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บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูกท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 
Generation Z ในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูกท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 
Generation Z ในกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกท่ีมีอิทธิพลต่อ         
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ใน
กรุงเทพมหานคร  และ (4) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู ้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครในเร่ืองการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคชาวไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอยู่ในกลุ่ม Generation Y 
และ Generation Z ซ่ึงมีอายุ 17-41 ปี ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบชั้นอย่างเป็นสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิจยั คือ สถิติเชิงพรรณา ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ส ถิ ติ เชิ งอ นุ ม าน  ซ่ึ งป ระกอบด้วย  ก ารทดสอบ  T-Test, F-Test (One Way ANOVA) และ                 
การวเิคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ผลการวิจัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุ 24-29 ปี ระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพลูกจ้างเอกชน/พนักงานบริษทั รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 
20,000 บาท และสถานภาพโสด โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจยัการรับรู้คุณค่า
ของเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก ปัจจยัการยอมรับ
เน้ือสัตวป์ลูก และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า โดยภาพรวมปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และ
สถานภาพสมรสต่างกันมีปัจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยใน 
Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีปัจจยัท่ี
มีผลการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยใน Generation Y และ Generation Z ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ีผลการทดสอบ
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สมมติฐานท่ี 2-4 พบว่า ตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค
ชาวไทยใน Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ในปัจจัยการรับรู้คุณค่าของ
เน้ือสัตวป์ลูก 3 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค และดา้นราคาของ
เน้ือสัตวป์ลูก ในปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก 3 ด้าน คือ ดา้นการตอบรับจากสังคม 
ดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก และด้านจิตวิทยาของผูบ้ริโภค และในปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตว์
ปลูก 4 ดา้น คือ ดา้นการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินผล
เน้ือสัตวป์ลูก และดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, เน้ือสัตวป์ลูก, Generation Y, Generation Z 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were (1) to study the factors of perceived value of in vitro 
meat affecting purchasing decision making of in vitro meat of Thai Generation Y and Generation 
Z consumers in Bangkok (2) to explore the factors of perceived risk of in vitro meat affecting 
purchasing decision making of in vitro meat of Thai Generation Y and Generation Z consumers in 
Bangkok (3) to examine the factors of new product adoption of in vitro meat of Thai Generation Y 
and Generation Z consumers in Bangkok and (4) to compare the purchasing decision making of in 
vitro meat between Thai Generation Y consumers and Thai Generation Z consumers in Bangkok. 
The samples were 400 Thai Generation Y and Generation Z consumers aged 17 to 41 years old in 
Bangkok, selecting by the methods of proportional stratified sampling. The data were collected by 
using questionnaires. Statistics used for the analysis include the descriptive statistics: percentage, 
mean, and standard deviation, and the inferential statistics: T-Test,  F-Test (One Way ANOVA) , 
and Stepwise Multiple Regression Analysis at a statistical significance level of 0.05. 
 The results of the study showed that most of the respondents were females with aged 24-
29 years old, lower bachelor’s degree graduated, private sector employed, average monthly 
income of 15,000-20,000 baht, and single. Overall, most of the respondents perceived values of in 
vitro meat at high level. As for, the perception of risks of in vitro meat, the new product adoption 
of in vitro meat, and the purchasing decision making of in vitro meat were all at moderate level. 
 The results of testing Hypothesis 1 revealed that overall, differences in personal factors 
including gender, age, and marital status had no differences in decision making of in vitro meat of 
Thai Generation Y and Generation Z consumers in Bangkok at a statistical significance level of 
0.05. whereas differences in personal factors including educational level, occupation, and average 
monthly income had differences in decision making of in vitro meat of Thai Generation Y and 
Generation Z consumers in Bangkok at a statistical significance level of 0.05. Moreover, the 
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results of testing Hypotheses 2-4 indicated that overall, the best predictor variables for purchasing 
decision making of in vitro meat of Thai Generation Y and Generation Z consumers in Bangkok 
were quality of in vitro meat, consumer emotion, and price of in vitro meat in terms of the factors 
of perceived value of in vitro meat; social acceptance, performance of in vitro meat, and consumer 
psycology in terms of the factors of perceived risk of in vitro meat; and trial of in vitro meat, 
adoption of in vitro meat, evaluation of in vitro meat, and interest in in vitro meat in terms of the 
factors of new product adoption of in vitro meat at a statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords: Purchasing decision making, In vitro meat, Generation Y, Generation Z 
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 บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ทุกวนัน้ีหลายประเทศทัว่โลกต่างตระหนกัถึงความส าคญัของอาหารทั้งในดา้นคุณภาพและ
ปริมาณเพื่อตอบสนองต่อการบริโภคของประชากรภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
จากการพยากรณ์ของส านกักิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department 
of Economic and Social Affairs) (2017) ระบุว่า จ  านวนประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากราว 
7.6 พนัลา้นคนในค.ศ. 2017 เป็นราว 11.2 พนัลา้นคนภายในค.ศ. 2100 ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1  

ตำรำงที ่1.1 การพยากรณ์จ านวนประชากรโลกในค.ศ. 2017, 2030, 2050 และ 2100  

 
ทวปี 

จ ำนวนประชำกร (ล้ำนคน) 

2017 2030 2050 2100 

โลก (World) 7,550 8,551 9,772 11,184 
แอฟริกา (Africa) 1,256 1,704 2,528 4,468 
เอเชีย (Asia) 4,504 4,947 5,257 4,780 
ยโุรป (Europe) 742 739 716 653 
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America and the Caribbean) 646 718 780 712 
อเมริกาเหนือ (Northern America) 361 395 435 499 
โอเชียเนีย (Oceania) 41 48 57 72 

ปรับปรุงจำก: ส านกักิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (2017) 

 จากตารางท่ี 1.1 พบวา่ โดยภาพรวมอตัราการเติบโตของจ านวนประชากรโลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 
1.10 ต่อปี หรือเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย 83 ลา้นคนต่อปี ซ่ึงส่วนใหญ่จ านวนประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนมาจาก
ประเทศท่ีมีอตัราการเกิดสูง เช่น หลายประเทศในทวีปแอฟริกา และประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมาก
เช่นอินเดีย  



2 
 

 การเติบโตของจ านวนประชากรโลกอยา่งต่อเน่ืองประกอบกบัการเพิ่มข้ึนของระดบัรายไดต่้อ
หัว และการขยายตวัของสังคมเมืองโดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันาเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้         
ความตอ้งการอาหารทัว่โลกเพิ่มข้ึนซ่ึงคาดว่าจะสูงถึงราวร้อยละ 70 ในค.ศ. 2050 (Linehan, Thorpe, 
Andrews, Kim และ Beaini, 2012) ปัจจยัดงักล่าวท าให้รูปแบบการบริโภคอาหารของประชากรโลก
ส่วนใหญ่เปล่ียนแปลงไปโดยมีการบริโภคเน้ือสัตวม์ากข้ึน การบริโภคเน้ือสัตวโ์ดยเฉล่ียต่อคนต่อปีทัว่
โลกเพิ่มข้ึนจาก 23 กิโลกรัมในค.ศ. 1961 เป็น 43 กิโลกรัมในค.ศ. 2014 (Devlin, 2018) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการพยากรณ์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture of the 
United Nations: FAO) ระบุวา่ ความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตวท์ัว่โลกในค.ศ. 2050 จะเพิ่มข้ึนราวสองเท่า
จากค.ศ. 2005 (Alexandratos และ Bruinsma, 2012) ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 

ภำพที ่1.1 ความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตวท์ัว่โลกจ าแนกรายประเภท เปรียบเทียบระหว่างค.ศ. 2005 
และ 2050 

 

ปรับปรุงจำก: Alexandratos และ Bruinsma (2012) 

 จากภาพท่ี 1.1 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตวป์ระเภทต่างๆ ทัว่โลก
เพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัการเติบโตของจ านวนประชากรและการขยายตวัของเศรษฐกิจ หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึงความตอ้งการบริโภคเน้ือสัตวมี์ความสัมพนัธ์กบัจ านวนประชากรและภาวะเศรษฐกิจอยา่งชดัเจน 
 ผูบ้ริโภคทัว่โลกมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเน้ือสัตวอ์ยูร่ะหว่าง 750 ลา้นเหรียญถึง 1 ลา้นลา้น
เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในค.ศ. 1960 การผลิตเน้ือววั เน้ือหมู และ
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เน้ือไก่ทัว่โลกอยูท่ี่ประมาณ 45 ลา้นตนั ในปัจจุบนัการผลิตเน้ือสัตวท์ัว่โลกอยูท่ี่ 263 ลา้นตนั และคาด
ว่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 445 ล้านตันในค.ศ. 2050 หรือเพิ่มข้ึนราวสองเท่านับตั้ งแต่ค.ศ. 1960 (World 
Economic Forum, 2018) การบริโภคเน้ือสัตวท่ี์เพิ่มข้ึนนอกจากจะมีสาเหตุมาจากความตอ้งการส่วน
บุคคลแลว้ ยงัไดรั้บอิทธิพลมาจากเศรษฐกิจการเมืองทั้งจากการลดขอ้กีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ
ท่ีท าให้การคา้เน้ือสัตวโ์ลกขยายตวัอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่ค.ศ. 1985 (Uç ak, 2007) และการอุดหนุน
อุตสาหกรรมปศุสัตวแ์ละการส่งเสริมการบริโภคเน้ือสัตวข์องประชาชนของรัฐบาลในประเทศต่างๆ 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมปศุสัตวมี์บทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดว้ยเหตุน้ีอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์จึงเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรท่ีเติบโตรวดเร็วท่ีสุด  (Joshi, Param, Irene และ 
Gadre, 2016) ส าหรับประเทศไทยปริมาณความต้องการบริโภคเน้ือสัตว์มีทิศทางเช่นเดียวกับ
สถานการณ์โลก จากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 ของส านกังาน
สถิติแห่งชาติ (2561) พบวา่ ประชากรไทยท่ีบริโภคอาหารกลุ่มเน้ือสัตวไ์ขมนัและผลิตภณัฑ์มีจ  านวน 
55,111,734 คน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.37 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ดงัแสดงในตารางท่ี 1.2 

ตำรำงที ่1.2 การบริโภคอาหารกลุ่มเน้ือสัตวไ์ขมนัและผลิตภณัฑ์ของประชากรไทยจ าแนกตามอายุ 
พ.ศ. 2560 

กลุ่มอำยุ  รวม ไม่ 
รับประทำน 

 
 

 
 

รับประทำน   ไม่ทรำบ 

   รวม ๑-๒ วนั/ 
สัปดำห์ 

๓-๔ วนั/ 
สัปดำห์ 

๕-๖ วนั/ 
สัปดำห์ 

ทุกวนั  

 63,072,343 7,399,490 55,111,734 28,825,237 16,228,580 5,275,139 4,782,778 561,119 

6-14 ปี 7,214,456 380,251 6,797,674 2,925,098 2,356,188 869,788 646,600 36,530 

15-24 ปี 9,560,216 666,057 8,784,516 4,001,177 2,832,158 1,037,289 913,892 109,643 

25-59 ปี 35,135,302 3,899,432 30,849,686 16,418,916 8,927,650 2,793,423 2,709,597 386,184 

60 ปีข้ึนไป 11,162,369 2,453,750 8,679,858 5,480,046 2,112,584 574,539 512,688 28,762 

ปรับปรุงจำก: ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2561) 

 จากตางรางท่ี 1.2 ช้ีให้เห็นว่า ประชากรไทยเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคเน้ือสัตวอ์ย่างชัดเจนถึงแมว้่า   
การรักษาสุขภาพและการบริโภคอาหารท่ีเนน้พืชผกัและผลไมก้ าลงัเป็นกระแสหลกัของการบริโภคใน
ปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคเน้ือสัตวท่ี์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของประชากรไทย จาก
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รายงานของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพฒัน์ในพ.ศ. 2559 
ระบุว่า รายจ่ายเพื่อการบริโภคอาหารกลุ่มเน้ือสัตวไ์ขมนัและผลิตภณัฑ์ของครัวเรือนของไทยในปี
ดงักล่าวอยู่ท่ีประมาณ 356,617 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเติบโตเฉล่ียต่อปีประมาณร้อยละ 6.9 ตาม      
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (กรมปศุสัตวแ์ละสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2560)  
 อย่างไรก็ตามการผลิตและการบริโภคเน้ือสัตวใ์นระดบัสูงท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกได้ส่งผลกระทบ
อยา่งรุนแรงต่อส่ิงแวดลอ้ม สวสัดิภาพของสัตว ์และสุขภาพของมนุษย์ ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากขอ้มูล
ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO (2006) รายงานว่า ผลกระทบจาก       
การผลิตเน้ือสัตวเ์ป็นภยัคุกคามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดบัโลก เช่น ความเส่ือมโทรมของท่ีดิน การปล่อยมลพิษทางน ้ า และการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของภาวะโลกร้อน โดยคิดเป็นร้อยละ 18 ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมดของโลก และเป็นอนัดบัสามรองจากการผลิตพลงังานและการขนส่ง (Gustin, 2017) ใน
ดา้นสวสัดิภาพของสัตว์ สัตวห์ลายพนัลา้นตวัถูกเล้ียงและฆ่าเพื่อน ามาเป็นอาหารของมนุษย ์การท า
ฟาร์มปศุสัตว์แบบเข้มข้น (Intensive Livestock Farming) ถูกน ามาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
สูงสุด (Ilea, 2009) เช่นเดียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะ (Antibiotics) จ  านวนมากเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของ
สัตวแ์ละรักษาการติดเช้ือแบคทีเรีย (Zuraw, 2013) การละเลยสวสัดิภาพของสัตวโ์ดยการเล้ียงสัตวแ์บบ
แออดัอยา่งไม่มีประสิทธิภาพน ามาซ่ึงภาวะโรคติดต่อจากสัตวสู่์คน (Zoonotic Diseases) โรคท่ีเกิดจาก
อาหารเป็นส่ือ (Foodborne Diseases) และการด้ือยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (Antibiotic-Resistant 
Bacteria) เช่น โรคไขห้วดัหมูหรือโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุ H1N1 (Swine Influenza) โรคไขห้วดันก
หรือโรคไข้หว ัดใหญ่สายพันธ์ุ H5N1 (Avian Influenza)  โรคปากและเท้าเป่ือย (Foot-and-Mouth 
Disease)  โรควัวบ้า  (Mad-Cow Disease)  โรคล าไส้อัก เสบ (Campylobacter)  และโรคท้องร่วง 
(Salmonella) (Nierenberg, 2011) โดยร้อยละ 75 ของโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา
มีสาเหตุมาจากโรคติดต่อจากสัตวสู่์คน (Rabinowitz และ Conti, 2013) นอกจากน้ีการด้ือยาปฏิชีวนะ
ของแบคทีเรียยงัท าให้เกิดปัญหาทางการแพทยท่ี์เพิ่มข้ึน ส่งผลต่อการเสียชีวิตของประชากรโลกราว 
700,000 คนต่อปี (World Health Organization, 2018) ในดา้นสุขภาพของมนุษย ์การบริโภคเน้ือสัตวท่ี์
มากเกินไปก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพของมนุษย ์เช่น ชาวอเมริกนัมีการบริโภคเน้ือสัตวม์ากกว่า
สามเท่าของการบริโภคเน้ือสัตวโ์ดยเฉล่ียทัว่โลก เน่ืองจากเน้ือสัตวถื์อเป็นอาหารหลกัในชีวติประจ าวนั 
ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคดงักล่าวท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเป็นโรคเร้ือรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และโรคมะเร็ง ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของการเจ็บป่วยเป็นโรคและการเสียชีวติของประชากร
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ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวนัตก (Daniel, Cross, Koebnick และ Sinha, 2011) หรือเช่น
ในประเทศไทยค่านิยมในการบริโภคเน้ือสัตวไ์ดเ้ปล่ียนแปลงจากอดีตเป็นอยา่งมาก ในช่วง 20 ปีท่ีแลว้
ประเทศไทยยงัไม่มีหมูกระทะหรือเน้ือยา่งบุฟเฟต์ และปัจจุบนัผูค้นมกัถ่ายรูปอาหารแลว้ลงในสังคม
ออนไลน์เพื่อแสดงว่าตนได้รับประทานเน้ือราคาแพงต่างๆ จึงเป็นลกัษณะของ “การกินเพื่ออวดกนั 
ไม่ใช่กินเพื่ออยู”่ ซ่ึงท าใหก้ลายเป็นการบริโภคเน้ือสัตวเ์กินความจ าเป็น ทั้งน้ีการบริโภคเน้ือสัตวท่ี์มาก
ข้ึนท าใหป้ระชากรท่ีมีน ้าหนกัเกินเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 39 (ฐิติพนัธ์ พฒันมงคล, 2561) 
 สถานการณ์ดังกล่าวน ามาสู่ความตระหนักของสาธารณชนเก่ียวกบัความมัน่คงทางอาหาร 
(Food Security) จากค านิยามของพระราชบญัญติัคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ความมัน่คง
ทางอาหาร หมายถึง “การเขา้ถึงอาหารท่ีมีอยา่งเพียงพอส าหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ 
อาหารมีความปลอดภยั และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความตอ้งการของวยัเพื่อการมีสุข
ภาวะท่ีดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตท่ีเก้ือหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความคงอยู่
ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภยัพิบติั สาธารณภยั หรือ
การก่อการร้ายอันเก่ียวเน่ืองจากอาหาร” (นนทกานต์ จันทร์อ่อน, 2557) สืบเน่ืองจากประเด็น            
ความมัน่คงทางอาหารท าให้เกิดความสนใจในการผลิตและการบริโภคเน้ือสัตวอ์ย่างย ัง่ยืน ถึงแมว้่า
หลายประเทศทัว่โลกไดมี้การรณรงค์ลดการบริโภคเน้ือสัตวอ์ย่างต่อเน่ือง แต่การเปล่ียนแปลงยงัคง
เห็นผลไม่มากนกั เช่น รัฐบาลจีนไดว้างเป้าหมายในการลดการบริโภคเน้ือสัตวล์งร้อยละ 50 เพื่อลด
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของสาธารณชนในประเทศ แต่สถานการณ์ดูเหมือนตรงขา้มกบัส่ิงท่ี
คาดหวงั เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะโนม้นา้วให้ชนชั้นกลางในประเทศลดการบริโภคเน้ือสัตวล์งเพราะ
ค่านิยมในการบริโภคเน้ือสัตว์ นอกจากน้ีบริษทัของจีนยงัซ้ือฟาร์มปศุสัตว์ในสหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลียเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเน้ือสัตว์ของประชาชนในประเทศ (Milman and 
Leavenworth, 2016) ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยาทางกายภาพแห่ง
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) ริชาร์ด วอลเตอร์ แรงแฮม (Richard Walter Wrangham) วา่ 
ไม่มีใครคิดว่าการบริโภคเน้ือสัตว์ให้น้อยลงจะเกิดข้ึนได้เน่ืองจากความปรารถนาในการบริโภค
เน้ือสัตวไ์ดฝ่ั้งรากลึกอยูใ่นวิวฒันาการของมนุษย ์(Jha, 2013) ดงันั้นการหลีกเล่ียงการบริโภคเน้ือสัตว์
จึงดูเหมือนไม่ใช่ทางเลือกท่ีน่าพึงพอใจ ดว้ยเหตุน้ีเน้ือสัตวป์ลูก (In Vitro Meat) จึงไดรั้บการพฒันาข้ึน
ดว้ยเทคนิควิศวกรรมเน้ือเยื่อ (Tissue Engineering Technique) เพื่อเป็นทางเลือกท่ีเป็นไปไดแ้ละย ัง่ยืน
ในการแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภคเน้ือสัตวใ์นปัจจุบนั โดยผูพ้ฒันาเน้ือสัตวป์ลูก
ไดอ้า้งวา่เน้ือสัตวป์ลูกมีขอ้ดีหลายประการเม่ือเปรียบเทียบกบัเน้ือสัตวจ์ากฟาร์ม เน่ืองจากการผลิตและ             
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การบริโภคเน้ือสัตวป์ลูกเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สัตว ์และมนุษย ์และยงัเช่ือวา่ระบบการผลิตเน้ือสัตว์
ปลูก (In Vitro Meat Production System) มีศกัยภาพในการตอบสนองปริมาณความต้องการบริโภค
เน้ือสัตวข์องประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต ถึงแมว้า่เน้ือสัตวป์ลูกไดรั้บการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง
เป็นเวลาหลายปี แต่ยงัคงอยู่ในช่วงตน้ของการพฒันาทางเทคโนโลยี ดังนั้นความเป็นไปได้ในเชิง
พาณิชยอ์าจตอ้งอาศยัเวลาอีกประมาณ 3-10 ปี อยา่งไรก็ตามแนวโนม้ทางการตลาดของเน้ือสัตวป์ลูกจะ
เป็นไปในทิศทางใดดูเหมือนจะข้ึนอยูก่บัการยอมรับของผูบ้ริโภค ซ่ึงปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวิชาการ
และงานวิจยัในต่างประเทศหลายเร่ืองว่า การยอมรับของผูบ้ริโภคดูเหมือนเป็นความทา้ทายท่ีส าคญั
ท่ีสุดต่อการประสบความส าเร็จของเน้ือสัตวป์ลูก 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพล
ของการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง และการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ป ลู ก  ( In Vitro Meat)  ข อ งผู ้บ ริ โภคช า ว ไทย ในก ลุ่ ม  Generation Y และ  Generation Z ใ น
กรุงเทพมหานครเพื่อหาค าตอบของสถานการณ์ปัจจุบนัเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าและการรับรู้ความเส่ียง
ของเน้ือสัตวป์ลูก รวมถึงแนวโน้มของการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทย ซ่ึงการวิจยัเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในประเทศ
ไทย ผูว้ิจยัจึงหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคชาวไทย 
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีสนใจในเน้ือสัตวป์ลูก และผูส้นใจทัว่ไป รวมถึงประโยชน์ในเชิงวิชาการในการน า
งานวิจยัไปบูรณาการในชั้นเรียนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการจดั
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 

  ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง และยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
อยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

  1. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทย
ในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อทราบถึงปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
  3. เพื่อทราบถึงปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
  4. เพื่อทราบถึงปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
  5. เพื่อเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation 
Z ในกรุงเทพมหานครในเร่ืองการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
 
1.4 สมมติฐำนกำรวจัิย 

  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
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1.5 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

ภำพที ่1.2 กรอบแนวคิดการวจิยั 

    ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
ทีม่ำ: ผูว้จิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- สถานภาพสมรส 
(ปรับปรุงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550) 

ปัจจัยกำรรับรู้คุณค่ำของเนื้อสัตว์ปลูก 
- ดา้นคุณภาพของเน้ือสตัวป์ลูก 
- ดา้นราคาของเน้ือสตัวป์ลูก 
- ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค 
- ดา้นประโยชน์ต่อสงัคม 

(ปรับปรุงจาก Sweeney และ Soutar, 2001) 

ปัจจัยกำรรับรู้ควำมเส่ียงของเนื้อสัตว์ปลูก 
- ดา้นคุณสมบติัของเน้ือสตัวป์ลูก 
- ดา้นความปลอดภยัของเน้ือสตัวป์ลูก 
- ดา้นความคุม้ค่าเงิน 
- ดา้นการตอบรับจากสงัคม 
- ดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภค 
- ดา้นเวลาในการหาซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก 

(ปรับปรุงจาก Hoyer และ Macinnis, 2010) 

ปัจจัยกำรยอมรับเนื้อสัตว์ปลูก 
- การตระหนกัรู้ถึงเน้ือสตัวป์ลูก 
- ความสนใจเน้ือสตัวป์ลูก 
- การประเมินผลเน้ือสตัวป์ลูก 
- การทดลองซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก 
- การยอมรับเน้ือสตัวป์ลูก 

(ปรับปรุงจาก Kotler, 2007) 

กำรตัดสินใจซ้ือเนื้อสัตว์ปลูกของผู้บริโภค 
ชำวไทยในกลุ่ม Generation Y และ  
Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร 

- ความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสตัวป์ลูก 
- การคน้หาขอ้มูลของเน้ือสตัวป์ลูก 
- การประเมินทางเลือกของเน้ือสตัวป์ลูก 
- การตดัสินใจซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก 
- การประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก 

(ปรับปรุงจาก Schiffman และ Kanuk, 2010) 
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1.6 ขอบเขตกำรวจัิย 

  1.6.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
    การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ            
การรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง และการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร  
  1.6.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
   ประชากรในการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ประชากรสัญชาติไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอยูใ่นกลุ่ม 
Generation Y และ Generation Z ซ่ึงมีอายุระหว่าง 17-41 ปี ในกรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีใช้การแบ่ง
ประชากรไทยออกเป็น 5 รุ่น (เจเนอเรชัน่) ตามการศึกษาของรศรินทร์ เกรย,์ อุมาภรณ์ ภทัรวาณิชย,์ 
อกัษราภคั หลกัทอง และเจตพล แสงกลา้ พ.ศ. 2559 ดงัแสดงในตารางท่ี 1.3 

ตำรำงที ่1.3 ประชากรไทย 5 รุ่น (เจเนอเรชัน่) ช่วงปีพ.ศ.เกิด และช่วงอายุ (อายุ ณ ปีท่ีท าการวิจยั พ.ศ. 
2562) 

รุ่น (เจเนอเรช่ัน) ช่วงปีพ.ศ.เกดิ ช่วงอำยุ 
Greater Generation พ.ศ. 2486 หรือปีก่อนหนา้นั้น อายตุั้งแต่ 76 ปีข้ึนไป 
Baby Boomer พ.ศ. 2478-2505 อายรุะหวา่ง 57-75 ปี 
Generation X พ.ศ. 2506-2520 อายรุะหวา่ง 42-56 ปี 
Generation Y พ.ศ. 2521-2538 อายรุะหวา่ง 24-41 ปี 
Generation Z พ.ศ. 2539 เป็นตน้ไป แรกเกิด-23 ปี 

ปรับปรุงจำก: รศรินทร์ เกรย,์ อุมาภรณ์ ภทัรวาณิชย,์ อกัษราภคั หลกัทอง และ เจตพล แสงกลา้ (2559) 

 1.6.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
   การวิจยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุดใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 1.6.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
   การวิจยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดย
ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลประมาณ 1 เดือน  
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ  

  เน้ือสัตว์ปลูก หมายถึง เน้ือสัตวท่ี์ไดรั้บการผลิตข้ึนจากเซลลก์ลา้มเน้ือตน้ก าเนิดจากสัตวมี์ชีวิต
ในห้องปฏิบติัการภายใตส้ภาวะควบคุม ทั้งน้ีกระบวนการผลิตเน้ือสัตวป์ลูกของผูผ้ลิตแต่ละรายอาจมี
ความแตกต่างกนัไป เน้ือสัตวป์ลูกมีหลายประเภท เช่น เน้ือสัตวป์ลูกววั เน้ือสัตวป์ลูกหมู เน้ือสัตวป์ลูก
สัตวปี์ก และเน้ือสัตวป์ลูกปลา เป็นตน้ 
  ผู้บริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเกิดในช่วงพ.ศ. 2521-2538 มีอายุระหว่าง 24-41 ปี (อายุ ณ ปีท่ีท าการวิจยั 
พ.ศ. 2562) ในกรุงเทพมหานคร และเป็นผูรั้บประทานเน้ือสัตว ์
  ผู้บริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Z หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเกิดในช่วงพ.ศ. 2539 เป็นต้นไป มีอายุระหว่าง 17-23 ปี (อายุ ณ ปีท่ีท า         
การวจิยั พ.ศ. 2562) ในกรุงเทพมหานคร และเป็นผูรั้บประทานเน้ือสัตว ์
  ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
สถานภาพสมรส 
  ปัจจัยกำรรับรู้คุณค่ำของเน้ือสัตว์ปลูก หมายถึง ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ด้านคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค และดา้น
ประโยชน์ต่อสังคม 
  ปัจจัยกำรรับรู้ควำมเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูก หมายถึง ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก 
6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความคุม้ค่าเงิน 
ดา้นการตอบรับจากสังคม ดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค และดา้นเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
  ปัจจัยกำรยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก หมายถึง ปัจจยัการยอมรับผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวป์ลูก 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
การตระหนกัรู้ถึงเน้ือสัตวป์ลูก ความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก การประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก การทดลองซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูก และการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 
  ปัจจัยกำรตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก หมายถึง กระบวนการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 5 ขั้น 
ไดแ้ก่ ความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก การคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก การประเมินทางเลือก
ของเน้ือสัตวป์ลูก การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
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1.8 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1. ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการพฒันาปัจจยัท่ีเป็นจุดแข็งให้ดีมากยิ่งข้ึน และปรับปรุง
หรือแกไ้ขปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อนให้ดีมากข้ึนตามล าดบั ทั้งน้ีเพื่อให้ปัจจยัทั้งหมดท างานร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคชาวไทย ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีสนใจในเน้ือสัตวป์ลูก 
และผูส้นใจทัว่ไป รวมถึงประโยชน์ในเชิงวิชาการในการน างานวิจยัไปบูรณาการในชั้นเรียน เพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
 

 
 

 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ผูว้จิยัไดท้  ำกำรศึกษำคน้ควำ้ขอ้มูลจำกแนวคิดและทฤษฎี เอกสำรทำงวชิำกำร และงำนวิจยัจำก
แหล่งต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวิจยัน้ี เพื่อน ำมำปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดตวัแปรสมมติฐำน     
กำรวจิยัและกรอบแนวคิดในกำรวจิยั ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรรับรู้ 
  2.2.1 กำรรับรู้ 
  2.2.2 กำรรับรู้คุณค่ำ 
  2.2.3 กำรรับรู้ควำมเส่ียง 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ 
  2.3.1 ผลิตภณัฑใ์หม่ 
  2.3.2 ประเภทของผลิตภณัฑใ์หม่ 
  2.3.3 กระบวนกำรยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรตดัสินใจซ้ือ 
  2.4.1 กำรตดัสินใจ 
  2.4.2 กระบวนกำรตดัสินใจ 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูก 
 2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมยอ่ย 
  2.6.1 วฒันธรรมยอ่ย 
  2.6.2 วฒันธรรมยอ่ยทำงอำย ุ 
  2.6.3 Generation Y  
  2.6.4 Generation Z  
 2.7 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่ำวว่ำ ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็น
เกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นกำรแบ่งส่วนตลำด ซ่ึงเป็นลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ท่ีเป็นสถิติท่ีวดัไดแ้ละง่ำยต่อ
กำรวดัมำกกวำ่ตวัแปรอ่ืน ไดแ้ก่ 
 1) อำยุ (Age) ควำมแตกต่ำงของอำยุส่งผลต่อควำมตอ้งกำรสินค้ำหรือบริกำรท่ีต่ำงกนัของ
ผูบ้ริโภค อำยุเป็นตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลท่ีนิยมน ำมำใช้ในกำรคน้หำควำมตอ้งกำรของตลำดเฉพำะ
กลุ่ม (Niche Market) 
 2) เพศ (Gender) นอกเหนือจำกควำมแตกต่ำงทำงเพศ บทบำททำงเพศท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
ปัจจุบนัส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น ทุกวนัน้ีผูห้ญิงมีหน้ำท่ีกำรงำนดีและพึ่งพำตนเองได้
มำกกวำ่ในอดีต 
 3) ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) มีควำมส ำคญัในแง่ของหน่วยผูบ้ริโภค นักกำรตลำด
สนใจศึกษำจ ำนวนและลกัษณะของบุคคลในครอบครัวท่ีใชสิ้นคำ้หรือบริกำรหน่ึงๆ รวมถึงโครงสร้ำง
ทำงดำ้นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อผูต้ดัสินใจในครอบครัวเพื่อพฒันำกลยทุธ์ทำงดำ้นกำรตลำดท่ีเหมำะสม 
 4) รำยได ้กำรศึกษำ และอำชีพ (Income, Education, and Occupation) ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล
ทั้งสำมประกำรมีแนวโนม้ควำมสัมพนัธ์อยำ่งใกลชิ้ดในเชิงเหตุและผล ถึงแมว้ำ่รำยไดจ้ะเป็นตวัช้ีกำรมี
หรือไม่มีควำมสำมำรถในกำรใชจ่้ำยของผูบ้ริโภค แต่กำรเลือกซ้ือสินคำ้หรือบริกำรท่ีแทจ้ริงอำจข้ึนอยู่
กบัปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น กำรศึกษำ อำชีพ รสนิยม ทศันคติ ค่ำนิยม และรูปแบบกำรด ำรงชีวิต นกั    
กำรตลำดมกัน ำเกณฑ์รำยไดม้ำใช้ร่วมกบัตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนๆ เพื่อก ำหนดตลำดเป้ำหมำยให้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 ในกำรศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้คุณค่ำ กำรรับรู้ควำมเส่ียง และกำรยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมี
ต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 
Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดสมมติฐำนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัมีผล
ต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ใน
กรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกนั จึงไดน้ ำปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำสูงสุด 
อำชีพ รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถำนภำพสมรส มำเป็นตวัแปรอิสระเพื่อใชใ้นกำรทดสอบสมมติฐำน  
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2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ 

