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ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้สูงอายุบ้านหนองบุ ตําบลสามพร้าว 
อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  
กาญจนา ปัญญาธร พยม. (การพยาบาลชุมชน) อาจารย์ มหาวทิยาลัยราชธานีวทิยาเขตอุดรธาน ี
เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง พยม. (การพยาบาลชุมชน) อาจารย์ มหาวทิยาลัยราชธานีวทิยาเขตอุดรธาน ี
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเชิงพรรณนาแบบไปข้างหน้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ
ผู้สูงอายุบ้านหนองบุ ตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้มา
อย่างเฉพาะเจาะจงจํานวน 30 คน เคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์หาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ เท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์
เนื้อหา   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลส่วนบุคคลผู้สูงอายุที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย การศึกษา
ระดับประถมศึกษา อายุเฉลี่ย 75.56 ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 56.67 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 63.33 มีรายได้ระหว่าง 
3,000-5,000 บาทต่อเดือนร้อยละ60มีโรคประจําตัวร้อยละ 73.33 โดยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด     
2)ทัศนคติเก่ียวกับอาหารเสริมด้านการรับรู้ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง (x̄=3.15, S.D. 0.36) ความรู้สึกหรือ
อารมณ์ต่อการบริโภคอาหารเสริมผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าการบริโภคอาหารเสริมทําให้มีกําลังในการดําเนินชีวิตในระดับ
มาก (x̄=3.40, S.D. 0.56) มีความตั้งใจและมีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารเสริมต่อไปในระดับมาก (x̄=3.35, S.D. 0.48) และ 
3) การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบว่าเหตุผลของการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพราะต้องการรักษาอาการเจ็บป่วย
และบํารุงร่างกายชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผู้สูงอายุใช้มากเรียงตามลําดับคือสาหร่ายแดงแคปซูลสาหร่ายทะเล
แคปซูล น้ํามันตับปลา ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ น้ําจมูกข้าว เคร่ืองดื่มสมุนไพรกําลังช้างสาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสกัด
นิวทริไลท์น้ําผลไม้รวม กาแฟสมุนไพรและเคร่ืองดื่มเนสวีต้าราคาของอาหารเสริมต่อชิ้นที่ใช้ต่ําสุด 75 บาท สูงสุด 3,500 
บาท แรงจูงใจที่ทําให้ใช้ผู้สูงอายุใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาจากสมาชิกครอบครัวซ้ือให้ การโฆษณาจากวิทยุ บุคลากรด้าน
สุขภาพ โทรทัศน์และเพื่อนบ้านตามลําดับความถ่ีของการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 56.7 ใช้ 5-6 คร้ัง/สัปดาห์ โดยก่อนใช้มีการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีหรือรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มากที่สุดส่วนการปฏิบัติที่น้อยที่สุดคือการสังเกตวันหมดอายุบน
ฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนรับประทานความรู้เก่ียวกับอาหารเสริมผู้สูงอายุประเมินตนเองว่ามีความรู้ระดับปานกลางและการ
ประเมินผลหลังใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมร้อยละ 83.3 เห็นว่ามีอาการดีข้ึนจากผลการวิจัยหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องจึงควร
หาแนวทางหรือมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม 
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Abstract 
 

 This prospective descriptive research aimed to study the opinions and consumption behaviors of 
the supplementary food products among the elderly in Nongbu village, UdonThani Province. The    
sample were 30 of the elderly people using supplementary food products, living in the village by     
purposive sampling. The research questionnaire were content validated by 3 experts (IOC=0.89)        
Descriptive statistics and content analysis were used in this study.  
 The study found that 1) Personal information, female used supplementary products more than 
male, attended elementary school, mean age was 75.56, marriage status 56.67%, unprofessional 63.33%, 
income 3,000-5,000 baht/month and 73.33% of the elderly had Chronic diseases with Hypertension and        
Diabetes. 2) Attitude toward supplementary food products, they had good attitude at high level both 
intend to use (x̄=3.35, S.D. 0.48) and their emotion (x̄=3.40, S.D. 0.56) but their perceived was at medium 
level (x̄=3.15, S.D. 0.36) and 3) Consumption Behaviors, the reasons of using supplementary food    
products were to nourish the body and for treatment. The supplementary food products used by them 
were as follows, Red algae capsule, Sea algae capsule, Cod liver oil, Calcium tablet, Lingzhi coffee, Rice 
germ, Thai herb, Nutrilite protein drink, Mixed juice, Herb coffee and Nesveta collagen. The minimum 
price of supplementary product was 75 Bahts and the maximum price was 3,500 Bahts. They used    
supplementary food products by their family member advices, radio and television advertisement, their 
neighbor and health care personal suggestion respectively. Frequency of using product, 56.7% of the 
elderly used the products 5-6 times a week. They usually observed the change of color and appearance 
of the product but rarely checked the expiration date. Their knowledge of the supplementary food 
products was at medium level. There were 83.30% of the elderly who evaluated themselves better  
after using the supplementary food products. The results indicated that protecting consumer tend to be 
useful for the elderly to prevent  and reduce impact from using supplementary products. 
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บทนํา 
จากความเจ ริญก้าวหน้ าด้ านการแพทย์และ

