
บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 
        การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Descriptive cross-sectional 

study) เพื่อศึกษาถึงภาวะโภชนาการและทัศนคติตอโรคอวนของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม  สรปุผลการวจิัยไดดังนี ้

 
สรุปผลการวิจัย 
         สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  
         กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.4 อายุต่ําสุด 20 ป  อายุสูงสุด 59 ป อายุ
เฉลี่ย 34.3 ป มีตําแหนงอาจารย คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมา ตําแหนงนักวิชาการ คิดเปนรอยละ 
29.1  การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 37.0  มี
ระยะเวลาการทํางานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 46.5  รองลงมาระยะเวลาการทํางาน 5 – 10 ป คิด
เปนรอยละ 25.2  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000  -  10,000    บาท   คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมามี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000   บาท คิดเปนรอยละ 28.0                 
        สวนท่ี 2  ภาวะโภชนาการ 
        ประมาณครึ่งหนึ่งของบุคลากรมีภาวะโภชนาการปกติ  โดยเพศหญิงมีสัดสวนมากกวาเพศชาย  
เพศหญิงมีสัดสวนของคนผอมมากกวาเพศชายประมาณ 5 เทา สวนเพศชายมีภาวะทวมและภาวะ
อวนมากกวาเพศหญิงประมาณ 2 เทา และ 3 เทา        ชวงอายุ 51 ปขึ้นไปมีคาดัชนีมวลกายมากกวา
ชวงอายุอ่ืน ๆ  ผูที่เปนเจาหนาที่เทคนิคมีคาดัชนีมวลกายมากกวาตําแหนงงานอื่น ๆ  บุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาโทมีคาดัชนีมวลกายมากกวาระดับการศึกษาที่ต่ํากวา บุคลากรที่มีระยะเวลา
การทํางานในมหาวิทยาลัย 5-10 ปมีคาดัชนีมวลกายมากกวาระยะเวลาอื่น ๆ  ผูที่มีรายไดมากกวา 
20,000 บาท มีคาดัชนีมวลกายมากกวากลุมรายไดที่ต่ํากวา      
        คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย  พบวา บุคลากรชายมีคาดัชนีมวลกายมากกวาบุคลากรหญิง กลุมตัวอยาง
ที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปมีคาดัชนีมวลกายมากกวาชวงอายุอ่ืน ๆ  กลุมเจาหนาที่เทคนิคมีคาดัชนีมวลกาย 
มากกวาตําแหนงงานอื่น ๆ  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีคาดัชนีมวลกายมากกวาระดับ
การศึกษาที่ต่ํากวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานในมหาวิทยาลัย 5-10 ปมีคา ดัชนีมวลกาย
มากกวาระยะเวลาอื่น ๆ  ผูที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาท มีคาดัชนีมวลกายมากกวากลุมรายไดที่ต่ํา
กวา   
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        ภาวะโภชนาการกับความคิดเห็นสวนบุคคลเกี่ยวกับความอวน พบวา บุคลากรมากกวาครึ่งมี
ความคิดเห็นตอน้ําหนักและสวนสูงของตนเอง 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  บุคลากรเกือบรอยละ 50 ไมพอใจในน้ําหนักและ
สวนสูงของตนเอง  โดยคนผอม 46 คนรอยละ 50.0 ที่ไมพอใจในน้ําหนักและสวนสูง คนปรกติ 
