
 

 
 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม  

จังหวดันครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายธีรเจต  รุ่งเรืองอยู่เยน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวจัิยนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2553 



การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม  

จังหวดันครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายธีรเจต  รุ่งเรืองอยู่เยน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวจัิยนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2553 



 

ท่ีประชุมสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร พิจารณาแลว้

อนุมติัใหก้ารวจิยั เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดั

นครปฐม” เสนอโดยนายธีรเจต รุ่งเรืองอยูเ่ยน็ มีคุณค่าเพียงพอท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาใน

รายวชิาสัมมนาปัญหาทางธุรกิจ ตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะวทิยาการจดัการ 

 

 

……………………………………….. 

(อาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ) 

หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

วนัท่ี…….เดือน……..………พ.ศ…….. 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท ์

 

คณะกรรมการสอบสัมมนาปัญหาทางธุรกิจ 

 

.....................................................................ประธานกรรมการ 

(อาจารย ์ดร.เกริกฤทธ์ิ  อมัพะวตั) 

........../.........................../.............. 

 

.....................................................................กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสพชยั  พสุนนท)์ 

........../.........................../.............. 

 

....................................................................กรรมการ 

(อาจารยน์พดล   โตวชิยักุล) 

........../.........................../.............. 

 

 



ค 
 

12500049: สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คาํสาํคญั: พฤติกรรมการบริโภค / อาหารเจ / มูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกกธีรเจต รุ่งเรืองอยูเ่ยน็: พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดั

นครปฐม อาจารยท่ี์ปรึกษา: ผศ. ประสพชยั พสุนนท.์ 71 หนา้. 

 

บทคัดย่อ 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม โดยการศึกษาจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน โดยวธีิการเก็บ

แบบสอบถาม จากผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมธรรม รับประทานอาหารเจ และจากการวิจยัจากเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 

กกกกกกกกผลการวจิยั พบวา่จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน มีอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ26.5 มีการนบัถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 98.8 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ41.5

ประกอบอาชีพอิสระ เช่น อาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั เป็นผูท่ี้มีรายไดอ้ยูท่ี่ 3,000 – 6,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 29.3 เป็นผูท่ี้รับประทานอาหารเจคิดเป็นร้อยละ 80.8  รับประทานอาหารเจเป็นประจาํ

คิดเป็นร้อยละ 62.5 พื้นฐานการรับประทานอาหารเจคิดเป็นร้อยละ 49.0 ระบุวา่มีพื้นฐานการ

รับประทานอาหารเจ มาจากการไดรั้บอนุตรวถีิธรรมและเกิดความเขา้ใจในธรรมะจึงรับประทาน

อาหารเจเพื่อสุขภาพท่ีดี แขง็แรง และเพื่อไม่ตอ้งการเบียดเบียนสัตว ์  การรับประทานอาหารเจร้อย

ละ 65.3 ระบุวา่การรับประทานอาหารเจส่งผลดีต่อสุขภาพมากท่ีสุด ผูท่ี้บริโภคอาหารเจส่วนใหญ่

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดไม่วา่จะเป็นทางดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั

มาก จากผลการวจิยั ผูว้จิยัไดมี้การเสนอวา่ควรท่ีจะมีการพฒันาปัจจยัทั้ง 7 ดา้นใหดี้มากยิง่ข้ึน

กวา่เดิมและควรจะมีการพฒันาปัจจยัดา้นต่างๆใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั ไม่วา่จะเป็น

ทางดา้นการบรรจุภณัฑ ์ มีการออกแบบท่ีทนัสมยัควบคู่ไปดว้ย การวจิยัในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึง

ปริมาณความตอ้งการร้านอาหารเจและผลิตภณัฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารเจ สามารถนาํ

ผลการวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารเจไดต่้อไปในอนาคต 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กกกกกกกกอาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์ ทุกเพศ ทุกวยั ถา้กิน

อาหารท่ีดีมีประโยชน์ก็จะช่วยใหร่้างกายมีสุขภาพแขง็แรง แต่ถา้กินอาหารท่ีไม่มีประโยชน์จะ

ส่งผลใหร่้างกายมีสุขภาพไมดี่ ก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลในร่างกายจึงทาํใหเ้กิดโรคต่างๆข้ึนได ้

อาหารท่ีดี ไม่ไดห้มายถึงอาหารท่ีมีราคาแพง หารับประทานยาก แต่หมายถึงอาหารท่ีใหส้ารอาหาร

จาํเป็นท่ีร่างกายตอ้งการอยา่งครบถว้น ผา่นกระบวนการปรุงท่ีละเอียด ประณีต พิถีพิถนั ไม่

ดดัแปลงวตัถุดิบและเคร่ืองปรุงมากเกินไปจนสูญเสียคุณค่าของอาหารนั้นไป 

กกกกกกกกปัจจุบนัสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ส่ิงแวดลอ้มถูกทาํลาย จึงทาํใหเ้กิด

โรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ทาํใหผู้ค้นหนัมาสนใจเก่ียวกบัสุขภาพและหาวธีิป้องกนัโรคภยักนัมากข้ึน 

โดยเฉพาะในเร่ืองของอาหารเพื่อสุขภาพ 

กกกกกกกกอาหารเจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูท่ี้รักสุขภาพ ผูค้นบางวฒันธรรม บางทอ้งถ่ินมี

เหตุผลต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเหตุผลทางศาสนา ลทัธิความเช่ือ หรือแมก้ระทัง่ งดรับประทานเน้ือสัตว์

เพื่อสุขภาพซ่ึงเป็นกระแสการบริโภคท่ีกาํลงัมาแรง ทั้งในรูปแบบของอาหารมงัสวิรัติ แมโครไอ-

ติกส์หรือชีวจิต  อาหารเจเป็นการรับประทานอาหารท่ีงดเวน้การรับประทานเน้ือสัตวแ์ละผกัฉุน 5 

ชนิด ไดแ้ก่ หวัหอม กระเทียม หลกัเกียว กุยฉ่าย ใบยาสูบ การแพทยจี์นบ่งวา่สาํหรับผูท่ี้ไม่กิน

เน้ือสัตว ์ ผกัฉุนทั้ง 5 ชนิดจะทาํลายธาตุนํ้า ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง ซ่ึงมีผลเสียต่อไต หวัใจ 

มา้ม ตบั และปอด ตามลาํดบั ผูท่ี้กินเจเคร่งครัดจะมีการถือศีล 5 ศีล 8 และปฏิบติัธรรมร่วมดว้ย 

จุดประสงคข์องผูท่ี้กินเจ พบวา่ การมีสุขภาพท่ีดีและแขง็แรงเป็นการแผเ่มตตาจิตแก่สรรพสัตว ์

และเพื่อตดักรรม (กญัญา กาํศิริพิมาน 2542 : 87) 

กกกกกกกกสาํหรับมูลนิธิปฐมธรรม อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม เป็นศูนยก์ลางธรรม

กิจฟาอีฉงเต๋อ อาณาจกัรธรรมประเทศไทย ท่ีเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรม ลาํดบัท่ี 482 ของ

ประกาศกระทรวงการคลงั สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ มูลนิธิปฐมธรรมเป็นสถาน

ธรรมท่ีเปิดประชุมธรรมทุกเดือน จะมีประชาชนเขา้มาร่วมประชุมธรรม โดยผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม

ธรรมนั้นจะตอ้งมีการรับประทานอาหารเจก่อนเขา้ร่วมประชุมธรรม ถือวา่เป็นการไม่เบียดเบียน 
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สรรพสัตวแ์ละยงัเป็นการสร้างกุศลอีกดว้ย จึงเป็นเหตุผลท่ีผูศึ้กษาสนใจศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเจและศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจ 

กกกกกกกกดว้ยกระแสการนิยมบริโภคอาหารเจท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนั ทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม รวมไปถึงปัจจยัทางการตลาด

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจวา่มีแนวทางในการเลือกบริโภคเป็นอยา่งไร เพื่อเป็นการ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมธรรม ณ            มูลนิธิ

ปฐมธรรม อาํเภอเมืองฯ จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกก2.เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

เจ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกกทาํการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมธรรมและรับประทานอาหารเจ ณ 

มูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม รวมทั้งส้ิน 400 คน 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1.ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลเก่ียวกบัการรับประทานอาหารเจ ของผูท่ี้เขา้

ร่วมประชุมธรรม ณ มูลนิธิปฐมธรรม อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกก2. ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมธรรม ณ มูลนิธิ     

ปฐมธรรม อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกก3. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจ 

กกกกกกกก4.สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํวจิยัในคร้ังน้ี ไปเป็นแหล่งขอ้มูลและประยกุตใ์ชเ้ป็น

แนวทางในการวางแผนและดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดของอาหารเจ 
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นิยามศัพท์ 

กกกกกกกกผูท่ี้รับประทานอาหารเจ หมายถึง ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมธรรม ณ มูลนิธิปฐมธรรม อาํเภอ

เมืองฯ จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกกพฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การแสดงออกของตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

สินคา้หรือบริการ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจ อาจเร่ิมจากการมีส่ิงเร้ามากระตุน้ใหเ้กิด

ความตอ้งการ เพื่อตดัสินใจซ้ือ เพื่อเป็นการตอบสนองในท่ีสุด 

กกกกกกกกอาหารเจ หมายถึง อาหารท่ีไม่มีเน้ือสัตวห์รือผลิตผลจากสัตว ์ (เช่น นม ไข่ เป็นตน้) 

และ ไม่ทานหรือเสพผกัฉุน 5 ชนิด ไดแ้ก่ 1. ผกัตระกลูหอมทั้งหลาย 2. กระเทียม 3.หลกัเกียวหรือ

กระเทียมโทน 4. กุยฉ่าย 5.ใบยาสูบ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ผูว้จิยั

ไดท้าํการคน้ควา้ เอกสาร และงานเขียนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกอาหารเจ 

กกกกกกกกพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกส่วนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกกมูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกกงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อาหารเจ 

กกกกกกกก“ อาหารเจ ”เป็นอาหารท่ีปรุงข้ึนมาจากพืชผกัธรรมชาติลว้นๆ ไม่มีเน้ือสัตวป์ะปนและ

ท่ีสาํคญัตอ้งไม่ปรุงดว้ยผกัฉุนทั้ง 5 ไดแ้ก่ กระเทียม หวัหอม หลกัเกียว กุย้ฉ่าย ใบยาสูบ อาจกล่าว

ไดว้า่ควบคู่ไปกบัการถือศีลกินเจ ซ่ึงจะเห็นไดม้ากในเทศกาลกินเจ คนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจวา่อาหาร

เจเป็นอาหารท่ีมีรสจืดชืดไม่อร่อย ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีผอดมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไม่มีโอกาสล้ิม

รสอาหารเจท่ีแทจ้ริงก็เป็นไปได ้ อาหารเจมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมต่างไปจากอาหารท่ีปรุงดว้ย

เน้ือสัตวโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่อาหารเจไม่มีกล่ินคาวใดๆเลย อาหารเจบางอยา่ง คนทัว่ไปท่ีรับประทาน

แต่อาหารเน้ือจะไม่มีโอกาสท่ีจกัหรือไดล้ิ้มรสเลยในชีวติ เน่ืองดว้ยอาหารเหล่านั้นทาํข้ึนเพื่อ

รับประทานกนัเฉพาะในบรรดากลุ่มของคนท่ีกินเจเท่านั้น  แต่ปัจจุบนัอาหารเจมีหลากหลาย

ประเภทท่ีเห็นตามทอ้งตลาด ซ่ึงดดัแปลงใหเ้หมือนกนัอาหารท่ีปรุงจากเน้ือสัตว ์ โดยสรุปแลว้

อาหารเจเป็นอาหารท่ีมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัผูบ้ริโภคจะมีวธีิการเลือกรับประทานอาหารเจ

ใหถู้กตอ้งและไม่เส่ียงต่อการเกิดโรคทางโภชนาการไดอ้ยา่งไร อาจกล่าวไดว้า่ผูค้นส่วนใหญ่ท่ี

รับประทานอาหารเจจะถือศีลปฏิบติัธรรมร่วมดว้ย คือ อาหารสาํหรับผูบ้าํเพญ็ศีล คนท่ีมีจิตใจสูง  

ไม่เบียดเบียน ทาํลายสัตวอ่ื์นเพื่อตนเอง(กญัญา กาํศิริพิมาน, 2542 หนา้ 87)                                  กก

กกกกกกกกอาหารเจเป็นอาหารท่ีปรุงโดยปราศจากเน้ือสัตวร์วมทั้งไม่มีส่วนประกอบอ่ืนใดท่ีนาํมา

จากเน้ือสัตวทุ์กประเภทและท่ีสาํคญัอาหารเจ งดเวน้การปรุงเสพพืชผกัฉุน 5 ประเภทอนัไดแ้ก่ 
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กกกกกกกก1.กระเทียม หมายรวมไปถึงหวักระเทียม ตน้กระเทียม 

กกกกกกกก2.หวัหอม หมายรวมไปถึงตน้หอม ใบหอม หอมแดง หอมขาว หวัหอมใหญ่ 

กกกกกกกก3.หลกัเกียว คือกระเทียมโทนจีน ลกัษณะคลา้ยหวักระเทียม แต่มีขนาดเล็กและยาวกวา่ 

กกกกกกกก4.กุย้ฉ่าย ใบคลา้ยหอม แต่แบนและเล็กกวา่ 

กกกกกกกก5.ใบยาสูบ หมายรวมไปถึงบุหร่ี ยาเส้น ของเสพติดมึนเมา 

กกกกกกกกผกัดงักล่าวเหล่าน้ี เป็นผกัท่ีมีรสหนกั กล่ินเหมน็คาวรุนแรงนอกจากน้ียงัมีพิษท่ีทาํลาย

พลงัธาตุทั้ง 5 ในร่างกายเป็นมูลเหตุใหอ้วยัวะหลกัสาํคญัภายในทั้ง 5 ทาํงานไม่ปกติ 

 

ตารางที ่1 ผกัฉุนทั้ง 5 ประเภทท่ีใหโ้ทษต่ออวยัวะหลกัภายใน 

 

พชืผกั 5 ชนิด อวยัวะหลกัภายในทั้ง 5  เบญจธาตุ (ธาตุสําคัญ 5 ) 

1. กระเทียม 

2. หวัหอม 

3. หลกัเกียว 

4. กุย้ฉ่าย 

5. ใบยาสูบ 

ทาํลายการทาํงานของ หวัใจ 

ทาํลายการทาํงานของ ไต 

ทาํลายการทาํงานของ มา้ม 

ทาํลายการทาํงานของ ตบั 

ทาํลายการทาํงานของ ปอด 

ซ่ึงกระทบกระเทือนต่อ ธาตุไฟในกาย 

ซ่ึงกระทบกระเทือนต่อ ธาตุนํ้าในกาย 

ซ่ึงกระทบกระเทือนต่อ ธาตุดินในกาย 

ซ่ึงกระทบกระเทือนต่อ ธาตุไมใ้นกาย 

ซ่ึงกระทบกระเทือนต่อ ธาตุโลหะในกาย 

ท่ีมา : มูลนิธิรัศมีธรรม, หวงัซ่ือไฉ่, การกินเจ (กรุงเทพมหานคร, 2552), 10.  

