
บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
                  การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงภาวะโภชนาการและทัศนคติตอโรคอวนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 254  คน รวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถาม มีผูตอบ
กลับมาครบทุกคน   ผลการวิเคราะหขอมูล นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย แบงเปน 
4 สวน ดังนี้ 
                  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
                  สวนที่ 2  ภาวะโภชนาการ 
                  สวนที่ 3  ทัศนคติตอโรคอวน 
                  สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการ  เพศ  อายุ  ตําแหนงงาน  ระดับ
การศึกษา  ระยะเวลาการทํางาน และรายไดกับทัศนคติตอโรคอวน 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป    
 การวิเคราะหสวนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ของบุคลากรจํ าแนกตามเพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน  และรายได  พบวาบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 
59.4) อายุต่ําสุด 20 ป  อายุสูงสุด 59 ป อายุเฉลี่ย 34.3 ป มีตําแหนงอาจารย (รอยละ 46.5) รองลงมา 
ตําแหนงนักวิชาการ (รอยละ 29.1)  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 52.0) รองลงมาปริญญา
โท (รอยละ 37.0)  มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 5 ป (รอยละ 46.5)  รองลงมาระยะเวลาการ
ทํางาน 5 – 10 ป (รอยละ 25.2)  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000  -  10,000    บาท   (รอยละ 46.1)
รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000   บาท  (รอยละ 28.0 )  ดังนําเสนอในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N=254) รอยละ 

เพศ 
 ชาย 103 40.6 
 หญิง  151 59.4 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N=254) รอยละ 

อายุเต็ม  (ป) 
 20 - 30  ป 121 47.6 
 31 - 40  ป 76 29.9 
 41 - 50  ป 34 13.4 
 51 ปขึ้นไป 23 9.1 
(อายุต่ําสุด 20 ป มากที่สุด 59 ป อายุเฉลีย่เทากับ 34.33 ป  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   9.20 ป) 

ตําแหนงงานปจจบุัน 
 อาจารย 118 46.5 
 นักวิชาการ 74 29.1 
 เจาหนาที่ธรุการ 42 16.5 
 เจาหนาที่เทคนิค 20 7.9 

ระดับการศกึษา 
 อนุปรญิญา 12 4.7 
 ปรญิญาตร ี 132 52.0 
 ปรญิญาโท 94 37.0 
 ปรญิญาเอก 16 6.3 
 
ระยะเวลาการทํางาน 

 
  

 นอยกวา 5 ป 118 46.5 
 5 – 10 ป 64 25.2 
 11 – 15 ป 41 16.1 
 มากกวา 15 ป 31 12.2 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (N=254) รอยละ 

รายไดเฉลี่ยตอเดอืน    
 5,000  -  10,000    บาท      117 46.1 
 10,001 – 15,000   บาท 71 28.0 
 15,001 -  20,000   บาท      24 9.4 
 มากกวา 20,000  บาท 42 16.5 

 
สวนท่ี 2 ภาวะโภชนาการ 
 
       2.1 การวิเคราะหภาวะโภชนาการของบุคลากร พบวา ประมาณครึ่งหนึ่งของบุคลากรมีภาวะ
โภชนาการปกติ  โดยเพศหญิงมีสัดสวนมากกวาเพศชาย  เพศหญิงมีสัดสวนของคนผอมมากกวา
เพศชายประมาณ 5 เทา สวนเพศชายมีภาวะทวมและภาวะอวนมากกวาเพศหญิงประมาณ 2 เทา 
และ 3 เทา ตามลําดับ  ความแตกตางนี้พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.0001)  ดังนําเสนอในตาราง
ที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ภาวะโภชนาการ (ดัชนีมวลกาย) ของบุคลากรจําแนกตามเพศ  

ภาวะโภชนาการ 
รวม (รอยละ) 
n =254 

ชาย (รอยละ)   หญิง (รอยละ) 

ผอม  (<18.5 กก./ม.2) 46 (18.1)  6 (5.8) 40 (26.5) 
ปกติ (18.5 -22.9 กก./ม.2) 135 (53.1)  50 (48.5) 85 (56.3) 
ทวม (23.0 -24.9 กก./ม.2) 31 (12.2)  20 (19.4) 11 (7.3) 
อวน (25.0 -29.9 กก./ม.2) 30 (11.8)  23 (22.3) 7 (4.6) 

