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Abstract

The purpose of this descriptive research was to determine the predictor factors
(predisposing, enabling, and reinforcing) on diet and physical activity behaviors among overweight and
obese students at secondary level of schools in Bangkok. The samples were selected by stratified
random sampling. The statistical methods used for analyzing the data were t-test, F-test, and Stepwise
multiple regression.
There were 395 subjects in which 46.33% boys and 53.67% girls. The nutritional status of the
students were determined by weight per height ratio. There were 46.08% overweight and 53.92%
obese students. The result was followings:
1. The students had a diet behavior at the lowest risk level whereas the mean score of physical
activity behavior was at the low level.
2. Predisposing factor toward the diet behavior of students was found that the students with
different gender had statistically significant difference in diet behavior. The statistic analysis also
indicated that students with different in enabling factor had statistically significant difference in diet
behavior whereas the reinforcing factor had no statistically significant difference in diet behavior of
students.
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3. Predisposing factor toward physical activity behavior of students was showed that the
students with different gender had statistically significant difference in physical activity behavior. Data
also indicated that students with different in enabling factor had statistically significant difference in
physical activity behavior whereas the reinforcing factor had no statistically significant difference in
physical activity behavior.
4. The statistics analysis indicated that only one factor, enabling factor, could predict the diet
behavior of students at the level 17.7% with ß=0.379 and b=36.29. Model for the equation was y =
44.54+36.29 x1; whereas one predisposing factor, gender, and enabling factor could predict the
physical activity behavior of students at the level 3.1%. The first variable was sex (x1) with ß = 0.13
and b = 7.54 and the second variable was enabling factor (x2) with ß = 0.141 and b = 5.10. Models for
the equation were y = 51.53 +7.54 x1 +5.096 x2
Key word : Predictor Factors of Behaviors on Diet, Physical Activity, Overweight and Obese students.

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา มีวตั ถุประสงค์(1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นที่มภี าวะนํ้ าหนักเกินมาตรฐานและภาวะ
อ้วน โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร (2)เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางกายของนักเรียน โดยจําแนกตาม ปจั จัยนํา ปจั จัยเอื้อ และปจั จัยเสริม และ(3)เพื่อศึกษาความสามารถใน
การทํานายของปจั จัยนํา ปจั จัยเอือ้ และปจั จัยเสริม ต่อพฤติกรรมการบริโภคและการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของ
นักเรียน ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูม ิ เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของนักเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาทัง้ หมด 395 คน ประกอบด้วยนักเรียนชายร้อยละ 46.33 นักเรียนหญิงร้อย
ละ 53.67 วิเคราะห์หาค่าภาวะโภชนาการของนักเรียนโดยการคํานวณค่านํ้ าหนักต่อส่วนสูงของนักเรียน พบ
นักเรียนทีม่ ภี าวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานร้อยละ 48.08 และภาวะอ้วนร้อยละ 53.92 ผลการวิเคราะห์มดี งั นี้
นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดับเสีย่ งน้อยมากต่อภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วน
และนักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายในระดับน้อย
ปจั จัยนํ าต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบนักเรียนที่ม ี เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ปจั จัยเอือ้ พบว่า นักเรียนทีม่ ปี จั จัยเอื้อต่อการบริโภคอาหาร
ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่วนปจั จัยเสริม พบ
นักเรียนทีม่ ปี จั จัยเสริมต่อการบริโภคอาหารต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่แตกต่างกัน
ป จั จัย นํ า ต่ อ พฤติก รรมการปฏิบ ัติกิจ กรรมทางกายของนั ก เรีย น พบว่า นั ก เรีย นที่ม ีเ พศต่ า งกัน มี
พฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 นักเรียนทีม่ ปี จั จัยเอื้อ
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ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายต่างกัน มีพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .05
ส่วนปจั จัยเสริม พบว่า นักเรียนที่มปี จั จัยเสริมต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายต่างกัน มี
พฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายไม่แตกต่าง
ปจั จัยเอื้อต่อการบริโภคอาหาร เป็ นตัวแปรทีส่ ามารถทํานายการผันแปรพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้
ร้อยละ 17.7 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มีคา่ ß = 0.379 และค่า b = 36.29 โดยสามารถสร้างตัวแบบ
ของความสัมพันธ์ได้ y = 44.54+36.29 x1 ในขณะทีป่ จั จัยนํา เพศ และปจั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
สามารถร่วมทํานายการผันแปรพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย ได้รอ้ ยละ 3.1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตท
ิ ่ี
ระดับ .05 และพบตัวแปรทีเ่ ข้าทํานายลําดับแรกคือ เพศ (ß = 0.13 และค่า b = 7.54) และลําดับสองคือ ปจั จัย
เอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย (ß = 0.141 และค่า b = 5.10) โดยสามารถสร้างตัวแบบของความสัมพันธ์ได้
y = 51.53 +7.54 x1 +5.096 x2 คําสําคัญ ภาวะอ้วน นํ้าหนักเกิน พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ทางกาย
คําสําคัญ : ปจั จัยทํานายพฤติกรรมบริโภคอาหาร การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย นักเรียนทีม่ ภี าวะนํ้าหนักเกิน
มาตรฐานและภาวะอ้วน

บทนํา
ภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนในเด็กเป็ นภัยคุกคามภาวะสุขภาพอนามัยของเยาวชนทีเ่ ป็ น
อนาคตของประเทศ จากรายงาน การสํารวจภาวะโภชนาการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.
