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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการ
ศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนท่ีมีอายุระหวา่ง 20 - 59 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ขั้น (Two – Stage Stratified Random Sampling) ใชข้นาดตวัอยา่ง 390 
คน และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 

จากการศึกษาผูบ้ริโภคซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีบริโภคอยูใ่นปัจจุบนั กลุ่มท่ีเคย
บริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ และกลุ่มท่ีไม่เคยบริโภค พบวา่ กลุ่มท่ีบริโภคอยู่ในปัจจุบนั มี
ร้อยละ 27.7 กลุ่มท่ีเคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ มีร้อยละ 18.2 และกลุ่มท่ีไม่เคยบริโภคเลย 
มีร้อยละ 54.1 โดยผูท่ี้บริโภคอยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีบริโภคคือ เช่ือในสรรพคุณ ผูท่ี้เคย
บริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลิกคือ บริโภคแลว้ไม่เห็นผลท่ีชดัเจน และผู ้
ท่ีไม่เคยบริโภคเลย ส่วนใหญ่มีเหตุผลคือ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้ 

เม่ือวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อควบคุมน ้ าหนกั แบ่งไดเ้ป็น 4 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัดา้นลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล พบวา่ผูท่ี้มี
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ มากกว่าอายุระหว่าง 20 - 29 ปี ประมาณ 
3.7 เท่า ผูท่ี้มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนมีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ น้อยกว่าอาชีพนิสิต/



(4) 

นกัศึกษา ประมาณ 82% 2) ปัจจยัดา้นแหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร พบวา่
การรับรู้ข่าวสารจากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ มากกว่าการรับรู้
ข่าวสารจากโทรทศัน์ ประมาณ 6.5 เท่า และการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น หนงัสือพิมพ/์
นิตยสาร, วารสารสุขภาพ มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ มากกวา่การรับรู้ข่าวสารจากโทรทศัน์ 
ประมาณ 7 เท่า 3) ปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ถา้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ฯ ไดง่้ายข้ึน 1 
ระดบั มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ ลดลงประมาณ 63% และถา้ผูจ้ดัจ  าหน่ายมีการใช้กลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดเพิ่มข้ึน 1 ระดบั ผูบ้ริโภคมีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ เพิ่มข้ึนประมาณ 3 
เท่า 4) ปัจจยัดา้นทศันคติ พบวา่ ถา้ผูมี้ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ฯ เพิ่มข้ึน 1 คะแนน มีโอกาสท่ีจะ
บริโภคผลิตภณัฑฯ์ เพิ่มข้ึนประมาณ 5.3 เท่า 
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This research has two purposes. It aims to study the consumption behavior of weight 

control dietary supplements of people in Bangkok and to study factors affecting the consumption 
of weight control dietary supplements of people in Bangkok.  

This quantitative research uses questionnaire as a tool to collect data. The target 
population is people aged between 20 - 59 years and living in Bangkok. A sample of 390 persons 
is selected using two-stage random sampling. To analysis data, descriptive statistics and logistic 
regression analysis are applied. 

According to 3 groups of weight control dietary supplements consumer, i.e. current 
consumer, ever consumer and non-consumer, the sample consists of 27.7%, 18.2% and 54.1% of 
each group, respectively. Those consuming dietary supplement products reveal that their belief 
towards its positive effects is the reason to consume. For those who have ever consumed but now 
stop consuming, it is found that non-effective result is the reason for discontinuing the 
consumption. And, for those who have never consumed dietary supplement products, its non-
necessity is considered as a main reason. 

Results, analyzed by logistic regression show that there are four major influencing factors 
towards the consumption of weight control dietary supplement. Firstly, demographic factors, the 
persons aged between 30 - 39 years are 3.7 times more likely to consume the product than those 
aged between 20 - 29 years. Those who work as private employees are likely to consume the 
product less than the college students (82%). Secondly, source of information is considered as 
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another factor. The persons whom directly receive information from dealers or sales persons are 
6.5 times more likely to consume the product than those who get information from television 
program or advertisement. In addition, those receiving information from other channels, such as 
newspapers, magazines, and health journal are 7 times more likely to consume the product than 
those who get information from television program or advertisement. Next, marketing factors are 
also influential. In terms of distribution channels, if consumers have one level easier access to 
products, the likelihood to consume the products will decrease about 63%. For the marketing 
promotions, if the supplier increases one level of marketing strategy, the likelihood to consume 
the products will increase about 3 times. The last factor is attitude. If the positive attitude towards 
products increases by 1 point, the likelihood to consume the products will increase about 5.3 
times. 
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หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ เม่ือตวัแปรอิสระ
เปล่ียนไปหน่ึงหน่วย 

 R2 (Cox & Snell) แทนค่าท่ีบอกสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต ์
  ท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรในโมเดล 
 C.I. แทนช่วงความเช่ือมัน่  
 
 



 

บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 ในยุคปัจจุบนันั้นเป็นยุคท่ีวิถีชีวิตของคนตกเป็นทาสของเวลาและความเร่งรีบ เน่ืองจาก
ได้รับอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น สภาวะสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี สภาพวิถีชีวิต และสภาพแวดลอ้ม ท าให้ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง
ใหญ่ๆท่ีมีความเจริญทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคม เช่น กรุงเทพมหานครนั้น ไม่สามารถท่ีจะ
ดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองของสุขภาพได้ดีเท่าท่ีควร โดยในยุคน้ีวฒันธรรมเก่ียวกับการรับประทาน
อาหารได้ถูกครอบง าด้วยอาหารจานด่วน (Fast Food) และอาหารส าเร็จรูปมากข้ึน ซ่ึงอาหาร
ดงักล่าวเป็นอาหารท่ีมีแป้งและไขมนัค่อนขา้งสูง ท าให้ไม่ได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย และเม่ือรับประทานอาหารประเภทน้ีเข้าไปมากๆจะท าให้เกิดสภาวะ
โภชนาการเกิน ประกอบกบัประชาชนมีเวลาในการดูแลรักษาสุขภาพลดนอ้ยลง มีเวลาในการออก
ก าลงักายน้อยลง จึงท าให้เกิดโรคอว้นได้ง่าย โดยจากการส ารวจและวิจยัของบริษทัมายด์แชร์  
(2556) คาดวา่ในปี 2558 ประเทศไทยจะมีผูท่ี้มีปัญหาความอว้นราว 24 ลา้นคน ซ่ึงเพิ่มจากปี 2553 
ท่ีมีจ  านวน 22 ลา้นคน และโรคอว้นน้ีเองยงัเป็นบ่อเกิดความเส่ียงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ไดง่้าย จึง
ส่งผลใหป้ระชาชนเร่ิมมีสุขภาพท่ีแยล่งเร่ือย ๆ 
 จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เร่ิมท่ีจะตระหนกัถึงปัญหาและ
เร่ิมหนัมาใส่ใจท่ีจะดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน โดยการหาวธีิการต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพ เช่น การหา
เวลาว่างออกก าลงักายให้มากข้ึน หรือแมแ้ต่การบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั 
ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อลดหรือควบคุมน ้าหนกัก าลงัไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจาก
สามารถหาซ้ือไดง่้าย และมีการโฆษณาวา่สามารถท่ีจะช่วยลดหรือควบคุมน ้ าหนกัไดอ้ยา่งแน่นอน
โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งออกก าลงักายหรืออดอาหาร ประกอบกบักระแสนิยมท่ีวา่การบริโภคผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเป็นพฤติกรรมหน่ึงของคนทนัสมยัท่ีมีความห่วงใยในสุขภาพ โดยจากการส ารวจของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ ประชาชนบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากร้อย
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ละ 10.1 ใน พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 19.1 ใน พ.ศ. 2556 (ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ ส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2557) และในส่วนของตลาดอาหารเสริมลดน ้ าหนกันั้นมีมูลค่าเพิ่มข้ึน
จาก 8,500 ลา้นบาท ใน พ.ศ. 2555 เป็น 10,000 ลา้นบาท ใน พ.ศ. 2556 (ณัฐจิตต ์บูราณทวีคูณ, 
2556) ท าใหเ้ห็นวา่ตลาดท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารลดหรือควบคุมน ้ าหนกัมีแนวโนม้ท่ีโตข้ึน
เร่ือย ๆ ด้วยเหตุน้ีผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อลดหรือควบคุมน ้ าหนกัจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิต
มากข้ึน เน่ืองจากเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคในการดูแลรักษาสุขภาพและควบคุมน ้ าหนกั
ของตนเองและสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองใหเ้พิ่มข้ึนได ้
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อควบคุมน ้ าหนกัของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเน้นไปยงักลุ่มผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อควบคุมน ้ าหนกัชนิดควบคุมน ้ าหนกัไม่ให้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีส่วนช่วยในการลดน ้ าหนกัโดยท่ี
ไม่จ  าเป็นตอ้งท าการอดอาหาร โดยผลการศึกษาท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมี
การส่งเสริมการจดัประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกบัการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนกั เพื่อให้ผูท่ี้สนใจไดรั้บความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง อีกทั้งผูป้ระกอบการยงัสามารถน า
ผลท่ีไดไ้ปปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ตอบสนองถึงความพึงพอใจและความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกั คือ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อควบคุมน ้าหนกัของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนักชนิด
ควบคุมน ้าหนกัไม่ใหเ้พิ่มข้ึน 
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1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร อายุ 20 - 59 ปี และ
การศึกษาน้ีใชว้ธีิการส ารวจตวัอยา่ง และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง น าผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการจดั

ประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก เพื่อให้ผูท่ี้สนใจได้รับ

ความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

1.4.2 เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั น าผล
ท่ีไดไ้ปปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภค
อยา่งแทจ้ริง 

 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางและสร้างกรอบแนวคิด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ี
ไดก้  าหนดไว ้โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระส าคญั ดงัน้ี 

2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

2.2 การบริโภคอาหารของคนไทย 

2.3 พฤติกรรมสุขภาพของคนไทย 

2.4 ค่าดชันีมวลกาย 

2.5 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการจูงใจและทศันคติ 

2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
 

2.1.1 ความหมายของผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements)  ตามความหมายของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการ
รับประทานอาหารหลกัตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง มกัอยู่ในรูปลกัษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง 
เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน และมีจุดมุ่งหมายส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติท่ีคาดหวงั
ประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ มิใช่ส าหรับผู ้ป่วย และไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์
รับประทาน ตวัอย่างของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร อาทิ น ้ ามนัปลา สาหร่ายสไปรูลิน่า กระดูกอ่อน
ปลาฉลาม น ้ ามนัอีฟน่ิงพริมโรส กลูโคแมนแนน ไคโตซาน เส้นใยอาหาร คอลลาเจนอดัเม็ด  
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ชาเขียวชนิดสกดับรรจุแคปซูล โค เอ็นไซมคิ์วเท็น แคปซูล ฯลฯ (ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2546) 
 

2.1.2 ประเภทของผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารสามารถจ าแนกตามคุณสมบติัและประสิทธิภาพเด่นของผลิตภณัฑ ์
แบ่งได ้4 กลุ่ม ดงัน้ี (ภวกิา ขนัทเขตต,์ 2540: 33) 

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารบ า รุงสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ น้ีจะน า เสนอ
ประสิทธิภาพว่าเป็นอาหารบ ารุงร่างกาย บริโภคแล้วสุขภาพดี ราคาค่อนข้างแพง เช่น รังนก  
หูฉลาม โสม โปรตีนแคปซูล ซุปไก่สกดั วติามินและเกลือแร่ต่าง ๆ  

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อป้องกันและรักษาโรค กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ีจะ
น าเสนอสรรพคุณในการป้องกนัและช่วยรักษาโรคบางชนิด เช่น น ้ ามนัปลามีสรรพคุณในการ
ป้องกนัการอุดตนัของหลอดเลือด เลซิตินมีสรรพคุณช่วยลดการดูดซึมคลอเลสเตอรอลในล าไส้เล็ก 
กระดูกอ่อนปลาฉลากเสนอสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็ง เป็นตน้  

3) กลุ่มผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อลดความอว้น ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ีจะมีคุณค่าทาง
อาหารในปริมาณนอ้ย ซ่ึงจะน าเสนอสรรพคุณวา่เป็นอาหารท่ีเพิ่มปริมาณเม่ือบริโภคแลว้จะรู้สึกอ่ิม 
นอกจากช่วยลดความอว้นแลว้ยงัช่วยในการเพิ่มปริมาณกากอาหาร ท าให้ทอ้งไม่ผกู เช่น ไฟเบอร์ 
สารสกดัจากผลส้มแขก ผลิตภณัฑ์จากบุก ผลิตภณัฑ์จากเม็ดแมงลกั เป็นตน้ และ ผลิตภณัฑ์บาง
ประเภทก็มีสรรพคุณช่วยลดการดูดซึมของไขมนัจากอาหารท่ีบริโภค เช่น ไคโตซาน 

4) ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มน้ี เสนอสรรพคุณในการ
บ ารุงผิวพรรณ ลดร้ิวรอยเห่ียวย่น ช่วยชะลอความแก่ เช่น อิมีดีน (Imedeen) ซ่ึงเป็นอาหารเสริม
บ ารุงผิว มีกรดอะมิโนอิมีดีน (Amino Imedeen) ซ่ึงสกดัจากปลาทะเลชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ
ท าหนา้ท่ีฟ้ืนฟูสภาพผวิ 
 โดยผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อลดความอว้น แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ (Thai Body Care, 
2558) คือ 

1) กลุ่มท่ีช่วยเสริมศกัยภาพการเผาผลาญพลงังานของร่างกาย (Burn) ผลิตภณัฑ์

กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ คาร์นิทีน โครเมียม ชาเขียว เป็นตน้ เม่ือไดรั้บเขา้สู่ร่างกายแลว้ จะส่งผลต่อการเผา

ผลาญกรดไขมนัในเน้ือเยื่อต่าง ๆ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเผาผลาญอาหารให้ดี

ข้ึน  
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2) กลุ่มท่ีช่วยควบคุมน ้าหนกัไม่ใหเ้พิ่มข้ึน (Block) ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ไฟเบอร์ 

ไคโตซาน ส้มแขก เป็นตน้ เม่ือได้รับเขา้สู่ร่างกายแลว้ จะคอยไปสกดักั้น และลดการดูดซึมของ

สารอาหารประเภท แป้ง และไขมนั  

3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน ้ าหนักประเภทท่ีให้พลังงานต ่า (Low Calorie) 

ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ี จะประกอบไปด้วยอาหารเหลวโปรตีนและไขมนัต ่า ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผสม

สารอาหารจ านวนมาก และมีกรดอะมิโนท่ีร่างกายตอ้งการครบถว้น เพียงแต่ใหพ้ลงังานต ่า  

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารควบคุมหรือ
ลดน ้าหนกั กลุ่มท่ีช่วยควบคุมน ้าหนกัไม่ใหเ้พิ่มข้ึน 
 

2.1.3 แนวโน้มธุรกจิผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
 บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั (2551) คาดวา่ตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพโดยรวม
ปี 2551 จะมีมูลค่าประมาณ 18,000 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 7.0 เม่ือเทียบกบัในปี 
2550 ซ่ึงนบัวา่เป็นอตัราการขยายตวัท่ีใกลเ้คียงกบัในปี 2550 โดยแยกสัดส่วนตลาดเป็นผลิตภณัฑ์
บ ารุงร่างกายชนิดเคร่ืองด่ืมหรือชนิดน ้ าร้อยละ 42.0 ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทัว่ไป (ทั้งชนิดเม็ดและ
ผง ไม่รวมวติามิน) ร้อยละ 35.0 กลุ่มวติามินร้อยละ 16.0 และกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารเสริมส าหรับเด็ก
ร้อยละ 7.0 ซ่ึงตลาดผลิตภณัฑ์อาหารเสริมทัว่ไปและกลุ่มวิตามินนั้นมีแนวโน้มการเติบโตอยูใ่น
เกณฑสู์ง และมีการแข่งขนัรุนแรง รวมทั้งบรรดาผูป้ระกอบการของอาหารเสริมสุขภาพทั้งสองกลุ่ม
น้ียงัมีการจดักิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคโดยเฉพาะการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเจาะกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายตามอาย ุและลกัษณะการใชชี้วติของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 ส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ปี 2551 
แหล่งทีม่า:  ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2551: 2. 

