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อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการ
ของมารดา เพศ ระดับชั้น สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว และความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ
3) ศึกษาความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกัน
ภาวะอวน เปนปจจัยที่สามารถทํานายการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ซึ่งศึกษาอยูในโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2552 จํานวน 376 คน โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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The purposes of this research were: 1) to study the level of knowledge of teenager
obesity, information reception for obesity prevention, friends’ influence for obesity prevention
among the third level education students of secondary school in Amphoe Mueang
Surat Thani 2) to compare the students’ obesity prevention behaviors as classified by gender,
level of education, family status, number of siblings, family’s adequate income, students’
nutritional condition, maternal nutritional condition, fraternal nutritional condition and 3) to
determine knowledge of teenager obesity, information reception for obesity prevention,
friends’ influenced for obesity prevention as the predictors of obesity prevention behavior.
Samples were 376 third level education students of secondary school in Amphoe Muaeng
Surat Thani in the first semester of academic year 2009 derived by stratified random sampling
technique. Instruments used to collect data were questionnaires constructed by the
researcher. Data were analyzed for percentage, arithmetic means, standard deviation (S.D.),
t-test, One-Way ANOVA, and the Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results found that :
1. Knowledge of teenager obesity, information reception for obesity prevention,
friends influenced for obesity prevention were in the moderate level.
2. The students’ obesity prevention behavior as classified by maternal nutritional
condition were different statistically significant at.05.
3.
Information reception for obesity prevention and friends’ influenced for
obesity prevention predicted the students’ obesity prevention behavior at the percentage of
46.2% with statistical significance at .001.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สุขภาพดี หมายถึง การมีรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีน้ําหนักตัวที่เหมาะสม
รวมถึงมีจิตใจและอารมณที่มั่นคง มีภาวะโภชนาการที่ไมมากเกินหรือภาวะอวนอันเปนปจจัยเสี่ยง
ที่มีความสัมพันธกับภาวะการเจ็บปวยและโรคตางๆ ทั้งในเชิงการเปนสาเหตุใหเกิด หรือเปนปจจัย
กระตุนใหการเจ็บปวยนั้นรุนแรงขึ้น (รังสรรค ตั้งตรงจิตร และเบ็ญจลักษณ ผลรัตน 2550 : 1)
องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวาความอวนจะเปนโรคระบาดชนิดใหมที่มีความรุนแรงอยางคาด
ไมถึงเพราะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนอีกหลายโรค เชน โรคหัวใจ ความดันโลหิต ระบบทางเดิน
หายใจ โรคไต และมะเร็ง เปนตน ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยและเปน
ปจจัยเสี่ยงตอการเสียชีวิต จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ หรือสภาพัฒน ชวงปลายป 2550 บงชี้วาไทยเราเริ่มมีปญหาภาวะโภชนาการเกินจนนาเปน
หวง รอยละ 20 ของประชากรมีความเสี่ยงโภชนาการเกินใกลเคียงกับประเทศที่พัฒนาแลว อยาง
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุน เปนตน (พรฑิตา ชัยอํานวย 2551 : 1)
ภาวะอวนนั้นเกิดจากการที่รางกายมีการสะสมของเนื้อเยื่อไขมันมากกวาปกติ สาเหตุ
สําคัญที่ ทํา ใหเ กิด ภาวะอว น คือความไมสมดุลระหวางพลั งงานที่ ไ ดรับที่มี ม ากกวาพลั ง งานที่
รางกายใชไป(Feist and Brannon 2000 : 423) อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช
พลังงานในชีวิ ตประจําวัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุนในปจ จุบัน จากรายงาน
สถานการณทางสุขภาพจิตของประเทศไทยพบวา พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุนไทยมีกระแส
บริโภคนิยม เห็นไดจากลักษณะวิถีชีวิตของวัยรุนในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการไดรับ
อิทธิพลมาจากตะวันตกในการรั บประทานอาหารที่มีไขมันสูง ไดแก อาหารจานดวน ขนมถุง
น้ําอัดลม และขนมขบเคี้ยวตางๆ รวมทั้งมีการใชสื่อประชาสัมพันธที่เขาถึงและจูงใจ ประกอบกับ
สภาพแวดลอมในสังคมเมืองทําใหวัยรุนสามารถหาซื้ออาหารเหลานี้ไดโดยงาย ซึ่งโดยเฉลี่ยอาหาร
ประเภทนี้จะมีปริมาณไขมันและแปง
ที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับความตองการของรางกาย
จากการสํารวจพฤติกรรมวัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ในระยะ 1 เดือน ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในป พ.ศ. 2545 พบวาวัยรุนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ดวนเฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้ง (สมชาย จักรพันธ 2548 : 42, อางถึงในนฤมล ฝปากเพราะ 2549 : 1) และ
ในวิถีชีวิตสังคมปจจุบันที่ผูปกครองมักพาครอบครัวไปรับประทานอาหารนอกบานหรือซื้ออาหาร
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สําเร็จรูปซึ่งสวนใหญจะใชน้ํามันมาก และไมไดคุณภาพที่เพียงพอ(ชุลีพร ศรศรี 2541:23) รวมทั้ง
พฤติกรรมการใชพลังงานในชีวิตประจําวันที่ลดลงโดยวัยรุนสวนใหญมักใชเวลาวางหมดไปกับ
การดูโทรทัศน และเลนเกมคอมพิวเตอร รวมทั้งการที่ปจจุบันมีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ทํา
ใหวัยรุนขาดโอกาสในการออกกําลังกายซึ่งลวนเปนปจจัยที่สงผลตอภาวะอวน และพบวารอยละ
65 ของผูใหญที่อวนนั้นเคยเปนเด็กอวนมากอน ซึ่งหมายความวาโรคอวนในเด็กเปนสาเหตุเริ่มของ
ภาวะอวนและโรคอวนในวัยผูใหญ (กฤษดา ศิรามพุช 2549:28)
สําหรับอุบัติการณของโรคอวนในเด็กและวัยรุนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในรอบ 20
ปที่ผานมา อันนําไปสูผลกระทบทั้งทางดานสุขภาพและเศรษฐกิจ (Picciano Bean and Stalling
1999, อางถึงในนภมาศ ศรีขวัญ 2548 : 1) รวมทั้งประเทศไทย ป 2543 กองโภชนาการ กรมอนามัย
ไดศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่1–6ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
1,247 คน พบวา เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการเกินรอยละ 13.6 นอกจากนี้จากรายงานภาวะ
โภชนาการเกินในเด็กอายุ 6 – 14 ป การสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของไทย ครั้งที่ 5 ป
2546 แยกตามเขตอาศัย พบวา เด็กที่อยูในภาวะอวนถึงรอยละ 21.9 โดยอัตราการเพิ่มของการเปน
โรคอวนจะเพิ่มสูงขึ้นตามกลุมอายุที่เพิ่มขึ้นและพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย มักอยูในเขตเมือง
เด็กอวนตั้งแตเล็กจะมีโอกาสเปนผูใหญที่อวนถึงรอยละ 25 หรือ 1 ใน 4 แตถาอวนตั้งแตวัยรุนก็จะ
โตเปนผูใหญที่อวน รอยละ 75 หรือ 3 ใน 4 (คณะอนุกรรมการจัดทําแผนโภชนาการกระทรวง
สาธารณสุข 2549 : 2)
จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดขนาดใหญของภาคใต มีประชากรอยูอาศัยเปนจํานวน
มาก จากรายงานการเฝาระวังภาวการณเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานของวัยรุน ของโรงเรียนใน
จังหวัด สุราษฎรธานีของกองงานสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยเขต 11 ในป พ.ศ. 2549 พบวัยรุนมี
ภาวะอวนรอยละ 7.52 และในป พ.ศ. 2550 พบวัยรุนมีภาวะอวนถึงรอยละ 10.25 ซึ่งสถานการณ
ภาวะอวนของวัยรุนในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร
ธานีนั้นเปนจังหวัดที่มีความเจริญอยางรวดเร็ว ทําใหมีรานอาหารฟาสฟูดเปดใหมเปนจํานวนมาก
ซึ่งเปนที่นิยมในหมูวัยรุนเพราะมองวาเปนสิ่งที่ทันสมัยเปนที่ยอมรับในหมูเพื่อน และเด็กวัยรุนใน
จังหวัดสุราษฎรธานียังนิยมเลนเกมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามรานที่เปดเปนจํานวนมากทํา
ใหเด็กวัยรุนนั้นใชเวลาวางสวนใหญไปกับการเลนเกมทําใหการใชพลังงานในชีวิตประจําวันลดลง
ทําใหเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวนมากยิ่งขึ้น
การที่รางกายมีภาวะอวนนั้นทําใหมีผลกระทบทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม ใน
ดานรางกายคนอวนมีโอกาสเปนโรคหลายชนิดมากกวาคนทั่วไป เชน เบาหวานพบวารอยละ 25
ของเด็กอวนทําใหเกิดความผิดปกติของกลุมอาการที่นําไปสูเบาหวานได ประเทศไทยในชวง 20 ป
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พบเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ปวยเปนเบาหวานประเภทที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกวา 10 เทา อันเปนผลให
ประเทศตองสูญเสียงบประมาณทางสุขภาพและสังคมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังเสี่ยงตอการเปน
โรคอื่นๆ ไดแก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด นิ่วในถุงน้ําดี โรคไต กระดูกและขอ
เสื่อม ขออักเสบ เกิดอุบัติเหตุไดงาย เปนอัมพาต ติดเชื้อราตามรอยพับผิวหนัง เปนตน (Feist and
Brannon 2000 : 427) สวนผลกระทบดานจิตใจและสังคม สําหรับวัยรุนซึ่งเปนวัยที่สนใจตนเอง
มากขึ้น และตองการมีบทบาทในสังคม ดังนั้น ผูที่อยูในภาวะอวนมักกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณของ
ตนเองจนเกิ ด ปมดอย ขาดความมั่ นใจและเสี ยความรูสึก ที่ดีตอตนเองอันมี ผลเสีย ตอการสร าง
บุคลิกภาพและเอกลักษณ กลัววาจะไมเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนและไมเปนที่สนใจของเพื่อนตาง
เพศ ทําใหแยกตัวและบางคนอาจวิตกกังวลมากจนเกิดอาการซึมเศราและกินเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสื่อ
ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและคานิยมตางๆของวัยรุน ในปจจุบันพบวาสื่อตางๆ นั้นใหความสําคัญ
กับรูปราง ดาราหรือนางแบบตางนิยมที่จะมีหุนที่ผอมบาง ทําใหเกิดคานิยมวาผูที่ผอมจึงถือวาเปน
คนที่มีบุคลิกภาพดี ทําใหวัยรุนที่อวนนั้นเกิดความกดดันมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังพบวาเด็กที่มี
ภาวะอวนมักเติบโตเปนผูใหญที่อวน มีผลทําใหเกิดโรคเรื้อรังไปจนถึงวัยผูใหญทําใหเกิดปญหา
สุขภาพตามมาในอนาคต (กฤษดา ศิรามพุช 2549:53)
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวาวัยรุนมีอัตราเสี่ยงตอภาวะอวนสูงและคาดวา
จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกป สงผลทําใหเกิดปญหาสุขภาพระยะยาวได ดังนั้น การปองกัน
ภาวะอวนในวัยรุนจึงมีความสําคัญกวาการปลอยใหเกิดภาวะอวนแลวจึงคอยรักษา เนื่องจากการ
รักษาผูใหญที่อวนตั้งแตเด็กนั้นยากที่จะลดน้ําหนักลงเพราะจํานวนเซลลไขมันไมไดลดลง แตจะ
ลดเพียงขนาดของเซลลไขมันเทานั้น (สิริประภา กลั่นกลิ่นและคณะ 2544 : 18) ภาวะอวนนั้นถือวา
เปนภาวะที่รุนแรงเนื่องจากเราไมไดมองกันแตเพียงมิติของความสวยงามเทานั้น หากแตมองลึกลง
ไปถึงมิติตนตอที่ทําใหเกิดโรคเรื้อรัง มีผลกระทบตอสุขภาพและการที่ตองเสียคาใชจายในการ
รักษาโรคตางๆ มากมาย หากไมแกไขที่ตนเหตุก็จะทําใหเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น การที่เด็กวัยรุนสนใจ
ดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองจึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ นอกจากนี้ ยั ง ตรงกั บ แนวคิ ด ในการดํ า เนิ น งานด า น
สาธารณสุขเกี่ยวกับระบบสุขภาพเชิงรุก ที่ไดเนนการสงเสริมสุขภาพของประชาชนดวยการสราง
เสริมสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ และเพื่อเปนการปองกันปญหาสุขภาพอยางเปนระบบ ซึ่ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ที่มุงเนนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และครอบคลุมถึงการมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรค
และการเจ็บปวยทั้งทางรางกายและทางจิตใจ มีสภาวะรางกายที่เจริญอยางเหมาะสมตามวัย โดยมี
น้ํ า หนั ก ในระดั บ ที่ ไ ด ม าตรฐานตามเกณฑ ที่ ไ ด กํ า หนดไว ไม ผ อมหรื อ อ ว นจนเกิ น ไป อั น จะ
กอใหเกิดปญหาเรื้อรังตามมาอีกมากมาย (พรฑิตา ชัยอํานวย 2551:2) ภาวะอวนนั้นเปนภาวะที่เกิด
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จากพฤติกรรมของตัววัยรุนเอง การดูแลในเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย และเลือกรูปแบบในการ
ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม จะทําใหสามารถปองกันภาวะอวนรวมถึงสุขภาพโดยรวมดีขึ้นดวย ปญหา
ภาวะอวนในวัยรุ นจะไมเนนการลดน้ําหนักอย างในผูใหญ เนื่องจากวัยรุน นั้นตองพิจารณาถึง
พัฒนาการดานรางกายและสติปญญา ในวัยรุนจึงเนนการปองกันไมใหน้ําหนักเพิ่ม โดยเนนที่การ
ลดพลังงานที่รางกายไดรับจากอาหาร งดเวนหรือลดการรับประทานอาหารที่ใหพลังงานสูง เชน
อาหารที่มีสวนประกอบของไขมันและน้ําตาล รวมทั้งมีวิธีการรับประทานอาหารอยางถูกตอง แต
ทว า ไม ใ ช ก ารลดที่ อ าหารแต เ พีย งอย า งเดีย วหากแต จ ะตอ งร ว มไปกั บ การเลื อ กทํ ากิ จกรรมใน
ชีวิตประจําวัน และเพิ่มการใชพลังงานในชีวิตประจําวันเพื่อเผาผลาญพลังงานสวนเกินออกไปจึงจะ
ทําใหน้ําหนักคงที่อยูไดดีทําใหสามารถปองกันภาวะอวนได จะเห็นไดวาการปองกันภาวะอวนใน
วัยรุนเปนสิ่งสําคัญ เพราะเทากับเปนการปองกันพยาธิสภาพของโรคที่มีสาเหตุมาจากภาวะอวนได
ในระยะยาวตลอดชีวิต ดังนั้น แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันภาวะอวนจึงอยูที่การมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ถูกตอง และการใชพลังงานในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ในการปองกันภาวะอวนในวัยรุนนั้นยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการทั้งภายในและ
ภายนอกตัววัยรุน และความรูเกี่ยวกับภาวะอวนนั้นมีความสําคัญเนื่องจากความรูทําใหบุคคลรูจัก
คิด พิจารณา ตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนความคิดสรางสรรคในการที่จะปฏิบัติพฤติกรรม
(จินตนา ยูนิพันธ 2534 :2) รวมทั้งความรูเปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางที่ดีขึ้นและคอนขางถาวร (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ 2536:16) จากการศึกษา
ของ สุภาพรณ เชิดชัยภูมิ (2542 : 6-7) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะอวนในกลุมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบวาความรูเกี่ยวกับภาวะอวนมีความสัมพันธ
กับภาวะอวนในกลุมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น การที่วัยรุนมีความรูที่ถูกตองจะทําใหวัยรุนนั้นมีแนวทางในการปฏิบัติตน และสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้น หากวัยรุนมีความรูอยางเพียงพอในเรื่องภาวะอวนแลวยอม
สามารถปองกันการเกิดภาวะอวนในวัยรุนได
นอกจากความรูเกี่ยวกับภาวะอวนแลวการรับรูขาวสารดานสุขภาพยังเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งเนื่องจากการรับรูขอมูลขาวสารถือไดวาเปนสิ่งสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจ ใน
การกระทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้งยังสงผลตอการสรางเจตคติ คานิยมและความสนใจ ทําใหมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของของวัยรุน (อัญชลี สีสวรรค 2537 : 634) โดยเฉพาะการไดรับขอมูล
ขาวสารดานสุ ขภาพ อั นเปนการสงเสริมใหเ ด็กวัย รุนมีพฤติ กรรมที่ถูกตองเพื่อการมีสุขภาพที่
สมบูรณ ทําใหสามารถปองกันภาวะอวนได
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นอกจากนี้อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวนถือเปนปจจัยภายนอกที่มีความสําคัญตอวัยรุน
เนื่องจากวัยรุนนั้นมีความใกลชิดกับเพื่อนมากที่สุด และอิทธิพลของกลุมเพื่อนนั้นมีผลตอการเขา
สังคมคือวัยรุนนั้นตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อนในวัยเดียวกัน การอยูรวมกันเปนกลุม ตองการ
ใหกลุมเพื่อนยอมรับวัยรุนจึงใหความสําคัญตอกลุมเพื่อนวัยเดียวกันมาก ดวยการเอาใจเพื่อนและ
ประพฤติตามอยางเพื่อน รวมทั้งรับเอาแนวคิด ทัศนคติ ตลอดจนแบบแผนของกลุมมาปฏิบัติเพียง
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน (ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 2536:111) ดังนั้น เพื่อนจึงมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคและการใชพลังงานในชีวิตประจําวันของวัยรุน ซึ่งการทํากิจกรรม
ตางๆ เหลานี้รวมกันในกลุมเพื่อนอาจเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมก็ได เนื่องจาก
วัยรุนทุกคนตองการเปนที่ยอมรับของกลุม จึงพยายามเรียนรูและปฏิบัติตามวิถีทางและแบบแผน
ของกลุมเพื่อนวัยเดียวกันนี้ และมักจะมีความคิด ความเชื่อ รวมทั้งการปฏิบัติที่คลายคลึงกัน และ
พฤติกรรมที่ยึดถืออาจมีทั้งผลดีและผลเสียตอสุขภาพได ดังนั้น เพื่อนจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพล
ตอการปองกันภาวะอวนของวัยรุน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัยการปองกันภาวะอวนของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี โดยศึกษาวาวัยรุนที่มีเพศ ระดับชั้น
สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของ
มารดา และความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ ตางกันมีการปองกันภาวะอวนตางกันหรือไม และ
ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน และอิทธิพลของเพื่อนตอ
การปองกันภาวะอวน เปนปจจัยที่สามารถทํานายการปองกันภาวะอวนไดหรือไม โดยผูวิจัยเลือก
ศึกษาการปองกันภาวะอวนในกลุมนักเรียนชวงชั้นที่ 3 เนื่องจากนักเรียนชวงชั้นที่ 3 เปนวัยรุน
ตอนตนที่เปนวัยที่เริ่มใสใจในตนเอง และมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณมากที่สุด รวมทั้งจากขอมูล
สถิติพบวาผูที่อวนในวัยเด็กจะกลายเปนผูใหญอวนในอนาคต การเสริมสรางความรูและสงเสริม
ปจจัยปองกันจึงเปนการลดความเสี่ยงตอภาวะอวนอยางยั่งยืนเพื่อใชเปนแนวทางในการปองกัน
ปญหาทางดานสุขภาพจิตของวัยรุน รวมทั้งสงเสริมศักยภาพในดานสุขภาพและเปนประโยชนใน
การศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะ
อวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะ
โภชนาการของมารดา เพศ ระดับชั้น สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว และความ
เพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ
3. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
และอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน เปนปจจัยที่สามารถทํานายการปองกันภาวะอวน
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ปญหาในการวิจัย
1. ระดั บ ความรู เ กี่ ย วกั บ ภาวะอ ว นในวั ย รุ น การรั บ รู ข า วสารเพื่ อ ป อ งกั น ภาวะอ ว น
อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนอยางไร
2. นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีปจจัยสวน
บุคคล ไดแก ภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา
เพศ ระดับชั้น สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว และความเพียงพอตอคาใชจายที่
ไดรับ ตางกัน มีการปองกันภาวะอวนแตกตางกันหรือไมอยางไร
3. ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพลของ
เพื่อนตอการปองกันภาวะอวน เปนปจจัยที่สามารถทํานายการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีไดหรือไม อยางไร
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สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีปจจัย
สวนบุคคล ไดแก ภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของ
มารดา เพศ ระดั บชั้ น สภาพของครอบครัว จํา นวนพี่ นอ งในครอบครัว และความเพีย งพอต อ
คาใชจายที่ไดรับ ตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
2. ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพลของ
เพื่อนตอการปองกันภาวะอวน เปนปจจัยที่สามารถทํานายการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่
3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีจึงกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่กําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียนโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานปการศึกษา 2552 จํานวน 6 โรงเรียนคือ โรงเรียนสุราษฎรธานี โรงเรียน
สุราษฎรธานี 2 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โรงเรียนเมืองสุราษฏรธานี โรงเรียนประดูพิทยาคม และ
โรงเรียนมั ธยมพั ชรกิติ ยาภา 3 รวมประชากรทั้งหมด 6,346 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎรธานีเขต 1 ปการศึกษา 2552 )
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่กําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐานปการศึกษา 2552 รวมนักเรียน 376 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช
สูตรของ ยามาเน (Yamane 1988, อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 284 - 285) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น รอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 และวิธีสุมกลุมตัวอยางใชการสุมแบบแบง
ชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามระดับชั้นและเพศ

