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บทคดัย่อ 

ช่ือเร่ืองการศึกษาอิสระ ความตั้ งใจในบริโภคอาหารมังสวิ รั ติของประชากรท่ีเข้าว ัด 

ชลประทานรังสฤษด์ิ นนทบุรี 

ช่ือผูเ้ขียน พ.ม. ธนธรณ์ คูสูงเนิน 

ช่ือปริญญา   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวชิา   การตลาด 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  ดร.วชัรพงษ ์ตนัฑพ์รชยั 

การวิจัยเร่ือง ความตั้ งใจในบริโภคอาหารมังสวิรัติของประชากรท่ีเข้าวดัชลประทาน

รังสฤษฏ ์นนทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อตอ้งการศึกษาอิทธิพลของความคุม้ค่าต่อความตั้งใจใน

การบริโภคอาหารมงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษด์ิ นนทบุรี 2.เพื่อตอ้งการศึกษา

อิทธิพลของความปลอดภยัต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทาน

รังสฤษด์ิ นนทบุรี 3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของศาสนาต่อความตั้ งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติของ

ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษด์ิ นนทบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การวิจยั คือกลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี เพื่อการสร้างการรับรู้ถึง

คุณประโยชน์ในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ อน่ึงเน่ืองจากจ านวนประชากรในท่ีเขา้วดัชลประทาน

รังสฤษฎ ์เป็นประชากรท่ีมาจากหลายจงัหวดั จึงส่งผลใหไ้ม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดั

ได ้เม่ือไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดัได ้การค านวณหากลุ่มประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีจึงไดใ้ช ้ 

สูตรวธีิการค านวนของ (Cochrane) เป็นการค านวนท่ีไม่ทราบขนาดกลุ่มประชากรท่ีแน่นอน 

และตอ้งการประมาณค่าสัดส่วนของกลุ่มประชากร  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.

ค  าถามส่วนบุคคล ประกอบดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. ค  าถามเก่ียวกบัความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ์ 
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นนทบุรี ประกอบดว้ยดา้นความคุม้ค่าในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ ความปลอดภยั ปัจจยัด้าน

ศาสนา  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ไม่ท าใหค้วามตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทาน

รังสฤษฏ์ นนทบุรีต่างกัน และปัจจัยด้านความคุม้ค่าในการบริโภคอาหารมังสวิรัติ ด้านความ

ปลอดภยั และดา้นปัจจยัดา้นศาสนามีผลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดั

ชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี  

ผลการศึกษาพบว่า  
1. ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทาน

รังสฤษฏ์ นนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.148 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทั้งดา้นการคาดหวงัท่ีจะไดบ้ริโภคอาหาร
มงัสวิรัติทุกวนั ด้านการซ้ืออาหารมงัสวิรัติทุกคร้ังท่ีมีโอกาส ด้านการแนะน าการบริโภคอาหา
มงัสวรัิติแก่ครอบครัวและคนรอบขา้ง อยูใ่นระดบัคะแนนปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทาน

รังสฤษฏ ์นนทบุรี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวจิยัไดด้งัน้ี คือปัจจยัส่วนบุคคลทุก

ปัจจยัไม่มีความแตกต่างกนัในความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทาน

รังสฤษฏ ์นนทบุรี 

 3. ผลการวเิคราะห์ตวัแปรตน้ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวรัิติของประชากร

ท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี สามารถสรุปการวจิยัไดด้งัน้ี 

  3.1 ตวัแปรตน้ดา้นความคุม้ค่า1 ความคุม้ค่า3 ความเช่ือ1 ความเช่ือ2 และความเช่ือ3 

มีผลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหต้วัแปรทั้ง 5 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
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ตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี ไดร้้อยละ 56.0 

หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 56.0 และมีความคลาดเคล่ือนของพยากรณ์ท่ี ± 0.195 

จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้่า  ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ์อาศยัปัจจยัดา้น

จิตส านึกมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้มีความตั้งใจในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ คือประชากรท่ี

เขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ์มีความคิดท่ีจะบริโภคอาหารมังสวิรัติทุกๆ วนั และบริโภคอาหาร