ผลิตภณัฑบ์ ารุงร่างกายท่ีเป็นเคร่ืองด่ืม 42% 

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมส าหรับเด็ก 7% 

วติามิน 16% 

อาหารเสริมทัว่ไป 35% 



7 

 ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยท่ีคาดว่าจะยงัคงยอดจ าหน่ายมีแนวโน้ม
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยควบคุมน ้ าหนกั เน่ืองจากโรคอว้นก าลงัเป็นปัญหาท่ีมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนในประเทศไทย นอกจากน้ีบรรดาเยาวชนนิยมรูปร่างท่ีผอม โดยเช่ือวา่จะดูดีและ
สร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองเพิ่มข้ึน ดงันั้นผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการควบคุม
น ้าหนกัและช่วยเผาผลาญไขมนัจึงมีแนวโนม้ดีในตลาดเมืองไทย (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2551: 2) 
 

2.2 การบริโภคอาหารของคนไทย 
 
 แบบแผนการบริโภคอาหารของคนไทยเปล่ียนแปลงไปตามวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง  ซ่ึงจาก
การส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2556 พบวา่ กลุ่มอาหารท่ีบริโภคต่อสัปดาห์ ใน
กลุ่มอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพหากบริโภคมากเกินผลดี ไดแ้ก่ กลุ่มอาหารท่ีมีไขมนัสูง พบว่า 
บริโภคต่อสัปดาห์เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 86.3 ใน พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 87.6 ใน พ.ศ. 2556 รองลงมา
เป็นกลุ่มเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ท่ีมีรสหวาน/กลุ่มเคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าอดัลม (ร้อยละ63.6 และ 
58.3 ตามล าดบั) และกลุ่มขนมทานเล่น ขนมกรุบกรอบ (ร้อยละ 49.3) ดงัภาพท่ี 2.2 

 

ภาพที ่2.2 สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป จ าแนกตามกลุ่มอาหารท่ีรับประทานต่อสัปดาห์ 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข.  ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2557. 
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 นอกจากน้ี พบว่า กลุ่มอาหารท่ีทานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร แร่ธาตุวิตามิน พบวา่ มีแนวโนม้บริโภคต่อสัปดาห์เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 10.1 ใน พ.ศ. 2548 
เป็นร้อยละ 19.1 ใน พ.ศ. 2556 (ภาพท่ี 2.2) (ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข. ส านกันโยบาย
และยทุธศาสตร์, 2557) 
 

2.3 พฤติกรรมสุขภาพของคนไทย 
 
 "มายด์แชร์" (2558) ส ารวจและวิจยัพฤติกรรมคนไทยในปี 2556 ภายใตเ้ทรนด์ Health & 
Wellness 2013 พบคนไทยยงัให้ความส าคญักบัสุขภาพแต่ใชชี้วิตสวนทางจากวิถีคนเมือง การใช้
ชีวติประจ าวนัท่ีเร่งรีบจากการท างาน 
 เริงฤทธ์ิ จินดาพร ผูอ้  านวยการวางแผนและพฒันาธุรกิจ มายด์แชร์ ประเทศไทย เอเยนซ่ี
เครือข่ายดา้นการตลาดและการส่ือสาร กล่าววา่ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาคนไทยให้ความส าคญักบัการ
รักษาสุขภาพ จากการส ารวจและวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไทย จ านวน 84% บอกว่ามีความสุขกบั
สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบนั อนัเป็นผลจากนโยบายการดูแลสุขภาพของรัฐบาลและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในการสนบัสนุนและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะโครงการ 30 บาทรักษาทุก
โรคในปี 2544 ท  าใหร้ายจ่ายดา้นสุขภาพของประชาชนลดลงจาก 44% เหลือ 25% ในปี 2553 
 แมว้า่คนไทยจะให้ความสนใจกบัสุขภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบติักลบัพบวา่ คนไทยยงัมี
นิสัยท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดการดูแลสุขภาพ เช่น ในปี 2551 สัดส่วนคนไทยออกก าลงักายเพื่อ
สุขภาพท่ีดี 52% แต่ในปี 2555 อยูท่ี่ 38%  
 จากการส ารวจและวจิยัของมายดแ์ชร์ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคญักบักระแสสุขภาพดี
อย่างต่อเน่ือง พบกระแสสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยว่า ความอว้นกลายเป็นปัญหาท่ีพบ
ทัว่ไป ซ่ึงไลฟ์สไตลก์ารใชชี้วติแบบคนเมืองกลายเป็นการใชชี้วิตท่ีไม่เสริมสร้างสุขภาพท่ีดี คาดวา่
ในปี 2558 ประเทศไทยจะมีผูท่ี้มีปัญหาความอว้นราว 24 ลา้นคน จากปี 2553 ท่ีมีจ  านวน 22 ลา้น
คน แต่ทศันคติของคนอว้นในปัจจุบนั มองวา่สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขมากข้ึน เพราะคิด
วา่"อว้นไดก้็ผอมได"้ ดว้ยมีเทคโนโลย ีอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถดูแลน ้าหนกัได ้
 

2.4 ค่าดัชนีมวลกาย 
 
 ค่าดชันีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) เป็นค่าท่ีอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้ าหนกัตวั
และส่วนสูง มาเป็นตวัช้ีวดัสภาวะของร่างกายวา่มีความสมดุลของน ้าหนกัตวัต่อส่วนสูงอยูใ่นเกณฑ์
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ท่ีเหมาะสมหรือไม่ (มหาวิทยาลยัมหิดล. วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 2558) โดย
สามารถค านวณไดจ้ากสูตร 

    
น ้าหนกัตวั      
ส่วนสูง      

 

 โดยการประเมินค่าดชันีมวลกาย จะใชค้่าตามมาตรฐานอาเซียน (เอเชีย) ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.1 การแปลผลค่าดชันีมวลกาย 

ค่า BMI การแปลผล 
นอ้ยกวา่ 18.5 น ้าหนกันอ้ยกวา่มาตรฐาน 

18.5 - 22.9 ปกติ 
23.0 - 24.9 อว้นระดบั 1 
25.0 - 29.9 อว้นระดบั 2 

มากกวา่หรือเท่ากบั 30 อว้นระดบั 3 
 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

2.5.1 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความ
ตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือน
กล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือ การตดัสินใจ
ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ดงัรูป 
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ส่ิงกระตุ้นภายนอก 
(Stimulus = S) 

 การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

(Response = R) 
ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 

(Marketing stimuli) 
ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ 

(Other stimuli) 
การเลือกผลิตภณัฑ ์

การเลือกตรา 

การเลือกผูข้าย 

เวลาในการซ้ือ 

ปริมาณการซ้ือ 

ผลิตภณัฑ์ 
ราคา 

การจดัจ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี

การเมือง 

วฒันธรรม 

ฯลฯ 

 

ลกัษณะของผู้ซ้ือ  
(Buyer’s characteristics) 

 ข้ันตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ  
(Buyer’s decision process) 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) 
ปัจจยัดา้นสังคม (Social) 
ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological) 

 การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 
การคน้หาขอ้มูล (Information search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) 
การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) 

ภาพที ่2.3 รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภค) และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 

 
 จุดเร่ิมต้นของโมเดลน้ีอยู่ท่ีมีส่ิงกระตุ้นให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการ
ตอบสนอง ดงันั้นโมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี 

1) ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
(1) ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimuli) ประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ดา้น

ผลิตภัณฑ์ (Product) ส่ิงกระตุ้นด้านราคา (Price) ส่ิงกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย 
(Distribution หรือ Place) ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

Buyer’s black box 

กล่องด าหรือ 

ความรู้สึกนึก
คิดของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s 

characteristic) 



11 

(2) ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus) ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) 
ส่ิงกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) ส่ิงกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and 
Political) และส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural)  

2) กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) จะไดรั้บอิทธิพล
จาก 

(1) ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
วฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา  

(2) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย
ขั้นตอน คือ การรับรู้ความตอ้งการ(ปัญหา) การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ
ซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

3) การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
หรือผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
เลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) การเลือกผูข้าย (Dealer 
Choice) การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) และการเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase 
Amount)  
 

2.5.2 ปัจจัยส าคัญทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
 ลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล 
และปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor) ประกอบดว้ย 
(1) วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม  
(2) วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย (Subculture) เกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และ

ลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ 
(3) ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็น

ระดบัฐานะท่ีแตกต่างกนั การแบ่งชั้นทางสังคมโดยทัว่ไปถือเกณฑ์รายได ้ทรัพยสิ์น หรืออาชีพ ชั้น
ทางสังคมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

2) ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factors) ประกอบดว้ย 
(1) กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย กลุ่มน้ี

จะมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน
สนิท เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
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(2) ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวา่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ 
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว  

(3) บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses)  
3) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก

ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อายุ ชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล 

4) ปัจจยัทางจิตวทิยา (Psychological Factor) ประกอบดว้ย  
(1) การจูงใจ (Motivation) การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจจะถูกกระทบจาก

ปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม ชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดใช้เคร่ืองมือการตลาด
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ 

(2) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรร 
จดัระเบียบ และตีความหมายขอ้มูลเพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการ
ความเขา้ใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู ่ 

(3) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และ (หรือ) 
ความโนม้เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
ไดรั้บส่ิงกระตุน้ และจะเกิดการตอบสนอง  

(4) ความเช่ือถือ (Beliefs) เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึง
เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต 

(5) ทศันคติ (Attitudes) การเกิดของทศันคตินั้นเกิดจากขอ้มูลท่ีแต่ละคนไดรั้บ 
กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ในอดีตเก่ียวกบัสินคา้หรือความนึกคิดของบุคคล และเกิด
จากความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกลุ่มอา้งอิง เช่น พอ่ แม่ เพื่อน เป็นตน้ 

(6) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวทิยาท่ีแตกต่างกนัของ
บุคคล ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวเหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั 

(7) แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อ
ตนเอง หรือความคิดท่ีบุคคลคิดว่าบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท,์ ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช, 2541: 128) 
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2.6 แนวคดิเกีย่วกบัการจูงใจและทศันคต ิ
 

2.6.1 ทฤษฎกีารจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) 
 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวไ์ดจ้ดัประเภทความตอ้งการตามความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั
จากต ่าไปสูง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช, 2541: 
138) ดงัน้ี 

1) ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานเพื่อ

ความอยู่รอด เช่น อาหาร อากาศ น ้ าด่ืม ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการการยก

ยอ่ง และความตอ้งการทางเพศ 

2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความ

ตอ้งการเพื่อความอยู่รอด ซ่ึงมนุษยต์อ้งการเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น ตอ้งการความ

มัน่คงในการท างาน เป็นตน้ 

3) ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) หรือความตอ้งการความรักและการ

ยอมรับ (Love and Belongingness Need) เช่น ความตอ้งการให้ไดรั้บการยอมรับ ความตอ้งการเป็น

ส่วนหน่ึงของหมู่คณะ เป็นตน้ 

4) ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการการยกย่อง

ส่วนตวั ความนับถือ และสถานะจากสังคม ตลอดจนเป็นความพยายามทีจะให้มีความสัมพนัธ์

ระดบัสูงกบับุคคลอ่ืน 

5) ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self - Actualization Needs) 

เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซ่ึงถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ีจะ

ไดรั้บการยกยอ่งเป็นบุคคลพิเศษ  

 
2.6.2 การกระตุ้นส่ิงจูงใจ (Motive Activation) 

 ส่ิงจูงใจท่ีสะสมอยู่ในความทรงจ านั้น จะเกิดการกระตุน้จนออกผลหรือไม่ อย่างไรนั้น
ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 ประการ (ธงชยั สันติวงษ,์ 2546: 86) คือ 

1) ความเขม้ขน้ของส่ิงจูงใจ (Motive Strength) ส่ิงจูงใจบางอย่างมีลกัษณะเป็น

ส่ิงจูงใจท่ีมีความเขม้ขน้ หรือมีก าลงัผลกัดนัมาก และจะออกผลไดร้วดเร็วในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
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เสมอ ความเขม้ขน้ของส่ิงจูงใจจะข้ึนอยูก่บัตวัก าหนด 2 อยา่ง คือ จ านวนความถ่ีของผลท่ีออกมา

ในทางท่ีดีในอดีตท่ีมีสถานการณ์เดียวกนั และอตัราส่วนระหวา่งขอ้ดีและขอ้เสียของผลท่ีออกมา 

2) ส่ิงบอกเหตุจากสถานการณ์ (Situational Cues) จะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการ

กระตุน้ส่ิงจูงใจไดด้ว้ย 2 วธีิ คือ ตวักระตุน้ (Inputs) ท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก หรือจากความ

ตอ้งการท่ีเกิดภายใน จะสามารถก่อให้เกิดการกระตุน้ได ้ เช่น การไดก้ล่ินอาหาร จะกระตุน้ให้เกิด

ความอยากกินได ้และอีกวิธีคือ ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ (Informations) ท่ีมีอยู่ ถา้หากขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี

เป็นส่ิงบอกเหตุดังกล่าวตรงเร่ืองมากเท่าได้ ส่ิงจูงใจต่าง ๆ ดังกล่าวก็จะได้รับการกระตุ้นมาก

เท่านั้น  

 
2.6.3 ทศันคติ 

 Gibson, Ivancevich and Donnelly (2000: 103) กล่าววา่ ทศันคติเป็นส่วนท่ียึดติดแน่นกบั
บุคลิกภาพของบุคคลเรา ซ่ึงบุคคลเราจะมีทศันคติท่ีเป็นโครงสร้างอยูแ่ลว้ ทางดา้นความรู้สึก ความ
เช่ือ อนัใดอนัหน่ึง โดยท่ีองค์ประกอบน้ีจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงหมายความว่า การ
เปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบหน่ึงท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในอีกองคป์ระกอบหน่ึง ซ่ึงทศันคติ 3 
องคป์ระกอบ มีดงัน้ี 

1) ความรู้สึก (Affective) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์หรือความรู้สึกของทศันคติ คือ

การไดรั้บการถ่ายทอดการเรียนรู้มาจากพอ่แม่ ครู หรือกลุ่มของเพื่อน ๆ 

2) ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive) องค์ประกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจของ

ทศันคติจะประกอบด้วย การรับรู้ของบุคคล ความคิดเห็น และความเช่ือของบุคคล หมายถึง 

กระบวนการคิด ซ่ึงเนน้ไปท่ีการใชเ้หตุผล และตรรกะ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความรู้ ความเขา้ใจ 
คือ ความเช่ือในการประเมินผลหรือความเช่ือท่ีถูกประเมินผลไวแ้ลว้โดยตวัเองประเมิน  ซ่ึงความ

เช่ือเหล่าน้ีจะแสดงออกมาจากความประทบัใจในการชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นรู้สึกต่อ
ส่ิงของหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

3) พฤติกรรม (Behavioral) องค์ประกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจของทศันคติจะ
หมายถึง แนวโน้มหรือความตั้งใจ (Intention) ของคนท่ีจะแสดงบางส่ิงบางอยา่งหรือท่ีจะกระท า 

(ประพฤติ) บางส่ิงบางอยา่งต่อคนใดคนหน่ึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในทางใดทางหน่ึง เช่น เป็นมิตร ให้
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ความอบอุ่น กา้วร้าว เป็นศตัรู เป็นตน้ โดยท่ีความตั้งใจน้ีอาจจะถูกวดัหรือประเมินออกมาไดจ้าก

การพิจารณาองคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรมของทศันคติ 

 Katz (1960: 163 - 191) ไดส้รุปวา่ทศันคติ จะท าหนา้ท่ีเป็นกลไกท่ีส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี  
1) เพื่อใช้ส าหรับการปรับตวั (Adjustment) ตวับุคคลทุกคนจะอาศยัทศันคติเป็น

เคร่ืองยึดถือส าหรับหารปรับพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน

สูงสุด และใหมี้ผลเสียนอ้ยท่ีสุด 

2) เพื่อการป้องกนัตน (Ego - Defensive) โดยปกติคนทัว่ไปมกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะ

ไม่ยอมรับความจริงในส่ิงท่ีขดัแยง้กบัความนึกคิดของตน 

3) เพื่อการแสดงความหมายของค่านิยม (Value Expressive) ทศันคติเป็นส่วนหน่ึง

ของค่านิยมต่าง ๆ และจะใชส้ าหรับสะทอ้นให้เห็นค่านิยมต่าง ๆ เหล่าน้ีในลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง

ยิง่ข้ึน 

4) เพื่อเป็นการจัดระเบียบความรู้ (Knowledge) ทัศนคติจะเป็นมาตรฐานท่ีตัว

บุคคลจะสามารถใชป้ระเมินและท าความเขา้ใจกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูร่อบตวัเขาดว้ย 

 

2.7 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 สุขุมาลย ์ธีระสมบูรณ์ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อการควบคุมน ้ าหนกัของผูบ้ริโภค ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุม น ้ าหนกัใน
ภาพรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ในส่วนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
การควบคุมน ้ าหนกัพบวา่ มีความถ่ีในการซ้ือ 5 เดือนข้ึนไป เคยบริโภคผลิตภณัฑ์จากสารสกดัจาก
พริก ชาเขียว และบริโภคตามปริมาณท่ีระบุในฉลาก โดยค านึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด 
ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง และรู้จกัผลิตภณัฑจ์ากเพื่อน/คนรู้จกัแนะน าเพื่อนมีส่วน
ในการตดัสินใจซ้ือ บริโภคเพื่อสุขภาพ ซ้ือผลิตภณัฑใ์หต้นเอง ใชร้ะยะเวลาในการบริโภคให้ไดผ้ล 
3 - 4 เดือน ส่วนใหญ่ใช้แลว้ควบคุมน ้ าหนกัไดจ้ริง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์ระหว่าง 1,000 - 
2,000 บาท ใช้เวลาในการซ้ือผลิตภณัฑ์มากกว่า 20 นาทีข้ึนไป ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้างกนั มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน ้ าหนกัแตกต่าง
กนั ยกเวน้ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน ้ าหนกั 
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ไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกนั มีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อการควบคุมน ้าหนกัแตกต่างกนั 
 กฤติญาณี พวงสมบติั (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารเสริมเพื่อ
การควบคุมน ้ าหนักในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากการศึกษาพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุมากกว่า 28 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี และ มีรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 50,000 - 59,999 บาท มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จะชอบแฟชัน่การแต่ง
กายและรักการพบปะสังสรรคก์บัเพื่อนฝงู และมีความพึงพอใจในรูปร่างและน ้ าหนกัในระดบัปาน
กลาง ล าดบัความส าคญั ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ อนัดบัแรกคือ ด้านราคา
(ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ) ดา้นผลิตภณัฑ์ (สินคา้มีความปลอดภยัในการใช้) ดา้น
ช่องทางการจดั จ  าหน่าย (ผลิตภณัฑ์สามารถหาซ้ือไดง่้าย) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (การน า
ขอ้มูลทางวชิาการมาสนบัสนุนสินคา้) 
 Siriwan Lertsuchatavanich (2006) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง Food Supplement Consumption 
Behavior for Weight Control of Public Health Personnel in Ratchaburi Province จากการศึกษา
พบวา่ บุคลากรเป็นเพศหญิงร้อยละ 82.9 มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ก าลงับริโภคในปัจจุบนั ร้อยละ 9.7 เคยบริโภคแต่เลิกแลว้ ร้อยละ 16.5 และไม่เคยบริโภคเลย ร้อย
ละ 73.8 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริโภคผลิตภณัฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัปัจจยัน า ไดแ้ก่ เพศ รายได ้
ดชันีมวลกาย การรับรู้เก่ียวกบัรูปร่าง ความพึงพอใจในรูปร่าง ค่านิยมในการบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ 
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑฯ์ ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ และปัจจยัเสริมไดแ้ก่ อิทธิพลของ
ส่ือ  เพื่อน และสมาชิกในครอบครัว เม่ือวิเคราะห์การถดถอยไบนาร่ีลอจิส ติค พบว่า ตวัแปรท่ี
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ คือ รายได้ การรับรู้เก่ียวกับรูปร่าง ค่านิยม
เก่ียวกบัการบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ฯ การเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ อิทธิพลของเพื่อน
และสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงสามารถอธิบายความผนัแปร ไดร้้อยละ 32.7 
 ธีรวจัน์ ธนาภิรมย์ศรี (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมทัว่ไปของ
ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน ้ าหนกัตราเฮอร์บาไลฟ์ในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสดการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ตอ้งการมีรูปร่างสมส่วน รู้จกั
ผลิตภณัฑ์จากคนใกลชิ้ด ซ้ือจากผูจ้  าหน่ายอิสระทุก 2 - 3 เดือน บริโภคเส้นใยอาหาร และปฏิบติั
ตามวิธีบริโภคเป็นคร้ังคราว ขณะท่ีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ้ือทางไปรษณีย ์และการไม่ปฏิบติัตามวิธีการ
บริโภค มีผลต่อความเขา้ใจดา้นบวกต ่า ส่วนอาย ุ31 - 40 ปี และซ้ือทุก 4 - 6 เดือน มีผลต่อความรู้สึก
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ดา้นบวกต ่า ขณะท่ีสถานภาพโสด อาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 30,000 บาท ตอ้งการ
เป็นท่ียอมรับของสังคม รู้จกัผลิตภณัฑ์จากส่ือส่ิงพิมพแ์ละบริโภคเส้นใยอาหาร มีผลต่อพฤติกรรม
ดา้นบวกต ่า 
 นนัทพงศ ์เถ่ือนยืนยงค ์(2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อการควบคุมน ้าหนกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จาก
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 31 ปี มีสถานภาพโสด จบ
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
5,001 - 10,000 บาท มีรูปร่างลกัษณะปกติ/สมส่วน ราคาของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุม
น ้ าหนกัท่ีซ้ือคือ 501 - 1,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน ้ าหนกัจาก
ร้านขายยา มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน ้ าหนักเดือนละ 1 คร้ัง ซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน ้ าหนกัชนิดเม็ด/แคปซูล โดยผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือส่วนใหญ่มี
คุณสมบติัในการดกัจบั/ลดการดูดซึมของแป้งและน ้าตาล 
 