2548 ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิเคราะห์ค่านํ้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียนระดับนักเรียนจํานวน
47,389 คน ในเขตเมืองทัวประเทศจํ
่
านวน 268 โรงเรียน พบเด็กอ้วนร้อยละ 12 เด็กท้วมร้อยละ 5 และบาง
โรงเรียนในภาคกลางมีเด็กอ้วนถึง ร้อยละ 25 (มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ. 2549) อัตราความชุกของเด็กที่ม ี
ภาวะอ้วนจะก่อให้เกิดปญั หาสุขภาพในอนาคตได้ เนื่องจากเด็กอ้วนเหล่านี้มแี นวโน้มถึงร้อยละ 60-75 จะเป็ น
ผูใ้ หญ่อว้ นในอนาคตและผูใ้ หญ่ทอ่ี ว้ นตัง้ แต่เด็กพบว่าการลดนํ้ าหนักจะเป็ นไปได้ยากกว่าการอ้วนทีเ่ กิดขึน้ ตอน
เป็ นผูใ้ หญ่แล้ว ทัง้ นี้เนื่องจากการอ้วนในวัยเด็ก เซลล์ไขมันในร่างกายมีการเพิม่ ทัง้ ขนาดและจํานวนเซลล์ การ
ควบคุมอาหารสามารถลดได้เพียงขนาดเซลล์เท่านัน้ แต่ไม่สามารถลดจํานวนเซลล์ทแ่ี บ่งตัวได้จงึ ทําให้ผใู้ หญ่ท่ี
อ้วนมาตัง้ แต่เด็กลดนํ้ าหนักลงได้ค่อนข้างยากเพราะมีจํานวนเซลล์ไขมันมากกว่าผู้ใหญ่ท่ีมาอ้วนภายหลัง
ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วภาวะอ้วนในเด็กนํ าไปสู่ความเสี่ยงต่อปญั หาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและการ
ดําเนินชีวติ ในอนาคตได้ ซึ่งสาเหตุของภาวะนํ้ าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนมักเกิดจากการรับประทาน
อาหารมากเกินไป ใช้พลังงานน้อยไป และร่างกายเคลื่อนไหวลดลง จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมตอนต้น ที่มภี าวะ
นํ้ าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วน ในเขตกรุงเทพฯ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เลือกใช้แนวคิดแบบ จําลอง
PRECEDE ของกรีน และคณะ (Green, et al. 1999: 157-183) มาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ทัง้ นี้จาก
การทบทวนวรรณกรรมต่างๆ พบว่าตัวแปรปจั จัยนํา ความรู้ เจตคติ และการเห็นคุณค่าในตนเอง ปจั จัยเอื้อต่อ
การบริโภคอาหารและการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย ปจั จัยเสริมต่อการบริโภคอาหารและการปฏิบตั กิ จิ กรรมทาง
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กายล้วนเป็ นตัวแปรที่มผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายของนักเรียน ซึ่งผลของ
การศึกษาตัวแปรต่างๆทีก่ ําหนดไว้ในกรอบแนวคิดแบบจําลอง PRECEDE ของกรีน และคณะ (Green, et al.
1999: 157-183) จะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญต่อการวางแผนและกําหนดกลวิธใี นการดําเนินงานสุขศึกษา ให้
สอดคล้องกับปจั จัยที่เป็ นสาเหตุสําคัญของปญั หาพฤติกรรมการบริโภคและการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายของ
นักเรียนภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนในกลุม่ อื่นๆต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของนักเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของนักเรียน จําแนก
ตามตัวแปร ปจั จัยนํา ปจั จัยเอือ้ และปจั จัยเสริม
3. เพื่อ ศึก ษาความสามารถในการทํ า นายของตัว แปรป จั จัย นํ า ป จั จัย เอื้อ และป จั จัย เสริม ต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของนักเรียน

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
1. คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่างโดยวิ ธีการสุ่มแบบชัน้ ภูมิ (Stratified random sampling) โดย
คัดเลือกโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทีม่ ขี นาดโรงเรียนและลักษณะการจัดระบบนักเรียนใกล้เคียงกัน แล้ว
ทําการคัดเลือกตัวแทนจากทัง้ 3 เขตการศึกษา ได้โรงเรียนทัง้ หมด 6 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนรัฐบาล 3
โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 3 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักเรียนทีม่ ภี าวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วน
ทีก่ ําลังศึกษาอยูร่ ะดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นปี ท่ี 1,2,3 จํานวน 6 โรงเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก รวมทัง้ สิน้ 433
คน คํานวณโดยใช้สตู รของยามาเน่ (Yamane.
