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บทคัดย่อ

วตัถปุระสงค์	ผูใ้ช้ยาลดความอ้วนในปัจจบุนัมจี�านวนเพิม่มากขึน้	ดงันัน้การศกึษานีจ้งึมุง่สนใจ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาลดความอ้วนในนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย	

วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	403	ราย	อายุระหว่าง	18-31	ปี	ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ชั้นปีที่	1-6	ปีการศึกษา	2554	โดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย	แบบสอบถามข้อมูล

ทัว่ไป	แบบวดัด้านรปูลกัษณ์ในอดุมคต	ิแบบวดัอทิธพิลเพือ่น	แบบวดัอทิธพิลสือ่	แบบวดัอทิธพิล

ครอบครวั	และแบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตเิกีย่วกบัการใช้ยาลดความอ้วน	โดยแบบสอบถาม

ทุกชุดมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงอยู่ระหว่าง	 	 0.85-0.94	 	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน		

และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุแบบขั้นตอน

ผลการศึกษา	 นักศึกษาที่เข้าร่วมงานวิจัยมีอายุเฉลี่ย	 20.92	 ปี	 และมีพฤติกรรมการใช้ยา

ลดความอ้วนคิดเป็นร้อยละ	 17.60	 เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุพบว่า	 ปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาลดความอ้วนมากที่สุดตามล�าดับได้แก่	 อิทธิพลครอบครัวและ		

self	discrepancy	ซึง่สามารถร่วมกนัอธบิายความสมัพนัธ์กบัการใช้ยาลดความอ้วนได้ร้อยละ	60		

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ความถดถอยปัจจัยรายด้านของแบบวัดด้านรูปลักษณ์ในอุดมคติ	

พบว่า	สีผิว	องค์ประกอบของใบหน้า	ลักษณะของกล้ามเนื้อ	รูปร่างสัดส่วน	น�้าหนักที่ปรารถนา	

ขนาดรอบอก	 และการท�างานประสานกันของร่างกายสามารถท�านาย	 self	 discrepancy		

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.05

สรุป	 self	 discrepancy	 และอิทธิพลครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลด	

ความอ้วน

ค�าส�าคัญ		self	discrepancy,		อิทธิพลครอบครัว		ยาลดความอ้วน		
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ABSTRACT

Objective :	Nowadays,	 the	amounts	of	diet	pill	usage	are	 increased.	Therefore	 this	study	aims	 to	

examine	factors	that	are	related	to	diet	pill	usage	in	female	undergraduate	students.	

Method :	The	study	sample	was	403	female	undergraduate	students,	aged	between	18-31	years,	who	

studied	in	Khon	Kaen	University,	1st-6th	years	in	the	academic	year	2011.	The	research	instrument	

was	a	questionnaire	consisted	of	six	domains:	personal	data	questionnaire,	 the	body	 image	 idea	

questionnaire,	an	attitude	toward	diet	pill	usage	questionnaire,	peer	influence	scale,	media	influence	

scale	and	family	influence	scale.	All	questionnaires	were	verified	for	content	validity	by	three	experts.	

The	internal	consistency	of	the	questionnaires	was	analyzed	using	Cronbach’s	alpha	coefficient.	The	

reliabilities	were	between	.85-.94.	Data	analyses	used	descriptive	statistics,	regression,	and	backward	

stepwise	binary	logistic	regression.

Result :	The	study	found	that	the	average	age	of	undergraduates	was	20.92	years,	71	students	used	

diet	pills,	which	was	17.60	percent.	The	result	of	the	t-test	found	that	self-discrepancy,	family	influence,		

and	peer	influence	were	statistically	significant	at	a	level	of	.05.	According	to	the	results	of	the	backward	

stepwise	binary	logistic	regression,	the	factors	that	were	associated	with	diet	pill	usage	at	the	high	level	

were	self-discrepancy	and	family	influence.	These	variables	were	strong	predictors	of	diet	pill	usage	

at	60	percent.	Moreover,	each	question	of	the	body	image	idea	questionnaire	was	analyzed	by	using	

regression,	found	that	skin	complexion,	facial	features,	muscle	tone,	body	proportion,	weight,	chest	

size,	and	physical	coordination	predicted	the	self-discrepancy	of	overall	appearance.	

Conclusion :	self	discrepancy	and	family	Influence	were	associated	and	strong	predictors	to	the	diet	

pill	usage.
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บทน�า
ความงามเป็นสิ่งที่นิยมกันในทุกยุคทุกสมัย	

	 แม้กาลเวลาที่ เปลี่ยนแปลงน�ามาซึ่งความงามที่	

แตกต่างกันออกไป	 ในอดีตหญิงงามคือ	 หญิงสาวที่มี

ลักษณะอุดมสมบูรณ์	อวบอิ่ม	แต่ต่อมาความนิยมของ

สังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง	ผู้หญิงเริ่มออกมาท�างาน

