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 The purpose of the survey was twofold : (1) to compare the health condition between 

secondary school student participants and non-participants in the Health Promotion School 

project and (2) to identify the factors related to their health condition. 

 A questionnaire was employed to collect the data from 390 students in Matthayomsuksa 

2 and 3 at schools in Bangkhen District, Bangkok. The data was analyzed by using frequency, 

percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and F-test (One-way ANOVA). The 

findings were summarized below. 

 1. Most of the students in the study were make and were in Matthayomsuksa 2. They got 

51-100 baht for lunch. Their gathers had a Bachelor’s degree or higher, and so did their mothers. 

The fathers and the mothers were engaged in general employment. Their figures were neither fat 

nor skinny. 

 2. The students’ food consumption and exercising behavior, and their knowledge and 

understanding of nutrition were found to be moderate. The students had a good attitude toward 

nutritious food consumption. 

 3. Overall, the students are moderately healthy. 

 4. The factors significantly related to their health condition were food consumption, 

exercising behavior, attitude toward food consumption, education of the father and that of the 

mother, the father’s and the mother’s occupation, the father’s figure and he mother’s figure. 

 5. No significant difference was found in health condition between the secondary school 

student who participated in the Health Promotion School project sand those who didn’t. 

  



 
(4) 

Recommendations 

The internal school environment should be improved and activities held to provide 

students with related knowledge. The following school be done. 

1. The shops in the school should be controlled so that they will not sell junk foods (e.g. 

snacks, sweet drinks, bottled drinks, and ice-cream). 

2. Activities or training should be held to provide the students with the knowledge of 10 

health principles. A book for recording their practice in line with the 10 health principles should 

be distributed to the students in order to use the data for evaluation at the end of the semester. 

3. An activity to promote students’ exercising should be held.  
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมเมือง ทําใหประชาชนปจจุบันมี

การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัว แตละครอบครัวตองตอสูกับชีวิตและความเปนอยู

ท่ีดี ทําใหไมมีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง ไมไดออกกําลังกายและมีพฤติกรรมบริโภคอาหารท่ีไม

ถูกตอง เชน การบริโภคอาหารสําเร็จรูป การบริโภคอาหารไมครบ 5 หมู การบริโภคมากเกินไป 

และรับประทานอาหารไมเปนเวลา ทําใหเกดิการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ ท่ีสามารถปองกันได เชน 

โรคกระเพาะอาหาร โรคอวน โรคขาดสารอาหาร โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง เปนตน  

สถานการณดังกลาวไดสอดคลองกับการกําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับการสรางเสริมสุข

ภาวะของคนไทย ในแผนพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2550-2554) เพ่ือใหคนไทยมีสุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังกายและใจ มีความสัมพันธทางสังคมและอยู

ในสภาพแวดลอมท่ีนาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิง

ปองกัน การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความม่ันคงทางอาหารและการ

บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ลด ละ เลิก พฤติกรรมท่ีเส่ียงตอสุขภาพ 

ในการท่ีจะพัฒนาประเทศชาติใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง จําเปนตองพัฒนาศักยภาพ

ของคนในชาติใหเปนคนท่ีมีคุณภาพเสียกอน กลาวคือ ตองพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการ

ทํางาน และมีการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข รวมทั้งตองมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณท้ังรางกายและ

จิตใจ โดยตองดําเนินการพัฒนาองคประกอบการศึกษาควบคูกันไป ซ่ึงตองเริ่มจากวัยเด็กอันเปนวัย

พ้ืนฐานของการเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพและศักยภาพอยางแทจริง  

แตในปจจุบันพบวาเด็กไทยท่ีอวนและปวยดวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีจํานวน

เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการบริโภคขนมกรุบกรอบท่ีมีสวนผสมเต็มไปดวยน้ําตาล ไขมัน เกลือ และ  
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แปง ซ่ึงมีเด็กอยูในภาวะโภชนาการเกินเพ่ิมขึ้นปละ 50,000 คน แมยังไมมีการศึกษาคาใชจายในการ

รักษาเด็กปวยเหลานี้ในประเทศไทย แตในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาคาใชจายในการดูแลสุขภาพ

เด็กอวนมีมูลคาถึง 6,700 เหรียญสหรัฐตอคนตอป หรือคิดเปน 3 เทาของเด็กปกติ ท้ังนี้การแขงขัน

ทางการตลาดมีสวนผลักดันอยางมากใหผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมเด็กนิยมชมชอบขนมขบเคี้ยวมาก

ขึ้น ซ่ึงมูลคาการตลาดของขนมกรุบกรอบ ช็อกโกแลต และลูกอมในป 2548 สูงเกือบ 30,000 ลาน

บาท โดยท่ีผูผลิตไมไดใหความสําคัญตอการใหขอมูลท่ีแทจริงดานสวนประกอบและคุณคาทาง

โภชนาการ แตกลับเติมรสชาติหวาน มัน เค็ม ในปริมาณมากขึ้น เพ่ือจูงใจกลุมเด็กดวยรสเขมขน 

เครือขายนักวิชาการท่ีเกี่ยวของจึงไดพัฒนารูปแบบฉลากโภชนาการอยางงายขึ้น เพ่ือชวยใหขอมูล

เกี่ยวกับสารอาหารในขนมขบเคี้ยวไดชัดเจนย่ิงขึ้น ซ่ึงจากการสอบถามผูปกครองกวา 13,500 คน ท่ี

เขารวมงานเด็กฉลาดชวยแมดูฉลากพบวา รอยละ 90 เห็นดวยกับการใหติดฉลากอยางงายบน

ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวทุกชนิด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2549) 

 ปญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยท่ีเกิดขึ้นดังกลาว ทําใหตระหนักไดวาเปนส่ิงท่ีตอง

ไดรับการแกไขอยางเรงดวน โดยเนนไปท่ี “การสรางเสริม” มากกวา “ซอมแซม” เนื่องจากการ

สรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก และมีประโยชนสูงสุด เพราะการสราง

เสริมสุขภาพนั้นใชงบประมาณนอยแตไดผลมากในระยะยาว ไมเหมือนกับการรักษาโรคซ่ึงเปน

การแกปญหาท่ีปลายเหตุ และอาจชวยไมไดมากนัก การมีสุขภาพท่ีดีขึ้นอยูกับตัวของเราเองเปน

สวนใหญ นอกเหนือจากกรรมพันธุซ่ึงมีสวนเกี่ยวของดวยสวนหนึ่ง เชน ถาบิดามารดาหรือเครือ

ญาติมีประวัติเปนโรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ ผูนั้นอาจมีสิทธ์ิเปนโรคนี้มากกวาผูท่ีมีบิดามารดา

หรือเครือญาติท่ีไมเปนโรคตาง ๆ เหลานี้  ดังนั้น ส่ิงท่ีสําคัญคือ การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม การ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ไมดื่มแอลกอฮอล ไมใชสารเสพติด และการตรวจสุขภาพตามท่ีแพทย

แนะนํา 

 โรงเรียนในฐานะท่ีเปนสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางคน 

และมีหนาท่ีตามโครงสรางของระบบสังคมอันไดแก 1) ถายทอดกลอมเกลาระเบียบแบบแผน 

กฎเกณฑหนาท่ีทางสังคม 2) ถายทอดคุณคามรดกทางวัฒนธรรม 3) ถายทอดความรู ทักษะ ความ

ชํานาญ และ 4) ถายทอดคานิยม และความเช่ือ จึงเปนท่ีคาดหวังวาโรงเรียนจะตองเปนศูนยกลาง

การพัฒนาดานสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเกิดจากขอเสนอแนะของคณะผูเช่ียวชาญดานการ

สงเสริมสุขภาพ และสุขศึกษาขององคการอนามัยโลก ท่ีตองการปรับเปล่ียนโครงสรางการ

ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน เพ่ือตอบสนองตอการปองกันปญหาสุขภาพอนามัยของ
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ประชาชนจากโรคไมติดตอ ซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้น และเพ่ือตองการใหแตละประเทศหันมาทุมเทกับ

การพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กควบคูไปกับการศึกษา  

 จะเห็นไดวาโครงการดังกลาวเปนแนวคดิท่ีมีประโยชนอยางย่ิงตอเยาวชนไทย ในการท่ีจะ

ใหเยาวชนไดเรียนรูถึงวิถีชีวิตในการสรางภาวะสุขภาพท่ีดีซ่ึงถือเปนวิธีการสรางเสริมสุขภาพอยาง

ยั่งยืน ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนวามีภาวะ

สุขภาพโดยรวมเปนอยางไร และมีปจจัยอะไรบางท่ีมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพของนักเรียน 

และเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนระหวางโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ และท่ีไมไดเขารวมโครงการดังกลาว วานักเรียนของโรงเรียนใดจะมีภาวะสุขภาพท่ีดี

มากกวากันและมีปจจยัใดท่ีเกี่ยวของบาง ซ่ึงหากสามารถทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของ

นักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน และเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนไดแลว อาจสงผลใหนักเรียนเกิด

ความตระหนักและความเอาใจใสตอสุขภาพของตนเองมากขึ้น และชวยใหเปนขอเสนอแนะท่ีเปน

ประโยชนแกโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนานโยบาย 

และโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพของเยาวชนไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีอยูในโรงเรียนท่ีเขา

รวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีอยูใน

โรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา  

 

 1.3.1  ขอบเขตดานพ้ืนที่ 

 ศึกษาภาวะสุขภาพของนัก เรี ยน ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเฉพาะในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 

 1.3.2  ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ 

เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนท่ีเขา

รวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ
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ของนักเรียน ซ่ึงไดแก 1) พฤติกรรมการบริโภค ไดแก ประเภทของอาหารท่ีรับประทาน และ

ความถ่ีในการรับประทานอาหารประเภทตาง ๆ 2) พฤติกรรมการออกกําลังกาย 3) ความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ 4) ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร และ 5) ลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

เพศ ระดับช้ันการศึกษา คาอาหาร การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา และ

อาชีพของมารดา ลักษณะรูปรางของบิดา และลักษณะรูปรางของมารดา  

1.3.3  ขอบเขตดานประชากร 

 ศึกษาจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

 1.3.4  ขอบเขตดานระยะเวลา 

 เริ่มศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551  

 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. ทําใหทราบความเหมือนหรือความแตกตางของภาวะสุขภาพระหวางนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนท่ีอยูในโรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2. ทําใหทราบปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีอยู

ในโรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

 



บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนท่ีเขารวม

และไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร” นี้ ไดมีการประมวลเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปน

แนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยแบงออกไดดังนี ้

1. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

4. ความรูเกี่ยวกับโภชนาการ 

5. ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 

6. ความรูเกี่ยวกับโรคอวน 

7. ความรูเกี่ยวกับโรคอยากผอมของวัยรุน 

8. แนวคิดเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

9. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ 

 

 การมีสุขภาพดีถือเปนความปรารถนาสูงสุดของมนุษย เม่ือพระใหพรวา “อายุ วัณโณ สุขัง 

พลัง” นั้นมีความหมายเกี่ยวกับสุขภาพท้ังส้ิน กลาวคือ “อายุ” หมายถึง การเปนผูมีอายุยืนเพราะ

สุขภาพดี ปราศจากโรคภัย “วัณโณ” หมายถึง มีผิวพรรณดี ไมโลหิตจาง “สุขัง” หมายถึง การมี

ความสุขหรือสุขภาวะคือการมีสุขภาพดี และ “พลัง” หมายถึง การมีกําลังท่ีสะทอนถึงการมีสุขภาพ

ดี ดังนั้น พรพระในขอนี้จึงเปนมงคลของชีวิตท่ีเกี่ยวกับสุขภาพอยางย่ิง 
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นอกจากนี้คติท่ีเกี่ยวกับสุขภาพก็มีมาตั้งแตโบราณแลว คนจีนเรียกพระจักรพรรดิวา “บวน

สวย” หรือ “พระหม่ืนป” อันหมายถึงขอใหพระองคมีสุขภาพดีมีพระชนมายุยืนนาน และใน

พระราชวังยังมีสัญลักษณตาง ๆ ท่ีส่ือความหมายถึงความมีอายุยืน เชน เตา นกกระเรียน เปนตน

และเพ่ือใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของการมีสุขภาพท่ีดี เราจึงควรรูถึงความหมายของ

สุขภาพดวยเชนกัน 

 

2.1.1  ความหมาย 

 องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดนิยามคําวา “สุขภาพ” วา

หมายถึง สภาพแหงความสมบูรณของรางกาย จิตใจและการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยดี มิใช

เพียงแตความปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และทุพพลภาพเทานั้น (จรินทร ธานีรัตน, 2523: 2) 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1201) ใหความหมายคําวา สุขภาพ หมายถึง 

ภาวะท่ีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เชน อาหารเพ่ือสุขภาพ การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 ประเวศ วะสี (2543: 4-5) ไดขยายนิยามคําวา สุขภาพ ขององคการอนามัยโลกวาเปน1) สุข

ภาวะที่สมบูรณทางกาย หมายถึง รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง คลองแคลว มีกําลัง ไมเปนโรค ไม

พิการ มีเศรษฐกิจหรือปจจัยท่ีจําเปนพอเพียง ไมมีอุปทวันตราย มีส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมสุขภาพ คํา

วา “กาย” ในท่ีนี้หมายถึงทางกายภาพดวย 2) สุขภาวะที่สมบูรณทางจิต หมายถึง จิตใจท่ีมีความสุข 

รื่นเริง คลองแคลว ไมติดขัด มีความเมตตา สัมผัสกับความงามของสรรพส่ิง มีสติ มีสมาธิ มีปญญา 

รวมถึงการลดความเห็นแกตัวลงไปดวย 3) สุขภาวะที่สมบูรณทางสังคม หมายถึง มีการอยูรวมกัน

ดวยดี มีครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มี

สันติภาพ มีความเปนประชาสังคม มีระบบบริการท่ีดี และระบบบริการเปนกิจการทางสังคม และ 

4) สุขภาวะที่สมบูรณทางจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาวะท่ีเกิดขึ้นเม่ือทําความดี หรือจิตสัมผัสกับส่ิง

ท่ีมีคุณคาอันสูงสงหรือสูงสุด เชน การเสียสละ การมีความเมตตา กรุณา การเขาถึงพระรัตนตรัย 

หรือการเขาถึงพระผูเปนเจา เปนตน ความสุขทางจิตวิญญาณเปนความสุขท่ีไมระคนอยูกับ

ความเห็นแกตัว แตเปนสุขภาวะท่ีเกิดขึ้นเม่ือมนุษยหลุดพนจากความมีตัวตน (Self transcending) 

จึงมีอิสรภาพ มีความผอนคลายอยางย่ิง เบาสบาย มีความปติแผซานท่ัวไป มีความสุขอันประณีต

และลํ้าลึก หรือมีความสุขอันเปนทิพย สบายอยางย่ิง สุขภาพดีอยางย่ิง มีผลดีตอสุขภาพทางกาย 

ทางจิต และทางสังคม  

 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2545: 75) ใหความหมายของ สุขภาพ หรือ สุขภาวะวา คือภาวะ

แหงสุข ภาวะแหงความเปนปกติของชีวิต ท้ังดานกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ตั้งแตเกิด ดํารงอยู เจ็บปวย 

และตาย ท้ังในฐานะปจเจกบุคคลและสังคม 
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 นิตยา ตั้งชูรัตน (2529: 5) ใหความหมายของ สุขภาพ วาหมายถึง ภาวะของความสมบูรณ

ของรางกายและจิตใจรวมถึงการดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี และคําวาสุขภาพนี้มิใชจะหมายถึงแต

เพียงปราศจากโรคภัยหรือทุพพลภาพเทานั้น 

 วิชิต เนติวิวัฒน (2543: 4) ใหความหมายของ ภาวะสุขภาพ วาหมายถึง สภาพรางกายใน

ชวงเวลาหนึ่งของบุคคลซ่ึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการขั้นพ้ืนฐาน ถือเปนความ

สมบูรณของรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมในสังคม 

 จรินทร ธานีรัตน (2523: 2) ใหความหมายของ สุขภาพกาย (Physical Health) วาหมายถึง

สภาพท่ีดีทางรางกาย อวัยวะสวนตาง ๆ อยูในสภาพท่ีมีความสมบูรณแข็งแรงสามารถทํางานได

เปนปกติ และมีความสัมพันธกันทุกสวนเปนอยางดี และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานดวย 

 กฤษณา กาเผือก (2541: 6) ใหความหมายของ ภาวะสุขภาพ วาหมายถึง การรับรูความรูสึก

ตออาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับรางกายในอวัยวะและระบบตาง ๆ ไดแก อาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับตา 

ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบการไหลเวียน ระบบกลามเนื้อ และระบบ

ประสาท เปนตน 

 เจิดศรี ขจรศักดิ์ (ม.ป.ป.: 2) ใหความหมายของ สภาวะสุขภาพอนามัย วาหมายถึง ความ

ครอบคลุมบริการพ้ืนฐาน สถานะสุขภาพ พฤติกรรมอนามัย และสถานะภาพการอยูอาศัยของ

ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

 ลาวรรณ ตั้งอําพรทิพย (2548: 7-8) ใหความหมายของ พฤติกรรมสุขภาพ วาหมายถึง การ

ปฏิบัติท่ีมีผลตอสุขภาพของตนเอง ไดแก ดานสุขวิทยาสวนบุคคล ดานการปองกันปญหาสุขภาพ 

ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานอารมณและความรูสึก ดานการไดรับการตรวจ

สุขภาพ ดานภาวะการเจ็บปวยดวยโรค/สาเหตุของโรคท่ีสามารถปองกันได ดานการมีปญหาตาง ๆ 

ดานการเลือกบุคคลเพ่ือขอรับคําปรึกษาเหมาะสม และดานภาวะโภชนาการ 

 ประดิษฐ นาทวิชัย (2540: 5) ใหความหมายของ ภาวะสุขภาพ วาหมายถึง สภาพความ

สมบูรณของรางกาย ซ่ึงประเมินไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  สรุปไดวา ภาวะสุขภาพ หมายถึง ภาวะความสมบูรณของรางกายท่ีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

และภาวะความสมบูรณของจิตใจและอารมณท่ีราเริงแจมใส  ซ่ึงทําใหสามารถประกอบกิจกรรม

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

 

 2.1.2  ความสําคัญของสุขภาพ 

 การมีสุขภาพดีมีรางกายแขง็แรงจะทําใหมีการดํารงชีวิตอยางปกติสุข การพัฒนาของสมอง

เปนไปอยางปกติ และสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ คนเรามักจะมองไมเห็น
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ความสําคัญของสุขภาพอนามัย จนกวาจะมีการเจ็บปวยเกดิขึ้น ดังนั้นการท่ีจะอธิบายหรือช้ีแจงให

เห็นความสําคัญของสุขภาพ จึงมักจะใหคําอธิบายในลักษณะท่ีวา เม่ือเกิดสุขภาพไมดีแลวจะเกิด

ผลเสียตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติอยางไรบาง การมีสุขภาพไมดีมีผลเสียดังนี้ 

(นิตยา ตั้งชูรัตน, 2529: 5-7) 

  1. ความเจ็บปวยทําใหเกิดความยากจน เนื่องจากตองเสียเงินไปในการเดินทาง 

และคาใชจายในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอยางย่ิงประชาชนสวนใหญของประเทศมักนิยม

เดินทางไปรับการรักษาในจังหวัดหรือเมืองใหญ ๆ แทนท่ีจะรับบริการการรักษาพยาบาลในสถาน

บริการท่ีใกลบานตนเอง เชน สถานีอนามัย ท้ังนี้เนื่องจากขาดศรัทธาหรือความเช่ือม่ันในบุคลากร

หรือเวชภัณฑท่ีมีอยู นอกจากตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลแลว ยังสูญเสียรายไดท่ีควรจะ

ไดอีกดวย  

  2. ทําใหการเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก กลาวคือ การพัฒนารางกายและสมอง

เปนไปไมเต็มท่ี ทําใหการเรียนรูเปนไปไมไดดีเทาท่ีควร  

  3. ความเจ็บปวยทําใหครอบครัวอยูในภาวะวิตกกังวล ขาดความอบอุนในกรณีท่ี

บิดามารดาเจ็บปวย หรือเด็กเจบ็ปวยเอง ทําใหเปนปญหาครอบครัวหรือสังคมตอไปได ในกรณีท่ี

เปนการเจ็บปวยเรื้อรัง หรือตองพิการชวยเหลือตนเองไมได 

  4. สังคมตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น เม่ือมีความเจ็บปวยมากขึ้น ประเทศชาติก็จะตอง

ผลิตบุคลากรทางการแพทยและอนามัย ตองสรางสถานบริการ เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล เพ่ิม

มากขึ้น ตลอดจนเวชภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือ ซ่ึงคาใชจายนี้ก็มาจากภาษีอากรนั่นเอง 

  5. เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ กลาวคือ คนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการ

พัฒนาประเทศ ถาคนในประเทศมีรางกายไมสมบูรณแข็งแรง ออนแอ ขี้โรค ขาดอาหาร โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในเด็กท่ัวไปจะเปนอุปสรรคสําคัญในการเจริญเติบโตของสมอง เปนปญหาในดานคุณภาพ

ของคนตอไป การพัฒนาประเทศจะทําไดยาก 

 ถาอนามัยสวนบุคคลดีก็จะชวยใหมีความตานทานโรคสูง โอกาสเปนโรคตดิตอตาง ๆ ยาก

ขึ้น เชน ถารักษาอนามัยของผมและผิวหนังเปนอยางดีแลว ก็จะชวยปองกันไมใหเปนเหา หรือเปน

โรคผิวหนัง เชน หิด กลาก เกล้ือน โรคทางเดินอาหาร หรือโรคหวัด ไอ เหลานี้จะเปนกันนอยลง 

 ถาสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีอนามัยสวนบุคคลดี ก็จะทําใหครอบครัวนั้นเปนครอบครัว

ท่ีมีอนามัยดี และถาทุกครอบครวัมีอนามัยดีก็จะสงผลใหชุมชนมีอนามัยดีไปดวย การจะมีอนามัย

ของครอบครัวดีนั้นจะตองมีการรักษาอนามัยมาตั้งแต เด็ก ทําใหเด็กมีทัศนคติท่ีดีตอการรักษา

สุขภาพ ซ่ึงตองมีการปฏิบัติตนดังนี ้
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1. ดูแลตนเอง 

   1.1 รักษาความสะอาดของรางกายทุกสวน เชน หนา ตา มือ เทา เล็บมือ 

เล็บเทา ปาก ฟน และผม 

   1.2 กินอาหารท่ีมีประโยชน เชน ฝกใหกินผัก  ผลไม ไข เนื้อสัตว 

ตลอดจนไมกินส่ิงท่ีไมเปนประโยชนและเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ลูกกวาด ลูกอม น้ําอัดลม 

ของหมักดอง อาหารใสสี 

   1.3 ปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรค เชน ไมเลนตากแดด ตากฝน ไมอาบน้ํา

หลังจากเลนมาเหนื่อย ๆ หรือหลังกินอาหารอ่ิมใหม ๆ การใชชอนกลางเม่ือกินอาหารรวมกับคน

อ่ืน การใชผาเช็ดหนาปดปากเวลาไอหรือจาม 

   1.4 รูจักระงับอารมณโกรธ เกลียด และไมพยาบาท รูจักใหอภัยผูอ่ืน 

  2. จัดส่ิงแวดลอมรอบตัวใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม ไดแก การรักษาความสะอาด

ของบานและบริเวณบาน การระมัดระวังเวลาเลน ไมเลนไพ ไมเลนของมีคม ตลอดจนการปองกัน

อุบัติเหตุภายในบาน 

 

 2.1.3  องคประกอบที่ชวยใหบุคคลมีสุขภาพดี 

 คนท่ีมีสุขภาพดี หมายถึง ผูท่ีมีสุขภาพอยูในเกณฑปกติท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

บุคคลใดมีสุขภาพดีจะตองมีความแข็งแรงท่ีสังเกตเห็นไดชัดเจน ไมทุพพลภาพและมีความสามารถ

ในการปรับตัวใหเขากับเหตุการณและส่ิงแวดลอม และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยดี (นิตยา ตั้งชู

รัตน, 2529: 8) 

 ลักษณะของผูมีสุขภาพดีหรืออยูในเกณฑปกติควรมีลักษณะดังนี้ 

  1. รางกายมีความสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและความพิการ 

  2. การเจริญเติบโตเปนไปอยางปกติ หู ตา ฟน ผิวหนัง เปนปกติ 

  3. รางกายมีความแข็งแรงไมเหนื่อยงาย 

  4. การนอนหลับและพักผอนเปนไปอยางปกติ นอนหลับสนิท และต่ืนนอนอยาง

สดช่ืน 

  5. ระบบการยอยอาหารและขับถายทํางานตามปกต ิ

  6. มีอารมณม่ันคง ควบคุมอารมณไดดี ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม สังคมและ

สถานการณตาง ๆ ไดด ี

  7. มีความกระตือรือรน ไมทอแทเหนื่อยหนายหมดหวังในชีวิต 

  8. มีความราเริงไมเครงเครียด มีอารมณขัน มองโลกในแงด ี
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  9. มีความเปนตัวของตัวเองและมีเหตุผล มีความสามารถในการตัดสินใจ 

 การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพดีไดนั้น ยอมมีองคประกอบหลายประการดวยกัน ดังตอไปนี้ 

(จรินทร ธานีรัตน, 2523: 3-6) 

  1. อาหาร อาหารเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดท่ีชวยใหบุคคลมีสุขภาพดี อาหารท่ี

มีคุณคาไดสัดสวนและถูกตองตามหลักโภชนาการแลว ยอมจะชวยสงเสริมการเจริญเติบโต ชวย

ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอและใหพลังงานแกรางกาย และกระตุนใหรางกายทํางานเปนปกติและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2. การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ กิจกรรมทางพลศึกษาและกีฬาชวยใหบุคคลมี

สุขภาพดี สามารถกระตุนใหระบบตาง ๆ ของรางกายทํางานเปนปกติ และเพ่ิมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การออกกําลังกายจึงเปรียบเสมือนอาหารและยาวิเศษอยางหนึ่งสําหรับรางกายของมนุษย สมดังคํา

ของครูเทพท่ีวา “กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ” สําหรับรางกายของคนเรา 

  3. พันธุกรรม ลักษณะตาง ๆ ท่ีถายทอดมาจากบิดามารดาหรือบรรพบุรุษ ยอมเปน

รากฐานแหงชีวิตสวนหนึ่งของบุคคลในแงสุขภาพ เชน บิดามารดาเปนผูมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง

สมบูรณเปนพ้ืนฐาน ลูกท่ีคลอดออกมายอมมีโอกาสท่ีจะเปนผูมีสุขภาพดีเยี่ยงบิดามารดาของเด็ก

คนนั้น 

  4. ส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัวบุคคลท้ังท่ีเปนกายภาพและจิตใจ ยอมมีผล

ตอสุขภาพของบุคคลไมวาจะเปนส่ิงแวดลอมท่ีทํางานหรือท่ีบาน จะเปนเพ่ือนรวมงาน ลักษณะงาน 

สถานท่ีพักผอน เวลาพักผอนนอนหลับ สถานท่ีเลนกีฬาออกกําลังกาย มีลักษณะเอ้ืออํานวยเพียงใด 

ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอสุขภาพของบุคคลท้ังส้ิน 

  5. ความปราศจากโรคภัยไขเจ็บและอุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บ และอุบัติเหตุ เปนบอ

เกิดแหงความเส่ือมโทรมของสุขภาพ ฉะนั้นการท่ีบุคคลใหความระมัดระวังมิใหอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

และปองกันมิใหโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียนจะชวยใหบุคคลมีสุขภาพสมบูรณขึ้น 

  6. ลักษณะงานอาชีพ งานอาชีพบางชนิดไมสงเสริมกลับบ่ันทอนสุขภาพ ทําให

สุขภาพออนแอและเส่ือมโทรมลงได ฉะนั้นการเลือกงานตองคํานึงถึงสุขภาพดวยเพราะจะไมได

เปนเคร่ืองบ่ันทอนสุขภาพของคนเราได 

  7. การขจัดความวิตกกังวล ความกังวลใจทําใหสุขภาพจิตไมปกติ การท่ีบุคคล

สามารถขจัดความขัดแยงในใจ (Conflict) หรือความคับของใจ (Frustration) อันทําใหปราศจาก

ความกังวลใจ ทําใหจิตใจสบาย เบิกบานและแจมใส เปนผลทําใหสุขภาพทางกายและทางจิตดีไป

ดวย 

  8. งดดื่มสุราและเสพของมึนเมา สุราและของมึนเมาทุกชนิดจะเปนตัวเรงใหหัวใจ
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ทํางานมากขึ้น เสนโลหิตขยายตัวมากขึ้น หัวใจเตนแรงขึ้น ถาดื่มมากเกินไปการทํางานและการสูบ

ฉีดโลหิตเปล่ียนไปทําใหระบบการทํางานไมเปนปกติและทําลายระบบอวัยวะภายใน เชน โรค

กระเพาะ โรคตับแข็ง และทําลายระบบประสาท โรคอวน (Obesity) และทําใหเกิดโรคแทรกซอน

อ่ืนอีกไดหลายชนิด ทําใหสุขภาพเส่ือมโทรมและทําลายชีวิตในท่ีสุด การงดดื่มสุราจะทําใหสุขภาพ

รางกายแข็งแรงดียิ่งขึ้น 

  9. งดสูบบุหร่ี บุหรี่มีสารพิษนิโคตินทําลายสุขภาพอยางรายแรงแตเปนไปอยาง

เช่ืองชา บุหรี่ทําใหเกิดผลเสียแกรางกายหลายอยาง เชน ไอ ออนเพลีย หายใจถ่ี อาหารไมยอย เจ็บ

หนาอก ปวดทอง ฯลฯ ลวนแตทําลายสุขภาพท้ังส้ิน และทําใหเกิดโรครายแรงอ่ืน ๆไดอีก ฉะนั้น

การไมสูบบุหรี่เปนการปฏิบัติตนท่ีถูกตองและชวยยืดชีวติของตนเองดวย 

  10. การพักผอนและนอนหลับตามท่ีรางกายตองการ รางกายตองการพักผอน

หลังจากทํางานหนักมาตลอดท้ังวันไดผอนคลายความเครียดและทําใหจิตใจเบิกบาน สวนการนอน

หลับนั้นเปนส่ิงจําเปนท่ีอวัยวะตาง ๆ ตองการพักหรือทํางานเบาลง ส่ิงท่ีมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย

ตองการนอนหลับท่ีเพียงพอประมาณวันละ 7-8 ช่ัวโมง ยอมจะทําใหสุขภาพสมบูรณและชวยให

ชีวิตยืนยาวนาน บางคนใชชีวิตหักโหมเกินไป เวลาหลับนอนไมเพียงพอ ผลก็ตรงขามกลาวคือ 

สุขภาพเส่ือมโทรมและชีวิตส้ันกวาเทาท่ีควรจะเปน 

 ฉะนั้นผูท่ีหวังจะใหมีรางกายแข็งแรงสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวนาน เห็นควรปฏิบัติตาม

คําแนะนําดังกลาวขางตน หรือหากตองการจะมีชีวิตท่ีสุขสมบูรณควรปฏิบัติอยางนอย ๆ ตามหลัก

