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บทที ่2 
 

ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ ในคร้ังน้ีได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งใน

การศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 ทฤษฎีทีใ่ช้ในการศึกษา 

2.1.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและ

การใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของ

ผูบ้ริโภคดว้ยหลกั 6 W 1 H โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (สายใจ, 2553) 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who is in the target market?) เป็นการทราบถึงขอ้มูลดา้น
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวทิยา และพฤติกรรมศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what does the consumer buy?) เป็นการทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ  

3. ท  าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (why does the consumer buy?) เป็นการทราบถึงวตัถุประสงค์

ของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความตอ้งการทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ คือ (1) ปัจจยั

ภายในหรือปัจจยัด้านจิตวิทยา (2) ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม (3) 

ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (who participates in the buying?) เป็นการทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่างๆในการซ้ือท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผู้
ตดัสินใจซ้ือและผูใ้ช ้ 

5. ผู ้บ ริโภคซ้ือเม่ือใด  (when does the consumer buy?) เป็นการทราบถึงโอกาสซ้ือ 
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6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (where does the consumer buy?) เป็นการทราบถึงช่องทางหรือ
แหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือสินคา้หรือบริการ  

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (how does the consumer buy?) เป็นการทราบถึงขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ
และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

ศิริวรรณและคณะ (2538) กล่าววา่แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer behavior model) 

เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเร่ิมต้นจากส่ิงกระตุ้น 

(stimulus) ท่ีท าให้ เกิดความต้องการ ส่ิ งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ื อ ซ่ึ ง

เปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บ

อิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (buyer’s response) หรือการ

ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (buyer’s purchase decision) 

 

 

เวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเร่ิมตน้ของแบบจ าลองน้ีอยูท่ี่ส่ิงกระตุน้ (stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อน แลว้ท 

 

จุดเร่ิมตน้ของแบบจ าลองอยูท่ี่ส่ิงกระตุน้ท าใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแลว้จึงเกิดการตอบสนอง

ดงันั้นแบบจ าลองน้ีอาจเรียกวา่ S-R Theory 

ส่ิงกระตุน้ภายนอก 

ส่ิงกระตุน้ทาง 

การตลาด 

ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 

-ผลิตภณัฑ ์

-ราคา 

-การจดัจ าหน่าย 

-การส่งเสริมการขาย 

-เศรษฐกิจ 

-เทคโนโลย ี

-การเมือง 

-วฒันธรรม 

 

กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 

-การเลือกผลิตภณัฑ ์

-การเลือกตรา 

-การเลือกผูข้าย 

-เวลาในการซ้ือ 

-ปริมาณการซ้ือ 

 
ลกัษณะของผูซ้ื้อ ลกัษณะการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

-ปัจจยัทางวฒันธรรม 

-ปัจจยัทางสังคม 

-ปัจจยัทางจิตวิทยา 

-การรับรู้ปัญหา 

-การคน้หาขอ้มูล 

-การประเมินผลทางพฤติกรรม 

-การตดัสินใจซ้ือ 

-ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แบบพฤติกรรมผูซ้ื้อผูบ้ริโภค  

ท่ีมา: ศิริวรรณและคณะ, 2538 
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1.ส่ิงกระตุ้น (stimulus) อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย (inside stimulus) และส่ิงกระตุ้น

ภายนอก (outside stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอกเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ (buying motive) ซ่ึงอาจใช้

เหตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจูงใจให้ซ้ือดา้นจิตวิทยาก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 

ส่วนคือ 

1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดสามารถ

ควบคุมและจดัใหมี้ข้ึนได ้เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ซ่ึง

ประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (product) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงามเพื่อกระตุน้

ความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ทางดา้นราคา (price)  เช่น การก าหนดราคาให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์โดย

พิจารณาลูกคา้เป้าหมาย รวมถึงส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจ าหน่าย (distribution or place) เช่น

การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึง เพื่อให้สะดวกแก่ผูบ้ริโภค และส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการขาย 

(promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ การลด แลก แจกและแถม การสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคล

ทัว่ไป 

1.2 ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ (other stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีอยู่

ภายในองคก์ร ซ่ึงบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้ประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (economic) เช่น

ภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้องผูบ้ริโภค ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล และส่ิงกระตุน้

ทางเทคโนโลยี (technological) รวมถึงส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (low and political) เช่น

การเพิ่มลดภาษีสินค้า จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความต้องการของผูซ้ื้อ และส่ิงกระตุ้นทาง

วฒันธรรม (cultural) เช่นขนบธรรมเนียมประเพณีมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้

ในเทศกาลนั้น 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ (buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ

เปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ คือวฒันธรรม สังคม ส่วนบุคคล และดา้น

จิตวทิยา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัด้านวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นสัญลักษณ์และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน โดยเป็นท่ี

ยอมรับจากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง เป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรม  
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ปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือ โดยลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ย กลุ่งอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ื้อ 

ปัจจยัดา้นบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ

ขั้นตอนวฎัจกัรชีวติครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวติ บุคลิกภาพ 

และแนวความคิดส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยภายในของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ และการใช้สินคา้ ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้เรียนรู้ ความเช่ือ 

และทศันคติ 

 

2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
ศิริวรรณ (2538) ได้ให้ความหมายของลักษณะการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การเลือก