 

ความรู้เกีย่วกบัการรับประทานอาหารเจ 

กกกกกกกกความรู้ (Knowledge) เป็นส่ิงท่ีบุคคลรู้และเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงรวมกบั

ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งและเป็นส่วนประกอบสาํคญัประการหน่ึงท่ีจูงใจใหบุ้คคล

แสดงพฤติกรรมต่างๆ (กาญจนา บุตรจนัทร์ 2542:17) ความรู้เป็นการรับรู้ จาํ เขา้ใจในเร่ืองต่างๆท่ี

เกิดจากประสบการณ์และทศันะคติประกอบข้ึนจากความรู้ต่างๆ ท่ีเคยไดเ้รียนมาเทียบกบัลกัษณะ

ของส่ิงนั้นๆกบัความรู้ท่ีมีอยู ่

กกกกกกกกความรู้เป็นขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บ และเก็บรวบรวม

สะสมไว(้Green And Simons Morton, อา้งถึง เรณู กาวลิะ 2537) ซ่ึงการใหค้วามรู้ยงัแบ่งเป็นขั้นได ้ 

6 ขั้น คือ 

กกกกกกกก1.ความรู้ ความจาํ เป็นการสอนใหผู้อ่ื้นไดร้ะลึกเร่ืองราวต่างๆท่ีเคยมีประสบการณ์

มาแลว้ ก็คือความสามารถในการจดจาํส่ิงต่างๆได ้ ดงันั้นจึงมีการใชก้รรมวธีิต่างๆเพื่อใหผู้เ้รียน
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ระลึกถึงเร่ืองราวต่างๆ ทางดา้นสุขภาพ หรือส่ิงท่ีดีไม่ดีต่อร่างกายท่ีเคยพบเห็นไดย้นิหรือเคยมี

ประสบการณ์มาแลว้ 

กกกกกกกก2.ความเขา้ใจ เป็นการสอนใหผู้เ้รียนสามารถจบัใจความสาํคญัหรือแปลความหมายของ

ส่ิงของ หรือสัญลกัษณ์ท่ีพบเห็นไดถู้กตอ้ง ความเขา้ใจเป็นความสามารถท่ีจะยอ่ใจความสาํคญัของ

ส่ิงนั้น ตลอดจนสามารถตีความและจินตนาการท่ีพบเห็นกวา้งขวางไดถู้กตอ้ง 

กกกกกกกก3.การนาํไปใช ้ หมายถึง การท่ีผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ความเขา้ใจในส่ิงทีรู้ท่ีเห็นมา

แกไ้ขปัญหาและสถานการณ์ใหม่ไดผ้ลดี 

กกกกกกกก4.การวเิคราะห์ เป็นการสอนท่ีใหผู้เ้รียนแยกแยะเร่ืองราวต่างๆออกเป็นส่วนยอ่ยๆไดว้า่

ส่ิงนั้นประกอบไปดว้ยส่วนยอ่ยอะไรบา้ง ส่วนใดเป็นส่วนสาํคญัท่ีสุด มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร

หรือสัมพนัธ์กนัดว้ยการถือหลกัการหรือทฤษฎีใด 

กกกกกกกก5.การสังเคราะห์ เป็นการนาํส่ิงต่างๆหรือหน่วยต่างๆตั้งแต่ 2 ส่ิงเขา้ไปเป็นเร่ืองเดียวกนั

เพื่อเป็นส่ิงใหม่ เร่ืองใหม่ ท่ีมีคุณลกัษณะแปลกพิสดารไป จากส่วนประกอบยอ่ยของเดิมซ่ึงการ

รวมน้ี อาจเป็นการรวมวตัถุส่ิงของ ขอ้เท็จจริง ขอ้ความท่ีรวบรวมไดผ้นวกกบัความคิดเห็นส่วนตวั

เขา้ดว้ยกนั 

กกกกกกกก6.การประเมินค่า เป็นความสามารถสูงสุดดา้นสมองของผูเ้รียนท่ีสามารถพิจารณา

ตดัสินเร่ืองราวต่างๆ วา่ดีหรือไม่ดี เหมาะสมหรือไม่ พร้อมดว้ยเหตุผล การประเมินค่า เป็น

ความสามารถในการประเมินคุณค่าของส่ิงต่างๆ ดว้ยปัญญา 

กกกกกกกกจากความหมายของความรู้ดงักล่าวขา้งตน้ จึงอาจสรุปไดว้า่ ความรู้ คือส่ิงท่ีบุคคลรับรู้

หรือเขา้ใจ และเกิดจากการเรียนรู้ขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีบุคคลไดรั้บรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ การ

คน้ควา้ ของแต่ละบุคคลซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

 

จุดประสงค์หลกัของผู้ที่รับประทานอาหารเจ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 

กกกกกกกก1.เพือ่สุขภาพดีและแข็งแรง คือ เม่ือรับประทานติดต่อกนัช่วงหน่ึงจะทาํใหร่้างกายเกิด

การปรับตวัใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุลสามารถขบัของเสียต่างๆ ออกจากร่างกายได ้ปรับระบบไหลเวยีน

โลหิต ระบบทางเดินอาหารใหเ้สถียรภาพ แต่ตอ้งรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ และด่ืมนํ้าให้

เพียงพอ 

กกกกกกกก2.เพือ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ คือ อาหารเจเป็นอาหารท่ีปราศจากเน้ือสัตวแ์ละเน่ืองจาก

อาหารท่ีเรารับประทานในชีวติประจาํวนั ประกอบไปดว้ยเลือดเน้ือของสรรพสัตว ์ ผูมี้จิตเมตตามี

คุณธรรมและมีจิตสาํนึกอนัดีงาม เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ยอ่มไม่รับประทานเน้ือของสัตวเ์หล่านั้น ซ่ึงมี

เลือดเน้ือ จิตใจ และท่ีสาํคญัมีความรักตวักลวัตาย เช่นเดียวกบัคนเรา 
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กกกกกกกก3.เพือ่ตัดกรรม คือ การตระหนกัวา่การรับประทานซ่ึงอาศยัการฆ่าเอาเลือดเน้ือของ

ผูอ่ื้นมาเป็นของเราเป็นการสร้างกรรมเก่ียวกบัการฆ่าสัตวโ์ดยตรง แมว้า่จะไม่ไดเ้ป็นผูล้งมือฆ่าเอง

แต่การซ้ือมาจากผูอ่ื้นเหมือนกบัการจา้งฆ่า เพราะถา้ไม่มีคนรับประทานก็ไม่มีคนฆ่ามากมาย กรรม

ท่ีสร้างข้ึนจะติดตามเราในไม่ชา้ ท่ีทาํใหสุ้ขภาพร่างกายอายขุยัของเราสั้นลง เป็นบ่อเกิดของโรคภยั

ไขเ้จบ็ จากเวรกรรมซ่ึงรักษาไดย้ากและเร้ือรังดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ชีวิตมกัจะไม่เป็นสุข

เพราะมีแต่โรคภยัไขเ้จบ็ 

 

หลกัการรับประทานอาหารเจ 

กกกกกกกกในการรับประทานอาหารเจนอกจากจะตอ้งละเวน้เน้ือสัตว ์ และผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตว ์

แลว้ชาวเจยงัมีขอ้ปฏิบติัท่ีถือนิยมดงัน้ี 

กกกกกกกก1.งดพชืผกั 5 ชนิด  

กกกกกกกกงดพืชผกั 5 ชนิด อาหารเจหรืออาหารของผูถื้อศีลกินเจ เป็นอาหารท่ีปรุงข้ึนโดย

ปราศจากเน้ือเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์ และท่ีสาํคญัคือตอ้งงดการบริโภคพืชผกั 5 ชนิด 

ไดแ้ก่ 

กกกกกกกก- กระเทียม (หวัหอม ตน้กระเทียม) 

กกกกกกกก- หวัหอม (ตน้หอม ใบหอม หอมแดง หอมขาว หอมหวัใหญ่) 

กกกกกกกก- หลกัเกียว (ลกัษณะคลา้ยหวักระเทียม แต่เล็กกวา่) 

กกกกกกกก- กุย้ฉ่าย (ใบคลา้ยใบหอม แต่แบนและเล็กกวา่) 

กกกกกกกก- ยาสูบ (บุหร่ี ยาเส้น ของเสพติดมึนเมา) 

กกกกกกกกเหตุท่ีพืชผกัเหล่านั้นถูกจดัเป็นของตอ้งหา้มสาํหรับชาวเจ เน่ืองจากผกัท่ีมีรสหนกั กล่ิน

รุนแรง นอกจากน้ียงัเช่ือวา่มีสารพิษท่ีทาํลายพลงัธาตุทั้ง 5 ในร่างกายเป็นเหตุให้อวยัวะหลกัสาํคญั

ภายในทั้ง 5 ทาํงานไม่ปกติโดยเฉพาะผูท่ี้ปฏิบติัสมาธิกรรมฐาน ไม่ควรรับประทานอยา่งยิง่เพราะ

ผกัดงักล่าวมีฤทธ์ิกระตุน้จิตใจอารมณ์ใหเ้ร่าร้อน หงุดหงิด โกรธง่าย และยงัมีผลทาํใหพ้ลงัธาตุใน

กายรวมตวัไม่ติดอีกดว้ย  

กกกกกกกก2.รับประทานถั่ว 

กกกกกกกกการรับประทานอาหารเจควรท่ีจะรับประทานถัว่และพืชผกัผลไมใ้หค้รบสี ตามสีของ

ธาตุ 5 ดงัน้ี 

กกกกกกกก- สีแดง (แดง ส้ม แสด ชมพ)ู สัญลกัษณ์ธาตุไฟ 

กกกกกกกก- สีดาํ (นํ้าเงิน ม่วง) สัญลกัษณ์ธาตุนํ้า 

กกกกกกกก- สีเหลือง (เหลืองแก่ เหลืองอ่อน) สัญลกัษณ์ธาตุดิน 
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กกกกกกกก- สีเขียว (เขียวเขม้ เขียวอ่อน) สัญลกัษณ์ธาตุไม ้

กกกกกกกก- สีขาว (ขาวนวล ขาวสะอาด) สัญลกัษณ์ธาตุโลหะ 

 

ตารางที ่2 ผกั ผลไม ้แบ่งตามสีทั้ง 5 

 

หมู่สี ผกั ผลไม้ 

แดง 

ดาํ 

เหลือง 

เขียว 

ขาว 

มะเขือเทศ พริกสุก แครอต  ฯลฯ 

มะเขือม่วง เผือก เห็ดหูหนู ฯลฯ 

ฟักทอง ขา้วโพด พริกเหลือง ฯลฯ 

คะนา้ ถัว่ฝักยาว ผกับุง้ ฯลฯ 

ผกักาดขาว กะหลํ่าดอก ฯลฯ 

มะละกอ ส้ม แตงโม ฯลฯ 

ละมุด ลูกหวา้ องุ่น ฯลฯ 

มะม่วง กลว้ย ทุเรียน ฯลฯ 

ฝร่ัง ชมพู ่มะเฟือง ฯลฯ 

มะพร้าว นอ้ยหน่า ฯลฯ 

 

 

ธาตุทั้ง 5 สี ถั่วแต่ละสี บํารุงอวยัวะ 

ธาตุไฟ 

ธาตุนํ้า 

ธาตุดิน 

ธาตุไม ้

ธาตุโลหะ 

แดง 

ดาํ 

เหลือง 

เขียว 

ขาว 

ถัว่แดง 

ถัว่ดาํ 

ถัว่เหลือง 

ถัว่เขียว 

ถัว่ขาว (ลูกเดือย) 

หวัใจ 

ไต 

มา้ม 

ตบั 

ปอด 

ท่ีมา : มูลนิธิรัศมีธรรม, หวงัซ่ือไฉ่, การกินเจ (กรุงเทพมหานคร, 2552), 19. 

 

กกกกกกกกประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีอุดมดว้ยผกัผลไมม้ากมายหลายชนิดตลอดทั้งปี ดงันั้นจึง

ควรเลือกรับประทานใหไ้ดค้รบทุกสี โดยรับประทานสับเปล่ียนไม่ใหซ้ํ้ ากนัในแต่ละวนัไม่เลือก

รับประทานเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีชอบ โดยไม่คาํนึงถึงคุณประโยชน์ดว้ยพบวา่หลายคนเลือก

รับประทานเฉพาะอยา่งเพื่อความอร่อยล้ิมเท่านั้น นบัวา่เป็นการรับประทานอาหารเจท่ียงัไม่ถูกหลกั 
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กกกกกกกก3.งาเป็นส่ิงทีข่าดไม่ได้ 

กกกกกกกกในคนท่ีรับประทานอาหารเจ ควรจะตอ้งใชง้าปรุงผสมในอาหารดว้ยเสมอ เพราะใน

เมล็ดงามีกรดไขมนัไลโนเลอิก ซ่ึงจาํเป็นต่อร่างกายมาก แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างข้ึนเองไดจึ้ง

จาํเป็นตอ้งไดรั้บจากงาซ่ึงมกัใชง้าดาํ 

กกกกกกกกสาํหรับผูท่ี้ทาํอาหารเจรับประทานเอง ใหใ้ชง้าลา้งใหส้ะอาด ทิ้งใหแ้ห้ง แลว้คัว่ไฟ

อ่อนๆ จนเหลืองสุกพอดี  ต่อจากนั้นจึงนาํมาโขลก บดหรือใส่เคร่ืองป้ันใหแ้ตก จะไดรั้บประโยชน์

จากนํ้ามนัท่ีอยูใ่นเมล็ดดียิง่ข้ึน  สาํหรับงาท่ีคัว่แลว้จะมีกล่ินหอม นาํมาใชป้รุงอาหารไดเ้กือบทุก

ประเภท ทาํใหมี้รสดี หอม น่ารับประทาน โดยปกติผูท่ี้รับประทานอาหารเจ ควรรับประทานอาหาร

ประมาณวนัละ 2 ชอ้นโตะ๊ก็ถือวา่เพียงพอ 

กกกกกกกก4.ไม่รับประทานอาหารรสจัดเกินไป 

กกกกกกกกผูท่ี้รับประทานอาหารเจ หากรับประทานอาหารรสจดัเกินไป เช่น เผด็จดั เปร้ียวจดั เคม็

จดั รสชาติเหล่าน้ีจะส่งผลไปถึงอวยัวะหลกัดงัน้ีคือ รสขมส่งผลต่อหวัใจ, รสเคม็ส่งผลต่อไต, รส

หวานส่งผลต่อมา้ม, รสเปร้ียวส่งผลต่อตบั, รสเผด็ส่งผลต่อปอด 

กกกกกกกกดงันั้น จึงควรหลีกเล่ียงการรับประทานรสจดั และขณะเดียวกนัควรรับประทานให้

ไดรั้บประทานใหไ้ดค้รบทุกรสในแต่ละม้ือ 

กกกกกกกก5.หลกีเลี่ยงอาหารหมักดอง 

กกกกกกกกควรหลีกเล่ียงผกั ผลไมด้อง อาหารกระป๋อง อาหารก่ึงสาํเร็จรูป ควรพยายามเลือกสรร

อาหารท่ีปรุงใหม่ๆ จะทาํให้ไดรั้บประโยชน์ต่อร่างกายดีกวา่ (หวงัซ่ือไฉ่ 2552 : 17-19) 

 

ประโยชน์จากการรับประทานอาหารเจ 

กกกกกกกกการรับประทานอาหารเจใหผ้ลต่อร่างกาย 

กกกกกกกก1.ร่างกายสามารถขบัถ่ายของเสียออกไดห้มด ทาํใหไ้ม่มีสารพิษตกคา้งอยูใ่นร่างกายใน 

สารอาหารท่ีมีคุณค่าในพืชผกัผลไม ้ช่วยใหร้ะบบขบัถ่ายและการยอ่ยเป็นปกติ 

กกกกกกกก2.เม่ือรับประทานเป็นประจาํ โลหิตจะถูกฟอกใหส้ะอาดข้ึนเร่ือยๆ เซลลต่์างๆ ของ

ร่างกายเส่ือมสลายชา้ลง ทาํใหอ้ายยุนืยาวมีผวิพรรณสดช่ืนผอ่งใส นยัน์ตาแจ่มใสไม่พร่ามวั ร่างกาย

แขง็แรงรู้สึกเบาสบาย ไม่อึดอดัมีสุขภาพพลานามยัดี 

กกกกกกกก3.อวยัวะหลกัสาํคญัภายในและอวยัวะทั้ง 5 แขง็แรง ทาํงานไดดี้เป็นปกติ สมบูรณ์

สมรรถภาพสูงก 

กกกกกกกกอวยัวะหลกัภายในทั้ง 5  ไดแ้ก่ หวัใจ ไต มา้ม ตบั ปอด 
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กกกกกกกกอวยัวะประกอบทั้ง 5 ไดแ้ก่ ลาํไส้ใหญ่ ลาํไส้เล็ก กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะอาหาร ถุง

นํ้าดี 

กกกกกกกก4.ร่างกายสามารถตา้นทานต่อสารพิษต่างๆ ไดสู้งกวา่ปกติธรรมดาสารพิษท่ีก่อใหเ้กิด

อนัตรายต่อสุขภาพไดแ้ก่ 

กกกกกกกก- สารเคมี ยากาํจดัศตัรูพืช ยาฆ่าแมลง สารดีดีที 

กกกกกกกก- มลภาวะและก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหมใ้นอุตสาหกรรม ไอเสียจากเคร่ืองจกัร ฯลฯ ซ่ึง

แพร่กระจายปะปนไปในอากาศท่ีเราหายใจอยูเ่ป็นประจาํและพบวา่ปะปนอยูใ่นแหล่งนํ้าด่ืมดว้ย 

กกกกกกกก- กมัมนัตภาพรังสี ท่ีเกิดจากการทดลอง ระเบิดนิวเคลียร์และในการทาํสงคราม

สารอาหารบางชนิดในพืชผกัช่วยใหเ้ซลลต่์างๆ ในร่างกายสามารถทนต่อการทาํลายจากรังสีต่างๆ 

ไดใ้นระดบัหน่ึง 

กกกกกกกก- ในบรรดาผูท่ี้รับประทานอาหารเจ อาหารพืชผกัและผลไมเ้ป็นประจาํ ความเจบ็ไขไ้ด้

ป่วยมกัไม่มีปรากฏ โดยเฉพาะโรคท่ีรุนแรงหรือเร้ือรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูง 

เส้นเลือดตีบ ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด โรคไต ไขขอ้อกัเสบ โรคเบาหวาน ฯลฯ 

 

ผลกระทบของการรับประทานอาหารเจผดิวธีิ 

กกกกกกกกการกินเจแบบจีน แมจ้ะมีขอ้ดีทั้งต่อจิตใจและสุขภาพร่างกายในบางกรณี แต่ก็มีจุดอ่อน

อยูห่ลายประการ มกัเบ่ียงเบนไป 2 ขั้ว 

กกกกกกกก1.กนิเจสมถะ กินเจอยา่งเรียบง่ายจริงๆ เป็นเวลายาวนาน มกัปรากฏภาวะขาด

สารอาหารในท่ีสุด เหตุเพราะกินแต่ขา้วขาวท่ีขาดวิตามินและกรดอะมิโนจาํเป็น ทั้งยงัยงัไม่

พิถีพิถนัในการปรุงแต่ง บางทีกินแต่ผกัดองหรือถัว่คัว่เกลือซํ้ าๆเป็นเวลานาน แถมกบัขา้วยงัปรุงสุก

ทั้งหมด จึงขาดวติามินไปดว้ย นานเขา้ก็เกิดอาการแทรกซอ้น คนกินเจนานๆ จะเกิดโรคเหน็บชา 

