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บทที ่5 
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพของผู้บริโภค 
 

การน าเสนอในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิทแบบสองทางเลือก 
(binary choice model) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภค การ
วเิคราะห์แบบจ าลองโลจิทแบบสองทางเลือก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่   

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตของผูบ้ริโภค
ทัว่ไป จ านวน 400 คน โดยแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 
คน และไม่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 คน 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารอาหารมงัสวิรัติของกลุ่มผูบ้ริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบนัอยู่แล้ว จ านวน 200 คน โดยจ าแนกกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 บริโภคอาหารมงัสวรัิติ และกลุ่มท่ี 2 ไม่บริโภคอาหารมงัสวรัิติ  

 

5.1 การวเิคราะห์แบบจ าลองปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพของผู้บริโภคทัว่ไป  

การวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค จ านวน 
400 คน โดยแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 คน และไม่
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 คน  ดว้ยแบบจ าลองโลจิทแบบสองทางเลือก (binary choice 
model)  เพื่อท าการประเมินค่าความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
โดยตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง ทั้งหมดจ านวน 7 ตวัแปร ประกอบดว้ย ตวัแปรเพศชาย อายุ การศึกษา 
อาชีพ และทศันคติของผูบ้ริโภคตวัอยา่งในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไดแ้ก่ เม่ือตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่และ
เม่ือได้ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพจากส่ือต่างๆ  แบ่งเกณฑ์การประเมินระดับ
ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต เป็นสเกล ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 
หมายถึง มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด และค่าสูงสุดเท่ากบั 5 หมายถึง ส าคญัมากท่ีสุด ค่าสถิติพื้นฐานของ
ตวัแปรทั้ง 7 ตวัแปร สามารถแสดงไดใ้นตาราง 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองท่ี 1 (ผูบ้ริโภคทัว่ไป) 
ตวัแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

MALE 0 1 0.58 0.49 
AGE 18 82 40.06 14.10 
EDU 0 1 0.45 0.49 
OC_S 0 1 0.72 0.25 
HEA 0 1 0.67 0.25 
REL 1 5 3.06 1.17 
INFO 1 5 3.43 0.93 
หมายเหตุ: ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 7 ตวัแปร พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวั
แปรทุกตวัมีค่าต ่ากวา่ 0.50 แสดงวา่ตวัแปรทั้ง 7 ไดแ้ก่ เพศชาย (MALE) อายุ (AGE) การศึกษา(EDU) 
อาชีพนกัเรียนนกัศึกษา (OC_S) และทศันคติตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่(REL) 
และการได้ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพจากส่ือต่างๆ (INFO) ไม่เกิดปัญหาตวัแปรมี
ความสัมพนัธ์กัน (multicollinearity) เหมาะสมส าหรับการน ามาวิเคราะห์แบบจ าลองการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคทัว่ไป ดงัแสดงไดใ้นตาราง 5.2 
 

ตารางท่ี 5.2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองท่ี 1 (ผูบ้ริโภคทัว่ไป) 
 MALE AGE EDU OC_S HEA REL INFO 

MALE 1 . . . . . . 
AGE -0.102 1 . . . . . 
EDU -0.170 0.007 1 . . . . 
OC_S 0.058 -0.368 -0.136 1 . . . 
HEA -0.037 0.253 -0.063 -0.036 1 . . 
REL -0.077 0.380 0.012 -0.123 0.282 1 . 
INFO 0.158 0.021 0.159 0.005 0.111 0.014 1 

หมายเหตุ: ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคทัว่ไปในรูปของ
แบบจ าลองโลจิทแบบสองทางเลือก (binary choice model) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การประมาณ



 

 

  

54 

ภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimate) และแสดงผลกระทบของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดว้ยการค านวณ marginal effects เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่า  แบบจ าลองมีค่ า  likelihood function เท่ ากับ  -166.2851 ค่ า  Restricted log 
likelihood เท่ ากับ -266.1099 ค่ า  Chi squared เท่ ากับ  199.6496 ค่ า  McFadden Pseudo R-squared 
เท่ากบั 0.3751 และแบบจ าลองสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพใน
อนาคตของผูบ้ริโภค ได้ถูกตอ้งร้อยละ 82.25 โดยพยากรณ์ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ได้ถูกตอ้ง   
ร้อยละ 87.85 และสามารถพยากรณ์ผู ้ไม่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ได้ถูกต้อง  ร้อยละ 73.20  
(ตาราง 5.3) 
ตารางท่ี 5.3  ความสามารถของแบบจ าลองในการพยากรณ์ความถูกตอ้งแบบจ าลองท่ี 1  
 (ผูบ้ริโภคทัว่ไป) 