กิจกรรมจากสองทางเลือกข้ึนไป เม่ือบุคคลมีทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือระหว่างสองตราสินค้า 
บุคคลจะอยูใ่นภาวะท่ีจะท าการตดัสินใจซ้ือ ทศันะ 4 ประการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

1. บุคคลท่ีตดัสินใจซ้ือโดยถือเกณฑเ์ศรษฐกิจ 
2. บุคคลท่ีตดัสินใจซ้ือโดยคลอ้ยตามผูอ่ื้น 
3. บุคคลท่ีตดัสินใจซ้ือดว้ยความเขา้ใจ 
4. บุคคลท่ีตดัสินใจซ้ือดว้ยอารมณ์ 

ทฤษฎีการตัดสินใจของผู ้บริโภค (decision making theory) ได้กล่าวถึงตัวแบบการ
ตัดสินใจของผู ้บริโภค (model of consumer decision making) เป็นการรวมความคิดเก่ียวกับการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ ปัจจยัน าเขา้ (input) 
กระบวนการ (process) การแสดงผลหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก (output) (ศิริวรรณ, 2538) 

1. ส่วนของปัจจยัน าเขา้ (input) เป็นอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทศันคติ และ
พฤติกรรมของผู ้บริโภค  ส่วนส าคัญของปัจจัยน าเข้าคือ กิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดและ
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมวฒันธรรม ทั้ง 2 ประการเป็นปัจจยัภายนอกซ่ึงมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix input) พยายามเขา้ถึง 
แจ้งข่าวสารและจูงใจผูบ้ริโภคให้ซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา  
กลยุทธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัน าเขา้ดา้นสังคมวฒันธรรม 
(sociocultural input) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเช่นเดียวกัน ได้แก่ ครอบครัว ชั้ นสังคม 
วฒันธรรม วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย แหล่งขอ้มูลไม่เป็นทางการ และแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีไม่ใช่ธุรกิจ 
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2. กระบวนการ (process) เพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการน้ี เราจะพิจารณาถึงอิทธิพลของ
ปัจจยัทางจิตวิทยาซ่ึงจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ  การรับรู้ การเรียนรู้หรือทศันคติ) ท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค รวมถึงปัจจยัอีก 2 ประการ คือ การรับรู้ถึงความเส่ียง (perceived 
risk) คือ ความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภคเผชิญเขาไม่สามารถคาดเดาผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการตดัสินใจซ้ือ 
และกลุ่มท่ียอมรับได้ (evoked set) หมายถึง ตราสินค้าท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือซ่ึงประกอบด้วยสินค้า
จ านวนน้อยท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคย จ าได ้และยอมรับการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
ขั้นความรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือและการประเมินทางเลือก 

3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก (output) คือ พฤติกรรมการซ้ือและการ
ประเมินหลงัการซ้ือ  

3.1 พฤติกรรมการซ้ือ (purchase behavior) ผู ้บ ริโภคมีประเภทการซ้ืออยู่  2 
ประเภท คือ ทดลองซ้ือ (trial purchase) และซ้ือซ ้ า (repeat purchase) 

3.2 การประเมินหลงัการซ้ือ (post purchase evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคใชผ้ลิตภณัฑ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการทดลองใช้ พวกเขาก็จะท าการประเมินในด้านของส่ิงท่ีพวกเขา
คาดหวงั 
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ปัจจยัภายนอก (external influences) 

ความพยายามทางการตลาดของธุรกิจ 

-ผลิตภณัฑ ์

-ราคา 

-การส่งเสริมทางการตลาด 

-ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ส่ิงแวดลอ้มดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

-ครอบครัว  

-ชั้นสงัคม  

-วฒันธรรม วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย 

-แหล่งขอ้มูลไม่เป็นทางการ 

 -แหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีไม่ใช่ธุรกิจ 

ปัจจยัน าเขา้ 

(input) 

 

 
การรับรู้ความตอ้งการ 

 

คน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ 

 

การประเมินผลทางเลือก 

 

 

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

- การจูงใจ 

-การรับรู้ 

-การเรียนรู้ 

-บุคลิกภาพ 

-ทศันคติ 

 

ประสบการณ์ 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

กระบวนการ 

(process) 

 การซ้ือ (purchase) 

-การทดลองซ้ือ 

-การซ้ือซ ้า 

การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ 

ผลลพัธ์ 

(output) 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ภาพท่ี 2.2 แบบจ าลองการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  

ท่ีมา: ศิริวรรณ, 2538 
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สรุปไดว้่าทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น ค่านิยม ทศันคติ 
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อิทธิพลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 
2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ 

ธงชยั (2535) ให้ความหมายทศันคติ คือส่ิงซ่ึงเราท าการอธิบายดว้ยวธีิการอา้งอิงถึงส่ิงท่ี
อยู่ในความนึกคิดของผู ้บริโภค ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นสาเหตุท่ีอยู่ภายในดังกล่าวน้ีเองท่ีเป็นเหตุท าให้มี
ผลกระทบต่อแบบของพฤติกรรมท่ีแสดงออก ท่ีซ่ึงเป็นส่วนท่ีสามารถสังเกตเห็นได ้พฤติกรรมของ
มนุษยเ์กิดจากทศันคติ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. K = knowledge เป็นการเกิดความรู้ เช่น ทราบไหมวา่สินคา้น้ีขายท่ีใด  
2. A = attitude เป็นการเกิดทศันคติ เม่ือเกิดความรู้ในขั้นต่อมาจะเกิดความรู้สึกชอบหรือ 

