
TJPP  
บทความวิจัย 

 

 

 

          ผลของโปรแกรมควบคุมน้ําหนักที่เนนเร่ืองการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารในนิสิตที่มนี้ําหนักเกินหรือเปนโรคอวน 

ภัทรจิตรา  สมานชาติ, อรอนงค  วลีขจรเลิศ, บุษบา โทวรรณา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมควบคุมน้ําหนักที่เนนเรื่องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารใน
นิสิตที่มีน้ําหนักเกินหรือเปนโรคอวนในหอพักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิธีการวิจัย : การวิจัยเปนการศึกษาเชิงทดลองแบบ

สุมชนิดมีกลุมควบคุม ตัวอยางคืออาสาสมัคร 70 รายที่มีดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 23 กิโลกรัม/ตารางเมตร  ตัวอยางถูก
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 35  คน กลุมทดลองเขารวมกิจกรรม  3 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน กิจกรรม
ประกอบดวย การใหความรู การอภิปรายกลุม การแจกสื่อเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง การแจกรายการอาหาร  และกิจกรรมกลุมโดย
การจัดทัวรตลาดนอยและ supermarket  ผลลัพธที่ประเมิน คือ การเปล่ียนแปลงของความรูเรื่องอาหารกับการควบคุมน้ําหนัก  ตัว
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บทนํา 

 ภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานและโรคอวนเปน
ปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญ  National Health and 
Nutritional Examination Surveys (NHANES) ใน
สหรัฐอเมริกา พบความชุกของผูที่น้ําหนักเกินหรือเปนโรค
อวนรอยละ 54.9 (1)  การสํารวจในชาวไทย 3,220  คน ในป 
พ.ศ.  2547 พบวา คนอายุ  20 - 29 ป มีภาวะน้ําหนักเกิน
มาตรฐาน รอยละ 19.1 และเปนโรคอวนรอยละ 5.1 (2)  จาก
ผลการสํารวจภาวะโภชนาการ  พบวารอยละ 75-80 ของ
วัยรุนที่อวนจะเปนผูใหญอวน (3)  ในปจจุบันวัฒนธรรมการ
บริโภคของชาติตะวันตกไดมีอิทธิพลตอสังคมไทย ทําใหเพ่ิม
การบริโภคอาหารประเภทแปงและไขมันสูง เชน อาหาร
ฟาสตฟูด โดยเฉพาะในวัยรุน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน  (4)   
 ในประเทศไทย การรักษาโรคอวนไมรวมอยูใน
ระบบประกันสุขภาพถวนหนา นอกจากนี้ยาที่ใชในการรักษา
โรคอวนมีราคาแพงและมีขอจํากัดในระยะเวลาการใชยาไม
เกิน 2 ป   แนวทางการปองกันและรักษาโรคอวนที่ไดรับการ
ยอมรับทั่วโลกนั้น มุงเนนการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตประจําวัน 
ซึ่งประกอบดวยการควบคุมอาหาร การทํากิจกรรมที่มีการ
เคล่ือนไหวของรางกาย และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อ
ควบคุมน้ําหนัก  ผลการศึกษาพบวา การควบคุมอาหารโดย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเปนวิธีการที่มีผลในการลดน้ําหนักมาก
ที่สุด การควบคุมอาหารอยางถูกตองภายใตการดูแลของ
บุคลากรทางการแพทยโดยรับประทานอาหารพลังงานต่ํา 
ประมาณ 1200-1500 กิโลแคลอรีตอวัน สามารถลดน้ําหนัก
ไดถึง รอยละ 8 ภายในระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนี้ ยังมีผล
ลดความเสี่ยงตอโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยไมเกิดผล
ไมพึงประสงคตอรางกาย (5, 6) 

ทฤษฎีทางพฤติกรรมที่ใชอธิบายพฤติกรรมสุขภาพ
มีหลายทฤษฎี  ไดแก  แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 
ทฤษฎีการกระทําอยางมีเหตุผล ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
และแบบจําลองการเปลี่ยนแปลง (7) ทฤษฎีที่มีความโดดเดน
ในการอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการรับประทานอาหาร
มากที่สุดคือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behaviors, TPB)  ซึ่งอธิบายวา การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการควบคุมอาหาร ความเชื่อวาสังคมรอบขาง
เห็นชอบกับการควบคุมน้ําหนัก และการมีทัศนคติที่ดี มีผล
ใหเกิดความตั้งใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และเมื่อระดับ

ความตั้งใจและการรับรูความสามารถเพียงพอ ก็จะนําไปสู
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม   การศึกษาจํานวนมากใชทฤษฎี
ดังกลาวอธิบายพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (8, 9,10) 
งานวิจัยซึ่งพัฒนาโปรแกรมควบคุมน้ําหนักสําหรับหญิง
ชนบทโดยใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) พบวา ตัว
แปรจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทุกตัวมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการควบคุมอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
พบวา รอยละ 73 ของผูที่เขารวมโครงการสามารถลด
น้ําหนักหรือคงน้ําหนักเดิมได ณ เวลา 12 เดือน (11)  
 การวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมน้ําหนักในประเทศไทยที่
ผานมา สวนใหญใชวิธีการออกกําลังกาย  กลุมตัวอยางที่
ศึกษาเปนผูใหญวัยกลางคนโดยทําการศึกษาในที่ทํางาน 
หรือศึกษาในกลุมเด็กในโรงเรียน  การศึกษาในกลุมนิสิต 
นักศึกษามหาวิทยาลัยยังมีจํากัด  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ผลของการใชโปรแกรมควบคุมน้ําหนักที่ เนนเรื่องการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารสําหรับผูที่มี
น้ําหนักเกินหรือเปนโรคอวน ซึ่งเปนนิสิตที่พักอาศัย ณ 
หอพักในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขตพ้ืนที่ขามเรียง  
ต. ขามเรียง  อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม   
 

