
บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง  การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและ
การออกกําลังกายของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ประชากรใน
การศึกษาเปนบุคลากรของศูนยสงเสริมอุตสากรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ท่ีปฏิบัติงานในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 100 คน ผลการศึกษาคร้ังนี้นําเสนอขอมูลในรูปของตารางประกอบ
คําอธิบายตามลําดับ  ดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไป  
 2.  การสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ  
 3.  การสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย  
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1.  ขอมูลท่ัวไป  
ตาราง 4.1   จํานวนและรอยละของประชากรจําแนกตามเพศ สถานภาพการสมรส อายุและ           
ระดับการศึกษา 
 

 
 จากตาราง 4.1 พบวาประชากรเปนเพศชายรอยละ 53.00 มีสถานภาพสมรสรอยละ 72.00              
มีอายุระหวาง 50 – 59 ป รอยละ 44.00 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 47.00 
 
 
 
 
 

ขอมูล จํานวน  รอยละ 

เพศ   
ชาย 53 53.00 
หญิง 47 47.00 

สถานภาพ   
สมรส 72 72.00 
โสด 28 28.00 

อายุ   
20 – 29 ป 10 10.00 
30 – 39 ป 15 15.00 
40 – 49 ป 31 31.00 
50 – 59 ป 44 44.00 

ระดับการศึกษา   
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย   7   7.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเทา 13 13.00 
อนุปริญญา / เทียบเทา 22 22.00 
ปริญญาตรี 47 47.00 
สูงกวาปริญญาตรี 11 11.00 
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ตาราง 4.2   จํานวนและรอยละของประชากรจําแนกตามโรคประจําตัว 
 

 
จากตาราง 4.2 พบวา ประชากรไมมีโรคประจําตัวรอยละ 75.00 มีโรคประจําตัวรอยละ 25 

โดยโรคประจําตัวท่ีพบ 3 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูงและโรคเกาท
รอยละ 32, 20 และ 12 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคประจําตัว จํานวน  รอยละ 
ไมมี 75 75.00 
มี 25 25.00 
        ไขมันในเลือดสูง   8 32.00 

               ความดันโลหิตสูง   5 20.00 
               เกาท   3 12.00 
               หัวใจ   2   8.00 
               เลือดจาง   2   8.00 
               มะเร็ง   2   8.00 
               ภูมิคุมกันบกพรอง   1   4.00 
               นิ่ว   1   4.00 
               กระเพาะอาหาร   1   4.00 
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ตาราง 4.3   จํานวนและรอยละของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตนท่ีสงเสริมสุขภาพและ        
ไมสงเสริมสุขภาพ 
 

 
จากตาราง 4.3 พบวา ประชากรสวนใหญมีการปฏิบัติตนท่ีสงเสริมสุขภาพเกือบทุกขอ 

ยกเวนการรับประทานอาหารที่มีผงชูรสและการดื่มชา กาแฟ ประชากรสวนใหญมีการปฏิบัติตนท่ี
ไมสงเสริมสุขภาพ รอยละ 87 และ 70 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปฏิบัต ิ สงเสริมสุขภาพ  ไมสงเสริมสุขภาพ 

จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ 
รับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ/วัน 100 100.00  - - 
รับประทานอาหารตรงเวลา / ใกลเคียงกันทุกม้ือ 100 100.00  - - 
รับประทานอาหารเชาจนอ่ิม 95 95.00  5 5.00 
รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ 100 100.00  - - 
รับประทานขนมกรุบกรอบ 98 98.00  2 2.00 
รับประทานอาหารท่ีมีผงชูรส 13 13.00  87 87.00 
อานฉลากอาหารเม่ือซ้ือผลิตภัณฑสําเร็จรูป 97 97.00  3 3.00 
อานฉลากโภชนาการเม่ือซ้ือผลิตภัณฑสําเร็จรูป 97 97.00  3 3.00 
ใชชอนกลางตกัอาหาร 100 100.00  - - 
สูบบุหร่ี 93 93.00  7 7.00 
ดื่มเคร่ืองดื่มเกลือแร 100 100.00  - - 
ดื่มน้ําอัดลม 94 94.00  6 6.00 
ดื่มชา กาแฟ 30 30.00  70 70.00 
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2.  การสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
ตาราง 4.4  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก         
โภชนบัญญัติ 9 ประการ  
 