8
2. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
2.1.1 ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ประกอบด ว ย ภาวะโภชนาการของนั ก เรี ย น ภาวะ
โภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา เพศ ระดับชั้น สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นอง
ในครอบครัว และความเพียงพอของคาใชจายที่ไดรับ
2.1.2 ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน
2.1.3 การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
2.1.4 อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก การปองกันภาวะอวน
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
1. การปองกันภาวะอวน หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบัติของของนักเรียนชวงชั้น
ที่ 3 ในการยับยั้งตนเองหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมตางๆ อันจะนําไปสูภาวะอวน ซึ่งแบงออกเปน 2
ดานดวยกันคือ
1.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบัติของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 เพื่อปองกันการเกิดภาวะอวนโดยมีการควบคุมการบริโภคอาหารของตนใน
ปริมาณที่เหมาะสมตามความตองการของรางกาย งดเวนหรือลดอาหารบางชนิดที่ทําใหเกิดภาวะ
อ ว น เลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน ต ามหลั ก โภชนาการ และมี ก ารปฏิ บั ติ ต นในการ
รับประทานอาหารที่ถูกตอง
1.2 การใชพลังงานในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม หมายถึง การทํากิจกรรมตางๆ ที่
เปนการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อใชพลังงานนอกเหนือจากการเรียนใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไดแก การ
ทํางานบาน และการออกกําลังกาย เชน วิ่ง แอโรบิก และวายน้ํา เปนตน และการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบที่เหมาะสม เชน การเลือกทํางานอดิเรก การเลนกิจกรรมกลางแจง รวมทั้งลดการทํา
กิจกรรมบางชนิดลง เชน การดูโทรทัศน การเลนเกมคอมพิวเตอร เปนตน
2. ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน หมายถึง การที่นักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน ซึ่งประกอบดวย ความหมายของภาวะอวน ตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
น้ําหนัก ภาวะอวนในเด็กวัยรุน หลักโภชนาการสําหรับเด็กวัยรุน สาเหตุของภาวะอวนในเด็กวัยรุน
ผลกระทบและโรคแทรกซอนจากภาวะอวน และเกณฑชี้วัดภาวะอวน
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3. การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน หมายถึง การที่นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดรับ
คําแนะนํา คําชี้แจง หรือไดรับขอมูลจากสื่อตางๆ ทั้งทางโรงเรียนและสื่อมวลชน ที่เกี่ยวกับการ
ป อ งกั น ภาวะอ ว นในด า นการบริ โ ภคอาหารที่ เ หมาะสม และการส ง เสริ ม การใช พ ลั ง งานใน
ชีวิตประจําวัน
4. อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนชวงชั้นที่
3 ในดานการบริโภคอาหารและการใชพลังงานในชีวิตประจําวันที่ไดรับอิทธิพลจากเพื่อนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนที่มีผลตอการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในดานการ
บริโภคอาหาร ไดแก การเลือกชนิดของอาหาร และการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร ในดาน
การใชพลังงานในชีวิตประจําวัน ไดแก การทํางานอดิเรก การออกกําลังกาย การเลน การควบคุม
น้ําหนัก และการพักผอน
5. ภาวะอวน หมายถึง การที่รางกายมีน้ําหนักเกินกวามาตรฐานเมื่อเทียบกับสวนสูงคือ
ดัชนีมวลกาย(BMI) เทากับหรือมากกวา 25 กก./ม2 ในผูใหญ และในเด็กอายุ 5-19 ป ใชกราฟแสดง
เกณฑอางถึงความเจริญเติบโต แบงตามเพศซึ่งมีเกณฑมากกวา +2 S.D. ขึ้นไป
6. ภาวะโภชนาการของนักเรียน หมายถึง ภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
ประเมินโดยใชเกณฑน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง เปรียบเทียบกับเกณฑอางอิง น้ําหนัก สวนสูงและ
เครื่ อ งชี้ วั ด ภาวะโภชนาการของประชาชนไทย อายุ 1 วั น – 19 ป ของกรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2544 จําแนก เปน 3 กลุม ไดแก
6.1 สมส ว น หมายถึ ง ภาวะการเจริ ญ เติ บ โตของนั ก เรี ย นที่ มี สั ด ส ว นของน้ํ า หนั ก
เหมาะสมกับสวนสูงเมื่อเทียบกับเพื่อนเพศเดียวกัน เมื่อประเมินกับเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต
แลวมีคาอยูระหวาง – 1.5 S.D. ถึง + 1.5 S.D.
6.2 ทวม หมายถึง ภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนที่มีสัดสวนของน้ําหนักเหมาะสม
กับสวนสูงเมื่อเทียบกับเพื่อนเพศเดียวกัน เมื่อประเมินกับเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตแลวมีคาอยู
ระหวาง + 1.5 S.D. ถึง + 2 S.D.
6.3 อวน หมายถึง ภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนที่มีสัดสวนของน้ําหนักเหมาะสม
กับสวนสูงเมื่อเทียบกับเพื่อนเพศเดียวกัน เมื่อประเมินกับเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตแลวมีคาสูงกวา
+ 2 S.D. ขึ้นไป
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7. ภาวะโภชนาการของบิดา หมายถึง สภาวะทางสุขภาพของบิดา ซึ่งสืบเนื่องมาจากการ
บริโภคและการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน โดยประเมินจากคาดัชนีมวลกาย ซึ่งคํานวณไดจากคา
น้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมหารดวยสวนสูงเปนเมตรยกกําลังสอง จําแนกภาวะโภชนาการของบิดา
ออกเปน 4 กลุม ไดแก
7.1 ผอม หมายถึง บิดาที่มีคาดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 กก./ม.2
7.2 สมสวน หมายถึง บิดาที่มีคาดัชนีมวลกายระหวาง 18.5 – 22.9 กก./ม.2
7.3 ทวม หมายถึง บิดาที่มีคาดัชนีมวลกายระหวาง 23 – 24.9 กก./ม.2
7.4 อวน หมายถึง บิดาที่มีคาดัชนีมวลกายมากกวา 25 กก./ม.2
8. ภาวะโภชนาการของมารดา หมายถึง สภาวะทางสุขภาพของมารดา ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
การบริโภคและการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน โดยประเมินจากคาดัชนีมวลกาย ซึ่งคํานวณไดจาก
คาน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมหารดวยสวนสูงเปนเมตรยกกําลังสอง จําแนกออกเปน 4 กลุม ไดแก
8.1 ผอม หมายถึง มารดาที่มีคาดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 กก./ม.2
8.2 สมสวน หมายถึง มารดาที่มีคาดัชนีมวลกายระหวาง 18.5 – 22.9 กก./ม.2
8.3 ทวม หมายถึง มารดาที่มีคาดัชนีมวลกายระหวาง 23 – 24.9 กก./ม.2
8.4 อวน หมายถึง มารดาที่มีคาดัชนีมวลกายมากกวา 25 กก./ม.2
9. นักเรียนชวงชั้นที่ 3 หมายถึง นักเรียนที่ที่มีภาวะโภชนาการสมสวน ทวม และอวนที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
สุราษฎรธานี คือ โรงเรียนสุราษฎรธานี โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โรงเรียน
เมืองสุราษฏรธานี โรงเรียนประดูพิทยาคม และโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3
10. สถาพของครอบครัว หมายถึง ความสมบูรณขององคประกอบสมาชิกในครอบครัว
จําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก
1.1 พอและแมอยูดวยกัน
1.2 พอแมหยาหรือแยกกันอยู
1.3 พอและ/หรือแมเสียชีวิต
11. ความเพียงพอของคาใชจายที่ไดรับ หมายถึง จํานวนเงินรายไดเฉลี่ยทีน่ ักเรียนไดรับ
จากบิดา มารดา หรือผูปกครอง จําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก
11.1 รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย
11.2 รายไดเพียงพอกับคาใชจาย
11.3 รายไดเพียงพอกับคาใชจายและมีเหลือเก็บ
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ประโยชนที่ไดรับ
1. ทําใหทราบถึงการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนขอมูลที่สามารถนําไปใชในการวางแผนการสรางสุขภาพของ
จังหวัด สุราษฎรธานีใหตรงกลุมเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ทําใหทราบถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีและสามารถนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการได
ตอไป
3. ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการปองกันปญหาไมใหเกิดปจจัยเสี่ยงตอ
ภาวะอวนของนักเรียน และเปนแนวทางปองกันภาวะอวนในประชากรวัยอื่นๆ ตอไป
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บทที่ 2
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การปอ งกั น ภาวะอ ว นของวั ย รุ น ในนั ก เรีย นช ว งชั้ น ที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีโดยผูวิจัยไดนําแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
สนับสนุนและประกอบการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดที่เกี่ยวของกับวัยรุน
พัฒนาการของวัยรุน
2. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปองกันภาวะอวนในวัยรุน
2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง
2.2 การใชพลังงานในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันภาวะอวน
3. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเรื่องภาวะอวนในวัยรุน
3.1 ความหมายของภาวะอวน
3.2 ภาวะอวนในวัยรุน
3.3 หลักโภชนาการสําหรับวัยรุน
3.4 สาเหตุของภาวะอวนในวัยรุน
3.5 ผลกระทบและโรคแทรกซอนจากภาวะอวน
3.6 เกณฑชี้วัดภาวะอวน
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับภาวะอวน
4. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
4.1 จุดประสงคในการรับรูขอมูลขาวสาร
4.2 กระบวนการในการรับรูขอมูลขาวสาร
4.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูขาวสาร
4.4 ชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร
4.5 การรับรูขอมูลขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวนของวัยรุน
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูขอมูลขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
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5. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของเพื่อนกับการปองกันภาวะอวน
5.1 พัฒนาการทางสังคมในระยะวัยรุน
5.2 ประเภทของอิทธิพลของกลุมเพื่อน
5.3 กระบวนการใชอิทธิพลของกลุมเพื่อน
5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของเพื่อน
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1. แนวคิดที่เกี่ยวของกับวัยรุน
วัยรุนเปนวัยที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนวัยที่จะเติบโตเปนผูใหญซึ่งเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศชาติในอนาคต วัยรุนนั้นเปนชวงเปลี่ยนวัย เปนหัวเลี้ยวหัวตอที่เปลี่ยนจากความเปนเด็ก
สูความเปนผูใหญทําใหมีความออนไหวกอใหเกิดปญหาตางๆ ไดงายเพราะนอกจากในวัยนี้จะมี
การเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอีกดวย ดังนั้น ใน
การศึกษาพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนในวัยรุนนั้นจึงตองคํานึงถึงผลกระทบตอพัฒนาการ
จิตใจ และสังคมของวัยรุนอีกดวย
1.1 พัฒนาการของวัยรุน
จิตวิทยาแบงวัยรุนออกเปน 3 ชวง คือวัยรุนตอนตน(Pubertal Phase) ชวงอายุ 12-15 ป
วัยรุนตอนกลาง (Mild Adolescent Proper) อายุระหวาง 16-17 ป และวัยรุนตอนปลายอยูในชวงอายุ
18-25 ป (ศรีเรือน แกวกังวาล 2540 : 320) หากนับการเริ่มตนของความเปนวัยรุนตามลักษณะ
พัฒนาการ สิ่งที่เห็นไดชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภายนอก เชน ความสูง ผิวหนัง รูปราง
หนาตา การมีหนาอก และการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย เชน สมองมีการพัฒนาเต็มที่ ฮอรโมน
เพศเริ่มทํางาน พรอมๆ กับที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลง ก็ไดมีพัฒนาการดานอื่นๆ ดวย เชน ทาง
สังคม ทางอารมณ คานิยม ความสนใจ การแสวงหาเอกลักษณ ความสนใจเพศตรงขาม ชวงระยะ
วัยรุนโดยทั่วๆ ไปเปนชวงระยะเวลาคาบเกี่ยวระหวางความเปนเด็กตอเนื่องกับความเปนผูใหญ ถา
วัยรุนไดดําเนินชีวิตในชวงเวลานี้ผานพนไปอยางราบรื่น วัยรุนนั้นจะสามารถเติบโตเปนผูใหญ
ดวยดี และมักจัดการกับชีวิตในวัยผูใหญไดอยางราบรื่น แตถาเปนไปในทางตรงกันขามวัยนี้จะเปน
วัยที่ประสบความยุงยากมาก และเปนวัยที่สับสนทางจิตใจมากกวาวัยอื่นๆ ชวงเวลาวัยรุนตอนตน
เปน วัยที่ เด็กเริ่มเติบโตเปนหนุมสาว เปลี่ ยนสภาวะทางร างกายจากความเปนเด็กชายเด็กหญิง
รางกายเติบโตเปนผูใหญเกือบเต็มที่ทุกสวน ลักษณะทุติยภูมิทางเพศจะเจริญสมบูรณและทําหนาที่
ของมันไดตั้งแตนี้เปนตนไป การเปลี่ยนแปลงของวัยรุนที่สําคัญมีหลายดาน(ศรีเรือน แกวกังวาล
2540 : 329-331) ไดแก
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย
ระยะวัยรุนตอนตน (อายุระหวาง 12-15 ป) วัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางมากในชวงระยะเวลา 12-13 ป พัฒนาการทางกายเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณเพื่อทําหนาที่
อยางเต็มที่ การเจริญเติบโตมีทั้งสวนภายนอกที่มองเห็นไดงาย เชน สวนสูง น้ําหนัก รูปหนา สวน
สัดของรางกาย ลักษณะเสนผม เปนตน และความเจริญสวนภายใน เชน การทํางานของตอมบาง
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ชนิด โครงกระดูกแข็งแรงขึ้น การผลิตเซลลสืบพันธุในวัยรุนชาย การมีประจําเดือนในวัยรุนหญิง
การเจริญเติบโตทางกายมีชวงหนึ่งซึ่งเปนระยะพัก เมื่อผานพนชวงนี้ไปแลว มีการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายรวดเร็ว ความสูงตอนตนปและปลายปมีความแตกตางอยางมาก การสะสมไขมันในรางกาย
มีมากกวาวัยเด็ก วัยรุนหญิงจะขยายในสวนของเตานม และสะโพก ในขณะที่ผูชายจะขยายสวน
ไหล วัยรุนที่มีรูปรางผอมอาจมีรูปกายอวนขึ้นกวาเดิม ในบางโอกาสจึงเรียกระยะนี้วาชวงไขมัน(fat
period) ระบบการยอยอาหารและการใชประโยชนจากอาหารทํางานเร็วและมากกวาเดิมเพราะ
รางกายกําลังเจริญเติบโต วัยรุนจึงหิวเกง กินไมเลือก กินเกง งวงนอนบอย เปนระยะเวลากําลัง
กินกําลังนอน และมีอัตราน้ําหนักเพิ่มอยางพุงขึ้น วัยรุนชายจะมีน้ําหนักเพิ่มประมาณ 5-6 กิโลกรัม
ตอป ในวัยรุนหญิงจะเพิ่มประมาณ 4-5 กิโลกรัมตอป
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ
วัยรุนตอนตนจะหันมาสนใจตอรูปรางหนาตาเพิ่มขึ้น กังวลกับการเปลี่ยนแปลงของ
รางกาย บางคนใชเวลาอยูหนากระจกนานๆ สํารวจใบหนาและรูปรางของตน กลัวจะแตกตางไป
จากเพื่อน วัยนี้จะมีความรูสึกไวตอคําวิจารณ สายตาและทาทีของผูอื่น กลัวการถูกตํานิ และการ
เปรียบเทียบ ไมชอบใหใครมาพูดถึง ดังนั้นจึงชอบทําตามเพื่อนและปฏิบัติคลายกับหมูเพื่อน มี
ความตองการเปนของตนเอง และแยกเปนอิสระ พึ่งตนเอง ไมชอบใหผูใหญมาจัดการหรือออก
คําสั่งควบคุม วัยนี้จะทําอะไรไดดวยตนเองและมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น วางตัวหางจากพอแม
แยกตัวอยูตามลําพัง อยางไรก็ตามเด็กยังตองการความสนใจ ความเอาใจใสเปนครั้งคราว ถาไมได
รับก็จะแสดงความขุนเคือง ไมพอใจ มีการเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณไดงายโดยไมมีเหตุผล มี
ความวิตกกังวลหงุดหงิด ไมสบายใจ มีความรูสึกไมแนนอนใจ หวั่นไหวงายสับสน ทางดานสังคม
ตองการไดรับการยอมรับจากเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ การอยูกับเพื่อนจึงจะเสริมความ
ภาคภูมิใจและเอกลักษณหรือภาพลักษณตอตนเองได
จากการที่วัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกายมาก ทําใหบางคนวิตกกังวลกับรูปลักษณ
ของตน โดยเฉพาะเมื่อตอมไขมันใตผิวหนัง และตอมเหงื่อทํางานมากขึ้น ทําใหวัยรุนประสบ
ปญหาเรื่องสิวและกลิ่นตัว การที่เด็กเขาสูวัยรุนเร็วหรือชามีผลกระทบทางจิตใจดวย วัยรุนหญิงทีอ่ ยู
ในภาวะอวนจะเติบโตเปนสาวเร็วกวาเด็กวัยรุนที่มีน้ําหนักอยูในเกณฑปกติทําใหรูสึกอาย กังวล
อึดอัด ประหมาตอการถูกลอเลียน และสายตาของเพศตรงขาม เพราะสภาพจิตใจยังเปนเด็ก ไม
พรอมรับสภาพความเปนสาว วัยรุนหญิงมักขี้อาย สมยอม มักเปนผูตาม ในทางตรงกันขามเด็กชาย
ที่เขาสูวัยรุนเร็วจะมีความสามารถทางดานกีฬา พึ่งตนเอง และเปนผูนําไดดีกวากลุมเพื่อนชายที่
โตชา ในกลุมที่เขาสูวัยรุนลาหลังผูอื่นจะถูกลอเลี่ยน กลั่นแกลง มีความภูมิใจต่ํา
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1.1.3 การเปลี่ยนแปลงดานสติปญญาและความคิด
วัยรุนเริ่มมีความคิดเปลี่ยนจากรูปธรรมเปนนามธรรมอยางคอยเปนคอยไป ความคิด
กวางขึ้นเขาใจความเปนจริงเพิ่มมากขึ้น คิดในเชิงทฤษฎีเปนเหตุเปนผล มีสมมติฐานและพิสูจน
ความจริง สามารถเขาใจมโนทัศนที่ลึกซึ้งขึ้นได สามารถวิจารณเปรียบเทียบ บรรยายไดละเอียดขึ้น
รูจักคิดแกปญหาไดเอง รูจักตั้งสมมติฐานพิจารณาในแงมุมตางๆ ดึงเอาขอมูลมาสรุปเปนเหตุผล
และจะจริงจังวาความคิดของตนเองเปนเลิศและถูกตอง จึงมักแสดงอาการรุนแรงและลุมหลง มี
ความเชื่อมั่นอยางจริงจัง
1.1.4 การเปลี่ยนแปลงดานสังคม
การมีเพื่อนเปนสิ่งสําคัญมากในการพัฒนาทางดานสังคมและอารมณ การมีเพื่อน
สงเสริมใหมีความมั่นใจ เขมแข็ง มีพลังอํานาจ การยอมรับของเพื่อนและคลุกคลีในหมูเพื่อนจึง
เสริมความภาคภูมิใจ รวมทั้งมีเอกลักษณหรือภาพลักษณตอตนเองที่ดี วัยรุนจะเลือกคบเพื่อนที่มี
ลักษณะคลายๆ ตน และมีอะไรทํารวมกันได การใหเปนที่ยอมรับในหมูเพื่อนวัยรุนจึงจําเปนตองมี
ลักษณะเหมือนกลุมเพื่อนของตน เชน การพูดจา กิริยาทาทาง การแตงตัว ความชอบ เด็กจะเรียนรู
ความตองการ ความรูสึกของผูอื่น และรูจักอาทรหวงใยผูอื่น ถาวัยรุนขาดเพื่อนจะทําใหมีปมดอย
ขาดมนุษยสัมพันธ มีภาพลักษณตอตนเองไมดี ความคิดไปทางลบ รวมทั้งมีอารมณซึมเศราได
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาวัยรุนเปนวัยที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในหลายดานทั้งทางรางกาย ตองการพลังงานและมีการสะสมไขมันในรางกายมากกวาวัยอื่น ใน
ดานจิตใจและอารมณมีการเปลี่ยนแปลงไดงาย และกังวลในเรื่องรูปรางหนาตามากกวาวัยอื่น
ดังนั้ น ภาวะอว นในวั ย รุน นั้ น จึ ง เป น ปญ หาที่ สําคั ญ หากวั ย รุ น ไมมี ค วามเข า ใจในป ญหา มีวิ ธี
แกปญหาที่ไมถูกตองหรือไมมีการปองกัน อาจสงผลกระทบตอปญหาในดานอื่นตามมาอีกมากมาย
ทั้งในดานการเรียน บุคลิกภาพ หรือสภาพจิตใจของตัววัยรุน ดังนั้น หากวัยรุนมีการปองกันภาวะ
อวนที่ถูกตองจะเปนภูมิคุมกันที่ดี ทําใหวัยรุนเติบโตตามพัฒนาการไดอยางถูกตองเหมาะสม
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2. แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการปองกันภาวะอวนในวัยรุน
วัยรุนในปจจุบันมีแนวโนมที่อวนมากขึ้นกวาในอดีตเนื่องจากลักษณะการดําเนินชีวิต
และการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกอน การไดรับอิทธิพลการกินมาจากตะวันตก เชนการ
รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และมีรสหวานเพิ่มขึ้น ไดแก อาหารจานดวน ขนมขบเคี้ยวตางๆ
น้ําอัดลมและน้ําผลไม ซึ่งมีวางขายอยูทั่วไป รวมทั้งมีสื่อโฆษณาที่เขาถึงตัววัยรุนไดงาย ภาวะอวน
ในวัยรุนยังสงผลเสียทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพในการเรียน ภาวะอวนนั้นถือ
วาเปนภาวะที่รุนแรงเนื่องจากเราไมไดมองแตเพียงมิติของความสวยงามเทานั้น หากแตมองลึกลง
ไปถึงมิติที่เปนปจจัยทําใหเกิดโรคเรื้อรังอื่นๆ อันสงผลกระทบตอสุขภาพและตองเสียคาใชจายใน
การรักษาโรคตางๆ มากมาย ดังนั้น ดังนั้น การปองกันดวยการสนใจดูแลสุขภาพตั้งแตแรกจึงเปน
สิ่งสําคัญ ภาวะอวนนั้นเปนภาวะที่เกิดจากพฤติกรรมของตัววัยรุนเอง ดังนั้น การดูแลในเรื่อง
อาหาร การออกกําลังกาย และเลือกรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม จะทําใหสามารถปองกัน
ภาวะอวนรวมถึงสุขภาพโดยรวมดีขึ้นดวย การปองกันภาวะอวนในวัยรุนจะไมเนนการลดน้ําหนัก
อยางในผูใหญ เนื่องจากวัยรุนนั้นเปนชวงวัยที่ใชสารอาหารเพื่อการพัฒนาทางดานรางกายและ
สติปญญาจึงเนนการปองกันไมใหน้ําหนักเพิ่ม โดยเนนที่การลดพลังงานที่รางกายไดรับจากอาหาร
งดเวนหรือลดอาหารที่ใหพลังงานสูง เชน อาหารที่มีสวนประกอบของไขมันและน้ําตาล และเพิ่ม
การใชพลังงานในชีวิตประจําวันเพื่อเผาผลาญพลังงานสวนเกินออกไปจึงจะทําใหน้ําหนักคงที่อยู
ไดดีทําใหสามารถปองกันภาวะอวนได
จะเห็นไดวาการปองกันภาวะอวนในวัยรุนเปนสิ่งสําคัญ เพราะเทากับเปนการปองกัน
พยาธิสภาพของโรคที่มีสาเหตุมาจากภาวะอวนไดในระยะยาวตลอดชีวิต ดังนั้น แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ปอ งกั น ภาวะอ ว นจึ ง อยู ที่ การมีพ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ถู ก ต อ งและการใช พ ลั ง งานใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ซึ่งสามารถปฏิบัติไดตามแนวทางตอไปนี้
2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง
อาหารมีความสําคัญยิ่งตอสุขภาพของคนเรา และมีความสัมพันธโดยตรงตอภาวะ
โภชนาการซึ่งเปนตัวบงชี้สุขภาพ คนที่กินอาหารมากเกินไปจะเกิดภาวะอวน เปนสาเหตุของโรค
เรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมตางๆ ตามมา ปญหาเรื่องภาวะอวนเปนปญหาที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และ
นั บ เป น ป ญ หาที่ ท า ทายนั ก วิ ช าการด า นโภชนาการอย า งมาก ภาวะอ ว นนั้ น มี ค วามเกี่ ย ว
เนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือพฤติกรรมการกินนั้น
เปนการเรียนรูทางสังคมที่สะสมมาตั้งแตเด็ก ไมใชการเรียนรูดวยตนเองตามสัญชาตญาณธรรมชาติ
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มนุษยเราบริโภคอาหารหรือรูวาอะไรเปนอาหารจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คานิยมที่
คนในสังคมวัฒนธรรมยึดถือปฏิบัติ (รุงวิทย มาศงามเมือง และวิจิตร ฟุงลัดดา 2530 : 122)
ไคลาซา (Kilasa 1981 : 9-11) กลาวถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารวาเปนพฤติกรรมที่
ขึ้นอยูกับแบบแผนการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล และแบบอยางการดําเนินชีวิตนี้ไดรับอิทธิพลมา
จากความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ อาหาร ได แ ก คํ า กล า วหรื อ ข อ ความจากเพื่ อ นหรื อ ครอบครั ว อาหารที่
รับประทานนั้นผูบริโภคอาจไมไดสนใจในประโยชนแตคนทั่วไปมักพอใจกินอาหารรสชาติถูกใจ
เปนหลัก ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พบอยูในแตละสังคมทั่วไปจึงไมจําเปนตองเปนไป
ตามพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง และสอดคลองกับหลักวิชาโภชนาการเสมอไป
ในป จ จุ บั น พบว า วั ย รุ น มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ ไ ม เ หมาะสม โดยมั ก นิ ย ม
รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและเกินความตองการของรางกาย รวมทั้งการดําเนินชีวิตอยางเรงรีบ
ทําใหเคยชินกับการรับประทานอาหารสําเร็จรูปและฟาสฟูดซึ่งมีไขมันและแปงสูงทําใหเสี่ยงตอ
ภาวะอวนมากยิ่งขึ้น จะเห็นไดวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้นมีความเกี่ยวของกับภาวะอวน
ดังนั้น หากวัย รุ นมี พฤติกรรมการบริ โภคอาหารไดอยางถูก ตองเหมาะสมจะส งผลใหสามารถ
ปองกันภาวะอวนได ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง (รังสรรค ตั้งตรงจิตร และเบ็ญจลักษณ ผล
รัตน 2550 : 22) ไดแก
2.1.1 การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันที่ดีเปนสวนประกอบในปริมาณที่เหมาะสม
และไมมากจนเกินไป ในชีวิตประจําวันอาหารที่บริโภคนั้นจะมีไขมัน 4 ชนิดปะปนกันในสัดสวน
ที่ตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของน้ํามันที่ใชทําอาหาร และมีผลตอสุขภาพตางกัน ไขมันที่พบในอาหาร
ไดแก ไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว ไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง ไขมันอิ่มตัว และไขมันทรานส
ดังนั้นจึงควรบริโภคไขมันรวมไมเกินรอยละ 35 ของแคลอรี่ที่ไดรับในแตละวัน ไขมันที่ดีตอ
สุขภาพคือ ไขมันอิ่มตัวตําแหนงเดียว ไดแก น้ํามันมะกอก ถั่วลิสง อะโวคาโด และถั่วเปลือกแข็ง
รวมทั้งไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง ไดแก น้ํามันขาวโพด ดอกคําฝอย เมล็ดทานตะวัน ถั่วเหลือง
น้ํามันปลา และเมล็ดฝาย สวนไขมันที่ไมดีซึ่งจะทําใหรางกายไดรับคอเลสเตอรอลมาก ไดแก
ไขมันอิ่มตัวซึ่งมีมากในเนื้อสัตวใหญ สัตวปก เนย นมไขมันเต็ม มะพราว และปาลม เปนตน และ
ไขมั น ทรานส ซึ่ ง เป น ไขมั น ที่ เ ป น อั น ตรายต อ ร า งกายมากที่ สุ ด ไขมั น ทรานส นั้ น เกิ ด จาก
กระบวนการเติมไฮโดรเจนลงในน้ํามันพืช ซึ่งในอุตสาหกรรมผลิตอาหารนิยมใชไขมันชนิดนี้กัน
มาก เนื่องจากจะทําใหอาหารมีอายุเก็บไวไดนาน และมีรสชาติดี ซึ่งไขมันชนิดนี้มีมากทีส่ ดุ ในมากา
รีน เนยขาว คุกกี้ เคก แครกเกอร เฟรนชฟรายส โดนัท ดังนั้น เด็กวัยรุนควรลดการรับประทาน
อาหารที่มี สวนประกอบของไขมันสูงโดยเฉพาะอาหารที่มีสว นประกอบของไขมัน อิ่มตัวและ
ไขมันทรานส ลดการรับประทานอาหารทอด อาหารที่มีกะทิ เนื้อสัตวที่มีไขมันมาก เชน ขาวขาหมู
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ขาวมันไก หนังไกทอด เนื้อสัตวควรเลือกชนิดไมติดมัน ไมมีหนัง ปรุงโดยวิธีการนึ่ง อบ หรือยาง
ไม ค วรทอดในน้ํ า มันมาก ลดอาหารประเภทเบเกอรี ขนมปงกรอบ และมัน ฝรั่ง ทอดเพราะมี
สวนประกอบของไขมันและเนยสูง
2.1.2 รับประทานอาหารประเภทคารโบไฮเดรตไมเกินปริมาณที่รางกายตองการคือวัน
ละ 4-6 กรั มต อน้ํ า หนั ก ตั ว 1 กิ โลกรัม คารโ บไฮเดรตไม ใ ชแ คข า วและแปง เทา นั้น แต รวมถึ ง
ผลิตภัณฑจากขาวทุกชนิด รวมทั้งผัก ผลไม น้ําผลไม นม น้ําตาล น้ําหวาน รวมทั้งขนมหวานอีก
ดวย รางกายนั้นจําเปนตองใชคารโบไฮเดรตเปนพลังงานพื้นฐาน แตถารับประทานมากจนเกินไป
รางกายจะทําการเปลี่ยนคารโบไฮเดรตสวนเกินเปนไขมันและจะสะสมมากในบริเวณหนาทองซึ่ง
เปนอันตรายตอสุขภาพมากที่สุด คารโบไฮเดรตที่ดีคือคารโบไฮเดรตที่ไมผานกระบวนการแปรรูป
มากนัก มีกากใยอาหารสูง เชน ขาวซอมมือ ขาวโพด ลูกเดือย ถั่วตางๆ เผือก มัน ฟกทอง เมล็ด
แปะกวย ขาวที่ผานการขัดสีนอย สวนคารโบไฮเดรตที่อันตราย ไดแก น้ําตาล น้ําหวาน น้ําอัดลม
อาหารแปรรูปที่มีแปง น้ําตาลและไขมัน เปนตน
2.1.3 ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสวนผสมของน้ําตาลมากและใหประโยชนนอย ชนิด
อาหารที่มีน้ําตาลที่บริโภคในชีวิตประจําวันกันมาก คือ น้ําหวาน น้ําอัดลม ท็อฟฟ ชอคโกแลต ขนม
หวานตางๆ โดยตามปกติแลวเราจะรับน้ําตาลธรรมชาติในปริมาณที่เกินพอกวาที่รางกายเราตองการ
อยูแลวจากอาหารประเภทคารโบไฮเดรตในชีวิตประจําวัน เชน นม ขาว ขาวโพด เผือก มัน ผักและ
ผลไมตางๆ ดังนั้นจึงไมควรบริโภคน้ําตาลมากกวารอยละ 10 ของพลังงานที่ไดรับในแตละวัน จึง
ไมควรบริโภคน้ําตาลน้ําตาล 10 ชอนชาตอวัน ถารางกายตองการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรีตอวัน
เปนตน น้ําตาลจะใหพลังงานอยางเดียวโดยไมใหสารอาหารตัวอื่นๆ เลย ถากินมากก็จะทําใหอวน
ได น้ําตาลทรายเปนอาหารประเภทคารโบไฮเดรต ซึ่ง 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี ดังนั้นจึงไม
ควรดื่มน้ําหวาน น้ําอัดลมเปนประจําจะทําใหไดรับน้ําตาลมากเกิน
2.1.4 ลดการรับประทานอาหารที่มีเกลือเปนสวนประกอบหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง
เพราะทําใหรางกายเก็บน้ําไวมากทําใหลดน้ําหนักไดยาก
2.1.5 รับประทานผลไมและผักใบเขียวเปนประจํา เพราะมีวิตามินและเกลือแร รวมทั้ง
เสนใยจํานวนมากซึ่งรางกายตองใชเวลาในการยอย ทําใหเปนอาหารที่ทําใหอิ่มนาน ไมหิวงาย และ
ใหพลังงานนอย ผักที่กินควรเปนผักสด ลวก หรือตม มากกวาผัดผักที่ใชน้ํามันมาก หรือผักชุบแปง
ทอด สําหรับคนที่ชอบกินผักในลักษณะผักสลัดตองระวังปริมาณน้ําสลัดตองไมใสมากเกินไป ควร
กินผลไมที่มีรสไมหวานจัด เชน สม ชมพู มะละกอ แตงโม ฝรั่ง แทนขนมหวานตางๆ ผลไมมีเสน
ใยอาหาร วิตามิน และเกลือแรที่มีประโยชนตอรางกาย ชวยควบคุมการทํางานของระบบตางๆ
อยางไรก็ตาม ผลไมทุกชนิดใหสารคารโบไฮเดรตจําพวกน้ําตาลแกรางกายเชนเดียวกับอาหารกลุม
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ขาว แปง จึงตองระวังไมกินมากจนเกินไป ควรกินผลไมสดทั้งผลมากกวาการกินน้ําผลไมคั้น
เพื่อที่จะไดใยอาหารที่มีอยูในผลไมดวย การคั้นน้ําผลไมเพื่อดื่มตองใชจํานวนผลไมมากกวาการกิน
ผลไมเปนผล ในผลไมนั้นมีน้ําตาลอยูพอสมควรจึงอาจทําใหไดรับพลังงานมากเกินไป ที่สําคัญ
ควรหลีกเลี่ยงการกินผลไมกระปอง เพราะในผลไมกระปองมักมีการเติมน้ําตาลในกระบวนการ
ผลิต จะทําใหไดน้ําตาลและพลังงานมากเกินกวารางกายตองการ
2.1.6 ควรดื่มนมรสจืดพรองมันเนยหรือนมขาดมันเนย ในคนที่ดื่มนมได ควรดื่มนมรส
จืดพรองมันเนยวันละ 1-2 กลอง เพราะมีปริมาณไขมันและพลังงานนอยกวา และไมควรดื่มนมปรุง
แตงรส เพราะจะทําใหไดน้ําตาลและพลังงานเพิ่มขึ้น
2.1.7 ควรดื่มน้ําใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย คือดื่มน้ําอยางนอย 8 แกวตอ
วัน เนื่องจากน้ําเปนสารอาหารที่สําคัญอยางหนึ่ง หากดื่มน้ํานอยไประบบเผาผลาญจะลดลงเหมือน
ขาดอาหาร โดยตับจะเก็บน้ําไวแทนที่จะใชในหนาที่อื่นๆ เชน เผาผลาญไขมัน
2.1.8 ไมรับประทานอาหารจุบจิบ เพราะการรับประทานอาหารวาง รับประทานอาหาร
พร่ําเพรื่อบอยๆ จะทําใหเกิดภาวะอวนได จากการศึกษาของศิริพร หาขุน (2536 : 109-110, อางถึง
ในอุบลรัตน บุญทา 2546 : 40) ไดจัดหมวดหมูของอาหารวางไวหลายประเภท ไดแก ประเภท
เครื่อ งดื่ ม นมและผลิต ภัณ ฑ จ ากนม ขนมป ง และผลิ ตภั ณ ฑแ ปง สาลี ลู ก อม ขนมหวาน ผลไม
ประเภทตางๆ ถั่วและผลิตภัณฑจากถั่ว เปนตน จะเห็นวาอาหารวางและเครื่องดื่มสวนใหญนั้น
มักจะเปนแปงและน้ําตาลเปนสวนประกอบที่สําคัญ ซึ่งใหพลังงานสูงและไมชวยใหรูสึกอิ่ม ดังนั้น
หากเด็กวัยรุนมีการรับประทานของวางบอยครั้งจะสงผลใหเกิดภาวะอวนได หากรับประทาน
อาหารระหวางมื้อ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน และพลังงานไมสูงมากนัก เชน ผลไม
สมตํา ยําตางๆ ควรหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวที่ผานการทอด หรือขนมที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ
2.1.9 รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ เพราะการงดมื้ออาหารจะทําใหหิวกอนเวลาอาหาร
มื้อถัดไปและรับประทานมากเกินอัตรา ไมควรงดการรับประทานอาหารเชา เพราะการงดอาหารเชา
ทําใหรางกายลดระบบเผาผลาญลง สมองจะหลั่งสารเคมีที่มีชื่อวานิวโรเพปไทดวาย (neuropeptide
Y) ซึ่งจะสงสัญญาณใหกินโดยไมรูตัว รวมทั้งจะมีภาวะที่เรียกวา อาการกินกลางคืน(Night Eating
Syndrome) คือเมื่อเริ่มกินมื้อกลางวันแลวจะหยุดไมไดจนกระทั่งเขานอน คนที่งดอาหารเชามักกิน
จุบจิบและเลือกอาหารที่กินสะดวก ซึ่งอาจมีไขมัน น้ําตาล และแคลอรีสูง ซึ่งทําใหเสี่ยงตอภาวะ
อวนได
2.1.10 เมื่อรูสึกอิ่มควรหยุดรับประทานอาหารทันที ไมควรเสียดายอาหารที่เหลือและ
รับประทานจนหมด
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2.1.11 รับประทานอาหารนอกบานใหนอยลง เพราะการรับประทานอาหารมื้อใหญนอก
บานอาจทําใหรับประทานอาหารมากกวาที่รางกายตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารที่มีลักษณะ
เปนบุฟเฟต หรืออาหารในงานเลี้ยง นอกจากปริมาณที่มากกวาปกติแลว อาหารนอกบานนั้นจะมี
สวนประกอบของไขมันและเกลือในปริมาณที่มากเกินไปอีกดวย
2.1.12 ไมเก็บหรือตุนอาหารที่มีไขมันและน้ําตาลสูงไวในบาน เพราะอาจจะกระตุน
ความอยากอาหารได
2.1.13 ใหรางวัลตนเองดวยวิธีอื่น เชน การซื้อเสื้อผาใหมหรือดูหนังแทนการกินอาหาร
มื้อใหญ
2.1.14 เมื่อเครียดหรือหงุดหงิดอยาใชการรับประทานอาหารเพื่อแกเครียด เลี่ยงโดยใชวิธี
อื่นทดแทน เชน การฟงเพลง เลนกีฬา
2.2 การใชพลังงานในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม
วัยรุนในปจจุบันนั้นมีการทํากิจกรรมที่ใชพลังงานนอยลง เนื่องมาจากรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนไป วัยรุนสวนใหญมักใชเวลาไปกับการดูโทรทัศนหรือเลนเกมคอมพิวเตอรซึ่งมีการ
ใชพลังงานนอยมาก มีการเลนกับเพื่อนกลางแจงและชวยผูปกครองทํางานบานลดนอยลง ลวน
สงผลตอน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของวัยรุน การใชพลังงานในชีวิตประจําวันนั้นประกอบไปดวย การ
เคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษวา Physical activity หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหว
ของกลามเนื้อของรางกาย เชนแขน ขา รวมทั้งการเคลื่อนไหวรางกายในกิจกรรมประจําวัน เชน
การเรียน การเดินทาง การทํางานบาน การเลน งานอดิเรก และการใชเวลาวางโดยการออกกําลังกาย
การเลนกีฬาและสันทนาการ (จันทฑิตา พฤษานนท 2545)
จากขอมูลของกรมอนามัยกลาวไววา การออกแรง ออกกําลังกายเปนการเคลื่อนไหวสวน
ตางๆของรางกาย ที่เกิดจากการทํางานเพื่อยืดตัว หดตัวของกลามเนื้อและทํางานใหมีการใชพลังงาน
เพิ่ มขึ้นจากภาวะปกติ หมายร วมถึงการออกกําลังกายเปนสว นหนึ่ งของกิ จกรรมทางกาย กรม
อนามัยไดแบงการออกแรง ออกกําลังกายเปนพีระมิดการออกกําลังเพื่องายแกการปฏิบัติ ดังแสดง
ในภาพที่ 1
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ลดกิจกรรมลง
ดูวีดีโอ
ดูโทรทัศน
เลนอินเทอรเน็ต
เลนเกมคอมพิวเตอร
2-3 วันตอสัปดาห
กิจกรรมเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุน
การโยนขวางบอล กระโดดสูง เตนรํา กายบริหาร
ดึงขอ ดันพื้น ลุกนั่ง โหนเชือก
3-5 วันตอสัปดาห
ออกกําลังกาย กิจกรรมบันเทิง(อยางนอย 20 นาที)
วายน้ํา วิ่ง สเกตบอรด วอลเลยบอล เตะฟุตบอล กระโดดเชือก
บาสเกตบอล แบดมินตัน ถีบจักรยาน เดาะฟุตบอล
ทุกวัน
เดินเลน วิ่งเลนนอกบาน การละเลนพื้นบาน เดินบนทอนไม ทํางานบาน เลนใสวนสาธารณะ

ภาพที่ 1 การออกแรง / การออกกําลังกายในเด็ก 4 ระดับ
ที่มา : กรมอนามัย, คูมือการควบคุมและปองกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน. (2544 :50)
ระดับที่ 1 ฐานลางสุดของพีระมิด แสดงถึง กิจกรรมในวิถีชีวิตของเด็กวัยรุนที่ตอง
เคลื่อนไหว ออกแรงหรือออกกําลังกาย (Lifestyle Physical Activity) ทุกวัน เพื่อชวยสงเสริมการมี
สุขภาพดีมีสมรรถภาพ เชน เดินขึ้นบันได เดินในโรงเรียน เดินหลังอาหารเที่ยงหรือเย็น ชวยพอแม
ทํางานบาน หรือสิ่งที่ใชแรง เชน กวาดบาน ถูบาน ลางรถ ตัดหญา ทํางานอดิเรกที่ตองใชแรง เชน
พรวนดิน รดน้ําตนไม พาสุนัขไปเดินเลน กิจกรรมเหลานี้ถาทําดวยแรงปานกลางขึ้นไป สะสมให
ไดอยางนอยวันละ 3 นาที หรือเทากับการเดินเร็ว 2-3 กิโลเมตรในชั่วโมง จะไดประโยชนตอ
สุขภาพที่สําคัญ กิจกรรมในวิถีชีวิตหลายอยางหากทําตอเนื่องและนานพอ จะเปนกิจกรรมการออก
กําลังกายแบบแอโรบิค ระดับที่ 2 ได
ระดับที่ 2 เปนกิจกรรมการออกกําลังกายซึ่งคอนขางหนักกวากิจกรรมการเคลื่อนไหว
ออกแรงหรือออกกําลังกายประจําวันในวิถีชีวิต ไดแก การออกกําลังกายซึ่งเปนแบบแอโรบิค หรือ
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เลนกีฬา และนันทนาการบางอยางตองใชอุปกรณและใชเวลาพอควร กิจกรรมเหลานี้ควรปฏิบัติ
ครั้งละ 20-60 นาทีอยางสม่ําเสมอ สัปดาหละ 3-5 วัน โดยมีความแรงปานกลาง ทั้งนี้ ความแรงหรือ
ความเหนื่อยระดับปานกลางนั้นสังเกตไดจากการหายใจที่แรงขึ้น แตยังพอพูดคุยกับคนขางเคียงได
กิจกรรมเหลานี่จะทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น จะชวยสงเสริมสมรรถภาพ ความแข็งแรงของหัวใจ และ
ชวยควบคุมไขมันในรางกาย
ระดับที่ 3 เปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางความแข็งแรง อดทนและออนตัว
ของกลามเนื้อ เชน การยกน้ําหนัก การบริหารรางกาย โดยใชน้ําหนักตนเอง การยืดเหยียดกลามเนื้อ
โดยทํากิจกรรมเหลานี้สัปดาหละ 2-3 วัน กิจกรรมในวิถีชีวิตไมคอยสงเสริมความออนตัว ดังนั้น
การยืดเหยียดกลามเนื้อคอนขางจําเปน ทําโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อมัดใหญ จนถึงจุดที่เริ่มรูสึกตึง
แตไมเจ็บ อาจทําไดสัปดาห ละ 3-7 วัน สํ าหรับการฝกกลามเนื้อหรือความแข็งแรงโดยการยก
น้ําหนักนั้น เปนการฝกกลามเนื้อมัดใหญ ประมาณสัปดาหละ 2-3 วัน โดยสลับดวยการพัก 1 วัน
จะชวยทําใหกลามเนื้อตึงตัวและแข็งแรง กิจกรรมตางๆ เหลานี้ไมจําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ แต
จําเปนตองเรียนรูเทคนิคที่ถูกตอง
ระดับที่ 4 ซึ่งเปนยอดสุดของสามเหลี่ยมนั้นแสดงใหเห็นวาการทํากิจกรรมประเภทที่ไม
คอยมีการเคลื่อนไหวออกแรง ออกกําลังกาย หรือมีชีวิตแบบสบายไมตองออกแรงนั้นตองลดลง
เชน การนั่งดูโทรทัศน การเลนเกมคอมพิวเตอร ยกเวนการพักผอนนอนหลับซึ่งมีความจําเปน
หลั กการที่ สําคั ญของการปอ งกัน ภาวะอว นคือใหมี การเผาผลาญแรง ออกกํ าลัง กาย
ทํากิจกรรมตางๆ ตามพีระมิดการออกกําลังกาย จะทําใหมีการใชพลังงานจึงชวยในการลดการเกิด
ภาวะอวนได (กรมอนามัย 2544 : 52)
การใชพลังงานในชีวิตประจําวันของวัยรุนประกอบไปดวย การเคลื่อนไหวรางกายใน
การทํางานบาน การเรียน การเลน และการพักผอน ตามแนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกายสําหรับ
เด็กและเยาวชนของกรมอนามัย (2544 : 76) ไดแบงระดับการออกแรง ออกกําลังกายในเด็กเปน 4
ระดั บ การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมแต ล ะชนิ ด จะใช พ ลั ง งานแตกต า งกั น ไป ดั ง ตั ว อย า งกิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวออกแรง ออกกําลังกาย ที่มีการเผาผลาญพลังงานในปริมาณที่แตกตางกัน (แคลอรี่ตอ
น้ําหนักตอนาที) ขึ้นอยูกับระดับความแรงมากแรงนอยของกิจกรรมเหลานั้น ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนพลังงาน (แคลอรี่ตอน้ําหนักตอนาที) ในการทํากิจกรรมตางๆ
กิจกรรม
พลังงานที่ใช (แคลอรี่ตอน้ําหนักตอนาที)
เดินเร็ว(4ไมล/ชม.)
0.08
วิ่งเหยาะ(5ไมล/ชม.)
0.14
ถีบจักรยาน(5.5ไมล/ชม.)
0.06
กายบริหาร(อบอุนรางกาย)
0.07
เตนแอโรบิก(ฝกปานกลาง)
0.1
วายน้ํา
0.13
โยคะ
0.06
เทเบิลเทนนิส
0.07
วอลเลยบอล
0.05
แบดมินตัน
0.1
สเก็ตบอรด
0.02
กระโดดเชือก(70 ครั้ง/นาที)
0.16
ยูโด
0.2
ยิมนาสติก(พื้นฐาน)
0.07
ฟุตบอล
0.13
ชวยเลี้ยงนอง
1.60
ขุดดิน
0.13
ถูบาน
0.06
ที่มา : กรมอนามัย, คูมือการควบคุมและปองกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน. (2544 :52-53)
จะเห็นไดวาการออกกําลังกายมีประโยชนตอสุขภาพของรางกาย ดังนั้นในป พ.ศ. 2545
รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ
3-5 วันๆ ละ 30 นาที เพิ่มขึ้นรอยละ 60 ในป พ.ศ. 2549 ถามีพฤติกรรมการออกกําลังกายตั้งแตเด็ก
จะทําใหพฤติกรรมนี้ติดเปนนิสัยจนถึงวัยผูใหญ เมื่อมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอจะมีประโยชนตอ
รางกายมาก ทําใหสุขภาพแข็งแรงและปองกันโรคได การออกกําลังกายจึงเปนสิ่งสําคัญและมีความ
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จําเปนอยางยิ่งสําหรับการปองกันการเกิดภาวะอวนเปนอยางดี เพราะการออกกําลังกายเปนการใช
พลังงานที่เกิดจากการบริโภคอาหารสวนหนึ่ง และการออกกําลังกายยังมีสวนชวยใหมีการเผาผลาญ
อาหารหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมในรางกายเปนไปไดดี จะเห็นไดวารางกายมนุษยสามารถ
ทํางานไดหลายลักษณะ และสามารถใชพลังงานไดแตกตางกันในแตละบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการที่เขามาเกี่ยวของ เชน อายุ เพศ อุณหภูมิ ความเครียด อาหารที่รับประทานเขาไป การออก
กําลังกาย เปนตน หากเมื่อใดรางกายเกิดภาวะไมสมดุลของพลังงานขึ้นก็ยอมสงผลตอการขึ้นลง
ของน้ําหนักตัวได โดยเฉพาะพลังงานของรางกายที่ไดรับเขามามีมากกวาการใชพลังงานก็จะทําให
บุคคลนั้นมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น ถาหากปลอยใหอยูในภาวะเชนนี้ตอไปก็จะทําใหเด็กวัยรุนเกิดภาวะ
อวนในที่สุด การใชพลังงานในชีวิตประจําวันที่เหมาะสมถือวาเปนสิ่งสําคัญในการปองกันการเกิด
ภาวะอวนในเด็กวัยรุนในที่สุด ดังนั้น ซึ่งแนวทางการใชพลังงานในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม
ไดแก
2.2.1 การชวยผูปกครองทํางานบานมากขึ้น เชน การถูบาน ลางจาน รดน้ําตนไม ชวย
เลี้ยงนอง เปนตน
2.2.2 ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ครั้งละ 20นาที เชน วิ่ง กระโดดเชือก ถีบ
จักรยาน
2.2.3 เลือกทํางานอดิเรกที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้น เชน การเตนรํา เลนสเกตบอรด พา
สุนัขไปเดินเลน
2.2.4 รูจักแบงเวลาโดยมีการออกกําลังกาย การพักผอน การเลนกับเพื่อน และการชวย
ทํางานบาน
2.2.5 ทํากิจกรรมกลางแจงกับเพื่อนมากขึ้น เชน การเลนฟุตบอล การละเลนพื้นบาน
2.2.6 เคลื่อนไหวรางกายเปนประจํา เชน การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใชลิฟต การเดิน
ไปซื้อของแทนการใชรถ เดินหลังรับประทานอาหารเที่ยง
2.2.7 ชักชวนคนในครอบครัวไปออกกําลังกายรวมกันเพื่อความสนุกสนานในการทํา
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น
2.2.8 มีความกระตือรือรนสดชื่นตลอดทั้งวัน ชวงพักเที่ยงควรเลนสนุกสนานกับเพื่อนๆ
หรือเดินเลนรอบสนามเปนการออกกําลังกาย
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2.2.9 ลดกิจกรรมที่ไมเคลื่อนไหวรางกายโดยเฉพาะการดูโทรทัศนและการเลนเกม
คอมพิวเตอรซึ่งมักสัมพันธกับการรับประทานอาหารจุบจิบ วัยรุนไมควรดูโทรทัศนและเลนเกม
คอมพิวเตอรเกิน 2 ชั่วโมงตอวัน
จุดมุงหมายในการปองกันภาวะอวนในวัยรุนนั้น ไมใชการลดน้ําหนักแตเปนการทําให
วัยรุนมีการเจริญเติบโตอยางเหมาะสมตามวัย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อุปนิสัยการรับประทาน
อาหารกิจกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันที่เหมาะสม รวมทั้งเฝาระวังภาวะแทรกซอนตางๆ โดยการ
ดูแลใหมีอัตราการเพิ่มน้ําหนักและความสูงที่สมดุลกัน

เพื่อที่จะเติบโตเปนผูใหญที่มีสุขภาพ

แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดีตอไป
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปองกันภาวะอวน
พิมลวรรณ ทวีศักดิ์ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการปองกันภาวะอวนของเด็กวัย
เรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธจํานวน 291 คน พบวา
การปองกันภาวะอวนของเด็กวัยเรียนเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครองมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเพศ ภาวะโภชนาการ ผลการเรียนและเขตที่อยูอาศัย
ไมมีความแตกตางกัน
สุนิสา ทรงอยู (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรรมของมารดาใน
การปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐมพบวา
พฤติกรรมของมารดาเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อจําแนกตามสภาพการทํางาน ภาวะโภชนาการของมารดา ภาวะการเงินของ
ครอบครัว ลักษณะครอบครัว จํานวนบุตร และภาวะโภชนาการของบุตรพบวาไมแตกตางกัน
วัชรี หิรัญพฤกษ (2548 : 90) ไดศึกษาปจจัยดานครอบครัวและสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
พฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะอ ว นของวั ย รุ น หญิ ง ในจั ง หวั ด ชลบุ รี พบว า รายได ข องครอบครั ว
การศึ กษาของบิด า มารดา การเปนแบบอยางของครอบครัว และการสนับสนุนจากครอบครัว
สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนของนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดชลบุรีไดรอย
ละ 23.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ลัดดา เหมาะสุวรรณและคณะ(2535 : 125) ศึกษาเรื่องปจจัยกําหนดภาวะอวนตอเนื่อง
จากเด็กถึงวัยรุนโดยไดติดตามเด็กนักเรียนหาดใหญจํานวน 2,252 คนเปนเวลา 5 ปโดยการใชคา
BMI โดยศึกษาตัวแปรคา BMI ของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง และประวัติการเปนโรคอวน