  2.2.1 กำรรับรู้ (Perception) 
    Schiffman และ Kanuk (2010) ไดอ้ธิบำยวำ่ กำรรับรู้ หมำยถึง กระบวนกำรท่ีมนุษยเ์ลือก 
จดัระเบียบ และแปลควำมหมำยของส่ิงกระตุน้ไปเป็นควำมหมำยหรือภำพท่ีติดอยู ่หรือกล่ำวอีกนยัหน่ึง
คือวธีิกำรมองโลก ซ่ึงมนุษยแ์ต่ละคนถึงแมว้ำ่จะไดรั้บกำรกระตุน้จำกส่ิงเร้ำภำยใตส้ถำนกำรณ์เดียวกนั 
แต่จะเลือก จัดระเบียบ และแปลควำมหมำยแตกต่ำงกันข้ึนอยู่กับควำมต้องกำร ค่ำนิยม และ                
ควำมคำดหวงัของตนเอง องคป์ระกอบของกำรรับรู้ (Elements of Perception) ในกระบวนกำรดงักล่ำว
มีสำระส ำคญัโดยสรุป ดงัน้ี 
    2.2.1.1 กำรเลือกกำรรับรู้ (Perceptual Selection)  
    จิตใต้ส ำนึกของผู ้บริโภคจะท ำหน้ำท่ีเลือกส่ิงกระตุ้นท่ีเหมำะสมท่ีสุดใน          
กำรรับรู้ภำยใตส้ภำพแวดลอ้มนั้น ส่ิงกระตุน้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะรับรู้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัส ำคญั 2 ประกำร 
นอกเหนือจำกธรรมชำติของส่ิงกระตุน้เอง คือ 1) ประสบกำรณ์ก่อนหน้ำของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อ     
ควำมคำดหวงั เป็นกำรเตรียมตวัล่วงหนำ้ก่อนไดรั้บส่ิงกระตุน้ และ 2) แรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิง
กระตุน้ในขณะนั้น เช่น ควำมตอ้งกำร ควำมปรำรถนำ และควำมสนใจ ปัจจยัแต่ละอยำ่งอำจเพิ่มหรือลด
กำรรับรู้จำกส่ิงกระตุน้ 
   2.2.1.2 กำรจดัระเบียบกำรรับรู้ (Perceptual Organization) 
     ผูบ้ริโภคไม่ไดเ้รียนรู้ส่ิงกระตุน้ต่ำงๆ ท่ีพวกเขำเลือกจำกส่ิงแวดลอ้มออกเป็น
หน่วยยอ่ย แต่มีแนวโนม้ท่ีจะจดัระเบียบเป็นกลุ่มและรับรู้เป็นองคร์วม ดงันั้นผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะ
มองส่ิงกระตุน้เป็นภำพรวมมำกกวำ่เป็นส่วนๆ วำ่ส่ิงกระตุน้นั้นแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงใด 
   2.2.1.3 กำรแปลควำมหมำยกำรรับรู้ (Perceptual Interpretation) 
     ผู ้บริโภคแต่ละคนมีกำรแปลควำมหมำยกำรรับรู้ท่ีแตกต่ำงกันข้ึนอยู่กับ          
ควำมคำดหวงัท่ีมีพื้นฐำนจำกประสบกำรณ์ท่ีมีมำก่อน ควำมชดัเจนของส่ิงกระตุน้ รวมถึงแรงจูงใจและ
ควำมสนใจในขณะท่ีรับรู้ 
 2.2.2 กำรรับรู้คุณค่ำ (Perceived Value)  
   Wang (2013) ได้อธิบำยว่ำ กำรรับรู้คุณค่ำ หมำยถึง กำรรับรู้ถึงคุณค่ำผลิตภณัฑ์ท่ีมี
อิทธิพลเพิ่มข้ึนต่อควำมตั้งใจซ้ือ และกำรเลือกตรำสินคำ้ใดโดยเฉพำะของผูบ้ริโภคเป็นแนวทำงใน    
กำรดูพฤติกรรมในอนำคตของพวกเขำ  กำรรับรู้คุณค่ำได้รับกำรศึกษำในหลำยมิติ อย่ำงไรก็ตำม 
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Sweeney และ Soutar (2001) กล่ำววำ่ ในมุมมองของผลิตภณัฑ์กำรรับรู้คุณค่ำแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
   2.2.2.1 กำรรับรู้คุณค่ำด้ำนคุณภำพหรือประสิทธิภำพ (Quality Perceived Value) คือ 
กำรรับรู้คุณภำพหรืออรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัควำมแตกต่ำงเม่ือ
น ำไปเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั กำรรับรู้คุณค่ำด้ำนคุณภำพเป็นองค์ประกอบพื้นฐำนท่ี
นกักำรตลำดตอ้งให้ควำมส ำคญัเพื่อกำรเติบโตในระยะยำวของตรำสินคำ้ (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 
2555)   
   2.2.2.2 กำรรับรู้คุณค่ำด้ำนรำคำหรือมูลค่ำท่ีเป็นตัวเงิน (Price Perceived Value) คือ    
กำรตดัสินใจหรือกำรประเมินรำคำของผูบ้ริโภคโดยเปรียบเทียบกำรรับรู้อรรถประโยชน์และค่ำใชจ่้ำย
ในกำรซ้ือผลิตภณัฑว์ำ่มีควำมคุม้ค่ำหรือไม่ (Overby และ Lee, 2006) 
   2.2.2.3 กำรรับรู้คุณค่ำด้ำนอำรมณ์  (Emotional Perceived Value) คือ ประโยชน์ ท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บจำกผลิตภณัฑใ์นดำ้นควำมรู้สึกหรืออำรมณ์ (Sweeney และ Soutar, 2001) 
   2.2.2.4 กำรรับรู้คุณค่ำด้ำนสังคม (Social Perceive Value) คือ คุณค่ำของผลิตภณัฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภคสำมำรถใชส่้งเสริมฐำนะทำงสังคมหรือควำมมีช่ือเสียง รวมถึงคุณค่ำท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม (Chen และ Hu, 2010)   
   ในกำรศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้คุณค่ำ กำรรับรู้ควำมเส่ียง และกำรยอมรับผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีมีต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก (In Vitro Meat) ของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y 
และ Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร ผูว้จิยัไดก้  ำหนดสมมติฐำนท่ี 2 ปัจจยักำรรับรู้คุณค่ำของเน้ือสัตว์
ปลูกมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 
Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร จึงไดน้ ำปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก 4 ดา้น ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค และดา้นประโยชน์ต่อ
สังคม มำเป็นตวัแปรอิสระเพื่อใชใ้นกำรทดสอบสมมติฐำน 

 2.2.3 กำรรับรู้ควำมเส่ียง (Perceived Risk)  
   วุฒิ สุขเจริญ (2559) ได้อธิบำยว่ำ กำรรับรู้ควำมเส่ียง หมำยถึง ควำมไม่แน่นอนใน        
กำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เน่ืองจำกไม่สำมำรถรู้ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนตำมมำจำกกำรตดัสินใจซ้ือนั้น 
กำรรับรู้ควำมเส่ียงเก่ียวขอ้งกบั 2 ประเด็น คือ ควำมไม่แน่นอน และผลท่ีตำมมำ ควำมเส่ียงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งเผชิญเม่ือตอ้งตดัสินใจซ้ือมี 6 ประเภท (Hoyer และ Macinnis, 2010) ไดแ้ก่ 
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   2.2.3.1 ควำมเส่ียงจำกกำรใชง้ำน (Performance Risk) คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกผลิตภณัฑ์
ไม่สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมท่ีคำดหวงั  
   2.2.3.2 ควำมเส่ียงทำงกำยภำพ (Physical Risk) คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรครอบครอง
ผลิตภณัฑท่ี์อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
   2.2.3.3 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (Financial Risk) คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรควำมไม่
คุม้ค่ำในกำรซ้ือผลิตภณัฑ ์
   2.2.3.4 ควำมเส่ียงทำงดำ้นสังคม (Social Risk) คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไม่ยอมรับ
ของคนทัว่ไปในสังคมต่อผลิตภณัฑ ์
   2.2.3.5 ควำมเส่ียงทำงจิตวิทยำ (Psychological Risk) คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ี
ผลิตภณัฑส่์งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ 
   2.2.3.6 ควำมเส่ียงทำงด้ำนเวลำ (Time Risk) คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเสียเวลำใน     
กำรเสำะหำผลิตภณัฑ ์แต่ผลิตภณัฑน์ั้นไม่ไดเ้ป็นไปตำมท่ีคำดหวงัไว ้
    ในกำรศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้คุณค่ำ กำรรับรู้ควำมเส่ียง และกำรยอมรับผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีมีต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก (In Vitro Meat) ของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y 
และ Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดสมมติฐำนท่ี 3 ปัจจยักำรรับรู้ควำมเส่ียงของ
เน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y 
และ Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร จึงไดน้ ำปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความคุม้ค่าเงิน ดา้นการตอบ
รับจากสังคม ดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค ดา้นเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก มำเป็นตวัแปรอิสระเพื่อใช้
ในกำรทดสอบสมมติฐำน 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับผลติภัณฑ์ใหม่ 

 2.3.1 ผลิตภณัฑใ์หม่ (New Products) 
   ชลธิศ ดำรำวงษ์ (2556) กล่ำววำ่ ผลิตภณัฑ์ใหม่ หมำยถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บกำรพฒันำ 
ปรับปรุง หรือดดัแปลงคุณสมบติัอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งรวมกนัเพื่อให้เกิดควำมแตกต่ำงไป
จำกผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิม ซ่ึงระดบัควำมแตกต่ำงดงักล่ำวตอ้งสำมำรถท ำใหผู้บ้ริโภครับรู้ไดอ้ยำ่งชดัเจน 
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 2.3.2 ประเภทของผลิตภณัฑใ์หม่ (Types of New Products) 
   นภวรรณ คณำนุรักษ ์(2557) กล่ำววำ่ ผลิตภณัฑใ์หม่ในแง่มุมของผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 
3 ประเภท ไดแ้ก่ 
   2.3.2.1 Continuous Innovations คือ ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อรูปแบบกำรบริโภค
แบบเดิมเพียงเล็กนอ้ย เน่ืองจำกเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงจำกผลิตภณัฑ์เดิมเพียงเล็กนอ้ย 
เช่น กำรเพิ่มรสชำติใหม่ และกำรปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์ ส ำหรับผลิตภณัฑ์ดังกล่ำวนักกำรตลำด
เพียงแต่น ำเสนอขอ้มูลท่ีเป็นผลประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคจำกผลิตภณัฑใ์หม่น้ีเพิ่มเติม 
   2.3.2.2 Dynamically Continuous Innovations คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ี มีผลกระทบต่อ
รูปแบบกำรบริโภคแบบเดิมบำ้ง แต่ยงัคงรูปแบบกำรบริโภคและกำรซ้ือแบบเดิมไว ้เน่ืองจำกเป็น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีไม่ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงทำงดำ้นเทคโนโลยีแบบกำ้วกระโดดมำกนกั เช่น แปรงสีฟันท่ี
มีกำรใส่แบตเตอร่ี ส ำหรับผลิตภณัฑ์ดังกล่ำวนักกำรตลำดจะน ำเสนอข้อมูลท่ีท ำให้ผูบ้ริโภคเกิด          
กำรเรียนรู้ใหม่ๆ 
   2.3.2.3 Discontinuous Innovations คือ  ผ ลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ี มีผลกระทบต่อ รูปแบบ           
กำรบริโภคไปจำกเดิม เช่น เม่ือรถยนตถู์กผลิตข้ึนเป็นคร้ังแรก ผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนรูปแบบกำรเดินทำง
และวิธีกำรใช้ยำนพำหนะไปจำกเดิม ส ำหรับผลิตภณัฑ์ดงักล่ำวนกักำรตลำดมีหน้ำท่ีในกำรให้ควำมรู้
ควำมเขำ้ใจถึงผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจำกผลิตภณัฑใ์หม่นั้น 
   ในกำรศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้คุณค่ำ กำรรับรู้ควำมเส่ียง และกำรยอมรับผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีมีต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก (In Vitro Meat) ของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y 
และ Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร เน้ือสัตว์ปลูกจดัเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ประเภท Discontinuous 
Innovations ซ่ึงกำรผลิตเน้ือสัตวป์ลูกมีศกัยภาพท่ีจะแทนท่ีการผลิตเน้ือสัตวแ์บบดั้งเดิมไดท้ั้งหมดใน
ภำวะท่ีทัว่โลกก ำลงัตระหนกัถึงประเด็นจริยธรรมและส่ิงแวดลอ้ม (CB Insights, 2017) 
 2.3.3 กระบวนกำรยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ (New Product Adoption Process) 
   Roger and Shoemaker (1968 อ้างถึงใน  เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล , 2554) กล่าวว่า           
การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคท่ีเร่ิมตั้ งแต่การได้ยินเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นคร้ังแรก การเรียนรู้ การทดลองใช้ จนน าไปสู่การยอมรับหรือการไม่ยอมรับ
ผลิตภณัฑ์ใหม่นั้น ซ่ึงเป็นกระบวนการทางดา้นความคิดท่ีเกิดข้ึนควบคู่กบัการท่ีผลิตภณัฑ์ใหม่จะเขา้สู่
ตลาด ซ่ึงหากผูบ้ริโภคมีการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ก็จะกลำยเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นเป็นประจ ำ 
โดยกระบวนการยอมรับผลิตภณัฑใ์หมส่ามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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   2.3.3.1 กำรรับรู้ (Awareness) คือ ขั้นแรกท่ีผูบ้ริโภครับรู้ว่ำมีผลิตภณัฑ์ใหม่เกิดข้ึน แต่
ยงัไม่มีขอ้มูลรำยละเอียดของผลิตภณัฑใ์หม่นั้น 
   2.3.3.2 ควำมสนใจ (Interest) คือ ขั้นท่ีผูบ้ริโภครู้สึกสนใจผลิตภณัฑ์ใหม่ทนัทีท่ีเห็นว่ำ
ตรงกบัปัญหำหรือควำมสนใจของตนเอง และจะเร่ิมเสำะหำขอ้เท็จจริงและขอ้มูลข่ำวสำรมำกข้ึน โดย
อำจสอบถำมจำกเพื่อนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์หม่นั้นเพื่อสนองต่อควำมอยำกรู้ของตนเอง 
   2.3.3.3 กำรประเมินผล (Evaluation) คือ ขั้นท่ีผูบ้ริโภคพิจำรณำว่ำผลิตภณัฑ์ใหม่นั้นมี
ควำมเหมำะสมกบัตนเองและคุม้ค่ำหรือไม่ มีควำมยำกและขอ้จ ำกดักบัตนเองเพียงใด จะสำมำรถปรับ
ใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์ไดอ้ยำ่งไร แลว้จึงตดัสินใจวำ่จะใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่นั้นหรือไม่ 
   2.3.3.4 กำรทดลอง (Trial) คือ ขั้นท่ีผูบ้ริโภคไดผ้ำ่นกำรไตร่ตรองมำแลว้และตดัสินใจ
ท่ีจะทดลองปฏิบติัตำมผลิตภณัฑ์ใหม่ ซ่ึงอำจเป็นเพียงบำงส่วนหรือทั้งหมด โดยเป็นกำรยอมรับ
ผลิตภณัฑใ์หม่เพียงชัว่ครำวเพื่อดูผลวำ่จะตดัสินใจยอมรับถำวรหรือไม่ 
   2.3.3.5 กำรยอมรับ (Adoption) คือ ขั้นท่ีผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่ำงถำวร 
เน่ืองจำกกำรทดลองเป็นท่ีน่ำพอใจ ผูบ้ริโภคจะยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่อยำ่งเต็มท่ีและขยำยกำรยอมรับ
ออกไปแบบถำวร 
    ในกำรศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้คุณค่ำ กำรรับรู้ควำมเส่ียง และกำรยอมรับผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีมีต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก (In Vitro Meat) ของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y 
และ Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร ผูว้จิยัไดก้  ำหนดสมมติฐำนท่ี 4 ปัจจยักำรยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกมี
อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z 
ในกรุงเทพมหำนคร จึงไดน้ ำปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้ถึงเน้ือสัตว์
ปลูก ความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก การประเมินผลเน้ือสัตว์ปลูก การทดลองซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก และ               
การยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก มำเป็นตวัแปรอิสระเพื่อใชใ้นกำรทดสอบสมมติฐำน 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

 2.4.1 กำรตดัสินใจ (Decision) 
   เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล (2561) ได้อธิบำยว่ำ กำรตดัสินใจในแง่มุมของผูบ้ริโภค
หมำยถึง กระบวนกำรท่ีอยู่ภำยในจิตใจของผูบ้ริโภคในกำรเลือกท่ีจะซ้ือหรือไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์ใด
ผลิตภณัฑห์น่ึงจำกทำงเลือกต่ำงๆ ท่ีมีอยูโ่ดยอยูภ่ำยใตข้อ้มูลท่ีไดม้ำและขอ้จ ำกดัของสถำนกำรณ์ 
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 2.4.2 กระบวนกำรตดัสินใจ (Decision Making Process)  
   Schiffman และ Kanuk (2010) ไดอ้ธิบำยว่ำ กระบวนกำรตดัสินใจ หมำยถึง ขั้นตอนท่ี
น ำไปสู่กำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดงัแสดงในภำพท่ี 2.1 

ภาพที ่2.1 กระบวนกำรตดัสินใจ 

 

ปรับปรุงจาก: Schiffman และ Kanuk (2010)  

   2.4.2.1 กระบวนกำรก่อนกำรตดัสินใจ (Pre-Decision Making Process) ประกอบดว้ย 
      2.4.2.1.1 กำรตระหนกัถึงปัญหำ/ควำมจ ำเป็น (Problem/Need Recognition) คือ 
ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นในส่ิงท่ีตนเองรู้สึกว่ำยงัขำดหำยไปในชีวิตและมองหำผลิตภณัฑ์ท่ี
สำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจได ้โดยอำจไดรั้บอิทธิพลมำจำกส่ิงกระตุน้ภำยในของตนเอง และส่ิง
กระตุน้ภำยนอกจำกสังคมแวดลอ้ม 
      2.4.2.1.2 กำรคน้หำขอ้มูล (Information Search) คือ ผูบ้ริโภคเร่ิมคน้หำขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยอำจเป็นแหล่งขอ้มูลจำกภำยในของตนเอง เช่น ควำมทรงจ ำหรือประสบกำรณ์ท่ี
มีมำก่อน และแหล่งขอ้มูลจำกภำยนอก เช่น ขอ้มูลจำกแหล่งบุคคล ขอ้มูลจำกแหล่งกำรคำ้ และขอ้มูล
จำกส่ือสำธำรณะ 
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      2.4.2.1.3 กำรประเมินทำงเลือก (Evaluation of Choices) คือ ผูบ้ริโภคน ำขอ้มูล
ของผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ ท่ีได้มำเปรียบเทียบโดยพิจำรณำจำกตรำสินค้ำและท ำกำรประเมินผล แต่ถ้ำ
ประเมินผลแล้วไม่มีทำงเลือกใดท่ีเหมำะสมและผูบ้ริโภคยงัคงมีควำมต้องกำรท่ีจะแก้ปัญหำอยู่ก็
สำมำรถยอ้นกลบัไปขั้นตอนกำรคน้หำขอ้มูลไดอี้ก 
   2.4.2.2 ขณะตดัสินใจ (Decision Making Process) 
      2.4.2.2.1 กำรตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) คือ ผู ้บริโภคตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจของตนเอง ทั้ งน้ีปัจจัย 2 ประกำรท่ีสำมำรถเข้ำมำ
แทรกแซงระหว่ำงกำรตดัสินใจซ้ือ ได้แก่ 1) ทศันคติของคนรอบขำ้งท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ 
และ 2) สถำนกำรณ์ท่ีไม่คำดคิด 
   2.4.2.3 กระบวนกำรหลงักำรตดัสินใจ (Post-Decision Making Process) 
     2.4.2.3.1 กำรประเ มินหลังกำรตัดสินใจ (Post Purchase Evaluation)  คือ 
ควำมรู้สึกของผูบ้ริโภคหลงักำรซ้ือและไดท้ดลองใช้ผลิตภณัฑ์แลว้ ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรซ้ือคร้ังต่อไป
หรือกำรหยดุซ้ือ 
 ในกำรศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้คุณค่ำ กำรรับรู้ควำมเส่ียง และกำรยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมี
ต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 
Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดสมมติฐำนท่ี 1- 4 เพื่อทดสอบวำ่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่ำงกนั ปัจจยักำรรับรู้คุณค่ำของเน้ือสัตวป์ลูก ปัจจยักำรรับรู้ควำมเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก และปัจจยั
กำรยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก จึงไดน้ ำการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูก 5 ขั้นตอน ได้แก่ ความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก การคน้หาข้อมูลของเน้ือสัตวป์ลูก         
การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตว์ปลูก การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก และการประเมินผลหลัง              
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก มำเป็นตวัแปรตำมเพื่อใชใ้นกำรทดสอบสมมติฐำน 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัเน้ือสัตว์ปลูก 

 เน้ือสัตวป์ลูกถูกผลิตข้ึนโดยเทคนิควิศวกรรมเน้ือเยื่อ (Tissue Engineering Technique) ซ่ึงเป็น
เทคนิคท่ีใช้ในทำงเวชศำสตร์แห่งกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ (Regenerative Medicine) ในมนุษย ์ด้วยแนวคิด
หลกัในกำรผลิตเน้ือสัตวเ์พื่อกำรบริโภคของมนุษยโ์ดยไม่ตอ้งฆ่ำสัตว ์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และดีต่อ
สุขภำพของมนุษย ์เน้ือสัตวป์ลูกไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ดดัแปรพนัธุกรรม (Genetically Modified Organisms: 
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GMO) เน่ืองจำกเซลล์จะเจริญเติบโตเช่นเดียวกับในร่ำงกำยของสัตว์ จึงไม่จ  ำเป็นต้องใช้เทคนิค         
พนัธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) หรือเทคนิคในกำรตดัต่อยีน กระบวนกำรผลิตเน้ือสัตว์ปลูก
เกิดข้ึนในห้องปฏิบติักำรภำยใตส้ภำวะควบคุม โดยเร่ิมจำกกำรน ำเอำช้ินเน้ือขนำดเล็ก (Biopsy) จำก
สัตวมี์ชีวติมำแยกเซลลก์ลำ้มเน้ือออกจำกเซลล์ไขมนั เพื่อใหไ้ดเ้ซลล์กลำ้มเน้ือตน้ก ำเนิด (Myosatellite) 
จำกนั้นน ำมำเพำะเล้ียงในถังปฏิกรณ์ชีวภำพหรือถังหมัก (Bioreactor) ท่ีซ่ึงมีกำรให้สำรกระตุ้น            
กำรเจริญเติบโต (Growth Factors) โดยเซลล์กลำ้มเน้ือ 1 เซลล์สำมำรถแบ่งตวัเพิ่มจ ำนวนมำกกวำ่ลำ้น
ลำ้นเท่ำภำยใน 7-8 สัปดำห์ กลุ่มเซลลจ์  ำนวน 1.5 ลำ้นเซลลจ์ะเกำะและเรียงตวักนัเป็นร้ิวกลำยเป็นเซลล์
ท่ีจะพฒันำสู่เซลล์กล้ำมเน้ือ (Myotube) ซ่ึงมีขนำดยำวไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร หลงัจำกนั้นกลุ่มเซลล์
ดงักล่ำวจะถูกน ำไปไวใ้นอุปกรณ์รูปวงแหวนท่ีมีเจล (Gel Hub) ซ่ึงมีส่วนประกอบเป็นน ้ ำร้อยละ 99 
เพื่อช่วยให้กลุ่มเซลล์รวมตัวกันเป็นเส้นใยกล้ำมเน้ือ (Muscle Fibers) และกลำยเป็นเส้นเน้ือเยื่อ
กลำ้มเน้ือ (Muscle Tissue) ท่ีมีควำมยำวประมำณ 2.5 เซนติเมตรภำยใน 3 สัปดำห์ ในท่ีสุดจะไดเ้ส้นเน้ือ
ปรำศจำกไขมนัท่ีสำมำรถน ำมำประกอบอำหำรได ้โดยเบอร์เกอร์ขนำด 3 ออนซ์จะใช้เส้นเน้ือ 10,000 
เส้น (Woll และ Böhm, 2018; Egan, 2018; Coghlan, 2013 และ Mosa Meat, ม.ป.ป.) ดงัแสดงในภำพท่ี 
2.2 

ภาพที ่2.2 กระบวนกำรผลิตเน้ือสัตวป์ลูก 

 

ทีม่า:  Julia Westbrook ใน Lab-grown meat: Good or Gross?, EagtingWell (2018) 

1. น ำช้ินเน้ือขนำดเล็ก 
    จำกสัตวมี์ชีวติ 

2. แยกเซลล ์
    กลำ้มเน้ือ 
    ตน้ก ำเนิด 

3. เพำะเล้ียงเซลล ์
    ดว้ยสำรกระตุน้ 
    กำรเจริญเติบโต  
    โดย 1 เซลล ์
    สำมำรถแบ่งตวั 
     
 
    เพิ่มจ ำนวน 
    มำกกวำ่ 
    ลำ้นลำ้น 
    เท่ำภำยใน  
    7-8 สัปดำห์ 

4. กลุ่มเซลล ์1.5 ลำ้นเซลลจ์ะเกำะ 
    และเรียงตวักนัเป็นร้ิวกลำยเป็น 
    เซลลท่ี์จะพฒันำสู่เซลลก์ลำ้ม 
    เน้ือ ซ่ึงมีขนำดยำวไม่เกิน 0.3 
    มม. หลงัจำกนั้นจะถูกน ำไป 
    วำงในอุปกรณ์รูปวงแหวนท่ีมี 
    เจล เพื่อให้กลุ่มเซลลร์วมตวักนั 
    เป็นเส้นใยกลำ้มเน้ือ 

5. ไดเ้ส้นเน้ือท่ีมีควำมยำวประมำณ  
    2.5 ซม. ภำยใน 3 สัปดำห์ 
 

6. น ำเส้นเน้ือมำรวมกนัเป็นกอ้น 
    และน ำไปประกอบอำหำร 
 

แฮมเบอร์เกอร์ 

ขนาด 3 ออนซ์ 

ใชเ้ส้นเน้ือ 

10,000 เส้น 
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  ควำมเป็นไปได้ของกำรผลิตเน้ือสัตวป์ลูกเพื่อกำรบริโภคของมนุษยไ์ด้เร่ิมเป็นรูปธรรมเม่ือ
ศำสตรำจำรยม์ำร์ค โพสต ์(Prof. Mark Post) นกัวจิยัและผูร่้วมก่อตั้งบริษทัสตำร์ทอพัผลิตเน้ือสัตวป์ลูก
แห่งหน่ึงหน่ึงในยุโรป และทีมนกัวิจยัแห่งมหำวิทยำลยัมำสทริคท ์(Maastricht) ประเทศเนเธอร์แลนด์
ไดแ้ถลงข่ำวเปิดตวัเบอร์เกอร์เน้ือสัตวป์ลูกท่ีไดจ้ำกเซลล์กลำ้มเน้ือตน้ก ำเนิดจำกววัช้ินแรกของโลกท่ี
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในค.ศ. 2013  ซ่ึงกำรวิจัยและพฒันำเน้ือสัตว์ปลูกดังกล่ำวได้รับ               
กำรสนบัสนุนทุนวิจยัจำกนำยเซอร์เกย ์บริน (Sergey Brin) ผูร่้วมก่อตั้งกูเก้ิล (Google) เป็นจ ำนวนเงิน 
325,000 ยโูรหรือรำว 11 ลำ้นบำท ดว้ยจุดมุ่งหมำยในกำรหำทำงเลือกท่ีย ัง่ยืนในกำรผลิตเน้ือสัตว ์ตอน
นั้นเน้ือท่ีอยูใ่นเบอร์เกอร์ขนำด 5 ออนซ์ถูกท ำจำกใยกลำ้มเน้ือรำว 20,000 เส้น โดยเน้ือดงักล่ำวไม่ไดมี้
สีแดงตำมธรรมชำติ จึงตอ้งใช้สีแดงจำกน ้ ำผกักำดแดง (Beetroot) และหญำ้ฝร่ัน (Saffron) และแต่ง
รสชำติด้วยเกลือ ไข่ผง และขนมปังป่น ถึงแมว้่ำเน้ือท่ีได้จะสำมำรถกินได้ แต่กำรไม่มีไขมนัท ำให้
รสชำติของเน้ือสัตวป์ลูกแตกต่ำงจำกเน้ือสัตวธ์รรมชำติ ดงันั้นรสชำติและเน้ือสัมผสัของเน้ือสัตวป์ลูก
ย ังคงจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำต่อไป (Jamieson และ  Boyle, 2013)  หลังจำกนั้ นเพียงสองปี
ศำสตรำจำรย์โพสต์สำมำรถผลิตเน้ือสัตว์ปลูกด้วยต้นทุนเพียง 80 เหรียญดอลลำร์สหรัฐต่อหน่ึง
กิโลกรัม หรือกล่ำวอีกนยัหน่ึงตน้ทุนของเบอร์เกอร์ขนำด 5 ออนซ์ลดลงเหลือ 11.36 เหรียญดอลลำร์
สหรัฐ และเน้ือสัตว์ปลูกจะกลำยเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีศักยภำพภำยใน 20-30 ปี (Solon, 2015) 
ควำมกำ้วหนำ้ในกำรพฒันำเน้ือสัตวป์ลูกส่วนใหญ่เกิดข้ึนจำกควำมร่วมมือกนัระหวำ่งบริษทัสตำร์ทอพั
และกลุ่มบุคคลในสำยอำชีพต่ำงๆ อำทิ นกัวิทยำศำสตร์ นกัลงทุน วิศวกรอำหำร และผูป้รุงอำหำร เช่น 
บริษทัสตำร์ทอพัผลิตเน้ือสัตวป์ลูกแห่งหน่ึงในเมืองซำนฟรำนซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกำไดร่้วมมือ
กบันำยบิล เกต (Bill Gate) นำยริชำร์ด เบรนสัน (Richard Branson) และบุคคลอ่ืนๆ ดว้ยทุนวจิยั 17 ลำ้น
เหรียญดอลลำร์สหรัฐในกำรเปิดตวัเน้ือสัตวป์ลูกกอ้นกลมในค.ศ. 2016 และเน้ือสัตวป์ลูกจำกสัตวปี์ก
ในค.ศ. 2017 เป็นคร้ังแรก ซ่ึงโดยทัว่ไปแต่ละบริษทัจะมีแนวทำงในกำรพฒันำเน้ือสัตวป์ลูกเป็นของ
ตนเอง โดยอำจเน้นกำรผลิตเน้ือสัตวป์ลูกชนิดท่ีแตกต่ำงกนัออกไปหรือใช้กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำท่ี
แตกต่ำงกนั เช่น บริษทัสตำร์ทอพัผลิตเน้ือสัตวป์ลูกแห่งหน่ึงในประเทศอิสรำเอลพยำยำมวำงตลำด
เน้ือสัตวป์ลูกเป็นคร้ังแรกดว้ยรำคำท่ีใกลเ้คียงกบัเน้ือไก่ธรรมดำในทอ้งตลำด ในขณะท่ีบริษทัสตำร์ท
อพัผลิตเน้ือสัตวป์ลูกแห่งหน่ึงในเมืองซำนฟรำนซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกำยงัคงให้ผลิตภณัฑเ์ร่ิมตน้
ดว้ยรำคำพรีเมียม (Cosgrove, 2018) ถึงแมว้่ำเน้ือสัตวป์ลูกได้รับกำรพฒันำมำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นเวลำ
หลำยปี แต่ยงัคงอยูใ่นช่วงตน้ของกำรพฒันำทำงเทคโนโลยี ควำมเป็นไปไดใ้นเชิงพำณิชยจึ์งอำจตอ้ง
อำศยัเวลำอีกประมำณ 3-10 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมส ำเร็จในกำรพฒันำก ำลงักำรผลิตเน้ือสัตวป์ลูกขนำด
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ใหญ่ด้วยตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพและกำรปรับปรุงเน้ือสัตวป์ลูกให้มีรสชำติ เน้ือสัมผสั และสีสันได้
ใกลเ้คียงกบัเน้ือสัตวธ์รรมชำติจะเกิดข้ึนไดร้วดเร็วเพียงใด ซ่ึงตอ้งใช้กำรวิจยัเชิงลึกและงบประมำณ
จ ำนวนมหำศำลในกำรพฒันำเทคโนโลยีดงักล่ำว ในปัจจุบนัเน้ือสัตวท่ี์ผลิตข้ึนในห้องปฏิบติักำรมีช่ือ
เรียกแตกต่ำงกนัไป เช่น เน้ือสัตวป์ลูก เน้ือเพำะเล้ียง เน้ือหลอดแกว้ เน้ือจำกแล็ป เน้ือสัตวส์ังเครำะห์ 
เน้ือสัตว์สะอำด เน้ือสัตว์เทียม และเน้ือสัตว์ 2.0 และในภำษำอังกฤษ เช่น Cultured, Lab-Grown, 
Synthetic, Cell-Based, Clean, Fake, Artificial และ Meat 2.0 ซ่ึงยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัวำ่จะใชช่ื้อใดใน
กำรเรียกผลิตภณัฑด์งักล่ำว (Shanker, Mulvany และ Finn, 2018) 
   ผูพ้ฒันำเน้ือสัตวป์ลูกได้อำ้งถึงขอ้ดีของเน้ือสัตวป์ลูกหลำยประกำรเม่ือเปรียบเทียบกบัเน้ือ    
ปศุสัตว์ เน่ืองจำกกำรผลิตและกำรบริโภคเน้ือสัตว์ปลูกช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดล้อม 
สวสัดิภำพของสัตว ์และสุขภำพของมนุษย ์และยงัเช่ือว่ำระบบกำรผลิตเน้ือสัตว์ปลูกมีศกัยภำพใน      
กำรตอบสนองปริมำณควำมต้องกำรบริโภคเน้ือสัตว์ของประชำกรโลกท่ีเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง 
นอกจำกน้ีเน้ือสัตวป์ลูกยงัเป็นหน่ึงในอำหำรประเภทเน้ือสัตวท์ำงเลือกท่ีน่ำจบัตำมองนับตั้งแต่ค.ศ. 
2018 เป็นตน้ไป ซ่ึงจำกกำรคำดกำรณ์ของบริษทัส ำรวจขอ้มูลทำงกำรตลำดระดบัโลกยูโรมอนิเตอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล (Euromonitor International) ระบุว่ำ ยอดขำยของเน้ือสัตวท์ำงเลือกจะเพิ่มข้ึนอย่ำง
ต่อเน่ืองเป็น 863 ลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐในค.ศ. 2021 หรือเพิ่มข้ึนรำวร้อยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ค.ศ. 2017 (Amen, 2017) อย่ำงไรก็ตำมนอกเหนือจำกขอ้จ ำกดัทำงด้ำนเทคโนโลยีของเน้ือสัตวป์ลูก 
ควำมทำ้ทำยท่ีส ำคญัท่ีสุดต่อกำรประสบควำมส ำเร็จของเน้ือสัตวป์ลูกดูเหมือนจะเป็นกำรยอมรับของ
ผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ีผูผ้ลิตเน้ือสัตวป์ลูกจึงต่ำงตอ้งกำรกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกท่ีชดัเจนจำก
รัฐบำลเพื่อเร่งสร้ำงกำรยอมรับของผูบ้ริโภค เช่น สหภำพยุโรป (EU) ได้เพิ่มกฎระเบียบส ำหรับ
ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวป์ลูกเป็นหน่ึงในมำตรกำรอำหำรท่ีส ำคญัในค.ศ. 2015 และไดมี้ผลบงัคบัใชใ้นเดือน
มกรำคม ค.ศ. 2018 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ำเน้ือสัตว์ปลูกมีเส้นทำงสู่ตลำดท่ีชัดเจนในสหภำพยุโรป 
(Gedye, 2019) ดังนั้นส่ิงท่ีผูผ้ลิตเน้ือสัตว์ปลูกควรกระท ำควบคู่กันไปในเวลำน้ี คือ กำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่ผูบ้ริโภคโดยเร็วท่ีสุดและเป็นไปอย่ำง
โปร่งใส 
   ในกำรศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้คุณค่ำ กำรรับรู้ควำมเส่ียง และกำรยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมี
ต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 
Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจ ัยได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเก่ียวกับเน้ือสัตว์ปลูกจำก
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ต่ำงๆ ทั้งในรูปแบบของเอกสำรทำงวิชำกำร งำนวิจยั สถิติ บท
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วิเครำะห์ ข่ำว และส่ือสังคมออนไลน์ โดยเป็นขอ้มูลจำกผูพ้ฒันำเน้ือสัตวป์ลูก ขอ้มูลจำกส่ือมวลชน 
และขอ้มูลกำรตอบรับจำกผูบ้ริโภคจำกงำนวิจยัและจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นต่ำงๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี
ไดรั้บกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนในระดบัโลก ในมุมมองของผูว้ิจยั ผูพ้ฒันำเน้ือสัตวป์ลูกมีควำมพยำยำม
ในกำรน ำเสนอควำมกำ้วหนำ้ของเน้ือสัตวป์ลูกผำ่นช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ืองเพื่อให้
สำธำรณชนรับทรำบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่น้ี โดยแหล่งขอ้มูลดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำธำรณชน
สำมำรถรับรู้คุณค่ำและควำมเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก จนน ำไปสู่กำรยอมรับหรือกำรไม่ยอมรับเน้ือสัตว์
ปลูก ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในท่ีสุด 
 