มงัสวรัิติเพราะมีความเช่ือวา่จะไดบุ้ญ 

ประชากรท่ีเข้าว ัดชลประทานรังสฤษฏ์อาศัยปัจจัยด้านความมีร่างกายแข็งแรงเม่ือ

รับประทานอาหารมงัสวิรัติเป็นอนัดบัรองลงมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้มีความตั้งใจในการบริโภค

อาหารมงัสวิรัติ คือมีความคิดว่าอาหารมงัสวิรัติท าใหร่้างกายแขง็แรง ช่วยต่อตา้นโรคและช่วยปรับ

สมดุลร่างกาย 

ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ์อาศยัปัจจยัด้านความเป็นอยู่ของสัตวเ์ป็นอนัดบั

รองลงมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหมี้ความตั้งใจในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ คืองดการบริโภคเน้ือเพื่อ

ไม่ส่งเสริมการฆ่าสัตวแ์ละตอ้งการเพิ่มจ านวนสัตวม์ากข้ึน มีความเห็นใจอยากรักษาชีวิตสัตว ์และ

อยากใหส้ัตวป์ลอดภยั 

ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ์อาศยัปัจจยัดา้นอตัลกัษณ์ทางจริยธรรมเป็นอนัดบั

รองลงมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้มีความตั้งใจในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ คือประชากรท่ีเขา้วดั

ชลประทานรังสฤษฏมี์จิตเมตตา มีจิตใจอ่อนโยน และชอบช่วยเหลือสัตว ์

ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏอ์าศยัปัจจยัความคุม้ค่าเก่ียวกบัราคาในการซ้ืออาหาร

มงัสวิรัติเป็นอนัดบัรองลงมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้มีความตั้งใจในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ คือ

ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏเ์ช่ือวา่อาหารมงัสวิรัติมีราคาไม่แพง หาซ้ือไดง่้าย และมีราคา

เหมาะกบัปริมาณของอาหาร 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การบริโภคอาหารท่ีดีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ ให้ไดส้ารอาหารท่ีเหมาะสมกบัอาย ุเพศ 

และกิจจกรรมทางร่างกาย ไม่บริโภคหนักไปขา้งใดขา้งหน่ึงมากเกินไป จะท าให้ร่างกายได้รับ

สารอาหารเหมาะสมส่งผลให้ร่างกายมีความแข็งแรง และมีภูมิตา้นทานก็จริง แต่ก็ยงัมีอีกหน่ึง

ทางเลือกท่ีน่าสนใจและไดรั้บความสนใจมากกคื็อ การบริโภคอาหารมงัสวรัิติ ซ่ึงการบริโภคอาหาร

มงัสวิรัติเป็นการบริโภคอาหารจ าพวก พืช ผกั ผลไม ้นม ไข่ ปราศจากเน้ือสัตว ์ซ่ึงจะช่วยลดความ

เส่ียงจากการเป็นโรคต่างๆได ้

การรับประทานอาหารท่ีประกอบดว้ยอาหารจากพืช ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีรับรู้อยูท่ ัว่ๆไป 

แต่ความจริงแลว้การรับประทานอาหารท่ีประกอบจากพืชน้ีมีมาตั้งแต่โบราณตามความรู้ ปรัชญา 

และเหตุผลทางศาสนา รวมถึงเหตุผลดา้นสุขภาพดว้ย ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาประชากร

ทัว่ไปไดรั้บรู้เก่ียวกบัความส าคญัดา้นโภชนาการและวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนวา่การบริโภค

อาหารท่ีประกอบจากพืชในปริมาณสูง ไม่ค่อยมีแนวโน้มท่ีจะเกิดโรคเร้ือรัง เช่นโรคหัวใจ โรค

หลอดเลือด มะเร็งบางชนิด โรคเบาหวาน และโรคอว้น (Silva ,2015) 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพื่อตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ เพศ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 

2. เพื่อตอ้งการศึกษาอิทธิพลของความคุม้ค่า ความปลอดภยั ปัจจยัดา้นศาสนาต่อความตั้งใจ

บริโภคอาหารมงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 เป็นแนวทางและขอ้มูลในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติให้กบัผูท่ี้มีความสนใจในการบริโภค

อาหารมังสวิรัติ สามารถตัดสินใจบริโภคได้ เม่ือรับรู้ถึงคุณค่าและความปลอดภัยของอาหาร

