต่างๆท่ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท าข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดกรอบ
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แนวคิดของงานวจิยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการจดัสร้างงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการบริโภคอาหารมงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน ดงัน้ี 

รูปภาพท่ี 1  

 

 

4.สมมติฐานการวจิัย 

1. ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร

มงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน 

 2. ปัจจยัด้านความปลอดภยัด้านอาหารมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมังสวิรัติของ

ประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน 
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 การทดสอบโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ตามวธิีการครอนบัค (Cronbach) 

   การทดสอบโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) ซ่ึงการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคตอ้ง มีค่ามากกว่า 0.70 จึง

สามารถสรุปไดว้า่แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ 

ตารางที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมังสวิรัติของกลุ่ม

ประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน 

ค าถาม จ านวนข้อ ค่าความเช่ือมัน่ 

(a) 
ดา้นความคุม้ค่าในการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 9 .932 
ดา้นความปลอดภยัดา้นอาหาร 9 .910 
ดา้นปัจจยัทางศาสนา 9 .946 
ดา้นการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 3 .854 

จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นถึงค่าความเช่ือมั่น (Cronbach’s alpha) ของค าถามใน

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดับาง

พลีใหญ่ใน ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามรายดา้นท่ีสูงท่ีสุดคือ ดา้นปัจจยัทางศาสนา มีค่า

อยู่ท่ี .946  ค่าท่ีรองลงมาคือ ดา้นความคุม้ค่าในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ มีค่าอยู่ท่ี .932 และ

ค่าท่ีต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ มีค่าอยู่ท่ี .854 และขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่าความ

เช่ือมัน่มากกวา่ 0.70 ซ่ึงแสดงวา่ตวัแปรแต่ละดา้นมีมาตรฐานความเช่ือมัน่ท่ีอยูใ่นระดบัสูง 
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การวเิคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 

 

 ตารางที ่4.24 การตรวจสอบความส าคญัของตวัแปร Multicllinerity และวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Coefficients 

Mode  Unstandardized 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) -0.367 0.201  -1.827 0.068   

 ความ
คุม้ค่าเร่ือง
ราคา 

0.2 0.067 0.141 2.978 0.003* 0.527 1.898 

ความ
คุม้ค่า
สารอาหาร 

-0.081 0.08 -0.058 -1.017 0.310 0.368 2.716 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 

 ความมี
ร่างกาย
แขง็แรง 

0.215 0.066 0.178 3.227 0.001* 0.389 2.568 

อาหาร
ออร์แกนิค 

0.021 0.064 0.017 0.338 0.736 0.465 2.149 

ความ
ปลอดภยั
การ

บริโภค 

-0.084 0.075 -0.07 -1.12 0.263 0.304 3.284 

ความสด
ใหม่ 

0.099 0.068 0.084 1.439 0.151 0.352 2.844 

อตัลกัษณ์
ทาง

จริยธรรม 

0.187 0.06 0.178 3.094 0.002* 0.358 2.793 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) 

 จิตส านึก
ดา้น

สุขภาพ 

0.280 0.075 0.229 3.741 0.000* 0.316 3.167 

สวสัดิการ
ของสัตว ์

0.213 0.069 0.187 3.07 0.002* 0.319 3.134 

R = 0.742 , R2= 0.550 , Adjusted R Square = 0.540 , SEE = 0.72644 

มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
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จากตารางท่ี 4.24 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

พบว่าตวัแปรตน้สามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากร

ท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ในได ้และช้ีใหเ้ห็นว่าปัจจยัดา้นความคุม้ค่าเร่ืองราคา (Sig = 0.003) ความมี

ร่างกายแขง็แรง (Sig = 0.001) อตัลกัษณ์ทางจริยธรรม (Sig = 0.002) จิตส านึกดา้นสุขภาพ (Sig 

= 0.000) สวสัดิการของสัตว ์(Sig = 0.002) โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 แสดงวา่

ปัจจยัดงักล่าวสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ี

เขา้วดับางพลีใหญ่ในไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั ในขณะท่ีปัจจยัดา้นความคุม้ค่าสารอาหาร (Sig = 0.310 

) อาหารออร์แกนิค (Sig = 0.736) ความปลอดภยัการบริโภค (Sig = 0.263) ความสดใหม่ (Sig = 

0.151) ตวัแปรเหล่าน้ีไม่มีระดบันยัส าคญั ไม่สามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภค

อาหารมงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ในไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  

 อน่ึงตัวแปรต้นท่ีมีอ านาจพยากรณ์ท่ีดี ท่ีสุด คือ จิตส านึกด้านสุขภาพโดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.280 รองลงมาคือความมีร่างกายแขง็แรงโดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.215 รองลงมาคือสวสัดิการของสัตวโ์ดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.213 รองลงมาคือความคุม้ค่าเร่ืองราคา โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.200 รองลงมาคืออตัลกัษณ์ดา้นจริยธรรม โดยมี

ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.187 ท าใหต้วัแปรทั้ง 5 น้ีสามารถอธิบายปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน ไดร้้อยละ 55.50 

หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 55.50 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.201 ซ่ึง

สามารถสร้างสมการถดถอยไดด้งัน้ี  

 Y = -0.367 + 0.187(X1) + 0.200(X2) + 0.213(X3) + 0.215(X4) + 0.280(X5) 