นอกบ้านกันมากขึ้น	 ท�าให้ลักษณะความงามที่เป็นที่

นิยมเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะผอมเพรียว	 เพื่อ

ให้เกดิความคล่องตวัมากขึน้	จนถงึยคุปัจจบุนัทีค่่านยิม	

ความงามสามารถถ่ายทอดไปสูผู่ค้นในสงัคมได้ง่ายขึน้

ผ่านทางอิทธิพลของสื่อ	 ซึ่งมีงานวิจัยในไทยที่ได้ศึกษา

เรื่องนี้เช่น	 การศึกษาของ	 นนทกร	 สิทธิพลากุล1	 ซึ่ง

ศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วพบว่า	 สื่อมวลชน

มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ร่างกายในอุดมคติ

คือ	รูปร่างผอมเพรียว	กระแสค่านิยมความผอมนี้ท�าให้

วิธีการต่างๆ	 เพื่อลดน�้าหนักเป็นที่สนใจ	 ทั้งการลด	

น�้าหนักอย่างถูกวิธี	เช่น	การออกก�าลังกาย	การควบคุม

อาหาร	ตลอดการใช้ยาลดน�้าหนักที่อยู่ในการควบคุม

ของแพทย์	 จนไปถึงการลดน�้าหนักที่ให้ผลรวดเร็วและ

ไม่ค�านึงถึงความปลอดภัย	เช่น	การใช้ยาลดความอ้วน

ที่มีขายกันอยู่ตามอินเตอร์เน็ต	 ซึ่งพบว่ามีขายจ�านวน

มากโดยดูได้จากสถิติร้านค้าที่ขายยาลดความอ้วนทาง

อินเตอร์เน็ตมีถึง	 1,497,000	 รายการ2	 ซึ่งการใช้ยาลด

ความอ้วนโดยไม่มีการควบคุมส่งผลต่อผู้ใช้มากมาย	

ไม่ว่าจะเป็นอาการเบื้องต้น	 เช่น	 เวียนศีรษะ	อาเจียน	

เหนื่อยง่าย	 จนถึงอาการขั้นรุนแรงคือการเสียชีวิต3	 ซึ่ง

มีให้พบเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เป็นระยะ	ดังนั้น

ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเริ่มเป็นปัญหาโดยรวมที่มีผล

ต่อสังคมในแง่การสูญเสียงบประมาณในการดูแลผู้ที่

ได้รับผลกระทบ	และบุคลากรที่อยู่ในช่วงวัยที่สามารถ

ท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศได้มากมาย	 ทางจิตวิทยา	

จงึเริม่สนใจปรากฏการณ์นีว่้าเพราะเหตปัุจจยัใดทีท่�าให้

คนเราต้องหันไปใช้ยาลดน�้าหนักในทางที่ไม่เหมาะสม	

แนวคดิทฤษฎทีีไ่ด้รบัความสนใจได้แก่	ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั	

การพัฒนารูปลักษณ์ของบุคคล	 (the	 development	

of	body	image)4	ซึ่ง	body	image	หรือรูปลักษณ์ของ

บคุคลนัน่คอื	สิง่ทีแ่สดงออกมาให้เหน็เด่นชดั	เช่น	รปูร่าง	

สผีม	สผีวิ	ลกัษณะของเส้นผม	ซึง่บคุคลจะมทีศันคตต่ิอ

รปูร่างทีต่่างกนัออกไป	โดยความต่างนัน้อาจเกดิได้จาก

กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมวฒันธรรม	ประสบการณ์

ระหว่างบุคคล	ลักษณะทางกายภาพ	และบุคลิกภาพ

ส่วนบุคคล	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับการรับรู้

ภาพลักษณ์ของตนเองและผู้อื่น	นอกจากนี้ยังมีทฤษฎี

ที่เชื่อว่าการใช้ยาลดความอ้วนมีความสัมพันธ์กันกับ	

self	 discrepancy	หรือความแตกต่างระหว่างตัวตนที่

เป็นจรงิกบัตวัตนในอดุมคติ	ซึง่มนีกัจติวทิยาหลายท่าน	

ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ 	 หนึ่งในนั้นคือ	 Higgin5		

มีแนวคิดว่า	 เมื่อคนเรามองเห็นความแตกต่างระหว่าง

ตวัตนทีเ่ป็นจรงิกบัตวัตนในอดุมคต	ิ(self	discrepancy)	

จะท�าให้เกิด	 self	 regulation	process	นั่นคือ	คนเรา

จะพยายามปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้ตาม

อุดมคติ	 ยิ่งมองเห็นความแตกต่างมากเท่าใดก็จะยิ่ง

พยายามเปลี่ยนแปลงตนเองมากเท่านั้น	 ซึ่งต่อมาม	ี

นกัจติวทิยาอกีท่านได้น�าทฤษฎนีีม้าประยกุต์ใช้กบัเรือ่ง

ของรูปลักษณ์โดยตรง	 โดยทฤษฎี	 self-discrepancy		

ของ	 Cash6	 นั้นเชื่อว่า	 บุคคลจะประเมินรูปลักษณ	์

ของตนเองจากมุมมองของตนเองและจากการรับรู	้

สิ่งแวดล้อมภายนอก	 เช่น	 เพื่อน	ครอบครัว	 คนแปลก

หน้า	 ซึ่งจะท�าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า	 ช่องว่างระหว่าง	