27
ของครอบครัว จากการวิจัยพบวาในเด็กวัยรุนชายมีภาวะอวนเพิ่มขึ้นจาก 12.4% เปน 21.1% และใน
จํานวนนั้นมีผูที่เปนโรคอวนถึง 4.5% แตในเพศหญิงมีภาวะอวนลดลงคือจาก 15.2% ในปแรกเหลือ
ผูที่อยูในภาวะอวนจํานวน 12.6% นอกจากนั้นจากการศึกษาพบวาคา BMI ของผูปกครอง รายได
ของผูปกครอง และประวัติการเปนโรคอวนของครอบครัวมีความเกี่ยวของกับภาวะอวนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
แคมปเบล ( Campbell 2007 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการปองกันภาวะอวนในเด็ก
นักเรียนชั้นประถม ประเทศออสเตรเลีย พบวา ระดับการศึกษา ความรู การสนับสนุนจากครอบครัว
และการใช สื่อขาวสารทางด านการออกกําลัง กายและการบริโภคที่เหมาะสมมีอิ ทธิ พลตอการ
ปองกันภาวะอวนในเด็ก
วอรเรน (Warren 2006 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการใชโปรแกรมการปองกันภาวะอวนใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ประเทศอังกฤษ พบวาเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ และตางกัน มีการ
ปองกันภาวะอวนที่ไมแตกตางกัน แตความรูมีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
โดคล ( Doakl 2005 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการปองกันภาวะอวนในเด็กและวัยรุนตั้งแต
ชั้นประถมจนถึงมัธมศึกษาในประเทศเนเธอแลนด พบวา โปรแกรมการใหความรูในเรื่องภาวะ
โภชนาการและการออกกําลังกายตามหลักสูตรในโรงเรียน และการรับรูสื่อมีอิทธิพลตอการปองกัน
ภาวะอวนของเด็กและวัยรุน คือเด็กและวัยรุนที่มีความรูในเรื่องภาวะโภชนาการและมีการออก
กําลังกายตามหลักสูตรในโรงเรียนจะมีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โกแรน (Goran 2005 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชพลังงานในชีวิตประจําวันสําหรับการ
ปองกันภาวะอวนในวัยรุน พบวาวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกินมีการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน
ต่ํากวาวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการสมสวน รวมทั้งพบวาวัยรุนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปองกัน
ภาวะอวนที่แตกตางกันโดยวัยรุนที่มีเรียนในระดับชั้นสูงกวามีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวา และ
สังคมในกลุมเพื่อน ความสัมพันธในครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลตอการ
ปองกันภาวะอวน
โฟลดมารก (Flodmark 1998 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการปองกันภาวะอวนในเด็กและ
วัยรุน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบวาความรูในโรงเรียน การสนับสนุนในการดูแล
เรื่องอาหาร และการออกกําลังกายมีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวนในเด็กและวัยรุน โดยพบวา
เด็กและวัยรุนที่ไดรับความรูจากหลักสูตรในโรงเรียน ไดรับการสนับสนุนในการดูแลเรื่องอาหารที่
เหมาะสม และมีการออกกําลังกาย มีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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โคลฟลด ( Caulfield 1991:103) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะน้ําหนักเกินในเด็ก การปองกันและ
การปฏิบัติดวยวิธีสมัยใหมดวยการวิเคราะหสาเหตุ โดยไดกลาวถึงปญหาสาธารณสุขที่พบทั้งใน
เด็กและผูใหญซึ่งไดแกโรคอวน โดยเฉพาะความอวนในวัยเด็กมักมีผลในระยะยาว ประกอบกับมี
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ ซึ่งรวมถึงสภาพจิตใจที่ตองถูกกดดันจากผูอื่น นอกจากนี้ยังพบวา
เด็กที่อวนเมื่อเติบโตเปนวัยรุนและผูใหญจะมีแนวโนมอวนเชนกัน สวนโปรแกรมการควบคุม
น้ําหนักในเด็กอวนที่ไดผลดีที่สุด ไดแก การควบคุมรูปแบบการบริโภคอาหาร และรูปแบบการออก
กําลังกาย ในการปองกันและสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม
จากงานวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวาพบภาวะอวนและโรคอวนเปนปญหาที่สําคัญที่เกิดขึ้น
ในประชากรของประเทศ จึงมีความสําคัญ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา
พฤติกรรมการปองกันภาวะอวนในนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ทั้งในดานพฤติกรรมการบริโภคและการใช
พลังงานในชีวิตประจําวัน
3. ความรูเรื่องภาวะอวนในวัยรุน
โรคอวนคือการที่สภาพของรางกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการสะสมของไขมันจนมี
ปริมาณมากเกินพอดี ในสมัยกอนนั้นผูที่อวนไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มีฐานะร่ํารวย สวนผูที่ผอม
นั้นจะไมเปนที่ดึงดูดตอเพศตรงขามเพราะถูกมองวายากจนและขี้โรค ในทางกลับกันตอมาภายหลัง
จากคานิยมตามอยางดาราและนางแบบที่มีหุนผอมบาง ทําใหกลายเปนมาตรฐานของผูหญิงทั่วโลก
และผูที่มีน้ําหนักปกติมักคิดวาตนเองอวนเกินไป อยางไรก็ตามพบวาประชากรบางสวนยังประสบ
ปญหาภาวะอวนอยู สวนหนึ่งมาจากการบริโภคน้ําหวานและอาหารฟาสฟูดเพิ่มขึ้น รวมทั้งการใช
พลังงานที่ลดลง มีพฤติกรรมที่นั่งรับประทานอาหารพรอมกับดูโทรทัศนไปดวยสงผลใหมีผูที่อยูใน
ภาวะอวนและโรคอวนสูงขึ้นจนนาตกใจ
ขณะนี้โรคอวนเปนโรคที่กําลังระบาดทั่วโลก จากรายงานขององคการอนามัยโลกในป
2547 ประมาณการวาประชากรอยางนอย 300 ลานคนทั่วโลกกําลังเผชิญปญหาโรคอวน และใน
จํานวนนี้เปนเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 17.6 ลานคน ในประเทศไทยพบเด็กวัย 2-12 ป มีภาวะอวน 1.27
ลานคน วัยรุน อายุ 13-18 ป อวนรอยละ 8.6 และเปนวัยที่เปนโรคอวนมากที่สุด เด็กในเมืองอวน
กวาเด็กในชนบท 1.5 เทา (สถาบันวิจัยสาธารณสุข 2549 : 5) โรคอวนในเด็กและเยาวชนเปน
สัญญาณเตือนภัยที่ตองเฝาระวังเปนอยางยิ่ง เพราะจากรายงานทางการแพทยพบวาเด็กที่อวนมี
แนวโนมเติบโตเปนผูใหญที่อวน นอกจากนี้ภาวะอวนในเด็กทําใหเกิดผลกระทบ ตลอดจนโรค
แทรกซอนที่มากมายรายแรงกวาอวนเมื่อเปนผูใหญแลว เชนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอด
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เลือดสมอง ความผิดปกติทางการหายใจ จากการศึกษา พบวารอยละ 25 ของเด็กอวนทําใหเกิด
ความผิดปกติของกลุมอาการที่นําไปสูเบาหวานได ประเทศไทยในชวง 20 ป พบเด็กอายุต่ํากวา 15
ป ปวยเปนเบาหวานประเภทที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกวา 10 เทา จากเหตุนี้ทําใหประเทศตองสูญเสีย
งบประมาณทางสุขภาพและสังคมเพิ่มมากขึ้น(สํานักโรคไมติดตอ 2549 : 43)
3.1 ความหมายของภาวะอวน
พรฑิตา ชัยอํานวย ( 2551 : 21-24 ) ไดใหความหมายวา ภาวะอวน หมายถึง การทีร่ า งกาย
มีน้ําหนักเกินกวามาตรฐานเมื่อเทียบกับสวนสูงคือดัชนีมวลกาย(BMI) เทากับหรือมากกวา
25 กก. /ม2 ในผูใหญ และในเด็กอายุ 5-19 ป ใชกราฟแสดงเกณฑอางถึงความเจริญเติบโต แบงตาม
เพศซึ่งมีเกณฑมากกวา +2 S.D. ขึ้นไป อยางไรก็ตามน้ําหนักตัวเกินนั้นไมจําเปนตองขึ้นกับปริมาณ
ไขมัน (Body fat) ในรางกายเสมอไป เชน ในนักกีฬาอาชีพซึ่งมีน้ําหนักมากแตมีปริมาณไขมันใน
รางกายนอย ดังนั้น การวัดภาวะอวนนั้นจึงตองพิจารณาเกณฑอื่นๆ ประกอบดวย
สุชาติ โสมประยูร (อางถึงในสุนิสา ทรงอยู, 2549 : 40) ไดใหความหมายภาวะอวนวา
เปนสภาพของรางกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการสะสมของไขมันจนมีปริมาณมากเกินพอดี ถา
มีน้ําหนักมากกวาปกติตั้งแต 10 เปอรเซ็นตขึ้นไป จัดวามีน้ําหนักเกินปกติ และถามากกวา 20
เปอรเซ็นตขึ้นไปจึงจัดวาอยูในภาวะอวน
จันทฑิตา พฤกษานนท ( 2536 : 99 ) ไดใหความหมายวาภาวะอวนนั้นคือการที่รางกายมี
ไขมันสวนเกินสะสมอยูตามสวนตางๆ ของรางกาย ซึ่งไขมันสวนเกินนี้จะสงผลใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพอนามัยของผูนั้น
ดังนั้น จากความหมายของภาวะอวนขางตนสามารถสรุปไดวาภาวะอวน หมายถึง การที่
รางกายมีน้ําหนักเกินกวามาตรฐานเมื่อเทียบกับสวนสูงคือดัชนีมวลกาย(BMI) เทากับหรือมากกวา
25 กก./ม2 ในผูใหญ และในเด็กอายุ 5-19 ป ใชกราฟแสดงเกณฑอางถึงความเจริญเติบโต แบงตาม
เพศซึ่งมีเกณฑมากกวา +2 S.D. ขึ้นไป
3.2 ภาวะอวนในวัยรุน
สําหรับอุบัติการณของโรคอวนในเด็กและวัยรุนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในรอบ 20 ป
ที่ผานมา ซึ่งนําไปสูผลกระทบทั้งดานสุขภาพและเศรษฐกิจ (Picciano Bean and Stalling 1999, อาง
ถึงในนภมาศ ศรีขวัญ 2548 : 1) รวมทั้งประเทศไทย ป 2543 กองโภชนาการ กรมอนามัยไดศึกษา
ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่1 – 6ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,247
คน พบวา เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการเกินรอยละ 13.6 นอกจากนี้จากรายงานภาวะโภชนาการ
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เกินในเด็กอายุ 6 – 14 ป การสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของไทย ครั้งที่ 5 ป 2546 แยกตาม
เขตอาศัย พบวา วัยรุนที่อยูในภาวะอวนถึงรอยละ 31.5 โดยอัตราการเพิ่มของการเปนโรคอวนจะ
เพิ่มสูงขึ้นตามกลุมอายุที่เพิ่มขึ้นและพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย มักอยูในเขตเมือง เด็กอวน
ตั้งแตเล็กจะมีโอกาสเปนผูใหญที่อวนถึงรอยละ 25 หรือ 1 ใน 4 แตถาอวนตั้งแตวัยรุนก็จะโตเปน
ผูใหญที่อวน รอยละ 75 หรือ 3 ใน 4 (คณะอนุกรรมการจัดทําแผนโภชนาการกระทรวงสาธารณสุข
2549 : 2)
การที่เด็กวัยรุนประสบปญหาภาวะอวนนั้นสงผลเสียหลายประการตอเด็กทั้งดานจิตใจ
และสังคม เชน เมื่อไปโรงเรียนก็จะถูกเพื่อนลอเลียนทําใหเด็กบางคนมีปญหาตอการเรียน บางคน
ถึงขั้นไมอยากไปโรงเรียนหรือกลายเปนคนไมมั่นใจในภาพลักษณของตนเอง และจะสงผลเสียเมื่อ
โตเปนผูใหญ เด็กวัยรุนบางคนเมื่อถูกลอจนเกิดความเครียดทําใหยิ่งกินมากขึ้นทําใหยิ่งอวนเปน
วงจรไมรูจบ สวนผลทางรางกายคือทําใหเคลื่อนไหวลําบากในการทํากิจกรรม เชน ไมอยากเขา
เรียนวิชาพลศึกษาเนื่องจากเกิดความอายรูปรางขาดความมั่นใจในตนเอง มักไมไดรับเลือกใหเลน
เกมหรือเปนตัวแทนของกลุมเพราะมักจะอุยอายเคลื่อนไหวไมคลองตัวเขากับเพื่อนไมได และใน
วัยรุนนั้นเปนวัยที่กังวลเกี่ยวกับรูปลักษณของตัวเองมากขึ้น หากอยูในภาวะอวนอาจทําใหเกิดปม
ดอย ขาดความมั่นใจ ไมเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนและไมเปนที่สนใจของเพื่อนตางเพศ ในบาง
คนอาจเกิดอาการซึมเศราได จะเห็นวาเมื่อปลอยตัวใหอวนแลวคอนขางที่จะลดยากเนื่องจากจะเริ่ม
เขาวงจรความอวน มีขอมูลวาประมาณรอยละ 50-65 ของผูใหญที่อวนมากเคยเปนเด็กที่อวนมา
กอน ซึ่งหมายความวาโรคอวนในเด็กเปนสาเหตุเริ่มของภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนในวัยผูใหญ
โดยเฉพาะในรายที่อวนมาก ไดมีการศึกษาที่นาสนใจโดยทําการติดตามเด็กชวงกอนวัยเรียนไปเปน
ระยะเวลา 20 ป พบวารอยละ 25 ของเด็กกอนวัยเรียนที่อวนจะกลายเปนผูใหญที่อวน หากอวน
ตั้งแตเล็กจะยังคงอวนอยูในชวงที่เปนวัยรุน และพบวารอยละ 75 ของเด็กอวนจะเปนผูใหญอวน
เมื่อติดตามไปอีก 7 ถึง 35 ป ดังนั้น การปองกันยอมดีกวาการตามแกปญหาทีหลังเพราะหากเปน
อวนจนกระทั่งถึงวัยผูใหญแลว เปนการยากที่จะลดน้ําหนักลง สงผลเสียตอภาวะสุขภาพไดใน
ภายหลัง (กฤษดา ศิรามพุช 2549 : 22-24)
3.3 หลักโภชนาการสําหรับวัยรุน
การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั้นมีสวนสําคัญในการปองกันภาวะอวนใน
วัยรุน เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่ตองการพลังงานสวนหนึ่งเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
รางกายการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และรับประทานครบทั้ง 5 หมูในแตละวัน
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กอใหเกิดประโยชนตอรางกาย ทําใหรางกายเจริญเติบโตตามปกติ ซอมแซมสวนที่สึกหรอของ
รางกาย ชวยใหอวัยวะตางๆ ของรางกายทํางานไดตามปกติ ใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย
และชวยใหรางกายมีความตานทานโรค หากวัยรุนมีความรูในเรื่องโภชนาการที่ถูกตองจะทําให
รับ ประทานอาหารได ถูก ต อ งเหมาะสมตรงตามความตอ งการของรา งกาย ซึ่ ง สารอาหารและ
พลังงานที่วัยรุนควรไดรับในแตละวันมีดังตอไปนี้ (กรมอนามัย 2544 : 86)
3.3.1 คารโบไฮเดรต เปนอาหารที่มีอยูในอาหารหมูขาว แปง น้ําตาล เผือกและมัน เชน
ขาวเจา ขาวเหนียว น้ําตาลทราย น้ําตาลปบ ผลไมที่รสหวาน มันเทศ มันสําปะหลัง เปนตน เด็ก
วัยรุนตองใชพลังงานโดยเฉลี่ยวันละ 2,000 แคลอรี ถาใชกําลังมากก็ตองใชพลังงานมากขึ้นดวย
พบวาวัยรุนควรไดรับคารโบไฮเดรตวันละประมาณรอยละ 45-65 ของพลังงานทั้งหมดที่ไดรับตอ
วัน
3.3.2 โปรตีน เปนอาหารที่มีอยูในอาหารหมูเนื้อสัตวตางๆ ไข นม และถั่วเมล็ดแหง
เนื้อหมู ปลา ปู ไขไก นมวัว เนย ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เตาหู นมถัว่ เหลือง เปนตน วัยรุนมีความ
ตองการโปรตีนวันละประมาณ 1.2 - 2.1 กรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือประมาณรอยละ 10-15
ของพลังงานทั้งหมดที่ไดจากอาหารในหนึ่งวัน
3.3.3 ไขมัน เปนสารอาหารที่มีอยูใ นอาหารหมูไ ขมันตางๆ ทั้งจากพืชและจากสัตว เชน
น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันงา น้ํามันมะพราว น้ํามันหมู เปนตน วัยรุน ตองการไขมันปริมาณรอยละ
25 – 35 ของพลังงานทั้งหมดที่ไดรับตอวัน
3.3.4 วิตามิน เปนสารอาหารที่ไมใหพลังงาน หรือสรางเนื้อเยื่อของรางกายโดยตรง
รางกายจึงตองการวิตามินในปริมาณนอย แตมีความจําเปนตอรางกายมาก
3.3.5 เกลือแร เปนสารอาหารที่ไมใหพลังงานแตเปนสิ่งที่รางกายตองการเชนเดียวกัน
3.4 สาเหตุของภาวะอวนในวัยรุน
สาเหตุสําคัญของความอวนในวัยรุนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค เนื่องจากวัฒนธรรม
การกินอาหารฟาสฟูดแบบตะวันตกเขามาเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตของวัยรุนไทย อาหาร
ฟาสตฟูด เชน เบอรเกอร ไกทอด พิซซา และมันฝรั่งทอดนั้นมักมีแปงและไขมันเปนสวนประกอบ
หลัก ร วมไปกับพฤติ กรรมการใช พลังงานที่ลดลงของวัย รุน ที่มี การดูโทรทัศนห รือนั่ งเลนเกม
คอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ ซึ่งสวนใหญจะมีการบริโภคควบคูกันไปดวยยิ่งทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้น
โดยไม รู ตั ว เพราะเคลื่ อ นไหวร า งกายน อ ยซึ่ ง ผิ ด กั บ สมั ย ก อ นที่ ไ ม มี เ กมคอมพิ ว เตอร ห รื อ
หางสรรพสินคาทําใหเด็กไดมีกิจกรรมที่ไดออกกําลังกายอยางเต็มที่
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อุรุวรรณ แยมบริสุทธิ์ และคณะ (2546 : 56) กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะอวนใน
วัยรุน ดังนี้
3.4.1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม ปญหาที่เกิดกับวัยรุนสวนใหญ
เนื่องมาจากนิสัยการรับประทานอาหารที่ไมถูกตอง โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมความเคยชินและ
ความอิสระในการรับประทานอาหาร อันจะสงผลใหเกิดปญหาภาวะโภชนาการ ที่นําไปสูปญหา
สุขภาพตางๆ มีดังตอไปนี้
3.4.1.1 การรั บ ประทานอาหารไม เ ป น เวลาและงดอาหารบางมื้ อ ปกติ ค นเราจะ
รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ คือ มื้อเชา มื้อกลางวัน และมื้อเย็น การรับประทานอาหารไมเปน
เวลาจะทําใหกระเพาะอาหารหลั่งน้ํายอยไมเปนเวลา ทําใหบางครั้งยังไมไดรับประทานอาหารก็มี
น้ํายอยหลั่งออกมา ซึ่งน้ํายอยมีฤทธิ์เปนกรดจะกัดผนังอาหาร ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและ
จะทานมากในมื้อถัดไป
3.4.1.2 การดื่มน้ําอัดลมเปนประจํา น้ําอัดลมสวนใหญประกอบดวยน้ํา น้ําตาล
กาซคารบอนไดออกไซด สารแตงสี กลิ่นรส ซึ่งกาซคารบอนไดออกไซดทําใหน้ําอัดลมเปนกรด
อันจะเกิดอันตรายตอกระเพาะอาหาร น้ําตาลจะทําใหเกิดฟนผุ และใหพลังงานสูงทําใหอวนจึงทํา
ใหเกิดโทษตอรางกาย
3.4.1.3 การรับประทานจุ หิวบอย และการรับประทานจุบจิบ วัยรุนมักรับประทาน
อาหารไดมาก อาจทําใหเกิดภาวะอวนได เพราะวัยรุนมักชอบซื้ออาหารรับประทานบอยๆ เมื่อมี
โอกาสและซื้ออาหารที่อรอยนารับประทาน มีไขมันและน้ําตาลมาก จึงเปนบอเกิดแหงความอวน
เพราะรางกายไดรับอาหารเกินความตองการ
3.4.1.4 การรับประทานอาหารฟาสตฟูด วัยรุนมักนิยมรับประทานอาหารประเภท
ฟาสตฟูดกันมาก อาจเนื่องมาจากความสะดวก ความทันสมัย มีใหเลือกหลายชนิด มีรสชาติอรอย
ถูกปากวัยรุน นอกจากนี้รานขายอาหารฟาสฟูดยังเปนแหลงพบปะสังสรรคกันอีกดวย อาหาร
ฟาสฟู ด ส ว นใหญ ทํ า มาจากแป ง และน้ํ า ตาล ซึ่ ง ให ส ารอาหารคาร โ บไฮเดรตและไขมั น ทํ า ให
ขาดสารอาหารประเภทอื่น และเปนเหตุใหเกิดภาวะอวน
3.4.1.5 ชอบรับประทานอาหารที่มีคุณคานอยแตใหพลังงานมาก ไดแกแฮมเบอรเกอร
โดนัท เคก เปนตน
3.4.2 พฤติกรรมการใชพลังงานที่ลดลง เปนปจจัยที่สําคัญตอการเกิดภาวะอวน พบวาถา
มีการใชพลังงานที่มากพอการสะสมไขมันจะนอยลง โดยปกติการใชพลังงานในรางกายประกอบ
ไปด ว ย 3 ทางคื อ พลัง งานที่ ร า งกายใช ไ ปเพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต เช น การทํ า งานของอวั ย วะต า งๆ
พลังงานที่สูญเสียไปกับการเผาผลาญเมื่ออาหารเขาสูรางกาย และพลังงานสําหรับการทํากิจกรรม
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ตางๆ ซึ่งหากเกิดความไมสมดุลของพลังงานที่เขาสูรางกายและพลังงานที่ใชไป จะทําใหเกิดภาวะ
อวนได แตอยางไรก็ตามพลังงานที่สําคัญอยางมาก คือพลังงานสําหรับการเคลื่อนไหวหรือทํา
กิจกรรมตางๆ เชน ทํางาน เลนกีฬา หากมีการใชพลังงานสวนนี้นอยแมจะรับประทานอาหารเทา
เดิมจะทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได ในปจจุบันเด็กวัยรุนมีการใชพลังงานนอยลงเนื่องจากในการ
ทํางานบานมีอุปกรณอํานวยความสะดวกมากขึ้น และบิดามารดาเปนคนทําเองทั้งหมด กลับจาก
โรงเรียนใชเวลาสวนใหญในการดูโทรทัศน เลนเกมกดหรือเกมคอมพิวเตอรวันละไมต่ํากวา 2-3
ชั่วโมง ในวัน หยุ ด จะใชเวลาส ว นใหญในการนั่งดูโทรทัศนประมาณ 4-6 ชั่วโมง สลั บกับ การ
รับประทานอาหารประเภทอบกรอบ ขบเคี้ยว ไอศกรีม น้ําอัดลม หรืออาหารจานดวน มีการเลน
กีฬานอยลงไมมีเวลาออกกําลังกาย หรือมีเพียงเล็กนอยไมเพียงพอตอการกําจัดไขมันสวนเกินใน
รา งกาย ทํ าใหเ สี่ ย งต อ การเกิด ภาวะอ ว นได เมื่ ออยู ใ นภาวะอ ว นก็ ยิ่ง เฉื่อ ยชาไม อ ยากออกแรง
กลายเปนลูกโซทําใหหลุดจากภาวะอวนไดยาก
3.4.3 พันธุกรรม วัยรุนที่อวนมักจะเปนคนที่มีระบบการยอยอาหาร การเผาผลาญอาหาร
และตอมไรทอแตกตางจากคนน้ําหนักปกติ รวมทั้งมักจะมีเซลลไขมันมากผิดปกติ ซึ่งลักษณะ
เหลานี้มีการถายทอดมาทางพันธุกรรม มีการศึกษาพบวาถาพอและแมมีน้ําหนักมากลูกจะมีโอกาส
อวนถึงรอยละ 80 ถาพอแมคนใดคนหนึ่งอวน โอกาสที่ลูกอวนลดลงเหลือรอยละ 40 ถาพอแมผอม
ทั้งคูลูกจะมีโอกาสอวนเพียงรอยละ 14 เทานั้น ดังนั้น ผูที่มีคนในครอบครัวอวนจึงตองมีความระวัง
ในการบริโภคและใชพลังงานมากกวาคนอื่น
3.4.4 สิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มีผลตอภาวะอวนอยางมาก ไดแก ครอบครัว พฤติกรรม
การรับประทานอาหารในครอบครัวมีสวนชักนําใหพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กวัยรุน
เปลี่ยนไป เวลาที่อยูบานเด็กวัยรุนจะรับประทานอาหารตามที่พอแมรับประทานและจัดหามาให
นั้นคือ ถาพอแมอวนลูกมักจะอวนดวยเรียกวาอวนตามการเลี้ยงดู และในปจจุบันผูใหญมีเวลาเอาใจ
ใสเด็กนอยลง ทําใหเด็กวัยรุนใชเวลาสวนใหญในการดูโทรทัศน เลนเกมคอมพิวเตอร และจาก
การศึ ก ษาพบวา ขณะเด็ก ดู โทรทั ศน และเลน เกมคอมพิว เตอรมั ก รั บ ประทานขนมขบเคี้ ย วไป
ดวย เด็กดื่มน้ําเปลานอยกวาดื่มน้ําหวานหรือเครื่องดื่ม กินอาหารที่มีแปงและไขมันเปนสวนผสม
มาก ผูปกครองมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปมีการพึ่งพากระบวนการอาหารสําเร็จรูปมีมากขึ้นซึ่งอาหาร
เหลานี้จะมีไขมัน น้ําตาล และเกลือสูง นอกจากนั้นยังมีความอุดมสมบูรณของอาหาร ความเจริญ
ทางอุตสาหกรรมทําใหสามารถจัดซื้ออาหารไดงาย สื่อโทรทัศนที่สงผลยั่วยุใหมีการบริโภคมาก
ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ลยุ ท ธ ท างการตลาดหลากหลายด ว ยการลดแลกแจกแถม
การเพิ่ ม ปริ ม าณ
อาหาร เครื่องดื่ม เด็กสามารถซื้อและหาไดงาย เจาะตลาดลงไปที่กลุมเปาหมายเด็กและวัยรุนเปน
สําคัญ ใชดารานักรองเปนตนแบบจูงใจ โดยในป 2548 งบการโฆษณาสินคาสูงถึง 87,850 ลาน
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บาท เปนขนมกรุบกรอบ ขบเคี้ยวมากกวา1,553 ลาน กลุมฟาสตฟูด มากกวา 731 ลานบาท
น้ําอัดลมมากกวา 721 ลานบาท ชวง มกราคม- พฤษภาคม 2549ใชงบโฆษณา 36,044 ลานบาท สวน
ใหญผานสื่อโทรทัศนเปนเงิน 4,620 ลานบาท (สํานักโรคไมติดตอ 2549 : 91) และยังพบวาอาหาร
จําพวกขนมขบเคี้ยวและน้ําอัดลมนั้นมีจําหนายทั่วไปในโรงเรียน ศูนยการคา โรงภาพยนตร ตูขาย
เครื่องดื่มอัตโนมัติทําใหเด็กวัยรุนสามารถหาซื้อไดงายปจจัยแวดลอมเหลานี้ปจจัยสงเสริมสําคัญที่
ทําใหเด็กวัยรุนมีความเสี่ยงตอภาวะอวนไดงาย
3.4.5 การทํางานผิดปกติของตอมไรทอ โดยปกติตอมไรทอตางๆ ในรางกายซึ่งมีมากมาย
แต ล ะต อ มทํ า หน า ที่ ผ ลิ ต ฮอร โ มน เพื่ อ ควบคุ ม สภาวะการทํ า งานของอวั ย วะต า งๆ ตลอดจน
กระบวนการสรางพลังงานของรางกาย ควบคุมกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร ตอมไรทอที่
เกี่ยวของกับความอวน คือตอมไรทอที่ผลิตฮอรโมนที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางพลังงาน ไดแก
ตอมไทรอยด (Thyroid gland) ตอมพิทูอิทารีย (Pituitary gland) ตอมไรทอในตับออน (Islet of
pancreas) และตอมหมวกไต (Adrenal gland)
จากขอมูลขางตนพบวาภาวะอวนนั้นเกิดไดจากหลายสาเหตุ ซึ่งมีทั้งที่ปรับเปลี่ยนไดยาก
ไดแก พันธุกรรม หรือสิ่งแวดลอม เชน สื่อ หรือความอุดมสมบูรณของอาหารทําใหสามารถหาซื้อ
ไดงาย แตภาวะอวนที่เกิดมาจากพฤติกรรมนั้นสามารถปรับเปลี่ยน หรือปองกันได เราจะพบวา
ถึงแมวัยรุนที่มีภาวะอวนจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดลอมมักมีพฤติกรรมการบริโภคและการใช
พลังงานในชีวิตประจําวันที่ไมเหมาสมรวมดวย ดังนั้น หากวัยรุนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง
ตามหลักโภชนาการ ไมรับประทานอาหารที่ไมมีประโยชน และมีการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน
เพิ่มขึ้น นอกจากวัย รุน ที่อยูใ นภาวะอว นจะมีน้ํ าหนัก ที่ลดลงแลว ยังสามารถป องกัน วัยรุ น ที่มี
น้ําหนักปกติไมใหเกิดภาวะอวนไดอีกดวย
3.5 ผลกระทบและโรคแทรกซอนจากภาวะอวน
จากขอมูลพบวานอกจากเด็กและวัยรุนที่อวนจะกลายเปนผูใหญที่อวนแลว ภาวะอวนนัน้
ยังกอใหเกิดผลกระทบและโรคแทรกซอนอีกมากมายและรายแรงกวาผูที่อวนเมื่อเปนผูใหญ โรค
อวนนั้นถาเปนอยูนานและไมไดรับการรักษาที่ถูกตองจะทําใหเกิดโรคเรื้อรังและความผิดปกติทาง
เมตาบอลิ ซึ ม ดั ง นั้ น ผู ที่ อ ยู ใ นภาวะอ ว นมี โ อกาสได รั บ ผลกระทบและโรคแทรกซ อ นอื่ น ๆ ได
มากกวาปกติ ดังนี้ (สุภาวดี ลิขิตมาศกุล และจันทราภรณ เคียมเส็ง 2545 : 7-9)
3.5.1 ความผิดปกติของไขมันในเลือด ความผิดปกติของไขมันในเลือดที่พบในคนอวน
ไดแก ระดับไตรกลีเซอไรด โคเลสเตอรอล และ LDL-C (Low Density Lipoprotein-Cholesterol)
มักสูงกวาปกติแต HDL-C (High Density Lipoprotein-Cholesterol) ซึ่งเปนไขมันชนิดดีมักต่ําลง
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ดังนั้น ภาวะอวนจึงเปนปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลือด จากการศึกษาของชุติมา ศิริกุลชยานนท
(2549 : 15-19) ไดสํารวจภาวะโภชนาการและโรคอวนในเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 จากโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 4 จํานวน 5,126 คนพบวารอยละ 39 มีโคเลสเตอรอลในปริมาณที่สูงซึ่งเปน
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในวัยผูใหญ
3.5.2 โรคเบาหวาน หรือความผิดปกติของการเผาผลาญอาหารจําพวกแปงและน้ําตาลทํา
ใหเกิดภาวะดื้อตออินซูลินซึ่งเปนสาเหตุที่นําไปสูการเกิดโรคเบาหวาน วัยรุนที่อยูในภาวะอวนจะ
เกิดโรคเบาหวานไดงาย พบวารอยละ 25 ของวัยรุนที่อวนทําใหเกิดความผิดปกติของกลุมอาการที่
นําไปสูเบาหวานได สําหรับประเทศไทยในชวง 20 ป พบเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ปวยเปนเบาหวาน
ประเภทที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกวา 10 เทา มีการศึกษาในหลายประเทศแถบตะวันตกพบวาในขณะที่
น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากขึ้น
3.5.3 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีการศึกษาหลายรายงานที่แสดงวาการมีน้ําหนักตัวเกิน
โรคอวนและลงพุงมีความสัมพันธโดยตรงกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมกับการเพิ่มมากขึ้น
ของระดับคอเลสเตอรอล LDL ไตรกลีเซอไรดและความดันเลือด แตมีระดับ HDL ลดต่ําลง การเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี้จะเพิ่มความเสี่ยงตอชีวิตมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีรายงานพบวาไขมัน
สะสมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจในเด็กมีความสัมพันธกับดัชนีมวลกาย (BMI) และยังพบวาผูที่อวน
จะมีความดันโลหิตและระดับไตรกลีเซอไรดในเลือดสูงกวาเด็กที่ไมอวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งโรคอวน ภาวะไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง แตมีไขมันชนิดดีต่ํา และความดันโลหิตสูงเปนปจจัย
เสี่ยงที่สําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
3.5.4 โรคนิ่วในถุงน้ําดี เกิดขึ้นเนื่องจากรางกายมีไขมันสะสมมาก จึงมีการสราง
คอเลสเตอรอลมาก น้ําดีจึงมีการสรางเพิ่มขึ้นเพื่อกําจัดคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดนิ่วในถุง
น้ําดีได พบวาวัยรุนและเด็กที่อวนจะเสี่ยงตอการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีเปน 4.2 เทาของคนปกติ และถา
ดัชนีมวลกายเกินกวา 40 จะพบนิ่วในถุงน้ําดีไดถึง 20 คนตอ 1000 คนในเพศหญิง ในขณะที่ถาดัชนี
มวลกายต่ํากวา 24 จะพบเพียง 3 คนตอ 1000 คนเทานั้น
3.5.5 โรคกระดูกและขออักเสบ วัยรุนที่อวนมากมักมีปญหาของกระดูกและขอ ไดแก
ปวดหัวเขา ปวดขอเทา กระดูกงอ เปนตน เพราะรางกายตองรับน้ําหนักมากตลอดเวลา ถาเปนมากๆ
อาจทําใหขอหลุดหรือขอเสื่อมได นอกจากนั้นยังทําใหขาโกงหรือขากางผิดปกติ และอันตรายตอ
หัวกระดูกโคนขา ซึ่งเกิดจากน้ําหนักที่กดลงบนแผนเนื้อเยื่อเจริญของกระดูกที่ยังไมเชื่อมสนิทกับ
กระดูกทําใหขายาวไมเทากันอันจะสงผลกระทบในระยะยาวเมื่อเปนผูใหญ พบวาเขาเสื่อมจะพบ
มากในเพศหญิงที่อวนมากกวาเพศชาย มีรายงานวาทุกกิโลกรัมของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจะทําใหเกิด
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โรคนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 9-13 การเพิ่มขึ้นของน้ําหนักตัวจะเพิ่มความเจ็บปวดใหกับขอที่รับน้ําหนักตัว
โดยเฉพาะปวดหลังปวดเขา ในเวลาเดียวกันพบวาถาลดน้ําหนักตัวลงจะลดความเจ็บปวดของขอได
3.5.6 ผลตอระบบหายใจ ผูที่อวนมากมักหายใจเร็ว ตื้นและหายใจบอยครั้งกวาผูที่มี
น้ําหนักปกติ สาเหตุพบวาเกิดจากการทํางานของปอดถูกขัดขวางจากไขมันในชองทองและบริเวณ
กระบังลม ทําใหปอดไมสามารถขยายตัวไดเต็มที่ การแลกเปลี่ยนกาซภายในปอดไมดีกอใหเกิดการ
คั่งของกาซคารบอนไดออกไซดในปอดและกระแสเลือด รางกายจึงพยายามปรับตัวใหหายใจ
เพิ่มขึ้น และนอกจากนั้นยังตองใชแรงเพื่อชวยในการหายใจ จึงมักพบวาผูที่อวนจะรูสึกหอบเหนื่อย
อยูตลอดเวลาและจากผลของการแลกเปลี่ยนกาซที่ไมมีประสิทธิภาพจะทําใหเกิดการคั่งของกาซ
คารบอนไดออกไซดในกระแสเลือด ทําใหรางกายพยายามสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นและทําให
หัวใจหองลางขวาโตในที่สุด ซึ่งเปนปจจัยชี้นําของภาวะหัวใจวาย
3.5.7 ผลตอผิวหนัง วัยรุนที่อวนมากจะมีผิวหนังแตกเปนลาย มีลักษณะดําบริเวณคอ
และรักแร ขอพับตางๆ มีสีคล้ําโดยเฉพาะในกรณีที่อวนมากๆ อาจมีแผลที่เกิดจากการเสียดสี แผล
แตกเกิดจากการอักเสบตามมา
3.5.8 ผลกระทบดานจิตใจและสังคม เปนคานิยมในปจจุบันที่วาผูหญิงควรจะผอมจึงจะ
สวย เด็กวัยรุนที่อวนจึงมักขาดความมั่นใจในตนเอง เนื่องจากคนทั่วๆ ไปมักจะมองเด็กที่อวนในแง
ลบทําใหมีปญหาสําหรับคนอวนในการหาเพื่อน หาโรงเรียน วัยรุนที่อวนนั้นมักจะเพื่อนแกลงและ
ลอเลียน ทําใหเกิดความอายในรูปราง ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมไดรับเลือกใหเขากลุมหรือเปน
ตัวแทนของกลุมเพราะมักจะอุยอายเคลื่อนไหวไมคลองตัว เขากับเพื่อนไมไดทําใหไมอยากไป
โรงเรียน เมื่อเขาสูชวงวัยรุนจะกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองมากขึ้น เกิดปมดอยขาดความ
มั่นใจและเสียความรูสึกที่ดีตอตนเองไมเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนและไมเปนที่สนใจของเพื่อน
ตางเพศและในบางคนอาจวิตกกังวลมากทําใหเกิดอาการซึมเศราและกินมากขึ้น ความไมพอใจใน
รูปลักษณตนเองทํ าใหวั ยรุ นที่อ วนพยายามหาทางลดน้ําหนักตนเองลงมา แตก็มักจะพบความ
ลมเหลวทําใหเปนปญหาตอจิตใจ รวมทั้งเด็กบางกลุมทั้งที่อยูในภาวะอวนจริง หรือมีน้ําหนักอยูใน
เกณฑปกติแตคิดวาตนเองอวนทั้งจากคานิยมของสังคมหรือกลุมเพื่อนทําใหเด็กหลายคนพยายาม
ลดน้ําหนักอยางมากจนกอใหเกิดความผิดปกติของการกินซึ่งเปนโรคชนิดหนึ่ง นอกจากนั้นยัง
พบวาพบวาเด็กวั ยรุนบางสวนใชวิธีการกินยาลดความอวน ซึ่งเปนสิ่ งที่ไมควรกระทําอยางยิ่ง
เนื่องจากการรับประทานยาลดความอวนนั้นอาจมีผลกระทบตอพัฒนาการของวัยรุน ทําใหการ
ตัดสินใจชาลง ทําลายระบบประสาท สมองเสื่อม เรียนหนังสือไมมีประสิทธิภาพไปจนถึงขั้น
เสียชีวิตได
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3.5.9 ผลกระทบของโรคอวนตอพัฒนาการของวัยรุน พบวาอัตราการเจริญเติบโตและ
ระยะเวลาที่เริ่มเขาสูวัยรุนพบวาสวนใหญของวัยรุนอวนที่อวนจากพันธุกรรมในครอบครัวหรือจาก
การรับประทานอาหารจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วกวาปกติและเขาสูวัยรุนคอนขางเร็วกวาผูที่มี
น้ําหนักปกติ รวมถึงอายุของกระดูกก็จะมากเกินกวาผูอื่น แตกรณีที่เปนวัยรุนอวนจากความผิดปกติ
ทางฮอรโมน เชน ฮอรโมนจากตอมใตสมองนอยกวาปกติหรือฮอรโมนจากไธรอยดต่ําจะพบวาการ
พัฒนาเขาสูวัยรุนจะชาหรือลดลงได
3.6 เกณฑชี้วัดภาวะอวน
ในการวินิจฉัยภาวะอวนทั้งตัวที่แนนอนคือการวัดปริมาณไขมันในรางกายวามีมากนอย
เพี ยงใด สวนการวั ดปริมาณไขมันหนาทองจะบงบอกวาเปนโรคอวนลงพุงหรือไม แตการวัด
ปริมาณไขมันในรางกายนั้นตองใชเครื่องมือพิเศษและสิ้นเปลืองคาใชจาย ในทางปฏิบัติจึงใชดัชนี
มวลกายเพื่อการวินิจฉัยภาวะอวน นอกจากนั้นในการวินิจฉัยภาวะอวนยังสามารถทําไดหลายวิธี
ไดแก (สุทธิพงศ วัชรสินธุ 2545 : 32)
3.6.1 การดูดวยสายตา เด็กวัยรุนที่อวนมากจะสามารถเห็นไดชัดเจนวามีภาวะอวนจริงแต
หากมี ภ าวะอ ว นไมม ากนั้ น การดู ด ว ยสายตาอาจจะไม มีค วามแม น ยํ า ต อ งใช วิ ธี อื่ น ในการช ว ย
ประเมิน
3.6.2 ดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) คือหนวยที่คํานวณมาจากอัตราสวน
น้ําหนักตอความสูง ซึ่งวิธีคิดก็คือใชน้ําหนัก(หนวยเปนกิโลกรัม) หารดวยความสูงยกกําลังสอง
(หนวยเปนเมตร) การใชดัชนีมวลกายเปนมาตรการที่เหมาะสมสําหรับใชประเมินพลังงานใน
ผูใหญตั้งแตอายุ 20 ปขึ้นไป สําหรับชาวเอเชียนั้นมีรูปรางที่ตางจากชาวยุโรป และพบวาชาวเอเชีย
จะมีความเสี่ยงตอโรคแทรกซอนจากภาวะอวนอยางชัดเจนเมื่อมีดัชนีมวลกายที่ 23 กก./ม2 ดังนั้น
ดัชนีมวลกายสําหรับชาวเอเชียคือผูที่มีดัชนีมวลกาย 23-27.5 ถือวามีภาวะโภชนาการเกิน ผูที่มีดัชนี
มวลกาย 27.6-40 ถือวามีภาวะอวน และผูที่มีดัชนีมวลกายมากกวา 40 ขึ้นไปเปนโรคอวน
3.6.3 เกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 1-19 ป (กรมอนามัย 2544 : 42) ใช
สําหรับพิจารณาภาวะอวนในเด็กวัยรุนโดยวัดจากกราฟแสดงเกณฑการอางอิงการเจริญเติบโต
น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง ใชเกณฑน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงมากกวา 2 เทาของความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (+2 S.D.) เชนเดียวกัน สําหรับเด็กอวนในวัยเรียนนิยมใชวิธีการประเมินโดยใชเกณฑ
น้ําหนักเทียบกับน้ําหนัก มาตรฐานที่ความสูงเดียวกัน อายุเทากันและเพศเดียวกัน (Weight for
height) โดยพิจารณาจากตารางหรือกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย-หญิง อายุ
5-18 ป ตามเกณฑเปรียบเทียบน้ําหนักกับสวนสูงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2542 เด็กที่
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มี ภ าวะอ ว นคื อ มี น้ํา หนั ก เมื่อ เที ย บกั บส ว นสูง แล ว มากกว า 2 เทา ของส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(+2 S.D.) และมีการแปลผลดังตารางที่ 2 (กรมอนามัย, 2544:14)
ตารางที่ 2 แสดงการแปลผลภาวะโภชนาการ : น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง
ชวงที่

1
2

3

4

คาน้ําหนักตาม
เกณฑสวนสูง

อยูเหนือเสน +3
S.D.
อยูระหวางเสน +2
S.D. ถึง +3 S.D.
อ ยู ร ะ ห ว า ง เ ส น
+1.5 S.D. ถึง +2
S.D.
อยูระหวางเสน 1.5 S.D. ถึง +1.5
S.D.

