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บทที ่7 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

7.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชผู้ต้อบท่ีเป็น

ผูบ้ริโภคไข่ไก่ปกติทัว่ไป มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือการบริโภคไข่ไก่โดยทัว่ไป

รวมถึงทศันคติท่ีมีต่อการบริโภคไข่ไก่โอเมกา้ 3 และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชข้อ้มูลจากสุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคแบบบงัเอิญ (random sampling) 

จ  านวน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงใช้วิธีเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามตามสถานท่ีต่างๆ เช่นร้านโมเดิร์นเทรด 

ตลาด สวนสุขภาพ เป็นตน้ จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 

3 โดยใช้แบบจ าลองโลจิทด้วยวิธีวิเคราะห์การประมาณค่าภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum 

likelihood estimates: MLE) และค านวณค่า marginal effect สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

จากการสุ่มตวัอย่างขา้งตน้ปรากฎวา่ตวัอยา่งประกอบดว้ยเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึงมีจ านวนท่ี

ใกลเ้คียงกนัตามการออกแบบของโครงการ โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.5 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

48.5 โดยท่ีอายุของผูต้อบแบบสอบถามนั้นพบวา่ อายุท่ีตอบมากท่ีสุดอยูใ่นช่วง 20-29 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 32.5 ทางดา้นการศึกษาส่วนมากส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมปลายถึงร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ

ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 25.5 ส าหรับอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามนั้นมีอาชีพรับจา้งร้อยละ 21.8 

อาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัวมีร้อยละ 21 ส่วนนักศึกษามีร้อยละ 20 ด้านสุขภาพเก่ียวกับโรค

ประจ าตวัท่ีตอ้งระวงัในการบริโภคอาหาร พบวา่ส่วนมากเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจ าตวั 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นั้นมีรายได ้5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.5 

 

7.1.1 พฤติกรรมการบริโภคและหรือการซ้ือ 

ในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคและหรือการซ้ือไข่ไก่ปกติทัว่ไปจะสามารถอธิบายถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อไข่ไก่โอเมกา้ 3 ดว้ยเน่ืองจากไข่ไก่โอเมกา้ 3 มีลกัษณะองคป์ระกอบไม่



 

64 

ต่างไปจากไข่ไก่ปกติท่ีสามารถบริโภคไดเ้ช่นเดียวกบัไข่ไก่ทัว่ไป เพียงแต่ไข่ไก่โอเมกา้ 3 มีการเพิ่ม
คุณค่าทางอาหารดว้ยการเสริมโอเมกา้ 3 เขา้ไป โดยทุกคนเป็นผูบ้ริโภคไข่ไก่โดยการบริโภคนั้นมีผูท่ี้
บริโภคมากกว่าหรือเท่ากับ 3 วนัต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 55.3 และผูบ้ริโภคน้อยกว่า 3 วนัต่อ
สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 48.8 เพศชายมีความถ่ีในการบริโภคไข่ไก่ต่อสัปดาห์มากกวา่เพศหญิง โดยผูท่ี้
มีช่วงอายุตั้งแต่น้อยกวา่ 20 ปี ไปจนถึงผูท่ี้มีช่วงอายุ 59 ปี จะมีการบริโภคไข่ไก่มากวา่หรือเท่ากบั 3 
วนั/สัปดาห์ ส่วนผูท่ี้มีช่วงอายุมากกวา่ 60 ปีจะบริโภคไข่ไก่นอ้ยกวา่ 3 วนัต่อสัปดาห์ แต่ทั้งน้ีเพศและ
อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการบริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรงไม่มีโรคประจ าตวัจะมีการบริโภคไข่ไก่มากวา่หรือเท่ากบั 3 วนั/สัปดาห์มาก ส่วนผูบ้ริโภคท่ี
มีโรคประจ าตวัการบริโภคไข่ไก่จะนิยมบริโภคนอ้ยกวา่ 3 วนั/สัปดาห์ ซ่ึงพบวา่ลกัษณะความถ่ีในการ
บริโภคมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

