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บทคัดยอ  

          การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการสอนโภชนาการเพื่อปองกันโรคอวน

ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรในดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคอวน ซึ่งในอนาคต

นักศึกษาเหลาน้ี จะตองเปนผูรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่กําลังประสบปญหาโรคอวน 

กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 46 คน

สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคอวน กอนและหลังการสอนโภชนาการ สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก จํานวน  

รอยละ  คาเฉลี่ย ( x )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) และ  Chi - square  

 

ผลการวิจัย พบวา 

        1. กลุมตัวอยาง สวนมากเปนหญิง 39 คน คิดเปนรอยละ 84.8 เปนชาย 7  คน  คิดเปนรอยละ 15.2 

นํ้าหนักอยูระหวาง 46 - 50  กิโลกรัม มากที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 30.4 และสวนสูงอยูระหวาง   

153 – 157 เซนติเมตร มากที่สุด จํานวน 17  คน คิดเปนรอยละ 37.0 นักศึกษาสวนมากจะมาจากภาค

ตะวันออกเยงเหนือ นับถือศาสนาพุทธ และ กูเงิน กยศ.      

        2. ความรูเร่ืองโรคอวน กอนสอนโภชนาการ พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบเฉลี่ย 15.00 และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  1. 687  และหลังการสอนโภชนาการ พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 

16.93  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ  1.583  เมื่อเปรียบเทียบความรูกับโรคอวนแลวมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05      

         3. นักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับโรคอวนอยูในระดับปานกลางในเชิงบวกโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.49  

และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.329   

          4. นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคอวนอยูในระดับปานกลางในเชิงบวกโดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.43 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.440   

คําสําคัญ   โรคอวน 
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Abstract 

The objectives of this study were to compare pre and post test of teaching on nutrition to 

prevent obesity in undergraduate student of the Faculty of Public Health, Bangkokthonburi 

University and to ascertain of knowledge , attitude and practice on obesity. In their future, 

student would be responsible for health of those whom suffered with obesity. Study population 

included 46sophomores of public health students. The constructed questionnaires were used to 

collect data which were included general information and KAPs on obesity at the pre and post 

classes on the matter. Data were computerized by using descriptive statistic such as frequency, 

percentage, mean, standard deviation. Chi-square was used for hypothesis testing. 

Results of the study revealed that:- 

1) 84.4% (39 persons) of study population were female. 30.4% (14 persons) had average 

body weight 46-50 kgs.37% of student were Buddhist, halted from the north-eastern region and 

majority applied for student loan. 

2) Average score of pre-test on knowledge innutrition were15.00, SD 1.687. Post-test were 

16.93, SD 1.583.There was a significant difference between knowledge and obesity p 0.05. 

3) Attitude toward obesity among student were moderate, average score 2.49, SD 0.329. 

4) Behavior of student in practicing about  obesity were at the moderate , average score 

2.43 , SD 0.44 

Keywords: Obesity 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

         ปจจุบันประชากรโลกอายุ 18 ป ขึ้นไป มีนํ้าหนักเกินเกณฑมาตรฐานถึง  1.9  พันลานคน ในจํานวนน้ี

เปนโรคอวนถึง 600 ลานคน เน่ืองจากวิถีชีวิตของผูคนที่เปลี่ยนไป สังคมในปจจุบันประชากรเพิ่มมากขึ้น

จึงมีการแขงขันสูง ทุกคนตองทุมเทเวลาในการเรียน การทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง มุงไปสู

เปาหมายแหงความสําเร็จที่จะทําให มีเงิน มีชื่อเสียง เกียรติยศ จนลืมคิดถึงสุขภาพที่ดีของตนเอง อาหาร

ปจจุบันมีใหเลือกหลากหลาย มีบริการตลอดทั้งวัน สะดวกสบายกวาในอดีต แตไมตระหนักถึงคุณคาทาง