การแปลผลภาวะ
โภชนาการ

ทวม

ความหมาย
อวน ควรจะรีบแกไขโดยการปรับเปลี่ยนบริโภค
นิสัย โดยชนิดของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง คือ
อาหารที่มีไขมันและแปงสูง ขนมหวาน ทอฟฟ
น้ําอัดลม และควรออกกําลังกายสม่ําเสมออยาง
นอยสัปดาหละ 3 วัน ครั้งละ 30 นาที/วัน
เริ่มอวน น้ําหนักเริ่มมากกวาเด็กวัยรุนที่มี
สวนสูงเทากันอยางชัดเจน ควรรีบแกไขเชนกัน
ทวม น้ําหนักตามเกณฑสวนสูงยังอยูในเกณฑ
แตน้ําหนักจะคอนขางมากกวาเด็ กที่มีสวนสูง
เทากัน เปนการเตือนใหระวังเรื่องน้ําหนักเกิน
เกณฑ

สมสวน

น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูงโดยมีแนวโนมที่ดี
ควรอยูใกลเสนมัธยฐาน

อวน
เริ่มอวน

ที่มา : กรมอนามัย, คูมือการควบคุมและปองกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน (2544 :15)
3.6.4 การวัดรอบเอว (Waist circumference) ซึ่งรอบเอวเปนตัวบงชี้ถึงปริมาณไขมันหนา
ทอง หนาทองเปนบริเวณที่ไขมันสวนเกินมักมาจับเกาะอยู และเปนสิ่งที่สามารถพยากรณการเกิด
โรคจากความอวนไดพบวารอบเอวที่เริ่มเปนอันตรายในผูชายคือผูที่มีรอบเอวมากกวา 40 นิ้ว และ
มากกวา 35 นิ้วในผูหญิง
3.6.5 การเปรียบเทียบอัตราสวนเสนรอบเอวตอสะโพก (waist-to-hip circumference
ratios) ซึ่งสามารถคํานวณไดจากการนําขนาดรอบเอวทั้งหมดมาหารดวยรอบสะโพก เนื่องจากวา

39
อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคจากความอวนจะมากขึ้นหากมีน้ําหนักสะสมที่รอบเอวมากกวาน้ําหนักที่
สะสมรอบสะโพกและตนขา ทั้งในผูชายและผูหญิงจะมีความเสี่ยงเมื่อผลลัพธเริ่มตั้งแต 1 ขึ้นไป
3.6.6 การวัดไขมันใตผิวหนัง (Skin fold thickness) เปนการวัดการกระจายของไขมัน
ทางออม มีความสัมพันธใกลเคียงกับการกระจายของไขมันในรางกายมากที่สุดวิธีหนึ่ง คาที่เกินกวา
เปอรเซ็นไตล 85 ของคาปกติถือเปนเกณฑในการวินิจฉัยโรคอวนได ตําแหนงที่นิยมใชในการวัด
คือ Triceps และ sipscapular area ขอจํากัดของวิธีนี้ก็คือ ไมสะดวกและผูวัดตองมีความชํานาญใน
การใชเครื่องมืออยางเพียงพอ เพื่อไมใหผลที่ไดคลาดเคลื่อน นอกจากนี้การกระจายของไขมันใต
ผิวหนังในคนแตละคนยังแตกตางกันไดมาก
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับภาวะอวน
จันทรเพ็ญ สุทธนะ (2547 : 89) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการกับภาวะน้ําหนักเกิน
มาตรฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนกลุมสหวิทยาเขตกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร
พบวา นักเรียนที่มีความรูเกี่ยวกับภาวะน้ําหนักกินมาตรฐานตางกันมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะ
น้ําหนักเกินมาตรฐานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีความรู
เกี่ยวกับภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการกับภาวะ
น้ําหนักเกินมาตรฐานสูงกวานักเรียนที่มีความรูระดับปานกลางและระดับนอย
สุชาดา มะโนทัย (2544 : 109) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารในดานความรู ทัศนคติ และบริโภคนิสัยที่เกี่ยวกับปญหาโภชนาการเกินมาตรฐาน
และโรคอวน โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน
800 คน นักเรียนชาย 400 คน นักเรียนหญิง 400 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนมีน้ําหนัก เกินเกณฑมาตรฐานรอยละ 5.50 และโรคอวนรอยละ 7.20 สําหรับความรูโดย
รวมอยูในระดับพอใช และมีความสัมพันธกับบริโภคนิสัยที่เกี่ยวกับปญหาโภชนาการเกินมาตรฐาน
และโรคอวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุภาพรณ เชิดชัยภูมิ(2542 : 6-77) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะอวนในกลุม
นัก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 1-6 อํ า เภอเมือง จั ง หวัด จัน ทบุรี พบวาความรูเ กี่ ย วกั บ ภาวะอว นมี
ความสัมพันธกับภาวะอวนในกลุมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01
แคมปเบล ( Campbell 2007 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการปองกันภาวะอวนในเด็ก
นักเรียนชั้นประถม ประเทศออสเตรเลีย พบวา ระดับการศึกษา และความรู มีอิทธิพลตอการปองกัน
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ภาวะอวนในเด็ก โดยเด็กที่มีระดับการศึกษาและความรูมากจะมีการปองกันที่ดีกวาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
โดคล ( Doakl 2005 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการปองกันภาวะอวนในเด็กและวัยรุนตั้งแต
ชั้นประถมจนถึงมัธมศึกษาในประเทศเนเธอแลนด พบวา โปรแกรมการใหความรูในเรื่องภาวะ
โภชนาการและการออกกําลังกายตามหลักสูตรในโรงเรียน และการรับรูสื่อมีอิทธิพลตอการปองกัน
ภาวะอวนของเด็กและวัยรุน คือเด็กและวัยรุนที่มีความรูในเรื่องภาวะโภชนาการและมีการออก
กําลังกายตามหลักสูตรในโรงเรียนจะมีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โฟลดมารก (Flodmark 1998 : บทคัดยอ) ) ไดศึกษาการปองกันภาวะอวนในเด็กและ
วัยรุน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบวาความรูในโรงเรียน การสนับสนุนในการดูแล
เรื่องอาหาร และการออกกําลังกายมีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวนในเด็กและวัยรุน โดยพบวา
เด็กและวัยรุนที่ไดรับความรูจากหลักสูตรในโรงเรียน ไดรับการสนับสนุนในการดูแลเรื่องอาหารที่
เหมาะสม และมีการออกกําลังกาย มีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ในดานตัวแปรเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในเด็กวัยรุนของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของรวมทั้งหลักสูตรทางดานโภชนาการ
สําหรับเด็กนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในดานหลักโภชนาการเบื้องตนสําหรับวัยรุน โดยวรรณกรรมที่
เกี่ยวของประกอบดวย ความหมายของภาวะอวน ตัวแปรที่เกี่ยวของกับน้ําหนัก ภาวะอวนในเด็ก
วัยรุน หลักโภชนาการสําหรับเด็กวัยรุน สาเหตุของภาวะอวน ผลกระทบและโรคแทรกซอนจาก
ภาวะอวน และเกณฑชี้วัดภาวะอวน ซึ่งความรูนั้นเปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งการเสริมสรางความรูจะชวยสรางพฤติกรรมการปฏิบัติดวย
ดังนั้นหากเด็กวัยรุนมีความรูในเรื่องภาวะอวนดังกลาวแลวจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเด็กวัยรุน
สามารถปองกันภาวะอวนได
4. การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
การสื่อสารนั้นจัดวาเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งในชีวิตมนุษย มนุษยตองอาศัยการสื่อสาร
เปนเครื่องมือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ของตน และเพื่ออยูรวมกับคน
อื่ น ในสั ง คม การสื่ อ สารเป น พื้ น ฐานของการติ ด ต อ ของกระบวนการสั ง คม ยิ่ ง สั ง คมมี ค วาม
สลับซับซอนมาก และประกอบดวยคนมากขึ้นเทาใดการสื่อสารก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเทานั้น
ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมและสังคมจะทําใหเกิดความซับซอนหรือความสับสน
ตางๆ จนอาจกอใหเกิดความไมเขาใจและไมแนใจแกสมาชิกของสังคม ดังนั้นจึงตองอาศัยการ
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สื่อสารเปนเครื่องมือเพื่อแกปญหาดังกลาว (ยุพดี ฐิติกุลเจริญ 2537 :3) ขอมูลขาวสารถือไดวาเปน
สิ่งสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจ ในการกระทํากิจกรรมตางๆ ของมนุษย ความตองการขอมูล
ขาวสารจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นตองการขอมูลที่ใชในการตัดสินใจหรือไมแนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง บุคคลจะไมรับขอมูลขาวสารทุกอยางที่ผานเขามาสูตนทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนที่
คิดวามีประโยชนตอตนเอง แรงผลักดันที่ทําใหบุคคลหนึ่งไดมีการเลือกรับขอมูลขาวสารนั้นเกิด
จากคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของผู รั บ สารในด า นต า งๆ ได แ ก องค ป ระกอบทางด า นจิ ต ใจ เช น
กระบวนการเลือกรับขอมู ลขาวสาร การเลื อ กรับ รูต ามทั ศ นคติ และประสบการณเ ดิม ของตน
รวมทั้งองคประกอบดานสังคม สภาพแวดลอม เชน ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี ลักษณะทาง
ประชากร ไดแก อายุ เพศ ภูมิลําเนา การศึกษา ตลอดจนสถานภาพทางสังคม (จารุณี บุญนิพัทธ
2539 : 11-12)
วัยรุนนั้นเปนวัยที่สื่อมีอิทธิพลโดยตรง เนื่องจากเปนวัยที่สนใจในการรับรูสิ่งตางๆ รอบตัว
และคลอยตามสื่อไดงาย ในอีกดานนั้นผูสื่อสารเองก็มักนิยมมีเปาหมายที่จะสื่อสารไปที่ตัววัยรุน
เพราะเปนวัยที่สามารถรับรูสื่อ คลอยตาม และกระจายสื่อไดอยางรวดเร็วทั้งในกลุมเพื่อนและ
ครอบครัว ในการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวนนั้น วัยรุนมักไดรับการปลูกฝงคานิยมคนผอม
คือผู ที่ มี สุ ขภาพที่ ดี ดู ดี และได รับ ความสนใจจากเพศตรงข าม ซึ่ง ตรงกั น ขา มกับ คนอ ว นที่ จ ะ
กลายเปนตัวตลกในสังคม เห็นไดชัดเจนจากโฆษณาตางๆ ที่มีหุนผอมเพรียว ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนมี
อิทธิพลตอการบริโภคและการออกกําลังกายของวัยรุน
4.1 จุดประสงคในการรับรูขอมูลขาวสาร
แม็คคอมบส และเบ็คเคอร(Maccombs and Becker 1979, อางถึงในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธานสุข 2542 : 5-6) ไดใหความเห็นวา บุคคลจะเปดรับขอมูลขาวสารเพื่อ
ตอบสนองความตองการ 4 ประการ คือ เพื่อตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการติดตาม
ความเคลื่อนไหวและการสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัวจากสื่อ เพื่อจะไดรูทันเหตุการณ ทันสมัย และรูวา
อะไรเปนสิ่งสําคัญที่ควรรู เพื่อตองการชวยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจใน
เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การรับขอมูลขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของตนตอ
สภาวะหรือเหตุการณตางๆ รอบตัวได เพื่อการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปดรับขอมูล
ขาวสารจากสื่อมวลชนทําใหบุคคลมีขอมูลที่จะนําไปใชในการพูดคุยกับผูอื่นได และเพื่อความ
ตองการมีสวนรวม (Participation) ในการรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความเปนไปตางๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมและรอบๆ ตัว

42
4.2 กระบวนการในการรับรูขอมูลขาวสาร
ในการเปดรับขอมูลขาวสารจะมีกระบวนการในการเลือกรับขาว โดยบุคคลจะเลือก
เปดรับขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ ตามความสนใจ และความตองการของตนเองนํามาแกไข
ปญหาและเปนขอมูล เพื่อสนองความตองการของตนเอง และจะพยายามหลีกเลี่ยงการรับขอมูล
ขาวสารที่ขัดตอทัศนคติ หรือความคิดดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะการไดรับขอมูลขาวสารที่ไมสอดคลองกับ
ความรูสึกของเขา จะทําใหบุคคลเกิดความไมพึงพอใจและสับสนได จากนั้น ผูรับสารจะมีการ
ตีความหมายของขอมูลขาวสารที่ไดรับตามความเขาใจของตนเองหรือตามทัศนคติ ประสบการณ
ความเชื่อ ความตองการ และแรงจูงใจของตนในขณะนั้น หลังจากบุคคลเลือกใหความสนใจ เลือก
รับรู และตีความขอมูลขาวสารไปในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติ และความเชื่อของตนแลว
บุ ค คลยั ง เลื อ กจดจํ า เนื้ อ หาสาระของสารในส ว นที่ ต อ งการจํ า เข า ไว เ ป น ประสบการณ ใน
ขณะเดียวกันก็มักจะลืมขาวสารที่ไมตรงกับความสนใจของตนเอง(Klapper 1960, อางถึงใน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2542 : 7-8)
4.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูขาวสาร
ทอดด และเบรนท ดี รูเบนกลาววา (Todd Hunt and Brent D. Ruben 1993:65, อางถึง
ในปรมะ สตะเวทิน 2541 : 122-124) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปดรับขาวสารของบุคคลนั้น ไดแก
ความตองการ เราเลือกตอบสนองความตองการของเราเพื่อใหไดขาวสารที่ตองการ เพื่อแสดง
รสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม และความพอใจ ทัศนคติและคานิยม เปาหมาย การใชประโยชน
ลีลาในการสื่อสาร สภาวะในการสื่อสาร รวมทั้ง ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ใน
ฐานะผูรับสาร ผูรับสารแตละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับ
ขาวสารของเรา เราพัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเรา
จึงเลือกใชสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายและจดจําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ดังนั้น การรับรูขาวสารจึงมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ
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4.4 ชองทางการรับรูขาวสาร
แมวาบุคคลจะมีพฤติกรรมเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน มีวัตถุประสงคในการเปดรับ
ขาวสารที่แตกตางกัน และมีความตองการในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันนั้น แตโดยทั่วไปแลว
บุคคลจะทําการเปดรับขาวสารอยู 3 ลักษณะ (ดวงฤทัย พงศไพฑูรย 2544: 13-14) คือ
4.4.1การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน โดยผูรับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนวา
การบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชนจะชวยตอบสนองความตองการของเขาได ซึ่งจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรมบางอยางไดโดยการเลือกบริโภคสื่อมวลชน
นั้นขึ้นอยูกับความตองการหรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะแตละบุคคลยอมมีวัตถุประสงคและ
ความตั้งใจในการใชประโยชนแตกตางกันไป
4.4.2 การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคล หมายถึง ตัวบุคคลที่นําขาวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)
ที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบระหวางกัน โรเจอรและชูเมกเกอร (Roger and Shoemaker, 1971) กลาววาใน
กรณีที่ตองการใหบุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรที่จะใชการสื่อสารระหวางบุคคล โดยใชสื่อ
บุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร สื่อบุคคลนี้จะมีประโยชนอยางมากในกรณีที่ผูสงสารหวังผลใหผูรับ
สารมีความเขาใจกระจางชัดเจนและตัดสินใจรับสารไดอยางมั่นใจขึ้น ซึ่งสื่อบุคคลนี้มีอิทธิพลเปน
อยางมากตอวัยรุนเพราะวัยรุนเปนวัยที่ติดตอกับผูอื่นตลอดเวลา โดยเฉพาะเพื่อนซึ่งมีการบอกกลาว
ใหคําแนะนําภายในกลุมตลอดเวลา ครอบครัวและครูซึ่งเปนผูแนะนําสั่งสอนและเปนผูที่วัยรุนรับ
ฟงดวยความเคารพ นอกจากนั้นยังมีบุคคลอื่น เชน เจาหนาที่สาธารณสุข ดารา นางแบบ เปนตน
ซึ่งการสื่อสารระหวางบุคคลนี้สามารแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
4.4.2.1 การติดตอโดยตรง (Direct Contact) เปนการเผยแพรขาวสารเพื่อสราง
ความเขาใจหรือชักจูงโนมนาวใจกับผูรับสารโดยตรง
4.4.2.2 การติดตอโดยกลุม (Group Contact of Community Public) โดยกลุมจะมี
อิทธิพลตอบุคคลสวนรวม ชวยใหการสื่อสารของบุคคลบรรลุเปาหมายไดเพราะเมื่อกลุมมีความ
สนใจมุงไปในทิศทางใด บุคคลสวนใหญในกลุมก็จะมีความสนใจในทางนั้นดวย
4.4.3 การเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิต
ขึ้นมา โดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม (ปรมะ สตะ
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เวทิน

2532 : 99, อางถึงในเกศินิ จุฑาวิจิตร 2540 :135) ตัวอยางของสื่อเฉพาะกิจ เชน จุลสาร

แผนพับ โปสเตอร ใบปลิว คูมือ นิทรรศการ เปนตน ดังนั้น การเปดรับขาวสารเฉพาะกิจนี่ ผูรับสาร
จะไดรับขาวสารหรือความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง
จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารนี้ จะเห็นไดวาขาวสารเปนปจจัยสําคัญใน
การนํามาประกอบการตัดสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไมแนใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
เทาใดบุคคลยอมตองการเปดรับขาวสารมากขึ้นเทานั้น โดยไมจํากัดวาจะทําการเปดรับขาวสารจาก
สื่อใด ไมวาจะเปนสื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจ แตทั้งนี้บุคคลจะเปดรับขอมูลขาวสาร
เฉพาะเรื่องที่ตนใหความสนใจเทานั้นเนื่องจากขาวสารในปจจุบันมีมากเกินกวาที่ผูรับสารจะรับไว
ทั้งหมดได จึงทําใหเกิดกระบวนการเลือกรับขาวสารขึ้น อยางไรก็ตามบุคคลแตละคนก็จะมีเกณฑ
ในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคล สภาพแวดลอมในสังคมนั้นๆ และ
วัตถุประสงค หรือความต องการที่จะเปดรั บขาวสารของแต ละบุคคลที่แ ตกตางกันยอมทําใหมี
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่ตางกันดวย
4.5 การรับรูขอมูลขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวนของวัยรุน
การรับรูขาวสารเปนสิ่งสําคัญในการสรางเจตคติ รสนิยม คานิยมและความสนใจของคน
ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม สื่อจึงกลายเปนสิ่งที่มีบทบาท และมี
อิ ท ธิ พ ลสู ง ในการให ค วามรู โดยเฉพาะสํ า หรั บ วั ย รุ น แล ว สื่ อ มวลชน ซึ่ ง หมายรวมถึ ง วิ ท ยุ
โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพตางๆ เปนแหลงที่สามารถใหทั้งขาวสาร ความบันเทิง และติดตามความ
เคลื่อนไหวตางๆ ไดอยางงายที่สุด รวมทั้งมีความเปนปจจุบันทันสมัย สื่อจึงมีความใกลชิดและมี
บทบาทสําคัญยิ่งตอการปลูกฝง หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ รวมทั้งรูปแบบของพฤติกรรมตางๆ ใน
การดําเนินชีวิตของวัยรุน (อัญชลี สีสวรรค 2537 : 634) โดยผลจากการรับขาวสารของวัยรุน เกิดขึ้น
ได 3 ลักษณะคือ (บุณชาล ทองประยูร 2540 : 359)
4.5.1 การยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) หมายถึง การยอมรับอิทธิพลหรืออํานาจของ
แหลงสาร เพื่อมุงหมายรางวัล หรือหลีกเลี่ยงการลงโทษ หรือผลลัพธในทางลบที่จะตามมา
4.5.2 การถือวาเปนพวกเดียวกัน (Identification) เกิดขึ้นเมื่อผูรับสารปรารถนาจะมี
คุณสมบัติหรือพฤติกรรมเหมือนกับแหลงสาร โดยการเลียนแบบหรือยอมรับพฤติกรรมที่แหลงสาร
แสดงออก เชน การเลียนแบบการแตงกายของดาราละคร เปนตน
4.5.3 การยอมรับ (internalization)

