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Original article
Instructional Media for Diet Control in Overweight Young Adults
Uraiporn Booranasuksakul*, Alongkote Singhato, Narisa Rueangsri, Piyapong Prasertsri
Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University
ABSTRACT
Overweight and obesity are major global health concerns. One of major risk factors of
obesity is excessive caloric intake for an extended period. Producing instructional media for counting
food energy and nutrients may assist in daily food portion control for obesity prevention. This research
conducted in 30 university students with overweight (Body mass index: BMI; 23.0 - 24.9 kg/m2). This
study was divided into 3 periods; the first period was the surveillance of popular foods consumed by
students in Burapha University; the second was creating the food instructional media second period
was the development of the food instructional media; third period was the intervention (nutrition
education). The participants were tested the nutritional knowledge before, immediately after, and one
week follow-up after the intervention. The satisfaction evaluation of the instructional media was
collected only after the intervention (p<0.05). The result showed that the nutritional knowledge of
participants after the intervention and follow up one week were significantly higher than before the
intervention (p<0.05). Also, the satisfaction score for the media was high (4.6/5.0). In conclusion, the
instructional media, expected to educate young adults with overweight about dietary energy intake
control, improved nutritional knowledge after the intervention and one week of follow-up.
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นิพนธ์ต้นฉบับ
สื่อการสอนด้านการควบคุมอาหารสาหรับผูใ้ หญ่ตอนต้นที่มีภาวะน้าหนักเกิ น
อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล*, อลงกต สิ งห์โต, นริ ศา เรืองศรี, ปิ ยะพงษ์ ประเสริ ฐศรี
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนเป็ นปจั จัยเสีย่ งด้านสุขภาพทีส่ ําคัญอันดับต้นของประชากรโลก สาเหตุ
หนึ่งเกิดจากการได้รบั พลังงานเข้าไปในร่างกายมากกว่าพลังงานทีร่ ่างกายใช้ไปในแต่ละวัน การผลิตสื่อการสอน
ในการช่วยนับพลังงานและสารอาหารหลักเพือ่ เป็ นแนวทางในการควบคุมพลังงานต่อวันอาจเป็ นแนวทางป้องกัน
การเกิดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนได้ งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงทดลองในนิ สติ มหาวิทยาลัยบูรพาทีม่ อี ายุ
18-22 ปี จํานวน 30 คน ที่มภี าวะนํ้ าหนักเกิน (ดัชนีมวลกายอยู่ในระหว่าง 23.0-24.9 กก./ตร.ม.) โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 สํารวจอาหารยอดนิยม ช่วงที่ 2 สร้างสื่อการสอนจากแบบสํารวจ
อาหารยอดนิยมและตรวจสอบสื่อการสอน และช่วงที่ 3 ทดสอบสื่อการสอนโดยให้อาสาสมัครตอบแบบทดสอบ
ความรูท้ างโภชนาการทัง้ ก่อนและหลังทดสอบสื่อการสอน และติดตามผลหลังการทดสอบสื่อ 1 สัปดาห์ รวมทัง้
ประเมินความพึงพอใจหลังจากได้รบั สื่อการสอน ผลการศึกษาพบว่าหลังได้รบั สื่อ อาสาสมัครมีความรูเ้ พิม่ ขึน้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และความรูย้ งั คงอยู่หลังติดตามผลเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ (p<0.05) จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนพบว่า อาสาสมัครมีระดับความพึงพอใจต่อสื่อมาก สรุปได้ว่าสื่อการสอนที่
ผลิตขึ้น สําหรับ ให้ความรู้เรื่องการควบคุมพลังงานด้า นอาหารสํา หรับ ผู้ใ หญ่ตอนต้นที่มภี าวะนํ้ า หนักเกิน มี
ผลสัมฤทธิ ์หลังการได้รบั สื่อการสอนสูงกว่าก่อนได้รบั สื่อการสอนและความรูย้ งั คงอยู่หลังติดตามผลเป็ นเวลา 1
สัปดาห์
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บทนํา
บทน
ภาวะนํ้ า หนั ก เกิน เป็ น ภาวะที่ร่ า งกายมี
ไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไปซึง่ นําไปสู่การเกิด