อาหาร สักแตวากินใหอ่ิมทองไปวัน ๆ หรือกินตามใจปากเทาน้ัน  สวนมากกินอาหารที่มีแปง นํ้าตาล ไขมัน

มาก ๆ กินไมเปนเวลา กินจุบกินจิบ การไมออกกําลังกาย และความเครียดมีอารมณที่ปรวนแปรอยู

ตลอดเวลา รวมทั้งการนอนดึก นอนนอย การด่ืมเหลาและสูบบุหร่ี พฤติกรรมเหลาน้ีสงผลใหประชากรโลก

เกิดปวยดวยโรคไรเชื้อเร้ือรังเปนจํานวนมาก เชน โรคอวน เมตาโบลิกซินโดรม หรืออวนลงพุง โรคหลอด

เลือดหัวใจ โรคหัวใจ เสนเลือดสมองตีบ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง 



สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรายงานวา ในรอบ 20 ปที่ผานมา คนไทยมีนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เพราะเดิม

ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม แตปจจุบันคอยเปลี่ยนมาเปนอุตสาหกรรม คนไทยเร่ิมนิยมมา

ทํางานตามโรงงาน วิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปรียบเทียบ 10 ชาติในเอเชีย คนไทยมีนํ้าหนักเกิน

มาตรฐานเปนอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย ดังน้ัน นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี ซึ่งในอนาคตจะตองเปนผูรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงจําเปนตองเขาใจเร่ืองจอง

โภชนาการเปนอยางดีในการที่จะนําไปถายทอดใหประชาชนทราบและยอมรับไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีตอ

ประชาชนเอง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย       

        1. เพื่อเปรียบเทียบความรู กอนและหลังการสอนโภชนาการเพื่อปองกันโรคอวนของนักศึกษาคณะ  

สาธารณสุขศาสตร 

        2.   เพื่อศึกษาระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคอวนของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 

        3.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคอวนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร 

 

รูปแบบของการวิจัย 

          เปนการวิจัยเปรียบเทียบกอนและหลังการสอนโภชนาการเพื่อปองกันโรคอวนแกนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 ประชากรตัวอยาง  นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นปที่  2 จํานวน  46 คน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    

                ใชแบบสอบถามขอมูลทั่วไป  แบบสอบถามความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคอวน  

 

การวิเคราะหขอมูล 

                ขอมูลทั่วไปใชสถิติภาคบรรยาย  รอยละ ขอมูลความรู  ทัศนคติ และการปฏิบัติ และหา

ความสัมพันธ สถิติใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD  )  และ Chi – square 

 

ผลการวิจัย 

                1. กลุมตัวอยาง สวนมากเปนหญิง 39 คน คิดเปนรอยละ 84.8 เปนชาย 7  คน  คิดเปนรอยละ 

15.2 นํ้าหนักอยูระหวาง 46 - 50  กิโลกรัม มากที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 30.4 และสวนสูงอยู

ระหวาง   153 – 157 เซนติเมตร มากที่สุด จํานวน 17  คน คิดเปนรอยละ 37.0 นักศึกษาสวนมากจะมาจาก

ภาคตะวันออกเยงเหนือ นับถือศาสนาพุทธ และ กูเงิน กยศ.                     



                2.ความรูเร่ืองโรคอวน กอนสอนโภชนาการ พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบเฉลี่ย 15.00 และมี

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1. 687  และหลังการสอนโภชนาการ พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบเฉลี่ย 16.93  

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.583 (ดังตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบความรูกับโรคอวนแลวมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 (ดังตารางที่ 2) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนนความรูเกี่ยวกับโรคอวนจําแนกตาม    

 Pre test และ Post test  

คะแนนสอบ จํานวน(คน) x  S.D. 