วิธีการศึกษา 
รูปแบบการวิจัย คือ การทดลองแบบสุมที่มีกลุม

ควบคุม (randomized controlled trial) ซึ่งเปรียบเทียบ
ระหวางผูที่ไดเขารวมโปรแกรมควบคุมน้ําหนัก ซึ่งเนนเรื่อง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (กลุม
ทดลอง) และผูที่ไมไดเขารวมโปรแกรม (กลุมควบคุม) 
การศึกษาครั้งนี้ผานการพิจารณาจากจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสถาบันที่ทําการศึกษาแลว 

 
         ตัวอยาง 
 ตัวอยางคือ นิสิตภายในหอพักของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  เขตพ้ืนที่ขามเรียง  ตําบลขามเรียง  อําเภอ 
กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
ยินยอมเขารวมการศึกษา  อายุมากกวา  18  ป มีดัชนีมวล
กาย (BMI)  มากกวาหรือเทากับ  23  กิโลกรัม/ตารางเมตร  
ไมเปนผูที่พิการ (ตา  หู)  ส่ือสารไมได หรือรางกายไมพรอม
ในการปฏิบัติตามคําแนะนํา  ไมใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร  
หรือสมุนไพรลดน้ําหนัก ไมไดรับการรักษาดวยยาลดน้ําหนัก  
ไมมีโรคประจําตัว  เชน โรคตับ  โรคไต  โรคหัวใจ cushing 
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syndrome, pseudo hypoparathyroidism  เบาหวาน และไม
รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด 
 การประชาสัมพันธเพ่ือหาตัวอยางเขารวมการศึกษา
ใชวิธีติดประกาศตามหอพัก   จากการคํานวณขนาดตัวอยาง
โดยโปรแกรม G*Power (12) โดยกําหนดใหความ
คลาดเคลื่อนชนิดที่หนึ่งเทากับ 0.05 อํานาจการทดสอบ
เทากับ 0.80 ความแตกตางของน้ําหนักระหวางกลุมที่ถือวามี
ความสําคัญเทากับ 7 กิโลกรัมภายในเวลาสามเดือน (ลดลง
รอยละ 10 จาก 70 กิโลกรัม) และคาเบ่ียงมาตรฐานของ
น้ําหนักทั้งสองกลุมมีคาเทากับ 10 พบวา ขนาดตัวอยางนอย
ที่สุดที่ตองการคือกลุมละ 34 คน รวมเปน 68 คน  
 ผูวิจัยคัดกรองผูเขารวมการวิจัยตามเกณฑรับเขาดังที่
กลาวมาแลว ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 70 คน จากนั้นชี้แจง
รายละเอียดของโครงการวิจัยใหกลุมตัวอยางรับทราบ และให
กลุมตัวอยางลงนามในใบยินยอมเขารวมการศึกษา  จากนั้น
กลุมตัวอยางถูกสุมดวยวิธีการ permuted block 
randomization โดยสุมจากบลอคที่มีขนาด 4 หนวยแยกเปน
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 35 คน 
 
การดําเนินการวิจัย 
               กลุมควบคุม 
               ผูวิจัยเก็บขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
สวนสูง และขอมูลตอไปนี้เพ่ือเปนคาเริ่มตน ความรูเรื่อง
อาหารกับการควบคุมน้ําหนัก ตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน และผลลัพธทางคลินิกคือ น้ําหนักตัว ความยาว
รอบเอว ดัชนีมวลกาย และขอมูลพฤติกรรมอื่นที่มีผลตอการ
ควบคุมน้ําหนัก (เชน จํานวนครั้งของการออกกําลังกาย การ
ไดรับขอมูลจากสื่อตางๆ ในเรื่องการควบคุมน้ําหนัก การ
พูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกลุม เปนตน) การวัดความรู
เรื่องอาหารกับการควบคุมน้ําหนักใชแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบเอง   (ดังแสดงในภาคผนวก) สวนการวัดตัวแปร
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนใชแบบสัมภาษณที่ดัดแปลง
มาจากแบบวัดของ Waleekhachonloet และคณะ (11) ซึ่ง
ผานการทดสอบในประชากรที่อาศัยในเขตชนบท โดยมี
ความเที่ยงแบบความสม่ําเสมอภายในมากกวา 0.65 และมี
ความตรงเชิงเหมือน (convergent) และความตรงเชิงจําแนก 
(divergent validity) ที่ดี ผูสัมภาษณผานการฝกอบรมและ
ทดลองเก็บขอมูล 

   ในการวัดน้ําหนักตัว ใชเครื่องชั่งน้ําหนักระบบ
ดิจิตอล โดยกําหนดใหผูเขารวมการวิจัยสวมเสื้อผาที่บาง 
และไมสวมรองเทา การวัดแตละครั้งตองใชมาตราเดียวกันใน
ชวงเวลาเดียวกัน สวนสูงวัดโดยเครื่องวัดสวนสูงแบบติดผนัง 
สวนขอมูลความยาวรอบเอววัดโดยใชจุดที่แคบที่สุดที่อยู
เหนือสะโพกดวยสายวัดมาตรฐาน การบันทึกขอมูลน้ําหนัก 
สวนสูงและรอบเอวโดยใชทศนิยม 1 ตําแหนง  
            หลังจากนั้น ผูวิจัยแจกสมุดบันทึกกิจกรรม และ
ชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลเปนกลุม กลุมละ 10–12 คน 
กิจกรรมที่ตองบันทึกประกอบดวย จํานวนวันที่ออกกําลังกาย
หรือทํากิจกรรมที่ตองออกแรงในหนึ่งสัปดาห จํานวนวันที่มี
การสนทนากับเ พ่ือนเ ร่ืองการควบคุมอาหาร  รวมถึง
การศึกษาขอมูลจากสื่อตาง ๆ ในหนึ่งสัปดาห จํานวนวันใน
การไปงานเลี้ยงสังสรรค หรือไปรับประทานอาหารกับเพ่ือน
กลุมใหญในหนึ่งสัปดาห 
 