มังสวิรัติเพื่อเป็นแนวทางให้กับผูท่ี้มีความเช่ือทางศาสนา และเห็นความส าคัญต่อสัตว์ ได้มี
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ทางเลือกในการบริโภคมากยิ่งข้ึน และเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษา และสนใจในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไป 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัอาหารมงัสวรัิติ 

 ปัจจุบนัการบริโภคอาหารมงัสวิรัติในส่วนอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ ไม่ไดอิ้งกบัค าสอนทาง

ศาสนาหรือความเช่ือท่ีไดรั้บมาจากแต่ละศาสนาแลว้ แต่เป็นการบริโภคท่ีมุ่งเนน้ไปในทางความ

ตอ้งการส่วนบุคคล เช่น บางคนตอ้งการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงจึงบริโภคอาหารมังสวิรัติ 

หรือไม่ตอ้งการสนบัสนุนการท าอุสาหกรรมปศุสัตวซ่ึ์งเช่ือว่าเป็นตน้เหตุท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดการ

เส่ือมโทรม หรือไม่ตอ้งการท่ีจะเบียดเบียนส่ิงท่ีมีชีวิตร่วมโลก จึงท าให้เกิดคนท่ีบริโภคอาหาร

มงัสวรัิติแบบยดืหยุน่ ซ่ึงสามารถแบ่งออกตามท่ีเห็นทัว่ ๆ ไปได ้9 ประเภทคือ 

 1.1 มงัสวิรัติบริสุทธ์ิ (Pure Vegetarian) หรือมงัสวิรัติดั้งเดิม คือการท่ีงดเวน้จากการบริโภค

เน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสัตว ์หรือท่ีเกิดข้ึนจากสัตว ์

1.2 มงัสวิรัตินม-ไข่ (Lacto Ovo Vegetarian) คือการท่ีงดเวน้จากการบริโภคเน้ือสัตว ์แต่

บริโภคนม ผลิตภณัฑน์ม และไข่ได ้

1.3 มงัสวรัิติไข่ (Ovo Vegetarian) คือการท่ีงดเวน้จากการบริโภคเน้ือสัตว ์แต่บริโภคไข่ 

1.4 มงัสวิรัตินม (Lacto Vegetarian) คือการท่ีงดเวน้จากการบริโภคเน้ือสัตว ์แต่บริโภคนม 

และผลิตภณัฑน์ม 

1.5 มงัสวิรัติแบบเจ (J-Chinese Vegetarian) คือการท่ีงดเวน้จากการบริโภคเน้ือสัตว์และ

ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากสัตว ์หรือท่ีเกิดข้ึนจากสัตว ์และงดพืชท่ีมีกล่ินฉุน ซ่ึงเช่ือว่าเป็นพืชท่ีท าให้

อวยัวะภายในท่ีส าคญั ท างานไดไ้ม่ปรกติ 
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1.6 มงัสวิรัติแบบแมคโครไบโอติก (Macrobiotic) คือการท่ีงดเวน้จากการบริโภคเน้ือสัตว์

และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสัตว ์หรือท่ีเกิดจากสัตว ์นม ผลิตภณัฑน์ม ไข่ และจะบริโภคอาหารทอ้งถ่ิน

ตามฤดูกาล 

1.7 มงัสวรัิติพืชสด (Raw Food Eater) คือการท่ีงดเวน้จากการบริโภคเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์

ท่ีท าจากสัตว์ หรือท่ีเกิดจากสัตว์ บริโภคพืช ผกั ผลไม้ท่ีสดหรือดิบ ไม่ผ่านการหุงต้ม หรือ

กระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะท าใหสุ้ก 

1.8 มงัสวิรัติผลไม ้(Fruitarian) คือการท่ีงดเวน้จากการบริโภคเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์ท่ีท า

จากสัตว ์หรือท่ีเกิดจากสัตว ์จะบริโภคเฉพาะผลไมแ้ละถัว่ รวมถึงธญัพืช เนน้เป็นของท่ียงัสด 

1.9 มงัสวิรัติแบบวีแกน (Vegan) คือการท่ีงดเวน้จากการบริโภคเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑท่ี์ท า