สาธารณสุข ส่งผลให้จํานวนประชากรของผู้สูงอายุไทยเพิ่ม
สูงข้ึนอย่างรวดเร็วและโครงสร้างประชากรไทยกําลังเคลื่อน
เข้าสู่ระยะภาวะประชากรผู้สูงอายุ ซ่ึงปัญหาสําคัญที่
ผู้สูงอายุไทยประสบคือ ปัญหาสุขภาพ โดย 2 ใน 3 ของ
ผู้สูงอายุมีสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงไม่ดีมาก มีการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังโดยเพศหญิงป่วยด้วยโรคเร้ือรัง
มากกว่าเพศชายร้อยละ 42.3 และ 36.8 ตามลําดับ1 จาก
การเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังดังกล่าวผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่มี
การแสวงหาการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยและมีการใช้
ยามากกว่ากลุ่มวัยอ่ืนๆ และได้รับยาหลายรายการ โดย
ความชุกของการใช้ยาหลายรายการอยู่ระหว่าง ร้อยละ   
29-752 การใช้ยาเพื่อการรักษาที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญ
เพราะจะทําให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากยาอย่างเต็มที่ 
การเจ็บป่วยก็จะทุเลาลงและหายในที่สุด ถ้าผู้สูงอายุใช้ยา
ไม่ถูกต้อง อาจทําให้ได้รับอันตรายบางคร้ังอาจรุนแรงถึงแก่
ชีวิต ซ่ึงพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่
จะได้รับอันตรายจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องได้มากกว่าบุคคล
ทั่วไป เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังหลาย
โรคร่วมกันและมีโอกาสได้รับยาหลายชนิด3 

ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากข้ึน 
โดยหาวิธีการต่างๆในการดูแลสุขภาพ เช่นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและวิถีการดําเนินชีวิต รวมทั้งการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซ่ึงปัจจุบันหาซ้ือได้ง่าย มีการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผ่านสื่อที่
หลากหลายทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อบุคคลและขายตรง  
การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหากไม่ไตร่ตรองให้ดีและใช้
เกินความจําเป็นอาจทําให้ได้รับสารอันตรายที่มีอยู่ใน
อาหารเสริมและถึงแก่ชีวิตได้4 จากการสํารวจของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่าประชาชนไทยมีการบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมมากข้ึนถึงร้อยละ 21.65 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มี
การเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังและอาการเจ็บป่วยที่เกิดจาก
ความเสื่อมของร่างกาย จากการเจ็บป่วยที่ต้องรักษาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นเวลานานทําให้ผู้สูงอายุแสวงหาการรักษา
ทางเลือกอ่ืนที่จะทําให้ตนหายจากการเจ็บป่วยหรืออาการ
ทุเลาโดยการบริโภคอาหารเสริมเป็นจํานวนมาก6  

 
บ้านหนองบุ ตําบลสามพร้าวอําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี มีประชากรผู้สูงอายุ จํานวน 127 คน เป็นเพศ
หญิง จํานวน 69 คน และเพศชาย จํานวน 58 คน ใน
จํานวนนี้มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังโดยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด จากการสํารวจข้อมูล
เบื้องต้นเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้สูงอายุ
ในหมู่บ้านพบมีผู้ที่ใช้ผลติภัณฑ์อาหารเสริมทั้งชายและหญิง
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56 ของผู้สูงอายุทั้งหมด 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ ใช้มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ 
ลูกหลานซ้ือมาให้รับประทาน คําแนะนําของญาติคนรู้จัก
และซ้ือมาใช้เองดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทัศนคติต่อ
ผลิตภัณฑ์และการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ
ผู้สูงอายุ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนหา
แนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบที่จะ
เกิดจากการใช้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมของผู้สูงอายุ 
 2. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมของผู้สูงอายุ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงพรรณนา 
 