โรคอ้วน1 อุบตั กิ ารณ์ ในช่วงปี ค.ศ. 1980 - 2013
พบว่าภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยเพิม่ จากร้อยละ 20 ในปี ค.ศ.
1980 เป็ นร้อยละ 37 ในปี ค.ศ. 20132 ในประเทศ
ไทยพบป ญั หาโรคอ้ว นโดยเฉพาะในกลุ่ม เด็กและ
วัยรุ่นเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว มีการศึกษาอุบตั ิการณ์
ของภาวะนํ้ า หนั ก เกิน และโรคอ้ ว นในนั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยจํานวน 860 คน พบว่าร้อยละ 21 อยู่
ในกลุ่มภาวะนํ้าหนักเกิน และร้อยละ 13 อยู่ในกลุ่ม
โรคอ้วน3 ภาวะนํ้ าหนักเกินและโรคอ้วนเป็ นปจั จัย
หนึ่ งที่นํา ไปสู่การเกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ป จั จัย ที่
สํา คัญ อย่ า งหนึ่ ง คือ การบริโ ภคอาหารที่ม ากเกิน
ความต้องการของร่างกายในช่วงผูใ้ หญ่ตอนต้นอาจ
นํ า ไปสู่การมีภ าวะนํ้ า หนั กเกิน ซึ่ง สัม พัน ธ์ กบั การ
เพิม่ ความเสีย่ งของการเกิดโรคเบาหวานชนิดทีส่ อง4
โรคหัว ใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็งบางชนิ ด
ในช่วงผูใ้ หญ่ตอนกลาง5,6 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในการควบคุ ม นํ้ า หนั ก ให้อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ในช่วงวัย ผู้ใ หญ่ตอนต้นนํ า ไปสู่การลดอุบ ัติการณ์
การเกิด โรคอ้ว นในวัย ผู้ใ หญ่ ต อนกลางและตอน
ปลายได้ ค วามรู้ด้ า นโภชนาการและการบริโ ภค
อาหารเป็ น ป จั จัย หนึ่ ง ที่ส่ง ผลต่ อการปรับ เปลี่ย น
พฤติก รรม 7 มีก ารศึก ษาพบว่ า ความรู้ท างด้า น
โภชนาการมีส่วนสําคัญต่อการเลือกบริโภคอาหาร
ของบุคคล ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง ของการให้ความรู้ด้าน
การบริโภคอาหารทีด่ ตี ่อสุขภาพ8 การพัฒนาความรู้
ทางด้านโภชนาการทีถ่ ูกต้องในช่วงวัยเด็กและวัยที่
กําลังจะก้าวเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่เป็ นปจั จัยหนึ่งทีช่ ่วยใน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและนําไปสูก่ ารมีสขุ รูปทีด่ ี
ในวัยผูใ้ หญ่ได้9 การเพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจทางด้าน
โภชนาการโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นตอนปลายหรือ
ช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นที่เรียกว่า young adult หรือ
youth นัน้ อาจช่ว ยป้ องกัน การเกิด โรคอ้ว นในวัย
ผูใ้ หญ่ได้10 สื่อการสอนมีบทบาทสําคัญในการให้
ความรูแ้ ละส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะ
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ในเด็กวัยเรียน11 จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี้โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ผลิ ต สื่ อ การสอนการคํ า นวณ
พลังงานและสารอาหารหลักเพื่อเป็ นตัวช่วยในการ
ควบคุมการบริโภคอาหารให้ได้รบั ปริมาณพลังงาน
และสารอาหารหลั ก ที่ เ หมาะสม สํ า หรั บ นิ ส ิ ต
มหาวิ ท ยาลัย บู ร พาช่ ว งอายุ 18-22 ปี ที่ม ีภ าวะ
นํ้ า หนักเกินและประเมินประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนเบือ้ งต้น
วิ ธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
นิสติ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาทัง้ เพศ
ชายและเพศหญิง ที่อยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นโดยมี
ช่วงอายุ 18-22 ปี เนื่องจากเป็ นงานวิจยั นําร่องเพื่อ
ทดสอบประสิท ธิภ าพของสื่อ ที่ผู้วิจ ัย คิด ขึ้น จึง ใช้
อาสาสมัครเบื้องต้นจํานวน 30 คน12 ทีอ่ าศัยอยู่ใน
เทศบาลตํา บลแสนสุข อํา เภอเมืองชลบุร ี จังหวัด
ชลบุร ี มีเกณฑ์คดั เข้า (inclusion criteria) ประกอบ
ด้วยมีเกณฑ์ BMI อยู่ในช่วง 23.0-24.9กก./ตร.ม.13
(ภาวะนํ้ าหนักเกิน: overweight) สามารถฟงั อ่าน
เขีย น ภาษาไทยได้ไม่เ ป็ น บุ คคลทุพ พลภาพหรือ
ั ่ อนทีส่ ง่ ผลต่อการสือ่ สาร และไม่ม ี
วิกลจริต จิตฟนเฟื
โรคประจํา ตัว ที่เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึกษา และมี
เกณฑ์คดั ออก (exclusion criteria) ประกอบด้วย
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนมาไม่ครบจํานวนครัง้ ที่นัด
หมาย และมีความประสงค์ขอถอนตัวในระหว่างการ
ทําวิจยั