โรคลกัปิดลกัเปิด โรคขาดโปรตีนและแคลอร่ี 

กกกกกกกก2.กนิเจอย่างวลิิศมาหรา เป็นปัญหาใหม่ในระยะหลงั เน่ืองจากประเพณีการกินเจ 10 

วนั ไดรั้บการกระตุน้จากธุรกิจการคา้สมยัใหม่ ผูกิ้นเจขยายวงจากผูสู้งอายชุาวจีนมาสู้นกัธุรกิจและ

พนกังานสาํนกังาน ธุรกิจอาหารเจจึงเติบโตข้ึน ทั้งในดา้นรูปแบบและปริมาณทั้งในดา้นอาหาร

สาํเร็จและอาหารปรุง นบัจากอาหารถุงและภตัตาคาร ทาํใหถ้า้รับประทานโดยขาดหลกัการแลว้ จะ

ส่งผลเสียต่อสุขภาพ อาจทาํใหโ้ภชนาการเกินได ้
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คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเจ 

กกกกกกกกหมู่ 1 โปรตีน ซ่ึงจะช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ทาํให้ร่างกายแขง็แรงไม่เจบ็ป่วยเป็น

โรคง่าย ถา้ร่างกายขาดโปรตีนจะทรุดโทรม เจบ็ป่วยง่าย และแก่ก่อนวยั โปรตีนไดจ้ากถัว่เหลือง 

ซ่ึงอาหารท่ีทาํจากถัว่เหลืองไดแ้ก่ ฟองเตา้หู ้ เตา้เจ้ียว โปรตีนเกษตร ฯลฯ ไดจ้ากถัว่เมล็ดทุกชนิด 

เห็ด ขา้วกลอ้ง งา สาหร่าย เมล็ดในของพืช 

กกกกกกกกหมู่ 2 คาร์โบไฮเดตร จะใหพ้ลงังาน ความร้อน และเส้นใยอาหาร ซ่ึงมีในอาหาร

ประเภทแป้งและนํ้าตาล คาร์โบไฮเดตรไดจ้ากธญัพืช เช่น เผอืก มนั ของหวานต่างๆ ผลไมร้สหวาน 

นํ้าผึ้ง นํ้าออ้ย 

กกกกกกกกหมู่ 3 ไขมัน  จะใหพ้ลงังานความร้อนเช่นเดียวกบัหมู่ท่ี 2 ไขมนัจึงไดจ้ากนํ้ามนัพืช 

เมล็ดถัว่ งา  

กกกกกกกกหมู่ที ่ 4 วติามินและเกลอืแร่ จะช่วยในการสังเคราะห์เคมีต่างๆในร่างกาย ทาํใหก้าร

ทาํงานต่างๆของอวยัวะต่างๆ สมบูรณ์หากขาดอาหารหมู่น้ีจาํทาํให้ร่างกายทรุดโทรมลง และ

เจบ็ป่วยง่าย วติามินและเกลือแร่ไดจ้ากผกัสด ผลไม ้ ถัว่ งา ขา้ว การกินอาหารหมุนเวยีนจะช่วยทาํ

ใหไ้ดส้ารอาหารครบถว้น 

กกกกกกกกหมู่ที ่5 นํา้ จะช่วยใหเ้ซลลส์ดช่ืน และช่วยขบัของเสียออกจากร่างกาย คนเราจึงควรด่ืม

นํ้าบริสุทธ์ิอยา่งนอ้ยวนัละ 8 แกว้ 

 

 

ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกกทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีทาํให้

เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ ส่ิงกระตุน้จะผา่นเขา้มาใน

ความคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ ความคิดของ

ผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อ นาํไปสู่การตอบสนองของผูซ้ื้อ หรือการตดัสินใจ

ของผูซ้ื้อ (Kotler And Armstrong 2004: 554, อา้งถึง ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 86)  

กกกกกกกกจุดเร่ิมตน้ของทฤษฎีน้ีอยูท่ี่มีส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ แลว้จึงทาํใหเ้กิดการ

ตอบสนอง โมเดลน้ีเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี ดงัน้ี  

กกกกกกกก1.ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย และภายนอก

ร่างกาย ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูงใจใหซ้ื้อ ดา้นเหตุผลหรือ

ดา้นจิตวทิยาก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
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   1.1ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เก่ียวขอ้งกบัส่วน

ประสมการตลาด (Marketing Mix (4Ps) ประกอบดว้ย 

    1.1.1ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) เช่น การออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หส้วยงาม เพื่อกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

    1.1.2ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การกาํหนดราคาสินคา้ให้

เหมาะสมกบัผลิตภณัฑห์รือล่อใจกลุ่มเป้าหมาย 

    1.1.3ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution หรือ 

Place) เช่น การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงถือเป็นการ

กระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

    1.1.4ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่นการ

โฆษณาอยา่งสมํ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม และการสร้าง

ความสัมพนัธ์กบับุคคลทัว่ไป เพื่อกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 

    1.1.5ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความ

ตอ้งการซ้ือของผูท่ี้อยูภ่ายนอกองคก์รซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหลา้น้ีไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทาง

เศรษฐกิจ ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง และส่ิงกระตุน้ทาง

วฒันธรรม 

กกกกกกกก2.กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้

ซ้ือไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ดงัน้ี   

   2.1ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บ

อิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละลกัษณะจะไดก้ล่าวถึงต่อไปในหวัขอ้ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

   2.2กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Decision Process) 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  

    2.2.1การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Need 

Recognition) 

    2.2.2การเสาะแสวงหาขอ้มูลและทางเลือก (Information Search) 

    2.2.3การประเมินและวเิคราะห์และทางเลือก (Evaluation Of 

Alternatives) 

    2.2.4การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
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    2.2.5การประเมินผลและพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Postpurchase 

Behavior) 

กกกกกกกก3.การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response) มีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

การเลือกผลิตภณัฑ ์ การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย การเลือกเวลาในการซ้ือ และการเลือก

ปริมาณการซ้ือ 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกก1.ปัจจัยด้านวฒันธรรม (Cultural Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม ความคิด 

และทศันคติ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมระหวา่งสมาชิกของกลุ่ม ประกอบดว้ย 

   1.1วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเป็น

ท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง ซ่ึงเป็นตวักาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมใด

สังคมหน่ึง (Etzel, Walker And Stanton 2004 : G-3, อา้งถึง ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 89) 

   1.2วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) เป็นกลุ่มยอ่ยภายในวฒันธรรมพื้นฐานซ่ึง

แสดงรูปแบบของพฤติกรรมท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะจาํแนกออกจากกลุ่มอ่ืนภายในวฒันธรรมเดียวกนั 

( Etzel, Walker And Stanton 2004 : G-12, อา้งถึง ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 89)ประกอบดว้ย กลุ่ม

เช้ือชาติ ศาสนา สีผวิ พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ อาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุและดา้นเพศ 

   1.3ชั้นสังคม(Social Class) หมายถึงการแบ่งสมาชิกออกเป็นระดบัฐานะท่ี

แตกต่างกนัโดยสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอยา่งเดียวกนั และสมาชิกท่ีอยูใ่นชั้นสังคมท่ี

แตกต่างกนัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั (Schiffman And Kanuk 2004 : G-10, อา้งถึง ปณิศา ลญัชา

นนท ์2548 : 89) การแบ่งชนชั้นสังคมทัว่ไปจะถือเกณฑก์ารศึกษารายได ้อาชีพ ตลอดจนลกัษณะท่ี

อยูอ่าศยัโดยแต่ละสังคมจะมีลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยา่ง 

กกกกกกกก2.ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั และมี

อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

   2.1กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ฯลฯ 

   2.2ครอบครัว (Family) หมายถึงบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือดหรือ

การรับอุปการะใหเ้ขา้มาอยูร่วมกนั (Etzel, Walker And Stanton 2004 : 102, อา้งถึง ปณิศา ลญัชา

นนท ์2548 : 92) ถือเป็นกลุ่มปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติและค่านิยมของบุคคล 
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   2.3บทบาทและสถานะ (Roles and Status) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลาย

กลุ่ม โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างในแต่ละกลุ่ม และผูบ้ริโภคมกัจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ี

สามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม 

กกกกกกกก3.ปัจจัยด้านจิตวทิยา (Psychological Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิด

ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ของบุคคล ซ่ึงถือเป็นปัจจยัภายใน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   3.1แรงจูงใจ (Motivation) เป็นอิทธิพลหรือสภาพภายในท่ีผลกัดนัใหเ้กิด

พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล (Kerin, Hartley And Rudelius 2004 : 105, อา้ง

ถึง ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 92) ซ่ึงแรงจูงใจในตวับุคคลอาจจะถูกกระตุน้จากปัจจยัภายนอก 

   3.2การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลเลือกสรร จดั

ระเบียบ และตีความเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้โดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้งหา้ เพื่อสร้างภาพท่ีมีความหมาย

ออกมา (Kerin, Hartley And Rudelius 2004 : 106, อา้งถึง ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 94)  

    

3.3การเรียนรู้(Learning) หมายถึงการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมอนั

เน่ืองมาจากการเรียนรู้ (Etzel, Walker And Stanton 2004 : G-7, อา้งถึง ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 

95) หรือหมายถึง ขั้นตอนท่ีบุคคลนาํความรู้และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นพฤติกรรมการ

บริโภคและการตดัสินใจซ้ือในอนาคต (Schiffman And Kanuk 2004 :G-6, อา้งถึง ปณิศา ลญัชา

นนท ์2548 : 95) 

   3.4ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

(Kotler And Armstrong 2004 : G-1, อา้งถึง ปณิศา ลญัชานนท ์ 2548 : 96) ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ในอดีตและมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

   3.5ทศันคติ (Attitudes) เป็นแนวโนม้ของการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงดว้ยความพึงพอใจหรือไม่พอใจ ทศันคติจะกาํหนดจากค่านิยมและความเช่ือ (Kerin, 

Hartley And Rudelius 2004 : 109, อา้งถึง ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 96) 

   3.6บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึงลกัษณะทางดา้นจิตวทิยาท่ีแตกต่าง

กนัของแต่ละบุคคล ซ่ึงนาํไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มท่ีสออดคลอ้งกนั (Kotler And 

Armstrong 2004 : G-8, อา้งถึง ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 97) บุคลิกภาพสามารถใชเ้ป็นตวัแปรใน

การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกตราสินคา้ได ้

   3.7แนวความคิดท่ีมีต่อตนเอง (Self Concept หรือ Self Image) เป็น

ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อเอง หรือเป็นความคิดท่ีวา่บุคคลอ่ืนท่ีมีความคิดเห็นต่อตนเองอยา่งไร (Kerin, 

Hartley and Rudelius 2004 : G-13, อา้งถึง ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 98) ส่วนใหญ่ทรัพยสิ์นของแต่
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ละบุคคลจะบ่งบอกถึงแนวความคิดท่ีมีต่อตนเอง โดยยดึหลกัท่ีวา่ ส่ิงท่ีเรามีอยูบ่่งบอกความเป็นตวั

เรา 

กกกกกกกก4.ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก

ลกัษณะส่วนบุคคลของคนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

   4.1อาย ุ (Age) บุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และ

บริการท่ีแตกต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ 

กลุ่มผูสู้งอายจุะสนใจสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

   4.2วงจรชีวิต (Family Life Cycle) ซ่ึงการดาํรงชีวติในแต่ละขั้นตอนเป็น

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ 

และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั โดยมีความสัมพนัธ์ กบัสถานภาพทางการเงินและความสนใจ

ของแต่ละบุคคล 

   4.3อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและ

ความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น พนกังานบริษทัจะซ้ือสินคา้เพื่อเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ เกษตรกร หรือ ชาวนาก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพและปัจจยัการผลิต เป็นตน้ 

   4.4รายได ้ (Income) หรือสถานทางเศรษฐกิจ สถานภาพเหล่าน้ี

ประกอบดว้ย รายได ้การออมทรัพย ์อาํนาจการซ้ือ และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน คนท่ีมีรายไดต้ ํ่า

จะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพและมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนท่ีมีรายไดสู้งจะมุ่งซ้ือ

สินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูง โดยเนน้ท่ีภาพพจน์ตราสินคา้เป็นหลกั 

   4.5การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภค

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถ

สร้างรายไดสู้งกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า จึงมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่ 

   4.6ค่านิยมและรูปแบบการดาํรงชีวติ (Value and Lifestyle) ค่านิยมหรือ

คุณค่า (Value) หมายถึง ค่านิยมเป็นส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ส่วน

รูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง วธีิการดาํรงชีวติซ่ึงบุคคลใชเ้วลาและทรัพยากรเพื่อทาํ

กิจกรรม โดยพิจารณาส่ิงท่ีสนใจและความคิดเห็นต่อส่ิงต่างๆรอบตวั  

กกกกกกกก5.ปัจจัยด้านสถานการณ์ (Situation Factors) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เวลา และอารมณ์ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

   5.1สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Surrounding) เป็นปัจจยัท่ีช่วย

กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ดงันั้นผูค้า้ปลีกจึงพยายามใหผู้บ้ริโภคเกิด
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ประสบการณ์ในการเลือกซ้ือสินคา้อยา่งมีความสุขและสะดวกสบาย เช่น การใหแ้สง สี เสียง 

บรรยากาศภายในร้าน ดนตรี และกล่ิน ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความรู้สึกสบาย ซ่ึงจะทาํใหผู้บ้ริโภคใช้

เวลามากข้ึนในการเลือกซ้ือสินคา้และตดัสินใจซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึนดว้ย 

   5.2เวลา (Time) เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในช่วงของการตดัสินใจซ้ือ การคน้หา

ขอ้มูลลาการประเมินทางเลือกข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ ถา้ผูบ้ริโภครีบร้อนเกินไปก็จะเกิด

ความกดดนัเร่ืองเวลา และอาจจะเล่ือนการซ้ือออกไป 

   5.3อารมณ์ (Mood) จากการวจิยัระบุวา่ ผูบ้ริโภคจะเกิดอารมณ์ท่ีดีกบัการ

โฆษณา จึงทาํใหผู้บ้ริโภคมีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้ เน่ืองจากการโฆษณาท่ีเคยเห็นมาก่อน 

(Hoffman And Other 2005 : อา้งถึง ปณิศา ลญัชานนท ์2548 : 102) 

กกกกกกกก6.ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี (Technological Factors) เทคโนโลยเีป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการ

กาํหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น การเขา้ใชเ้วบ็ จากการสาํรวจพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เขา้ใช้

เวบ็ไซตท์างอินเตอร์เน็ตเพื่อซ้ือสินคา้หรือเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อทาํการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการทาํ

ใหอิ้นเตอร์เน็ตง่ายต่อการเขา้ไปใชก้็จะเป็นโอกาสท่ีจะให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และนาํไปสู่การ

ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด นอกจากน้ี ขีดความสามารถในการคน้หา ขีดความสามารถในการประเมิน

ทางเลือกในการซ้ือ และการป้อนกลบัภายหลงัการซ้ือ ก็เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการกาํหนดพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค 

 

  

แนวความคิดและทฤษฎทีางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกกการตลาด คือ กิจกรรมการตลาดหรือหนา้ท่ีการตลาดทาํใหสิ้นคา้แลว้บริการเคล่ือนยา้ย

จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการกบัเงินหรือส่ิงท่ีมีค่าแทนเงิน 

ซ่ึงหวัใจของการดาํเนินธุรกิจไม่วา่ผลิตภณัฑจ์ะมีลกัษณะ และคุณภาพดีเลิศเพียงใดถา้องคก์ารธุรกิจ

ไม่ไดด้าํเนินหนา้ท่ีทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความสาํเร็จยอ่มไม่บงัเกิดข้ึนแก่องคก์าร

ธุรกิจดงักล่าวอยา่งแน่นอน การตลาดมีบทบาทสอดแทรกอยูทุ่กองคก์ารทั้งประเภทแสวงหาผล

กาํไรและประเภทไม่แสวงหาผลกาํไร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องคก์ารเหล่าน้ีนาํ

การตลาดเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานขององคก์ร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์งคก์รท่ีวาง

ไว ้

กกกกกกกกแนวความคิดทางการตลาดท่ีองคก์รธุรกิจต่างๆใชก้นัอยูท่ ั้งในอดีตและปัจจุบนั เพื่อให้

องคก์ารบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด ประกอบดว้ยแนวคิด 5 ประการ การนาํเสนอ

แนวความคิดคร้ังน้ีจดัเรียงลาํดบัจากแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงั ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 ววิฒันาการของแนวความคิดดา้นการตลาด 

ท่ีมา : วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ, หลกัการตลาด (กรุงเทพมหานคร, 2546), 13–16. 