 กลุมทดลอง 
 กลุมทดลองไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับกลุม
ควบคุม และตองเขารวมกิจกรรม  3 ครั้ง ในระยะเวลา 3 
เดือน กิจกรรมประกอบดวย การใหความรู การทัวรตลาด
นอย และการทัวร supermarket กิจกรรมการใหความรู 
ประกอบดวยการใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคอวน โรคแทรก
ซอนตาง  ๆ  อาหารที่ ใหพลังงานต่ํ า  และแนวคิดเรื่อง
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่หอพักของมหาวิทยาลัย
ผานสื่อ DTV (อธิบายวาคืออะไรยอ ๆ สงสัยวามีการให
ขอมูลแบบการบรรยายโดยผูวิจัยหรือไม หรือทั้งหมดเปน
การใหขอมูลผานสื่อ DTV หมดเลยหรือไม) นอกจากนี้ 
ตัวอยางยังไดรับตัวอยางเมนูอาหารสําหรับการควบคุม
น้ําหนัก การใหความรูทําโดยแบงตัวอยางเปนกลุม กลุมละ 
10–12 คน และใชเวลาประมาณ 45 นาที  
             กิจกรรมทัวร  “ตลาดนอย” (สถานที่ขายอาหาร
เย็นสําหรับนิสิต ที่มีคนในทองถ่ินเขามาขายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) จัดรวมกับนักโภชนากรเพื่อแนะนําอาหารที่
ควรรับประทาน อาหารที่ควรหลีกเล่ียง พลังงานของอาหาร
แตละชนิด ตัวอยางเขารวมกิจกรรมเปนกลุม กลุมละ 10–12 
คน กิจกรรมใชเวลาประมาณ 45 นาที มีการทํากิจกรรมนอก
สถานที่ พรอมใหความรูโดยนักโภชนากรนอกจากนี้ ผูวิจัย
ยังไดแจกสื่อ DVD “ทัวรตลาดนอย” เพ่ือใหตัวอยางศึกษา
ดวยตนเอง  
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ผลการศึกษา              กิจกรรมท่ีสามคือการทัวร  “supermarket” (Big  
C) รวมกับนักโภชนากรเพื่อแนะนําอาหารที่ควรรับประทาน  
อาหารที่ควรหลีกเล่ียง  การอานฉลากอาหารเพื่อศึกษา
พลังงานในอาหารแตละชนิด วอยางเขารวมกิจกรรมเปนกลุม 
กลุมละ 10–12 คน กิจกรรมใชเวลาประมาณ 45 นาที 
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดแจกส่ือ DVD “ทัวร supermarket” 
เพ่ือใหตัวอยางศึกษาดวยตนเอง หากผูอานสนใจรายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแทรกแซงหรือส่ือตาง ๆ กรุณาติดตอ
ผูวิจัยโดยตรง 

คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง 
ตัวอยางทั้ง 70 คนเขารวมการวิจัยจนเสร็จส้ิน

โครงการ ผูรวมงานวิจัยสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ  
94.29)  มีอายุเฉล่ีย 19.49 ป  จากตารางที่ 1 น้ําหนักตัว
เฉล่ียของกลุมศึกษาเทากับ 70.15±13.91 กิโลกรัม  และกลุม
ควบคุม เทากับ 65.37±11.70 กิโลกรัม คาดัชนีมวลกาย 
(BMI) เฉล่ียเทากับ 27.22±3.49 และ 26.13±3.53 กิโลกรัม/
ตารางเมตร ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ตามลําดับ  
ความยาวรอบเอวโดยเฉลี่ยเทากับ 34.93±3.65 และ 
34.21±3.46 นิ้วในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ตามลําดับ  
เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก
ประเด็นที่กลาวมา ยกเวน กลุมควบคุมมีการชั่งน้ําหนัก 
(1.91±0.85 ครั้ง/สัปดาห) บอยกวากลุมทดลอง (1.43±0.74) 
ครั้ง/สัปดาหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และกลุม
ทดลองมีนักศึกษาในชั้นปที่หน่ึงมากกวากลุมควบคุม และมี
นักศึกษาชั้นปที่สองนอยกวา (ตารางที่ 1) อยางไรก็ตาม 
ลักษณะดังกลาวไมนาจะมีผลตอการวิจัยมาก เพราะ กลุม
ควบคุมชั่งน้ําหนักมากกวากลุมควบคุมเพียง 0.5 ครั้งตอ
สัปดาห สวนชั้นปที่แตกตางไมนาจะสงผลโดยตรงกับ
พฤติกรรมควบคุมน้ําหนัก เพราะชั้นปที่หนึ่งและสองมีสภาพ
การเรียนและความเครียดที่ไมตางกันมากนัก และนักศึกษา
ทั้งหมดอยูภายใตสภาพแวดลอมที่เหมือนกันในทุกดาน 

 การแทรกแซงในกลุมทดลองถูกออกแบบมาเพื่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร โดยเพ่ิมการ
รับรูความสามารถของตนเองในการควบคุมอาหารจากการให
กลุมทดลองวางแผนการรับประทานอาหาร และมีการติดตาม
ผลทุกเดือนในชวงของการศึกษา  ทั้งยังเพ่ิมการไดรับแรง
สนับสนุนจากสังคมโดยการจัดกิจกรรมแบบกลุม การ
แทรกแซงยังมุงทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมอาหาร 
โดยการใหความรูและการจัดกิจกรรมทัวรตลาดนอยซึ่ง
จําหนายอาหารปรุงสําเร็จ และ การทัวร supermarket ซึ่ง
เปนแหลงซื้ออาหารหลักของนิสิต การแทรกแซงทั้งหมดมุง
ใหเกิดความตั้งใจและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
 