135 คน พอใจในน้ําหนักและสวนสูงรอยละ 44.4 ไมพอใจในน้ําหนักและสวนสูงรอยละ 45.9  คน
ทวม และ คนอวนไมพอใจในน้ําหนักและสวนสูง  รวมกัน 41 คน 
         สวนท่ี 3  ทัศนคติตอโรคอวน 
         การศึกษาทัศนคติตอโรคอวน  โดยใช Beliefs About Obese Persons Scale (BAOP)  ใน
การประเมินทัศนคติ พบวา ทัศนคติตอโรคอวนของบุคลากร มี คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 16.93  โดยมี
คาต่ําสุดเทากับ 6  คาสูงสุดเทากับ 39  ซ่ึงการมีคา BAOP ที่สูงแสดงวาบุคคลนั้นมีทัศนคติวาโรค
อวนเปนสิ่งที่บุคคลไมสามารถควบคุมได  โดยบุคลากรชายคิดวาผูชายอวนเปนสิ่งไมคอยดีมากกวา
บุคลากรหญิงประมาณ 6 เทา สวนบุคลากรหญิงคิดวาผูหญิงอวนเปนสิ่งไมดีมากกวาบุคลากรชาย
เกือบ 2 เทา       โดยภาพรวมบุคลากรชายพอใจในน้ําหนักและสวนสูงของตนเองมากกวาบุคลากร
หญิง บุคลากรหญิงไมแนใจในน้ําหนักและสวนสูงของตนเองเกือบ 3 เทาของบุคลากรชาย  
         สวนท่ี 4 ความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการ  เพศ  อายุ  ตําแหนงงาน  ระดับการศึกษา  
ระยะเวลาการทํางาน และรายไดกับทัศนคติตอโรคอวน 
        บุคลากรหญิงและบุคลากรชายมีภาวะโภชนาการและความเห็นที่ตางกันในความเห็นตอความ
อวนในผูชายและผูหญิง (คําถามขอ 6) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   (P< 0.0001)        
        คาดัชนีมวลกายมีความสัมพันธเชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับคาคะแนนทัศนคติตอโรคอวน    
(r = 0.02) อยางมีนัยสําคัญ (P=0.001 ) กลาวคือ ผูที่มีทัศนคติตอโรคอวนที่ไมถูกตอง มีแนวโนมที่
จะมีคาดัชนีมวลกายสูง (ผิดปกติ)  และไมพบวาอายุมีความสัมพันธกับคาคะแนนทัศนคติตอโรค
อวน     นอกจากนี้ พบวา บุคลากรมากกวาครึ่งมีความคิดเห็นตอน้ําหนักและสวนสูงของตนเอง ไม
สอดคลองตามผลการประเมินภาวะโภชนาการดวยคาดัชนีมวลกาย และบุคลากรเกือบครึ่งไมพอใจ
ในน้ําหนักและสวนสูงของตนเอง                   
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การอภิปรายผล 
         ผลการศึกษาภาวะโภชนาการและทัศนคติตอโรคอวนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ผูวิจัยนํามาอภิปราย ดังนี้ 
           บุคลากรมีภาวะโภชนาการน้ําหนักเกิน อวนและอวนอันตรายถึงรอยละ 28  โดยพบในเพศ
ชายมากกวาเพศหญิงสาเหตุอาจเกิดจากการที่เพศชายมีลักษณะนิสัยที่ชอบรับประทานอาหารใน
ปริมาณมากและบางสวนดื่มแอลกอฮอล สูบบุหรี่ และไมออกกําลังกาย(         )สอดคลองกับ
การศึกษาของ        Kim JH and Sakong J (2006)   พบวา ผูที่มีน้ําหนักเกินรอยละ  54 สูบบุหรี่  
รอยละ 88.5 ดื่มแอลกอฮอล รอยละ 37.5 ไมออกกําลังกายและสอดคลองกับ การศึกษาของกอง
โภชนาการ (2550) พบวา ภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในกลุมบุคคลวัยทํางานสังกัดกรมอนามัย 
(สวนกลาง) 14 หนวย มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานรอยละ 15  สวนใหญพบในเพศชาย  ในกลุม
ของเจาหนาที่เทคนิคที่พบวามีคาดัชนีมวลกายสูงกวาตําแหนงงานอื่น ๆ อาจเนื่องจากลักษณะการ