1967: 868) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธกี ารสุ่มแบบชัน้ ภูม ิ
(Stratified random sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย ดังต่อไปนี้
1.1 ปจั จัยนํา จําแนกเป็ น
1.1.1 ลักษณะข้อมูลทัวไป
่
1.1.2 ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะอ้วน
1.1.3 เจตคติเกีย่ วกับภาวะอ้วน
1.1.4 การเห็นคุณค่าในตนเอง
1.2 ปจั จัยเอือ้ จําแนกเป็ น
1.2.1 ปจั จัยเอือ้ ต่อการบริโภคอาหาร
1.2.2 ปจั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
1.3 ปจั จัยเสริม จําแนกเป็ น

172

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

1.3.1 ปจั จัยเสริมต่อการบริโภคอาหาร
1.3.1.1 แรงสนับสนุนจากสือ่
1.3.1.2 แรงสนับสนุนจากครอบครัว
1.3.1.3 แรงสนับสนุนจากเพือ่ น
1.3.2 ปจั จัยเสริมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
1.3.2.1 แรงสนับสนุนจากสือ่
1.3.2.2 แรงสนับสนุนจากครอบครัว
1.3.2.3 แรงสนับสนุนจากเพือ่ น
2. ตัวแปรตาม จําแนกเป็ น
2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2.2 พฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม และแบบวัดจํานวน 9 ฉบับได้แก่ แบบสอบถาม ความรูเ้ กี่ยวกับภาวะอ้วน
แบบสอบถามเจตคติเกีย่ วกับภาวะอ้วน แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยเอือ้
ต่อการบริโภคอาหาร แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย แบบสอบถามปจั จัยเสริม
ต่อการบริโภคอาหาร แบบสอบถามปจั จัยเสริมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และแบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ยั ทํา หนัง สือ จากบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ ไปยัง สถานศึก ษาที่เ ป็ น กลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 6 แห่ง เพื่อขออนุ ญาตจากผูอ้ ํานวยการโรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ นําแบบสอบถามจํานวน
433 ฉบับ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน และได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ 395 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 91.22 ผูว้ จิ ยั นํ า
แบบสอบถามทีส่ มบรูณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีขนั ้ ตอนต่อไปนี้
1. ใช้สถิตพิ น้ื ฐาน แจกแจงความถีค่ ดิ เป็ นร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานในข้อมูล
ลักษณะทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง
2. นํ า แบบทดสอบความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภาวะอ้ ว น แบบสอบถามเจตคติ เ กี่ ย วกั บ ภาวะอ้ ว น
แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยเอือ้ ต่อการบริโภคอาหารและปจั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย แบบสอบถาม
ปจั จัยเสริมต่อการบริโภคอาหารและปจั จัยเสริมต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย แบบสอบถามการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และแบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย มา
แจกแจงความถีค่ ดิ เป็ นร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการปฏิบตั ิ
กิจ กรรมทางกาย ระหว่า งกลุ่ม ตัวอย่า งเพศชายและเพศหญิง กลุ่ม ตัวอย่า งที่ม ีเ จตคติท างบวกและทางลบ
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เกี่ยวกับภาวะอ้วน โดยการทดสอบค่าที (t-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับชัน้ ปี รายได้ต่อวันของนักเรียน
ความรูเ้ กี่ยวกับภาวะอ้วน การเห็นคุณค่าในตนเอง ปจั จัยเอื้อต่อการบริโภคอาหาร ปจั จัยเสริมต่อการบริโภค
อาหาร ปจั จัยเอื้อต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย และปจั จัยเสริมต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และทําการทดสอบหาความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลีย่ เป็ นรายคูโ่ ดยใช้วธิ เี ชฟเฟ (Schffe)
4. วิเคราะห์ตวั แปร ปจั จัยนํา ปจั จัยเอือ้ และปจั จัยเสริม เพื่อหาปจั จัยร่วมในการทํานายพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของนักเรียนโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple
regression analysis) แบบขัน้ ตอน (Stepwise method)

สรุปผลการวิ จยั จากการศึกษาข้อมูลทัวไป
่
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็ นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชัน้ ปี ท่ี 1,
2
และ 3 โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 395 คน เป็ นนักเรียนชายร้อยละ 46.33 และนักเรียนหญิงร้อยละ 53.67 นักเรียนมี
รายได้เฉลี่ย 87.38 + 34.14 บาทต่อวัน เป็ นค่าใช้จ่ายอาหารว่างเฉลี่ย 22.12 + 14.21 บาทต่อวัน และเป็ น
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเฉลีย่ 31.09 + 17.04 บาทต่อวัน ผูป้ กครองทีด่ ูแลเรื่องการบริโภคอาหารส่วนใหญ่คอื
มารดาคิดเป็ นร้อยละ 64.70 รองลงมาคือบิดาร้อยละ 22.30 ผูป้ กครองทีด่ แู ลเรื่องการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายคือ
มารดาคิดเป็ นร้อยละ 41.50 รองลงมาคือบิดาคิดเป็ นร้อยละ 34.20 นักเรียนใช้เวลาดูโทรทัศน์เฉลีย่ 3.25 ชัวโมง
่
ในวันปกติและ 5.27 ชัวโมงในวั
่
นหยุด และนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ย 2.60 ชัวโมงในวั
่
นปกติและ 4.28
ชัวโมงในวั
่
นหยุด นักเรียนทีม่ ที งั ้ บิดาและมารดาอ้วนร้อยละ 30.40 และนักเรียนทีม่ เี ฉพาะบิดาหรือมารดาอ้วน
ร้อยละ 20.50 ประวัตกิ ารเริม่ อ้วนพบนักเรียนร้อยละ 53.20 เริม่ อ้วนเมื่ออายุ 6-10 ขวบ รองลงมาเมื่ออายุ 1-5
ขวบและอายุมากกว่า 10 ขวบ ร้อยละ 17.50 และ 17.40 ตามลําดับ นักเรียนร้อยละ 68.40 มีความรูเ้ กี่ยวกับ
