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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงส ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 161 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิต ิT-test  
 ผลการวิจัย พบว่านักศึกษากลุ่มที่มีพฤติกรรมควบคุมน้ าหนักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 92.13 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปี 4 คิดเป็นร้อยละ 40.28 ส่วนใหญ่มีอายุ 22-23 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 ส่วนใหญ่ไม่มีคนอ้วนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 66.67 และส่วนใหญ่ติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนัก คิดเป็นร้อยละ 83.33 เป็นต้น นอกจากนี้ผลวิจัย พบว่านักศึกษากลุ่มที่มี
พฤติกรรมควบคุมน้ าหนักมีคะแนนน้อยในการปฏิบัติตัวเพ่ือการควบคุมน้ าหนักในข้อ การรับประทาน
ยาลดความอ้วน การรับประทานอาหารเสริมเพ่ือการลดน้ าหนัก ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ปฏิบัติ
ตามข้อแนะน าของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ การอดอาหาร และจะรับประทานชดเชยใน
มื้อถัดไป เมื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักระหว่างนักศึกษา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่
ควบคุมน้ าหนัก และกลุ่มควบคุมน้ าหนัก พบว่ามีความแตกต่างของคะแนนฯ ในข้อการรับประทาน
อาหารครบ 3 มื้อ ชั่งน้ าหนัก รับประทานขนมหรืออาหารว่างในตอนกลางคืน ขณะอ่านหนังสือ ปรุง
อาหารรับประทานเอง และกินจุบกินจิบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, นักศึกษา, การควบคุมน้ าหนัก 