 
จากตาราง 4.4 พบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการโดยรวมอยูใน

ระดับดี เม่ือพิจารณาแตละหลักปฏิบัติ พบวา ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดีทุกหลักปฏิบัติ 
ยกเวนหลักท่ี 5 การดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย ซ่ึงมีการปฏิบัติอยูในระดับ พอใช  
 
 
 
 
 
 
 

หลักโภชนบัญญัติฯ μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
หลักท่ี 1 กินอาหารใหครบ 5 หมู แตละหมู 
     ใหหลากหลายและหมั่นดูแลน้ําหนักตัว 

 

1.71 
 

0.41 
 

ดี 

หลักท่ี 2 กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหาร        
     ประเภทแปงเปนบางม้ือ 

 

1.75 
 

0.39 
 

ดี 

หลักท่ี 3 กินพชืผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 2.19 0.62 ดี 
หลักท่ี 4 กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข  
     ถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา 

 

1.53 
 

0.24 
 

ดี 

หลักท่ี 5 ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย 1.31 0.50 พอใช 
หลักท่ี 6 กินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร 1.91 0.34 ดี 
หลักท่ี 7 หลีกเล่ียงการกินอาหารหวานจัดและ 
     เค็มจัด 

1.99 0.33 ดี 

หลักท่ี 8 กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากสารปนเปอน 2.49 0.39 ดี 
หลักท่ี 9 งดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 2.12 0.77 ดี 

รวม 1.89 0.20 ดี 
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ตาราง 4.5    คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก 
โภชนบัญญัติ 9 ประการ หลักท่ี 1 กินอาหารใหครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและ       
หม่ันดูแลน้ําหนักตัว 

 

 
จากตาราง 4.5 พบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลักท่ี 1 เร่ืองการกินอาหารใหครบ 5 หมู

แตละหมูใหหลากหลายและหมั่นดูแลน้ําหนักตัวโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดีเกือบทุกขอ ยกเวน การรับประทานอาหารซ้ําๆและการ
ช่ังน้ําหนัก ซ่ึงมีการปฏิบัติอยูในระดับ พอใช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัต ิ μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
ดื่มน้ําวันละ 6-8 แกว 2.17 0.83 ดี 
รับประทานอาหารครบ 5 หมู                           1.87 0.83 ดี 
รับประทานอาหารซํ้าๆ 1.41 0.62 พอใช 
ช่ังน้ําหนัก  1.37 0.82 พอใช 

รวม 1.71 0.41 ดี 
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ตาราง 4.6    คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก 
โภชนบัญญัติ 9 ประการ หลักท่ี 2  กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปง    
เปนบางม้ือ 

 

 
จากตาราง 4.6 พบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลักท่ี 2 เร่ืองการกินขาวเปนอาหารหลัก

สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก คือ การรับประทานขาวเปนอาหารหลัก สวนการ
รับประทานขาวกลอง ขาวซอมมืออยูในระดับพอใช 
 
ตาราง 4.7    คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก 

      โภชนบัญญัติ 9 ประการ หลักท่ี 3  กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 
 

 
จากตาราง 4.7 พบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลักท่ี 3 เร่ืองการกินพืชผักใหมากและกิน

ผลไมเปนประจําโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับดีทุกขอ 
 
 
 

การปฏิบัต ิ μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
รับประทานขาวเปนหลัก 2.63 0.63 ดีมาก 
รับประทานผลิตภัณฑท่ีทําจากขาว 1.60 0.66 ดี 
รับประทานขาวกลอง ขาวซอมมือ 1.02 0.66 พอใช 

รวม 1.75 0.39 ดี 

การปฏิบัต ิ μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
รับประทานผักใบเขียว / เหลือง 2.20 0.73 ดี 
รับประทานผลไมตามฤดูกาล 2.17 0.71 ดี 