อวนอันตราย ( ≥ 30 กก./ม.2) 12 (4.8)  4 (3.9) 8 (5.3) 

- คาเฉลีย่ของดัชนีมวลกาย = 21.87 กก./ม.2 ( SD =  3.93  กก./ม.2 ) 
- P – value = 0.000 (Chi  Square  test ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05) 
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       2.2 คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย  พบวา บุคลากรชายมีคาดัชนีมวลกายมากกวาบุคลากรหญิง กลุม
ตัวอยางที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปมีคาดัชนีมวลกายมากกวาชวงอายุอ่ืน ๆ  กลุมเจาหนาที่เทคนิคมีคาดัชนี
มวลกาย มากกวาตําแหนงงานอื่น ๆ  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีคาดัชนีมวลกาย
มากกวาระดับการศึกษาที่ต่ํากวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานในมหาวิทยาลัย 5-10 ปมีคา ดัชนี
มวลกายมากกวาระยะเวลาอื่น ๆ  ผูที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาท มีคาดัชนีมวลกายมากกวากลุม
รายไดที่ต่ํากวา  ดังนําเสนอในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  คาดัชนีมวลกายจําแนกตามปจจัยตาง ๆ  

ตวัแปร คาดัชนีมวลกาย 

ภาวะโภชนาการ 
ผอม 

ปรกต ิ
น้ําหนักเกนิ 

อวน 
อวนอันตราย 

 
- 
- 
- 
- 
- 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
23.33 
20.87 

อายุเต็ม (ป) 
20 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 

51 ปขึ้นไป 

 
20.98 
21.94 
23.02 
24.39 

ตําแหนงงาน 
อาจารย 

นักวิชาการ 
เจาหนาที่ธรุการ 
เจาหนาที่เทคนิค 

 

 
22.46 
21.06 
21.28 
22.64 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

ตวัแปร คาดัชนีมวลกาย 

ระดับการศึกษา 
  อนุปรญิญา 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

 
23.08 
21.30 
22.47 
22.14 

ระยะเวลาการทํางาน 
นอยกวา 5 ป 

5 – 10 ป 
11 – 15 ป 

มากกวา 15 ป 

 
21.23 
22.70 
21.90 
22.53 

ระยะเวลาการทํางาน 
นอยกวา 5 ป 

5 – 10 ป 
11 – 15 ป 

มากกวา 15 ป 

 
21.23 
22.70 
21.90 
22.53 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
                    5,000  -  10,000    บาท   

10,001 – 15,000   บาท   
15,001 -  20,000   บาท   

                                        มากกวา 20,000  บาท   

21.42 
22.25 
21.50 
22.70 

 
       2.3 ภาวะโภชนาการกับความคิดเห็นสวนบุคคลเกี่ยวกับความอวน พบวา บุคลากรมากกวาครึ่ง
มีความคิดเห็นตอน้ําหนักและสวนสูงของตนเอง ไมสอดคลองตามผลการประเมินภาวะโภชนาการ
ดวยคาดัชนีมวลกาย โดยที่ผลการประเมินวาเปนคนผอม 46 คน รอยละ 58.7 ที่คิดวาตนเองสมสวน
และรอยละ 4.4 คิดวาตนเองทวม(น้ําหนักเกิน) สวนคนที่มีภาวะโภชนาการปกติ 135 คน มี
ความเห็นวาตนเองทวมและอวนรอยละ 37.0 ในคนทวม 31 คนกลับมีความเห็นวาตนเองยังผอม
และสมสวนรอยละ 41.9 สวนคนที่ภาวะโภชนาการอวนและอวนอันตราย 42 คน มีความเห็นวา
ตนเองผอม สมสวน และทวมรอยละ 66.7  ดังนําเสนอในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ความคิดเห็นสวนบุคลตอน้ําหนักและสวนสูงของตนเอง 