 
Abstract 

This study was survey research aiming to study the weight control behaviors of 
the public Health students, faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet 
Rajabhat University. The sample group were enrolled in 1st  to  4th years in semester 1 
of academic year 2015, the sample group were selected by purposive sampling 
consisted 161 students. The data collection instrument was a questionnaire and was 
analyzed by using frequency, percentage, average and standard deviation and T-test. 
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The results were found that students with weight control behaviors is mostly 
female 92.13%, mostly of the 4th year student 40.28%, mostly of 22-23 years old 
37.50%, mostly of obesity people in family 66.67 and mostly of follow the information 
about weight control behaviors 83.33%. In addition the research showed that students 
with weight control behaviors had less score in eating pill for lose weight, eating food 
supplement for lose weight, drinking alcohol, follow the recommended practice from 
doctor or nutrition expert, meal skipping and eating compensation in next meal, then 
comparing the score of control weight behaviors between the two groups of the 
students such as no control body weight and control body weight were found the 
difference in eating three full meals, weighing, eating sweets or snacks at night while 
reading, cooked by themselves and eating so much significantly at level 0.05.  
Keywords: behaviors, students, weight control 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วัยรุ่นไม่ว่าหญิง หรือชายต่างก็ให้ความส าคัญกับรูปร่างและความสวยงาม ประกอบกับ
ค่านิยม และทัศนคติของสังคมที่นิยมคนที่มีรูปร่างผอมบางว่าเป็นคนบุคลิกภาพดี คนอ้วนจึงถูก
ล้อเลียน ถูกตั้งฉายา หรือถูกเพ่ือนรังแกตั้งแต่วัยเด็ก เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่จะพัฒนาความไม่พึงพอใจใน
รูปร่างตนเองจากหลายเหตุผล อันน าไปสู่การพยามควบคุมน้ าหนักของตนเองตลอดเวลา (สมทรง 
สมควรเหตุ, 2541) แม้ว่าวัยรุ่นตระหนักถึงโรคเรื้อรังหลายชนิดเกิดจากการอ้วน เช่น โรคหัวใจ 
เบาหวาน ฯลฯ และยังทราบว่าการออกก าลังกาย  การบริโภคผักและผลไม้ ช่วยควบคุมน้ าหนัก และ
ลดความอ้วนได้ แต่ยังมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องว่าวิธีการควบคุมน้ าหนัก และลดความอ้วนที่ดีต้องไปใช้
บริการคลินิกลดความอ้วน (สมศักดิ์ ถิ่นขจี และพูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ , 2555) การเลือกใช้วิธีการควบคุม
น้ าหนักที่ไม่เหมาะสมในวัยนี้อาจน ามาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ผลต่อการเจริญเติบโตท าให้
ร่างกายแคระแกรน ไม่ได้สัดส่วน หรือการท างานของสมองที่ส่งผลต่อการเรียนที่ตกต่ า และสุขภาพ
ทางจิตโดยผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 19.68 จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บข้อมูลมีความไม่พึงพอใจใน
รูปร่างของตนเองสูงมากซึ่งมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นกลุ่มอาการผิดปกติในการกิน (eating 
disorder) เช่น อะนอเร็กเซีย เนอโวซา (anorexia nervosa) พฤติกรรมการแสดงออกในการปฏิเสธ
การกินอาหาร และบูลิเมีย เนอโวซา (bulimia nervosa) พฤติกรรมการแสดงออกในการอยากกิน
อาหารแบบบังคับตัวเองไม่ได้ ท าให้กินมากเกินไปจึงต้องล้วงคอให้อาเจียน หรือใช้ยาถ่ายหลังมื้อ
อาหารเพราะกลัวอ้วน และยังพบว่าร้อยละ 5.02 ของนักศึกษาหญิงที่มีทัศนคติ และพฤติกรรมการ
กินที่ผิดปกติสูงจะมีความเสี่ยงต่อการมีอาการผิดปกติในการกินได้  (คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาการมีพฤติกรรมการควบคุม
น้ าหนักไม่เหมาะสมในวัยรุ่นอยู่ แต่ยังเป็นข้อมูลที่ไม่แน่นอน ตลอดจนวัยรุ่นเป็นวัยที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ วัยรุ่นที่สุขภาพดีย่อมไม่เกิดภาระ และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ
ให้กลุ่มคนวัยนี้ให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิด
หลักสูตรที่ท าการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คือ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์โดยมุ่งหวัง
ผลิตบัณฑิตที่เป็นแกนน าด้านสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับประชาชน ปัญหาสุขภาพที่
วัยรุ่นเผชิญรวมทั้งประชาชนในชุมชนประสบมาก ได้แก่ ปัญหาเรื่องการมีภาวะโภชนาการเกิน และ
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โรคอ้วน อันน าไปสู่การมีพฤติกรรมลดน้ าหนัก หรือควบคุมน้ าหนักที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเพ่ือป้องกัน
การเกิดปัญหาสุขภาพอันอาจเกิดจากการมีพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักที่ไม่เหมาะสม และเป็น
แนวทางในการเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาทางด้านสุขภาพ และการสาธารณสุขที่จะเป็นผู้น าทางด้าน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะการวางแผนให้ความรู้ 
ค าแนะน าในการควบคุมน้ าหนักจึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจ า 
ปีการศึกษา 2558 ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 166 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกอย่าง
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามคุณสมบัติดังนี้ คือ มาเรียนในวันที่ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 161 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ในในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ประกอบด้วยเพศ ระดับชั้นปี อายุ 
ครอบครัวมีคนอ้วน พฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก และการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนัก 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก ประกอบด้วย 17 ค าถาม ลักษณะ
ค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีคะแนน 1-5 คะแนน คือ ไม่เคยปฏิบัติ นานๆ ครั้ง 
บ่อย ค่อนข้างบ่อย และเป็นประจ า มีค่าความเชื่อมัน (Cranach alpha) เท่ากับ 0.78  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษาโดยใช้สถิติทดสอบที 
(independent sample T-test) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 161 คน เป็นนักศึกษากลุ่มควบคุมน้ าหนัก คิดเป็น