ไม่ชอบ ซ่ึง ความรู้ (knowledge) และทศันคติ (attitude) จะส่งผลไปท่ีการกระท า (practice) 
3. P = practice เป็นการเกิดการกระท า หลงัจากท่ีเกิดความรู้และทศันคติแล้ว ก็จะเกิด

การกระท า 
ศิริวรรณและคณะ (2538) ไดก้ล่าวอีกวา่โครงสร้างของการเกิดทศันคตินั้นประกอบดว้ย 

3 ส่วนคือ 
1. ส่วนของความเขา้ใจ (cognitive component) เป็นส่วนของความรู้ การรับรู้ และความ

เช่ือ ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือความคิดใดความคิดหน่ึง 
2. ส่วนของความรู้สึก (affective component) เป็นส่วนท่ีแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก ใน

ลกัษณะความพอใจหรือไม่พอใจท่ีมีต่อสินคา้ใดสินคา้หน่ึง 
3. ส่วนของพฤติกรรม  (behavior component) คือแนวโน้มในการท่ีจะมีพฤติกรรม

ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
 

2.1.4 แนวคิดการวดัทัศนคติ/ความเช่ือ/ความเห็น/ความพงึพอใจ 
เพญ็แข (2553) กล่าวถึงการประเมินทศันคติหรือความเช่ือท่ีคุน้เคยกนัมกัมีกรอบแนวคิด 

ความรู้/ทศันคติ/พฤติกรรม (KAP) หรือ ทศันคติ/พฤติกรรม (AP) รองรับ และยงัน ามาใช้ประเมิน
ความเห็น/ความพึงพอใจ บอกให้ทราบวา่ ระดบัหรือน ้ าหนกัของความเช่ือ/ความเห็นนั้น เป็นอยา่งไร 
ในบริบทนั้นๆ สอดคลอ้ง/สวนทางหรือส่งเสริม/บัน่ทอน ต่อเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาอย่างไร และหากจะ
ตอบสนองความเช่ือ/ความเห็นนั้นๆ  
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มาตรวดั   
Likert scale (assumption คือ ความเห็นของคนเรามีการแจกแจงเป็น normal curve) เป็น

การก าหนดน ้ าหนกัในค าถามแต่ละขอ้เป็น 3 หรือ 5 ระดบั ในทางสถิติ ค่า 5 ระดบัมีอ านาจแจกแจงได้
ดีกวา่ 3 ระดบั  แต่ส าหรับผูต้อบแลว้ การแยกแยะเพียง 3 ระดบั (มาก ปานกลาง น้อย) ย่อมง่ายกวา่ 5 
ระดบั (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด) สังเกตวา่ ระดบัท่ีเป็นเลขค่ี จะมีค่ากลางเพื่อให้ผูท่ี้ไม่
ตดัสินใจ (เช่น ปานกลาง เฉยๆ) นกัวชิาการท่ีไม่ชอบการตอบแบบแทงกัก๊ก็จะก าหนดระดบัเป็นเลขคู่ 
(มากท่ีสุด มาก นอ้ย นอ้ยท่ีสุด) เท่ากบัก าหนดให้ผูต้อบตอ้งเลือกขา้งใดขา้งหน่ึง ในท่ีน้ีคือ มาก หรือ
นอ้ย (เพญ็แข, 2553) 

การวเิคราะห์และน าเสนอผล 
แบบค่าน ้ าหนักคะแนนเฉล่ีย (weight mean score) เช่น มีความพึงพอใจเฉล่ีย a จาก

คะแนนเต็ม 5 โดยมองวา่ขอ้มูลเป็น ratio scale   สมมติวา่ น ้ าหนกัของค่าคะแนน มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั  หากตอบขอ้ค าถามท่ีหน่ึงวา่ “มาก” จะมี
คะแนน “4”  ถา้ตอบ “นอ้ยท่ีสุด” เท่ากบัคะแนน “1”  เม่ือรวมคะแนนทุกขอ้แลว้หารดว้ยจ านวนขอ้ก็
จะเป็นคะแนนเฉล่ียท่ีผูต้อบคนนั้นให้ไว ้ ถา้มีผูต้อบ b คน ก็จะไดค้่าคะแนนรายบุคคล b ค่าซ่ึงเม่ือ
น ามารวมกนัแลว้หารดว้ย b ก็จะไดค้่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีศึกษา (เพญ็แข, 2553)  

 
2.1.5 การศึกษาแบบจ าลองโลจิท  

อารี (2552) ได้ศึกษาถึงการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ซ่ึงแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรท่ีมีข้อจ ากัดหรือมีค่าไม่ต่อเน่ือง 

ทางเลือก (choice) ท่ีผูบ้ริโภคหรือหน่วยประกอบการจะตอ้งตดัสินใจอาจเป็นเพียง 2 ทางเลือก หรือ

มากกวา่นั้น ซ่ึงแบบจ าลองท่ีเหมาะสมกบัปัญหาในลกัษณะน้ีไดแ้ก่ แบบจ าลองสองทางเลือก (binary 

choice models) ไดแ้ก่ logit model หรือ probit model ในกรณีท่ีทางเลือกมีมากกวา่สองทาง การจ าลอง

ปัญหาอาจอยูใ่นรูป order probit หรือ multinomial logit model แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

แบบจ าลองแบบโลจิต (logit model) 