รูปลักษณ์ที่เป็นจริงและรูปลักษณ์ในอุดมคติขึ้น	 โดย

ช่องว่างนี้จะห่างเท่าใดขึ้นอยู่กับ	 1)	 การรับรู้รูปลักษณ์

ของบคุคลทีต่รงกบัรปูลกัษณ์ในอดุมคติ	2)	การให้ความ

ส�าคัญกับรูปลักษณ์ในอุดมคติเหล่านั้น	 และมีแนวคิด

ที่คล้ายกับของ	Higgin5	 ที่ว่า	 หากคนเราเกิดช่องว่าง

ระหว่างรูปลักษณ์ที่เป็นจริงกับรูปลักษณ์ในอุดมคติ

มากเท่าใด	ก็จะยิ่งพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองให้ไปสู่
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อุดมคติของตนมากเท่านั้น	นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวไป

ข้างต้นแล้วกย็งัมกีารศกึษาทีพ่บว่ามปัีจจยัอืน่ทีม่คีวาม	

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนด้วย		

เช่น	การศึกษาของ	Helence	Keery	และคณะ7	ที่พบ

ว่า	การที่สื่อน�าเสนอภาพลักษณ์ของความเป็นหญิง	คือ

ผู้หญิงที่มีลักษณะอ่อนเยาว์	 รูปร่างผอมบาง	มีความ

สัมพันธ์กันสูงกับลักษณะทางอุดมคติด้านกายภาพ

ของผู ้หญิง	 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอิทธิพลด้านอื่นๆ		

ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน		

จากการศึกษาของ	 Crandoll9	 พบว่า	 กลุ่มเพื่อนนั้น	

มคีวามสมัพนัธ์สงูกบัพฤตกิรรมการกนิทีผ่ดิปกตใินกลุม่

เพศหญิง	หรือการศึกษาของ	Emily	Young	และคณะ10	

ที่พบว่า	 ตัวท�านายที่มีประสิทธิภาพในการท�านายโรค	

Bulimia	 nervosa	 ได้แก่	 อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนเป็น

ส�าคัญ	 ในขณะที่สื่อจะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ

ในตัวเองมากกว่า	 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม	

การกินที่ผิดปกติ	 ขณะที่อิทธิพลของครอบครัวก็ได้รับ

ความสนใจและพบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัเรือ่งรปูลกัษณ์

เช่นกัน	 เช่นจากการศึกษาของ	Anna	และคณะ11	 ซึ่ง

ศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นคนผิวขาวและ	

ผิวด�า	จ�านวน	276	ราย	พบว่า	ทัศนคติและพฤติกรรม

ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการใส่ใจในรูปลักษณ์

และน�า้หนกั	รวมถงึพฤตกิรรมการกนิทีผ่ดิปกต	ินอกจาก

นีใ้นการศกึษานีย้งัสนใจศกึษาปัจจยัอืน่ๆ	ทีค่าดว่ามผีล

ต่อพฤตกิรรมการใช้ยาลดความอ้วน	เช่น	ค่า	BMI	(Body	

mass	index)	เพือ่ดเูปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ผูท้ีใ่ช้ยาลด

ความอ้วนและไม่ใช้ยาลดความอ้วน	 รวมไปถึงทัศนคติ

ที่มีต่อการใช้ยาลดความอ้วน	ซึ่ง	Festinger12	ได้กล่าว

ถึงทัศนคติว่าเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับ

คนรอบข้าง	 วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์

ต่างๆ	โดย	ทศันคต	ินัน้มรีากฐานมาจาก	ความเชือ่ทีอ่าจ

ส่งผลถึง	พฤติกรรม	 ในอนาคตได้	 โดยการศึกษาครั้งนี้	

มุง่สนใจไปทีน่กัศกึษาหญงิระดบัมหาวทิยาลยั	เนือ่งจาก

เป็นกลุ่มวัยที่จะกลายเป็นก�าลังส�าคัญในการท�างาน

และพัฒนาสังคมของเราต่อไป

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ยาลดความ

อ้วนในนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่น	โดยปัจจยัภายในได้แก่	ความ

ต่างระหว่างรูปลักษณ์ที่แท้จริงกับรูปลักษณ์ในอุดมคติ	

(self-discrepancy)	ทัศนคติต่อการใช้ยาลดความอ้วน	

ค่าดัชนีมวลกาย	ปัจจัยภายนอก	ได้แก่	ปัจจัยที่มาจาก

ครอบครัว	เพื่อนและสื่อ

วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาหญิงที่ก�าลังศึกษา

อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่	1-6	ในปีการศึกษา	

2553	จ�านวน	403	ราย	ช่วงอายุระหว่าง	18-23	ปี	โดย

มีเฉลี่ย	 20.92	ปี	 โดยในกลุ่มที่ไม่ใช้ยาลดความอ้วน

ส่วนใหญ่มอีายุ	20	ปี	(ร้อยละ	19.40)	และกลุม่ใช้ยาลด

ความอ้วนส่วนใหญ่มีอายุ	22	ปี	(ร้อยละ	3.70)	