2.6 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัวฒันธรรมย่อย 

 2.6.1 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) 
   Andersen และ Taylor (2006) กล่ำววำ่ วฒันธรรมยอ่ย หมำยถึง วฒันธรรมของกลุ่มซ่ึงมี
ควำมเช่ือและแนวทำงในกำรแสดงออกของพฤติกรรมท่ีแตกต่ำงไปจำกวฒันธรรมหลกั (Core Culture) 
สมำชิกในกลุ่มวฒันธรรมย่อยจะมีกำรติดต่อส่ือสำรกนัอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อแลกเปล่ียนและถ่ำยทอด
วฒันธรรมยอ่ย ทั้งน้ีวฒันธรรมยอ่ยอำจมีควำมสอดคลอ้งหรือควำมขดัแยง้กบัวฒันธรรมหลกัก็ได ้ 
   Schiffman และ Kanuk (2010) กล่ำววำ่ ในกำรวิเครำะห์วฒันธรรมยอ่ยนกักำรตลำดตอ้ง
ก ำหนดวำ่ควำมเช่ือ ค่ำนิยม และขนบธรรมเนียมท่ีแลกเปล่ียนกนัโดยสมำชิกในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยจะ
ท ำให้กลุ่มนั้นกลำยเป็นกลุ่มท่ีมีควำมน่ำสนใจทำงกำรตลำด โดยหลกัเกณฑ์ท่ีมกัน ำมำใช้ในกำรแบ่ง 
กลุ่มวฒันธรรมยอ่ย เช่น สัญชำติ ศำสนำ ภูมิล ำเนำ เช้ือชำติ อำย ุเพศ อำชีพ และชนชั้นทำงสังคม  
 2.6.2 วฒันธรรมยอ่ยทำงอำย ุ(Age Subcultures) 
   วุฒิ สุขเจริญ (2559) กล่ำวว่ำ ควำมแตกต่ำงของอำยุท ำให้ผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มอำยุมี
ควำมเช่ือและค่ำนิยมเป็นของตนเอง อำยุท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อควำมมัน่คงของรำยได ้ประสบกำรณ์ใน
กำรด ำเนินชีวิต และมุมมองในอนำคตท่ีแตกต่ำงกนั นกักำรตลำดไดแ้บ่งกลุ่มยอ่ยของผูบ้ริโภคโดยใช้
เกณฑ์ช่วงอำยุ และศึกษำเก่ียวกบัควำมเช่ือและค่ำนิยมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกลุ่ม
ย่อยนั้นๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริโภค Gen B (Generation Baby Boomer), ผูบ้ริโภค Gen X (Generation 
X), ผูบ้ริโภค Gen Y (Generation Y) และผูบ้ริโภคกลุ่มผูซ้ื้อใหม่ในระบบเศรษฐกิจ (NewBIES: New 
Buyers in Economic System) 
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 อยำ่งไรก็ตำมงำนวจิยัน้ีมุ่งศึกษำเฉพำะผูบ้ริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation 
Z ซ่ึงกำรจ ำแนกประชำกรไทยออกเป็น 5 รุ่นหรือเจเนอเรชั่น (Generation) ประกอบด้วย Greater 
Generation, Baby Boomer, Generation X, Generation Y และ Generation Z ได้นิยำมตำมปีเกิดของ
ประชำกร ซ่ึงมีควำมหลำกหลำยและแตกต่ำงกนัไปในแต่ละกำรศึกษำ งำนวจิยัน้ีใชเ้กณฑต์ำมปีเกิดตำม
กำรศึกษำของรศรินทร์ เกรย,์ อุมำภรณ์ ภทัรวำณิชย,์ อกัษรำภคั หลักทอง และเจตพล แสงกลำ้ พ.ศ. 
2559 
 2.6.3 Generation Y 
   Generation Y หรือ Gen Y ไดแ้ก่ ประชำกรท่ีเกิดในช่วงพ.ศ. 2521-2538 มีอำยุระหว่ำง 
24-41 ปี (อำย ุณ ปีท่ีท ำกำรวจิยั พ.ศ. 2562) วรีะศกัด์ิ สุตณัฑวบูิลย ์(2561) กล่ำววำ่ กลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่ม
ประชำกรวยัท ำงำนท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุดใน 4 รุ่น (Baby Boomer ถึง Generation Z) ถือเป็นกลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีมีรำยไดสู้งและจะเป็นผูก้  ำหนดควำมเป็นไปของโลกในอีก 20 ปีขำ้งหนำ้ นกัเศรษฐศำสตร์คำดวำ่คน
กลุ่มน้ีใช้จ่ำยรวมกันเฉล่ียรำว 2 แสนล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐต่อปี โดยทวีปเอเชียเป็นทวีปท่ีมี
ประชำกรกลุ่ม Gen Y มำกท่ีสุด ซ่ึงมีจ ำนวนมำกกวำ่ 1 พนัลำ้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของประชำกร
กลุ่ม Gen Y ทัว่โลก จึงถือว่ำเป็นกลุ่มท่ีมีก ำลงัซ้ือมหำศำล กลุ่ม Gen Y สำมำรถท ำกิจกรรมหลำยๆ 
อย่ำงในเวลำเดียวกนับนโลกอินเตอร์เน็ต ท ำให้ไม่สำมำรถบริโภคข่ำวสำรได้อย่ำงละเอียดทั้งหมด 
ดงันั้นกำรโฆษณำหรือกำรจดัโปรโมชั่นใดๆ ให้เป็นท่ีสนใจของกลุ่ม Gen Y จึงเป็นส่ิงท่ีทำ้ทำยของ
นักกำรตลำด นอกจำกน้ีนักกำรตลำดยงัมองว่ำ Gen Y เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีไม่มีควำมจงรักภกัดีต่อตรำ
สินคำ้เหมือนกลุ่ม Baby Boomer และ Gen X อยำ่งไรก็ตำมผลกำรส ำรวจจำกบริษทัโกลด์แมน แซคส์ 
(Goldman Sachs) บริษทัหลกัทรัพยร์ะดบัโลกระบุวำ่ ร้อยละ 70 ของ Gen Y จะซ้ือซ ้ ำหำกตรำสินคำ้นั้น
เป็นท่ีช่ืนชอบของพวกเขำ และถึงแม้ว่ำ Gen Y จะให้ควำมส ำคญักับเพื่อนมำกเป็นพิเศษ แต่ผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือกลบัเป็นขอ้มูลจำกส่ือสังคมออนไลน์ โดยร้อยละ 80 ไดรั้บอิทธิพลจำกส่ือ
สังคมออนไลน์ในกำรตดัสินใจซ้ือ และร้อยละ 51 เช่ือในรีววิสินคำ้ของบล็อกเกอร์มำกกวำ่เช่ือเพื่อน   
   วิไล พึ่งผล, ประสพชยั พสุนนท์ และธีระวฒัน์ จนัทึก (2561) กล่ำววำ่ Gen Y เป็นกลุ่ม
คนท่ีมีควำมคล่องตวัท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และมีทกัษะในกำรน ำเทคโนโลยีมำปรับใชใ้นชีวิตประจ ำวนั 
Gen Y เป็นวยัก ำลงัเจริญพนัธ์ุ เร่ิมท ำงำน และจะมำแทนท่ีบุคลำกรวยัเกษียณในอนำคต Gen Y เกิดมำ
ในยุคของกำรเปล่ียนแปลงทั้งเศรษฐกิจและสังคมท่ีเขำ้สู่ยุคดิจิตอล ท ำให้สังคมให้ควำมส ำคญักับ     
ควำมแตกต่ำงของ Gen Y และ Gen อ่ืนๆ Gen Y ในแต่ละพื้นท่ีของโลกมีลกัษณะท่ีคลำ้ยคลึงกนั คือ มี
โลกส่วนตวักบัควำมเป็นตวัของตวัเองสูง ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลส่วนหน่ึงมำจำกพ่อแม่รุ่นเบบ้ีบูมท่ีมีฐำนะดี
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และครู Gen X ท่ีปลูกฝังให้ Gen Y คน้หำตวัเองและเรียนในส่ิงท่ีตนเองรัก นอกจำกน้ีขอ้มูลข่ำวสำร
แบบไร้พรมแดนยงัสนบัสนุนให ้Gen Y ปรับกำรท ำงำนใหป้ระสบผลส ำเร็จไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
   Paco และ Rapaso (2008) ช้ีให้เห็นว่ำ ในมุมมองของควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มคนในรุ่นต่ำงๆ ไดป้ระสบแรงกระตุน้ท่ีแตกต่ำงกนัซ่ึงส่งผลต่อควำมเขำ้ใจในกำรรับผิดชอบต่อ
ธรรมชำติในปัจจุบนั Gen Y เป็นกลุ่มคนท่ีไดรั้บอิทธิพลอยำ่งมำกจำกส่ือดิจิตอล มีควำมเช่ียวชำญใน
กำรใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เครือข่ำยสังคมออนไลน์ และบล็อก มองเห็นประเด็นส่ิงแวดลอ้มใน
มิติโลกและรู้วิธีกำรใช้ควำมรู้ของตนเอง  คนจ ำนวนมำกใน Gen Y ได้ประสบกับปรำกฏกำรณ์        
“ควำมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” ในสถำนศึกษำ โดยเฉพำะในประเทศสหรัฐอเมริกำ สถำบนักำรศึกษำ
ต่ำงๆ ได้พฒันำควำมหลำกหลำยของควำมคิดริเร่ิมและโปรแกรมทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม นอกจำกน้ี
สถำบนัอ่ืนๆ ยงัพยำยำมโน้มนำ้วให้นกัเรียนมีพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อธรรมชำติ เพรำะพวกเขำ
ตระหนกัดีวำ่กลุ่มคนเหล่ำน้ีจะกลำยเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในตลำดในไม่ชำ้ 
 2.6.4 Generation Z 
   Generation Z หรือ Gen Z ไดแ้ก่ ประชำกรท่ีเกิดในพ.ศ. 2539 เป็นตน้ไป มีอำยตุั้งแต่แรก
เกิด-23 ปี (อำย ุณ ปีท่ีท ำกำรวิจยั พ.ศ. 2562) ฝ่ำยวจิยัธุรกิจ EXIM (2558) กล่ำววำ่ กลุ่ม Gen Z เป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีก ำลงักำ้วเขำ้มำมีบทบำทต่อกำรคำ้โลกมำกข้ึนเป็นล ำดบั โดยปัจจุบนักลุ่ม Gen Z ทัว่โลกมี
จ ำนวนรำว 2 พนัลำ้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของประชำกรโลก บริษทัสเทรทีจีแอนด์ (Strategy&) 
บริษทัท่ีปรึกษำดำ้นกลยทุธ์ระดบัโลกคำดวำ่ในพ.ศ. 2563 ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Z จะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 40 ของประชำกรโลกและจะกลำยเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก พสุ เดชะรินทร์ 
(2559) กล่ำววำ่ กลุ่ม Gen Y มกัถูกมองวำ่เป็นรุ่นท่ีเติบโตมำในยุคดิจิตอล แต่แทจ้ริงแลว้กลุ่ม Gen Z คือ
รุ่นท่ีเติบโตมำพร้อมกบักำรใช้และกำรขยำยตวัของดิจิตอลอย่ำงแทจ้ริง ซ่ึงเป็นช่วง 20 ปีท่ีผ่ำนมำท่ี
ดิจิตอลเติบโตและเฟ่ืองฟู นอกจำกน้ี Gen Z ยงัเติบโตมำพร้อมกบักระแสสังคมต่ำงๆ ท่ีเปิดกวำ้งและ
ยอมรับมำกข้ึนในเร่ืองเพศ กำรเมือง ควำมเป็นนำนำชำติ และกำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม ท ำใหพ้ฤติกรรมของ 
Gen Z แตกต่ำงจำก Gen Y อย่ำงชดัเจน ผลจำกกำรส ำรวจพฤติกรรมของคน Gen Z ของบริษทัอีวำย 
(EY) บริษทัดำ้นประกนัภยั ภำษี ธุรกรรม และท่ีปรึกษำระดบัโลก พบว่ำ Gen Z เป็นกลุ่มคนท่ีเติบโต
ข้ึนมำอยำ่งมีควำมตระหนกัในส่ิงท่ีตนเองถนดั พึ่งพำตนเองไดม้ำกข้ึน และมีควำมมุ่งมัน่กวำ่รุ่นก่อนๆ 
อยูบ่นโลกของควำมเป็นจริงมำกกวำ่อยูใ่นโลกแห่งควำมฝัน มีควำมเป็นผูป้ระกอบกำรสูงกวำ่คนในรุ่น
ก่อน Gen Z มีควำมจงรักภกัดีต่อตรำสินคำ้ต ่ำกว่ำ Gen Y และมีควำมอดทนต ่ำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อ
ธุรกิจท่ีท ำใหชี้วติมีควำมยุง่ยำกซบัซอ้นหรือไม่ถูกใจ  



27 
 

   บริษทัวิจยั สตำมิน่ำ เอเชีย ไดท้  ำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมลึกลบัซบัซ้อนและควำมจริงท่ี
น่ำคน้หำของกลุ่ม Gen Z ในประเทศไทยภำยใตโ้ครงกำร “Meet the Zers” พบวำ่ Gen Z เป็นกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีลกัษณะเหมือนๆ กนัไม่ว่ำจะอยู่ท่ีใดในโลก ซ่ึงถือเป็นคนยุคดิจิตอลแบบแทจ้ริงรุ่นแรก คน
กลุ่มน้ีสำมำรถใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยำ่งคล่องแคล่ว และยงัเป็นส่วนหน่ึงของกำรพฒันำเทคโนโลยีต่ำงๆ 
อยูต่ลอดเวลำ ไม่วำ่จะเป็นควำมตอ้งกำรใหม่ๆ หรือกำรคิดคน้นวตักรรมเพื่อท ำให้โลกกำ้วล ้ำไปอีกขั้น 
Gen Z คือผูบ้ริโภคท่ีมีควำมใส่ใจในเร่ืองของศีลธรรม สังคม และส่ิงแวดลอ้ม Gen Z ของไทยมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกบั Gen Z ของตะวนัตกในดำ้นควำมตอ้งกำรท่ีจะทำ้ทำยกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในแง่ของ
คุณค่ำ ธรรมชำติ และเทคโนโลยี โดยร้อยละ 35 ของกลุ่มตวัอยำ่ง Gen Z ของไทยในงำนวิจยัน้ีระบุวำ่ 
“ควำมย ัง่ยืน” เป็นส่ิงท่ีควรค่ำและพร้อมท่ีจะสู้เพื่อส่ิงน้ี ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่ Gen Z ของไทยเป็น “True 
Gen” ท่ีกำ้วไปขำ้งหนำ้ดว้ยกำรแสวงหำส่ิงท่ีเป็นแก่นแท ้แต่ส่ิงท่ีแตกต่ำงกนัระหว่ำง Gen Z ของไทย
และ Gen Z ของตะวนัตก คือ Gen Z ของไทยมีจิตวิญญำณของกำรเป็นผูป้ระกอบกำรมำกกว่ำ มี         
ควำมสนใจในควำมส ำเร็จทำงกำรเงินมำกกวำ่ หวัร้ันนอ้ยกวำ่ เปิดรับควำมคิดเห็นท่ีหลำกหลำยมำกกวำ่ 
และมีควำมเป็นปัจเจกชนมำกกวำ่ และร้อยละ 36 ของกลุ่มตวัอยำ่ง Gen Z ของไทยในงำนวจิยัน้ีเลือกค ำ
กล่ำว “เป็นตวัของตวัเอง” ใหเ้ป็นสุดยอดคติประจ ำใจ (RYT9, 2563) 
   Paco และ Rapaso (2008) ช้ีให้เห็นว่ำ ในมุมมองของควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
Gen Z เป็นกลุ่มคนท่ีเติบโตข้ึนในโลกท่ีซ่ึงทุกคนตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
ปรำกฏกำรณ์ควำมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของคนรุ่นน้ี ซ่ึงถ้ำมองควำมเป็น    
พลวตัรในภำพรวม กลุ่มคนรุ่น Gen Z และรุ่นหลังจำกน้ีต่อไปจะเคร่งครัดต่อประเด็นส่ิงแวดล้อม
มำกกวำ่ท่ีเป็นมำ 
  ในกำรศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้คุณค่ำ กำรรับรู้ควำมเส่ียง และกำรยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีต่อ
กำรตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของผู ้บริโภคชำวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 
Generation Z ในกรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษำกบักลุ่มคนใน Generation Y และ Generation 
Z เน่ืองจำกกลุ่มคนทั้งสองเจเนอเรชัน่น้ีจะเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีบทบำทส ำคญัต่อกำรคำ้โลกในอนำคต 
โดยทั้งสองเจเนอเรชัน่เป็นกลุ่มคนท่ีเติบโตมำในยคุดิจิตอล มีควำมเป็นตวัของตวัเองสูง มีกำรเปิดรับส่ิง
ใหม่ๆ ไดดี้กว่ำคนรุ่นก่อน และไดรั้บกำรปลูกฝังให้ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ย
เหตุน้ีในมุมมองของผูว้ิจยั ผูบ้ริโภคในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z จึงมีแนวโน้มท่ีจะเป็น
กลุ่มเป้ำหมำยส ำคญัของผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวป์ลูก 
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2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 Verbeke, Marcu, Rutsaert, Gaspar, Seibt, Fletcher และ Barnett (2015) ได้ท ำกำรวิจัย เ ร่ือง 
‘Would You Eat Cultured Meat?’: Consumers’ Reactions and Attitude Formation in Belgium, Portugal 
and the United Kingdom กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคเน้ือสัตวจ์  ำนวนทั้งหมด 283 คน 
โดยในจ ำนวนน้ีเป็นกลุ่มตวัอย่ำงในกำรสนทนำกลุ่ม 109 คน และกลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำม
ออนไลน์ 174 คน กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมดเกิดข้ึนใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ เบลเยี่ยม 
โปรตุเกส และสหรำชอำณำจกัร โดยกำรสนทนำกลุ่มได้ด ำเนินกำรในเดือนตุลำคม ค.ศ. 2012 และ      
กำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ไดด้ ำเนินกำรในเดือนกรกฎำคม ค.ศ. 2012 ผลกำรวจิยัพบวำ่ อำยุเฉล่ีย
ของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรสนทนำกลุ่มอยูร่ะหวำ่ง 41-50 ปี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 32.1 และอำยุเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีตอบแบบสอบถำมออนไลน์อยูร่ะหวำ่ง 31-35 ปี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 24.3 โดยกลุ่มตวัอยำ่งส่วน
ใหญ่มีกำรบริโภคเน้ือสัตว์สัปดำห์ละ 2-3 คร้ัง กำรวิจยัน้ีได้สรุปประเด็นส ำคญั 3 ประกำรเก่ียวกับ
ปฏิกิริยำและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเน้ือสัตวป์ลูก ไดแ้ก่ 1) ปฏิกิริยำอนัดบัแรกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
เน้ือสัตวป์ลูก คือ รู้สึกขยะแขยง (Feeling of Disgust) และคิดวำ่ไม่ไดม้ำจำกธรรมชำติ (Unnaturalness) 
2) ผูบ้ริโภคเห็นถึงประโยชน์ของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีมีต่อสังคมระดบัโลกมำกกว่ำประโยชน์ท่ีตนเองจะ
ได้รับจำกกำรบริโภคเป็นประจ ำ เช่น เน้ือสัตว์ปลูกน่ำจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหำควำมอดอยำกหรือ
ช่วยเหลือเด็กผูหิ้วโหวในประเทศท่ียำกจนในทวีปแอฟริกำ และ 3) ผูบ้ริโภคไม่มีควำมรู้หรือไม่แน่ใจ
เก่ียวกบัควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์ท่ีใชใ้นกำรผลิตเน้ือสัตวป์ลูกท ำใหมี้ควำมกงัวลเก่ียวกบัควำมปลอดภยั
และกำรยอมรับ และตอ้งกำรควำมโปร่งใส กำรควบคุม และกำรก ำกบัดูแลจำกภำครัฐ 
 งำนวจิยัดงักล่ำวมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำของผูว้จิยั เน่ืองจำกเป็นกำรวจิยัเพื่อคน้หำค ำตอบ
เก่ียวกบัปฏิกิริยำและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเน้ือสัตวป์ลูก ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นกำรรับรู้คุณค่ำและ
ควำมเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีมีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก และน ำไปสู่กำรตดัสินใจซ้ือหรือไม่
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค นอกจำกน้ีกลุ่มตวัอย่ำงในงำนวิจยัดงักล่ำวยงัมีคุณสมบติัท่ีใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตวัอย่ำงในกำรศึกษำของผูว้ิจยั คือ เป็นผูบ้ริโภคท่ีรับประทำนเน้ือสัตว์ และมีอำยุโดยเฉล่ียท่ี
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยำ่ง Generation Y  

 Laestadius และ Coldwell (2015) ไดท้  ำกำรวจิยัเร่ือง Is the Future of Meat Palatable? Perceptions 
of In Vitro Meat as Evidenced by Online News Comments โดยท ำกำรศึกษำจำกควำมคิดเห็นของผูท่ี้
เขำ้มำอ่ำนข่ำวออนไลน์เก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกจำก 7 ส ำนักข่ำวออนไลน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
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ได้แก่ The New York Times, The Los Angeles Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, 
USA Today, Cable News Network (CNN) และ National Public Radio (NPR) ควำมคิดเห็นจ ำนวน 462 
จำกจ ำนวนทั้งหมด 814 ควำมคิดเห็นถูกน ำมำวเิครำะห์ ผลกำรวิจยัพบวำ่ ควำมคิดเห็นดงักล่ำวสะทอ้น
ให้เห็นกำรรับรู้เน้ือสัตว์ปลูกในด้ำนประโยชน์ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภำพของมนุษย์ แต่                  
ควำมคิดเห็นทำงดำ้นลบมองวำ่เน้ือสัตวป์ลูกเป็นอำหำรท่ีไม่ไดม้ำจำกธรรมชำติและไม่น่ำรับประทำน 
โดยภำพรวมควำมคิดเห็นมีทิศทำงในแง่ลบมำกกวำ่แง่บวก ดงันั้นควำมกงัวลเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกใน
ประเด็นท่ีไม่ไดม้ำจำกธรรมชำติและเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมเส่ียงดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคส ำคญัของ
กำรยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกของสำธำรณชน ผูส้นับสนุนเน้ือสัตว์ปลูกจึงควรเร่ิมพฒันำกลยุทธ์ด้ำน
กฎระเบียบเพื่อสร้ำงกำรยอมรับและกลยุทธ์ในกำรส่ือสำรท่ีแสดงให้เห็นว่ำเน้ือสัตว์ปลูกเป็น
เทคโนโลยใีหม่ท่ีมีประโยชน์ในระดบับุคคลมำกกวำ่เป็นทำงออกในกำรแกไ้ขปัญหำระดบัโลก 
 งำนวจิยัดงักล่ำวมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำของผูว้จิยั เน่ืองจำกเป็นกำรวจิยัท่ีท ำกำรวิเครำะห์
ควำมคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีได้อ่ำนข่ำวออนไลน์เก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูก ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่ำกลุ่ม
ตวัอยำ่งไดรั้บรู้คุณค่ำและควำมเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกจำกแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิเช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยำ่ง
ในกำรศึกษำของผูว้ิจยั โดยแหล่งขอ้มูลดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อกำรยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 
และน ำไปสู่กำรตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค 

 Anderson และ Bryant (2018) ไดท้  ำกำรวจิยัเร่ือง Messages to Overcome Naturalness Concerns 
in Clean Meat Acceptance: Primary Findings กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวจิยั ไดแ้ก่ ประชำกรชำวอเมริกนั
จ ำนวน 1,185 คน ผลกำรวจิยัพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.9) อำยเุฉล่ีย 47.3 ปี 
เป็นคนผิวขำวท่ีไม่ใช่เช้ือสำยสเปน (ร้อยละ 64.8) อำศยัอยู่ทำงตอนใต ้(ร้อยละ 37.3) จบกำรศึกษำ
ระดบัมธัยม (ร้อยละ 34.7) มีรำยไดต้ั้งแต่ 100,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐข้ึนไป (ร้อยละ 27.3) และเป็น   
ผูรั้บประทำนอำหำรไดทุ้กประเภท (ร้อยละ 91.8) โดยร้อยละ 66.4 ของกลุ่มตวัอยำ่งยินดีท่ีจะทดลอง
รับประทำนเน้ือสัตวป์ลูก ร้อยละ 45.9 ยินดีท่ีจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ ำ และร้อยละ 52.8 ยินดีท่ีจะ
รับประทำนเน้ือสัตวป์ลูกแทนเน้ือปศุสัตว ์นอกจำกน้ีกลยุทธ์ในกำรส่ือสำรเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกควรมี
ลกัษณะส ำคญั 4 ประกำร คือ 1) ช้ีให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมชำติท่ีใชใ้นกำรท ำฟำร์มปศุสัตว ์
2) อธิบำยให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงกำรผลิตท่ีไม่เป็นธรรมชำติของเน้ือปศุสัตว ์3) พยำยำมส่ือใหผู้บ้ริโภคเห็น
ถึงส่ิงท่ีเป็นธรรมชำติของเน้ือสัตว์ปลูก และ 4) ข้อควำมท่ีเป็นเชิงบวกส ำหรับเน้ือสัตว์ปลูก เช่น 
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ประโยชน์ของเน้ือสัตวป์ลูกต่อส่ิงแวดลอ้ม สวสัดิภำพของสัตว ์และสุขภำพของมนุษยเ์ม่ือเปรียบเทียบ
กบัเน้ือปศุสัตว ์และช่ือท่ีควรใชเ้รียกผลิตภณัฑน้ี์คือ เน้ือสะอำด (Clean Meat)  
 งำนวจิยัดงักล่ำวมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำของผูว้จิยั เน่ืองจำกเป็นกำรวจิยัเพื่อคน้หำค ำตอบ
ในกำรพฒันำกลยทุธ์ในกำรส่ือสำรเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกท่ีเหมำะสมเพื่อสร้ำงกำรยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่
ของผูบ้ริโภค โดยสะทอ้นให้เห็นว่ำกำรรับรู้คุณค่ำของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลท่ีท ำให้กลุ่มตวัอย่ำงมี
แนวโน้มท่ีจะทดลองรับประทำนเน้ือสัตวป์ลูก ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ ำ และรับประทำนเน้ือสัตว์
ปลูกแทนเน้ือปศุสัตว ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนกำรยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่และน ำไปสู่กำรตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค 

 ปำริชำต ประภำสัย (2557) ได้ท ำกำรวิจยัเร่ือง กำรรับรู้ถึงควำมเส่ียง และกำรรับรู้คุณค่ำ
ผลิตภณัฑ์กบักำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมเพื่อสุขภำพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั ไดแ้ก่ ประชำกรเพศชำยและเพศหญิงวยัท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
เน่ืองจำกเป็นประชำกรท่ีรู้จกัหรือใชผ้ลิตภณัฑ์อำหำรเสริมเพื่อสุขภำพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ 
แบบสอบถำมจ ำนวน 400 ชุด ผลกำรวิจยัพบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุเฉล่ีย 
20-39 ปี ระดบักำรศึกษำปริญญำตรี อำชีพพนักงำนบริษทัจ ำนวนเอกชน และรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001-30,000 บำท ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นโดยรวมต่อกำรรับรู้ถึงควำมเส่ียงของ
ผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมำก และเม่ือพิจำรณำกำรรับรู้ถึงควำมเส่ียงของผลิตภณัฑ์เป็นรำยดำ้นแลว้ พบวำ่ 
ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นด้วยกับทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดบัจำกค่ำเฉล่ียท่ีมำกท่ีสุดคือ 
ผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมอำจมีส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรำยโดยท่ีผูใ้ช้ไม่ทรำบ และค่ำเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
ผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมอำจได้รับกำรต่อตำ้นจำกสังคม ในขณะท่ีควำมคิดเห็นโดยรวมต่อกำรรับรู้ถึง
คุณค่ำของผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมำก และเม่ือพิจำรณำกำรรับรู้ถึงคุณค่ำของผลิตภณัฑ์เป็นรำยดำ้นแลว้ 
พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นดว้ยกบัทุกดำ้นอยูใ่นระดบัมำก โดยเรียงล ำดบัจำกค่ำเฉล่ียท่ีมำกท่ีสุดคือ 
ผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมมีคุณประโยชน์เหมำะสมกบัเงินท่ีจ่ำยไปและค่ำเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์
อำหำรเสริมท ำให้ผูบ้ริโภคมีก ำลังใจท่ีจะใช้ชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขได้เป็นอย่ำงดี  นอกจำกน้ีผล           
กำรทดสอบสมมติฐำนพบวำ่ กำรรับรู้ถึงควำมเส่ียง และกำรรับรู้คุณค่ำผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อกำรตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมเพื่อสุขภำพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 
0.05   
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 งำนวจิยัดงักล่ำวมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำของผูว้จิยั เน่ืองจำกเป็นกำรวจิยัเพื่อคน้หำค ำตอบ
เก่ียวกบักำรรับรู้ควำมเส่ียงและคุณค่ำของผลิตภณัฑ์อำหำรเสริมเพื่อสุขภำพกบักำรตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค เน้ือสัตว์ปลูกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับกำรพฒันำข้ึนมำเพื่อเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรบริโภค
เน้ือสัตว์ท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สวสัดิภำพของสัตว์ และสุขภำพของมนุษย์ แต่ใน
ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคอำจมีควำมไม่แน่ใจเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกในดำ้นต่ำงๆ เช่น กระบวนกำรผลิต 
ควำมปลอดภยัในกำรบริโภค และกำรยอมรับจำกสังคม ดังนั้นกำรรับรู้ควำมเส่ียงและคุณค่ำของ
เน้ือสัตว์ปลูกจะมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค นอกจำกน้ีกลุ่ม
ตวัอย่ำงในงำนวิจยัดงักล่ำวยงัมีคุณสมบติัท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่ำงในกำรศึกษำของผูว้ิจยั คือ เป็น
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร และมีอำยุโดยเฉล่ียใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่ำง Generation Y 
และ Generation Z  

 ยุ่น หนำน ซุน (2559) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง กำรรับรู้คุณค่ำท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจซ้ือผกัและ
ผลไมอ้อร์แกนิคของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวจิยั ไดแ้ก่ ประชำกรใน
เขตกรุงเทพมหำนคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถำมจ ำนวน 400 ชุด ผลกำรวิจยัพบว่ำ 
ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 21-30 ปี กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี อำชีพ
พนกังำนบริษทัเอกชน และส่วนใหญ่มีรำยไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บำท นอกจำกน้ีผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนพบวำ่ กำรรับรู้คุณค่ำดำ้นรำคำ กำรรับรู้คุณค่ำดำ้นปลอดภยั กำรรับรู้คุณค่ำดำ้นสุขภำพ และ
กำรรับรู้คุณค่ำดำ้นคุณภำพผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อควำมตั้งใจซ้ือผกัและผลไมอ้อร์แกนิคของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหำนครอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 ส่วนกำรรับรู้คุณค่ำดำ้นส่ิงแวดลอ้มไม่ส่งผลต่อ
ควำมตั้งใจซ้ือผกัและผลไมอ้อร์แกนิคของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 งำนวจิยัดงักล่ำวมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำของผูว้จิยั เน่ืองจำกเป็นกำรวจิยัเพื่อคน้หำค ำตอบ
เก่ียวกับกำรรับรู้คุณค่ำของผกัและผลไม้ออร์แกนิคท่ีส่งผลต่อควำมตั้ งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ทั้ งน้ี
เช่นเดียวกับผกัและผลไม้ออร์แกนิค เน้ือสัตว์ปลูกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับกำรพฒันำข้ึนมำเพื่อเป็น
ทำงเลือกใหม่ในกำรบริโภคเน้ือสัตวท่ี์มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้นกำรรับรู้คุณค่ำของเน้ือสัตว์
ปลูกจะมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค นอกจำกน้ีกลุ่มตวัอย่ำงใน
งำนวิจยัดงักล่ำวยงัมีคุณสมบติัท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำของผูว้ิจยั คือ เป็นกลุ่มตวัอยำ่งท่ี
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร และมีอำยุโดยเฉล่ียใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยำ่ง Generation Y และ Generation 
Z  