รูปแบบท่ีเห็นกนัทัว่ไปของแบบจ าลองโลจิตจะอยูใ่นรูปลอกาลิทึมของสัดส่วนความ
น่าจะเป็นซ่ึงแปลงจากสมการ (1) นัน่คือ 

    ln '
1

i
i

i

p
x

p


 
 

 
     (1) 
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ซ้ าย มื อของสมการ  (1 ) เรี ยกว่ า  log of the odd เม่ื อ  p มี โอก าส  ของการ เลื อก  และ  

( 1  – p )  คือโอกาสของการไม่เลือก แต่เน่ืองจาก p หรือความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเลือก เป็นส่ิง

ท่ีสังเกตไม่ไดจึ้งตอ้งอาศยัการสังเกตจากการตดัสินใจไปแลว้นัน่คือ y* เม่ือ y*  > 0, y = 1 แสดงวา่ผู ้

เลือกตดัสินใจและได้เลือกแล้ว y* ≤ 0, y = 0 เม่ือตดัสินใจและปฏิบติัแล้วว่าไม่เลือก อย่างไรก็ตาม

พฤติกรรมการเลือกของผูค้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประเภทซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกหรือตวัแปรอธิบาย 

ดงันั้น p จึงถูกอธิบายดว้ยปัจจยั x และตวัแปรสุ่ม u  

ผลลัพธ์ของ (1) ก็คือค่า   จากการประมาณด้วย maximum likelihood เม่ือได้ค่า   แล้วจะ

สามารถประมาณ ค่าความน่าจะเป็นท่ี yi = 1 ไดเ้ม่ือก าหนดค่า ix  

�̃� =
𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖

′�̃�)

(1+𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖
′�̃�))

=
1

1+𝑒𝑥𝑝
−𝑥𝑖

′�̃�
     (2) 

ส าหรับผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อความน่าจะเป็น (p) ค  านวณไดจ้ากสมการท่ี (3) 

𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑥𝑖𝑘
=  

𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖
′�̃�)

(1+𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖
′�̃�))

2  𝛽𝑘        (3) 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2.1 การศึกษางานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

การทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคพบว่ามีงาน

ของพชันี (2542) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนในภาคเหนือ ซ่ึงเป็น

การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมในการด่ืมกาแฟ และความคิดเห็นต่อการบริโภครวมถึงความคิดเห็น

เก่ียวกบัความแตกต่างทางด้านรสชาติ โดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 

ตัวอย่างเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยใช้วิธีฟรีด์แมนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ chi-square พบว่า

ผูบ้ริโภคเร่ิมด่ืมกาแฟในช่วงอายุ 16 - 25 ปี และด่ืมประมาณ 1 - 2 ถว้ย ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย 100 - 200 บาท

ต่อเดือน ส่วนเหตุผลในการด่ืมเน่ืองจาก ด่ืมแล้วกระปร่ีกระเปร่า พึงพอใจในรสชาติและนิยมด่ืม

กาแฟส าเร็จรูป จากการชิมตวัอยา่งกาแฟนัน่มีความแตกต่างกนัโดยผูท้ดลองชอบรสชาติของกาแฟคัว่

บด และในงานของศรัญญา (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าลูกพรุนสกดัของคนท างานใน

กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด่ืมกาแฟ ความคิดเห็นต่อการบริโภค



 

13 

ผลิตภณัฑ์กาแฟรวมถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัความแตกต่างของรสชาติกาแฟ ซ่ึงไดใ้ชส้ถิตท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์เชิง

อนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างแบบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(one way anova) และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน (pearson correlation) โดย

สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง พบวา่ ประชากรท่ีบริโภคน ้ าลูกพรุนสกดั คือ เพศหญิง มี

อายุอยู่ระหว่าง 26 - 30 ปี ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท เลือกซ้ือน ้ าลูกพรุนสกดัมาบริโภคยี่ห้อวีตา้มากท่ีสุด เลือก

ซ้ือน ้ าลูกพรุนสกดัมาด่ืมในช่วงเวลาก่อนนอนมากท่ีสุด เลือกซ้ือน ้ าลูกพรุนสกดัมาด่ืมนานกวา่ 6 วนั

ต่อคร้ังมากท่ีสุด เลือกซ้ือน ้าลูกพรุนสกดัแบบขวดแกว้ขนาดเล็กมากท่ีสุด เลือกซ้ือน ้ าลูกพรุนสกดัคร้ัง

ละ 1 - 3 ขวด มากท่ีสุด เลือกซ้ือน ้ าลูกพรุนสกดัจากร้านคา้โมเดิร์นเทรดมากท่ีสุด เลือกซ้ือน ้ าลูกพรุน

สกดัดว้ยเหตุผลดา้นคุณค่าทางโภชนาการมากท่ีสุด และเลือกซ้ือน ้ าลูกพรุนสกดัมาบริโภคดว้ยตวัเอง

มากท่ีสุด 

 

2.2.2 การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมและทศันคติของผู้บริโภค 

การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคพบว่ามี

งานของอนุกูล (2551) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยั รามค าแหงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม รวมถึง

เปรียบเทียบความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัศึกษา โดยสัมภาษณ์นักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค าแหงปี  2550 จ านวน 1,351 ตวัอย่าง โดยจะใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ทางด้าน

ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคน ามาวิเคราะห์หาค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที ค่าสถิติเอฟ ค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เชพเฟ่ และ ANOVA พบว่า

การเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพศหญิงมีความรู้ในการบริโภค

อาหารสูงกวา่เพศชาย นกัศึกษามีความเช่ือ ความรู้สึกวา่อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นต่อร่างกาย ต่อการท างาน 

การเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้นนกัศึกษาจากภูมิภาคจะอาศยัตาม

หอพกัซ่ึงไม่มีโอกาสปรุงอาหารเองตอ้งรับประทานอาหารจากร้านอาหารจึงเลือกรับประทานอาหาร

ตามสะดวก ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัศึกษาแตกต่างกนั ตามตวัแปรคือ 

ระดับชั้นปีท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา 
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ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูป้กครองและอาชีพของผูป้กครอง  ดา้นทศันคติกบัพฤติกรรมนกัศึกษาท่ี

ไดรั้บการปลูกฝังใหเ้ห็นประโยชน์และความส าคญัของอาหาร และโภชนาการ จะมีทศันคติท่ีดีต่อการ

บริโภคอาหารท่ีมีผลต่อสุขภาพ และส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค และใน

งานวิจยัของอารี (2552) ไดท้  าการศึกษาการน าร่องโครงการทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส้ม

สายน ้ าผึ้งโดยตอ้งการทราบพฤติกรรมการซ้ือการบริโภคและทศันคติต่อส้มท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่าง

ของส้มปลอดภยัจากสารเคมีและส้มอินทรียโ์ดยใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์จ านวน 

420 ตวัอย่าง ทั้งยงัมีการใช้ logit model แบบ binary response พบว่าผูบ้ริโภคทั้งในอ าเภอเมืองและ

อ าเภอรอบนอกมีพฤติกรรม และทศันคติต่อส้มสายน ้ าผึ้งไม่แตกต่างกนั ลกัษณะของส้มสายน ้ าผึ้งท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการคือมีผิวสวย ผิวสีเหลืองปนเขียว และผลขนาดกลางข้ึนไปและมีรสชาติหวานอม

เปร้ียว แหล่งซ้ือท่ีนิยมมากท่ีสุดคือตลาดนดัและตลาดสดทัว่ไป 

 

2.2.3 การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการยอมรับของผู้บริโภค 

การทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองเก่ียวกบัการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภค พบว่ามีงาน

ของถนดั (2539) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเกลือเสริมไอโอดีนของประชาชน อ าเภอสันติสุข 

จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้เกลือเสริมไอโอดีน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ

เกลือไอโอดีน โดยใช้ chi-square เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และสัมภาษณ์ 143 ครัวเรือน ซ่ึงมีตวั

แปรคือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความถ่ีในการบริโภค แหล่งจ าหน่าย ราคา พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงและรายไดสู้งมีแนวโนม้ท่ีจะใชเ้กลือเสริมไอโอดีน ส่วนการรับรู้ภาวะ

คอพอกของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการใช้เกลือเสริมไอโอดีนอย่ามีนัยส าคัญ ด้านปัจจัย

การตลาดคือความสะดวกในการซ้ือ การมีจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอ และราคาเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ

ยอมรับเกลือเสริมไอโอดีน และในการศึกษาของจุฑามาศ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ

การผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกรในต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อทราบลกัษณะการผลิตและปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการผลิตผกัปลอดสารพิษและ

ท าการสัมภาษณ์ตัวอย่าง 105 ตัวอย่าง ใช้วิ ธี  multinomial logistic regression ในการวิ เคราะห์

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ซ่ึงประกอบด้วยตวัแปร 8 ตวั คือ ระดบัการศึกษา เพศ อายุ ตน้ทุน การ

ส่งเสริมและการให้ความรู้ของเจา้หน้าท่ี ขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการผลิตผกั การค านึงถึงสุขภาพของ

เกษตรกร และการค านึงถึงสุขภาพของผูบ้ริโภค พบวา่การเพิ่มข้ึนของอายุเกษตรกร จ านวนคร้ังของ
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การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการผลิตผกัปลอดสารพิษ ความถ่ีในการเขา้มาส่งเสริมและให้ความรู้

ของเจา้หนา้ท่ี ตลอดจนการลดลงของตน้ทุนการผลิตเป็นปัจจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการผลิตผกั

ปลอดสารพิษของเกษตรกร  

ในการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อขา้วโพดท่ีเสริมโปรวิตามิน เอ ในเมืองมาพูโต 

โมซัมบิกของ Robyn and Nelson (2008) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและทศันคติเก่ียวกับ

ขา้วโพดเสริมโปรวิตามิน เอ ไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ผลการตอบรับขา้วโพดท่ีเสริมโปรวิตามิน เอ 

รวมทั้งผลการทดสอบรสชาติและการตรวจสอบการวางจ าหน่าย และท าการจดัล าดบัค่าเฉล่ียของ

รสชาติ เน้ือสัมผสั และลกัษณะของขา้วโพด การเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัของเน้ือสัมผสัและ

รสชาติระหว่างข้าวโพดปกติกับข้าวโพดเสริมสารอาหาร ใช้ probit model ในการวิเคราะห์และ

สัมภาษณ์จ านวน 201 ตวัอยา่งพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ คือ ขนาดของครอบครัว จ านวนของ

เด็กเล็กในครอบครัว สารอาหารท่ีหลากหลาย และรสนิยมของผูบ้ริโภค ในส่วนทศันคติของผูบ้ริโภค

จะมองวา่ขา้วโพดเสริมสารอาหารมีขอ้เสียมากกวา่ขา้วโพดธรรมดา  

นอกจากน้ี Wim (2005) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัทางดา้นสังคมความคิดและทศันคติ ท่ีมีผล