เม่ือกล่าวถึงวิธีการบริโภคของผูบ้ริโภคส่วนมากผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยัต่างนิยมการบริโภค
ประเภทอาหารจานไข่ไดแ้ก่ ไข่ทอดคิดเป็นร้อยละ 50.5 ของจ านวนทั้งหมด รองลงมาคือประเภทตม้คิด
เป็นร้อยละ 17.3 และประเภทน่ึงคือไข่ตุ๋นมีเพียงร้อยละ 2.0 ส าหรับความนิยมบริโภคประเภทน าไป
ประกอบเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารอ่ืนนั้นมีผูเ้ลือกบริโภคจ านวน 103 ราย ส่วนใหญ่นิยมน าไปผดักบั
ส่วนผสมอ่ืนๆ เช่น ขา้วผดั ไข่ผดัแหนม และผดัอ่ืนๆถึงร้อยละ 46.6 ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ต่อคร้ังนั้น
ส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคคร้ังละ1 ฟอง รองลงมาคือ 2 ฟอง ส่วนในปริมาณอ่ืนนั้นมีเพียงเล็กน้อย โดย
คิดเป็นร้อยละไดด้งัน้ีคือ ร้อยละ 54.3 ร้อยละ 38.3 ตามล าดบั และพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีโรคประจ าตวัจะ
บริโภคไข่ไก่เพียงคร้ังละ 1 ฟองเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงลกัษณะปริมาณการบริโภคต่อคร้ังมีความสัมพนัธ์กบั
สุขภาพของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

ทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ปกติทัว่ไป พบวา่เป็นผูท่ี้ซ้ือไข่ไก่จ านวน 332 รายคิดเป็นร้อย

ละ 83 และมีผูท่ี้มีส่วนช่วยในการเลือกซ้ือไข่ไก่ รวมถึงผูท่ี้ไม่ใช่เป็นผูซ้ื้อนั้นมีจ านวนอย่างละ 34 

ตวัอย่าง เท่าๆกันโดยคิดเป็นร้อยละ 8.5 เท่ากัน และนิยมเลือกซ้ือไข่ไก่ในตลาดสดมากท่ีสุดเป็น

อนัดบั 1 ในการซ้ือไข่ไก่โดยการส ารวจจากผูต้อบจ านวน 332 ราย พบวา่ผูซ้ื้อหลกัๆส่วนใหญ่จะซ้ือ

ไข่ไก่ในปริมาณ 10 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 60.2 ของผูซ้ื้อทั้งหมด และในปริมาณ 30 ฟองผูซ้ื้อนิยมซ้ือ

เป็นล าดบัท่ี 2 โดยคิดเป็นร้อยละ 13.0 ส่วนล าดบัท่ี 3 คือขนาดปริมาณ 12 ฟองก็มีผูซ้ื้อถึงร้อยละ 10.2 

นอกจากน้ีขนาดของไข่ไก่ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือไข่ไก่ขนาดเบอร์ 0 มากท่ีสุดถึงร้อยละ 38.9 ล าดบัท่ีสอง

ไดแ้ก่เบอร์ 1 ร้อยละ 31.6 ล าดบัท่ี 3 คือเบอร์ 2 ร้อยละ 13.9 และขนาดเบอร์ 3 มีผูซ้ื้อร้อยละ 6.9 
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7.1.2 ทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อไข่ไก่โอเมก้า 3 

ทศันคติท่ีมีต่อไข่ไก่โอเมก้า 3 มีผูท่ี้รู้จกัและเคยบริโภคไข่ไก่โอเมก้า 3 จ านวน 66 ราย 
ส่วนผูท่ี้รู้จกัแต่ไม่เคยบริโภคมีจ านวน 75 ราย และผูท่ี้ไม่รู้จกัไข่ไก่โอเมกา้ 3 เลยมีจ านวนถึง 259 ราย 
ส าหรับทศันคติเก่ียวกบัความเช่ือวา่ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์จากโอเมกา้ 3 ท่ีไดเ้สริมเขา้ไปในไข่ไก่
อยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.76 คะแนน เม่ือถามถึงทศันคติทางดา้นสุขภาพหากผูบ้ริโภคได้
บริโภคไข่ไก่โอเมกา้ 3 ปรากฎว่าผูบ้ริโภคมีความกงัวลอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด โดยมีระดบัคะแนนอยู่ท่ี 
1.39 คะแนน ในส่วนของโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีโอเมก้า 3 มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ 2.13 
คะแนนซ่ึงอยู่ในระดบัความสนใจน้อย ทางดา้นความคิดว่าสินคา้ท่ีมีการเสริมโอเมกา้เป็นส่ิงฟุ่มเฟือย
หรือจ าเป็นนั้น พบว่าอยู่ในระดบัความคิดท่ีว่าเป็นสินค้าท่ีไม่ฟุ่มเฟือยโดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.04 
คะแนน ในส่วนการโฆษณาสินคา้ไข่ไก่โอเมก้า 3 ผูท่ี้เคยเห็นโฆษณามีความสนใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.21 ดา้นความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของโอเมกา้ 3 นั้นปรากฏวา่ผูต้อบเป็นผู ้
ท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของโอเมก้า 3 เลย และระดบัของคะแนนความรู้เท่ากบั 0.62 คะแนน
เท่านั้ น ส าหรับการให้ราคาไข่ไก่โอเมก้า 3 นั้ นไม่ข้ึนอยู่กับทัศนคติความเช่ือว่าผูบ้ริโภคจะได้รับ
ประโยชน์จากไข่ไก่โอเมกา้ 3 ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
7.1.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมก้า 3 