บทที ่3 
วธิดี ำเนินกำรวจิัย 

 

3.1 วธีิกำรด ำเนินวจัิย 

 การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ และ
การน าเสนอขอ้มูล 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

  3.2.1 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจยัน้ี คือ ประชากรสัญชาติไทยทั้งเพศชายและเพศ
หญิงท่ีอยูใ่นกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ซ่ึงมีอายุระหวา่ง 17-41 ปี ในกรุงเทพมหานคร โดย
จ านวนประชากรในกลุ่ม Generation Y (อายุ 24-41 ปี) มี 1,455,863 คน และจ านวนประชากรในกลุ่ม 
Generation Z (อายุ 17-23 ปี) มี 514,620 คน รวมจ านวนทั้ งหมด 1,970,483 คน (ระบบสถิติทาง             
การทะเบียน, 2561) 
  3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี คือ ประชากรสัญชาติไทยทั้งเพศชายและเพศ
หญิงท่ีอยู่ในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ซ่ึงมีอายุระหว่าง 17-41 ปี ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอนจึงใช้สูตรการค านวณของ Yamane 
(1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความเคล่ือนท่ีระดบั 0.05 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555) 
ดงัน้ี 

    สูตร n   =    N 
     1 + N(e)2 

   เม่ือ n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N แทน ขนาดของประชากร 
     e แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนแทนค่าในสูตร 
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     n  =   1,970,483 

         1 + (1,970,483) (0.05)2 

      = 399.93 นัน่คือ ≈ 400 

 3.2.3  การเลือกตวัอย่าง (Sampling) ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้น
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) โดยเทียบสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างจากจ านวน
ประชากรในแต่ละ Generation ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 

ตำรำงที ่3.1 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม Generation 

ทีม่ำ: ผูว้จิยั 
     
3.3 ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

   3.3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
     3.3.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรส 
     3.3.1.2 ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตว์
ปลูก ดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค และดา้นประโยชน์ต่อสังคม 
     3.3.1.3 ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบติัของ
เน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความคุม้ค่าเงิน ดา้นการตอบรับจากสังคม ดา้น
จิตวทิยาของผูบ้ริโภค และดา้นเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
     3.3.1.4 ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก ประกอบดว้ย การตระหนกัรู้ถึงเน้ือสัตวป์ลูก 
ความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก การประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก การทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และการยอมรับ
เน้ือสัตวป์ลูก 

Generation จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) ร้อยละ 
Generation Y 1,455,863 296 74.00 
Generation Z 514,620 104 26.00 
รวมทั้งหมด 1,970,483 400 100.00 
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  3.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
      3.3.2.1 การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y 
และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ความจ า เป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก               
การคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
และการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 3.4.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   การวิจยัน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเขียนดว้ยภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามหน่ึงชุดมีทั้งหมด 6 หนา้ ประกอบดว้ยชุดค าถามทั้งหมด 6 ส่วน 
และจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 47 ขอ้ ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1  ค าถามคดักรอง (Screening Questions) เป็นค าถามเก่ียวกบัช่วงปีพ.ศ. เกิดของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นค าถามแบบมีค าตอบใหเ้ลือกสองขอ้ (Checklist) มีจ  านวนทั้งหมด 1 ขอ้ 
   ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรส ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-Ended Questions) มี
จ  านวนทั้งหมด 6 ขอ้ และใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) 
   ส่วนท่ี 3 ถึงส่วนท่ี 6 เป็นค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) จ  านวนรวมทั้งหมด 40 
ขอ้ และใชม้าตรวดัแบบช่วงระยะ (Interval Scale) ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัมากท่ีสุด = 5, ระดบัมาก = 4, 
ระดบัปานกลาง = 3, ระดบัน้อย = 2 และระดบัน้อยท่ีสุด = 1 ซ่ึงส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยั       
การรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก มีจ านวนทั้งหมด 13 ขอ้ ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้
ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก มีจ านวนทั้งหมด 12 ขอ้ ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับ
เน้ือสัตวป์ลูก มีจ านวนทั้งหมด 7 ขอ้ และส่วนท่ี 6 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก มี
จ านวนทั้งหมด 8 ขอ้ 
   ทั้งน้ีในการก าหนดโครงสร้างแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดก้  าหนดนิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ 
และเขียนขอ้ค าถามตามนิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการและจดัท าแบบสอบถามฉบบัร่างเพื่อเสนอผูท้รงคุณวฒิุ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2 นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการและขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่างเพื่อเสนอผูท้รงคุณวฒิุ 

 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร ข้อค ำถำม 
ส่วนท่ี 1 

ค าถามคดักรอง 
ผูต้อบแบบสอบถาม 

 
- ผูบ้ริโภค Generation Y 
- ผูบ้ริโภค Generation Z 

 
- ท่านเกิดในช่วงปีพ.ศ. 2521-2538 
- ท่านเกิดในช่วงปีพ.ศ. 2539-2545 

ส่วนท่ี 2 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

 
ปัจจยัส่วนบุคคลของ 
ผูบ้ริโภค Generation Y และ 
Generation Z 

 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- สถานภาพสมรส 

ส่วนท่ี 3 
ปัจจยัการรับรู้คุณค่า 
ของเน้ือสัตวป์ลูก 

 
ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของ 
เน้ือสัตวป์ลูก 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
- ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตว ์
  ปลูก 
 
 
- ดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก 
 
 

 
 
 
- เน้ือสัตวป์ลูกมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
  ร่างกาย 
- เน้ือสัตวป์ลูกมีความปลอดภยัต่อการบริโภค 
- เน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน 
- เน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือ 
- เน้ือสัตวป์ลูกสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจใน 
  ปัจจุบนั 
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ตำรำงที่ 3.2 นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการและขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่างเพื่อเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 
(ต่อ) 

 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร ข้อค ำถำม 

 - ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค 
 
 
 
 
 
- ดา้นประโยชน์ต่อสังคม 

- การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัมี 
  ศีลธรรม 
- การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัมี 
  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
- เน้ือสัตวป์ลูกมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบั 
  บุคลิกภาพของฉนั 
- เน้ือสัตวป์ลูกช่วยแกไ้ขปัญหาอาหารไม่ 
  เพียงพอต่อความตอ้งการของคนทัว่โลก 
- เน้ือสัตวป์ลูกเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาการทรมานสัตว ์
- เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาโรคระบาด เช่น  
 โรคววับา้ โรคไขห้วดัหมู และโรคปากและเทา้ 
  เป่ือย 
- เน้ือสัตวป์ลูกท าใหสุ้ขภาพของคนในสังคมดี 
  ข้ึน 

ส่วนท่ี 4 
ปัจจยัการรับรู้ 
ความเส่ียงของ 
เน้ือสัตวป์ลูก 

ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของ 
เน้ือสัตวป์ลูก 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
- ดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตว ์
  ปลูก 
 
 

 
 
- เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ี 
  โฆษณาไว ้
- เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกบั 
  ความตอ้งการของตลาด 
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ตำรำงที่ 3.2 นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการและขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่างเพื่อเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 
(ต่อ) 

 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร ข้อค ำถำม 
 - ดา้นความปลอดภยัของ 

  เน้ือสัตวป์ลูก 
 
 
 
 
 
- ดา้นความคุม้ค่าเงิน 
 

- ดา้นการตอบรับจากสังคม 
 
 
- ดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค 
 
 
- ดา้นเวลาในการหาซ้ือ 
  เน้ือสัตวป์ลูก 

- เน้ือสัตวป์ลูกไม่ไดมี้ท่ีมาจากธรรมชาติ 
- เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นผลิตภณัฑด์ดัแปร 
  พนัธุกรรม (GMO) 
- เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพใน 
  ระยะยาว 
- เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่ไดรั้บการก ากบัดูแลจาก 
  ภาครัฐ 
- เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในชีวติ 
  ประจ าวนัเพิ่มข้ึน 
- เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม 

- เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าใหอุ้ตสาหกรรมปศุสัตวไ์ม่ 
  สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคต 
- เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัไม่กลา้รับประทาน 
- เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัเกิดความกงัวลเก่ียวกบั 
  เทคโนโลยท่ีีใชใ้นกระบวนการผลิต 
- การหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่สะดวก 

ส่วนท่ี 5 
ปัจจยัการยอมรับ 
เน้ือสัตวป์ลูก 

 
ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตว ์
ปลูก 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
- การตระหนกัรู้ถึงเน้ือสัตว ์
  ปลูก 
- ความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก 

 
 
 
- หลงัจากทราบขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีถูกตอ้ง 
  จากผูว้จิยั ฉนัรู้จกัเน้ือสัตวป์ลูก 

- ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูก และจะคน้หาขอ้มูล 
   เพิ่มเติม 
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ตำรำงที่ 3.2 นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการและขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่างเพื่อเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 
(ต่อ) 

 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร ข้อค ำถำม 
 - การประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก - ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่เน้ือปศุสัตว ์
  

 
 
 
- การทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
- การยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 

- ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑ์ 
  โปรตีนทางเลือกจากพืช 
- ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑ์ 
  โปรตีนทางเลือกจากแมลง 
- ฉนัจะลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน 
- ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ า 
  เพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนั 

ส่วนท่ี 6 
ปัจจยัการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 

 
ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือ 
สัตวป์ลูก 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
- ความจ าเป็นต่อการบริโภค 
  เน้ือสัตวป์ลูก 
- การคน้หาขอ้มูลของเน้ือ 
  สัตวป์ลูก 
- การประเมินทางเลือกของ 
  เน้ือสัตวป์ลูก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- เน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นต่อ 
  การบริโภคในชีวิตประจ าวนัของฉนั 
- ฉนัจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูก 
  เพิ่มเติม 
- ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการ 
  ของฉนัไดดี้กวา่เน้ือปศุสัตว ์
- ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการ 
  ของฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจาก 
  พืช 
- ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการ 
  ของฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจาก 
  แมลง 
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ตำรำงที่ 3.2 นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการและขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่างเพื่อเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 
(ต่อ) 

 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร ข้อค ำถำม 
 - การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว ์

  ปลูก 
- การประเมินผลหลงั 
  การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว ์
  ปลูก 

- ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน 
 
- ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมี 
  คุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนั 
- ฉนัจะบอกต่อหรือชกัชวนใหผู้อ่ื้นหนัมาซ้ือ 
  เน้ือสัตวป์ลูก 

ทีม่ำ: ผูว้จิยั 

 3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
   3.4.2.1 การทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  
     ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาและให้คะแนนแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีจะใช้
เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และใชสู้ตรการค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
ดงัน้ี   

   สูตร +1 เม่ือขอ้ค าถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเน้ือหา 
     0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเน้ือหา 
     -1  เม่ือขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเน้ือหา 
 
   สูตร 

   เม่ือ   แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์
       แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
       แทน  จ านวนผูท้รงคุณวฒิุ 
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      ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านพิจารณาและให้คะแนนแบบสอบถาม ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 3.3 

ตำรำงที ่3.3  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC และการแปรผล 

ข้อค ำถำม คะแนนควำมคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ รวม ค่ำ IOC สรุปผล 
 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3    
ส่วนที ่1       

1 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
ส่วนที ่2       

1 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

ส่วนที ่3       
7 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

9 0 +1 +1 2 0.67 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

11 0 +1 +1 2 0.67 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

18 0 +1 +1 2 0.67 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
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ตำรำงที ่3.3 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC และการแปรผล (ต่อ) 

 

 

 

 

ข้อค ำถำม คะแนนควำมคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ รวม ค่ำ IOC สรุปผล 
 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3    
ส่วนที ่4       

20 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

21 0 +1 +1 2 0.67 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

22 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

23 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

24 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

25 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

26 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

30 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

31 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

ส่วนที ่5       
32 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

33 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

34 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

38 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
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ตำรำงที ่3.3  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC และการแปรผล (ต่อ) 

ข้อค ำถำม คะแนนควำมคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ รวม ค่ำ IOC สรุปผล 
 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3    
ส่วนที ่6       

39 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

40 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

41 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

42 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

43 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

44 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

45 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

46 +1 +1 +1 3 1 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

47 0 +1 +1 2 0.67 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้

ทีม่ำ:  ผูว้จิยั 

      ทั้งน้ีเกณฑ์การตดัสินค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป แสดง
ว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ซ่ึงผลการทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของ
แบบสอบถามฉบบัร่าง พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 จึงสามารถน ามาใช้
เป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถามไดท้ั้งหมด 
   3.4.2.2 การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability)  
    ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีไดผ้่านการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ไป
ทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่มคนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีได้ก าหนดไวจ้  านวน 40 คน          
(Pre-Test) จากนั้นน าแบบสอบถามดงักล่าวมาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของคอนบรัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) เพื่อประเมินคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบบัวา่แต่ละขอ้ค าถามมีความสัมพนัธ์กนั
หรือไม่ ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของคอนบรัคมากกวา่ 0.70 ถือเป็นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยใชสู้ตร
การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ (Cronbach, 1990) ดงัน้ี 
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   สูตร 
      
     แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
       แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
       แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
       แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

     ทั้ งน้ีผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแสดงค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของคอนบรัค 0.895 จึงสรุปไดว้า่แบบสอบถามน้ีสามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
 
3.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  3.5.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    ผูว้ิจยัใช้เวลาในการเก็บขอ้มูลประมาณ 1 เดือน ทั้งน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินไป
ดว้ยความราบร่ืนและเสร็จส้ินภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
3.6 กำรวเิครำะห์และกำรน ำเสนอข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัน้ี ประกอบดว้ย 
 3.6.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)    
    3.6.1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรด้านปัจจยัส่วนบุคคล ท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาค่าสถิติร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอเป็นตารางประกอบการพรรณนา
ขอ้มูล 
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  ค่าสถิติร้อยละ (กลัยา วานิชบญัชา, 2557)  

  สูตร P = f 
    n 

  เม่ือ P แทน ค่าร้อยละ 
    f แทน ค่าความถ่ีท่ีตอ้งการใหเ้ป็นร้อยละ 
    n แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

    3.6.1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรดา้นระดบัอิทธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง 
และการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากมาตรวัดแบบลิเคิ ร์ท (Likert’s Scale)  ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 ช่วงระดบัคะแนน จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมาย
ของประคอง กรรณสูตร (2542) ดงัน้ี 
     3.6.1.2.1 ระดบัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก และระดบัการรับรู้ความเส่ียง
ของเน้ือสัตวป์ลูก 
       ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง  ระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุด 
       ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัการรับรู้นอ้ย 
       ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดบัการรับรู้ปานกลาง 
       ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง ระดบัการรับรู้มาก 
       ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัการรับรู้มากท่ีสุด  
    3.6.1.2.2 ระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 
       ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง  ระดบัการยอมรับนอ้ยท่ีสุด 
       ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัการยอมรับนอ้ย 
       ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดบัการยอมรับปานกลาง 
       ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง ระดบัการยอมรับมาก 
        ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัการยอมรับมากท่ีสุด 
 
 

× 100 
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    3.6.1.2.3 ระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
       ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
       ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดบัการตดัสินใจนอ้ย 
       ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดบัการตดัสินใจปานกลาง 
       ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง ระดบัการตดัสินใจมาก 
        ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย (กลัยา วานิชบญัชา, 2557) 

 สูตร 
 
 เม่ือ   แทน ค่าเฉล่ีย 
    แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กลัยา วานิชบญัชา, 2557)  

 สูตร 
 
 เม่ือ     แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
       แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
       แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 การแปลความหมายค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกรณีมาตรวดัแบบ 5 ช่วงระดบัคะแนนใชเ้กณฑ์
แปลความหมายของบุญมี พนัธ์ไทย (2545) ดงัน้ี 
 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากกวา่ 1.75 หมายถึง มีความแตกต่างกนัมาก 
 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.25 - 1.75 หมายถึง มีความแตกต่างค่อนขา้งมาก 
 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยกวา่ 1.75 หมายถึง มีความแตกต่างกันน้อย หรือใกล้เคียงกัน 

หรือเหมือนๆ กนั 
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 3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  
  3.6.2.1 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ใช้
สถิติ T-Test ในการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และใชส้ถิติ F-Test (One Way 
ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างมากกวา่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรส 

  T-Test (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2536) 
    - กรณีท่ีมีความแปรปรวนของประชากรเท่ากนั ใชสู้ตร 

     
    เม่ือ t แทน ค่าแจกแจงของที (t-Distribution) 
     แทน ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
     แทน ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
     แทน ตามแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
     แทน ตามแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
     แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
     แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
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    - กรณีท่ีมีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากนั ใชสู้ตร 

     
    เม่ือ t แทน ค่าแจกแจงของที (t-Distribution) 
     แทน ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
     แทน ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
     แทน ตามแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
     แทน ตามแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
     แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
     แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

    F-Test (One Way ANOVA) (กลัยา วานิชบญัชา, 2557) 
 
    สูตร 
 

 เม่ือ F  แทน  ค่าท่ีพิจารณาใน F-distribution 
 MSB แทน  ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

 MSW แทน  ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองภายในกลุ่ม 
 โดย dfb  =  k-1 
  dfw  =  n-k-1 
 เม่ือ k  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  n  แทน  จ านวนสมาชิกทั้งหมด 
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    3.6.2.2 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
     สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
     สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร  
     สมมติฐานท่ี 2 ถึง 4 ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยพหูคูณ (Multiple 
Regression Analysis - MRA) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ท่ีมีมากกวา่ 1 ตวั (X1, X2, …, Xi) 
ไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้คุณค่า ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง และปัจจยัการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่กบัตวัแปรตาม 
(Y) ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z 
ในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีความสัมพนัธ์อยู่ในรูปเชิงเส้นและค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ ได้แก่              
ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Beta) และค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient of 
Determination: R Square) 
     ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยพหูคูณ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อค้นหาสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อ       
การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผู ้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ  Generation Z ใน
กรุงเทพมหานคร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2540) 
    สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

    ŷ = a + b1 x1 + b2 x2 + … + bk xk 

    เม่ือ ŷ  แทน คะแนนพยากรณ์ของตวัเกณฑ ์(ตวัแปรตาม) 
    a    แทน ค่าคงท่ีของสมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
    b1,b2,…bk แทน สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ตวัท่ี 1,2,...k ตามล าดบั 
    x1,x2,…xk แทน คะแนนดิบของตวัพยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) ตวัท่ี 1,2,...k ตามล าดบั 
    k   แทน จ านวนตวัพยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) 
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    สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

    Ẑ = ß1Z1 + ß2Z2 + … + ßkZk 

    เม่ือ Ẑ   แทน  คะแนนพยากรณ์ของ Y ท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ 
    ß1,ß2,…ßk แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ท่ี 1,2,...k ตามล าดบั 
    Z1,Z2,…Zk แทน  สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ตวัท่ี 1,2,...k ตามล าดบั 

    k   แทน  จ านวนตวัพยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) 

 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 ผลการวจัิย 

  ผลการวจิยัเร่ือง “อิทธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง และการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่
ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก (In Vitro Meat) ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 
Generation Z ในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด
ท่ีมีค าตอบครบถว้นสมบูรณ์แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อหา
ค าตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยน าเสนอผลการวจิยั 3 ตอนตามล าดบั ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เ ก่ียวกับปัจจัย ส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรส 
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก ปัจจยัการรับรู้
ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
  ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 
  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และสถานภาพสมรส 

ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
Gen Z Gen Y ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 33 31.73 116 39.19 149 37.25 
หญงิ 71 68.27 180 60.81 251 62.75 
รวม 104 100.00 296 100.00 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ในทั้งสอง Gen มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเพศหญิงมีจ านวนทั้งหมด 251 คน (ร้อยละ 62.75) ส่วนกลุ่มตวัอย่างเพศชายมีจ านวนทั้งหมด 
149 คน (ร้อยละ 37.25) ดว้ยเหตุน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของการศึกษาน้ีเป็นเพศหญิง  

ตารางที ่4.2  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน  ร้อยละ  
Gen Z   
17-23 ปี 104 100.00 
รวม 104 100.00 

Gen Y   
24-29 ปี 144 48.65 
30-35 ปี 74 25.00 
36-41 ปี 78 26.35 
รวม 296 100.00 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง Gen Z ประกอบดว้ยช่วงอายุเดียวคือ อายุ 17-23 ปี จ  านวน
ทั้งหมด 104 (ร้อยละ 100) ส่วนกลุ่มตวัอย่าง Gen Y ประกอบด้วยสามช่วงอายุ โดยอายุ 24-29 ปีมี
จ  านวนทั้งหมดมากท่ีสุดคือ 144 คน (ร้อยละ 48.65) รองลงมาคือ อายุ 36-41 ปี จ  านวนทั้งหมด 78 คน 
(ร้อยละ 26.35) และอายุ 30-35 ปี จ  านวนทั้งหมด 74 คน (ร้อยละ 25.00) ตามล าดบั ด้วยเหตุน้ีกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ของการศึกษาน้ีมีอาย ุ24-29 ปี 

ตารางที ่4.3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
Gen Z Gen Y ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 79 75.96 135 45.61 214 53.50 
ปริญญาตรี 25 24.04 141 47.64 166 41.50 
สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0.00 20 6.76 20 5.00 
รวม 104 100.00 296 100.00 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง Gen Z ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน
ทั้งหมด 79 คน (ร้อยละ 75.96) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัช่วงอายุ 17-23 ปีท่ียงัอยู่ในวยัเรียน ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง 
Gen Y ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวนทั้งหมด 141 คน (ร้อยละ 47.64) รองลงมาคือ 
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวนทั้งหมด 135 คน (ร้อยละ 45.61) ซ่ึงสอดคล้องกบัช่วงอายุ        
24-41 ปีท่ีส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้ และจ านวนหน่ึงอาจก าลงัเรียนและท างานไป
ดว้ย ดว้ยเหตุน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของการศึกษาน้ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที ่4.4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
Gen Z Gen Y ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 91 87.50 62 20.95 153 38.25 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3 2.88 28 9.46 31 7.75 
ลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั 5 4.81 154 52.03 159 39.75 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 5 4.81 39 13.18 44 11.00 
อ่ืน ๆ - - 13 4.39 13 3.25 
รวม 104 100.00 296 100.00 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง Gen Z ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาจ านวนทั้งหมด 
91 คน (ร้อยละ 87.50) ในขณะท่ีกลุ่มอาชีพต่างๆ มีจ านวนรวมกนัทั้งหมด 13 คน (ร้อยละ 12.50) ซ่ึง
สอดคล้องกบัช่วงอายุ 17-23 ปีท่ียงัอยู่ในวยัเรียน ส่วนกลุ่มตวัอย่าง Gen Y ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจา้ง
เอกชน/พนกังานบริษทัจ านวนทั้งหมด 154 คน (ร้อยละ 52.03) ในขณะท่ีอาชีพนักเรียน/นกัศึกษามี
จ านวนนอ้ยกวา่ Gen Z แต่ในกลุ่มอาชีพต่างๆ มีจ านวนรวมกนัทั้งหมดมากกวา่ Gen Z ค่อนขา้งมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัช่วงอายุ 24-41 ปีท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่ง Gen Y มีอาชีพท่ีหลากหลายมากกวา่กลุ่มตวัอย่าง 
Gen Z ดว้ยเหตุน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของการศึกษาน้ีมีอาชีพลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั 

ตารางที ่4.5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
Gen Z Gen Y ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 29 27.88 30 10.14 59 14.75 
15,000 - 20,000 บาท 59 56.73 149 50.34 208 52.00 
20,001 - 25,000 บาท 10 9.62 41 13.85 51 12.75 
25,001 - 30,000 บาท 3 2.88 38 12.84 41 10.25 
30,001 บาท ข้ึนไป 3 2.88 38 12.84 41 10.25 
รวม 104 100.00 296 100.00 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง Gen Y มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่ง Gen Z ซ่ึงสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุ24-41 ปีท่ีเป็นวยัท างานจึงอาจมีความสามารถในการหารายได้
ไดม้ากกว่ากลุ่มตวัอย่าง Gen Z อย่างไรก็ตามในทั้งสอง Gen กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,000 - 20,000 บาท ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 208 คน (ร้อยละ 52.00) โดยเป็นกลุ่มตวัอย่าง Gen Z 
จ านวนทั้งหมด 59 คน (ร้อยละ 56.73) และกลุ่มตวัอยา่ง Gen Y จ านวนทั้งหมด 149 คน (ร้อยละ 50.34) 
ดว้ยเหตุน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของการศึกษาน้ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท 

ตารางที ่4.6  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส 
Gen Z Gen Y ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โสด 101 97.12 211 71.28 312 78.00 
สมรส 3 2.88 76 25.68 79 19.75 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 0 0.00 9 3.04 9 2.25 
รวม 104 100.00 296 100.00 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ในทั้งสอง Gen กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งหมด 312 คน (ร้อยละ 78.00) โดยเป็นกลุ่มตวัอย่าง Gen Z จ านวนทั้งหมด 101 คน (ร้อยละ 97.12) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัช่วงอายุ 17-23 ปีท่ียงัอยู่ในวยัเรียน และกลุ่มตวัอย่าง Gen Y จ านวนทั้งหมด 211 คน 
(ร้อยละ 71.28) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัช่วงอายุ 24-41 ปีท่ีเป็นวยัเร่ิมท างานจนถึงวยัเร่ิมสร้างครอบครัว ดว้ย
เหตุน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของการศึกษาน้ีมีสถานภาพโสด 
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ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูก ปัจจัยการรับรู้            
ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูก ปัจจัยการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก และปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก
ของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 

ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก 

ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

Gen Z Gen Y 

X  S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

X  S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก 3.70 0.63 มาก 3.45 0.81 ปานกลาง 
ดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก 3.47 0.71 ปานกลาง 3.26 0.91 ปานกลาง 
ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค 3.52 0.82 มาก 3.40 1.02 ปานกลาง 
ดา้นประโยชน์ต่อสังคม 4.20 0.67 มาก 3.89 0.74 มาก 

รวม 3.72 0.52 มาก 3.50 0.71 มาก 

ด้านคุณภาพของเน้ือสัตว์ปลูก 
เน้ือสัตวป์ลูกมีสารอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

3.84 0.71 มาก 3.57 0.86 มาก 

เน้ือสัตวป์ลูกมีความปลอดภยัต่อ 
การบริโภค 

3.97 0.74 มาก 3.57 0.94 มาก 

เน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน 3.30 0.90 ปานกลาง 3.20 1.02 ปานกลาง 
ด้านราคาของเน้ือสัตว์ปลูก 
เน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่ากบั
เงินท่ีซ้ือ 

3.42 0.82 ปานกลาง 3.25 1.00 ปานกลาง 

เน้ือสัตวป์ลูกสอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั 

3.52 0.81 มาก 3.28 0.99 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก (ต่อ) 

ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

Gen Z Gen Y 

X  S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

X  S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

ด้านอารมณ์ของผู้บริโภค 
การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าให้
ฉนัมีศีลธรรม 

3.67 1.04 มาก 3.59 1.19 มาก 

การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าให ้
ฉนัมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.54 1.01 มาก 3.43 1.10 ปานกลาง 

เน้ือสัตวป์ลูกมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้ง 
กบับุคลิกภาพของฉนั 

3.34 0.87 ปานกลาง 3.19 1.14 ปานกลาง 

ด้านประโยชน์ต่อสังคม 
เน้ือสัตวป์ลูกช่วยแกไ้ขปัญหาอาหาร 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของคน 
ทัว่โลก 

3.99 0.99 มาก 3.89 0.96 มาก 

เน้ือสัตวป์ลูกเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 4.18 0.87 มาก 3.91 0.86 มาก 
เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาการทรมาน 
สัตว ์

4.57 0.72 มาก 4.18 0.90 มาก 

เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาโรคระบาด  
เช่น โรคววับา้ โรคไขห้วดัหมู และ 
โรคปากและเทา้เป่ือย 

4.39 0.72 มาก 4.01 0.89 มาก 

เน้ือสัตวป์ลูกท าใหสุ้ขภาพของคนใน 
สังคมดีข้ึน 

3.86 0.81 มาก 3.47 1.00 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ โดยภาพรวมระดบัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกซ่ึงประกอบดว้ย 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค และ
ดา้นประโยชน์ต่อสังคม ของกลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y อยู่ในระดบัมากดว้ย X  รวมเท่ากบั 
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3.72 (S.D. = 0.52) และ 3.50 (S.D. = 0.71) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัการรับรู้
คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกทั้ง 4 ดา้นมีความแตกต่างกนัน้อย หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้
คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกทั้ง 4 ดา้นในทิศทางเดียวกนั เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกดา้นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอนัดบัแรก
ดว้ย X รวมเท่ากบั 4.20 (S.D. = 0.67) และ 3.89 (S.D. = 0.74) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้
เห็นวา่ ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกดา้นประโยชน์ต่อสังคมในทุกประเด็นมีความแตกต่างกนั
น้อย หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกด้านประโยชน์ต่อสังคมใน
ทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก
ด้านราคาของเน้ือสัตว์ปลูกเป็นอันดับสุดท้ายด้วย X รวมเท่ากับ 3.47 (S.D. = 0.71) และ 3.26              
(S.D. = 0.91) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกดา้น
ราคาของเน้ือสัตว์ปลูกในทุกประเด็นมีความแตกต่างกันน้อย หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับ          
การรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูกในทิศทางเดียวกนั 
 ในด้านคุณภาพของเน้ือสัตว์ปลูก กลุ่มตัวอย่าง Gen Z มีระดับการรับรู้คุณค่าในประเด็น
เน้ือสัตวป์ลูกมีความปลอดภยัต่อการบริโภคเป็นอนัดบัแรกด้วย X เท่ากบั 3.97 (S.D. = 0.74) ทั้งน้ี                 
S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่ง Gen Z มีระดบัการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก 
ในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกมีความปลอดภยัต่อการบริโภคในทิศทางเดียวกนั ส่วนกลุ่มตวัอย่าง Gen Y มี
ระดบัการรับรู้คุณค่าในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอนัดบัแรกดว้ย 
X เท่ากบั 3.57 (S.D. = 0.86) ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่าง Gen Y มีระดบัการรับรู้
คุณค่าดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายใน
ทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพของ
เน้ือสัตว์ปลูกในประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกน่ารับประทานเป็นอันดับสุดท้ายด้วย X เท่ากับ 3.30                  
(S.D. = 0.90) และ 3.20 (S.D. = 1.02) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทานในทิศทางเดียวกนั  
 ในดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้คุณค่าใน
ประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นอนัดับแรกด้วย X เท่ากับ 3.52                   
(S.D. = 0.81) และ 3.28 (S.D. = 0.99) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
การรับรู้คุณค่าด้านราคาของเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัในทิศทางเดียวกนั และรองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้คุณค่า
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ในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือด้วย X เท่ากบั 3.42 (S.D. = 0.82) และ 3.25 
(S.D. = 1.00) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้คุณค่าดา้นราคา
ของเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือในทิศทางเดียวกนั 
 ในด้านอารมณ์ของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดับการรับรู้คุณค่าใน
ประเด็นการรับประทานเน้ือสัตว์ปลูกท าให้ฉันมีศีลธรรม เป็นอันดับแรกด้วย X เท่ากับ 3.67               
(S.D. = 1.04) และ 3.59 (S.D. = 1.19) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
การรับรู้คุณค่าดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภคในประเด็นการรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉนัมีศีลธรรมใน
ทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้คุณค่าในประเด็นเน้ือสัตว์
ปลูกมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของฉนัเป็นอนัดบัสุดทา้ยดว้ย X เท่ากบั 3.34 (S.D. = 0.87) 
และ 3.19 (S.D. = 1.14) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้คุณค่า
ด้านอารมณ์ของผูบ้ริโภคในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกมีคุณสมบติัท่ีสอดคล้องกบับุคลิกภาพของฉันใน
ทิศทางเดียวกนั 
 ในด้านประโยชน์ต่อสังคม กลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดับการรับรู้คุณค่าใน
ประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาการทรมานสัตวเ์ป็นอนัดบัแรกดว้ย X เท่ากบั 4.57 (S.D. = 0.72) และ 
4.18 (S.D. = 0.90) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้คุณค่าดา้น
ประโยชน์ต่อสังคมในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาการทรมานสัตวใ์นทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้คุณค่าในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกท าให้สุขภาพของคนใน
สังคมดีข้ึนเป็นอนัดบัสุดทา้ย ดว้ย X เท่ากบั 3.86 (S.D. = 0.81) และ 3.47 (S.D. = 1.00) ตามล าดบั ทั้งน้ี 
S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้คุณค่าด้านประโยชน์ต่อสังคมในประเด็น
เน้ือสัตวป์ลูกท าใหสุ้ขภาพของคนในสังคมดีข้ึนในทิศทางเดียวกนั 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก 

ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงของ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

Gen Z Gen Y 

X  S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

X  S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

ดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก 3.37 0.67 ปานกลาง 3.25 0.63 ปานกลาง 
ดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก 3.22 0.76 ปานกลาง 3.23 0.77 ปานกลาง 
ดา้นความคุม้ค่าเงิน 3.59 0.89 มาก 3.58 0.92 มาก 
ดา้นการตอบรับจากสังคม 3.46 0.72 ปานกลาง 3.49 0.73 ปานกลาง 
ดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค 3.11 0.94 ปานกลาง 3.35 0.86 ปานกลาง 
ดา้นเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.51 1.00 มาก 3.55 0.96 มาก 

