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บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล : การด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปท�ำให้นสิ ยั การบริโภคของคนไทยเปลีย่ นแปลงตาม
ไปด้วย สิ่งที่มีผลตามมาคือ โรคอ้วน โดยเฉพาะในสังคมวัยรุ่นในปัจจุบันที่ให้
ความส�ำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกและไม่พงึ พอใจในรูปร่างของตนเองส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการลดน�ำ้ หนักทีไ่ ม่ถกู ต้อง เช่น การใช้ยาลดน�ำ้ หนักและการอด
อาหาร อีกทั้งด้วยความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักมีเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้วัยรุ่นซื้อมารับประทานได้ง่ายโดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์           
ส่วนผสมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักบางชนิดเป็นยาออกฤทธิ์
กระตุ้นประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีผลข้างเคียงท�ำให้เกิดอาการตื่นเต้น ใจสั่น           
บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
วัตถุประสงค์
: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลด            
น�้ำหนัก ของนัก เรียนระดั บชั้ นมั ธยมศึ ก ษาตอนปลายในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี
วิธีการศึกษา
: การวิจยั นีท้ ำ� การศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จ�ำนวน 277 คน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2561 โดยใช้แบบสอบถามเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ม
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561
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ผลการศึกษา

สรุป
ค�ำส�ำคัญ

แบบหลายขั้นตอน และเลือกตัวอย่างในแต่ละขั้นโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย                 
น�ำมาวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน            
เบีย่ งเบนมาตรฐานและอธิบายความสัมพันธ์ดว้ ยสถิตกิ ารถดถอยพหุโลจิสติกส์
โดยน�ำเสนอข้อมูลด้วยค่า Odd ratio (OR) และ Confidence interval (95%        
CI of OR)
: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.3) อายุ 17 ปี (ร้อยละ 36.8)
ก�ำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 34.7) มีค่าดัชนีมวลกายอยู่
ในเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ 48.7) มีความพึงพอใจกับรูปร่างตนเองร้อยละ 45.8
การรับรู้เกี่ยวกับรูปร่างตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนเองมีรูปร่างผอม               
ร้อยละ 24.2 เคยลดความอ้วนร้อยละ 51.3 โดยวิธอี อกก�ำลังกาย ร้อยละ 26.4
และไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก ร้อยละ 78.3 ด้านความรู้
ต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักโดยรวมพบว่า อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ
66.8) มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 2.07±0.57 ส่วนเจตคติตอ่ การบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมลดน�้ำหนักโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 86.3)      
มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.26±0.34 และผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดย
ใช้สถิติการถดถอยพหุโลจิสติกส์ พบว่า เพศ ระดับชั้นเรียน ค่าดัชนีมวลกาย
ความพึงพอใจในรูปร่างตนเอง และการรับรู้เกี่ยวกับรูปร่างตนเองมีความ
สัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05)
: ควรส่งเสริมให้วยั รุน่ มีความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�ำ้ หนักมากขึน้
ตลอดทั้งก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องให้วัยรุ่นตะหนักถึง
ผลของการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
: นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
อุดรธานี
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: The lifestyle changes that make the consumption behavior of the
Thai people change with what the consequences are obesity.
Especially in today's adolescent society that attaches importance
to appearance and unhappiness in its own shape. This results in
incorrect weight loss habits such as weight loss pills and fasting,
with the popularity of dietary supplement product has increased,
as a result, adolescent buy it easily. The ingredients in some                  
dietary supplement product are drug stimulates the central                 
nervous system, the side effects cause some excitement, some
may even die.
: To study the factors related to dietary supplement product       
consumption of secondary school student in UdonThani                       
Municipality area.
: This study was conducted in 277 secondary school students in
UdonThani Municipality area. Data were collected in 2018,                 
February using the questionnaire. Select samples from multiplestage random sampling and select each step by using simple
random sampling. Data were analyzed and described by                           
frequency, percentage, mean and standard deviation. Describe
relationships with Multiple Logistic Regression, the data were
analyzed by Odd ratio (OR) and Confidence interval (95% CI of OR).
: Most of the samples were female (60.3%), 17 years old (36.8%)
and Secondary school student Grade 5 (34.7%), body mass index
(BMI) was normal (48.7%), body shape image satisfaction was
45.8%, perceived body shape image, most of them perceived
themselves as skinny (24.2%). Students used to lose weight at
51.3% by exercise method (26.4%) and never consumed dietary
supplement product 78.3%. The knowledge on dietary supplement
product was found to be at the moderate level (66.8%), the mean
was 2.07±0.57. The attitudes toward dietary supplement product
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Conclusion
Keywords

consumption were found at a moderate level (82.7%), with an
average of 3.26±0.34. The results of multiple logistic regression
analysis revealed that the sex, class, BMI, body shape image             
satisfaction and perceived body shape image relate to                              
consumption of dietary supplement product statistically significant
at the 0.05 level.
: Adolescents should be encouraged to know about dietary                   
supplement product, throughout the guidelines of the action to
the effects of dietary supplement product.
: Secondary school student, Dietary supplement product,                       
Udon Thani