วิ ธีการเก็บข้อมูล
การกํา หนดกลุ่ ม ตัว อย่า งแบ่ ง ออกเป็ น 2
ช่วงดังนี้
ช่ ว งที่ 1 การสํ า รวจอาหารยอดนิ ย มใช้
อาสาสมัครจํานวน 98 คน จากจํานวนนิสติ ทีก่ ําลัง
ศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีใ นมหาวิทยาลัย บู ร พาที่ม ี
ภาวะนํ้าหนักเกิน (BMI ระหว่าง 23.0-24.9 กก./ตร.
ม.) ทัง้ หมด 4,171 คน จากฐานข้อมูลการรับนิส ิต
แรกเข้ามหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง
ปี พ.ศ. 2559 โดยคํานวณจากสูตรของ Yamane
n = N/(1 + Ne2)
กําหนดค่า
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N = จํานวนประชากรทัง้ หมด: นิส ิต
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความรูเ้ กีย่ วกับการ
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาประมาณ
คํานวณพลังงานมีจาํ นวน 31 ข้อประกอบด้วย
4,171 คน
- ลักษณะคําถามให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ
e = ค่าความคลาดเคลื่อน กําหนด 10%
“ถูกต้อง” หรือ “ไม่ถูกต้อง” จํานวน 15 ข้อ มีขอ้
2
จะได้ n = 4,171 /(1 +(4,171 x 0.1 ))
คําถามเชิงบวก 9 ข้อ และคําถามเชิงลบ 6 ข้อ โดย
n = 98 คน
ส่วนที่ 2 และ 3 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ช่วงที่ 2 การทดสอบสื่อโดยใช้อาสาสมัคร
เกณฑ์การให้คะแนน เชิงบวก
เชิงลบ
จํานวน 30 คน12
เห็นด้วย
1
0
วิธกี ารศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ไม่เห็นด้วย
0
1
แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะ
เตรียมเครือ่ งมือ และระยะช่วงทดสอบสือ่ การสอน
- ลักษณะคําถามให้เรียงลําดับความถูกต้อง
ระยะเตรียมเครือ่ งมือ
จํา นวน 6 ข้อ โดยมีเ กณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ถ้า
เครื่อ งมือ ในการทํ า วิ จ ัย ทัง้ หมดได้ ผ่ า น
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน และถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน
ตรวจสอบสื่อการสอนโดยผู้ทรงคุณ วุ ฒ ิจํ า นวน 3
- ลักษณะคําถามให้เลือก ใส่เครื่องหมาย >
ท่า นเพื่อดู ความถูกต้องเหมาะสม และปรับ แก้ไ ข
หรือ < เพื่อ เปรีย บเทีย บ จํ า นวน 10 ข้อ โดยมี
ตามคําแนะนําประกอบด้วย 4 แบบ ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ถา้ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน
แบบที่ 1 คือ แบบประเมินความนิยมในการบริโภค
และถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน
อาหาร ใช้ใ นการสํา รวจอาหารยอดนิ ย มในนิ ส ิต
แบบที่ 3 คือสื่อการสอน โดยผูว้ จิ ยั นําข้อมูลจากผล
จํานวน 98 คน เป็ นข้อคําถามปลายปิ ด มีลกั ษณะ
สํา รวจอาหารยอดนิ ย มมาประกอบการทํา สื่อการ
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale) 6 ระดับ
สอน คํานวณพลังงาน (กิโลแคลอรี) คาร์โบไฮเดรต
โดยให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียวโดยมีเกณฑ์การ
(กรัม) โปรตีน (กรัม) และ ไขมัน (กรัม) จากอาหาร
ให้คะแนน ดังนี้ “ไม่รบั ประทาน” ได้คะแนนเท่ากับ
เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1, “<1 ครัง้ /เดือน” ได้คะแนนเท่ากับ 2, “1-3 ครัง้ /
- ส่ ว นที่ 1 เป็ น วิธีคํ า นวณ ความต้อ งการ
เดือน” ได้คะแนนเท่ากับ 3, “1-3 ครัง้ /สัปดาห์” ได้
พลังงานของร่ายกายต่อวันโดย วิธคี ดิ อย่างง่ายแยก
คะแนนเท่ากับ 4, “4-6 ครัง้ /สัปดาห์” ได้คะแนน
ตามค่าดัชนีมวลกายสูตรการคํานวณความต้องการ
เท่ากับ 5 และ “1 ครัง้ /วัน” ได้คะแนนเท่ากับ 6
พลังงานอย่างง่ายแยกตามค่าดัชนีมวลกาย (รูปที่
แบบที่ 2 คือแบบทดสอบความรู้ทางโภชนาการ
ผูว้ จิ ยั ทําการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเนื้อหาในสื่อ
1)
การสอน แบบสอบถามความรู้ ท างโภชนาการ
- ส่ ว นที่ 2 เป็ นการคํ า นวณหาค่ า ความ
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
หนาแน่นของพลังงานอาหาร (energy density: ED)
ส่ว นที่ 1 แบบสอบเกี่ย วกับข้อมูลทัวไปมี
่
โดยมาจากการเอาจํ า นวนพลัง งานอาหาร (กิโ ล
จํ า นวน 8 ข้อ โดยเป็ น ลัก ษณะข้อ มูล ทัว่ ไปหรือ
แคลอรี) หารด้วยนํ้าหนักอาหาร (กรัม) ซึง่ ใช้เกณฑ์
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย
อ้างอิงจากงานวิจยั ของ Carnell และคณะ 14 ซึ่งได้
เพศ อายุ กลุ่มคณะทีศ่ กึ ษา รายได้ นํ้าหนัก ส่วนสูง
นิ ย ามไว้ ว่ า อาหารที่ ม ี ค วามหนาแน่ น ของของ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความรู้ท วั ่ ไป
พลังงานสูง (high‐ED foods) จะมีค่ามากกว่าหรือ
เกีย่ วกับการบริโภคอาหารมีจํานวน 10 ข้อ ลักษณะ
เท่ากับ 3.5 กิโลแคลอรีต่อกรัม และอาหารทีม่ คี วาม
คําถามให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ “ถูกต้อง” หรือ
หนาแน่ นของพลังงานตํ่า (low‐ED foods) จะมีค่า
“ไม่ถกู ต้อง” มีขอ้ คําถามเชิงบวก 7 ข้อ และคําถาม
เชิงลบ 3 ข้อ
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โดยผูว้ จิ ยั ได้ปรับคะแนนมาเป็ นระดับสี 4 ระดับดังนี้