สุขภาพเบ้ืองตนหรือท่ีเรียกวา “สุขบัญญัติ” (Rules of health) 10 ประการ ดังนี้ 

  1. อาบน้ําทุกวันอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 

  2. แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 

  3. นอนใหเพียงพอในท่ีท่ีมีอากาศถายเทไดด ี

  4. ควรดื่มน้ํานมมาก ๆ ไมควรดื่มกาแฟ 

  5. พยายามรับประทานไข ผักสด และผลไมมาก ๆ  

  6. ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 4 แกว 

  7. เลนกีฬาหรือออกกําลังกายกลางแจงทุกวัน 

  8. ถายอุจจาระทุกวนัและใหเปนเวลา 

  9. พยายามหลีกเล่ียงโรคติดตอ 

  10. ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ 

 สุขบัญญัติ 10 ประการนี้ จะเกิดประโยชนตอสุขภาพก็ตอเม่ือไดรับการปฏิบัติอยาง

สมํ่าเสมอและจริงจัง และเม่ือทุกคนเห็นวาสุขภาพเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต ทุกคนจะตอง
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เรียนรูสุขภาพและจะตองปฏิบัติตนใหถูกตามหลักสุขภาพนั้น จึงจะไดช่ือวาเปนผูมี “อนามัย” ด ี

 

2.1.4  ปญหาสุขภาพของวัยรุน 

 นิตยา ตั้งชูรัตน (2529: 68) กลาววา วัยรุนแบงเปนสองระยะคือ วัยรุนตอนตน เริ่มตั้งแต

ระยะ 13-17 ปในเด็กหญิง และ 14-17 ปในเด็กชาย สวนวัยรุนตอนปลายคือชวงอายุ 17-20 ป ท้ังนี้

การแบงวัยรุนออกเปนสองระยะเนื่องจากชวงวัยนี้ยาวหลายป และในระยะตน ๆ และระยะทาย ๆ 

ของวัยเด็กก็มีลักษณะแตกตางกันมาก 

 ปญหาสุขภาพของวัยรุนท่ีมักจะพบเสมอคือ ปญหาโภชนาการ ซ่ึงไดแก 

1. อวนเกินไป เด็กในวัยนี้มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จึงมีความตองการอาหาร

เพ่ิมมากขึ้น เด็กวัยนี้จะกินอาหารมาก และมักจะหิวบอย บางคนจึงขาดการยับย้ัง ทําใหกินอาหาร

มากเกินไป ทําใหอวนไดงาย 

2. ผอมเกินไปและโรคโลหิตจาง เด็กวัยนี้รักสวยรักงาม และสนใจหวงใยตัวเองมาก 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องบุคลิกภาพ จึงทําใหบางคนกลัวอวนจึงพยายามอดอาหาร การอดอาหารใน

วัยนี้ จะทําใหรางกายขาดอาหารไดงาย เพราะเปนชวงระยะท่ีรางกายตองการอาหารเพ่ิมขึ้น ท้ัง

โปรตีน แคลเซียม เหล็ก และแคลอรี ประกอบกับเด็กในวัยนี้มีกิจกรรมและมีการออกกําลังกายมาก

ขึ้นกวาวัยกอน ๆ ในเด็กหญิงท่ีเริ่มมีประจําเดือน ถาเดิมมีปญหาโลหิตจางอยูแลวเล็กนอย ถามาอด

อาหารและตองเติมเลือดเปนประจําทุกเดือนดวย ก็จะทําใหเปนโรคโลหิตจางไดงาย 

ดังนั้นจะเห็นไดวา การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพดีหรือไมดี ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน

ดวยกัน ไดแก 1) การดูแลสุขภาพดวยตนเอง เชน การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและถูก

หลักโภชนาการ การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ การหลีกเล่ียงสารเสพติด การพักผอนอยางเพียงพอ 

และการจัดการกับความเครียด 2) การถายทอดพันธุกรรมจากบิดามารดาและบรรพบุรุษ ซ่ึงอาจทํา

ใหเกิดโรคตาง ๆ ท่ีสามารถถายทอดทางพันธุกรรมอยางหลีกเล่ียงไมได และ 3) สภาพแวดลอม

รอบตัวในสถานท่ีตาง ๆ เชน ท่ีโรงเรียน และท่ีบาน เปนตน ซ่ึงองคประกอบตาง ๆ เหลานี้จะเปน

ปจจัยสําคัญในการบงบอกภาวะสุขภาพของเด็กได 

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 

พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของอินทรีย (Organism) หรือส่ิงมีชีวิต การกระทําท่ีวานี้

รวมทั้งการกระทําท่ีเกิดขึ้นท้ังท่ีผูกระทํารูสึกตัวและไมรูสึกตัวในขณะกระทํา และยังหมายรวมท้ัง

การกระทําท่ีสามารถสังเกตไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม โดยมากนักจิตวิทยาจะแบงพฤติกรรม
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ออกเปน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึง การกระทําท่ีผูอ่ืนสามารถ

สังเกตไดโดยตรง เชน รองไห ยิ้ม วิ่ง พูด ฯลฯ และพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง 

การกระทําท่ีผูอ่ืนสังเกตไมไดโดยตรง เชน หิว เพลีย เสียใจ ฯลฯ สวนมากเปนพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับ

กระบวนการทํางานภายในสมอง ถาตองการจะสังเกตพฤติกรรมภายในตองอาศัยการกระตุนหรือ

จัดส่ิงแวดลอมใหเจาของพฤติกรรมแสดงออกมาเปนพฤติกรรมภายนอก (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 

2549: 14) 

 พฤติกรรม แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2549: 5-6) 

 1. พฤติกรรมแบบโมลาร (Molar Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีสังเกตไดจากการเห็น การได

ยิน โดยไมจําเปนตองอาศัยเครื่องมือชวย เชน กระโดดดีใจเม่ือไดรับความสําเรจ็ วิ่งหนีเหมือนมีคน

ไลตี เปนการแสดงพฤติกรรมพอใจหรือตกใจกลัวของมนุษย เปนตน 

 2. พฤติกรรมแบบโมเลกุลา (Molecular Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีคนอ่ืนไมอาจสังเกตได

ดวยตาเปลา ตองใชเครื่องมือชวย เชน คล่ืนสมอง การเตนของหัวใจ ความดันโลหิต แรงตานทาน

ไฟฟาท่ีผิวหนัง การเคล่ือนไหวของกลามเนื้อหรือตอมตาง ๆ เปนตน 

 พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีมนุษยแสดงออกอาจแปลความหมายหรืออธิบายไดหลายรูปแบบ ซ่ึง

ลวนแตมีเหตุผลท้ังส้ิน ท้ัง ๆ ท่ีเกิดจากการกระทําอยางเดียวกัน ตัวอยางเชน นายสรยุทธเดินไปซ้ือ

กาแฟเย็นท่ีรานสิงหดําไลบารี่ อาจเปนพฤติกรรมท่ีอธิบายไดวา 

 แบบแรก นายสรยุทธถูกกระตุนดวยแรงขับ (Drive) ภายในรางกายทําใหเกิดกระหายน้ํา จึง

เดินไปซ้ือกาแฟเย็นเพ่ือดื่มบรรเทาความกระหาย ซ่ึงเปนสาเหตุมาจากรางกาย 

 แบบท่ีสอง นายสรยุทธเดินไปซ้ือกาแฟเย็น เพราะคนขายนารัก สะดุดตา ทําใหอยากรูจัก 

อยากพูดคุยดวย จึงเดินไปซ้ือกาแฟเย็น ซ่ึงเปนสาเหตุมาจากอารมณความรูสึกท่ีมีตอคนขายกาแฟ

เย็น 

 แบบท่ีสาม นายสรยุทธมีความตั้งใจอยางอ่ืนไวในใจอยูแลวเปนตนวา ขณะรอปริศนาแฟน

สาวเลิกเรียน คิดวาเธอคงจะเหนื่อยจากการเรียน รอนและกระหายน้ํา จึงเดินไปซ้ือกาแฟเย็นเตรียม

ไวใหเธอดื่ม จะไดสดช่ืนขึ้น และเปนการทําคะแนนความประทับใจใหเกิดแกเธอเพ่ิมมากขึ้น 

สวนพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับสุขภาพนั้น ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 155 – 156) 

นักจิตวิทยาสังคม ไดใหความหมายของพฤติกรรมสุขภาพไว 3 แนวทาง ไดแก 1) การแกไขปญหา 

การบําบัดรักษาโรค เปนการปฏิบัติในเชิงรับ เม่ือเกิดโรคจึงหาทางบําบัดรักษาใหหายจากการเปน

โรค ตอมาการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขพบวา สาเหตุของการเกิดโรคท่ีสําคัญบางโรคเกิด

จากการสงผลรวมกันของสาเหตุทางสังคม สาเหตุจากสภาพแวดลอม สาเหตุทางพฤติกรรม และ

สาเหตุทางชีวภาพของบุคคล เชน โรคความดันโลหิตสูง เกิดจากพฤติกรรม และนิสัยท่ีไมเหมาะสม
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ของบุคคลดวย เชน การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ดังนั้นการแพทยและสาธารณสุข จึงเริ่มปฏิบัติการ

ทางดานการปองกันโรค ซ่ึงเปนแนวทางท่ี 2) การปองกันโรค เปนการปองกันปญหาทางสุขภาพ

ใหแกประชาชน โดยการปลูกฝ ฉีดยา สรางภูมิคุมกันโรค หามเยาวชนสูบบุหรี่และหลีกเล่ียงการดื่ม

สุราและการไมบริโภคสารท่ีใหโทษอ่ืน ๆ และแนวทางท่ี 3) การเสริมสรางพฤติกรรมท่ีนา

ปรารถนาในบุคคล เพ่ือใหมีสุขภาพท่ีดีและไมเปนโรค เชน การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 

และครบตามหมวดหมู การดูแลรักษาความสะอาดของรางกายเปนประจํา เชน การแปรงฟนดวยวิธี

ท่ีถูกตอง ตลอดจนการออกกําลังกายเปนประจําทุกคน และการทําจิตใหสงบและผองใสดวยการทํา

ความดีและการทําสมาธิ นอกจากนี้ อุบล เล้ียววาริณ (2534: 31) ยังกลาววา พฤติกรรมสุขภาพ 

หมายถึง การปฏิบัติใด ๆ ท่ีมีจุดมุงหมายในการสงเสริมสุขภาพรางกายใหแข็งแรงและปองกัน

รางกายใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ พฤติกรรมสุขภาพสามารถแยกออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Behavior) ซ่ึงหมายถึงพฤติกรรมท่ีกระทําขึ้นเพ่ือ

สงเสริมใหรางกายมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไดแก การมีพฤติกรรมการกินท่ีถูกลักษณะ การมี

พฤติกรรมการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เปนตน และ 2) พฤติกรรมปองกันโรค (Health Protective 

Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีกระทําขึ้นเพ่ือปองกันตนใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 

ไดแก การหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การรักษาสุขภาพฟน การรับการ

ตรวจรางกายเปนประจําทุกป เปนตน 

Murdaugh and Hinshaw (1986 อางถึงใน อุบล เล้ียววาริณ, 2534: 33) ไดวัดพฤติกรรม

สุขภาพ เชนเดียวกับ Rosenstock (1974: 38 อางถึงใน อุบล เล้ียววาริณ, 2534: 33) โดยวัดพฤติกรรม

สุขภาพ 4 ดาน คือ การออกกําลังกาย การไมสูบบุหรี่ การควบคุมอาหาร และการรักษาความสะอาด

ของรางกาย 

สรุปไดวา พฤติกรรม คือ ส่ิงท่ีผูกระทํารูสึกตัวและไมรูสึกตัว ซ่ึงการกระทํานั้นผูอ่ืน

สามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง เชน ยิ้ม รองไห ฯลฯ และผูอ่ืนสังเกตไมไดโดยตรง เชน หิว เพลีย 

เสียใจ ฯลฯ สวนในดานพฤติกรรมสุขภาพจะเกี่ยวของกับการออกกําลังกาย การไมสูบบุหรี่ การ

ควบคุมอาหาร และการรักษาความสะอาดของรางกาย 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

 

 2.3.1  ความหมาย 

ทัศนคติมาจากศัพทภาษาละตินวา “aptus” หมายความวา “เหมาะเจาะ (Fitness)” หรือการ

ปรับใหเหมาะ (Adaptation) ในทางจิตวิทยาถือวาทัศนคติเปนตัวแปรหนึ่งท่ีไมสามารถจะ
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สังเกตเห็นไดโดยงาย แตจะตองศึกษาคนควาดวยกรรมวิธีท่ีซับซอน (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2549: 

167-168) 

 

 อยางไรก็ตาม บรรดานักจิตวิทยาสังคมตางใหนิยามคําวา “ทัศนคติ” แตกตางกันไปตาม

หลักการและจุดเนนแหงทฤษฎีของตน ดังนี ้

 Allport, G.W. (1935 อางถึงใน จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2549: 168-169) ไดรับอิทธิพลจาก

ทฤษฎีการเรียนรูพฤติกรรมนิยม จึงเนนใหเห็นวาประสบการณเดิมกอใหเกิดทัศนคติไดอยางไร 

และแสดงออกเปนพฤติกรรมไดอยางไร Allport ใหนิยามทัศนคติ โดยอธิบายความหมายจําแนก

รายละเอียดเปน 5 ลักษณะยอย ๆ คือ 

  1. เปนสภาพความพรอมทางจิตท่ีสรางขึ้นโดยรับอิทธิพลจากประสบการณ ซ่ึง

อาจแสดงออกใหเห็นไดทางพฤติกรรม เชน โกรธ เกลียด รัก ฯลฯ 

  2. เปนความพรอมท่ีจะตอบสนอง คือเม่ือมีทัศนคติท่ีดีหรือไมดีตอส่ิงใดก็พรอมท่ี

จะตอบสนองตอส่ิงนั้นตามลักษณะของทัศนคติท่ีเกิดขึ้น เชน ชอบวิชาจิตวิทยาสังคม ก็มีความ

ตองการท่ีจะเรียนหรือสนใจวิชาจิตวิทยาสังคมอยูเสมอ 

  3. เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นเปนกลุมและจัดระเบียบไวแลวในตัวเอง คือเม่ือเกิดทัศนคติตอ

ส่ิงใดแลวก็จะเกิดตอเนื่องกัน และจะติดตามมาดวยพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธกัน เชน โกรธก็จะ

หนาบ้ึง หนางอ เปนตน 

  4. เปนส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ หมายความวาประสบการณมีสวนชวยในการ

สรางทัศนคติไดดีหรือไม 

  5. เปนพลังสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 ในทางตรงกันขาม Kerch และ Crutchfield (1948: 52 อางถึงใน จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 

2549: 169) เนนเรื่องการเรียนรูของแตละบุคคลท่ีเกิดจากการรับรู กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ผลรวม

ของกระบวนการท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจ อารมณ การรับรู และการตระหนักถึง ซ่ึงกระบวนการนี้เปน

ผลมาจากประสบการณของแตละบุคคล จะเห็นไดวานิยามนี้ไมเนนพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ

บุคคล (Overt Behavior) แตเนนประสบการณเฉพาะสวนบุคคลเปนสําคัญ 

 นอกจากนี้ Thurstone (อางถึงใน จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2549: 169) อธิบายวา ทัศนคติเปน

ระดับมากนอยของความรูสึกในดานบวกท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดก็ตาม เชน ส่ิงของ บุคคล องคการ 

เครื่องแบบ ทหาร ฯลฯ ซ่ึงผูรับรูสามารถบอกความแตกตางไดดวยวา เห็นดวย หรือไมเห็นดวย 

 สรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความเช่ือของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดย

การตอบสนองจะแสดงออกในลักษณะชอบหรือไมชอบ 
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2.3.2  องคประกอบของทัศนคติ 

การท่ีผูคนมีทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งไมวาจะเปนวัตถุส่ิงของ ความคิด หรือบุคคลก็ตาม 

Sears, Peplau และคณะ (1991: 136-139 อางถึงใน จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2549: 170-171) อธิบายวา 

ทัศนคติลวนแตประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ประการ คือ ความรู (Cognitive) ความรูสึก (Affective) 