ภาวะอ้วนในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.66 + 18.44 นักเรียนร้อยละ 81.27 มีเจตคติด้านบวกเกี่ยวกับ
ภาวะอ้วนด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.39+0.49 ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 82.03 มีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับปานกลาง
ด้ว ยคะแนนเฉลี่ย 2.39+0.35 นักเรียนร้อยละ 57.00 มีป จั จัยเอื้อต่อ การบริโ ภคอาหารระดับ ปานกลางด้ว ย
คะแนนเฉลี่ย 3.13+0.78 นักเรียนร้อยละ 54.90 มีปจั จัยเอื้อต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายในระดับปานกลาง
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.17+0.81 นักเรียนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 73.20 มีปจั จัยเสริมด้านการบริโภคในระดับปานกลาง
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.93+0.66 และร้อยละ 72.20 มีปจั จัยเสริมด้านการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายระดับปานกลาง
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.99+0.67 นักเรียนร้อยละ 64.80 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มรี ะดับความเสีย่ งน้อย
มาก ด้วยคะแนนเฉลีย่ 162.87 + 75.82 และมีคะแนนตํ่าสุด-สูงสุดของพฤติกรรมการบริโภคอาหารระหว่าง 40624 คะแนน และนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.90 มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายในระดับน้ อย ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 65.44+ 28.97 มีคะแนนตํ่าสุด-สูงสุดของพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายระหว่าง 14-174
คะแนน
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สรุปผลตามสมมติ ฐาน
2.1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา พบ 2 ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ได้แก่ (1) นักเรียน
เพศหญิง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากกว่านักเรียนเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (2)
นักเรียนที่มปี จั จัยเอื้อต่อการบริโภคอาหารมาก มีพฤติกรรมการบริโภคมากกว่านักเรียนที่มปี จั จัยเอื้อต่อการ
บริโ ภคน้ อ ยกว่า อย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ส่ว นตัว แปรอื่น ๆ ได้แ ก่ เจตคติเกี่ย วกับภาวะอ้ว น
ระดับชัน้ ปี รายได้ต่อวันของนักเรียน ความรูเ้ กี่ยวกับภาวะอ้วน การเห็นคุณค่าในตนเอง ปจั จัยเสริมต่อการ
บริโภคอาหารต่างกัน นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่แตกต่างกัน
2.2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา พบ 2 ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของนักเรียน
คือ (1) นักเรียนเพศหญิง มีพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายมากกว่านักเรียนเพศชายอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05 และ (2) นักเรียนที่มปี จั จัยเอื้อต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายมาก มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางกายมากกว่านักเรียนทีม่ ปี จั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายน้อยกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ เจตคติเกี่ยวกับภาวะอ้วน ระดับชัน้ ปี รายได้ต่อวันของนักเรียน ความรู้
เกี่ย วกับ ภาวะอ้ว น การเห็น คุณ ค่า ในตนเอง ป จั จัยเสริม ต่อ การปฏิบตั ิกิจ กรรมทางกายต่ า งกัน นัก เรีย นมี
พฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายไม่แตกต่างกัน
2.3. ปจั จัยเอือ้ ต่อการบริโภคอาหาร เป็ นตัวแปรทีส่ ามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้รอ้ ย
ละ 17.7 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มีค่า ß เท่ากับ 0.379 และค่า b เท่ากับ 36.29 โดยสามารถสร้าง
ตัวแบบของความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
y = 44.54 + 36.29 x1
เมือ่
y แทน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
x1 แทน ปจั จัยเอือ้ ต่อการบริโภคอาหาร
2.4. ปจั จัยนํา คือ เพศ และปจั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย ได้รอ้ ยละ 3.1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดย และพบตัวแปรทีเ่ ข้าทํานาย
ลําดับแรกคือ เพศ (ß = 0.13 และค่า b = 7.54) และลําดับสองคือ ปจั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย (ß =
0.141 และค่า b = 5.10) โดยสามารถสร้างตัวแบบของความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
y = 51.53 +7.54 x1 +5.096 x2
เมือ่ y แทน พฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
x1 แทน ตัวแปรเพศ
x2 แทน ตัวแปรปจั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
เมือ่ แทนค่าตัวแปรเพศซึง่ มีลกั ษณะตัวแปรหุ่น โดยให้เพศชาย (ym) มีค่าเท่ากับ 0 และเพศหญิง (yf) มีค่าเท่ากับ 1
สามารถสร้างตัวแบบของความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
ym = 51.53 + 5.096 x2
yf = 59.07 + 5.096 x2
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อภิ ปรายผล
จากผลการวิจ ัย เรื่อ งพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารและการปฏิบ ัติกิจ กรรมทางกายของนั ก เรีย น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มภี าวะนํ้ าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วน โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมบริโภคอาหารในระดับเสีย่ งน้อยมากต่อ
ภาวะนํ้ าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วน ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากปจั จุบนั มีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ
โรงเรียนต่าง มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ในการควบคุมภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานผ่านทาง