ความคิดเห็นตอน้ําหนกัและสวนสูงของตนเอง ภาวะโภชนาการ 
(จํานวน) เปนคนผอม 

(รอยละ) 
เปนคนที่สมสวน 

(รอยละ) 
เปนคนทวม 

(รอยละ) 
เปนคนอวน 

(รอยละ) 
ผอม (46) 17 (36.9) 27 (58.7) 2 (4.3) 0 (0.0) 
ปรกต ิ(135) 10 (7.4) 75 (55.5) 42 (31.1) 8 (5.9) 
ทวม (31) 3 (9.6) 10 (32.2) 14 (45.1) 4 (12.9) 
อวน (42) 5 (11.9) 10 (23.8) 13 (30.9) 14 (33.3) 
รวม (254) 35 (13.7) 122 (48.0) 71 (27.9) 26 (10.2) 

 
       2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลความพอใจในน้ําหนักและสวนสูงของตนเอง   พบวา บุคลากรเกือบ
รอยละ 50 ไมพอใจในน้ําหนักและสวนสูงของตนเอง  โดยคนผอม 46 คนรอยละ 50.0 ที่ไมพอใจ
ในน้ําหนักและสวนสูง คนปรกติ 135 คน พอใจในน้ําหนักและสวนสูงรอยละ 44.4 ไมพอใจใน
น้ําหนักและสวนสูงรอยละ 45.9   คนทวม และ คนอวนไมพอใจในน้ําหนักและสวนสูง  รวมกัน  
41 คน ดังนําเสนอในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5  ความพอใจในน้ําหนักและสวนสูงของตนเอง 

ความพอใจ ภาวะโภชนาการ 
(จํานวน) พอใจ (รอยละ) ไมพอใจ (รอยละ) ไมแนใจ (รอยละ) 
ผอม (46) 17 (36.9) 23 (50.0) 6 (13.0) 
ปรกต ิ(135) 60 (44.4) 62 (45.9) 13 (9.6) 
ทวม(31) 11 (35.4) 18 (58.0) 2 (6.4) 
อวน (42) 13 (30.9) 23 (54.7) 6 (14.2) 
รวม (254) 101 (39.7) 126 (49.6) 27 (10.6) 

 
สวนท่ี 3 ทัศนคติตอโรคอวน  
        3.1 การศึกษาทัศนคติตอโรคอวน  โดยใช Beliefs About Obese Persons Scale (BAOP) ในการ
ประเมินทัศนคติ พบวา ทัศนคติตอโรคอวนของบุคลากร มี คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 16.93  โดยมีคา
ต่ําสุดเทากับ 6  คาสูงสุดเทากับ 39  ซ่ึงการมีคา BAOP ที่สูงแสดงวาบุคคลนั้นมีทัศนคติวาโรคอวน
เปนสิ่งที่บุคคลไมสามารถควบคุมได  ทั้งนี้กลุมบุคลากรที่เปนตัวอยางการศึกษาครั้งนี้ 157 คนมี
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คะแนน BAOP นอยกวาคาเฉลี่ย  97 คนมีคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย  (รายละเอียดภาคผนวก ข)  ดัง
นําเสนอในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  ทัศนคติตอโรคอวน ประเมินโดยใชแบบวัด BAOP  

คา BAOP (N =254) 
คาเฉลี่ยเลขคณิต   16.93         
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.45 
คาต่ําสุด 6                               
คาสูงสุด 39 

 
        3.2 การศึกษาความเห็นสวนบุคคลเกี่ยวกับความอวน  พบวา  บุคลากรชายคิดวาผูชายอวนเปน
ส่ิงไมคอยดีมากกวาบุคลากรหญิงประมาณ 6 เทา สวนบุคลากรหญิงคิดวาผูหญิงอวนเปนสิ่งไมดี
มากกวาบุคลากรชายเกือบ 2 เทา ความแตกตางของความเห็นนี้ พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 
0.0001)    
       โดยภาพรวมบุคลากรชายพอใจในน้ําหนักและสวนสูงของตนเองมากกวาบุคลากรหญิง 
บุคลากรหญิงไมแนใจในน้ําหนักและสวนสูงของตนเองเกือบ 3 เทาของบุคลากรชาย แตไมพบ
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนําเสนอในตารางที่ 7                                                              
 