และพฤติกรรม (Behavior) กลาวคือ 

2.3.2.1 องคประกอบดานความรู (Cognitive Component) 

ประกอบดวยองคความรูท้ังมวลท่ีบุคคลมีอยู หรือประสบการณเดิมเกี่ยวกับส่ิงท่ี

เปนเปาหมายของทัศนคติ (Attitude Object) และไดรับรูขอเท็จจริง ไดรับความรู รวมถึงความเช่ือ

ตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นเพ่ิมเติม 

2.3.2.2 องคประกอบดานความรูสึก (Affective or Evaluative Component) 

ประกอบดวยความรูสึกและอารมณของบุคคลนั้นตอเปาหมายของทัศนคต ิซ่ึงเปน

การประเมินคาความรูสึกเชิงบวก ไดแก ชอบ พอใจ เห็นใจ หรือความรูสึกเชิงลบ ไดแก ไมชอบ ไม

พอใจ กลัว รังเกียจ ซ่ึงจะสอดคลองกับองคประกอบดานความรูเกี่ยวกับส่ิงนั้น 

2.3.2.3 องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) 

ประกอบดวยความพรอมของบุคคลท่ีจะตอบสนอง (Readiness to respond) หรือ

แนวโนมท่ีจะแสดงออก (Tendency to act) ตอเปาหมายของทัศนคติเม่ือมีการประมวลความรู และ

ประเมินคาความรูสึกตอส่ิงนั้นแลว โดยพฤติกรรมจะแสดงออกได 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรม

ทางบวก ไดแก ยอมรับ สนับสนุน เขาใกล ชวยเหลือ สงเสริม และพฤติกรรมทางลบ ไดแก การ

ทําลาย ขัดขืน ตอสู ถอยหนี ฯลฯ 

 

2.4  ความรูเกี่ยวกับโภชนาการ 

 

“อาหารคือตัวเรา” คํากลาวนี้เปนจริงเสมอมา เพราะส่ิงตาง ๆ ท่ีประกอบขึ้นเปนตัวเรานั้น 

ลวนมาจากอาหารท่ีเรากินเขาไป เริ่มตั้งแตอยูในทองแมเราไดอาหารจากแมท่ีกินเขาไปเพ่ือสราง

โครงรางเลือดเนื้อใหเปนตัวเรา จนกระทั่งคลอดออกมาเปนทารก เด็ก เติบโตเปนผูใหญจนถึงวัย

ผูสูงอายุ เราตองกินอาหารทุกวัน เพราะอาหารไมเพียงแตจะนําไปประกอบเปนสวนตาง ๆ ของ

รางกายเทานั้น แตยังทําใหชีวิตดํารงอยูไดอยางปกติสุข หรือมีภาวะโภชนาการท่ีดี แตถาหากกิน

อาหารไมถูกตอง เพียงพอ ก็จะทําใหเราเกิดปญหาโภชนาการได (กรมอนามัย.  กองโภชนาการ, 

ม.ป.ป.: 4) 
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ปจจุบัน คนไทยยังประสบปญหาโภชนาการอยูมาก ไมวาจะเปนการขาดสารอาหาร เชน 

โรคขาดโปรตีนและพลังงาน โรคขาดสารไอโอดีน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคเหลานี้

ทําใหเด็กไทยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางดานรางกายและสมองท่ีชากวาปกติและเจ็บปวยงาย 

ถาเกิดในผูใหญก็จะทําใหรางกายออนแอ สมรรถภาพในการทํางานต่ํา ในขณะเดียวกัน ภาวะ

โภชนาการเกิน กําลังเปนปญหาใหมท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อันจะนําไปสูโรคท่ีเกี่ยวของอ่ืน 

เชน โรคอวน โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เปนตน ซ่ึง

ลวนเปนสาเหตุการเจ็บปวยและเสียชีวิตของคนไทยในลําดับตน ๆ  

ในแตละวันควรไดรับสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายในปริมาณท่ีพอเพียง รับประทาน

อาหารใหครบและหลากหลายชนิด เนื่องจากในอาหารแตละชนิดมีปริมาณและชนิดของสารอาหาร

แตกตางกัน หากรับประทานอาหารประเภทเดียวเปนเวลานาน ๆ อาจทําใหเปนโรคขาดสารอาหาร

ได เกิดโรคอวนหรือมีไขมันในเลือดสูง ควรลดการบริโภคเนื้อหมู หรือเนื้อวัวติดมัน งดบริโภค

หนังไก เวนการใชน้ํามันจากสัตวและกะทิ ลดการบริโภคอาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง เชน ไขแดง 

เครื่องในสัตว กุง หอย ควรรับประทานปลามาก ๆ ผูมีความดันสูงควรงดอาหารเค็มจัด ของหมัก

ดอง เหลาและบุหรี ่(สายัณห สวัสดิ์ศร,ี 2550: 10) 

 

2.4.1  ความหมาย 

ควน ขาวหนู (2522: 1) ใหความหมายของ โภชนาการ วาโภชนศาสตรหรือโภชนาการ 

(Nutrition) เปนวิชาวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งในวิทยาศาสตรการแพทย ท่ีกลาวถึงความสําคัญของ

อาหารท่ีมีตอสุขภาพของรางกายวาอาหารชนิดใดมีสารอาหารประเภทใดบางมากนอยเพียงใด เม่ือ

บริโภคแลวจะมีการเปล่ียนแปลงและดูดซึมไปใชประโยชนตอรางกายอยางไร นอกจากนี้ยัง

กลาวถึงการปรับปรุงอาหารใหเหมาะสมกับความตองการของรางกาย การบํารุงรางกายดวยอาหาร

ชนิดตาง ๆ ทําใหรางกายเจริญเต็มท่ี มีสุขภาพดี มีการสรางและซอมแซมอวัยวะท่ีทรุดโทรม 

ควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ใหพลังงานความรอนแกรางกาย แคไหนมากนอยเพียงใด 

เวชยันต เฮงสุวนิช (2536: 6) ใหความหมายของ โภชนาการ วาเปนความตองการอาหาร 

การเปล่ียนแปลงของอาหารในรางกาย และการท่ีรางกายนําเอาสารอาหารไปใชเพ่ือความแข็งแรง

เจริญเติบโต 

วรรณวิมล ล้ิมวงษทอง (2535: 16) ใหความหมายของ โภชนาการ วาหมายถึง การ

รับประทานในปริมาณท่ีพอเหมาะและมีสารอาหารครบถวน ไดสัดสวน ตามความตองการของ

รางกายแลวเกดิการยอย การดูดซึม นําไปใชในรางกาย เพ่ือทําใหรางกายเจริญเติบโต และมีสุขภาพ

สมบูรณแข็งแรง 
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วนิดา สิทธิรณฤทธ์ิ (ม.ป.ป.: 12) ใหความหมายของ โภชนาการ วาหมายถึง อาหารท่ีมี

ประโยชนตอรางกาย ภาวะโภชนาการ (รางกาย) ของคนเราคือ ผูมีสุขภาพดี เรียกวา มีโภชนาการดี 

ผูท่ีมีสุขภาพไมดีเรียกวา ทุพโภชนาการ 

ประชุม อินทรัมพรรย (2506: 2) ใหความหมายของ โภชนาการ วาเปนวิทยาศาสตร

การแพทยแขนงหนึ่งท่ีมีความสัมพันธระหวางการบริโภคอาหาร กับสุขภาพของมนุษย เปน

วิทยาศาสตรท่ีวาดวยอาหาร สวนผสมในอาหารท่ีมีการเปล่ียนแปลงในรางกาย และนําไปใช

ประโยชนใหพลังงานและสุขภาพของรางกาย ตลอดจนการขับถายสวนท่ีไมตองการออกจาก

รางกาย 

ยรรยง ภูตระกูล (2525: 1) ใหความหมายของ โภชนาการ วาเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งท่ี

กลาวถึงเรื่องอาหาร และสารอาหารท่ีบริโภคเขาไปแลวทําใหรางกายมีสุขภาพอนามัยดีสมบูรณ

แข็งแรง และยังครอบคลุมตั้งแตการประกอบอาหาร เม่ือรางกายไดรับอาหารหรือสารอาหารแลวได

นําไปใชใหเกิดประโยชนตอรางกายเพียงใด เม่ือนําไปใชแลวสวนท่ีเหลือจะถูกจํากัดออกไปในทาง

ใดบาง เม่ือมีส่ิงมีพิษท่ีสะสมในรางกายแลวจะกําจัดไดอยางไร เม่ือขาดสารอาหารหรือรับประทาน

สารอาหารมากเกินไปจะเกิดประโยชนหรอืโทษอยางไร 

ทวี ฤกษสําราญ (ม.ป.ป.: 1) ใหความหมายของ โภชนาการ วาเปนวิทยาศาสตรท่ีศึกษา

เกี่ยวกับอาหารท่ีจะบริโภควาอาหารนั้นมีสารเคมีใดเปนสวนประกอบอยูมากนอยเพียงใด เม่ือ

บริโภคแลวอาหารนั้นจะเปล่ียนแปลงไปอยางไรบางกอนจะผานเขาสูรางกายไดเพ่ือใหรางกาย

นําไปใชประโยชน   

Powers และ Dodd (1995: 155) ใหความหมายของ โภชนาการ (Nutrition) วาเปนการศึกษา

เกี่ยวกับอาหาร และการท่ีรางกายใชประโยชนจากอาหารเหลานั้นในการผลิตพลังงานและสราง

หรือซอมแซมเนื้อเย่ือสวนตาง ๆ ของรางกาย 

Barnes et al. (1983: 106) ใหความหมายของคําวา โภชนาการ (Nutrition) วาหมายถึง การท่ี

บุคคลใชประโยชนจากอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและใชพลังงานจากอาหารเหลานั้น 

สรุปไดวา โภชนาการ เปนการศึกษาเกี่ยวกับอาหารซ่ึงประกอบดวยสารอาหารตาง ๆ ท่ี

เปนประโยชนตอรางกาย เพ่ือทําใหรางกายของเรามีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง โดยโภชนาการท่ี

สําคัญของคนไทย คือการรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในแตละวัน ดวยสัดสวนท่ีเหมาะสมใน

แตละวัย 

 

2.4.2  ความสําคัญของโภชนศาสตร 

โภชนศาสตรมีความสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษย ดังนี้ (ควน ขาวหนู, 2522: 
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3-5) 

1. ใหความเจริญเติบโตและซอมแซม คนเรานับตั้งแตปฏิสนธิในครรภของมารดา 

และคลอดออกมาเม่ือครบกําหนด จะตองมีการเจริญเติบโตเรื่อยไป ทุกสวนของรางกายจะตองมี

การพัฒนาจนกระท่ังถึงวัยท่ีรางกายหยุดเจริญ คือเปนผูใหญ การเจริญเติบโตในชวงนี้จะเปนไปได

อยางสมบูรณอยางเต็มท่ีหรือไม ขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอมซ่ึงท่ีสําคัญไดแกอาหารและโภชนาการ และ

พันธุกรรมการบริโภคท่ีถูกตองท้ังของมารดาและเด็กเองซ่ึงจะทําใหรางกายเจริญเติบโตสมบูรณ

เต็มท่ี ปจจุบันเปนท่ีรับรองกันแลววาความสูงใหญของรางกายมนุษยขึ้นอยูกับโภชนาการเปน

สําคัญ เม่ือพนวัยเจริญเติบโตเปนผูใหญแลว แมวาจะไมมีการเติบโตตอไปอีก แตก็ตองมีการ

ซอมแซมเนื้อเยื่อทุก ๆ สวนมิใหมีการชํารุดสึกหรอและทรุดโทรมไป ความสําคัญทางโภชนาการ

จึงอยูท่ีวาจะบริโภคอาหารอยางไร อายุจึงจะยนืยาว รูปรางสวยงาม และไมแกกอนวัย 

2. ใหพลังงานและความอบอุน คนเราท่ีมีชีวิตทุกคนจะตองไดรับพลังงาน เพ่ือให

การเผาผลาญภายในรางกาย (Metabolism) ดําเนินไปตามปกติ เชน หัวใจตองมีแรงเตน ปอดมีแรง

สูบฉีดโลหิต และสมองมีแรงมาเล้ียงเพื่อความสดช่ืน รวมทั้งตองมีแรงงานเพื่อการเคล่ือนไหวใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีตองออกแรงดวย นอกจากนั้นรางกายยัง

จะตองมีการปรับปรุงอุณหภูมิภายในใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือใหชีวิตอยูไดโดยปกติสุข ท้ัง

แรงงานและความอบอุนท่ีรางกายตองการนี้จําเปนจะตองไดจากอาหาร 

3. การมีอายุยืน (Longevity of Life) ผลในดานการมีอายุยืนยาวนานนี้ เห็นไดชัด

ในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา เม่ือป 2443 คนอเมริกันมีอายุเฉล่ียเพียง 48 ป แตในป 

2509 เพ่ิมเปน 70 ป พ.ศ. 2513 ชาวเนเธอรแลนดมีอายุเฉล่ีย 75-76 ป ปจจัยท่ีชวยใหคนมีอายุยืนมี

หลายประการเปนตนวา ความกาวหนาทางการแพทย การปรับปรุงทางดานสุขาภิบาล และบริการ

สาธารณสุขดีขึ้นดวย ดังนั้นแมวาการมีอายุยืนจะเกิดจากปจจัยหลายประการดังกลาวแลวก็ตาม แต

โภชนาการก็เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง 

4. ใหอํานาจคุมกันโรค ในอาหารมีสารอาหารท่ีจะชวยใหรางกายมีความสมบูรณ

และแข็งแรง ใหอํานาจคุมกันโรค (Immunity) โดยเฉพาะโกลบูลิน (Globulin) ซ่ึงเปนโปรตีนชนิด

หนึ่งมีคุณสมบัติใหอํานาจคุมกันโรคติดตอตาง ๆ เปนท่ีรูจักกันดีในวงการแพทย วิตามินและเกลือ

แรหลายชนิดก็มีคุณสมบัติเชนเดยีวกัน ถาการขาดถึงขีดรุนแรงก็จะทําใหเกิดโรคซ่ึงเรียกกันวาโรค

ขาดสารอาหาร (Nutritional deficiency Diseases) เชน โรคเหน็บชา (Beriberi) โรคคอพอก (Goitre) 

โรคขาดโปรตีนแคลอร่ี (Protein-Calorie Malnutrition=PCM) และโรคโลหิตจางเปนตน นอกจากนี้

ผูมีภาวะทุพโภชนาการ ถาไดรับเช้ือโรค รางกายจะมีโอกาสติดโรคไดมากกวาผูมีภาวะโภชนาการดี 

เพราะผูมีภาวะโภชนาการดีจะมีความตานทานโรคดีกวา และแมเกิดโรคแลว ก็จะมีอาการรุนแรง
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นอยกวา และหายปวยเร็วกวาดวย 

5. ใหความเจริญทางสมอง และสติปญญา องคการวิทยาศาสตรโภชนาการหลาย

แหงไดพิสูจนใหเห็นแนชัดแลววามันสมองของคนเราจะเจริญเติบโตเต็มท่ีได ถาหากไดรับอาหาร

โปรตีนท่ีถูกตองตั้งแตอายุนอย ๆ วัยท่ีสมองเจริญไดมากท่ีสุดในระหวางอายุ 1-5 ปมีหลักฐานแสดง

วา ในระหวางอายุ 3 ปแรกของชีวิต สมองมีการพัฒนามากท่ีสุด คือจะมีน้ําหนักประมาณรอยละ 80 

ของมันสมองผูใหญ ซ่ึงตรงขามกับน้ําหนักตัว เด็กในอายุนี้จะมีน้ําหนักตัวเพียงรอยละ 20 ของ

น้ําหนักตัวผูใหญเทานั้น หลักฐานขอนี้จึงยืนยันไดวา คนเราจะมีสติปญญาดีหรือไมก็ขึ้นอยูกับการ