สื่อมวลชนต่างๆทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น โปสเตอร์ โฆษณาทัง้ ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ตลอดจน
วารสารต่างๆ รวมถึงมีการให้ขอ้ มูลทางอินเตอร์เน็ต จึงทําให้นักเรียนได้รบั ข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องและ
เป็ นประจํา จึงส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดับมีความเสี่ยงน้ อยมาก ซึ่งผล
การศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ อรนุ ช จันทะวงศ์ (2544: 116) ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมสุขภาพเกีย่ วกับ
การบริโภคอาหารของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
พบว่านักเรียนกลุ่มมีการบริโภคอาหารอยูในระดับดี แต่ผลการศึกษาครัง้ นี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์
เพ็ญ สุทธนะ (2547: 70) ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 234 คน โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร พบนักเรียนร้อยละ 80.34 มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารในระดับปานกลางในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษารายละเอียดในรายการอาหารทีน่ กั เรียนมี
ความถี่ในการเลือก บริโภคบ่อย 6 ลําดับแรกจาก 30 รายการได้แก่ 1) นํ้าหวาน/นํ้าอัดลม 2) ไอศกรีม/ โยเกิรต์
3) อาหารทอดต่างๆ 4) อาหารขบเคีย้ วบรรจุถุง 5) นมเปรีย้ ว/นมหวานรสต่างๆ และ 6) ขนมเค้ก/คุกกี้/บีสกิต
ตามลําดับ ส่วนอาหารที่นักเรียนบริโภคในปริมาณมาก 6 ลําดับแรกจาก 30 รายการ ได้แก่ 1) อาหารทอด
ต่างๆ 2) ไอศกรีม/โยเกิร์ต 3) นํ้ าหวาน/นํ้ าอัดลม/เครื่องดื่มที่มรี สหวาน 4) บะหมี่ถุงสําเร็จรูป 5) อาหารขบ
เคี้ยวบรรจุถุง และ 6) ขนมเค้ก/คุกกี้/บีสกิต ตามลําดับ จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าอาหารและเครื่องดื่มที่
นักเรียนมีความถี่ในการเลือกบริโภคบ่อยและปริมาณมากนัน้ ล้วนเป็ นอาหารพลังงานสูงและนํ้ าตาลสูง ดังนัน้
ถึงแม้ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในกลุม่ ศึกษาครัง้ นี้ในภาพรวมจะเห็นว่ามีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทีม่ รี ะดับความเสีย่ งน้อยมากต่อภาวะโภชนาการนํ้าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วน แต่เมื่อ
พิจารณารายละเอียดรายการอาหารที่นักเรียนเลือกบริโภค จะพบว่านักเรียนเลือกบริโภคเฉพาะอาหารบาง
ประเภทเท่านัน้ จากรายการอาหารในแบบสอบถามทัง้ หมด 30 ประเภท ซึง่ อาหารทีน่ กั เรียนนิยมบริโภคนัน้ ล้วน
เป็ นอาหารทีม่ ปี ริมาณนํ้ าตาลและพลังงานสูงมาก จึงทําให้คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในภาพรวมไม่
สอดคล้องกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนของนักเรียน
พฤติกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย ในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า นัก เรียนมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางกายในระดับน้อย ทัง้ นี้อาจเนื่องจากนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเป็ นนักเรียนลักษณะเฉพาะคือมี
ภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วน นักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้อาจจะไม่มอี ุปนิสยั ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมทาง
กายหรือออกกําลังกายเหมือนกรณีนักเรียนในวัยเดียวกันทีม่ ภี าวะโภชนาการปกติ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ นริสา พึง่ โพธิ ์สภ (2553: วิชาการ.คอม www.vcharkarn.com) ทีไ่ ด้ทาํ การวิจยั เรื่อง ปจั จัยเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การเกิดภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะอ้วน พบว่าเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
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การออกกําลังกายของเด็ก 2 กลุม่ คือ เด็กทีม่ ภี าวะอ้วนและเด็กทีม่ ภี าวะโภชนาการปกติ พบว่าเด็กทัง้ สองกลุ่ม
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่แตกต่างกัน โดยเด็กที่มภี าวะอ้วนมักมีการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายน้อยกว่า
ประกอบกับข้อมูลด้านการใช้เวลาว่างของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ พบนักเรียนมากกว่าครึ่ง คือ
ร้อยละ 58.3 ใช้เวลาว่างกับการดูโทรทัศน์มากกว่าวันละ 2 ชัวโมงในวั
่
นปกติ และร้อยละ 81.8 ใช้เวลาว่างไปกับ
การดูโทรทัศน์มากกว่าวันละ 2 ชัวโมง
่
ในวันหยุด ซึ่งพบว่านักเรียนบางคนใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์มากถึง
12 ชัวโมงในวั
่
นปกติ และมากถึง 17 ชัวโมงในวั
่
นหยุด นอกจากนี้ยงั พบว่านักเรียนร้อยละ 51.90 ใช้เวลากับการ
ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 3 ชัวโมงในวั
่
นหยุด และนักเรียนบางคนใช้เวลากับการใช้คอมพิวเตอร์สงู ถึง 6 ชัวโมงใน
่
วันปกติและ 12 ชัวโมงในวั
่
นหยุด ซึ่งจะเห็นว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะทํากิจกรรมทีไ่ ม่ได้ออก
กําลังกายมากกว่า ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์เพ็ญ สุทธนะ (2547: 70) ทีไ่ ด้ทาํ การ
ศึกษาพฤติกรรมการจัดการกับภาวะนํ้ าหนักเกินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตกรุงเกษม
กรุงเทพมหานคร พบนักเรียนร้อยละ 76.50 มีพฤติกรรมการด้านการออกกําลังกายในระดับควรปรับปรุง และ
ร้อยละ 23.50 มีพฤติกรรมการด้านการออกกําลังกายในระดับปานกลาง และไม่พบนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในระดับดี
2. สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารมี 2 ตัวแปร ได้แก่ เพศ และ