Med J Srisaket Surin Biriram Hosp 2018;33(3): 359-374

บทน�ำ

วัยรุ่น (Adolescent) ตามค�ำนิยามของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความหมายของ
วัยรุ่นว่าเป็นช่วงทศวรรษที่ 2 ของชีวิต ซึ่งอยู่ใน
ช่วงอายุ 10-19 ปี วัยรุน่ เป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่
วัยผู้ใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสรีระ
ร่างกายด้านสติปัญญา ความสามารถด้านจิตใจ
อารมณ์และด้านสังคม เป็นช่วงแห่งการเรียนรู้
อ ยา กลอ ง ซึ่ ง ม าจาก ความไม่ รู ้ แ ละ ขาด
ประสบการณ์ของวัยรุน่ อาจกลายเป็นบริโภคนิสยั
ทีไ่ ม่ถกู ต้องจนติดตัวอย่างถาวร ท�ำให้สง่ ผลเสียใน
ระยะยาว การแบ่งช่วงของวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่             
จะแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1) วัยรุ่นตอนต้น (อายุ
10-13 ปี) 2) วัยรุน่ ตอนกลาง (อายุ 14-16 ปี) และ
3) วัยรุ่นตอนปลาย อายุ (17-19 ปี) ซึ่งวัยรุ่นทั้ง
3 ช่วง จะมีพฒ
ั นาการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนาทางฮอร์โมนเพศที่ส่งผลให้รูปร่างมีการ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

เปลี่ยนแปลง เริ่มสนใจเพศตรงข้ามจึงท�ำให้วัยรุ่น
รักสวยรักงาม มีความวิตกกังวลในรูปร่างหน้าตา
ของตนเอง โดยเฉพาะกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น หญิ ง ซึ่ ง จะ           
เห็นว่า ส่วนใหญ่มักจะนิยมรูปร่าง ผอม เอวบาง
อีกทั้งในปัจจุบันเป็นยุคที่สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ
ได้มากมายและรวดเร็ว จึงได้รับอิทธิพลกระแส
สั ง คม ค่ า นิ ย มในเรื่ อ งต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ วั ย รุ ่ น มี
พฤติ ก รรมในการสรรหาสิ่ ง ต่ า งๆที่ เ สริ ม ให้ กั บ             
ตัวเอง เพื่อให้มีรูปร่างหน้าตาให้เป็นที่พึงพอใจ
ของตนเอง และได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น(1)
ปัจจุบันโรคอ้วน (Obesity) เป็นปัญหา
ของหลายๆ ประเทศ ภาวะโภชนาการเกินก�ำลังมี
การระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก(2) ด้วยปัจจัย
ต่างๆ ส่งผลให้วิถีชีวิต และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ผูค้ นให้ความสนใจในรูปร่างมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในสังคมวัยรุ่น ท�ำให้วัยรุ่นมีการแสวงหาวิธีการที่
จะมีรูปร่างผอมบาง ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ลดน�้ ำ หนั ก ต่ า งๆ มา                    
Vol.33 No.3 September-December 2018
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รับประทาน การอดหรืองดอาหารเป็นบางมือ้ หรือ
การท�ำให้อาเจียนหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น
ซึง่ วิธกี ารเหล่านีเ้ ป็นวิธกี ารลดน�ำ้ หนักทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก จะท�ำให้ระบบ
การท�ำงานต่างๆ ในร่างกายแปรปรวนการเจริญ
เติบโตชะงัก ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงและการ    
รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักนั้น
บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ความนิ ย มในการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
เสริมลดน�้ำหนักมีเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคมองข้าม
ผลเสี ย ที่ ต ามมาอย่างคาดไม่ถึงของผลิตภัณ ฑ์
อาหารเสริมลดน�ำ้ หนัก วัยรุน่ ซือ้ มารับประทานได้
ง่ายโดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งส่วนผสมที่อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักบางชนิดเป็นยา
ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลาง อันเป็นผล
ท�ำให้เกิดอาการตื่นเต้น กระสับกระส่าย ใจสั่น          
ถ้าใช้ติดต่อกัน 6-12 สัปดาห์ จะเกิดภาวะทน             
ต่อยา และเกิดอาการติดยาได้ในที่สุด(3)
ดังนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลด  
น�้ำหนักที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ โดย
เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องของ
รูปร่าง และนิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมลดน�้ำหนักเป็นตัวช่วยในการลดน�้ำหนัก จึง
นั บ เป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ของสั ง คมที่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง             
ทุ ก ส่ ว นไม่ ค วรมองข้ า ม ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว             
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความ
สั ม พั น ธ์ ต ่ อ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม               
ลดน�ำ้ หนักของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนในการวางแผน และก�ำหนดแนวทางการ                    
ด�ำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการใช้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักต่อไป
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561
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วิธีการศึกษา

1. ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยนี้ ท�ำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อยู่ใน
เขตเทศบาลนครอุ ด รธานี จ� ำ นวน 277 คน                   
เริม่ ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์
ปี พ.ศ.2561
2. ประเภทของการวิจัย
การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional descriptive study)
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อยู่ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ปีการศึกษา 2560 หาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง (Sample) เลือกตัวอย่างจาก
การสุ ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน (Multi Stage                      
Random Sampling) โดยในแต่ละขั้นใช้การสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 เลือกโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาล
นครอุดรธานี โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
sampling) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก จากนัน้ ท�ำการ
สุ่มมาอย่างละ 1 โรงเรียน
ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) โดยแบ่งตามห้องเรียนและ
ตามชั้ น ปี ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple                  
Random Sampling) ในการเลือกห้องเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ตัวอย่างทั้งหมด
277 ตัวอย่าง
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถาม                       
มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ก รอก
แบบสอบถาม มีจ�ำนวนทั้งหมด 10 ข้อ ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน น�้ำหนัก ส่วนสูง               
รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง การลดน�้ำหนัก วิธี
การลดน�้ำหนัก การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ลดน�้ำหนัก ความพึงพอใจในรูปร่างตนเอง การ            
รับรู้เกี่ยวกับรูปร่างตนเองโดยใช้ค�ำถามปลายปิด
แบบสอบถามมีรายการให้เลือก และแบบเติมค�ำ
ในช่องว่าง
ตอนที่ 2 ความรูต้ อ่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ลดน�้ำหนัก ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือก
ตอบ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ จ�ำนวน 16 ข้อ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ ถ้าตอบ ใช่ ให้ 3 คะแนน                
ถ้าตอบ ไม่ใช่ ให้ 2 คะแนน และถ้าตอบ ไม่แน่ใจ
ให้ 1 คะแนน
การแปลผลผู้วิจัยได้ก�ำหนดแบ่งระดับ
ความรูเ้ ป็น 3 ระดับ ดังนัน้ การก�ำหนดค่าคะแนน
เฉลี่ย สามารถแบ่งได้ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 2.51-3.00 หมายถึง มีความรูต้ อ่
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักระดับดีมาก
ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง มีความรูต้ อ่
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความ
รู้ต่อผลิภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักระดับต�่ำ
ตอนที่ 3 เจตคติตอ่ การบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมลดน�้ำหนัก โดยมีลักษณะค�ำถามเป็น
แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย    
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ�ำนวน 18 ข้อ
การแปลผลคะแนนผู้วิจัยได้ก�ำหนดแบ่ง
ระดับเจตคติเป็น 3 ระดับ ดังนั้น การก�ำหนดค่า
คะแนนเฉลี่ย สามารถแบ่งได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 3.68-5.00 หมายถึ ง             
มีเจตคติอยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ ย 2.34-3.67 หมายถึ ง                  
มีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.00-2.33 หมายถึ ง                     
มีเจตคติอยู่ในระดับไม่ดี
5. การทดสอบคุณภาพของเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการวิจัย
เพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพผู้วิจัยได้
ท� ำ การทดสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามใน          
2 ด้าน คือ ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยด�ำเนินการดังนี้
5.1 การหาค่าความเทีย่ งตรงโดยน�ำ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงตามเนื้ อ หาจากผู ้ เชี่ ย วชาญจ� ำ นวน                    
3 ท่ า น หลั ง จากนั้ น น� ำ มาหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อค�ำถามที่มีค่า
IOC มากกว่า 0.5
5.2 การหาความเชือ่ มัน่ (Reliability)
น�ำแบบสอบถามจ�ำนวน 30 ชุดไปทดสอบกับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายและน�ำข้อมูลที่
ได้ไปทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
ก่ อ นที่ จ ะน� ำ ไปใช้ จ ริ ง และน� ำ ข้ อ บกพร่ อ งมา
ปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยการ
ทดสอบความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
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แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.77
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารบทความ
ทฤษฎี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนสิ่ ง พิ ม พ์                 
เผยแพร่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.2 ท�ำหนังสือขออนุญาตแจกแบบ
สอบถามเพื่อขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่
ระหว่างการเรียนการสอนโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตัวเองเพื่อที่จะสามารถชี้แจงข้อสงสัยของ             
ผู้ตอบแบบสอบถามได้โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 277 ตัวอย่าง
6.3 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม
ตัวอย่างทีไ่ ด้กำ� หนดไว้โดยแยกตามโรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจ�ำนวน 105 ตัวอย่าง
โรงเรียนขนาดใหญ่จ�ำนวน 64 ตัวอย่าง โรงเรียน
ขนาดกลางจ�ำนวน 83 ตัวอย่าง โรงเรียนขนาดเล็ก
จ�ำนวน 25 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 277 ตัวอย่าง
เมือ่ ได้แบบสอบถามคืนแล้วผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถาม
ที่รวบรวมได้มาด�ำเนินการ ดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing)
ผู ้ วิ จั ย ตรวจความสมบู ร ณ์ ข องการตอบแบบ
สอบถาม และแยกแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ออก
2) การลงรหัส (Coding) น�ำ
แบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส
ตามที่ได้มีการก�ำหนดรหัสล่วงหน้าไว้
3) ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข ้ อ มู ล               
(Processing) น�ำแบบสอบถามทีล่ งรหัสเรียบร้อย
แล้วมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์และประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล
7.1 ข้อมูลทัว่ ไป ความรูต้ อ่ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมลดน�้ำหนัก เจตคติต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.2 อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้            
สถิติถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple Logistic
Regression)