รวม 3.38 0.57 ปานกลาง 3.41 0.57 ปานกลาง 

ด้านคุณสมบัติของเน้ือสัตว์ปลูก 
เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีคุณสมบติัไม่ตรง 
ตามท่ีโฆษณาไว ้

3.38 0.83 ปานกลาง 3.20 0.79 ปานกลาง 

เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม ่
เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด 

3.37 0.79 ปานกลาง 3.30 0.75 ปานกลาง 

ด้านความปลอดภัยของเน้ือสัตว์ปลูก       
เน้ือสัตวป์ลูกไม่ไดมี้ท่ีมาจาก
ธรรมชาติ 

3.13 1.00 ปานกลาง 3.22 1.03 ปานกลาง 

เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นผลิตภณัฑ ์
ดดัแปรพนัธุกรรม (GMO) 

3.33 1.05 ปานกลาง 3.27 1.08 ปานกลาง 

เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นอนัตรายต่อ 
สุขภาพในระยะยาว 

3.16 0.99 ปานกลาง 3.19 0.95 ปานกลาง 

เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่ไดรั้บการก ากบั 
ดูแลจากภาครัฐ 

3.28 0.92 ปานกลาง 3.26 0.95 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก 
(ต่อ) 

ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงของ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

Gen Z Gen Y 

X  S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

X  S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

ด้านความคุ้มค่าเงิน 
เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าใหมี้ค่าใชจ่้ายใน 
ชีวติประจ าวนัเพิ่มข้ึน 

3.59 0.89 มาก 3.58 0.92 มาก 

ด้านการตอบรับจากสังคม       
เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่เป็นท่ียอมรับของ 
สังคม 

3.32 0.82 ปานกลาง 3.41 0.85 ปานกลาง 

เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าใหอุ้ตสาหกรรม 
ปศุสัตวไ์ม่สามารถอยูร่อดไดใ้น 
อนาคต 

3.60 0.91 มาก 3.57 0.93 มาก 

ด้านจิตวทิยาของผู้บริโภค 
เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัไม่กลา้ 
รับประทาน 

2.97 1.13 ปานกลาง 3.29 0.97 ปานกลาง 

เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัเกิดความกงัวล 
เก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้น 
กระบวนการผลิต 

3.25 1.02 ปานกลาง 3.42 0.95 ปานกลาง 

ด้านเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
การหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่สะดวก 3.51 1.00 มาก 3.55 0.96 มาก 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ โดยภาพรวมระดบัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกซ่ึงประกอบดว้ย 
6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความคุม้ค่าเงิน 
ดา้นการตอบรับจากสังคม ดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภค และดา้นเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ของกลุ่ม
ตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y อยูใ่นระดบัปานกลางดว้ย X  รวมเท่ากบั 3.38 (S.D. = 0.57) และ 3.41 
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(S.D. = 0.57) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกทั้ง 
6 ดา้นมีความแตกต่างกนันอ้ย หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก
ทั้ง 6 ดา้นในทิศทางเดียวกนั เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มี
ระดบัการรับรู้ความเส่ียงในดา้นความคุม้ค่าเงินเป็นอนัดบัแรกดว้ย X รวมเท่ากบั 3.59 (S.D. = 0.89) 
และ 3.58 (S.D. = 0.92) ตามล าดับ ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของ
เน้ือสัตวป์ลูกดา้นความคุม้ค่าเงินในทุกประเด็นมีความแตกต่างกนัน้อย หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกดา้นความคุม้ค่าเงินในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง 
Gen Z มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงในดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภคเป็นอนัดบัสุดทา้ยดว้ย X  เท่ากบั 3.11               
(S.D. = 0.94) ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกดา้นจิตวิทยา
ของผูบ้ริโภคในทุกประเด็นมีความแตกต่างกนันอ้ย หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่ง Gen Z มีระดบัการรับรู้
ความเส่ียงในดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภคในทิศทางเดียวกนั ส่วนกลุ่มตวัอย่าง Gen Y มีระดบัการรับรู้
ความเส่ียงในดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูกเป็นอนัดบัสุดทา้ยดว้ย X  เท่ากบั 3.23 (S.D. = 0.77) 
ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกด้านความปลอดภยัของ
เน้ือสัตวป์ลูกในทุกประเด็นมีความแตกต่างกนันอ้ย หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่ง Gen Y มีระดบัการรับรู้
ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูกในทิศทางเดียวกนั 
 ในดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอยา่ง Gen Z มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงในประเด็น
เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีโฆษณาไวเ้ป็นอนัดบัแรกดว้ย X เท่ากบั 3.38 (S.D. = 0.83) 
และรองลงมาคือ ประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกับความตอ้งการของตลาดด้วย          
X เท่ากบั 3.37 (S.D. = 0.79) โดยทั้งสองประเด็นมี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่ง Gen Z มี
ระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูกทั้งสองประเด็นในทิศทางเดียวกนั ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่าง Gen Y มีระดับการรับรู้ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกับ       
ความตอ้งการของตลาดเป็นอนัดบัแรกด้วย X เท่ากบั 3.30 (S.D. = 0.75) และรองลงมาคือ ประเด็น
เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีโฆษณาไวด้้วย X เท่ากบั 3.20 (S.D. = 0.79) โดยทั้งสอง
ประเด็นมี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่าง Gen Y มี ระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณสมบติั
ของเน้ือสัตวป์ลูกทั้งสองประเด็นในทิศทางเดียวกนั 
 ในดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้
ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นผลิตภณัฑ์ดดัแปรพนัธุกรรม (GMO) เป็นอนัดบัแรกดว้ย     
X เท่ากบั 3.33 (S.D. = 1.05) และ 3.27 (S.D. = 1.08) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่ม
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ตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจ
เป็นผลิตภณัฑ์ดัดแปรพนัธุกรรม (GMO) ในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่าง Gen Z มีระดับ       
การรับรู้ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกไม่ไดมี้ท่ีมาจากธรรมชาติเป็นอนัดบัสุดทา้ยดว้ย X เท่ากบั 
3.13 (S.D. = 1.00) ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่ง Gen Z มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้น        
ความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกไม่ไดมี้ท่ีมาจากธรรมชาติในทิศทางเดียวกนั 
ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง Gen Y มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ในระยะยาวเป็นอนัดบัสุดทา้ยดว้ย X เท่ากบั 3.19 (S.D. = 0.95) ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่ง Gen Y มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูก
อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในระยะยาวในทิศทางเดียวกนั 
 ในด้านความคุ้มค่าเงิน กลุ่มตวัอย่างทั้ ง Gen Z และ Gen Y มีระดับการรับรู้ความเส่ียงใน
ประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัเพิ่มข้ึนในระดบัมากดว้ย X เท่ากบั 3.59 
(S.D. = 0.89) และ 3.58 (S.D. = 0.92) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
การรับรู้ความเส่ียงดา้นความคุม้ค่าเงินในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั
เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั 
 ในดา้นการตอบรับจากสังคม กลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงใน
ประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจท าใหอุ้ตสาหกรรมปศุสัตวไ์ม่สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคตเป็นอนัดบัแรกดว้ย 
X เท่ากบั 3.60 (S.D. = 0.91) และ 3.57 (S.D. = 0.93) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดับการรับรู้ความเส่ียงด้านการตอบรับจากสังคมในประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกอาจท าให้
อุตสาหกรรมปศุสัตวไ์ม่สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคตในทิศทางเดียวกนั และรองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่เป็นท่ียอมรับของ
สังคมดว้ย X เท่ากบั 3.32 (S.D. = 0.82) และ 3.41 (S.D. = 0.85) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้
เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นการตอบรับจากสังคมในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจ
ไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมในทิศทางเดียวกนั 
 ในดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงใน
ประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉันเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตเป็นอนัดบั
แรกดว้ย X เท่ากบั 3.25 (S.D. = 1.02) และ 3.29 (S.D. = 0.97) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้
เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภคในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกท าให้
ฉนัเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกระบวนการผลิตในทิศทางเดียวกนั และรองลงมาคือ กลุ่ม
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ตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉันไม่กล้า
รับประทานด้วย X เท่ากบั 2.97 (S.D. = 1.13) และ 3.41 (S.D. = 0.97) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 
แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภคในประเด็นเน้ือสัตว์
ปลูกท าใหฉ้นัไม่กลา้รับประทานในทิศทางเดียวกนั 
 ในด้านเวลาการหาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก กลุ่มตัวอย่างทั้ ง Gen Z และ Gen Y มีระดับการรับรู้        
ความเส่ียงในประเด็นการหาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกอาจไม่สะดวกในระดับมากด้วย X เท่ากับ 3.51              
(S.D. = 1.00) และ 3.58 (S.D. = 0.96) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลาการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่สะดวกใน
ทิศทางเดียวกนั 
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ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 

 ปัจจัยการยอมรับ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

Gen Z Gen Y 

X  S.D. ระดบั 
การยอมรับ 

X  S.D. ระดบั 
การยอมรับ 

ดา้นการตระหนกัรู้ถึงเน้ือสัตวป์ลูก 3.77 0.80 มาก 3.51 0.84 มาก 
ดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก 3.57 0.77 มาก 3.46 0.87 ปานกลาง 
ดา้นการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก 3.49 0.67 ปานกลาง 3.36 0.88 ปานกลาง 

ดา้นการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.44 1.01 ปานกลาง 3.24 1.12 ปานกลาง 

ดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 3.03 1.02 ปานกลาง 2.93 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.68 ปานกลาง 3.30 0.78 ปานกลาง 

ด้านการตระหนักรู้ถึงเน้ือสัตว์ปลูก 
หลงัจากทราบขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก 
ท่ีถูกตอ้งจากผูว้จิยั ฉนัรู้จกัเน้ือสัตว ์
ปลูก 

3.77 0.80 มาก 3.51 0.84 มาก 

ด้านความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก 
ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูก และจะ 
คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม 

3.57 0.77 มาก 3.46 0.87 ปานกลาง 

ด้านการประเมินผลเน้ือสัตว์ปลูก       
ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่เน้ือ 
ปศุสัตว ์

3.51 0.90 มาก 3.40 1.01 ปานกลาง 

ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ 
ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากพืช 

3.33 0.84 ปานกลาง 3.31 1.02 ปานกลาง 

ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ 
ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากแมลง 

3.63 0.87 มาก 3.37 0.98 ปานกลาง 

ด้านการทดลองซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
ฉนัจะลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมา 
รับประทาน 

3.44 1.01 ปานกลาง 3.24 1.12 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก (ต่อ) 

 ปัจจัยการยอมรับ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

Gen Z Gen Y 

X  S.D. ระดับ 
การยอมรับ 

X  S.D. ระดับ 
การยอมรับ 

ด้านการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก 
ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็น 
ประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบั 
ความตอ้งการของฉนั 

3.03 1.02 ปานกลาง 2.93 1.07 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ โดยภาพรวมระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการตระหนกัรู้ถึงเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก ดา้น
การทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก ของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y 
อยู่ในระดบัปานกลางดว้ย X  รวมเท่ากบั 3.46 (S.D. = 0.68) และ 3.30 (S.D. = 0.78) ตามล าดบั ทั้งน้ี 
S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกทั้ง 5 ขั้นมีความแตกต่างกนันอ้ย หมายความ
วา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกทั้ง 5 ขั้นในทิศทางเดียวกนั เม่ือแยกพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกดา้นการตระหนกัรู้ถึง
เน้ือสัตวป์ลูกเป็นอนัดบัแรกดว้ย X รวมเท่ากบั 3.77 (S.D. = 0.80) และ 3.51 (S.D. = 0.84) ตามล าดบั 
ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกดา้นการตระหนกัรู้ถึงเน้ือสัตวป์ลูกมี
ความแตกต่างกนันอ้ย หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกดา้นการตระหนกัรู้ถึง
เน้ือสัตว์ปลูกในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ ง Gen Z และ Gen Y มีระดับการยอมรับ
เน้ือสัตวป์ลูกดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกเป็นอนัดบัสุดทา้ยดว้ย X รวมเท่ากบั 3.03 (S.D. = 1.02) และ 
2.93 (S.D. = 1.07) ตามล าดับ ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกด้าน      
การยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกมีความแตกต่างกนันอ้ย หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับเน้ือสัตว์
ปลูกดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกในทิศทางเดียวกนั 
 ในดา้นการตระหนกัรู้ถึงเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการยอมรับ
ในประเด็นหลงัจากทราบขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีถูกตอ้งจากผูว้ิจยั ฉันรู้จกัเน้ือสัตวป์ลูกอยู่ในระดบั
มากด้วย X เท่ากบั 3.77 (S.D. = 0.80) และ 3.51 (S.D. = 0.84) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้
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เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกด้านการตระหนักรู้ถึงเน้ือสัตวป์ลูกในทิศทาง
เดียวกนั 
 ในด้านความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่าง Gen Z มีระดบัการยอมรับในประเด็นฉันเร่ิม
สนใจเน้ือสัตวป์ลูก และจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นระดบัมากดว้ย X เท่ากบั 3.57 (S.D. = 0.77) ส่วน
กลุ่มตวัอย่าง Gen Y มีระดบัการยอมรับในประเด็นดงักล่าวอยูใ่นระดบัปานกลางดว้ย X เท่ากบั 3.46     
(S.D. = 0.87) ทั้ งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกด้าน      
ความสนใจเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉันเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูก และจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมในทิศทาง
เดียวกนั 
 ในดา้นการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอยา่ง Gen Z มีระดบัการยอมรับในประเด็นฉันคิด
ว่าเน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกว่าผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากแมลงเป็นอนัดบัแรกดว้ย X เท่ากบั 3.63 
(S.D. = 0.87) ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่าง Gen Z มีระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก
ด้านการประเมินผลเน้ือสัตว์ปลูกในประเด็นฉันคิดว่าเน้ือสัตว์ปลูกน่าจะดีกว่าผลิตภณัฑ์โปรตีน
ทางเลือกจากแมลงในทิศทางเดียวกนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง Gen Y มีระดบัการยอมรับในประเด็นฉนัคิดวา่
เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่เน้ือปศุสัตวเ์ป็นอนัดบัแรกดว้ย X เท่ากบั 3.40 (S.D. = 1.01) ทั้งน้ี S.D. < 1.75 
แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่ง Gen Y มีระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกดา้นการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก
ในประเด็นฉันคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่เน้ือปศุสัตวใ์นทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 
Gen Z และ Gen Y มีระดบัการยอมรับในประเด็นฉันคิดว่าเน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกว่าผลิตภณัฑ์โปรตีน
ทางเลือกจากพืชเป็นอนัดบัสุดทา้ยดว้ย X เท่ากบั 3.33 (S.D. = 0.84) และ 3.31 (S.D. = 1.02) ตามล าดบั 
ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกด้านการประเมินผล
เน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากพืชในทิศทาง
เดียวกนั 
 ในดา้นการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการยอมรับใน
ประเด็นฉันจะลองซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกมารับประทานอยู่ในระดับปานกลางด้วย X เท่ากับ 3.44                
(S.D. = 1.01) และ 3.24 (S.D. = 1.12) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
การยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกด้านการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉันจะลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมา
รับประทานในทิศทางเดียวกนั  
 ในด้านการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการยอมรับใน
ประเด็นฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนัดว้ย 
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X เท่ากบั 3.03 (S.D. = 1.02) และ 2.93 (S.D. = 1.07) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกด้านการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉันจะรับประทาน
เน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนัในทิศทางเดียวกนั  

ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 

 ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

Gen Z Gen Y 

X  S.D. ระดับการ
ตัดสินใจซ้ือ 

X  S.D. ระดับการ
ตัดสินใจซ้ือ 

ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภค 
เน้ือสัตวป์ลูก 

3.13 0.91 ปานกลาง 2.96 1.03 ปานกลาง 

ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตว ์
ปลูก 

3.49 0.82 ปานกลาง 3.53 0.91 มาก 

ดา้นการประเมินทางเลือกของ 
เน้ือสัตวป์ลูก 

3.38 0.77 ปานกลาง 3.22 0.93 ปานกลาง 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.36 0.93 ปานกลาง 3.09 1.10 ปานกลาง 

ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจ 
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 

3.25 0.84 ปานกลาง 3.07 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.71 ปานกลาง 3.17 0.86 ปานกลาง 

ด้านความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก 
เน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็น 
ต่อการบริโภคในชีวติประจ าวนัของ 
ฉนั 

3.13 0.91 ปานกลาง 2.96 1.03 ปานกลาง 

ด้านการค้นหาข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูก 
ฉนัจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือสัตว์
ปลูกเพิ่มเติม 

3.49 0.82 ปานกลาง 3.53 0.91 มาก 
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ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก (ต่อ) 

 ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

Gen Z Gen Y 

X  S.D. ระดับการ
ตัดสินใจซ้ือ 

X  S.D. ระดับการ
ตัดสินใจซ้ือ 

ด้านการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตว์ปลูก 
ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนอง 
ความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่เน้ือ 
ปศุสัตว ์

3.33 0.90 ปานกลาง 3.21 0.99 ปานกลาง 

ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนอง 
ความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่ 
ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากพืช 

3.29 0.83 ปานกลาง 3.15 1.06 ปานกลาง 

ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนอง 
ความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่ 
ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากแมลง 

3.51 0.95 มาก 3.29 1.02 ปานกลาง 

ด้านการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน 3.36 0.93 ปานกลาง 3.09 1.10 ปานกลาง 

ด้านการประเมินผลหลงัการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ า 
เพราะมีคุณสมบติัตรงกบั 
ความตอ้งการของฉนั 

3.13 0.94 ปานกลาง 

  

2.99 1.06 ปานกลาง 

ฉนัจะบอกต่อหรือชกัชวนให้ผูอ่ื้น 
หนัมาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 

3.37 0.91 ปานกลาง 3.14 1.02 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ โดยภาพรวมระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้น 
ได้แก่ ด้านความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก ด้านการค้นหาข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูก ด้าน             
การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินผลหลงั
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ของกลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y อยู่ในระดบัปานกลางดว้ย X  
รวมเท่ากับ 3.32 (S.D. = 0.71) และ 3.17 (S.D. = 0.86) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า 
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ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกทั้ง 5 ขั้นมีความแตกต่างกนันอ้ย หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกทั้ง 5 ขั้นในทิศทางเดียวกนั เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตว์
ปลูกเป็นอนัดบัแรกด้วย X รวมเท่ากับ 3.49 (S.D. = 0.82) และ 3.53 (S.D. = 0.91) ตามล าดบั ทั้งน้ี      
S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกมี
ความแตกต่างกนันอ้ย หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกดา้นการคน้หา
ขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูกเป็นอนัดบัสุดทา้ยดว้ย X รวม
เท่ากบั 3.13 (S.D. = 0.91) และ 2.96 (S.D. = 1.03) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยั
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกด้านความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูกมีความแตกต่างกันน้อย 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกด้านความจ าเป็นต่อการบริโภค
เน้ือสัตวป์ลูกในทิศทางเดียวกนั 

ในดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบั    
การตดัสินใจซ้ือในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการบริโภคในชีวติประจ าวนัของฉนั
อยู่ในระดับปานกลางด้วย X เท่ากับ 3.13 (S.D. = 0.91) และ 2.96 (S.D. = 1.03) ตามล าดับ ทั้ งน้ี           
S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกด้านความจ าเป็นต่อ       
การบริโภคเ น้ือสัตว์ปลูกในประเด็น เ น้ือสัตว์ปลูกเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจ  า เป็นต่อการบริโภคใน
ชีวติประจ าวนัของฉนัในทิศทางเดียวกนั 

ในดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z มีระดบัการตดัสินใจซ้ือใน
ประเด็นฉันจะคน้หาข้อมูลเก่ียวกับเน้ือสัตว์ปลูกเพิ่มเติมอยู่ในระดบัปานกลางด้วย X เท่ากบั 3.49     
(S.D. = 0.82) ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง Gen Y มีระดบัการตดัสินใจซ้ือในประเด็นดงักล่าวอยูใ่นระดบัมากดว้ย 
X เท่ากบั 3.53 (S.D. = 0.91) ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉนัจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูก
เพิ่มเติมในทิศทางเดียวกนั 
 ในด้านการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดับ    
การตดัสินใจซ้ือในประเด็นฉันคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉันไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์
โปรตีนทางเลือกจากแมลงเป็นอนัดบัแรกดว้ย X เท่ากบั 3.51 (S.D. = 0.95) และ 3.29 (S.D. = 1.02) 
ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกด้าน      
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การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉนัคิดว่าเน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของ
ฉันไดดี้กว่าผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากแมลงในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z 
และ Gen Y มีระดบัการตดัสินใจซ้ือในประเด็นฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉัน
ไดดี้กว่าผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากพืชเป็นอนัดบัสุดทา้ยดว้ย X เท่ากบั 3.29 (S.D. = 0.83) และ 
3.15 (S.D. = 1.06) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉนัคิดว่าเน้ือสัตวป์ลูกตอบสนอง
ความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากพืชในทิศทางเดียวกนั 
 ในดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการตดัสินใจ
ซ้ือในประเด็นฉันจะซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกมารับประทานอยู่ในระดับปานกลางด้วย X เท่ากับ 3.36              
(S.D. = 0.93) และ 3.09 (S.D. = 1.10) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉันจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมา
รับประทานในทิศทางเดียวกนั 
 ในดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มี
ระดบัการตดัสินใจซ้ือในประเด็นฉันจะบอกต่อหรือชกัชวนให้ผูอ่ื้นหนัมาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็นอนัดบั
แรกดว้ย X เท่ากบั 3.37 (S.D. = 0.91) และ 3.14 (S.D. = 1.02) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็น
วา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูก ในประเด็นฉันจะบอกต่อหรือชักชวนให้ผูอ่ื้นหันมาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกในทิศทางเดียวกนั และ
รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการตดัสินใจซ้ือในประเด็นฉนัจะซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนัอยูใ่นระดบัปานกลางดว้ย X เท่ากบั 3.13          
(S.D. = 0.94) และ 2.99 (S.D. = 1.06) ตามล าดบั ทั้งน้ี S.D. < 1.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉนัจะ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนัในทิศทางเดียวกนั 
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ตอนที ่3  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 

   
  

 

 



ตารางที ่4.11 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 

Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

Gen Z Gen Y 

เพศ t p เพศ t p 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก 3.18 0.95 3.11 0.90 0.357 0.722 2.76 1.01 3.09 1.03 -2.762 0.006* 
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก 3.45 0.79 3.51 0.84 -0.308 0.759 3.46 0.89 3.58 0.93 -1.113 0.267 
ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก 3.35 0.85 3.39 0.73 -0.193 0.847 3.21 0.93 3.22 0.93 -0.079 0.937 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.33 1.02 3.37 0.90 -0.166 0.868 3.03 1.00 3.13 1.16 -0.756 0.450 
ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตวป์ลูก 

3.20 0.88 3.27 0.83 -0.395 0.693 3.04 0.92 3.08 1.03 -0.388 0.698 

รวม 3.30 0.77 3.33 0.69 -0.157 0.876 3.10 0.81 3.22 0.90 -1.212 0.226 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

72 



  จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน จ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกนั (t = -0.157,           
p = 0.876) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า เพศต่างกนัมีปัจจยั         
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 
  ส่วนปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกนั (t = -1.212, p = 0.226) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า เพศต่างกันมีปัจจยัการตัดสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 ส่วนปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตว์ปลูกของผู ้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ด้าน             
การคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 

  สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง Generation Z มีช่วงอายุเดียวคือ อายุ 17-23 ปี จึงไม่เขา้หลกัเกณฑ์
ในการใช้สถิติเชิงอนุมาน: สถิติ T-Test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม และสถิติ         
F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างมากกวา่ 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยั
จึงท าการทดสอบสมมติฐานยอ่ยท่ี 1.2 ในกลุ่มตวัอยา่ง Generation Y เท่านั้น 
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ตารางที ่4.12 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตาม
อาย ุ

 
ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

อายุ 
24 - 29 ปี 30 - 35 ปี 36 - 41 ปี 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก 3.02 0.99 2.91 1.14 2.91 1.02 
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก 3.56 0.86 3.46 0.88 3.54 1.04 
ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก 3.24 0.94 3.17 0.85 3.22 0.98 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 2.98 1.04 3.18 1.09 3.23 1.19 
ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.07 0.96 2.95 1.01 3.16 1.01 

รวม 3.17 0.83 3.13 0.87 3.21 0.93 
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ตารางที ่4.13 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

ค่าความ 
แปรปรวน 

SS. df. MS. F-Ratio p. 

ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภค
เน้ือสัตวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 0.944 2 0.472 0.441 0.644 
ภายในกลุ่ม 313.647 293 1.070     

 รวม 314.591 295       
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของ 
เน้ือสัตวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 0.526 2 0.263 0.314 0.731 
ภายในกลุ่ม 245.200 293 0.837     

 รวม 245.726 295       
ดา้นการประเมินทางเลือกของ ระหวา่งกลุ่ม 0.207 2 0.104 0.120 0.887 
เน้ือสัตวป์ลูก ภายในกลุ่ม 252.432 293 0.862     
 รวม 252.639 295       
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 3.851 2 1.926 1.605 0.203 
ภายในกลุ่ม 351.500 293 1.200     
รวม 355.351 295       

ดา้นการประเมินผลหลงั 
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 1.650 2 0.825 0.847 0.430 
ภายในกลุ่ม 285.316 293 0.974     
รวม 286.965 295       

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 0.235 2 0.118 0.156 0.855 
 ภายในกลุ่ม 220.211 293 0.752   

 รวม 220.446 295     

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตาม
อายุ โดยรวมไม่แตกต่างกนั (F = 0.156, p = 0.855) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ
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จ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation 
Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 

  สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ              
การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผู ้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ตารางที ่4.14 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

ระดับการศึกษาสูงสุด t p 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก 3.14 0.89 3.12 1.01 0.091 0.927 
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก 3.56 0.83 3.28 0.79 1.472 0.144 
ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก 3.38 0.76 3.37 0.82 0.012 0.990 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.41 0.97 3.20 0.82 0.956 0.341 
ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตวป์ลูก 

3.25 0.85 3.22 0.83 0.170 0.865 

รวม 3.35 0.70 3.24 0.75 0.653 0.515 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
(t = 0.653, p = 0.515) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยั
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่าง



77 
 

กนั จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด ไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 

ตารางที ่4.15 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่า

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก 3.01 1.06 2.82 0.98 3.60 0.94 
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก 3.55 0.85 3.48 0.95 3.75 1.02 
ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก 3.23 0.90 3.13 0.92 3.68 0.98 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.11 1.09 2.96 1.08 3.95 0.89 
ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.14 0.95 2.91 1.00 3.68 0.89 

รวม 3.21 0.84 3.06 0.86 3.73 0.89 
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ตารางที ่4.16 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของ

ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามระดบัการศึกษา

สูงสุด 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

ค่าความ 
แปรปรวน 

SS. df. MS. F-Ratio p. 

ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภค
เน้ือสัตวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 11.253 2 5.627 5.435 0.005* 
ภายในกลุ่ม 303.338 293 1.035     

 รวม 314.591 295       
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของ 
เน้ือสัตวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 1.334 2 0.667 0.799 0.451 
ภายในกลุ่ม 244.393 293 0.834     

 รวม 245.726 295       
ดา้นการประเมินทางเลือกของ ระหวา่งกลุ่ม 5.457 2 2.728 3.234 0.041* 
เน้ือสัตวป์ลูก ภายในกลุ่ม 247.183 293 0.844     
 รวม 252.639 295       
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 17.323 2 8.662 7.508 0.001* 
ภายในกลุ่ม 338.028 293 1.154     
รวม 355.351 295       

ดา้นการประเมินผลหลงั 
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 11.701 2 5.850 6.227 0.002* 
ภายในกลุ่ม 275.265 293 0.939     
รวม 286.965 295       

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 8.225 2 4.112 5.678 0.004* 
 ภายในกลุ่ม 212.222 293 0.724     

 รวม 220.446 295       

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด โดยรวมแตกต่างกนั (F = 5.678, p = 0.004) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด ดา้นความจ าเป็นต่อ
การบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
และดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 ส่วนปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยใน
กลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด ดา้นการคน้หา
ข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ี 1   

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางที ่4.17 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 

Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

อาชีพ 
Gen Z Gen Y 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

ลูกจ้าง
เอกชน/
พนักงาน
บริษัท 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตวั 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

ลูกจ้าง
เอกชน/
พนักงาน
บริษัท 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ด้านความจ าเป็นต่อ 
การบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก 

3.16 0.91 2.67 1.53 2.80 1.10 3.20 0.45 3.16 1.06 3.14 1.01 2.88 0.99 3.08 0.98 2.23 1.30 

ด้านการค้นหาข้อมูลของ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

3.53 0.81 3.67 1.15 3.00 1.22 3.20 0.45 3.61 0.96 3.71 0.85 3.49 0.84 3.69 0.95 2.77 1.17 

ด้านการประเมนิทางเลือก 
ของเน้ือสัตว์ปลูก 

3.41 0.75 3.11 1.17 2.80 1.04 3.53 0.65 3.35 0.95 3.29 0.86 3.21 0.89 3.26 0.93 2.36 1.06 

ด้านการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

3.36 0.93 3.67 1.53 3.00 1.22 3.40 0.55 3.03 1.10 3.07 1.05 3.11 1.06 3.33 1.15 2.54 1.39 

ด้านการประเมนิผลหลงั 
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

3.27 0.84 3.17 1.26 2.70 0.97 3.30 0.67 3.27 1.02 3.02 1.00 3.03 0.93 3.14 0.98 2.46 1.30 

รวม 3.35 0.69 3.26 1.28 2.86 1.08 3.33 0.52 3.29 0.88 3.25 0.85 3.14 0.81 3.30 0.88 2.47 1.19 
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ตารางที ่4.18 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 

Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพ 

 

 

ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

ค่าความ 
แปรปรวน 

Gen Z Gen Y 

SS. df. MS. F-Ratio p. SS. df. MS. F-Ratio p. 
ดา้นความจ าเป็นต่อ 
การบริโภคเน้ือสตัวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.321 
84.794 

3 
100 

0.440 
0.848 

0.519 0.670 11.803 
302.789 

4 
291 

2.951 
1.041 

2.836 0.025* 

รวม 86.115 103      314.591 295    
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของ 
เน้ือสตัวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.842 
68.148 

3 
100 

0.614 
0.681 

0.901 0.443 10.213 
235.513 

4 
291 

2.553 
0.809 

3.155 0.015* 

รวม 69.990 103       245.726 295    
ดา้นการประเมินทางเลือก 
ของเน้ือสตัวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.078 
58.741 

3 
100 

0.693 
0.587 

1.179 0.322 10.953 
241.686 

4 
291 

2.738 
0.831 

3.297 0.012* 

รวม 60.819 103       252.639 295    
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสตัวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.937 
88.900 

3 
100 

0.312 
0.889 

0.351 0.788 6.538 
348.813 

4 
291 

1.634 
1.199 

1.364 0.247 

รวม 89.837 103       355.351 295    
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ตารางที ่4.18 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 

Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 

ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

ค่าความ 
แปรปรวน 

Gen Z Gen Y 

SS. df. MS. F-Ratio p. SS. df. MS. F-Ratio p. 
ดา้นการประเมินผลหลงั 
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.599 
71.899 

3 
100 

0.533 
0.719 

0.741 0.530 7.764 
279.201 

4 
291 

1.941 
0.959 

2.023 0.091 

รวม 73.498 103       286.965 295    
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
1.138 
51.327 

3 
100 

0.379 
0.513 

0.739 0.531 8.096 
212.350 

4 
291 

2.024 
0.730 

2.774 0.027* 

รวม 52.465 103       220.446 295    



จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตาม
อาชีพ โดยรวมไม่แตกต่างกนั (F = 0.739, p = 0.531) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือ
จ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation 
Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพ ไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1   

ส่วนปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกต่างกนั (F = 2.774, p = 0.027) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
ความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมิน
ทางเลือกของเน้ือสัตว์ปลูกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ี 1 ส่วนปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน จ าแนกตามอาชีพ ด้านการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก และด้าน                     
การประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1  

สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ                  
การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผู ้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.19 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

น้อยกว่า 15,000 
บาท 

15,000 -20,000 
บาท 

20,001 - 25,000  
บาท 

25,001 - 30,000  
บาท 

30,001 บาท  
ขึน้ไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก 3.00 0.76 3.07 1.00 3.70 0.67 4.00 1.00 3.00 0.00 
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก 3.55 0.78 3.41 0.87 3.70 0.67 4.33 0.58 3.00 0.00 
ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก 3.33 0.67 3.29 0.83 3.90 0.61 3.89 0.51 3.11 0.19 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.28 0.88 3.25 0.94 3.90 0.88 4.67 0.58 3.00 0.00 
ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือ 
สัตวป์ลูก 

3.19 0.71 3.10 0.85 3.95 0.80 4.33 0.76 3.17 0.29 

รวม 3.27 0.53 3.22 0.77 3.83 0.63 4.24 0.63 3.06 0.05 
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ตารางที ่4.20 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

น้อยกว่า 15,000 
บาท 

15,000 - 20,000 
บาท 

20,001 - 25,000 
บาท 

25,001 - 30,000 
บาท 

30,001 บาท  
ขึน้ไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก 2.67 1.03 3.11 1.07 2.68 0.91 3.05 1.06 2.84 0.92 
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก 3.30 1.09 3.60 0.85 3.32 0.93 3.55 0.83 3.66 1.05 
ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก 3.26 0.94 3.26 0.91 3.10 0.98 3.07 0.88 3.30 0.98 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 2.83 1.05 3.24 1.08 2.98 1.08 3.00 1.12 2.95 1.16 
ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือ 
สัตวป์ลูก 

2.98 1.08 3.18 0.96 2.93 1.02 3.03 1.00 2.88 0.94 

รวม 2.67 1.03 3.11 1.07 2.68 0.91 3.05 1.06 2.84 0.92 
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ตารางที ่4.21 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 

Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 

 

ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

ค่าความ 
แปรปรวน 

Gen Z Gen Y 

SS. df. MS. F-Ratio p. SS. df. MS. F-Ratio p. 
ดา้นความจ าเป็นต่อ 
การบริโภคเน้ือสตัวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6.287 
79.829 

4 
99 

1.572 
0.806 

1.949 0.108 9.817 
304.774 

4 
291 

2.454 
1.047 

2.343 0.055 

รวม 86.115 103       314.591 295    
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของ 
เน้ือสตัวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.814 
66.176 

4 
99 

0.954 
0.668 

1.426 0.231 4.762 
240.964 

4 
291 

1.191 
0.828 

1.438 0.222 

รวม 69.990 103       245.726 295    
ดา้นการประเมินทางเลือก 
ของเน้ือสตัวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.197 
56.623 

4 
99 

1.049 
0.572 

1.834 0.128 1.914 
250.725 

4 
291 

0.478 
0.862 

0.555 0.695 

รวม 60.819 103       252.639 295    
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสตัวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

9.290 
80.546 

4 
99 

2.323 
0.814 

2.855 0.028* 7.012 
348.339 

4 
291 

1.753 
1.197 

1.465 0.213 

รวม 89.837 103       355.351 295    
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ตารางที ่4.21 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 

Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 

 

 

ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

ค่าความ 
แปรปรวน 

Gen Z Gen Y 

SS. df. MS. F-Ratio p. SS. df. MS. F-Ratio p. 
ดา้นการประเมินผลหลงั 
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

9.843 
63.655 

4 
99 

2.461 
0.643 

3.827 0.006* 4.216 
282.750 

4 
291 

1.054 
0.972 

1.085 0.364 

รวม 73.498 103       286.965 295    
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
5.981 
46.485 

4 
99 

1.495 
0.470 

3.184 0.017* 3.748 
216.698 

4 
291 

0.937 
0.745 

1.258 0.287 

รวม 52.465 103       220.446 295    



 จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยรวมแตกต่างกนั (F = 3.184, p = 0.017) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน ด้านการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูก และด้านการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ี 1 ส่วนปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ด้านความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก ด้านการค้นหาข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูก และด้าน                 
การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1   
 ส่วนปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน (F = 1.258,              
p = 0.287) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ี 1   

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.22 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ

เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตาม

สถานภาพสมรส 

 
ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

สถานภาพสมรส t p 

โสด สมรส 

X  S.D. X  S.D. 
ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก 3.14 0.93 3.00 0.00 1.502 0.136 
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก 3.51 0.83 3.00 0.00 6.098 0.000* 
ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก 3.38 0.78 3.22 0.19 0.348 0.729 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.36 0.94 3.33 0.58 0.042 0.967 
ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูก 

3.25 0.86 3.00 0.00 2.963 0.004* 

รวม 3.33 0.72 3.11 0.14 1.999 0.089 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.22 ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation 
Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยรวมไม่แตกต่างกนั (t  = 1.999,          
p = 0.089) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนก
ตามสถานภาพสมรส ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 ส่วน
ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั จ าแนกตามสถานภาพสมรส ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมิน
ทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1   
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ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

สถานภาพสมรส 
โสด สมรส หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก 2.91 1.00 3.13 1.10 2.89 1.27 
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก 3.56 0.91 3.51 0.89 2.89 1.05 
ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก 3.20 0.91 3.23 0.93 3.33 1.32 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.08 1.06 3.17 1.17 2.89 1.36 
ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 3.07 0.99 3.05 0.96 3.06 1.31 

รวม 3.16 0.83 3.22 0.91 3.01 1.23 
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ตารางที ่4.24 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก 

ค่าความ 
แปรปรวน 

SS. df. MS. F-Ratio p. 

ดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภค
เน้ือสัตวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 2.914 2 1.457 1.370 0.256 
ภายในกลุ่ม 311.677 293 1.064     

 รวม 314.591 295       
ดา้นการคน้หาขอ้มูลของ 
เน้ือสัตวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 3.964 2 1.982 2.402 0.092 
ภายในกลุ่ม 241.762 293 0.825     

 รวม 245.726 295       
ดา้นการประเมินทางเลือกของ ระหวา่งกลุ่ม 0.176 2 0.088 0.102 0.903 
เน้ือสัตวป์ลูก ภายในกลุ่ม 252.464 293 0.862     
 รวม 252.639 295       
ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 0.899 2 0.450 0.372 0.690 
ภายในกลุ่ม 354.452 293 1.210     
รวม 355.351 295       

ดา้นการประเมินผลหลงั 
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 

ระหวา่งกลุ่ม 0.020 2 0.010 0.010 0.990 
ภายในกลุ่ม 286.945 293 0.979     
รวม 286.965 295       

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 0.422 2 0.211 0.281 0.755 
 ภายในกลุ่ม 220.024 293 0.751     

 รวม 220.446 295       

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส  โดยรวมไม่แตกต่างกนั (F = 0.281, p = 0.755) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั จ าแนกตามสถานภาพสมรส ไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1   

ตารางที ่4.25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 6 ดา้น 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 
 

ปัจจยั 
ส่วนบุคคล 

การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
ดา้นความจ าเป็น
ต่อการบริโภค
เน้ือสตัวป์ลูก 

ดา้นการคน้หา
ขอ้มูลของ 
เน้ือสตัวป์ลูก 

ดา้นการประเมิน
ทางเลือกของ 
เน้ือสตัวป์ลูก 

ดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก 

ดา้นการประเมิน 
ผลหลงั 

การตดัสินใจ 
ซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก 

Gen Z 
เพศ 

     

Gen Y 
เพศ 

     

Gen Y 
อายุ 

     

Gen Z 
ระดบัการศึกษา 

สูงสุด 

     

Gen Y 
ระดบัการศึกษา 

สูงสุด 

     

หมายเหตุ:   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 
    ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 
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ตารางที ่4.25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 6 ดา้น (ต่อ) 

 
 

ปัจจยั 
ส่วนบุคคล 

การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
ดา้นความจ าเป็น
ต่อการบริโภค
เน้ือสตัวป์ลูก 

ดา้นการคน้หา
ขอ้มูลของ 
เน้ือสตัวป์ลูก 

ดา้นการประเมิน
ทางเลือกของ 
เน้ือสตัวป์ลูก 

ดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก 

ดา้นการประเมิน 
ผลหลงั 

การตดัสินใจ 
ซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก 

Gen Z 
อาชีพ 

     

Gen Y 
อาชีพ 

     

Gen Z 
รายได้เฉลีย่ 
ต่อเดือน 

     

Gen Y 
รายได้เฉลีย่ 
ต่อเดือน 

     

Gen Z 
สถานภาพ 
สมรส 

     

Gen Y 
สถานภาพ 
สมรส 

     

หมายเหตุ:   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 
    ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 
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  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 

ตารางที ่4.26 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z 
ในกรุงเทพมหานคร 

   b S.E. Beta t Sig. t 

Generation 
Z 

 

ด้านอารมณ์ของผู้บริโภค      
การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูก 
ท าใหฉ้นัมีความรับผดิชอบต่อ 
สังคม  

0.235 0.057 0.334 4.102 0.000 

ด้านประโยชน์ต่อสังคม      
เน้ือสัตวป์ลูกท าให้สุขภาพของ
คนในสังคมดีข้ึน 

0.187 0.078 0.211 2.395 0.019 

ด้านคุณภาพของเน้ือสัตว์ปลูก      
เน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน 0.177 0.069 0.224 2.567 0.012 
ด้านราคาของเน้ือสัตว์ปลูก      
เน้ือสัตวป์ลูกสอดคลอ้งกบั 
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

0.173 0.071 0.197 2.445 0.016 

ค่าคงที ่ 0.571 0.361  1.581 0.117 

Generation 
Y 

ด้านประโยชน์ต่อสังคม      
เน้ือสัตวป์ลูกท าใหสุ้ขภาพของ 
คนในสังคมดีข้ึน 

0.166 0.046 0.193 3.633 0.000 

ด้านคุณภาพของเน้ือสัตว์ปลูก      
เน้ือสัตวป์ลูกมีสารอาหารท่ี 
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

0.264 0.048 0.265 5.477 0.000 
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ตารางที ่4.26 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z 
ในกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

   b S.E. Beta t Sig. t 

Generation 
Y 

ด้านอารมณ์ของผู้บริโภค      
เน้ือสัตวป์ลูกมีคุณสมบติัท่ี 
สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของ 
ฉนั 

0.152 0.043 0.199 3.545 0.000 

ด้านราคาของเน้ือสัตว์ปลูก      
เน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่า 
กบัเงินท่ีซ้ือ 

0.181 0.043 0.211 4.251 0.000 

ด้านอารมณ์ของผู้บริโภค      
การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูก 
ท าใหฉ้นัมีศีลธรรม 

0.086 0.037 0.118 2.347 0.020 

ค่าคงที ่ 0.272 0.163  1.672 0.096 

Generation Z R2 = 0.372 ; SEE = 0.566 ; F = 16.227 ; Sig. off = 0.000 
Generation Y R2 = 0.555 ; SEE = 0.577 ; F = 74.512 ; Sig. off = 0.000 

จากตารางท่ี 4.26 เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยั       
การรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Z ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายการผนั
แปรตวัแปรตามไดร้้อยละ 37.2 ซ่ึงหมายถึง สามารถพยากรณ์ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 37.2 เม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ (Beta) พบวา่ การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉนัมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (b = 0.235, Beta = 0.334) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกได้
สูงสุด รองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน (b = 0.177, Beta = 0.22) เน้ือสัตวป์ลูกท าให้สุขภาพ
ของคนในสังคมดีข้ึน (b = 0.187, Beta = 0.211) ส่วนเน้ือสัตว์ปลูกสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั (b = 0.173, Beta = 0.197) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดน้้อยท่ีสุด อยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดส่งผลทางบวกต่ออิทธิพลในการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 

เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของ
เน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีอยูใ่นสมการสามารถอธิบายการผนัแปรตวัแปรตามได้
ร้อยละ 55.5 ซ่ึงหมายถึง สามารถพยากรณ์ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผู ้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 55.5 เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ (Beta) พบวา่ เน้ือสัตวป์ลูกมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
(b = 0.264, Beta = 0.265) สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกได้สูงสุด รองลงมาคือ 
เน้ือสัตว์ปลูกมีประโยชน์คุ้มค่ากับเงินท่ีซ้ือ (b = 0.181, Beta = 0.211) เน้ือสัตว์ปลูกมีคุณสมบัติท่ี
สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของฉนั (b = 0.152, Beta = 0.199) เน้ือสัตวป์ลูกท าให้สุขภาพของคนในสังคม
ดีข้ึน (b = 0.166, Beta = 0.193) ส่วนการรับประทานเน้ือสัตว์ปลูกท าให้ฉันมีศีลธรรม (b = 0.086,        
Beta = 0.118) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดน้้อยท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ทั้งน้ีตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดส่งผลทางบวกต่ออิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

เม่ือน าตวัแปรทั้งหมดท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค
ชาวไทยในกลุ่ม Generation Z และGeneration Y ในกรุงเทพมหานครมาเขียนเป็นสมการการถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบได ้ดงัน้ี 
  Yz = 0.571 + 0.235X1 + 0.187X2 + 0.177X3 + 0.173X4  

YY = 0.272 + 0.166X2 + 0.264X5 + 0.152X6 + 0.181X7 + 0.086X8 
และสมการการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

Zz = 0.334X1 + 0.211X2 + 0.224X3 + 0.197X4  
ZY = 0.193X2+ 0.265X5 + 0.199X6 + 0.211X7  + 0.118X8 

เม่ือ 
Yz = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนดิบ 
YY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนดิบ 
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Zz = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครใน
รูปคะแนนมาตรฐาน 

ZY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน
รูปคะแนนมาตรฐาน 

X1 = การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
X2 = เน้ือสัตวป์ลูกท าใหสุ้ขภาพของคนในสังคมดีข้ึน 
X3 = เน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน 

X4 = เน้ือสัตวป์ลูกสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
X5 = เน้ือสัตวป์ลูกมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
X6 = เน้ือสัตวป์ลูกมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของฉนั 
X7 = เน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือ 

X8 = การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัมีศีลธรรม 
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ตารางที ่4.27 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z 
ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม 

  b S.E. Beta t Sig. t 

Generation ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก 0.363 0.107 0.320 3.401 0.001 
Z ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค 0.236 0.076 0.270 3.112 0.002 

 ดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก 0.196 0.091 0.194 2.163 0.033 
 ค่าคงที ่ 0.467 0.389   1.200 0.233 

Generation ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก 0.334 0.054 0.314 6.143 0.000 
Y ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค 0.291 0.040 0.343 7.329 0.000 

 ดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก 0.221 0.049 0.234 4.522 0.000 
 ค่าคงที ่ 0.309 0.165   1.876 0.062 

Generation Z R2 = 0.358 ; SEE = 0.580 ; F = 18.583 ; Sig. off = 0.000 
Generation Y R2 = 0.523 ; SEE = 0.597 ; F = 109.028 ; Sig. off = 0.000 

จากตารางท่ี 4.27 เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยั        
การรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Z ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม พบว่า ตวัแปรอิสระดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้น
อารมณ์ของผูบ้ริโภค และดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีอยูใ่นสมการสามารถอธิบายการผนัแปรตวัแปร
ตามการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกได้ร้อยละ 35.8 ซ่ึงหมายถึง สามารถพยากรณ์ตวัแปรดังกล่าวมี
อิท ธิพล ต่อการตัด สินใจ ซ้ือ เ น้ือสั ตว์ป ลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในก ลุ่ม  Generation Z ใน
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 35.8 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ (Beta) พบวา่ ดา้น
คุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก (b = 0.363, Beta = 0.320) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกได้
สูงสุด รองลงมาคือ ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค (b = 0.236, Beta = 0.270) ส่วนดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก 
(b = 0.196, Beta = 0.194) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดน้อ้ยท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้ งน้ีตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดส่งผลทางบวกต่ออิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 



99 
 

เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของ
เน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครในภาพรวม  พบว่า ตัวแปรอิสระด้านคุณภาพของเน้ือสัตว์ปลูก ด้านอารมณ์ของ
ผูบ้ริโภค และด้านราคาของเน้ือสัตว์ปลูกท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายการผนัแปรตัวแปรตาม          
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดร้้อยละ 52.3 ซ่ึงหมายถึง สามารถพยากรณ์ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครได้         
ร้อยละ 52.3 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ (Beta) พบวา่ ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตว์
ปลูก (b = 0.334, Beta = 0.314) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดสู้งสุด รองลงมาคือ 
ด้านอารมณ์ของผู ้บริโภค (b = 0.291, Beta = 0.343) ส่วนด้านราคาของเน้ือสัตว์ปลูก (b = 0.221,           
Beta = 0.049) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดน้้อยท่ีสุด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ทั้งน้ีตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดส่งผลทางบวกต่ออิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

เม่ือน าตวัแปรทั้งหมดท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค
ชาวไทยในกลุ่ม Generation Z และGeneration Y ในกรุงเทพมหานครมาเขียนเป็นสมการการถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบได ้ดงัน้ี 

Yz = 0.467 + 0.363X1 + 0.236X2 + 0.196X3  

YY = 0.309 + 0.334X1 + 0.291X2 + 0.221X3  
และสมการการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

Zz = 0.320X1 + 0.270X2 + 0.194X3  
ZY = 0.314X1 + 0.343X2 + 0.234X3 

เม่ือ 
Yz = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนดิบ 
YY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนดิบ 
Zz = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว ์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนมาตรฐาน 



100 
 

ZY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว ์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน
รูปคะแนนมาตรฐาน 

X1 = ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก 
X2 = ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค 
X3 = ดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อ             
การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ใน
กรุงเทพมหานคร 

 เน่ืองจากผูว้ิจยัได้ก าหนดการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอนเพื่อค้นหาสมการ
พยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกท าให้กลุ่มตวัอย่าง Gen Z ไม่เขา้เง่ือนไขท่ี
ก าหนดไว ้จึงไม่มีการแสดงผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอย่าง Gen Z มีเพียงผลการทดสอบ
สมมติฐานในกลุ่มตวัอยา่ง Generation Y เท่านั้น 
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ตารางที ่4.28 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวเิคราะห์ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก
มี อิทธิพลต่อการตัด สินใจ ซ้ือ เ น้ือสัตว์ป ลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในกลุ่ม  Generation Y ใน
กรุงเทพมหานคร 

  b S.E. Beta t Sig. t 
Generation  

Y 
ด้านคุณสมบัติของเน้ือสัตว์ปลูก      
เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่ 
เพียงพอกบัความตอ้งการของ 
ตลาด 

0.311 0.061 0.271 5.137 0.000 

ด้านจิตวทิยาของผู้บริโภค      
เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัไม่กลา้ 
รับประทาน 

-0.177 0.058 -0.199 -3.058 0.002 

ด้านการตอบรับจากสังคม      
เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้ 
อุตสาหกรรมปศุสัตวไ์ม่สามารถ 
อยูร่อดไดใ้นอนาคต 

0.268 0.051 0.287 5.255 0.000 

ด้านจิตวทิยาของผู้บริโภค      
เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัเกิด 
ความกงัวลเก่ียวกบั 
เทคโนโลยท่ีีใชใ้น 
กระบวนการผลิต 

-0.219 0.061 -0.240 -3.617 0.000 

ค่าคงที ่ 2.520 0.266   9.463 0.000 

Generation Y R2 = 0.216 ; SEE = 0.766 ; F = 21.290 ; Sig. off = 0.000 

จากตารางท่ี 4.28 เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยั        
การรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยใน
กลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบาย      
การผนัแปรตวัแปรตามได้ร้อยละ 21.6 ซ่ึงหมายถึง สามารถพยากรณ์ตวัแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ         
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การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครได้         
ร้อยละ 21.6 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ (Beta) พบว่า เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไม่สามารถอยู่รอดได้ในอนาคต (b = 0.268, Beta = 0.287) สามารถพยากรณ์         
การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกได้สูงสุด รองลงมาคือ เน้ือสัตว์ปลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกับ         
ความต้องการของตลาด  (b = 0.311, Beta = 0.271) เน้ือสัตว์ปลูกท าให้ฉันเกิดความกังวลเก่ียวกับ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต (b = -0.219, Beta = -0.241) ส่วนเน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉันไม่กล้า
รับประทาน (b = -0.177, Beta = -0.199) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดน้้อยท่ีสุด 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีตวัแปรพยากรณ์เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าใหอุ้ตสาหกรรมปศุสัตว์
ไม่สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคตและเน้ือสัตวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด
ส่งผลทางบวกต่ออิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y 
ในกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีตวัแปรพยากรณ์เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเทคโนโลยี
ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตและเน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉันไม่กล้ารับประทานส่งผลทางลบต่ออิทธิพลใน       
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร                       

เม่ือน าตวัแปรทั้งหมดท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค
ชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครมาเขียนเป็นสมการการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน
ดิบได ้ดงัน้ี 

YY = 2.520 + 0.311X1 - 0.177X2 + 0.268X3 - 0.219X4  
และสมการการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

ZY = 0.271X1 - 0.199X2 + 0.287X3 -0.2 40X4 
เม่ือ 
YY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว ์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนดิบ 
ZY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว ์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนมาตรฐาน 
X1 = เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด 
X2 = เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัไม่กลา้รับประทาน 
X3 = เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้อุตสาหกรรมปศุสัตวไ์ม่สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคต 

X4  = เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกระบวนการผลิต 
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ตารางที ่4.29 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวเิคราะห์ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก
มี อิทธิพลต่อการตัด สินใจ ซ้ือ เ น้ือสัตว์ป ลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในกลุ่ม  Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครในภาพรวม 

  b S.E. Beta t Sig. t 

Generation  ดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค -0.492 0.063 -0.488 -7.824 0.000 
Y ดา้นการตอบรับจากสังคม 0.332 0.072 0.280 4.630 0.000 
 ดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก 0.358 0.078 0.262 4.587 0.000 
 ค่าคงที ่ 2.503 0.286   8.761 0.000 

Generation Y R2 = 0.191 ; SEE = 0.778 ; F = 24.163 ; Sig. off = 0.000 

จากตารางท่ี 4.29 เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจัย        
การรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยใน
กลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม พบวา่ ตวัแปรอิสระดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค ดา้น
การตอบรับจากสังคม และดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีอยูใ่นสมการสามารถอธิบายการผนัแปรตวั
แปรตามการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดร้้อยละ 19.1 ซ่ึงหมายถึง สามารถพยากรณ์ตวัแปรดงักล่าวมี
อิท ธิพลต่อการตัด สินใจ ซ้ือ เ น้ือสัตว์ป ลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในก ลุ่ม  Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 19.1 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ (Beta) พบวา่ ดา้น
จิตวิทยาของผูบ้ริโภค (b = -0.492, Beta = -0.488) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกได้
สูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการตอบรับจากสังคม (b = 0.332, Beta = 0.280) ส่วนด้านราคาของเน้ือสัตว์
ปลูก (b = 0.358, Beta = 0.262) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกได้น้อยท่ีสุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีตวัแปรพยากรณ์ดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภคส่งผลทางลบต่ออิทธิพล
ในการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 
ส่วนตวัแปรพยากรณ์ดา้นการตอบรับจากสังคมและดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูกส่งผลทางบวกต่อ
อิท ธิพลในการตัด สินใจ ซ้ือ เ น้ือสัตว์ป ลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในก ลุ่ม  Generation Y ใน
กรุงเทพมหานคร 
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เม่ือน าตวัแปรทั้งหมดท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค
ชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครมาเขียนเป็นสมการการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน
ดิบได ้ดงัน้ี 

YY = 2.503 - 0.492X1 + 0.332X2 + 0.358X3  
และสมการการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

ZY = 0.262X1 - 0.488X2 + 0.280X3  
เม่ือ 
YY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว ์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนดิบ 
ZY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว ์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนมาตรฐาน 
X1 = ดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค 
X2 = ดา้นการตอบรับจากสังคม 
X3 = ดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก 
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  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เน้ือสัตว์ปลูกของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 

ตารางที ่4.30 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ใน
กรุงเทพมหานคร 

  b S.E. Beta t Sig. t 
Generation  

Z 
ความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก      
ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูก  
และจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม 

0.386 0.075 0.418 5.163 0.000 

การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก      
ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูก 
เป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติั 
ตรงกบัความตอ้งการของฉนั 

0.270 0.057 0.385 4.757 0.000 

ค่าคงที ่ 1.126 0.252   4.470 0.000 

Generation 
Y 

ความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก      
ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูก  
และจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม 

0.194 0.032 0.195 6.138 0.000 

การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก      
ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูก
เป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติั 
ตรงกบัความตอ้งการของฉนั 

0.226 0.032 0.281 7.159 0.000 

การทดลองซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก      
ฉนัจะลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมา 
รับประทาน 

0.266 0.031 0.343 8.460 0.000 

 

 



106 
 

ตารางที ่4.30 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ใน
กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

  b S.E. Beta t Sig. t 
Generation 

Y 
การประเมินผลเน้ือสัตว์ปลูก      
ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะ
ดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีน 
ทางเลือกจากพืช 

0.123 0.032 0.145 3.822 0.000 

ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะ
ดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีน 
ทางเลือกจากแมลง 

0.110 0.033 0.124 3.291 0.001 

ค่าคงที ่ 0.213 0.099   2.148 0.033 

Generation Z R2 = 0.453 ; SEE = 0.528 ; F = 43.585 ; Sig. off = 0.000 
Generation Y R2 = 0.815 ; SEE = 0.371 ; F = 261.763 ; Sig. off = 0.000 

จากตารางท่ี 4.30 เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจัย        
การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Z ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายการผนั
แปรตวัแปรตามไดร้้อยละ 45.3 ซ่ึงหมายถึง สามารถพยากรณ์ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 45.3 เม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ (Beta) พบวา่ ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูกและจะคน้หา
ข้อมูลเพิ่มเติม (b = 0.386, Beta = 0.418) สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกได้สูงสุด 
รองลงมาคือ ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนั 
(b = 0.270, Beta = 0.385) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดส่งผล
ทางบวกต่ออิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ใน
กรุงเทพมหานคร 
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เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของ
เน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีอยูใ่นสมการสามารถอธิบายการผนัแปรตวัแปรตามได้
ร้อยละ 81.5 ซ่ึงหมายถึง สามารถพยากรณ์ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผู ้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 81.5 เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ (Beta) พบวา่ ฉนัจะลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน (b = 0.266, 
Beta = 0.343) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดสู้งสุด รองลงมาคือ ฉนัจะรับประทาน
เน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉัน (b = 0.226, Beta = 0.281) ฉัน
เร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูกและจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม (b = 0.194, Beta = 0.195) ฉันคิดว่าเน้ือสัตวป์ลูก
น่าจะดีกว่าผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากพืช (b = 0.123, Beta = 0.145) ส่วนฉันคิดว่าเน้ือสัตวป์ลูก
น่าจะดีกว่าผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจากแมลง (b = 0.086 , Beta = 0.118) สามารถพยากรณ์                   
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดน้อ้ยท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีตวัแปรพยากรณ์
ทั้งหมดส่งผลทางบวกต่ออิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

เม่ือน าตวัแปรทั้งหมดท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค
ชาวไทยในกลุ่ม Generation Z และ Generation Y ในกรุงเทพมหานครมาเขียนเป็นสมการการถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบได ้ดงัน้ี 

Yz = 1.126 + 0.386X1 + 0.270X2  

YY = 0.202 + 0.194 X1 + 0.226X2 + 0.266X3 + 0.123X4 + 0.110X5 
และสมการการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

Zz = 0.418X1 + 0.385X2   
ZY = 0.195X1 + 0.281X2 + 0.343 X3 + 0.145X4 + 0.124X5 

เม่ือ 
Yz = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนดิบ 
YY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนดิบ 
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Zz = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครใน
รูปคะแนนมาตรฐาน 

ZY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน
รูปคะแนนมาตรฐาน 

X1 = ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูกและจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม 
X2 = ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนั 
X3 = ฉนัจะลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน 

X4 = ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากพืช 
X5 = ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากแมลง 
  
ตารางที ่4.31 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ใน
กรุงเทพมหานครในภาพรวม 

  b S.E. Beta t Sig. t 

Generation  ดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก 0.386 0.075 0.418 5.163 0.000 
Z ดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 0.270 0.057 0.385 4.757 0.000 
 ค่าคงที ่ 1.126 0.252   4.470 0.000 

Generation ดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก 0.175 0.032 0.175 5.385 0.000 
Y ดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 0.229 0.032 0.284 7.186 0.000 
 ดา้นการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 0.262 0.032 0.339 8.228 0.000 
 ดา้นการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก 0.249 0.037 0.252 6.726 0.000 
 ค่าคงที ่ 0.213 0.099   2.148 0.033 

Generation Z R2 = 0.453 ; SEE = 0.528 ; F = 43.585 ; Sig. off = 0.000 
Generation Y R2 = 0.812 ; SEE = 0.375 ; F = 320.174 ; Sig. off = 0.000 

จากตารางท่ี 4.31 เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยั        
การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
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Generation Z ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม พบว่า ตวัแปรอิสระด้านความสนใจเน้ือสัตวป์ลูกและ
ดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกท่ีอยู่ในสมการสามารถอธิบายการผนัแปรตวัแปรตามการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกไดร้้อยละ 45.3 ซ่ึงหมายถึง สามารถพยากรณ์ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 45.3 เม่ือ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ (Beta) พบวา่ ดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก (b = 0.386, 
Beta = 0.418) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดสู้งสุด รองลงมาคือ ด้านการยอมรับ
เน้ือสัตวป์ลูก (b = 0.270, Beta = 0.385) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีตวัแปรพยากรณ์
ทั้งหมดส่งผลทางบวกต่ออิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 

เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตว์
ปลูกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผู ้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครในภาพรวม พบวา่ ตวัแปรอิสระดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการยอมรับเน้ือสัตว์
ปลูก ด้านการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูกท่ีอยู่ในสมการสามารถ
อธิบายการผนัแปรตวัแปรตามการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกได้ร้อยละ 81.2 ซ่ึงหมายถึง สามารถ
พยากรณ์ตวัแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 81.2 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ 
(Beta) พบวา่ ดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก (b = 0.175, Beta = 0.175) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตว์ปลูกได้สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก (b = 0.229, Beta = 0.284) ด้าน          
การทดลองซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (b = 0.262 , Beta = 0.339) ส่วนด้านการประเมินผลเน้ือสัตว์ปลูก                     
(b = 0.249, Beta = 0.252) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไดน้อ้ยท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้ งน้ีตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดส่งผลทางบวกต่ออิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

เม่ือน าตวัแปรทั้งหมดท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค
ชาวไทยในกลุ่ม Generation Z และ Generation Y ในกรุงเทพมหานครมาเขียนเป็นสมการการถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบได ้ดงัน้ี 

Yz = 1.126 + 0.386X1 + 0.270X2  

YY = 0.213 + 0.175X1 + 0.229X2 + 0.262X3 + 0.249X4  
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และสมการการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
Zz = 0.418X1 + 0.385X2  
ZY = 0.175X1 + 0.284X2 + 0.339 X3 + 0.252X4  

เม่ือ 
Yz = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนดิบ 
YY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนดิบ 
Zz = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนมาตรฐาน 
ZY = การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครใน

รูปคะแนนมาตรฐาน 
X1 = ดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก 
X2 = ดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 
X3 = ดา้นการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 