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1.	 ตัวแปรต้น	 คือ	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ	

การใช้ยาลดความอ้วน

	 1.1	 ปัจจยัภายในทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการใช้

ยาลดความอ้วน

	 	 1.1.1	ความต่างระหว่างรูปลักษณ์ที่แท้

จริงกับ	รูปลักษณ์ในอุดมคติ	(self-discrepancy)

	 	 1.1.2	ทศันคตขิองการใช้ยาลดความอ้วน

	 	 1.1.3	ค่าดชันมีวลกาย	(Body	Mass	Index)

1.2	ปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับการใช้

ยาลดความอ้วน

	 	 1.2.1	ปัจจัยที่มาจากครอบครัว

	 	 1.2.2	ปัจจัยที่มาจากกลุ่มเพื่อนและสื่อ
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2.	 ตวัแปรตาม	คอื	พฤตกิรรมการใช้ยาลดความ

อ้วนในนกัศกึษาหญงิระดบัปรญิญาตร	ีแบ่งเป็น	2	กลุม่

คือ

2.1	กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วน

2.2	กลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดย

ใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	 ซึ่งแบบสอบถาม

ประกอบไปด้วย	6	ส่วน	คือ

1.		แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว	

2.	 แบบวัดด้านรูปลักษณ์ในอุดมคติ	 โดยแปล	

จากแบบสอบถาม	 BIQ	 (the	 body	 image	 idea	

quest ionaire)	 ของ	 Cash	 และ	 Synmanski6		

โดยแบบสอบถามมีจ�านวน	 11	 ข้อ	 แต่ละข้อจะแบ่ง

ออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 ส่วน	 ก	 เป็นความคิดเกี่ยวกับ	

รปูลกัษณ์ในอดุมคต	ิและส่วน	ข	เป็นการให้ความส�าคญั

ต่อรปูลกัษณ์ในอดุมคตนิัน้ๆ	แบบสอบถาม	BIQ	พฒันา

ขึ้นโดย	Cash	และ	Synmanski	 เป็นแบบสอบถามที่มี	

พืน้ฐานจากทฤษฎ	ีself-discrepancy	theory	ของ	Higgin5	

โดยดคูวามสอดคล้องและไม่สอดคล้องระหว่างการรบัรู	้

รูปลักษณ์ของตนกับรูปลักษณ์ในอุดมคติที่ตนต้องการ

จะเป็น	ความพงึพอใจในรปูลกัษณ์ขึน้อยูก่บั	1)	การรบัรู้	

รูปลักษณ์ของบุคคลที่ตรงกับรูปลักษณ์ในอุดมคติ		

2)	ความส�าคัญของอุคมคติเหล่านั้นที่มีต่อตนเอง	และ	

เมื่อเกิดความไม่สอดคล้องขึ้นจะท�าให้เกิดความรู้สึก	

ไม ่พึงพอใจในตนเองขึ้นได ้ 	 ซึ่ งผู ้ วิจัยได ้ท�าการ	

ขอลขิสทิธิเ์พือ่แปลเป็นภาษาไทย	จากนัน้ตรวจสอบด้วย

ผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	 จากนั้นน�าทดลองกับกลุ่มน�าร่อง

จ�านวน	30	คน	ได้ค่าความน่าเชื่อถือที ่0.90

3.		แบบวัดอิทธิพลครอบครัว	(family	influence	

scale)	เป็นแบบสอบถามเพือ่ประเมนิการรบัรูข้องบคุคล

ที่มีต่อครอบครัวในเรื่องของรูปลักษณ์	 โดยแปลจาก	

family	 influence	 scale	 ของ	Young,	McFatter	และ	

Clopton10

4.	 แบบวัดอิทธิพลกลุ่มเพื่อน	 (peer	 influence	

scale)	เป็นแบบสอบถามเพือ่ประเมนิอทิธพิลของเพือ่น

ที่มีผลต่อการคล้อยตามของบุคคล	 โดยแปลจาก	peer	

influence	scale	ของ	Young	และคณะ	10

5.	 แบบวดัอทิธพิลสือ่	(media	influence	scale)	

เป็นแบบสอบถามอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์	 ภาพยนตร์	

นิตยสาร	 ที่มี เสนอรูปลักษณ์ที่ผอมเพรียวว ่าเป ็น

มาตรฐาน	 สวยงาม	 ที่มีต่อการคล้อยตามของบุคคล

ของ	โดยแปลจาก	media	influence	scale	ของ	Young	

และคณะ10	 ในส่วนของแบบวัดอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน	

ครอบครัว	และสื่อ	พัฒนาขึ้นโดย	Young	และคณะ10	

โดยสร้างจากแนวคิดของ	 Stice14	 จากนั้นผู้วิจัยได้ท�า	

การขอลขิสทิธิเ์พือ่แปลเป็นภาษาไทย	จากนัน้ตรวจสอบ

ด้วยผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	จากนั้นน�าไปทดลองใช้กับกลุ่ม