ค่าจริง 
ค่าการท านาย 

รวม 
ค่าจริง 

ร้อยละ 
ความถูกตอ้ง 

ไม่บริโภค 
อาหารเพื่อสุขภาพ 

บริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

ไม่บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 159 41 200 73.20 
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 15 185 200 87.85 
รวมค่าการท านาย 174 226 400 82.25 
หมายเหตุ: ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต
ของผูบ้ริโภค  พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตของ
ผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 99 ได้แก่ ตัวแปรเพศชาย อาย ุ
การศึกษา อาชีพ ภาวะสุขภาพ  และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เม่ือตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการ
ของโรคท่ีเป็นอยู ่ 

เม่ือพิจารณาผลกระทบของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพใน
อนาคตของผูบ้ริโภค สามารถเรียงตามระดบัของผลกระทบท่ีมีต่อการตดัสินใจ ดงัน้ี (รายละเอียดดงั
ตารางท่ี 5.4)  
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ตัวแปรระดับการศึกษา (EDU) เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ในอนาคตของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคัญ เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ีจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดว้ยค่า marginal effects มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.3561 อธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
ข้ึนไป จะมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 35.61 ดังนั้น ผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค การท่ีจะส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามส าคญัในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
เพิ่มมากข้ึน ควรมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป เน่ืองจากพบว่า 
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี มีโอกาสท่ีจะเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ซ่ึงถือเป็นช่องทาง
ในการเพิ่มความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคทัว่ไปในการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน 

อาชีพนักเรียน นักศึกษา (OC_S) เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ในอนาคตของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคัญ เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ีจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดว้ยค่า marginal effects มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.2759 อธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคอาหารท่ีเป็นนกัศึกษา จะมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือก
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมากกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 27.59 ดงันั้น ผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภค การท่ีจะส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคหันมาให้ความส าคญัใน
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ควรมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา เน่ืองจากกลุ่ม
นกัเรียน/นกัศึกษา ในปัจจุบนัมีการต่ืนตวัในการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารรูปแบบต่างๆ ไดง่้าย ประกอบ
กบักลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา เป็นกลุ่มวยัรุ่น ท่ีนิยมให้ความส าคญัในการดูแลรูปร่าง ผิวพรรณ และการ
ออกก าลงักาย ดงันั้นการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ถือเป็นช่องทางหน่ึงในการดูแลรูปร่าง ผิวพรรณ 
และการดูแลสุขภาพท่ีดีของกลุ่มวยัรุ่น ดงันั้นการให้ขอ้มูล ข่าวสาร แก่กลุ่มวยัรุ่น หรือกลุ่มนกัเรียน
นกัศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบ และต่อเน่ือง ยอ่มส่งผลใหก้ลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา หนัมาใหค้วามส าคญั
ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

ภาวะสุขภาพ (HEA) เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต
ของผูบ้ริโภคทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ีจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดว้ยค่า marginal effects  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากบั 0.2540 อธิบายได้ว่า ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจ าตวั จะมี
โอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีไม่มีปัญหาสุขภาพหรือไม่มี 
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โรคประจ าตวั ร้อยละ 25.40 ดงันั้น ผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค การท่ีจะส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคหันมาให้ความส าคญัในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมาก
ข้ึน ควรมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจ าตวั เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีโรค
ประจ าตวั จะตอ้งดูแลเร่ืองโภชนาการอยา่งเหมาะสม กบัภาวะสุขภาพของตนท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ ก็ถือเป็นช่องทางท่ีเหมาะสมส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ เพราะอาหาร
เพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นการบริโภคท่ีสมดุลกบัร่างกาย และช่วยให้สุขภาพดียิ่งข้ึน ดงันั้นการให้ความรู้ 
และส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาเร่ืองสุขภาพหรือมีโรคประจ าตวั
ท่ีตอ้งระวงัเร่ืองการบริโภคอาหาร จะช่วยให้ผูบ้ริโภคหันมาให้ความส าคญัในการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