กกกกกกกกจากภาพท่ี 1 แสดงถึงววิฒันาการของแนวความคิดดา้นการตลาด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กกกกกกกก1.แนวความคิดด้านการตลาด 

กกกกกกกกแนวความคิดน้ียึดหลกัวา่ ผูบ้ริโภคจะพอใจผลิตภณัฑท่ี์จดัหาไดง่้าย และตน้ทุนตํ่า

ฉะนั้นผูบ้ริหารองคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญัในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีข้ึน และมี

การจดัจาํหน่ายใหท้ัว่ถึง 

กกกกกกกก2.แนวความคิดด้านผลติภัณฑ์ 

กกกกกกกกแนวความคิดน้ียึดหลกัวา่ ผูบ้ริโภคจะพอใจผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุด และเหมาะสมกบัราคา 

ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเร่ืองผลิตภณัฑ ์ โดยจะตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะตอ้งปรับปรุง

ผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึนตลอดเวลา 

กกกกกกกก3.แนวความคิดด้านการขาย 

กกกกกกกกแนวความคิดน้ียึดหลกัวา่ ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไม่อยากซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัหรืออาจจะ

ซ้ือในจาํนวนนอ้ย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ดงันั้น ผูบ้ริหารองคก์ารจะตอ้งพยายามหาวธีิการใน

การขายหรือการส่งเสริมการขายใหผู้บ้ริโภคเหล่านั้นซ้ือผลิตภณัฑใ์นปริมาณท่ีมาก 

กกกกกกกก4.แนวความคิดด้านการตลาด 

กกกกกกกกแนวคิดน้ียดึหลกัวา่ ส่ิงสาํคญัท่ีจะบรรลุขององคก์รก็คือ การพิจารณาความจาํเป็นและ

ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย และการสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

กกกกกกกก5.แนวความคิดด้านการตลาดเพือ่สังคม 

กกกกกกกกแนวความคิดน้ียึดหลกัวา่ งานขององคก์รก็คือ การพิจารณาความจาํเป็น ความตอ้งการ

ความสนใจของตลาดเป้าหมาย และการสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเหนือคู่แข่ง โดยยงัรักษาความกินดีอยูดี่ของผูบ้ริโภค 

 

 

 

แนวความคดิ

ด้าน 
การผลติ 

แนวความคดิ

ด้าน 
ผลติภัณฑ์ 

แนวความคดิ

ด้าน 
การขาย 

แนวความคดิ

ด้าน 
การตลาด 

แนวความคดิ

ด้านการ 
ตลาดเพือ่สังคม 
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ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกกศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546: 53-55) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ 4 ประการซ่ึงธุรกิจ

ตอ้งนาํมาใชร่้วมกนั เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ยทุกส่ิงท่ีมีอิทธิพล

ในการสร้างความตอ้งการ ผลิตภณัฑ ์ (Product) การกาํหนดราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ประการ 

อาจเรียกวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัภาพท่ี  
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ภาพท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด  

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, กลยทุธทางการตลาดและการบริหารการตลาด

(กรุงเทพมหานคร : ไดมอน อิน บิสสิเน็ต เวิร์ล, 2546), 53. 

 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ผลติภัณฑ์ (Product) 

-ส่วนประสมทางการตลาด 

-สายผลิตภณัฑ ์

-สินคา้ใหเ้ลือก 

-คุณภาพสินคา้ 

-ลกัษณะ 

-การออกแบบ ตราสินคา้ 

-การบรรจุหีบห่อ ขนาด 

-บริการ การรับประกนั 

-การรับคืน

 
  

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

ราคา (Price) 

-ราคาในรายการสินคา้ 

-ส่วนลด 

-ส่วนยอมให้ 

-ระยะเวลาการชาํระเงิน 

-ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือ 

การจัดการจําหน่าย (Place) 

-ช่องทาง 

-การสนบัสนุนการกระจาย    

ตวัสินคา้ 

-การครอบคลุม 

-การเลือกคนกลาง 

-ทาํเลท่ีตั้ง 

-สินคา้คงเหลือ 

-การขนส่ง 

-การคลงัสินคา้ 

-การคา้ปลีก การคา้ส่ง 

การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) หรือการส่ือสาร

การตลาดแบบประสมประสาน 

(IMC) 

-การโฆษณา 

-การขายโดยการใช้

พนกังานขาย 

-การส่งเสริมการขาย 

-การใหข้่าวและการ

ประชาสัมพนัธ์ 

-การตลาดทางตรง 

 

 

ตลาดเป้าหมาย 
Target Market 
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กกกกกกกก1.ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ย 

สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์มีคุณค่า ใน

สายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ ตอ้ง

พยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี  

  1.1ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง

ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) 

  1.2การพิจารณาองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) 

เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์หรือตราสินคา้ เป็นตน้ 

  1.3การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ (Product Position) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์

ของบริษทั เพื่อแสดงตาํแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าทางจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

  1.4การพฒันาผลิตภณัฑ ์ (Product Development) เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่

และปรับปรุงใหดี้ข้ึน (New And Improved) ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

  1.5กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ (Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์

(Product Line) 

กกกกกกกก2.ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์ (Product) กบัราคา (Price) หากผลิตภณัฑ์

นั้น มีคุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้าํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง

คุณค่าท่ีไดรั้บ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่ การยอมรับของลูกคา้ใน

คุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ผลิตภณัฑน์ั้นหรือไม่ 

กกกกกกกก3.การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางการจดัจาํหน่ายซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัหรือกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการจากองคก์รไปยงัตลาด ซ่ึง

สถาบนัท่ีนาํสินคา้ออกสู่ตลาด คือ สถาบนัทางการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ 

ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และ เก็บสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 

ส่วน ดงัน้ี 

  3.1ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel Of Distribution) หมายถึงเส้นทางท่ี

ผลิตภณัฑห์รือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจาํหน่าย จึง

ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง และผูบ้ริโภค หรือใชใ้นทางอุตสาหกรรม 
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ภาพท่ี 3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, กลยทุธทางการตลาดและการบริหารการตลาด

(กรุงเทพมหานคร : ไดมอน อิน บิสสิเน็ต เวิร์ล, 2546), 36. 

 

  3.2การสนบัสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาด (Market Logistics) หมายถึง กิจกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชใ้นทางอุตสาหกรรม การ

กระจายตวัสินคา้จึงประกอบดว้ยงานท่ีสาํคญัต่อไปน้ี 

   3.2.1การเก็บสินคา้และการคลงัสินคา้ 

   3.2.1การบริหารสินคา้คงเหลือ 

กกกกกกกก4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อ

กบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันะคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายทาํการขาย 

(Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (No Personal Selling) เคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสารมีหลายประการ อาจใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ หลายเคร่ืองมือตอ้งใชห้ลกัการ

เลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated Market Communication : IMC) โดย

พิจารณาความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั เคร่ืองมือท่ีสาํคญัมี

ดงัน้ี 

  4.1การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์าร

และผลิตภณัฑ ์ บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยอุปถมัภร์ายการ กลยทุธ์ในการโฆษณา

จะเก่ียวขอ้งกบั 

   4.1.1กลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณา (Creative Strategy) และยทุธวธีิ

การโฆษณา (Advertising Tactics)  

   4.1.2กลยทุธ์ส่ือ (Media Strategy) 

  4.2การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสาร

และการจูงใจตลาดโดยใชบุ้คคล งานขายน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั 

   4.2.1กลยทุธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling Strategy) 

   4.2.2การจดัการหน่วยงานขาย (Sales Force Management) 

คนกลาง ผู้ผลติ ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 
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  4.3การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมท่ีนอกเหนือ

การโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย การใหข้่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้

ความสนใจ ทดลองใชห้รือการซ้ือ โดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ย การส่งเสริมการขายแบ่งออกเป็น 

    

4.3.1การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู้ผูบ้ริโภค 

(Consumer Promotion) 

4.3.2การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง 

(Trade Promotion) 

   4.3.3การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมพนกังานขายท่ีมุ่งเนน้สู่

พนกังานขาย (Sales Force Promotion) 

  4.4การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity And Public Relation) การใหข้่าว

เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์

หมายถึง ความพยายามในการวางแผนโดยองคก์รหน่ึง เพื่อสร้างทศันะคติท่ีดีต่อองคก์าร ใหเ้กิดกบั

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การใหข้่าวเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

  4.5การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดเช่ือมตรง (Online 

Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง 

หรือหมายถึงวธีิการต่างๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผูซ้ื้อ และทาํการ

ตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ย 

   4.5.1การขายทางโทรศพัท ์

   4.5.2การขายโดยใชจ้ดหมายตรง 

   4.5.3การขายโดยใชแ้คตตาล็อค 

   4.5.4การขายทางโทรทศัน์ วิทย ุ หรือส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้มีกิจกรรม 

การตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซ้ือ เป็นตน้ 

กกกกกกกกจากส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ประการท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงตวัแปร

ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ โดยกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจใช ้ หากใชก้ล

ยทุธ์อยา่งเหมาะสมและตรงจุดกบัตลาดเป้าหมายยอ่มเป็นประโยชน์ ในการพฒันากลยทุธ์เพื่อ

รองรับการขยายตวัของธุรกิจบา้นจดัสรรท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
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มูลนิธิปฐมธรรม (สถานธรรมเทดิคุณธรรม) 

กกกกกกกกศูนยก์ลางธรรมกิจฟาอีฉงเต๋อ    อาณาจกัรธรรมประเทศไทย เป็นองคก์รสาธารณะกุศล

ของศาสนาท่ีเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรม ลาํดบัท่ี 482 ของประกาศกระทรวงการคลงั สาํนกังาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ไดพ้ิจารณาและอนุญาตใหด้าํเนินการจดัตั้งเป็นมูลนิธิข้ึนเม่ือ 

วนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 65 หมู่ 5 ตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั

นครปฐม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

กกกกกกกก1. จดัตั้งเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมอนัดี

งามท่ีอยูใ่นกรอบของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

กกกกกกกก2. ดาํเนินการจดัตั้งเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกบัองคก์ารกุศลอ่ืนเพื่อ

สาธารณะประโยชน์ 

 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกรัชดาภรณ์ เสนางาม (2544: 52-53) ผลการศึกษาพบวา่ ผูท่ี้รับประทานอาหารเจในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจ มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี 3 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ คือ อาย ุ ระดบัการศึกษา และรายได ้ ซ่ึงกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ผูท่ี้มี

อาย ุ31 - 40 ปี รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ51 - 60 ปี และ 21 - 30 ปี ตามลาํดบัแต่เม่ือนาํกลุ่มท่ีมีคะแนน

ความรู้เฉล่ียท่ีดีเหล่าน้ีมาวเิคราะห์ดูพบวา่เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี โดยเฉพาะ

กลุ่มท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี และเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 9,000 บาท/เดือน ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีบ่งช้ีวา่ถา้

มีรายไดท่ี้ดีจะสามารถส่งเสริมหรือสนบัสนุนดา้นการศึกษาไดม้ากกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดต้ ํ่า เพราะเม่ือ

มีการศึกษาท่ีดีทาํใหมี้โอกาสตดัสินใจซ้ือหรือเลือกซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไดดี้กวา่กลุ่ม

ท่ีมีรายไดต้ ํ่าและการศึกษานอ้ย และท่ีในกลุ่มอาย ุ31 – 40 ปี มีคะแนนเฉล่ียของความรู้สูงกวา่กลุ่ม

อาย ุ 21 – 30 ปี นั้นอาจจะเป็นเพราะวา่กลุ่มเหล่าน้ีมีประสบการณ์ในเร่ืองของอาหารเจมากกวา่ 

เพราะกลุ่มอาย ุ 21 – 30  ปี ส่วนใหญ่จะบริโภคอาหารเจแบบไม่ประจาํ และกลุ่ม 31 – 40 ปี เป็น

กลุ่มท่ีบริโภคอาหารเจแบบประจาํซ่ึงอยา่งนอ้ยจะรับประทานอาหารเจอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 3 ปี และ

พบวา่กลุ่มท่ีรับประทานแบบประจาํมกัจะมีการรวมกลุ่มหรือสมาคมท่ีทางกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเจ

ไดจ้ดัข้ึนและทาํใหมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและการรวมทั้งไดถ่้ายทอดประสบการณ์

ร่วมกนัจึงทาํใหก้ลุ่มน้ีมีความรู้อยูใ่นระดบัท่ีดี อีกทั้งถา้มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารเจ 

อยา่งถูกตอ้งและมีคุณค่าทางโภชนาการมากเท่าใด ก็จะส่งผลทาํใหมี้โอกาสตดัสินใจในการเลือก
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ปฏิบติั เลือกรับประทานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากเท่านั้น และยิง่ถา้มีระดบัความรู้ท่ีสูง มีรายไดท่ี้ดีจะมี

โอกาสท่ีดีกวา่รายไดต้ ํ่าและมีความรู้นอ้ย เพราะผูท่ี้มีความรู้สูงส่วนใหญ่จะมีนิสัยท่ีเสาะแสวงหา 

ศึกษาและคา้ควา้ ส่ิงต่างๆรอบตวั ทาํใหมี้ประสบการณ์สั่งสมไวต้ดัสินใจในการเลือกบริโภคอาหาร 

 

กกกกกกกกสริสา สุวรรณธาดา (2547: บทคดัยอ่) ในปัจจุบนัประชาชนทัว่ไปหนัมาใส่ใจในเร่ือง

สุขภาพมากข้ึน ดูแลเร่ืองการรับประทานอาหารมากข้ึน นิยมบริโภคพืชผกัสมุนไพรเป็นหลกั งด

เวน้การบริโภคเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์ ธุรกิจผลิตอาหารเจจึงเกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของประชากรกลุ่มดงักล่าว ทาํใหผู้ศึ้กษาตอ้งการศึกษาธุรกิจอาหารเจต่อไป 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารจดัการธุรกิจจาํหน่ายอาหารเจ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ ปัจจยักระตุน้ทางการตลาดท่ีสาํคญัต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเจ 

และเสนอแนวทางการพฒันาธุรกิจอาหารเจ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงไดท้าํการโดยการ

เลือกสุ่มตวัอยา่งแบบเลือกตามสะดวก (Convenience Sample) จาํนวน 250 คน การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ท่ีมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ 

และแบบมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้มูลใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบสมมติฐานใช ้F-test และ T-test 

กกกกกกกก1.ผูบ้ริโภคอาหารเจในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ ํ่า

กวา่ 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่ มีอาชีพคา้ขาย/อาชีพอิสระ/อาชีพรับจา้ง รายได้

เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 5,000-10,000 บาท ผูบ้ริโภคอาหารเจส่วนใหญ่กินเจเป็นบางช่วงเวลา มี

ประสบการณ์ในการบริโภคอาหารเจ ในช่วง 2-3 ปี ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจบริโภคอาหารเจคือ

ครอบครัว มีค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารเจ 101-200 บาทต่อวนั วธีิบริโภคอาหารเจในช่วงเวลา

กินเจคือม้ือกลางวนัซ้ืออาหารเจจากร้านไปรับประทานท่ีบา้น เหตุผลท่ีถือศีลกินเจส่วนใหญ่ คือ ได้

บุญจากการละเวน้การฆ่าสัตว ์

กกกกกกกก2.ผูบ้ริโภคอาหารเจส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อการซ้ืออาหารเจ ดา้นราคาอยูใ่นระดบั

ปานกลาง และใหค้วามสาํคญัโดยรวมและเป็นดา้นจาํนวน 6 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่น

ระดบัมาก 

กกกกกกกก3.ผูบ้ริโภคอาหารเจท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองเพศ อาย ุ และระดบัการศึกษา พบวา่ปัจจยั

กระตุน้ทางการตลาด โดยรวมและในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมทางการ

ตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสาํคญัต่อการบริโภคอาหาร

เจไม่แตกต่างกนั ส่วนผูบ้ริโภคอาหารเจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยักระตุน้
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ทางการตลาดโดยรวมและในดา้นราคา ดา้นพนกังาน และดา้นกระบวนการแตกต่างกนั และ

ผูบ้ริโภคอาหารเจท่ีมีอาชีพต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยักระตุน้ทางการตลาด ในดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กกกกกกกก4.แนวทางพฒันาธุรกิจอาหารเจ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ มีดงัน้ี ธุรกิจตอ้ง

รักษาความสะอาดของอาหารเจ อาคารสถานท่ี และส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิต การ

บรรจุหีบห่อของอาหารเจและอาหารแหง้ มีลกัษณะจูงใจ มีการออกแบบท่ีทนัสมยัใชสี้สันใหส้ดใส

สวยงามดึงดูดผูบ้ริโภค มีการสะดวกในการใช ้ ปลอดภยัจากเช้ือโรค การประชาสัมพนัธ์เพื่อให้

ผูบ้ริโภคทราบถึงอาหารเจ เช่น ประโยชน์ของอาหารเจ เพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายอาหารเจเพื่อ

ขยายตลาดและสร้างความสะดวกในการเลือกซ้ือใหก้บัผูบ้ริโภค 

กกกกกกกกโดยสรุปผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงกลยทุธ์ในการพฒันาธุรกิจอาหารเจ 

ใชเ้ป็นสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจอาหารเจ เป็นประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบ

ธุรกิจอาหารเจท่ีจะพฒันาธุรกิจต่อไป ตลอดจนเป็นสารสนเทศใหแ้ก่ผูส้นท่ีจะประกอบธุรกิจ

อาหารเจ 

 

กกกกกกกกอมัพร ฉิมพลีและหทยักาญจน์ โสตรดี (2550: 55-56) ผลการศึกษาพบวา่นกัศึกษาราช

ภฎันครปฐม มีความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารอยูใ่นระดบัพอใช ้ คิดเป็นร้อยละ 64.2 ลองลงมามี

ความรู้ระดบัตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 18.7 และมีความรู้ในระดบัดีเพียง ร้อยละ 17.1 ยงัพบอีกวา่ บิดา