ทํางานที่ตองอยูกับที่จนไมมีเวลาทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายไดเคลื่อนไหว การนั่งนาน ๆ การใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาแทนที่กิจกรรม ทําใหรางกายไดใชพลังงานในกิจกรรมตาง ๆ ลดลง 
ปจจัยเหลานี้เปนการเพิ่มความเสี่ยงตอภาวะน้ําหนักเกินเนื่องจากมี พลังงานสวนที่เหลือมีการเกบ็ไว
รางกายซ่ึงกลไกขั้นพื้นฐานของภาวะน้ําหนักเกินเกิดจากความไมสมดุลของพลังงานที่รางกาย
รับเขามาและพลังงานที่รางกายนําไปใช  (Dudex,  1997)  นอกจากนี้ยังพบคาดัชนีมวลกายสูงใน
กลุมบุคลากรที่มีอายุมากกวา 51 ปขึ้นอาจเนื่องจากบุคลากรกลุมนี้มีโอกาสในการรับประทาน
อาหารนอกบานมากขึ้น รับประทานอาหารในปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้การทํางานที่ตองมีบทบาท
ในการรวมกิจกรรมทางสังคมการรับประทานอาหารอาจเปนไปตามที่ตองการ  การรับประทาน
อาหารในงานเลี้ยง การรับประทานอาหารตามรานอาหารชั้นดี ซ่ึงมีการเลี้ยงอาหารที่ใหพลังงานสูง 
(อดิศักดิ์ สัตยธรรม,  2538) โดยเฉพาะอาหารกลุมไขมัน ซ่ึงนอกจากใหพลังงานมากวากลุมอื่นใน
ปริมาณอาหารที่หนักเทากันแลว ในปริมาณที่คิดเปนพลังงานเทากันอาหารไขมันก็ยังถูกสะสมไว
ในรางกายมากกวาอาหารกลุมอื่นดวย (ขจิต ชูปญญา, 2540 )  
         บุคลากรเกินกวาครึ่งหนึ่งมีคาทัศนคติตอโรคอวนนอยกวาคาเฉลี่ย 16.93  ซ่ึงคาเฉลี่ยที่ได
แสดงใหเห็นวาแนวโนมของบุคลากรมีทัศนคติที่ถูกตองตอโรคอวน นอกจากนี้ผลการศึกษา
คาเฉลี่ย BAOP ยังมีความแตกตางกันระหวางภาวะโภชนาการ เพศ อายุ ตําแหนงงาน ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และรายไดของบุคลากรสอดคลองกับการศึกษาของ Sara  F.  L.  

Kirk and others (2008)   พบวา คาเฉลี่ยทัศนคติโดยใชแบบวัด BAOP มีความแตกตางกันระหวาง
กลุมประชากรเปาหมายกับกลุมพยาบาล โดยกลุมประชากรเปาหมายมีคาเฉลี่ย 13.9 (S.D. 5.3)  
กลุมพยาบาลมีคาเฉลี่ย 14.3 (S.D. 4.6)   
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        ในสวนของความสัมพันธ พบวา บุคลากรชายและบุคลากรหญิงมีภาวะโภชนาการที่แตกตาง
กันอาจเนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ในสังคมปจจุบันการเปดรับวัฒนธรรมจากภายนอกของ
ผูชายและผูหญิง  เชน การรับประทานอาหารและการแตงตัวสงผลใหบุคคลพยายามที่จะเลียนแบบ 
สอดคลองกับการศึกษาของภิญุภา  เปลี่ยนบางชางและคณะ (2548) พบวา เหตุผลสําคัญในการลด
น้ําหนักของกลุมตัวอยาง  คือ รอยละ 89.3 เพื่อความคลองตัว รอยละ 86.3 เพื่อความสวยงาม  รอย
ละ84.7 เพื่อสุขภาพที่ดี  ซ่ึงในสังคมปจจุบันเนนเรื่องรางกายที่ผอมบางวาดูดีเปนผลทําใหบุคคลไม
ตองการที่จะอวนโดยเฉพาะผูหญิง   
        บุคลากรที่มีทัศนคติตอโรคอวนที่ไมถูกตอง มีแนวโนมที่จะมีคาดัชนีมวลกายสูง อาจเนื่องจาก
บุคลากรเหลานี้ไมสนใจกับการควบคุมน้ําหนักของตนเองโดยเฉพาะบุคลากรที่มีภาวะโภชนาการที่
เปนอันตราย สอดคลองกับการศึกษาของปานทิพย   โชติเบญจมาภรณ  และคณะ (2548) พบวา 
กลุมตัวอยางน้ําหนักเกินจนถึงอวนไมมีการพยายามลดน้ําหนักตัวรอยละ 78.1 และในกลุมของ