X4 = ดา้นการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก 

 
 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

  5.1.1 สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรส 
   โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 24-29 ปี มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีอาชีพลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท และมี
สถานภาพโสด 
  5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก ปัจจยัการรับรู้
ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
   5.1.2.1 ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation 
Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
     ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ
ของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค และดา้นประโยชน์ต่อสังคม 
โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น กลุ่มตวัอยา่งทั้งสอง Gen มีระดบัการรับรู้คุณค่าดา้นประโยชน์ต่อสังคม
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค และดา้นราคาของ
เน้ือสัตวป์ลูก ตามล าดบั  
     ในดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอยา่ง Gen Z มีระดบัการรับรู้คุณค่าใน
ประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกมีความปลอดภยัต่อการบริโภคเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ เน้ือสัตว์ปลูกมี
สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และเน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน ตามล าดบั ส่วนกลุ่มตวัอย่าง 
Gen Y มีระดับการรับรู้คุณค่าในประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกมีความปลอดภยัต่อการบริโภค และเน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน 
ตามล าดบั 
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     ในดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอยา่งทั้งสอง Gen มีระดบัการรับรู้คุณค่า
ในประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรก และรองลงมาคือ 
เน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือ ตามล าดบั 
     ในดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งทั้งสอง Gen มีระดบัการรับรู้คุณค่าใน
ประเด็นการรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉนัมีศีลธรรมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การรับประทาน
เน้ือสัตว์ปลูกท าให้ฉันมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้ือสัตว์ปลูกมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับ
บุคลิกภาพของฉนั ตามล าดบั 
 ในดา้นประโยชน์ต่อสังคม กลุ่มตวัอย่างทั้งสอง Gen มีระดบัการรับรู้คุณค่าใน
ประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาการทรมานสัตวเ์ป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาโรค
ระบาด เช่น โรคววับา้ โรคไขห้วดัหมู และโรคปากและเทา้เป่ือย เน้ือสัตวป์ลูกเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เน้ือสัตวป์ลูกช่วยแก้ไขปัญหาอาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของคนทัว่โลก และเน้ือสัตวป์ลูก        
ท  าใหสุ้ขภาพของคนในสังคมดีข้ึน ตามล าดบั 
 5.1.2.2 ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูกของผู ้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
  ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูกประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นความคุม้ค่าเงิน ดา้นการตอบรับ
จากสังคม ดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภค และดา้นเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้ง Gen Z และ Gen Y มีการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น กลุ่มตวัอย่าง Gen Z มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นความคุม้ค่าเงินเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ 
ดา้นเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตอบรับจากสังคม ด้านคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้น         
ความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภค ตามล าดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง Gen Y มี
ระดบัการรับรู้ความเส่ียงรายดา้นความคุม้ค่าเงินเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ด้านเวลาในการหาซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตอบรับจากสังคม ด้านจิตวิทยาของผูบ้ริโภค ด้านคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก 
และดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก ตามล าดบั 
    ในด้านคุณสมบัติของเน้ือสัตว์ปลูก กลุ่มตัวอย่าง Gen Z มีระดับการรับรู้          
ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกอาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีโฆษณาไวเ้ป็นอันดับแรก และ
รองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด ตามล าดบั ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่าง Gen Y มีระดับการรับรู้ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกับ       
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ความตอ้งการของตลาดเป็นอนัดบัแรก และรองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ี
โฆษณาไว ้ตามล าดบั  
    ในดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่าง Gen Z มีระดบัการรับรู้
ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตว์ปลูกอาจเป็นผลิตภัณฑ์ดัดแปรพนัธุกรรม (GMO) เป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่ได้รับการก ากบัดูแลจากภาครัฐ เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพในระยะยาว และเน้ือสัตวป์ลูกไม่ไดมี้ท่ีมาจากธรรมชาติ ตามล าดบั ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง Gen Y มี
ระดบัการรับรู้ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นผลิตภณัฑ์ดดัแปรพนัธุกรรม (GMO) เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่ไดรั้บการก ากบัดูแลจากภาครัฐ เน้ือสัตวป์ลูกไม่ไดมี้ท่ีมา
จากธรรมชาติ และเน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในระยะยาว ตามล าดบั 
    ในดา้นความคุม้ค่าเงิน กลุ่มตวัอยา่งทั้งสอง Gen มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงใน
ประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนัเพิ่มข้ึนในระดบัมาก 
    ในด้านการตอบรับจากสังคม กลุ่มตัวอย่างทั้ งสอง Gen มีระดับการรับรู้           
ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้อุตสาหกรรมปศุสัตวไ์ม่สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคตเป็น
อนัดบัแรก และรองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม ตามล าดบั 
    ในด้านจิตวิทยาของผู ้บริโภค กลุ่มตัวอย่างทั้ งสอง Gen มีระดับการรับรู้          
ความเส่ียงในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกระบวนการผลิต
เป็นอนัดบัแรก และรองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัไม่กลา้รับประทาน ตามล าดบั 
    ในด้านเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก กลุ่มตัวอย่างทั้ งสอง Gen มีระดับ           
การรับรู้ความเส่ียงในประเด็นการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่สะดวกในระดบัมาก 
   5.1.2.3 ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ 
Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
     ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรู้ถึง
เน้ือสัตวป์ลูก ด้านความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก ด้านการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก ด้านการทดลองซ้ือ
เน้ือสัตว์ปลูก และด้านการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างทั้ง Gen Z และ Gen Y มี       
การยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น กลุ่มตวัอย่างทั้งสอง Gen มี
ระดบัการยอมรับด้านการตระหนักรู้ถึงเน้ือสัตวป์ลูกเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ด้านความสนใจ
เน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการยอมรับ
เน้ือสัตวป์ลูก ตามล าดบั  
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    ในด้านการตระหนักรู้ถึงเน้ือสัตว์ปลูก กลุ่มตัวอย่างทั้ งสอง  Gen มีระดับ            
การยอมรับในประเด็นหลงัจากทราบขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีถูกตอ้งจากผูว้ิจยั ฉันรู้จกัเน้ือสัตวป์ลูก
ในระดบัมาก 
    ในด้านความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก กลุ่มตวัอย่าง Gen Z มีระดับการยอมรับใน
ประเด็นฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูก และจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมในระดบัมาก ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง Gen Y มี
ระดบัการยอมรับในประเด็นดงักล่าวในระดบัปานกลาง 
    ในด้านการประเมินผลเน้ือสัตว์ปลูก กลุ่มตัวอย่างทั้ งสอง  Gen มีระดับ                
การยอมรับในประเด็นฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากแมลงเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคือ ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่เน้ือปศุสัตว ์และฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกว่า
ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากพืช ตามล าดบั  
 ในดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่างทั้งสอง Gen มีระดบัการยอมรับ
ในประเด็นฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนัใน
ระดบัปานกลาง 
   5.1.2.3 ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y 
และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
     ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้ น ได้แก่  ด้าน               
ความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก ด้านการค้นหาข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูก ด้านการประเมิน
ทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งทั้ง Gen Z และ Gen Y มีการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น กลุ่มตวัอย่างทั้งสอง Gen มีระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นการประเมินทางเลือกของ
เน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
และดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ตามล าดบั  
    ในด้านความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก กลุ่มตวัอย่างทั้งสอง Gen มี
ระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นเน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นต่อการบริโภคใน
ชีวติประจ าวนัของในระดบัปานกลาง 
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    ในด้านการค้นหาข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูก ก ลุ่มตัวอย่าง  Gen Z มีระดับ                
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉนัจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกเพิ่มเติมในระดบัปาน
กลาง ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง Gen Y มีระดบัการยอมรับในประเด็นดงักล่าวในระดบัมาก 
    ในด้านการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตว์ปลูก กลุ่มตวัอย่างทั้งสอง Gen มี
ระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉนัคิดว่าเน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉัน
ได้ดีกว่าผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากแมลงเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ฉันคิดว่าเน้ือสัตว์ปลูก
ตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่ และฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉนัได้
ดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากพืช ตามล าดบั  
    ในด้านการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก กลุ่มตัวอย่างทั้ งสอง Gen มีระดับ           
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในประเด็นฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทานในระดบัปานกลาง 
    ในดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มตวัอย่างทั้งสอง 
Gen มีระดบัการตดัสินใจซ้ือในประเด็นฉนัจะบอกต่อหรือชกัชวนให้ผูอ่ื้นหันมาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็น
อนัดบัแรก และรองลงมาคือ ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการ
ของฉนั ตามล าดบั 
 5.1.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
    5.1.3.1 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
     ในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ เพศต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัทุกดา้น ส่วนเพศ
ต่างกันมีปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัในดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก แต่มีดา้นการคน้หาขอ้มูล
ของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และ
ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกท่ีไม่แตกต่างกนั    
     ในปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อายุต่างกันมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 
     ในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัการศึกษาต่างกนัมีปัจจยัท่ี
มีผลการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกันทุกด้าน ส่วนระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของ
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ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันในด้านความจ าเป็นต่อ              
การบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
และดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกท่ีแตกต่างกนั แต่มีดา้นการคน้หาขอ้มูลของ
เน้ือสัตวป์ลูกท่ีไม่แตกต่างกนั 
     ในปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ อาชีพต่างกันมีปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัทุกด้าน 
ส่วนอาชีพต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation 
Y ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัในดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการคน้หาขอ้มูล
ของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก แต่มีดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูก และดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกท่ีไม่แตกต่างกนั  
     ในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีปัจจยั
ท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัในดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูก แต่มีดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้น
การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผล
การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกนัในทุกดา้น  
     ในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรส สถานภาพสมรสต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผล
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กนัในดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
แต่มีดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้น
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนสถานภาพสมรสต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัในทุก
ดา้น  
    5.1.3.2 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
   เม่ือวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการรับรู้
คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม  
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Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ตวัแปร 4 ตวัท่ีมีอ านาจในการท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครได้ดีท่ีสุด ได้แก่ การรับประทาน
เน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉันมีความรับผิดชอบต่อสังคม รองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน เน้ือสัตว์
ปลูกท าให้สุขภาพของคนในสังคมดีข้ึน และเน้ือสัตวป์ลูกสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
ตามล าดบั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อ     
การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครได้         
ร้อยละ 37.2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   เม่ือวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการรับรู้
คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม  
Generation Z ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก 3 ดา้นท่ีมีอ านาจ
ในการท านายการตัด สินใจซ้ือเ น้ือสัตว์ปลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ใน
กรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก รองลงมาคือ ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค 
และดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์
ปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ใน
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 35.8 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   เม่ือวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการรับรู้
คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ตวัแปร 5 ตวัท่ีมีอ านาจในการท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครได้ดีท่ีสุด ได้แก่ เน้ือสัตว์ปลูกมี
สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือ เน้ือสัตว์
ปลูกมีคุณสมบติัท่ีสอดคล้องกบับุคลิกภาพของฉัน เน้ือสัตวป์ลูกท าให้สุขภาพของคนในสังคมดีข้ึน 
และการรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉนัมีศีลธรรม ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยสามารถพยากรณ์ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทย
ในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 55.5 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
    เม่ือวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการรับรู้
คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก 3 ดา้นท่ีมีอ านาจ
ในการท านายการตัดสินใจซ้ือเ น้ือสัตว์ปลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
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กรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก รองลงมาคือ ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค 
และดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์
ปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 52.3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
    5.1.3.3 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อ                 
การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผู ้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ใน
กรุงเทพมหานคร 
   เม่ือวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการรับรู้
ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม
Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ตวัแปร 4 ตวัท่ีมีอ านาจในการท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่ เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้
อุตสาหกรรมปศุสัตวไ์ม่สามารถอยู่รอดได้ในอนาคต รองลงมาคือ เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด เน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉันเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิต และเน้ือสัตวป์ลูกท าให้ฉนัไม่กลา้รับประทาน ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 21.6 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
   เม่ือวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัการรับรู้
ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก 3 ดา้นท่ีมี
อ านาจในการท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภค รองลงมาคือ ดา้นการตอบรับจากสังคม 
และดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์
ปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 52.3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก รองลงมาคือ ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค และดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก 
ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
19.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
    5.1.3.4 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของ ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
   เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ปัจจัย              
การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ตวัแปร 2 ตวัท่ีมีอ านาจในการท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่ ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตว์
ปลูกและจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม และรองลงมาคือ ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมี
คุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ตวั
แปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ใน
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 45.3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ปัจจัย              
การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Z ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก 3 ด้านท่ีมีอ านาจใน        
การท านายการตัด สินใจ ซ้ือ เ น้ือสัตว์ป ลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในก ลุ่ม  Generation Z ใน
กรุงเทพมหานครได้ดีท่ีสุด ได้แก่ ด้านความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก และรองลงมาคือ ด้านการยอมรับ
เน้ือสัตว์ปลูก โดยสามารถพยากรณ์ปัจจยัดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Z ในกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 45.3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
   เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ปัจจัย              
การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ตวัแปร 5 ตวัท่ีมีอ านาจในการท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่ ฉนัจะลองซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกมารับประทาน รองลงมาคือ ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบั
ความตอ้งการของฉัน ฉันเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูกและจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม ฉันคิดว่าเน้ือสัตวป์ลูก
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น่าจะดีกว่าผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากพืช และฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑ์โปรตีน
ทางเลือกจากแมลง ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ปัจจัย              
การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก 4 ด้านท่ีมีอ านาจใน        
การท านายการตัด สินใจ ซ้ือ เ น้ือสัตว์ป ลูกของผู ้บ ริโภคชาวไทยในก ลุ่ม  Generation Y ใน
กรุงเทพมหานครไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก รองลงมาคือ ดา้นการยอมรับเน้ือสัตว์
ปลูก ดา้นการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 81.2 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

 ในการวจิยัน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอาย ุ24-29 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี อาชีพลูกจ้างเอกชน/พนักงานบริษทั รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท และ
สถานภาพโสด โดยกลุ่ม Gen Z เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นวยัเรียน และกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
อยูใ่นวยัเร่ิมตน้ท างาน ซ่ึงจ านวนหน่ึงเป็นผูท่ี้ท  างานและก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ดงันั้นเม่ือ
พิจารณาจากช่วงอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรสของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จึงมีความใกลเ้คียงกนั 
 ในดา้นปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z 
และ Gen Y มีการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกในด้านประโยชน์ต่อสังคมเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงการรับรู้
คุณค่าในปัจจยัดงักล่าวอยู่ในระดบัมาก โดยมองว่าเน้ือสัตวป์ลูกจะช่วยลดปัญหาการทรมานสัตว์ ลด
ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากสัตวสู่์คน เช่น โรคววับา้ โรคไขห้วดัหมู และโรคปากและเท้าเป่ือย ลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคต อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นอยูแ่ละ
สุขภาพท่ีดีของคนในสังคม นัน่แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ Gen Y มีวิธีการมอง
โลกโดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงเป็นประเด็นท่ีทัว่โลกให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากใน
ปัจจุบนั และมีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ หากส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผูบ้ริโภค 
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โดยมุมมองดงักล่าวเกิดจากการผสมผสานการรับรู้คุณค่าด้านประโยชน์ต่อสังคม ด้านคุณภาพของ
เน้ือสัตวป์ลูก และดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Z ท่ีมีการรับรู้คุณค่าดา้น
คุณภาพของเน้ือสัตว์ปลูกและด้านอารมณ์ของผูบ้ริโภคได้ดีกว่าผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Y ซ่ึงผลจาก       
การวจิยัน้ีระบุวา่ ผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Z มีการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูกและดา้นอารมณ์
ของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Y มีการรับรู้คุณค่าในปัจจยัทั้งสองดา้นอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความแตกต่างของอายุท่ีท  าให้ผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มมีระดับ        
การรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Z เติบโตข้ึนในยุคดิจิตอล
อยา่งแทจ้ริงจึงมกัเปิดกวา้งและยอมรับส่ิงใหม่ไดร้วดเร็วกวา่ผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Y ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วุฒิ สุขเจริญ (2559) กล่าวว่า ความแตกต่างของอายุท าให้ผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มอายุมีความเช่ือและ
ค่านิยมเป็นของตนเองซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกลุ่มย่อยนั้นๆ และสอดคล้องกับพสุ      
เดชะรินทร์ (2559) กล่าววา่ เม่ือเปรียบเทียบกบั Gen Y Gen Z คือกลุ่มท่ีเติบโตข้ึนท่ามกลางการใชแ้ละ
การขยายตวัของดิจิตอลอยา่งแทจ้ริง พร้อมทั้งกระแสสังคมต่างๆ ท่ีเปิดกวา้งและยอมรับมากข้ึนในเร่ือง
เพศ การเมือง ความเป็นนานาชาติ และการดูแลส่ิงแวดล้อม ท าให้พฤติกรรมของ Gen Z และGen Y 
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ต่างมีการรับรู้คุณค่าของ
เน้ือสัตวป์ลูกในดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูกเป็นอนัดบัสุดทา้ยเหมือนกนั โดยมีการรับรู้คุณค่าดา้นราคา
ของเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่นระดบัปานกลาง สะทอ้นให้เห็นวา่ เม่ือผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ประมาณ 15,000 - 20,000 บาท และตอ้งซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในราคาท่ีแพงกว่าเน้ือปศุสัตวอ์าจท าให้มี    
ความกงัวลวา่จะมีค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวติเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัน้ีท่ีระบุวา่ ผูบ้ริโภคทั้ง
ในกลุ่ม Gen Z และ Gen Y มีการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกในดา้นความคุม้ค่าเงินเป็นอนัดบัแรก 
โดยมองว่าเน้ือสัตว์ปลูกอาจท าให้มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัเพิ่มข้ึน และสอดคล้องกับ Shanker, 
Mulvany และ Finn (2018) กล่าวว่า นอกจากรสชาติ เน้ือสัมผสั และสีสันของเน้ือสัตวป์ลูกแลว้ ราคา
ของเน้ือสัตวป์ลูกยงัคงเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการประสบความส าเร็จของเน้ือสัตวป์ลูก 
 ในดา้นปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen 
Z และ Gen Y มีการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูกในด้านความคุ้มค่าเงินเป็นอันดับแรก และ
รองลงมาคือ ดา้นเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ซ่ึงการรับรู้ความเส่ียงในปัจจยัทั้งสองดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ียงัคงมีราคาแพงและยงัไม่มีการวางจ าหน่าย
ในประเทศไทย ท าใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจในเร่ืองของราคาและสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายจึงมอง
วา่เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้มีค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัเพิ่มข้ึนและไม่สะดวกสบายในการหาซ้ือเน้ือสัตว์



122 
 

ปลูกเพื่อการบริโภค ซ่ึงอาจท าให้เกิดความไม่คุม้ค่าในการซ้ือผลิตภณัฑ์โดยประเมินจากราคาของ
เน้ือสัตวป์ลูกและความสะดวกสบายในการหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเปรียบเทียบกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ประมาณ 15,000 - 20,000 บาท เน่ืองจากโดยทัว่ไปการบริโภคเน้ือปศุสัตวห์รือเน้ือสัตวป์ลูกต่างก็ท าให้
มนุษยส์ามารถด ารงชีพอยู่ได้ หรือการหาซ้ือเน้ือปศุสัตว์จากตลาดสดใกล้บ้านก็สะดวกสบายและ
ประหยดัค่าใชจ่้าย เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัน้ีท่ีระบุวา่ ผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ Gen 
Y มีการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูกในดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูกเป็นอนัดบัสุดทา้ย และสอดคลอ้งกบั
พสุ เดชะรินทร์ (2559) กล่าวว่า Gen Z เป็นกลุ่มท่ีมีความอดทนต ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อธุรกิจท่ีท าให้
ชีวิตมีความยุง่ยากซับซ้อนหรือไม่ถูกใจ ส่วนการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกในดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นการตอบรับจากสังคม ด้านคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก ด้านจิตวิทยาของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้น
ความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก โดยภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ Gen Y มีระดบัการรับรู้
ความเส่ียงในดา้นเหล่าน้ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเม่ือไดรั้บรู้ขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก
จากทีมผูว้ิจยัแลว้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัเน้ือสัตวป์ลูกมากข้ึนและเห็นคุณประโยชน์ของเน้ือสัตวป์ลูก
ในดา้นต่างๆ อย่างไรก็ตามเม่ือผูบ้ริโภคยงัไม่เคยเห็นและทดลองชิมเน้ือสัตวป์ลูก หรือยงัไม่มีขอ้มูล
เก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกเพิ่มเติมเชิงประจกัษ ์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงมีความไม่แน่ใจและแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกในระดบัปานกลาง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ยงัคงตระหนกัถึงความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกในดา้นการตอบรับจากสังคม ดา้นคุณสมบติัของ
เน้ือสัตวป์ลูก ดา้นจิตวิทยาของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก แต่ก็มีแนวโนม้ท่ี
จะเปิดรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผูบ้ริโภค ด้วยเหตุน้ีผูผ้ลิตเน้ือสัตวป์ลูกจึง
จ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภคโดยเร็วท่ีสุด
และเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Gedye (2019) กล่าววา่ ผูผ้ลิตเน้ือสัตวป์ลูกต่างเร่งด าเนินการ
เก่ียวกับการก ากับดูแลเน้ือสัตว์ปลูกท่ีชัดเจนจากรัฐบาลเพื่อสร้างความมัน่ใจและการยอมรับของ
ผูบ้ริโภค 
 ในดา้นปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ Gen 
Y มีการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่นระดบัปานกลาง ถึงแมว้า่ในดา้นการตระหนกัรู้ถึงเน้ือสัตวป์ลูกและ
ดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูกนั้นอยูใ่นระดบัมาก แต่ดา้นการประเมินผลเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการทดลอง
ซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก และด้านการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูกต่างอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า 
ถึงแมว้า่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับรู้วา่เน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑใ์หม่นอกเหนือจากเน้ือปศุสัตว ์ผลิตภณัฑ์
โปรตีนทางเลือกจากแมลง และผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากพืช และรู้สึกสนใจท่ีจะคน้หาขอ้มูล
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เก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกเพิ่มเติม แต่การยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น ผูบ้ริโภคยงัไม่เคยเห็นและทดลองชิมเน้ือสัตวป์ลูก ผูบ้ริโภคยงัไม่ไดรั้บทราบขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งของเน้ือสัตวป์ลูกจากผูผ้ลิตเน้ือสัตวป์ลูกโดยตรง และเม่ือยงัไม่ไดมี้การจ าหน่ายเน้ือสัตวป์ลูก
ในเชิงพาณิชยน์ัน่หมายความวา่เน้ือสัตวป์ลูกยงัไม่ไดรั้บการก ากบัดูแลจากภาครัฐอยา่งชดัเจน เป็นตน้ 
ท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อาจมีความไม่แน่ใจในประเด็นต่างๆ เช่น รสชาติ เน้ือสัมผสั และสีสันของ
เน้ือสัตวป์ลูก กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตเน้ือสัตวป์ลูก รวมถึงความปลอดภยัใน
การบริโภค และการก ากบัดูแลจากภาครัฐ แต่ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่กลบัมีการรับรู้ถึง
คุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ของเน้ือสัตว์ปลูกท่ีมีต่อสังคม จึงอาจกล่าวได้ว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ตระหนกัถึงประโยชน์ของเน้ือสัตวป์ลูกในระดบัสังคมมากกวา่ระดบับุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Verbeke, 
Marcu, Rutsaert, Gaspar, Seibt, Fletcher และ Barnett (2015) กล่าวว่า ผลจากการศึกษาปฏิกิริยาและ
ทศันคติของกลุ่มผูบ้ริโภคชาวเบลเยี่ยม โปรตุเกส และองักฤษจ านวน 283 คน ท่ีมีต่อเน้ือสัตวป์ลูก 
พบวา่ ปฏิกิริยาอนัดบัแรกท่ีผูบ้ริโภคมีต่อเน้ือสัตวป์ลูก คือ รู้สึกขยะแขยง (Feeling of Disgust) และคิด
วา่ไม่ไดม้าจากธรรมชาติ (Unnaturalness) นอกจากน้ีผูบ้ริโภคเห็นถึงประโยชน์ของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีมีต่อ
สังคมระดบัโลกมากกวา่ประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บจากการบริโภคเป็นประจ า เช่น เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะ
เป็นวิธีแก้ไขปัญหาความอดอยาก หรือช่วยเหลือเด็กผูหิ้วโหวในประเทศท่ียากจนในทวีปแอฟริกา 
รวมถึงผูบ้ริโภคมีความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบในระยะยาวจากการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก และการไม่มี
ความรู้หรือความไม่แน่ใจเก่ียวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการผลิตเน้ือสัตว์ปลูกท าให้มี           
ความกังวลเก่ียวกับความปลอดภยัและการยอมรับ และต้องการความโปร่งใส การควบคุม และ              
การก ากบัดูแลจากภาครัฐ   
 ในดา้นปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ 
Gen Y มีการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีปัจจยัส าคญัท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชใ้น
การประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกคือ การคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกเพิ่มเติม 
ซ่ึงผลจากการวิจยัน้ีระบุว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าเน้ือสัตวป์ลูกสามารถตอบสนองความตอ้งการได้
ดีกว่าผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกจากแมลง รองลงมาคือ เน้ือปศุสัตว ์และผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือก
จากพืชตามล าดับ อย่างไรก็ตามผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัไม่ได้มองว่าเน้ือสัตว์ปลูกเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ           
การบริโภคในชีวิตประจ าวนั รวมถึงการบอกต่อหรือการชักชวนให้ผูอ่ื้นหันมาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัน้ีท่ีระบุวา่ แนวโนม้การยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อาจไม่ได้
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เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีอาจไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งรวดเร็วเช่นกนั 
 ในดา้นสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ใน
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อ               
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินทางเลือกของ
เน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกไม่แตกต่างกนั นัน่แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูก
เพิ่มเติม ทดลอง วิเคราะห์ และประเมินผลโดยเปรียบเทียบกบัทางเลือกอ่ืนๆ แลว้จึงท าการตดัสินใจว่า
จะซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกหรือไม่ ซ่ึงหากผูบ้ริโภคมองว่าเน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อ         
การบริโภคและสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้คุม้ค่ากวา่ทางเลือกอ่ืน ผูบ้ริโภคอาจท า
การตดัสินใจซ้ือและอาจจะบอกต่อหรือชักชวนให้ผูอ่ื้นหันมาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก ในขณะท่ีในด้าน        
ความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก เพศต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค
ในกลุ่ม Gen Z ไม่แตกต่างกนั แต่เพศต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคในกลุ่ม 
Gen Y แตกต่างกนั นัน่แสดงให้เห็นวา่ ความแตกต่างทางเพศหรือบทบาททางเพศส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าววา่ นอกเหนือจากความแตกต่าง
ทางเพศ บทบาททางเพศท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น ทุกวนัน้ี
ผูห้ญิงมีหน้าท่ีการงานดีและพึ่งพาตนเองไดม้ากกว่าในอดีต ในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ พบว่า อายุ
ต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Y ไม่แตกต่างกนัทุก
ดา้น ในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ 
Gen Y ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในด้านการคน้หาขอ้มูลของ
เน้ือสัตว์ปลูกไม่แตกต่างกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะท าการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ
เน้ือสัตวป์ลูกเพิ่มเติมเน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ นอกจากน้ีในดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์
ปลูก ดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินผล
หลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของ
ผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Z ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีในดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้น
การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ด้านการประเมินผลหลงั      
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค
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ในกลุ่ม Gen Y แตกต่างกนั ในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ 
Gen Y ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และ
ดา้นการประเมินผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไม่แตกต่างกนั นัน่แสดงให้เห็นวา่ หากผูบ้ริโภค
มองวา่เน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการบริโภคและสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเองไดคุ้ม้ค่ากวา่ทางเลือกอ่ืน ผูบ้ริโภคอาจท าการตดัสินใจซ้ือและอาจจะบอกต่อหรือชกัชวนให้
ผูอ่ื้นหนัมาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก นอกจากน้ีในดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการคน้หา
ข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูก และด้านการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตว์ปลูก อาชีพต่างกันมีผลต่อ               
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกในด้านการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Z ไม่
แตกต่างกนั ในขณะท่ีดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตว์
ปลูก และดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก อาชีพต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์
ปลูกในดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Y แตกต่างกนั ในปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกในดา้นความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก ดา้น
การคน้หาขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูกไม่แตกต่างกนั นัน่
แสดงให้เห็นว่า เม่ือผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองว่าเน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นต่อการบริโภค 
พวกเขาจะท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับเน้ือสัตวป์ลูกเพิ่มเติม ทดลอง วิเคราะห์ และประเมินผลโดย
เปรียบเทียบกบัทางเลือกอ่ืนๆ แล้วจึงท าการตดัสินใจว่าจะซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกหรือไม่ ในขณะท่ีด้าน         
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการประเมินผลหลงัและตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Z แตกต่างกนั แต่รายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคในกลุ่ม Gen Y ไม่แตกต่างกนั 
จากปัจจยัส่วนบุคคลทั้งสามดา้น ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นปัจจยัท่ีมี
มกัมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัและส่งผลต่อความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั      
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าววา่ ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นรายได ้การศึกษา และอาชีพ 
มีแนวโน้มความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงเหตุและผล ถึงแม้ว่ารายได้จะเป็นตวัช้ีการมีหรือไม่มี
ความสามารถในการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค แต่การเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีแทจ้ริงอาจข้ึนอยูก่บัปัจจยั
อ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น การศึกษา อาชีพ รสนิยม ทศันคติ ค่านิยม และรูปแบบการด ารงชีวิต เป็นตน้ และใน
ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรส โดยภาพรวมผูบ้ริโภคทั้งในกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูกในด้านความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก ด้าน         
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การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกไม่แตกต่างกนั นัน่แสดง
ให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเป็นปัจเจกบุคคลและมีแนวโน้มของการเปิดรับเน้ือสัตวป์ลูกใน
ดา้นการเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผูบ้ริโภค ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวิธีการมองโลก
โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Paco และ Rapaso (2008) กล่าววา่ Gen Y 
เป็นกลุ่มคนท่ีมองเห็นประเด็นส่ิงแวดลอ้มในมิติโลกและรู้วธีิการใชค้วามรู้ของตนเอง ซ่ึงมกัไดป้ระสบ
กบัปรากฏการณ์ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา และ Gen Z เป็นกลุ่มคนท่ีเติบโตข้ึนใน
โลกท่ีซ่ึงทุกคนตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปรากฏการณ์ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวติของคนรุ่นน้ี และจะมีความเคร่งครัดต่อประเด็นส่ิงแวดลอ้มมากกวา่กลุ่มคนรุ่น
ก่อน 
 ในด้านสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร          
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์เพื่อน ามาอธิบายอิทธิพลท่ีมีต่อ          
การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค พบวา่ ในปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก ตวัแปรท่ีมี
อ านาจในการท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคมีดว้ยกนั 3 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของ
เน้ือสัตวป์ลูก ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค และดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก โดยกลุ่มผูบ้ริโภค Gen Z มอง
วา่หากตอ้งตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก เน้ือสัตวป์ลูกจะตอ้งดูน่ารับประทาน และเม่ือบริโภคเน้ือสัตวป์ลูก
แล้วตอ้งจะรู้สึกได้ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมและจะท าให้สุขภาพของคนในสังคมดีข้ึน 
ในขณะท่ีกลุ่มผู ้บริโภค Gen Y มองว่าหากต้องตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก เน้ือสัตว์ปลูกจะต้องมี
คุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของฉนั มีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และคุม้ค่ากบัเงินท่ี
ซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปาริชาต ประภาสัย (2557) กล่าววา่ การรับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพในดา้นผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมีคุณประโยชน์เหมาะสมกบัเงินท่ีจ่ายไปมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
แต่ไม่สอดคล้องกับยุ่น หนาน ซุน (2559) กล่าวว่า การรับรู้คุณค่าด้านส่ิงแวดล้อมไม่ส่งผลต่อ             
ความตั้งใจซ้ือผกัและผลไมอ้อร์แกนิคของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
 ในดา้นสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตว์ปลูกของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร          
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์เพื่อน ามาอธิบายอิทธิพลท่ีมีต่อ          
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การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค พบวา่ ในปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก ตวัแปร
ท่ีมีอ านาจในการท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของกลุ่มผูบ้ริโภค Gen Y มีดว้ยกนั 3 ดา้นคือ ดา้น
การตอบรับจากสังคม ดา้นคุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก และดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภค โดยมองวา่หาก
ตอ้งตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดคือ เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้อุตสาหกรรมปศุสัตว์
ไม่สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคต รวมถึงความกงัวลเก่ียวกบัปริมาณของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีอาจมีไม่เพียงพอ
กบัความตอ้งการของตลาด และเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเน้ือสัตวป์ลูก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Amen (2017) กล่าววา่ จากการคาดการณ์ของบริษทัส ารวจขอ้มูลทางการตลาดระดบัโลกยูโรมอนิเตอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (Euromonitor International) ระบุว่า เน้ือสัตวป์ลูกจะเป็นหน่ึงในอาหารประเภท
เน้ือสัตวท์างเลือกท่ีน่าจบัตามองนบัตั้งแต่ค.ศ. 2018 เป็นตน้ไป ซ่ึงหากเน้ือสัตวป์ลูกไดรั้บการตอบรับท่ี
ดีจากผูบ้ริโภค สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตวซ่ึ์งถือเป็นอุตสาหกรรมท่ี
มีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั Shanker, Mulvany 
และ Finn (2018) กล่าวว่า ความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชย์ของเน้ือสัตวป์ลูกอาจตอ้งใช้เวลาอีกประมาณ 
3-10 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความส าเร็จในการพฒันาก าลงัการผลิตเน้ือสัตวป์ลูกขนาดใหญ่ดว้ยตน้ทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพและการปรับปรุงเน้ือสัตวป์ลูกให้มีรสชาติ เน้ือสัมผสั และสีสันไดใ้กลเ้คียงกบัเน้ือสัตว์
ธรรมชาติจะเกิดข้ึนได้รวดเร็วเพียงใด ซ่ึงตอ้งใช้การวิจยัเชิงลึกและงบประมาณจ านวนมหาศาลใน        
การพฒันาเทคโนโลยีดงักล่าว และสอดคลอ้งกบัปาริชาต ประภาสัย (2557) กล่าววา่ การรับรู้ความเส่ียง
ของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในดา้นผลิตภณัฑอ์าหารเสริมอาจมีส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรายโดยท่ี
ผูใ้ช้ไม่ทราบและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาจได้รับการต่อต้านจากสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ในดา้นสมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก
ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์         
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์เพื่อน ามาอธิบายอิทธิพลท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
เน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภค พบวา่ ในปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกของกลุ่มผูบ้ริโภค Gen Z ตวัแปรท่ีมี
อ านาจในการท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคมีด้วยกนั 2 ด้านคือ ด้านความสนใจ
เน้ือสัตวป์ลูก และดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก กลุ่มผูบ้ริโภค Gen Y ตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านาย
การตดัสินใจมีด้วยกนั 4 ดา้นคือ ดา้นการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก ดา้น    
การประเมินผลเน้ือสัตว์ปลูก และด้านความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก ซ่ึงสอดคล้องกับ Laestadius และ 
Coldwell (2015) กล่าววา่ ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้เขา้มาอ่านข่าวออนไลน์เก่ียวกบัเน้ือสัตว์
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ปลูกจาก 7 ส านกัข่าวออนไลน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 462 ความคิดเห็น พบวา่ ความคิดเห็น
ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นการรับรู้เน้ือสัตวป์ลูกในด้านประโยชน์ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
มนุษย ์แต่ความคิดเห็นทางดา้นลบมองว่าเน้ือสัตวป์ลูกเป็นอาหารท่ีไม่ไดม้าจากธรรมชาติและไม่น่า
รับประทาน ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคส าคญัของการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกของสาธารณชน ดงันั้น
ผูส้นบัสนุนเน้ือสัตวป์ลูกจึงควรเร่ิมพฒันากลยุทธ์ดา้นกฎระเบียบเพื่อสร้างการยอมรับและกลยุทธ์ใน
การส่ือสารท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เน้ือสัตวป์ลูกเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีประโยชน์ในระดบับุคคลมากกวา่เป็น
ทางออกในการแกไ้ขปัญหาระดบัโลก 
 