น�าร่องจ�านวน	30	คน	ได้ค่าความน่าเชือ่ถอื	ดงันี	้แบบวดั

อทิธพิลครอบครวั	มคีวามน่าเชือ่ถอื	.94	แบบวดัอทิธพิล

กลุ่มเพื่อน	.93		แบบวัดอิทธิพลสื่อ	0.89

6.	 แบบวัดทัศนคติต่อการใช้ยาลดความอ้วน	

เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแบบวัดความ

เชือ่ในการใช้ยาลดความอ้วน	โดยพฒันาจากทฤษฎขีอง		

Freeman15	และทบทวนปัจจยัต่างๆ	ทีม่ผีลต่อการตดัสนิ

ใจใช้ยาลดความอ้วนจาก	ปวณีา	ยกุตานนท์16	จากนัน้ให้

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจทานข้อค�าถาม	น�าไปทดลองใช้กบักลุม่

น�าร่อง	10	คนเพือ่ดคูวามเข้าใจด้านภาษา	จากนัน้น�าไป

ทดลองในกลุม่น�าร่อง	30	คน	ได้ค่าความน่าเชือ่ถอื	0.85



ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ยาลดความอ้วนในนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย ดวงมาลย์ พละไกร และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 58 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2556316

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บข ้อมูลได ้ขออนุญาตท�าวิจัยจาก	

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 	 คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ได้รับการอนุมัติเลขที่		

685/2554	 (EC2)	 วันที่ 	 11	 มกราคม	 2555	 และ	

ขออนุญาตเก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จาก

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	หมายเลขโครงการ	HE	 552082	และได้รับ	

การพิจารณาว่าเป็นโครงการที่เข้าข่ายไม่ต้องขอรับ

รองด้านจริยธรรมการวิจัย	 ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ฉบับที่	99/2550	วันที่	20	มีนาคม	2555	

ในส่วนของแบบสอบถามได้ขออนุญาตใช้

แบบสอบถาม	the	body	 image	 idea	questionnaire	

(BIQ)	 แบบวัดอิทธิพลครอบครัว	 และแบบวัดอิทธิพล

ของกลุ่มเพื่อนและสื่อ	 จากเจ้าของลิขสิทธิ์	 จากนั้นน�า

มาแปลเป็นภาษาไทย	และให้ผูเ้ชีย่วชาญด้านภาษาไทย	

และอังกฤษแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ	และให้ผู้ทรง

คุณวุฒิ	 3	ท่านตรวจสอบ	จากนั้นน�าไปทดลองในกลุ่ม

น�าร่อง	หาค่าความเที่ยง	แบบสอบถามทัศนคติในการ	

ใช้ลดความอ้วนสร้างโดยอ้างองิจากทฤษฎ	ีและงานวจิยั	

ที่เกี่ยวข้อง	 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้อง	

จากนั้นน�าไปเก็บข้อมูลในกลุ่มน�าร่อง	หาค่าความเที่ยง	

และตัดข้อค�าถามที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป	 โดยเก็บข้อมูล	

แบบสุ่มจากนักศึกษาตามชมรมต่างๆ	 โดยมีเงื่อนไข

คือ	 เป็นนักศึกษาหญิงอายุระหว่าง	 18-31	ปี	 ที่ก�าลัง

ศึกษาอยู่ในมหาวิยาลัยขอนแก่นและเต็มใจเข้าร่วม

งานวิจัย	 จากนั้นรวบรวมข้อมูลและท�าการวิเคราะห์

ทางสถิติด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	Statistical	 Package		

for	 the	 Social	 Sciences (SPSS)	 for	 windows		

ในการค�านวณ	และวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ

ผลการศึกษา
กลุ ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย	 20.92	 ปี	 (ร ้อยละ	

19.35)	 ส ่วนใหญ่ศึกษาอยู ่ในชั้นป ีที่ 	 2	 (ร ้อยละ	

25.30)	 มากที่สุด	 รองลงมาเป็นชั้นปีที่	 4	 (ร้อยละ		

24.12)	 และชั้นปีที่	 3	 (ร้อยละ	 22.60)	 ตามล�าดับ		

ส ่วนใหญ่อยู ่ในคณะวิทยาศาสตร์ 	 รองลงมาเป็น		

ศึกษาศาสตร์	 และวิทยาการจัดการ	 โดยจ�านวนผู้ที่ใช้

ยาลดความอ้วนคิดเป็น	ร้อยละ	17.60	และไม่ใช้ยาลด	

ความอ้วนคิดเป็นร้อยละ	 82.40	 โดยสถานที่ที่ซื้อ

มากที่สุด	 คือ	 ร้านขายยา	 คลินิก	 กลุ่มเพื่อนและจาก

อนิเตอร์เนต็	เหตผุลส่วนใหญ่ทีต่ดัสนิใจใช้ได้แก่	ตดัสนิใจ	

ด้วยตนเอง	 จากสื่อ	 อยากทดลอง	และจากกลุ่มเพื่อน		

ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย	 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น�้าหนัก

ปกติ	และตามมาด้วยน�้าหนักน้อย	(ตารางที่	1)



Factors Related to Diet Pills Usage in College Students Duangman Palagrai et al.