ผูบ้ริโภคตวัอยา่งจ านวน 245 ราย ให้ความส าคญักบักลยุทธ์การตลาดทั้ง 4 ดา้นคือปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย และดา้นอ่ืนๆโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก และให้ความส าคญัสูงสุดไดแ้ก่ ความสดใหม่ของไข่ไก่โอเมกา้ 3 การมีลากระบุถึงท่ีมาและวนัท่ี
ผลิต การหาซ้ือไดง่้าย และการใหค้วามรู้ถึงประโยชน์ของไขไก่โอเมกา้ 3  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัสดใหม่ของไข่ไก่โอเมกา้ 3 โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.30 และการมีฉลากระบุถึงท่ีมา และวนั เดือน ปี ท่ีผลิตมีค่าเฉล่ีย 4.21 ซ่ึงให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด นอกจากน้ีปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ในข้ออ่ืนนั้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ตรายี่ห้อมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ คุณค่าทางอาหารจากไข่ไก่โอเมก้า 3 ขนาดของไข่ไก่โอเมก้า 3 รวมถึงการมี
บรรจุภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะและมีหลายขนาดใหเ้ลือกซ้ือ 

ปัจจยัดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย ผูต้อบก็ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในขอ้
ท่ีวา่ไข่ไก่โอเมกา้ 3 โดยจะตอ้งหาซ้ือไดง่้ายท่ีมีคะแนนเฉล่ียถึง 4.22 คะแนน ส่วนการมองเห็นไดง่้าย
ในชั้นวางและหยบิง่ายมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.88 คะแนนซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก  
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ในส่วนของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนัโดยการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอผูต้อบให้ความส าคญัถึง 4.05 คะแนนส่วนการลด แลก แจก แถมท่ีเป็น
โปรโมชัน่มีคะแนน 3.56 คะแนน  

ส่วนของดา้นอ่ืนๆเช่นการให้ความรู้ถึงประโยชน์ของไข่โอเมกา้ 3 มีคะแนนเฉล่ีย 4.23 
คะแนนโดยมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนความรักสุขภาพ และความตอ้งการบริโภคของ
สมากชิกในครอบครัว ก็มีคะแนนการให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 4.07 
คะแนน 3.86 คะแนนตามล าดบั 

การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือไข่ไก่โอเมก้า 3 โดยใช้แบบจ าลองโลจิต ด้วยวิธี 
maximum likelihood estimates และค านวนค่า marginal effect จากโปรแกรม Limdep vertion 9.0 ใน
การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 
3 ของตวัอยา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติรวม 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ระดบัรายได ้(INC) มีผลต่อโอกาสการซ้ือ
ไข่ไก่โอเมกา้ 3 ท่ีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดสู้งข้ึน 5,000 บาทจะมีโอกาสท่ี
จะซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 เพิ่มร้อยละ 6.48 ความถ่ีในการบริโภคไข่ไก่ (FRE) มีระดบันยัส าคญั ณ ระดบั 
0.01 ซ่ึงการบริโภคมากกว่า 3 คร้ังต่อสัปดาห์นั้นจะมีผลต่อการซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 เพิ่มร้อยละ 20.23 
ทางด้านเก่ียวกับความเช่ือว่าจะได้รับประโยชน์จากโอเมก้า 3 (BLE) ของผู ้บริโภคท่ีว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากโอเมกา้ 3 ท่ีเสริมเขา้ไปในไข่ไก่ก็มีส่วนในการเลือกซ้ือไข่ไก่ 3 เพิ่ม โดยมีนยัส าคญั ณ 
ระดบัท่ี 0.01 โดยผุบ้ริโภคท่ีมีความเช่ือเพิ่ม 1 คะแนนจะมีโอกาสเลือกซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 เพิ่มถึงร้อย
ละ 12.76 ในส่วนของการเคยเห็นโฆษณา (ADV) เม่ือผูบ้ริโภคไดเ้ห็นการโฆษณา นั้นปรากฏวา่มีส่วน
ในการเลือกซ้ือไข่ไก่โอเมก้า 3 โดยมีค่า marginal effect เท่ากับ 0.1535 โดยมีนัยส าคญั ณ ระดบัท่ี 
0.05 จะมีโอกาสเพิ่มมากข้ึนท่ีจะเลือกซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 เพิ่มถึงร้อยละ 15.35 นอกจากน้ีผูท่ี้มีความคิด
ว่าสินค้าท่ีมีโอเมก้า 3 เป็นส่ิงจ าเป็น (NEC) สูงข้ึน 1 คะแนนก็มีโอกาสในการซ้ือไข่ไก่โอเมก้า 3 
เช่นกนั โดยมีนยัส าคญั ณ ระดบัท่ี 0.01 ซ่ึงมีโอกาสท าใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 เพิ่มร้อยละ 
20.25 