บริโภคอาหารท่ีถูกตองเปนสําคัญ และการสงเสริมโภชนาการในดานสติปญญานี้จําเปนตองทํา

ตั้งแตอายุยังนอย มิฉะนั้นจะทําใหการเจริญเติบโตของเด็กชะงัก (Retard) ท้ังทางรางกาย จิตใจ 

สมองและสติปญญา 

ความเจริญของสมองและสติปญญาสัมพันธกัน จากการศึกษาทราบวาพวกขาด

อาหารศีรษะจะมีขนาดเล็กกวาปกติ โดยเฉพาะในเด็กตั้งแตระยะเดือนทาย ๆ ของการตั้งครรภถึง

ระยะ 6 เดือนหลังคลอด การขาดอาหารทําใหการเติบโตของสมองชะงัก มีจํานวนเซลลของสมอง

นอยเนื่องจากเซลลแบงตัวนอยลง ทางดานสติปญญา เด็กพวกนี้มีความเขาใจชา ขาดความคิดริเริ่ม

ขาดความกระตือรือรน ขาดความสัมพันธระหวางมือกับตา การแกไขก็โดยการเพ่ิมอาหารให

เพียงพอในระยะท่ีสมองกําลังเจริญเติบโตอยู คือในอายุราว 3 ขวบ มิฉะนั้นจะหมดโอกาส 

6. ใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประโยชนสําคัญอีกอยาง

ของอาหารก็คือ ใหแรงงานแกรางกายจะมากนอยแลวแตชนิดและประเภทของอาหารน้ัน ๆ ซ่ึง

แรงงานนี้เองเปนตนกําเนิดแหงสมรรถภาพของคน การใชแรงงานนอกจากจะตองอาศัยแคลอร่ี 

(Calorie) ซ่ึงเปนตนกําเนดิแลว ยังจําเปนตองอาศัยการสนับสนุนของสารอาหารอ่ืน ๆ อีก เชน พวก

วิตามินบี ซ่ึงจะทําหนาท่ีกระตุนและสงเสริมการใชแรงงานนั้น ๆ ใหเกิดประโยชน 

ประสิทธิภาพในการทํางานขึ้นอยูกับสุขภาพทางกาย อารมณและปญญา ผูท่ีไดรับอาหารดี

มีประโยชนอยางเพียงพอยอมมีรางกายแข็งแรง อารมณดีมีปญญา ซ่ึงชวยใหมีความอดทนในการ

ทํางานมากกวาผูท่ีออนแอ เปนขุมพลังคน (Human Resource) ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

โภชนาการท่ีไมดีแมในระยะส้ันก็ใหโทษ ทําใหความสามารถในการใชปญญานอยลงทําใหขาด

สมาธิหรือมีสมาธินอยลง ซ่ึงจะทําใหความสามารถในการคิดนอยลงดวย   

 

2.4.3  อาหารหลัก 5 หมู สําหรับคนไทย  

อาหารท่ีจําเปนสําหรับรางกายและรับประทานกันเปนประจํา ตั้งแตเด็กออนจนถึงวัยชรามี

มากมาย แตละชนิดก็มีธาตุอาหารอยูมากนอยแตกตางกันไปตามธรรมชาติ จึงนิยมจัดเขารวมไวเปน
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พวกเปนหมู โดยถือเอาความสําคัญท่ีจะไดรับประโยชนของธาตุอาหารเปนหลัก โดยเฉพาะอาหาร

สําหรับคนไทยแลวอาจแบงไดเปน 5 หมูดวยกัน ตามปริมาณธาตุหรือสารอาหารท่ีมีอยูมาก แลวตั้ง

ช่ือวา อาหารหลัก 5 หมูสําหรับประเทศไทย ซ่ึงแตละหมูมีดังนี้ (ควน ขาวหนู, 2522: 23-28) 

1. อาหารหมูที่ 1 หมูเนื้อ 

เปนอาหารท่ีชวยเสริมสรางและซอมแซมรางกาย ไดแก 1) เนื้อสัตวตาง ๆ เชน หมู 

วัว ควาย เปด ไก ปลา กุง ฯลฯ 2) เครื่องในสัตว เชน ตับ ไต ปอด หัวใจ ฯลฯ 3) ไขตาง ๆ เชน ไข

เปด ไขไก ไขนก ไขเตา ฯลฯ 4) ถ่ัวเมล็ดแหงตาง ๆ เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง และอาหารซ่ึง

ทําจากถ่ัว เชน เตาหู เตาเจี้ยว เตาฮวย ซีอ๊ิว และนํ้านมถ่ัวเหลือง ฯลฯ และ 5) นม เชน นมวัว นมแพะ 

นมผง และผลิตภัณฑจากนม เชน เนยเหลว เนยแข็ง เปนตน 

อาหารหมูนี้ใหสารอาหารโปรตีนเปนหลัก และยังใหไขมัน เกลือแรและวิตามิน 

โปรตีนท่ีไดเปนโปรตีนท่ีมีคุณภาพท่ีดีสําหรับมนุษย เนื้อสัตวทุกชนิดใหโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี

เหมือนกันท้ังนั้น 

อาหารแตละม้ือท่ีคนไทยท่ัว ๆ ไปรับประทาน มักมีโปรตีนต่ํา เพราะเนื้อสัตว นม

และไข มีราคาแพง ฉะนั้นในกรณีมีเงินคาอาหารนอย ควรใชถ่ัวเหลืองและผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลือง

เพราะราคาถูกกวามาก และมีคุณคาใกลเคียงกับเนื้อสัตวดวย เชน โปรตีนเกษตร ซ่ึงเปนผลิตผลจาก

ถ่ัวเหลือง ท่ีสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผลิตขึ้น เพ่ือชวยให

ไดนําไปประกอบอาหารท่ีคลายเนื้อสัตว โปรตีนเกษตรนี้ใชแทนเนื้อสัตวในการประกอบอาหารได

ทุกรายการ ไมวาจะเปนแกง ผัด ยํา หรืออ่ืน ๆ  

ประโยชนตอรางกาย 

ดวยอาหารหมูนี้ใหสารอาหารโปรตีนเปนหลัก จึงชวยเสริมสรางรางกายให

เจริญเติบโตและซอมแซมรางกายสวนท่ีสึกหรอ เด็กในวัยเจริญเติบโตตองการอาหารหมูนี้มาก ถา

ไดอาหารหมูนี้ไมเพียงพอจะเติบโตชา สําหรับผูใหญถาขาดอาหารหมูนี้จะทําใหเปนคนเหนื่อยงาย

และมักจะเจ็บปวยบอย ๆ  

คําแนะนําในการรับประทาน 

เพ่ือใหไดอาหารหมูท่ี 1 เพียงพอ ควรปฏิบัติตนในการรับประทาน ดังนี้ 

1.  ควรรับประทานไขวันละ 1 ฟอง หรืออยางนอยสัปดาหละ 3-5 ฟอง 

2.  ควรรับประทานเนื้อสัตวขนาดเทาปลาทูตัวงาม ๆ วันละ 1 ตัว หรือถ่ัวขนาดเทา

หรือมากกวาเนื้อสัตว 

โดยเฉพาะนม ทุกคนควรพยายามดื่มบาง ถาดื่มเปนประจําไดยิ่งด ี

อยางไรก็ตาม ในการรับประทานอาหารแตละประเภทนั้น เพ่ือใหไดพลังงาน
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ตามท่ีรางกายตองการ ไมบริโภคเกินความจําเปนจนกลายเปนไขมันสวนเกินสะสมอยูในรางกาย 

เราควรตองศึกษาปริมาณพลังงานของอาหารแตละประเภทดวย โดยอาหารในหมูท่ี 1 นี้มีปริมาณ

พลังงานดังตารางท่ี 2.1 และ 2.2 

 

ตารางท่ี 2.1  แสดงปริมาณพลังงานอาหารประเภทเนื้อสัตว 

 

เนื้อสัตว             ปริมาณ           พลังงาน       

 1 สวน               (กรัม)            (แคลอร่ี) 

ไกบาน, กึ๋น        100    111 

ไกบาน, เนื้อและหนังสวนนอง     100    119 

ไกบาน, เนื้อและหนังสวนอก     100    127 

นองไก 1 นอง        30     90 

ไกทอด 1 อก       180    300 

ปกไก 1 ปก         30     50 

ไกยางครึ่งตัว         -    440 

เปด, เนื้อ       100    199 

เนื้อเปด, เนื้อไกไมติดมัน(ไมมีหนัง) 10 ช้ิน    40     70 

เนื้อวัวไมติดมัน 10 ช้ิน       40     70 

เนื้อหมูไมติดมัน 10 ช้ิน       40     85 

หมูหยอง       100    353 

ไสกรอก 1 อัน        30    100 

ไสกรอก 1 แผน        15     50 

หมูอบไมติดมัน 1 ช้ิน       35     88 

หมูสับยางไมติดมัน 1 ช้ิน       50    160 

หมู, เลือด       100     32 

แคบหมู        100    619 

ปลาทู 1 ตัว        30     55 

กุงชีแฮ 10 ตัว        45     55 

กุงฝอยสด       100     86 

กุงแหงตัวเล็ก       100    255 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ) 

 

เนื้อสัตว             ปริมาณ           พลังงาน       

 1 สวน               (กรัม)            (แคลอร่ี) 

ปลาชอน       100    116 

ปลาดุก        100    114 

ปลาตะเพียน       100    110 

เนื้ออก 1 ช้ิน       115    228 

ปลารา        100    147 

ปลาสลิด       100     76 

ปลาหมึกกลวย       100     67 

ปูทะเล        100    116 

ปูมา        100     78 

ลูกช้ินปลาสด       100     38 

หอยแครง       100     80 

หอยแมลงภู       100     53 

 

ท่ีมา : เสถียร เตชะไพฑูรย และคณะแพทยสําโรงสเลนเดอรเซ็นเตอร (2531: 85-86) 

 

ตารางท่ี 2.2  แสดงปริมาณพลังงานอาหารประเภทนม, ไข, ถ่ัวและผลิตภัณฑ 

 

 นม/ไข/ถั่วและผลิตภัณฑ    ปริมาณ           พลังงาน       

    1 สวน               (กรัม)            (แคลอร่ี) 

นมสด 1 กลอง       236     167   

นมสด 1 ถุง        200     142   

นมพรองมันเนย 1 กลอง       200      84  

นมขนจืด 1 ชอนชา         4        7   

นมผง          30     170   

นมผงไมมีไขมัน        30      80  

โยเกิรต (ไขมันต่ํา) 1 ถวย      125     135 
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ) 

 

 นม/ไข/ถั่วและผลิตภัณฑ    ปริมาณ           พลังงาน       

    1 สวน               (กรัม)            (แคลอร่ี) 

ไขขาว 1 ฟอง         30      26 

ไขท้ังฟอง 1/3 ฟอง         16      26 

ถ่ัวเขียว 1 1/2 ชอนกินขาว          -     26  

ถ่ัวดํา 1 1/2 ชอนกินขาว        -     26      

ถ่ัวลิสง 1 ชอนกินขาว           -     26      

เม็ดมะมวงหิมพานต 3 เม็ด        -     26      

เตาหูเหลือง 2 ชอนกินขาว       20       26 

 

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข.  กรมอนามัย.  กองโภชนาการ  และภาควิชาโภชนาการ  คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2546) 

 

2. อาหารหมูที่ 2 หมูขาว 

เปนอาหารท่ีใหพลังงานแกรางกาย ไดแก 1) ขาวตาง ๆ เชน ขาวจาว ขาวเหนียว 

ขาวเหนียวดํา ขาวโพด ฯลฯ 2) แปงตาง ๆ เชน แปงขาวจาว แปงขาวเหนียว แปงมันสําปะหลัง ฯลฯ 

3) น้ําตาลตาง ๆ เชน น้ําตาลทราย น้ําตาลออย น้ําตาลมะพราว ฯลฯ และ 4) หัวเผือกหัวมันตาง ๆ 

เชน มันเทศ มันสําปะหลัง และขนมซ่ึงเปนผลผลิตของอาหารเหลานี้ เชน ขาเหนียวเปยก แกงบวด

มันเทศ มันเช่ือม ถ่ัวดําตมกับน้ําตาล เปนตน 

ประโยชนตอรางกาย 

อาหารหมูนี้คือพวกแปงและน้ําตาลนั่นเอง สารอาหารท่ีไดจึงเปนคารโบไฮเดรต 

ใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย ทําใหเราสามารถเคล่ือนไหวทํางานและมีชีวิตอยูไดอยาง

ปกติ 

คําแนะนําในการรับประทาน 

คนท่ัวไปรับประทานอาหารประเภทนี้ในปริมาณมากอยูแลว ท้ังนี้เพราะอาหารท่ี

ใหคารโบไฮเดรตมีราคาถูกกวาประเภทอ่ืน ๆ ปริมาณของอาหารประเภทน้ีท่ีรางกายตองการขึ้นอยู

กับกิจกรรมของแตละบุคคล ถาทํางานก็ตองการมาก หมายความวาคนท่ีรางกายขนาดปานกลาง

ทํางานออกแรงนอยตองการขาวนอย คือในวันหนึ่งรับประทานขาวประมาณ 8 จานก็พอ สวนคน
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รางใหญ คนทํางานออกแรงมาก เชน ทํานา ทําไร และเด็ก ๆ ซ่ึงวิ่งเลนออกแรงอยูเสมอนั้นตองการ

อาหารแปงมากขึ้นกวาปริมาณดังกลาว 

อยางไรก็ตาม ในการรับประทานอาหารแตละประเภทนั้น เพ่ือใหไดพลังงาน

ตามท่ีรางกายตองการ ไมบริโภคเกินความจําเปนจนกลายเปนไขมันสวนเกินสะสมอยูในรางกาย 

เราควรตองศึกษาปริมาณพลังงานของอาหารแตละประเภทดวย โดยอาหารในหมูท่ี 2 นี้มีปริมาณ

พลังงานดังตารางท่ี 2.3  

 

ตารางท่ี 2.3  แสดงปริมาณพลังงานอาหารประเภทขาวและแปง 

 

ขาวและแปง             ปริมาณ           พลังงาน       

   1 สวน              (กรัม)            (แคลอร่ี) 

ขาวสุก 1 ทัพพี         60     82 

ขนมปง 1 แผน        30     82 

ขาวเหนียว1/2 ทัพพี        35    82   

วุนเสนสุก 2 ทัพพี       120     82 

กวยเตี๋ยวเสนใหญ 1 ทัพพี      50      82 

เผือก 1 ทัพพี         60      82 

เสนหม่ี 2 ทัพพี         54      82 

มันเทศสุก 2 ทัพพี       120     82  

บะหม่ีสุก 2/3 ทัพพี        36     82 

ขาวโพดสุก 1 ทัพพี        80     82  

ขนมจีน 1 จับ (1ทัพพี)        72      82     

มักกะโรนีสุก 1 ทัพพี        80      82 

 

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข.  กรมอนามัย.  กองโภชนาการ  และภาควิชาโภชนาการ  คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2546) 

 

3. อาหารหมูที่ 3 หมูผัก 

ผักใบเขียวและพืชผักอ่ืน ๆ เปนอาหารท่ีควบคุมการทํางานของรางกายใหปกติ 

ไดแก 1) ผักใบเขียวตาง ๆ ท้ังท่ีเปนใบ ดอก ผล และตน ฯลฯ เชน ผักบุง ผักคะนา ผักตําลึง ฯลฯ 
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และ 2) ผักอ่ืน ๆ เชน ฟกทอง กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก หัวผักกาด ฯลฯ  

ผักแตละอยางใหเกลือแรและวิตามินคลาย ๆ กัน โดยเฉพาะวิตามินเอ และวิตามิน

ซี วิตามินท่ีหายากในอาหารอ่ืน แตจะมีมากในผักคือวิตามินซี ผักแตละชนิดจะใหวิตามินซีมากนอย