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 58 No. 4 October - December 2013 317

ในขณะที่ตารางที่	 2	 จะแสดงให้เห็นถึง	 ปัจจัย

ที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ ่มที่มีพฤติกรรมการใช้	

ยาลดความอ ้วนและไม ่ใช ้ยาลดความอ ้วนก็คือ		

ความแตกต่างระหว่างรปูลกัษณ์ในอดุมคตกิบัรปูลกัษณ์

ที่เป็นจริง	 (self-discrepancy)	 อิทธิพลของครอบครัว	

และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p<0.05)	

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย	(body	mass	index)	ของกลุ่มตัวอย่าง	(N=403)

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

กลุ่มที่ใช้ยาลดความอ้วน กลุ่มที่ไม่ใช้ยาลดความอ้วน

จ�านวน

(N=71)

ร้อยละ จ�านวน

(N=332)

ร้อยละ

น�้าหนักน้อย	(BMI	<	18.5) 12 16.91 102 30.72

น�้าหนักปกติ	(18.5≤BMI<23) 48 67.61 198 59.64

น�้าหนักเกิน	(23.0≤BMI<25) 7 9.86 12 3.61

โรคอ้วนระดับที่	1	(25.0≤BMI<30) 3 4.22 14 4.22

โรคอ้วนระดับที่	2	(BMI	≥30) 1 1.40 6 1.81

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่า	t-test	ของปัจจัยต่างๆ	ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง	(N=403)

ปัจจัย

กลุ่มที่ใช้ยาลด

ความอ้วน

กลุ่มที่ไม่ใช้ยาลด 

ความอ้วน t p-value

mean S.D. mean S.D.

ดัชนีมวลกาย 20.710 3.1619 19.969 3.25558 1.74 .081

Self-discrepancy 2.6031 1.4881 2.1199 1.46469 2.51 .012*

อิทธิพลครอบครัว		 2.5387 .84795 2.2575 .79632 2.67 .008*

อิทธิพลสื่อ	 3.2254 .70987 3.0877 .71497 1.47 .141

อิทธิพลเพื่อน	 3.5762 3.3445 3.3445 .62656 2.64 .008*

ทัศนคติที่มีต่อการใช้ยาลดความอ้วน 3.2629 .69473 3.2508 .67635 .136 .892

*p<0.05



ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ยาลดความอ้วนในนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย ดวงมาลย์ พละไกร และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 58 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2556318

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุแบบขั้นตอน	 (binary	 logistic	 regression)		

	 โดยน�าเข้าสมการแบบ	backward	stepwise:	conditional		

ปัจจัยที่ถูกคัดออก
Model Log  

Likelihood

Change in -2 

Log Likelihood
df

Sig. of the 

Change

1. อิทธิพลสื่อ -180.237 .041 1 .840

2. ทัศนคติที่มีต่อการใช้ยาลดความอ้วน -180.299 .125 1 .724

3. ดัชนีมวลกาย -180.854 1.109 1 .292

4. อิทธิพลเพื่อน -181.673 1.640 1 .200

5. Self-discrepancy -184.220 5.097 1 .024*

6. อิทธิพลครอบครัว		 -184.566 5.789 1 .016*

และเมื่อน�ามาวิเคราะห์ด ้วย	 ความถดถอย	

โลจิสติค	 (binary	 logistic	 regression)	 โดยใช้	

การคัดเลือกเข้าสมการแบบ	 backward	 stepwise:	

conditional	 เรียงล�าดับตามการคัดออกจากสมการ 

(ตารางที่ 	 3)	 จะพบว่า	 ตัวแปรความต่างระหว่าง	

รปูลกัษณ์ทีแ่ท้จรงิกบัรปูลกัษณ์ในอดุมคติ	และอทิธพิล

ของครอบครวัมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วน

มากกว่าปัจจัยอื่นๆ

และเมือ่หาระดบัความสมัพนัธ์ของปัจจยัทัง้สอง	

ที่มีต่อการใช้ยาลดความอ้วนจะพบว่า	 ปัจจัยทั้งสอง

สามารถร่วมกันอธิบายความสัมพันธ์กับการใช้ยาลด

ความอ้วนได้ร้อยละ	 60	 (ตารางที่	 4)	 จากนั้นจึงได้	

วิเคราะห์ความถดถอยปัจจัยรายด้านของแบบวัด	

รูปลักษณ์ในอุดมคติ 	 ( the	 body	 image	 idea		

questionnaire)	 เพื่อหาลักษณะของร่างกายที่ท�านาย

ถงึความต่างระหว่างรปูลกัษณ์ทีแ่ท้จรงิกบัรปูลกัษณ์ใน

อุดมคติพบว่า	สีผิว	 องค์ประกอบของใบหน้า	ลักษณะ

ของกล้ามเนื้อ	รูปร่างสัดส่วน	น�้าหนักที่ปรารถนา	ขนาด

รอบอก	และการท�างานประสานกนัของร่างกายสามารถ

ท�านายความแตกต่างของรูปลักษณ์ที่ เป ็นจริงกับ	

รูปลักษณ์ในอุดมคติได้โดยมีความแตกต่างอย่างม	ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(ตารางที่	5)

ตารางที่ 4 ตารางสรุป

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

model	summary 360.433 .36 .60
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์การถดถอยจากปัจจัยรายด้านของแบบวัดด้านรูปลักษณ์ในอุดมคติ	(the	body	image		

	 questionnaire)

องค์ประกอบทางกาย B S.E. t Sig.