 

บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคิดและวธีิการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 สมมติฐานการวิจยั 
3.4 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
3.5 ประชากรและตวัอยา่ง 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.8 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.9 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.10  เกณฑค์ะแนนของแบบสอบถาม 
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3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปรตาม 

   

ลกัษณะส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
วฒิุการศึกษา 
อาชีพ 
รายได ้

  

   

ภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล 
ดชันีมวลกาย 

  

การบริโภคผลติภัณฑ์
เสริมอาหารเพือ่ควบคุม

น า้หนัก 

  

แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

  

ทศันคติทีเ่กีย่วกบัการบริโภคผลติภัณฑ์
เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 

ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
เพื่อควบคุมน ้าหนกั 
ทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง 

 

 

   

ปัจจัยด้านการตลาด 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ปัจจยัดา้นราคา  
ปัจจยัดา้นช่องทางจ าหน่าย  
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
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3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 
(1) ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล  

  เพศ 

  อาย ุ

  สถานภาพ 

  วฒิุการศึกษา 
  อาชีพ 

  รายได ้
(2) ภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล 

  ดชันีมวลกาย 
(3) แหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
(4) ปัจจยัดา้นการตลาด 

  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 
  ปัจจยัดา้นราคา  
  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(5) ทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 
  ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 
  ทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง 

2) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย  
  การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
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3.3 สมมติฐานการวจิัย 
 

1) ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา อาชีพ รายได ้มีผลต่อการ

บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

2) ภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดชันีมวลกาย มีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

เพื่อควบคุมน ้าหนกั 

3) แหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

4) ปัจจยัดา้นการตลาดมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

5) ปัจจยัดา้นทศันคติมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

 

3.4 นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการ
รับประทานอาหารหลกัตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง มกัอยู่ในรูปลกัษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง 
เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน และมีจุดมุ่งหมายส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติท่ีคาดหวงั
ประโยชน์ทางดา้นส่งเสริมสุขภาพ  

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อการควบคุมน ้าหนกั หมายถึง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดควบคุม
น ้ าหนกัไม่ให้เพิ่มข้ึน ท่ีเม่ือไดรั้บผลิตภณัฑ์เขา้สู่ร่างกายแลว้ ผลิตภณัฑ์จะคอยไปสกดักั้น และลด
การดูดซึม ของสารอาหารประเภท แป้ง และไขมนั 
 ปัจจยัด้านการตลาด หมายถึง ปัจจยัท่ีช่วยให้การด าเนินธุรกิจด้านการตลาดบรรลุตาม
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั หมายถึง ทศันคติท่ีมีต่อความเช่ือใน
ตวัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 
 ทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง หมายถึง ทศันคติท่ีมีต่อการมีรูปร่างท่ีดี 
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3.5 ระเบียบวธิีวจิัย 
 

3.5.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ท่ีอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 6,070,150 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558)  
 

3.5.2 ขนาดตัวอย่าง 
 การวิจยัในคร้ังน้ีก าหนดขนาดตวัอย่างในการวิจยัโดยใช้สูตรการค านวณขนาดตวัอย่าง 
โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัน้ี 

2

2

2 2

2

Z N
n

4Ne Z








 

โดยท่ี n คือ ขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 
 N คือ จ านวนประชากร 
 e คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
 Z คือ ค่ามาตรฐานเม่ือก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95%  = 1.96 

เพราะฉะนั้น  
   

    

2

2 2

1.96 6,070,150
n 384.13

4 6,070,150 0.05 1.96
 


    

โดยผูว้จิยัไดท้  าการเก็บตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 390 คน 
 

3.5.3 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ขั้น (Two – Stage 
Stratified Random Sampling) ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ท  าการสุ่มเลือกเขตพื้นท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยท่ีก าหนดชั้นภูมิของการสุ่มเป็นกลุ่มเขต ซ่ึงท าการแบ่งเขตทั้ง 
50 เขต ออกเป็น 3 กลุ่ม (ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร, 2558) ตามท่ีตั้งของพื้นท่ี ไดแ้ก่  

1) เขตชั้นใน ประกอบด้วย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
สัมพนัธวงศ์ ปทุมวนั บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซ่ือ พญาไท ราชเทวี ห้วย
ขวาง คลองเตย จตุจกัร ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ ดินแดง วฒันา 
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2) เขตชั้นกลาง ประกอบดว้ย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บาง
กะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลดั ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค 
วงัทองหลาง คนันายาว สะพานสูง สายไหม 

3) เขตชั้นนอก ประกอบด้วย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก 
ลาดกระบงั ตล่ิงชนั หนองแขม บางขนุเทียน หลกัส่ี คลองสามวา บางบอน ทววีฒันา 
 สุ่มเขต 2 เขตปกครองจากกลุ่มเขตแต่ละกลุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยสุ่มเขตจากแต่ละกลุ่มไดด้งัน้ี 

ตารางที ่3.1 รายช่ือเขตการปกครองท่ีท าการสุ่มได ้

กลุ่มเขต เขตการปกครอง 
กลุ่มเขตชั้นใน พญาไท 
กลุ่มเขตชั้นใน ดินแดง 

กลุ่มเขตชั้นกลาง บางเขน 
กลุ่มเขตชั้นกลาง ลาดพร้าว 
กลุ่มเขตชั้นนอก ตล่ิงชนั 
กลุ่มเขตชั้นนอก มีนบุรี 

  

 ขั้นท่ี 2 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีสมมติฐานว่า ประชากรเป้าหมายท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั เป็นเพศหญิงจ านวน 3 เท่าของเพศชาย จึงท าการสุ่มตวัอยา่งจากเขตการ
ปกครองต่าง ๆ ขา้งตน้ดว้ยวิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) โดยประชากรเป้าหมายตอ้งมี
อาย ุ20 ถึง 59 ปี เป็นเพศชาย 25% และเป็นเพศหญิง 75% รายละเอียดของตวัอยา่งเป็นดงัน้ี 
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ตารางที ่3.2 จ านวนตวัอยา่งในแต่ละเขตการปกครอง 

กลุ่มเขต เขตการปกครอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

กลุ่มเขตชั้นใน พญาไท 16 49 65 
กลุ่มเขตชั้นใน ดินแดง 16 49 65 

กลุ่มเขตชั้นกลาง บางเขน 16 49 65 

กลุ่มเขตชั้นกลาง ลาดพร้าว 16 49 65 
กลุ่มเขตชั้นนอก ตล่ิงชนั 16 49 65 
กลุ่มเขตชั้นนอก มีนบุรี 16 49 65 

รวม 98 292 390 
 

3.6 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 การวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ซ่ึงประกอบด้วย ลกัษณะส่วนบุคคล และ
ภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล จ านวน 10 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้าหนกั จ านวน 13 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั จ านวน 30 ขอ้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) ของ Likert แบ่งออกเป็น 5 ระดบั จาก “มากท่ีสุด” ถึง “นอ้ยท่ีสุด” โดยมีเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   มากท่ีสุด        เท่ากบั 5 คะแนน  
    มาก          เท่ากบั 4    คะแนน 
    ปานกลาง       เท่ากบั  3  คะแนน 
   นอ้ย           เท่ากบั  2  คะแนน 
    นอ้ยท่ีสุด       เท่ากบั  1  คะแนน 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั
และทศันคติเก่ียวกับรูปร่าง จ านวน 10 ขอ้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตร
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ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert แบ่งออกเป็น 5 ระดบั จาก “เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง” ถึง “ไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่” โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
    เห็นดว้ยอยา่งยิง่  เท่ากบั     5 คะแนน  
    เห็นดว้ย   เท่ากบั     4    คะแนน 
    ไม่แน่ใจ  เท่ากบั      3  คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย  เท่ากบั      2  คะแนน 
    ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เท่ากบั      1  คะแนน 
 

3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 
 ทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใช้วิธีการค านวณด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแบ่งเป็น
รายดา้นในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.3 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจ าแนกเป็นรายดา้นของปัจจยัดา้นทางการตลาด  

และทศันคติ 

ด้าน สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

ปัจจัยด้านการตลาด  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  0.894 
ปัจจยัดา้นราคา  0.830 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  0.920 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.909 

ทศันคติ  
ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 0.967 
ทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง 0.811 

 

 ความเช่ือมัน่ จากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค ค านวณค่าระดบัความเช่ือมัน่ พบวา่ 
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยภาพรวมในแต่ละดา้นมีค่าตั้งแต่ 0.8 ข้ึนไป ถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
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3.8  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดย
การลงพื้นท่ีท่ีไดท้  าการสุ่มไว ้ และเม่ือไดแ้บบสอบถามครบ จึงน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 

3.9  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด โดยใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

3.9.1  การทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ  
 ทดสอบโดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 

3.9.2  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 วเิคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (  ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง  
 

3.9.3  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
 ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

3.10   เกณฑ์ของคะแนนแบบสอบถาม 
 

3.10.1  เกณฑ์ของคะแนนแบบสอบถามส่วนที ่3 
 แบบสอบถามในส่วนท่ี 3 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั จ านวน 30 ขอ้ ลกัษณะของค าตอบ
เป็นการเปรียบเทียบกนั โดยใชแ้บบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จาก “มากท่ีสุด” ถึง “นอ้ยท่ีสุด” โดย
ก าหนดเกณฑเ์พื่อแสดงระดบัอิทธิพลต่อการซ้ือ โดยเอาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เป็นตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
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   3.51 - 5.00 หมายถึง  มีอิทธิพลต่อการซ้ือมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง  มีอิทธิพลต่อการซ้ือปานกลาง 
   1.00 - 2.50 หมายถึง  มีอิทธิพลต่อการซ้ือมาก 
 

3.10.2  เกณฑ์ของคะแนนแบบสอบถามส่วนที่ 4 
 แบบสอบถามในส่วนท่ี 4 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อควบคุมน ้ าหนักและทศันคติเก่ียวกับรูปร่าง จ านวน 10 ข้อ ลักษณะของค าตอบเป็นการ
เปรียบเทียบกนั โดยใชแ้บบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จาก “เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่” โดยก าหนดเกณฑเ์พื่อแสดงระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั
และรูปร่าง โดยเอาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เป็นตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
   3.51 - 5.00 หมายถึง  เห็นดว้ย 
   2.51 - 3.50 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
   1.00 - 2.50 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั 
ดงัน้ี 

4.1 ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลและภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล 

4.2 แหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

4.3 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

4.4 ปัจจยัดา้นการตลาดและทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน ้าหนกั 

4.5 การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัในปัจจุบนั 

4.6 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

 

4.1 ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคลและภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล 
 
 การศึกษาคร้ัง น้ีผู ้วิจ ัยได้ท าการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 390 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผล
การศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

  



29 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะ
พื้นฐานส่วนบุคคล 

ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 98 25.1 
หญิง 292 74.9 

อายุ   
20 - 29 ปี 163 41.8 
30 - 39 ปี 115 29.5 
40 - 59 ปี 112 28.7 
   = 33.08, SD = 9.82, Min 20, Max = 59  

สถานภาพ   
โสด 249 63.8 
สมรส 141 36.2 

วุฒิการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 41 10.5 
ปริญญาตรี 281 72.1 
สูงกวา่ปริญญาตรี 68 17.4 

อาชีพ   
พนกังานบริษทัเอกชน 148 37.9 
นิสิต / นกัศึกษา 82 21 
ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 81 20.8 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 79 20.3 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 12,000 บาท 92 23.6 
12,001 - 18,000 บาท 77 19.7 
18,001 - 24,000 บาท 80 20.5 
24,001 - 30,000 บาท 42 10.8 
30,001 - 36,000 บาท 38 9.7 
มากกวา่ 36,000 บาทข้ึนไป 61 15.6 

รวม 390 100.0 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลแสดงให้เห็นวา่ ประชาชนเป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 74.9 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 25.1 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี (ร้อยละ 41.8) 
รองลงมามีอายุระหวา่ง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 29.5) และอายุระหวา่ง 40 - 59 ปี (ร้อยละ 28.7) ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 63.8) รองลงมามีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 36.2) ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ72.1) รองลงมาเป็นระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 17.4) 
และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 10.5) อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
(ร้อยละ 37.9) รองลงมาคือ อาชีพนิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 21) และอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(ร้อยละ 20.8) ส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากวา่ 12,000 บาท (ร้อยละ 23.6) รองลงมามีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 
18,001 - 24,000 บาท (ร้อยละ 20.5) และมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 12,001 - 18,000 บาท (ร้อยละ 19.7) 
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ตารางที ่4.2 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล 

ภาพลกัษณ์ ร้อยละ 

น า้หนัก  
นอ้ยกวา่ 50 กิโลกรัม 19.0 
50 - 60 กิโลกรัม 43.1 
61 - 70 กิโลกรัม 23.3 
71 - 80 กิโลกรัม 8.5 
มากกวา่ 80 กิโลกรัมข้ึนไป 6.1 
   = 59.38, SD = 11.80, Min = 40, Max = 106  

ส่วนสูง  
นอ้ยกวา่ 150 เซนติเมตร 4.9 
150 - 160 เซนติเมตร 42.1 
161 - 170 เซนติเมตร 36.7 
มากกวา่ 170 เซนติเมตรข้ึนไป 16.4 
   = 163.27, SD = 3.95, Min = 148, Max = 187  

ดัชนีมวลกาย (BMI)  
น ้าหนกันอ้ยกวา่มาตรฐาน (<18.5) 12.1 
ปกติ (18.5 - 22.9) 55.1 
อว้นระดบั 1 (23 - 24.9) 12.8 
อว้นระดบั 2 (25 - 29.9) 14.4 
อว้นระดบั 3 (มากกวา่หรือเท่ากบั 30) 5.6 
   = 22.24, SD = 3.95, Min = 15.82, Max = 36.00  

ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปร่างของตน  
อว้น 25.9 
ค่อนขา้งอว้น 19.2 
พอดี/สมส่วน 45.4 
ค่อนขา้งผอม 5.6 
ผอม 3.9 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

ภาพลกัษณ์ ร้อยละ 

ความพงึพอใจในรูปร่างของตน  
พอใจ 14.6 
ค่อนขา้งพอใจ 11.5 
เฉย ๆ 25.1 
ค่อนขา้งไม่พอใจ 24.6 
ไม่พอใจ 24.1 

รวม 100.0 
 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์แสดงให้เห็นวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีน ้ าหนกัอยู่
ระหวา่ง 50 -60 กิโลกรัม (ร้อยละ 43.1) รองลงมามีน ้ าหนกัอยู่ระหวา่ง 61 - 70 กิโลกรัม (ร้อยละ 
23.3) และมีน ้ าหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม (ร้อยละ 19.0) ในด้านส่วนสูง ส่วนใหญ่มีความสูง
ระหวา่ง 150 -160 เซนติเมตร (ร้อยละ 42.1) รองลงมามีความสูงระหวา่ง 161 - 170 เซนติเมตร (ร้อย
ละ 36.7) และ สูงมากกวา่ 170 เซนติเมตรข้ึนไป (ร้อยละ 16.4) ส่วนใหญ่มีค่าดชันีมวลกาย อยูใ่น
ระดบัปกติ (ร้อยละ 55.1) รองลงมาคือ อว้นระดบั 2 (ร้อยละ 14.4) และอว้นระดบั 1 (ร้อยละ 14.8) 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่รูปร่างของตนนั้นพอดี/สมส่วน (ร้อยละ 45.4) รองลงวา่คิดวา่มีรูปร่าง
อว้น (ร้อยละ 25.9) และค่อนขา้งอว้น (ร้อยละ19.2) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปร่างอยูใ่นระดบั
เฉย ๆ (ร้อยละ 25.1) รองลงมาคือ ค่อนขา้งไม่พอใจ (ร้อยละ 24.6) และไม่พอใจ (ร้อยละ 24.1) 
 

4.2 แหล่งทีไ่ด้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 
 
 การศึกษาน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่4.3 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามแหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูล 
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

แหล่งรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 
Social Media 42.1 
โทรทศัน์ 25.4 
ตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง 17.4 
เพื่อน/ครอบครัว 9.5 
อ่ืน ๆ* 5.6 

รวม 100.0 
 
หมายเหตุ:  อ่ืน ๆ ในท่ีน้ีหมายถึง หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร, วารสารสุขภาพ, วทิย,ุ แพทย/์เภสัชกร 

และขอ้มูลจากบริษทัจดัจ าหน่าย 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อควบคุมน ้ าหนกั ส่วนใหญ่คือทาง Social Media (ร้อยละ 42.1) รองลงมาคือทางโทรทศัน์ (ร้อย
ละ 25.4) ทางตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง (ร้อยละ17.4) และทางเพื่อน/ครอบครัว (ร้อยละ 9.5) 
 

4.3 พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 
 
 การศึกษาน้ีไดเ้ก็บรวบรวมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่4.4 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามการบริโภคผลิตภณัฑ ์
เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

การบริโภค ร้อยละ 

ปัจจุบันบริโภคหรือไม่  
ไม่เคยบริโภค 54.1 
บริโภคอยู ่ 27.7 
เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ 18.2 

รวม 100.0 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก
แสดงให้เห็นวา่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยบริโภค (ร้อยละ 54.1) รองลงมาคือ บริโภคอยู่ (ร้อยละ 
27.7) และเคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ (ร้อยละ 18.2) 
 
ตารางที ่4.5 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามพฤติกรรมการบริโภค 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