รูปที่ 1 การคํานวณพลังงานทีค่ วรได้รบั ต่อวันอย่างง่าย
สีเขียว (ควรบริ โภค) อาหารทีม่ คี ่า ED =
very low มีคา่ น้อยกว่า 0.6 kcal/g
สีเหลือง (ควรจากัดปริ มาณการบริ โภค)
อาหารทีม่ คี า่ ED = low มีคา่ ในช่วง 0.6-1.5 kcal/g

สี ส้ม (ควรระมัดระวัง) อาหารทีม่ คี ่า ED
= medium มีคา่ ในช่วง 1.5-4 kcal/g
สีแดง (ควรหลีกเลี่ยง) อาหารทีม่ คี า่ ED
= high มีคา่ มากกว่า 4 kcal/g

รูปที่ 2 การคํานวณหาค่าความหนาแน่นของพลังงานอาหาร (energy density: ED)
- ส่วนที่ 3 เป็ น หมวดหมู่อาหารยอดนิย ม
ประกอบด้วยการแสดงภาพกลุ่มอาหารตัวอย่างทีไ่ ด้
จากการสํารวจในช่วงแรก และข้อมูลของพลังงาน

และสารอาหารหลักทีอ่ ยู่ในอาหารแต่ละชนิด (รูปที่
3)
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รูปที่ 3 ตัวอย่างอาหารยอดนิยม
ข้อมูลทัง้ หมดของสื่อการสอนนํ า เสนอใน
รูป แบบของอิเ ล็กโทรนิ ค ไฟล์ ภาพสี ทํา การสอน
ผ่า นจอคอมพิวเตอร์ และปริ้น ท์เ ป็ นรูป เล่ ม ภาพสี
ขนาด A5 เพื่อให้อาสาสมัครนํากลับไปเรียนรูเ้ องที่
บ้าน

คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 ประเมินว่ามาก
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 ประเมินว่าพอใช้
คะแนนเฉลีย่ 1.81 - 2.60 ประเมินว่าน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 ประเมินว่าน้อยทีส่ ดุ
ระยะทดสอบสือ่ การสอน
อาสาสมัค รทํ า แบบทดสอบความรู้ ท าง
โภชนาการเพื่อ วัด ความเข้า ใจสื่อ การสอนการ
คํานวณพลังงานและสารอาหารหลักก่อนเรียนรูส้ ่อื
การสอนในบริเวณสถานที่ท่ีถูกสุข ลักษณะ มีแ สง
สว่างเพียงพอ สะอาด สงบ อากาศถ่ายเท ซึง่ ห้องที่
ผูว้ ิจยั ใช้คอื หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาในการทํา
การทดสอบสื่อการสอน โดยอาสาสมัครจํานวน 30
คนถูกโทรนัด หมายวัน และเวลาทีล ะคน ผู้วิจยั ทํา
การโทรนัด ล่ วงหน้ า หนึ่งวัน รูปแบบการสอนเป็ น
การให้คาํ แนะนําเป็ นรายกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน กลุ่ม
ละ 20 นาที โดยการสอนแบ่งเป็ น 4 ช่วง ดังนี้