ปจั จัยเอือ้ ต่อการบริโภคอาหาร ซึง่ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 เพศ พบนักเรีย นหญิงมีพ ฤติก รรมการบริโ ภคอาหารมากกว่า นักเรีย นชาย อย่า งมี
นัยสํา คัญทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ทัง้ นี้ อาจเนื่ อ งจากนักเรีย นหญิงในวัยเดียวกับนักเรีย นชายมัก มีพฒ
ั นาการ
ร่างกายเจริญเติบโตรวดเร็วกว่านักเรียนชายในวัยเดียวกัน จึงทําให้มพี ฤติกรรมการบริโภคอาหารมากกว่า
นักเรียนชายในวัยเดียวกัน และเด็กในช่วงวัยนี้สว่ นใหญ่ยงั ไม่ได้ตระหนักถึงความสวยงามรูปร่างหน้าตาตนเอง
ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์เพ็ญ สุทธนะ (2547: 90) ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมการจัดการ
กับภาวะนํ้ า หนักเกิน ในนักเรีย นระดับชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น โรงเรีย นในเขตกรุงเกษม กรุง เทพมหานคร
จํานวน 234 คน พบว่า นักเรียนทีม่ เี พศต่างกัน มีการจัดการกับภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานไม่แตกต่างกัน
2.2 ปจั จัยเอื้อต่อการบริโภคอาหาร พบว่านักเรียนหญิงมีป จั จัยเอื้อต่อการบริโ ภคอาหาร
มากกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําให้นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคมากกว่านักเรียน
ชาย ผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นริสา พึง่ โพธิ ์สภ (2553: วิชาการ.คอม www.vcharkarn.com)
ทีไ่ ด้ทําการศึกษาวิจยั เรื่อง ปจั จัยเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะอ้วน พบว่า เด็กที่
ได้ร ับ ป จั จัย เอื้อ ด้ า นอาหารมาก มีพ ฤติก รรมการบริโ ภคอาหารมากกว่ า เด็ก ที่ไ ด้ร ับ ป จั จัย เอื้อ น้ อ ยกว่ า
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กทีท่ งั ้ พ่อและแม่อว้ น เด็กมักมีภาวะอ้วนด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั สว่างเดือน สวัสดี (2549:
82) ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างของนักเรียนในโรงเรียนเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 340 คน พบว่านักเรียนที่ได้รบั ปจั จัยเอื้อต่อการบริโภคอาหารว่างมาก ซึ่งแหล่งที่มาของ
ปจั จัยเอือ้ นัน้ อาจมาจากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และจากครอบครัว ล้วนส่งผลให้นกั เรียนมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารว่างมาก
3. จากสมมติฐานข้อที่ 2 พบตัวแปรที่ส่งผล ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของนักเรียน 2
ตัวแปร ได้แก่ เพศ และปจั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย อภิปรายผลได้ดงั นี้
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3.1 เพศ พบนัก เรีย นที่ม ีเ พศต่ า งกัน มีพ ฤติก รรมการปฏิบ ตั ิท างกายแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ และสอดคล้องกับการวิจยั ของจารุณี ศรีทองทุม (2550:
92) ทีไ่ ด้ทําการ ศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชาชนทีม่ าออกกําลังกายทีส่ วน
ลุมพินี กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ เี พศต่างกัน มีพฤติกรรมการออกกําลังกายแตกต่างกัน แต่ใน
การศึกษาของ จารุณี ศรีทองทุม (2550: 92) พบว่า เพศชายมีพฤติกรรมการออกกําลังกายมากกว่าเพศหญิง
ซึ่งตรงข้ามกับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ทัง้ นี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของผูว้ จิ ยั เป็ นกลุ่มตัวอย่างวัยเด็กและเป็ น
เด็กทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะคือ เป็ นกลุ่มเด็กทีม่ ภี าวะนํ้าหนักเกินหรือภาวะอ้วน ซึง่ เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
โดย จารุณี ศรีทองทุม (2550: 92) พบว่าเป็ นกลุ่มตัวอย่างของผู้ใหญ่ท่สี ่วนใหญ่มภี าวะโภชนาการปกติ
นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากการออกกําลังกายของเด็กผู้ชายมักเลือกเล่นกิจกรรมกีฬาเป็ นทีม เช่น การเล่น
ฟุตบอล เล่นบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ เด็กผูช้ ายที่มภี าวะอ้วนมักไม่ได้รบั การยอมรับให้อยู่ในทีมแข่งขัน
ทํา ให้นัก เรีย นชายที่ม ีภาวะอ้วนจึงมีก ารปฏิบตั ิกิจ กรรมทางกายน้ อ ยกว่า นัก เรีย นหญิง ในกลุ่ม ศึก ษาครัง้ นี้
ประกอบกับลักษณะของแบบสอบถามการวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายด้าน
อื่นๆของนักเรียนด้วยทีน่ อกเหนือ ไปจากการออกกําลังกายเชิงการกีฬาเท่านัน้ เพราะเมื่อพิจารณารายการใน
แบบสอบถามจะเห็นว่ากิจกรรมทีน่ กั เรียนหญิงปฏิบตั มิ ากกว่านักเรียนชายส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
งานบ้าน เช่น ทําความสะอาดบ้านเช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น ปดั เช็ดฝุน่ กิจกรรมงานบ้านอื่นๆ เช่น ซักผ้า ตากผ้า
ล้างจาน ล้างรถ ส่วนกิจกรรมที่นักเรียนชายปฏิบตั ิส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกาย เช่น การออก
กําลังกายฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเป็ นเรื่องเป็ นราว เช่น การเล่นฟุตบอล บาสเกตบอล วิง่ เล่นกับ
เพื่อน/ วิง่ จ๊อกกิง่ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่นักเรียนชายเล่นฟุตบอล ฯลฯ 1-2 วัน/สัปดาห์
(ร้อยละ 81.50) เล่น 3-4 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ 14.20) และเล่น 5-7 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ 4.30) นักเรียนชายที่
ออกกําลังกายโดยการวิง่ เล่นกับเพื่อน/วิง่ จ๊อกกิง่ 1-2 วัน/สัปดาห์รอ้ ยละ 60.70 วิง่ 3-4 วัน/สัปดาห์รอ้ ยละ 26.20
และวิง่ 5-7 วัน/สัปดาห์ร้อยละ 13.10 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชายโดยรวมมีการออกกําลังกายพอเพียงตาม
เกณฑ์ขนั ้ ตํ่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ในกิจกรรม เล่นฟุตบอล และการวิง่ คิดเป็ นร้อยละ18.50 และ 39.30 ตามลําดับ