ประชากรที่ศึกษา 
 เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งชายและ
หญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านหนองบุ ตําบลสามพร้าวอําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 35 คน  
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองบุ การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาอย่างเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่
กําหนดได้จํานวน 30 คน  โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้ 
 1. อายุ 60 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิง อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านหนองบุอย่างน้อย 6 เดือน 
 2. เป็นผู้สูงอายุที่ ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุก
ประเภท อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
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 3. ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและสามารถ
สื่อสารได้เข้าใจ 
 เกณฑ์การคัดออกเป็นผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยต้อง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในช่วงที่ศึกษา 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียว  
ข้อง3,6-9,12 และนํามาสร้างเป็นเคร่ืองมือประกอบด้วย  
 1) แบบสังเกตบริบทชุมชน ร้านขายผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมและลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
 2) แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม จํานวน 10 ข้อ ลักษณะแบบ 2 ตัวเลือก ถูก ผิด   
 เกณฑ์การแปลความหมายความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 คะแนน ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ 
 3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมของผู้สูงอายุ จํานวน 18 ข้อ คําถามแบบ    
Rating Scale 4 ตัวเลือก ได้แก่ มาก ปานกลาง น้อยและ
น้อยที่สุด ข้อคําถามมีลักษณะด้านบวกและด้านลบ มี
เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมของผู้สูงอายุ จํานวน 6 ข้อ คําถามแบบ Rating 
Scale 4 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติประจํา บ่อยคร้ัง บางคร้ัง และ
ไม่เคยปฏิบัติเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้  

  
 

 เกณฑ์การแปลผล 

 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ด้านความตรงเชิง
เนื้อหาผู้วิจัยนําเคร่ืองมือที่สร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ประกอบด้วย เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานใน
ชุมชนและอาจารย์ด้านการวิจัยทําการตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา แล้วหาค่า 
IOC เท่ากับ 0.89 และนําเคร่ืองมือไปทดลองใช้ในหมู่บ้าน
อ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษาและหาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามโดยคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาคได้ 0.87 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ผู้วิจัยดํา เนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองในช่วง
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2562 โดยทําหนังสือ
ถึงผู้ใหญ่บ้านชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบและลง
พื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ วิ จั ย ได้พิทั กษ์สิทธิ์ ของกลุ่ มตั วอย่ า งโดยขอ
จริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราช
ธานีกลุ่ มตัวอย่างที่ เ ข้า ร่วมการวิจัยได้ รับการชี้ แจง
วัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการทําวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่างมีอิสระในการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลทั้งหมด
ผู้วิจัยจะนําเสนอในภาพรวม 
 

ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 66.67 อายุ
ระหว่าง 62-84 ปี คร่ึงหนึ่งมีอายุระหว่าง 70-79 ปี อายุ
เฉลี่ย 75.57 ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 56.70 การศึกษา
ระดับประถมศึกษาร้อยละ 93.30 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 

ข้อความที่เป็นบวก ข้อความที่เป็นลบ 
ตัวเลือก คะแนน ตัวเลือก คะแนน 
เห็นด้วยมาก 4 เห็นด้วยมาก 1 
เห็นด้วยปานกลาง 3 เห็นด้วยปานกลาง 2 
เห็นด้วยน้อย 2 เห็นด้วยน้อย 3 
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 4 

ข้อความเชงิบวก ข้อความเชงิลบ 
ตัวเลือก คะแนน ตัวเลือก คะแนน 
ปฏิบัติเป็นประจํา 4 ปฏิบัติเป็นประจํา 1 
ปฏิบัติบ่อยคร้ัง 3 ปฏิบัติบ่อยคร้ัง 2 

ปฏิบัติบางคร้ัง 2 ปฏิบัติบางคร้ัง 3 

ไม่เคยปฏิบัติ 1 ไม่เคยปฏิบัติ 4 

คะแนน 1.00-1.75 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 
คะแนน 1.76-2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนน 2.51-3.25 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนน 3.26-4.00 หมายถึง ระดับมาก 
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3000-5000 บาท ร้อยละ 60 มีโรคประจําตัว โดยเป็น
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไต เกาต์ และไขมันในเลือดสูง
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนก
ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (N=30) 