1.			ส่วนสูง 0.075 0.039 1.943 0.053

2.			สีผิว 0.150 0.036 4.100 0.000*

3.			ลักษณะของเส้นผม 0.027 0.032 0.869 0.385

4.			องค์ประกอบของใบหน้า 0.200 0.041 4.880 0.000*

5.			ลักษณะกล้ามเนื้อ	(กระฉับ,	ตึงฯ) 0.114 0.042 2.703 0.007*

6.			รูปร่างสัดส่วน 0.202 0.051 3.948 0.000*

7.			น�้าหนัก 0.129 0.041 3.109 0.002*

8.			ขนาดรอบอก 0.112 0.041 2.709 0.007*

9.			ความแข็งแกร่งของร่างกาย -0.063 0.037 -1.716 0.087

10.	การประสานงานของร่างกาย 0.128 0.039 3.288 0.001*

นอกจากนีเ้มือ่หาค่าฐานนยิมของแบบวดัอทิธพิล

ครอบครัว	พบว่า	ข้อค�าถามที่กลุ่มที่ใช้ยาลดความตอบ

ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยมากที่สุดแบ่งออกเป็น	

2	ด้าน	คือ	

1.		การสื่อสารในครอบครัว	 ตัวอย่างค�าถาม	

เช่น	สมาชิกในครอบครัวของฉันมักขบขันและล้อเลียน

คนอ้วน	

2.		การกดดันจากคนในครอบครัว	 เช่น	ฉันรู้สึก

ถึงแรงกดดันจากครอบครัวที่ต้องการให้ลดน�้าหนัก	

วิจารณ์
จากผลการศึกษาจะพบว่า	 ปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์และสามารถท�านายพฤติกรรมการใช้ยาลด

ความอ้วนคือ	ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รูปลักษณ์

ทีเ่ป็นจรงิกบัรปูลกัษณ์ในอดุมคต	ิและอทิธพิลครอบครวั	

self-discrepancy	คอื	ความแตกต่างระหว่างการ

รับรู้รูปลักษณ์ที่เป็นจริงกับรูปลักษณ์ในอุดมคติ	ซึ่งจาก

ทฤษฎีของ	Cash6	 เชื่อว่าสิ่งที่ตามมาจากความต่างที่

เกิดขึ้น	 จะท�าให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์	

และน�าไปสู ่พฤติกรรมต่างๆ	 ที่ เป ็นไปเพื่อการลด	

ช่องว่างนัน้	จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่า	การรบัรูร้ปูลกัษณ์

ในอุดมคตินั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู ่กับรูปลักษณ์ภายนอกที่

เป็นจริง	 ซึ่งพบว่า	ผู้ที่ใช้ยาลดความอ้วนมีค่าดัชนีมวล

กายก่อนที่จะใช้ยาลดความอ้วนอยู่ในเกณฑ์น�้าหนัก

ปกติและน�้าหนักน้อย	 เช่นเดียวกับกลุ่มที่ไม่ใช้ยาลด	

ความอ้วน	 ซึ่งใกล ้เคียงกับการศึกษาของ	 Cash		

และคณะ5	 ที่พบว่า	 การแก้ปัญหาการไม่พึงพอใจใน	

รูปลักษณ์ด้วยวิธีที่ไม่สมเหตุสมผล	นอกจากไม่ท�าให้

ความไม่พึงพอใจลดลงแล้ว	 อาจจะยังเป็นแรงเสริม

ที่ท�าให้เกิดการประเมินตนเองในทางลบในด้านอื่นๆ	

มากขึ้นอีกด้วย	 โดยหากดูในการวิเคราะห์รายด้านของ	

ความแตกต่างระหว่างรปูลกัษณ์ในอดุมคตกิบัรปูลกัษณ์

ที่เป็นจริง	 จะพบว่ามีรูปลักษณ์ทางกายภาพหลาย

อย่างที่ไม่ตรงกับอุดมคติของผู้เข้าร่วมงานวิจัย	ทั้งด้าน		
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สีผิว	 องค์ประกอบของใบหน้า	 ลักษณะกล้ามเนื้อ		

รูปร่างสัดส่วนและน�้าหนักที่ต้องการ	 ขนาดรอบอก		

การท�างานประสานกันของร่างกาย	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

