(1)

บทคัดยอ
ชื่อการศึกษาคนควาอิสระ

ปจจัยที่สง ผลตอความตั้งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติ

ชื่อผูเขียน
ชื่อปริญญา
ปการศึกษา

กรสรวง ตรีโสภณกุล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรและนวัตกรรม)
2562

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศนคติการบริโภคตอ
ความตั้งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการคลอยตามกลุมอางอิงตอความ
ตั้งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตอ
ความตั้งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติ 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการเปดรับขาวสารจากสื่อสัง คม
ออนไลนตอความตั้งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติ 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการมีสวนรวมในชุมชน
ออนไลน ตอ ความตั้ง ใจบริโภคอาหารมัง สวิรัติ 6. เพื่อ ศึก ษาปจ จัยที่ สามารถพยากรณความตั้งใจ
บริโภคอาหารมังสวิรัติ ได โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่บริโภคมังสวิรัติ
เปนประจํา จํานวน 250 คน โดยทําการวิเคราะหทางสถิติ และทําการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s correlation coefficient) และสถิติถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุประมาณ 31 – 50 ป มีรายไดสวน
ใหญ 50,000 บาทขึ้นไป ระดับ การศึก ษาปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพ ธุร กิ จ สวนตัว/อาชีพ อิ ส ระ
บริโภคมังสวิรัติแบบดื่มนมและบริโภคไข จุดประสงคของการบริโภค คือ ไมตองการเบียดเบียนสัตว
และบริโภคมานานกวา 5 ป แลว
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติการบริโภค ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารจากสื่อสังคมออนไลน และการมีสวนรวมในชุมชนออนไลน มี ความสัมพันธตอ
ความตั้งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 สวนการคลอยตามกลุมอางอิง
พบวา ไมมีความสัมพันธตอความตั้งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติ ขณะที่ ปจจัยที่สามารถทํานายความ
ตั้งใจในการบริโภคอาหารมังสวิรัติได พบวา มี 4 ปจจัย คือ ทัศนคติการบริโภค ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม การเปดรับขาวสารจากสือ่ สังคมออนไลน และการคลอยตามกลุมอางอิง ตามลําดับ
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สอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (Ajzen, 1991) กลาววา สิ่งที่มีอิทธิพลตอความตั้ง ใจ
แสดงพฤติกรรมนั้นไดแก ทัศนคติ การบริโภค การคลอยตามกลุมอางอิง และความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมของตน ขณะที่การเปดรับขาวสารผานสื่อสังคมออนไลนตางมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจบริโภค ผลการวิเคราะหยังแสดงวาทั้ง 4 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณความตั้งใจบริโภค
อาหารมังสวิรัติไดรอยละ 62.7 โดยปจจัยดานทัศนคติการบริโภค เปนปจจัยที่มีประสิทธิภาพในการ
พยากรณมากที่สุดถึงรอยละ 55
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The objectives of this study are as follows: To study the relation between
attitudes toward behavior, subjective norm, perceived control beliefs, online social
media exposure and participation of online community for intention to consume
vegetarian. And to identify factors affecting Intention to consume vegetarian. This study
is quantitative research. This quantitative research was done by a survey method 250
sets of online survey questionnaires, distributed to vegetarian consumers from April
2020. The statistical data was analyzed with the methods of descriptive analysis,
Pearson’s correlation coefficient and Multiple Regression.
The results show that most of respondents who intent to consume vegetarian
were female, between age 31 – 50 years old, their income more than 50,000 baht, the
education is bachelor’s degree, most of work at own business/freelance, consume
vegetarian include egg and milk. The purpose of consume vegetarian is not exploiting
animals, compassion for animals and consume more than 5 year.
The hypothesis testing shown that Influencing of attitudes toward behavior,
perceived control beliefs, online social media exposure and participation of online
community were positively related intention to consume vegetarian with a statistical
significance of 0.01. But subjective norm no relationship with intention to consume
vegetarian. There were four factors that could be predictable affected toward Intention
to consume vegetarian, listed in the order of importance, including (1) attitudes toward
behavior, (2) perceived control beliefs, (3) online social media exposure and (4)
subjective norm. According to the Theory of Planned Behavior, Ajzen (1991) said that
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influences of intention to behavior are attitudes toward behavior, subjective norm, and
perceived control beliefs. While online social media exposure through various
communication channels, there are relationships with intention to consume. The result
could predict influencing intention to consume vegetarian at 62.7% and the most
important variables is attitudes toward behavior that could predictable at 55.3.

