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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ประเทศไทยนับเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในการผลิตไข่ไก่สูง ส่วนใหญ่ฟาร์มเล้ียงไก่ไข่มี

ลักษณะเชิงพาณิชย์ มีการพัฒนาการเล้ียงและการจัดการฟาร์มท่ีได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว ์ 

ท าให้ผลผลิตไข่ไก่ท่ีไดมี้คุณภาพ และปลอดภยัต่อการบริโภค ราคาไม่แพงเกินไป ซ่ึงปัจจุบนัอตัรา

การบริโภคไข่ไก่ของประเทศไทยเฉล่ียอยู่ท่ี 150 ฟอง/คน/ปี (ศูนยส์ารนิเทศทางอาหาร, 2554) ซ่ึง

ผูบ้ริโภคยงัสามารถบริโภคไดม้ากกวา่น้ี สอดคลอ้งกบักรมการคา้ภายในจะรณรงคใ์ห้คนไทยบริโภค

ไข่ไก่เพิ่ม จากปัจจุบนับริโภคไข่ไก่กนัปีละ 150 ฟอง ใหเ้พิ่มเป็น 200 ฟองต่อปี (วอยซ์ทีว,ี 2555) 

ในปัจจุบันประชาชนได้ให้ความส าคัญเร่ืองสุขภาพมากข้ึน จากความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีท าให้มีความเป็นไปไดท่ี้จะส่งเสริมให้มีการรักสุขภาพในแบบต่างๆ ทั้งการบ ารุง แกไ้ข 

ป้องกนั และรักษาโรค ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมีตั้งแต่อาหารแบบแมกโครไบโอติก อาหารแบบเกษตรอินทรีย ์

อาหารปลอดสารพิษ และอาหารเสริมต่างๆ ซ่ึงไข่ไก่ก็นับเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายชนิด

หน่ึงท่ีสามารถรับประทานไดทุ้กๆวยั และดว้ยความคิดสร้างสรรค์ท่ีตอ้งการเพิ่มคุณค่าในไข่ไก่จึงมี

การเสริมธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ คือโอเมก้า 3 ท  าให้ไข่ไก่ยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากเป็น

สารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงถือไดว้่าการเสริมธาตุอาหารเขา้ไปในไข่ไก่นั้นมีความใหม่ 

ในตลาด กรดไขมนัโอเมก้า 3 เป็นกรดไขมนัจ าเป็นท่ีร่างกายตอ้งได้รับจากอาหารและมีบทบาท

ความส าคญัต่อโครงสร้างและการท างานของสมอง ตบั และระบบประสาทเก่ียวกบัการพฒันาเรียนรู้ 

รวมทั้ งเก่ียวกับเรตินาในการมองเห็น โดยทั่วไปอาหารท่ีเรารับประทานกันมักจะมีกรดไขมัน 

โอเมกา้ 3 อยูใ่นสัดส่วนท่ีต ่ามาก จึงจ าเป็นตอ้งหาประเภทของอาหารท่ีเป็นแหล่งส าคญัของกรดไขมนั

ชนิดน้ี จากเวปไซต์โอเมกา้อคาเดมี (2554) ระบุว่าโดยทัว่ไปวงการแพทยอ์า้งอิงแนวปฏิบติัสากลท่ี
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ออกโดย the American heart association แนะน าใหผู้ใ้หญ่บริโภคโอเมกา้ 3 ท่ี 500 มิลลิกรัมทุก

วนัหรือ 1,000 มิลลิกรัมส าหรับคนท่ีเป็นโรคหวัใจ 

เสกสมและคณะ (มปป.) ไดก้ล่าววา่การเสริมโอเมกา้ 3 เขา้ไปในไข่ไก่เพราะโอเมกา้ 3 สามารถ

ช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอลซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดและโรคหลอดเลือดแดง

แข็งและตีบได ้ทั้งยงัมีผลต่อการพฒันาระบบสมอง ระบบการมองเห็น รวมถึงระบบการสืบพนัธ์ุของ

ทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา แต่การได้รับเข้าสู่ร่างกายมีข้อจ ากัดคือต้องได้รับโดยตรงจากการ

บริโภคปลาทะเล ซ่ึงอาจไม่สะดวกต่อผูบ้ริโภคท่ีอยู่ห่างไกลทะเล ผูท่ี้ไม่ชอบทานปลาหรือผูท่ี้แพ้

อาหารทะเล เสกสมและคณะ (มปป.) ยงัไดก้ล่าวเพิ่มอีกวา่มีรายงานการศึกษายืนยนั การให้คนปกติ

บริโภคไข่ไก่ท่ีมีโอเมก้า 3 วนัละ 4 ฟองเป็นเวลาติดต่อกัน 4 สัปดาห์นั้น ไม่มีผลให้ปริมาณคลอ

เลสเตอรอลในกระแสเลือดเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีการบริโภคไข่ธรรมดาจะให้ผลในทางตรงกนัขา้ม 

ปัจจุบันไข่ไก่โอเมก้า 3 มีผูผ้ลิตรายใหญ่อยู่ได้แก่ บริษทัเจริญโภคภณัฑ์ ในช่ือโอเมก้าพลสั และ

บริษัทควอลิต้ีมีท ในช่ือดอกเตอร์เฮ็นน์ เป็นต้น ซ่ึงวางจ าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น  

เทสโก้โลตสั บ๊ิกซี รวมถึงท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต จากขอ้มูลของห้างโลตสัสาขาค าเท่ียงตั้งแต่เดือน

มิถุนายน 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 พบว่าปริมาณการขายไข่ไก่โอเมก้า 3 ของบริษทัเจริญโภค

ภัณฑ์ ในช่ือโอเมก้าพลัสขนาดแพ็ค 10 ฟองอยู่ท่ี  357 แพ็คหรือเฉล่ีย 45 แพ็คต่อเดือน และของ

บริษัทควอลิต้ีมีท ในช่ือดอกเตอร์เฮ็นน์ อยู่ท่ี  119 แพ็คหรือเฉล่ีย 15 แพ็คต่อเดือน (บริษัทเอก-

ชยัดิสทริบิวชัน่, 2555) แสดงวา่มีผูซ้ื้อจ านวนนอ้ยมากในตลาด ซ่ึงในปัจจุบนัไข่ไก่ท่ีน ามาคดัขายเป็น

เบอร์ โดยไข่ไก่ปกติขนาดเบอร์ 3 ซ่ึงเป็นขนาดเดียวกบัไข่ไก่ท่ีมีโอเมกา้ 3 ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนันั้นเม่ือปี 

2556 มีราคาเฉล่ียอยู่ท่ีฟองละ 3.44 บาท (กรมการคา้ภายใน, 2556) ส่วนราคาขายไข่ไก่โอเมกา้ 3 มี

ราคาเฉล่ียอยู่ท่ีฟองละ 7.5-7.7 บาท (จากการส ารวจ, 2557) ค  าถามคือเหตุใดสินคา้ท่ีมีประโยชน์ต่อ

ร่างกายจึงไม่เป็นท่ีนิยมและหากจะส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมากข้ึนควรมีแนวทางส่งเสริมอย่างไร และ

เป็นท่ีน่าสนใจศึกษาวา่ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อไข่ไก่ท่ีเสริมโอเมกา้ 3 เน่ืองจากมีขอ้สังเกต

จากคุณประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากไข่ไก่เสริมโอเมกา้ 3 ซ่ึงถือเป็นทางเลือกในการบริโภคท่ีจะ

ท าให้ผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการรณรงคแ์ละส่งเสริม

ใหบ้ริโภคไข่ไก่โอเมกา้ 3 ต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาใน อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของ

ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากความเจริญทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมถึงดา้นอ่ืนๆซ่ึง
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ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ข่าวสารรวดเร็วกว่า ประกอบกบัอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีสินคา้

เก่ียวกบัสุขภาพใหเ้ลือกซ้ืออยูม่ากมาย 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่โดยทัว่ไป 

2) เพื่อศึกษาทศันคติต่อการบริโภคไข่ไก่โอเมกา้ 3 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

ผูผ้ลิตไข่ไก่ทัว่ไปสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือและการ

บริโภคไข่ไก่โดยทั่วไปและผูผ้ลิตไข่ไก่โอเมก้า 3 ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมา

บริโภคไข่ไก่เสริมโอเมก้า 3 และสามารถใช้เป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้ประสงค์จะจ าหน่ายไข่ไก่เสริม 

โอเมกา้ 3 

 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ   

การวิจยัคร้ังน้ีท าข้ึนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีตั้งแต่วยัรุ่น

จนถึงวยัเกษียณในหลากหลายอาชีพ ซ่ึงจะท าการสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่ทัว่ไป

และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการบริโภคไข่ไก่เสริมโอเมกา้ 3 รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ

เพื่อบริโภคไข่ไก่โอเมกา้ 3 โดยการซ้ือหมายถึง ผูท่ี้มีความคิดท่ีจะซ้ือ หรือเคยซ้ือ หรือในปัจจุบนัยงั

ซ้ืออยู ่

 

1.5. นิยำมศัพท์ 
ไข่ไก่โอเมกา้3 คือ ไข่ไก่ท่ีมี omega 3 ขั้นต ่ า 200 มิลลิกรัมต่อฟอง ซ่ึงเป็นกรด

ไขมันไม่ อ่ิมตัวสูงท่ีจ  าเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ซ่ึงคน
ส่วนมากจะรู้จกักนัในรูปน ้ามนัปลา (fish oil)  

 