แบบที่ 4 คือ แบบทดสอบความพึงพอใจต่อสือ่ มี
จํานวน 5 ข้อ เป็ นข้อคําถามปลายปิด มีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
โดยให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และมีการให้
คะแนนในระดับความพึงพอใจแบบลิเคิรท์ (Likert’s
method) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ “มากทีส่ ดุ ”
ได้คะแนนเท่ากับ 5 “มาก” ได้คะแนนเท่ากับ 4
“พอใช้” ได้คะแนนเท่ากับ 3 “น้อย” ได้คะแนน
เท่ากับ 2 และ “น้อยทีส่ ดุ ” ได้คะแนนเท่ากับ 1
เกณฑ์ประเมินค่าเฉลีย่ ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.21 - 5.00 ประเมินว่ามากทีส่ ดุ
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ช่วงที่ 1 แนะนําการคํานวณพลังงานและ
ได้แ ก่ บะหมี่หมูแ ดง ก๋ ว ยจับ๊ ขนมจีบ เกี๊ย วทอด
สารอาหารหลักประมาณ 5 นาที
และซาลาเปา ตามลําดับ กลุ่มอาหารฝรัง่ ได้แก่ ไก่
ช่วงที่ 2 แนะนํ าเรื่องความหนาแน่ นของ
ทอด เฟรนช์ ฟ รายส์ สเต็ ก ปลาทอด ครัว ซองต์
พลังงานในอาหาร (ED) และการคํานวณหาค่า ED
และพิซซ่าตามลําดับ อาหารญีป่ ุ่น ได้แก่ ทาโกะยา
ประมาณ 3 นาที
กิ ราเม็ง ยากิโ ทริ (ไก่ย่า ง) คาราเกะ (ไก่ชุบ แป้ ง
ช่วงที่ 3 แนะนําอาหารยอดนิยมทัง้ 5 กลุ่ม
ทอด) และเทมปุระ (อาหารชุบแป้งทอด) ตามลําดับ
ประกอบด้ ว ย อาหาร โดยข้อ มู ล ที่แ นะนํ า ได้ แ ก่
กลุ่ ม เครื่ อ งดื่ ม และขนมหวาน ได้ แ ก่ ไอศกรี ม
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และพลังงาน
ช็ อ กโกแลต ชานมไข่ มุ ก ชี ส เค้ ก และโดนั ท
รวมของอาหารประมาณ 10 นาที
ตามลําดับ ซึง่ ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกนํามาเป็ นตัวอย่าง
ช่วงที่ 4 ให้คาํ แนะนําเพิม่ เติม 2 นาที
อาหารในขัน้ ตอนการผลิตสื่อการสอนเพื่อช่วยนับ
หลัง จากนั น้ อาสาสมัค รทํ า แบบทดสอบ
พลังงานและสารอาหารหลักในการควบคุมพลังงาน
ความรู้ทางโภชนาการเพื่อวัด ความเข้า ใจสื่อการ
ต่อวัน
สอนการคํานวณพลังงานและสารอาหารหลักหลัง
การทดสอบสื่อการสอนทํา ในอาสาสมัคร
การได้ ร ั บ ความรู้ จ ากสื่ อ การสอน รวมถึ ง ทํ า
จํานวน 30 คนแบ่งเป็ นเพศชาย 6 คน เพศหญิง 24
แบบทดสอบความพึงพอใจต่ อ สื่อ ก่ อ นกลั บ บ้า น
คน หลังจากทีอ่ าสาสมัครได้เรียนรูส้ ่อื การสอน ผล
อาสาสมัครได้รบั สมุดภาพสื่อขนาด A5 สําหรับการ
การทดสอบความรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทวไป
ั่