รวม 2.19 0.62 ดี 
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ตาราง 4.8    คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก 
โภชนบัญญัติ 9 ประการ หลักท่ี 4 กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ถ่ัวเมล็ดแหง                
เปนประจํา 

 

 
จากตาราง 4.8 พบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลักท่ี 4 เร่ืองการกินปลา เนื้อสัตว          

ไมติดมัน ไข ถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจําโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากร
มีการปฏิบัติอยูในระดับดี คือ การรับประทานอาหารทะเล การรับประทานเคร่ืองในสัตวและการ
รับประทานไข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัต ิ μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
รับประทานอาหารทะเล 1.84 0.44 ดี 
รับประทานเคร่ืองในสัตว 1.82 0.73 ดี 
รับประทานไข 1.72 0.72 ดี 
รับประทานปลาน้ําจืด 1.43 0.65 พอใช 
รับประทานธัญพืช 1.22 0.56 พอใช 
รับประทานปลาน้ําเค็ม 1.16 0.50 พอใช 

รวม 1.53 0.24 ดี 
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ตาราง 4.9    คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก 
      โภชนบัญญัติ 9 ประการ หลักท่ี 5  ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย 

 

 
จากตาราง 4.9 พบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลักท่ี 5 เร่ืองการดื่มนมใหเหมาะสมตาม

วัย โดยรวมอยูในระดับพอใช เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับ
พอใชทุกขอ 
 
ตาราง 4.10  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก 

      โภชนบัญญัติ 9 ประการ หลักท่ี 6 กินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร 
 

 
จากตาราง 4.10 พบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลักท่ี 6 เร่ืองการกินอาหารท่ีมีไขมัน               

แตพอควรโดยรวมอยูในระดับดี  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดี
ทุกขอ ยกเวนการรับประทานอาหารทอด ซ่ึงมีการปฏิบัติอยูในระดับพอใช  
 
 

ขอมูล μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
ดื่มน้ําเตาหู 1.44 0.71 พอใช 
ดื่มนมวัว 1.24 0.75 พอใช 
ดื่มนมถ่ัวเหลืองบรรจุสําเร็จ 1.24 0.65 พอใช 

รวม 1.31 0.50 พอใช 

ขอมูล μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
รับประทานอาหารที่ปรุงจากน้ํามันหมู 2.39 0.73 ดี 
รับประทานอาหารที่ปรุงจากน้ํามันพืช 2.40 0.62 ดี 
รับประทานเน้ือสัตวติดมัน 1.73 0.68 ดี 
รับประทานอาหารที่ประกอบดวยกะทิ 1.66 0.53 ดี 
รับประทานอาหารทอด 1.37 0.66 พอใช 

รวม 1.91 0.34 ดี 
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ตาราง 4.11  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก 
      โภชนบัญญัติ 9 ประการ หลักท่ี 7  หลีกเล่ียงการกินอาหารหวานจัดและเค็มจัด 

 

 
จากตาราง 4.11 พบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลักท่ี 7 คือ หลีกเล่ียงการกินอาหาร

หวานจัดและเค็มจัดมีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมี
การปฏิบัติอยูในระดับดีทุกขอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูล μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
รับประทานเน้ือสัตวหมักดอง 2.30 0.50 ดี 
รับประทานผัก / ผลไมหมักดอง 2.12 0.43 ดี 
รับประทานอาหารรสเค็มจัด 1.97 0.57 ดี 
รับประทานอาหารรสหวานจัด 1.93 0.65 ดี 
รับประทานอาหารรสเผ็ดจัด 1.62 0.64 ดี 

รวม 1.99 0.33 ดี 
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ตาราง 4.12  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก 
      โภชนบัญญัติ 9 ประการ หลักท่ี 8  กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากสารปนเปอน 

 

 
จากตาราง 4.12 พบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลักท่ี 8 คือ กินอาหารท่ีสะอาดปราศจาก

สารปนเปอนมีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประชากรมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับดีมาก  คือ การลางผัก  ผลไมกอนรับประทาน  การลางมือหลังและกอน
รับประทานอาหาร  
 