Pre test 46 15.00 1.687 

Post test 46 16.93 1.583 

 

ตารางท่ี  2    แสดงการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับโรคอวน 

คะแนนสอบ t df Sig. (2 –tailed) 

Pre test 60.321 45 .000 

Post test 72.544 45 .000 

P  <  0.05 

 

                3.นักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับโรคอวนอยูในระดับปานกลางในเชิงบวกโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.49  

และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.329   

                 4.นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคอวนอยูในระดับปานกลางในเชิงบวกโดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.43 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.440   

 

อภิปรายผล 

            การสอนโภชนาการเพื่อปองกันโรคอวนแกนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นปที่ 2 เพื่อให

ตระหนักถึงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจะตองใหทั้ง ความรู ทัศคติ และการปฏิบัติ ทั้ง 3 อยาง ซึ่งผลจากการ

ทดสอบกอนและหลังการสอน พบวามีความรูเพิ่มขึ้น เมื่อนํามาเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับโรคอวนแลว 

พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคอวนอยูใน

ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ (2536) กลาววา พฤติกรรมสุขภาพ

สามารถวินิจฉัยได โดยวิธีการ หรือ เคร่ืองมือทางวิชาการทางดานจิตวิทยา พฤติกรรมดังกลาวมี

องคประกอบ 3 ประการ คือ 1. พุทธิพิสัย (Cognitive domain) หรือดานความรู  2. ดานทัศนคติ                       

( Affective domain) และ 3. ดานการปฏิบัติ ( Psychomotor domain) 



            ในดานทัศนคติ นักศึกษาเห็นวาอาหารเชาเปนมื้อที่สําคัญที่สุด  แตถาเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็มจัดได

จะดีมาก ( x  = 3.59, SD =  .580 ) สอดคลองกับ ศัลยา คงสมบูรณเวช ( 2558 ) ความวา นักวิจัยจาก

โรงเรียนแพทยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ยืนยันวา ไมวาหญิงหรือชาย ที่กินอาหารเชาทุกวันจะอวนยากกวา

คนที่อดอาหารเชา และยังสอดคลองกับโรงเรียนแพทยแมสซาซูเซส สหรัฐอเมริกาเชนกัน พบวา คนที่อด

อาหารเชามีแนวโนมที่จะอวนมากกวาคนกินอาหารเชาเปนประจํา ถึง 4 เทา และงานวิจัยจากสมาคม

โรคหัวใจ สหรัฐอเมริกา พบวา คนกินอาหารเชาทุกวัน จะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนและด้ือตอ

อินซูลินนอยกวาคนที่งดอาหารเชาบอย ๆ ราว  35 -50 เปอรเซ็นต  น่ันยอมหมายถึง อาหารเชาสามารถ

ปองกันโรคเบาหวาน ชนิดที ่2  และโรคหัวใจขาดเลือด 

             สวนเกินของฮอรโมนทางเพศจะกระตุนใหเกิดโรคอวนได ( x  =2.67, SD = .560) สอดคลองกับ 

ศัลยา คงสมบูรณ (2558) เน่ืองจากสวนประกอบของรางกาย เชน กลามเน้ือ ไขมัน ฮอรโมน จะเปลี่ยนแปลง

ไปตามอายุ เมื่อเราเคลื่อนไหวไดชาลง กลามเน้ือจะลดลง ไขมันก็จะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันใชพลังงานนอยลง 

พลังงานที่เหลือใชจะถูกเก็บสะสมไว และทําใหอวนได 

                การเคี้ยวอาหารใหมากคร้ังกอนกลืน จะชวยทําใหกินนอยและไมอวน ( x  =3.20,SD = .619 )

ซึ่งโดยปกติคนเราจะใชเวลาในการกินอาหารประมาณ 15 -20 นาที จึงจะมีการสงสัญญาณความอ่ิมเดินทาง

ไปยังสมอง เพื่อสั่งการใหหยุดกิน การกินเร็วเกินไป ทําใหรางกายไดรับอาหารมากเกินความตองการ ดังน้ัน 

ขาว 1 คําควรจะเคี้ยว  ประมาณ 20 – 3 0 คร้ัง   อาหารจะไดละเอียดเปนการแบงเบาภาระในการยอยของ

