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การวิจัยครัง้ นีม้ ีจุดประสงค์ในการศึกษาข้อมูล 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการลดนา้ หนักด้วยวิธีคีโตเจนิคไดเอท 2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อการลดนา้ หนัก
ด้วยวิธีคีโตเจนิคไดเอท 3) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวิตของผูท้ ่ีลดนา้ หนักด้วยวิธีคีโตเจนิค
ไดเอท 4) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมของการเลือกลดนา้ หนักด้วยวิธีคีโตเจนิคไดเอท โดยใช้
ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) เก็ บ ข้อ มูล ด้ว ยการสัม ภาษณ์เ ชิ ง ลึก (In-Depth
Interview) เป็ นการคัดเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนาเสนอผลการวิจยั ด้วย
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ข้อ มูล ที่ น ามาใช้ใ นการวิ จัย แบ่ ง เป็ น ข้อ มูล จากแหล่ง ข้อ มูล ทุ ติ ย ภูมิ (Secondary Data) โดย
การศึกษาค้นคว้าบทความข้อมูลที่เผยแพร่ทางออนไลน์รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยการคัดเลือกสุม่ ตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) กับผูล้ ดนา้ หนักด้วยวิธีคีโตเจนิคไดเอทมาแล้วอย่างน้อย 2 เดือน ซึ่งอาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 20–35 ปี เป็ นผูท้ ่ีเลือกรับประทานอย่างถูกต้องตามหลักคีโตเจนิค
ไดเอท และมีการเปลี่ยนแปลงของนา้ หนักที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จานวน 6 คน เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง
เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 2564
ผลการวิจัยสามารถสรุ ปออกมาได้ 4 ประการ ดังนี ้ 1) การเปิ ดรับข่าวสารมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก
(Facebook) รองลงมาคือ ยูทูบ (YouTube) ความถี่ในการค้นหาข้อมูลจะมากในช่วงแรกและลดน้อยลง
รูปแบบของสื่อที่เปิ ดรับเป็ นภาพนิ่ง การส่งต่อข้อมูลเป็ นแบบปากต่อปาก 2) ผูล้ ดนา้ หนักด้วยวิธีคีโตเจนิค
ไดเอทมีทัศนคติท่ีดีและรู ส้ ึกพึงพอใจมากกับการลดนา้ หนักด้วยวิธีนี ้ 3) งานอดิเรกของผูล้ ดนา้ หนักด้วย
วิธีคีโตเจนิคไดเอทส่วนมากเป็ นการออกกาลังกาย และมีความสนใจในเรื่องของเมนูอาหารและร้านอาหาร
ทั้งรู ปแบบทั่วไปและแบบคีโตเจนิคไดเอท ความคิดเห็นส่วนมากเป็ นการให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการลด
นา้ หนักให้กบั ผูท้ ่ีสนใจ 4) เฟซบุ๊ก (Facebook) มีประโยชน์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการลดนา้ หนักด้วยวิธีคี
โตเจนิคไดเอท อีกทัง้ สื่อยังมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกลดนา้ หนักด้วยวิธีนมี ้ ากถึงร้อยละ 70 อีกด้วย
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The four purposes of this study were: 1) to examine the information exposure of Ketogenic
Diet for weight loss, 2) to study the attitude towards Ketogenic Diet for weight loss, 3) to study the
lifestyle of people who followed the Ketogenic Diet for weight loss, and 4) to study weight loss
tendency among people who followed the Ketogenic Diet. The methodologies for this qualitative
research were descriptive analysis, using an in-dept interview with purposive sampling.
The secondary data in this research were collected from the study of various online
academic papers and related research documents, whereas the primary data were obtained from
in-depth interviews with purposive samplings who tried the Ketogenic Diet for at least 2 months.
The samples were 6 people, aged between 20-35 years old, residing in Bangkok Metropolitan,
who followed Ketogenic Diet correctly, and saw a significant drop in weight. Data were collected
during March to May of 2021.
The results were summarized as follows: Firstly, among all platforms, the key informants
had the most exposure to Facebook, followed by YouTube. They had high level of information
search frequency during early stage, then it was decreased. All exposed to information in a form
of still images and passes it by word of mouth. Secondly, People who tried Ketogenic Diet for
weight loss had positive attitudes and feedbacks towards it. Thirdly, most of the people who lost
weight on Ketogenic Diet did exercise as a hobby. They were interested in having and going to
regular and Ketogenic Diet restaurants. Most of the feedbacks were suggestions to people who
ready for a weight-loss plan. Lastly, Facebook is a useful platform to search for Ketogenic Diet for
weight loss tips. It also influenced decision-making of up to 70 percent of people to follow this
weight loss method.