จากสัตว ์หรือท่ีเกิดข้ึนมาจากสัตว ์เช่น ไข่ นม น ้าผึ้ง รังนก เป็นตน้ เนน้บริโภคอาหารจ าพวกพืชผกั

ผลไม ้( อุสาหกรรมพฒันานมูลนิธิเพื่อสถาบนัอาหาร , 2562 ) 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

 ( ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม, 

2562 ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริโภคไวว้่า การใชจ่้ายซ้ือสินคา้และบริการเพื่อสนองความ

ตอ้งการในการอุปโภคและบริโภคแขงแต่ละบุคคล ซ่ึงความหมายในทางของเศรษฐศาสตร์ไม่ได้

หมายเอาเพียงการรับประทานอาหารเท่านั้น แต่รวมถึงการใชสิ้นคา้และบริการอ่ืนๆ อีกดว้ย เช่นการ

ดูหนงั การซ้ือเส้ือผา้ของใช ้การเช่าบา้นเป็นตน้ และไดก้ล่าวถึงความหมายของผูบ้ริโภคไวว้่า ผูซ้ื้อ

สินคา้และบริการเพื่อตอบสนองตนเอง และมีส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บคือ ความพอใจสูงสุด

จากสินคา้หรือบริการท่ีตนเองไดซ้ื้อมา และยงัมีค  าเรียกถึงผูบ้ริโภคอีกต่างๆมากมาย เช่น ผูซ้ื้อ ผูฟั้ง 

ผูเ้ช่า ผูเ้ล่น เป็นตน้ 

 การบริโภคเพื่อสุขภาพกล่าวคืออาหารนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูบ้ริโภค เม่ือ

บริโภคถูกตอ้งตามหลกัและและเหมาะสมจะท าให้ผูบ้ริโภคมีสุขภาพร่างกายท่ีดีแข็งแรง เพราะ
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อาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ท าให้ร่างกายเติบโต ซ่อมแซมร่างกาย ให้พลงังานท่ีจ าเป็น ควบคุม

ปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกายและช่วยตา้นทานโรคต่างๆ ใหก้บัร่างกาย 

3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภค 

 ( อภิวิทย ์ย ัง่ยนืสถาพร , 2558 ) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล

เก่ียวกบัการซ้ือการใชสิ้นคา้และการใชบ้ริการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีประกอบไปดว้ย

การตดัสินใจซ้ือก่อนและหลงั 

 ( ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม, 

2562 ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริโภคไวว้่า การใชจ่้ายซ้ือสินคา้และบริการเพื่อสนองความ

ตอ้งการในการอุปโภคและบริโภคของแต่ละบุคคล ซ่ึงความหมายในทางของเศรษฐศาสตร์ไม่ได้

หมายเอาเพียงการรับประทานอาหารเท่านั้น แต่รวมถึงการใชสิ้นคา้และบริการอ่ืนๆ อีกดว้ย เช่นการ

ดูหนงั การซ้ือเส้ือผา้ของใช ้การเช่าบา้นเป็นตน้ 

 (นัทธมน เดชประภัสสร, 2558) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการเลือกซ้ือและใชสิ้นคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ โดยเร่ิมจากส่ิง

กระตุ้นจากการตลาดและส่ิงกระตุ้นทางส่ิงแวดล้อมไปกระตุ้นการรับรู้ของผู ้บริโภคและ

กระบวนการทางจิตวิทยาร่วมกบัลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภค ส่งผลให้เกิดกระบวนการตดัสินใจ

และการตดัสินใจซ้ือ 

4. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการตัดสินใจในการบริโภค 

 กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติเม่ือวดัตามแรงจูงใจสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ระดบั

ความส าคญัของส่วนปราะสมทางการตลาด คือ 

 กลุ่มท่ี 1 เรียกว่า “ผูต้อบสนองต่อ 7’P” เป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือมากท่ีสุด แต่มีส่วนแบ่งตลาด

นอ้ยสุด ใหค้วามสนใจในอาหารมงัสวิรัติมาก แต่กใ็หค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาดบริการ
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มากกว่า จะตอบสนองเม่ือมีโปรโมชัน่ เขา้ถึงไดง่้าย อยูใ่กลก้บัท่ีพกัของผูบ้ริโภค และอาหารตอ้งมี