และมารดาของนกัศึกษาราชภฎันครปฐมจบการศึกษาสูงสุดชั้นประถม 4 คิดเป็นร้อยละ 21.2 และ 

28.9 ตามลาํดบั ซ่ึงอาจส่งผลใหน้กัศึกษามีความในการบริโภคอาหารอยูใ่นระดบัพอใช ้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมฤดี วรีะพงษ ์ (2535) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

ทนัใจของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในสังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา่ 

นกัเรียนท่ีมีผูป้กครองมีการศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีความรู้เร่ืองเก่ียวกบัอาหารดีกวา่นกัเรียนท่ีมี

ผูป้กครองมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา เน่ืองจากบิดาหรือมารดาท่ีมีการศึกษาดี จะมีโอกาส

คน้ควา้หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ไดม้ากกวา่สามารถใหค้าํแนะนาํ อบรม และใหค้วามรู้

เก่ียวกบัโภชนาการท่ีถูกตอ้งแก่เด็กไดดี้กวา่ผูป้กครองท่ีมีการศึกษานอ้ยกวา่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่นกัศึกษาราชภฎันครปฐมมีความรู้ในระดบันอ้ยในเร่ืองหมวดสารอาหารท่ีใหโ้ปรตีน หมวก

วติามินและเกลือแร่ เช่น อาหารชนิดใดท่ีใหโ้ปรตีนสูงซ่ึงมีทั้งในรูปชนิดของอาหารท่ีบาํรุงกระดูก

และฟัน อาหารท่ีป้องกนัเลือดออกตามไรฟัน ประเภทของอาหารท่ีทาํให้เกิดไตรกลีเซอร์ไรด ์ เป็น

ตน้ ซ่ึงจะเห็นวา่หมวดสารอาหารท่ีนกัศึกษามีความรู้ในระดบันอ้ยเป็นเร่ืองเก่ียวกบัปริมาณ

สารอาหาร ท่ีควรไดรั้บและประโยชน์ ท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อร่างกายมาก 
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กกกกกกกกในช่วงวยัของนกัศึกษา เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีนกัศึกษาจะตอ้งไดรั้บการเรียนรู้ในเร่ืองน้ีมาก

ข้ึน เพราะช่วงอายน้ีุเป็นช่วงท่ีตอ้งการสารอาหารประเภทโปรตีนมากท่ีสุดเพื่อเสริมสร้างการ

เจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา แต่นกัศึกษากลบัมีความรู้นอ้ยหรือไม่รู้ในเร่ืองเหล่าน้ีพอ 

อนัจะนาํไปสู่การปฏิบติัในการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง ทาํใหมี้ผลต่อการพฒันาการ การ

เจริญเติบโตและสุขภาพของนกัศึกษาท่ีจะตอ้งดาํเนินชีวิตต่อไปส่วนความรู้ในระดบัพอใชน้ั้น 

ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองอาหารท่ีใหว้ติามินต่าง ๆ อาหารท่ีให้คุณค่าอาหารครบ 5 หมู่ ปริมาณสารอาหาร

ท่ีควรรับประทานใน 1 วนั เรียงจากมากไปหานอ้ยคือคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั และเกลือแร่ 

เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ ในเร่ืองท่ีนกัศึกษามีความรู้ในระดบัพอใชน้ั้น ก็เป็นเร่ืองสาํคญัเก่ียวกบัการ

บริโภคอาหาร ไดแ้ก่ปริมาณสารอาหารท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนัเรียงตามความตอ้งการของร่างกาย 

เพราะถา้นกัศึกษาไม่มีความรู้ จะทาํใหก้ารเลือกรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ถูกสัดส่วน จะทาํ

ใหเ้ป็นปัญหาโภชนาการตามมา โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ นบัวา่มีการ

สาํคญัต่อการบาํรุงร่างกาย และมีผลต่อการพฒันาทางดา้นสุขภาพและสมองสาํหรับความรู้เก่ียวกบั

การบริโภคอาหารท่ีนกัศึกษามีความรู้อยูใ่นระดบัดีนั้น ไดแ้ก่อาหารท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรค 

เช่น การรับประทานอาหารประเภทแป้งและนํ้าตาลในปริมาณมากเกิดความตอ้งการของร่างกายจะ

ถูกเก็บสะสมไวใ้นรูปไขมนั อาหารประเภท ป้ิง/ยา่งจนเกรียมนั้นเป็นอาหารท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการ

เกิดโรคมะเร็ง เป็นตน้ จากการท่ีรับประทานอาหารประเภทแป้งและ นํ้าตาลในปริมาณมากเกิด

ความตอ้งการของร่างกายนอกจากการเก็บสะสมในรูปไขมนัแลว้ผลกระทบท่ีตามมานั้น จะทาํให้

เกิดโรคอว้น โรคหวัใจ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ฯลฯ ซ่ึงนบัวา่เป็นปัญหาโภชนาการท่ี

สาํคญัปัญหาหน่ึง เช่นเดียวกบัการบริโภคอาหารประเภทป้ิง/ยา่งจนเกรียมบ่อยคร้ังจะเป็นปัจจยั

เส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งได ้นอกจากน้ีนกัศึกษายงัมีความรู้ในระดบัดีเก่ียวกบั 

การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ การด่ืมอาหารเสริมสาํเร็จรูปเป็นส่ิงไม่จาํเป็น การด่ืมนํ้าสะอาด 

อยา่งนอ้ยวนัละ 6-8 แกว้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ความรู้เหล่าน้ีเป็นความรู้พื้นฐานท่ีนกัศึกษาทราบจะได้

นาํไปปฏิบติัในการบริโภคอาหารใหถู้กตอ้งมากข้ึน นบัวา่เป็นส่ิงท่ีดีท่ีนกัศึกษามีความรู้เร่ืองเหล่าน้ี

อยูใ่นเกณฑดี์ สมควรใหค้วามรู้เพิ่มเติมหรือซํ้ าอีก จะไดมี้การปฏิบติัในการบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง

จนเป็นนิสัยท่ีถูกตอ้งต่อไป 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ผูว้จิยั

ไดมี้การกาํหนดระเบียบวธีิวิจยัไว ้ดงัน้ี 

 

ประชากรเป้าหมาย 

กกกกกกกกประชากรเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีเขา้ร่วมประชุมธรรม และเป็นผูท่ี้

รับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม  

 

การสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง 

กกกกกกกกการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) คนเน่ืองจากไม่

ทราบจาํนวนประชากรท่ีเขา้ร่วมประชุมธรรมท่ีแน่นอน จึงเลือกเก็บตวัอยา่งจากผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม

ธรรมและรับประทานอาหารเจในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 จาํนวน 400 คน 

โดยกาํหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

กกกกกกกก1.ไม่มีปัญหาดา้นการมองเห็นและการไดย้นิ 

กกกกกกกก2.เป็นผูท่ี้รับประทานอาหารเจ 

กกกกกกกก3.ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) สาํหรับผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม

ธรรมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามโดย

ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความรู้และประสบการณ์ คือ ผูช่้วยศาตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท ์

ตรวจสอบดูวา่มีจุดบกพร่องและคุณภาพเพียงพอหรือไม่ หากพบขอ้ผดิพลาดในแบบสอบถาม ผู ้

ศึกษาก็นาํแบบสอบถามกลบัมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในแบบสอบถามใหมี้ความเหมาะสม

หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขจนสมบูรณ์มาทาํการเก็บแบบรวบรวม

ขอ้มูล ซ่ึงมีโครงสร้างของแบบสอบถามดงัน้ี 
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กกกกกกกกส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปไดแ้ก่ อาย ุเพศ 

การนบัถือศาสนา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

กกกกกกกกส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมูลนิธิปฐมธรรม 

จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกกส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ืออาหารเจ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า จาํนวน 32 ขอ้ แบ่งเป็น 7 ดา้นดงัน้ี 

กกกกกกกก1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 

กกกกกกกก2.ดา้นราคา 

กกกกกกกก3.ดา้นสถานท่ี 

กกกกกกกก4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกก5.ดา้นพนกังาน 

กกกกกกกก6.ดา้นกระบวนการ 

กกกกกกกก7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

กกกกกกกกขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจ มี

ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ดงัน้ี 

  มากท่ีสุด  ให ้ 5 คะแนน 

  มาก   ให ้ 4 คะแนน 

  ปานกลาง  ให ้ 3 คะแนน 

  นอ้ย   ให ้ 2 คะแนน 

  นอ้ยท่ีสุด  ให ้ 1 คะแนน 

 

การสร้างเคร่ืองมือ 

กกกกกกกกผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือ โดยดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 

กกกกกกกก1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากตาํรา เอกสาร และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการศึกษา

รูปแบบการสร้างแบบสอบถาม 

กกกกกกกก2.สร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

กกกกกกกก3.นาํแบบสอบถามท่ีสร้าง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและปรับปรุงตามคาํแนะนาํ 

กกกกกกกก4.นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

กกกกกกกก5.นาํแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้ ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
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กกกกกกกก6.จดัพิมพแ์บบสอบถามและนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 

การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

กกกกกกกกการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการศึกษา ดงัน้ี 

กกกกกกกก1.การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูศึ้กษาไดใ้หอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบ

ความครอบคลุมของเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ ความเหมาะสมของสาํนวนภาษาความชดัเจนใน

เน้ือหา จากนั้นผูว้ิจยันาํเคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหข้อ้คาํถามมีความชดัเจนมากข้ึน ก่อน

นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 

กกกกกกกก2.การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) เป็นค่าท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่แบบสอบถามมีความ

น่าเช่ือถือเพียงใด โดยการนาํแบบสอบถามไปทดสอบก่อนนาํไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

30 ชุด และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha 

Coefficient) โดยใชว้ธีิของ (Cronbach) และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับนกัสังคมศาสตร์ 

(Statistical Package For Social Science: SPSS ) จากการคาํนวณปรากฏวา่ไดค้่าความเช่ือมัน่

สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั 0.86 ซ่ึงถือวา่เป็นแบบสอบถามท่ีมีความเช่ือถือไดต้ามเกณฑคื์อตอ้งมีค่า

มากกวา่ 0.70 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ 2548) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกการวจิยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

ซ่ึงเป็นผูท่ี้มาเขา้ร่วมฟังธรรม มูลนิธิปฐมธรรม อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

สถิติสาํหรับนกัสังคมศาสตร์ (Statistical Package for Social Science : SPSS) ดงัน้ี 

กกกกกกกก1.ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับอธิบายลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่  อายุ เพศ การนบั

ถือศาสนา อาชีพ รายได ้

กกกกกกกก2.ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ใชอ้ธิบายถึง

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจ โดยการแปลค่าเฉล่ียหรือระดบั
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ความพึงพอใจในการทาํงานนั้น มีเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลผลของค่าเฉล่ีย โดยใชม้าตรวดัแบบ 

Likert’s Scale ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) 

  

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00   หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม 

ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด โดยเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2553 

 

กกกกกกกกการวเิคราะห์ การนาํเสนอและอธิบายผลขอ้มูล จาํแนกออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

  ตอน 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอน 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ 

  ตอน 3 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจ 

 

 

ตอน 1ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที ่3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 189 47.3 

หญิง 211 52.7 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน พบวา่เป็นเพศหญิง 211 คน (ร้อย

ละ 52.7)  และเป็นเพศชาย 189 คน (ร้อยละ 47.3) 
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ตารางที ่4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน จะอยูใ่นช่วงอาย ุ21 – 30 ปี มาก

ท่ีสุด จาํนวน 106 คน (ร้อยละ 26.5) ถดัมาคือในช่วงอายุมากกวา่ 60 ปี จาํนวน 89 คน (ร้อยละ22.2) 

อยูใ่นช่วงอาย ุ 41 – 50 ปี จาํนวน 76 คน (ร้อยละ19.0 ) อยูใ่นช่วงอาย ุ51 – 60 ปี จาํนวน 51 คน(ร้อย

ละ12.8) อยูใ่นช่วงอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 45 คน (ร้อยละ11.3) อยูใ่นช่วงอายท่ีุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

20 ปี จาํนวน 33 คน (ร้อยละ8.2) ตามลาํดบั 

 

 

ตารางที ่5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามศาสนา 

 

ศาสนา จํานวน(คน) ร้อยละ 

พุทธ 395 98.7 

คริสต ์ 5 1.3 

รวม 400 100.0 

 

 

 

 

อายุ (ปี) จํานวน(คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 33 8.2 

21 – 30 106 26.5 

31 – 40 45 11.3 

41 – 50 76 19.0 

51 – 60 51 12.8 

มากกวา่ 60 89 22.2 

รวม 400 100.0 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน   นบัถือศาสนาพุทธ จาํนวน 395 

คน (ร้อยละ98.7) และนบัถือศาสนาคริสต ์จาํนวน 5 คน (ร้อยละ1.3) 

 

ตารางที ่6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นวา่ ระดบัการศึกษาของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทาน

อาหารเจ ณ มูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน  จะอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรีหรือสูงกวา่มากท่ีสุด จาํนวนวน 128 คน (ร้อยละ32) ถดัมาคือในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ จาํนวน 101คน (ร้อยละ25.3) อยูใ่นระดบัประถมศึกษา จาํนวน 88 คน (ร้อยละ22.0) อยูใ่น

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จาํนวน 58 คน (ร้อยละ14.4) อยูใ่นระดบัปวส. / อนุปริญญา 

จาํนวน  13 คน (ร้อยละ3.3) ตามลาํดบั นอกจากน้ีในส่วนของอ่ืนๆ จาํนวน 12 คน (ร้อยละ3.0) ยงั

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่ไดเ้รียนหนงัสือพออ่านออกเขียนไดแ้ต่ไม่ไดจ้บการศึกษาในระดบั

ใด 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 88 22.0 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 101 25.3 

มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 58 14.4 

ปวส. / อนุปริญญา 13 3.3 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 128 32.0 

อ่ืนๆ 12 3.0 

รวม 400 100.0 



 
34 

  

ตารางที ่7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการประกอบอาชีพ 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น คา้ขาย 

ธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด จาํนวน 164 คน (ร้อยละ41.4) ถดัมาคือไม่ไดป้ระกอบอาชีพ / พอ่บา้น / 

แม่บา้น จาํนวน 104 คน (ร้อยละ26.0) เป็นนกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 60 คน (ร้อยละ15.0) 

ประกอบอาชีพรับจา้ง จาํนวน 34 คน (ร้อยละ8.3) ประกอบอาชีพรับราชการ จาํนวน 32 คน (ร้อยละ

8.0) ตามลาํดบั นอกจากน้ีในส่วนของอ่ืนๆ จาํนวน  6 คน (ร้อยละ1.3) ยงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

ระบุวา่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพใดเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 104 26.0 

นกัเรียน / นกัศึกษา 60 15.0 

รับราชการ 32 8.0 

รับจา้ง 34 8.3 

อาชีพอิสระ 164 41.4 

อ่ืนๆ 6 1.3 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 8 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิปฐม

ธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน เป็นผูมี้รายไดต่้อเดือน 3,000 – 6,000 

บาทมากท่ีสุด จาํนวน 117 คน (ร้อยละ29.3) ถดัมาคือไม่มีรายได ้จาํนวน 105 คน (ร้อยละ26.3) เป็น

ผูมี้รายไดต่้อเดือน 6,001 – 9,000 บาท จาํนวน 100 คน (ร้อยละ25.0)  เป็นผูมี้รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 

9,000 จาํนวน 78 คน (ร้อยละ19.4) ตามลาํดบั 

 

ตอน 2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ  

 

ตารางที่ 9 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการบริโภค 

 

 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน เป็นผูท่ี้รับประทานอาหารเจ 

จาํนวน 323 คน (ร้อยละ80.7) และเป็นผูท่ี้รับประทานมงัสวรัิติ จาํนวน 77 คน (ร้อยละ19.3) 

รายได้ต่อเดือน(บาท) จํานวน(คน) ร้อยละ 

3,000 – 6,000 117 29.3 

6,001 – 9,000 100 25.0 

มากกวา่ 9,000 78 19.4 

ไม่มีรายได ้ 105 26.3 

รวม 400 100.0 

 

การบริโภค จํานวน(คน) ร้อยละ 

รับประทานอาหารเจ 323 80.7 

รับประทานมงัสวิรัติ 77 19.3 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 10 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระยะเวลาการบริโภค 

 

รับประทานอาหารเจ จํานวน(คน) ร้อยละ 

เป็นประจาํ 250 62.5 

ไม่เป็นประจาํ 150 37.5 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน เป็นผูท่ี้รับประทานอาหารเจเป็น

ประจาํ จาํนวน 250 คน (ร้อยละ62.5) และเป็นผูท่ี้รับประทานอาหารไม่เป็นประจาํ จาํนวน 150 คน 

(ร้อยละ37.5) 

 

 

ตารางที ่11 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามโอกาสในการรับประทานในกรณีท่ี     

รับประทานอาหารเจไม่เป็นประจาํ 

 

โอกาสในการรับประทานอาหาร จํานวน(คน) ร้อยละ 

เทศกาลกินเจ 83 20.8 

วนัพระ 47 11.8 

วนัสาํคญัทางศาสนา 3 0.8 

วนัเกิด เดือนท่ีเกิด 32 8.0 

ตามแต่โอกาส ไม่แน่นอน 63 15.8 

อ่ืนๆ 10 2.5 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ในกรณีท่ีรับประทานอาหารไม่เป็นประจาํ   รับประทานอาหารเจ