กระเพาะอีกดวย  

                 การนอนไมพอทําใหนํ้าหนักเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ อาเบะ เอรินะ (2558) การนอนหลับที่ดีตอ

สุขภาพที่สุดและไมทําใหอวนคือ วันละ 7 -8 ชั่วโมง และชวยไมใหอวนงาย การนอนนอยกวา 6 ช.ม. ตอวัน 

กลามเน้ือ และสมองเหน่ือยลา การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติขาดประสิทธิภาพ ทั้งยังทําให

ฮอรโมนเลปติน (leptin ฮอรโมนความอ่ิม ) ออกมานอย 

                 ในดานการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคอวน นักศึกษาสวนใหญจะเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟท             

( x  = 3.52, SD = 1.472) เพราะเห็นวาเปนการออกกําลังกาย ทําใหไมอวน สอดคลองกับ Nancy Clark 

(อางใน ศัลยา คงสมบูรณเวช 2558) ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการการกีฬา อธิบายวา ผูชายออกกําลังกายมาก

ขึ้น นํ้าหนักจะลดลง เพราะรางกายไปกระตุนไมใหอยากกิน ดังน้ัน การลดนํ้าหนัก หรือควบคุมนํ้าหนัก ควร

เคลื่อนไหวตลอดเวลา ไมใชชวงเวลา 30 นาทีในการออกกําลังกายเทาน้ัน เวลาอ่ืนก็ตองทําดวย 

                 นักศึกษาเห็นวาการกินผักผลไมเปนประจํา( x  = 3.28, SD = .842) เปนอาหารที่ควรจะกินอยาง

ยิ่ง เพราะกากใยอาหารจะชวยปองกันไมใหเกิดโรคอวน ซึ่งสอดคลองกับสมาคมโรคหัวใจ (2558 ) แหง

สหรัฐอเมริกา แนะนําใหบริโภคอาหารที่มีผัก ผลไม ธัญพืชไมขัดสี ผลิตภัณฑนมไขมันตํ่า ถั่วตาง ๆ และ

ปลา รวมทั้งการออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจ และยังสอดคลองกับ ศูนยหัวใจ 

โรงพยาบาลเวชธานี ( 2556 ) ดวย 



                 งานอดิเรกเพื่อลดความเครียด ( x = 3.09, SD = .835) ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่นักศึกษาสนใจ เชน 

การอานหนังสือ การดูทีวี  ฟงเพลง แตไมใชอานไป ดูไป ฟงไป พรอมกับกินของขบเคี้ยวไป ยอมไมถูกตอง

เพราะเรากินเพลินไมทราบปริมาณ นอกจากน้ัน ปลูกผักทําสวนครัว ทําสวนหยอม สัตวเลี้ยงไวดูเลนและ

เปนเพื่อน เตนแอโรบิก เลนกีฬา เพื่อพักผอนหยอนใจ ลดความเครียด และมีอารมณดี ทําใหชีวิตแจมใส มี

ความสุข และไมอวน 

                  กินเน้ือสัตวไรหนัง ไรมัน และผลิตภัณฑที่มีไขมันตํ่า ( x =2.96, SD = .842) เปนเร่ืองที่

นักศึกษาทุกคนตระหนัก  แตการปฏิบัติคอนขางนอย ซึ่งใกลเคียงกับ ศัลยา คงสมบูรณเวช (2558) วาไว 

ผูชายจะลดนํ้าหนักไดดีกวาผูหญิง ทั้ง ๆ ที่ผูหญิงมีความพยายามมากกวา 

                    สรุปแลว การที่นักศึกษาจะไปรณรงคปองกันโรคอวนแกประชาชนโดยทั่วไปแลวจะตอง

ตระหนักถึงเร่ืองการควบคุมนํ้าหนัก การควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย อยางสม่ําเสมอพรอมกันทั้ง 3 

