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บทคัดย่อ 
 
 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อตอ้งการทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่โดยทัว่ไป ทศันคติต่อการบริโภคไข่ไก่โอเมก้า 3 
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมก้า 3 จ  านวน 400 ตวัอย่าง ด้วยแบบจ าลองโลจิท (logit 
model) โดยเทคนิควิธีการประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimates: 
MLE) และค านวนค่า marginal effect   

ตวัอย่างผูบ้ริโภคประกอบด้วยเพศญิงและเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.5 และร้อยละ 48.5 

ตามล าดบั ตวัอยา่งร้อยละ 32.5 มีอายุ 20-29 ปี และร้อยละ 31.5 ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมปลาย 

รองลงมาคือระดับปริญญาตรีร้อยละ 25.5 ด้านสุขภาพ พบว่าส่วนมากไม่มีโรคประจ าตัว และ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นั้นมีรายได ้5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.5 

ผูบ้ริโภคไข่ไก่ทัว่ไปจะบริโภคมากกวา่หรือเท่ากบั 3 วนัต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 55.3 โดย
เพศชายมีความถ่ีในการบริโภคไข่ไก่ต่อสัปดาห์มากกว่าเพศหญิง และผูบ้ริโภคท่ีบริโภคน้อยกว่า 3 
วนัต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 48.8 และพบว่าสุขภาพของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับความถ่ีและ
ปริมาณในการบริโภคไข่ไก่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงวิธีการบริโภคนั้นส่วนมากนิยมบริโภค
ประเภทอาหารจานไข่ โดยการบริโภคแบบทอดถึงร้อยละ 50.5 และส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคคร้ังละ 
1 ฟอง ถึง 2 ฟอง ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีโรคประจ าตวัจะบริโภคไข่ไก่เพียงคร้ังละ 1 ฟอง 
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 ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้ซ้ือไข่ไก่คิดเป็นร้อยละ 83.0 และนิยมเลือกซ้ือไข่ไก่ในตลาดสด
มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 และจะซ้ือไข่ไก่ในปริมาณ 10 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 60.2 ของผูซ้ื้อทั้งหมด และ
เลือกซ้ือไข่ไก่ขนาดเบอร์ 0 มากท่ีสุด 

ส าหรับทศันคติท่ีมีต่อไข่ไก่โอเมก้า 3 นั้นพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเช่ือในระดบัปาน
กลางว่าจะได้รับประโยชน์จากโอเมกา้ 3 ท่ีเสริมเขา้ไปในไข่ไก่ ผูบ้ริโภคมีความกงัวลน้อยท่ีสุดท่ีจะ
บริโภคไข่ไก่โอเมก้า 3 และคิดว่าสินค้าท่ีมีโอเมก้า 3 นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ฟุ่มเฟือย แต่ผูบ้ริโภคให้ความ
สนใจในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีโอเมกา้ 3 อยูใ่นระดบันอ้ยเท่านั้น ส าหรับการให้ราคาไข่ไก่โอเมกา้ 3 นั้น
ไม่ข้ึนอยู่กบัทศันคติความเช่ือว่าผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์จากไข่ไก่โอเมกา้ 3 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 

อยา่งไรก็ตามความสดใหม่ของไข่ไก่โอเมกา้ 3 และการมีฉลากระบุถึงท่ีมา และวนั เดือน ปี ท่ี
ผลิต  การท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้าย รวมถึงการให้ความรู้ถึงประโยชน์ของไข่โอเมกา้ 3 นั้นผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุด  