 การประเมินผล 
 ผูวิจัยวัดตัวแปรตอไปน้ีที่เวลาสามและหกเดือนหลัง
การแทรกแซง : ความรูเรื่องอาหารกับการควบคุมน้ําหนัก 
ตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และผลลัพธทางคลินิก
คือ น้ําหนักตัว ความยาวรอบเอว และดัชนีมวลกาย 

 

ความรู พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และตัวแปร
ตามทฤษฏี  TPB    

            การวิเคราะหขอมูล หลังใหการแทรกแซงหกเดือน พบวา กลุมทดลองมีความรู
เรื่องอาหารกับการควบคุมน้ําหนักมากกวากลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) (ตารางที่ 2) หลังการ
แทรกแซงสามเดือนและหกเดือน พบวา กลุมทดลองมี
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร ความตั้งใจในการควบคุม
น้ําหนัก และการรับรูความสามารถของตนเองในการควบคุม
น้ําหนัก (เมื่อปรับดวยตัวแปรรวม) มากกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปนที่นาสังเกตวา ในกลุมทดลอง
ทั้งสามตัวแปรมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากหลังการแทรกแซงสิ้นสุด  

          ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก  คาความถี่  รอย
ละ คาเฉล่ีย เพ่ือแจกแจงลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม การเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปร
ตามใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนชนิดที่มีการวัดซ้ํา 
(repeated measures ANOVA) โดยควบคุมตัวแปรรวมคือ 
น้ําหนัก จํานวนครั้งของการชั่งน้ําหนัก ประวัติการควบคุม
น้ําหนัก และคาคะแนนรวมจากแบบสอบถาม TPB ที่
จุดเริ่มตนการศึกษา การวิเคราะหใชเทคนิค intention to 
treat ในการวิเคราะห (ณ เวลาสามเดือน) และระดับของตัวแปรจะลดลง ณ เวลา 
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   ตารางที่  1.  คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ณ จุดเริ่มตนการศึกษา

 

 
หกเดือน  ซึ่ งแสดงถึงการจางหายไปของผลของการ
แทรกแซง อยางไรก็ตาม การแทรกแซงยังคงมีผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ เวลาหกเดือน 

การแทรกแซงไมมีผลตอทัศนคติตอการควบคุม
น้ําหนัก กลุมทดลองรูสึกวาการลดน้ําหนักนั้นเปนบรรทัดฐาน
มากกวากลุมควบคุมทั้งกอนและหลังใหการแทรกแซง ความ
แตกตางระหวางกลุมยังคงพบ และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ณ 
เวลาสามเดือนและหกเดือน (ตารางที่ 2) 
 
ผลลัพธทางคลินิก และกิจกรรมจากสมุดบันทึกกิจกรรม 

กลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในเรื่องน้ําหนักตัว  ความยาวรอบเอว และ
ดัชนีมวลกาย (BMI) ในทุกชวงเวลาที่ทําการศึกษา (ตารางที่
3) อยางไรก็ตาม ที่เวลาสามเดือนหลังการแทรกแซง กลุม 

 
ทดลองมีน้ําหนักตัว ความยาวรอบเอว และดัชนีมวลกาย
ลดลงแมวาจะไมแตกตางจากกลุมควบคุม แต ณ เวลาหก
เดือนหลังใหการแทรกแซง น้ําหนักตัว ความยาวรอบเอว 
และดัชนีมวลกายมีระดับพอ ๆ กับคาเริ่มตน  

พฤติกรรมการออกกําลังกายระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
แตจํานวนครั้งในการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการควบคุม
น้ําหนักจากสื่อตาง ๆ ของกลุมควบคุมมีคามากกวากลุม
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ที่ 3 เดือน  ซึ่ง
อาจทําใหคะแนนความรูเร่ืองอาหารกับการควบคุมน้ําหนัก
ของกลุมควบคุมเพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 2) แตก็ยังนอยกวากลุม
ทดลองที่ไดรับความรูโดยการแทรกแซง สวนที่เวลาหกเดือน 
กลุมทดลองมีคาเฉล่ียจํานวนครั้งในการไปงานเลี้ยงสังสรรค 
หรือการรับประทานอาหารกับเพ่ือนกลุมใหญ มากกวากลุม

 

ลักษณะประชากร 
กลุมทดลอง 

(N=35) 
กลุมควบคุม 

(N=35) 
p - value 

เพศหญิง (รอยละ) 33 (94.3) 
อายุ+SD 19.69+0.93 

33 (94.3) 
19.29+0.93 

1.00 
0.76 

 
17 (48.6) 
11 (31.4) 

ชั้นป (รอยละ) 
   ชั้นปที ่1 
   ชั้นปที ่2 
   ชั้นปที ่3 7 (20.0) 

 
6 (17.1) 
23 (65.7) 
6 (17.1) 

0.008 
 

คาใชจายรายเดือน (รอยละ) 
   < 5,000 บาท 
   > 5,000 บาท 
เคยพยายามควบคุมน้ําหนักตัว (รอยละ) 
วิธีการควบคุมน้ําหนักตัวที่เคยใช (รอยละ) 
   ควบคุมอาหาร 
   ทํากิจกรรมที่ตองออกแรง 
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร) 
น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 
ความยาวรอบเอว (นิ้ว) 
ความสูง (เมตร) 
จํานวนครั้งในการชั่งน้ําหนัก/สัปดาห 

 
19 (54.3) 
16 (45.7) 
27 (77.1) 

 
30 (85.7) 
18 (51.4) 