ร้อยละ 44.72 ซึ่งในกลุ่มควบคุมน้ าหนักนี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.11 ส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 40.28 ส่วนใหญ่อายุ 22-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วน
ใหญ่ไม่มีคนอ้วนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 66.67 และส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุม
น้ าหนัก คิดเป็นร้อยละ 83.33 เป็นต้น ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

 
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษา 

ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษา 
พบว่านักศึกษากลุ่มควบคุมน้ าหนักมีคะแนนเฉลี่ยน้อยในการปฏิบัติตัวในเรื่องการรับประทานยาลด
ความอ้วน (x̅ = 0.60, S.D. = 1.05) การรับประทานอาหารเสริมเพ่ือการลดน้ าหนัก (x̅ = 0.74, S.D. 
= 1.25) ด่ืมเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์  (x̅ = 1.21, S.D. = 1.53) ปฏิบัติตามข้อแนะน าของแพทย์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ (x̅ = 1.15, S.D. = 1.08) การอดอาหาร และจะรับประทานชดเชยในมื้อ
ถัดไป (x̅ = 1.49, S.D. = 1.02) และพบความแตกต่างระหว่างคะแนนพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก
ของนักศึกษา 2 กลุ่ม ในเรื่องการรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ชั่งน้ าหนัก รับประทานขนม หรือ
อาหารว่างในตอนกลางคืน ขณะอ่านหนังสือ ปรุงอาหารรับประทานเอง และกินจุบกินจิบ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 เป็นต้น แสดงข้อมูลดังตารางที่ 2 

 
 
 

 

ข้อมูลทั่วไปของ 
นักศึกษา 

ไม่ควบคุมน้ าหนัก (n=89) ควบคุมน้ าหนัก (n=72) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ     
    ชาย 7 7.87 10 13.89 
    หญิง 82 9.13 62 86.11 
2. ระดับชั้นปี     
    ปี 1 16 17.98 16 22.22 
    ปี 2 17 19.10 16 22.22 
    ปี 3 24 26.97 11 15.28 
    ปี 4 32 35.96 29 40.28 
3. อายุ     
    18-19 ปี 23 25.84 20 27.78 
    20-21 ปี 40 44.94 25 34.72 
    22-23 ปี 26 29.31 27 37.50 
4. ครอบครัวมีคนอ้วน     
    มี 28 31.46 24 33.33 
    ไม่มี 61 68.54 25 66.67 
5. ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการ 
    ควบคุมน้ าหนัก 

    

    ติดตาม 32 35.96 60 83.33 
    ไม่มี 57 64.04 12 16.67 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนักศึกษาระหว่างนักศึกษา
กลุ่มไม่ควบคุมน้ าหนัก และควบคุมน้ าหนัก 

พฤติกรรม 
การควบคุมน้ าหนัก 

คะแนนพฤติกรรม 
ไม่ควบคุมน้ าหนัก 

(n=89) 
ควบคุมน้ าหนัก 

(n=72) 

x̅ S.D. 
แปล 
ความ x̅ S.D. 

แปล 
ความ 

1. ท่านรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ 2.47 1.14 ดี 2.86 1.03 ดี* 
2. ท่านอดอาหาร 1.46 1.12 น้อย 1.49 1.02 น้อย 
3. ท่านรับประทานยาลดความอ้วน 0.61 0.99 น้อย 0.60 1.05 น้อย 
4. ท่านรับประทานอาหารเสริมเพ่ือ 
   การลดน้ าหนัก 

0.65 1.11 น้อย 0.74 1.25 น้อย 

5. ท่านปฏิบัติตามข้อแนะน าของ 
   แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน 
   โภชนาการ 