ตางกัน ฉะนั้นจึงควรหัดใหเด็กรูจักกินผักเม่ือถึงวัยท่ีพอจะกินได 

นอกจากนี้ผักยังมีสารอาหารพวก คารโบไฮเดรตมากนอยตามชนิดของผัก ชนิดท่ี

มีมากไดแกจําพวกหัว เชน เผือก มัน ซ่ึงจัดเปนอาหารหมูท่ี 2 ชนิดท่ีใหนอยไดแก พวกใบ 

ประโยชนตอรางกาย 

ดวยอาหารหมูนี้ใหเกลือแรและวิตามินมาก จึงชวยควบคุมการทํางานของรางกาย

ใหปกติ ดวยการบํารุงสุขภาพท่ัวไปใหสมบูรณแข็งแรง บํารุงสุขภาพของผิวหนัง นัยนตา เหงือก 

และฟน สรางและบํารุงโลหิตและชวยใหรางกายใชประโยชนจากอาหารอ่ืนไดเต็มท่ี นอกจากนั้น

ยังมีกากชวยใหการขับถายสะดวกดีดวย 

คําแนะนําในการรับประทาน 

เราควรรับประทานผักสดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะผักท่ีมีใบสีเขียวจัด หรือผัก

อ่ืน ๆ ท่ีมีสีเหลือง หรือเหลืองอมแสด เชน ฟกทอง หัวแครอท การกินผักนอยเกินไปรางกายจะทํา

หนาท่ีไมไดตามปกติ และอาจเกิดโรคตาง ๆได 

อยางไรก็ตาม ในการรับประทานอาหารแตละประเภทนั้น เพ่ือใหไดพลังงาน

ตามท่ีรางกายตองการ ไมบริโภคเกินความจําเปนจนกลายเปนไขมันสวนเกินสะสมอยูในรางกาย 

เราควรตองศึกษาปริมาณพลังงานของอาหารแตละประเภทดวย โดยอาหารในหมูท่ี 3 นี้มีปริมาณ

พลังงานดังตารางท่ี 2.4 

 

ตารางท่ี 2.4  แสดงปริมาณพลังงานอาหารประเภทผัก 

 

ผัก             ปริมาณ           พลังงาน       

   1 สวน              (กรัม)            (แคลอร่ี) 

กะหลํ่าปลี       100     15 

กระเฉด        100     32 

กระถิน, ยอด       100     32 

กวางตุง        100     12 

กุยฉาย, ดอก       100     28 

ขาวโพดออน       100     31 
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ตารางท่ี 2.4  (ตอ) 

 

ผัก             ปริมาณ           พลังงาน       

   1 สวน              (กรัม)            (แคลอร่ี) 

แค, ดอก       100     33 

ตําลึง, ใบ       100     35 

ตนหอม        100     30 

แตงกวา        100     13 

แตงไทยออน       100     11 

ถ่ัวงอก        100     36 

ถ่ัวฝกยาว       100     33 

ถ่ัวลันเตา       100     52 

น้ําเตา, ผล       100     17 

หนอไม        100     27 

ผักกาดขาว       100      9 

พริกหยวก       100     27 

ฟกทอง        100    124 

มะเขือเทศ       100     21 

มะเขือพวง       100     46 

สตอ        100    130 

สายบัว        100      6 

เห็ดฟาง        100     28 

เห็ดหูหน ู       100     43 

เห็ดเปาฮื้อ       100     29 

ผักผัด (น้ํามัน 1 ชอนชา) 

 ผัดผักบุง 1 จานเล็ก      100     61 

 ผัดผักคะนา 1 จานเล็ก     100     78 

 

ท่ีมา : เสถียร เตชะไพฑูรย และคณะแพทยสําโรงสเลนเดอรเซ็นเตอร (2531: 83-84) 
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4. อาหารหมูที่ 4 หมูผลไม 

ผลไมตาง ๆ ไดแก สม กลวย มะละกอสุก มะมวง ฝรั่ง มะขามปอม ผลไมมีคุณคา

ทางโภชนาการคลายกับผัก คือมีเกลือแรและวิตามินตาง ๆ แตมีคารโบไฮเดรตสูงกวาผัก ผลไมแทบ

ทุกชนิดใหวิตามินซีสูง ผลไมบางชนิดเชน มะละกอสุกและมะมวงสุกใหแคโรทีนสูง ซ่ึงแคโรทีน

เม่ือเขาสูรางกายจะถูกเปล่ียนใหเปนวิตามินเอ 

ผลไมบางชนิดมีคุณคาทางอาหารสูง แตราคาถูกและหาไดตลอดป ไดแก กลวย

ชนิดตาง ๆ เชน กลวยน้ําวา กลวยหอม กลวยไข 

ประโยชนตอรางกาย 

ผลไมเปนอาหารท่ีควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายใหปกติ ดวยการ

บํารุงสุขภาพและปองกันโรคตาง ๆ ชวยใหรางกายเจริญเติบโตและสดช่ืนสมบูรณ บํารุงสุขภาพ

ของผิวหนงั นัยนตา เหงือกและฟน สวนกากชวยระบายทองไดเชนเดียวกับผัก 

คําแนะนําในการรับประทาน 

เราควรรับประทานผลไมเปนประจําโดยไมจํากัดจํานวน แมจะรับประทานมากก็

ไมใหโทษแตอยางใด ถารับประทานผลไมไมเพียงพอ จะทําใหรางกายเปนโรคตาง ๆ และไมสดช่ืน

สมบูรณ 

อยางไรก็ตาม ในการรับประทานอาหารแตละประเภทนั้น เพ่ือใหไดพลังงาน

ตามท่ีรางกายตองการ ไมบริโภคเกินความจําเปนจนกลายเปนไขมันสวนเกินสะสมอยูในรางกาย 

เราควรตองศึกษาปริมาณพลังงานของอาหารแตละประเภทดวย โดยอาหารในหมูท่ี 1 นี้มีปริมาณ

พลังงานดังตารางท่ี 2.5 

 

ตารางท่ี 2.5  แสดงปริมาณพลังงานอาหารประเภทผลไม 

 

    ผลไม             ปริมาณ           พลังงาน       

   1 สวน              (กรัม)            (แคลอร่ี) 

เงาะ 4 ผล         76    67  

สับปะรด 6 ช้ิน        108     67 

ฝรั่ง 1/2 ผลกลาง       128     67 

สมเขียวหวาน 2 ผลกลาง       136    67  

แตงโม 3 ช้ิน        275    67  

สมโอ 2 กลีบกลาง       100    67  
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 

    

    ผลไม             ปริมาณ           พลังงาน       

   1 สวน              (กรัม)            (แคลอร่ี) 

ชมพู 2 ผลใหญ        128    67  

แอปเปล 1 ผลเล็ก        80    67  

มะละกอสุก 6 ช้ิน       100    67 

สาล่ี 1/2 ผลกลาง       130    67  

มะมวงดิบ 1/2 ผล        85    67  

กลวยน้ําวา 1 ผลเล็ก        40    67  

มะมวงสุก 1/2 ผล        75    67  

กลวยไข 1 ผล         40    67 

กลวยหอม 1/2 ผล        44    67  

แกวมังกร 6 ช้ิน        100    67 

มะขามเทศ         75    67  

ลองกอง 5 ผล         60    67  

มังคุด 4 ผลเล็ก         80    67  

ละมุด 2 ผล         80    67  

พุทราลูกยาว 2 ผลกลาง        50    67  

ลําใย 6 ผล         80    67  

นอยหนา 1 ผลกลาง        60    67  

ลําใยแหง 10 เม็ด        20    67  

ขนุน 2 ยวงกลาง        60    67  

ล้ินจี่ 4 ผล        100    67  

ทุเรยีน 1 เม็ดกลาง        40    67  

ลูกตาลออน 2 ผล       130    67  

 

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข.  กรมอนามัย.  กองโภชนาการ  และภาควิชาโภชนาการ  คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2546) 
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5. อาหารหมูที่ 5 หมูไขมัน 

ไขมันจากสัตว เชน มันหมู มันวัว มันปลา มันหอยและมันเนย 

ไขมันจากพืช เชน น้ํามันมะพราว กะทิ น้ํามันงา น้ํามันถ่ัว น้ํามันรํา น้ํามันปาลม 

น้ํามันนุน น้ํามันดอกคําฝอย 

ประโยชนตอรางกาย 

อาหารหมูนี้ใหพลังงานเชนเดียวกับหมูท่ี 2 จําพวกขาวและขนม แตปริมาณ

พลังงานท่ีไดเปน 2 ¼ เทาของท่ีไดจากคารโบไฮเดรต ไขมันทุกชนิดใหพลังงานไดเหมือนกัน จะใช

อยางใดอยางหนึ่งก็ได 

จากการใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย ของอาหารไขมัน ทําใหสามารถ

เคล่ือนไหวและมีกําลังทํางาน 

คําแนะนําในการรับประทาน 

เพ่ือไมใหรางกายขาดอาหารไขมัน วันหนึ่ง ๆ ควรไดรับประทานอาหารซ่ึงผสม

ไขมันอยางใดอยางหนึ่ง เชน แกงเผ็ด แกงคั่ว หลนซ่ึงผสมกะทิ หรืออาหารผัดหรืออาหารทอด แต

ไมควรรับประทานอาหารท่ีมีไขมันมากเกินไป เพราะถารางกายใชไมหมด ไขมันสวนท่ีเกินจะ

เปล่ียนเปนกอนมันพอกอยูตามรางกายท่ัวไปโดยเฉพาะท่ีหนาทอง แลวจะทําใหอวน หากอวน

เกินไปจะทําใหเปนโรคบางอยางไดงาย 

อยางไรก็ตาม ในการรับประทานอาหารแตละประเภทนั้น เพ่ือใหไดพลังงาน

ตามท่ีรางกายตองการ ไมบริโภคเกินความจําเปนจนกลายเปนไขมันสวนเกินสะสมอยูในรางกาย 

เราควรตองศึกษาปริมาณพลังงานของอาหารแตละประเภทดวย โดยอาหารในหมูท่ี 1 นี้มีปริมาณ

พลังงานดังตารางท่ี 2.6 

 

ตารางท่ี 2.6  แสดงปริมาณพลังงานอาหารประเภทไขมัน 

 

    ไขมัน             ปริมาณ           พลังงาน       

   1 สวน              (กรัม)            (แคลอร่ี) 

เนยเทียม 1 ชอนชา        5     45 

น้ํามันพืช 1 ชอนชา        5     45 

กะทิ 1 ชอนชา         5     15 

น้ําสลัดใส 1 ชอนชา        5     15 

มายองเนส 1 ชอนชา        5     35 
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ตารางท่ี 2.6  (ตอ) 

 

    ไขมัน             ปริมาณ           พลังงาน       

   1 สวน              (กรัม)            (แคลอร่ี) 

เนยเทียม 1 ชอนชา        5     45 

คอฟฟเมท 1 ชอนชา        4     11 

น้ํามันสลัด 1 ชอนชา        4     45 

 

ท่ีมา : เสถียร เตชะไพฑูรย และคณะแพทยสําโรงสเลนเดอรเซ็นเตอร (2531: 86-87) 

 

เพ่ือใหรางกายสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เราตองกินอาหารตาง ๆ ให

ครบท้ัง 5 หมู เพ่ือใหไดสารอาหารครบถวน และใหไดสัดสวนเหมาะสมกับความตองการของ

รางกาย อาหารหมูตาง ๆ นี้ จะกินทดแทนกันไมได นอกจากอาหารในหมูเดียวกันเทานั้นท่ีอาจกิน

ทดแทนกันได การรับประทานอาหารแตเพียงอยางสองอยางเปนเวลานาน ๆ นั้น จะทําใหรางกาย

ขาดอาหาร ปวยงายและกลายเปนคนอมโรคไมมีความสุข ฉะนั้นการท่ีรูจักเลือกกินอาหารใหครบ

และถูกสัดสวนท้ัง 5 หมู ดังกลาวนี้จึงเรียกไดวา รูจัก “กินดี” และถาเรารูจักกินดีก็จะมีความสุข 

หรือเรียกไดวา “กินดีมีสุข” 

 

2.4.4  สารอาหาร 

 หนาท่ีและประโยชนของสารอาหาร (ควน ขาวหนู, 2522: 29) 

  1. ใหความอบอุนแกรางกาย และใหความรอนเพ่ือเปนพลังงานใหรางกายได

ประกอบกิจการตาง ๆ  

  2. เสริมสรางอวัยวะตาง ๆ ของรางกายใหเติบโตขึ้น 

  3. ซอมสรางอวัยวะท่ีถูกใชจนทรุดโทรมสึกหรอใหกลับคงสภาพดีดังเดิม 

  4. ชวยควบคุมและกระตุนอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ใหปฏิบัติงานตามหนาท่ีของ

อวัยวะนั้น ๆ โดยประกอบเปนสารพิเศษตาง ๆ ในรางกาย 

  5. ชวยในการเปล่ียนทางเคมี หรือการเปล่ียนแปลงในปฏิกิริยาตาง ๆ ในรางกาย

เพ่ือใหเกิดความเคล่ือนไหว การประกอบกิจการ และการดํารงชีวิตอยู 

  6. ชวยปองกันและตานทานโรค 
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ประเภทของสารอาหาร สามารถแบงไดดังนี้ (สายัณห สวัสดิ์ศร,ี 2550: 52-57) 

1. คารโบไฮเดรต 

คือสาอาหารประเภทแปงและน้ําตาลท่ีใหพลังงานแกรางกายเปนอาหารท่ีสําคัญ

ของสมอง และเปนพลังงานสํารองของรางกาย โดยเปล่ียนรูปเปนไขมันและเก็บสะสมตามเนื้อเยื่อ

ตาง ๆ แหลงของคารโบไฮเดรต ไดแก ขาว พืชหัว ฟกทอง มะละกอ และถ่ัวตาง ๆ เปนตน 

2. ไขมัน 

เปนแหลงพลังงานหลักของรางกาย ใหกรดไขมันท่ีจําเปน ซ่ึงทําหนาท่ีชวยในการ

ดูดซึมวิตามินท่ีละลายในไขมัน เชน วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค เปนสารอาหารท่ี

ชวยเพ่ิมรสชาติ กล่ิน และความนุมของเนื้อสัมผัสใหแกอาหาร ทําใหอ่ิมทองไดนานขึ้น และยังทํา

หนาท่ีเปนฉนวนปองกันอวัยวะภายในจากอันตรายของการกระทบกระแทกจากภายนอก แหลงของ

ไขมัน ไดแก ถ่ัวชนิดตาง ๆ มะพราว ธัญพืช และงา เปนตน 

3. โปรตีน  

คือสารอาหารท่ีทําหนาท่ีเปนวัตถุดิบท่ีใชในการสรางเซลล และเนื้อเยื่อตาง ๆ 

รางกายตองไดรับโปรตีนในปริมาณท่ีเพียงพอท้ังคุณภาพและปริมาณ เพ่ือชวยเสริมสรางการ

เจริญเติบโต ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ และสรางภูมิตานทานของรางกาย แหลงของโปรตีน ไดแก ถ่ัว

ตาง ๆ มะเขือ โหระพา ผักโขม ตําลึง และเห็ด เปนตน 

4. เสนใยอาหาร 

คือสารอาหารท่ีทําหนาท่ีชวยในการขับถายของเสียออกจากรางกาย โดยการเพิ่ม

มวลอุจจาระ และลดเวลาท่ีของเสียจะพักอยูในกระเพาะอาหารหรือลําไสนานเกินไป แหลงขอเสน

ใยอาหาร ไดแก ผักทุกชนิด โดยเฉพาะ หนอไม และผักสีเขียว เปนตน 

5. วิตามิน 

แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีละลายในไขมัน และกลุมท่ีละลายในน้ํา 

กลุมที่ละลายในไขมัน ไดแก วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค ซ่ึงการ

ดูดซึมวิตามินในกลุมนี้จะตองมีไขมันรวมดวยและจะเกิดการดูดซึมท่ีบริเวณลําไสเล็ก แตวิตามิน