รสชาติใกลเ้คียงกบัสัตวม์าก มีบรรจุภณัฑท่ี์ดี สดวกในการบริโภค 

 กลุ่มท่ี 2 เรียกว่า “ผูไ้ม่จริงจงัในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ” กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไม่ไดเ้ด่น

นักในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ คือไม่ได้ให้ความส าคญักบัการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ เม่ือมี

โอกาสก็สามารถบริโภคไดทุ้กวนั แต่ถา้ไม่มีโอกาสก็บริโภคอาหารชนิดอ่ืนได ้จะตอบสนองเม่ือ

อาหารมงัสวรัิติมีรสชาติท่ีใกลเ้คียงกบัเน้ือสัตวม์ากท่ีสุด และมีการบริการท่ีรวดเร็ว 

 กลุ่มท่ี 3 เรียกว่า “ผูเ้คร่งครัดในการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ” ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี เป็นผูท่ี้บริโภค

อาหารมงัสวิรัติมาเป็นเวลานาน ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัรสชาติท่ีตอ้งเหมือนเน้ือสัตว ์และเป็น

ผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติท่ีให้ความส าคญัในอาหารมังสวิรัติท่ีตอ้งไม่มีเน้ือผสมอยู่ ( บูรณี ศฤงฆ

ไพบูลย,์ 2558 )  

 การบริโภคอาหารมงัสวิรัติในปัจจุบนัแมจ้ะมีการเติบโตมาก แต่ก็เป็นเร่ืองยากส าหรับผูท่ี้

บริโภคอาหารมงัสวรัิติท่ีพึ่งเร่ิม แมก้ระทั้งผูท่ี้เร่ิมมานานแลว้กย็งัมีอุปสัคมากมายในการท่ีจะบริโภค

อาหารมงัสวรัิติในชีวิตประจ าวนั เพราะผูท่ี้ไม่บริโภคเน้ือสัตวอ์าจร่วมโต๊ะอาหารกบัผูอ่ื้นไดล้  าบาก 

ฉะนั้ นจึงท าให้เกิดกลุ่มคนกลุ่มใหม่ท่ีรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นคร้ังเป็นคราวเรียกว่า 

Flexitarian ท าใหค้นท่ีบริโภคอาหารมงัสวรัิติมีจ  านวนเพิ่มอยา่งมาก เพราะเป็นการท าไดง่้าย ( ภทัรา

นิษฐ ์เอ่ียมศิริ , 2562 )  

 นัทธมน เดชประภสัสร (2558) กล่าวถึง การตดัสินใจไวว้่า เป็นกระบวนการคิดอย่างมี

เหตุผลในการประเมิณเพื่อเลือกทางเลือกท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละดีท่ีสุด เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและ

วตัถุประสงคต์ามตอ้งการ 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงงานวิจยั

ต่างๆท่ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัท าข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดกรอบแนวคิดของ
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งานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดสร้างงานวิจัยเร่ือง ความตั้ งใจบริโภคอาหาร

มงัสวรัิติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี ดงัน้ี 

รูปภาพที ่1 
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สมมติฐานการวจิัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา น่าจะมีความสัมพนัธ์

กบัความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 

2. ปัจจยัดา้นความคุม้ค่า ประกอบดว้ย ดา้นความคุม้ค่าในเร่ืองราคา ดา้นความคุม้ค่าในเร่ือง

ของสารอาหาร และดา้นความมีร่างกายแขง็แรง ปัจจยัดา้นความปลอดภยัดา้นอาหาร ประกอบดว้ย 

ดา้นความปลอดภยัในการรับประทานอาหารมงัสวิรัติ ดา้นความปลอดภยัจากโรคต่างๆท่ีจะเกิดจาก

การบริโภคเน้ือสัตว ์และดา้นความสดใหม่ และปัจจยัดา้นศาสนา ประกอบดว้ย ดา้นอตัลกัษณ์ทาง

จริยธรรม ดา้นจิตส านึก และดา้นสวสัดิการของสัตว์ น่าจะมีอิทธิพลกบัความตั้งใจบริโภคอาหาร

มงัสวรัิติ 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวจิัย 

การทดสอบโดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึง

การหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาชตอ้ง มีค่ามากกว่า 0.70 จึงสามารถสรุปไดว้่าแบบสอบถาม