ท�าให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจในรูปลักษณ์ของตนเอง	

ดังนั้นการใช้ยาลดความอ้วนน่าจะเป็นเพียงพฤติกรรม

หนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได ้รูปลักษณ์ตาม

อุดมคติ	 นอกจากนั้นอาจจะมีพฤติกรรมอื่นๆ	 อีกที่

ท�าเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้ตามที่คาดหวัง	 เช่น		

การกินยาเพื่อผิวขาวใส	 หรือการศัลยกรรมเพื่อ

เปลีย่นแปลงองค์ประกอบของใบหน้า	ตามมานอกเหนอื

จากการใช้ยาลดความอ้วน

ในขณะที่อิทธิพลของครอบครัวที่มีความ

สัมพันธ์กับการใช้ยาลดความอ้วนนั้น	ครอบครัวถือเป็น	

องค์รวม	 โดยสมาชิกแต่ละคนถือเป็นหน่วยย่อยที่มี

ความสัมพันธ์กัน	และการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนก็

จะมผีลกระทบต่อคนอืน่ๆ17	ซึง่ผลการศกึษานีส้อดคล้อง

กับการศึกษาหลายๆ	 งาน	 เช่น	 การศึกษาในนักเรียน

หญิงระดับมัธยมศึกษาของ	 Smolak	 และ	 Levine18		

ที่พบว่า	 แรงกดดันจากครอบครัวที่ต้องการให้ผอม

นั้นสามารถท�านายพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติได้		

นอกจากนีค่้าวเิคราะห์ฐานนยิมรายข้อของแบบสอบถาม

อิทธิพลครอบครัวพบว่า	 แรงกดดันจากครอบครัว

และการสื่อสารในครอบครัว	 เป็นข้อที่ถูกเลือกตอบ

ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยมากที่สุด	 สอดคล้อง

กับงานของ	Shaver	 และ	Kruger19	 ซึ่งศึกษารูปแบบ	

การสื่อสารในครอบครัวแล้วพบว่า	 มีความสัมพันธ์	

การกินที่ผิดปกติ 	 นอกจากนี้ยั งมีการศึกษาของ	

Schwartz	และ	Thompson20	ที่พบว่า	การพูดคุยหยอก

ล้อในทางลบในครอบครวักม็คีวามสมัพนัธ์อย่างมากต่อ

การใส่ใจเรื่องการทานอาหารและควบคุมน�้าหนัก	และ

การรับรู้ถึงทัศนคติของครอบครัวก็มีผลต่อพฤติกรรม

การกิน	 เช่น	 งานวิจัยของ	Rieves	และ	cash21	พบว่า	

ในนักศกึษาหญงิในระดบัมหาวทิยาลยัที่ไม่พึงพอใจใน

รปูลกัษณ์ของตนมคีวามสมัพนัธ์สงูกบัการรบัรูถ้งึความ
รู้สึกไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ตนเองของมารดา	

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีพ้บว่ามคีวามสอดคล้อง
กับการศึกษาอื่นๆที่ว่าความแตกต่างระหว่างรูปลักษณ์
ในอุดมคติกับรูปลักษณ์ที่เป็นจริง	 และอิทธิพลของ
ครอบครัว	 เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และสามารถ
ท�านายการใช้ยาลดความอ้วน

สรุป
นักศึกษาหญิงที่เข้าร่วมการศึกษามีอายุเฉลี่ย	

20.92	 ปี	 ใช้ยาลดความอ้วนคิดเป็นร้อยละ	 17.60	
และส่วนใหญ่ซื้อจากร้านขายยา	และใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจทดสองใช้ด้วยตนเอง	 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่
ในเกณฑ์น�า้หนักปกต	ิและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
ยาลดความอ้วนได้แก่	 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้	
รปูลกัษณ์ทีเ่ป็นจรงิกบัรปูลกัษณ์ในอดุมคต	ิและอทิธพิล
ของครอบครัว	 ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้นอกเหนือ	
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่ท�าให้เลือกใช้ยาลดความอ้วน
แล้ว	 ยังคาดหวังว่าจะน�าไปสู่วิธีการป้องกันการใช้ยา
ลดความอ้วนอย่างผดิๆ	ทีม่กัก่อให้เกดิอนัตราย	โดยการ	
มุ ่งเน้นการให้ความรู ้ลงไปสู ่ครอบครัว	 เพื่อปลูกฝัง
ความเชื่อมั่น	และการให้ความส�าคัญลดลงกับเรื่องของ	
รูปลักษณ์ภายนอก  

ข้อจ�ากัด
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยมี

ขอบเขตของการใช้ยาลดความอ้วนในช่วง	 6	 เดือน		
ดังนั้นจ�านวนของผู้ที่ใช้ยาลดความอ้วนจึงอาจน้อย
กว่าเป็นจริง	 และการตอบค่าดัชนีมวลกาย	 เป็นการ
ให้ตอบโดยผู้เข้าร่วมการศึกษาเขียนในแบบสอบถาม		
จงึอาจเป็นการประมาณการณ์นัน้	และไม่ได้ถามเปรยีบ
เทียบภายหลังการใช้ยาลดความอ้วน	 รวมทั้งนักศึกษา
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นเพยีงตวัแทนส่วนหนึง่เท่านัน้	

อาจไม่สามารถขยายสู่ภาพรวมของทั้งประเทศได้
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