1.11 0.99 น้อย 1.15 1.08 น้อย 

6. ท่านรับประทานอาหารตาม 
   ค าแนะน าจากเพ่ือนหรือบุคคลที่ 
   รู้จัก 

1.33 0.92 น้อย 1.53 0.90 ปานกลาง 

7. ท่านชอบรับประทานอาหารกับ 
   เพ่ือนๆ 

2.61 0.94 ดี 2.43 0.94 ปานกลาง 

8. ท่านรับประทานอาหารเมื่อหิว 2.69 0.92 ดี 2.46 0.88 ปานกลาง 
9. ท่านดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.24 0.97 น้อย 1.21 1.53 น้อย 
10. ท่านดื่มน้ าก่อนรับประทานอาหาร 1.97 1.23 ปานกลาง 2.24 1.23 ปานกลาง 
11. ท่านชั่งน้ าหนัก 1.85 1.14 ปานกลาง 2.26 1.18 ปานกลาง* 
12. ท่านรับประทานอาหารขณะดูทีวี 2.10 1.04 ปานกลาง 1.81 0.98 ปานกลาง 
13. ท่านรับประทานขนมหรืออาหาร 
     ว่างในตอนกลางคืน ขณะอ่าน 
     หนังสือ 

2.20 0.96 ปานกลาง 1.81 0.01 ปานกลาง* 

14. ท่านปรุงอาหารรับประทานเอง 1.62 1.06 ปานกลาง 1.99 1.04 ปานกลาง* 
15. ท่านงดรับประทานอาหารหลัง  
     21.00 น. 