บุคลากรกลุมนี้อาจจะพึงพอใจในรูปรางของตนเองทําใหไมสนใจตอทัศนคติของคนในสังคมที่มี
ตอคนอวน ซ่ึงจากการศึกษากลุมบุคลากรทวมพึงพอใจตอรูปรางตนเองถึงรอยละ 35.48 และกลุม
บุคลากรที่อวนและอวนอันตรายยังพึงพอใจตอรูปรางรอยละ 30.95  สอดคลองกับการศึกษาของ  
Adams O. Peter et.al.  (2006)   พบวา ความพึงพอใจตอรูปรางของคนที่เขามารับบริการในสถาน
บริการปฐมภูมิมีผลตอการเพิ่มขึ้นของคาดัชนีมวลกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P< 0.001) และ
รอยละ 46 ของคนอวนมีความสุขกับรูปรางของตนเอง 
        กลุมตัวอยางสวนใหญไมพอใจในรูปรางของตนเองรวมกันถึงรอยละ 49.6  อาจเนื่องมาจาก
หนาที่ที่ปฏิบัติในปจจุบันที่มีการแขงขันในการแตงตัวเพื่อความสวยงามเพื่อเขาสังคม  และความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับรูปราง  ทําใหคนอวนและ คนผอมคิดวาตนเองสมสวน  สอดคลองกับการศึกษา
ของ ชุติมา วัชรกุลและเบญจา  มุกตพันธุ (2550)   พบวา กลุมตัวอยางที่มีภาวะโภชนาการต่ํากวา
เกณฑเห็นวาอวนเปนเรื่องที่นาอาย สวนในกลุมภาวะโภชนาการตามเกณฑเห็นวาผอมลงชีวิตจะดี
ขึ้น ทุกกลุมภาวะโภชนาการมีการใสใจในการเลือกซื้อเสื้อผาใหเขากับรูปรางของตนเอง และคิดวา
รูปรางมีผลตอการเขาสังคม 
        แบบวัดทัศนคติตอโรคอวนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญขอคําถามจะเนนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร รวมถึงการที่เครื่องมือนี้ไมมีเกณฑการแปลผลชัดเจน การ
นํามาใชวัดทัศนคติตอโรคอวนควรใชรวมกับเครื่องมืออ่ืน ๆ หรือสรางขอคําถามเพิ่มเติมเพื่อใหได
ขอมูลที่นํามาประยุกตใชไดหลากหลายมากขึ้น  
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
        1.  หนวยงานที่เกี่ยวของทางดานสุขภาพ เชน กองการเจาหนาที่  สาขาวิชาที่ทําการเรียนการ
สอนดานสุขภาพในมหาวิทยาลัยตองใหคําปรึกษาและมีแผนการสงเสริมสุขภาพของบุคลากร ดังนี้ 
           1.1  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรคอวน โดยอาจจะจัดฐานความรู  การเดินรณรงคหรือการใช
ส่ือประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบุคลากรไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองโดยเฉพาะกลุม
บุคลากรที่อยูในกลุมภาวะโภชนาการอันตราย 
           1.2  มีการสงเสริมการออกกําลังกายในกลุมบุคลากรโดยเฉพาะกลุมอาจารยซ่ึงความถี่ในการ
ออกกําลังกายนอยมาก อาจจะจัดการแขงขันกีฬาในกลุมอาจารยทุกภาคเรียน 
        2. ในกลุมของบุคลากรที่มีอายุเกิน 50 ป ควรมีการรวมกลุมเพื่อปรึกษาปญหาดานสุขภาพโดย
อาจจะใหสโมสรอาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยเปนแกนนําในการดําเนินงาน 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
        1.  ควรศึกษาโปรแกรมการควบคุมน้ําหนักในกลุมบุคลากรที่มีภาวะโภชนาการน้ําหนักเกิน 
อวนและอวนอันตราย 
        2.  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มและลดน้ําหนักของพนักงานในสํานักงานเพื่อนําขอมูลไปใช
เปนแนวทางในการวางแผนดานสุขภาพ  

 