อยางน้ี จะหยอนยานในสวนใดสวนหน่ึงไมได ที่สําคัญที่สุดประชาชนตองมีสวนรวม จึงจะประสบ

ผลสําเร็จ  
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรบูรณาการเร่ืองโรคอวนเขากับการเรียนการสอนและเนนการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพใหมี

ความตอเน่ืองมากขึ้น  

 2. ตองสรางสุขนิสัยในการกิน  เลือกอาหารไมมีนํ้าตาล กินพอดี กินเปนเวลา  กินผัก ผลไม โปรตีน 

คารโบไฮเดรต ในอัตราสวน = 3 : 2 : 1 และกินมื้อเชา  + มื้อเที่ยง ตอ มื้อเย็น = 8 : 2  แลวเผาผลาญ

พลังงานดวยการเดินเลนหลังมื้ออาหาร 

  3. การออกกําลังกาย  ไมควรมากเกินไปเพื่อกระตุนการนอนหลับ  ถานอนหลับสนิทดีจะกระตุนการ

ทํางานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกไดเต็มประสิทธิภาพ สงผลใหกระบวนการเมตาบอลิซึมพื้นฐาน

ไดรับการกระตุน จึงทําใหไมอวนงาย 

   4. การกินอาหารเย็นควรใหนอยที่สุด และควรกินกอนเขานอนอยางนอย  3 ชั่วโมง ไมควรอาบนํ้าทันที

หลังกินอาหาร เพราะเลือดจะไมถูกลําเลียงไปที่กระเพาะอาหารและลําไส ผลการยอยอาหารจะลดลง ทําให

ทองอืด ทองเฟอจนนอนไมหลับ 

    5. การควบคุมนํ้าหนักเปนสิ่งที่สําคัญ ควรหมั่นตรวจสอบ ถาจะใหปลอดภัย คาดัชนีมวลกาย ( BMI )ควร

อยูในชวงปกติ ( 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัม ตอ ตารางเมตร) นอกจากอาหารหวาน มัน แลว ยังจะตองพึงระวัง

อาหารเค็มดวย เพราะคนไทยสวนใหญคอนขางจะชอบอาหารที่มีรสชาติเค็ม เพราะถูกปากทําใหกินอาหาร

ไดมากจนอวนแลว ยังแถมโรคไตเปนของแถมมาใหอีกดวย   ใน 1 วัน ไมควรกินเค็ม (โซเดียม) เกิน 2,000 

มิลลิกรัม หรือ 1 ชอนชา ไมควรกินหวานเกินวันละ 24 กรัม หรือ 6 ชอนชา ไขมันไมควรเกินรอยละ 20 -30 

ของพลังงานรวม  ซึ่งเปนไปตามแบบแผนการกินที่กองโภชนาการ กรมอนามัย ( 2549 ) กําหนดไวในคูมือ

แนวทางการดําเนินงานโครงการเมนูสุขภาพ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 



            1.ควรศึกษาอาหารธรรมดาที่แปรรูปเปนอาหารเพื่อสุขภาพ เชน อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารตานโรค โภชนโอสถ  ขณะน้ีไดผลิตเปนอุตสาหกรรมอาหารใหญโต  เปนสินคา

สงออก ตอนน้ีเขาสูยุคสมาคมอาเซียนแลว จึงต้ังชื่อเปนภาษาสากล เชน Functional foods ,Designer 

foods , Vitafoods ,Nutraceuticals ,Pharma foods , Fortified foods , Dietary therapeutics , Dietary 

foods , Sport foods , Sport drink , Food for specific group of people. Infant foods.  และ อ่ืน ๆ 

        2. ควรศึกษาผลเสียของการใชไขมันทรานส (ที่เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนลงในนํ้ามันพืชซึ่ง

เปนของเหลว ทําใหนํ้ามันพืชเปลี่ยนไปเปนของแข็ง) ในการทําอาหาร และวิธีปองกัน  
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