1.57 1.11 ปานกลาง 1.90 0.99 ปานกลาง 

16. ท่านอดอาหารและจะ 
     รับประทานชดเชยในมื้อถัดไป 

1.58 1.47 ปานกลาง 1.49 1.02 น้อย 

17. ท่านกินจุบกินจิบ 2.17 0.98 ปานกลาง 1.81 0.88 ปานกลาง* 
* T-test, P-value < 0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนัก พบได้ทั้งในนักศึกษาหญิง และชายโดยเฉพาะ
ในผู้หญิง ผู้หญิงที่เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นคนที่อ้วน หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนอ้วน 
เช่น ครอบครัว โดยให้ความสนใจที่จะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการลดน้ าหนักจากช่องทางต่างๆ ซึ่งใน
ปัจจุบัน ไม่ว่าข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาได้ด้วยตนเอง เช่น จากวารสารวิชาการ ต ารา 
หนังสือ วิทยุ หรือโทรทัศน์ นอกจากนี้ช่องทางที่นิยมในปัจจุบันส าหรับนักศึกษา หรือวัยรุ่นที่ต้องการ
ข้อมูลเพ่ือการลดน้ าหนัก หรือควบคุมน้ าหนัก เช่น จากเว็บไซต์ซึ่งอาจแฝงมาด้วยการโฆษณา และมี
ความมุ่งหมายทางการค้า มากกว่าสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุม
น้ าหนักของนักศึกษาระหว่างนักศึกษากลุ่มไม่ควบคุมน้ าหนัก และควบคุมน้ าหนัก  ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่านักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักบางประการไม่
ถูกต้องอันมาจากการขาดซึ่งองค์ความรู้ที่แท้จริงในการจัดการปัญหาน้ าหนักตัวเอง  เช่น มีพฤติกรรม
การรับประทานยาลดความอ้วน การรับประทานอาหารเสริมเพ่ือการลดน้ าหนัก ดื่มเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ ไม่ค่อยปฏิบัติตามข้อแนะน าของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ รับประทาน
อาหารไม่ครบ 3 มื้อ ใช้วิธีการอดอาหาร และจะรับประทานชดเชยในมื้อถัดไป ไม่ค่อยชั่งน้ าหนัก และ
รับประทานขนม หรืออาหารว่างในตอนกลางคืน ขณะอ่านหนังสือ กินจุบจิบ และไม่ได้ปรุงอาหาร
รับประทานเอง ซึ่งอาจมาจากการที่ส่วนใหญ่นักศึกษาอยู่หอพัก การประกอบอาหารกินเองอาจไม่
สะดวกเท่าการซื้ออาหารปรุงส าเร็จจากร้านค้า หรือร้านสะดวกซื้อที่อยู่รอบบริเวณที่พัก ซึ่งในร้าน
สะดวกซื้อบางประเภทมีผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนักจ าหน่าย การหาซื้อได้ง่ายนั้นเอ้ือต่อการทดลองใช้เพ่ือ
ลดน้ าหนักโดยเฉพาะในวัยที่รักสวยรักงาม  ให้ความส าคัญกับรูปร่าง หน้าตา และมีอิสระทางการเงิน
ในการใช้จ่าย นอกจากนี้มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาโดยพบว่าวัยรุ่น และ
เยาวชนไทยมีวิธีการต่างๆ ในการลดน้ าหนักที่ไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัย เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และ
ให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ภายนอก และมีความไม่พึงพอใจ ในรูปร่าง ส าหรับแนวทางในการมี
พฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาที่เป็นวัยรุ่นท าได้โดยเริ่มจากสิ่งที่ส าคัญ คือ 
การตั้งใจอย่างแน่วแน่และเลือกใช้วิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย เช่น การควบคุมพลังงานที่ได้รับจากการ
รบัประทานอาหาร และการออกก าลังกายอย่างสมดุล และเหมาะสม (ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์, 2555) 
แต่ที่ส าคัญที่สุด คือ การมีทัศนคติที่ดีต่อรูปร่างตนเอง (สุรีรัตน์ ฉันทกูล, 2554; รัชดา เป็นพร้อม, สิริ
ลักษณ์ ศรีฉ่ า และธีรภัทร ชัยจินดารัตน์, 2550) และทราบถึงภาวะโภชนาการของตัวเองโดยการชั่ง
น้ าหนัก แล้วน ามาเทียบกับส่วนสูงค านวณเป็นค่าดัชนีมวลกาย การทราบภาวะโภชนาการของตนเอง
จะน าไปสู่การหาวิธีปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมน้ าหนักอย่างเหมาะสมต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรจัดกิจกรรมการฝึกอบรมนักจัดการสุขภาพโดยเน้นประเด็นพฤติกรรมการควบคุม
น้ าหนักที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น เช่น การรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ชั่งน้ าหนัก รับประทานขนม 
หรืออาหารว่างในตอนกลางคืน ขณะอ่านหนังสือ ปรุงอาหารรับประทานเอง และกินจุบกินจิบ เพ่ือ
เพ่ิมเติมความรู้ถึงผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความอ้วน และการควบคุมน้ าหนัก และทักษะให้กับตัว
นักศึกษาแกนน าเอง และขยายผลให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ  
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 2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักให้กับนักศึกษา เช่น การจัด
กิจกรรม “มุมวัยรุ่นหุ่นดี” โดยมีกระจก หรืออุปกรณ์การชั่งน้ าหนักให้บริการนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
ได้ชั่งน้ าหนัก เพ่ือให้รู้การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักของตนเองมากขึ้น โมเดลอาหารว่างที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และการให้ค าปรึกษาทางการรับประทานอาหารที่เหมาะสม  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้ มีการรวบรวมข้อมูลเฉพาะนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์เท่านั้น
การศึกษาต่อไปควรศึกษาให้ครอบคลุมในนักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือหาความชุกของปัญหาใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส าหรับการวิจัยนี้สรุปได้ว่ามีปัญหาการมีพฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักที่ไม่
เหมาะสมในนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์อยู่ ซึ่งควรได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ และ
ทักษะทางด้านนี้ต่อไป  
 2. ประเมินภาวะโภชนาการของนักศึกษาเพ่ือศึกษาแบ่งกลุ่มระหว่างนักศึกษาที่มีภาวะอ้วน
หรือภาวะโภชนาการเกิน กับนักศึกษาที่มีภาวะโภชนาการปกติเพ่ือดูแนวทางในการควบคุมน้ าหนัก 
หรือการลดน้ าหนัก 
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