เรียนรู้ด้วยตัวเอง และอาสาสมัครทุกคนถูกทําการ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ผลการทดสอบความรู้
นัดหมายเพื่อทําแบบทดสอบความรูท้ างโภชนาการ
เกีย่ วกับการคํานวณพลังงาน ผลการทดสอบความรู้
อีก 1 ครัง้ หลังจากเรียนรูส้ ่อื การสอนเป็ นเวลา 1
เกีย่ วกับการเรียงลําดับพลังงานของอาหารและผล
อาทิตย์
การทดสอบการเปรีย บเทีย บพลังงานของอาหาร
ก่ อ นได้ ร ั บ สื่ อ หลั ง ได้ ร ับ สื่ อ และติ ด ตามผล 1
การวิ เคราะห์ข้อมูล
สัป ดาห์ พบว่ า หลัง ได้ร ับ สื่อ อาสาสมัค รมีค วามรู้
แสดงผลการศึกษาในรูปแบบของค่าเฉลี่ย
เพิ่ม ขึ้น อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ และจากการ
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ Paired t-tests
ติดตามผล 1 สัปดาห์พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนความรู้ระหว่าง
เมือ่ เปรียบเทียบกับหลังได้รบั สื่อการสอน (ตารางที่
ก่อนทําการศึกษาและหลังทําการศึกษา กําหนดค่า
นั ย สํา คัญ ทางสถิติ ท่ีร ะดับ 0.05 ใช้โ ปรแกรม
1)
สําเร็จรูป SPSS version 22.0 (IBM)
ด้ า นความพึง พอใจต่ อ สื่ อ การสอนด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
อาหารที่ง่ า ยต่ อ การเรี ย นรู้ ผ ลการศึ ก ษาพบว่ า
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์
อาสาสมัครส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อ สื่อในระดับ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มากทีส่ ุด ร้อยละ 46.7 มองว่ารายละเอียดของสื่อมี
ผลการศึกษา
ความชัด เจน เข้า ใจง่า ยในระดับ มากที่สุด ร้อ ยละ
จากการ สํ า รวจอาหารยอดนิ ย มของ
53.3 มองว่าเนื้อหาของสือ่ สามารถนําไปใช้ได้จริงใน
อาสาสมัครจํานวน 98 คน อายุระหว่าง 18-22 ปี
ระดับมากทีส่ ุด และร้อยละ 63.3 มองว่าเนื้อหาของ
โดยแบ่งเป็ นเพศชายร้อยละ 22 และเพศหญิงร้อย
สื่อสามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ในระดับมากทีส่ ุด
ละ 78 พบว่าคะแนนสูงสุด 5 อันดับของแต่ละกลุ่ม
(ตารางที่ 2)
อาหารกลุ่มอาหารไทย ได้แก่ ไก่ทอด ก๋วยเตีย๋ วหมู
ทอด ต้ม ยํา และส้ม ตํา ตามลําดับ กลุ่ ม อาหารจีน
ตารางที่ 1 การทดสอบความรูท้ งั ้ 4 ด้าน ก่อนได้รบั สือ่ หลังได้รบั สือ่ และติดตามผลเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
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ก่อนได้รบั สื่อ