ตาราง 4.13  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก 

      โภชนบัญญัติ 9 ประการ หลักท่ี 9  งดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
 

 
จากตาราง 4.13 พบวา ประชากรมีกรปฏิบัติตามลักท่ี 9 คือ การงดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล มีการปฏิบัติอยูในระดับดี  
 
 
 

ขอมูล μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
ลางผัก ผลไมกอนรับประทาน 2.78 0.48 ดีมาก 
ลางมือหลังรับประทานอาหาร 2.58 0.65 ดีมาก 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 2.56 0.64 ดีมาก 
รับประทานอาหารปรุงสุกใหมๆ 2.46 0.71 ดี 
ซ้ืออาหารที่มีการประกันความ ปลอดภัย 2.34 0.76 ดี 
ไมรับประทานอาหารแตงสี 2.26 0.56 ดี 

รวม 2.49 0.39 ดี 

ขอมูล μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 2.12 0.77 ดี 

รวม 2.12 0.77 ดี 
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3.  การสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย  
ตาราง 4.14 จํานวนและรอยละของประชากรจําแนกตามการออกกําลังกาย          
 

 
จากตาราง 4.14 พบวา ประชากรมีการออกกําลังกายรอยละ 90.00 

 
ตาราง 4.15   คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติ                  
การออกกําลังกาย (N = 90) 
 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวาประชากรมีการปฏิบัติดานการออกกําลังกายโดยรวมอยูในระดับ

พอใช เ ม่ือพิจารณาในรายละเอียด  พบวา ประชากรมีการออกกําลังกายอยูในระดับดี  คือ                
การออกกําลังกายรวมกับผูอ่ืนและการออกกําลังกายเวลาเย็น (17.00 น. – 19.00 น.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูล จํานวน (N = 100) รอยละ 
ไมออกกําลังกาย 10 10.00 
ออกกําลังกาย 90 90.00 

ขอมูล μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
ออกกําลังกายกับผูอ่ืน 1.76 0.95 ดี 
ออกกําลังกายเวลาเย็น  (17.00 น. – 19.00 น.) 1.64 0.98 ดี 
ออกกําลังกายคนเดียว 1.40 0.84 พอใช 
ออกกําลังกายเวลาเชา  (05.00 น. – 07.00 น.) 0.74 1.00 พอใช 

รวม 1.39 0.46 พอใช 
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ตาราง 4.16 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรจําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก         
การออกกําลังกาย (N = 90) 
 

  
จากตาราง 4.16 พบวา ประชากรมีการปฏิบัติดานการออกกําลังกายโดยรวมอยูในระดับดี      

เ ม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดีเกือบทุกขอ ยกเวน                
การใชอุปกรณในการออกกําลังกาย  การออกกําลังกายแมวาจะรูสึกเหนื่อยจากการทํางาน                      
และการออกกําลังกายหลังอาหาร 1-2 ช่ัวโมง มีการปฏิบัติอยูในระดับพอใช  
      

การปฏิบัต ิ μ σ  ระดับการปฏิบัต ิ
ตองการออกกําลังกาย 2.23 0.65 ดี 
สวมเคร่ืองแตงกายเหมาะสม 2.07 0.92 ดี 
หลังออกกําลังกายดื่มน้ําเพียงพอ 2.06 0.86 ดี 
ออกกําลังกายตามความชอบ 1.99 0.82 ดี 
ออกกําลังกายคร้ังละ 30 นาที 1.97 0.90 ดี 
ผอนคลายหลังออกกําลังกาย 1.74 0.91 ดี 
อบอุนรางกายกอน 5 นาที 1.70 0.91 ดี 
ออกกําลังกายเม่ือถูกชักชวน 1.68 0.84 ดี 
ออกกําลังกายจนรูสึกเหนื่อย 1.61 0.90 ดี 
ใชอุปกรณในการออกกําลังกาย 1.44 0.92 พอใช 
ออกกําลังกายแมวาจะรูสึกเหนื่อยจากการทํางาน 1.44 0.91 พอใช 
ออกกําลังกายหลังอาหาร 1-2 ช่ัวโมง 1.06 0.90 พอใช 

รวม 1.75 0.32 ดี 


