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บทคัดย่อ 
 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และเพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมกบัผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 
200 คน และผู ้บริโภคท่ีไม่ได้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 คน ท าการวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองโลจิทแบบสองทางเลือก (binary choice model)  ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  พบว่า อาหารเพื่อสุขภาพท่ีผู ้บ ริโภคนิยม
รับประทานมากท่ีสุดคือ อาหารมังสวิรัติ รองลงมาคือ อาหารเจ และอาหารชีวจิต โดยตัวอย่าง
ผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพทั้ง 3 ประเภท มีสัดส่วนจ านวนคร้ังในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในหน่ึง
สัปดาห์ท่ีใกล้เคียงกัน คือ จ านวน 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ มีช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ ท่ีไม่แน่นอน และรู้จกัอาหารเพื่อสุขภาพจาก หนงัสือ นิตยสาร วารสารเพื่อสุขภาพเหมือนกนั 
ขณะท่ีดา้นค่าใชจ่้าย พบวา่ ตวัอยา่งผูบ้ริโภคอาหารชีวจิตส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายไม่เกิน 100 บาท ขณะท่ี
ตวัอย่างผูบ้ริโภคอาหารเจ และอาหาร  มงัวิรัติ มีค่าใช้จ่าย 101 – 200 บาท ด้านระยะเวลาบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพจนถึงปัจจุบนั พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารเจ บริโภคมาเป็นระยะเวลานานท่ีสุด คือ 5 ปี
ข้ึนไป ขณะท่ีตวัอยา่งผูบ้ริโภคอาหารมงัสวรัิติ และชีวจิต มีระยะเวลาบริโภคเพียง 3 – 4 ปี เท่านั้น  
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง 3 
ประเภท ให้ความส าคญัในล าดับสูงสุดต่อปัจจยัด้านวฒันธรรมและประเพณีท่ีสอดคล้องกันต่อ
ประเด็น ท่ีเห็นว่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนั้น ไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว ์งดเวน้การบริโภค
เน้ือสัตว ์และให้ความส าคญัในล าดับทา้ยสุดต่อปัจจยัด้านสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกนัต่อ
ประเด็น ท่ีเห็นว่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนั้ น เป็นเพราะท่ีท างานแนะน าและชักชวนให้
รับประทาน  

แบบจ าลองสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต
ของผูบ้ริโภค ไดถู้กตอ้งร้อยละ 82.25 โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ในอนาคตของผูบ้ริโภค อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 ไดแ้ก่ ตวัแปรเพศ 
ชาย การศึกษา อาชีพ ภาวะสุขภาพ และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต เม่ือตอ้งการรักษาหรือ
บรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการเลือกบริโภคอาหารมงัสวิรัติของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 บริโภคอาหารมงัสวรัิติ และกลุ่มท่ี 2 ไม่บริโภคอาหารมงัสวิรัติ พบวา่ 
แบบจ าลองสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารมงัสวรัิติ ไดถู้กตอ้งร้อยละ 75.00 
โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ท่ีร้อยละ 99 ไดแ้ก่ เพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่และมีความเช่ือและทศันคติ
วา่ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จะดีต่อสุขภาพ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกนัโรคต่างๆ 
ได ้และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ไดแ้ก่ ตวัแปรเพศชาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ช 

 
Independent Study Title Factors Affecting Consumers’ Behavior on Health Food  
    Consumption in Mueang District, Chiang Mai Province 

 
Author    Miss Pimjai Singkarach 
 
Degree    Master of Science (Agribusiness) 
 
Advisory Committee  Prof. Emeritus Dr. Aree Wiboonpongse  Advisor 
    Asst. Prof. Dr.Yaovarate Chaovanapoonphol Co-advisor 

 
 

ABSTRACT 
The present study aimed to understand consumption behavior toward foods for health and 

discern the factors influencing health food consumption among consumers in Mueang District of 

Chiang Mai Province.  The needed information was collected by means of questionnaire from 200 

samples each of individuals consuming health foods and those not consuming, covering 400 

samples in total.  The analysis was performed upon the results of Binary Choice Logit Model 

estimation. 

 On consumption behavior toward foods for health, the investigation revealed that there 

were three most popular natures of diet for health concerns namely strict vegetarian or vegan, 

vegetarian, and natural and organic foods, in descending order.  Consumers of health foods in all 

three forms were similarly found to have their healthy meals according to their belief and preference 

1 – 2 times per week, but not to be definite about when in a day or a week they would do so.  They 

also commonly learnt about health foods from books, magazines, and health related journals.   On 

health food expenditure, most natural and organic food consumers spent no more than 100 baht per 

person per meal while vegetarians and vegans spent in the range of 101 – 200 baht.  In terms of 
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consumption habit, consumers of vegetarian foods appeared to have been on vegetarian diet for the 

longest time or more than 5 years compared with those vegans and natural and organic food 

consumers that have adhered to their current dietary preference for 3 – 4 years only. 

  The inquiry into factors influencing consumers to adhere or turn to foods for health 

revealed that consumers in all three healthy food categories under study did so for their most 

important reason in the culture and tradition factor namely the doctrine that humans can live without 

exploiting animals and thus can abstain from eating animal products.  The least influential was the 

social and economic factor as the consumers were introduced or persuaded to consume health foods 

by their colleagues at workplace or by their organizations. 

 The regression model adopted for the present study appeared to have 82.25 % predictive 

accuracy in identifying factors which will influence the consumers’ choice to be in favor of health 

food consumption in the future.  The most influential factors at 99 % statistically significant level 

for consumers to decide to consume health foods in the future were found to include gender, male 

age, education, occupation, personal health status, and the desire to heal or alleviate their ailments 

with the aid of health foods in the future. 

 The Binary Choice Logit Model was applied for analysis on two groups of health food 

consumer: the vegans and non vegans.  The results of this model estimation were able to explain the 

factors influencing the choice of consumers to consume health foods with 75.00 % predictive 

accuracy.  At 99 % statistically significant level, the factors encouraging consumers to consume 

health foods were the desire to utilize healthy foods for healing or relieving the sickly symptoms of 

ailments, and the belief in and attitude toward the claim that eating healthy foods will be good and 

beneficial for one’ health and physical conditions as well as will help prevent certain diseases.  

Meanwhile, the explanatory factor at 95 % statistically significant level was male.  