พฤติกรรมการบริโภค ร้อยละ 

เหตุผลทีบ่ริโภค*   
เช่ือในสรรพคุณ 45.3 
เป็นวธีิการท่ีง่ายและสะดวก 42.5 
ตอ้งการควบคุมน ้าหนกัโดยไม่ตอ้งควบคุมอาหารหรือออกก าลงักาย 40.2 
ตอ้งการมีรูปร่างท่ีสมส่วน 39.0 
ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ 25.1 
เป็นวธีิท่ีทนัสมยั 13.4 
หาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 10.6 
อ่ืน ๆ (ตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี, มีความปลอดภยั) 1.1 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการบริโภค ร้อยละ 

เหตุผลทีบ่ริโภค*   
เช่ือในสรรพคุณ 45.3 
เป็นวธีิการท่ีง่ายและสะดวก 42.5 
ตอ้งการควบคุมน ้าหนกัโดยไม่ตอ้งควบคุมอาหารหรือออกก าลงักาย 40.2 
ตอ้งการมีรูปร่างท่ีสมส่วน 39.0 
ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ 25.1 
เป็นวธีิท่ีทนัสมยั 13.4 
หาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 10.6 
อ่ืน ๆ (ตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี, มีความปลอดภยั) 1.1 

ชนิดของผลติภัณฑ์ทีบ่ริโภค*  
ไฟเบอร์ 77.7 
สารสกดัจากส้มแขก 38.5 
ไคโตซาน 20.7 
สารสกดัจากถัว่ขาว 5.6 

รูปแบบของผลติภัณฑ์ทีบ่ริโภค*  
ผง 62.6 
เมด็ 48.6 
แคปซูล 36.9 
น ้า 6.7 
เยลล่ี  5.6 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภค  
ตวัเอง 50.8 
ส่ือต่าง ๆ เช่น นิตยสาร, ส่ือวชิาการ 13.4 
แพทย/์เภสัชกร 12.3 
เพื่อน 12.3 
บุคคลในครอบครัว 6.7 
ผูมี้ช่ือเสียง นกัแสดง นกัร้อง 2.2 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการบริโภค ร้อยละ 
อ่ืน ๆ (บริษทัผูผ้ลิต, ผลงานวจิยั เป็นตน้) 2.2 

ซ้ือจากแหล่งใด*  
ตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง 59.2 
สั่งซ้ือออนไลน์ 23.5 
หา้งสรรพสินคา้ 19.6 
คลินิกและสถานเสริมความงาม 7.8 
ร้านขายยา 7.3 
แหล่งผลิต 6.1 
ร้านคา้ใกลบ้า้น 4.5 

เสียค่าใช้จ่ายทีซ้ื่อเฉลีย่ต่อเดือน  
นอ้ยกวา่ 500 บาท 8.4 
500 -1,000 บาท 25.7 
1,001 - 2,000 บาท 25.7 
2,001 - 3,000 บาท 25.7 
3,001 บาทข้ึนไป 14.5 

 
หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก
แสดงใหเ้ห็นวา่ เหตุผลท่ีบริโภค ส่วนใหญ่เช่ือในสรรพคุณ (ร้อยละ 45.3) รองลงมาคือเป็นวิธีการท่ี
ง่ายและสะดวก (ร้อยละ 42.5) และตอ้งการควบคุมน ้าหนกัโดยไม่ตอ้งควบคุมอาหารหรือออกก าลงั
กาย (ร้อยละ 40.2) ในส่วนของชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีบริโภค ส่วนใหญ่บริโภคไฟเบอร์ (ร้อยละ 
77.7) รองลงมาบริโภคสารสกดัจากส้มแขก (ร้อยละ 38.5) และไคโตซาน (ร้อยละ 20.7) รูปแบบ
ของผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่คือรูปแบบผง (ร้อยละ 62.6) รองลงมาคือรูปแบบเม็ด (ร้อยละ 48.6) และ
รูปแบบแคปซูล (ร้อยละ 36.9) ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค ส่วนใหญ่คือจากตวัเอง (ร้อยละ 
50.8) รองลงมาคือจากส่ือต่าง ๆ เช่น นิตยสาร, ส่ือวิชาการ (ร้อยละ 13.4) จากเพื่อน, จากแพทย/์
เภสัชกร (ร้อยละ 12.3) แหล่งท่ีซ้ือ ส่วนใหญ่ซ้ือจากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง (ร้อยละ 59.2) 
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รองลงมาคือสั่งซ้ือออนไลน์(ร้อยละ 23.5) และห้างสรรพสินคา้ (ร้อยละ19.6) ค่าใชจ่้ายท่ีซ้ือเฉล่ีย
ต่อเดือน ส่วนใหญ่ซ้ือระหวา่ง 500 - 3,000 บาท (ร้อยละ 25.7)  
 
ตารางที ่4.6 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามผลลพัธ์ภายหลงัการ  

บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

ผลของการบริโภค ร้อยละ 

ความพงึพอใจหลงัการบริโภค  
พึงพอใจ 63.7 
เฉย ๆ 25.7 
ไม่พึงพอใจ 10.6 

ผลข้างเคียงหลงัการบริโภค  
ไม่มี 87.7 
มี 12.3 

 
 ผลการวิเคราะห์ผลลพัธ์ภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนักแสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ (ร้อยละ 63.7) รองลงมาคือ รู้สึกเฉย ๆ (ร้อยละ 
25.7) และรู้สึกไม่พึงพอใจ (ร้อยละ 10.6) ในส่วนของผลขา้งเคียง ส่วนใหญ่ไม่มีผลขา้งเคียง (ร้อย
ละ 87.7) และมีผลขา้งเคียง (ร้อยละ 12.3) โดยส่วนใหญ่มีผลขา้งเคียงคือ เกิดอาการโยโย่เอฟเฟค 
รองลงมาคือมีอาการเวยีนหวั และรู้สึกกระหายน ้าบ่อย ๆ 
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ตารางที ่4.7 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามเหตุผลท่ีเลิกบริโภค  
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

เหตุผลที่ปัจจุบันเลกิบริโภค* ร้อยละ 
บริโภคแลว้ไม่เห็นผลท่ีชดัเจน 54.2 
ใชวิ้ธีการอ่ืนในการควบคุมน ้าหนกัแทน เช่น ออกก าลงักาย ควบคุมอาหาร 34.7 
มีราคาแพง 30.6 
ไม่มัน่ใจในความปลอดภยั 25.0 
บริโภคแลว้มีผลขา้งเคียง 13.9 
อ่ืน ๆ เช่น มีน ้าหนกัตามท่ีตอ้งการแลว้, ไม่ไดอ้ยากลดน ้าหนกัช่วงน้ี 7.0 
หาซ้ือยาก 5.6 
มีผูแ้นะน าใหเ้ลิกบริโภค 0.3 

 

หมายเหตุ: * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเหตุผลท่ีปัจจุบนัเลิกบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน ้าหนกั ส่วนใหญ่เพราะ บริโภคแลว้ไม่เห็นผลท่ีชดัเจน (ร้อยละ 54.2) รองลงมาคือ หนัไป
ใช้วิธีการอ่ืนในการควบคุมน ้ าหนกัแทน เช่น ออกก าลงักาย ควบคุมอาหาร (ร้อยละ 34.7) และมี
ราคาแพง (ร้อยละ 30.6) 
 

ตารางที ่4.8 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามเหตุผลท่ีไม่เคย
บริโภค 

เหตุผลทีไ่ม่เคยบริโภค* ร้อยละ 
ไม่มีความจ าเป็น 55.5 
ไม่มัน่ใจในความปลอดภยั 50.7 
ไม่กลา้รับประทานเพราะกลวัมีผลขา้งเคียง 45.0 
วธีิการอ่ืนในการควบคุมน ้ าหนกั เช่น ออกก าลงักาย ควบคุมอาหาร 39.8 
มีราคาแพง 27.5 
ไม่มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 17.5 
หาซ้ือยาก 2.8 

 

หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลท่ีไม่เคยบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้าหนกั ส่วนใหญ่คือ ไม่มีความจ าเป็น (ร้อยละ 55.5) รองลงมาคือ ไม่มัน่ใจในความปลอดภยั (ร้อย
ละ 50.7) และไม่กลา้รับประทานเพราะกลวัมีผลขา้งเคียง (ร้อยละ 45.0) 
 
ตารางที ่4.9 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามการบริโภคผลิตภณัฑ ์ 

เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัในอนาคต 

การบริโภคในอนาคต รวม 

ค่าต ่าสุด (Min)  1 
ค่าสูงสุด (Max)  10 
จะไม่บริโภค (1 - 5) 65.9 % 
จะบริโภค (6 - 10) 34.1 % 
ค่าเฉล่ีย (  )  4.25 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  3.382 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนักใน
อนาคต โดยรวมมีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัในระดบัปานกลาง 
(   = 4.25)  
 

4.4 ปัจจัยด้านการตลาด และทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหาร
เพือ่ควบคุมน า้หนัก 

 
 การศึกษาน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั และทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนกั โดยปัจจยัดา้นการตลาดแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ทศันคติ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั และทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการตลาด 

ปัจจัยด้านการตลาด    S.D. แปลผล 

ด้านผลติภัณฑ์    
แสดงขอ้มูลดา้นโภชนาการครบถว้น 4.36 0.834 มาก 
มาตรฐานการผลิตท่ีดี ไดรั้บการรับรอง
คุณภาพจากองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ เช่น อย. 

4.34 0.808 มาก 

ฉลากแจง้ราคา ขนาดบรรจุ วนัหมดอายท่ีุ
ชดัเจน อ่านง่าย 

4.34 0.875 มาก 

มีขนาดบรรจุท่ีพกพาไดส้ะดวก 3.68 0.904 มาก 
มีขนาดบรรจุให้เลือกหลายขนาด 3.59 0.935 มาก 
ภาชนะมีความแขง็แรง ทนทาน 3.55 0.893 มาก 
เป็นตราสินคา้ของต่างประเทศ 3.50 0.880 ปานกลาง 
เป็นสินคา้ท่ีผลิตในต่างประเทศ 3.44 0.870 ปานกลาง 
ภาชนะบรรจุมีรูปแบบสวยงาม ทนัสมยั 3.41 0.907 ปานกลาง 
เป็นตราสินคา้ของไทย 2.98 0.878 ปานกลาง 
เป็นสินคา้ท่ีผลิตในไทย 2.94 0.843 ปานกลาง 
เป็นตราสินคา้ท่ีผลิตโดยนกัแสดง/นกัร้อง 2.62 1.044 ปานกลาง 

รวม 3.56 0.572 มาก 
ด้านราคา    

มีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย 3.78 0.905 มาก 
มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.28 0.841 มาก 
มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 4.08 0.889 มาก 
มีการก าหนดราคาท่ีแน่นอน ชดัเจน 4.01 0.845 มาก 
มีราคาถูกกวา่สินคา้ยีห่อ้อ่ืน ๆ 3.44 1.039 ปานกลาง 

รวม 3.92 0.708 มาก 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการตลาด    S.D. แปลผล 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
สินคา้หาซ้ือไดง่้าย 3.97 0.836 มาก 
มีบริการจดัส่งถึงบา้นหรือท่ีพกั 3.88 0.881 มาก 
แสดงสินคา้ในจุดท่ี มองเห็นชดัเจน หยบิซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 

3.82 0.841 มาก 

ผูผ้ลิตจ าหน่ายสินคา้ใหลู้กคา้โดยตรง 3.73 0.914 มาก 
สินคา้มีจดัจ าหน่ายทัว่ไปในหา้งสรรพสินคา้
หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต 

3.68 0.944 มาก 

จ าหน่ายสินคา้ผา่นตวัแทน 3.52 0.863 มาก 
รวม 3.77 0.680 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    
มีการน าขอ้มูลทางวชิาการมาสนบัสนุนสินคา้ 4.27 0.775 มาก 
มีการรับประกนัคุณภาพ หรือ คืนเงิน 4.22 0.902 มาก 
มีเอกสารแนะน าผลิตภณัฑใ์หผู้ซ้ื้อไดศึ้กษา
รายละเอียด 

4.17 0.830 มาก 

มีพนกังานผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแลใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งละเอียด 

4.04 0.859 มาก 

มีการแจกผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง และมีการสาธิต
สินคา้ 

3.82 0.941 มาก 

มีการโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น 
โทรทศัน์ วทิย ุวารสาร ฯลฯ 

3.73 0.914 มาก 

มีของแถม ส่วนลด ในเทศกาลต่าง ๆ 3.66 0.993 มาก 
รวม 3.99 0.675 มาก 
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน ้ าหนกั พบว่า ประชาชนให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด (   = 3.99) 
รองลงมาเป็นดา้นราคา (   = 3.92) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (   = 3.77) และดา้นราคา (   = 3.56) 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ประชาชนไดใ้ห้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.56) (S.D. = 0.572) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือในเร่ืองของมีการแสดงขอ้มูลดา้นโภชนาการ
ครบถว้น (   = 4.36) รองลงมาคือ มาตรฐานการผลิตท่ีดี ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ี
น่าเช่ือถือ เช่น อย. และ มีฉลากแจง้ราคา ขนาดบรรจุ วนัหมดอายุท่ีชดัเจน อ่านง่าย (   = 4.34) มี
ขนาดบรรจุท่ีพกพาไดส้ะดวก (   = 3.68) มีขนาดบรรจุให้เลือกหลายขนาด (   = 3.59) ภาชนะมี
ความแข็งแรง ทนทาน (   = 3.55) เป็นตราสินคา้ของต่างประเทศ (   = 3.50) เป็นสินคา้ท่ีผลิตใน
ต่างประเทศ (   = 3.44) ภาชนะบรรจุมีรูปแบบสวยงาม ทนัสมยั (   = 3.41) เป็นตราสินคา้ของไทย 
(   = 2.98) เป็นสินคา้ท่ีผลิตในไทย (   = 2.94) และเป็นตราสินคา้ท่ีผลิตโดยนกัแสดง/นกัร้อง (   = 
2.962) 
 ดา้นราคา ประชาชนไดใ้ห้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.92) (S.D. = 0.708) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือในเร่ืองของมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (   = 
4.28) รองลงมาคือ มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ (   = 4.08) มีการก าหนดราคาท่ีแน่นอน ชดัเจน (   = 
4.01) มีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย (   = 3.78) และมีราคาถูกกวา่สินคา้ยีห่อ้อ่ืน ๆ (   = 3.44) 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ประชาชนไดใ้ห้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.77) (S.D. 
= 0.680) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือในเร่ืองของสินคา้หาซ้ือไดง่้าย 
(   = 3.97) มีบริการจดัส่งถึงบา้นหรือท่ีพกั (   = 3.88) แสดงสินคา้ในจุดท่ี มองเห็นชดัเจน หยิบซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ไดง่้าย (   = 3.82) ผูผ้ลิตจ าหน่ายสินคา้ให้ลูกคา้โดยตรง (   = 3.73) สินคา้มีจดัจ าหน่าย
ทัว่ไปในห้างสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยตรง (   = 3.68) และจ าหน่ายสินคา้ผา่นตวัแทน 
(   = 3.52) 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ประชาชนไดใ้ห้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.99) (S.D. = 
0.675) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือในเร่ืองของมีการน าขอ้มูลทาง
วิชาการมาสนบัสนุนสินคา้ (   = 4.27) มีการรับประกนัคุณภาพ หรือ คืนเงิน (   = 4.22) มีเอกสาร
แนะน าผลิตภณัฑ์ให้ผูซ้ื้อได้ศึกษารายละเอียด (   = 4.17) มีพนักงานผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแลให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อยา่งละเอียด (   = 4.04) มีการแจกผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง และมีการสาธิต
สินคา้ (   = 3.82) มีการโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ วารสาร ฯลฯ (   = 3.73) 
และมีของแถม ส่วนลด ในเทศกาลต่าง ๆ (   = 3.66) 
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ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติ 

ทศันคติ    S.D. แปลผล 

ทศันคติต่อผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่
ควบคุมน า้หนัก 

  
 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั
สามารถควบคุมน ้าหนกัไดจ้ริง 

3.36 1.008 ไม่แน่ใจ 

การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน ้าหนกัเป็นประจ า จะช่วยใหมี้
รูปร่างดีข้ึนได ้

3.25 1.048 ไม่แน่ใจ 

การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน ้าหนกัมีความปลอดภยั 

3.24 1.052 ไม่แน่ใจ 

การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน ้าหนกั ไม่มีผลขา้งเคียงหรือ
อนัตรายใด ๆ ต่อสุขภาพ 

3.17 1.103 ไม่แน่ใจ 

การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน ้าหนกัเป็นประจ า จะช่วยก าจดั
ไขมนัส่วนเกินได ้

3.10 0.989 ไม่แน่ใจ 

การใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารใหผ้ลในการ
ควบคุมน ้าหนกัดีกวา่การออกก าลงักาย 

2.80 1.030 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.15 0.930 ไม่แน่ใจ 
ทศันคติเกีย่วกบัรูปร่าง    

การมีรูปร่างท่ีดีท าใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึน 4.39 0.659 เห็นดว้ย 
การมีรูปร่างท่ีดีท าใหท้  ากิจรรมต่าง ๆ ได้
สะดวกข้ึน 

4.31 0.661 เห็นดว้ย 

การมีรูปร่างท่ีดีจะมีสุขภาพท่ีดี 4.29 0.793 เห็นดว้ย 
การมีรูปร่างท่ีดีจะไดรั้บความช่ืนชมจาก
เพศตรงขา้ม 

4.04 0.856 เห็นดว้ย 

รวม 4.26 0.613 เห็นดว้ย 
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 ผลการวิเคราะห์ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนกั พบวา่ประชาชนให้ความส าคญัดา้นทศันคติเก่ียวกบัรูปร่างมากท่ีสุด (   = 4.26) รองลงมา
เป็นทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั (   = 3.15) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
  ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั ประชาชนไดใ้ห้ความส าคญัอยู่
ในระดบัไม่แน่ใจทั้งหมด (   = 3.15) (S.D. = 0.930) คือ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั
สามารถควบคุมน ้ าหนกัไดจ้ริง (   = 3.36) การบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั
เป็นประจ า จะช่วยให้มีรูปร่างดีข้ึนได ้ (   = 3.25) การบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนกัมีความปลอดภยั (   = 3.24) การบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั ไม่มี
ผลขา้งเคียงหรืออนัตรายใด ๆต่อสุขภาพ (   = 3.17) การบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนกัเป็นประจ า จะช่วยก าจดัไขมนัส่วนเกินได ้ (   = 3.10) และ การใชผ้ลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ใหผ้ลในการควบคุมน ้าหนกัดีกวา่การออกก าลงักาย (   = 2.80) 
 ทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง (   = 3.99) ประชาชนไดใ้หค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยทั้งหมด 
(   = 4.26) (S.D. = 0.613) คือ การมีรูปร่างท่ีดีท าใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึน (   = 4.39) การมีรูปร่างท่ีดี
ท าใหท้  ากิจรรมต่าง ๆไดส้ะดวกข้ึน (   = 4.31) การมีรูปร่างท่ีดีจะมีสุขภาพท่ีดี (   = 4.29) และการมี
รูปร่างท่ีดีจะไดรั้บความช่ืนชมจากเพศตรงขา้ม (   = 4.04) 
 