ต่อการยอมรับอาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภคและสัมภาษณ์จ านวน 215 ตวัอย่าง ใช้ probit model 

เป็นเคร่ืองในการวิเคราะห์เพื่อทราบปัจจยัทางดา้นสังคม ปัจจยัทางดา้นความคิดและทศันคติ ความ

เช่ือในดา้นคุณประโยชน์ของอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีต่อร่างกาย พบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงและผู ้

ท่ีมีอายุสูงท่ีจะให้ผลการยอมรับ โดยค านึงถึงประโยชน์ของอาหารมากกวา่รสชาติ และความเช่ือท่ีวา่

อาหารเพื่อสุขภาพส่งผลดีต่อร่างกายท าให้อาหารเสริมสุขภาพไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค รวมทั้ง

ปัจจยัทางสังคมมีอิทธิพลซ่ึงท าใหเ้กิดการยอมรับในอาหารเสริมสุขภาพเช่นกนั 

 

2.2.4 การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการซ้ือของผู้บริโภค 

ในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เช่นงานของสุกญัญา (2548) ไดศึ้กษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเก็บ

ขอ้มูลจากประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านขายยา จ านวน 240 ตวัอยา่ง ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และท าการวิเคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองโลจิต พบวา่ ร้อยละ 87.5 เคย

ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ซ่ึงร้อยละ 50.6 ของกลุ่มท่ีเคยซ้ือมีแผนท่ีจะซ้ือต่อไปในอนาคต โดยวิตามิน

รวมมีผูบ้ริโภคมากท่ีสุดตวัแปรอิทธิพลจากเพื่อน ตวัแปรจุดมุ่งหมายในการรักษาโรค และตวัแปรจูง
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ใจจากส่ือโฆษณามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จากส่ือ

โฆษณามากท่ีสุด รองลงมาคือนิตยสาร และญาติหรือเพื่อน และมีงานท่ีมีแนวทางการศึกษาท่ี

คล้ายคลึงกนัคืองานของศิรินพรรณ (2554) ซ่ึงได้ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือส้ม

พนัธ์ุสายน ้ าผึ้งของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบพฤติกรรม

ในการเลือกซ้ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือส้มพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ ง โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง

ผูบ้ริโภคส้มพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ งจ  านวน 200 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจิต ด้วยวิธีการ

ประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุดและประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (marginal effects) พบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงมีอาชีพ

เป็นพนักงาน ลูกจ้างบริษทั  นิยมซ้ือในตลาดสด คร้ังละ 1 – 2 กิโลกรัม และปัจจยัด้านสถานท่ีจดั

จ าหน่าย มีผลต่อการซ้ือส้มพนัธ์ุสายน ้ าผึ้งมากท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีท่ีสามารถหาซ้ือได้

ง่าย และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของส้ม นอกจากน้ีคุณลกัษณะของส้มท่ีมีรสชาติหวานอมเปร้ียว

และมีความสดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั   

 

2.2.5 การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วกบัคุณสมบัติของไข่โอเมก้า 3 

ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติของไข่ไก่โอเมก้า 3 พบว่ามีหลายท่านได้
ท าการศึกษาไว้อย่างเช่นงานวิจัยของ Jiang and Sim (1993)ได้ศึกษาการบริโภคไข่ เสริม n - 3 
polyunsaturated fatty acid  ต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณไขมันในเลือดทดลองในอาสาสมัคร
นกัศึกษาเพศชาย อายุ 23 ปีท่ีมีสุขภาพแข็งแรงดี แบ่งกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม เพื่อทดลองเปรียบเทียบผล
การบริโภคระหวา่งไข่ไก่ปกติและไข่ไก่เสริม n - 3 PUFA ผลท่ีได ้คือ ในกลุ่มผูบ้ริโภคไข่ไก่ปกติจะมี
ปริมาณโคเลสเตอรอลในกระแสเลือด (TC) และระดบัไขมนัเลว (LDL) เพิ่มสูงข้ึน แต่ในผูท่ี้บริโภค
ไข่ไก่เสริม n - 3 PUFA กลบัมีค่าคงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง ไปจากเดิม การบริโภคไข่ปกติ 2 ฟอง/วนั 
ไม่มีผลต่อระดบัของ HDL - C และปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือด (TC) แต่การบริโภคไข่เสริม n - 3 
PUFA มีผลท าให้ค่า HDL - C เพิ่มข้ึน (p < 0.05) และปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือด (TC) ลดลง 
 (p < 0.01) ในการบริโภคไข่ปกติจะท าให้อตัราส่วนของ HDL - C/TC และ HDL - C/LDL - C ลดลง 
แต่ในทางตรงกนัขา้มกบัการบริโภคไข่เสริม n - 3 PUFA นั้นท าใหอ้ตัราส่วนทั้งสองค่าเพิ่มข้ึน  

ในงานวิจยัของ Lee et al. (2003) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการบริโภคไข่เสริมโอเมก้า 3 และ

ปริมาณไขมนัในน ้ าเหลือง เป็นการศึกษาปริมาณของ Omega - 3 Fatty Acids ท่ีเพิ่มข้ึนในไข่ และผล

ของการบริโภคไข่เสริมโอเมกา้ 3 ต่อระบบน ้ าเหลืองทดลองในกลุ่มผูบ้ริโภค เพศชายอายุ 16 ปี ซ่ึงมี
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ภาวะโคเลสเตอรอลสูง และเพศหญิง ซ่ึงมีระดบัความเขม้ขน้ของโคเลสเตอรอลในน ้ าเหลืองท่ี 5.17 - 