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
จากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 167 คน (ร้อยละ
60.3) และเพศชาย จ�ำนวน 110 คน (ร้อยละ 39.7)
นักเรียนมีอายุอยู่ระหว่าง 16-19 ปี โดย
มีนักเรียนอายุ 16 ปี มีจ�ำนวน 85 คน (ร้อยละ
30.7) อายุ 17 ปี มีจำ� นวน 102 คน (ร้อยละ 36.9)
อายุ 18 ปี มีจ�ำนวน 86 คน (ร้อยละ 31.0) และ
อายุ 19 ปี มีจ�ำนวน 4 คน (ร้อยละ 1.4)
นั ก เรี ย นที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจ�ำนวน 92 คน (ร้อยละ 33.2)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจ�ำนวน 96 คน (ร้อย
ละ 34.7) และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำ� นวน
89 คน (ร้อยละ 32.1)
รายได้ ที่ ไ ด้ รั บ จากผู ้ ป กครอง พบว่ า               
มีนักเรียนที่ได้รับเงินทั้งเป็นรายวัน รายสัปดาห์
และรายเดือน นักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้ที่ได้รับ
จากผูป้ กครองอยูร่ ะหว่าง 901-3,400 บาท/เดือน
จ�ำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7
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ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) พบว่า ส่วนใหญ่
มีคา่ ดัชนีมวลกายอยูร่ ะหว่าง 18.50-22.90 ซึง่ อยู่
ในเกณฑ์ปกติแสดงถึงการมีสุขภาพดี จ�ำนวน            
135 คน (ร้อยละ 48.7)
ความพึงพอใจในรูปร่างตัวเอง พบว่า              
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปร่างตัวเองอยู่ใน
ระดับพึงพอใจ จ�ำนวน 127 คน (ร้อยละ 45.8)
รองลงมา คือ ระดับพึงพอใจน้อย จ�ำนวน 71 คน
(ร้อยละ 25.6) ระดับพึงพอใจมาก จ�ำนวน 32 คน
(ร้อยละ 11.6) ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน
29 คน (ร้อยละ 10.5) ระดับพึงพอใจมากที่สุด
จ�ำนวน 18 คน (ร้อยละ 6.5)
การรับรู้เกี่ยวกับรูปร่างตนเอง พบว่า              
ส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนเองมีรูปร่างผอม จ�ำนวน 67
คน (ร้อยละ 24.2) รองลงมา คือ รูปร่างอ้วน
จ�ำนวน 54 คน (ร้อยละ 19.5) รูปร่างอวบ จ�ำนวน
52 คน (ร้อยละ 18.8) รูปร่างดี จ�ำนวน 48 คน
(ร้อยละ 17.3) รูปร่างอวบเล็กน้อย จ�ำนวน 46 คน
(ร้อยละ 16.6) และรูปร่างผอมมาก จ�ำนวน 10
คน (ร้อยละ 3.6)
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป (n = 277)
ข้อมูล
เพศ
     ชาย
     หญิง
อายุ (ปี)
     16 ปี
     17 ปี
     18 ปี
     19 ปี
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การลดความอ้วน พบว่า ส่วนใหญ่เคยลด
ความอ้วน จ�ำนวน 142 คน (ร้อยละ 51.3) เป็น
เพศหญิง จ�ำนวน 93 คน เพศชาย จ�ำนวน 49 คน
และไม่เคยลดความอ้วน จ�ำนวน 135 คน (ร้อยละ
48.7) ซึ่งเป็นเพศหญิง จ�ำนวน 74 คน เพศชาย
จ�ำนวน 61 คน
วิธีการลดความอ้วน พบว่า ส่วนใหญ่ลด
ความอ้วนด้วยการออกก�ำลังกาย จ�ำนวน 73 คน
(ร้อยละ 26.4) รองลงมา คือ ควบคุมอาหาร
จ�ำนวน 44 คน (ร้อยละ 15.9)
การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ลด     
น�้ำหนัก พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยบริโภค จ�ำนวน    
217 คน (ร้อยละ 78.3) ซึ่งเป็นเพศหญิง จ�ำนวน
117 คน เพศชาย จ�ำนวน 100 คน และเคยบริโภค
จ�ำนวน 60 คน (ร้อยละ 21.7) เป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 50 คน เพศชาย จ�ำนวน 10 คน ดังตาราง
ที่ 1