5.3 ข้อจ ากดัในการวจัิย 

  เน่ืองจากเน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ียงัไม่ไดมี้การจ าหน่ายในเชิงพาณิชย ์การวิจยัน้ีจึง
ไม่มีผลิตภณัฑ์จริงให้กลุ่มตวัอย่างไดเ้ห็น สัมผสั และทดลองชิม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง กลุ่มตวัอย่างไดรั้บรู้รูปลกัษณ์และสีสันของเน้ือสัตวป์ลูกจากรูปภาพ และไดรั้บรู้รสชาติ เน้ือ
สัมผสั คุณค่า และความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกจากการให้ขอ้มูลของทีมผูว้ิจยัดว้ยการบอกกล่าวและ
เอกสารประกอบ ซ่ึงรูปภาพและข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีผู ้วิจ ัยได้
ท าการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ งานวิจยั สถิติ บทวิเคราะห์ และข่าว ซ่ึง
เป็นขอ้มูลท่ีได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในวงกวา้ง และผูว้ิจยัได้
น าเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริงท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลนั้น 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
  5.4.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
   จากผลการวิจยัน้ี พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัการรับรู้คุณค่าของ
เน้ือสัตวป์ลูกอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยั
การยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่นระดบัปานกลาง และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ในการวิจยัน้ีเพิ่งรับรู้ขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกจากทีมผูว้จิยัเป็นคร้ังแรก 
แต่ได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูกอยู่ในระดับมาก และการรับรู้            
ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูกอยูใ่นระดบัปานกลาง นัน่สะทอ้นให้เห็นวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
ของการเปิดรับเน้ือสัตวป์ลูกซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผูบ้ริโภค ซ่ึงแนวโน้ม
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ดงักล่าวเป็นลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มคน Generation Y และ Generation Z ท่ีมีวิธีการมองโลกโดย
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงเป็นประเด็นท่ีทัว่โลกให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในปัจจุบนั 
โดยประเด็นความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้เป็นอนัดบัแรกๆ คือ ดา้นความคุม้ค่าเงิน และดา้น
เวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก ในขณะท่ีประเด็นอ่ืนๆ ในด้านคุณสมบัติของเน้ือสัตว์ปลูก ด้าน         
ความปลอดภยัของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการตอบรับจากสังคม และดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภค กลบัเป็น
ประเด็นท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ในระดับรองลงมา อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเน้ือสัตวป์ลูกเป็น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ียงัไม่มีการวางจ าหน่ายในประเทศไทย และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบั
เน้ือสัตวป์ลูกเพิ่มเติมเชิงประจกัษ์ จึงอาจท าให้ยงัมีความเขา้ใจผิดหรือความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนจาก
ความเป็นจริง และน ามาสู่ความไม่แน่ใจในการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกและการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก 
ดว้ยเหตุน้ีปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกและปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกจึงอยู่ในระดบัปาน
กลาง นอกจากน้ีผลจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนแสดงให้เห็นตวัแปรท่ีมีอ านาจใน
การท านายการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกของผูบ้ริโภคในปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพของเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค และดา้นราคาของเน้ือสัตวป์ลูก 
ในปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการตอบรับจากสังคม ด้าน
คุณสมบติัของเน้ือสัตวป์ลูก และด้านจิตวิทยาของผูบ้ริโภค และในปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก 4 
ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการทดลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก ดา้นการประเมินผล
เน้ือสัตวป์ลูก และดา้นความสนใจเน้ือสัตวป์ลูก นัน่แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่งจะใช้
ในการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมาจากอรรถประโยชน์ของเน้ือสัตว์ปลูกเองผสมผสานกับเหตุผล
ทางดา้นอารมณ์และจิตวิทยา อนัจะน ามาซ่ึงกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก ดว้ยเหตุผล
ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา ผูป้ระกอบธุรกิจเน้ือสัตวป์ลูกควรเร่งให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกแก่
ผูบ้ริโภคเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเน้ือสัตว์ปลูกโดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ี
รวดเร็วและครอบคลุม เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ และโทรทศัน์ รวมถึงเร่งสร้างการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก
โดยผ่านการก ากบัดูแลจากรัฐบาล ในขณะท่ีนักการตลาดควรพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดและทาง       
การส่ือสารท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของเน้ือสัตวป์ลูกดว้ยความโปร่งใส โดยเป็นขอ้ความเชิง
บวกท่ีช้ีให้เห็นวา่เน้ือสัตวป์ลูกเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อการบริโภคในชีวิตประจ าวนั เพื่อ
สร้างความตระหนักของความจ าเป็นในการบริโภคในระดับบุคคลมากกว่าจะท่ีจะเป็นหนทางใน          
การแกไ้ขปัญหาระดบัโลก เป็นตน้ 
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  5.4.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
   1. เน่ืองจากการวิจยัน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น งานวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษากลุ่ม
ผูบ้ริโภคในกลุ่มอ่ืนหรือในเขตพื้นท่ีอ่ืน เช่น กลุ่ม Generation X เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมกัให้
ความส าคญักบัสุขภาพ กลุ่มผูท่ี้ไม่สามารถบริโภคเน้ือปศุสัตวไ์ด้ตามปกติเน่ืองจากเหตุผลทางด้าน
สุขภาพ หรือกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตปริมณฑลหรือต่างจงัหวดั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม
จากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและดา้นพื้นท่ี 
   2. เน่ืองจากการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณท่ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน           
การส ารวจขอ้มูล งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาโดยใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์แบบ
สนทนาแบบเชิงลึก (In-depth interviews) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็นจากกลุ่มตวัอยา่งมากข้ึน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจเน้ือสัตวป์ลูกในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และนกัการตลาดในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและทางการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3. เน่ืองจากการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเท่านั้น 
งานวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวท์างเลือกประเภท
อ่ืนๆ เช่น ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากแมลง และผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากพืช เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
รายประเภทผลิตภณัฑ์เชิงลึกมากข้ึนและน ามาศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาดของเน้ือสัตวป์ลูกเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวท์างเลือกประเภทอ่ืนๆ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
เร่ือง 

อทิธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง และการยอมรับผลติภัณฑ์ใหม่ที่มต่ีอการตดัสินใจซ้ือ 
เน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z  

ในกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง: 1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง และ     
การยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก (In Vitro Meat) ของผูบ้ริโภคชาวไทยในกลุ่ม 
Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัใคร่ขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามใน
การให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดจะถูกน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือการวิจยัเท่านั้น และจะถูกเก็บ
รักษาเป็นความลบัและไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้เม่ือโครงการวิจยัส้ินสุดลงและงานวิจยัไดรั้บการเผยแพร่
แลว้แบบสอบถามทั้งหมดจะถูกท าลายดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 
 2. แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 6 หนา้ (รวมหนา้น้ี) ประกอบดว้ย ชุดค าถามทั้งหมด 6 ส่วน และขอ้
ค าถามทั้งหมด 47 ขอ้ ดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน   1  ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล   จ านวน   6  ขอ้ 
  ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสตัวป์ลูก  จ านวน 13  ขอ้ 
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสตัวป์ลูก  จ านวน 12  ขอ้ 
   ส่วนท่ี 5  แบบสอบถามปัจจยัการยอมรับผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวป์ลูก  จ านวน   7  ขอ้ 
   ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสตัวป์ลูก   จ านวน   8  ขอ้ 
 3.  เวลาท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามน้ีประมาณ 20 นาที 
 4.  เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์แลว้ ผูต้อบแบบสอบถามจะไดรั้บปากกาลูกล่ืนสีน ้ าเงิน
จ านวน 1 ดา้มเพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีไดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 5.  ผูต้อบแบบสอบถามมีอิสระท่ีจะออกจากการตอบแบบสอบถามเม่ือไหร่ก็ไดห้ากมีสาเหตุบาง
ประการท่ีท าใหไ้ม่สามารถตอบแบบสอบถามไดเ้สร็จสมบูรณ์  

ผู้วจิยัขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี ้
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ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม (1 ข้อ) 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หนา้ค าตอบท่ีตรงตามความเป็นจริงเพยีง 1 ช่องเท่าน้ัน 
1. ท่านเกิดในช่วงปีพ.ศ. ใด 
  1. พ.ศ. 2521-2538   2. พ.ศ. 2539-2545 
  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล (6 ข้อ) 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หนา้ค าตอบท่ีตรงตามความเป็นจริงเพียง 1 ช่องเท่าน้ัน และกรุณากรอก

รายละเอียดลงในช่องวา่งท่ีก าหนดหากเลือกตวัเลือกขอ้นั้นๆ 
1. เพศ 
  1. ชาย   2. หญิง 
2. อาย ุ
  1. 17-23 ปี   2. 24-29 ปี   
  3. 30-35 ปี   4. 36-41 ปี 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี 
  3. สูงกวา่ปริญญาตรี  
4. อาชีพ  
  1. นกัเรียน/นกัศึกษา  2.  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  3. ลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั  4. คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  
  5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................  
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  1. นอ้ยกวา่ 15,000 บาท  2. 15,000 - 20,000 บาท 
  3. 20,001 - 25,000 บาท  4. 25,001 - 30,000 บาท  
  5. 30,001 บาทข้ึนไป 
6. สถานภาพสมรส 
  1. โสด   2. สมรส 
  3. หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่   
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูก (13 ข้อ) 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงไปในช่องระดบัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสตัวป์ลูกเพยีงค าตอบเดียว 
 
 
ข้อ 

 

 
ปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูก 

 

ระดบัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูก 
5 

มากทีสุ่ด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยทีสุ่ด 
 ด้านคุณภาพของเน้ือสัตว์ปลูก 
7  เน้ือสตัวป์ลูกมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชนต่์อร่างกาย      
8  เน้ือสตัวป์ลูกมีความปลอดภยัต่อการบริโภค      
9  เน้ือสตัวป์ลูกน่ารับประทาน      

 ด้านราคาของเน้ือสัตว์ปลูก 
10  เน้ือสตัวป์ลูกมีประโยชนคุ์ม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือ      
11  เน้ือสตัวป์ลูกสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั      

 ด้านอารมณ์ของผู้บริโภค 
12  การรับประทานเน้ือสตัวป์ลูกท าใหฉ้นัมีศีลธรรม      

13 
 การรับประทานเน้ือสตัวป์ลูกท าใหฉ้นัมี 
 ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

     

14 
 เน้ือสตัวป์ลูกมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพ 
 ของฉนั 

     

 ด้านประโยชน์ต่อสังคม 

15 
 เน้ือสตัวป์ลูกช่วยแกไ้ขปัญหาอาหารไม่เพียงพอต่อ 
 ความตอ้งการของคนทัว่โลก 

     

16  เน้ือสตัวป์ลูกเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม      
17  เน้ือสตัวป์ลูกลดปัญหาการทรมานสตัว ์      

18 
 เน้ือสตัวป์ลูกลดปัญหาโรคระบาด เช่น โรคววับา้  
 โรคไขห้วดัหมู และโรคปากและเทา้เป่ือย 

     

19  เน้ือสตัวป์ลูกท าใหสุ้ขภาพของคนในสังคมดีข้ึน      
 
 
 

 
 



142 
 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูก (12 ข้อ) 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงไปในช่องระดบัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสตัวป์ลูกเพยีงค าตอบเดยีว 

 
 
ข้อ 

 

 
ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูก 

 

ระดบัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูก 
5 

มากทีสุ่ด 
4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

 ด้านคุณสมบัตขิองเน้ือสัตว์ปลูก 
20  เน้ือสตัวป์ลูกอาจมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีโฆษณาไว ้      

21 
 เน้ือสตัวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกบั 
 ความตอ้งการของตลาด 

     

 ด้านความปลอดภัยของเน้ือสัตว์ปลูก 
22  เน้ือสตัวป์ลูกไม่ไดมี้ท่ีมาจากธรรมชาติ      

23 
 เน้ือสตัวป์ลูกอาจเป็นผลิตภณัฑด์ดัแปรพนัธุกรรม  
 (GMO) 

     

24  เน้ือสตัวป์ลูกอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในระยะยาว      
25  เน้ือสตัวป์ลูกอาจไม่ไดรั้บการก ากบัดูแลจากภาครัฐ      

 ด้านความคุ้มค่าเงนิ 

26 
 เน้ือสตัวป์ลูกอาจท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั 
 เพ่ิมข้ึน 

     

 ด้านการตอบรับจากสังคม 
27  เน้ือสตัวป์ลูกอาจไม่เป็นท่ียอมรับของสงัคม      

28 
 เน้ือสตัวป์ลูกอาจท าใหอุ้ตสาหกรรมปศุสตัวไ์ม่ 
 สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคต 

     

 ด้านจิตวทิยาของผู้บริโภค 
29  เน้ือสตัวป์ลูกท าใหฉ้นัไม่กลา้รับประทาน      

30 
 เน้ือสตัวป์ลูกท าใหฉ้นัเกิดความกงัวลเก่ียวกบั 
 เทคโนโลยีท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต 

     

 ด้านเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
31  การหาซ้ือเน้ือสตัวป์ลูกอาจไม่สะดวก       
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก (7 ข้อ) 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงไปในช่องระดบัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูกเพยีงค าตอบเดียว 
 
 
ข้อ 

 

 
ปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก 

 

ระดบัการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก 
5 

มากทีสุ่ด 
4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

 การตระหนักรู้ถึงเน้ือสัตว์ปลูก 

32 
 หลงัจากทราบขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีถูกตอ้งจาก 
 ผูว้ิจยั ฉนัรู้จกัเน้ือสตัวป์ลูก 

     

 ความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก 

33 
 ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสตัวป์ลูก และจะคน้หาขอ้มูล 
 เพ่ิมเติม 

     

 การประเมนิผลเน้ือสัตว์ปลูก 
34  ฉนัคิดวา่เน้ือสตัวป์ลูกน่าจะดีกวา่เน้ือปศุสตัว ์      

35 
 ฉนัคิดวา่เน้ือสตัวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีน 
 ทางเลือกจากพืช 

     

36 
 ฉนัคิดวา่เน้ือสตัวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีน 
 ทางเลือกจากแมลง 

     

 การทดลองซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
37  ฉนัจะลองซ้ือเน้ือสตัวป์ลูกมารับประทาน      

 การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก 

38 
 ฉนัจะรับประทานเน้ือสตัวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมี 
 คุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของฉนั 
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ส่วนที่ 6 แบบสอบถามปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (8 ข้อ) 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงไปในช่องระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสตัวป์ลูกเพยีงค าตอบเดยีว 

 
ข้อ 

 

 
ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

 

ระดบัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

 ความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก 

39 
 เน้ือสตัวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการบริโภค 
 ในชีวิตประจ าวนัของฉนั 

     

 การค้นหาข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูก 
40  ฉนัจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือสตัวป์ลูกเพ่ิมเติม      

 การประเมนิทางเลือกของเน้ือสัตว์ปลูก 

41 
 ฉนัคิดวา่เน้ือสตัวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของ 
 ฉนัไดดี้กวา่เน้ือปศุสตัว ์

     

42 
 ฉนัคิดวา่เน้ือสตัวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของ 
 ฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากพืช 

     

43 
 ฉนัคิดวา่เน้ือสตัวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของ 
 ฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากแมลง 

     

 การตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
44  ฉนัจะซ้ือเน้ือสตัวป์ลูกมารับประทาน      

 การประเมนิผลหลงัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

45 
 ฉนัจะซ้ือเน้ือสตัวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติั 
 ตรงกบัความตอ้งการของฉนั  

     

46 
 ฉนัจะบอกต่อหรือชกัชวนใหผู้อ่ื้นหนัมาซ้ือเน้ือสตัว ์
 ปลูก 

     
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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 มหาวทิยาลยัสยาม 

 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
  โทรศพัท ์02-457-0068 โทรสาร 02-868-6883 

  31 สิงหาคม 2562 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 

เรียน ท่านผูท้รงคุณวฒิุ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา 
  ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

 ด้วยอาจารย์อริสรา อคัรพิสิฐ อาจารย์ประจ าภาควิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุมติัจากมหาวิทยาลยัสยามใหท้ าการวจิยัเร่ือง อทิธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้
ความเส่ียง และการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของ
ผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ  Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยจึงใคร่ขอ    
ความอนุเคราะห์จากท่านผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม  

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์จากท่านผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดเ้สียสละเวลา
ในการตรวจแบบสอบถามคร้ังน้ี หากท่านมีขอ้สงสัยหรือขอ้ค าถามใดๆ ท่ีเก่ียวกบัแบบสอบถามกรุณา
ติดต่อผูว้จิยั: โทรศพัทมื์อถือ 081-702-0441 อีเมล:์ arisara.aka@siam.edu 

  ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
 
 
   อริสรา อคัรพิสิฐ 
   หวัหนา้โครงการวจิยั 
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แบบการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
(การทดสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์) 

(Testability of Item-Objective Congruence Index: IOC) 

เร่ือง 
อทิธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง และการยอมรับผลติภัณฑ์ใหม่ทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือ
เน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z  

ในกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจงส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. แบบการประเมินความตรงเชิงเน้ือหามีทั้งหมด 7 หนา้ (รวมหนา้น้ี) 
2. แบบการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาประกอบดว้ย 6 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  แบบประเมินค าถามคดักรอง  
 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินปัจจยัส่วนบุคคล  
 ส่วนท่ี 3  แบบประเมินปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก  
 ส่วนท่ี 4  แบบประเมินปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก  
 ส่วนท่ี 5  แบบประเมินปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก  
 ส่วนท่ี 6  แบบประเมินปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก  
2. กรุณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ของแบบสอบถามโดยใส่

เคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัคะแนนท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบดว้ย
คะแนน 3 ระดบั ดงัน้ี 

 +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
 0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
 -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
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ส่วนที ่1  แบบประเมินค าถามคัดกรอง (1 ข้อ)  

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
1 ท่านเกิดในช่วงปีพ.ศ. ใด    

 
ส่วนที ่2  แบบประเมินปัจจัยส่วนบุคคล (6 ข้อ)  

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
1 เพศ    
2 อาย ุ    
3 ระดบัการศึกษาสูงสุด    
4 อาชีพ    
5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    
6 สถานภาพสมรส    
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ส่วนที ่3  แบบประเมินปัจจัยการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูก (13 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 ด้านคุณภาพของเน้ือสัตว์ปลูก 
7 เน้ือสัตวป์ลูกมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย    
8 เน้ือสัตวป์ลูกมีความปลอดภยัต่อการบริโภค    
9 เน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน    

 ด้านราคาของเน้ือสัตว์ปลูก 
10 เน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือ    
11 เน้ือสัตวป์ลูกสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั    

 ด้านอารมณ์ของผู้บริโภค 
12 การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัมีศีลธรรม    
13 การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัมีความรับผิดชอบต่อสังคม    
14 เน้ือสัตวป์ลูกมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของฉนั    

 ด้านประโยชน์ต่อสังคม 

15 
เน้ือสัตวป์ลูกช่วยแกไ้ขปัญหาอาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของคนทัว่ 
โลก 

   

16 เน้ือสัตวป์ลูกเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม    
17 เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาการทรมานสัตว ์    

18 
เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาโรคระบาด เช่น โรคววับา้ โรคไขห้วดัหมู และโรค 
ปากและเทา้เป่ือย 

   

19 เน้ือสัตวป์ลูกท าใหสุ้ขภาพของคนในสังคมดีข้ึน    
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ส่วนที ่4  แบบประเมินปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูก (12 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 ด้านคุณสมบัติของเน้ือสัตว์ปลูก 
20 เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีโฆษณาไว ้    
21 เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด    

 ด้านความปลอดภัยของเน้ือสัตว์ปลูก 
22 เน้ือสัตวป์ลูกไม่ไดมี้ท่ีมาจากธรรมชาติ    
23 เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นผลิตภณัฑด์ดัแปรพนัธุกรรม (GMO)    
24 เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในระยะยาว    
25 เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่ไดรั้บการก ากบัดูแลจากภาครัฐ    

 ด้านความคุ้มค่าเงิน 
26 เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนัเพิ่มข้ึน    

 ด้านการตอบรับจากสังคม 
27 เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม    
28 เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้อุตสาหกรรมปศุสัตวไ์ม่สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคต    

 ด้านจิตวทิยาของผู้บริโภค 
29 เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัไม่กลา้รับประทาน    

30 
เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้น 
กระบวนการผลิต 

   

 ด้านเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
31 การหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่สะดวก     
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ส่วนที ่5  แบบประเมินปัจจัยการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก (7 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 การตระหนักรู้ถึงเน้ือสัตว์ปลูก 

32 
หลงัจากทราบขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีถูกตอ้งจากผูว้จิยั ฉนัรู้จกัเน้ือสัตว ์
ปลูก 

   

 ความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก 
33 ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูก และจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม    

 การประเมินผลเน้ือสัตว์ปลูก 
34 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่เน้ือปศุสัตว ์    
35 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากพืช    
36 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากแมลง    

 การทดลองซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
37 ฉนัจะลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน    

 การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก 

38 
ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบั 
ความตอ้งการของฉนั 
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ส่วนที ่6  แบบประเมินปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (8 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 ความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก 
39 เน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการบริโภคในชีวิตประจ าวนัของฉนั    

 การค้นหาข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูก 
40 ฉนัจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกเพิ่มเติม    

 การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตว์ปลูก 
41 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่เน้ือปศุสัตว ์    

42 
ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์ 
โปรตีนทางเลือกจากพืช 

   

43 
ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์ 
โปรตีนทางเลือกจากแมลง 

   

 การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

44 ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน    
 การประเมินผลหลังการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

45 
ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการ 
ของฉนั  

   

46 ฉนัจะบอกต่อหรือชกัชวนให้ผูอ่ื้นหนัมาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก    
 

 

     (......................................................................) 
     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา 
      ผูท้รงคุณวฒิุ 
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 มหาวทิยาลยัสยาม 

 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
  โทรศพัท ์02-457-0068 โทรสาร 02-868-6883 

  31 สิงหาคม 2562 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 

เรียน ท่านผูท้รงคุณวฒิุ  ดร.พิเชษฐ ์มุสิกะโปดก 
  ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม  

 ด้วยอาจารย์อริสรา อคัรพิสิฐ อาจารย์ประจ าภาควิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุมติัจากมหาวิทยาลยัสยามใหท้ าการวจิยัเร่ือง อทิธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้
ความเส่ียง และการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของ
ผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ  Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยจึงใคร่ขอ    
ความอนุเคราะห์จากท่านผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม  
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์จากท่านผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดเ้สียสละเวลา
ในการตรวจแบบสอบถามคร้ังน้ี หากท่านมีขอ้สงสัยหรือขอ้ค าถามใดๆ ท่ีเก่ียวกบัแบบสอบถามกรุณา
ติดต่อผูว้จิยั: โทรศพัทมื์อถือ 081-702-0441 อีเมล:์ arisara.aka@siam.edu 

  ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
 
 
   อริสรา อคัรพิสิฐ 
   หวัหนา้โครงการวจิยั 
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แบบการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
(การทดสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์) 

(Testability of Item-Objective Congruence Index: IOC) 

เร่ือง 
อทิธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง และการยอมรับผลติภัณฑ์ใหม่ทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือ
เน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z  

ในกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจงส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. แบบการประเมินความตรงเชิงเน้ือหามีทั้งหมด 7 หนา้ (รวมหนา้น้ี) 
2. แบบการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาประกอบดว้ย 6 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  แบบประเมินค าถามคดักรอง  
 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินปัจจยัส่วนบุคคล  
 ส่วนท่ี 3  แบบประเมินปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก  
 ส่วนท่ี 4  แบบประเมินปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก  
 ส่วนท่ี 5  แบบประเมินปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก  
 ส่วนท่ี 6  แบบประเมินปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก  
2. กรุณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ของแบบสอบถามโดยใส่

เคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัคะแนนท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบดว้ย
คะแนน 3 ระดบั ดงัน้ี 

 +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
 0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
 -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
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ส่วนที ่1  แบบประเมินค าถามคัดกรอง (1 ข้อ)  

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
1 ท่านเกิดในช่วงปีพ.ศ. ใด    

 
ส่วนที ่2  แบบประเมินปัจจัยส่วนบุคคล (6 ข้อ)  

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
1 เพศ    
2 อาย ุ    
3 ระดบัการศึกษาสูงสุด    
4 อาชีพ    
5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    
6 สถานภาพสมรส    
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ส่วนที ่3  แบบประเมินปัจจัยการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูก (13 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 ด้านคุณภาพของเน้ือสัตว์ปลูก 
7 เน้ือสัตวป์ลูกมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย    
8 เน้ือสัตวป์ลูกมีความปลอดภยัต่อการบริโภค    
9 เน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน    

 ด้านราคาของเน้ือสัตว์ปลูก 
10 เน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือ    
11 เน้ือสัตวป์ลูกสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั    

 ด้านอารมณ์ของผู้บริโภค 
12 การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัมีศีลธรรม    
13 การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัมีความรับผิดชอบต่อสังคม    
14 เน้ือสัตวป์ลูกมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของฉนั    

 ด้านประโยชน์ต่อสังคม 

15 
เน้ือสัตวป์ลูกช่วยแกไ้ขปัญหาอาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของคนทัว่ 
โลก 

   

16 เน้ือสัตวป์ลูกเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม    
17 เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาการทรมานสัตว ์    

18 
เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาโรคระบาด เช่น โรคววับา้ โรคไขห้วดัหมู และโรค 
ปากและเทา้เป่ือย 

   

19 เน้ือสัตวป์ลูกท าใหสุ้ขภาพของคนในสังคมดีข้ึน    
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ส่วนที ่4  แบบประเมินปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูก (12 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 ด้านคุณสมบัติของเน้ือสัตว์ปลูก 
20 เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีโฆษณาไว ้    
21 เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด    

 ด้านความปลอดภัยของเน้ือสัตว์ปลูก 
22 เน้ือสัตวป์ลูกไม่ไดมี้ท่ีมาจากธรรมชาติ    
23 เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นผลิตภณัฑด์ดัแปรพนัธุกรรม (GMO)    
24 เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในระยะยาว    
25 เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่ไดรั้บการก ากบัดูแลจากภาครัฐ    

 ด้านความคุ้มค่าเงิน 
26 เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนัเพิ่มข้ึน    

 ด้านการตอบรับจากสังคม 
27 เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม    
28 เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้อุตสาหกรรมปศุสัตวไ์ม่สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคต    

 ด้านจิตวทิยาของผู้บริโภค 
29 เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัไม่กลา้รับประทาน    

30 
เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้น 
กระบวนการผลิต 

   

 ด้านเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
31 การหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่สะดวก     
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ส่วนที ่5  แบบประเมินปัจจัยการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก (7 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 การตระหนักรู้ถึงเน้ือสัตว์ปลูก 

32 
หลงัจากทราบขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีถูกตอ้งจากผูว้จิยั ฉนัรู้จกัเน้ือสัตว ์
ปลูก 

   

 ความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก 
33 ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูก และจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม    

 การประเมินผลเน้ือสัตว์ปลูก 
34 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่เน้ือปศุสัตว ์    
35 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากพืช    
36 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากแมลง    

 การทดลองซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
37 ฉนัจะลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน    

 การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก 

38 
ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบั 
ความตอ้งการของฉนั 
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ส่วนที ่6  แบบประเมินปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (8 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 ความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก 
39 เน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการบริโภคในชีวิตประจ าวนัของฉนั    

 การค้นหาข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูก 
40 ฉนัจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกเพิ่มเติม    

 การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตว์ปลูก 
41 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่เน้ือปศุสัตว ์    

42 
ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์ 
โปรตีนทางเลือกจากพืช 

   

43 
ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์ 
โปรตีนทางเลือกจากแมลง 

   

 การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

44 ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน    
 การประเมินผลหลังการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

45 
ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการ 
ของฉนั  

   

46 ฉนัจะบอกต่อหรือชกัชวนให้ผูอ่ื้นหนัมาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก    
 

 

     (......................................................................) 
   ดร.พิเชษฐ ์มุสิกะโปดก 
      ผูท้รงคุณวฒิุ 
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 มหาวทิยาลยัสยาม 

 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
  โทรศพัท ์02-457-0068 โทรสาร 02-868-6883 

  31 สิงหาคม 2562 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 

เรียน ท่านผูท้รงคุณวฒิุ  ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ 
  ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม  

 ด้วยอาจารย์อริสรา อคัรพิสิฐ อาจารย์ประจ าภาควิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุมติัจากมหาวิทยาลยัสยามใหท้ าการวจิยัเร่ือง อทิธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้
ความเส่ียง และการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของ
ผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ  Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยจึงใคร่ขอ    
ความอนุเคราะห์จากท่านผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม  
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์จากท่านผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดเ้สียสละเวลา
ในการตรวจแบบสอบถามคร้ังน้ี หากท่านมีขอ้สงสัยหรือขอ้ค าถามใดๆ ท่ีเก่ียวกบัแบบสอบถามกรุณา
ติดต่อผูว้จิยั: โทรศพัทมื์อถือ 081-702-0441 อีเมล:์ arisara.aka@siam.edu 

  ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
 
 
   อริสรา อคัรพิสิฐ 
   หวัหนา้โครงการวจิยั 
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แบบการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
(การทดสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์) 

(Testability of Item-Objective Congruence Index: IOC) 

เร่ือง 
อทิธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเส่ียง และการยอมรับผลติภัณฑ์ใหม่ทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือ
เน้ือสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z  

ในกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจงส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. แบบการประเมินความตรงเชิงเน้ือหามีทั้งหมด 7 หนา้ (รวมหนา้น้ี) 
2. แบบการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาประกอบดว้ย 6 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  แบบประเมินค าถามคดักรอง  
 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินปัจจยัส่วนบุคคล  
 ส่วนท่ี 3  แบบประเมินปัจจยัการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตวป์ลูก  
 ส่วนท่ี 4  แบบประเมินปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตวป์ลูก  
 ส่วนท่ี 5  แบบประเมินปัจจยัการยอมรับเน้ือสัตวป์ลูก  
 ส่วนท่ี 6  แบบประเมินปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก  
2. กรุณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ของแบบสอบถามโดยใส่

เคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัคะแนนท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบดว้ย
คะแนน 3 ระดบั ดงัน้ี 

 +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
 0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
 -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
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ส่วนที ่1  แบบประเมินค าถามคัดกรอง (1 ข้อ)  

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
1 ท่านเกิดในช่วงปีพ.ศ. ใด    

 
ส่วนที ่2  แบบประเมินปัจจัยส่วนบุคคล (6 ข้อ)  

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
1 เพศ    
2 อาย ุ    
3 ระดบัการศึกษาสูงสุด    
4 อาชีพ    
5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    
6 สถานภาพสมรส    
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ส่วนที ่3  แบบประเมินปัจจัยการรับรู้คุณค่าของเน้ือสัตว์ปลูก (13 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 ด้านคุณภาพของเน้ือสัตว์ปลูก 
7 เน้ือสัตวป์ลูกมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย    
8 เน้ือสัตวป์ลูกมีความปลอดภยัต่อการบริโภค    
9 เน้ือสัตวป์ลูกน่ารับประทาน    

 ด้านราคาของเน้ือสัตว์ปลูก 
10 เน้ือสัตวป์ลูกมีประโยชน์คุม้ค่ากบัเงินท่ีซ้ือ    
11 เน้ือสัตวป์ลูกสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั    

 ด้านอารมณ์ของผู้บริโภค 
12 การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัมีศีลธรรม    
13 การรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัมีความรับผิดชอบต่อสังคม    
14 เน้ือสัตวป์ลูกมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของฉนั    

 ด้านประโยชน์ต่อสังคม 

15 
เน้ือสัตวป์ลูกช่วยแกไ้ขปัญหาอาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของคนทัว่ 
โลก 

   

16 เน้ือสัตวป์ลูกเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม    
17 เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาการทรมานสัตว ์    

18 
เน้ือสัตวป์ลูกลดปัญหาโรคระบาด เช่น โรคววับา้ โรคไขห้วดัหมู และโรค 
ปากและเทา้เป่ือย 

   

19 เน้ือสัตวป์ลูกท าใหสุ้ขภาพของคนในสังคมดีข้ึน    
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ส่วนที ่4  แบบประเมินปัจจัยการรับรู้ความเส่ียงของเน้ือสัตว์ปลูก (12 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 ด้านคุณสมบัติของเน้ือสัตว์ปลูก 
20 เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีโฆษณาไว ้    
21 เน้ือสัตวป์ลูกอาจมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด    

 ด้านความปลอดภัยของเน้ือสัตว์ปลูก 
22 เน้ือสัตวป์ลูกไม่ไดมี้ท่ีมาจากธรรมชาติ    
23 เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นผลิตภณัฑด์ดัแปรพนัธุกรรม (GMO)    
24 เน้ือสัตวป์ลูกอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในระยะยาว    
25 เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่ไดรั้บการก ากบัดูแลจากภาครัฐ    

 ด้านความคุ้มค่าเงิน 
26 เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนัเพิ่มข้ึน    

 ด้านการตอบรับจากสังคม 
27 เน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม    
28 เน้ือสัตวป์ลูกอาจท าให้อุตสาหกรรมปศุสัตวไ์ม่สามารถอยูร่อดไดใ้นอนาคต    

 ด้านจิตวทิยาของผู้บริโภค 
29 เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัไม่กลา้รับประทาน    

30 
เน้ือสัตวป์ลูกท าใหฉ้นัเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชใ้น 
กระบวนการผลิต 

   

 ด้านเวลาในการหาซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
31 การหาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกอาจไม่สะดวก     
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ส่วนที ่5  แบบประเมินปัจจัยการยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก (7 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 การตระหนักรู้ถึงเน้ือสัตว์ปลูก 

32 
หลงัจากทราบขอ้มูลของเน้ือสัตวป์ลูกท่ีถูกตอ้งจากผูว้จิยั ฉนัรู้จกัเน้ือสัตว ์
ปลูก 

   

 ความสนใจเน้ือสัตว์ปลูก 
33 ฉนัเร่ิมสนใจเน้ือสัตวป์ลูก และจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม    

 การประเมินผลเน้ือสัตว์ปลูก 
34 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่เน้ือปศุสัตว ์    
35 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากพืช    
36 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกน่าจะดีกวา่ผลิตภณัฑโ์ปรตีนทางเลือกจากแมลง    

 การทดลองซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 
37 ฉนัจะลองซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน    

 การยอมรับเน้ือสัตว์ปลูก 

38 
ฉนัจะรับประทานเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบั 
ความตอ้งการของฉนั 
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ส่วนที ่6  แบบประเมินปัจจัยการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก (8 ข้อ) 

 
ข้อที่ 

 
ค าถาม 

คะแนน 

+1 0 -1 
 ความจ าเป็นต่อการบริโภคเน้ือสัตว์ปลูก 
39 เน้ือสัตวป์ลูกเป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการบริโภคในชีวิตประจ าวนัของฉนั    

 การค้นหาข้อมูลของเน้ือสัตว์ปลูก 
40 ฉนัจะคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือสัตวป์ลูกเพิ่มเติม    

 การประเมินทางเลือกของเน้ือสัตว์ปลูก 
41 ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่เน้ือปศุสัตว ์    

42 
ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์ 
โปรตีนทางเลือกจากพืช 

   

43 
ฉนัคิดวา่เน้ือสัตวป์ลูกตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์ 
โปรตีนทางเลือกจากแมลง 

   

 การตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

44 ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกมารับประทาน    
 การประเมินผลหลังการตัดสินใจซ้ือเน้ือสัตว์ปลูก 

45 
ฉนัจะซ้ือเน้ือสัตวป์ลูกเป็นประจ าเพราะมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการ 
ของฉนั  

   

46 ฉนัจะบอกต่อหรือชกัชวนให้ผูอ่ื้นหนัมาซ้ือเน้ือสัตวป์ลูก    
 

 

     (......................................................................) 
       ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ 
      ผูท้รงคุณวฒิุ 
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