หรือการสรางจิตสํานึก หมายถึง การที่ผูรับสาร

ยอมรับเอาอิทธิพลของแหลงอันเนื่องมาจากความตองการ และคานิยมของตนเอง โดยยอมรับวา
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ทัศนคติและพฤติกรรมของแหลงสารสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และคานิยมของ
ตนเอง
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน วัยรุนยอมรับรูขาวสารจากสื่อมาปฏิบัติมากหรือนอยตาม
ความตอ งการและความจํ า เป น ที่ จ ะใช ป ระโยชน ข องตน เนื่ อ งจากโดยธรรมชาติ แ ล ว บุ ค คลมี
แนวโนมจะเปดรับขาวสารตลอดเวลา ขึ้นอยูกับวาจะเลือกสื่อประเภทใด เลือกเนื้อหาอยางไร เลือก
รับ สื่อ เวลาใด ใช เ วลาในการรั บสื่ อนานเทา ไหร และมีค วามสนใจในสื่ อนั้ น มากน อยเพี ย งใด
อยา งไรก็ ตามบางครั้ ง แม เ ด็ ก วัย รุน จะไมไ ดเ ลือกรั บ ในบางสื่อ แตก็มี ห ลายโอกาสที่ เ ด็ก วัย รุ น
สามารถสัมผัสสื่อที่ไมเหมาะสมได และในสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพนั้น การรับรูขาวสารสามารถ
สงเสริมใหเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมที่ถูกตองเพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณได โดยเฉพาะสื่อดานการ
บริโภค การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองและการใชพลังงานใน
ชีวิตประจําวันที่เหมาะสมจากผูปกครอง อาจารย และสื่อมวลชน ในรูปแบบตางๆ ซึ่งทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสารโดยตรง
เนื่องจากในปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสาร สื่อโฆษณา และสื่อมวลชนรูปแบบตางๆ
จึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของวัยรุนคอนขางมาก เชน การบริโภคสินคาสุขภาพ
ตามโฆษณา การอยากมีรูปรางดีเหมือนนางแบบ เปนตน ซึ่งการรับรูขาวสารจะกอใหเกิดการเรียนรู
ทั้งคานิยมและพฤติกรรมทางบวกหรือทางลบไดทั้งสิ้น แมวาแนวโนมการโฆษณาหรือการนําเสนอ
ทางสื่อดานอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวและน้ําอัดลมตางๆ ของธุรกิจภาคเอกชนจะมีกลยุทธและ
งบประมาณจํานวนมากที่ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายซึ่งเปนเด็กวัยรุน เพื่อชักจูงโนมนาวใหมีการ
บริโภคสินคาที่โฆษณาเปนวงกวาง (นิตยา เพ็ญศิรินภา 2547 : 121) แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันเริ่ม
มีการสรางคานิยมเกี่ยวกับสุขภาพทั้งจากภาครัฐและเอกชน ดังที่พบไดวาภาคธุรกิจเริ่มมีการใช
ประโยชนจากกระแสคานิยมสรางสุขภาพโดยเฉพาะอาหารประเภทผัก หรืออาหารเสริม และใน
สวนของการเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารดานการบริโภคผานหนวยงานราชการและสื่อตางๆ
ดวยเทคนิคจูงใจในรูปแบบรายการตางๆ เชน การใชดารานักแสดงซึ่งเปนที่สนใจชื่นชอบของวัยรุน
เป น ต น แบบในการนํ า เสนอรู ป แบบการบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ดั ง เช น มี ก ารผลิ ต รายการ
โทรทัศนที่เปนสาระความรูในรูปแบบรายการตางๆ เชน สารคดี สปอตโทรทัศน รายการทอลกโชว
หรื อ เกมต า งๆ รวมทั้ ง ยั ง แฝงการให ค วามรู ใ นรายการต า งๆ ในทุ ก สถานี โ ทรทั ศ น ใ นหลายๆ
ชวงเวลา (กระทรวงสาธารณสุข 2542 : 47) จากการศึกษาของสุชาดา เมธีคุณาภรณ (2537 :
บทคัดยอ) พบวา เยาวชนรับชมโทรทัศนวันละ 2-4 ชั่วโมง ซึ่งแมจะไมไดเปนการเจาะจงที่จะชม
รายการทางสุขภาพโดยตรง แตก็จะไดรับชมสาระและความรูเกี่ยวกับสุขภาพที่แทรกอยูในชวงเวลา
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และรายการตางๆ ไปดวย และแนวโนมที่เกี่ยวของกับสุขภาพเชนนี้ยอมสงผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคและการใชพลังงานในชีวิตประจําวันของวัยรุนเชนเดียวกัน
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
เตือนใจ เทียนทอง (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 1 จํานวน 546
คน พบวาวัยรุนที่มีการรับรูขาวสารดานสุขภาพจากสื่อมวลชนสูงมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
มากกวาวัยรุนที่มีการรับรูขาวสารดานสุขภาพจากสื่อมวลชนต่ํา
ณฐกร ชินศรีวงศกูล (2544 : 164) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวาการรับรูสื่อโฆษณามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
ดานการเลือกชนิดของอาหาร พฤติกรรมดานความถี่ในการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนในการรับประทานอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อุบลรัตน รุงเรืองศิลป (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ
ตางๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
สุทธินิจ หุณฑสาร(2539 : บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ
ตางๆ และการไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด เปนปจจัยรวมดานสังคมจิตวิทยา และเปนปจจัย
ดานชักนําใหเกิดการปฏิบัติดูแลสุขภาพไดรอยละ 48.40 และ 17.20 ตามลําดับ
เสาวลักษณ เลิศวิริยจิตต ( 2538 : บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ
ในภาคใต พ บว า การที่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นเกิ ด ความตระหนั ก เพื่ อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี ซึ่ ง ส ง ผลต อ ภาวะ
โภชนาการนั้นเปนผลมาจากการไดรับขาวสารเกี่ยวกับโภชนาการจากสื่อมวลชนตางๆ
แคมปเบล ( Campbell 2007 : บทคัดยอ) ) ศึกษาเรื่องการปองกันภาวะอวนในเด็กนักเรียน
ชั้นประถม ประเทศออสเตรเลีย พบวาการใชสื่อขาวสารทางดานการออกกําลังกายและการบริโภคที่
เหมาะสมมีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวนในเด็ก โดยเด็กที่ไดรับขาวสารทางดานออกกําลังกาย
และการบริโภคที่เหมาะสม จะมีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวาเด็กที่ไมไดรับขาวสาร
โดคล ( Doakl 2005 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการปองกันภาวะอวนในเด็กและวัยรุนตั้งแตชั้น
ประถมจนถึงมัธมศึกษาในประเทศเนเธอแลนด พบวา การรับรูสื่อมีอิทธิพลตอการปองกันภาวะ
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อ ว นของเด็ ก และวั ย รุ น โดยสื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ โ ภคอาหารและการออกกํ า ลั ง กายใน
ชีวิตประจําวัน
จากงานวิจัยขางตนพบวาหากเด็กวัยรุนไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพจะทําใหเด็กวัยรุน
นั้ น มี แ นวทางหรื อ วิ ธี ก ารในการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง และมี ค วามสามารถในการเลื อ ก
รับประทานอาหารและใชพลังงานในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ดังนั้น เด็กวัยรุนที่มีการ
ไดรับขอมูลขาวสารตางกันจึงนาจะมีการปองกันภาวะอวนตางกัน ทั้งนี้การไดรับคําแนะนํา คํา
ชี้แจง หรือไดรับขอมูลจากสื่อตางๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันภาวะอวน ไดแก การบริโภคอาหารที่
เหมาะสม และการสงเสริมการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน ตางก็มีความสําคัญตอการดูแลสุขภาพ
ตนเองของวัยรุนทั้งสิ้น
5. อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
อิทธิพลของกลุมเพื่อนวัยเดียวกันนั้นมีผลตอการเขาสังคมของเด็กวัยรุนคือการตองการ
การยอมรับจากกลุมเพื่อนในวัยเดียวกัน การที่ไดอยูรวมกันเปนกลุม วัยรุนจึงตองการใหกลุมเพื่อน
ยอมรับเห็นความสําคัญ ใหการยกยอง มองเห็นคุณคาในตนเอง และวัยรุนนั้นตองการตําแหนงที่พึง
มีในสังคมวัยรุนทุกคนถือวาการไดรับการยอมรับจากกลุม ไดรับการยกยองเปนรางวัลที่มีคา วัยรุน
จึงใหความสําคัญตอกลุมเพื่อนวัยเดียวกันมาก ดวยการเอาใจเพื่อนและประพฤติตามอยางเพื่อน
รวมทั้งรับเอาแนวคิด ทัศนคติ ตลอดจนแบบแผนของกลุมมาปฏิบัติเพียงเพื่อใหไดรับการยอมรับ
จากกลุมเพื่อน (ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 2536 : 111)
การทํากิจกรรมในกลุมเพื่อนนั้นมี 3 กิจกรรมหลัก (กิติกร มีทรัพย 2527 : 381-382) คือ
การเลน (Playing) การพูดคุยสนทนา (Talking) และการกิน (Eating) ซึ่งการทํากิจกรรมตางๆเหลานี้
รวมกันในกลุมเพื่อนอาจเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมก็ได เนื่องจากวัยรุนทุกคน
ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม จึงพยายามเรียนรูและปฏิบัติตามวิถีทางและแบบแผนของกลุมเพื่อน
วัยเดียวกันนี้ ซึ่งมักจะมีความคิด ความเชื่อ รวมทั้งการปฏิบัติที่คลายคลึงกัน และพฤติกรรมที่ยึดถือ
อาจมีทั้งผลดีและผลเสียตอสุขภาพได ดังนั้นเพื่อนจึงมีอิทธิพลตอการปองหันภาวะอวนของวัยรุน
การใชพลังงานในวัยรุนนั้นนอกจากการเรียนแลวการเลนยังคงมีความสําคัญตอเด็กวัย
แรกรุนและวัยรุน เพราะเปนวิธีสนองความตองการทางสังคม อารมณ และสติปญญา วัยรุนชอบเลน
กับเพื่อนตางเพศและเพศเดียวกัน แตถาไดเลนกับเพื่อนทั้งตางเพศและเพศเดียวกันจะเกิดความรูสึก
สนุกสนาน การเลนหมายรวมถึงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ถาเลนเปนเกมก็จะเปนเกมที่ซับซอน
มีกฎ ระเบียบ ความยากมากขึ้น วัยรุนชายชอบการเลนที่ผาดโผน ตื่นเตน ใชพละกําลังมากๆ วัยรุน
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หญิงชอบการเลนที่ไมหักโหมรุนแรงมากและอยูในกรอบระเบียบมากกวาชาย การเลนสะสมสิ่ง
ตางๆ ซึ่งเริ่มตั้งแตวัยเด็กตอนกลางและจะสืบตอเนื่องมาจนถึงวัยนี้ เมื่อเด็กเขาสูวัยรุนตอนกลาง
และตอนปลายวัยรุนจะสนใจการเลนตางๆ นอยลง เพราะตองหมกมุนกับเรื่องราวอื่นๆ
5.1 พัฒนาการทางสังคมในระยะวัยรุน
กลุมเพื่อนของวัยรุนนั้นจะขยายใหญขึ้น เดิมเคยมีสมาชิกกลุม 2-3 คน เมื่อเขาสูวัยรุนจะ
มีสมาชิกเพิ่มถึง 10 หรือมากกวานั้น กลุมเพื่อนนี้ถือวาเปนเพื่อนสนิท การคบเฉพาะเพศเดียวกัน
ยังคงมีอยู แตไมแยกเด็ดขาด มีการขามแดนกัน เชน เมื่อมีงานเลี้ยง งานโรงเรียน วัยรุนหญิงชายจะ
มาทํากิจกรรมรวมกัน วัยรุนทุกคนจะมีกลุมที่เขาสังกัดอยู วัยรุนที่ไมมีกลุมสังกัดมักไมมีความสุข ขี้
ระแวง และออนไหวงาย (กมลรัตน หลาสุวงค 2537 : 257)
วัยรุนใหความสําคัญกับเพื่อนรวมวัยมากกวาในระยะวัยรุนตอนกลาง วัยรุนจับกลุมกัน
ไดนานแนนแฟน และผูกพันกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น กลุมของวัยรุนไมมีเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกัน
เทานั้น แตมีเพื่อนตางเพศเขามาสมทบดวย วัยรุนที่สามารถเขากลุมไดและมีกลุมในระยะวัยรุน
ตอนกลาง จะเขากับกลุมและมีชีวิตทางสังคมที่สนุกสนานไดดีกวาวัยรุนที่ไมมีพัฒนาการดังกลาว
ในชวงวัยที่ผานมา วัยรุนลดความเอาใจใสกับบุคคลตางวัยไมวาเปนผูใหญหรือเด็กกวา ระยะนี้จึง
เริ่มตนชีวิตกลุมที่แทจริง การเปลี่ยนแปลงทางกายอยางรวดเร็วและมากมายเปนแรงกระตุนให
วัยรุนรวมกลุม เพราะสามารถรวมสุขรวมทุกขแกไขและเขาใจปญหาของกันและกันดีกวาคนตางวัย
ซึ่งมีความคับอกคับใจตางกัน กลุมยังสนองความตองการทางสังคมดานตางๆ ซึ่งวัยรุนตองการมาก
ในระยะนี้ เชน การเปนบุคคลสําคัญ การตอตานผูมีอํานาจ การหนีสภาพนาเบื่อของบาน เมื่อวัยรุน
รวมกลุมจะมีการสรางกฎระเบียบ ภาษา ประเพณีประจํากลุม เพื่อใชเฉพาะสมาชิกประจํากลุม
เทานั้น และสมาชิกในกลุมทุกคนจําตองประพฤติปฏิบัติตาม มิฉะนั้นแลวอาจหมดสภาพการเปน
สมาชิก และตองหากลุมใหมตอไปอีก
การรวมกลุมของวัยรุนเปนไปโดยธรรมชาติ วัยรุนเลือกเปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ่ง
โดยไมมีใครตั้งกฎเกณฑไวใหตองทํา เชนเปนกลุมที่เขากันไดกับแนวนิยม แบบบุคลิกภาพ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวของตน ทั้งความสนใจ คานิยม สติปญญา ความมุงหวังในชีวิต
และอื่นๆ บุคคลตางวัยมีอิทธิพลในการเลือกกลุมและจับกลุมของวัยรุนไมมากนัก จึงกลาวไดวา
กลุมมีความสําคัญตอชีวิตจิตใจและอนาคตของวัยรุนมากที่สุด ครอบครัวเริ่มมีอิทธิพลนอยลง
ฉะนั้นลักษณะชั่วดีของกลุมจึงเปนเครื่องชี้ชะตาชีวิตของวัยรุน เหมือนครอบครัวมีความสําคัญตอ
การสรางฐานชีวิตของบุคคลในระยะทารกและวัยรุนตอนตน วัยรุนรูสึกเปนสุข ปลอดโปรง และ
สบายใจในการเลน เที่ยว เรียน กิน นอน ทํางานกับเพื่อนรวมวัยมากกวากับบุคคลตางวัย ระยะวัยนี้
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พวกเขาสนใจบุคคลที่มีชีวิตจิตใจจริงๆ มากกวาเพื่อนในฝนหรือเพื่อนในหนังสือ สัมพันธภาพกับ
เพื่อนรวมวัยถึงความเขมสูงสุดประมาณตอนกลางของวัยรุน
การคบเพื่อนรวมวัยเปนพฤติกรรมสังคมที่สําคัญยิ่งตอจิตใจของวัยรุน แตการคบเพื่อนก็
ยอมมีทั้งคุณและโทษ เพื่อนอาจเปนผูประคับประคองจิตใจของวัยรุนในยามทุกขรอน ชี้แนะสิ่งมี
ประโยชน เพื่อนทําใหวัยรุนรูสึกวาตางคนตางเปนเจาของกันและกัน แตในมุมกลับกันเพื่อนก็อาจ
ชักนําใหวัยรุนไปในทางเสื่อมถอย ผูเปนอาชญากรวัยรุนมากมายในแทบทุกประเทศนั้น เมื่อคนหา
สาเหตุก็มักจะพบวาปจจัยหนึ่งเกิดจากเพื่อนชักจูง ประวัติวัยรุนตามสถานศึกษาที่เสียคน เสียวัยรุน
ไปโดยประการตางๆ เชน เกเร ติดยาเสพยติดนั้น ลวนมีสาเหตุจากการเลียนแบบเพื่อน เพราะจิตใจ
วัยรุนนั้นละเอียดออน เปราะบางกับการมีเพื่อนและการไมมีเพื่อน ฉะนั้นการรูจักคบเพื่อนที่ดีจึง
เปนพฤติกรรมที่สําคัญของวัยรุน
วัยรุนที่เขากลุมนั้นจะมีความจงรักภักดีตอกลุม ยอมรับเอาคานิยม ความเชื่อ ความสนใจ
ของกลุมดวยความเต็มใจ และสนิทสนมกับเพื่อนรวมกลุมแนนแฟน การรวมกลุมทําใหวัยรุนมี
ความรูสึกอบอุนใจ กลาแสดงความขัดขืนผูใหญ ผูทรงอํานาจ ตอตานกรณีที่เคาเห็นวาไมยุติธรรม
การชักนําใหวัยรุนรวมกลุมกันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่วัยรุนชอบนั้นทําไดงายมากกวาวัยอื่นๆ ทั้งหมด
ระยะนี้วัยรุนไมตองการแตเพียงรวมกลุมเทานั้น แตตองการสรางความผูกพันระหวางสมาชิกใน
กลุมแบบผูใหญอีกดวย เพราะวัยรุนสํานึกวาตนเริ่มเปนผูใหญแลว ถาสามารถเขากับเพื่อนรวมกลุม
ไดดี เขายอมมีความรูสึกวาผูปกครองและผูใหญอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเขามีความสําคัญตอตัวเขานอย
กวาเพื่อน ถาเปรียบเทียบกับวัยตางๆ แลว ระยะวัยรุนเปนระยะที่คนมีความรูสึกตองการผูกพันกับ
เพื่อนและกลุมมากกวาวัยอื่น
เฟอรแมนน (Fuhrmann 1990 : 265) ไดศึกษารายงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุมเพื่อน
ที่มีตอวัยรุน ดังนี้ อิทธิพลของกลุมเพื่อนมีมากกวาอิทธิพลของครอบครัว วัยรุนจะเลือกเขาหาเพื่อน
ของตนมากกวาพอแม มีการศึกษาที่ชี้ใหเห็นวาเพื่อนสนิทของคนเรามักจะเปนเพื่อนในชวงวัยรุน
ลักษณะของเด็กวัยรุนมักจะชอบทําตามกลุมเพื่อน วัยรุนตองการการยอมรับ ความคาดหวังจากกลุม
เพื่อนรวมวัยเปนสิ่งที่พวกเขายึดมั่น เด็กวัยรุนมักทําอะไรๆ ตามกลุมเพื่อน แมตนเองจะรูวาไมดี
เชน สูบบุหรี่ (Hamburg 1986 : 121) ชวงวัยรุนตอนตนเด็กวัยรุนทั้งหญิงและชายจะใหคํากําจัด
ความของกลุมเพื่อนวาเปนคนที่จะทําอะไรๆ รวมกันได มีงานวิจัย (Clark 1985 : 117) ชี้ใหเห็นวา
เด็กวัยรุนชายจะใหคําจํากัดความของเพื่อนเปนกลุมเพื่อนรวมวัย แตเด็กผูหญิงวัยรุนจะอางถึงเพื่อน
คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ การจัดกิจกรรมหรือชมรมตางๆ เปนสิ่งที่ควรสงเสริมเพื่อสนองความ
ตองการของเด็กในดานการเขากลุมและเรียนรูพฤติกรรมสังคม วัยรุนที่ไมเขากลุมยอมเสียโอกาส
การเรียนรูพฤติกรรมสังคมหลายอยาง จะมีพัฒนาการไมสมตามวัย และถาบกพรองขอนี้รุนแรง
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มากๆ อาจแสดงผลออกมาในรูปการประชดประชันชีวิตและสังคม หรือแสดงออกในรูปชางคิดฝน
ไมกลาเผชิญความเปนจริงของสังคมและชีวิตก็ได เมื่อพิจารณาจํานวนกลุมเพื่อนของวัยรุน พบวา
บางคนอาจมีกลุมเพื่อนสนิทเพียงกลุมเดียว บางคนอาจมีกลุมเพื่อนมากกวาหนึ่งกลุม ขึ้นอยูกับ
ลักษณะกิจกรรมของเขา เชน กลุมเพื่อนเรียน กลุมเพื่อนงานสังคม กลุมเพื่อนงานอดิเรก กลุมของ
วัยรุนยั่งยืนกวาในวัยที่ผานมา เปลี่ยนกลุมไมบอยมากเหมือนวัยเด็ก เพราะวัยรุนใชเหตุผลและ
ความคิดนึกในการเขากลุมมากกวา ความสัมพันธในกลุมคอนขางยั่งยืน และในบางชนิดของสัม
พันธภาพอาจยั่งยืนไปจนเปนผูใหญ การรวมกลุมทําใหวัยรุนมีความผูกพันกับบุคคลตางวัยทั้งเด็ก
เล็กและผูใหญนอยลง
5.2 ประเภทของอิทธิพลของกลุมเพื่อน
สปรินทฮอลล และคอลลินส (Sprinhall and Collins 1984 : 269) ไดแบงอิทธิพลของกลุม
เพื่อนออกเปน 2 ประเภทคือ ประเภทใหขอมูล(Information influence) และประเภทใหเอาอยาง
(Normative information) ดังรายละเอียด ดังนี้
5.2.1 อิทธิพลประเภทใหขอมูล กลุมเพื่อนจะทําหนาที่เสมือนเปนแหลงขอมูลความรู
ใหแกสมาชิกของกลุมเกี่ยวกับแนวทางประพฤติปฏิบัติตน เจตคติ คานิยม และผลของการกระทํา
เชน กลุมเพื่อนมีรสนิยมดีในการแตงกาย บุคคลนั้นจึงรูแนวทางในการแตงกายใหดูดีเหมือนเพื่อน
5.2.2 อิทธิพลประเภทใหเอาอยาง กลุมเพื่อนจะพยายามใชความกดดันทางสังคม เพื่อให
สมาชิกของกลุมประพฤติปฏิบัติตามอยางปทัสถานของกลุม เชน ถาหากบุคคลนั้นไมแตงกายตาม
สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมเพื่อนคนอื่นๆ บุคคลนั้นก็จะไมไดรับการยอมรับ หรืออาจจะถูกผลักไส
ออกไปจากกลุม
5.3 กระบวนการใชอิทธิพลของกลุมเพื่อน
การใช อิ ทธิ พ ลของกลุ ม เพื่ อนมี ก ระบวนการที่ สํา คั ญ 2 ประการ ซึ่ งมี ค วามสั ม พั น ธ
เกี่ยวเนื่องกัน คือการเปรียบเทียบทางสังคม(Social comparison) และการคลอยตามกัน
(Conformity) ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.3.1 การเปรียบเทียบทางสังคม คือกระบวนการที่วัยรุนใชพฤติกรรมและทักษะของ
กลุมเพื่อนมาเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบและประเมินตนเอง การเปรียบเทียบทางสังคมปรากฏ
ไดอยางเดนชัดในวัยรุนมากกวาวัยอื่น ทั้งนี้เพราะวัยรุนตองการเสมอหนา หรือดูดีเมื่อเปรียบเทียบ
กับเพื่อนในกลุมของเขา ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบทางสังคมมีทั้งผลดีและผลเสียตอวัยรุน
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5.3.2 การคลอยตามกัน คือกระบวนการที่วัยรุนยอมรับเอาเจตคติ และพฤติกรรมของ
กลุมเพื่อนมาปฏิบัติตามอันเปนผลเนื่องมาจากความกดดันของกลุม การคลอยตามกลุมเพื่อนยิ่งจะมี
มากขึ้นเมื่อวัยรุนคบกับเพื่อนนานๆ ตัวอยางพฤติกรรมการคลอยตามกันของวัยรุนที่เดนชัดไดแก
การแตงกาย ทรงผม และภาษาพูดของวัยรุนซึ่งมีลักษณะเฉพาะประจํากลุม ที่สมาชิกของกลุม
ประพฤติปฏิบัติตามอยางกัน โดยไมมีการคํานึงวาการแสดงออกของเขาขัดกับสายตาหรือความรูสึก
ของผูอื่นหรือไม ขอแตเพียงใหพฤติกรรมของเขาเปนที่ยอมรับและยกยองของสมาชิกในกลุมเขาก็
พอใจแลว
จากการศึกษาของแทมเบอรลินี (Tamburlini 2007:231) พบวาเพื่อนมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมตางๆ ของวัยรุนรวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใชพลังงานใน
ชีวิตประจําวัน ดังนั้น วัยรุนจะทําพฤติกรรมตางอยางกันในสิ่งที่เปนมาตรฐานของกลุม โดยเฉพาะ
วั ย รุ น หญิ ง ที่ ค วามอ ว นผอมเป น ป ญ หาที่ ล ะเอี ย ดอ อ นสํ า หรั บ วั ย รุ น มากเป น พิ เ ศษ เพราะเป น
ระยะเวลาที่เด็กแสวงหาความภูมิใจในตนเอง ความชื่นชอบจากเพื่อน จากสังคม จากเพศตรงขาม
ซึ่งสวนหนึ่งมาจากรูปรางหนาตาที่ดูดี ดังนั้นความอวนผอมจึงเปนเรื่องที่กอใหเกิดผลกระทบทาง
อารมณ จิตใจแกเด็กวัยรุนหลายประการ รวมทั้งพฤติกรรมการกิน เด็กวัยรุนใชเวลาสวนใหญไปกับ
กลุมเพื่อน รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งจะตองมีความคลายคลึงกัน ดังนั้นเพื่อนจึงมี
อิทธิพลอยางมากตอการปองกันภาวะอวน
5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
ไดมีการศึกษาและคนควาเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุมเพื่อนที่มีตอวัยรุนในหลายดานดังนี้
รุจิเรศ พิชิตานนท (2546 : 140) ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมฉลาด
เลือกกินของนักเรียนวัยรุนตอนปลาย พบวานักเรียนที่ทํากิจกรรมเหมาะสมรวมกับเพื่อนมากเปน
นักเรียนที่มีพฤติกรรมฉลาดเลือกกินมาก และมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมฉลาดเลือกกิน รวมทั้งมี
พฤติกรรมกินอาหารเหมาะสมกับสุขภาพมากกวานักเรียนที่ทํากิจกรรมเหมาะสมรวมกับเพื่อนนอย
เตือนใจ เทียนทอง (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 1 พบวานักเรียนที่มี
อิทธิพลของกลุมเพื่อนมากและมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมสุขภาพสูงจะมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
สูงกวากลุมนักเรียนที่มีอิทธิพลของกลุมเพื่อนต่ํา และมีเตคติที่ดีตอการสงเสริมสุขภาพต่ํา
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ณฐกร ชินศรีวงศกูล (2544 : 164) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวาพฤติกรรมของเพื่อนมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สิริวรรณ เคนเผาพงศ (2543 : 68) ศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมาพบวาการสนับสนุนจากเพื่อนดานสุขภาพกับการดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรียนมีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กรรณิการ ตั้งสกุล (2540 : 136) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดูแลตัวเองบางประการของ
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ในเขตเทศบาลนครขอนแก น จั ง หวั ด ขอนแก น พบว า การ
สนับสนุนจากเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับการดูแ ล
สุขภาพของตนเองบางประการของนักเรียน
โกแรน (Goran 2005 : บทคัดยอ) ศึกษาการใชพลังงานในชีวิตประจําวันสําหรับการ
ปองกันภาวะอวน พบวาความสัมพันธของสมาชิกในกลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวน
โดยสมาชิกในกลุมเพื่อนนั้นจะมีอิทธิพลตอทัศนคติรวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคและการใช
พลังงานในชีวิตประจําวันของวัยรุน
บลายท และ เทรียล (Blyth and Thiel 1982 : 425-450) ไดศึกษาพบวา นักเรียนวัยรุนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ถึงปที่ 4 จํานวน 2 ใน 3 ไดระบุวา กลุมเพื่อนเพศเดียวกันและชั้นเรียนเดียวกันมี
ความสํ าคั ญต อ ตั ว วั ย รุ น มากกวา ใครๆ ทั้ งหมด ทั้ งนี้สอดคลองกั บ รายงานการประชุ ม สัม มนา
ระดับชาติเรื่องเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไดเสนอผลการศึกษาคนควาวา
เยาวชนไทยทั้งหญิงและชายรอยละ 85 มีความเห็นที่จะยอมรับและคลอยตามกลุมเพื่อน และเมื่อมี
ป ญ หาหรื อ ไม ส บายใจพวกเขาจะยึ ด เอากลุ ม เพื่ อ นเป น ที่ พึ่ ง เป น ที่ ป รึ ก ษาเป น อั น ดั บ แรก จาก
การศึกษาอิทธิพลที่มีตอกลุมเพื่อนที่มีตอวัยรุนของบริทเทน(Brittain 1963 : 358-391) ยังไดขอ
คนพบอีกดวยวากลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอวัยรุนมากทั้งในดานการแตงกาย รสนิยมทางดนตรี และการ
เลือกทํากิจกรรมในยามวาง
ไคสเลอร และ ไคสเลอร (Kiesler and Kiesler 1972, อางถึงในชิโนรส วงศแกวมณี 2549 :
59) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางกลุม และบุคคล ในแงความกลมเกลียวของกลุม (Group
cohesiveness) และแรงดึงดูดของกลุม (Group attractiveness) โดยกลาววา ความกลมเกลียวของ
กลุมยอมประกอบขึ้นดวยแรงดึงดูดระหวางสมาชิกภายในกลุมและแรงดึงดูดระหวางสมาชิกภายใน
กลุมนั้นเกิดจากลักษณะของสมาชิกและสถานการณภายในกลุม กลุมที่มีแรงดึงดูดสูงยอมมีความ
กลมเกลี ยวสู ง และในทางตรงกันขามกลุมที่มีแ รงดึงดูดต่ํายอมมีความกลมเกลียวต่ํา ดังนั้นถา
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เปรียบเทียบระหวางกลุมอางอิงตางๆ ของบุคคลแลว กลุมเพื่อนยอมมีความกลมเกลียวและแรง
ดึงดูดสูงกวากลุมผูใหญ กลุมคนแปลกหนา หรือกลุมผูชํานาญการ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา เพื่อนนั้นมีความสําคัญตอ
วัยรุนในทุกๆ ดาน อิทธิพลของเพื่อนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอพฤติกรรมการปองกันภาวะ
อวนของเด็กวัยรุน ดังนั้น อิทธิพลของเพื่อนจึงนาจะสามารถทํานายการปองกันภาวะอวนของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ได
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปองกันภาวะอวนเมื่อจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
6.1 ภาวะโภชนาการของนักเรียน
ภาวะโภชนาการของนักเรียนเปนสิ่งที่บงบอกถึงการดูแลตนเอง หรือไดรับการดูแล
สุขภาพของนักเรียน ซึ่งนาจะมีสวนสัมพันธกับการปองกันภาวะอวนของนักเรียน เพราะถาตนเองมี
ภาวะโภชนาการที่ สมส ว น ย อมเกิ ด มาจากการมี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคและการใชพ ลั ง งานใน
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
พิมลวรรณ ทวีศักดิ์ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการปองกันภาวะอวนของเด็กวัย
เรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธจํานวน 291 คน พบวา
เด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการตางกัน มีการปองกันภาวะอวนที่ไมแตกตางกัน
วอรเรน (Warren 2006 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการใชโปรแกรมการปองกันภาวะอวนใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวาเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการตางกัน มีการปองกันภาวะอวนที่ไม
แตกตางกัน
โดคล ( Doakl 2005 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการปองกันภาวะอวนในเด็กและวัยรุนตั้งแต
ชั้ น ประถมจนถึ ง มั ธ มศึ ก ษาในประเทศเนเธอแลนด พ บว า ภาวะโภชนาการของวั ย รุ น ไม มี
ความสัมพันธกับการปองกันภาวะอวน
โกแรน (Goran 2005 : บทคัดยอ) ศึกษาการใชพลังงานในชีวิตประจําวันสําหรับการ
ปองกันภาวะอวน พบวาวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกินมีการใชพลังงานในชีวิตประจําวันนอยกวา
วัยรุนที่มีภาวะโภชนาการสมสวน
จากงานวิจัยขางตนจะพบวา ภาวะโภชนาการของนักเรียนมีอิทธิพลตอการปองกันภาวะ
อวน ทั้งนี้เพราะการมีภาวะโภชนาการที่ดีเปนสิ่งที่บงบอกถึงการมีการปองกันภาวะอวนทีเ่ หมาะสม
ดังนั้น ผูวิจัยจึงคาดวา นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการที่ตางกันจะมีการปองกันภาวะอวนที่แตกตางกัน
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6.2 ภาวะโภชนาการของบิดา
ภาวะโภชนาการของบิดา แสดงใหเห็นถึงการดูแลสุขภาพทางกายที่เกี่ยวพันกับการ
บริโภค และการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน รวมทั้งบิดานั้นเปนหัวหนาครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลตอ
ความคิด และการเรียนรูซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของบุตร จึงนาจะมีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการของ
นักเรียนได ดังงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไปนี้
ปฏิมา พรพจมาน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความชุกของโรคอวนในเด็กวัยเรียน พบวา
นักเรียนที่บิดามีดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัมตอตารางเมตรมีความสัมพันธกับการ
เกิดโรคอวนในเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
วรรณวิมล กิตติดิลกกุล (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะอวนในเด็ก
นักเรียนชั้นประถม 1-6 ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 521 คน ผลการศึกษาพบวาภาวะโภชนาการ
เกินของบิดามีผลตอภาวะโภชนาการเกินของบุตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
โจแฮนสันและคณะ (Johansen and et al 2006 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของ
บิดามารดาที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคและโรคอวนของบุตร ผลการศึกษาพบวากลุมลูกที่มี
น้ําหนักเกินมาจากครอบครัวที่บิดามีน้ําหนักเกินดวยเชนกัน
แอชลีย (Ashley 2009 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยของครอบครัวที่สงผลตอความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะอวนในวัยรุน พบวา ภาวะโภชนาการของบิดามีความสัมพันธกับความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะอวนในวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
โอวานนี และ ราเกซซอนี (Giovanni and Ragazzoni, 1995) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การปองกันภาวะอวนในเด็ก ประเทศอิตาลี พบวาภาวะโภชนาการของบิดานั้นมีอิทธิพลตอการ
ปองกันภาวะอวนของลูกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยพบวาถาบิดามีภาวะโภชนาการสม
สวน จะสงผลใหลูกมีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวาบิดามีภาวะโภชนาการเกิน
จากงานวิ จั ย ข า งต น จะพบว า ภาวะโภชนาการของบิ ด ามี ส ว นสั ม พั น ธ กั บ ภาวะ
โภชนาการของบุตร และการปองกันภาวะอวนของบุตรดวย พบวาหากบิดามีโภชนาการเกินจะ
สงผลใหบุตรมีโภชนาการเกินตามไปดวย ซึ่งสงผลตอการปองกันภาวะอวนดวยเชนกัน ดังนั้น
ผูวิจัยคาดวานักเรียนที่บิดามีภาวะโภชนาการตางกัน จะมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
6.3 ภาวะโภชนาการของมารดา
ภาวะโภชนาการของมารดา แสดงใหเห็นถึงสภาพรางกายของมารดาที่มีสุขภาพทางกาย
เกี่ยวพันกับการบริโภค และการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน ซึ่งนาจะมีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนไดเชนเดียวกัน จากการศึกษาพบวาภาวะโภชนาการนั้นมีปจจัยสวนหนึ่งจากการ
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ถายทอดทางพันธุกรรม (Feist and Branon 2000 : 472) รวมทั้งมารดาเปนผูที่ดูแลเรื่องสุขภาพของ
ลูกโดยตรง และเปนผูทําอาหารที่บาน ซึ่งเปนผูที่ปลูกฝง ใหคําแนะนําสั่งสอนในเรื่องพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน จึงมีความเกี่ยวของกับการปองกันภาวะอวน
ของนักเรียน ดังงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไปนี้
ปฏิมา พรพจมาน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความชุกของโรคอวนในเด็กวัยเรียน
พบวานักเรียนที่มารดามีดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัมตอตารางเมตรมีความสัมพันธ
กับการเกิดโรคอวนในเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
รัศมีแข ศิริปโชติ (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธพลตอการเกิดภาวะอวนในเด็ก
วัยเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบวามารดาที่มีภาวะอวนมี
อิทธิพลตอการเกิดภาวะอวนในเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
วรรณวิมล กิตติดิลกกุล (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะอวนในเด็ก
นักเรียนชั้นประถม 1-6 ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 521 คน ผลการศึกษาพบวาภาวะโภชนาการ
เกินของมารดามีผลตอภาวะโภชนาการเกินของบุตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยเฉพาะ
มารดาที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานพบวาบุตรมีแนวโนมที่จะอวนเปน 3 เทาของมารดาที่มีภาวะ
โภชนาการปกติ
แคมปเบล ( Campbell 2007 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการปองกันภาวะอวนในเด็กนักเรียน
ชั้นประถม ประเทศออสเตรเลีย พบวา พบวาภาวะโภชนาการของมารดา มีความสัมพันธกับการ
ปองกันภาวะอวนของเด็ก คือถามารดามีภาวะโภชนาการสมสวน จะสงผลใหเด็กมีการปองกัน
ภาวะอวนที่ดีกวาเด็กที่มารดามีภาวะโภชนาการเกิน
โจแฮนเซนและคณะ (Johansen and et al 2006 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของบิดา
มารดาที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคและโรคอวนของบุตร ผลการศึกษาพบวากลุมลูกที่มีน้ําหนัก
เกินมาจากครอบครัวที่มารดาดามีน้ําหนักเกินเชนกัน
ริชารดและคณะ (Richard and et al 1999 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมภายใน
บานที่สงผลตอภาวะอวนในเด็กพบวาภาวะโภชนาการของแมมีอิ ทธิพลตอบุตร โดยหากแมมี
โภชนาการเกิน จะพบวาบุตรก็จะมีโภชนาการเกินดวย
จอหนสัน และเบิรช (Johnson and Brich 1994 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ของมารดาที่มีอิทธิพลตอลักษณะนิสัยการบริโภคของบุตร พบวารูปแบบการบริโภคของมารดามี
อิทธิพลตอลักษณะนิสัยการบริโภคของบุตรเปนอยางมาก
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของจะพบวา ภาวะโภชนาการของมารดามีความสัมพันธกับภาวะ
โภชนาการของบุตรดวย มารดาที่มีภาวะโภชนาการเกินมักจะมีบุตรที่อยูในภาวะโภชนาการเกิน
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ดวยเชนเดียวกัน และมารดาที่มีภาวะโภชนาการที่ดีบุตรก็มักมีโภชนาการที่ดีดวย ดังนั้น ผูวิจัยคาด
วานักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการตางกัน จะมีการปองกันภาวะอวนที่แตกตางกัน
6.4 เพศ
เพศหญิงและชายนั้นจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและใชพลังงานในชีวิตประจําวันที่
แตกตางกัน รวมทั้งมีพัฒนาการทางสรีระที่แตกตางกัน จึงนาจะสงผลตอการปองกันภาวะอวนดัง
งานวิจัยตอไปนี้
ทัน เหงียนและคณะ (2551 : 13) ศึกษาเรื่องโรคอวนและปจจัยที่เกี่ยวของในกลุมนักเรียน
ระดับมัธยม 1-6 ในอําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม พบวานักเรียนที่มีเพศตางกันมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคอวนไมแตกตางกัน
พิมลวรรณ ทวีศักดิ์ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการปองกันภาวะอวนของเด็กวัย
เรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธจํานวน 291 คน พบวา
เด็กวัยเรียนที่มีเพศตางกัน มีการปองกันภาวะอวนที่ไมแตกตางกัน
วอรเร็น (Warren 2006 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการใชโปรแกรมการปองกันภาวะอวนใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวาเด็กนักเรียนที่มีเพศตางกัน มีการปองกันภาวะอวนที่ไมแตกตางกัน
จากงานวิจัยขางตนจะพบวา เพศมีความสัมพันธกับการปองกันภาวะอวน โดยวัยรุนชาย
นั้นมีการใชพลังงานในชีวิตประจําวันมากกวา และไมนิยมรับประทานจุกจิกแบบผูหญิง ดังนั้น
ผูวิจัยจึงคาดวาเพศมีความสัมพันธกับการปองกันภาวะอวน
6.5 ระดับชั้น
ระดับชั้นของนักเรียนจะสงผลถึงความรู ความเขาใจ และโอกาสที่จะไดรับความรูความ
เขาใจในการเรียนดานตางๆ รวมทั้งวุฒิภาวะที่มากยิ่งขึ้น ดังงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไปนี้
แคมปเบล ( Campbell 2007 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการปองกันภาวะอวนในเด็กนักเรียน
ชั้นประถม ประเทศออสเตรเลีย พบวาเด็กที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปองกันภาวะอวนที่
แตกตางกัน โดยเด็กที่อยูในระดับชั้นสูงจะมีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวา
โดคล ( Doakl 2005 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการปองกันภาวะอวนในเด็กและวัยรุนตั้งแต
ชั้นประถมจนถึงมัธมศึกษาในประเทศเนเธอแลนดพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการ
ปองกันภาวะอวนของวัยรุน โดยวัยรุนที่อยูในระดับการศึกษาสูงกวา มีการปองกันภาวะอวนทีด่ กี วา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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โกแรน (Goran 2005 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชพลังงานในชีวิตประจําวันสําหรับการ
ปองกันภาวะอวนในวัยรุน พบวาวัยรุนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตาง
กัน โดยเด็กที่อยูในระดับการศึกษาสูงกวา มีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวา
จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาระดับการศึกษามีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวน โดย
วัยรุนที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวา มีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวา ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาระดับชั้นมี
ความสัมพันธกับการปองกันภาวะอวน
6.6 สภาพของครอบครัว
วัยรุนนั้นใชเวลาสวนหนึ่งอยูในครอบครัว ครอบครัวมีบทบาทในการดูแล ปลูกฝง และ
ใหคําแนะนําสั่งสอน ดังนั้น ครอบครัวจึงมีอิทธิพลพฤติกรรม และคานิยมตางๆ ของวัยรุน สภาพ
ของครอบครัว แสดงถึงความอบอุนที่วัยรุนจะไดรับ การดูแลเอาใจใสในเรื่องตางๆ รวมทั้งการ
ปองกันภาวะอวนดวย ดังงานวิจัยตอไปนี้
ทัน เหงียนและคณะ (2551 : 13) ศึกษาเรื่องโรคอวนและปจจัยที่เกี่ยวของในกลุมนักเรียน
ระดับมัธยม 1-6 ในอําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม พบวานักเรียนที่มีสภาพครอบครัวตางกันมี
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนไมแตกตางกัน
สุภาพรณ เชิดชัยภูมิ (2542 : 76 – 77) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะอวนในกลุมเด็ก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบวา ความใกลชิดของเครือญาติมี
ความสัมพันธกับภาวะอวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โกแรน (Goran 2005 : บทคัดยอ) ศึกษาการใชพลังงานในชีวิตประจําวันสําหรับการ
ปองกันภาวะอวนในวัยรุน พบวาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลตอการปองกัน
ภาวะอวน
ริชารดและคณะ (Richard and et al 1999 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมภายใน
บานที่สงผลตอภาวะอวนในเด็กพบวา สถานะภาพสมรสของผูปกครองมีผลตอภาวะอวนของเด็ก
โดยพบวาเด็กที่อยูกับแมคนเดียวนั้นมีภาวะอวนกวาเด็กที่อยูในครอบครัวที่สมบูรณ
จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาสภาพของครอบครัวมีความสัมพันธตอการปองกัน
ภาวะอวน โดยวัยรุนที่มีสภาพครอบครัวที่สมบูรณจะมีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวา ดังนั้นผูวิจัยจึง
คาดวาสภาพครอบครัวมีความสัมพันธกับการปองกันภาวะอวน
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6.7 จํานวนพี่นองในครอบครัว
จํ า นวนพี่ นองในครอบครัว เปน ป จ จัย สําคัญ ตอการใชทรั พ ยากรเปน อยางยิ่ง โดยถ า
จํ า นวนพี่ น อ งในครอบครั ว มากย อ มต อ งใช ท รั พ ยากรมากกว า ครอบครั ว ที่ มี จํ า นวนพี่ น อ งใน
ครอบครัวนอย ดังนั้น ถาครอบครัวใดที่มีจํานวนพี่นองในครอบครัวนอยนาจะมีการปองกันภาวะ
อวนที่ดีกวาครอบครัวที่มีจํานวนพี่นองในครอบครัวมาก ดังงานวิจัยตอไปนี้
นฤมล โพธิสัตย (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบบริโภคนิสัยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดพังงา พบวา นักเรียนที่มีขนาดครอบครัวขนาดเล็กมีบริโภคนิสัยที่
ดีกวานักเรียนที่อยูในครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญตามลําดับ
ศรีสวาง มุกตธนะอนันต (2534 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะ
โภชนาการเกินของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดสุรินทร พบวา จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
.05
จากงานวิ จั ย ข า งต น จะเห็ น ได ว า จํ า นวนพี่ น อ งในครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การ
ปองกันภาวะอวนของวัยรุน โดยพบวาวัยรุนที่มีจํานวนพี่นองในครอบครัวนอย จะมีการปองกัน
ภาวะอวนที่ดีกวา ดังนั้น ผูวิจัยจึงคาดวาจํานวนพี่นองในครอบครัวมีความสัมพันธกับการปองกัน
ภาวะอวน
6.8 ความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ
ความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับนั้น มีอิทธิพลตอความสามารถในการจับจายเพื่อ
บริโภคของวัยรุน ซึ่งนาจะสงผลตอการปองกันภาวะอวน ดังงานวิจัยตอไปนี้
วัชรี หิรัญพฤกษ (2548 : 90) ไดศึกษาปจจัยดานครอบครัวและสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
พฤติก รรมการปองกันภาวะอวนของวัยรุ นหญิงในจังหวัดชลบุรี พบวารายไดของครอบครัว มี
อิทธิ พลต อพฤติ กรรมการปองกัน ภาวะอวนของนักเรีย นวัย รุ นหญิงในจัง หวัดชลบุรีไ ดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รัศมีแข ศิริปโชติ (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดภาวะอวนในเด็ก
วัยเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบวานักเรียนที่มีรายรับ
ตางกันมีการเกิดภาวะอวนไมแตกตางกัน
วรรณวิมล กิตติดิลกกุล (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดภาวะอวน
ในเด็กวัยเรียน กรุงเทพมหานคร พบวารายไดของครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการเกิดโรคอวน
ในเด็ก
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สมศรี เกิดโชค (2534 : 52 – 55) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับนิสัยการบริโภค
ของเด็กวัยเรียน อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี พบวารายไดของครอบครัวมีอิทธิพลตอนิสัย
การบริโภคของเด็กวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
แวง (Wang 2001:บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางฐานะทางเศรษฐกิจกับคาดัชนี
มวลกายในเด็กอายุระหวาง 6 – 18 ป ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย พบวา มี
ความสัมพันธทางบวกระหวางฐานะทางเศรษกิจ และคาดัชนีมวลกายในประเทศจีนและรัสเซีย แต
พบความสัมพันธทางลบระหวางตัวแปรทั้งสองในประเทศสหรัฐอเมริกา
ริชารดและคณะ (Richard and et al 1999 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมภายใน
บานที่สงผลตอภาวะอวนในเด็กพบวาครอบครัวที่มีรายไดนอย จะพบภาวะอวนในเด็กมากกวา
ครอบครัวที่มีรายไดมาก
จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวาความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับนั้นมีอิทธิพลตอการ
ปองกันภาวะอวน ผูวิจั ยจึงคาดวาความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับนั้นมีความสัมพันธตอการ
ปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมุงเนนไปที่การปองกัน(Prevention) ซึ่งเปนแนวคิดทางทาง
จิตวิทยาชุมชนซึ่งมุงเนนการคนหาปญหา และปองกันกอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น หรือกลายเปนปญหา
ที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น และการสรางพลังอํานาจในตัวบุคคล (Empowerment) เพื่อใหคนในสังคม
สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญ
ป อ งกั น ภาวะอ ว นในนนั ก เรี ย นช ว งชั้ น ที่ 3 ซึ่ ง อยู ใ นช ว งวั ย รุ น ตอนต น อั น เป น วั ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในหลายดาน หากเด็กวัยรุนประสบปญหาภาวะอวนพบวาจะสงผลกระทบทั้งสุขภาพ
กาย รวมทั้งสุขภาพจิตอันเกิดจากการขาดความภาคภูมิใจในภาพลักษณของตนเอง ซึ่งปญหาภาวะ
อวนในเด็กวัยรุนนั้นเปนปญหาที่สามารถปองกันไมใหเกิดขึ้นได โดยการมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกตอง และมีการใชพลังงานในชีวิตประจําวันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการที่เด็กวัยรุนจะมีพฤติกรรม
การปองกันภาวะอวนนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ การวิจัยครั้งนี้จึงเปนการคนหาปจจัยปองกัน
ทั้งภายในและภายนอกตนของเด็กวัยรุนในการที่จะสนับสนุนใหเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมในการ
ปองกันภาวะอวนในเด็กวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของพบวา ความรูเกี่ยวกับภาวะอวน การควบคุมตนเอง และอิทธิพลของเพื่อน เปนปจจัย
ปองกันที่นาสนใจตอพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในการปองกันภาวะอวน ผูวิจัยจึงสรุปเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล
- ภาวะโภชนาการของนักเรียน
- ภาวะโภชนาการของบิดา
- ภาวะโภชนาการของมารดา
- เพศ
- ระดับชั้น
- สภาพของครอบครัว
- จํานวนพี่นองในครอบครัว
- ความเพียงพอตอคาใชจายที่
ไดรับ

การปองกันภาวะอวน

- ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน
- การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
- อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะ
อวน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง การปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) เพื่อใหการวิจัยครั้งนีบ้ รรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ซึ่งกําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐานปการศึกษา 2552 จํานวน 6 โรงเรียนคือ โรงเรียนสุราษฎรธานี โรงเรียนสุราษฎรธานี 2
โรงเรียน
สุราษฎรพิทยา โรงเรียนเมืองสุราษฏรธานี โรงเรียนประดูพิทยาคม และโรงเรียน
มัธยมพัชรกิติยาภา 3 รวมประชากรทั้งหมด 6,346 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 ปการศึกษา 2552 )
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ซึ่งกําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐานปการศึกษา 2552 จํานวน 6 โรงเรียน รวมนักเรียน 376 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน(Taro Yamane 1973:887) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95
สํ า หรั บ ความคลาดเคลื่ อ นร อ ยละ 5 และวิ ธี สุ ม กลุ ม ตั ว อย า งใช ก ารสุ ม แบบแบ ง ชั้ น (Stratified
Random Sampling) ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามระดับชั้นและเพศ
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สําหรับสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน
2543 : 284) มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
สูตร n
=
N
[1 + N(e)2]
n หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยาง
N หมายถึง ขนาดของกลุมประชากร
e หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
แทนคาในสูตร
n
=
6,346
1 + [6,346(0.05)2
=
6,346
1 + 15.87
=
376
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงไดกลุมตัวอยางจํานวน 376 คน
ตารางที่ 3 แสดงนักเรียนชวงชั้นที่ 3โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีในสังกัด
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 2552
ประชากร(คน)
กลุมตัวอยาง(คน)
โรงเรียน
ชั้นปการศึกษา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
229 328 536 14
19 33
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
230 309 526 14
18 32
สุราษฎรธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
235 317 524 14
19 33
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
175 321 466 11
18 29
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
198 324 493 11
19 30
สุราษฎรพิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
181 371 537 10
22 32
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
183 191 368 11
11 22
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
148 209 348
9
13 22
เมืองสุราษฎรธานี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
140 214 334
8
12 20
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
258 177 428 15
11 26
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 194 176 358 12
11 23
สุราษฎรธานี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 183 179 355 11
11 22
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ประดูพิทยาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมพัชรกิตยิ าภา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวม

40
35
74
38
41
78
28
20
46
125 148 273
119 118 237
79
85 164
2783 3563 6346

2
2
2
8
7
5
165

2
2
1
9
7
5
211

4
4
3
17
14
10
376

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวยตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตามซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ มีดังนี้
1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก
1.1.1 ภาวะโภชนาการของนักเรียน จําแนกเปน 3 กลุม ไดแก
สมสวน
ทวม
อวน
1.1.2 ภาวะโภชนาการของบิดา จําแนกเปน 4 กลุม ไดแก
ผอม
สมสวน
ทวม
อวน
1.1.3 ภาวะโภชนาการของมารดา จําแนกเปน 4 กลุม ไดแก
ผอม
สมสวน
ทวม
อวน
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1.1.4 เพศ จําแนกเปน 2 กลุม ไดแก
หญิง
ชาย
1.1.5 ระดับชั้น จําแนกเปน 3 กลุม ไดแก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1.1.6 สภาพของครอบครัว จําแนกเปน 3 กลุม ไดแก
พอและแมอยูดวยกัน
พอแมหยาหรือแยกกันอยู
พอและ/หรือแมเสียชีวิต
1.1.7 ความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ
ไดรับไมเพียงพอกับคาใชจาย
ไดรับเพียงพอกับคาใชจาย
ไดรับเพียงพอกับคาใชจายและมีเหลือเก็บ
1.1.8 จํานวนพี่นองในครอบครัว
ลูกคนเดียว
พี่นอง 1-2 คน
พี่นองมากกวา 3 คนขึ้นไป
1.2 ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน
1.3 การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
1.4 อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
2. ตัวแปรตาม ไดแก การปองกันภาวะอวน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 5 สวน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานตางๆ ไดแก
ภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา เพศ ระดับชั้น
สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว และความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ จํานวน 8
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ขอ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเติมขอความใน
ชองวาง
สวนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน โดยผูวิจัยไดสราง
และพัฒนาเครื่องมือตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรมในดานความรูเกี่ยวกับภาวะอวน
โดยมีคําถามทั้งสิ้น 22 ขอ
ขอคําถามเปนแบบใหเลือกกาเครื่องหมาย ถูก ผิด หนาขอเหลานี้ มีเกณฑการใหคะแนน
คือ ถาผูตอบตอบถูกจะไดคะแนน 1 คะแนน แตถาตอบผิดจะไดคะแนนเปน 0 แลวนําคะแนนผล
การตอบนั้นมารวมกัน เปนคะแนนการตอบของนักเรียนแตละคนโดยกําหนดการประเมินและแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี้
การแปลความหมายคะแนนสวนความรูเกี่ยวกับภาวะอวน โดยใชเกณฑการประเมินแบบ
อิงเกณฑ แบงคะแนนเปน 3 ระดับ ตามแนวความคิดของ ธรอนไดค (Throndike 1991 : 65-69) ดังนี้
คะแนนต่ํากวารอยละ 50
หมายถึง มีระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนอยูในระดับ
นอย
คะแนนระหวางรอยละ 50-75 หมายถึง มีระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนอยูในระดับ
ปานกลาง
คะแนนสูงกวารอยละ 75
หมายถึง มีระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนอยูในระดับ
มาก
สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวนโดยมีคําถามทั้งสิ้น 21 ขอ
มีขอคําถามเชิงนิเสธ 1 ขอ คือขอ 21 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูขาวสารอยูในระดับมากที่สุด
มาก
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูขาวสารอยูในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูขาวสารอยูในระดับปานกลาง
นอย
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูขาวสารอยูในระดับนอย
นอยที่สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูขาวสารอยูในระดับนอยที่สุด
ให ผูตอบแบบสอบถามเลื อกตอบเพีย ง 1 ตัว เลือก ข อความที่ แ สดงถึ งการมีการรั บรู
ขาวสารดานสุขภาพจะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยที่สุดจนถึงมากที่สุดตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก จะเปนผูที่มีการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวนมากกวา
ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย
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เกณฑการประเมินระดับการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวนผูวิจัยไดกําหนดเกณฑใน
การวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีการรับรูขาวสารอยูในระดับนอยที่สุดหรือไมไดรับเลย
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีรับรูขาวสารอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีการรับรูขาวสารอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีการรับรูขาวสารอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีการรับรูขาวสารอยูในระดับมากที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวนโดยมีคําถาม
ทั้งสิ้น 20 ขอ มีขอคําถามเชิงนิเสธ 7 ขอ คือขอ 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15 ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ
หรือปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเกือบทุกครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นนอยครั้งจนเกือบ
ไมไดปฏิบัติเลย
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการมีอิทธิพลของ
เพื่อนตอการปองกันภาวะอวนจะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยที่สุดจนถึงมากที่สุด
ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก จะเปนผูที่ไดรับอิทธิพลของเพื่อนมากกวาผูตอบ
แบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย
เกณฑก ารประเมิ น ระดั บ การไดรับอิทธิพ ลของเพื่อ น ผูวิจัย ไดกํ า หนดเกณฑใ นการ
วิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ไดรับอิทธิพลอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
อยูในระดับนอยที่สุดหรือไมไดปองกันเลย
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ไดรับอิทธิพลอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ไดรับอิทธิพลอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
อยูในระดับปานกลาง
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คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ไดรับอิทธิพลอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ไดรับอิทธิพลอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
อยูในระดับมากที่สุด
สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนโดยผูวิจัยไดสรางและพัฒนา
เครื่องมือตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถามจํานวน 24 ขอ มีขอคําถามเชิง
นิเสธ 2 ขอ คือขอ 15 และ 16 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ
หรือปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเกือบทุกครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นนอยครั้งจนเกือบ
ไมไดปฏิบัติเลย
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึ งพฤติ กรรมการ
ปองกันภาวะอวน จะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบไมเคยปฏิบัติถึงปฏิบัติทุกครั้งตามลําดับ
สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่มี
พฤติกรรมการปองกันภาวะอวนมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย
เกณฑการประเมินระดับพฤติกรรมการปองกันภาวะอวน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนอยูในระดับนอยที่สุดหรือ
ไมไดปองกันเลย
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนอยูในระดับมากที่สุด
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสรางเครื่องมือผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือภายใต
คําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานพิจารณา
ตรวจสอบและปรับแกไขตามรายละเอียดตัวแปรที่นิยามไวในจากนั้นจึงไดนํามาปรับปรุงแกไขอีก
ครั้ง
3. นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 2552 ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษาจํานวน 30 คน แลวนํามา
ตรวจใหคะแนนเพื่อวิเคราะหรายขอ(Item Analysis)
4. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
4.1 การหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามสวนที่เปนความรู โดยวิธีใชสูตร KR20 ของ
คูเดอร-ริคชาดสัน (Kuder-Richardson’s method)(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 123) ดังนี้
สูตร KR20 rtt = [n/(n-1)] ×[1-(∑pq/s2t) ]
n หมายถึง จํานวนขอ
p หมายถึง สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
q หมายถึง สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1- p
s2t หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
ขอคําถามความรูเกี่ยวกับภาวะอวนมีจํานวน 22 ขอ วิเคราะหความเชื่อมั่นได 0.777
4.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูขาวสารดานสุขภาพ อิทธิพลของเพื่อน และพฤติกรรม
การปองกันภาวะอวน หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้
4.1.1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การการรั บ รู ข า วสารด า นสุ ข ภาพมี ค า ความเชื่ อ มั่ น
เทากับ .904
4.1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อนมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .733
4.1.3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะอ ว นมี ค า ความเชื่ อ มั่ น
เทากับ .884
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู วิ จั ย ทํ า หนั ง หนั ง สื อ ถึ ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เพื่ อ ให ทํ า
หนังสือขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 6 โรงเรียน
เพื่อใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 376 ฉบับ และเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง เมื่อไดรับขอมูลคืนมาจึงนํามาตรวจสอบความสมบูรณ ของแบบสอบถาม โดยขอมูลที่ได
จากการตอบแบบสอบถามครบถวนสมบูรณสามารถนํามาใชในการวิเคราะหได จํานวน 376 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100
3. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูลและลงรหัสในคูมือลงรหัส
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก ภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการ
ของบิ ด า ภาวะโภชนาการของมารดา เพศ ระดั บ ชั้ น สภาพของครอบครั ว จํ า นวนพี่ น อ งใน
ครอบครัว และความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่และรอยละ(%)
2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกัน
ภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวนในเด็กวัยรุน โดย
ใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิ เ คราะห ร ะดั บ การรั บ รู ข า วสารเพื่ อ ป อ งกั น ภาวะอ ว น อิ ท ธิ พ ลของเพื่ อ นต อ การ
ปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวนในเด็กวัยรุน ที่มีภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะ
โภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา ระดับชั้น จํานวนพี่นองในครอบครัว และความ
เพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับแตกตางกัน โดยใชสถิติ One-way ANOVA ซึ่งหากพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) สวนเพศ
และสภาพครอบครัวใชการทดสอบคาที (t-test)
4. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนโดย ใชการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคณ
ู ตามลําดับขั้นของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี” ครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
คือนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ซึ่งอยูในโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานปการศึกษา 2552 จํานวน 6 โรงเรียน รวมนักเรียน 376 คน มา
วิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอ มูลสวนบุคคลของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูเ กี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อ
ปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวนของ
นักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในการปองกันภาวะอวนของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
ประกอบดวย ภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา
เพศ ระดับชัน้ สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว และความเพียงพอตอคาใชจา ย
ที่ไดรับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจ จัยที่มีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรู
ขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน โดยการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการ
กําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
x
แทน คาเฉลี่ย
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
t
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
df แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)
SS แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Squares)
MS แทน คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Squres)
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
R2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj.R2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
b
แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients)
S.E. แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of the Estimate)
A แทน คาคงที่ (Constant)
Min แทน คะแนนต่ําสุด
Max แทน คะแนนสูงสุด
Y
แทน การปองกันภาวะอวน
X1 แทน ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน
X2 แทน การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
X3 แทน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอ มูลสวนบุคคลของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ซึ่งอยูในโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานปการศึกษา 2552
จํานวน 6 โรงเรียน รวมนักเรียน 376 คน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย ภาวะ
โภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา เพศ ระดับชั้น สภาพ
ของครอบครัว จํานวนพีน่ องในครอบครัว และความเพียงพอตอคาใชจา ยที่ไดรับดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
จํานวน
ขอมูลสวนบุคคล
คน
รอยละ
ภาวะโภชนาการของนักเรียน
80.1
301
สมสวน
1.9
7
ทวม
18.1
68
อวน
รวม
376
100
ภาวะโภชนาการของบิดา
3.5
13
ผอม
56.7
211
สมสวน
16.4
61
ทวม
23.4
87
อวน
รวม
372
100
ภาวะโภชนาการของมารดา
1.3
5
ผอม
46.9
174
สมสวน
21.6
80
ทวม
30.2
112
อวน
รวม
371
100
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ตารางที่ 4 ( ตอ )
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน
คน

รอยละ

รวม

201
175
376

53.5
46.5
100

รวม

115
127
134
376

30.6
33.8
35.6
100

318
45
13
376

84.6
12.0
3.5
100

11
145
220
376

2.9
38.6
58.5
100

58
271
47
376

15.4
72.1
12.5
100

เพศ
หญิง
ชาย
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
สภาพของครอบครัว
พอและแมอยูด วยกัน
พอและแมหยาหรือแยกกันอยู
พอหรือแมเสียชีวิต
รวม
ความเพียงพอตอคาใชจายทีไ่ ดรับ
ไดรับไมเพียงพอกับคาใชจาย
ไดรับเพียงพอกับคาใชจาย
ไดรับเพียงพอกับคาใชจายและมีเหลือเก็บ
รวม
จํานวนพี่นอง
เปนลูกคนเดียว
มีพี่นอง 1-2 คน
มีพี่นองมากกวา 3 คนขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 4 พบวา ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางพบวาสวนมากมี
ภาวะโภชนาการสมสวนจํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 80.1 ภาวะโภชนาการของบิดาสมสวน
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จํ า นวน 211 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 56.7 ภาวะโภชนาการของมารดาสมส ว นจํ า นวน 174 คน
คิดเปนรอยละ 46.9 นักเรียนสวนมากเปนเพศหญิงจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 53.5 สวนมาก
เรี ย นอยู มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 จํ า นวน 134 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 35.6 สภาพครอบครั ว ของนั ก เรี ย น
สวนมากพอและแมอยูดวยกันจํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 84.6 ความเพียงพอตอคาใชจายที่
ไดรับสวนมากไดรับเพียงพอกับคาใชจายและมีเหลือเก็บ จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 58.5
จํ า นวนพี่ น อ งพบว า ส ว นมากมี พี่ น อ ง 1-2 คน จํ า นวน 271 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 72.1 ในภาวะ
โภชนาการของบิดา และโภชนาการของมารดานั้นจะเห็นไดวามีจํานวนไมครบ 376 คน เนื่องจาก
นักเรียนบางสวนบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
เนื่องจากขอมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการ
ของมารดา และสภาพครอบครัวของกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมไดบางกลุมมีจํานวนนอยเกินไป ทํา
ให มี ค วามแตกต า งของจํ า นวนกลุ ม ตั ว อย า งในแต ล ะกลุ ม มาก ผู วิ จั ย จึ ง จั ด กลุ ม ใหม เ พื่ อ ความ
เหมาะสมในการวิเคราะหขอ มูล ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม ดานภาวะ
โภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา และ
สภาพ ของครอบครัว
จํานวน

ขอมูลสวนบุคคล
ภาวะโภชนาการของนักเรียน
สมสวน
ทวม และ/หรืออวน
รวม
ภาวะโภชนาการของบิดา
ผอม และ/หรือสมสวน
ทวม
อวน
รวม

คน

รอยละ

301
75
376

80.1
19.9
100

224
61
87
372

60.2
16.4
23.4
100

75
ตารางที่ 5 ( ตอ )
ขอมูลสวนบุคคล
ภาวะโภชนาการของมารดา
ผอม และ/หรือสมสวน
ทวม
อวน
รวม
สภาพครอบครัว
พอและแมอยูด วยกัน
พอและแมหยาหรือแยกกันอยูและพอหรือแมเสียชีวติ
รวม

จํานวน
คน

รอยละ

179
80
112
371

48.2
21.6
30.2
100

318
58
376

84.6
15.4
100

จากตารางที่ 5 พบวา ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามพบวาสวนมากมีภาวะโภชนาการสมสวนจํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 80.1 ภาวะ
โภชนาการของบิดาผอม และ/หรือสมสวนจํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 60.2 ภาวะโภชนาการ
ของมารดาผอม และ/หรื อ สมส ว นจํ า นวน 179 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 48.2 สภาพครอบครั ว ของ
นักเรียนสวนมากพอและแมอยูดวยกันจํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 84.6
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อ
ปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวนของ
นักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
2.1 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน โดยใชคารอยละดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และรอยละ ระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน
ระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน
จํานวน
รอยละ
12.0
45
ระดับนอย (นอยกวา 11.0 คะแนน)
72.9
274
ระดับปานกลาง (ตั้งแต 11.0-16.5 คะแนน)
15.1
57
ระดับมาก (มากกวา 16.5 คะแนน)
X = 13.75
S.D. = 2.64
Min = 8
Max = 21
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จากตารางที่ 6 พบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางสวนมากมีความรูเกี่ยวกับภาวะอวนใน
วัยรุนอยูในระดับปานกลาง จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 72.9 รองลงมามีความรูเกี่ยวกับภาวะ
อวนในวัยรุนอยูในระดับมาก จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 15.1 และมีความรูเกี่ยวกับภาวะอวนใน
วัยรุนอยูในระดับนอย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 14.3
2.2 การวิเคราะหระดับการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการ
ปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัด สุราษฎรธานี วิเคราะหโดยใช คาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการรับรูขาวสารเพื่อ
ปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวน
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ตัวแปรที่ใชศึกษา
การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
การปองกันภาวะอวน

X

3.4084
3.2430
3.4571

S.D.
.5606
.3976
.4895

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบวานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีระดับการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะ
อวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวนอยูในระดับปานกลาง
( X = 3.4084, 3.2430 และ 3.4571 ตามลําดับ)
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในการปองกันภาวะอวนของนักเรียน
ช ว งชั้ น ที่ 3 โรงเรี ย นในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี จํ า แนกตามข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ประกอบดวย ภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา
เพศ ระดับชั้น สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว และความเพียงพอตอคาใชจายที่
ไดรับ

77
ในการเปรียบเทียบการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะ
โภชนาการของมารดา เพศ ระดับชั้น สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว และความ
เพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับแตกตางกัน มีรายละเอียด ดังนี้
การวิเคราะหเปรียบเทียบการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา ระดับชัน้
จํานวนพี่นองในครอบครัว และความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับแตกตางกัน ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) และถาหากพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) สวนการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีเพศ ภาวะ
โภชนาการของนักเรียน และสภาพของครอบครัว แตกตางกันใชการทดสอบคาที (t-test) ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 5 - 20
ตารางที่ 8 แสดงการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนการป อ งกั น ภาวะอ ว นของนั ก เรี ย นช ว งชั้ น ที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีจําแนกตามภาวะโภชนาการของนักเรียน
ภาวะโภชนาการของนักเรียน
n
S.D.
t
X
สมสวน
301
3.4629
.4817
.647
อวน
75
3.4339
.5221
จากตารางที่ 8 พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีที่มีภาวะ
โภชนาการตางกัน มีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีในการปองกันภาวะ
อวนจําแนกตามภาวะโภชนาการของบิดา
−

ภาวะโภชนาการของบิดา
สมสวน
ทวม
อวน

n
224
61
87

X

3.4911
3.3531
3.4555

S.D.
.4997
.3788
.5214

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 9 พบวานักเรียนกลุมตัวอยางที่บิดามีภาวะโภชนาการสมสวน ทวม และอวน
มี การป องกัน ภาวะอ ว นอยู ใ นระดับปานกลาง โดยนัก เรีย นที่ บิด ามี ภ าวะโภชนาการสมสว นมี
คาเฉลี่ยของการปองกันภาวะอวนสูงที่สุด ( X = 3.4911 ) รองลงมาไดแกนักเรียนที่บิดามีภาวะ
โภชนาการอวน ( X = 3.4555 ) และนักเรียนที่บิดามีภาวะโภชนาการทวม ( X = 3.3531)
ตามลําดับ
ตารางที่ 10 แสดงการวิเ คราะหความแปรปรวนการปองกัน ภาวะอ วนของนั กเรี ย นชวงชั้น ที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามภาวะโภชนาการของบิดา
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
.457
1.924
.915
2
ระหวางกลุม
.238
87.685
369
ภายในกลุม
88.597
371
รวม
จากตารางที่ 10 พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร
ธานี ที่บิดามีภาวะโภชนาการตางกัน มีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมของ
นักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีในการปองกัน
ภาวะอวนจําแนกตามภาวะโภชนาการของมารดา
ภาวะโภชนาการของมารดา
สมสวน
ทวม
อวน

n
179
80
112

X

3.5391
3.3495
3.4066

S.D.
.4832
.4514
.5147

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 11 พบวานักเรียนกลุมตัวอยางที่มารดามีภาวะโภชนาการสมสวนมีการปองกัน
ภาวะอวนอยูในระดับมาก สวนนักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการทวม และอวนมีการปองกันภาวะ
อวนอยูในระดับปานกลาง โดยนักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการสมสวนมีคาเฉลี่ยของการปองกัน
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ภาวะอวนสูงที่สุด ( X = 3.5391) รองลงมาไดแกนักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการอวน
( X = 3.4066 ) และนักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการทวม ( X = 3.3495) ตามลําดับ
ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามภาวะโภชนาการของมารดา
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
1.208
5.104*
2.415
2
ระหวางกลุม
.237
87.076
368
ภายในกลุม
89.491
370
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 12 พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร
ธานีที่มารดามีภาวะโภชนาการตางกัน มีการปองกันภาวะอวนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการปองกันภาวะอวนของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีภาวะโภชนาการของ
มารดาตางกัน
ภาวะโภชนาการของ
มารดา

อวน
สมสวน
ทวม
( X = 3. 3495) ( X = 3. 4066 ) ( X = 3. 5391)

ทวม
( X = 3.3495 )
อวน
.0571
( X = 3.4066 )
.1896*
สมสวน
( X = 3.5391 )
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

.1325

-
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จากตารางที่ 13 พบวานักเรียนกลุมตัวอยางที่มารดามีภาวะโภชนาการตางกัน มีการปองกัน
ภาวะอวนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการ
สมสวนมีการปองกันภาวะอวนมากกวานักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการทวม ( X = 3.5391
และ X = 3.3495 ตามลําดับ) สวนคูอื่นไมพบความแตกตางกัน
ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีจําแนกตามเพศ
เพศ
n
S.D.
t
X
หญิง
201
3.4552
.50418
.936
ชาย
175
3.4593
.47352
จากตารางที่ 14 พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มีเพศตางกัน มีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีในการปองกันภาวะอวน
จําแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น
n
S.D.
ระดับ
X
ปานกลาง
.48179
3.4942
115
มัธยมศึกษาปที่ 1
ปานกลาง
.49336
3.4429
127
มัธยมศึกษาปที่ 2
ปานกลาง
.49429
3.4387
134
มัธยมศึกษาปที่ 3
จากตารางที่ 15 พบว า นั ก เรี ย นกลุ ม ตั ว อย า งที่ ศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการปองกันภาวะอวนอยูในระดับปานกลาง โดยนักเรียน
ที่ ศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
มี ค า เฉลี่ ย ของการป อ งกั น ภาวะอ ว นสู ง ที่ สุ ด
( X = 3.4942) รองลงมา ไดแก นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ( X = 3.4555 )
และนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ( X = 3.4327 ) ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับชั้น
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
373
375

SS
.229
89.626
89.855

MS
.115
.240

F
.477

จากตารางที่ 16 พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร
ธานีที่ศึกษาอยูใ นระดับชั้นตางกัน มีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีจําแนกตามสภาพครอบครัว
สภาพครอบครัว
พอและแมอยูด วยกัน
พอและแมหยาหรือแยกกันอยูและ
พอหรือแมเสียชีวิต

n
318
58

S.D.
.4870
.5007

X

3.4703
3.3851

t
.223

จากตารางที่ 17 พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มีสภาพครอบครัวตางกัน มีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีในการปองกันภาวะอวน
จําแนกตามความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ
ความเพียงพอตอคาใชจายทีไ่ ดรับ
n
S.D.
ระดับ
X
ไดรับไมเพียงพอกับคาใชจาย
ไดรับเพียงพอกับคาใชจาย
ไดรับเพียงพอกับคาใชจายและมีเหลือเก็บ

11
145
220

3.2765
3.3997
3.5040

.48950
.48013
.48950

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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จากตารางที่ 18 พบวานักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับไมเพียงพอกับคาใชจายและไดรับ
เพียงพอกับคาใชจาย มีการปองกันภาวะอวนอยูในระดับปานกลาง สวนนักเรียนที่ไดรับเพียงพอกับ
คาใชจายและมีเหลือเก็บมีการปองกันภาวะอวนอยูในระดับมาก โดยนักเรียนที่ไดรับเพียงพอกับ
คาใชจายและมีเหลือเก็บมีคาเฉลี่ยของการปองกันภาวะอวนสูงที่สุด ( X = 3.5040) รองลงมาไดแก
นักเรียนที่ไดรับเพียงพอกับคาใชจาย ( X = 3.3997) และ นักเรียนที่ไดรับไมเพียงพอกับคาใชจาย
( X = 3.2765) ตามลําดับ
ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามความเพียงพอตอคาใชจา ยที่
ไดรับ
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
373
375

SS
1.320
88.536
89.855

MS
.660
.237

F
2.780

จากตารางที่ 19 พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มีความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับตางกัน มีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีในการปองกันภาวะอวน
จําแนกตามจํานวนพี่นองในครอบครัว
จํานวนพี่นองในครอบครัว
n
S.D.
ระดับ
X
เปนลูกคนเดียว
มีพี่นอง 1-2 คน
มีพี่นองมากกวา 3 คนขึ้นไป

58
271
47

3.4691
3.4494
3.4867

.50867
.48519
.49950

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 20 พบวานักเรียนกลุมตัวอยางที่เปนลูกคนเดียว มีพี่นอง 1-2 คน และมีพี่นอง
มากกวา 3 คนขึ้นไปมีการปองกันภาวะอวนอยูในระดับปานกลาง โดยนักเรียนที่มีพี่นองมากกวา 3
คนขึ้นไปมีคาเฉลี่ยของการปองกันภาวะอวนสูงที่สุด ( X = 3.4867) รองลงมา ไดแก นักเรียนที่
เปนลูกคนเดียว ( X = 3.4691) และนักเรียนที่มีพี่นอง 1-2 คน ( X = 3.4494) ตามลําดับ
ตารางที่ 21 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามจํานวนพีน่ อง
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหวางกลุม
2
.066
.033
.136
ภายในกลุม
373
89.790
.241
รวม
375
89.855
จากตารางที่ 21พบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีที่
มีจํานวนพี่นองตางกัน มีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสาร
เพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางความรูเกี่ยวกับภาวะอวนใน
วัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการ
ปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 แสดงการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกีย่ วกับภาวะอวนใน
วัยรุน (X1) การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน (X2) อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกัน
ภาวะอวน(X3) และการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัด สุราษฎรธานี (Y)
ตัวแปร
X1
X2
X3
Y
X1
.898
X2
.578**
.866
X3
1.00
.606**
.601**
.664
Y
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบวา
การรั บ รู ข า วสารเพื่ อ ป อ งกั น ภาวะอ ว น และอิ ท ธิ พ ลของเพื่ อ นต อ การป อ งกั น ภาวะอ ว น มี
ความสัมพันธทางบวกกับการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .606 และ r = .601 ) ตามลําดับ โดย
อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวนมีความสัมพันธทางบวกกับการปองกันภาวะอวนของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีมากที่สุด ( r = .606 )
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวาการรับรูขาวสารเพื่อ
ปองกันภาวะอวน และอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .578 )
4.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรู
ขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน ใชการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 21
ตารางที่ 23 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการ การทํานายการปองกันภาวะอวน
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยวิธีการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
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ลําดับของตัวแปรที่ไดรับ
R
การคัดเลือก
1.อิทธิพลของเพื่อนตอการ .606
ปองกันภาวะอวน (X3)
2. การรั บ รู ข า วสารเพื่ อ .679
ปองกันภาวะอวน (X2)
Constant (a) = 1.039
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

R2

b
R2
Change
.746
.367

Beta

t

.367

Adj
R2
.365

.606

14.716***

.462

.459

.095

.330

.377

8.109***

S.E. = .166

F = 159.902***

จากตารางที่ 23 พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการปองกันภาวะอวนของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี (Y) ไดแก การรับรูขาวสารเพื่อ
ปองกันภาวะอวน (X2) และอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน (X3) โดยอิทธิพลของเพื่อน
ตอการปองกันภาวะอวน (X3) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 1 สามารถ
ทํานายการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร
ธานีไดรอยละ 36.7
การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน (X2) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการ
เปนลําดับที่ 2 และสามารถทํานายการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีไดรอยละ 9.5 โดยอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน (X3)
และการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน (X2) สามารถรวมกันทํานายการปองกันภาวะอวนของ
นัก เรียนช ว งชั้น ที่ 3 โรงเรี ยนในเขตอําเภอเมือง จัง หวั ดสุราษฎรธานีไ ดรอยละ 46.2 โดยมีคา
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว เทากับ .365 และ .459 ตามลําดับ มีความคลาดเคลื่อนในการ
ทํานายเทากับ .166
สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.039 + .746(X3) + .330(X2)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .606(X3) + .377(X2)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี” ครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษา 1)ระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การ
รับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะ
อวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 2) เปรียบเทียบการ
ปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนก
ตามภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา เพศ
ระดับชั้น สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว และความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ3)
ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการ
ป อ งกั น ภาวะอ ว น เป น ป จ จั ย ที่ ส ามารถทํ า นายการป อ งกั น ภาวะอ ว นของนั ก เรี ย นช ว งชั้ น ที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี
เมื่อไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําตัวแปรแตละตัวมากําหนดกรอบ
แนวคิ ด ในการวิ จั ย แล ว ผู วิ จั ย ได กํ า หนดสมมติ ฐ านในการวิจั ย ไวดั ง นี้ 1) นั ก เรี ย นช ว งชั้ น ที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน ไดแก ภาวะโภชนาการ
ของนักเรีย น ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะโภชนาการของมารดา เพศ ระดับชั้น สภาพของ
ครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว และความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับมีการปองกันภาวะ
อว นแตกตางกั น 2) ความรู เ กี่ยวกั บภาวะอ ว นในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่ อปองกัน ภาวะอว น
อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน เปนปจจัยที่สามารถทํานายการปองกันภาวะอวนของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ซึ่งอยูในโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานปการศึกษา 2552
จํานวน 6 โรงเรียน รวมนักเรียน 376 คน โดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling) ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามระดับชั้นและเพศ
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 5
ส ว น ได แ ก แบบสอบถามข อ มู ล ส ว นบุ ค คล แบบทดสอบความรู เ กี่ ย วกั บ ภาวะอ ว นในวั ย รุ น
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แบบสอบถามการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อนตอ
การปองกันภาวะอวน และแบบสอบถามการปองกันภาวะอวน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลใชสถิติการแจกแจง
ความถี่และรอยละ (%) การวิเคราะหระดับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะหตัวแปรอิสระที่สามารถ
รวมกันทํานายตัวแปรตาม โดยใชการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 376 คน
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะโภชนาการสมสวน จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 80.1 มีภาวะ
โภชนาการของบิดาสมสวนจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 56.7 มีภาวะโภชนาการของมารดาสม
สว น 174 คน คิด เปน รอยละ 46.9 เปนเพศหญิงจํานวน 201 คน คิดเป นรอยละ 53.5 ศึ กษาใน
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 35.6 สภาพครอบครัวพอและแมอยูดวยกันจํานวน
318 คน คิดเปนรอยละ 84.6 ไดรับคาใชจายเพียงพอและมีเหลือเก็บจํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ
58.5 มีพี่นอง 1-2 คนจํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 72.1
2. ระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน อิทธิพล
ของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนใน
เขตอําเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา นักเรียนสวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง คิด

เปนรอยละ 72.9

นักเรียนมีการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวนอยูในระดับปานกลาง

( X = 3.4084) นักเรียนไดรับอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวนอยูในระดับปานกลาง
( X = 3.2430) นักเรียนมีการปองกันภาวะอวนอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.4571)
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขต
อําเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา

ภาวะโภชนาการของมารดา เพศ ระดับชั้น สภาพของครอบครัว คาใชจายที่ไดรับ และจํานวนพี่นอง
ในครอบครัวตางกัน พบวา
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3.1 นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการของนักเรียนภาวะโภชนาการของบิดา เพศ ระดับชั้น
สภาพของครอบครัว ความเพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ และจํานวนพี่นองในครอบครัวตางกันมีการ
ปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน
3.2 นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการของมารดาตางกัน มีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการสมสวนมีการปองกัน
ภาวะอวนมากกวานักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการทวม ( X = 3.5391 และ X = 3.3495) สวน
คูอื่นไมพบความแตกตาง
4. การวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ ตามลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของตั ว แปรที่ นํ า เข า สมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อ
ปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน ที่สามารถทํานายการปองกันภาวะ
อวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา การรับรู
ขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน และอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน สามารถทํานายการ
ปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ได
รอยละ 46.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของการ
วิจัยได ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อปองกัน
ภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน และการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค

ดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลางคิดเปน
รอยละ 72.9 แสดงวานักเรียนมีความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุนพอสมควร สวนหนึ่งนั้นมาจาก
การไดรับการศึกษาจากหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษาที่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ การรับประทานอาหารและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสมใน
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วัยรุน รวมทั้งโรคอวนและผลกระทบจากภาวะอวน ดังในขอคําถามที่วา “วัยรุนตองการพลังงาน
โดยเฉลี่ยวันละ 2000-2500 กิโลแคลอรี” ซึ่งนักเรียนสวนมากตอบไดถูกตอง ซึ่งความรูในสวนนี้
เปนความรูตามหลักสูตร และจากขอคําถามที่วา “การรับประทานขนมระหวางดูโทรทัศนทําใหเกิด
ภาวะอวนได” มีผูตอบถูกรอยละ 78.5 รวมทั้งขอคําถาม “ การรับประทานอาหารมากเกินไปเปน
สาเหตุเพียงอยางเดียวของการเกิดภาวะอวน” ซึ่งมีผูตอบถูกรอยละ 74.2 ซึ่งความรูนี้เปนความรู
ทั่วไป แสดงใหเห็นวาวัยรุนนั้นมีความรูพอสมควร แตยังมีความรูในรายละเอียดเชิงลึกไมมากนัก
จากขอคําถามที่วา “ผูที่มีพอแมอวนทั้งคูมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคอวนไดเทากับผูที่มีพอแมน้ํา
หนักปกติ” มีผูที่ตอบผิดถึงรอยละ 54.8 แสดงวาวัยรุนนั้นยังมีความรูในเรื่องปจจัยที่สงผลใหเกิด
ภาวะอวนไมมากนัก อาจเนื่องมาจากวัยรุนยังไมเห็นถึงความสําคัญ และอันตรายที่รายแรงของภาวะ
อวนและโรคอวน จึงไมไดหาความรูเพิ่มเติม ดังนั้น ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนที่วัยรุนมีจึงมักเปน
ความรูในเบื้องตนจากการเรียนตามหลักสูตร และความรูจากเพื่อนหรือผูปกครองซึ่งอาจเปนความรู
ที่ไมถูกตองในบางสวน ดังนั้น วัยรุนสวนใหญจึงมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
และการออกกําลังกายที่เหมาะสม แตยังไมรูลึกถึงผลกระทบ ปจจัยที่กอใหเกิดภาวะอวนและเกณฑ
ชี้วัดภาวะอวนในเชิงลึก รวมทั้งยังมีความเขาใจผิดในพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยขอคําถาม
ที่วา “การกินผลไมที่มีรสหวานไมทําใหเกิดภาวะอวน” พบวามีผูตอบผิดถึงรอยละ 43.9 ซึ่งวัยรุน
สวนใหญมีความเขาใจวาของหวานที่จะสามารถทําใหเกิดภาวะอวนไดคือขนมหวาน และขนมกรุบ
กรอบตางๆ และมักรับประทานทานผลไมแทนขาวในการลดน้ําหนัก แทจริงแลวนั้นผลไมเอง
ถึงแมมีประโยชนแตก็มีปริมาณน้ําตาลสูง ดังนั้นจึงตองควรรับประทานแตพอดี และจากขอคําถาม
“การงดอาหารมื้อเย็นเปนการชวยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานไดดี” ซึ่งวัยรุนตอบผิดถึงรอยละ 49.2
แสดงวาวัยรุนยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ซึ่งแทจริงแลว
วัยรุนควรรับประทานอาหารใหครบทุกมื้อ หากงดรับประทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งรางกายจะเกิด
การปรับระบบการเผาผลาญอาหาร ทําใหเกิดระบบการเผาผลาญที่ลดลง ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้เปน
สิ่งที่สําคัญ หากวัยรุนมีความรูในเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใชพลังงานใน
ชีวิตประจําวันที่ไมถูกตอง สามารถสงผลตอภาวะอวนในวัยรุนได ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงทํา
ใหนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีมีความรูเกี่ยวกับภาวะ
อวนอยูในระดับปานกลาง
1.2 ผลการวิเคราะหระดับการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน พบวาอยูในระดับปาน
กลาง ( X = 3.4084) เนื่องจากวัยรุนนั้นเปนชวงวัยที่มีการรับรูขาวสารคอนขางมาก และจากหลาย
ชองทางการสื่อสาร ทั้งสื่อโทรทัศน ไมวาจะเปนรายการโทรทัศน ละคร โฆษณา การตูน ซึ่งสื่อ
เหลานี้นั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคและการใชออกกําลังกายตอวัยรุน ซึ่งเปนไดทั้งใน
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ทางบวกและทางลบ ในปจจุบันกระแสสุขภาพกําลังเปนที่นิยมในสื่อ ดังจะเห็นไดจากรายการทาง
โทรทั ศน ตางๆ ที่ มี ก ารให ค วามรูใ นดานการบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ การออกกําลัง กายที่
เหมาะสม และอันตรายจากโรคอวน รวมทั้งในสื่ออินเทอรเน็ตที่มีการโฆษณาขายสินคาลดความ
อวน และมักสื่อวาการที่มีภาวะอวนเปนภาวะที่สังคมไมยอมรับซึ่งอินเตอรเน็ตนั้นเปนสื่อที่วัยรุน
นิยม ดังนั้นจึงสามารถมีอิทธิพลตอทัศนคติทางลบตอภาวะอวนของวัยรุน สวนทางโรงเรียนนั้นได
มี ก ารติ ด บอร ด ให ค วามรู ซึ่ ง เป น สื่ อ ที่ ต รงกั บ กลุ ม เป า หมาย ดั ง จะเห็ น ได จ ากข อ คํ า ถามที่ ว า
“นักเรียนดื่มนมจืดแทนน้ําอัดลมตามโปสเตอรใหความรูที่ติดในโรงเรียน” พบวาอยูในระดับมาก
แสดงวาวัยรุนมีการรับรูสื่อจากทางโรงเรียน รวมทั้งตัวดาราซึ่งเปนผูมีชื่อเสียงและเปนตัวแบบที่
สําคัญ มีอิทธิพลอยางมากในวัยรุน จากขอคําถามที่วา “นักเรียนดื่มน้ําวันละหลายแกวเพราะดารา
บอกวาการดื่มน้ําทําใหสุขภาพดี” พบวาอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาดาราซึ่งเปนสารในสื่อนั้นมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุนรวมทั้งในตอนนี้มีกระแสนิยมในเรื่องสุขภาพทํา
ใหสื่อหันมาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น มีรายการโทรทัศนและนิตยสารทางดานสุขภาพที่ใหความรูใน
เรื่องการบริโภคที่เหมาะสม การดูแลสุขภาพและการออกกําลังกาย ซึ่งเปนการนําเสนอที่นาสนใจ
ไมนาเบื่อ และวัยรุนเขาใจไดงาย ในทางกลับกันสื่อเองนั้นยังสงผลในทางลบตอการปองกันภาวะ
อวน โดยเฉพาะโฆษณาขนมขบเคี้ยว น้ําอัดลมและอาหารฟาสตฟูดตางๆ ที่เนนการตลาดไปที่วัยรุน
เปนพิเศษ ซึ่งโฆษณาเหลานี้เปนสวนที่สรางคานิยมใหการรับประทานอาหารฟาสตฟูดเปนสิ่งที่
ทั น สมั ย มี ก ารใช ด าราที่ เ ป น ที่ นิ ย มมาแสดงและมี ก ารลดราคาเพื่ อ จู ง ใจกลุ ม วั ย รุ น ซึ่ ง เป น
กลุมเปาหมายอีกดวย โดยจากขอคําถามที่วา “นักเรียนเลือกกินอาหารฟาสตฟูดเมื่อเห็นโฆษณาทาง
โทรทัศน” พบวาอยูในระดับปานกลาง แสดงวา สื่อนั้นมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคและการใช
พลังงานในชีวิตประจําวันของวัยรุนเชนกัน รวมทั้งสื่อรณรงคเพื่อการปองกันภาวะอวนนั้นสวน
ใหญเปนสื่อจากหนวยงานภาครัฐซึ่งมีขอจํากัดดานงบประมาณ จึงมีการผลิตสื่อในรูปแบบตางๆ
ปริมาณนอย รวมทั้งรัฐมักจะเนนสื่อที่เปนเอกสาร ซึ่งอาจไมทั่วถึงและไมเขาถึงกลุมวัยรุน และการ
รณรงคทั้งจากรัฐ หรือรายการทางโทรทัศนนั้นมักทําเมื่อเกิดกระแสสังคม หากไมมีการรณรงค
อยางตอเนื่อง เมื่อกระแสแผวลงก็จะเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดังเดิม รวมทั้งวัยรุนนิยมรับสื่อ
ทางโทรทัศนหรือทางอินเทอรเน็ตมากกวา ซึ่งมักเปนการโฆษณาอาหารฟาสตฟูดและขนมขบเคี้ยว
เปนสวนมาก ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวนจึงอยูในระดับปาน
กลาง
1.3 ผลการวิเคราะหระดับอิทธิพลของเพื่อนในการปองกันภาวะอวน พบวาอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.2430) เนื่องจากวัยรุนนั้นใชเวลาถึงหนึ่งในสามที่โรงเรียน มีการรับประทาน
อาหาร และทํากิจกรรมตางๆ รวมกันกับกลุมเพื่อน เพราะวัยรุนมักคบเพื่อนวัยเดียวกัน ซึ่งเปนวัยที่
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มีความรักสวยรักงาม มีความสนใจในการดูแลตนเองอยูแลวตามวัยรวมทั้งเปนวัยที่เพื่อนมีอิทธิพล
ตอทัศนคติและพฤติกรรมตางๆ รวมทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการใชพลังงานใน
ชีวิตประจําวัน วัยรุนนั้นยังเปนวัยที่ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อนดังนั้นจึงเกิดพฤติกรรมการทํา
ตามเพื่อนสวนใหญภายในกลุมที่สรางพฤติกรรมอันถือเปนมาตรฐานของกลุม ซึ่งมีทั้งเปนไปใน
ทางบวกและทางลบตอการปองกันภาวะอวน เมื่อพิจารณาการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวง
ชั้น ที่ 3 โรงเรี ย นในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั งหวัด สุ ร าษฎร ธ านี พบว า อยู ใ นระดั บ ปานกลางด ว ย
เชนเดียวกัน แสดงวามาตรฐานของกลุมสังคมเพื่อนมีการปองกันภาวะอวนพอสมควร สงผลใหคน
อื่นๆ มีการปองกันภาวะอวนในระดับปานกลางดวย แตอยางไรก็ตามการที่พฤติกรรมของกลุมจะ
เปนไปในทิศทางใดยอมขึ้นกับบริบทอื่นๆ ซึ่งมีความแตกตางกันดวย เชน จากประสบการณการ
ถูกเลี้ยงดูจากครอบครัวที่มีพื้นฐานแตกตางกัน เมื่อพิจารณาจากขอคําถามที่วา “นักเรียนออกกําลัง
กายตามคําชักชวนของเพื่อน” พบวาอยูในระดับมาก เนื่องจากกลุมวัยรุนนั้นนิยมเลนกีฬาเปนทีม
และทํากิจกรรมเปนกลุม ซึ่งสงผลดีตอการปองกันภาวะอวนในทางกลับกันเพื่อนยังมีอิทธิพล
ในทางตรงกันขามอีกดวย จากขอคําถามที่วา “ในเวลาวางนักเรียนชอบเลนเกมคอมพิวเตอรกับ
เพื่อน” และ “นักเรียนกินอาหารฟาสตฟูดเพื่อใหเพื่อนๆ ยอมรับ” พบวาอยูในระดับปานกลาง แสดง
วาเพื่อนนั้นไดมีอิทธิพลในทางลบตอการปองกันภาวะอวนเชนเดียวกัน ดวยเหตุผลดังกลาวอิทธิพล
ของเพื่อนในการปองกันภาวะอวนจึงอยูในระดับปานกลาง
1.4 ผลการวิเคราะหระดับการปองกันภาวะอวน พบวาอยูในระดับปานกลาง แสดงวา
นักเรียนมีการบริโภคอาหารและมีการใชพลังงานในชีวิตประจําวันที่ถูกตองเหมาะสมพอสมควร
มีการออกกําลังกายที่ใชพลังงาน และชวยผูปกครองทํางานบาน รวมทั้งพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของวัยรุนที่มีความเหมาะสม เลือกกินอาหารที่คอนขางดีตอสุขภาพเนื่องจากพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการใชพลังงานในชีวิตประจําวันนั้นสวนหนึ่งเปนพฤติกรรมที่ไดรับการ
ปลูกฝงและดูแลจากครอบครัว เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการปองกันโรคนั้นเปนสิ่งที่
พัฒนามาจากการเรียนรูและประสบการณที่เกิดขึ้นในชีวิต (Orem 1985 : 108-109, อางถึงใน เพ็ญ
ประภา ศีวิโรจน 2536:36) ที่ไดรับจากการเลี้ยงดู และสิ่งแวดลอมของเด็ก ดังนั้น บริบททางสังคม
จึงมีความสําคัญตอพฤติกรรมดานสุขภาพซึ่งสงผลตอการปองกันภาวะอวนดวย ในดานบริบทของ
ครอบครัวซึ่งมีความสําคัญตอวัยรุนนั้นมักไดรับการดูแลที่ดีจากครอบครัว แตบางสวนนั้นยังไดรับ
ความรูและการดูแลที่ไมถูกตอง เพราะวามารดาสวนใหญนั้นมีความเชื่อวาการที่เด็กอวนหมายถึง
เด็กที่มีสุขภาพดี และไมไดเปนโรครายแรง รวมทั้งจะสามารถมีรูปรางสมสวนไดเองในตอนโต ซึ่ง
จริงๆ แลวจากการศึกษา พบวาเด็กที่อวนจะเติบโตเปนผูใหญที่อวนถึงรอยละ37.3 ดังนั้น เมื่อ
ผู ปกครองไม ไ ด มองว าการที่เ ด็ก อว นนั้น เปน ปญหาจึ ง ไมไ ดป องกัน หรือ แกไ ข และสงผลต อ
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของวัยรุนอีกดวย รวมทั้งในวัยรุนเองถึงแมจะเปนวัยที่มีการ
ดูแลตนเองมากขึ้นแตยังไมไดมองภาวะอวนเปนเรื่องรายแรง แตเล็งเห็นเปนแคเพียงเรื่องความ
สวยงามทางร า งกายเท า นั้ น โดยเฉพาะในวั ย รุ น ชายที่ ไ ม ค อ ยเห็ น ความสํ า คั ญ ของภาวะอ ว น
เนื่องจากผูชายที่อวนนั้นเปนที่ยอมรับมากกวาผูหญิงที่อวน และมองวาตอไปเมื่อโตก็จะหายอวนไป
ไดเองจึงทําพฤติกรรมตามความเคยชินเหมือนดังที่ผานมา
สวนในดานการไดรับการดูแลจากทางโรงเรียน พบวาทางโรงเรียนไดมีการควบคุมใน
เรื่องโภชนาการอาหารในระดับหนึ่ง โดยไมใหมีการขายขนมกรุบกรอบภายในโรงเรียน และให
ความรูเกี่ยวกับการปองกันภาวะอวน รวมทั้งมีการบรรจุลงในหลักสูตรของโรงเรียนแตในทาง
โภชนาการนั้นมักจะเนนในเรื่องความสะอาดเทานั้น ไมไดเนนในเรื่องอาหารที่ทําใหเกิดภาวะอวน
อยางจริงจัง รวมทั้งในชวงหลังเลิกเรียน นักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารไดเองตามใจชอบ
ซึ่งพบวานักเรียนนิยมซื้อขนมหนาโรงเรียนกอนเขาเรียนพิเศษตอ ซึ่งมักเปนอาหารที่ใหคุณคาทาง
อาหารต่ํา และมีปริมาณไขมันสูง โดยเฉพาะของทอด เชน โรตี ลูกชิ้นทอด และความสะดวกในการ
เลือ กซื้ อ ขนมของนั ก เรี ย นที่ ทํา ไดง าย เนื่อ งจากทั้ ง ภายในโรงเรี ย นที่มีร า นขนมสหกรณที่ เ ป ด
ใหบริการตลอดเวลา หรือรานสะดวกซื้อที่ทําใหวัยรุนสามารถซื้อขนมไดตลอดทั้งวัน รวมทั้ง
อาหารที่ขายภายในโรงเรียนนั้นถึงแมจะมีการดูแลในเรื่องความสะอาด แตก็ไมไดกําหนดไปถึงการ
งดเวนอาหารที่มีไขมันสูงหรือระบุฉลากคุณคาทางอาหารที่ชัดเจน จะเห็นไดวาอาหารที่ขายภายใน
โรงเรียนที่เปนที่นิยมหลายชนิดใหพลังงานสูง เชนเดียวกัน เชน ขาวมันไก ขาวขาหมู อาหารตามสัง่
ขนมปง คุกกี้ เปนตน
ในดานการใชพลังงานในชีวิตประจําวันนั้น วัยนี้เปนวัยที่มีพลังงานสูง และนิยมเลนกีฬา
จึงมักรวมกลุมกันทํากิจกรรม และชวยผูปกครองทํางานบาน ซึ่งพบวาในบริบทของนักเรียนชวงชั้น
ที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีนั้นมักเปนนักเรียนที่อยูอาศัยกับพอแมจงึ มัก
ชวยพอแมทํางานบาน และมีการเลนกีฬากับเพื่อนๆ ในชวงพักเที่ยงและหลังเลือกเรียน แตเนื่องจาก
เปนเมืองใหญจึงพบวาวัยรุนนิยมทานอาหารฟาสตฟูด และรับประทานอาหารนอกบานเนื่องจาก
ตองเรียนพิเศษ ซึ่งการรับประทานอาหารนอกบานและอาหารฟาสตฟูดนั้นมักจะเปนอาหารที่
ประกอบไปดวยไขมันสูงและควบคุมปริมาณอาหารไดยากกวาการรับประทานอาหารในบาน ดวย
เหตุผลดังกลาวนี้จึงพบวาการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานีนั้นอยูในระดับปานกลาง
2) เปรียบเทียบการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาวะโภชนาการของบิดา ภาวะ
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โภชนาการของมารดา เพศ ระดับชั้น สภาพของครอบครัว จํานวนพี่นองในครอบครัว และความ
เพียงพอตอคาใชจายที่ไดรับ
2.1 จากสมมุติฐานในการวิจัยที่วานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
สุราษฎรธานี ที่มีภาวะโภชนาการตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มี
ภาวะโภชนาการตางกันมีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว เนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใชพลังงานในชีวิตประจําวันนั้นสวนหนึ่ง
เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูและไดรับการปลูกฝงมาจากครอบครัว ซึ่งจากการศึกษาพบวา
นักเรียนชวงชั้นที่ 3โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด สุราษฎรธานีนั้นมีสภาพครอบครัวไม
ตางกันมากนักคือพอแมอยูดวยกัน และมีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดีคลายคลึงกัน อีกทั้งวัยรุนใช
ชีวิตสวนหนึ่งที่โรงเรียนซึ่งมีสิ่งแวดลอมที่คลายกัน คือไดรับความรูจากหลักสูตรสุขศึกษาที่สอน
ในเรื่ อ งโภชนาการและการใช พ ลั ง งานที่ เ หมาะสมแก วัย รุ น อย า งทั่ ว ถึ ง มี ก ารเรี ย นพละศึ ก ษา
เหมือนกันทุกคน รวมทั้งอาหารที่ทางโรงเรียนเตรียมไวใหโดยมีการจํากัดอาหารที่ไมเหมาะสม
บางสวนไมใหมาขายภายในโรงเรียน เชน ขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม รวมทั้งตัววัยรุนเองยังไม
ตระหนักถึงปญหาในเรื่องภาวะอวน ดังนั้นจึงพบวาไมวาจะมีภาวะโภชนาการเชนไรก็มีการปองกัน
ภาวะอวนที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพิมลวรรณ ทวีศักดิ์ (2549 : บทคัดยอ) ที่
ศึกษาเรื่องการปองกันภาวะอวนของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธจํานวน 291 คน พบวาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการตางกัน มีการปองกัน
ภาวะอวนที่ไมแตกตางกัน
2.2 จากสมมุติฐานในการวิจัย ที่วานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
สุราษฎรธานี ที่บิดามีภาวะโภชนาการตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่
บิดามีภาวะโภชนาการตางกันมีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวาบิดานั้นเปนผูปกครองภายในบาน แตมักจะเปนผูที่ดูแลในเรื่อง
หลั ก ของครอบครั ว เช น เรื่ อ งค า ใช จ า ยในครอบครั ว ซึ่ ง ไม ไ ด ดู แ ลลู ก โดยตรงในเรื่ อ งการ
รับประทานอาหาร สวนผูที่ดูแลเรื่องสุขภาพและปลูกฝงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใช
พลังงานในชีวิตประจําวันของลูกนั้นสวนมากเปนมารดา ดังนั้น ภาวะโภชนาการของบิดาจึงมี
อิทธิพลตอลูกไมมากนัก ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับ จีโอวานนี และ ราเกซซอนี (Giovanni and
Ragazzoni 1995:345) ที่ศึกษาพบวาภาวะโภชนาการของบิดานั้นมีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวน
ของลูกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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2.3 จากสมมุติฐานในการวิจัย ที่วานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
สุราษฎรธานี ที่มารดามีภาวะโภชนาการตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่
มารดามีภาวะโภชนาการตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว เนื่องจากมารดานั้นเปนผูที่ดูแลเรื่องสุขภาพของลูกโดยตรง และมีบทบาทหลักในการดูแลเรื่อง
อาหารของคนภายในบาน เปนผูทําอาหาร จัดหาอาหาร และเลือกอาหารที่เหมาะสมใหแกคนใน
ครอบครัว รวมทั้งยังเปนผูที่ปลูกฝง ใหคําแนะนําสั่งสอนในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การใช พ ลั ง งานในชี วิ ตประจําวั น และพบวานักเรีย นที่มารดามี ภาวะโภชนาการสมสว นมีก าร
ปองกันภาวะอวนมากกวานักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการทวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
เนื่องจากนักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการสมสวนนั้น แสดงวามารดามีการดูแลสุขภาพตนเองที่ดี
มีพฤติกรรมการบริโภคและใชพลังงานในชีวิตประจําวันที่เหมาะสมพอสมควร จึงมีการดูแลลูกที่ดี
ดวย ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุนนั้นยอมไดรับอิทธิพลจากผูที่เปนแม สวนนักเรียนที่แมมี
ภาวะโภชนาการทวมนั้น ยังมองวาภาวะอวนไมไดเปนปญหา และยังยอมรับภาวะอวนไมตรงกับ
สภาพความเปนจริง ทําใหวัยรุนที่มีมารดาทวมนั้นมีการปองกันภาวะอวนที่นอยกวา ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ วรรณวิมล กิตติดิลกกุล (2536 : บทคัดยอ) ที่พบวา ภาวะโภชนาการเกินของ
บิดามารดามีผลตอภาวะโภชนาการของบุตร โดยเฉพาะมารดาที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานพบวา
บุตรแนวโนมที่บุตรจะอวนไดเปน 3 เทาของมารดาที่มีภาวะโภชนาการปกติ จากการวิจัยของโจ
ฮานเซนและคณะ (Johansen and et al 2006: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาเรื่องพฤติกรรมของบิดามารดาที่จะ
สงผลตอพฤติกรรมการกินและโรคอวนของบุตร ผลการวิจัยพบวากลุมลูกที่มีน้ําหนักเกินจะมาจาก
ครอบครัวที่พอและแมมีน้ําหนักเกินดวยเชนเดียวกัน ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของผู
เปนแมนั้นมีอิทธิพลอยางสูงตอพฤติกรรมและผลในเรื่องภาวะอวนในลูก สวนนักเรียนที่มารดามี
ภาวะโภชนาการอวนนั้นพบวามีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกันเนื่องมาจากวัยรุนที่มารดาอยู
ในภาวะอวนแลวนั้น ผูเปนมารดามักเห็นถึงปญหาไดชัดเจนกวา เนื่องจากอาจไดรับผลกระทบจาก
ปญหานั้นๆ แลว จึงมีการดูแลสุขภาพใหแกลูกมากยิ่งขึ้น ทําใหนักเรียนที่มารดามีภาวะโภชนาการ
อวนมีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน
2.4 จากสมมุ ติ ฐานในการวิจัย ที่ว านั ก เรียนชว งชั้ น ที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีเพศตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มี
เพศตางกันมีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อธิบายได
วาวัยรุนทั้งหญิงและชายนั้นเปนวัยที่มีความหวงใยในรูปลักษณของตนเองใหดูดีและตองการมี
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รูปรางที่สมสวนเชนเดียวกัน โดยวัยรุนหญิงจะมีความรักสวยรักงามตองการมีทรวดทรงที่สมสวน
ทําใหมีการดูแลรูปรางของตนเองเปนพิเศษและมีความระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหาร
สวนวัยรุนชายก็ตองการที่จะมีรูปรางที่แข็งแรงแบบนักกีฬา และมีโอกาสไดออกกําลังกายจากการ
เลนกีฬารวมกันกับเพื่อนบอยครั้ง ซึ่งมักเปนกีฬาที่ใชพลังงานมากเชน ฟุตบอล บาสเก็ตบอลรวมทั้ง
วัยรุนทั้งหญิงและชายนั้นอยูในวัยเดียวกัน มีบริบทที่คลายคลึงกัน ไมวาจะเปนสภาพครอบครัว
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน และความรูจากหลักสูตรที่เรียน จึงทําใหทั้งสองเพศนั้นมีโอกาสไดรับรู
และเรียนรูในสิ่งตางๆ เทาเทียมกัน ซึ่ง สอดคลองกับการศึกษาของ ทัน เหงียนและคณะ(2551:13)
ที่ศึกษาโรคอวนและปจจัยที่เกี่ยวของในกลุมนักเรียนระดับมัธยม 1-6 ในอําเภอพุทธมลฑล จังหวัด
นครปฐม พบวานักเรียนที่มีเพศตางกันมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนไมแตกตางกัน
2.5 จากสมมุ ติ ฐานในการวิจัย ที่วา นัก เรียนช ว งชั้น ที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัด สุราษฎรธานี ที่มีระดับชั้นตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มี
ระดับชั้นตางกันมีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เนื่องจากในระดับชั้นที่แตกตางกันนั้นพบวานักเรียนมีภาวะสิ่งแวดลอมที่คลายคลึงกัน รวมทั้ง
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาซึ่งใหความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมไปถึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใชพลังงานในชีวิตประจําวันของวัยรุนนั้นมีการบรรจุลงไปใน
การเรี ย นการสอนทุ ก ชั้ น ป โดยเมื่ อ ชั้ น ป ม ากขึ้ น จะมี เ นื้ อ หาที่ ล ะเอี ย ดลึ ก ซึ่ ง มากขึ้ น แต มี เ รื่ อ ง
โภชนาการเชนเดียวกันทุกป และมีการจัดใหนักเรียนเรียนพละศึกษาทุกเทอม ซึ่งนักเรียนทุกคนจะ
ไดมีการออกกําลังกายเชนเดียวกันทุกคน ดังนั้น นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นตางกันจึงมีการปองกัน
ภาวะอวนที่ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของแคมปเบล ( Campbell 2007 :
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการปองกันภาวะอวนในเด็กพบวาเด็กที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการ
ปองกันภาวะอวนที่แตกตางกัน โดยเด็กที่อยูในระดับชั้นสูงจะมีการปองกันภาวะอวนที่ดีกวา
2.6 จากสมมุติฐานในการวิจัย ที่วา นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัด สุราษฎรธานี ที่มีสภาพครอบครัวตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มี
สภาพครอบครัวตางกันมีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว
สามารถอธิบายไดวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีสวนใหญ
นั้นเปนครอบครัวที่อยูในตางจังหวัด จึงมักเปนครอบครัวใหญที่มีการติดตอระหวางญาติภายใน
ครอบครัวอยูเสมอ ดังนั้น จึงพบวาถึงแมวัยรุนที่พอแมแยกทางกัน หรือพอแมเสียชีวิตนั้นจะยังคงมี
พอหรือแมและญาติเปนผูดูแลใหความอบอุนอยางใกลชิด รวมทั้งไดรับความรูและการดูแลจากทาง
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โรงเรียนเชนเดียวกัน และธรรมชาติของวัยนี้เปนวัยที่สนใจในรูปลักษณของตน และกิจกรรมที่ทํา
รวมทั้งภาวะการเลี้ยงดูไมแตกตางกันมากนัก จึงสงผลใหมีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกันซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ ทัน เหงียนและคณะ(2551:13) ที่ศึกษาพบวานักเรียนที่มีสภาพ
ครอบครัวตางกันมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ
โกแรน (Goran 2005 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาการใชพลังงานในชีวิตประจําวันสําหรับการปองกันภาวะ
อวน พบวาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลตอการปองกันภาวะอวน รวมทั้งริชารด
และคณะ (Richard and et al 1999 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมภายในบานที่สงผลตอภาวะ
อวนในเด็กพบวา สถานะภาพสมรสของผูปกครองมีผลตอภาวะอวนของเด็ก โดยพบวาเด็กที่อยูกับ
แมคนเดียวนั้นมีภาวะอวนกวาเด็กที่อยูในครอบครัวที่สมบูรณ
2.7 จากสมมุติฐานในการวิจัย ที่วา นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัด สุราษฎรธานี ที่มีจํานวนพี่นองตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มี
จํานวนพี่นองตางกันมีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เนื่องจากนักเรียนสวนใหญนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี จากการสํารวจพบวารายไดเพียงพอกับ
คาใชจายและมีเหลือเก็บ ดังนั้น แสดงวาวัยรุนไดรับคาใชจายอยางเพียงพอ และไดรับการดูแลอยาง
ทั่วถึงเชนเดียวกัน และไมไดประสบปญหาการไดรับการบริโภคที่ไมเทาเทียมกันเหมือนอยางใน
สมัยกอน ดังนั้น จํานวนพี่นองจึงไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการใชพลังงาน
ในชี วิ ต ประจํ า วั น จึ ง ทํ า ให มี ก ารป อ งกั น ภาวะอ ว นไม แ ตกต า งกั น
ไม ส อดคล อ งกั บ
การศึกษาของศรีสวาง มุกตธนะอนันต (2534 : บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะ
โภชนาการเกินของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดสุรินทรพบวา จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
.05
2.8 จากสมมุติฐานในการวิจัยที่วานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
สุราษฎรธานี ที่มีความเพียงพอของคาใชจายที่ไดรับตางกันมีการปองกันภาวะอวนแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มี
ความเพียงพอของคาใชจายที่ไดรับตางกันมีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ ตั้งไว อธิ บายได วาวัยรุ นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตางกันอาจมีพฤติก รรมในการ
บริโภคอาหารที่ตางกันในเรื่องของชนิดอาหาร ซึ่งวัยรุนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาจมีโอกาสที่จะ
เลือกอาหารไดมากกวา หลากหลาย และสามารถรับประทานอาหารฟาสตฟูดซึ่งเปนที่นิยมไดบอย
กวา รวมทั้งผูที่มีฐานะที่ดีนั้นนิยมใหลูกมีรูปรางอุดมสมบูรณเพื่อบงบอกสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี
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ทําใหบริโภคมากเกินความตองการ สวนวัยรุนที่มีฐานะไมดีนั้นมักนิยมทานอาหารประเภททอด
และมีแปงเปนสวนผสมมาก รวมทั้งนิยมทานอาหารที่เนนปริมาณมาก ซึ่งทั้งอาหารฟาสตฟูดและ
ของทอดที่มีแปงมากนั้นลวนเปนอาหารที่มีปริมาณไขมันและคารโบไฮเดรตสูง สวนในดานการใช
พลังงานในชีวิตประจําวันนั้น บางสวนสามารถทําไดโดยไมมีเรื่องเงินเขามาเกี่ยวของเชน การชวย
พอแมทํางานบาน ประกอบกับทางโรงเรียนนั้นมีการสนับสนุนใหเด็กเลนกีฬา และมีสถานที่ให
นักเรียนไดสามารถออกกําลังกายไดอยางเทาเทียมกัน ดังนั้นจึงพบวาวัยรุนที่มีความเพียงพอตอ
คาใชจายที่ไดรับตางกัน จึงมีการปองกันภาวะอวนไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของแวง
(Wang 2001) ซึ่งไดศึกษาความสัมพันธระหวางฐานะทางเศรษฐกิจกับคาดัชนีมวลกายในเด็กอายุ
ระหวาง 6-18 ป ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย พบวา มีความสัมพันธทางบวกระหวาง
ฐานะทางเศรษฐกิจ และคาดัชนีมวลกายในประเทศจีนและรัสเซีย แตพบความสัมพันธทางลบ
ระหวางตัวแปรทั้งสองในประเทศสหรัฐอเมริกา
3. ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน การรับรูขาวสารเพื่อ
ปองกันภาวะอวน อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน ที่สามารถทํานายการปองกันภาวะ
อวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ผลการวิเคราะห พบวา การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน และอิทธิพลของเพื่อนตอ
การปองกันภาวะอวน สามารถรวมกันทํานายการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรอยละ46.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001โดยพบวาอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวนเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานีไดรอยละ 36.7 เมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวาอิทธิพลของเพื่อตอการ
ปองกันภาวะอวนมีความสัมพันธทางบวกกับการปองกันภาวะอวน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 สามารถอธิบายไดวา วัยรุนนัน้ เปนวัยที่เพื่อนมีอิทธิพลตอความคิด ทัศนคติอันสงผลตอ
พฤติกรรมตางๆ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน โดย
วัยรุนมักนิยมรับประทานอาหารและออกกําลังกายตามแฟชั่นหรือกลุมเพื่อน (นวลอนงค บุญจรูญ
ศิลป, 2549: 25 ) เนื่องจากคนที่อยูในกลุมเดียวกันนั้นจะมีคานิยมที่ใกลเคียงกัน เพื่อนจะเปนผูสงผล
ตอพฤติกรรมและเปนผูสรางมาตรฐานการกินและการออกกําลังกายของคนภายในกลุม และเมือ่
วัยรุนมีเพื่อนที่อวนก็จะรูสกึ วาการปลอยปละละเลยเกีย่ วกับการกินนัน้ เปนพฤติกรรมที่ยอมรับได
และเริ่มทําพฤติกรรมนั้นๆ ดวย ทําใหเกิดภาวะอวนดวยเชนเดียวกัน ซึ่งในทางกลับกันถาเพื่อนใน
กลุมมีสวนใหญมีรูปรางสมสวน และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกตอง มีคานิยมในการ
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ออกกําลังกาย วัยรุน ในกลุมก็จะสรางมาตรฐาน และเกิดการกระตุนมีการปองกันภาวะอวนดวย
เชนเดียวกันสอดคลองกับการศึกษาของคริสตากิส (Christakis 2007) ซึ่งศึกษาภาวะอวนที่เกิดจาก
อิทธิพลของบุคคลใกลชิดทางสังคม โดยศึกษาผูคนที่มีความใกลชดิ กันภายในสังคมจํานวน 12,067
คน การศึกษาพบวาผูที่มีเพือ่ นอยูในภาวะอวนนัน้ จะมีโอกาสกลายเปนผูอยูในภาวะอวนเพิม่ ขึ้น
รอยละ 57 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้นเพื่อนจึงเปนผูที่มีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอการ
ปองกันภาวะอวนในวัยรุน
การรับรูขาวสารเพื่อการปองกันภาวะอวนนั้นเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนอันดับที่ 2 สามารถทํานายการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานีไดเพิ่มขึ้นรอยละ 9.5 เมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวา การรับรูขาวสาร
เพื่อการปองกันภาวะอวนมีความสัมพันธทางบวกกับการปองกันภาวะอวน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวาหากนักเรียนมีการรับรูข าวสารเพื่อการปองกันภาวะอวนมากขึน้ ก็จะ
สามารถปองกันภาวะอวนไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อนั้นมีอิทธิพลตอวัยรุนมาก รวมทั้งวัยรุนเองเปนวัย
ที่มีการรับรูขาวสารมากและหลากหลายชองทาง
ซึ่งการสื่อสารนั้นสามารถกอใหเกิดความคิด
ทัศนคติอันสงผลตอพฤติกรรมทางดานสุขภาพของตน รวมทั้งสื่อนั้นสามารถสรางมาตรฐานทาง
สังคม ในปจจุบันสื่อไดสรางมาตรฐานอยูแลววาผูที่ไมอวนคือผูที่สวยงามและไดรับโอกาสที่ดีใน
สังคมมากกวาผูที่อวน โดยเฉพาะโฆษณาผลิตภัณฑดูแลสุขภาพที่เนนใหเห็นวาผูท ี่มีรูปรางดีจะ
ไดรับโอกาสทางสังคมที่ดีกวา และคนอวนมักถูกนําเสนอในเชิงขบขัน ถูกลอเลียนและวัยรุนนั้น
เปนวัยที่มองในเรื่องความสวยความงาม เนื่องจากเปนวัยที่เริ่มสนใจในเพศตรงขาม ดังนั้น เมือ่
วัยรุนไดรับขาวสารจึงรับเอามาตรฐานจากสื่อเปนมาตรฐานของตนเองดวย
วัยรุนจึงมักทํา
พฤติกรรมอยางในสื่อ โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศนที่ใชดาราหรือบุคคลที่เด็กชื่นชอบเปนตนแบบ
ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ รวมทั้งการบริโภคอาหารของวัยรุน (นวลอนงค บุญจรูญ
ศิลป 2549: 18)
หรือบางสื่อก็เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีความนาเชือ่ ถือสามารถโนมนาวใหวัยรุน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใชพลังงานในชีวิตประจําวันไปในทางที่ถูกตองได
ในดานโรงเรียนเองก็เปนสื่อหนึ่งที่มปี ระสิทธิภาพ
เนื่องจากวัยรุนใชเวลากวาครึ่งอยูภ ายใน
โรงเรียน จึงมีโอกาสไดอานขอความรูในเรื่องการปองกันภาวะอวนจากการจัดนิทรรศการหรือเสียง
ตามสายภายในโรงเรียนที่มกี ารรณรงคในเรื่องนี้มากยิ่งขึน้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา
สอดคลองกับการศึกษาของเสาวลักษณ เลิศวิริยจิตต (2538 : บทคัดยอ)ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติในภาคใต พบวา การที่เด็กนักเรียนมีทัศนคติทดี่ ีและเกิดความตระหนักเพือ่
การมีสุขภาพที่ดีและสงผลตอการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนนั้นเปนผลมาจาก
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การไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับโภชนาการจากสื่อมวลชนตางๆ จากการศึกษาของมารค (Marks 2004)
ซึ่งศึกษาถึงประสิทธิผลในการสงขาวสารที่เกี่ยวกับการออกกําลังกาย
เปรียบเทียบระหวางสือ่
สิ่งพิมพกับสื่อทางอินเตอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา การใชสื่อสิ่งพิมพและสื่อทางอินเตอรเน็ตเพื่อสง
ขาวสารสุขภาพทําใหเกิดผลตามที่ไดตั้งเปาหมายไว นั่นคือ ความตั้งใจที่จะออกกําลังกายและ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย ซึ่งสอดคลองกับ ภรณี กันภัย (2545:28) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสาร
ความรู ทัศนคติ และการยอมรับแพทยแผนไทยของประชาชนตําบลกมลา อําเภอกระทู จังหวัด
ภูเก็ต” พบวา การสื่อสารของเจาหนาที่อนามัยกับประชาชนมีความสัมพันธกับความรู ทัศนคติ และ
การยอมรับตอการแพทยแผนไทย
สวนตัวแปรดานความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุนนั้น ไมสามารถรวมทํานายการปองกัน
ภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีได เนื่องมาจาก
พฤติกรรมดานการบริโภคและการใชพลังงานในชีวิตประจําวันนั้นเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู และผลจากสิ่งแวดลอม ดังนั้น การที่นักเรียนมีความรูแตอาจไมมากพอจึงไมเกิดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเหมาะสมได รวมทั้งพบวาการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีนั้นอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีความรูแคพอสมควร
ไมมากนักจึงยังไมเห็นถึงความสําคัญของภาวะอวน เนื่องจากวัยนี้ยังเปนวัยที่ไมคอยมีความสนใจ
ในความรู ท างด า นวิ ช าการเท า ใดนั ก และเนื่ อ งจากมี ค วามรู บ างด า นที่ ยั ง ไม ถู ก ต อ งจึ ง ยั ง ทํ า
พฤติกรรมที่ผิดๆ ได สอดคลองกับการศึกษาของ บอรคคิวเออร( Bocquier, 2007) ซึ่งศึกษาจากกลุม
ผูที่อยูในภาวะอวนจํานวน 600 คนพบวา พบวาความรูนั้นไมสามารถทํานายการปองกันภาวะอวน
ได รวมทั้งวัยรุนสวนใหญยังขาดความตระหนักในอันตรายจากภาวะอวน อีกทั้งพฤติกรรมการ
บริโภคและการใชพลังงานในชีวิตประจําวันนั้นเปนกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรูตั้งแตยังเปนเด็ก
และเปนนิสัยที่ถูกปลูกฝงในแตละบุคคลซึ่งเปลี่ยนแปลงไดยาก จึงพบวาแมบุคคลนั้นจะมีความรูแต
ยากที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ความรูเกี่ยวกับภาวะอวนใน
วัยรุนจึงไมสามารถทํานายการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานีได
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ขอเสนอแนะของการวิจัย
ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมเพื่อการปองกันภาวะอวนของวัยรุน เปน 2 สวน
ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวาอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวนนั้นเปนตัวแปรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํานายการปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงใหเห็นวาเพื่อนนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ ของวัยรุน
เปนอันมาก รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และใชพลังงานในชีวิตประจําวัน ในฐานะที่เปนผู
ใกลชิด และใชเวลารวมกันกับวัยรุน ทําใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อใหเกิดการยอมรับ
ภายในกลุ ม ดั งนั้น หากเพื่อนมีพ ฤติก รรมการบริโภคอาหารที่ถูก ตองและมีการใชพ ลังงานใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ เ หมาะสมแล ว จะส ง ผลให วั ย รุ น มี ก ารป อ งกั น ภาวะอ ว นที่ ดี ต อ ไป ดั ง นั้ น ผู ที่
เกี่ยวของอาจกระทําได ดังนี้
1.2 หนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรประสานงานกับทางโรงเรียน
เพื่อใหความรูแกนักเรียนในเรื่องการสงเสริมสุขภาพตนเองในดานการบริโภคอาหารและการใช
พลังงานในชีวิตประจําวันรวมทั้งวิธีการปองกันภาวะอวน สาเหตุ และอันตรายของโรคอวนตาม
โรงเรียนตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดมีความตระหนักเห็นความสําคัญของภาวะอวน และนักเรียนได
ความรูอยางถูกตองชัดเจน มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดี และพฤติกรรมที่ถูกตองใหแก
วัย รุ น โดยการจั ด กิจ กรรมเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ นเพื่ อ เปน การชั ก ชวนให ก ลุม วั ย รุน ในกลุ ม เดีย วกั น มี
พฤติกรรมในการบริโภคและการใชพลังงานในชีวิตประจําวันที่เหมาะสม ใหนักเรียนผูมีสุขภาพที่ดี
ไมอวนไดรับการยกยองเปนวัยรุนผูมีการดูแลสุขภาพดี เพื่อใหเกิดการเอาอยางในกลุมเพื่อน
1.3 กระทรวงศึกษาธิการควรจัดตั้งนโยบายเชิงรุกใหมีการดําเนินงานสุขภาพภายใน
โรงเรียนทุกแหง และใหทางโรงเรียนมีการดําเนินงานในการบริการสุขภาพในโรงเรียนใหเปนไป
ตามแนวทางและมาตรฐานที่กําหนดขึ้นอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งครูซึ่งมีบทบาทที่สําคัญมาก
เพราะเปนผูที่ใกลชิดกับนักเรียนและผูปกครองมากที่สุด ควรมีการอบรมและสงเสริมใหครูมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดูและสุขภาพและการปองกันภาวะอวนของนักเรียน เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองใหแกผูปกครองและนักเรียนได
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1.4 ทางโรงเรี ยนควรมีโครงการรณรงคในการป องกัน ภาวะอว น รวมทั้งสงเสริม ให
นักเรียนมีการเคลื่อนไหวรางกายและออกกําลังกายมากขึ้น เชน มีการรวมกลุมแอรโรบิคหลังเลิก
เรียน เตรียมสถานที่และอุปกรณกีฬา จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการกระตุนใหเด็กเห็นความสําคัญ
ของการออกกําลังกาย เปนตน รวมทั้งทางโรงเรียนควรมีการจัดการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อเปน
การประเมินการเจริญเติบโตและปองกันปญหาสุขภาพในเบื้องตน
1.5 โภชนาการในโรงเรียน ใหมีการดูแลอาหารที่เหมาะสมที่จะขายในโรงเรียนทั้งความ
สะอาดและคุณคาทางโภชนาการ รวมทั้งใหความรูแกพอคาแมคา รวมทั้งสหกรณภายในโรงเรียน
เนนอาหารที่มีประโยชนเหมาะสําหรับพัฒนาการของนักเรียน
2. จากผลการวิจัยพบวาการรับรูสื่อเพื่อการปองกันภาวะอวนนั้นสามารถทํานายการ
ปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีดวย
เชนเดียวกัน ดังนั้น สื่อมวลชนควรสื่อใหประชาชนและนักเรียนรูถึงพฤติกรรมการบริโภคและการ
ใชพลังงานในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม มีการควบคุมการโฆษณาขนม น้ําอัดลม
รวมทั้งใหขอมูลไดรับรูถึงวิธีการปองกันภาวะอวน และวิธีการลดความอวนที่ถูกตอง ไมใหมีการ
โฆษณาขายยาลดความอ ว นที่ เ กิน จริง ใหนัก เรีย นไดรับรูขาวสารที่ถูก ตอง มี การรณรงคอยาง
ตอเนื่อง และมีความชัดเจนไมคลุมเครือ รวมทั้งใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อใหเกิดการสื่อปองกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการใชสื่อที่หลากหลาย และงายตอ
การเขาใจของวัยรุน รวมทั้งทางโรงเรียนควรมีการสื่อสารเพื่อการปองกันภาวะอวนใหแกนักเรียน
เนื่องจากนักเรียนใช เวลาสวนใหญในโรงเรียน และเปนการสื่อสารที่สามารถจํากัดใหตรงกับ
เปาหมายไดงาย ทางโรงเรียนอาจจัดนิทรรศการ กิจกรรมรณรงค หรือเสียงตามสายภายในโรงเรียน
เพื่อเปนการรณรงคที่ไดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร
ธานีที่ ม ารดามี ภ าวะโภชนาการต า งกัน มี ก ารป อ งกัน ภาวะอ ว นแตกต า งกั น ดัง นั้ น หน ว ยงาน
สาธารณสุขควรสรางความรูความเขาใจในดานการดูแลสุขภาพ และการปองกันภาวะอวนทั้งตัวผู
เปนมารดาเอง และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมใหแกลูกดวย รวมทั้งควรใชการสื่อสารที่เขาใจได
งาย และสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกมารดา รวมทั้งสรางความตระหนักถึงอันตรายของภาวะ
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อวนที่เกิดขึ้นทั้งตอตนเอง และลูก ควรมีการรณรงคในเชิงรุก และใหมารดาสามารถเขาถึงขอมูล
ดานสุขภาพไดงายขึ้น
4. ในสวนความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุนนั้นถึงแมจะไมสามารถทํานายการปองกัน
ภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีได แตจาก
การศึกษาพบวาระดับความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุนนั้นอยูในระดับปานกลาง รวมทั้งยังมีความ
เข า ใจผิ ด ในพฤติ ก รรมการบริ โ ภคและการใช พ ลั ง งานในชี วิ ต ประจํ า วั น ดั ง นั้ น หน ว ยงาน
สาธารณสุข โรงเรียน และผูที่เกี่ยวของควรใหคําแนะนํา ขอมูล ความรูใหแกวัยรุนมากขึ้นควบคูไป
กับการสรางความตระหนัก เพื่อเปนการปลูกฝงและสรางคานิยมที่ถูกตองใหแกวัยรุน
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึก ษาตั ว แปรอื่ น ที่ ส ง ผลต อ การป อ งกั น ภาวะอว นในเด็ ก วั ย รุ น เช น
รูปแบบการเลี้ยงดู ความตระหนักในการปองกันภาวะอวน ความภูมิใจในตนเองของวัยรุน
2. ควรมีการศึกษาการปองปองกันภาวะอวนในวัยอื่นๆ โดยเฉพาะในวัยผูใหญ
3. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหครอบครัว ชุมชน มีสวนรวมและใหความรวมมือ
ในการเสริมสรางการปองกันภาวะอวน

103
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กมลรัตน หลาสุวงค. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย, 2537.
กฤษดา ศิรามพุช. ทําอยางไรหางไกลจากโรคอวน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพใกลหมอ, 2549.
กระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. กองสุขศึกษา. รายงานการศึกษาการรับรู
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ. นนทบุรี เจ.เอส.การพิมพ,2547.
กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย. กองโภชนาการ. คูมือการควบคุมและปองกันภาวะ โภชนาการ
เกินในเด็กนักเรียน. ม.ป.ท., 2544.
กัลยา ซรีมหันต. “การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.” วิทยานิพนธสาขาวิชาการพยาบาลแมและเด็ก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
กิจติยา รัตนมณี. “ผลของโปรแกรมสงเสริมการรับรูความสามารถของตนเองในการควบคุมน้ําหนัก
รวมกับการมีสวนรวมของบิดามารดาตอพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการใช
พลังงานในชีวิตประจําวันของเด็กอวนวัยเรียน.” วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณหมาวิทยาลัย, 2547.
กิติกร มัทรัพย. เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุนและการอบรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2542.
ขวัญตา ฮวดศิริ “ความรูเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคที่กอใหเกิดโรคอวนของวัยรุนใน
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาศิลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยา
คณะสาธรณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนโภชนาการกระทรวงสาธารณสุข. คูมือการควบคุมและปองกันภาวะ
โภชนาการเกินในเด็กนักเรียน. ม.ท.ป. 2544.
จันทฑิตา พฤกษานานนท. การดูแลสุขภาพเด็ก. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536.
จินตนา ยูนิพันธ. “ การนํามโนทัศนการดูแลตนเองไปใชในการเสริมสรางสุขภาพจิต.” วารสาร
พยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2534) : 76.
ชุลีพร ศรศรี. “การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมกรุงเทพมหานคร.”
วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอนามัยแมและเด็ก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.