7.76 mmol/L (200 - 300 mg/dL) ท าการแบ่งกลุ่มรักษา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ควบคุมการบริโภค โดยไม่

บริโภคไข่ กลุ่มท่ี 2 เพิ่มการบริโภคไข่โดยใชไ้ข่ปกติ 12 ฟอง/สัปดาห์ และกลุ่มท่ี 3 บริโภคไข่เสริมโอ

เมกา้ 3 จ านวน 12 ฟอง/สัปดาห์ ผลท่ีไดพ้บวา่ การกลุ่มท่ีบริโภคไข่เสริมโอเมกา้ 3 จะมีปริมาณไขมนั

ในน ้ าเหลืองน้อยกว่ากลุ่มผูบ้ริโภคไข่ปกติ และไม่บริโภคไข่ คือ 1.18 g/วนั, 0.71 g/วนั และ 0.81 

 g/วัน  และจากตัวอย่างท่ีน ามาวิ เคราะห์  พบว่าการบริโภคไข่โอเมก้า 3 ไม่ มีผลต่อปริมาณ

โคเลสเตอรอลในเลือด หรือความเขม้ขน้ของไตรกลีเซอรอล 

ในส่วนของทองทิว (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะไข่ไก่สด

ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 300 ตวัอยา่ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบลกัษณะ

การซ้ือและคุณลกัษณะของไข่ไก่ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคกบัคุณลกัษณะของไข่ไก่ และเพื่อทราบคุณลกัษณะไข่ไก่ท่ีเหมาะสมกบัส่วนตลาดแบบต่างๆ 

โดยออกแบบการศึกษาดว้ยวิธีการ traditional conjoint analysis พบวา่ดา้นพฤติกรรมการบริโภคและ

การซ้ือไข่ไก่สด จะบริโภคไข่ไก่ 3-4 วนัต่อสัปดาห์ และเวลาเชา้นิยมบริโภคมากท่ีสุด โดยจะนิยมซ้ือ

ไข่ไก่ในขนาดเบอร์ 0 ซ่ึงซ้ือในบรรจุภณัฑ์ขนาด 12 ฟอง ผลการวิเคราะห์ conjoint analysis พบว่า

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะไข่ไก่ชนิดเสริมสารอาหาร

โอเมกา้ 3/DHA และใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจซ้ือต่อคุณลกัษณะดา้นราคาของไข่ไก่สดมากท่ีสุด 

ส่วนผลการศึกษาศกัยภาพตลาดไข่ไก่สด โดยจ าลองตลาดดว้ยวีธีอรรถประโยชน์สูงสุดโดยใชไ้ข่ไก่

ขนาดเบอร์ 3 ในการวิเคราะห์ พบวา่ไข่ไก่ท่ีมีลกัษณะธรรมดา (ไม่มีการเสริมโอเมกา้ 3/DHA) ราคา

เฉล่ีย 32 บาท/ 10 ฟอง บรรจุในถุงพลาสติก ผลิตในโรงเรือนแบบปิด และแสดงขอ้มูลความสดใหม่มี

ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงในผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม ส่วนไข่ไก่ท่ีมีลกัษณะเสริมโอเมกา้ 3/DHA 

บรรจุในถุงพลาสติก ราคาเฉล่ียประมาณ 30 บาท/ 10 ฟอง ผลิตในโรงเรือนแบบปิด และแสดงขอ้มูล

ความสดใหม่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงในผูบ้ริโภคอายุนอ้ยรายไดไ้ม่สูง  ส าหรับไข่ไก่ท่ีมี

ลกัษณะธรรมดาบรรจุในถุงพลาสติก ราคาเฉล่ียประมาณ 25 บาท/ 10 ฟอง ผลิตในโรงเรือนแบบปิด 

และไม่แสดงขอ้มูลความสดใหม่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงในผูบ้ริโภคอายมุากและมีรายได้

สูง   

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นพบว่ามีการศึกษาท่ีเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรม 

ทศันคติ การยอมรับ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภค ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของไข่ไก่โอ
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เมก้า 3  แต่ยงัไม่มีงานวิจยัใดศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมก้า 3 ซ่ึงการทบทวน

วรรณกรรมแสดงให้เห็นวา่มีการใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ท่ีหลากหลายเช่นการวิเคราะห์ดว้ย chi-

square การวิเคราะดว้ย probit model และการวิเคราะห์ดว้ย logit model ซ่ึงการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมก้า 3 ไดเ้ลือกใช้การวิเคราะห์ด้วย logit model ด้วยวิธีการประมาณภาวะความ

น่าจะเป็นสูงสุดและประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (marginal effects) และพบว่าปัจจัยท่ีน ามา

วเิคราะห์ในแบบจ าลองท่ีเหมือนกนัประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล เป็นตน้ 

 

2.3 ข้อมูลเกีย่วกบัโอเมก้า 3 
เจลสแควร์ดอทคอม (2554) ไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัโอเมกา้ 3 วา่โอเมกา้ 3 คือไขมนัไม่อ่ิมตวั