นั้นมีความน่าเช่ือถือ และไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั = 0.916 แสดงว่า ขอ้ค าถามมี

ระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเกบ็ขอ้มูลได ้เม่ือแยกตามดา้นจะไดค่้าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 

ตางรางท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวรัิติของกลุ่มประชากร

ท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี 

ค าถาม จ านวนข้อ ค่าความเช่ือมัน่ 
ดา้นความคุม้ค่าในการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 9 0.871 
ดา้นความปลอดภยัดา้นอาหาร 9 0.914 
ดา้นปัจจยัทางศาสนา 9 0.914 
ดา้นการตดัสินใจบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 3 0.781 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุด รวม 30 0.961 
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จากตางรางท่ี 1 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดา้นท่ีสูงท่ีสุด คือ ดา้นความปลอดภยัดา้น

อาหาร และดา้นปัจจยัทางศาสนา (α = 0.914) รองลงมา คือ ดา้นความคุม้ค่าในการบริโภคอาหาร

มงัสวิรัติ (α = 0.871) ดา้นท่ีต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการตดัสินใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติ (α = 0.781) และ

ค าถามทุกขอ้มีค่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.07 (α > 0.70) แสดงว่าตวัแปรแต่ละดา้นมีมาตรฐานความ

เช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง 

 3. หลังจากท่ีด า เ นินการแก้ไขส่วนท่ีบกพร่องของแบบสอบถามแล้ว  ผู ้วิจัย จึงน า

แบบสอบถามท่ีแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้
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6.การตรวจสอบอิทธิพลของตวัแปร Multicollinerity 

ตารางท่ี 4.25 เป็นตารางแสดงผลการวเิคราะห์ค่าอิทธิพลของตวัแปร 

ปัจจยั B Std.Error Beta t Sig. F Sig. 
Constant -.359 .195  -1.840 .066 55.261 0.000 
ความคุม้ค่า1 .147 .060 .111 2.459 .014*   
ความคุม้ค่า2 -.015 .071 -.011 -.216 .829   
ความคุม้ค่า3 .277 .061 .231 4.579 .000*   
ความปลอดภยั1 .000 .061 .000 -.005 .996   
ความปลอดภยั2 -.086 .080 -.070 -1.072 .284   
ความปลอดภยั3 .082 .078 .070 1.047 .296   
ความเช่ือ1 .155 .054 .152 2.853 .005*   
ความเช่ือ2 .317 .068 .270 4.687 .000*   
ความเช่ือ3 .165 .063 .146 2.594 .010*   

 

 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ตวัแปรทุกตวัมีค่า VIF < 4 และ Tolerance > 0.2 สามารถสรุปไดว้า่ 

ตวัแปรทุกไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์มากเกินไป  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติ

ของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ์ จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) พบว่า ตวัแปรตน้ท่ีสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร

มงัสวิรัติได ้และช้ีให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นความคุม้ค่า1 (Sig = 0.014) ดา้นความคุม้ค่า3 (Sig = 0.000) 

ดา้นความเช่ือ1 (Sig = 0.005) ดา้นความเช่ือ2 (Sig = 0.000)  ดา้นความเช่ือ3 (Sig = 0.010) โดยมี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าปัจจยัดงักล่าวสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การบริโภคอาหารมงัสวรัิติไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั ในขณะท่ีปัจจยัดา้นความคุม้ค่า2 (Sig = 0.829)  ความ

ปลอดภยั1 (Sig = 0.996) ความปลอดภยั2 (Sig = 0.284) ความปลอดภยั3(Sig = 0.296) ไม่มีระดบั
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นยัส าคญั แสดงวา่ปัจจยัดงักล่าวไม่สามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ

ไดอ้ย่างมีนยัส าคญั โดยตวัแปรตน้ท่ีมีอ  านาจพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด คือ ความเช่ือ2 โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.371 รองลงมาคือ ความคุม้ค่า3 มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 

0.277 ความเช่ือ1 มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.155 ความเช่ือ2 มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 

0.317 ความเช่ือ3 มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.165 ตามล าดบั ท าใหต้วัแปรทั้ง 5 ตวัน้ี สามารถ

อธิบายอิทธิพลท่ีมีต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติ ไดร้้อยละ 56.0 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อย