4.5 การบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนักในปัจจุบัน 
 
 การศึกษาน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัใน
ปัจจุบนั โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล ปัจจยั
ดา้นการตลาด และปัจจยัดา้นทศันคติ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่4.12 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล
และการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล 

การบริโภค 
รวม 

บริโภคอยู่ เคยบริโภค ไม่เคยบริโภค 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

เพศ     
ชาย 20.4 18.3 29.9 25.1 
หญิง 79.6 81.7 70.1 74.9 

อายุ     
20 - 29 ปี 20.4 53.5 48.8 41.8 
30 - 39 ปี 36.1 14.1 31.3 29.5 
40 - 59 ปี 43.5 32.4 19.9 28.7 

สถานภาพ     
โสด 47.2 62.0 73.0 63.8 
สมรส 52.8 38.0 27.0 36.2 

วุฒิการศึกษา     
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 12.0 9.9 10.0 10.5 
ปริญญาตรี 66.7 74.6 73.9 72.1 
สูงกวา่ปริญญาตรี 21.3 15.5 16.1 17.4 

อาชีพ     
พนกังานบริษทัเอกชน 24.1 32.4 46.9 37.9 
นิสิต/นกัศึกษา 13.0 22.5 24.6 21 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 23.1 26.8 17.5 20.8 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 39.8 18.3 10.9 20.3 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 

ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล 

การบริโภค 
รวม 

บริโภคอยู่ เคยบริโภค ไม่เคยบริโภค 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน     
ต ่ากวา่ 12,000 บาท 16.7 26.8 16.1 23.6 
12,001 - 18,000 บาท 17.6 19.7 20.9 19.7 
18,001 - 24,000 บาท 13.0 23.9 23.2 20.5 
24,001 - 30,000 บาท 13.9 14.1 8.1 10.8 
30,001 - 36,000 บาท 14.8 7.0 8.1 9.7 
มากกวา่ 36,001 บาทข้ึนไป 24.1 8.5 13.7 15.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก 
พบวา่ ผูท่ี้บริโภคอยู ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.7) และเพศชาย (ร้อยละ 18.3) มีอายุระหวา่ง 40 - 59 
ปี (ร้อยละ 43.5) รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 36.1) และอายุระหวา่ง 20 - 29 ปี (ร้อย
ละ 20.4) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 52.8) และสถานภาพโสด (ร้อยละ 47.2) การศึกษา
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 66.7) รองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 21.3) อาชีพ
ส่วนใหญ่คืออาชีพธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 39.8) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 24.1) และ
อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 23.1) ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกวา่ 36,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 
24.1) รองลงมามีรายได้ระหว่าง 12,001 - 18,000 บาท (ร้อยละ 17.6) รายได้ระหว่าง 30,001 - 
36,000 บาท (ร้อยละ 14.8) และรายไดร้ะหวา่ง 24,001 - 30,000 บาท (ร้อยละ 13.9) 
 ผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 79.6) และเพศชาย (ร้อยละ 
20.4) มีอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี (ร้อยละ 53.5) รองลงมาคืออายุระหวา่ง 40 - 59 ปี (ร้อยละ 32.4) และ
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 14.1) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 62.0) และสถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 38.0) การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 74.6) และสูงกวา่ปริญญา
ตรี (ร้อยละ 15.5) อาชีพส่วนใหญ่คืออาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 32.4) อาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 26.8) และอาชีพนิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 22.5) ส่วนใหญ่มีรายได้เท่ากัน 
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ระหวา่ง 6,000 - 12,000 บาท และมีรายไดร้ะหวา่ง 18,001 - 24,000 บาท (ร้อยละ 23.9) รองลงมามี
รายไดร้ะหวา่ง 12,001 - 18,000 บาท (ร้อยละ 19.7)  
 ผูท่ี้ไม่เคยบริโภค เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.1) และเพศชาย (ร้อยละ 29.9) มีอายุระหวา่ง 20 
- 29 ปี (ร้อยละ 48.8) รองลงมาคืออายุระหวา่ง 30 - 39 ปี (ร้อยละ 31.3) และอายุระหวา่ง 40 - 59 ปี 
(ร้อยละ 19.9) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 73.0) และสถานภาพสมรส (ร้อยละ 27) 
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 73.9) และสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 16.1) 
อาชีพส่วนใหญ่คืออาชีพพนักงานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 46.9) รองลงมาคืออาชีพนิสิต/นกัศึกษา 
(ร้อยละ 24.6) และอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 17.5)  ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 18,001 - 
24,000 บาท (ร้อยละ 23.2) รองลงมามีรายไดร้ะหว่าง 12,001 - 18,000 บาท (ร้อยละ 20.9) และมี
รายไดร้ะหวา่ง 6,000 - 12,000 บาท (ร้อยละ 16.6) 
 
ตารางที ่4.13 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามภาพลกัษณ์ส่วน  

บุคคลและการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

ภาพลกัษณ์ 

การบริโภค 
รวม 

บริโภคอยู่ เคยบริโภค ไม่เคยบริโภค 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

น า้หนัก     
นอ้ยกวา่ 50 กิโลกรัม 11.1 5.6 27.5 19.0 
50 - 60 กิโลกรัม 48.1 39.4 41.7 43.1 
61 - 70 กิโลกรัม 24.1 36.6 18.5 23.3 
71 - 80 กิโลกรัม 13.0 9.9 5.7 8.5 
มากกวา่ 80 กิโลกรัมข้ึนไป 3.7 8.5 6.6 6.1 

ส่วนสูง     
นอ้ยกวา่ 150 เซนติเมตร 0.0 0.0 1.9 4.9 
150 - 160 เซนติเมตร 54.6 45.1 41.7 42.1 
161 - 170 เซนติเมตร 38.9 38.0 35.1 36.7 
มากกวา่ 170 เซนติเมตรข้ึนไป 6.5 16.9 21.3 16.4 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

ภาพลกัษณ์ 

การบริโภค 
รวม 

บริโภคอยู่ เคยบริโภค ไม่เคยบริโภค 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ดัชนีมวลกาย (BMI)     
น ้าหนกันอ้ยกวา่มาตรฐาน 
(<18.5) 

7.4 5.6 16.6 12.1 

ปกติ (18.5 - 22.9) 52.8 42.3 60.7 55.1 
อว้นระดบั 1 (23 - 24.9) 12.0 19.7 10.9 12.8 
อว้นระดบั 2 (25 - 29.9) 21.3 18.3 9.5 14.4 
อว้นระดบั 3 (มากกวา่หรือ
เท่ากบั 30) 

6.5 14.1 2.4 5.6 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัรูปร่างของตน     
อว้น 30.6 38.0 19.4 25.9 
ค่อนขา้งอว้น 18.5 22.5 18.5 19.2 
พอดี/สมส่วน 46.3 31.0 49.8 45.4 
ค่อนขา้งผอม 0.9 5.6 8.1 5.6 
ผอม 3.7 2.8 4.3 3.9 

ความพงึพอใจในรูปร่างของตน     
พอใจ 10.2 8.5 19.0 14.6 
ค่อนขา้งพอใจ 18.5 2.8 10.9 11.5 
เฉย ๆ 16.7 14.1 33.2 25.1 
ค่อนขา้งไม่พอใจ 25.0 32.4 21.8 24.6 
ไม่พอใจ 29.6 42.3 15.2 24.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาพลักษณ์แสดงให้เห็นว่า ผูท่ี้บริโภคอยู่ ส่วนใหญ่มี
น ้าหนกัอยูร่ะหวา่ง 50 - 60 กิโลกรัม (ร้อยละ 48.1) รองลงมามีน ้ าหนกัอยูร่ะหวา่ง 61 - 70 กิโลกรัม 
(ร้อยละ 24.1) และ มีน ้าหนกัอยูร่ะหวา่ง 71 - 80 กิโลกรัม (ร้อยละ 13.0) ในดา้นส่วนสูง ส่วนใหญ่มี
ความสูงระหว่าง 150 - 160 เซนติเมตร (ร้อยละ 54.6) รองลงมามีความสูงระหว่าง 161 - 170 
เซนติเมตร (ร้อยละ 38.9) และ สูงมากกวา่ 170 เซนติเมตรข้ึนไป (ร้อยละ 6.5) ส่วนใหญ่มีค่าดชันี
มวลกาย อยูใ่นระดบัปกติ (ร้อยละ 52.8) รองลงมาคือ อว้นระดบั 2 (ร้อยละ 21.3) และอว้นระดบั 1 
(ร้อยละ 12.0) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่รูปร่างของตนนั้นพอดี/สมส่วน (ร้อยละ 46.3) รองลงวา่
คิดว่ามีรูปร่างอว้น (ร้อยละ 30.6) และค่อนขา้งอว้น (ร้อยละ18.5) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
รูปร่างอยู่ในระดบัไม่พอใจ (ร้อยละ 29.6) รองลงมาคือ ค่อนขา้งไม่พอใจ (ร้อยละ 25.0) และ
ค่อนขา้งพอใจ (ร้อยละ 18.5) 
 ผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ ส่วนใหญ่มีน ้ าหนกัอยูร่ะหวา่ง 50 - 60 กิโลกรัม 
(ร้อยละ 39.4) รองลงมามีน ้ าหนกัอยู่ระหว่าง 61 - 70 กิโลกรัม (ร้อยละ 36.6) และ มีน ้ าหนกัอยู่
ระหว่าง 71 - 80 กิโลกรัม (ร้อยละ 9.9) ในด้านส่วนสูง ส่วนใหญ่มีความสูงระหว่าง 150 - 160 
เซนติเมตร (ร้อยละ 45.1) รองลงมามีความสูงระหวา่ง 161 - 170 เซนติเมตร (ร้อยละ 38.0) และ สูง
มากกวา่ 170 เซนติเมตรข้ึนไป (ร้อยละ 16.9) ส่วนใหญ่มีค่าดชันีมวลกาย อยูใ่นระดบัปกติ (ร้อยละ 
42.3) รองลงมาคืออว้นระดบั 1 (ร้อยละ 19.7) และอว้นระดบั 2 (ร้อยละ 18.3) ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นวา่รูปร่างของตนนั้นมีรูปร่างอว้น (ร้อยละ 38.0) รองลงวา่คิดวา่มีรูปร่างพอดี/สมส่วน (ร้อย
ละ 31.0) และค่อนขา้งอว้น (ร้อยละ22.5) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปร่างอยูใ่นระดบัไม่พอใจ 
(ร้อยละ 42.3) รองลงมาคือ ค่อนขา้งไม่พอใจ (ร้อยละ 32.4) และเฉย ๆ (ร้อยละ 14.1) 
 ผูท่ี้ไม่เคยบริโภค ส่วนใหญ่มีน ้าหนกัอยูร่ะหวา่ง 50 -60 กิโลกรัม (ร้อยละ 41.7) รองลงมามี
น ้ าหนกันอ้ยกว่า 50 กิโลกรัม (ร้อยละ 27.5) และ มีน ้ าหนกัอยูร่ะหว่าง 61 - 70 กิโลกรัม (ร้อยละ 
18.5) ในดา้นส่วนสูง ส่วนใหญ่มีความสูงระหวา่ง 150 -160 เซนติเมตร (ร้อยละ 41.7) รองลงมามี
ความสูงระหวา่ง 161 - 170 เซนติเมตร (ร้อยละ 35.1) และ สูงมากกวา่ 170 เซนติเมตรข้ึนไป (ร้อย
ละ 21.3) ส่วนใหญ่มีค่าดชันีมวลกาย อยูใ่นระดบัปกติ (ร้อยละ 60.7) รองลงมาคือน ้ าหนกันอ้ยกวา่
มาตรฐาน (ร้อยละ 16.6) และอว้นระดบั 1 (ร้อยละ 10.9) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่รูปร่างของตน
นั้นมีมีรูปร่างพอดี/สมส่วน (ร้อยละ 49.8) รองลงมาคิดวา่มีรูปร่างอว้น (ร้อยละ 19.4) และค่อนขา้ง
อว้น (ร้อยละ 18.5) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปร่างอยูใ่นระดบัเฉย ๆ (ร้อยละ 33.2) รองลงมา
คือ ค่อนขา้งไม่พอใจ (ร้อยละ 21.8) และพอใจ (ร้อยละ 19.0) 
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ตารางที ่4.14 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามแหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูล 
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั และการบริโภค
ผลิตภณัฑ ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

แหล่งรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

การบริโภค 
รวม 

บริโภคอยู่ เคยบริโภค ไม่เคยบริโภค 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
Social Media 21.3 50.7 49.8 42.1 
โทรทศัน์ 13.0 16.9 34.6 25.4 
ตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง 42.6 16.9 4.7 17.4 
เพื่อน/ครอบครัว 15.7 12.7 5.2 9.5 
อ่ืน ๆ* 7.4 2.8 5.7 5.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
หมายเหตุ:  * อ่ืน ๆ ในท่ีน้ีหมายถึง หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร, วารสารสุขภาพ, วทิย,ุ แพทย/์เภสัชกร 

และขอ้มูลจากบริษทัจดัจ าหน่าย 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อควบคุมน ้ าหนกั ส าหรับผูท่ี้บริโภคอยู ่ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากตวัแทนจ าหน่าย/ขาย
ตรง (ร้อยละ 42.6) รองลงมาคือทาง Social Media (ร้อยละ 21.3) และทางเพื่อน/ครอบครัว (ร้อยละ
15.7) 
 ผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ ส่วนใหญ่ได้รับขอ้มูลข่าวสารจากทาง Social 
Media (ร้อยละ 50.7) รองลงมาคือทางโทรทศัน์, ทางตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง (ร้อยละ 16.9) และ
ทางเพื่อน/ครอบครัว (ร้อยละ 12.7) 
 ผูท่ี้ไม่เคยบริโภค ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทาง Social Media (ร้อยละ 49.8) 
รองลงมาคือทางโทรทศัน์ (ร้อยละ 34.6) และทางช่องทางอ่ืน ๆ (ร้อยละ 5.7) 
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ตารางที ่4.15 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั และการบริโภคผลิตภณัฑ์  
เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

พฤติกรรมการบริโภค 

การบริโภค 
รวม 

บริโภคอยู่ เคยบริโภค 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

เหตุผลทีบ่ริโภค*     
เช่ือในสรรพคุณ 50.0 38.0 45.3 
เป็นวธีิการท่ีง่ายและสะดวก 42.6 42.3 42.5 
ตอ้งการควบคุมน ้าหนกัโดยไม่
ตอ้งควบคุมอาหารหรือออก
ก าลงักาย 

38.9 42.3 40.2 

ตอ้งการมีรูปร่างท่ีสมส่วน 35.8 43.7 39.0 
ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ 33.3 12.7 25.1 
เป็นวธีิท่ีทนัสมยั 18.5 5.6 13.4 
หาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 13.0 7.0 10.6 
อ่ืน ๆ (ตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี, มี
ความปลอดภยั) 

1.9 0.0 1.1 

ชนิดของผลติภัณฑ์ทีบ่ริโภค*    
ไฟเบอร์ 79.6 74.6 77.7 
สารสกดัจากส้มแขก 25.9 57.7 38.5 
ไคโตซาน 24.1 15.5 20.7 
สารสกดัจากถัว่ขาว 8.3 1.4 5.6 

รูปแบบของผลติภัณฑ์ทีบ่ริโภค*    
ผง 73.1 46.5 62.6 
เมด็ 48.1 49.3 48.6 
แคปซูล 25.0 54.9 36.9 
น ้า 2.8 12.7 6.7 
เยลล่ี  5.6 5.6 5.6 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการบริโภค 

การบริโภค 
รวม 

บริโภคอยู่ เคยบริโภค 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภค    
ตวัเอง 51.9 49.3 50.8 
ส่ือต่าง ๆ เช่น นิตยสาร, ส่ือวิชาการ 10.2 18.3 13.4 
เพื่อน 12.0 12.7 12.3 
แพทย/์เภสัชกร 14.8 8.5 12.3 
บุคคลในครอบครัว 6.5 7.0 6.7 
ผูมี้ช่ือเสียง นกัแสดง นกัร้อง 1.9 2.8 2.2 
อ่ืน ๆ (บริษทัผูผ้ลิต, ผลงานวจิยั 
เป็นตน้) 

2.8 1.4 2.2 

ซ้ือจากแหล่งใด*    
ตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง 66.7 47.9 59.2 
สั่งซ้ือออนไลน์ 10.2 43.7 23.5 
หา้งสรรพสินคา้ 22.2 15.5 19.6 
คลินิกและสถานเสริมความงาม 1.9 16.9 7.8 
ร้านขายยา 0.0 18.3 7.3 
แหล่งผลิต 7.4 4.2 6.1 
ร้านคา้ใกลบ้า้น 5.6 2.8 4.5 

เสียค่าใช้จ่ายทีซ้ื่อเฉลีย่ต่อเดือน    
นอ้ยกวา่ 500 บาท 9.3 7.0 8.4 
500 - 1,000 บาท 8.3 52.1 25.7 
1,001 - 2,000 บาท 27.8 22.5 25.7 
2,001 - 3,000 บาท 37.0 8.5 25.7 
3,001 บาทข้ึนไป 17.6 9.9 14.5 

 