104
ณฐกร ชินศรีวงศกูล. “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ
เกินมาตรฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาสุขศึกษา คณะคุรุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
ดุษณี สุทธปรียาศรี. เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตรสาธารณสุข หนวย 1-8. กรุงเทพมหานคร
: สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
ถนอมรัตน ประสิทธิ์เมตต. “ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการของนักเรียน สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541.
พรฑิตา ชัยอํานวย. แนวทางการปองกันและรักษาโรคอวนในประชากรไทย. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : บริษัท คอมฟอรม จํากัด, 2551.
พวงรัตน ทวีรัตน. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ 8.
กรุงเทพมหานคร : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ , 2543.
พิมลวรรณ ทวีศักดิ์. “ การปองกันภาวะอวนของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขต
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ.”วิทยานิพนธสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
พุทธชาด นาคเรือง. “การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระกับ
ประถมศึกษาที่มีภาวะเกินมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต.”วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2541.
นฤมล ฝปากเพราะ. “ พฤติกรรมการเผชิญปญหาเรื่องโรคอวนหรือภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
พยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2549.
นฤมล โพธิสัตย. “บริโภคนิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดพังงา.” ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
2544.

105
นภมาศ ศรีขวัญ. “ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอพฤติกรรมการลดน้ําหนัก การคลอยตามกลุม
อางอิง การรับรูการควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรมการลดน้ําหนักของวัยรุนหญิง.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
นวลอนงค บุญจรูญศิลป. การทบทวนความรูทางพฤติกรรมศาสตรเพื่อปองกันภาวะโภชนาการเกิน
ในเด็ก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
ปฏิมา พรพจมาน“อิทธิพลการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาตอการเกิดโรคอวนในเด็กวัยเรียนใน
ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเอกโภชนวิท
ยา คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.
ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร.จิตวิทยาวัยรุน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2536.
ประภาเพ็ญ สุวรรณและสวิง สุวรรณ.การวัดสถานะทางสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สํานักภาพ
พิมพ, 2536.
ปาลีรัฐ พิทักษดํารงกิจ. “ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติภาคเหนือ.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพละศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.
เยาวลักษณ แฉขุนทด. “ผลของการสงเสริมบทบาทของการเปนบิดาตอพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
และสัมพันธภาพระกวางบิดาและทารกในระยะหลังคลอดของบิดาที่มีบุตรคนแรก
โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
วิชาเอกอนามัยครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
รุงวิทย มาศงามเมือง และวิจิตร ฟุงลัดดา. “พฤติกรรมการบริโภคที่มีความสัมพันธกับการเปนโรค
พยาธิใบไมตับ กรณีศึกษาบานหัวดง จังหวัดขอนแกน.” โภชนาการสาร (,2530) : 42.
รังสรรค ตั้งตรงจิตร และเบ็ญจลักษณ ผลรัตน. โรคอวน. กรุงเทพมหานคร : เจริญดีมั่นคงการพิมพ,
2550
ลัดดา เหมาะสุวรรณ. โรคอวนในเด็กเราทําอะไรไดบาง. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส,
2545.
วรรณวิมล กิตติดิลกกุล. “ปจจัยที่มีอิทธิผลตอภาวะอวนในเด็กวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร.＂
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล , 2536.

106
วนิดา อยูประพันธ. ทําไมตองกินฟาสตฟูดใหนอยลง. กรุงเทพมหานคร, 2540.
วาณี แมนยํา. “พฤติกรรมสุขภาพของมารดาในการดูแลบุตรอายุ 1-5 ป ที่เปนโรคอวนสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกสุข
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
วัชรี หิรัญพฤกษ. “ปจจัยดานครอบครัวและสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันภาวะ
อวนของเด็กนักเรียนวัยรุนหญิง ในจังหวัดชลบุรี.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
วิศาล เยาวพงศศิริ. โรคอวน. กรุงเทพมหานคร : สไมลการพิมพ จํากัด, 2536.
สมจิต สุพรรณทัสน. พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หนวยที่ 1-7
.นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2547.
สมศรี เกิดโชค. “ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับนิสัยการกินของเด็กวัยเรียน อําเภอดอนเจดีย จังหวัด
สุพรรณบุ รี.” วิ ท ยานิ พ นธปริญญามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาจิ ตวิท ยาชุมชน คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531.
สิริประภา กลั่นกลิ่น และคณะ. “ตัวชี้วัดทางโภชนาการในเด็กวัยเรียนอวนและเด็กวัยเรียนปกติ.”
วารสารโภชนาการ 36,4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2544) : 18 – 27.
สุทธิพงศ วัชรศิลป. Obesity : a new enemy of Thai children. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.
สุชาดา มะโนทัย. “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะคุรุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
สุนิสา ทรงอยู. “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัย
เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม.” วิทยานิพนธสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
สุภาภรณ เชิดชัยภูมิ. “ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะอวนในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวช
ศาสตรปองกันและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
สุภาวดี ลิขิตมาศกุล และจันทราภรณ เคียมเส็ง. โรคอวนในเด็กและวัยรุน : ผลกระทบและเคล็ดลับ
การปองกัน. สถานที่พิมพ : เรือนแกวการพิมพ, 2545.

107
ศรวัฒนา ปานดี. “ ผลของโปรแกรมการสรางพลังอํานาจรวมกับกระบวนการกลุมตอการปฏิบัติตน
ในการดูแลน้ําหนักตัวของวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกิน.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
ศรีเรือน แกวกังวาล. จิตวิทยาพัฒนาการทุกชวงวัย เลม 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545.
ศิริบงกช ดาวดวง. “ความหมายของความอวนกับการใชยาของวัยรุนในสถาบันการศึกษา.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
อุบลรัตน บุญทา. “ปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคในชองปากของนักเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา โซนพัฒนาสาธารณสุข 4 จังหวัดอุบลราชธานี.”
วิทยานิพนธสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.

ภาษาตางประเทศ
Birch, L.L., and S.L. Johnson. “The variability of young children's energy intake,” School of
Human Resources and Family Studies, University of Illinois at Urbana, Champaign,
2000
Campbell, K., “Intervention for preventing obesity in children,” Physical Activity and Nutrition
Research Unit, Deakin University, Australia, 2006.
Caulfield, T.M., “Childhood obesity : An analysis of the cause, treatment modalities and
prevention measure,” Dissertation Abstracts International, 51 (Spring 1991) : 103 – A.
Chriskis, A., “The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years,” Department of
Health Care Policy , San Diego, 2001.
Doakl, M., “The prevention of overweight and obesity in children and adolescents : a review of
interventions and programmes.” Institute of Health Sciences, Vrije University,
Amsterdam, the Netherlands, 2005.
Feist, B., Health Psychology an Introduction to Behavior and Health. Mcneese State University
2000 : 423 - 435
Golan, M., and A. Weizman. “Familial Approach to Treatment of Childhood Obesity: Conceptual
Model.” Society for Nutrition Education 33 (March - April 2001) : 102 -107.

108
Goran, M., Role of physical activity in prevention of obesity in children, University of Alabama
at Birmingham, Bermingham, 2007.
Kaplan, R. M., J. E. Sallis and T.L Patterson. Health and human behavior. Singapore: McGraw
Hill,1993.
MA, F.W. “The relationship between weight and psychological functioning among adolescent
girls.” Obesity research ( March 1995) : 57.
Moayeri, H., and K. Bidad. “Overweight and obesity and their associated factors in adolescemts
in Tehran.” International Journal of Obesity ( August 2006) : 1494 – 1502.
Richard, S. “Influence of the Home Environment on the Development of Obesity in Children,”
Division of Pediatric Gastroenterology. New Brunswick (November 1999) : 66-74.
Salvy, S. “Friend influence kid eating behavior.” American journal of clinical nutrition,
( December 2009 ) : 965.
Salvy, S. et al. “The presence of friends increase food intake in youth.” Nutrition Research 22
(April 1999 ) 1221 – 1223.
Tamburlini, G., “The Spread of Obesity in a Social Network.” Oxford Journals. ( November
2007) : 1866 - 1868.
Thomas, N. “Reducing Children’s Television Viewing to Prevent Obesity.” Journal of Health and
Social Behavior (May 1999) : 1561 – 1567.
Warren, J.M., Evaluation of a pilot school programme aimed at the prevention of obesity in
Children, Nutrition and Food Sciedce Group, School of Biological and Molecular
Science, UK, 2006.
Yamane, T. Statistic : Introductory Analysis. New York : Harper and Row, 1970.

109

แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง “การปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี”
คําอธิบาย
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการศึกษาวิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การปองกันภาวะอวนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
2. ขอมูลที่นักเรียนตอบแบบสอบถามนี้ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และจะนํามาประมวลผลใน
ภาพรวม นักเรียนไมตองเขียนชื่อ นามสกุล ลงในแบบสอบถาม จึงขอความรวมมือใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามตามความเปนจริงและตอบใหครบถวนทุกขอ เพื่อทําใหเก็บขอมูลไดสมบูรณและ
สามารถใชประโยชนในการศึกษาไดจริง
3. แบบสอบถามมี 9 หนา แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 8 ขอ
สวนที่ 2 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน จํานวน 22 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน จํานวน 20 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อน จํานวน 20 ขอ
สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันภาวะอวน จํานวน 24 ขอ
ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือเสียสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามนี้ดวยความตั้งใจครบถวนทุกขอ
นางสาวศศิกร เสือแกว
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ที่ตรงกับ
คําอธิบาย ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย 8 ลงในชอง
ความเปนจริงของนักเรียน
1. ในปจจุบันของนักเรียนมีน้ําหนักตัว................กิโลกรัม
สวนสูง...............เซนติเมตร
2. ในปจจุบันบิดาของนักเรียนมีน้ําหนักตัว................กิโลกรัม สวนสูง.............. เซนติเมตร
3. ในปจจุบันมารดาของนักเรียนมีน้ําหนักตัว................กิโลกรัม สวนสูง...............เซนติเมตร
4. เพศ
1. นักเรียนหญิง
2. นักเรียนชาย
5. นักเรียนกําลังศึกษาอยูใ นระดับชั้น
1. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
6. สภาพครอบครัวของนักเรียนเปนอยางไร
1. พอและแมอยูดวยกัน
2. พอและแมหยาหรือแยกกันอยู
3. พอหรือแมเสียชีวิต
7. คาใชจายทีน่ ักเรียนไดรับเปนอยางไร
1. ไดรับไมเพียงพอกับคาใชจาย
2. ไดรับเพียงพอกับคาใชจาย
3. ไดรับเพียงพอกับคาใชจายและมีเหลือเก็บ
8. จํานวนพี่นองของนักเรียนมีกี่คน
1. เปนลูกคนเดียว
2. มีพี่นอง 1-2 คน
3. มีพี่นองมากกวา 3 คนขึ้นไป
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สวนที่ 2 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน
คําอธิบาย ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย 9 ลงหนาขอที่นักเรียนคิดวาถูก
ทําเครื่องหมาย 8 ลงหนาขอที่นักเรียนคิดวาผิด
1. การกินขนมที่มีฉลากกํากับวาไขมันต่ําทุกวันไมทําใหอวน
2. ผูที่มีภาวะอวนมักออกกําลังกายนอยกวาคนที่ผอมหรือน้ําหนักปกติ
3. ผูที่มีพอแมอวนทั้งคูมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคอวนไดเทากับผูที่มีพอแมน้ําหนัก
ปกติ
4.

การกินขนมในระหวางดูโทรทัศนทําใหเกิดภาวะอวนได

5.

การดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกวสามารถปองกันภาวะอวนได

6.

การกินผลไมที่มีรสหวานไมทําใหเกิดภาวะอวน

7.

ภาวะอวนไมสามารถถายทอดทางพันธุกรรมได

8. การรักษาภาวะอวนในวัยรุนจะใชการควบคุมน้ําหนักใหน้ําหนักขึ้นชาๆ แทนการ
ลดน้ําหนัก
9. การกินอาหารมากเกินไปเปนสาเหตุเพียงอยางเดียวของการเกิดภาวะอวน
10. ผลไมทุกชนิดสามารถกินแทนขาวเพื่อชวยลดน้ําหนักได
11. ผูที่มีอารมณหงุดหงิดสงผลใหเกิดภาวะอวนไดงาย
12. วัยรุนที่อวนจะมีพัฒนาการเร็วกวาวัยรุนที่มีน้ําหนักปกติ
13. วัยรุนควรหลีกเลี่ยงอาหารมันโดยการงดทานอาหารที่มีสวนผสมของไขมันโดย
เด็ดขาด
14. วัยรุนตองการพลังงานโดยเฉลี่ยวันละ 2000-2500 กิโลแคลอรี
15. ถาตองการควบคุมน้ําหนักตองทําการงดกินไขมันอยางเด็ดขาด
16. การกินอาหารที่มีรสเค็มแทนอาหารที่มีรสหวานจะทําใหสามารถควบคุม
น้ําหนักได
17. วัยรุนที่เปนโรคอวนสงผลใหเกิดอาการหยุดหายใจขณะหลับได
18. การวัดความหนาใตผิวหนังสามารถประเมินภาวะอวนของวัยรุนได
19. การนอนเกินวันละ 8 ชั่วโมงเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดภาวะอวน
20. ผูที่มีน้ําหนักมากถือวาเปนผูที่อยูในภาวะอวนเสมอ
21. การงดอาหารมื้อเย็นเปนการชวยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานไดดี
22. สาเหตุหนึ่งของภาวะอวนคือความผิดปกติของฮอรโมน
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สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
คําอธิบาย ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจการรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวนของนักเรียน
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับระดับการรับรูขาวสารที่เปนจริงที่สุดของนักเรียน
โดยเลือกตอบตามเกณฑตอไปนี้
มากที่สุด หมายถึง นักเรียนมีการรับรูขาวสารในสิ่งนั้นมากที่สุด
มาก
หมายถึง นักเรียนมีการรับรูขาวสารในสิ่งนั้นมาก
ปานกลาง หมายถึง นักเรียนมีการรับรูขาวสารในสิ่งนั้นปานกลาง
นอย
หมายถึง นักเรียนมีการรับรูขาวสารในสิ่งนั้นนอย
นอยที่สุด หมายถึง นักเรียนมีการรับรูขาวสารในสิ่งนั้นนอยที่สุด
นักเรียนรับรูขาวสาร
เพื่อปองกันภาวะอวนในขอตอไปนี้อยางไร
1. นักเรียนดื่มนมจืดแทนน้ําอัดลมตามโปสเตอรให
ความรูที่ติดในโรงเรียน
2. นักเรียนหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมาก เชน ขาว
มันไก ไกทอด เพราะไมอยากอวนเหมือนคนใน
โฆษณา
3. นักเรียนกินขนมหวานนอยลงเพราะไดอานจาก
หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ
4. นักเรียนเลือกกินผักและผลไมตามนิตยสารเพื่อ
สุขภาพ
5. นั ก เรี ย นเลื อ กโยเกิ ร ต แทนขนมหวานเพราะ
โฆษณาบอกวาทําใหสุขภาพดีและทําใหไมอวน
6. นั ก เรี ย นควบคุ ม น้ํ า หนั ก โดยไม กิ น อาหารที่ มี
ไขมันมาก เพราะไดดูจากรายการโทรทัศน
7. นักเรียนกินขนมกรุบกรอบนอยลงหลังจากไดรับ
ความรูจากบอรดขาวสารที่โรงเรียน

มาก
ที่สุด

การรับรูของนักเรียน
มาก
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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การรับรูของนักเรียน
นักเรียนรับรูขาวสาร
เพื่อปองกันภาวะอวนในขอตอไปนี้อยางไร
8. นักเรียนออกกําลังกายเปนประจําหลังจากฟงเสียง
ตามสายวาการออกกําลังกายทําใหสุขภาพดี
9. นักเรียนดื่มน้ําวันละหลายแกวเพราะดาราบอกวา
การดื่มน้ําทําใหสุขภาพดี
10. นั ก เรี ย นอ า นหนั ง สื อ ฟ ง วิ ท ยุ หรื อ ดู โ ทรทั ศ น
เกี่ยวกับความรูดานสุขภาพ
11. นั ก เรี ย นกิ น อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพตามที่ ร ายการ
โทรทัศนแนะนํา
12. นั ก เรี ย นรู วิ ธี ก ารควบคุ ม น้ํ า หนั ก ที่ ถู ก ต อ งจาก
รายการโทรทัศน
13. นักเรียนกินผักมากขึ้นเมื่อดูโทรทัศนเกี่ยวกับการ
กินผักเพื่อสุขภาพ
14. นั ก เรี ย นเริ่ ม ควบคุ ม น้ํ า หนั ก หลั ง จากเห็ น
โฆษณาการควบคุมน้ําหนักในอินเตอรเน็ต
15. นักเรียนกินอาหารครบ 5 หมูตามที่หนังสือบอก
16. นักเรียนควบคุมน้ําหนักเพื่อใหมีรูปรางดีเหมือน
ดาราในโทรทัศน
17. นั ก เรี ย นเริ่ ม ควบคุ ม น้ํ า หนั ก เพราะรายการ
โทรทัศนบอกวาคนที่สวยมักมีรูปรางดี
18. นั ก เรี ย นกิ น อาหารเช า ทุ ก วั น เพราะรายการ
โทรทัศนบอกวาดีตอสุขภาพ
19.นักเรียนเลิกกินท็อฟฟและน้ําอัดลม เพราะไดรับ
ความรูจากนิทรรศการในโรงเรียน
20.นักเรียนไมอยากอวนเพราะรายการโทรทัศนบอก
วาผูที่อวนจะไดรับโอกาสนอยกวาผูที่มีหุนดี
21.นักเรียนเลือกกินอาหารฟาสตฟูดเมื่อเห็นโฆษณา

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
คําอธิบาย ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อนเพื่อปองกันภาวะอวนของ
นักเรียน ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย 9ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นที่เปนจริงที่สุดของ
นักเรียนโดยเลือกตอบตามเกณฑตอไปนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ
หรือปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเกือบทุกครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นนอยครั้งจนเกือบ
ไมไดปฏิบัติเลย
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติ
แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อน
ตอการปองกันภาวะอวน

1. นักเรียนออกกําลังกายตามคําชักชวนของเพื่อน
2. ในเวลาวางนักเรียนชอบเลนเกมคอมพิวเตอร
กับเพื่อน
3. นั ก เรี ย นกิ น อาหารฟาสต ฟู ด เพื่ อ ให เ พื่ อ นๆ
ยอมรับ
4. นักเรียนเห็นเพื่อนกินผักฉันจึงทานผักดวย
5. นักเรียนกินน้ําอัดลมเหมือนเพื่อนๆ ในกลุม
6. นักเรียนแขงขันกับเพื่อนวาใครกินไดมากที่สุด
7. เพื่อนชักชวนใหนักเรียนเขาทีมเลนกีฬา เชน
ฟุตบอล ปงปอง บาสเกตบอล
8. นั ก เรี ย นควบคุ ม น้ํ า หนั ก เพราะไม อ ยากให
เพื่อนๆ ลอเลียน
9. นักเรียนควบคุมน้ําหนักตามเพื่อนในกลุม

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง นานๆ ทุกครัง้
ครั้ง
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แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของเพื่อน
ตอการปองกันภาวะอวน

10. นักเรียนชอบดูโทรทัศนมากกวาออกกําลังกาย
รวมกับเพื่อน
11. นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ต ามเมื่ อ เพื่อ นบอกวา การกิ น
ผลไมรสไมหวานจัดแทนขนมหวานจะทําให
ไมอวน
12. นักเรียนเลนกีฬา เชน บาสเก็ตบอล ฟุตบอล
ป ง ปอง แอร โ รบิ ค ในระหว า งพั ก เที่ ย งหรื อ
หลังเลิกเรียนรวมกับเพื่อนๆ
13. นักเรียนไมกินขนมเพราะเพื่อนบอกวาจะทํา
ใหอวน
14. หากนั ก เรี ย นมี ร า งกายที่ แ ข็ ง แรงไม อ ว น
จนเกินไปแลวเพื่อนจะยอมรับ
15. นักเรียนไมปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนใหนั่งเลนเกม
เปนเวลานานๆ
16. นั ก เรี ย นมั ก จะถู ก เพื่ อ นชั ก จู ง ให เ ข า ร ว ม
กิจกรรมดานสุขภาพ
17. นั ก เรี ย นลดน้ํ า หนั ก เพราะไม อ ยากถู ก เพื่ อ น
ลอเลียน
18. นั ก เรี ย นมั ก จะเข า ร ว มกิ จ กรรมสั น ทนาการ
เชน กิจกรรมเขาจังหวะ เตนลีลาศ รํานาฏศิลป
ตามคําชักชวนของเพื่อน
19. นักเรียนดื่มน้ําเปลาเมื่อกระหายน้ําแทนการดื่ม
น้ําอัดลมตามคําชักชวนของเพื่อน
20. นั ก เรี ย นออกกํ า ลั ง กายหรื อ เล น กี ฬ าตามคํ า
ชักชวนของเพื่อน

ความคิดเห็นของนักเรียน
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง นานๆ ทุกครัง้
ครั้ง
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สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันภาวะอวน
คําอธิบาย ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนของนักเรียน
ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย 9ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนที่เปนจริงที่สุด
ของนักเรียนโดยเลือกตอบตามเกณฑตอไปนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ
หรือปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความนั้นเกือบทุกครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามขอความนั้นนอยครั้ง
จนเกือบไมไดปฏิบัติเลย
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย
ระดับการปฏิบัติ
พฤติกรรมการปองกันภาวะอวน
ปฏิ บั ติ ป ฏิ บั ติ ปฏิบัติ ปฏิ บั ติ ไม เ คย
ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง น า น ๆ ปฏิบัติ
ครั้ง
1. นั ก เรี ย นหลี ก เลี่ ย งอาหารและขนมที่ มี
สวนประกอบของกะทิ
2. นักเรีย นหลีกเลี่ยงอาหารที่มี ไขมันมาก เชน
ขาวขาหมู ขาวมันไก
3. นั ก เรี ย นหลี ก เลี่ ย งอาหารประเภททอด เช น
เนื้อทอด ไกทอด หอยทอด
4. เมื่อมีเวลาวางนักเรียนจะหางานอดิเรกทํา เชน
เลนกับเพื่อน ปลูกตนไม รดน้ําตนไม
5. นั ก เรี ย นควบคุ ม อาหารโดยกิ น แป ง น้ํ า มั น
และน้ําตาลนอยลงกวาเดิม
6. นักเรียนออกกําลังกายเปนประจํา (5-7 วันตอ
สัปดาห อยางนอยวันละ 30 นาที)
7. นักเรียนกินอาหารครบ 5 หมู
8. นักเรียนกินผักมากกวา 4 ทัพพีตอวัน
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พฤติกรรมการปองกันภาวะอวน

9. นักเรียนเลือกกินอาหารประเภท ตม นึ่ง ลวก
อบ มากกวาอาหารประเภททอด
10. นักเรียนหลีกเลี่ยงของหวาน ขนมที่มีแปง
และน้ําตาลมากๆ
นักเรียนดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลม
11. ขณะออกกําลังกายนักเรียนหายใจเร็วและมี
เหงื่อออก
12. นัก เรีย นดื่ มนมรสจื ดหรื อนมไขมั น ต่ําแทน
นมรสหวาน รสช็อกโกแลต หรือสตอเบอรี
13. นักเรียนกินอาหารแตพออิ่ม
14. นักเรียนกินอาหารมื้อเย็นมากกวามื้ออื่น
15. นักเรียนมีขนมและอาหารตุนไวที่บานเสมอ
16. นักเรียนมักกินอาหารที่บาน
17. นักเรียนเลือกกินผลไมสดที่รสชาติไมหวาน
จัดแทนขนมหวานหรือเบเกอรีตางๆ
18. นั ก เ รี ย น เ ลื อ ก กิ น อ า ห า ร ที่ มี ผั ก เ ป น
สวนประกอบ
19. นักเรียนชวยผูปกครองทํางานบาน
20. ในระหวางพักเที่ยงหรือหลังเลิกเรียนนักเรียน
จะวิ่งเลน หรือเลนกีฬา
21. นักเรียนเลนกีฬากลางแจงในวันหยุดหรือ
หลังเลิกเรียน
22. หากระยะทางไมไกลมากนักเรียนใชการเดิน
หรือปนจักรยาน
23. ในเวลาวางนักเรียนมักจะทํากิจกรรมที่
เคลื่อนไหวรางกายมากกวาอยูเฉยๆ

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ป ฏิ บั ติ ป ฏิ บั ติ ปฏิ บั ติ ไม เ คย
ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง น า น ๆ ปฏิบัติ
ครั้ง
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ตารางที่ 24 แสดงการวิเคราะหจํานวน รอยละ รายขอของความรูเกี่ยวกับภาวะอวนในวัยรุน
ผูที่ตอบถูก
ผูที่ตอบผิด
ขอคําถาม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
23. การกินขนมที่มีฉลากกํากับวาไขมันต่ําทุกวัน 235
62.5
141
37.5
ไมทําใหอวน
24. ผูที่มีภาวะอวนมักออกกําลังกายนอยกวาคนที่ 218
79.3
78
20.7
ผอมหรือน้ําหนักปกติ
25. ผูที่มีพอแมอวนทั้งคูมีโอกาสเสี่ยงตอการเปน 170
45.2
206
54.8
โรคอวนไดเทากับผูที่มีพอแมน้ําหนักปกติ
26. การกินขนมในระหวางดูโทรทัศนทําใหเกิด 295
78.5
80
21.3
ภาวะอวนได
27. การดื่ ม น้ํ า สะอาดอย า งน อ ยวั น ละ 8 แก ว 273
72.6
103
27.4
สามารถปองกันภาวะอวนได
28. การกินผลไมที่มีรสหวานไมทําใหเกิดภาวะ 211
56.1
165
43.9
อวน
29. ภาวะอวนไมสามารถถายทอดทางพันธุกรรม 216
57.4
160
42.6
ได
67.8
121
32.2
30. การรักษาภาวะอวนในวัยรุนจะใชการควบคุม 255
น้ํ า หนั ก ให น้ํ า หนั ก ขึ้ น ช า ๆ แทนการลด
น้ําหนัก
31. การกินอาหารมากเกินไปเปนสาเหตุเพียงอยาง 279
74.2
97
25.8
เดียวของการเกิดภาวะอวน
32. ผลไมทุกชนิดสามารถกินแทนขาวเพื่อชวยลด 204
54.3
172
45.7
น้ําหนักได
33. ผูที่มีอารมณหงุดหงิดสงผลใหเกิดภาวะอวน 222
59.0
154
41.0
ไดงาย
34. วัยรุนที่อว นจะมีพัฒนาการเร็วกวาวัยรุนทีม่ ี
124
33.0
252
67.0
น้ําหนักปกติ
35. วัยรุนควรกินอาหารที่มีไขมันไมเกินวันละ 4
120
31.9
256
68.1
ทัพพี
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ตารางที่ 24 ( ตอ )
ผูที่ตอบถูก
จํานวน รอยละ
36. วัยรุนตองการพลังงานโดยเฉลี่ยวันละ 2000- 316
84.0
2500 กิโลแคลอรี
37. ถาตองการควบคุมน้ําหนักตองทําการงดกิน 223
59.3
ไขมันอยางเด็ดขาด
38. การกิ น อาหารที่ มี ร สเค็ ม แทนอาหารที่ มี ร ส 290
77.1
หวานจะทําใหสามารถควบคุม น้ําหนักได
39. วัยรุนที่เปนโรคอวนสงผลใหเกิดอาการหยุด 264
70.2
หายใจขณะหลับได
40. การวัดความหนาใตผิวหนังสามารถประเมิน 281
74.7
ภาวะอวนของวัยรุนได
41. การนอนเกินวันละ 8 ชั่วโมงเปนสาเหตุสําคัญ 224
59.6
ที่กอใหเกิดภาวะอวน
42. ผูที่มีน้ําหนักมากถือวาเปนผูที่อยูในภาวะอวน 236
62.8
เสมอ
43. การงดอาหารมื้อเย็นเปนการชวยเพิ่มการเผา 191
50.8
ผลาญพลังงานไดดี
44. สาเหตุ ห นึ่ ง ของภาวะอ ว นคื อ ความผิ ด ปกติ 238
63.3
ของฮอรโมน
ขอคําถาม

ผูที่ตอบผิด
จํานวน
60
16.0
153

40.7

86

22.9

112

29.8

95

25.3

152

40.4

140

37.2

185

49.2

137

36.4
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ตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและคาระดับรายขอของการรับรู
ขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
x
S.D.
คาระดับ
1. นักเรียนดื่มนมจืดแทนน้ําอัดลมตามโปสเตอรให
3.80
.948
มาก
ความรูที่ติดในโรงเรียน
2. นักเรียนหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันมาก เชน ขาวมันไก
3.26
.995
ปานกลาง
ไกทอด เพราะไมอยากอวนเหมือนคนในโฆษณา
3. นักเรียนกินขนมหวานนอยลงเพราะไดอานจาก
3.49
1.035 ปานกลาง
หนังสือเกีย่ วกับสุขภาพ
4. นักเรียนเลือกกินผักและผลไมตามนิตยสารเพื่อสุขภาพ
3.61
1.030
มาก
5. นักเรียนเลือกโยเกิรตแทนขนมหวานเพราะโฆษณา
3.43
1.064 ปานกลาง
บอกวาทําใหสขุ ภาพดีและทําใหไมอว น
6. นักเรียนควบคุมน้ําหนักโดยไมกินอาหารที่มีไขมัน
3.37
1.112 ปานกลาง
มาก เพราะไดดูจากรายการโทรทัศน
7. นักเรียนกินขนมกรุบกรอบนอยลงหลังจากไดรับ
3.41
1.082 ปานกลาง
ความรูจากบอรดขาวสารที่โรงเรียน
8. นักเรียนออกกําลังกายเปนประจําหลังจากฟงเสียงตาม
3.48
1.033 ปานกลาง
สายวาการออกกําลังกายทําใหสุขภาพดี
9. นักเรียนดื่มน้ําวันละหลายแกวเพราะดาราบอกวาการ
3.64
.991
มาก
ดื่มน้ําทําใหสุขภาพดี
10. นักเรียนอานหนังสือ ฟงวิทยุ หรือดูโทรทัศนเกี่ยวกับ
3.41
.981
ปานกลาง
ความรูดานสุขภาพ
11. นักเรียนกินอาหารเพื่อสุขภาพตามที่รายการโทรทัศน
3.39
.900
ปานกลาง
แนะนํา
12. นักเรียนรูวิธีการควบคุมน้ําหนักที่ถูกตองจากรายการ
3.34
.945
ปานกลาง
โทรทัศน
13. นักเรียนกินผักมากขึ้นเมื่อดูโทรทัศนเกี่ยวกับการกิน
3.51
.999
มาก
ผักเพื่อสุขภาพ
14. นักเรียนเริ่มควบคุมน้ําหนักหลังจากเห็นโฆษณาการ
3.10
1.024 ปานกลาง
ควบคุมน้ําหนักในอินเตอรเน็ต
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การรับรูขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
15. นักเรียนกินอาหารครบ 5 หมู ตามที่หนังสือบอกไว
16. นักเรียนควบคุมน้ําหนักเพื่อใหมีรูปรางดีเหมือนดารา
ในโทรทัศน
17. นักเรียนเริ่มควบคุมน้ําหนักเพราะรายการโทรทัศน
บอกวาคนที่สวยมักมีรูปรางดี
18. นักเรียนทานอาหารเชาทุกวันเพราะรายการโทรทัศน
บอกวาดีตอสุขภาพ
19. นักเรียนเลิกกินท็อฟฟและน้ําอัดลม เพราะไดรับ
ความรูจากนิทรรศการในโรงเรียน
20. นักเรียนไมอยากอวนเพราะรายการโทรทัศนบอก
วาผูที่อวนจะไดรับโอกาสนอยกวาผูท ี่มีหุนดี
21. นักเรียนเลือกกินอาหารฟาสตฟูดเมื่อเห็นโฆษณาทาง
โทรทัศน

x
3.74
3.08

S.D.
.990
1.060

คาระดับ
มาก
ปานกลาง

3.10

1.026

ปานกลาง

3.77

1.114

มาก

3.21

1.115

ปานกลาง

3.44

1.020

ปานกลาง

2.98

1.063

ปานกลาง

ตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและคาระดับรายขอของการรับรู
ขาวสารเพื่อปองกันภาวะอวน
อิทธิพลของเพื่อนตอการปองกันภาวะอวน
x
S.D.
คาระดับ
21. นักเรียนออกกําลังกายตามคําชักชวนของเพื่อน 3.65
.955
มาก
22. ในเวลาวางนักเรียนชอบเลนเกมคอมพิวเตอร 3.21
1.158
ปานกลาง
กับเพื่อน
23. นั ก เรี ย นกิ น อาหารฟาสต ฟู ด เพื่ อ ให เ พื่ อ นๆ 2.52
1.124
ปานกลาง
ยอมรับ
24. นักเรียนเห็นเพื่อนกินผักฉันจึงทานผักดวย
3.26
1.097
ปานกลาง
25. นักเรียนกินน้ําอัดลมเหมือนเพื่อนๆ ในกลุม
2.85
1.122
ปานกลาง
26. นักเรียนแขงขันกับเพื่อนวาใครกินไดมากที่สุด 2.23
1.087
นอย
27. เพื่ อ นชัก ชวนให นัก เรี ยนเขาทีมเลน กีฬ า เชน 3.34
1.087
ปานกลาง
ฟุตบอล ปงปอง บาสเกตบอล
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28. นั ก เรี ย นควบคุ ม น้ํ า หนั ก เพราะไม อ ยากให 3.07
เพื่อนๆ ลอเลียน
29. นักเรียนควบคุมน้ําหนักตามเพื่อนในกลุม
2.08
30. นักเรียนชอบดูโทรทัศนมากกวาออกกําลังกาย
3.16
รวมกับเพื่อน
31. นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ต ามเมื่ อ เพื่ อ นบอกว า การกิ น
3.38
ผลไมรสไมหวานจัดแทนขนมหวานจะทําให
ไมอวน
32. นั ก เรี ย นเล น กี ฬ า เช น บาสเก็ ต บอล ฟุ ต บอล
3.30
ปงปอง แอรโรบิค ในระหวางพักเที่ยงหรือหลัง
เลิกเรียนรวมกับเพื่อนๆ
33. นักเรียนไมกินขนมเพราะเพื่อนบอกวาจะทําให
2.99
อวน
34. เพื่อนๆ จะใหการยอมรับ หากนักเรียนมีรางกาย
3.19
ที่แข็งแรงไมอวนจนเกินไป
35. นักเรียนไมกลาปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนใหนั่งเลน
2.64
เกมเปนเวลานานๆ
36. เพื่ อ นชั ก จู ง ให นั ก เรี ย นเข า ร ว มกิ จ กรรมด า น
3.32
สุขภาพ
37. นั ก เรี ย นลดน้ํ า หนั ก เพราะไม อ ยากถู ก เพื่ อ น
3.04
ลอเลียน
38. นักเรียนมักจะเขารวมกิจกรรมสันทนาการ เชน
2.86
กิจกรรมเขาจังหวะ เตนลีลาศ รํานาฏศิลปตาม
คําชักชวนของเพื่อน
39. นักเรียนดื่มน้ําเปลาเมื่อกระหายน้ําแทนการดื่ม
3.64
น้ําอัดลมตามคําชักขวนของเพื่อน
40. ใหนักเรียนออกกําลังกายหรือเลนกีฬาตามคํา
3.66
ชักชวนของเพื่อน

1.065

ปานกลาง

1.103
1.129

นอย
ปานกลาง

1.034

ปานกลาง

1.225

ปานกลาง

.995

ปานกลาง

1.123

ปานกลาง

1.164

ปานกลาง

1.031

ปานกลาง

1.139

ปานกลาง

1.127

ปานกลาง

1.016

มาก

1.064

มาก
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ตารางที่ 27 แสดงผลดารวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและคาระดับรายขอของการ
ปองกันภาวะอวน
การปองกันภาวะอวน
x
S.D.
คาระดับ
24. นั ก เ รี ย น ห ลี ก เ ลี่ ย ง อ า ห า ร แ ล ะ ข น ม ที่ มี
3.30
.838
ปานกลาง
สวนประกอบของกะทิ
25. นั ก เรี ย นหลี ก เลี่ ย งอาหารที่ มี ไ ขมั น มาก เช น
3.27
.912
ปานกลาง
ขาวขาหมู ขาวมันไก
26. นักเรียนหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด เชน เนื้อ
3.09
.925
ปานกลาง
ทอด ไกทอด หอยทอด
27. เมื่อมีเวลาวางนักเรียนจะหางานอดิเรกทํา เชน
3.61
1.014
มาก
เลนกับเพื่อน ปลูกตนไม รดน้ําตนไม
28. นักเรียนควบคุมอาหารโดยกินแปง น้ํามัน และ
3.22
.920
ปานกลาง
น้ําตาลนอยลงกวาเดิม
29. นักเรียนออกกําลังกายเปนประจํา (5-7 วันตอ
3.26
1.040
ปานกลาง
สัปดาห อยางนอยวันละ 30 นาที)
30. นักเรียนกินอาหารครบ 5 หมู
3.70
.974
มาก
31. นักเรียนกินผักมากกวา 4 ทัพพีตอวัน
3.35
1.072
32. นักเรียนเลือกกินอาหารประเภท ตม นึ่ง ลวก
3.55
.875
มาก
อบ มากกวาอาหารประเภททอด
33. นักเรียนหลีกเลี่ยงของหวาน ขนมที่มีแปง
3.29
.909
ปานกลาง
และน้ําตาลมากๆ
34. นักเรียนดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลมหรือ
3.68
.941
มาก
น้ําหวาน
35. ขณะออกกําลังกายนักเรียนหายใจเร็วและมี
3.90
.980
มาก
เหงื่อออก
36. นักเรียนดื่มนมรสจืดหรือนมไขมันต่ําแทนนม
3.76
1.070
มาก
รสหวาน รสช็อกโกแลต หรือสตรอเบอรี่
37. นักเรียนกินอาหารแตพออิ่ม
3.80
.932
มาก
38. นักเรียนกินอาหารมื้อเย็นมากกวามื้ออื่น
3.24
1.106
ปานกลาง
39. นักเรียนมีขนมและอาหารตุนไวที่บานเสมอ
3.12
1.095
ปานกลาง
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การปองกันภาวะอวน
40. นักเรียนมักกินอาหารที่บาน
41. นักเรียนเลือกกินผลไมสดที่รสชาติไมหวาน
จัดแทนขนมหวานหรือเบเกอรีตางๆ
42. นั ก เ รี ย น เ ลื อ ก กิ น อ า ห า ร ที่ มี ผั ก เ ป น
สวนประกอบ
43. นักเรียนชวยผูปกครองทํางานบาน
44. ในระหวางพักเที่ยงหรือหลังเลิกเรียนนักเรียน
จะวิ่งเลน หรือเลนกีฬา
45. นักเรียนเลนกีฬากลางแจงในวันหยุดหรือ
หลังเลิกเรียน
46. หากระยะทางไมไกลมากนักเรียนใชการเดิน
หรือปนจักรยาน
47. ในเวลาวางนักเรียนมักจะทํากิจกรรมที่
เคลื่อนไหวรางกายมากกวาอยูเฉยๆ

x
3.95
3.59

S.D.
.936
.968

คาระดับ
มาก
มาก

3.62

.980

มาก

3.65
3.36

1.043
1.059

มาก
ปานกลาง

3.26

1.066

ปานกลาง

3.57

1.090

มาก

3.57

.991

มาก
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