ละ 56.0 และมีความคลาดเคล่ือนของพยากรณ์ท่ี ± 0.195 ซ่ึงสามารถสร่างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี  

 Y = - 0.359 + 0.147(A1) + 0.277(A3) + 0.155(A7) + 0.317(A8) + 0.165(A9) 

สรุปผลการวจิัย 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวจิยั เร่ืองความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวรัิติประชากรท่ี

เขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง คิดเป็นร้อยละ 

52.25 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 % สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66 % ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.25 รายได ้นอ้ยกว่า 15000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.5 โดยสามารถสรุป

การวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทาน
รังสฤษฏ์ นนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.148 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทั้งดา้นการคาดหวงัท่ีจะไดบ้ริโภคอาหาร
มงัสวิรัติทุกวนั ด้านการซ้ืออาหารมงัสวิรัติทุกคร้ังท่ีมีโอกาส ด้านการแนะน าการบริโภคอาหา
มงัสวรัิติแก่ครอบครัวและคนรอบขา้ง อยูใ่นระดบัคะแนนปานกลาง 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทาน
รังสฤษฏ ์นนทบุรี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวจิยัไดด้งัน้ี คือปัจจยัส่วนบุคคลทุก
ปัจจยัไม่มีความแตกต่างกนัในความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทาน
รังสฤษฏ ์นนทบุรี 
 3. ผลการวเิคราะห์ตวัแปรตน้ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวรัิติของประชากร

ท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 

  3.1 ตวัแปรตน้ดา้นความคุม้ค่า1 ความคุม้ค่า3 ความเช่ือ1 ความเช่ือ2 และความเช่ือ3 

มีผลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหต้วัแปรทั้ง 5 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ

ตั้งใจบริโภคอาหารมงัสวิรัติของประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ ์นนทบุรี ไดร้้อยละ 56.0 

หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 56.0 และมีความคลาดเคล่ือนของพยากรณ์ท่ี ± 0.195 

จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้่า  ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ์อาศยัปัจจยัดา้น

จิตส านึกมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้มีความตั้งใจในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ คือประชากรท่ี

เขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ์มีความคิดท่ีจะบริโภคอาหารมังสวิรัติทุกๆ วนั และบริโภคอาหาร

มงัสวรัิติเพราะมีความเช่ือวา่จะไดบุ้ญ 

ประชากรท่ีเข้าว ัดชลประทานรังสฤษฏ์อาศัยปัจจัยด้านความมีร่างกายแข็งแรงเม่ือ

รับประทานอาหารมงัสวิรัติเป็นอนัดบัรองลงมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้มีความตั้งใจในการบริโภค

อาหารมงัสวิรัติ คือมีความคิดว่าอาหารมงัสวิรัติท าใหร่้างกายแขง็แรง ช่วยต่อตา้นโรคและช่วยปรับ

สมดุลร่างกาย 

ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ์อาศยัปัจจัยด้านความเป็นอยู่ของสัตวเ์ป็นอนัดบั

รองลงมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหมี้ความตั้งใจในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ คืองดการบริโภคเน้ือเพื่อ

ไม่ส่งเสริมการฆ่าสัตวแ์ละตอ้งการเพิ่มจ านวนสัตวม์ากข้ึน มีความเห็นใจอยากรักษาชีวิตสัตว ์และ

อยากใหส้ัตวป์ลอดภยั 
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ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏ์อาศยัปัจจยัดา้นอตัลกัษณ์ทางจริยธรรมเป็นอนัดบั

รองลงมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้มีความตั้งใจในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ คือประชากรท่ีเขา้วดั

ชลประทานรังสฤษฏมี์จิตเมตตา มีจิตใจอ่อนโยน และชอบช่วยเหลือสัตว ์

ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏอ์าศยัปัจจยัความคุม้ค่าเก่ียวกบัราคาในการซ้ืออาหาร

มงัสวิรัติเป็นอนัดบัรองลงมา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้มีความตั้งใจในการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ คือ

ประชากรท่ีเขา้วดัชลประทานรังสฤษฏเ์ช่ือวา่อาหารมงัสวิรัติมีราคาไม่แพง หาซ้ือไดง่้าย และมีราคา

เหมาะกบัปริมาณของอาหาร 

 