จ�ำนวน (ร้อยละ)
110 (39.7%)
167 (60.3%)
85 (30.7%)
102 (36.8%)
86 (31.0%)
4 (1.4%)
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป (n = 277) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 18 (0.82)
ระดับชั้นเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าดัชนีมวลกาย
     ผอม (<18.5 kg/m2)
     ปกติ (18.5-22.9 kg/m2)
     ท้วม (23.0-24.9 kg/m2)
     อ้วน (25.0-29.9 kg/m2)
     อ้วนมาก (>30.0 kg/m2)
รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง(รายเดือน)
     901 - 3,400 บาท
     3,401 - 5,900 บาท
     5,901 - 8,400 บาท
     8,401 - 10,000 บาท
     10,001 - 12,500 บาท
     12,501 - 15,000 บาท
ความพึงพอใจรูปร่างตนเอง
     พึงพอใจน้อยที่สุด
     พึงพอใจน้อย
     พึงพอใจ
     พึงพอใจมาก
     พึงพอใจมากที่สุด
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จ�ำนวน (ร้อยละ)
92 (33.2%)
96 (34.7%)
89 (32.1%)
59 (21.3%)
135 (48.7%)
35 (12.6%)
31 (11.2%)
17 (6.1%)
218 (78.7%)
28 (10.1%)
14 (5.1%)
9 (3.2%)
2 (0.7%)
6 (2.2%)
29 (10.5%)
71 (25.6%)
127 (45.8%)
32 (11.6%)
18 (6.5%)
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
Factors Related to Consumption Dietary Supplement Product of Secondary School Studentin UdonThani Municipality Area

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป (n = 277) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
การรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง
     ผอมมาก
     ผอม
     รูปร่างดี
     อวบเล็กน้อย
     อวบ
     อ้วน
การลดความอ้วน
     เคย
     ไม่เคย
วิธีการลดความอ้วน
     ควบคุมอาหาร
     ออกก�ำลังกาย
     กินยาลดความอ้วน / อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
     ผ่าตัดท�ำศัลยกรรม
     อื่นๆ
     ไม่ตอบ
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
     ไม่เคยบริโภค
     เคยบริโภค

จ�ำนวน (ร้อยละ)
10 (3.6%)
67 (24.2%)
48 (17.3%)
46 (16.6%)
52 (18.8%)
54 (19.5%)
142 (51.3%)
135 (48.7%)
44 (15.9%)
73 (26.4%)
37 (13.4%)
0 (0.0%)
4 (1.4%)
119 (43.0%)
217 (78.3%)
60 (21.7%)

2. ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลด                  185 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมา คือ             
น�้ำหนัก
ระดับดีมาก จ�ำนวน 57 คน (ร้อยละ 20.6) และ
จากการศึกษาความรูต้ อ่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับต�่ำ  จ�ำนวน 35 คน (ร้อยละ 12.6) โดยมี
เสริ ม ลดน�้ ำ หนั ก ของนั ก เรี ย นโดยรวม พบว่ า                  คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.07±0.57 ดังตารางที่ 2
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ พอใช้ จ� ำ นวน               
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของระดับความรู้ต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักของนักเรียน ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี (n = 277)
ระดับความรู้ต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ระดับดีมาก (2.51–3.00)
57 (20.6%)
ระดับพอใช้ (1.51–2.50)
185 (66.8%)
ระดับต�่ำ (1.00–1.50)
35 (12.6%)
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean ± SD) = 2.07±0.57
3. เจตคติตอ่ การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมลดน�้ำหนัก
จากการศึ ก ษาเจตคติ ต ่ อ การบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักโดยรวม พบว่า

ส่วนใหญ่มีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน
239 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3 รองลงมา คือ ระดับ
ดี จ�ำนวน 38 คน (ร้อยละ 13.7) โดยมีคะแนนค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ± 0.34 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของระดับเจตคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักของนักเรียน
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี (n = 277)
ระดับเจตคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ระดับดี (3.68-5.00)
38 (13.7%)
ระดับปานกลาง (2.34-3.67)
239 (86.3%)
ระดับไม่ดี (1.00-2.33)
0 (0.0%)
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean ± SD) = 3.26 ± 0.34
4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
4.1 ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มีตัวแปรที่
น�ำเข้าโมเดลเริ่มต้น 9 ตัวแปร ประกอบด้วย 1)
เพศ 2) อายุ 3) ระดับชั้นเรียน 4) รายได้ที่ได้รับ
จากผู้ปกครอง 5) ค่าดัชนีมวลกาย 6) การรับรู้
เกี่ยวกับรูปร่างตนเอง 7) ความพึงพอใจในรูปร่าง
ตนเอง 8) ความรู ้ ต ่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม                
ลดน�ำ้ หนักและ 9) เจตคติตอ่ การบริโภคผลิตภัณฑ์
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อาหารเสริมลดน�ำ้ หนัก จากผลการวิเคราะห์คราว
ละปัจจัย พบว่า เพศ ระดับชั้นเรียน ค่าดัชนี            
มวลกาย รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง ความพึง
พอใจในรู ป ร่ า ง การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ รู ป ร่ า งและ                 
ความรู ้ ต ่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ลดน�้ ำ หนั ก                  
มีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม ลดน�้ ำ หนั ก อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ                       
(p< 0.05) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักวิเคราะห์แบบ
Univariate
ตัวแปร

การบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
บริโภค
ไม่บริโภค

เพศ
     ชาย
100 (90.0%)
     หญิง
117 (70.1%)
ระดับชั้นเรียน
     มัธยมศึกษาปีที่ 4
16 (17.4%)
     มัธยมศึกษาปีที่ 5
30 (31.3%)
     มัธยมศึกษาปีที่ 6
14 (15.7%)
ค่าดัชนีมวลกาย
     น้อยกว่า 22.9
27 (13.9%)
     มากกว่า 23
33 (39.8%)
รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง
     > 5,000
20 (33.9%)
< 5,000
40 (18.3%)
ความพึงพอใจในรูปร่าง
     พึงพอใจ
19 (10.7%)
     ไม่พึงพอใจ
41 (41.0%)
การรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง
     รูปร่างสมส่วน
9 (7.2%)
     รูปร่างไม่สมส่วน
51 (33.6%)
ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
     ดี
21 (36.8%)
     ไม่ดี
39 (17.7%)
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n (277)

OR

95%CI

p-value

10 (9.1%)
50 (29.9%)

110
167

1.00
4.27

2.06-8.88 <0.001*

76 (82.6%)
66 (68.8%)
75 (84.3%)

92
96
89

1.00
2.15
0.88

1.08-4.30
0.40-1.94

167 (86.1%)
50 (60.2%)

194
83

1.00
4.08

2.24-7.42 <0.001*

39 (66.1%)
178 (81.7%)

59
218

1.00
0.43

0.23-0.83

158 (89.3%)
59 (59.0%)

177
100

1.00
5.77 3.10-10.75 <0.001*

116 (92.8%)
101 (66.4%)

125
152

1.00
6.50 3.05-13.87 <0.001*

36 (63.2%)
181 (82.3%)