เหลานี้รางกายจะสะสมในตับ และเนื้อเยื่อไขมันตาง ๆ 

   วิตามินเอ ในพืชจะอยูในรูปของเบตา-แคโรทีน หรือแคโรทีนอยด แตใน

สัตวจะอยูในรูปของเรตินอยด วิตามินเอมีหนาท่ีชวยในการมองเห็น การสืบพันธุ การเจริญเติบโต 

การสรางภูมิคุมกัน ตลอดจนพัฒนาการตาง ๆ ของเด็ก และจากการศึกษาพบวาเบตา-แคโรทีนใน

พืชผักท่ีมสีเขียวเขม และในผลไมท่ีมีสีเหลืองหรือสีสม สามารถปองกันการเกิดโรคมะเร็งไดหลาย

ชนิด เนื่องจากคุณสมบัติท่ีเปนสารแอนติออกซิแดนทของเบตา-แคโรทีน ซ่ึงจะไปจับกับอนุมูล
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อิสระท่ีเขามาภายในรางกาย จึงชวยลดความเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็งไดดี แหลงของวิตามินเอ 

ไดแก แค ขี้เหล็ก ตําลึง สะเดา คะนา ผักหวาน ผักโขม แครอท ฟกทอง มะละกอ ผักบุง สะระแหน 

บัวบก และโหระพา เปนตน 

   วิตามินอี เปนสารอาหารท่ีจําเปนตอพัฒนาการของเซลลประสาท มี

คุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนท ชวยปองกันการเกิดโรคโลหิตจาง โรคมะเร็ง และการแตก

สลายของเย่ือหุมเซลล แหลงของวิตามินอี ไดแก น้ํามันดอกคําฝอย น้ํามันถ่ัวเหลือง และธัญพืช 

เปนตน 
   วิตามินเค เปนสารอาหารท่ีทําหนาท่ีชวยสรางโปรตีน เสริมการทํางาน

ของตับในการสรางสารท่ีทําใหเลือดแข็งตัวปองกันโรคกระดูกพรุน โดยทํางานรวมกับวิตามินดี ใน

การควบคุมระดับแคลเซียมในรางกาย แหลงของวิตามินเค ไดแก ผักใบเขียว กะหลํ่าปลี และ

ผักกาดหอม เปนตน 
กลุมที่ละลายในน้ํา ไดแก วิตามินบี วติามินซี และอ่ืน ๆ 

  กลุมวิตามินบี ทําหนาท่ีเปล่ียนสารอาหารพวกไขมัน คารโบไฮเดรต และโปรตีน 

ใหเปนพลังงาน วิตามินบีมีหลายชนิด ท้ังวิตามินบี 1 บี 2 บี 6 บี 12 และไนอาซิน เปนตน 

  วิตามินบี 1 และบี 2 ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการยอยสลายคารโบไฮเดรตหรือ
น้ําตาล การขาดวิตามินบี 1 จะทําใหเกิดโรคเหน็บชา และหากขาดวิตามินบี 2 จะทําใหเกิดโรค

ปากนกกระจอก แหลงของวิตามินบี 1 ไดแก ขาวซอมมือ ธัญพืชท่ีผานการขัดสีไมมากนัก แหลง

ของวิตามินบี 2 ไดแก เห็ด เปนตน 

  โฟเลท หรือกรดโฟลิค  ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการสังเคราะห DNA การสราง

เม็ดเลือดแดง รวมถึงการพัฒนาสมอง และไขสันหลังของทารก แหลงของโฟเลท ไดแก บรอกโคลี 

อะโวคาโด ถ่ัว และผักสด 

  ไนอาซิน  ทําหนาท่ีเปนตัวชวยปฏิกิริยาของเอนไซมในรางกาย และ

ขบวนการสังเคราะหกรดไขมัน แหลงของไนอาซิน ไดแก ธัญพืช และเมล็ดถ่ัวแหง 
  วิตามินซี มีประโยชนตอรางกายมหาศาล เพราะเปนสารท่ีจําเปนในการเปล่ียน

กรดอะมิโนทริปโตเฟน ไปเปนสารเซโรโทนิน ซ่ึงเปนสารท่ีควบคุมการนอนหลับ อาการซึมเศรา 

และเจ็บปวด และยังชวยกันรักษาบาดแผล ใหหายเร็วขึ้น ชวยการดูดซึมธาตุเหล็ก ปองกันผนังเสน

เลือดเปราะงาย ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล และปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน หากบริโภค

ในปริมาณท่ีมากพอ จะชวยปองกันอาการออนเพลียและสรางภูมิคุมกันใหแกรางกาย แหลงของ

วิตามินซี ไดแก ผลไมพวกสมทุกชนิด ผักใบเขียว พริกบรอกโคลี มะเขือเทศ ฝรั่ง และมันเทศ เปน

ตน 
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6. แรธาต ุพืชผักเปนแหลงท่ีดีของแรธาตุมากมาย ซ่ึงมีดังตอไปนี ้

  แคลเซียม แคลเซียมใชในการสรางกระดูกและฟน โดยเฉพาะในเด็กท่ีรางกาย

กําลังเจริญเติบโต ผูหญิงระยะตั้งครรภ และระยะใหนมบุตร รางกายจะตองการแคลเซียมในปริมาณ

สูงกวาปกติ แหลงของแคลเซียม ไดแก ถ่ัวเหลือง และผักสีเขียวเขม 

  ฟอสฟอรัส  ทําหน าท่ีรวมกับแคลเซียมในการสรางกระดูกและฟน  เปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของเซลลทุกชนิด ชวยสรางกลามเนื้อ จําเปนตอระบบเผาผลาญกรดอะมิโน 

และการสรางโปรตีน เปนองคประกอบท่ีสําคัญของเอนไซมชนิดตาง ๆ รวมถึงกรดนิวคลีอิค ซ่ึง

เปนสารสําคัญในการถายทอดพันธุกรรม แหลงของฟอสฟอรัส ไดแก ถ่ัวเมล็ดแหง เปนตน  
  ธาตุเหล็ก ทําหนาท่ีเปนตัวนําพาออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ และถายเทของเสีย

ออกจากเซลล สรางเม็ดเลือดแดง การขาดเหล็กจะทําใหเกิดโรคโลหิตจาง รางกายออนเพลีย ลดภูมิ

ตานทานโรคมีผลรายแรงตอสมอง และสติปญญาของเด็ก แหลงของธาตุเหล็ก ไดแก ธัญพืช ผักสี

เขียว และถ่ัวเมล็ดแหง เปนตน 

  แมกนีเซียม เปนธาตุท่ีจําเปนตอการทํางานของเอนไซม ชวยการทํางานของเซลล
ประสาท และกลามเนื้อปกติใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รักษาสมดุลของภาวะความเปนกรด-ดางใน

รางกาย และการเจริญเติบโตของกระดูก แหลงของแมกนีเซียม ไดแก ขาวกลอง และผักใบเขียว 

เปนตน 

นอกจากนั้น “น้ํา” ก็ถือเปนสารอาหารเชนกัน (Powers และ Dodd, 1995: 168) ใน

รางกายของคนเราประกอบดวยน้ําอยูประมาณรอยละ 60-70 ตามคําแนะนําแลวบุคคลควรดื่มน้ําให

ไดวันละประมาณ 8 แกวตอวัน เนื่องจากน้ํามีความจําเปนอยางย่ิงตอขบวนการการทํางานสําคัญตาง 

ๆ ภายในรางกาย และนํ้าเปนสารอาหารท่ีสําคัญสําหรับการเคล่ือนไหวของรางกายดวย บุคคลท่ีทํา

กิจกรรมหรือการออกกําลังกายอยางหนักในที่ท่ีมีอากาศรอน หรือในสภาพท่ีมีอากาศช้ืนสามารถ

สูญเสียน้ําออกมาในรูปของเหง่ือไดถึง 1-3 ลิตร ภายใน 1 ช่ัวโมง การสูญเสียน้ําท่ีมากถึงรอยละ 15 

ถือเปนอันตรายอยางย่ิง เพราะน้ํามีความสําคัญในการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย การดูดซึมและ

การยอยอาหาร การสรางเม็ดเลือด และการขจัดของเสียออกจากรางกาย ท้ังนี้ “น้ํา” มีอยูในอาหาร

ทุกชนิด โดยเฉพาะอยางย่ิงในผักและผลไม  

 

2.4.6  ขอปฏิบัติในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนไทย (ธีระ ศิริอาชาวัฒนา, 

2545: 72) 

1. รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและหม่ันดูแลน้ําหนัก

ตัว 
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2. รับประทานขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางครั้ง 

3. รับประทานผักและผลไมใหมาก (ทุกม้ือ) 

4. รับประทานปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ถ่ัว เปนประจํา 

5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย 

6. รับประทานอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร 

7. หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีมีรสเค็มจัดหรือหวานจัด 

8. รับประทานอาหารท่ีสะอาดและสุกแลว 

ดังนั้นเราจะเห็นไดวา โภชนาการเปนส่ิงสําคัญท่ีคนไทยทุกคนควรใหความระมัดระวังและ

ใสใจในการเลือกท่ีจะบริโภค ท้ังนี้ตองบริโภคอาหารใหครบ 5 หมูตามหลักโภชนาการอยาง

เพียงพอและเหมาะสมตามความตองการของแตละวัย ซ่ึงมีความตองการสารอาหารตาง ๆ มากนอย

แตกตางกัน โดยเฉพาะในวัยเด็ก ซ่ึงเปนวัยท่ีอยูในระยะของการเจริญเติบโต จึงตองการสารอาหาร

ท่ีครบถวน และเหมาะสมในการพัฒนาสวนตาง ๆ ของรางกายใหสมบูรณและแข็งแรง เพ่ือใหมี

พัฒนาการในการเจริญเติบโตท่ีดีและเปนผูใหญท่ีมีศักยภาพตอไปในอนาคต  

 

2.5  ความรูเกี่ยวกบัการออกกําลังกาย 

 

 การออกกําลังกายดวยการเคล่ือนไหว เปนส่ิงสําคัญในการพัฒนารางกาย ชวยรักษาเนื้อเยื่อ 

และระบบการทํางานของรางกายใหอยูในสภาพแข็งแรง เด็กท่ีไมมีโอกาสออกกําลังกายในวัยเด็ก 

ยากท่ีจะทําใหรางกายแข็งแรง เม่ือเขาสูวัยผูใหญได (สุวิมล ตั้งสัจจพจน, 2526: 1) 

 การออกกําลังท่ีดี ควรออกกําลังสมํ่าเสมอทุกวัน หรืออยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง โดยเริ่ม

จากทาท่ีงาย ๆ ไปสูทาท่ียาก และไมควรท่ีจะหักโหมในระยะแรกของการเร่ิมออกกําลังกาย 

  

2.5.1  ความหมาย 

นิตยา ตั้งชูรัตน (2529: 33) ใหความหมายของ การออกกําลังกาย  วาหมายถึง การ

เคล่ือนไหว ออกแรงเพ่ือทํากิจกรรมทางรางกายในทุก ๆ ลักษณะ เพ่ือใหรางกายเคล่ือนไหว ชวยให

กลามเนื้อไดทํางานแข็งแรง และเจริญเติบโต สงเสริมใหรางกายแขง็แรงทรวดทรงดี ปอดและหัวใจ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และผอนคลายความตึงเครียดในจิตใจ 

ลาวรรณ ตัง้อําพรทิพย (2548: 7) ใหความหมายของ การออกกําลังกาย วาหมายถึง การทํา

ใหรางกายไดใชแรงงานหรือกําลังงานท่ีมีอยูในตัวเพ่ือใหรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย

เกิดการเคล่ือนไหว เชน การเดิน การกระโดด การทํางานหรือการเลนกีฬา การออกกําลังกายควร
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กระทําเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 3 วันวันละประมาณ 30 นาที โดยเลือกออกกําลังกายให

เหมาะสมตามวัย แบบคอยเปนคอยไป และควรอบอุนรางกายกอนออกกําลังกาย และผอนคลาย

กอนเลิกออกกําลังกายทุกครั้ง การออกกําลังกายทําใหรางกายแข็งแรงรูปรางสมสวนและปองกัน

การเส่ียงตอการเกิดโรครายแรงตาง ๆ เชน หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ไขมันในเลือดสูง ความดัน

โลหิตสูง เปนตน 

ประดิษฐ นาทวิชัย (2540: 5) ใหความหมายของ พฤติกรรมการออกกําลังกาย วาหมายถึง 

การออกกําลังกายชนิดใดก็ไดท่ีมีจํานวนวัน/ความบอย จํานวนเวลา/ความนาน ความหนักระหวาง

ฝกและความหนักของประเภทกจิกรรม เพียงพอท่ีจะกระตุนใหหัวใจและปอดทํางานมากขึ้น และ

ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปนประโยชนตอรางกาย 

สุริยา ขันธควร (2547: 6) ใหความหมายของ พฤติกรรมการออกกําลังกาย วาหมายถึง การ

แสดงออกในลักษณะของกิจกรรมการเคล่ือนไหวรางกายหรือการออกกําลังกายใหเพียงพอตอการ

ปองกันโรคกอใหเกิดการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและคงไวใหมีสุขภาพด ี

ชาคริต เทพรัตน (2540: 4) ใหความหมายของ พฤติกรรมการออกกําลังกาย วาหมายถึง การ

เลน การฝกการกระทําใด ๆ ท่ีทําใหรางกาย หรือสวนของรางกายมีการเคล่ือนไหวท่ีไมใชการ

ทํางานท้ังใน และนอกชัว่โมงวิชาพลศึกษาโดยดูจากความหนัก ความนาน และความบอย 

พัลลภ คําลือ (2543: 4) ใหความหมายของ การออกกําลังกาย วาหมายถึง การเลน การฝก 

การกระทําใด ๆ ท่ีใหรางกายหรือสวนของรางกายมีการเคล่ือนไหวท่ีนอกเหนือจากการทํางาน

ประจํา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางสุขภาพเพ่ือความสนุกสนานและเพ่ือสังคม โดยจะ

เครงครัดตอกฎกติกาการแขงขันหรือไมก็ได เชน การเดิน การวิ่งเพ่ือสุขภาพ การบริหารรางกาย 

การเลนฟุตบอล บาสเกตบอล กอลฟ วายน้ํา เปนตน 

คํารณ ธนาธร (2537: 4) ใหความหมายของ การออกกําลังกาย วาหมายถึง การเลน การฝก 

การกระทําใด ๆ ท่ีทําใหรางกายหรือสวนของรางกายมีการเคล่ือนไหวท่ีนอกเหนือจากการทํางาน

ประจํา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ เพ่ือความสนุกสนานและเพ่ือสังคมโดยจะ

เครงครัดตอกฎ กติกาการแขงขันหรือไมก็ได เชน การเดิน การวิ่งเพ่ือสุขภาพ การบริหารรางกาย 

การเลนฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส แบตมินตัน วายน้ํา กอลฟ เปนตน 

คะนอง ธรรมจันดา (2543: 6) ใหความหมายของ การออกกําลังกาย วาหมายถึง การท่ี

รางกายไดใชงานหรือกําลังท่ีมีอยูเพ่ือใหสวนใดสวนหนึ่งของรางกายเกิดการเคล่ือนไหว เชน กาย

บริหาร การวิ่ง การเลนกีฬา ฯลฯ โดยการเคล่ือนไหวนั้นจะตองมีสวนทําใหเกิดการพัฒนาทางดาน

รางกายและระบบตาง ๆ ของรางกาย เชน ทําใหหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนตน และการปฏิบัตินั้นจะตองถูกตองตามหลักของการออกกําลังกายดวย 
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ปารวีร กุลรัตนาวิโรจน (2548: 7) ใหความหมายของ การออกกําลังกาย วาหมายถึง การ

กระทําตาง ๆ ท่ีชวยใหมีการเคล่ือนไหวออกแรงหรือออกกําลังกาย โดยมีการเคล่ือนไหวออกแรง