ชนิดหน่ึง ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายโดดเด่นกวา่ไขมนัไม่อ่ิมตวัทัว่ไป  ซ่ึงไขมนัโอเมกา้ 3 แบ่งออกเป็น 
3 ชนิดดงัน้ี ชนิดแรกเรียกวา่ กรดอลัฟาไลโนเลอิก (ALA) พบมากในน ้ ามนัลินสีดซ่ึงไดจ้ากเมล็ดแฟล
กซีด (flax seed) วอลนทั ถัว่เหลือง ถัว่อ่ืนๆ น ้ ามนัมะกอก และพืชตระกูลน ้าเตา้ (winter squash) ชนิด
ท่ีสองเรียกว่า กรดไอโคสะเปนเตโนอิก (EPA) และชนิดท่ีสามเรียกว่ากรดโดโคซาเฮกเซโนอิก 
(DHA)  

ทั้งสองตวัหลงัน้ีคือ EPA และ DHA พบมากในน ้ ามนัปลาทุกชนิด โดยเฉพาะปลาทะเลน ้ าเยน็ 
เช่นปลาแซลมอน รวมทั้งหอยท่ีมีสองฝา (scallop) และกุง้ใหญ่ นอกจากน้ีปลาน ้าจืดก็มีไขมนัโอเมกา้ 
3 เช่นกนั  

ประโยชน์ของไขมนัโอเมกา้ 3 ในช่วงวยัต่างๆไวด้งัน้ี (เจลสแควร์ดอทคอม,2554) 
omega 3 กบัทารกและสตรีมีครรภ์ นั้นพบวา่ DHA ในน ้ ามนัปลา หรือ omega 3 มีความจ าเป็น

ต่อการพฒันาของจอตาและสมองของทารก แต่ทารกไม่สามารถสังเคราะห์ DHA ไดด้ว้ยตนเอง ตอ้ง
อาศยัจากน ้ านมแม่ โดย FAO และ WHO ระบุว่า ทารกแรกเกิดควรไดรั้บ DHA ไม่ต ่ากว่าวนัละ 40 
มิลลิกรัมต่อน ้าหนกัตวัหน่ึงกิโลกรัมมารดาและหญิงท่ีให้นมบุตรจึงควรบริโภค DHA อยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อให้ DHA ท่ีไดรั้บ ส่งต่อไปยงัลูกโดยผ่านทางรกและน ้ านม ซ่ึงจะป้องกนัการคลอดก่อนก าหนด
และทารกน ้าหนกัต ่ากวา่เกณฑ์ และการมีปริมาณกรดไขมนั omega 3 ในสมองต ่า ท าใหเ้ป็นโรคสมาธิ
สั้ นในเด็ก รวมถึงสตรีตั้งครรภ์ท่ีไดรั้บ omega 3 ไม่เพียงพอ มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความดนัโลหิตสูง
ขณะคลอด(preclampsia) และมกัมีภาวะซึมเศร้าหลงัคลอด (ostpartum depression) 

omega 3 กับเด็กวยัเรียนรู้ พบว่า DHA ในน ้ ามนัปลา หรือ omega 3 เป็นส่วนหน่ึงของเซลล์
สมองและเซลล์ประสาทซ่ึงมีผลต่อสติปัญญา หากร่างกายขาด DHA จะท าให้เซลล์สมองและเซลล์
ประสาทขาดประสิทธิภาพไปด้วย เด็กในวยัน้ี จึงควรได้รับ DHA ในปริมาณท่ีเหมาะสม เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของสมอง 
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omega 3 กบัวยัท างานนั้น คนในวยัท างานมกัประสบความเครียดอยูเ่สมอ นัน่เป็นเพราะสมอง
ท างานหนักเกินไป หรือ อีกนัยหน่ึงเป็นเพราะร่างกายขาด DHA และเม่ือได้รับ DHA ในน ้ ามัน
ปลา  หรือ omega 3 ในปริมาณท่ีเหมาะสม DHA จะผ่านเขา้ไปเสริมสร้างการเจริญเติบโตของปลาย
ประสาทของเซลล์สมองท่ีเรียกวา่ เดนไดรท์ (dendrite) ซ่ึงท าหน้าท่ีถ่ายทอดสัญญาณและผา่นขอ้มูล
ระหว่างเซลล์สมองด้วยกนั ท าให้สมองท างานดีข้ึน หากรับประทานอาหาร ท่ีมี DHA จ านวนมาก
อยา่งสม ่าเสมอ จะท าให้สัดส่วนของ DHA ในสมองสูงข้ึน ซ่ึงหมายความวา่ ความเครียดจะลดลง และ
ท างานไดดี้ยิง่ข้ึน 

omega 3 กบัผูสู้งอาย ุส าหรับผูสู้งอายจุะเกิดภาวะสมองเส่ือม หรือโรคอลัไซเมอร์ไดง่้ายกวา่คน
ในวยัอ่ืนๆโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แต่จากการทดลองโดยการให้ DHA ในน ้ ามนั
ปลา  หรือ omega 3 แก่ผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์ในโรงพยาบาล คิชิไคกนั ประเทศญ่ีปุ่น ปรากฎวา่ เม่ือได้
มีการทดสอบความฉลาดดา้นภาษาและกิริยาท่าทาง เช่น ความสามารถในการค านวณ ความสามารถ
ในการตดัสินใจ และประสิทธิภาพระดบัสูงกลุ่มผูป่้วยท่ีได้รับ DHA เป็นเวลา 6 เดือนจะมีขอบข่าย
อาการท่ีดีข้ึนมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ DHA ในน ้ามนัปลา โอเมกา้ 3 หรือ omega 3 อยา่งเห็นไดช้ดั 
 
 