หลังได้รบั สื่อ

ติ ดตามผล 1 สัปดาห์

ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับการบริโภคอาหาร
(10 คะแนน)

6.97+1.56

8.53+0.93*

8.37+0.76*

ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับการคํานวณพลังงาน
(15 คะแนน)

9.27+1.87

12.87+1.79*

12.43+1.63*

ความรู้ท วั ่ ไปเกี่ย วกับ การเรีย งลํา ดับ พลัง งานของ
อาหาร (6 คะแนน)

1.90+1.86

3.97+2.00*

3.90+1.58*

ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับการเปรียบเทียบพลังงานของ
อาหาร (10 คะแนน)

4.50+1.25

7.37+2.29*

6.86+1.47*

ข้อมูลแสดงในรูป mean + SD, n=30.
*p < 0.05 คือมีนยั สําคัญทางสถิตเิ มือ่ เทียบกับก่อนได้รบั สือ่ การสอน
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อสือ่ การสอนด้านอาหารทีง่ า่ ยต่อการเรียนรู้
ระดับความพึงพอใจคิ ดเป็ นร้อยละ
น้ อยที่สุด

น้ อย

พอใช้

มาก

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
( ±SD)

1. รายละเอียดของสือ่ มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย

0.00%

3.30%

6.70 %

43.30%

46.70 %

4.330.75

2. เนื้อหาของสือ่ สามารถนําไปใช้ได้
จริง

0.00 %

0.00 %

3.30 %

43.30 %

53.30 %

4.500.57

3. เนื้อหาของสือ่ สามารถอธิบายให้
เห็นภาพได้

0.00 %

0.00 %

6.70 %

30.00 %

63.30 %

4.560.63

4. ลักษณะของสือ่ มีความสะดวกใน
การนําไปใช้

0.00 %

0.00 %

0.00 %

40.00 %

60.00 %

4.600.50

5. สรุประดับความพึงพอใจ

0.00 %

0.00 %

3.30 %

33.30 %

63.30 %

4.600.56

หัวข้อการประเมิ น

ข้อมูลแสดงในรูป mean  SD, n=30; ค่าเฉลีย่ เต็มคือ 5
อภิ ปรายผลการศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบความรูก้ ่อนและหลังได้รบั
สื่อ การสอนด้ า นอาหารที่ง่ า ยต่ อ การเรีย นรู้ ข อง
อาสาสมัคร พบว่าหลังได้รบั สือ่ การสอน อาสาสมัคร
มีความรูเ้ พิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังคง
อยู่หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ ซึ่งความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้
นั น้ อาจนํ า ไปสู่ ก ารปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมได้ใ น
อนาคต เนื่ อ งจากความรู้ ด้ า นโภชนาการอาจมี
บทบาทและเป็ น ส่วนสํา คัญในการปรับ พฤติกรรม