 
7.2 ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากการท่ีไข่ไก่เป็นอาหารท่ีสะดวกต่อการบริโภค โดยทัว่ไปส่วนมากต่างนิยมบริโภคไข่
ไก่อยา่งเป็นประจ าเน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีประโยชน์และใหคุ้ณค่าทางอาหารสูงโดยมีการรณรงคใ์ห้มี
การบริโภคกนัมากข้ึนในปัจจุบนัประชาชนไดใ้ห้ความส าคญัเร่ืองสุขภาพมากข้ึน จากความกา้วหน้า
ทางดา้นเทคโนโลยีท าให้มีความเป็นไปไดท่ี้จะส่งเสริมให้มีการรักสุขภาพในแบบต่างๆ ทั้งการบ ารุง 
แกไ้ข ป้องกนั และรักษาโรค ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมีตั้งแต่อาหารแบบแมกโครไบโอติก อาหารแบบเกษตร
อินทรีย ์อาหารปลอดสารพิษ และอาหารเสริมต่างๆ ซ่ึงไข่ไก่ก็นบัเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
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ชนิดหน่ึงท่ีสามารถรับประทานไดทุ้กๆวยั และดว้ยความคิดสร้างสรรค์ท่ีต้องการเพิ่มคุณค่าในไข่ไก่
จึงมีการเสริมธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ คือโอเมกา้ 3 ท  าให้ไข่ไก่ยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากเป็น
สารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ในการศึกษาพบว่ามีผูท่ี้ไม่รู้จกัไข่ไก่โอเมก้า 3 เลยมีจ านวนถึง 259 รายจากผูบ้ริโภคจ านวน 
400 รายนั้น ซ่ึงมีผูบ้ริโภคท่ีเคยเห็นโฆษณาสินคา้ไข่ไก่โอเมกา้ 3 มีเพียงจ านวน 77 ราย จึงควรมีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจอย่างสม ่าเสมอเน่ืองจากผูต้อบให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มี
คะแนนถึง 4.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน จะช่วยให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัไข่ไก่โอเมกา้ 3 ไดม้าก
ข้ึน และการเคยเห็นโฆษณาเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลทางบวกต่อการเลือกซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ ซ่ึงส่งผลให้
ผูบ้ริโภคซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 แต่ส าหรับผูผ้ลิตรายเล็กจ าเป็นตอ้งหากลยุทธ์อ่ืนทดแทน เช่นการแขวน
ป้าย หรือธงสัญลกัษณ์ใกลบ้ริเวณชั้นวางไข่เป็นการประชาสัมพนัธ์ในซุปเปอร์มาร์เกต หรือร้านคา้
ยอ่ยเป็นตน้ 

นอกจากน้ีควรให้ความรู้ถึงประโยชน์ของไข่โอเมกา้ 3 จากทศันคติดา้นความเช่ือของผูบ้ริโภค
ท่ีวา่จะไดรั้บประโยชน์จากโอเมกา้ 3 ท่ีเสริมเขา้ไปในไข่ไก่เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลทางบวกต่อการ
เลือกซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ของผูบ้ริโภคเพิ่มหรือกล่าวไดว้า่หากสามารถท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมากข้ึน
จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคซ้ือไข่ไก่โอเมกา้ 3 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการท่ีจะให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือว่าจะ
ไดรั้บโอเมกา้ 3 จากไข่ไก่นั้นผูผ้ลิตจะตอ้งให้ความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของโอเมกา้ 3 ท่ีเสริมเขา้ไปใน
ไข่ไก่และความรู้ท่ีเผยแพร่แก่ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือดว้ย ทั้งยงัตอ้งตระหนักถึงความสด
ใหม่ของไข่ไก่ และควรติดฉลากระบุถึงท่ีมาดว้ยเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ รวมถึงผูบ้ริโภคสามารถ
ตรวจสอบถึงสถานท่ีมาของสินค้าได้ ส่วนสถานท่ีจดัจ าหน่ายจะต้องหาซ้ือได้ง่าย เช่นตลาดสด 
เน่ืองจากผูซ้ื้อไข่ไก่นิยมซ้ือจากสถานท่ีน้ีมากท่ีสุดซ่ึงตลาดนั้นจะมีอยู่ทุกชุมชนท่ีผูบ้ริโภคสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย  