ในช่วงเทศกาลกินเจมากท่ีสุด จาํนวน 83 คน (ร้อยละ20.8) ถดัมาคือรับประทานอาหารเจตามแต่

โอกาสไม่แน่นอน จาํนวน 63 คน (ร้อยละ15.8) รับประทานอาหารเจในวนัพระ จาํนวน 47 คน (ร้อย

ละ11.8) รับประทานอาหารเจตามวนัเกิด เดือนท่ีเกิด จาํนวน 32 คน (ร้อยละ8.0) ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีในส่วนของอ่ืนๆ จาํนวน 10 คน (ร้อยละ2.5) ยงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่จะ

รับประทานอาหารเจเม่ือเขา้มาประชุมธรรมท่ีมูลนิธิปฐมธรรม และรับประทานอาหารเจตามวนั

สาํคญัทางศาสนา จาํนวน 3 คน (ร้อยละ11.8) 

 

 

ตารางที ่12 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความถ่ีของการรับประทานอาหารเจ 

 

ความถี่ในการรับประทาน  จํานวน(คน) ร้อยละ 

1 – 2 วนั / สัปดาห์ 21 5.3 

3 – 4 วนั / สัปดาห์ 46 11.5 

5 – 7 วนั / สัปดาห์ 5 1.3 

นอ้ยกวา่ 4 คร้ัง / เดือน 13 3.3 

ไม่แน่นอน 54 13.5 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ในกรณีท่ีรับประทานอาหารไม่เป็นประจาํ รับประทานอาหารเจไม่

แน่นอนมากท่ีสุด จาํนวน 54 คน (ร้อยละ13.5) ถดัมาคือรับประทานอาหารเจ 3 – 4 วนั / สัปดาห์ 

จาํนวน 46 คน (ร้อยละ11.5 ) รับประทานอาหารเจ 1 – 2 วนั / สัปดาห์ จาํนวน 21 คน (ร้อยละ5.3) 

รับประทานอาหารเจนอ้ยกวา่ 4 คร้ัง / เดือน จาํนวน 13 คน (ร้อยละ3.3) รับประทานอาหารเจ 5 – 7 

วนั / สัปดาห์ จาํนวน 5 คน (ร้อยละ1.3) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่13 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามม้ือท่ีนิยมรับประทาน 

 

มือ้ทีรั่บประทาน  จํานวน(คน) ร้อยละ 

ม้ือเชา้ 60 15.0 

ม้ือกลางวนั 38 9.5 

ม้ือเยน็ 41 10.3 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ในกรณีท่ีรับประทานอาหารไม่เป็นประจาํ รับประทานอาหารเจม้ือเชา้ 

มากท่ีสุด จาํนวน 60 คน (ร้อยละ15.0) ถดัมาคือรับประทานอาหารเจม้ือเยน็ จาํนวน 41 คน (ร้อยละ

10.3) รับประทานอาหารเจม้ือกลางวนั จาํนวน 38 คน (ร้อยละ9.5) ตามลาํดบั 

 

 

ตารางที ่14 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจาํนวนบุคคลในครอบครัวท่ี 

     รับประทานอาหารเจ 

 

ในครอบครัวรับประทานเจ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ทุกคน 54 13.5 

ไม่ทุกคน 85 21.3 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ในกรณีท่ีรับประทานอาหารไม่เป็นประจาํ ในครอบครัวรับประทาน

อาหารเจไม่ทุกคน จาํนวน 85 คน (ร้อยละ21.3) และรับประทานอาหารเจทุกคน จาํนวน  54 คน 

(ร้อยละ13.5) 
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ตารางที ่15 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามพื้นฐานการกินเจ 

 

พืน้ฐานการกินเจ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ครอบครัว 126 31.5 

ตามกระแสสังคม 38 9.5 

เพื่อน 40 10.0 

อ่ืนๆ 196 49.0 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ในส่วนของอ่ืนๆมีมากท่ีสุด

จาํนวน 196 คน (ร้อยละ49.0) ระบุวา่พื้นฐานการกินเจมาจากการไดรั้บอนุตรวถีิธรรม ถดัมาคือมา

จากครอบครัว จาํนวน 126 คน (ร้อยละ31.5) มาจากเพื่อน จาํนวน 40 คน (ร้อยละ10.0) มาจาก

กระแสสังคม จาํนวน 38 คน (ร้อยละ9.5) ตามลาํดบั 

 

 

ตารางที ่16 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสุขภาพ 

 

สุขภาพ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ดี 368 92.0 

ไม่ดี 32 8.0 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน เป็นผูท่ี้มีสุขภาพดี จาํนวน 368 คน 

(ร้อยละ92.0)  และเป็นผูท่ี้มีสุขภาพไม่ดี จาํนวน 32 คน (ร้อยละ8.0) 
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ตารางที ่17 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจุดประสงคข์องการกินเจ 

 

จุดประสงค์หลกั จํานวน(คน) ร้อยละ 

เพื่อชาํระร่างกายใหส้ะอาด 240 60 

ตอ้งการประหยดั 71 17.8 

เพื่อสุขภาพท่ีดีและแขง็แรง 317 79.3 

ไม่ตอ้งการเบียดเบียนสัตว ์ 268 67.0 

เพื่อตดักรรม 256 64.0 

ขอ้กาํหนดทางศาสนา 52 13.0 

เพื่อใหห้ายจากโรคท่ีเป็นอยู ่ 99 24.8 

ความนิยมในปัจจุบนั 39 9.8 

อ่ืนๆ 12 3.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม รับประทานอาหารเจเพื่อสุขภาพท่ีดีและแขง็แรงมากท่ีสุด จาํนวน 317 

คน (ร้อยละ79.3) ถดัมาคือรับประทานอาหารเจเพื่อไม่ตอ้งการเบียดเบียนสัตว ์จาํนวน 268 คน (ร้อย

ละ67.0) รับประทานอาหารเจเพื่อตดักรรม จาํนนวน 256 คน (ร้อยละ64.0) รับประทานอาหารเจเพื่อ

ชาํระร่างกายใหส้ะอาด จาํนวน 240 คน (ร้อยละ60)  รับประทานอาหารเจเพื่อให้หายจากโรคท่ี

เป็นอยู ่จาํนวน 99 คน (ร้อยละ24.8) รับประทานอาหารเจเพื่อตอ้งการประหยดั จาํนวน 71 คน(ร้อย

ละ17.8) รับประทานอาหารเจเพื่อขอ้กาํหนดทางศาสนา จาํนวน 52 คน (ร้อยละ13.0)  เป็นความ

นิยมในปัจจุบนั จาํนวน 39 คน (ร้อยละ9.8) นอกจากน้ีในส่วนของอ่ืนๆจาํนวน 12 คน (ร้อยละ3.0) 

ยงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่จุดประสงคห์ลกัของการรับประทานอาหารเจเพื่อรักษาประเพณี

วฒันธรรมอนัดีงามของบรรพบุรุษไว ้
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ตารางที ่18 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสุขภาพหลงัจากรับประทานอาหารเจ 

 

สุขภาพ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ไม่มี 13 3.2 

มาก 126 31.5 

มากท่ีสุด 261 65.3 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 18 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน คิดวา่การรับประทานอาหารเจ

ส่งผลดีต่อสุขภาพ มากท่ีสุด จาํนวน 261 คน (ร้อยละ65.3)  ถดัมาคือส่งผลดีต่อสุขภาพมาก จาํนวน 

126 คน (ร้อยละ31.5) ไม่มีผลต่อสุขภาพจาํนวน 13 คน (ร้อยละ3.2) ตามลาํดบั 

 

 

ตารางที ่19 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการเลือกวธีิการรับประทาน 

 

วธีิรับประทาน จํานวน(คน) ร้อยละ 

ซ้ือมารับประทาน 126 31.5 

ทาํรับประทานเอง 274 68.5 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน เลือกวธีิการทาํเองรับประทาน 

จาํนวน 274 คน (ร้อยละ68.5) และเลือกวธีิการซ้ือมารับประทาน จาํนวน 126 คน (ร้อยละ 31.5) 
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ตารางที ่20 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเลือกวธีิรับประทานในกรณีท่ีซ้ือ 

     มารับประทาน 

 

วธีิการเลอืกรับประทาน จํานวน(คน) ร้อยละ 

ซ้ืออาหารถุงมารับประทานท่ีบา้น 113 28.3 

อาหารสาํเร็จรูปบรรจุซอง / กระป๋อง 41 10.3 

ซ้ืออาหารแช่แขง็สาํเร็จรูปมาเก็บไว้

เม่ือรับประทานจะนาํมาอุ่นก่อน 

95 23.8 

อ่ืนๆ 94 23.5 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 20 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีเลือกวธีิการซ้ืออาหารมารับประทานเองจะเลือกวธีิการซ้ืออาหารถุง

มารับประทานท่ีบา้นมากท่ีสุด จาํนวน 113 คน (ร้อยละ28.3)  ถดัมาคือเลือกวธีิซ้ืออาหารแช่แขง็

สาํเร็จรูปมาเก็บไวเ้ม่ือรับประทานจะนาํมาอุ่นก่อน จาํนวน 95 คน (ร้อยละ23.8) ในส่วนของอ่ืนๆ 

จาํนวน 94 คน (ร้อยละ23.5) ยงัพบผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่ในการเลือกวธีิรับประทานอาหารเจ

เนน้ซ้ืออาหารเจท่ีเป็นจาํพวกถัว่งาและสาหร่าย    เลือกวธีิการซ้ืออาหารสาํเร็จรูปบรรจุซอง / 

กระป๋อง จาํนวน 41 คน (ร้อยละ10.3) ตามลาํดบั 

 

 

ตารางที ่21 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานท่ีรับประทานอาหารเจ 

 

สถานที่ จํานวน(คน) ร้อยละ 

บา้น 16 4.0 

สถานธรรม 24 6.0 

ร้านอาหารเจ 74 18.5 

อ่ืนๆ 286 71.5 

รวม 400 100.0 

 



 
43 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 21 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ในส่วนของอ่ืนๆ จาํนวน 286 คน

(ร้อยละ71.5) ระบุวา่รับประทานอาหารเจทั้ง ท่ีบา้น สถานธรรมและร้านอาหารเจมากท่ีสุด ถดัมาคือ

รับประทานอาหารเจท่ีร้าน จาํนวน 74 คน (ร้อยละ18.5)  รับประทานอาหรเจท่ีสถานธรรม จาํนวน 

24 คน (ร้อยละ6.0) รับประทานอาหารเจท่ีบา้น จาํนวน 16 คน (ร้อยละ4.0) ตามลาํดบั 

 

 

ตารางที่ 22 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามวธีิการปรุง 

 

วธีิการปรุง จํานวน(คน) ร้อยละ 

ผดั 332 83.0 

ตม้ 289 72.3 

น่ึง 145 36.3 

อบ 133 33.3 

ตุ๋น 103 25.8 

ทอด 150 37.5 

หมกั / ดอง 53 13.3 

อ่ืนๆ 62 15.5 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 22 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม เลือกวธีิการปรุงแบบผดัมากท่ีสุด จาํนวน 332 คน (ร้อยละ83.0)  ถดัมา

คือวธีิการปรุงแบบตม้ จาํนวน 289 คน (ร้อยละ72.3) วธีิการปรุงแบบทอด จาํนวน 150 คน (ร้อยละ

37.5) วธีิการปรุงแบบน่ึง จาํนวน 145 คน (ร้อยละ36.3) วิธีการปรุงแบบอบ จาํนวน 133 คน (ร้อยละ

33.3) วธีิการปรุงแบบตุ๋น จาํนวน 103 คน (ร้อยละ25.8)  ตามลาํดบั นอกจากน้ีในส่วนของอ่ืนๆ 

จาํนวน 62 คน (ร้อยละ15.5) ยงัพบผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่เลือกวธีิการปรุงแบบยาํ วธีิการปรุง

แบบหมกั / ดอง จาํนวน 53 คน (ร้อยละ13.3) 
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ตารางที ่23 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรสชาติของอาหารเจ 

 

รสชาต ิ จํานวน(คน) ร้อยละ 

รสจืด 227 56.8 

รสเผด็ 59 14.7 

รสหวาน 68 17.0 

รสเคม็ 26 6.5 

รสขม 20 5.0 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 23 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน รับประทานอาหารรสจืดมากท่ีสุด 

จาํนวน 227 คน (ร้อยละ56.8) ถดัมาคือรับประทานอาหารรสหวาน จาํนวน 68 คน (ร้อยละ17.0) 

รับประทานอาหารรสเผด็ จาํนวน 59 คน (ร้อยละ14.7) รับประทานอาหารรสเคม็ จาํนวน  26 

คน (ร้อยละ6.5) รับประทานอาหารรสขม จาํนวน  20 คน (ร้อยละ5.0) ตามลาํดบั 

 

 

ตารางที ่24 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามหลกัในการเลือกรับประทาน 

 

หลกัในการเลอืกซ้ือ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ราคาถูก 114 28.5 

ชอบและติดใจในรสชาติ 105 26.3 

ความสะดวก 126 31.5 

มีคุณภาพและมีประโยชน์ 292 73.0 

อ่ืนๆ 64 16.0 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 24 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม มีหลกัในการเลือกรับประทานอาหารเจโดยเนน้ท่ีคุณภาพและมี

ประโยชน์มากท่ีสุด จาํนวน 292 คน (ร้อยละ73.0)  ถดัมาคือความสะดวก จาํนวน 126 คน (ร้อยละ

31.5) ราคาถูก จาํนวน 114 คน (ร้อยละ28.5) ชอบและติดใจในรสชาติ จาํนวน 105 คน (ร้อยละ26.3) 

ตามลาํดบั นอกจากน้ีในส่วนของอ่ืนๆ จาํนวน 64 คน (ร้อยละ16.0) ยงัพบผูต้อบแบบสอบถามระบุ

วา่เนน้เร่ืองความสะอาด 

 

 

ตารางที ่25 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแนวทางการปฏิบติั เพื่อไม่ใหเ้กิด 

     ภาวะพร่องทางโภชนาการ 

 

แนวทาง จํานวน(คน) ร้อยละ 

รับประทานชนิดของอาหารใหห้ลากหลาย 268 67.0 

รับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบทุกชนิด 291 72.8 

ไม่รับประทานอาหารชนิดเดียวกนัซํ้ าๆเป็นเวลานาน 177 44.3 

ในการประกอบอาหารไม่ควรผดัหรือทอดนานๆ 157 39.3 

การประกอบอาหารโดยการตม้ไม่ควรตม้นาน 103 22.3 

อ่ืนๆ 14 3.5 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 25 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม รับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบทุกชนิดมากท่ีสุด จาํนวน 291 คน 

(ร้อยละ72.8) ถดัมาคือรับประทานชนิดของอาหารใหห้ลากหลาย  จาํนวน 268 คน (ร้อยละ67.0) 

ไม่รับประทานอาหารชนิดเดียวกนัซํ้ าๆเป็นเวลานาน จาํนวน 177 คน (ร้อยละ44.3) ในการประกอบ

อาหารไม่ควรผดัหรือทอดนานๆจาํนวน 157 คน (ร้อยละ39.3) การประกอบอาหารโดยการตม้ไม่

ควรตม้นาน จาํนวน 103 คน (ร้อยละ22.3) ตามลาํดบั นอกจากน้ีในส่วนของอ่ืนๆ จาํนวน 14 คน 

(ร้อยละ3.5) ยงัพบผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่ควรรับประทานผกั ผลไมใ้หไ้ดค้รบสัดส่วน 
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ตอน 3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทางการตลาดทีม่ีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ืออาหารเจ  

 

ตารางที ่26 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมี    

     ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นผลิตภณัฑ ์ 

 

ปัจจยัทาง

การตลาด 

ระดบัความสาํคญั ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านผลติภณัฑ์  

1.มีใหเ้ลือกหลาย

หลายประเภท 

115 

(28.8) 

193 

(48.3) 

85 

(21.3) 

7 

(1.8) 

0 

(0.0) 

4.04 0.75 มาก 

2.รสชาติถูกปาก 101 

(25.3) 

161 

(40.3) 

131 

(32.3) 

7 

(1.8) 

0 

(0.0) 

3.89 0.80 มาก 

3.มีคุณค่าทาง

โภชนาการ

ครบถว้น 

143 

(35.8) 

197 

(49.3) 

60 

(15.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.21 0.68 มาก 

4.มีไขมนันอ้ยไม่

ทาํใหอ้ว้น 

108 

(27.0) 

151 

(37.8) 

125 

(31.3) 

16 

(4.0) 

0 

(0.0) 

3.88 0.85 มาก 

5.สะอาดถูกหลกั

อนามยั 

 

176 

(44.0) 

143 

(35.8) 

74 

(18.5) 

0 

(0.0) 

7 

(1.8) 

4.20 0.86 มาก 

6.ไม่มีเน้ือสตัว ์จึง

ยอ่ยง่ายระบาย

สะดวก 

137 

(34.3) 

200 

(50.0) 

56 

(14.0) 

0 

(0.0) 

7 

(1.8) 

4.15 0.78 มาก 

7.มีรสชาติ

ใกลเ้คียงอาหารท่ี

ทาํจากเน้ือสตัว ์

94 

(23.5) 

121 

(30.3) 

148 

(37.0) 

18 

(4.5) 

19 

(4.8) 

3.63 1.03 มาก 

8.มีสีสนัคลา้ยคลึง

อาหารท่ีทาํจาก

เน้ือสตัว ์

95 

(23.8) 

97 

(24.3) 