27.22+3.49 
70.15+13.91 
34.93+3.65 
1.60+0.08 
1.43+0.74 

น้ําหนักตัวที่ตองการ (กิโลกรัม) 53.26+10.78 

 
12 (34.3) 
23 (65.7) 
27 (77.1) 

 
33 (94.3) 
10 (28.6) 

26.13+ 3.53 
65.37+ 11.70 
34.21+ 3.46 
1.58+0.09 
1.91+ 0.85 

55.74+10.70 

0.092 
 
 

1.00 
 

0.23 
0.051 
0.20 
0.13 
0.40 
0.28 
0.01 
0.33 
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ตารางที่ 2.  ผลของโปรแกรมควบคุมน้ําหนักตอความรูเร่ืองอาหารและตัวแปรตามคะแนน TPB ในกลุมควบคุม (N=35) และกลุม
ทดลอง (N=35) 

กอนใหความรู  
คาเฉล่ีย±SE1

3 เดือน 
คาเฉล่ีย±SE1

6 เดือน 
 คาเฉล่ีย±SE1ตัวแปรที่ศึกษา 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
ความรู       

อาหารกับการควบคุม
น้ําหนัก 

10.74±0.48 10.92±0.48 12.85±0.27 12.26±0.27 13.16±0.322 11.07±0.32 

คะแนน TPB       
พฤติกรรม 
(ชวงคะแนน: 0 – 21) 

3.66±0.62 4.89±0.62 11.52±0.852 2.19±0.85 6.98±0.692 2.48±0.69 

ความตั้งใจ  
(ชวงคะแนน: -9 – 9) 

2.20±0.47 2.46±0.47 7.26±0.592 0.49±0.59 3.57±1.002 -1.00±1.00 

การรับรูความสามารถ
ตนเอง    
(ชวงคะแนน: -9 – 9) 

2.42±0.53 1.70±0.53 3.54±0.542 -0.28±0.54 2.53±0.612 0.02±0.61 

ทัศนคติ   
(ชวงคะแนน: -9 – 9) 

4.37±0.57 5.23±0.57 6.21±0.62 4.67±0.62 4.03±0.73 4.68±0.73 

บรรทัดฐานของบุคคล 
     ชวงคะแนน: -9 – 9) 

3.32±0.453 1.68±0.45 4.85±0.782 -0.25±0.78 2.58±0.983 -1.47±0.98 

1: คาเฉลี่ยเม่ือปรับดวยตัวแปรรวม±คาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 
2:  p < 0.01 เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
3:  p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) จาก 0.69 ± 
0.72 วัน/สัปดาห เปน 1.46 ±1.52 วัน/สัปดาห ทั้งนี้อาจ
เปนไปไดวา เกิดการกลับคืนของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
(relapse) เมื่อเวลาผานไป เพราะผลของการแทรกแซงออน
ฤทธิ์ลง หรือตัวอยางในกลุมทดลองเกิดความชะลาใจวาไดใช
วิธีการลดน้ําหนักรวมดวย ทําใหไมระมัดระวังในการปฏิบัติ
ตน 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาครั้งนี้พบวา โปรแกรมควบคุมน้ําหนักที่

พัฒนาขึ้นมีผลใหความตั้งใจในการควบคุมอาหาร การรับรู
ความสามารถของตนเอง ความเชื่อวาสังคมเห็นชอบกับการ
ควบคุมน้ําหนักของตนเอง และพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังทําใหความยาวรอบเอว  

 
น้ําหนักตัว และดัชนีมวลกายลดลงที่ 3 เดือน แตไมถึงระดับ
ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามพบวา เมื่อ ส้ินสุด
โปรแกรม (หกเดือน) ผูเขารวมการศึกษามีแนวโนมของการ
เพ่ิมขึ้นของน้ําหนัก ความยาวรอบเอว และดัชนีมวลกาย 
ผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ (11, 13)  US Institute of Medicine (IOM) 
พบว า  ผู ที่ ผ าน โปรแกรมควบคุ ม นํ้ าหนั กที่ สม บู รณ 
(รับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ําตลอดระยะเวลาการศึกษา 
18 เดือน) จะมีน้ําหนักลดลงรอยละ 10 แตอาจมีน้ําหนัก
กลับคืน 2 ใน 3 ของน้ําหนักที่ลดลงภายใน 1 ป และสวน
ใหญอาจกลับคืนทั้งหมดภายใน 5 ป (13) 

การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดหลายประการ  แมวา
รูปแบบการวิจัยจะเปนการทดลองแบบสุมท่ีมีกลุมควบคุม 
กลุมทดลองและกลุมควบคุมยังไมเสมอเหมือนในทุกประเด็น 
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ตารางที่ 3.  น้ําหนักตัว ความยาวรอบเอว และดัชนีมวลกายในกลุมควบคุม (N=35) และกลุมทดลอง (N=35) 

กอนใหความรู 
(คาเฉล่ีย±SE) 

3 เดือน 
(คาเฉล่ีย±SE) 

 6 เดือน 
 (คาเฉล่ีย±SE) ตัวแปรที่ศึกษา 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
ความยาวรอบเอว (นิ้ว) 
น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 
ดัชนีมวลกาย  
(กิโลกรัม/ตารางเมตร) 

34.27±0.39 
71.26±2.50 
 
27.40±0.68 

34.87±0.39 
64.26±2.50 
 
25.96±0.68 

33.96±0.40 
70.75±2.48 

 
27.04±0.68 

34.98±0.40 
65.02±2.48 

 
26.28±0.68 

34.43±0.38 
71.91±2.48 

 
27.65±0.67 

35.07±0.38 
64.78±2.48 

 
26.18±0.67 

1: คาเฉล่ียเมื่อปรับดวยตัวแปรรวม±คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
 