แบบจ าลองโลจิตช้ีว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 ไดแ้ก่ระดบัรายได ้ความถ่ี
ในการบริโภคไข่ไก่ ความเช่ือวา่จะไดรั้บประโยชน์จากโอเมกา้ 3 การเคยเห็นโฆษณา และความคิดวา่
สินคา้ท่ีมีโอเมกา้ 3 เป็นส่ิงจ าเป็น มีอิทธิพลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ดงันั้นผูผ้ลิตผูข้ายไข่ไก่โอเมกา้ 3 ควรมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึง
ตอ้งใหค้วามรู้เก่ียวกบัประโยชน์ท่ีน่าเช่ือถือแก่ผูบ้ริโภค ทั้งยงัตอ้งตระหนกัถึงความสดใหม่ ติดฉลาก
ระบุท่ีมา ควรหาซ้ือไดง่้ายเขา้ถึงแหล่งชุมชน และสามารถเลือกบรรจุขายไดใ้นปริมาณ 10 ฟอง ทั้งน้ี
ควรตั้งราคาใหเ้หมาะสมเป็นหลกั 
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ABSTRACT 
 
 

This study on factors affecting the purchase of Omega-3 eggs by consumers in Mueang 

District of Chiang Mai Province was undertaken to get the understanding about the general 

consumer behavior in egg consumption, the consumers’ attitudes toward consuming Omega-3 eggs, 

and factors influencing the purchase of Omega-3 eggs. The poultry egg of the present interest is 

chicken egg.  The needed information was collected from 400 consumer samples for regression 

estimation using Logit Model based on maximum likelihood estimation – MLE procedure and 

subsequent analysis based on the calculated marginal effects. 

 From information on personal background, 51.5 % and 48.5 % of the samples under study 

were male and female, respectively. These samples predominantly were in 20 – 29 years old age 

group (32.5 %), completed high school education (31.5 %) followed by bachelor’s degree (25.5 %), 

generally did not have any chronic health problems from congenital or underlying diseases, and 

mostly earned 5,001 – 10,000 baht monthly income (33.5 %). 

 Consumers generally had eggs in their meals for three or more days per week (55.3 %) 

whereas male appeared to have egg consumption more often per week compared to female.  Those 
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consumers who ate chicken eggs no more than three days per week accounted for 48.8 % of the total 

samples.  On health consideration, it was found that the frequency and the amount of chicken egg 

consumption were correlated at statistically significant level with consumer’s health condition. 

Chicken eggs were commonly consumed in the form of egg dishes particularly fried eggs (50.5%).  

Most consumers ate one or two eggs at a time; however, those who had chronic health problems 

tended to consume only one egg. 

 Generally, the consumers under study were the ones who bought the chicken eggs 

themselves (83.0 %) and they preferably chose to buy from fresh food markets at the amount of 10 

eggs per time of purchase (60.2 %) as well as picked eggs graded as number 0 or large as their most 

preferred choice. 

 On consumers’ attitudes toward Omega-3 eggs, the study found that most consumers had 

moderate level of confidence about the benefits of Omega-3 contained or fortified in the eggs, and 

that they had some least worry about consuming Omega-3 eggs.  Although consumers considered 

produce or products containing Omega-3 not to be luxurious goods, they had quite low interest in 

buying them.  Meanwhile, the acceptance of prices set for Omega-3 eggs was found not dependent 

on the consumers’ belief in the benefits from Omega-3, at statistically significant level. 

 Nevertheless, the consumers revealed they had most important consideration on the aspects 

of freshness of Omega-3 eggs, produce/product label indicating source and date of production, 

convenient availability for the purchase, and information or knowledge about the health benefits of 

Omega-3 eggs. 

 The results from Logit Model application indicated that, at statistically significant level, the 

factors influencing consumers to buy Omega-3 eggs were income, frequency of chicken egg 

consumption, the belief in the benefits from Omega-3, ever see an advertisements, and the thought 

that produce/product containing Omega-3 is necessary. 

 Consequently, from this study’s findings, producers and sellers of Omega-3 eggs are 

recommended to regularly arrange interesting advertisement or marketing campaigns, provide 
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reliable information to consumers about the benefits from Omega-3, pay attention to the freshness 

of the goods as well as the labeling matter, make it easy for consumers in various local communities 

to buy Omega-3 eggs, pack the produce in the fashion of 10 eggs per carton, and set the prices at 

reasonable level. 

 