 

 2. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
บริโภค 
 ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม 7 ร้าน ร้านขายยา 2 ร้าน และมีตัวแทนเป็น
บุคคลภายนอกมาขายในหมู่บ้านและตัวแทนส่วนหนึ่งเป็น
คนในหมู่บ้าน  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผู้สูงอายุใช้มากที่สุด
คือสาหร่ายแดงแคปซูลร้อยละ 20 รองลงมาคือ อาหาร
เสริมผสมใยอาหารช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดร้อยละ 
10 นอกนั้นเป็นสาหร่ายทะเลแคปซูลน้ํามันตับปลา โปรตีน
สกัดวิตามินและแร่ธาตุ กาแฟเห็ดหลินจือ แคปซูลเห็ด
หลิ นจื อ  โ ก โ ก้ เ ห็ ดหลิ นจื อ  น้ํ า จ มู ก ข้ า ว  ส มุน ไพ ร
กําลังช้างสาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสกัดน้ําผลไม้
รวม กาแฟสมุนไพร และเคร่ืองดื่มบํารุงร่างกาย  
 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บริโภคมีลักษณะเป็นเม็ด 
แคปซูล ชงดื่มตามลําดับราคาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่อ
ชิ้นร้อยละ 43.33 มีราคาต่ํากว่า 1,000 บาท โดยราคาต่อ
ชิ้นต่ํ าสุดคือ 75 บาท และสู งสุดราคา 3,500 บาท 
แรงจูงใจที่ทําให้ผู้สูงอายุบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมา
จากสมาชิกครอบครัวมากที่สุดร้อยละ 56.67 รองลงมาคือ
การโฆษณาจากวิทยุ บุคลากรด้านสุขภาพเพื่อนบ้านและ
โทรทัศน์ตามลําดับการได้มาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สมาชิกครอบครัวซ้ือให้มากที่สุด ร้อยละ 53.33 รองลงมา 
คือ ซ้ือเองจากตัวแทนจําหน่าย ร้านขายยาร้านสะดวกซ้ือ
และห้างสรรพสินค้าเหตุผลที่ผู้สูงอายุบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเพื่อต้องการรักษาอาการเจ็บป่วยร้อยละ 73.33
และบํารุงร่างกายร้อยละ 26.67 ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 
พบว่ามีการใช้ระยะ 1-3 เดือน มากที่สุดร้อยละ 73.33 การ
ประเมินผลหลังการบริโภคพบว่าร้อยละ 90 ประเมินว่า
อาการดีข้ึนร้อยละ 6.67 ประเมินว่าอาการเหมือนเดิมและ
ร้อยละ 3.33 ประเมินว่าอาการแย่ลง (ตารางที่ 2)   
 

ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของผู้สูงอายุจําแนกตาม
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (N=30) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จํานวน (ร้อยละ) 
เพศ   
 ชาย 10 (33.3) 
 หญิง 20 (66.7) 
อายุ (ปี)   
 60-69 4 (13.3) 
 70-79 15 (50) 
 80 ขึ้นไป 11 (36.7) 
สถานภาพสมรส   
 คู่  17 (56.7) 
 ม่าย  11 (36.7) 
 หย่า/แยก  2 (6.7) 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 28 (93.3) 
 ปริญญาตรี 2 (6.7) 
การประกอบอาชีพ   
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 19 (63.3) 
 ประกอบอาชีพ 11 (36.7) 
 - ค้าขาย 6 (2) 
 - ธุรกิจส่วนตัว 2 (6.7) 
 - เกษตรกรรม 2 (6.7) 
 - ข้าราชการบํานาญ 1 (3.3) 
รายได้ต่อเดือน (บาท)   
 ตํ่ากว่า 3,000   4 (13.3) 
 3,001- 5,000 18 (60) 
 5,001- 10,000 4  (13.3) 
 มากกว่า 10,000 4  (13.3) 
โรคประจําตัว   
 ไม่มี 8 (26.7) 
 มี   
 - เบาหวาน      7 (23.3) 
 - ความดันโลหิตสูง 11 (36.7) 
 - โรคไต 2 (6.7) 
 - เก้าต์ 1 (3.3) 
 - ไขมันสูง 1 (3.3) 

การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จํานวน (ร้อยละ) 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์   
 เม็ด/แคปซูล 12 (40) 
 ชง 12 (40) 
 ดื่ม 6(20) 
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของผู้สูงอายุจําแนกตาม
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (N=30) (ต่อ) 

 3. การได้มาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผู้สูงอายุบริโภค ได้มาจาก
แหล่งต่างๆ ดังนี้ 
 3.1 สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้จัดหาให้ เนื่องจาก

อยากให้พ่อแม่มีสุขภาพดีและเป็นการดูแลสุขภาพของ
บุพการี โดยซ้ือมาให้ใช้และสมาชิกครอบครัวเป็นตัวแทน
จําหน่ายอาหารเสริม  
 3.2 ผู้สูงอายุหาซ้ือมากินเอง โดยซ้ือจากร้านขายยา
ร้านสะดวกซ้ือห้างสรรพสินค้าจากตัวแทนจําหน่าย และ
เห็นโฆษณาในโทรทัศน์เลยลองซ้ือมาบริโภค  
 

 4. ความคิดเห็นต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมของผู้สูงอายุ   
 การรับรู้ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบว่ามีการ
รับรู้ในระดับมากได้แก่ อาหารเสริมช่วยทําให้มีสุขภาพดีข้ึน
รับประทานอาหารสมดุลครบ 5 หมู่ เพียงพอไม่จําเป็นต้อง
รับประทานอาหารเสริม และอาหารเสริมยิ่งราคาแพงยิ่งมี
คุณภาพควรบริโภค ภาพรวมมีการรับรู้ระดับปานกลาง 
(x̄=3.15, S.D. 0.36) ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่อการบริโภค
อาหารเสริมพบว่ามีความคิดเห็นระดับมากในด้านบริโภค
อาหารเสริมทําให้มีกําลังในการดําเนินชีวิต ภาพรวมมีความ
คิดเห็นระดับปานกลาง (x̄=3.20, S.D. 0.37) ด้านความ
ตั้งใจ/แนวโน้มการบริโภคอาหารเสริมพบอยู่ในระดับมาก
ด้านยืนยันที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์เดิมมาบริโภคต่อไป ตั้งใจที่จะ
บริโภคอย่างต่อเนื่อง ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ก่อนตัดสินใจซ้ือและหากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บริโภค
หมดจะซ้ือผลิตภัณฑ์อ่ืนแทนภาพรวมมีความคิดเห็นระดับ
มาก (x̄=3.35, S.D. 0.48) (ตารางที่ 3)  
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริโภคอาหารเสริมของผู้สูงอายุ  

การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จํานวน (ร้อยละ) 
ราคาของผลิตภัณฑ์/ ช้ิน(บาท)   
 ต่ํากว่า 10001 3 (43.3) 
 1,000-2,000 8 (26.7) 
 2,000-3,000 7 (23.3) 
 3000 ข้ึนไป 2 (6.7) 
แรงจูงใจท่ีทําให้บริโภค   
 สมาชิกครอบครัว 14 (56.7) 
 โฆษณาจากวิทยุ 8 (36.7 
 โฆษณาจากโทรทัศน์ 4 (6.7) 
 เพ่ือนบ้าน 3 (10) 
 บุคลากรด้านสุขภาพ 1 (3.3) 
การได้มาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม   

 สมาชิกครอบครัวซ้ือให้ 6 (53.3) 
 ซ้ือเองจากตัวแทนจําหน่าย 8 (26.7) 
 ร้านขายยา 2 (6.7) 
 ร้านสะดวกซ้ือ 3 (10) 
 ห้างสรรพสินค้า 1 (3.3) 
เหตุผลของการบริโภคอาหารเสริม   
 บํารุงร่างกาย 8 (26.7) 
 รักษาอาการเจ็บป่วย 22 (73.3) 
ระยะเวลาท่ีใช้ (เดือน)   
 1-3 22 (73.3) 
 4-6 3 (10) 
 7-9 2 (6.7) 
 10-12 2 (6.7) 
 มากกว่า 12 1 (3.3) 
การประเมินผลหลังการใช้   
 ดีข้ึน 25 (83.3) 
 เหมือนเดิม 4 (13.3) 
 แย่ลง 1 (3.3) 