 X1= อตัลกัษณ์ดา้นจริยธรรม 

 X2= ความคุม้ค่าเร่ืองราคา 

 X3= สวสัดิการของสัตว ์

 X4= ความมีร่างกายแขง็แรง 
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 X5= จิตส านึกดา้นสุขภาพ 

สรุปผลการวจิัย 

 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติคร้ังน้ีคือ กลุ่ม

ประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัเพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล

ท่ีบริโภคอาหารมงัสวิรัติไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได ้ความคุม้ค่าใน

การบริโภคอาหารมงัสวิรัติ แบ่งเป็นอีก 3 ขอ้คือ 1).ความคุม้ค่าในเร่ืองราคา 2).ความคุม้ค่าใน

เร่ืองสารอาหาร3).ความตอ้งการมีร้างกายแขง็แรง ความปลอดภยัดา้นอาหารแบ่งเป็นอีก 3 ขอ้คือ 

1).อาหารออร์แกนิค 2).ความปลอดภยัในการบริโภคสินคา้ท่ีเป็นมงัสวิรัติ 3).ความสดใหม่ และ

ปัจจัยทางศาสนา แบ่งเป็นอีก 3 คือ 1).อัตลักษณ์ทางจริยธรรม 2).จิตส านึกด้านสุขภาพ 3).

สวสัดิการของสัตว ์โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างคร้ังน้ีจ  านวนทั้งสิน 386 คน (แต่ท าการส ารวจทั้งหมด 

400 คน) 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร

มงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน พบวา่กลุ่มประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ในท่ีเป็น

กลุ่มประชากรตวัอย่างเป็นเพศหญิง 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 ในด้านอายุมีอายุ 20-30 ปี 

จ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 สถานภาพโสด จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4  ระดบั

การศึกษาระดับปริญญาตรี จ  านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รายไดน้้อยกว่า 15,000 บาท 

จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัคะแนนปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.2433 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.16667 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการคาดหวงัท่ีจะไดบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติทุกวนั ดา้นการ

ซ้ืออาหารมงัสวรัิติทุกคร้ังท่ีมีโอกาส ดา้นการแนะน าการบริโภคอาหามงัสวรัิติแก่ครอบครัวและ

คนรอบขา้ง อยูใ่นระดบัคะแนนปานกลางทั้ง 3 ดา้น 

 2. ผลการเปรียบเทียบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ี

เขา้วดับางพลีใหญ่ใน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าไม่มีความ

ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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 3. ผลการวเิคราะห์ความคุม้ค่าเร่ืองราคา ความมีร่างกายแขง็แรง อตัลกัษณ์ทางจริยธรรม 

จิตส านึกดา้นสุขภาพ และสวสัดิการของสัตว ์ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการบริโภคอาหาร

มงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 3.1 ความคุม้ค่าเร่ืองราคา ความมีร่างกายแข็งแรง อตัลกัษณ์ทางจริยธรรมจิตส านึกดา้น

สุขภาพ และสวสัดิการของสัตว ์มีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของ

ประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ในมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหต้วัแปรทั้ง 5 น้ีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้

ว ัดบางพลีใหญ่ใน ได้ร้อยละ  55.50 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 55.50 และมีค่าความ

คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.201 

 จากการวิเคราะขา้งตน้นั้น พบว่ากลุ่มประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ในจะบริโภคอาหาร

มงัสวิรัติ ดว้ยอาศยัจิตส านึกดา้นสุขภาพ คือมีความตอ้งการท่ีจะใหสุ้ขภาพของตนเองปราศจาก

โรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการไม่บริโภคอาหารมงัสวรัิติ 

 รองลงมาคือ ดา้นความมีร่างกายแข็งแรง คือมีความตอ้งการให้ร่างกายตนเองแข็งแรง

ดว้ยเคร่ืองมือคือการกิน ไดแ้ก่การกินอาหารมงัสวิรัติชนิดต่างๆ ซ่ึงสามารถป้องกนัโรคอนัจะ

เกิดจากเน้ือสัตวไ์ด ้

 รองลงมาคือ ดา้นสวสัดิการของสัตว ์คือความตอ้งการท่ีจะใหส้ัตวมี์ความปลอดภยัจาก

การฆ่าเพื่อเป็นอาหารอนัเกิดข้ึนจากน ้ามือของมนุษย ์และเพื่อเป็นการอนุรักษณ์สัตวใ์หมี้จ านวน

เพิ่มมากข้ึนไดอี้กดว้ย 

 รองลงมาคือ ดา้นความคุม้ค่าเร่ืองราคา คือประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ในนั้นมีการให้

ความส าคญัเร่ืองราคาท่ีรองลงมาเป็นอนัดับ 4  แสดงว่าในเร่ืองของราคาท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง

อาหารมงัสวรัิติไม่ไดมี้ผลมากต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นอตัลกัษณ์ทางจริยธรรม คือประชากรท่ีเขา้วดับางพลีใหญ่ใน

นั้นจากการวิเคราะห์ดว้ยสถิติขา้งด้นพบว่าเป็นคนท่ีมีจิตใจท่ีคิดช่วยเหลืออนุเคราะห์สัตว ์มี

ความตอ้งการใหส้ัตวมี์การเป็นอยูโ่ดยปราศจากความระแวงภยั 