ส าหรับการบริโภคไข่ไก่โอเมกา้ 3 เน่ืองจากไขมนัโอเมกา้ 3 เป็นไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั จึงท าให้
มีความไวต่อออกซิเจน แสง และความร้อน ดงันั้นการคงคุณค่าของโอเมกา้ 3 ในไข่ไก่จึงควรมีวิธีการ
บริโภคท่ีแตกต่างจากไข่ไก่ทัว่ไป และดว้ยโอเมกา้ 3 ในไข่ไก่จะมีอยูใ่นไข่แดงดงันั้นวิธีการบริโภคให้
ไดคุ้ณค่าจึงควรบริโภคทั้งท่ีไข่แดงยงัไม่สุกหรือถูกความร้อนอยา่งเตม็ท่ี  

ในส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีโรคประจ าตวันั้นการบริโภคไข่ไก่ทัว่ไปจะนิยมบริโภคน้อยกวา่ 3 วนัต่อ
สัปดาห์ เน่ืองจากหากบริโภคมากไปจะส่งผลต่อโรคท่ีตนเป็น อาจมีผลเสียต่อร่างกาย เช่นมีไขมนัใน
เส้นเลือดเพิ่มสูงข้ึน แต่หากผูบ้ริโภคเปล่ียนการบริโภคจากไข่ไก่ปกติทัว่ไปมาเป็นไข่ไก่โอเมกา้ 3 ซ่ึง
มีคุณสมบติัช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอลซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดและโรคหลอด
เลือดแดงแข็งและตีบได ้(เสกสมและคณะ, มปป.) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วนิยั (2554) ไดก้ล่าววา่ผูบ้ริโภคท่ี
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เป็นโรคเบาหวานซ่ึงอาจมีโรคแทรกซ้อนหลายชนิดสามารถบริโภคไดไ้ม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมหรือ
ประมาณท่ีนอ้ยกวา่น้ี จะช่วยลดไขมนัในเลือด ลดไตรกลีเซอไรด ์ลดภาวะอกัเสบ ลดความดนัโลหิต 

ผูผ้ลิตผูข้ายไข่ไก่โอเมกา้ 3 ควรผลิตและน าไข่ไก่ท่ีมีขนาดเบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 และขนาด
เบอร์ 3 มาขายโดยเฉพาะไข่ไก่ท่ีมีขนาดใหญ่ผูซ้ื้อมีความนิยมซ้ือสูงสุด แต่โดยธรรมชาติไม่สามารถ
ให้แม่ไก่ออกไข่ท่ีมีขนาดใหญ่ไดต้ลอด ดงันั้นในการขายควรพิจารณาตั้งราคาให้เหมาะสมเป็นหลกั 
ส่วนของปริมาณในการซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นผูป้ระกอบการสามารถบรรจุขายไดใ้นขนาด 10 ฟอง 12 
ฟอง และ 30 ฟอง เน่ืองจากเป็นปริมาณท่ีมีผูนิ้ยมซ้ือมาก และอาจเป็นการดีหากไข่ไก่โอเมก้า 3 จะ
สามารถวางขายไดใ้นตลาดสดท่ีเป็นแหล่งของชุมชนท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปสามารถเขา้มาเลือกซ้ือ 

 
7.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาเฉพาะแต่ไข่ไก่โอเมกา้ 3 เพียงอยา่งเดียวซ่ึงในตลาดปัจจุบนั
มีสินคา้อีกมากท่ีมีโอเมกา้ 3 ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไป 

สามารถท าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคโดยการเปรียบเทียบระหว่างไข่ไก่โอเมกา้ 3 
กบัสินคา้เกษตรท่ีมีโอเมกา้ 3 ชนิดอ่ืน 

เน่ืองจากโอเมกา้ 3 เป็นไขมนัชนิดดีท่ีมีอยูใ่นสัตวแ์ละพืชบางชนิด ซ่ึงเห็นไดว้า่มีท่ีมาท่ีต่างกนั
ซ่ึงสามารถท าการศึกษาถึงทศันคติการบริโภคของผูบ้ริโภค รวมถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมีโอเมกา้ 
3 ซ่ึงมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดต่างกนั 

 
 