หมายเหตุ: * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก
ส าหรับ ผูท่ี้บริโภคอยู ่ เหตุผลท่ีบริโภค ส่วนใหญ่เช่ือในสรรพคุณ (ร้อยละ 50.0) รองลงมาคือเป็น
วิธีการท่ีง่ายและสะดวก (ร้อยละ 42.6) และตอ้งการควบคุมน ้ าหนกัโดยไม่ตอ้งควบคุมอาหารหรือ
ออกก าลงักาย (ร้อยละ 38.9) ในส่วนของชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีบริโภค ส่วนใหญ่บริโภคไฟเบอร์ 
(ร้อยละ 79.6) รองลงมาบริโภคสารสกดัจากส้มแขก (ร้อยละ 25.9) และไคโตซาน (ร้อยละ 24.1) 
รูปแบบของผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่คือรูปแบบผง (ร้อยละ 73.1) รองลงมาคือรูปแบบเม็ด (ร้อยละ 
48.1) และรูปแบบแคปซูล (ร้อยละ 25.0) ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค ส่วนใหญ่คือจาก
ตวัเอง (ร้อยละ 51.9) รองลงมาคือจากแพทย/์เภสัชกร (ร้อยละ 14.8 ) และจากเพื่อน (ร้อยละ 12.0) 
แหล่งท่ีซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือจากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง (ร้อยละ 66.7) รองลงมาคือห้างสรรพสินคา้ 
(ร้อยละ 22.2) และสั่งซ้ือออนไลน์(ร้อยละ 10.2) ค่าใชจ่้ายท่ีซ้ือเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่ซ้ือระหวา่ง 
2,001 - 3,000 บาท (ร้อยละ 37.0) รองลงมาคือระหวา่ง 1,001 - 2,000 บาท (ร้อยละ 27.8) และ 3,001 
บาทข้ึนไป (ร้อยละ 17.6) 
 ผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแล้ว เหตุผลท่ีบริโภค ส่วนใหญ่บอกว่าตอ้งการมี
รูปร่างท่ีสมส่วน (ร้อยละ 43.7)  รองลงมาคือเป็นวิธีการท่ีง่ายและสะดวก, ตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั
โดยไม่ตอ้งควบคุมอาหารหรือออกก าลงักาย (ร้อยละ 42.3 และเช่ือในสรรพคุณ (ร้อยละ 38.0) ใน
ส่วนของชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีบริโภค ส่วนใหญ่บริโภคไฟเบอร์ (ร้อยละ 74.6) รองลงมาบริโภค
สารสกดัจากส้มแขก (ร้อยละ 57.7) และไคโตซาน (ร้อยละ 15.5) รูปแบบของผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่
คือรูปแบบแคปซูล (ร้อยละ 54.9) รองลงมาคือรูปแบบเม็ด (ร้อยละ 49.3) และรูปแบบผง (ร้อยละ 
46.5)  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค ส่วนใหญ่คือจากตวัเอง (ร้อยละ 49.3) รองลงมาคือจาก
ส่ือต่าง ๆ เช่น นิตยสาร, ส่ือวิชาการ (ร้อยละ 18.3) และจากเพื่อน (ร้อยละ 12.7) แหล่งท่ีซ้ือส่วน
ใหญ่ซ้ือจากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง (ร้อยละ 47.9) รองลงมาคือสั่งซ้ือออนไลน์ (ร้อยละ 43.7) และ
ร้านขายยา (ร้อยละ 18.3)  ค่าใชจ่้ายท่ีซ้ือเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่ซ้ือระหวา่ง 500  - 1,000 บาท (ร้อย
ละ 52.1) รองลงมาคือระหวา่ง 1,001 - 2,000 บาท (ร้อยละ 22.5) และ 2,001 - 3,000 บาท (ร้อยละ 
8.5) 
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ตารางที ่4.16 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามผลลพัธ์ภายหลงั  
การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัและการบริโภคผลิตภณัฑ ์
เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

ผลของการบริโภค 

การบริโภค 
รวม 

บริโภคอยู่ เคยบริโภค 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ความพงึพอใจหลงัการบริโภค    
พึงพอใจ 78.7 40.8 63.7 
เฉย ๆ 19.4 35.2 25.7 
ไม่พึงพอใจ 1.9 23.9 10.6 

ผลข้างเคียงหลงัการบริโภค    
ไม่มี 99.1 70.4 87.7 
มี 0.9 29.6 12.3 

 
 ผลการวิเคราะห์ผลลพัธ์ภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนกั ส าหรับผูท่ี้บริโภคอยู ่ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ (ร้อยละ 78.7) รองลงมาคือ รู้สึกเฉย ๆ (ร้อย
ละ 19.4) และรู้สึกไม่พึงพอใจ (ร้อยละ 1.9) ในส่วนของผลขา้งเคียง ส่วนใหญ่ไม่มีผลขา้งเคียง (ร้อย
ละ 99.1) และมีผลขา้งเคียง (ร้อยละ 0.9) คือมีอาการเวยีนหวั 
 ผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ (ร้อยละ 40.8) รองลงมา
คือ รู้สึกเฉย ๆ (ร้อยละ 35.2) และรู้สึกไม่พึงพอใจ (ร้อยละ 23.9) ในส่วนของผลขา้งเคียง ส่วนใหญ่
ไม่มีผลขา้งเคียง (ร้อยละ 70.4) และมีผลขา้งเคียง (ร้อยละ 29.6) โดยส่วนใหญ่มีผลขา้งเคียงคือ เกิด
อาการโยโยเ่อฟเฟค รองลงมาคือมีอาการเวยีนหวั และรู้สึกกระหายน ้าบ่อย ๆ 
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ตารางที ่4.17 ร้อยละของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าแนกตามการบริโภค
ผลิตภณัฑ ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัในอนาคต และการบริโภคผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพื่อ ควบคุมน ้าหนกั 

การบริโภคในอนาคต 
การบริโภค 

รวม 
บริโภคอยู่ เคยบริโภค ไม่เคยบริโภค 

อนาคตจะบริโภคหรือไม่     
ค่าต ่าสุด (Min)  1 1 1 1 
ค่าสูงสุด (Max)  10 10 10 10 
จะไม่บริโภค (1 - 5) 15.7 % 71.8 % 89.6 % 65.9 % 
จะบริโภค (6 - 10) 84.3 % 28.2 % 10.4 % 34.1 % 
ค่าเฉล่ีย (  )  7.98 4.20 2.36 4.25 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  2.196 2.811 2.308 3.382 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนักใน
อนาคตพบวา่ ผูท่ี้บริโภคอยู ่โดยรวมมีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั
ในระดบัสูง (   = 7.98) 
 ผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ โดยรวมมีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัในระดบัปานกลาง (   = 4.20) 
 ผูท่ี้ไม่เคยบริโภค โดยรวมมีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั
ในระดบัต ่า (   = 2.308) 
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ตารางที ่4.18 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการตลาดและทศันคติท่ีเก่ียวกบั 
การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั จ าแนกตามการบริโภค 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

ปัจจัย 

การบริโภค 
รวม 

บริโภคอยู่ เคยบริโภค ไม่เคยบริโภค 

   S.D.    S.D.    S.D.    S.D. 

ปัจจัยด้านการตลาด         
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.12 0.510 3.96 0.725 3.93 0.724 3.99 0.675 

ดา้นราคา 4.05 0.512 3.88 0.718 3.86 0.782 3.92 0.708 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.80 0.550 3.89 0.741 3.71 0.715 3.77 0.680 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.63 0.496 3.59 0.578 3.52 0.604 3.56 0.572 
ทศันคติ         

ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้าหนกั 

3.86 0.617 3.31 0.784 2.74 0.873 3.15 0.930 

ทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง 4.40 0.486 4.35 0.609 4.16 0.655 4.26 0.613 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั 
ในดา้นของปัจจยัดา้นการตลาด พบว่าผูท่ี้บริโภคอยู่ ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดมาก
ท่ีสุด (   = 4.12) คือมีการน าขอ้มูลทางวิชาการมาสนบัสนุนสินคา้ (   = 4.60) รองลงมาเป็นดา้น
ราคา (   = 4.05) คือมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (   = 4.56) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (   = 3.80) 
คือสินคา้หาซ้ือไดง่้าย (   = 4.12) และดา้นผลิตภณัฑ์ (   = 3.63) คือมีมาตรฐานการผลิตท่ีดี ไดรั้บ
การรับรองคุณภาพจากองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ และแสดงขอ้มูลดา้นโภชนาการครบถว้น (   = 4.56) 
ส าหรับผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ ใหค้วามส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด 
(   = 3.96) รองลงมาเป็นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (   = 3.89) ดา้นราคา (   = 3.88) และดา้น
ผลิตภณัฑ์ (   = 3.59) ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยบริโภค ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด 
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(   = 3.93) รองลงมาเป็นดา้นราคา (   = 3.86)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (   = 3.71) และดา้น
ผลิตภณัฑ ์(   = 3.52) 
 ในดา้นของทศันคติ พบว่าผูท่ี้บริโภคอยู่ ให้ความส าคญัดา้นทศันคติเก่ียวกบัรูปร่างมาก
ท่ีสุด (   = 4.40) รองลงมาเป็นทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั (   = 3.86) 
ส าหรับผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ ให้ความส าคญัดา้นทศันคติเก่ียวกบัรูปร่างมาก
ท่ีสุด (   = 4.35) รองลงมาเป็นทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั (   = 3.31) 
ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยบริโภค ให้ความส าคญัดา้นทศันคติเก่ียวกบัรูปร่างมากท่ีสุด (   = 4.16) รองลงมา
เป็นทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั (   = 2.74) 
 

4.6 ปัจจัยทีม่ผีลต่อการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อควบคุมน ้ าหนกัชนิดควบคุมน ้ าหนกัไม่ให้เพิ่มข้ึน โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกใน
การหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านต่าง ๆ กบัการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้าหนกัชนิดควบคุมน ้าหนกัไม่ใหเ้พิ่มข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.19 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุม

น ้าหนกั 

ปัจจัย B S.E. P-value Exp(B) 
95.0%C.I.forEXP(B) 

Lower Upper 
เพศ       

ชาย 0.000 - - 1.000   
หญิง 0.667 0.409 0.103 1.949 0.874 4.348 

อายุ       
20 - 29 ปี 0.000 - - 1.000 1.119 10.695 
30 - 39 ปี 1.304 0.563 0.021* 3.682 1.222 11.093 
40 - 59 ปี 0.242 0.653 0.711 1.273 0.354 4.579 

สถานภาพ       
โสด 0.000 - - 1.000   
สมรส 0.300 0.452 0.508 1.349 0.556 3.274 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 

ปัจจัย B S.E. P-value Exp(B) 
95.0%C.I.forEXP(B) 

Lower Upper 

วุฒิการศึกษา       
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 0.000 - - 1.000   
ปริญญาตรี 0.161 0.564 0.775 1.175 0.389 3.553 
สูงกวา่ปริญญาตรี -0.236 0.734 0.748 0.790 0.188 3.327 

อาชีพ       
นิสิต/นกัศึกษา 0.000 - - 1.000   
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ -0.340 0.753 0.652 0.712 0.163 3.115 
พนกังานบริษทัเอกชน -1.712 0.773 0.027* 0.181 0.040 0.822 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั -0.124 0.760 0.870 0.883 0.199 3.915 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน       
ต ่ากวา่ 12,000 บาท 0.000 - - 1.000   
12,001 – 18,000 บาท 0.429 0.649 0.509 1.536 0.431 5.476 
18,001 – 24,000 บาท -0.519 0.717 0.469 0.595 0.146 2.426 
24,001 – 30,000 บาท 0.105 0.746 0.888 1.111 0.258 4.789 
30,001 – 36,000 บาท 0.099 0.778 0.899 1.104 0.240 5.071 
มากกวา่ 36,000 บาทข้ึนไป 1.457 0.871 0.094 4.293 0.779 23.657 

ดัชนีมวลกาย (BMI)       
ปกติ 0.000 - - 1.000   
น ้าหนกันอ้ยกวา่มาตรฐาน 0.318 0.592 0.591 1.374 0.431 4.381 
อว้นระดบั 1 0.352 0.514 0.493 1.422 0.519 3.895 
อว้นระดบั 2 0.595 0.465 0.201 1.813 0.728 4.513 
อว้นระดบั 3 0.294 0.712 0.680 1.342 0.333 5.412 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
 

ปัจจัย B S.E. P-value Exp(B) 
95.0%C.I.forEXP(B) 

Lower Upper 

แหล่งรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร        
โทรทศัน์ 0.000 - - 1.000   
Social Media 0.249 0.465 0.592 1.283 0.516 3.194 
ตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง 1.868 0.486 0.000** 6.473 2.497 16.780 
เพื่อน/ครอบครัว 1.018 0.564 0.071 2.767 0.917 8.355 
อ่ืน ๆ (หนงัสือพิมพ/์
นิตยสาร, วารสารสุขภาพ, 
วทิย,ุ แพทย)์ 

1.940 0.737 0.008** 6.960 1.642 29.510 

ปัจจัยการตลาดด้านผลติภัณฑ์ -0.042 0.453 0.927 0.959 0.395 2.329 
ปัจจัยการตลาดด้านราคา 0.036 0.415 0.930 1.037 0.460 2.340 
ปัจจัยการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย 

-1.003 0.432 0.020* 0.367 0.157 0.855 

ปัจจัยการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

1.039 0.484 0.032* 2.826 1.095 7.293 

ทศันคติต่อผลติภัณฑ์เสริม
อาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 

1.673 0.272 0.000** 5.328 3.128 9.076 

ทศันคติเกีย่วกบัรูปร่าง -0.444 0.348 0.201 0.641 0.324 1.268 
ค่าคงที ่ -6.505 1.747 0.000 0.001     
-2 Log Likelihood 271.624      
Model Chi-square 188.595      

2R (Cox & Snell) 38.3      
Percentage correctly 
classified 

85.4      

N 390      
 
หมายเหตุ: * sig. = 0.05, ** sig. = 0.01 



60 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีทั้งหมด 6 ตวัแปร คือ ตวัแปรอายุ อาชีพ 
แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัจจยัการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตวัแปรอายุ พบว่าอายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ มากกว่าอายุ
ระหวา่ง 20 - 29 ปี ประมาณ 3.7 เท่า 
 ตวัแปรอาชีพ พบวา่อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ นอ้ยกวา่
อาชีพนิสิต/นกัศึกษา ประมาณ 82% 
 ตวัแปรแหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร พบวา่รับรู้ข่าวสารจากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง มีโอกาส
ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ มากกวา่การรับรู้ข่าวสารจากโทรทศัน์ ประมาณ 6.5 เท่า และรับรู้ข่าวสาร
จากช่องทางอ่ืน ๆ เช่น หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร, วารสารสุขภาพ มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ 
มากกวา่การรับรู้ข่าวสารจากโทรทศัน์ ประมาณ 7 เท่า 
 ปัจจยัการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงลบ พบว่าถ้าผูบ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ฯ ไดง่้ายข้ึน 1 ระดบั โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ จะลดลง
ประมาณ 63% 
 ปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวก พบวา่ถา้ผูจ้ดัจ  าหน่ายมี
การใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเพิ่มข้ึน 1 ระดบั โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ จะ
เพิ่มข้ึนประมาณ 3 เท่า 
 ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก มีความสัมพนัธ์เชิงบวก พบว่า
ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ฯ เพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ เพิ่มข้ึนประมาณ 5.3 
เท่า 
  



61 

ตารางที ่4.20 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้าหนกั ในอนาคต 

ปัจจัย B S.E. P-value Exp(B) 
95.0%C.I.forEXP(B) 

Lower Upper 

เพศ       
ชาย 0.000 - - 1.000   
หญิง -0.248 0.416 0.551 0.780 0.345 1.764 

อายุ       
20 - 29 ปี 0.000 - - 1.000   
30 - 39 ปี -0.434 0.607 0.475 0.648 0.197 2.131 
40 - 59 ปี -0.603 0.733 0.411 0.547 0.130 2.305 

สถานภาพ       
โสด 0.000 - - 1.000   
สมรส 0.473 0.506 0.349 1.605 0.596 4.327 

วุฒิการศึกษา       
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 0.000 - - 1.000   
ปริญญาตรี 0.130 0.588 0.825 1.139 0.360 3.609 
สูงกวา่ปริญญาตรี 0.495 0.809 0.540 1.641 0.336 8.007 

อาชีพ       
นิสิต/นกัศึกษา 0.000 - - 1.000   
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 0.968 0.826 0.241 2.633 0.522 13.279 
พนกังานบริษทัเอกชน 1.160 0.796 0.145 3.191 0.671 15.179 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 1.419 0.842 0.092 4.132 0.793 21.518 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

ปัจจัย B S.E. P-value Exp(B) 
95.0%C.I.forEXP(B) 

Lower Upper 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน       
ต ่ากวา่ 12,000 บาท 0.000 - - 1.000   
12,001 – 18,000 บาท -1.574 0.713 0.027* 0.207 0.051 0.838 
18,001 – 24,000 บาท -1.051 0.774 0.175 0.350 0.077 1.595 
24,001 – 30,000 บาท -0.363 0.828 0.661 0.695 0.137 3.524 
30,001 – 36,000 บาท -0.095 0.878 0.914 0.909 0.163 5.082 
มากกวา่ 36,000 บาทข้ึน

ไป 
-1.213 0.984 0.218 0.297 0.043 2.045 

ดัชนีมวลกาย (BMI)       
ปกติ 0.000 - - 1.000   
น ้าหนกันอ้ยกวา่มาตรฐาน 0.806 0.596 0.176 2.238 0.696 7.197 
อว้นระดบั 1  0.651 0.551 0.237 1.917 0.652 5.639 
อว้นระดบั 2  -0.087 0.570 0.879 0.917 0.300 2.801 
อว้นระดบั 3  -0.307 0.744 0.680 0.735 0.171 3.164 

แหล่งรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร        
โทรทศัน์ 0.000 - - 1.000   
Social Media 1.170 0.501 0.019* 3.221 1.207 8.593 
ตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง 1.298 0.580 0.025* 3.663 1.175 11.425 
เพื่อน/ครอบครัว 0.866 0.663 0.192 2.377 0.648 8.717 
อ่ืน ๆ (หนงัสือพิมพ/์
นิตยสาร, วารสารสุขภาพ, 
วทิย,ุ แพทย)์ 

0.676 0.876 0.440 1.966 0.353 10.937 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

ปัจจัย B S.E. P-value Exp(B) 
95.0%C.I.forEXP(B) 

Lower Upper 

การบริโภคผลติภัณฑ์ฯ ใน
ปัจจุบัน 

      

บริโภคอยู ่ 0.000 - - 1.000   
เคยบริโภค -2.666 0.519 0.000** 0.070 0.025 0.192 
ไม่เคยบริโภค -3.315 0.482 0.000** 0.036 0.014 0.094 

ปัจจัยการตลาดด้าน
ผลติภัณฑ์ 

-0.480 0.427 0.261 0.619 0.268 1.428 

ปัจจัยการตลาดด้านราคา -0.800 0.425 0.060 0.450 0.196 1.033 
ปัจจัยการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย 

-0.717 0.460 0.119 0.488 0.198 1.202 

ปัจจัยการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

0.822 0.484 0.089 2.275 0.881 5.874 

ทศันคติต่อผลติภัณฑ์เสริม
อาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 

1.349 0.288 0.000** 3.855 2.194 6.773 

ทศันคติเกีย่วกบัรูปร่าง 0.327 0.335 0.328 1.387 0.720 2.673 
ค่าคงที ่ -0.471 1.845 0.799 0.625   
-2 Log Likelihood 249.009      
Model Chi-square 251.528      