โดยกลุมควบคุมมีจํานวนครั้งในการชั่งน้ําหนักมากกวากลุม
ทดลอง และเปนนักศึกษาชั้นปที่สองมากกวา จํานวนครั้งใน 
การชั่งน้ําหนักแสดงถึงความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของ
น้ําหนัก และอาจมีผลตอการควบคุมน้ําหนัก (14) นอกจากนี้ 
กลุมทดลองยังมีคะแนนบรรทัดฐานของการควบคุมน้ําหนัก
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่จุดเริ่มตน
การศึกษา อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดควบคุมอิทธิพลของตัวแปร
ดังกลาวในการวิเคราะหขอมูลแลว ผลการวิจัยจึงไมนาจะมี
อคติมากนัก การศึกษาไมสามารถปดบังวากลุมตัวอยางเปน
กลุมทดลองหรือกลุมควบคุม อยางไรก็ตาม การประเมิน
ผลการวิจัยทําโดยการรายงานของตัวอยางเอง และใชการวัด
ที่มีวัตถุวิสัย เชนการวัดน้ําหนัก ดังนั้นการไมปกปดกลุมการ
วิจัยมีผลไมมากนักตอขอสรุปการวิจัย 

ปจจัยภายนอกอื่น ๆ อีกหลายประการอาจมีผลตอ
การศึกษา เชน จํานวนครั้งของการออกกําลังกาย การไดรับ
ขอมูลจากสื่อตาง ๆ ในเรื่องการควบคุมน้ําหนัก และการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุม อยางไรก็ตาม ผูวิจัยได
ชี้ แจงขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางตั้ งแต เริ่ มตน
การศึกษา และกําหนดใหกลุมตัวอยางทั้งหมดบันทึกขอมูล
จํานวนครั้งของการออกกําลังกาย การไดรับขอมูล การ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุม และชนิดของอาหารที่
รับประทานลงในสมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อติดตามผล ในการ
วิจัย พบวา ปจจัยเหลานี้ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุม 
หรือพบความแตกตางที่นอยมาก  

โปรแกรมควบคุมน้ําหนักในการศึกษานี้เนนที่การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยมีลักษณะ
ของการแนะนําและติดตาม โดยไมใชวิธีการบังคับ แตใช
รูปแบบกิจกรรมกลุมรวมกับการศึกษาดวยตนเองโดยสื่อ 
DVD และพัฒนาขอแนะนําตาง ๆ ใหเขากับรูปแบบ

ชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางมากที่สุด ลักษณะดังกลาวทํา
ใหกลุมตัวอยางทุกคนเขารวมการศึกษาจนครบระยะเวลา 
และไมมีรายงานอาการไมพึงประสงคจากการควบคุมอาหาร
ในกลุมทดลอง โปรแกรมควบคุมน้ําหนักมีระยะเวลาในการ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ  3 เดือน หลังจากนั้นจึงทําการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่ 6 เดือน  เวลา 3 เดือนที่
เขารวมโปรแกรมอาจยังไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการควบคุมอาหาร
เพ่ือการควบคุมน้ําหนักเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอที่จะ
ทําใหสามารถคงน้ําหนักตัวที่ลดลงนั้นไวไดนาน ดังนั้นจึง
ควรมีการพัฒนางานวิจัยที่มีการทํากิจกรรมท่ีตองออกแรง
รวมดวย เพ่ือการคงน้ําหนักตอไป 

 

สรุป 
   โ ป ร แก รมค วบคุ ม น้ํ า หนั ก ที่ เ น น เ รื่ อ ง ก า ร

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในนิสิตที่มี
น้ําหนักเกิน  หรือเปนโรคอวน สามารถเพิ่มความรูความ
ตั้งใจในการควบคุมอาหาร การรับรูความสามารถของตนเอง 
แรงสนับสนุนจากสังคม และพฤติกรรมการควบคุมอาหารให
ดีขึ้น แตยังไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการควบคุมน้ําหนักในชีวิตประจําวัน ดังนั้นจึงควร
มีการพัฒนางานวิจัยเพ่ือการคงน้ําหนักตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
   ผู วิ จั ยขอขอบคุณมหาวิทยา ลัยมหาสารคามที่
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณ
หัวหนางานพัฒนานิสิตและวินัยนิสิต สํานักกิจการหอพัก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใหการสนับสนุนสถานที่ใน
การศึกษาในครั้งนี้ 

41 



Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 2 No 1 Jan-Jun 2010 

เอกสารอางอิง 
1. National Health and Nutrition Examination Survey. 

Plan and operation of the Third National Health and 
Nutritional Examination Survey [online]. 1999 [cited 
2008 Dec 5] Available from: URL: 
http://www.faqs.org/nutrition /Met-Obe/National-
Health-and-Nutrition-Examination-Survey-
NHANES.htm. 

2. Aekplakorn  W,  Chaiyapong Y, Nesl B, 
Chariyalertsak S, Kunanusont C, Phoolcharoen W, 
et al. Prevalence and determinants of overweight 
and obesity in  Thai adult. J Med Assoc Thai 2004; 
87: 685- 93. 

3. รัชนีบูลย เงินวิลัย. ระดับไขมัน กลูโคสในซีรัม ความดัน
โลหิตและพลังงานที่ไดรับในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอวน. 
[วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต] กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2539. 

4.   วลัยทิพย สาชลวิจารณ. พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไอ
ที. การประชุมวิชาการโภชนาการกินอยางไรปลอดภัย
ในยุคไอที; 20 -21 มิถุนายน 2539; กรุงเทพฯ. สมาคม
โภชนาการฯ; 2539. 

5.  The Obesity Task Force of the National Heart Lung, 
and Blood Institute. Clinical guidelines on the 
identification, evaluation, and treatment of 
overweight and obesity in adults-the evidence 
report. Obes Res 1998; 6: 51S-209S. 

6. The Western Pacific Region, World Health 
Organization, International Associates for the Study 
of Obesity, International Obesity Task Force. The 
Asia-Pacific Perspective: redefining obesity and its 
treatment.  Health communication Australia; 2000; 
Melbourne; 2000. 