เพศชาย (MALE) เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตของ
ผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ีจากการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยั
ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยค่า marginal effects มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ  
- 0.1792 อธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศชาย มีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ี
น้อยกว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิง ร้อยละ 17.92 หรือกล่าวคือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงมีโอกาสท่ีจะหันมาให้
ความส าคัญในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตท่ีมากกว่าเพศชาย ดังนั้ นผูป้ระกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภค การท่ีจะส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคหันมาให้
ความส าคญัในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึนนั้น ควรมุ่งเน้นในกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง ท่ี
ในปัจจุบนัยงัไม่เคยบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้รับรู้และมีความรู้ ความเขา้ใจในการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพว่า มีประโยชน์และส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผูบ้ริโภคหันมาให้
ความส าคญัในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเน่ืองจากเพื่อต้องการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคที่เป็นอยู่ 
(REL) เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตของผูบ้ริโภคทัว่ไป อยา่ง
มีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ีจากการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดว้ยค่า marginal effects มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.0764 อธิบายไดว้า่ 
ผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคญักบัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากเพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทา
อาการของโรคท่ีเป็นอยู่  มีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าผูท่ี้ไม่ได้มี
เป้าหมายการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อรักษาโรคท่ีเป็นอยู่ ร้อยละ 7.64  ดงันั้น ผูป้ระกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสุขภาพของผู ้บริโภค หากต้องการให้ผูบ้ ริโภค หันมาให้
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ความส าคญัในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ควรมีการให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สามารถช่วยและบรรเทา รักษาโรคท่ีเป็นอยูไ่ดอ้ย่างไร ตลอดจนให้ขอ้มูล 
ความรู้ เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพวา่ ช่วยสร้างภูมิคุม้กนัโรคต่างๆ ไดอ้ยา่งไร และ
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีไดอ้ยา่งไร เพื่อให้ผูบ้ริโภคหัันมาให้ความส าคญัในการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพเพิ่มมากข้ึน 

อายุ (AGE) เป็นตวัแปรล าดบัสุดทา้ย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพใน
อนาคตของผู ้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญ เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตัวแปรน้ีจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดว้ยค่า marginal effects  มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.0195  อธิบายได้ว่า ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีอายุท่ีสูงข้ึน มีโอกาสท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตท่ีมากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุอ้ย ร้อยละ 1.95 ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภค การท่ีจะส่งเสริมใหผู้บ้ริโภค
หันมาให้ความส าคญัในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึนนั้น ควรมุ่งเน้นในกลุ่มผูบ้ริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีอายุท่ีสูง เช่น ในกลุ่มวยัแรงงาน วยัท างาน และวยัชรา เน่ืองจากเป็นกลุ่มช่วง
อายุท่ีมีความระวงัในเร่ืองการบริโภคอาหาร เขา้ใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพว่า มีประโยชน์
และส่งผลดีต่อสุขภาพอยา่งไรบา้ง  ดงันั้นเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ควรมุ่งเนน้ในกลุ่มวยัแรงงาน วยัท างาน และวยัชรา ก็จะเป็นผลดี และอาจ
ส่งผลใหเ้กิดแนวโนม้การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มข้ึน 
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ตารางท่ี 5.4 ผลกระทบ (marginal effects) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคทัว่ไป 

Variable Coefficient Standard Error 
Constant -0.9602 0.182 
MALE -0.1792*** 0.056 
AGE 0.0195*** 0.002 
EDU 0.3561*** 0.056 
OC_S 0.2759*** 0.042 
HEA 0.2540*** 0.080 
REL 0.0764*** 0.026 
INFO -0.0195 0.031 
McFadden R2 
Chi squared   
Accuracy of prediction                   

0.3751 
199.6496 
82.25 % 

 