146 

(36.5) 

50 

(12.5) 

12 

(3.0) 

3.53 1.07 มาก 

รวม 3.94 0.49 มาก 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 26 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ใหร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัท่ี

มาก ร้อยละ 3.94 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.49  และยงัพบวา่ผูบ้ริโภคมีปัจจยัทางการตลาดอยู่

ในระดบัมากทั้ง 8 ปัจจยัคือ คุณค่าทางโภชนาการครบถว้น ( 4.21)  สะอาดถูกหลกัอนามยั ( 4.20) 

ไม่มีเน้ือสัตวจึ์งยอ่ยง่ายระบายสะดวก ( 4.15) มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท (4.04)  มีรสชาติถูกปาก

( 3.89) มีไขมนันอ้ยไม่ทาํใหอ้ว้น ( 3.88) มีรสชาติใกลเ้คียงอาหารท่ีทาํจากเน้ือสัตว ์ (3.53) มีสีสัน

คลา้ยคลึงอาหารท่ีทาํจากเน้ือสัตว ์(3.53)  
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ตารางที่ 27 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมี    

     ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นราคา 

 

ปัจจยัทาง

การตลาด 

ระดบัความสาํคญั ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านราคา  

9.ราคาเหมาะสม

กบัคุณภาพ 

126 

(31.5) 

125 

(31.3) 

141 

(35.3) 

8 

(2.0) 

0 

(0.0) 

3.92 0.86 มาก 

10.เป็นอาหารราคา

ถูก 

54 

(13.5) 

167 

(41.8) 

138 

(34.5) 

28 

(7.0) 

13 

(3.3) 

3.55 0.92 มาก 

11.มีป้ายราคา

สินคา้แสดงชดัเจน 

108 

(27.0) 

170 

(42.5) 

101 

(25.3) 

16 

(4.0) 

5 

(1.3) 

3.90 0.88 มาก 

12.ราคาสามารถ

ต่อรองได ้

71 

(17.8) 

133 

(33.3) 

157 

(39.3) 

20 

(5.0) 

19 

(4.8) 

3.54 0.99 มาก 

13.สินคา้มีความ

หลากหลายระดบั

ราคาใหเ้ลือก 

120 

(30.0) 

165 

(41.3) 

91 

(22.8) 

24 

(6.0) 

0 

(0.0) 

3.95 0.87 มาก 

รวม 3.77 0.62 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 27 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ใหร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นราคา อยูใ่นระดบัท่ีมาก ร้อยละ 

3.77 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.62 และยงัพบวา่ผูบ้ริโภคมีปัจจยัทางการตลาดอยูร่ะดบัมากทั้ง 5

ปัจจยัคือ สินคา้มีความหลากหลายราคาใหเ้ลือก  (3.95)  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (3.92)  มีป้าย

ราคาสินคา้แสดงชดัเจน ( 3.90) เป็นอาหารราคาถูก (3.55) ราคาสามารถต่อรองได ้(3.54)  
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ตารางที่ 28 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมี    

     ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นสถานทีกกกกกก 

กก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 28 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ใหร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นสถานท่ี อยูใ่นระดบัท่ีมาก ร้อย

ละ 4.09  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.59 และยงัพบวา่ผูบ้ริโภคมีปัจจยัทางการตลาดอยูร่ะดบัท่ีมาก

ทั้ง 5 ปัจจยั คือ สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะอาดถูกหลกัอนามยั (4.23) สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีขนาด

เหมาะสมไม่แออดั (4.15) สถานท่ีจดัจาํหน่ายตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีไปมาสะดวก (4.12) สถานท่ีจดั

จาํหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย (4.00) การจดัร้านสะดวกต่อการเลือกซ้ือ (3.98) 

ปัจจยัทางการตลาด ระดบัความสาํคญั ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านสถานที ่  

14.สถานท่ีจดัจาํหน่าย

สะอาดถูกหลกัอนามยั 

152 

(38.0) 

188 

(47.0) 

60 

(15.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.23 0.69 มาก 

15.สถานท่ีจดัจาํหน่าย

ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีไป

มาสะดวก 

152 

(38.0) 

143 

(35.8) 

105 

(26.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.12 0.79 มาก 

16.การจดัร้านสะดวก

ต่อการเลือกซ้ือ 

116 

(29.0) 

158 

(39.5) 

126 

(31.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0. 0) 

3.98 0.77 มาก 

17.สถานท่ีจดัจาํหน่าย

มีท่ีจอดรถ

สะดวกสบาย 

131 

(32.8) 

152 

(38.0) 

109 

(27.3) 

0 

(0.0) 

8 

(2.0) 

4.00 0.88 มาก 

18.สถานท่ีจดัจาํหน่าย

มีขนาดเหมาะสมไม่

แออดั 

147 

(36.8) 

174 

(43.5) 

71 

(17.8) 

8 

(2.0) 

0 

(0.0) 

4.15 0.77 มาก 

รวม 4.09 0.59 มาก 
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ตารางที ่29 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมี 

                     ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 

ปัจจยัทางการตลาด ระดบัความสาํคญั ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด 

 

19.ไดรั้บคาํแนะนาํท่ีดี

เก่ียวกบัอาหารเจ 

165 

(41.3) 

177 

(44.3) 

33 

(8.3) 

25 

(6.3) 

0 

(0.0) 

4.21 0.83 มาก 

20.มีการพฒันาอาหาร

เจแบบใหม่ๆออกขาย 

114 

(28.5) 

208 

(52.0) 

73 

(18.3) 

0 

(0.0) 

5 

(1.3) 

4.07 0.76 มาก 

21.การบริการท่ีดี 

 

200 

(50.0) 

115 

(28.8) 

72 

(18.0) 

13 

(3.3) 

0 

(0.0) 

4.26 0.86 มาก 

รวม 4.18 0.67 มาก 

 

 กกกกกกกกจากตารางท่ี 29 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ให้ระดบัความสาํคญัของปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นการส่งเสริมทางการตลาด อยูใ่นระดบัท่ี

มาก ร้อยละ 4.18 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.67 และยงัพบวา่ผูบ้ริโภคมีปัจจยัทางการตลาดอยูร่ะดบั

ท่ีมากทั้ง 3 ปัจจยั คือ การบริการท่ีดี (4.26)  ไดรั้บคาํแนะนาํท่ีดีเก่ียวกบัอาหารเจ (4.21)  มีการพฒันา

อาหารเจแบบใหม่ออกขาย (4.26) 
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ตารางที ่30 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมี 

                     ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นพนกังาน 

 

ปัจจยัทางการตลาด ระดบัความสาํคญั ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านพนักงาน  

22.พนกังานขายมี

บุคลิกภาพดี 

83 

(20.8) 

209 

(52.3) 

108 

(27.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.94 0.68 มาก 

23.พนกัขายแต่งกาย

สะอาดเรียบร้อย 

112 

(28.0) 

199 

(49.8) 

89 

(22.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.06 0.70 มาก 

24.เอาใจใส่สินคา้ให้

มีมาตรฐานอยูเ่สมอ 

172 

(43.0) 

144 

(36.0) 

84 

(21.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.22 0.75 มาก 

25.การบริการและ

มิตรไมตรีท่ีดี 

123 

(30.8) 

200 

(50.0) 

67 

(16.8) 

10 

(2.5) 

0 

(0.0) 

4.09 0.77 มาก 

26.พนกังานมีความ

ซ่ือสตัยต์่อลูกคา้ไม่

นาํสินคา้ไม่ได้

คุณภาพมาขาย 

185 

(46.3) 

124 

(31.0) 

91 

(22.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.24 0.79 มาก 

รวม 4.11 0.61 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 30 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ใหร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นพนกังาน อยูใ่นระดบัท่ีมาก ร้อย

ละ 4.11 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.61 และยงัพบวา่ผูบ้ริโภคมีปัจจยัทางการตลาดอยูร่ะดบัท่ีมาก

ทั้ง 5 ปัจจยั คือ พนกังานมีความซ่ือสัตยต์่อลูกคา้ไม่นาํสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพมาขาย (4.24) เอาใจใส่

สินคา้ใหมี้มาตรฐานอยูเ่สมอ (4.22)  การบริการและมิตรไมตรีท่ีดี (4.09) พนกังานแต่งกายสะอาด

เรียบร้อย (4.06) พนกังานขายมีบุคลิกภาพดี (3.94)  
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ตารางที ่31 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมี    

                 ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นกระบวนการ 

 

ปัจจยัทางการตลาด ระดบัความสาํคญั ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ  

27.อาหารอุ่นร้อนอยู่

ตลอดเวลา 

132 

(33.0) 

164 

(41.0) 

104 

(26.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.07 0.76 มาก 

28.การบริการท่ี

รวดเร็ว 

101 

(25.3) 

196 

(49.0) 

103 

(25.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.00 0.71 มาก 

29. มีการแนะนาํ

ช่วยเหลือลูกคา้ 

106 

(26.5) 

202 

(50.5) 

80 

(20.0) 

12 

(3.0) 

0 

(0.0) 

4.01 0.76 มาก 

รวม  4.03 0.65 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 31 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ใหร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัท่ีมาก 

ร้อยละ 4.03 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.65 และยงัพบวา่ผูบ้ริโภคมีปัจจยัทางการตลาดอยูร่ะดบัท่ี

มากทั้ง 3 ปัจจยั คือ อาหารอุ่นร้อนอยูต่ลอดเวลา (4.07)  มีการแนะนาํช่วยเหลือลูกคา้ (4.01)  การ

บริการท่ีรวดเร็ว (4.00)  
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ตารางที ่32 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีมี 

                   ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจยัทางการตลาด ระดบัความสาํคญั ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ 

 

30.สภาพแวดลอ้ม

รอบๆร้าน 

147 

(36.8) 

166 

(41.5) 

87 

(21.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.15 0.75 มาก 

31.ความสะอาดของ

อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

177 

(44.3) 

165 

(41.3) 

58 

(14.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.30 0.77 มาก 

32.การวางสินคา้มี

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

161 

(40.3) 

180 

(45.0) 

59 

(14.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.26 0.69 มาก 

รวม 4.24 0.59 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 32 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ใหร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั

ท่ีมาก ร้อยละ 4.24 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.59 และยงัพบวา่ผูบ้ริโภคมีปัจจยัทางการตลาดอยู่

ระดบัท่ีมากทั้ง 3 ปัจจยั คือความสะอาดของอุปกรณ์ละเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (4.30) การวางสินคา้มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (4.26) สภาพแวดลอ้มรอบๆร้าน (4.15)  
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ตารางที ่33 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมของระดบัความสาํคญัของปัจจยัทาง 

                   การตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจ 

 

ลาํดบัที ่ ปัจจยัด้านต่างๆ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

ความสําคญั 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.94 0.49 มาก 

2. ดา้นราคา 3.77 0.62 มาก 

3. ดา้นสถานท่ี 4.09 0.59 มาก 

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 4.18 0.67 มาก 

5. ดา้นพนกังาน 4.11 0.61 มาก 

6. ดา้นกระบวนการ 4.03 0.65 มาก 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.24 0.60 มาก 

รวม 4.05 0.60 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 33 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารเจ ณ มูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ใหร้ะดบัความสาํคญัในภาพรวม

ของปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจอยูใ่นระดบัท่ีมาก (ร้อยละ

4.05) และเม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัแลว้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพมากท่ีสุด (ร้อยละ4.24) ถดัลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (ร้อยละ4.18) ดา้น

พนกังาน (ร้อยละ4.11) ดา้นสถานท่ี (ร้อยละ4.09) ดา้นกระบวนการ (ร้อยละ4.03)  ดา้นผลิตภณัฑ ์

(ร้อยละ3.94) ดา้นราคา (ร้อยละ3.77) ตามลาํดบั 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิ

ปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม จาํนวน 400 คน สามารถสรุปผล อภิปรายผล ปัญหาท่ีพบในการวจิยั

ตลอดจนขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

กกกกกกกก1.ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมธรรมและรับประทานอาหารเจ 

ณ มูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.8)  จะมี

อายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี  (ร้อยละ 26.5) รองลงมาจะอยูใ่นช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี (ร้อยละ22.2)  

การศึกษาจะอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ (ร้อยละ32) ประกอบอาชีพอิสระ เช่น คา้ขาย ธุรกิจ

ส่วนตวั (ร้อยละ41.4) เป็นผูมี้รายไดต่้อเดือน 3,000 – 6,000 บาท (ร้อยละ29.3) และส่วนใหญ่จะนบั

ถือศาสนาพทุธ(ร้อยละ 98.8) 

 

กกกกกกกก2.ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูรั้บประทานอาหารเจ (ร้อยละ 80.8) รับประทาน

มงัสวรัิติ (ร้อยละ 19.3) รับประทานอาหารเจเป็นประจาํ (ร้อยละ62.5) ไม่เป็นประจาํ (ร้อยละ37.5) 

โดยกลุ่มท่ีรับประทานอาหารเจไม่ประจาํจะเลือกรับประทานอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจ (ร้อยละ 

20.8 ) รองลงมาจะรับประทานอาหารเจตามแต่โอกาส ไม่แน่นอน (ร้อยละ 15.8) ความบ่อยของการ

รับประทานอาหารเจมีความไม่แน่นอน (ร้อยละ 13.5) รองลงมาคือรับประทานอาหารเจ 3 - 4 วนั / 

สัปดาห์ (ร้อยละ 11.5 ) ส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารเจในม้ือเชา้ (ร้อยละ 15.0)ในครอบครัวจะ

รับประทานอาหารเจไม่หมดทุกคน (ร้อยละ 21.3) พื้นฐานการรับประทานอาหารเจมาจากการไดรั้บ

อนุตรวถีิธรรม (ร้อยละ 49.0) ผูท่ี้รับประทานอาหารเจเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดี (ร้อยละ 92.0) จุดประสงค์

ของการรับประทานอาหารเจคือเพื่อสุขภาพท่ีดีและแขง็แรง (ร้อยละ 79.3) รองลงมาคือรับประทาน

อาหารเจเพื่อไม่ตอ้งการเบียดเบียนสัตว ์(ร้อยละ 67.0) ผูท่ี้รับประทานอาหารเจเม่ือ  



56 

 

รับประทานแลว้มีสุขภาพดีมากท่ีสุด (ร้อยละ 65.3) ถดัมาเป็นผูท่ี้รับประทานแลว้มีสุขภาพดีมาก

(ร้อยละ 31.5) การรับประทานอาหารเจนิยมทาํเองรับประทาน (ร้อยละ 68.5) ซ้ือรับประทาน (ร้อย

ละ 31.5) ในการซ้ืออาหารมารับประทานส่วนใหญ่จะซ้ือเป็นอาหารถุงมารับประทานท่ีบา้น (ร้อย

ละ28.3) และสถานท่ีรับประทานอาหารเจจะเป็นทั้งท่ีบา้น สถานธรรมและร้านอาหารเจ (ร้อยละ

71.5) วธีิการปรุงส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะนิยมวธีิการปรุงแบบผดั (ร้อยละ 83.0) รองลงมาเป็นการปรุง

แบบตม้และแบบทอด (ร้อยละ 72.3, 37.5 ตามลาํดบั) รสชาติมกัจะนิยมบริโภครสจืด (ร้อยละ 56.8) 

รองลงมาเป็นรสหวาน (ร้อยละ 17.0) ผูบ้ริโภคจะมีหลกัในการเลือกรับประทานอาหารเจโดยจะ

เนน้ท่ีคุณภาพและมีประโยชน์ (ร้อยละ73.0) รองลงมาคือความสะดวก (ร้อยละ 31.5) ราคาถูก (ร้อย

ละ 28.5) ชอบและติดใจในรสชาติ (ร้อยละ 26.3)  ตามลาํดบั แนวทางการการปฏิบติัเพื่อไม่ใหเ้กิด

ภาวะพร่องทางโภชนาการผูบ้ริโภคระบุวา่ควรรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถว้นทุกชนิด 

(ร้อยละ 72.8) รองลงมาคือรับประทานอาหารชนิดเดียวกนัใหห้ลากหลาย (ร้อยละ67.0) และไม่ควร

รับประทานอาหารผดัหรือทอดนานๆ (ร้อยละ 39.3)  

 

กกกกกกกก3.ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาดทีม่ีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ืออาหารเจ 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้รับประทานอาหารเจและผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม

ธรรม ณ มูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นต่างๆทั้ง 7 ปัจจยั  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้น

กระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

กกกกกกกกปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาหารเจดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัท่ีมาก ร้อยละ 3.94 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.49 โดย

ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมนระดบัมากไดแ้ก่ คุณค่าทางโภชนาการครบถว้น สะอาดถูกหลกัอนามยั 

ไม่มีเน้ือสัตวจึ์งยอ่ยง่ายระบายสะดวก มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท มีรสชาติถูกปาก มีไขมนันอ้ย

ไม่ทาํใหอ้ว้น มีรสชาติใกลเ้คียงอาหารท่ีทาํจากเน้ือสัตว ์มีสีสันคลา้ยคลึงอาหารท่ีทาํจากเน้ือสัตว ์ 

กกกกกกกกปัจจยัดา้นราคา พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาหารเจดา้นราคา อยูใ่นระดบัท่ีมาก ร้อยละ 3.77 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.62 โดยผูบ้ริโภคให้

ความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ สินคา้มีความหลากหลายระดบัราคาใหเ้ลือก ราคาเหมาะสมกบั

คุณภาพ มีป้ายราคาสินคา้แสดงชดัเจน เป็นอาหารราคาถูก ราคาสามารถต่อรองได ้ กกกกกกกกกก