การบริโ ภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 7 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Sharma และคณะ (2008) ทีศ่ กึ ษา
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ด้า นโภชนาการกับ
พฤติก รรมการบริโ ภคในประชากรเม็ก ซิก ัน และ
อเมริก ัน พบว่ า ความรู้ เ กี่ย วกับ ปริม าณอาหารที่
แนะนํามีผลต่อปริมาณการบริโภคอาหาร15 ความรู้
เกี่ ย วกับ การเลื อ กบริ โ ภคอาหารที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมมีผ ลต่ อ การควบคุ ม นํ้ า หนั ก ในกลุ่ ม ที่ม ี
นํ้ า หนั ก เกิน 16 มีก ารศึก ษาพบว่ า ความรู้ด้ า น
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โภชนาการของเด็กช่วงวัยรุ่นมีบทบาทต่อการเลือก
บริโภคอาหาร 17 Shin และคณะ (2004) ได้
ทําการศึกษาผลของโปรแกรมการศึกษาโภชนาการ
ต่อความรูด้ า้ นโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค
ของเด็ ก นั ก เรี ย นชายจํ า นวน 16 คน และเด็ ก
นักเรียนหญิงจํา นวน 20 คนที่มภี าวะอ้วน ทําการ
ทดสอบความรู้โ ดยใช้แ บบสอบถามก่อนและหลัง
การศึกษาเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า หลังการศึกษา
คะแนนความรู้ด้านโภชนาการเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับคะแนนก่อนการทดลอง รวม
ไปถึงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียนมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญไปในทิศทางบวกและ
พลังงานการบริโภคโดยรวมและพลังงานจากกลุ่ม
คาร์โบไฮเดรตลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิต18ิ ซึ่ง
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมการเพิ่ ม ความรู้ ด้ า น
โภชนาการสํา หรับ การควบคุม นํ้ า หนักอาจมีส่ว น
ช่ ว ยในปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและช่ ว ยควบคุ ม
นํ้าหนักในกลุ่มทีม่ ภี าวะนํ้าหนักเกินได้ แต่อย่างไรก็
ตามการศึก ษานี้ ม ี จํ า นวนอาสาสมัค รเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชายซึ่งอาจมีอทิ ธิพลต่อผลการศึกษา
โดยมีการศึกษาในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยพบว่า
เพศหญิ ง มี ส มรรถนะของการรู้ คิ ด (cognitive
functions) ดีกว่าเพศชาย19
เนื่ องจากการศึกษานี้เ ป็ น งานวิจ ัยนํ าร่อง
และทดสอบความรู้จํ า ระยะสัน้ จึงมีข ้อ จํ า กัด ของ
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ขี นาดเล็ก และระยะเวลาการศึกษา
สัน้ ดังนัน้ การศึกษาในอนาคตที่นําไปต่อยอดควร
เพิ่ ม ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และเพิ่ ม ระยะเวลา
การศึกษาและติดตามผลเพื่อทดสอบความรูจ้ ําระยะ
ยาวทีส่ ง่ ผลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม นอกจากนี้
อาจเพิ่มการวิเคราะห์ข ้อมูล แยกเพศชายและเพศ
หญิงเพือ่ ให้แสดงเห็นถึงอิทธิพลของเพศต่อการรับรู้
ข้อมูลทางด้านโภชนาการ
สรุปผลการศึกษา
ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ้ ง นี้ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า นิ สิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาที่ ม ี น้ํ าหนั ก เกิ น มี ค วามรู้
เกี่ย วกับ การคํา นวณพลังงานและสารอาหารหลัก
เพิม่ ขึ้น หลังได้ร บั สื่อการสอนด้า นอาหารที่ง่า ยต่อ
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การเรียนรู้ และมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอนใน
ระดับมากทีส่ ดุ การศึกษาในอนาคตควรทดสอบถึง
ความรู้ท่เี พิ่ม ขึ้น ต่ อการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมใน
ระยะยาวต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณนิสติ มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน
ทีเ่ สียสละเวลามาเป็ นอาสาสมัครให้กบั งานวิจยั รวม
ไปถึงนางสาวศศิวมิ ล ศรีรตั น์ นางสาวนพัตสรรค์
สิ ง ห์ ส ั ง ข์ และนางสาววั น วิ ส าข์ รุ่ ง โรจน์ นิ ส ิ ต
คณะสหเวชศาสตร์ (โภชนบํา บัด ) มหาวิทยาลัย
บู ร พาในการมีส่ ว นร่ ว มช่ ว ยเหลือ งานวิ จ ัย และ
ขอขอบพระคุณงบประมาณจากคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาในการสนับสนุนในการทําวิจยั ให้
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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