ความคิดเห็น x̄ (S.D.) ระดับ 
1. การรับรู้ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์     

 1.1 อาหารเสริมช่วยทําให้สุขภาพดี
ขึ้น 

3.30 (0.46) มาก 

 1.2 การบริโภคอาหารเสริมทดแทน
อาหารหลักได้ 

2.70 (0.87) ปานกลาง 

 1.3 บริโภคอาหารเสริมทุกวันส่งผลดี
ต่อร่างกาย 

3.17 (0.53) ปานกลาง 

 1.4 เม่ือบริโภคอาหารเสริมแล้วไม่มี
อาการผิดปกติ เช่น ใจส่ัน หน้ามืด แสดง
ว่าอาหารเสริมมีคุณภาพ 

3.17 (0.53) ปานกลาง 

 1.5 อาหารเสริมทําให้ร่างกาย
แข็งแรง 

3.07 (0.82) ปานกลาง 

 1.6 อาหารเสริมยิ่งราคาแพง ยิ่งมี
คุณภาพควรบริโภค 

3.33 (0.60) มาก 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริโภคอาหารเสริมของผู้สูงอายุ (ต่อ) 

 5. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีการ
ปฏิบัติ ในระดับมาก คือก่อนรับประทานสั งเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสีหรือรูปลักษณ์ของอาหารเสริม (x̄=3.57, 
S.D. 0.81) มีการปฏิบัติระดับปานกลางตามลําดับในด้าน
อ่านฉลากและปฏิบัติ ตามคําแนะนํา ในการบ ริ โภค 
ประเมินผลการรับประทานอาหารเสริม สังเกตอาการ
เปลี่ยนแปลงของตนเองหลังรับประทานอาหารเสริมและ

สังเกตวันหมดอายุบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกคร้ัง
ก่อนรับประทาน ภาพรวมปฏิบัติ ระดับปานกลาง 
(x̄=3.13, S.D. 0.59) (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ
ของการปฏิบัติในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

อภิปรายผล 
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล ผู้สูงอายุ เพศหญิง
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากกว่าเพศชาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมา6-7 และคร่ึงหนึ่งของผู้บริโภคมีอายุ
ระหว่าง 70-79 ปี อธิบายได้ว่าผู้ที่มีอายุช่วงนี้ร่างกายเร่ิม
เสื่อมลงมีการเจ็บป่วย ทําให้แสวงหาการรักษาให้หาย
จากการป่วยที่ตามมาพร้อมกับความสูงอายุ  เกือบ
ทั้งหมดมีการศึกษาระดับประถมศึกษาซ่ึงระดับการศึกษา
มีผลต่อการมีวิจารณญาณในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม14 ผู้สูงอายุมีรายได้ 3,000-5,000 บาทต่อ
เดือน เพียงพอที่จะนําไปซ้ือมาบริโภค 
 2. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
บริโภคและการได้มาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มี
หลากหลายชนิด ทั้ งที่ มี ขายใน ร้าน ค้า ในหมู่บ้ าน 
ห้างสรรพสินค้าและการขายตรงทําให้ผู้สูงอายุสามารถ
หามาบริโภคได้ง่ายและสะดวก ซ่ึงแรงจูงใจที่ทําให้
ผู้สูงอายุบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาจากสมาชิก
ครอบครัว การโฆษณาจากวิทยุ บุคลากรด้านสุขภาพ
เพื่อนบ้านและโทรทัศน์สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่าน  

ความคิดเห็น  x̄ (S.D.) ระดับ 
 1.7 รับประทานอาหารสมดุลครบ 5 
หมู่ เพียงพอไม่จาํเป็นต้องรับประทาน
อาหารเสริม 

3.33 (0.60) มาก 

1.8 การรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยยา
แผนปัจจุบัน เพียงพอไม่ต้องใช้อาหาร
เสริมเพิ่ม 

3.17 (0.83) ปานกลาง 

รวม 3.15 (0.36) ปานกลาง 
2. ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่อการบริโภคอาหารเสริม     

2.1 บริโภคอาหารเสริมคุ้มค่ากับเงิน
ท่ีจ่าย 

3.20 (0.48) ปานกลาง 

2.2 บริโภคอาหารเสริมทําให้มีกําลัง
ในการดําเนินชีวิต 

3.40 (0.56) มาก 

2.3 บริโภคอาหารเสริมทําให้หาย
จากการเจ็บป่วย 

3.10 (0.60) ปานกลาง 

2.4 บริโภคอาหารเสริมท่ีผลิตโดย
บริษัทท่ีมีชื่อเสียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ 