กกกกกกปัจจยัดา้นสถานท่ี พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

เจดา้นสถานท่ี อยูใ่นระดบัท่ีมาก ร้อยละ 4.09 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.59 โดยผูบ้ริโภคให้



57 

 

ความพึงพอใจในระดบัมากไดแ้ก่ สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะอาดถูกหลกัอนามยั สถานท่ีจดัจาํหน่ายมี

ขนาดเหมาะสมไม่แออดั สถานท่ีจดัจาํหน่ายตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีไปมาสะดวก สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีท่ี

จอดรถสะดวกสบาย การจดัร้านสะดวกต่อการเลือกซ้ือ 

 กกกกกกกกปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นการส่งเสริมทางการตลาด อยูใ่นระดบัท่ีมาก ร้อยละ 4.18 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.67 โดยผูบ้ริโภคใหค้วามพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ การบริการท่ี ไดรั้บ

คาํแนะนาํท่ีดีเก่ียวกบัอาหารเจ มีการพฒันาอาหารเจแบบใหม่ออกขาย  

กกกกกกกกปัจจยัดา้นพนกังาน พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาหารเจดา้นพนกังาน อยูใ่นระดบัท่ีมาก ร้อยละ 4.11 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.61 โดย

ผูบ้ริโภคใหค้วามพึงพอใจในระดบัมากไดแ้ก่ พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ไม่นาํสินคา้ไม่ได้

คุณภาพมาขาย เอาใจใส่สินคา้ใหมี้มาตรฐานอยูเ่สมอ การบริการและมิตรไมตรีท่ีดี พนกังานแต่ง

กายสะอาดเรียบร้อย พนกังานขายมีบุคลิกภาพดี 

 กกกกกกกกปัจจยัดา้นกระบวนการ พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ืออาหารเจดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัท่ีมาก ร้อยละ 4.03 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.65 โดย

ผูบ้ริโภคใหค้วามพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ อาหารอุ่นร้อนอยูต่ลอดเวลา มีการแนะนาํช่วยเหลือ

ลูกคา้  การบริการท่ีรวดเร็ว  

กกกกกกกกปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัท่ีมาก ร้อยละ 4.24 มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน = 0.60 โดยผูบ้ริโภคใหค้วามพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะอาดของอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ การวางสินคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สภาพแวดลอ้มรอบๆร้าน  

 

อภิปรายผล 

 

กกกกกกกกจากผลการศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดั

นครปฐม มีประเด็นท่ีผูว้จิยัไดน้าํมาอภิปรายผลออกไดด้งัน้ี 

กกกกกกกก1.ในการศึกษาขอ้มูลส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี นบัถือศาสนาพุทธมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี

หรือสูงกวา่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ เช่น คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั  มีรายไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 3,000 

-6,000 บาทต่อเดือน 
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กกกกกกกก2.ในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

เป็นผูบ้ริโภคอาหารเจและรับประทานอาหารเจเป็นประจาํโดยมีพื้นฐานการกินเจมาจากการไดรั้บ

อนุตรวถีิธรรม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสุขภาพดีและเม่ือหลงัจากการรับประทานอาหารเจพบวา่มี

สุขภาพดีมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม จุดประสงคข์องการรับประทานอาหารเจผูบ้ริโภคระบุวา่เพื่อสุขภาพท่ีดี

และแขง็แรงและเพื่อไม่ตอ้งการเบียดเบียนสัตวซ่ึ์งสอดคลอ้งกบัหนงัสือเร่ืองการกินเจ(หวงัซ่ือไฉ่, 

2552)  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมปรุงอาหารเจรับประทานเองท่ีบา้น แต่ส่วนใหญ่จะมีการรับประทาน

ทั้งท่ีร้านอาหารเจ และท่ีมูลนิธิปฐมธรรมโดยวธีิการปรุงอาหารมกัจะเลือกวธีิการปรุงอาหารแบบ

ผดัมากท่ีสุด ถดัมาจะเป็นวธีิการปรุงแบบตม้และทอด ผูบ้ริโภคนิยมรับประทานอาหารเจท่ีมีรสชาติ

จืดมีลกัษณะท่ีธรรมชาติ มีหลกัในการเลือกรับประทานอาหารเจคือจะเนน้ท่ีคุณภาพและมี

ประโยชน์ ถดัมาคือความสะดวกและเร่ืองของราคา ผูบ้ริโภคมีแนวทางในการปฏิบติัเพื่อไม่เกิด

ภาวะพร่องทางโภชนาการโดยรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบทุกชนิดและรับประทานอาหาร

ใหห้ลากหลาย 

กกกกกกกก3.ในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ืออาหารเจ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม โดย

ปัจจยัทั้ง 7 ดา้น ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจมากท่ีสุดคือปัจจยัทางดา้นลกัษณะทาง

กายภาพมากท่ีสุด ถดัลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นสถานท่ี ดา้น

กระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีผูบ้ริโภค (Kotler And 

Armstrong 2004: 554, อา้งใน ปณิศา ลญัชานนท ์2548: 86) ใหค้วามหมายไวว้า่เป็นการศึกษาเหตุ

จูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้และนาํไปสู่การ

ตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกก1.ในเชิงนโยบาย จากการศึกษาและการวจิยัถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจนั้น ผู ้

จาํหน่ายอาหารควรเล็งเห็นและใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของความสะอาดของวตัถุดิบ ภาชนะท่ีใช ้

ตลอดจนคาํนึงถึงคุณภาพของอาหารท่ีผูบ้ริโภคพึงไดรั้บจากการซ้ืออาหาร มากไปกวา่นั้นผูจ้าํหน่าย

อาหารควรมีความซ่ือตรงต่อผูบ้ริโภค ไม่นาํวตัถุดิบท่ีผิดต่อศีลธรรม และธรรมเนียมการบริโภค

อาหารเจ มาใชใ้นการประกอบอาหาร 
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กกกกกกกก2.การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการสาํรวจเฉพาะกลุ่มตวัอยา่ง ขอบเขตของการศึกษาอาจทาํให้

แตกต่างหรืออาจคลา้ยคลึงจากผลการศึกษาอ่ืน ๆ นอกจากน้ี อาจขยายขอบเขตในการวิจยัใหมี้ความ

กวา้งมากข้ึน หรือทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ ในแง่ของความคาดหวงัและความพึงพอใจ 

กกกกกกกก3.ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัในคร้ังต่อไป การศึกษาในส่วนของพฤติกรรมของ

บริโภคอาจมีความหลากหลาย และ มีความละเอียดมากกวา่งานวจิยัเล่มน้ี เน่ืองจากในปัจจุบนั 

ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีหลากหลาย และมีปัจจยัในการเลือกบริโภคมากยิง่ข้ึน หากทราบถึงความ

ตอ้งการ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแน่นอน อาจทราบถึงปัจจยัท่ีสนบัสนุนต่อการบริโภคท่ี

ชดัเจนยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของมูลนิธิปฐมธรรม จังหวดันครปฐม 

 

    

 

  ขา้พเจา้นายธีรเจต รุ่งเรืองอยูเ่ยน็ นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวทิยาลยัศิลปากร ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามน้ี เพื่อ

จะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ  เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของ

มูลนิธิปฐมธรรม จงัหวดันครปฐม โดยขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาจะเก็บเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใดๆ

ต่อตวัท่าน 

 

คําช้ีแจง      1.แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี 

  ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ส่วนที ่2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ  

  ส่วนที ่3 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเจ 

      2. โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง  ท่ีตรงกบัคาํตอบของท่านเพียงคาํตอบเดียว 
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ส่วนที ่1  แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป  

คาํช้ีแจง  ใหท้่านเติมคาํในช่องวา่งหรือทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความ

เป็นจริง  

 

1. ปัจจุบนัท่านมีอาย ุ………………….ปี           

 

2.  เพศ 

  ชาย      หญิง  

 

3. ท่านนบัถือศาสนา 

  พุทธ     อิสลาม  

  คริสต ์    ซิกซ์ 

  อ่ืนๆ ( โปรดระบุ................................................ ) 

 

4. ท่านมีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัใด  

  ประถมศึกษา    มธัยมศึกษาตอนตน้   

  มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   ปวส. / อนุปริญญา 

  ปริญญาตรีหรือสูงกวา่  อ่ืนๆ(โปรดระบุ .....................................) 

 

5. ปัจจุบนัท่านประกอบอาชีพ 

  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ / พอ่บา้น / แม่บา้น  นกัเรียน / นกัศึกษา 

  รับราชการ      รับจา้ง  

  อาชีพอิสระ เช่น คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ ....................... ) 

 

6. ปัจจุบนัท่านมีรายไดต่้อเดือน 

  3,000 – 6,000 บาท    6,001 – 9,000 บาท   

  มากกวา่ 9,000 บาท    ไม่มีรายได ้  
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ 

คาํช้ีแจง  ใหท้่านเติมคาํในช่องวา่งหรือทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความ

เป็นจริงมากท่ีสุด 

 

1.ท่านคิดวา่ท่านเป็น 

  ผูท่ี้รับประทานอาหารเจ 

  ผูท่ี้ทานมงัสวรัิติ 

  ไม่เป็นทั้งสองอยา่ง 

 

2. ท่านรับประทานอาหารเจเป็นประจาํ (ทุกวนัและทุกม้ือ) หรือไม่ 

 เป็นประจาํ (กินต่อเน่ืองกนัมา............ปี ............เดือน ........วนั) (โปรดขา้มไปตอบคาํถาม       

       ในขอ้ 7 ) 

  ไม่ประจาํ 

 

3. ถา้รับประทานอาหารเจไม่ประจาํมกัเลือกรับประทานในโอกาสใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 

  เทศกาลกินเจ 

  วนัพระ  

  วนัสาํคญัทางศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษา 

 วนัเกิด เดือนท่ีเกิด 

 ตามแต่โอกาส ไม่แน่นอน 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ.................................................................................................... ) 

 

4. ถา้ท่านรับประทานอาหารเจแบบไม่ประจาํ ท่านรับประทานบ่อยมากนอ้ยเพียงใด 

  1 - 2 วนั / สัปดาห์    นอ้ยกวา่ 4 คร้ัง / เดือน 

  3 - 4 วนั / สัปดาห์    ไม่แน่นอน 

  5 - 7 วนั / สัปดาห์    อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ ............................. ) 

 

5. ถา้ท่านรับประทานอาหารเจแบบไม่ประจาํ ม้ือท่ีนิยมรับประทานมากท่ีสุดคือ 

  ม้ือเชา้   ม้ือกลางวนั   ม้ือเยน็ 
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6.ครอบครัวของท่านรับประทานอาหารเจหรือไม่ 

  ทุกคน     ไม่ทุกคน ( ใครท่ีกินบา้ง ....................) 

 

7.พื้นฐานการกินเจของท่านมาจากใคร 

  ครอบครัว     เพื่อน   

  ตามกระแสสังคม    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................) 

 

8.ท่านคิดวา่ท่านมีสุขภาพท่ีดีหรือไม่ 

  ดี      ไม่ดี ( โปรดระบ................................) 

 

9.จุดประสงคห์ลกัของท่านในการรับประทานอาหารเจ คือ ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 

  เพื่อชาํระร่างกายใหส้ะอาด  ตอ้งการประหยดั 

  เพื่อสุขภาพท่ีดีและแขง็แรง  ไม่ตอ้งการเบียดเบียนสัตว ์

  เพื่อตดักรรม     ขอ้กาํหนดทางศาสนา 

  เพื่อใหห้ายจากโรคท่ีเป็นอยู ่  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ ..............................) 

  ความนิยมในปัจจุบนั 

 

10. ท่านคิดวา่การรับประทานอาหารเจส่งผลดีต่อสุขภาพมากนอ้ยเพียงใด 

  ไม่มี          เล็กนอ้ย          ปานกลาง         มาก          มากท่ีสุด 

 

11. ท่านเลือกวธีิรับประทานอาหารเจโดยวธีิใด ( ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้ ) 

  ซ้ือมารับประทาน    ทาํรับประทานเอง 

 ถา้ซ้ือมารับประทานเอง ท่านเลือกวธีิใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 

  ซ้ืออาหารถุงมารับประทานท่ีบา้น 

  อาหารสาํเร็จรูปบรรจุซอง / กระป๋อง 

  ซ้ืออาหารแช่แขง็สาํเร็จรูปมาเก็บไวเ้ม่ือรับประทานจะนาํมาอุ่นก่อน 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ .............................................................................. ) 
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12. สถานท่ีท่านรับประทานอาหารเจเป็นประจาํคือท่ีไหน 

  บา้น     สถานธรรม 

  ร้านอาหารเจ     อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ ................................ ) 

 

13. ถา้ไดป้ระกอบอาหารเจท่านใชว้ธีิการปรุงอยา่งไร ( ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้ ) 

  ผดั       ตม้ 

  น่ึง      อบ  

  ตุ๋น      ทอด 

  หมกั / ดอง     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................) 

 

14. รสชาติของอาหารเจท่ีท่านชอบรับประทาน ( เลือกตอบเพียง 1 ขอ้ ) 

  รสจืด     รสเผด็ 

  รสหวาน     รสเคม็ 

  รสขม 

 

15.การเลือกซ้ืออาหารเจมารับประทาน ท่านเลือกโดยยดึหลกัสาํคญัคือขอ้ใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1     

     ขอ้ ) 

  ราคาถูก     ชอบและติดใจในรสชาติ 

  ความสะดวก     มีคุณภาพและมีประโยชน์ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ .................................. ) 

 

16.ในการรับประทานอาหารเจท่านปฏิบติัอยา่งไร เพื่อไม่ใหเ้กิดภาวะพร่องทางโภชนาการ 

      (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 

  รับประทานชนิดของอาหารใหห้ลากหลาย 

  รับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบทุกชนิด 

  ไม่รับประทานอาหารชนิดเดียวซํ้ าๆ เป็นเวลานาน 

  ในการประกอบอาหารไม่ควรผดัหรือทอดนานๆ  

  การประกอบอาหารโดยการตม้ไม่ควรท่ีตม้นานๆ 

  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ .............................................. ) 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ืออาหารเจ 

 

โปรดระบุระดบัความสาํคญัของปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาหารเจโดยทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องทาง

ขวามือ 

 

ระดบัความสาํคญั 

มา
กที่

สุ
ด 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
อ้ย

 

น
อ้ย

ที่
สุ

ด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

1. มีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท 

2. รสชาติถูกปาก 

3. มีคุณค่าทางโภชนาการถว้น 

4. มีไขมนันอ้ยไม่ทาํใหอ้ว้น 

 

     

     

     

     

5. สะอาดถูกหลกัอนามยั 

6. ไม่มีเน้ือสัตว ์จึงยอ่ยง่ายระบายสะดวก  

7. มีรสชาติใกลเ้คียงอาหารท่ีทาํจากเน้ือสัตว ์

8. มีสีสันคลา้ยคลึงอาหารท่ีทาํจากเน้ือสัตว ์

     

     

     

     

ดา้นราคา 

9. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

10. เป็นอาหารราคาถูก 

11. มีป้ายราคาสินคา้แสดงชดัเจน 

12. ราคาสามารถต่อรองได ้

13. สินคา้มีความหลากหลายระดบัราคาให้เลือก 

 

     

     

     

     

     

ดา้นสถานท่ี 

14. สถานท่ีจาํหน่ายสะอาดถูกหลกัอนามยั 

15. สถานท่ีจาํหน่ายตั้งอยูบ่ริเวณท่ีไปมาสะดวก 

16. การจดัร้านสะดวกต่อการเลือกซ้ือ 

17. สถานท่ีจาํหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย 

18. สถานท่ีจาํหน่ายมีขนาดเหมาะสมไม่แออดั 
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โปรดระบุระดบัความสาํคญัของปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาหารเจโดยทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องทาง

ขวามือ 

 

ระดบัความสาํคญั 

มา
กที่

สุ
ด 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
อ้ย

 

น
อ้ย

ที่
สุ

ด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

19. ไดรั้บคาํแนะนาํท่ีดีเก่ียวกบัอาหารเจ 

20. มีการพฒันาอาหารเจแบบใหม่ๆ ออกขาย 

21. การบริการท่ีดี 

 

     

     

     

ดา้นพนกังาน 

22. พนกังานขายมีบุคลิกภาพดี 

23. พนกังานขายแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 

24. เอาใจใส่สินคา้ใหมี้มาตรฐานอยูเ่สมอ 

25. การบริการและมิตรไมตรีท่ีดี 

26. พนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ไม่นาํสินคา้   

     ไม่ไดคุ้ณภาพมาขาย 

 

     

     

     

     

     

ดา้นกระบวนการ 

27. อาหารอุ่นร้อนอยูต่ลอดเวลา 

28. การบริการท่ีรวดเร็ว 

29. มีการแนะนาํช่วยเหลือลูกคา้ 

 

     

     

     

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

30. สภาพแวดลอ้มรอบๆร้าน 

31. ความสะอาดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

      เคร่ืองใช ้

32. การวางสินคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ - สกุล  นายธีรเจต รุ่งเรืองอยูเ่ยน็ 

ท่ีอยู ่  71/2 หมู่ 3 ตาํบลโคกพระเจดีย ์อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 

ประวติัการศึกษา   

กกกกกกกกพ.ศ. 2547  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั  

จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกกพ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั  

จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกกพ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  


