
 

 

  

16 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิดของการศึกษา การ
วเิคราะห์ขอ้มูล สถานท่ีท าการศึกษา และระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 

3.1  ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ขอบเขตดา้นเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคตาม
แนวความคิดของ ศิริวรรณ  (2550: 40) ท่ีไดก้  าหนดหลกัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคออกเป็น 
6Ws และ 1H ประกอบด้วย who?, what?, why?, whom?, when?, where? และ how? และศึกษาปัจจยั
ท่ีมี อิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู ้บ ริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ตาม
แนวความคิดของ อดุลย ์(2549 : 42-43) ท่ีได้กล่าวสรุปถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและประเพณี ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล 
และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 
141,447 คน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2556) (เทศบาลนครเชียงใหม่, 2556) ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 และเน่ืองจากพื้นท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือ ร้านอาหารท่ีจ าหน่ายอาหารเพื่อ
สุขภาพทั้ง 3 ประเภท ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเลือกท่ีจะศึกษากบั
ประชากรท่ีอาศยัในพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ 

การสุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาใช้การสุ่มตวัอย่างตามสูตรของ Yamane (1976) โดยก าหนดค่า
ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5 ดงัน้ี 
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  n             =     
2Ne1

N


 

 
โดยท่ี n =        จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  N =        จ  านวนประชากร 
  e2  =        ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

โดยยอมใหมี้ความคาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ค  านวณ ไดด้งัน้ี 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง       =        

2(0.05) 141,4471
141,447


 

 จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง = 400 คน 

ผูศึ้กษาไดสุ่้มตวัอยา่งแบบเจาะจงกบัผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และผูบ้ริโภคท่ี
ไม่ไดบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็นสัดส่วนท่ีเท่ากนัคือ  

- ผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  จ านวน 200 คน  
- ผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 คน 

3.2 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเชียงใหม่ 
การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการบริโภค สภาวะดา้นสุขภาพ เหตุผล
ในการบริโภค แหล่งขอ้มูลท่ีรับรู้ถึงการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพช่วงเวลาในการบริโภค เป็นตน้ และ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจยัด้าน
วฒันธรรมและประเพณี ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัด้านส่วนบุคคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา จากปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้าน ผูศึ้กษาน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างในการให้
ความส าคัญต่อปัจจยัทั้ ง 4  ด้าน ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1  
บริโภคอาหารมงัสวิรัติ และกลุ่มท่ี 2 ไม่บริโภคอาหารมงัสวิรัติ ดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริม 

การบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพ 

การตัดสินใจบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพ 
(logit models) 

 

y=1 บริโภค  y=1 บริโภคมงัสวรัิติ 
y=0 ไม่บริโภค  y=0 ไม่บริโภคมงัสวรัิติ 
(n=400)   (n=200) 

 
 
 
 

ทัศนคติท่ีมีต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
( likert scale)  

ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

- เป็นเทศกาลท่ีส าคญั 

- ขอ้ก าหนดทางเช้ือชาติและศาสนา 
- ไม่เบียดเบียนสัตว ์
ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ 
- เป็นอาหารราคาถูก/ไม่แพง 
- เป็นสมาชิกของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

- เป็นอาหารท่ีไดรั้บความนิยม 

- เป็นอาหารท่ีแนะน าส าหรับผูรั้กสุขภาพ 

ดา้นบุคคล 
- เป็นความชอบส่วนตวั/รักสุขภาพ 

- ตอ้งการรักษา/บรรเทาโรคท่ีเป็นอยู ่
- อายมุากข้ึน จึงบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 
ดา้นจิตวทิยา 
- เช่ือวา่ดีต่อสุขภาพ 

- เช่ือวา่มีสารอาหารครบเหมือนอาหารทัว่ไป 

- เช่ือวา่ช่วยลดน ้าหนกั ท าใหรู้ปร่างดีข้ึน 
 

กลุ่มอ้างองิ 
( likert scale) 

- แพทย/์พยาบาล 
- คนรอบขา้ง 
- ขอ้มลูจากส่ือต่างๆ 
 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
เพือ่สุขภาพ  

- ความถ่ีในการบริโภค 
- ช่วงเวลาในการบริโภค 
- ค่าใชจ่้ายในการบริโภค 
- ระยะเวลาบริโภคถึง
ปัจจุบนั 

- ช่องทางการรับรู้ขอ้มลู
อาหารเพื่อสุขภาพ 

 

ลกัษณะของผู้บริโภค 
-เพศ   

- อาย ุ
-ระดบัการศึกษา  

-รายไดต่้อเดือน 

-อาชีพ   

-โรคประจ าตวั 
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3.3 การรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ (6Ws 1H) และปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