ส่วนนักเรียนหญิงทีม่ กี ารออกกําลังกายเป็ นเรื่องเป็ นราวนัน้ มีเพียงกิจกรรมเดียวคือ การวิง่ เล่นกับเพื่อน/วิง่ จ๊อก
กิง่ นักเรียนหญิงทีว่ งิ่ 1-2 ครัง้ /สัปดาห์รอ้ ยละ 68.40 วิง่ 3-4 ครัง้ /สัปดาห์รอ้ ยละ 17.90 และวิง่ 5-7 วัน/สัปดาห์
ร้อยละ 13.60 แสดงให้เห็นว่านักเรียนหญิงที่ออกกําลังกายฝึ กกล้ามเนื้อพอเพียงตามเกณฑ์ขนั ้ ตํ่า 3 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์คดิ เป็ นร้อยละ 31.50
3.2 ปจั จัยเอื้อต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย พบนักเรียนทีม่ ปี จั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางกายมาก มีพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายมากกว่านักเรียนทีม่ ปี จั จัยเอือ้ ในระดับปานกลางและระดับ
น้อย ผลการศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ศัยนที ปตั นาพล และคณะ (2006: 145-153) ทีศ่ กึ ษาวิจยั
เชิงทดลอง 14 สัปดาห์ ในเด็กที่มอี ายุระหว่าง 6-8 ขวบ จํานวน 320 คน โดยมีกจิ กรรมการให้ความรูด้ ้านสุข
ศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่าหลังจากการจัดกิจกรรมเพิม่ ปจั จัยเอื้อด้านการออก
กําลังกายมากขึน้ พบว่าร้อยละ 20 ของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม นํ้าหนักเด็กนักเรียนลดลง แต่ไม่พบเด็กทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ทส่ี ามารถลดนํ้าหนักลงได้ถงึ ภาวะโภชนาการระดับปกติ
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4. จากสมมติฐานข้อที่ 3 ปจั จัยนํ า ปจั จัยเสริม และปจั จัยเอื้อ สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรทีส่ ามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีเพียงตัว
แปรเดียว คือ ปจั จัยเอื้อต่อการบริโภคอาหาร และสามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนได้
ร้อยละ 17.70 ซึง่ สามารถเขียนสมการตัวแบบของความสัมพันธ์ได้ดงั นี้ y = 44.54 + 36.29 x1 โดยพบว่าปจั จัย
เอื้อต่อการบริโภคอาหารส่งผลต่อการผันแปรพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างด้วยคะแนนระหว่าง
80.83-225.99 (เมื่อแทนค่า x1 = 1, 5 เมื่อ 1 คือมีปจั จัยเอือ้ ตํ่าสุดและ 5 คือมีปจั จัยเอือ้ สูงสุด) แสดงให้เห็นว่า
ปจั จัยเอือ้ ต่อการบริโภคอาหารเป็ นเพียงหนึ่งปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ส่วนปจั จัยทีเ่ หลือใน
การศึกษาครัง้ นี้ไม่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามการ
ผันแปรของพฤติกรรมการบริโภคอาหารอีก 82.3 ยังไม่สามารถทํานายได้
5. จากสมมติฐานข้อ 4 ปจั จัยนํา ปจั จัยเสริม และปจั จัยเอื้อ สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางกาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าตัวแปรทีส่ ามารถทํานายพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทาง
กายมี 2 ตัว คือ เพศ และปจั จัยเอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย และตัวแปรทัง้ สองสามารถทํานายพฤติกรรม
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายของนักเรียนได้รอ้ ยละ 3.1 ซึ่งสามารถเขียนสมการตัวแบบของความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
y = 51.53 + 7.54 x1 + 5.096 x2 โดยพบว่าเพศ (x1) เป็ นตัวแปรตัวแรกทีเ่ ข้ามา และตามด้วยตัวแปรปจั จัยเอือ้
ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย (x2 ) ปจั จัยทัง้ สองส่งผลต่อการผันแปรพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
ของกลุ่มตัวอย่างได้ระหว่าง 55.63 – 84.55 คะแนน (เมื่อแทนค่า x1 เพศหญิง = 1 และแทนค่า x2 = 1,5 เมื่อ 1
คือมีป จั จัยเอื้อตํ่า สุดและ 5 คือมีปจั จัยเอื้อสูงสุด ) ซึ่งพบเพศหญิงมีพฤติก รรมการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย
มากกว่าเพศชาย ส่วนปจั จัยทีเ่ หลือในการวิจยั ครัง้ นี้ไม่สามารถทํานายพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายได้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า เพศและปจั จัยเอื้อต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย
ส่งผลต่อการผันแปรของพฤติกรรมการปฏิบตั ิกจิ กรรมทางกาย อย่างไรก็ตามการผันแปรของพฤติกรรมการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายอีกร้อยละ 96.9 ยังไม่สามารถทํานายได้

ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถนําเสนอแนวทางเพือ่ การปฏิบตั แิ ละการวิจยั ได้ดงั นี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิ บตั ิ
1. ผลการวิจยั นี้ เมื่อพิจารณารายละเอียด รายการอาหารที่นักเรียนเลือกบริโภคที่มคี วามถี่บ่อยและ
ปริมาณมาก 6 ลําดับแรก จะเห็นว่าล้วนเป็ นอาหารทีม่ ปี ริมาณนํ้ าตาลสูงและให้พลังงานสูง ซึ่งเป็ นสาเหตุของ
ภาวะอ้วน ดังนัน้ ควรรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่นักเรียนในการเลือกบริโภคอาหารพลังงานตํ่าทีเ่ หมาะสมตามวัย และ
ถูกต้องตามหลักโภชนบัญญัติ
2. ผลการวิจยั นี้พบว่าปจั จัยเอื้อต่อการบริโภคอาหาร เป็ นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนัก เรีย นอย่างมีนัยสํา คัญ ทางสถิติ ดัง นัน้ ควรมีก ารรณรงค์ใ ห้ลดป จั จัย เอื้อ เกี่ย วกับ อาหารและ
เครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูง โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่จําหน่ ายในโรงเรียน รอบโรงเรียน ที่บ้านนักเรียน
โดยให้มกี ารประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในการหาอาหารและเครื่องดื่มที่ม ี
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พลังงานตํ่าทดแทนอาหารและเครื่องดื่มพลังงานสูง เช่น รณรงค์ให้นกั เรียนเลือกบริโภคผลไม้รสหวานน้อยแทน
การดื่มนํ้าหวาน/นํ้าอัดลม ไอศกรีม/โยเกิรต์ คือลดปริมาณการบริโภคเครือ่ งดื่มทีม่ รี สหวาน และอาหารทอดลง