ตารางที่ 7  ความคิดเห็นสวนบุคลตอความอวนจําแนกตามเพศ 

ความคิดเห็นสวนบคุคล 
รวม 

N=254 
(รอยละ) 

ชาย 
n=103 

(รอยละ) 

หญิง 
n=151 

(รอยละ) 

P-value* 

1.เคยมีใครบอกวาทานอวนเกินไป
หรือมีน้ําหนักมากเกินไปหรอืไม          
                                                      เคย 
                                                  ไมเคย   

 
 

158 (62.2) 
96 (37.8) 

 
 

68  (66.0) 
35 (34.0) 

 
 

90 (59.6) 
61 (40.4) 

 
 

0.30 

2.เคยมีใครบอกวาทานผอมเกินไป 
หรือมีน้ําหนักนอยเกนิไปหรอืไม           
                                                      เคย 
                                                  ไมเคย 

 
 
104 (40.9) 
150 (59.1) 

 
 

39 (66.0) 
64 (34.0) 

 
 

65 (43.0) 
86 (57.0) 

 
 

0.41 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

ความคิดเห็นสวนบคุคล 
รวม 

N=254 
(รอยละ) 

ชาย 
n=103 

(รอยละ) 

หญิง 
n=151 

(รอยละ) 

P-value* 

3.ทานเคยพยายามลดน้ําหนักตัวเอง
หรือไม  

เคย 
ไมเคย 

 
 

184 (72.4) 
70 (27.6) 

 
 

68 (66.0) 
35 (34.0) 

 
 

116 (76.8) 
35 (23.2) 

 
 

0.06 

4.ทานเคยพยายามเพิ่มน้ําหนักตัวเอง
หรือไม  
                                                       เคย 

ไมเคย 

 
 

70 (27.6) 
184 (72.4) 

 
 

24 (23.3) 
79 (76.7) 

 
 

46 (30.5) 
105 (69.5) 

 
 

0.21 

5.ถาใครสักคนมีน้ําหนักเกินกวาปกติ  
เขาควรจะลดน้ําหนักหรือไม 

ควร   
   ไมควร    

           ขึ้นอยูกบัคนคนนั้นเอง 

 
 

141(55.5) 
13 (5.1) 

100 (39.4) 

 
 

61 (59.2) 
8 (7.8) 

34 (33.0) 

 
 

80 (53.0) 
5 (3.3) 

66 (43.7) 

 
 

0.10 

6.ความอวนเปนสิ่งที่ไมคอยดี  
ถาเปน    

ผูชาย 
ผูหญิง 

ความอวนไมมีผลตอเพศ 

 
 

33 (13.0) 
167 (65.7) 
54 (21.3) 

 
 

27 (26.2) 
47 (45.6) 
29 (28.2) 

 
 

6 (4.0) 
120 (79.5) 
25 (16.5) 

 
 

0.000 

7.ความอวนเปนสิ่งที่ไมคอยดี  
ถาเปน    

เด็ก 
วัยรุน 
ผูใหญ 

ความอวนไมมีผลตอวยั 

 
 

24 (9.4) 
82 (32.3) 
122 (48.0) 
26 (10.2) 

 
 

11 (10.7) 
35 (34.0) 
42 (40.8) 
15 (14.5) 

 
 

13 (8.6) 
47 (31.1) 
80 (53.0) 
11 (7.3) 

 
 

0.14 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

ความคิดเห็นสวนบคุคล 
รวม 

N=254 
(รอยละ) 

ชาย 
n=103 

(รอยละ) 

หญิง 
n=151 

(รอยละ) 

P-value* 

8.จากน้ําหนักและสวนสูงของทาน 
ทานคิดวาตวัเอง 

เปนคนผอม 
เปนคนที่สมสวน 

เปนคนทวม 
เปนคนอวน 

 
 

35 (13.6) 
122 (56.3) 
71 (22.3) 
26 (7.8) 

 
 

14 (13.9) 
58 (42.4) 
23 (31.8) 
8 (11.9) 

 
 

21 (13.9) 
64 (42.4) 
48 (31.8) 
18 (11.9) 

 
 

0.14 

9.โดยภาพรวม ทานพอใจในน้ําหนัก
และสวนสูงของทานหรือไม 

พอใจ 
ไมพอใจ 
ไมแนใจ 

 
 