7.   Glanz K, Rimer B, Lewis F. Health behavior and 
health education. 3rd ed. San Francisco: Jossey-
Bass; 2002. 

8.  Conner M, Norman P, Bell R. The theory of planned 
behavior and healthy eating. Health Psychol 2002; 
21: 194-201. 

9.  Povey R, Conner M, Sparks P, James R, Shepherd 
R. Application of the theory of planned behaviour to 
two dietary behaviors: roles of perceived control 
and self-efficacy Br J Health Psychol 2000; 5:121-
39. 

10.  Bogers RP, Brug J, van Assema P, Dagnelie PC. 
Explaining fruit and vegetable consumption: the 
theory of planned behaviour and misconception of 
personal intake levels. Appetite 2004; 42: 157-66. 

11. Waleekhachonloet OA, Limwattananon C, 
Limwattananon S, Gross CR. Group behavior 
therapy versus individual behavior therapy for 
healthy dieting and weight control management in 
overweight and obese women living in rural 
community. ORCP 2007; 1: 223-32. 

12. Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 
3: A flexible statistical power analysis program for 
the social, behavioral, and biomedical sciences. 
Behav Res Methods 2007; 39: 175-91. 

13. Anderson  JW, Vichitbandra S, Qian W, Kryscio RJ. 
Long-term weight maintenance after an intensive 
weight-loss program . JACN 1999; 18: 620–27. 

14. Linde JA, Jeffery RW, French SA, Pronk NP, Boyle 
RG. Self-weighing in weight gain prevention and 
weight loss trial.  Ann Behav Med 2005; 30: 210-6. 

 

42 



วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 2 เลมที่ 1 มค.-มิย. 2553 

  http://portal.in.th/tjpp                                                                                                                                     

43 

ภาคผนวก 
แบบสอบถาม  (TPB diet questionnaire) 

 
คําถาม 1-3  ประเมินพฤติกรรมการควบคุมอาหาร  
1. ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา  ทานไดควบคุมอาหารในแตละวันเพ่ือควบคุมน้ําหนัก  รวมแลวประมาณกี่วัน? (0 – 7) 
ทุกวัน เกือบทุกวัน สวนใหญ ประมาณครึ่ง

เดือน 
หลายวันแตไม
ถึงครึ่งเดือน 

ไมกี่วัน 1 วัน ไมเคยเลย 

2. ในชวง 7 วันที่ผานมา  ทานไดควบคุมอาหารในแตละวันเพ่ือควบคุมน้ําหนัก  บอยแคไหน? ……….วัน  (0 – 7) 
 3. ใหทานประเมินวาโดยปกติตัวทานไดควบคุมอาหารในแตละวันเพ่ือควบคุมน้ําหนักมากนอยแคไหน  (0 – 7) 

 
ควบคุมไดดีที่สุด                                                                                           ไมควบคุมเลย 

         7 6 5 4 3 2 1 0   
  

คําถาม 4-6  ประเมินความตั้งใจในการควบคุมอาหาร    (-3 – 3 ) 
4. ทานตั้งใจที่จะควบคุมอาหารในแตละวันเพ่ือควบคุมน้ําหนัก  
5. ทานตองการควบคุมอาหารในแตละวันเพ่ือควบคุมน้ําหนัก  
6. ทานพยายามหาวิธีควบคุมอาหารซึ่งเหมาะกับตัวทานเพื่อควบคุมน้ําหนัก   
 ขอ 4-6 มีคําตอบใหเลือกดังนี้ 

จริง ไมจริง 
มาก ปานกลาง เล็กนอย 

ไมแนใจ 
เล็กนอย ปานกลาง มาก 

 
คําถาม 7-9  ประเมินการรับรูความสามารถของตนเองในการควบคุมอาหาร   (-3 – 3 ) 
7. ทานคิดวามีความเปนไปไดแคไหนที่ทานจะควบคุมอาหารในแตละวันไดสําเร็จหากทานตั้งใจทํา 
เปนไปไดมาก
ที่สุด 

เปนไป
ไดมาก 

เปนไปได
คอนขางมาก 

เปนไปได 
ปานกลาง 

เปนไปไดบาง เปนไปได 
นอยมาก 

เปนไปไมไดเลย 

8.  ทานเชื่อวาจะสามารถบังคับตัวทานเองเรื่องการกินอาหารในแตละวันไดมากนอยแคไหน 
บังคับไดมาก
ที่สุด 

บังคับได
มาก 

บังคับได
คอนขางมาก 

บังคับได 
ปานกลาง 

บังคับไดบาง บังคับได 
นอยมาก 

บังคับไมไดเลย 

9.  ถึงทานตั้งใจควบคุมอาหารในแตละวัน  ทานก็คงทําไมสําเร็จเพราะมีหลายอยางมารบกวน  
จริง ไมจริง 

มาก ปานกลาง เล็กนอย 
ไมแนใจ 

เล็กนอย ปานกลาง มาก 
 
คําถาม 10-12   ทัศนคติในการควบคุมอาหาร  (-3 – 3 ) 
10. การควบคุมอาหารในแตละวันเพ่ือควบคุมน้ําหนัก  เปนส่ิงที่..................สําหรับทาน    

มีประโยชน ไมมีประโยชน 
มาก ปานกลาง เล็กนอย 

ไมแนใจ 
เล็กนอย ปานกลาง มาก 

 
 



Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 2 No 1 Jan-Jun 2010 

44 

11. การควบคุมอาหารในแตละวันเพ่ือควบคุมน้ําหนัก  เปนส่ิงที่..................สําหรับทาน   
ดี แย 

มาก ปานกลาง เล็กนอย 
เฉยๆ 

เล็กนอย ปานกลาง มาก 
12. การควบคุมอาหารในแตละวันเพ่ือควบคุมน้ําหนัก  เปนส่ิงที่..................สําหรับทาน   