3. ผลการวิจยั นี้ พบว่านักเรียนที่มภี าวะนํ้ าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วน มีคะแนนพฤติกรรม
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายในระดับน้อย มีนักเรียนที่ออกกําลังกายฝึ กกล้ามเนื้อพอเพียงตามเกณฑ์ขนั ้ ตํ่า 3
ครัง้ ต่อสัปดาห์น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลการใช้เวลาว่าง พบนักเรียนใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับ
การดูโทรทัศน์และใช้คอมพิวเตอร์ ดังนัน้ ควรมีการรณรงค์ให้นักเรียน ผูป้ กครอง และโรงเรียนร่วมกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเพิม่ ขึน้ แทนเวลาการดูโทรทัศน์หรือใช้คอมพิวเตอร์
4. ผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ป จั จัยเอื้อต่อ การปฏิบตั ิทางกายเป็ น ตัว แปรสํา คัญ ดังนัน้ ควรมีก าร
ประสานงานร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มนักเรียน ครู และผูป้ กครองนักเรียน โดยรณรงค์ผูป้ กครองจัดหาอุปกรณ์
สําหรับออกกําลังกายให้เพียงพอ โรงเรียนควรจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกําลังกายโดยมีนโยบายให้
จัดบริเวณพืน้ ที่ให้นักเรียนได้ออกกําลังกาย และบริการอุปกรณ์การออกกําลังกาย เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมด้าน
การออกกําลังกาย และสร้างบรรยากาศให้ทุกคนทัง้ ผูบ้ ริหาร ครู เจ้าหน้าที่ทุกระดับ สนใจออกกําลังกาย เช่น
จัดโครงการให้มกี ารออกกําลังกายร่วมกันช่วงเย็นก่อนกลับบ้านอย่างน้อย 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ โดยมีกจิ กรรม
การตรวจสมรรถภาพร่างกาย การตรวจวัดระดับไขมัน ความดันโลหิตทุกเดือนประกอบด้วยเป็ นต้น
5. ควรมีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสายในโรงเรียน โทรทัศน์ใน
ห้องอาหาร จัดโปรแกรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญในการสร้างสุข
นิสยั ให้เกิดขึน้ ในขณะเป็ นนักเรียน ให้มนี ิสยั ในการดูแลนํ้ าหนักตนเองให้อยู่ในมาตรฐาน มีสุขนิสยั ในการเลือก
บริโภคอาหารทีถ่ กู ต้อง เหมาะสมกับวัยนักเรียน

ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ผลการวิจยั ครัง้ นี้พบปจั จัยเอือ้ ต่อการบริโภคอาหารเป็ นเพียงหนึ่งปจั จัยทีส่ ามารถทํานายพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนได้รอ้ ยละ 17.7 ซึ่งการผันแปรของพฤติกรรมการบริโภคอาหารอีก ร้อยละ 82.3
ยังไม่สามารถทํานายได้ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาปจั จัยอื่นๆต่อไป ในทํานองเดียวกันผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบตัวแปร
2 ตัวคือ เพศ และปจั จัยเอื้อต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทาง
กายของนักเรียนได้รอ้ ยละ 3.1 ซึ่งการผันแปรของพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายอีกร้อยละ 96.9 ยังไม่
สามารถทํานายได้ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาปจั จัยอื่นๆต่อไป
2. ผลการศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ พบนัก เรีย นร้อ ยละ 53.20 มีป ระวัติเ ริ่ม อ้ว นเมื่อ อายุ 6-10 ขวบ และ
นักเรียนร้อยละ 29.4 มีประวัตเิ ริม่ อ้วนเมือ่ อายุน้อยกว่า 5 ขวบ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาหารูปแบบการรณรงค์หญิง
ตัง้ ครรภ์และผูเ้ กีย่ วข้องในการเลีย้ งทารกให้ถกู ต้องเพือ่ สร้างสุขนิสยั ในการบริโภคให้แก่เด็กตัง้ แต่ก่อนวัยเรียน
3. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงพัฒนารูปแบบเพื่อแก้ปญั หาภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานและภาวะอ้วนใน
นักเรียน โดยชักจูงเน้นให้ผปู้ กครอง และนักเรียนเป็ นศูนย์กลางมีสว่ นร่วมในการดําเนินการวิจยั ให้มากทีส่ ดุ

180

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

บรรณานุกรม
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สํานักงาน.มปป. แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. (อัดสําเนา).
จันทร์ฑติ า พฤกษานานนท์. (2545, มิถุนายน). “อ้วนอันตราย,” ใกล้หมอ. 26(6): 78-79.
จัน ทร์ เ พ็ญ สุ ท ธนะ. (2547) พฤติ กรรมการจัด การกับ ภาวะนํ้ าหนั ก เกิ น มาตรฐานของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรีนกลุ่มสหวิ ทยาเขตกรุงเกษม กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ์ วท.ม.
(สาขาวิชาสุขศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จารุณี ศรีทองทุม. (2550). ปั จจัยที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมการออกกําลังกายของประชาชนที่ มีออกกําลัง
กายที่ ส วนลุ่ม พิ นี กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ. (2549). โรคอ้วนในเด็ก: สถานการณ์ปจั จุบนั แหล่งทีม่ า
http://www.thainhf.org/hrn/www/publish-Detail.asp?ID=8 (21 พฤษภาคม 2549).
นริสรา พึง่ โพธิ ์สภ. (2553) ปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิ พลต่อภาวะโภชนาการเกิ นหรือภาวะอ้วนในกรุงเทพมหานคร.
15 มี.ค. 2553 จากวิชาการ.คอม www.vcharkarn.com)
วิศาล เยาวพงศ์ศริ .ิ (2551). หนังสือพิ มพิ์ รายวันแนวหน้ า. หน้า 16.
สว่างเดือน สวัสดี. (2549). พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารว่างของนักเรียนในโรงเรียนเขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
Green, Lawrence. W.; etal. (1999). Health Promotion Planning: An Educationand Environment Approach.
Toronto: May-Field Publishing.
World Health Organization (WHO). (2006). Obesity and overweight (online). Available :
http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs-obesity.pdf.(May 3 2006).
Yamane, T. (1996). Statistic an Introductory Analysis. 3 ed. New York: Harper and Row