3.17 (0.53) ปานกลาง 

2.5 บริโภคอาหารเสริมมีประโยชน์
ควรแก่การบริโภค 

3.17 (0.53) ปานกลาง 

รวม 3.20 (0.37) ปานกลาง 

3.1 หากผลิตภัณฑ์ที่บริโภคอยู่หมด
ยืนยันท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อมา
บริโภคต่อไป 

3.33 (0.60) มาก 

3.2 ต้ังใจจะบริโภคอาหารเสริม
สุขภาพต่อเน่ือง 

3.43 (0.50) มาก 

3.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัอาหาร
เสริมก่อนตัดสินใจซ้ือ 

3.43 (0.62) มาก 

3.4 หากบริโภคอาหารเสริมหมดจะ
ซ้ือผลิตภัณฑ์อื่นแทน 

3.37 (0.61) มาก 

3.5 จะแนะนําอาหารเสริมให้บุคคล
ในครอบครัวและคนรู้จักใช้ 

3.20 (0.76) ปานกลาง 

รวม 3.35 (0.48) มาก 

3. ความต้ังใจ แนวโน้มพฤติกรรมบริโภคอาหารเสริม     

 

ความคิดเห็น 
 

x̄ (S.D.) ระดับ 
การปฏบิัต ิ

การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม     
1. ก่อนรับประทานสังเกตการ

เปล่ียนแปลงของสีหรือรูปลักษณ์ของ
อาหารเสริม 

3.57 (0.81) มาก 

2 .  อ่ านฉลากและปฏิบั ติ ตาม
คําแนะนําในการบริโภค 

3.10 (0.84) ปานกลาง 

3. สังเกตวันหมดอายุบนฉลากทุก
คร้ังก่อนรับประทาน 

2.80 (0.96) ปานกลาง 

4. สังเกตอาการเปล่ียนแปลงของ
ตนเองหลังรับประทานอาหารเสริม 

2.97 (0.85) ปานกลาง 

5. ประเมินผลการรับประทาน
อาหารเสริม 

3.10 (0.88) ปานกลาง 

รวม 3.13 (0.59) ปานกลาง 
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มา8,10,11,12 ที่พบว่าผู้สูงอายุใช้ผลิตภัณฑ์ตามคําแนะนําของ
สมาชิกครอบครัว เพื่อนบ้านและคนรู้จัก  โดยครอบครัว
และช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  
 3. ทัศนคติต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารเสริมโดยมีความ
ตั้งใจและแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารเสริมต่อไปในระดับ
มาก (x̄=3.35, S.D. 0.48) ส่วนความรู้สึกหรืออารมณ์ต่อ
การบริโภคอาหารเสริมเห็นว่าอาหารเสริมทําให้มีกําลังใน
การดําเนินชีวิตในระดับมาก (x̄=3.40, S.D. 0.56) ส่วนการ
รับรู้ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง (x̄=3.15, 
S.D. 0.36) โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าบริโภคแล้วอาการดี
ข้ึน  ไ ม่พบอันตรายร้ายแรง ซ่ึ งการมีทัศนคติที่ ดีต่ อ
ผลิตภัณฑ์จะทําให้ผู้สูงอายุมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์มากข้ึน8,13  
 4. การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ภาพรวม
ปฏิบัติระดับปานกลาง โดยผู้สูงอายุยืนยันที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์
เดิมเพื่อมาบริโภคต่อไปหากผลิตภัณฑ์ที่บริโภคอยู่หมดและ
ตั้ งใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเชื่อว่าบริโภคแล้วได้ผลดีและยังไม่พบผลเสียหรือ
ภาวะแทรกซ้อน สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา9,11,13 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อ
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและตั้งใจที่จะบริโภค
ต่อไป ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงควรจัดกิจกรรมให้
ความรู้เร่ืองอาหารเสริมและโภชนาการแก่ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้ได้ รับอาหารที่เหมาะสม
เพียงพอ 
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้สูงอายุซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมมาใช้เองจากสื่อโฆษณาและคําแนะนําจาก
พนักงานขายตรง ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีวิจารณญาณในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ 
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