2R (Cox & Snell) 47.5      
Percentage correctly 
classified 

87.2      

N 390      
 
หมายเหตุ:  * sig. = 0.05, ** sig. = 0.01 
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 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีทั้งหมด 4 ตวัแปร คือ ตวัแปร รายได้
เฉล่ียต่อเดือน แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ ในปัจจุบัน และทัศนคติต่อ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตวัแปรรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 12,000 - 18,000 บาท มี
โอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑฯ์ นอ้ยกวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 12,000 บาท ประมาณ 79%  
 ตวัแปรแหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร พบว่ารับรู้ข่าวสารจากทาง Social Media มีโอกาสท่ีจะ
บริโภคผลิตภณัฑ์ฯ มากกวา่การรับรู้ข่าวสารจากทางโทรทศัน์ ประมาณ 3.2 เท่า และรับรู้ข่าวสาร
จากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ มากกว่าการรับรู้ข่าวสารจาก
โทรทศัน์ ประมาณ 3.7 เท่า 
 ตวัแปรการบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ ในปัจจุบนั พบวา่เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ มี
โอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ นอ้ยกวา่ปัจจุบนับริโภคอยู ่ประมาณ 93% และไม่เคยบริโภคเลย มี
โอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑฯ์ นอ้ยกวา่ปัจจุบนับริโภคอยู ่ประมาณ 96% 
 ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก มีความสัมพนัธ์เชิงบวก พบว่า
ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ฯ เพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ เพิ่มข้ึนประมาณ 3.9 
เท่า 
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ตารางที ่4.21 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

ปัจจัย 
การบริโภค 
ในปัจจุบัน 

การบริโภค 
ในอนาคต 

เพศ   
อาย ุ   
สถานภาพ   
วฒิุการศึกษา   
อาชีพ   
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
ดชันีมวลกาย (BMI)   
แหล่งรับรู้ ขอ้มูลข่าวสาร    
การบริโภคในปัจจุบนั -  
ปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์   
ปัจจยัการตลาดดา้นราคา   
ปัจจยัการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   
ปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด   
ทศันคติต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั   
ทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง   

 
 จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มีทั้งหมด 2 
ปัจจยั คือ แหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั ส่วน
ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการบริโภคทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มีทั้งหมด 8 ปัจจยั คือ เพศ สถานภาพ วุฒิ
การศึกษา ดัชนีมวลกาย (BMI) ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยการตลาดด้านราคา และ
ทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์ 2 ขอ้ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนักของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 โดยท าการรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร อายุ 20 - 59 ปี 
จ  านวน 390 คน ซ่ึงใชก้ารสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ขั้น (Two – Stage Stratified 
Random Sampling) ท  าการเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนสิงหาคม - กนัยายน 2558 โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.3 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา  
 

5.1.1 ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคลและภาพลกัษณ์ส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
 จากการศึกษาในส่วนของลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 74.9 จากทั้งหมด 390 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20 - 29 ปี ร้อยละ 41.8 มีสถานภาพ
โสด ร้อยละ 63.8 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.1 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 37.9 และมีรายได้เฉล่ียต ่ากว่า 12,000 บาท ร้อยละ 23.6 และในส่วนของ
ภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีน ้ าหนกัอยูร่ะหวา่ง 50 - 60 กิโลกรัม 
ร้อยละ 43.1 สูงอยูร่ะหวา่ง 150 -160 เซนติเมตร ร้อยละ 42.1 มีดชันีมวลกายอยูใ่นเกณฑ์ปกติ ร้อย
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ละ 55.1 มีความคิดเห็นว่ารูปร่างของตนนั้นพอดี/สมส่วน ร้อยละ 45.4 และมีความพึงพอใจใน
รูปร่างของตนอยูใ่นระดบัเฉย ๆ ร้อยละ 25.1 
 

5.1.2 แหล่งทีไ่ด้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 
 จากการศึกษาแหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัจากทาง Social Media ร้อยละ 42.1 
 

5.1.3 พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยบริโภค ร้อยละ 54.1 บริโภคอยู ่ร้อยละ 27.7 เคยบริโภคแต่ปัจจุบนั
เลิกบริโภคแล้ว ร้อยละ 18.2 เหตุผลท่ีบริโภคคือเช่ือในสรรพคุณ ร้อยละ 45.3 ส่วนใหญ่นิยม
บริโภคไฟเบอร์ ร้อยละ 77.7 รูปแบบท่ีบริโภคคือแบบผง ร้อยละ 62.6 ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ
บริโภคคือตวัเอง ร้อยละ 50.8 ส่วนใหญ่ซ้ือจากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง ร้อยละ 59.2 เสียค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือเฉล่ีย 500 - 3,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจหลงัจากบริโภค ร้อยละ 63.7 
และส่วนใหญ่ไม่มีผลขา้งเคียง ร้อยละ 87.7 
 ส าหรับผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ เหตุผลท่ีเลิกบริโภคส่วนใหญ่เป็นเพราะ
บริโภคแลว้ไม่เห็นผลท่ีชดัเจน ร้อยละ 54.2 ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยบริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่มีความ
จ าเป็นจะตอ้งบริโภค ร้อยละ 55.5 
 

5.1.4 ปัจจัยด้านการตลาดและทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหาร
เพือ่ควบคุมน า้หนัก 

 จากการศึกษาในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (   = 3.99) คือควรมีการน าขอ้มูลทางวิชาการมาสนับสนุนสินคา้ (   = 4.27) 
รองลงมาคือดา้นของราคา (   = 3.92) คือควรมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (   = 4.28) ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย (   = 3.77) ให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของสินคา้สามารถหาซ้ือไดง่้าย (   = 
3.97) และดา้นผลิตภณัฑ์ (   = 3.56) ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือในเร่ืองของตอ้งมีการแสดงขอ้มูล
ดา้นโภชนาการครบถว้น (   = 4.36) และในส่วนของด้านทศันคติ ในด้านของทศันคติเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั พบว่าส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน ้ าหนกัสามารถควบคุมน ้ าหนกัไดจ้ริง (   = 3.36) ในดา้นของทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง ส่วน
ใหญ่เห็นดว้ยวา่การมีรูปร่างท่ีดีท าใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึน (   = 4.39) 



68 

5.1.5 การบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนักในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนักในปัจจุบนั พบว่าผูท่ี้
บริโภคอยู ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.6 มีอายุระหวา่ง 40 - 59 ปี ร้อยละ 43.5 มีสถานภาพสมรส ร้อย
ละ 52.8การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 66.7 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อย
ละ 39.8 มีรายไดม้ากกว่า 36,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 24.1 ส่วนใหญ่มีค่าดชันีมวลกายอยูใ่นระดบั
ปกติ ร้อยละ 52.8 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปร่างอยูใ่นระดบัพอดี/สมส่วน ร้อยละ 46.3 แต่ไม่พอใจ
ในรูปร่างของตวัเอง ร้อยละ 29.6 โดยผูท่ี้ไม่เคยบริโภคและเคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ 
ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 18,001 - 24,000 บาท 
และมีสถานภาพโสด 
 ในด้านแหล่งท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่าผู ้ท่ีบริโภคอยู่จะได้รับข้อมูลจากตัวแทน
จ าหน่าย/ขายตรง โดยผูท่ี้ไม่เคยบริโภคและเคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแล้ว ส่วนใหญ่จะ
ไดรั้บขอ้มูลจาก Social Media  
 ในดา้นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั พบว่าผูท่ี้บริโภค
อยู่ ส่วนใหญ่บริโภคเพราะว่าเช่ือในสรรพคุณ แต่ผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแล้วส่วน
ใหญ่บริโภคเพราะว่าต้องการมีรูปร่างท่ีสมส่วน โดยส่วนใหญ่นิยมบริโภคไฟเบอร์ รูปแบบท่ี
บริโภคคือแบบผง ผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจบริโภคคือตวัเอง ส่วนใหญ่ซ้ือจากตวัแทนจ าหน่าย/
ขายตรง และเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือเฉล่ีย 2,001 - 3,000 บาทต่อเดือน โดยหลงัจากบริโภคแลว้ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจ และไม่มีผลขา้งเคียงภายหลงัการบริโภค 
 ในส่วนของปัจจัยด้านการตลาด ทุกคนให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการตลาด
เหมือนกนั และในดา้นทศันคติพบว่า ผูท่ี้บริโภคอยู่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อควบคุมน ้ าหนกัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย แต่ผูท่ี้ไม่เคยบริโภคและเคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภค
แลว้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และทุกคนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปร่างอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย 
 

5.1.6 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 
1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 

 ในส่วนของลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่าอายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีโอกาสท่ีจะ
บริโภคผลิตภณัฑฯ์ มากกวา่อายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี ประมาณ 3.7 เท่า อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี
โอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑฯ์ นอ้ยกวา่อาชีพนิสิต/นกัศึกษา ประมาณ 82%  
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 ในส่วนของแหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร พบวา่การรับรู้ข่าวสารจากตวัแทนจ าหน่าย/
ขายตรง มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ มากกวา่การรับรู้ข่าวสารจากโทรทศัน์ ประมาณ 6.5 เท่า 
และรับรู้ข่าวสารจากช่องทางอ่ืน ๆ เช่น มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ มากกว่าการรับรู้ข่าวสาร
จากโทรทศัน์ ประมาณ 7 เท่า  
 ในส่วนของปัจจยัด้านการตลาดพบว่าอิทธิพลทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
เพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ ลดลงประมาณ 63% อิทธิพลดา้นการส่งเสริม
การตลาดเพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑฯ์ เพิ่มข้ึนประมาณ 3 เท่า  
 ในส่วนของทศันคติ พบวา่ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ฯ เพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีจะ
บริโภคผลิตภณัฑฯ์ เพิ่มข้ึนประมาณ 5.3 เท่า 

2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัในอนาคต 
 ในส่วนของลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล พบวา่ประชาชนท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 12,000 - 
18,000 บาทข้ึนไป มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ น้อยกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 12,000 
บาท ประมาณ 79% 
 ในส่วนของแหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร พบวา่รับรู้ข่าวสารจากทาง Social Media มี
โอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ มากกว่าการรับรู้ข่าวสารจากทางโทรทศัน์ ประมาณ 3.2 เท่า และ
รับรู้ข่าวสารจากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑฯ์ มากกวา่การรับรู้ข่าวสาร
จากโทรทศัน์ ประมาณ 3.7 เท่า 
 ในส่วนของการบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ ในปัจจุบนัพบว่าเคยบริโภคแต่ปัจจุบนัไม่ได้
บริโภค มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ น้อยกว่าปัจจุบนับริโภคอยู่ ประมาณ 97% และไม่เคย
บริโภคเลย มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑฯ์ นอ้ยกวา่ปัจจุบนับริโภคอยู ่ประมาณ 96% 
 ในส่วนของทศันคติ พบวา่ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑฯ์ เพิ่มข้ึน 1 ระดบั มีโอกาสท่ีจะ
บริโภคผลิตภณัฑฯ์ เพิ่มข้ึนประมาณ 3.9 เท่า 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

5.2.1 การบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนักในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนักในปัจจุบนั พบว่าผูท่ี้
บริโภคอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิงท่ีค่อนขา้งมีอายุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ผูท่ี้เคยบริโภค
และไม่เคยบริโภค เน่ืองจากเป็นวยัท่ีค่อนขา้งมีอายุ จึงอาจตอ้งบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน ้ าหนกัเพื่อเป็นตวัช่วยท าให้ร่างกายไม่อว้นมากจนเกินไป ส่วนผูท่ี้เคยบริโภคและไม่เคย
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บริโภคนั้นส่วนใหญ่จะเป็นวยัท่ีมีอายไุม่มาก ระบบต่าง ๆ ของร่างกายยงัสามารถท างานไดดี้กวา่คน
ท่ีมีอายเุยอะ จึงท าใหย้งัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั 
ประกอบกบัยงัมีรายไดย้งัไม่มากจึงตอ้งตดัค่าใชจ่้ายส่ิงท่ียงัไม่จ  าเป็นทิ้งไป 
 ในส่วนของภาพลกัษณ์ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีค่าดชันีมวลกายอยู่ใน
เกณฑป์กติ เห็นวา่ตวัเองมีรูปร่างพอดี/สมส่วน แต่ยงัค่อนขา้งมีความรู้สึกไม่พอใจในรูปร่างของตน 
อธิบายไดว้่าคนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัความพึงพอใจในรูปร่างของตนเองมากกว่าดชันีมวล
กายตามจริง ท าใหค้นท่ีมีน ้าหนกัปกติแต่ยงัไม่พึงพอใจพยายามท่ีจะควบคุมน ้ าหนกัโดยการบริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบงัอร นาคสุข (2548: 77) 
การส ารวจทศันคติของนกัศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการลดความอว้น ไดส้รุปวา่ แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดการ
ลดความอว้นส่วนใหญ่เกิดจากแฟชัน่ และจากค่านิยม โดยความคิดเช่นน้ีท าให้ผูห้ญิงส่วนใหญ่ท่ี
ผอมอยูแ่ลว้มีพฤติกรรมท่ีอยากจะลดน ้าหนกัดว้ยเหมือนกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกาญจนา 
อยู่ เ จ ริญสุข  (2554: 105)  ปัจจัย ท่ี มีผล ต่อพฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนัก ศึกษาหญิง
ระดบัอุดมศึกษาในจงัหวดัอุบลราชธานี ไดส้รุปวา่ ค่าดชันีมวลกายไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การลดน ้าหนกัของนกัศึกษาหญิง 
 ผูท่ี้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก ส่วนใหญ่บริโภคเพราะเช่ือใน
สรรพคุณ ชนิดท่ีบริโภคคือไฟเบอร์ รูปแบบผง โดยตดัสินใจบริโภคด้วยตวัเอง ซ้ือจากตวัแทน
จ าหน่าย/ขายตรง และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 2,001 - 3,000 บาท ส าหรับผูท่ี้เคยบริโภค 
เหตุผลหลกัท่ีเลิกบริโภคคือบริโภคแลว้ไม่เห็นผลท่ีชดัเจน อาจเป็นเพราะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้
คุณภาพ หรืออาจเป็นเพราะบริโภคไม่ต่อเน่ือง และระยะเวลาท่ีบริโภคยงัไม่นานพอจึงยงัท าให้ไม่
เห็นผลท่ีชดัเจน ส่วนผูท่ี้ไม่เคยบริโภค เหตุผลเพราะไม่มีความจ าเป็น เน่ืองจากกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็น
วยัรุ่นท่ียงัมีอายุน้อยจึงยงัท าให้ยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของธีรวจัน์ 
ธนาภิรมยศ์รี (2553: 87) ทศันคติและพฤติกรรมทัว่ไปของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อลด
น ้ าหนกัตราเฮอร์บาไลฟ์ในกรุงเทพมหานคร ไดส้รุปว่า ผูบ้ริโภคมีช่องทางการซ้ือจากผูจ้  าหน่าย
อิสระติดต่อมาโดยตรง และส่วนใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์ประเภทเส้นใยอาหารและยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Siriwan Lertsuchatavanich (2006: 120) Food Supplement Consumption Behavior for 
Weight Control of Public Health Personnel in Ratchaburi Province ไดส้รุปไวว้า่ ส่วนใหญ่จะ
บริโภคผลิตภณัฑ์ประเภทเส้นใยอาหาร เหตุผลท่ีเลิกบริโภคคือบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร คือ
บริโภคแลว้ไม่เห็นผล และเหตุผลท่ีไม่เคยบริโภคคือ ไม่มีความจ าเป็น 
 ปัจจยัดา้นการตลาด จากการศึกษาจะเห็นไดว้า่ ตราสินคา้ไม่วา่จะเป็นของไทย ต่างประเทศ 
หรือตราสินคา้ของนกัแสดง/นกัร้องนั้นไม่มีความส าคญัต่อการบริโภคของผูบ้ริโภค โดยผูท่ี้บริโภค
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อยู่นั้นให้ความส าคญัว่า ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีการน าขอ้มูลทางวิชาการมาสนบัสนุนสินคา้ ตอ้งมีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ สินคา้ตอ้งหาซ้ือไดง่้าย ตอ้งมีมาตรฐานการผลิตท่ีดี ไดรั้บการรับรองคุณภาพ
จากองค์กรท่ีน่าเช่ือถือและตอ้งแสดงขอ้มูลด้านโภชนาการครบถ้วน เน่ืองจากในปัจจุบนัตลาด
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมีการแข่งขนัสูง และมีผลิตภณัฑ์หลากหลายยี่ห้อ ซ่ึงมีราคาจ าหน่ายแตกต่าง
กนัไป โดยผลิตภณัฑ์บางยี่ห้อก็มี อย. รับรอง และบางยี่ห้อก็ไม่มี อย. รับรอง ดังนั้นการเลือก
ผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคจึงควรพิจารณาจากความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์โดยดูจากขอ้มูลวิชาการท่ีมา
รองรับ และมีมาตรฐานความปลอดภยัท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของกฤติญาณี พวงสมบัติ 
(2550) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารเสริมเพื่อการควบคุมน ้ าหนกัในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ไดส้รุปวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบ
กบัคุณภาพ สินคา้มีความปลอดภยัในการใช ้ผลิตภณัฑ์ตอ้งสามารถหาซ้ือไดง่้าย และการน าขอ้มูล
ทางวชิาการมาสนบัสนุนสินคา้ 
 ในดา้นทศันคติ ผูท่ี้บริโภคอยูจ่ะมีทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์นั้นสามารถควบคุมน ้ าหนกัไดจ้ริง ต่างกบัผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภค
แลว้และผูท่ี้ไม่เคยบริโภคท่ียงัไม่แน่ใจในตวัผลิตภณัฑ์ ในส่วนของทศันคติเก่ียวกบัรูปร่าง ทั้งผูท่ี้
บริโภคอยู ่ผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ และไม่เคยบริโภค มีทศันคติระดบัเดียวกนัคือ
เห็นด้วย แสดงให้เห็นว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือไม่บริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารก็ตาม ทุกคนต่างก็ตอ้งการท่ีจะมีรูปร่างท่ีดี เพื่อท่ีจะไดมี้สุขภาพท่ีดี และมี
ความมัน่ใจในการท าส่ิงต่าง ๆ มากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Siriwan Lertsuchatavanich 
(2006: 128) Food Supplement Consumption Behavior for Weight Control of Public Health 
Personnel in Ratchaburi Province ไดส้รุปว่า ค่านิยมเก่ียวกบัรูปร่างและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 