101 (39.8) 
126 (49.6) 
27 (10.6) 

 
 
48 (46.6) 
49 (47.6) 
6 (5.8) 

 
 

53 (35.0) 
77 (51.0) 
21 (14.0) 

 
 

0.051 

*Chi  Square  test ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
สวนท่ี 4  ความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการ  เพศ  อายุ  ตําแหนงงาน  ระดับการศึกษา  
ระยะเวลาการทํางาน และรายไดกับทัศนคติตอโรคอวน 
        4.1  การศึกษาคา BAOP ในกลุมตัวแปรตาง ๆ พบวา คา BAOP ในบุคลากรที่อวนและอวน
อันตรายมากกวาบุคลากรที่ผอม ปกติและน้ําหนักเกิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.03) 
นอกจากนี้ยังพบวา  บุคลากรชายมีคา BAOP มากกวาบุคลากรหญิง บุคลากรอายุ 51 ป ขึ้นไปมีคา 
BAOP มากกวากลุมอายุที่นอยกวา  บุคลากรที่เปนอาจารยมีคา BAOP มากกวากลุมตําแหนงงาน
อ่ืน ๆ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีคา BAOP มากกวาระดับการศึกษาที่ต่ํากวา 
บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานในมหาวิทยาลัยมากกวา 15 ปมีคา BAOP มากกวาระยะเวลาอื่น ๆ  
ผูที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาท มีคา BAOP มากกวากลุมรายไดที่ต่ํากวา  อยางก็ดีไมพบนัยสําคัญ
ทางสถิติ  
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ตารางที่ 8  คาคะแนนจากแบบประเมินทัศนคติตอโรคอวนจําแนกตามปจจัยตาง ๆ 

ตวัแปร คา  BAOP P-value* 

ภาวะโภชนาการ 
ผอม 

ปรกต ิ
ทวม 
อวน 

อวนอันตราย 

 
15.98 
16.58 
16.65 
19.30 
19.42 

 
0.03 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
17.74 
16.38 

 
0.52 

อายุเต็ม (ป) 
20 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 

51 ปขึ้นไป 

 
17.07 
15.86 
17.47 
19.00 

 
0.08 

ตําแหนงงาน 
อาจารย 

นักวิชาการ 
เจาหนาที่ธรุการ 
เจาหนาที่เทคนิค 

 
17.63 
16.14 
16.90 
15.58 

 
0.23 

ระดับการศึกษา 
  อนุปรญิญา 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

 
16.92 
16.42 
17.74 
16.38 

 
0.33 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

ตวัแปร คา  BAOP               P- value* 

ระยะเวลาการทํางาน 
นอยกวา 5 ป 

5 – 10 ป 
11 – 15 ป 

มากกวา 15 ป 

 
17.01 
16.38 
16.46 
17.48 

 
0.88 

ระยะเวลาการทํางาน 
นอยกวา 5 ป 

5 – 10 ป 
11 – 15 ป 

มากกวา 15 ป 

 
17.01 
16.38 
16.46 
17.48 

 
0.88 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
                    5,000  -  10,000    บาท   

10,001 – 15,000   บาท   
15,001 -  20,000   บาท   
มากกวา 20,000  บาท   

 
16.92 
16.44 
15.96 
18.36 

 
0.24 

*One way ANOVA  ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 
   
        4.2 ความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการและอายุกับทัศนคติตอโรคอวน พบวา คาดัชนีมวล
กายมีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับคาคะแนน BAOP (r= 0.02) อยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติ (P=0.001 ) กลาวคือ ผูที่มีทัศนคติตอโรคอวนที่ไมถูกตอง มีแนวโนมที่จะมีคาดัชนีมวล
กายสูง (ผิดปกติ)  และไมพบวาอายุมีความสัมพันธกับคาคะแนน BAOP ดังนําเสนอในตารางที่ 9  
 
ตารางที่ 9 ความสัมพันธระหวางคาดัชนีมวลกายและอายุกับทัศนคติตอโรคอวน 

ตวัแปร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ P -value* 

คาดัชนีมวลกาย 0.20 0.001 
อายุ 0.06 0.32 

* Pearson  Correlation  Coefficient  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
        