หมายเหตุ: ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย 
 *** ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
5.2 การวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารมังสวิรัติของกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 200 ราย  ดว้ยแบบจ าลองโลจิตแบบสองทางเลือก (binary 
choice model)  เพื่อท าการประเมินค่าความน่าจะเป็นของการเลือกบริโภคอาหารมงัสวรัิติ โดยตวัแปร
ท่ีใชใ้นแบบจ าลอง ทั้งหมดจ านวน 14 ตวัแปร โดยตวัแปรทั้งหมด ประกอบดว้ยตวัแปรท่ีเป็นลกัษณะ
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ภาวะสุขภาพ และทัศนคติของ
ผูบ้ริโภคตวัอย่างในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร
มงัสวิรัติ ได้แก่ บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเน่ืองจากไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว ์งดเวน้การบริโภค
เน้ือสัตว ์มีความเช่ือและทศันคติว่า การบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพเป็นการท าบุญไม่เบียดเบียนสัตว ์
(EXP) ท่ีท างานแนะน าและชกัชวนให้รับประทาน (OFF) แพทย ์พยาบาลหรือนกัโภชนาการ แนะน า
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และชกัชวนให้รับประทาน (DOC) อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอาหารท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั
(FAV) เป็นอาหารท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มผูรั้กสุขภาพ (P-HEA) เพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการ
ของโรคท่ีเป็นอยู ่(REL) มีความเช่ือและทศันคติวา่ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จะดีต่อสุขภาพ และ
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกนัโรคต่างๆ ได้ (BEL) ได้ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกบัอาหารเพื่อ
สุขภาพจากส่ือต่างๆ (INFO) ผูศึ้กษาได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดบัความส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ 
เป็นสเกล ค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 หมายถึง มีความส าคญัน้อยท่ีสุด และค่าสูงสุดเท่ากบั 5 หมายถึง ส าคญั
มากท่ีสุด ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรทั้ง 14 ตวัแปร สามารถแสดงไดใ้นตาราง 5.5 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 14 ตวัแปร พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรมีค่าต ่ากว่า 0.50 ดงันั้นกล่าวได้ว่าตวัแปรทั้ง 14 ตวัแปร ไม่เกิดปัญหา multicollinearity และ
เหมาะสมส าหรับการน ามาวิเคราะห์ในแบบจ าลองการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูท่ี้บริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ สามารถแสดงไดใ้นตาราง 5.6 

ตารางท่ี 5.5 ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองท่ี 2 (ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ) 
ตวัแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

MALE 0 1 0.50 0.50 
AGE 18 82 48.22 13.56 
EDU 0 1 0.56 0.49 
INC 5,000 210,000 22,525.00 22,895.31 
OC 0 1 0.34 0.47 
HEA 0 1 0.13 0.33 
EXP 2 5 4.19 0.83 
OFF 1 5 2.62 1.08 
DOC 1 5 3.31 0.96 
FAV 1 5 3.32 0.99 
P-HEA 1 5 3.83 0.81 
REL 1 5 3.62 1.00 
BEL 2 5 3.64 0.85 
INFO 2 5 3.48 0.87 

หมายเหตุ: ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 200 ราย 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางท่ี 5.6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองท่ี 2 (ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ) 

MALE AGE EDU INC OC_S  HEA EXP OFF DOC FAV P-HEA REL BEL INFO

MALE 1 . . . . . . . . . . . . .
AGE 0.147 1 . . . . . . . . . . . .
EDU 0.009 -0.310 1 . . . . . . . . . . .
INC -0.085 -0.146 -0.033 1 . . . . . . . . . .
OC_S -0.048 -0.383 0.018 -0.127 1 . . . . . . . . .
HEA -0.004 0.165 -0.196 -0.113 -0.020 1 . . . . . . . .
EXP -0.158 0.094 -0.088 0.139 -0.080 0.037 1 . . . . . . .
OFF 0.105 0.066 0.135 -0.055 0.017 0.053 -0.141 1 . . . . . .
DOC -0.014 0.213 -0.237 0.026 -0.097 0.338 0.237 0.155 1 . . . . .
FAV 0.017 0.002 0.226 -0.061 0.065 0.010 0.035 0.477 0.032 1 . . . .
P-HEA 0.118 0.002 0.228 -0.004 -0.010 -0.049 0.178 0.217 0.058 0.498 1 . . .
REL -0.006 0.289 -0.216 -0.012 -0.234 0.251 0.261 -0.120 0.422 0.057 0.058 1 . .
BEL 0.022 0.207 0.033 0.040 -0.066 0.195 0.151 0.227 0.212 0.288 0.274 -0.017 1 .
INFO 0.183 0.008 0.226 -0.203 0.161 0.125 -0.023 0.446 0.034 0.418 0.439 -0.029 0.430 1  
หมายเหตุ: ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 200 ราย 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

จากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการเลือกบริโภคอาหารมงัสวิรัติของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีอยู่ในรูปของแบบจ าลองโลจิทแบบสองทางเลือก (binary choice model) ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimate: MLE) และเทคนิค
วเิคราะห์โดยวธีิ marginal effects เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 บริโภคอาหารมงัสวิรัติ และกลุ่มท่ี 2 ไม่บริโภคอาหารมงัสวิรัติ 
และสาเหตุท่ีแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค ออกเป็น 2 กลุ่ม เน่ืองจาก กลุ่มท่ี 1 บริโภคอาหารมงัสวิรัตินั้น ผูว้ิจยั
ได้รวมผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติกบัอาหารชีวจิตเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั เน่ืองจากอาหารมงัสวิรัติและ
อาหารชีวจิต มีความคลา้ยคลึงกนัคือ เน้นบริโภคผกัและผลไมเ้หมือนกนั ขณะท่ีกลุ่มท่ี 2 ไม่บริโภค
อาหารมังสวิรัติ คือ ผูบ้ริโภคอาหารเจ ซ่ึงมีความแตกต่างจากกลุ่มท่ี 1 คือ มีข้อจ ากัดในเร่ืองการ
บริโภคผกัฉุนทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ กระเทียม หวัหอม หลกัเกียว กุย้ช่าย และใบยาสูบ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ผลการศึกษาพบวา่ แบบจ าลองมีค่า Likelihood function เท่ากบั -103.4559 ค่า Restricted log 
likelihood เท่ากบั -129.4893 ค่า Chi squared เท่ากบั 52.066 ค่า McFadden Pseudo R-squared เท่ากบั 
0.2010 และแบบจ าลองสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค 
ไดถู้กตอ้งร้อยละ 75.00 โดยสามารถพยากรณ์กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติ ไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 91.84 
และสามารถพยากรณ์กลุ่มท่ีไม่บริโภคอาหารมงัสวรัิติ ไดถู้กตอ้งร้อยละ 45.71 (ตาราง 5.7) 

ตารางท่ี 5.7 ความสามารถของแบบจ าลองในการพยากรณ์ความถูกตอ้ง 

ค่าจริง 
ค่าการท านาย 

รวม 
ค่าจริง 

ร้อยละ 
ความถกูตอ้ง 

ไม่บริโภค
อาหารมงัสวิรัติ 

บริโภคอาหาร
มงัสวิรัติ 

ไม่บริโภคอาหารมงัสวิรัติ 32 38 70 45.71 
บริโภคอาหารมงัสวิรัติ 11 119 130 91.84 
รวมค่าการท านาย 43 157 200 75.00 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค พบวา่ ปัจจยั
ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ไดแ้ก่ เพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่(REL) และมีความเช่ือและทศันคติว่า 
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จะดีต่อสุขภาพ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกนัโรคต่างๆ ได ้
(BEL) และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ตวัแปรเพศชาย 
             เม่ือพิจารณาจากผลกระทบของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค สามารถเรียงตามระดบัของผลกระทบท่ีมีต่อการตดัสินใจ ดงัน้ี 

การบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพเน่ืองจากแพทย์ พยาบาลหรือนักโภชนาการ แนะน าและชักชวน
ให้รับประทาน (DOC) เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค อยา่งมี
นยัส าคญั เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ีจากการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ ดว้ยค่า marginal effects มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.2350 อธิบายไดว้่า 
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารมังสวิรัติ เน่ืองจากแพทย์ พยาบาลหรือนัก
โภชนาการ แนะน าและชกัชวนให้รับประทาน จะมีแนวโน้มเลือกบริโภคอาหารมงัสวิรัติน้อยกว่า
อาหารเจ (ไม่บริโภคอาหารมงัสวิรัติ) ร้อยละ 23.50   ดงันั้น ผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
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การส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภค ควรมุ่งเนน้ส่งเสริมให้แพทย ์พยาบาลหรือนกัโภชนาการมีบทบาท
ในการส่งเสริม ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภคในการหันมาให้ความส าคญัในการบริโภคอาหารเจ 
เน่ืองจากอาหารเจ เป็นการบริโภคอาหารท่ีงดเน้ือสัตวทุ์กชนิด ไม่มีส่วนประกอบของอาคารดว้ยหอม 
กระเทียม ตน้กุยช่าย ผกัชี และเคร่ืองเทศท่ีเผด็ร้อน เพราะถือวา่อาหารดงักล่าวท าให้เกิดก าหนดั หรือ
ส่งผลกระทบต่อธาตุในร่างกาย ซ่ึงอาหารเจน้ี จะมีประโยชน์และส่งผลดีต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
หลากหลายดา้น 