การด าเนินการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด
และปลายเปิด ท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน อาชีพ และสภาวะดา้นสุขภาพ 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบดว้ย เหตุผลท่ีบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ  ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพท่ีบริโภคเป็นประจ า จ  านวนคร้ังท่ีใช้บริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพต่อสัปดาห์ ระยะเวลาท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ผูมี้อิทธิพลในแนะน าเชิญชวนให้หันมา
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ปัจจยัดา้น
วฒันธรรมและประเพณี ด้านสังคม  ด้านส่วนบุคคล และด้านจิตวิทยา ท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคหันมา
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  

ส่วนท่ี 4 แนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีไม่บริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจากผู ้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ 
เก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ผูศึ้กษาจะน ามาวิเคราะห์ 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกใชส้ถิติดงัน้ี 
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1) เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ 1 เพื่อทราบขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) เพื่อทราบพฤติกรรมและเหตุผลในการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพท่ีบริโภคเป็นประจ า จ  านวนคร้ังท่ีใช้บริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพต่อสัปดาห์ ระยะเวลาท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ผูมี้อิทธิพลในการแนะน าเชิญชวนให้เกิด
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 

การก าหนดระดบัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเชียงใหม่  ผูศึ้กษาก าหนดดว้ยมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (likert - type scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
มากท่ีสุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) นอ้ย (2 คะแนน) และนอ้ยท่ีสุด (1 คะแนน)  
(ประพิณ, 2546: 42) 

การก าหนดเกณฑ์การแปลผลระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคเชียงใหม่ ดงัน้ี 

ช่วงชั้น = 
จ านวนชั้น

ดคะแนนต ่าสุ - ดคะแนนสูงสุ   =  
5

15   = 0.80 

 4.21 – 5.00  หมายถึง     ระดบัความส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัความส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง ระดบัความส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง ระดบัความส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
1.00 – 1.80  หมายถึง ระดบัความส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

2) เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ 2 เพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ใช้
การวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิทแบบสองทางเลือก (binary choice model) ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์การ
ประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimate: MLE) และวดัระดบัผลกระทบ
ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดว้ยการค านวณ marginal effects  

การศึกษาแบบจ าลองการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีอยู่ในรูปแบบจ าลองโลจิทแบบ
สองทางเลือก (binary choice model) โดยการศึกษาส่วนน้ี จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ   
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1) การวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ทัว่ไป  

การวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค จ านวน 
400 คน โดยแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 คน 
และผูบ้ริโภคท่ีไม่ได้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 คน  ด้วยแบบจ าลองโลจิทแบบสอง
ทางเลือก (binary choice model)  เพื่อท าการประเมินค่าความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวั
แปรเพศชาย อายุ การศึกษา อาชีพ และทัศนคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ เม่ือตอ้งการรักษาหรือ
บรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู่ และเม่ือไดศึ้กษาและเรียนรู้เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพจากส่ือต่างๆ 
ซ่ึงไดก้ าหนดตวัแปรท่ีจะใชศึ้กษาในส่วนน้ี ดงัน้ี 

ก าหนดให ้ตวัแปรตาม (dependent variable)  หรือตวัแปร Y ไดแ้ก่  
 y=1 เลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
 y=0  เลือกไม่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

ตวัแปรอิสระ (independent variable) ประกอบดว้ย ตวัแปรเพศชาย อายุ การศึกษา อาชีพ และ
ทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ เม่ือตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู่ และเม่ือได้
ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพจากส่ือต่างๆ ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 3.1 ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 
ตวัแปร ความหมายของตวัแปร 
MALE เพศชาย 

  ถา้ MALE   = 1 คือ เพศชาย 
MALE   = 0 คือ เพศหญิง 

AGE อาย ุ(ปี) 
EDU ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

  ถา้ EDU  =  1  คือ  จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
EDU  =  0  คือ  จบการศึกษาในระดบัอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
ตวัแปร ความหมายของตวัแปร 

OC_S อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
  ถา้ OC_S  =  1  คือ  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 

OC_S  =  0  คือ  อาชีพอ่ืนๆ  
REL เพ่ือตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่

   1 2 3 4 5 คือ คะแนนระดบัทศันคติ 
INFO ไดศึ้กษาและเรียนรู้เก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพจากส่ือต่างๆ 