57
220

1.00
0.36 0.19-0.700 0.002*

0.018*

0.010*
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4.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุโล
จิสติกส์ในโมเดลสุดท้ายเพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ กับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมลดน�้ำหนักตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์มีทั้งหมด 7 ตัวแปร จากผลการวิเคราะห์
พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�ำ้ หนักอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) จ�ำนวน 5 ตัวแปร คือ เพศ
ระดับชั้นเรียน ค่าดัชนีมวลกายความพึงพอใจใน
รูปร่างและการรับรูเ้ กีย่ วกับรูปร่าง (1) ตัวแปร เพศ
เมื่ อ ควบคุ ม ปั จ จั ย อื่ น ๆที่ มี ผ ลต่ อ การบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�ำ้ หนัก พบว่า เพศหญิง
มีความเสี่ยงต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ลดน�้ำหนักเป็น 4.89 เท่า (ORadj=4.89,95%CI =
2.01-11.87, p = 0.001) (2) ตัวแปร ระดับชั้น
เรียน เมือ่ ควบคุมปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�ำ้ หนัก พบว่า ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความเสี่ยงต่อการบริโภค

371

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักเป็น 2.35 เท่า
(ORadj = 2.35, 95% CI=1.00 -5.50, p=0.048)
(3) ตัวแปร ค่าดัชนีมวลกาย เมื่อควบคุมปัจจัย
อื่นๆ ที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ลดน�ำ้ หนัก พบว่า คนทีม่ คี า่ ดัชนีมวลกายมากกว่า
23 มีความเสี่ยงต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมลดน�้ำหนักเป็น 2.33 เท่า (ORadj = 2.33,
95% CI= 1.04-5.18, p=0.038) (4) ตัวแปร ความ
พึงพอใจในรูปร่าง พบว่า คนที่ไม่มีความพึงพอใจ
ในรูปร่าง มีความเสี่ยงต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมลดน�้ำหนัก เป็น 2.74 เท่า (ORadj =
2.74, 95% CI=1.29-5.81, p=0.008) (5) ตัวแปร
การรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง เมื่อควบคุมปัจจัยอื่นๆ ที่
มี ผ ลต่ อ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ลด               
น�้ำหนัก พบว่า คนที่มีรูปร่างไม่สมส่วน มีความ
เสี่ ย งต่ อ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ลด             
น�้ำหนักเป็น 2.76 เท่า (ORadj = 2.76, 95% CI =
1.14 - 6.65, p = 0.024) ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�ำ้ หนัก วิเคราะห์แบบ
การถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple logistic regression)
ตัวแปร
เพศ
    ชาย
     หญิง
ระดับชั้นเรียน
     มัธยมศึกษาปีที่ 4
     มัธยมศึกษาปีที่ 5
     มัธยมศึกษาปีที่ 6

การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมลดน�้ำหนัก
n (277) ORcrude ORadj
บริโภค
ไม่บริโภค

95% CI

p-value

100 (90.0%) 10 (9.1%)
117 (70.1%) 50 (29.9%)

110
167

1.00
4.27

1.00
4.89

2.01-11.87 <0.001*

16 (17.4%)
30 (31.3%)
14 (15.7%)

92
96
89

1.00
2.15
0.88

1.00
2.35
0.76

1.00-5.50
0.30-1.91
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76 (82.6%)
66 (68.8%)
75 (84.3%)

0.048*
0.565
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ตารางที่ 5 แสดงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�ำ้ หนัก วิเคราะห์แบบ
การถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple logistic regression) (ต่อ)
ตัวแปร
ค่าดัชนีมวลกาย
     น้อยกว่า 22.9
     มากกว่า 23
ความพึงพอใจในรูปร่าง
     พึงพอใจ
     ไม่พึงพอใจ
การรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง
     รูปร่างสมส่วน
     รูปร่างไม่สมส่วน

การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมลดน�้ำหนัก
n (277) ORcrude ORadj
บริโภค
ไม่บริโภค

95% CI

p-value

27 (13.9%) 167 (86.1%)
33 (39.8%) 50 (60.2%)

194
83

1.00
4.08

1.00
2.33

1.04-5.18

0.038*

19 (10.7%) 158 (89.3%)
41 (41.0%) 59 (59.0%)

177
100

1.00
5.77

1.00
2.74

1.29-5.81

0.008*

9 (7.2%) 116 (92.8%)
51 (33.6%) 101 (66.4%)