สําคัญ ไมสําคัญ 
มาก ปานกลาง เล็กนอย 

ไมแนใจ 
เล็กนอย ปานกลาง มาก 

 
คําถาม 13-15  ประเมินพฤติกรรมของคนทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร   (-3 – 3 ) 
13.  ใครๆ ก็คิดวาทานควรควบคุมอาหารเพื่อควบคุมน้ําหนัก  
14.  คนสวนใหญที่ทานสนิทสนม อยากใหทานควบคุมอาหารเพื่อควบคุมน้ําหนัก   
15.  ถาใครเปนเหมือนทาน (รูปราง น้ําหนัก อายุ สภาพแวดลอม และอ่ืนๆ เหมือนทานทุกอยาง) เขาก็คงจะพยายามควบคุม
อาหารเพื่อควบคุมน้ําหนัก  
 ขอ 13-15 มีคําตอบใหเลือกดังนี้ 

จริง ไมจริง 
มาก ปานกลาง เล็กนอย 

ไมแนใจ 
เล็กนอย ปานกลาง มาก 

 
แบบเก็บขอมูลความรูเร่ือง  อาหารกับการควบคุมนํ้าหนักของผูเขารวมการวิจัย 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

(คําตอบมีสองตัวเลือกคือ ใชและไมใช) 
1. สาเหตุสําคัญที่ทําใหน้ําหนักตัวเพ่ิมขึ้นเกิดจากความไมสมดุลระหวางพลังงานที่ไดรับกับพลังงานที่ใช 
2. ภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานหรืออวนเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนหลายชนิด เชนความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน
ในเลือดสูง 
3. ส่ิงที่สําคัญในการที่ทานจะควบคุมน้ําหนักในระยะยาวไดคือการปรับพฤติกรรม  
4. เปาหมายในการลดน้ําหนักในชวงระยะเวลา 6 เดือน คือ ลดน้ําหนักลงรอยละ 10  ของน้ําหนักตัวเริ่มตน   
5. อาหารหมวดคารโบไฮเดรต  ในปริมาณอาหารที่เทากันพบวา พลังงานที่ไดรับจากขาวเหนียว > ขาวสวย >  เสนหมี่ขาวลวก > 
ขนมจีน 
6. ในปริมาณอาหารที่เทากัน เน้ือปลาเปนอาหารที่ใหพลังงานต่ําเมื่อเทียบกับไกหรือหมูหรือเนื้อวัว   
7. กลุมผลไมที่ใหพลังงานต่ํา ไดแก  แตงโม แตงไทย ชมพู และแหว 
8. พลังงานจากของหวานสวนใหญเปนพลังงานจากคารโบไฮเดรตและไขมัน   
9. การอิ่มดวยอาหารประเภทผักจะชวยควบคุมน้ําหนักไดมากกวาการอิ่มดวยอาหารประเภทขาวหรือแปง 
10. การควบคุมอาหารโดยลดปริมาณอาหารซึ่งยังไดรับสารอาหารครบ 5 หมู จะทําใหเกิดผลดีตอรางกายมากกวาผลเสีย 
11. การรับประทานอาหารมื้อเย็น  ควรรับประทานกอนเวลานอนอยางนอย 2 ชั่วโมง 
12. การดื่มแอลกอฮอล  ซึ่งจะกระตุนความอยากอาหาร  และแอลกอฮอลยังใหพลังงานใกลเคียงกับไขมัน  ดังนั้นจึงควรหลีกเล่ียง 
13. การงดอาหารเชาเสมอ  ๆ  จนเปนนิสัยจะลดอัตราการเผาผลาญพลังงานจากปกติ  1-5 %  ซึ่งอาจมีผลทําใหน้ําหนักเพ่ิมขึ้นได  
4  กิโลกรัม  ใน  1  ปแมวาจะไมไดรับประทานอาหารเพิ่ม  ดังนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารเชา 
14.การอดอาหารเปนวิธีลดน้ําหนักที่เหมาะสมมากที่สุด 
15. เมื่อลดน้ําหนักไดตามตองการแลว ก็ไมจําเปนตองควบคุมอาหารอีก 
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Effect of the Weight Control Program Focusing on the Modification of  

Eating Behavior in the Overweight or Obese University Students. 

Pattarachittra Samanchat, On-anong Waleekhachonloet, Bussaba Towanna 
 

Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University 

 

Abstract 
Objectives:  To examine the effects of the weight control program focusing on the modification of eating 

behavior in the overweight or obese students residing in the dormitory of Mahasarakham University. Method: The study 
was a randomized controlled trial in 70 participants with body mass index (BMI) at least 23 kg/m2. The subjects were 
randomized into intervention group (N = 35) and control group (N = 35). Three sessions of intervention were delivered to 
the intervention group during three months. Interventions were education, group discussion, distribution of weight control 
education CD and food menu handbook and group activities including “Noi market” tour and supermarket tour. Outcomes 
of the study were changing in knowledge, psychological variables based on theory of planned behavior (TPB), waist, 
weight, and BMI. Results: After three months intervention, the intervention group had significantly higher scores of  
dieting behavior, intention to control weight by healthy dieting, perceived behavioral control, and subjective norm when 
compared with the control group (p<0.01). Three months after intervention, statistically significant reductions in waist, 
weight, and BMI were found in the intervention group (p<0.01). However, no significant differences between groups were 
found. Conclusion:  The weight control program focusing on the modification of eating behavior could improve 
knowledge, intention, behavioral control and healthy eating behaviors. It was also able to reduce waist, weight, and body 
mass index within three months, even thought the reduction did not reach the significant levels. The program could not 
prevent weight regain in long term or three months after the end of the intervention. 
     
Keywords:  weight control program, eating behaviors, overweight, obesity 