   1 2 3 4 5 คือ คะแนนระดบัทศันคติ 

2) การวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารมังสวิรัติของผู้บริโภคอาหาร
เพือ่สุขภาพ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 200 ราย  ด้วยแบบจ าลองโลจิทแบบสองทางเลือก (binary 
choice model)  เพื่อท าการประเมินค่าความน่าจะเป็นของการเลือกบริโภคอาหารอาหารมงัสวิรัติ โดย
ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นแบบจ าลอง ทั้งหมดจ านวน 14 ตวัแปร โดยตวัแปรทั้งหมด ประกอบดว้ยตวัแปร
ท่ีเป็นลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ภาวะสุขภาพ และ
ทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอย่างในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเน่ืองจากไม่ตอ้งการเบียดเบียนสัตว ์งดเวน้
การบริโภคเน้ือสัตว ์มีความเช่ือและทัศนคติว่า การบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพเป็นการท าบุญไม่
เบียดเบียนสัตว์ (EXP) ท่ีท างานแนะน าและชักชวนให้รับประทาน (OFF) แพทย ์พยาบาลหรือนัก
โภชนาการ แนะน าและชกัชวนให้รับประทาน (DOC) อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอาหารท่ีก าลงัได้รับ
ความนิยมในปัจจุบนั(FAV) เป็นอาหารท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มผูรั้กสุขภาพ (P-HEA) เพื่อตอ้งการรักษา
หรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่(REL) มีความเช่ือและทศันคติวา่ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
จะดีต่อสุขภาพ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกนัโรคต่างๆ ได้ (BEL) ไดศึ้กษาและเรียนรู้
เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพจากส่ือต่างๆ (INFO) ดงัน้ี 

ก าหนดใหต้วัแปรตาม (dependent variable)  หรือตวัแปร Y ไดแ้ก่  
ก าหนดให ้ y=1 บริโภคอาหารมงัสวรัิติ 
 y=0  ไม่บริโภคมงัสวรัิติ 
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ตวัแปรอิสระ (independent variable) ประกอบด้วยข้อมูลลักษณะประชากร ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ ภาวะสุขภาพ และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารอาหาร
มงัสวรัิติ รวม 14 ตวัแปร ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.2 ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้ริโภค 
ตวัแปร ความหมายของตวัแปร 

MALE เพศชาย 
  ถา้ MALE  = 1 คือ เพศชาย 

MALE  = 0 คือ เพศหญิง 
AGE อาย ุ(ปี) 
EDU ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
  ถา้ EDU  =  1  คือ  จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

EDU  =  0  คือ  จบการศึกษาในระดบัอ่ืนๆ 
INC รายไดต่้อเดือน (บาท) 
OC_S อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 

  ถา้ OC_S =  1  คือ  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
OC_S =  0  คือ  อาชีพอ่ืนๆ  

HEA สุขภาพ 
  ถา้ HEA  =  1  คือ  มีโรคประจ าตวั 

HEA  =  0  คือ  ไม่มีโรคประจ าตวั 
EXP ไม่ตอ้งการเบียดเบียนสตัว ์งดเวน้การบริโภคเน้ือสตัว ์มีความเช่ือและทศันคติวา่ การ

บริโภคอาหาร เพ่ือสุขภาพเป็นการท าบุญไม่เบียดเบียนสัตว ์
   1 2 3 4 5 คือ คะแนนระดบัทศันคติ 

OFF ท่ีท างานแนะน าและชกัชวนใหรั้บประทาน 
   1 2 3 4 5 คือ คะแนนระดบัทศันคติ 

DOC แพทย ์พยาบาลหรือนกัโภชนาการ แนะน าและชกัชวนใหรั้บประทาน 
   1 2 3 4 5 คือ คะแนนระดบัทศันคติ 

FAV อาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นอาหารท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
   1 2 3 4 5 คือ คะแนนระดบัทศันคติ 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
ตวัแปร ความหมายของตวัแปร 

P-HEA เป็นอาหารท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มผูรั้กสุขภาพ 
   1 2 3 4 5 คือ คะแนนระดบัทศันคติ 

REL  เพ่ือตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่
   1 2 3 4 5 คือ คะแนนระดบัทศันคติ 

BEL มีความเช่ือและทศันคติวา่ การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ จะดีต่อสุขภาพ และเป็น
ประโยชนต่์อร่างกาย ช่วยป้องกนัโรคต่างๆ ได ้

   1 2 3 4 5 คือ คะแนนระดบัทศันคติ 
INFO ไดศึ้กษาและเรียนรู้เก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพจากส่ือต่างๆ 

   1 2 3 4 5 คือ คะแนนระดบัทศันคติ 

 

3.5 สถานทีท่ าการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะด าเนินการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคท่ีบริโภคและไม่
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จากร้านอาหารท่ีจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ และร้านอาหารทัว่ไป เฉพาะ
เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ดงัน้ี 

1. ร้านอาหารเจ ไดแ้ก่ ร้านอาหารเจมูลนิธิรัศมี ถนนโชตนา และร้านเจอบอุ่น ถนนนนัทา
ราม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ร้านมงัสวิรัติ ไดแ้ก่ ร้านมงัสวิรัติสวนดอก ถนนสุเทพ และชมรมมงัสวิรัติแห่งประเทศ
ไทย สาขาเชียงใหม่ ถนนมหิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. ร้านอาหารชีวจิต ได้แก่ ร้านอาหารมังสวิรัติไทยออคิด  ถนนวิชยานนท์  อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

4. ร้านอาหารทัว่ไป ไดแ้ก่ ร้านอาหารตามสั่ง บริเวณหน้าและหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ร้านอาหารตามสั่งในตลาดศิริวฒันา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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