125
152

1.00
6.50

1.00
2.76

1.14-6.65

0.024*

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมลดน�ำ้ หนัก ได้แก่ เพศ ระดับชัน้ เรียน ค่าดัชนี
มวลกาย ความพึงพอใจในรูปร่าง และการรับรู้
เกี่ ย วกั บ รู ป ร่ า ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ                
สมศักดิ์ ถิ่นขจี และพูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ (2555)(1)
ซึง่ ศึกษาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัย          
ที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมลดน�้ำหนักอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่ นักศึกษา
ทีม่ เี พศ และชัน้ ปีทแี่ ตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ลดความอ้วนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดวงมาลย์ พละไกร และคณะ (2556)(4) ซึ่งศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ยาลดความอ้วน
ในนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยจากการวิเคราะห์
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ความถดถอยโลจิสติกส์เชิงพหุ พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งมี              
นัยส�ำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ในอุดมคติ
พบว่า รูปร่าง สัดส่วน น�้ำหนักมีความสัมพันธ์กับ
การบริโภคผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับวารุณี         
ชลวิหารพันธ์ (2559)(5) ซึง่ ศึกษาเรือ่ งความชุกของ
การใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเพือ่ ควบคุมน�ำ้ หนักอย่าง                   
ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิงในจังหวัดสระบุรีและ
ปัจจัยทีม่ ผี ลจากการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา
ความคิดเห็นต่อรูปร่าง และความพึงพอใจต่อ         
รูปร่าง มีความสัมพันธ์ตอ่ การควบคุมน�ำ้ หนัก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมาลย์ ธีระสมบูรณ์
(2550) (6) ซึ่ ง ศึ ก ษาเรื่ อ งการตั ด สิ น ใจซื้ อ และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
การควบคุมน�้ำหนักของผู้บริโภคในเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษามีการ
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ การควบคุม
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น�้ำหนักแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของชวัล วินิจชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส
(2560)(7) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน�้ำหนัก
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากข้อสรุปผล
การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารเพื่ อ ควบคุ ม น�้ ำ หนั ก ผลการศึ ก ษา          
พบว่า การบริโภคจะขึน้ อยูก่ บั อายุ อาชีพ เนือ่ งจาก
เมื่อคนมีอายุมากขึ้นระบบต่างๆ ของร่างกายเริ่ม
แย่ลงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ ควบคุมน�ำ้ หนักจึง
เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยควบคุมไม่ให้
มีน�้ำหนักเพิ่มขึ้น แต่ด้านอาชีพกลับ พบว่า อาชีพ
พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนมี โ อกาสซื้ อ น้ อ ยกว่ า
นักศึกษาอาจเป็นเพราะนักศึกษายังเป็นวัยรุ่นซึ่ง
วัยนี้เป็นวัยที่มีความสนใจในเรื่องรูปร่างมากกว่า
วัยอื่นๆ
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คิดเป็นร้อยละ 86.3 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.26±0.34
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดย
ใช้การถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple Logistic
Regression) พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ลดน�้ ำ หนั ก   
ได้แก่ เพศ ระดับชั้นเรียน ค่าดัชนีมวลกาย ความ
พึงพอใจในรูปร่าง และการรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง

ข้อเสนอแนะการท�ำการศึกษาในครั้ง
ต่อไป

1. ศึกษาในประชากรกลุ่มอื่นๆ ร่วมด้วย
เช่น กลุ่มวัยท�ำงาน
2. ศึกษาปัจจัยภายในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม
เช่น การรับรู้เกี่ยวกับโทษ ข้อดี ข้อเสียของการ
สรุปผลการศึกษา
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก ค่านิยม
1. ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลด   ต่างๆ เพือ่ ให้ทราบถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริโภค
น�้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนัก
จากการศึกษาความรู้ต่อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมลดน�ำ้ หนักของนักเรียนโดยรวมพบว่า
กิตติกรรมประกาศ
นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ พอใช้                  
การวิจัยฉบับนี้ ส�ำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วย
คิดเป็นร้อยละ 66.8 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
ความกรุณาอย่างดียิ่งจากบุคคลหลายๆ ท่าน                    
2.07±0.57
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจาก           
2. เจตคติตอ่ การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ผู้ตอบแบบสอบถาม และ
เสริมลดน�้ำหนัก
คณาจารย์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาลั ย                  
จากการศึกษาเจตคติต่อการบริโภค
พิชญบัณฑิต ที่เป็นก�ำลังใจ และให้การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน�้ำหนักโดยรวม พบว่า
ทุกๆ ด้านแก่คณะผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา
นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง
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