5.2.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 
 จากขอ้สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนกั ตอบโจทยส์มมติฐานไดว้่า การบริโภคจะข้ึนอยูก่บั อายุ อาชีพ เน่ืองจากเม่ือคนมีอายุมาก
ข้ึนระบบต่าง ๆ ของร่างกายเร่ิมแยล่ง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัจึงเป็นอีกตวัเลือก
หน่ึงท่ีจะเป็นตัวช่วยควบคุมไม่ให้มีน ้ าหนักเพิ่มข้ึน แต่ด้านอาชีพกลับพบว่า อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนมีโอกาสซ้ือนอ้ยกวา่นกัศึกษา อาจเป็นเพราะนกัศึกษายงัเป็นวยัรุ่น ซ่ึงวยัน้ีเป็นวยัท่ีมี
ความสนใจในเร่ืองรูปร่างมากกวา่วยัอ่ืน ๆ  
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  ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ จากการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์ฯ จากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง และห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ผลิตภณัฑฯ์ ตอ้งมีมาตรฐานและความน่าเช่ือถือในระดบัหน่ึง ดงันั้นการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ฯ ท่ี
ง่ายเกินไป จะส่งผลใหป้ระชาชนบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ นอ้ยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Siriwan 
Lertsuchatavanich (2006: 135) Food Supplement Consumption Behavior for Weight Control of 
Public Health Personnel in Ratchaburi Province ไดส้รุปวา่ ปัจจยัการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ไดป้านกลาง
เป็นปัจจยัเอ้ือให้เกิดการบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ โดยบุคลากรส่วนใหญ่เขา้ถึงผลิตภณัฑ์จากร้านค้า 
ตวัแทนจ าหน่ายตรงและห้างสรรพสินคา้ แสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์มีมาตรฐานสินคา้ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือในระดับหน่ึงเช่นกัน ซ่ึงผูจ้ดัจ  าหน่ายสามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้โดยใช้การส่งเสริม
การตลาดเขา้มาช่วย เช่น มีการน าขอ้มูลทางวิชาการมาสนบัสนุนสินคา้ มีเอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์
ใหผู้ซ้ื้อไดศึ้กษารายละเอียด หรือแมแ้ต่มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีสามารถดึงดูดให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจบริโภคต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก
ไดม้ากข้ึน และการโฆษณาสินคา้ผ่านทางส่ือต่าง ๆ ก็เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึง จากการศึกษาพบวา่ ผูท่ี้
รับรู้ขอ้มูลจากตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง และช่องทางอ่ืน ๆ เช่น หนงัสือพิมพ์/นิตยสาร, วารสาร
สุขภาพ มีโอกาสท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ มากกว่าผูท่ี้รับรู้ข้อมูลจากโทรทัศน์ เน่ืองจากเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ และสามารถเอาขอ้มูลทางวิชาการมาน าเสนอ เพื่อโนม้นา้ว
จิตใจไดง่้ายกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจนา อยู่เจริญสุข (2554: 108) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการลดน ้ าหนักของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาในจงัหวดัอุบลราชธานี ได้สรุปว่า 
อิทธิพลด้านส่ือมีความสัมพนัธ์กับการลดน ้ าหนักของกลุ่มตวัอย่าง โดยโฆษณาเก่ียวกบัการลด
น ้าหนกั ท าให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดความสนใจและตอ้งการลดน ้ าหนกั ซ่ึงอธิบายไดว้า่ ส่ือและโฆษณา
นั้น นอกจากตอ้งการใหข้อ้มูลข่าวสารแลว้ ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีโนม้นา้วจูงใจอีกดว้ย  
 นอกจากน้ี ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนักก็มีผลต่อการบริโภค
ผลิตภณัฑฯ์ ซ่ึงถา้มีทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑฯ์ เพิ่มมากข้ึนโอกาสท่ีก็จะบริโภคผลิตภณัฑ์ฯ ก็จะเพิ่ม
มากข้ึนเช่นกนั 
 การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัในอนาคต พบวา่ประชาชนท่ีมีรายได้
ระหวา่ง 12,000 - 18,000 บาท มีโอกาสท่ีจะบริโภคนอ้ยกวา่ประชาชนท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 12,000 บาท 
อาจเป็นเพราะผูท่ี้สนใจท่ีจะบริโภค ถึงแมจ้ะมีรายไดต้  ่า ก็จะบริโภค  
 ในดา้นแหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ผูท่ี้รับรู้ขอ้มูลจากทาง Social Media มีโอกาสท่ีจะบริโภค
ผลิตภณัฑฯ์ มากกวา่ผูท่ี้รับรู้ขอ้มูลจากโทรทศัน์ เน่ืองจากในอนาคต Social Media สามารถเขา้ถึงได้
ง่าย และสามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีส าคญัไดเ้ยอะ ซ่ึงต่างจากโทรทศัน์ท่ีสามารถบอกขอ้มูลเก่ียวกบั
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ผลิตภณัฑ์ไดน้อ้ยเน่ืองจากตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเยอะ ท าให้การโฆษณาทางโทรทศัน์น าเสนอขอ้มูลท่ี
ส าคญัไดน้อ้ยกวา่ 
 ถา้ปัจจุบนับริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัอยูก่็มีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคต่อ
ในอนาคตมากกว่าผูท่ี้เคยบริโภคแต่ปัจจุบนัเลิกแล้วหรือไม่เคยบริโภคเลย เน่ืองจากผลิตภณัฑ์
สามารถใช้ควบคุมน ้ าหนักได้จริง เม่ือใช้แล้วเห็นผลก็ยงัอยากท่ีจะบริโภคต่อ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของธชัชนก สังขท์อง (2547: 115) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้สรุปว่าปัจจยัด้านจิตวิทยาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเคยใช้แล้วให้ผลดี นอกจากน้ี ถา้มีทศันคติท่ีดีต่อ
ผลิตภณัฑฯ์ เพิ่มมากข้ึนโอกาสท่ีก็จะบริโภคผลิตภณัฑฯ์ ก็จะเพิ่มมากข้ึนเช่นเดิม 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1) จากการศึกษาพบว่าผูท่ี้บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัส่วน

ใหญ่มีค่าดชันีมวลกายอยูใ่นระดบัปกติ ดงันั้นหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการประชาสัมพนัธ์
และส่งเสริมการลดหรือควบคุมน ้ าหนกัอยา่งถูกวิธี เพื่อเร่งสร้างทศันคติและค่านิยมเก่ียวกบัรูปร่าง
ท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่ประชาชน  

2) จากการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัผา่นทาง Social Media ดงันั้นหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรเพิ่ม
การประชาสัมพนัธ์ และการให้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนักผ่านทางช่องทางน้ีให้มากข้ึน เพื่อให้ผูท่ี้สนใจได้รับความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร และคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ไดง่้าย  

3) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนัก คือ ช่วงอายุ 30 - 39 ปี และ อาชีพพนักงานเอกชน ดังนั้ นผู ้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัควรเนน้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้กลุ่มหลกั โดยน าปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมี
ผลมาใช้ เช่น ใช้ตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรงเขา้ไปเจาะกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ี โดยมีการน ากลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดเขา้มาช่วย เช่น มีการน าขอ้มูลทางวิชาการมาสนบัสนุนสินคา้หรือแมแ้ต่มีการ
รับประกนัคุณภาพสินคา้ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์ และเป็นการดึงดูดให้ประชาชนหนั
มาบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัมากข้ึน นอกจากน้ียงัพบอีกว่ากลุ่มคนท่ีรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางหนงัสือพิมพ/์นิตยสาร, วารสารสุขภาพ, วทิย,ุ แพทย ์ก็เป็นกลุ่มท่ีมีผลต่อการ
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บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนักเช่นกนั โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มน้ีจะเป็นพวกท่ี
ค่อนขา้งจะรักสุขภาพอยู่แล้ว ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้ าหนักควรเพิ่มการโฆษณาเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ฯ ลงในส่ือพวกน้ีให้มากข้ึนเพื่อเป็นการกระตุ้น
ยอดขาย และอาจน าขอ้มูลทางวชิาการมาสนบัสนุนเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนัก  เช่น ทศันคติเก่ียวกับโรคอ้วน ความรู้เก่ียวกับการควบคุมน ้ าหนัก 

ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกั เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลไดม้าก

ข้ึน 

2) ควรศึกษาแนวทางอ่ืน ๆ ท่ีเป็นทางเลือกในการควบคุมน ้ าหนกัท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภยั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการหรือผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองน ้าหนกัตวัและรูปร่าง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้ าหนกัของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน ้ าหนักของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ใน
ระดบั ปริญญาโท สาขาวเิคราะห์ธุรกิจและการวิจยั คณะสถิติประยุกต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  
 แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ยรายละเอียด 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 
 ส่วนท่ี 3  ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริม
   อาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั 
 ส่วนท่ี 4  ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัและทศันคติ
   เก่ียวกบัรูปร่าง 
 
 ผูว้ิจยัใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดตอบค าถามทุกข้อด้วยความเป็นจริง และขอ
รับรองวา่การให้ขอ้มูลของท่านจะเก็บเป็นความลบั และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่า
ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
 
 
 
        นายชวลั  วนิิจชยันนัท์ 
         ผูว้จิยั  
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โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงไปในช่องวา่ง และเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย  หญิง 

2. อาย ุ............................ ปี 

3. สถานภาพ 

  โสด   สมรส   หมา้ย / หยา่ร้าง 
4. วฒิุการศึกษา 

  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

5. อาชีพ 

   นกัศึกษา   ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
  พนกังานบริษทัเอกชน  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................. 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  ต ่ากวา่  6,000 บาท  6,000 - 12,000 บาท 12,001 - 18,000 บาท
  18,001 -24,000 บาท  24,001 - 30,000 บาท 30,001 - 36,000 บาท 
  36,001 - 42,000 บาท  42,001 บาทข้ึนไป 

7. น ้าหนกั ................................... กิโลกรัม 

8. ส่วนสูง ................................... เซนติเมตร 

9. ท่านคิดวา่ตนเองมีรูปร่างอยา่งไร  

  อว้น   พอดี/สมส่วน  ผอม 
10. ท่านมีความพึงพอใจในรูปร่างของท่านหรือไม่  

  พอใจ   เฉย ๆ   ไม่พอใจ 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั  

11. ปัจจุบนัท่านบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัหรือไม่ 

  บริโภคอยู ่  
เคยบริโภค แต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ 
ไม่เคยบริโภค  (กรุณาขา้มไปตอบแบบสอบถามในขอ้ท่ี 21) 
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12. ชนิดของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัท่ีท่านบริโภคอยู ่หรือ เคยบริโภค (ตอบ

ไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 

  ไฟเบอร์       ไคโตซาน    สารสกดัจากส้มแขก อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................... 
13. รูปแบบของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัท่ีท่านบริโภค  

 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  ผง   แคปซูล น ้า   เมด็     เยลล่ี      อ่ืน ๆ โปรดระบุ................. 
14. เหตุผลท่ีท าใหท้่านบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั  

 (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 

  เช่ือในสรรพคุณ    ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ 
  หาซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง่้าย   เป็นวธีิการท่ีง่ายและสะดวก 
  เป็นวธีิท่ีทนัสมยั    ตอ้งการมีรูปร่างท่ีสมส่วน 
  ตอ้งการลดน ้าหนกัโดยไม่ตอ้งควบคุมอาหารหรือออกก าลงักาย 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................... 

15. ผูใ้ดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัของท่าน มาก

ท่ีสุด 

  แพทย/์เภสัชกร    ผูมี้ช่ือเสียง นกัแสดง นกัร้อง 
  ตวัเอง     บุคคลในครอบครัว 
  เพื่อน     ส่ือต่าง ๆ เช่น นิตยสาร, ส่ือวิชาการ 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................... 

16. ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 

  ร้านคา้ใกลบ้า้น    หา้งสรรพสินคา้ 
  ร้านขายยา    คลินิกและสถานเสริมความงาม 
  ตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง   แหล่งผลิต 
  สั่งซ้ือออนไลน์    อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................... 

17. ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัเสียค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนเท่าไหร่ 

  นอ้ยกวา่ 500 บาท   500 - 1,000 บาท 
  1,001 - 2,000 บาท   2,001 - 3,000 บาท 
  3,001 - 4,000 บาท   4,001 บาทข้ึนไป 
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18. ภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีใชค้วบคุมน ้าหนกัท่านรู้สึกอยา่งไรต่อการใช้

ผลิตภณัฑ์ 

  ไม่พึงพอใจ เพราะ....................................................................................... 
  พึงพอใจ เพราะ............................................................................................. 
  เฉย ๆ 
19. ท่านมีผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนต่อร่างกายภายหลงัการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารหรือไม่ 

  ไม่มี 
  มี โปรดระบุ......................................................... 
20. ส าหรับท่านท่ีเคยบริโภค แต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้ เป็นเพราะสาเหตุใด  

 (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้)   (เฉพาะผูท่ี้ตอบวา่ เคยบริโภค แต่ปัจจุบนัเลิกบริโภคแลว้) 

  บริโภคแลว้ไม่เห็นผลท่ีชดัเจน  บริโภคแลว้มีผลขา้งเคียง 
  มีผูแ้นะน าใหเ้ลิกบริโภค   ไม่มัน่ใจในความปลอดภยั 
  มีราคาแพง    หาซ้ือยาก 
  ใชว้ธีิการอ่ืนในควบคุมน ้าหนกัแทน โปรดระบุ................................................ 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................. 

21. เหตุใดท่านถึงไม่เคยบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั  

 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (เฉพาะผูท่ี้ตอบวา่ ไม่เคยบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั) 
  ไม่มัน่ใจในความปลอดภยั   ไม่มีความจ าเป็น 
  ไม่มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์  มีราคาแพง   
  ไม่กลา้รับประทานเพราะกลวัมีผลขา้งเคียง  หาซ้ือยาก   
  มีวธีิการควบคุมน ้าหนกัโดยวธีิอ่ืน โปรดระบุ.................................................. 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................. 

22. ในอนาคต ท่านจะบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัหรือไม่   (กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี) 

 ไม่บริโภค บริโภค 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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23. ท่านไดรั้บรู้ข่าวสาร ความรู้ เร่ืองผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกัจากแหล่งใด 

บ่อยท่ีสุด 

  วทิย ุ  โทรทศัน์  หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 
  วารสารสุขภาพ  แพทย/์เภสัชกร  ตวัแทนจ าหน่าย/ขายตรง 
  Social Media  เพื่อน/ครอบครัว อ่ืน ๆ     โปรดระบุ....................... 
 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
ค าช้ีแจง : ท่านคิดวา่ปัจจยัการตลาดดา้นต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของท่านมากนอ้ยเพียงใด โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง ท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน
มากท่ีสุด 

ปัจจยั 
ระดบัความส าคญั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 ด้านผลติภัณฑ์  
1. มาตรฐานการผลิตท่ีดี ไดรั้บการรับรอง

คุณภาพจากองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ เช่น อย. 
     

2. เป็นตราสินคา้ของไทย      
3. เป็นตราสินคา้ของต่างประเทศ      
4. เป็นตราสินคา้ท่ีผลิตโดยนกัแสดง/นกัร้อง      
5. เป็นสินคา้ท่ีผลิตในไทย      
6. เป็นสินคา้ท่ีผลิตในต่างประเทศ      
7. ภาชนะบรรจุมีรูปแบบสวยงาม ทนัสมยั      
8. ภาชนะมีความแขง็แรง ทนทาน      
9. มีขนาดบรรจุท่ีพกพาไดส้ะดวก      
10. มีขนาดบรรจุให้เลือกหลายขนาด      
11. แสดงขอ้มูลดา้นโภชนาการครบถว้น      
12. ฉลากแจง้ราคา ขนาดบรรจุ วนัหมดอายท่ีุ

ชดัเจน อ่านง่าย 
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ปัจจยั 
ระดบัความส าคญั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 ด้านราคา  
13. มีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย      
14. มีการก าหนดราคาท่ีแน่นอน ชดัเจน      
15. มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
16. มีราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      
17. มีราคาถูกกวา่สินคา้ยีห่อ้อ่ืน ๆ      
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
18. สินคา้หาซ้ือไดง่้าย      
19. แสดงสินคา้ในจุดท่ี มองเห็นชดัเจน หยบิซ้ือ

ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 
     

20. สินคา้มีจดัจ าหน่ายทัว่ไปในหา้งสรรพสินคา้หรือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

     

21. ผูผ้ลิตจ าหน่ายสินคา้ใหลู้กคา้โดยตรง      
22. จ าหน่ายสินคา้ผา่นตวัแทน      
23. มีบริการจดัส่งถึงบา้นหรือท่ีพกั      

 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
24. มีการน าขอ้มูลทางวชิาการมาสนบัสนุนสินคา้      
25. มีการโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ 

วทิย ุวารสาร ฯลฯ 
     

26. มีพนกังานผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแลใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งละเอียด 

     

27. มีเอกสารแนะน าผลิตภณัฑใ์หผู้ซ้ื้อไดศึ้กษา
รายละเอียด 

     

28. มีของแถม ส่วนลด ในเทศกาลต่าง ๆ      
29. มีการแจกผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง และมีการสาธิตสินคา้      
30. มีการรับประกนัคุณภาพ หรือ คืนเงิน      
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ส่วนที ่4 ทศันคติเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนักและรูปร่าง 
ค าช้ีแจง : ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและรูปร่างอยา่งไร โปรดท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น 
เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

 ทศันคติต่อผลติภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ควบคุมน า้หนัก 

1. การใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารใหผ้ลในการ
ควบคุมน ้าหนกัดีกวา่การออกก าลงักาย 

     

2. การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้าหนกัเป็นประจ า จะช่วยก าจดัไขมนั
ส่วนเกินได ้

     

3. การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้าหนกัเป็นประจ า จะช่วยใหมี้รูปร่างดีข้ึนได ้

     

4. ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุมน ้าหนกั
สามารถควบคุมน ้าหนกัไดจ้ริง 

     

5. การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้าหนกัมีความปลอดภยั 

     

6. การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อควบคุม
น ้าหนกั ไม่มีผลขา้งเคียงหรืออนัตรายใด ๆ 
ต่อสุขภาพ 

     

 ทศันคติเกีย่วกบัรูปร่าง  
7. การมีรูปร่างท่ีดีท าใหท้  ากิจกรรมต่าง ๆ ได้

สะดวกข้ึน 
     

8. การมีรูปร่างท่ีดีท าใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึน      
9. การมีรูปร่างท่ีดีจะไดรั้บความช่ืนชมจากเพศ

ตรงขา้ม 
     

10. การมีรูปร่างท่ีดีจะมีสุขภาพท่ีดี      
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