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเน่ืองจากเพื่อต้องการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคที่เป็นอยู่    
(REL) เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคญั เม่ือ
พิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ีจากการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภค
อาหารมงัสวิรัติ ดว้ยค่า marginal effects มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.1797 อธิบายไดว้า่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ใหค้วามส าคญักบัการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ เน่ืองจากเพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ี
เป็นอยู ่จะมีแนวโน้มท่ีจะเลือกบริโภคอาหารมงัสวิรัติมากกวา่ผูท่ี้ไม่บริโภคอาหารมงัสวิรัติ (อาหาร
เจ) ร้อยละ 17.97 ดงันั้น ผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภค หาก
ตอ้งการให้ผูบ้ริโภคหันมาให้ความส าคญักบัการบริโภคอาหารมงัสวิรัติเพิ่มมากข้ึน ควรมีการให้
ความรู้แก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ เพื่อบรรเทาและรักษาโรคท่ีเป็นอยู ่ตลอดจนให้
ขอ้มูล ความรู้ เก่ียวกบัคุณประโยชน์ของอาหารมงัสวิรัติวา่ ช่วยสร้างภูมิคุม้กนัโรคต่างๆ ไดอ้ย่างไร 
และช่วยเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีไดอ้ยา่งไร ซ่ึงถือเป็นแนวทางหน่ึงในการเพิ่มช่องทางในการตดัสินใจ
บริโภคอาหารมงัสวรัิติเพิ่มมากข้ึนของผูบ้ริโภค 

เพศชาย (MALE)  เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค 
อย่างมีนยัส าคญั เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของตวัแปรน้ีจากการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ ด้วยค่า marginal effects มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.1827  ซ่ึง
อธิบายได้ว่า ผูบ้ริโภคเพศชาย จะมีโอกาสท่ีจะเลือกบริโภคอาหารมงัสวิรัติมากกว่าอาหารเจ (ไม่
บริโภคมงัสวรัิติ) ร้อยละ 18.27  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ในปัจจุบนักระแสนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพหรือ
มงัสวิรัติ ในกลุ่มเพศชายนั้นมีมากข้ึน ไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงเท่านั้น ท่ีหันมาดูแลตนเอง แต่เพศชาย ก็
หันมาให้ความส าคัญในการดูแลตนเอง โดยการบริโภคอาหารมังสวิรัติเพิ่มมากเช่นกัน ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการอาหารเพื่อสุขภาพ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมสุขภาพผูบ้ริโภค ควรให้
ความส าคญัในการส่งเสริมการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ ในกลุ่มเพศชายเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากอาหาร
มงัสวิรัติ เป็นอาหารท่ีสามารถเลือกรับประทานได้ง่ายในท้องตลาด ประกอบการอาหารมงัสวิรัติ
สามารถท ากินไดง่้ายท่ีบา้น เน่ืองจากมีส่วนประกอบอาหารท่ีท าไดง่้ายและไม่ซบัซอ้น 
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ตารางท่ี 5.8 ผลกระทบ (marginal effects) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ 
Variable Coefficient Standard Error 

Constant 0.2911 0.304 
MALE 0.1827** 0.076 
AGE -0.0012 0.003 
EDU -0.007 0.082 
INC -0.2135 0.080 
OC -0.0878 0.212 
HEA -0.2533 0.129 
EXP 0.0787 0.050 
OFF 0.0115 0.042 
DOC -0.2350*** 0.051 
FAV -0.0019 0.054 
P-HEA 0.0373 0.056 
REL 0.1797*** 0.048 
BEL -0.0507 0.050 
INFO -0.0728 0.057 

หมายเหต:ุ *** ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
                 **   ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

McFadden R2 
Chi squared   
Accuracy of prediction                   

           0.2010 
           52.0667 
           75.00 %      

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
 