หรือออกกําลังกายท้ังท่ีมีแบบแผน ซ่ึงไดแก การเลนกีฬา การฝกฝนออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรง

ของหัวใจและปอด การออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงและทนทานตอกลามเนื้อและกระดูก การ

ออกกําลังกายเพื่อความยืดหยุนของกลามเนื้อและขอตอและการผอนคลาย รวมทั้งการเคล่ือนไหว

ออกแรงหรือออกกําลังกายแบบไมมีแบบแผน ซ่ึงเปนการเคล่ือนไหวออกแรงในชีวิตประจําวัน จาก

การประกอบอาชีพ การทํางานบาน หรือกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ โดยกําหนดวาไมวาจะเปนการ

ออกกําลังกายประเภทใด จะตองมีการเคล่ือนไหวออกแรงหรือออกกําลังกาย ซ่ึงมีระยะเวลาสะสม

อยางนอย 30 นาทีตอวัน และกระทําอยางนอย 3 วันตอสัปดาห 

ทรงพล ไพนุพงศ (2536: 7) ใหความหมายของ การออกกําลังกาย วาหมายถึง การใชเวลา

วางจากงานประจําท่ีปฏิบัติภารกิจหลักในหนวยงาน มาใชในการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายตามท่ี

ถนัด หรือชอบอยางนอย 1 ประเภท 

 สรุปไดวา การออกกําลังกาย หมายถึง การกระทําใด ๆ ท่ีทําใหรางกายเกิดการเคล่ือนไหว 

ท้ังท่ีเปนการเลนกีฬาโดยมีแบบแผนและไมมีแบบแผน เชน การวิ่ง การเดิน วายน้ํา ฯลฯ หรือการทํา

กิจกรรมตาง ๆ เชน การทํางานบานตาง ๆ ท้ังนี้บุคคลตองกระทําอยางตอเนื่องกันอยางต่ําครั้งละ 30 

นาที และกระทําอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห และตองกระทําเชนนี้อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหรางกายเกิด

ความแข็งแรง  

 

2.5.2  ประโยชนของการออกกําลังกาย  

ดํารง กิจกศุล (ม.ป.ป.: 13-18) ไดสรุปวาการออกกําลังกายมีประโยชนดังนี ้

1. กลามเน้ือแข็งแรงขึ้น 

การออกกําลังกายชวยใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น ทําใหมีพลังดีขึ้น จะทําการงานส่ิง

ใดก็ทําไดอยางสะดวกสบาย แมยามท่ีตองเผชิญกับเหตุการณรุนแรงเฉพาะหนา ก็จะแกปญหาได

งายกวา และดีกวา 

2. การทรงตัวดีขึ้น 

การออกกําลังกายอยูเสมอ จะชวยใหมีการทรงตัวดีขึ้น มีความกระฉับกระเฉง

วองไว เพราะรางกายไดมีการซอมเคล่ือนไหวอยูเสมอ การทํางานของอวัยวะตาง ๆ มีความสัมพันธ

และประสานงานกันไดด ี

ผูท่ีออกกําลังกายอยูเสมอจึงประสบอุบัติเหตุนอยกวาผูท่ีไมไดออกกําลัง แมการ

เคล่ือนไหวในชีวิตประจําวัน เชน การขึ้นลงบันได หรือขึ้นรถลงเรือ ก็จะทําดวยความคลองแคลว
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วองไวและปลอดภัยมากกวา 

3. รูปรางดีขึ้น 

การออกกําลังกายจะชวยใหมีรูปรางดีขึ้น ท่ีเคยผอมก็จะอวนขึ้น และท่ีเคยอวน

เกินไปก็จะผอมลง เปนท่ียอมรับกันในปจจุบันนี้วา การออกกําลังกายเปนการลดความอวน และ

ควบคุมน้ําหนักตัวท่ีไดผลดีท่ีสุด 

การมีรูปรางดีขึ้นนั้น นอกจากจะมีความคลองตัวท่ีมากขึ้นแลว ยังทําใหจิตใจสบาย 

หนาตายิ้มแยมแจมใส และเกิดความเชื่อม่ันในตัวเองมากขึ้น สามารถเขาสังคมไดดีขึ้น และมีผลตอ

ความเจริญกาวหนาในงานอาชีพดวย 

4. ชะลอความเสื่อมของอวัยวะ 

การออกกําลังกายท่ีพอเหมาะพอดี จะสามารถชะลอความเส่ือมของอวัยวะตาง ๆ 

ในผูสูงอายุไดอยางดีท่ีสุด 

ดังจะเห็นไดวา ผูท่ีออกกําลังกายอยู เสมอนั้นจะแกชา และมีอายุยืนยาวกวา 

โดยเฉพาะกระดูกตาง ๆ จะแข็งแรงกวาผูท่ีไมออกกําลังมากท่ีเดียว ยิ่งในหญิงวัยหมดประจําเดือน 

ซ่ึงกระดูกจะจางลงมากเพราะขาดฮอรโมนนั้น การออกกําลังกายจะชวยชะลอการจางของกระดูก

ไดมาก 

5. ชวยดานจิตใจ 

การออกกําลังกายชวยใหผูท่ีมีอาการผิดปกติทางจิต เชน พวกท่ีมีอาการซึมเศรา 

กลับมีอาการดีขึ้นได เพราะการออกกําลังกายท่ีหนักพอสมควร จะทําใหมีการหล่ังของสารเอ็นดอร

ฟน ซ่ึงสารนี้นอกจากจะลดความเจ็บปวดไดแลว ยังเปนสารท่ีตอตานความซึมเศราไดดวย 

ปจจุบันการแพทยท่ีทําการรักษาผูปวยทางจิตดวยการใหออกกําลังกายมากขึ้นเรื่อย ๆ กลาว

กันวาหากวิ่งติดตอกันเปนเวลาประมาณ 18-20 นาที อาการทางจิตจะดีขึ้นพอ ๆ กับการกินยากลอม

ประสาท 1 โดส ผูท่ีเคยตองใชยานี้อยูจึงอาจลดยาลง หรือถึงกับหยุดยาได หากไดออกกําลังกายดวย

การวิ่ง 

6. ระบบขับถายดีขึ้น 

การออกกําลังกายอยูเสมอ จะชวยใหระบบขับถายดีขึ้นทุกระบบ ไมวาจะเปนถาย

หนัก ถายเบา หรือแมแตระบบขับเหง่ือ มีผลใหรางกายและจิตใจปลอดโปรง ไมมีปญหาเรื่อง

ทองอืดทองเฟอ และไมตองพ่ึงยาระบายดวย 

7. นอนหลับไดดีขึ้น 

การออกกําลังกายจะชวยผูท่ีนอนไมหลับ หรือนอนหลับยาก ใหนอนหลับไดดีขึ้น 

โดยเฉพาะในผูท่ีนอนไมหลับจากความเครียด หรือจากความวิตกกังวล จะไดผลดีมาก 
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8. ชวยใหหัวใจ ปอด และหลอดเลือดทํางานไดดีขึ้น 

การออกกําลังกายบางรูปแบบ เชน การออกกําลังกายแบบแอโรบิกจะชวยใหการ

ทํางานของหัวใจ ปอด และหลอดเลือดดีขึ้นอยางชัดเจนมาก  

9. ชวยใหอาการของโรคหลายโรคดีขึ้น 

การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและถูกตองตามหลักการ สามารถชวยใหอาการ

ของโรคหลายอยางดีขึ้นได เชน ผูท่ีเปนเบาหวาน จะมีระดับน้ําตาลต่ําลง ท่ีเคยตองใชยามาก ก็จะใช

ยานอยลง หรือท่ีใชยานอยอยูแลว ก็อาจหยุดยาได 

ผูท่ีมีแรงดันเลือดสูงก็เชนกัน การออกกําลังกายท่ีพอดีจะชวยใหแรงดันเลือดลดลง

ได ในทางตรงขามผูท่ีมีแรงดันเลือดต่ํา การออกกําลังกายจะชวยใหมีแรงดันเลือดสูงขึ้นได 

อีกอยางท่ีนาสนใจคือ การออกกําลังกายชวยใหไขมันในเลือดลดลงได นอกจากนี้

อาการปวดหลัง ปวดคอ ท่ีเปนกันมากในสมัยนี้ ก็อาจดีขึ้นไดมากหากไดออกกําลังกายอยางถูกตอง 

สวน ยุวดี จอมพิทักษ และคณะ (ม.ป.ป.: 191-192) ไดสรุปประโยชนของการออกกําลัง

กาย ดังนี้ 

1. ทําใหไมเปนโรคหัวใจ 

2. ทําใหไมเปนโรคความดันโลหิตสูง 

3. ทําใหการหมุนเวียนของโลหิตในรางกายดีขึ้น 

4. ทําใหหายใจคลองกวาปกต ิ

5. ทําใหคอเลสเตอรอลในเลือดลดนอยลง 

6. ทําใหไมเปนโรคเสนเลือดอุดตัน 

7. ทําใหลดระดับน้ําตาลในเลือดได 

8. ทําใหกระดูกเกิดความแข็งแรงขึ้น 

9. ทําใหไมเปนโรคอวน 

10. ทําใหทรวดทรงดียิ่งขึ้น 

11. ทําใหการขับถายคลองตัวขึ้น 

12. ทําใหระบบการยอยดียิ่งขึ้น 

13. ทําใหทองไมผูก 

14. ทําใหรางกายสมบูรณ แข็งแรงเสมอ 

15. ทําใหนอนหลับสบายมีความสุข 

16. ทําใหไมเปนโรคภัยตาง ๆ มากมาย 

17. ทําใหแกชาลงกวาปกติ 
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18. ทําใหอายุยืนยาวกวาปกติ 

19. ทําใหไมเบ่ืออาหาร 

20. ทําใหจิตใจเบิกบาน ราเริง สดช่ืนเสมอ 

21. ทําใหไมเกิดอาการเครียด 

22. ทําใหปฏิบัติภารกิจการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

23. ทําใหสมองแจมใส 

 

2.5.3  คําแนะนําในการออกกําลังกาย  

จอหนสัน, มาริลีน (2521: 85-86) ไดใหคําแนะนําในการออกกําลังกาย ดังนี ้

1. หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายตอนเท่ียงวันท่ีมีอากาศรอน 

ตอนเชาหรือเย็นเม่ืออากาศเย็นลง จะชวยปองกันอาการวิงเวียนอันเนื่องมาจาก

ความรอนของแสงแดด เม่ืออากาศเร่ิมรอนขึ้นหรือช้ืนมากควรหยุดออกกําลังกาย 

2. ดื่มน้ํากอนออกกําลังกาย ขณะออกกําลังกายและหลังออกกําลังกาย 

การกระทําเชนนี้จะชวยปองกันการสูญเสียน้ํา และชวยใหรางกายกําจัดของเสีย

ออกจากรางกายทางเหงื่อ 

3. หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายทันทีที่รับประทานอาหารเสร็จ 

การออกกําลังกายอยางหักโหมภายหลังรับประทานอาหารอาจกอปญหากับระบบ

ยอยอาหาร หลังรับประทานอาหารใหรอ 1-2 ช่ัวโมงกอน จากน้ันจึงออกกําลังกายได หากออกกําลัง

กายแตเชาตรู การดื่มน้ําหนึ่งแกวกอนจะเปนผลดี เม่ือหายเหนื่อยแลวจึงรับประทานอาหารเชา 

4. กาวทีละขั้น 

อยาพยายามทําอะไรท่ีเกินกวากําลังและความพรอมของรางกาย 

5. แตงตัวใหเหมาะกับการออกกําลังกาย 

ใสเส้ือผาท่ีมีน้ําหนักเบาและปลอยใหผิวหนังระบายไดดี ใสรองเทาท่ีดีมีฟองน้ํา

รองหนาและสวมใสสบาย 

6. ออกกําลังหางจากถนนที่มีรถติด 

หลีกเล่ียงการหายใจเอาทอไอเสียท่ีออกจากรถยนตท่ีกําลังวิ่ง สถานท่ีท่ีเหมาะ

สําหรับการเดินไดแก สวนสาธารณะตาง ๆ โรงยิม เปนตน 

7. ออกกําลังกายมากขึ้นขณะทํางาน 

เชน การขึ้นลงบันไดแทนการใชลิฟท การจอดรถหางจากท่ีทํางานเหลือระยะทาง

ไวใหเดิน หรือถาเดินทางระยะส้ัน ๆ ใหขี่จักรยานแทน 
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8. ปรึกษาแพทยกอนเร่ิมการออกกําลังกาย 

ใหสอบถามแพทยกอนเริ่มออกกําลังกาย โดยเฉพาะผูท่ีมีโรคประจําตัว เชน 

โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ฯลฯ  

 

2.5.4  ผลของการออกกําลังกาย 

ขณะท่ีมีการออกกําลังกาย การเคล่ือนไหวของกลามเนื้อเปรียบเสมือนปฏิกิริยาของการ

นวดหลอดโลหิต ซ่ึงเปนการชวยใหการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น การออกกําลังกายชวยกระตุนใหมี

การหายใจลึก มีผลทําใหเม็ดเลือดแดงไดรับออกซิเจนมากขึ้น เลือดท่ีสงไปเล้ียงเซลลซ่ึงมีอยูเปน

จํานวนพันพันลานในรางกายไดรับออกซิเจนเพ่ิมขึ้นดวย กฎการไหลเวียนของโลหิตคือ สวนใด

ของรางกายมีการทํางานมาก โลหิตจะไปคั่งมากท่ีนั่น งานท่ีหนักสมองเปนเวลานาน ๆ อาจเปนเหตุ

ใหเกิดอาการปวดศีรษะเพราะเลือดไปคั่งอยูท่ีสมองมาก การออกกําลังกายเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะชวย

ใหรางกายมีความสมดุลยในการไหลเวียนของโลหิต นอกจากนี้การออกกําลังกายอยางถูกตอง จะ

ชวยทําใหรางกายมีหลอดเลือดฝอยเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหมีเลือดไปเล้ียงกลามเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้นและ

ลดโอกาสท่ีจะเกิดการขาดเลือดเล้ียงกลามเนื้อหัวใจ เพราะหลอดเลือดโคโรนารี (หลอดเลือดเล้ียง

หัวใจ) จะใหญขึ้นและรับเลือดมาเล้ียงกลามเนื้อหัวใจไดมากขึ้นดวย (จงกลนี เจริญไทยทวี, ผูแปล, 

2521: 121-122) 

สรุปไดวา การออกกําลังกายนั้นเปนส่ิงท่ีดแีละมีประโยชนตอสุขภาพของเราในทุกเพศ ทุก

วัย โดยเฉพาะอยางย่ิงในวัยเด็กซ่ึงควรไดรับการฝกใหออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจนติดเปนนิสัย 

ซ่ึงจะมีประโยชนอยางมากในการเรียนหรือการทบทวนบทเรียนตาง ๆ เพราะจะทําใหมีสมาธิมาก

ขึ้น นอกจากนั้นจะทําใหเปนเด็กท่ีไมเครียดและราเริงแจมใสตลอดเวลา อยางไรก็ตามควรออก

กําลังกายแตพอเหมาะ หรือตามคําแนะนําของแพทย และควรระมัดระวังอยางย่ิงสําหรับผูท่ีมีโรค

ประจําตัวดวย 

 

2.6  ความรูเกี่ยวกับโรคอวน 

 

2.6.1  ความหมาย 

องคการอนามัยโลก (WHO, 1998: 7 อางถึงใน มนทิรา ประโภชนัง, 2550: 23) ให

ความหมายของ โรคอวน วาหมายถึง สภาวะการสะสมของไขมันในรางกายท่ีมากเกินไป อัน

เนื่องมาจากมีปริมาณพลังงานเกินกวาท่ีรางกายใช แลวถูกเก็บในเนื้อเยื่อไขมันในปริมาณไมจํากัด 

รังสรรค ตั้งตรงจิตร และเบ็ญจลักษณ ผลรัตน (2550: 1) ใหความหมายของ โรคอวน วา
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หมายถึง ภาวะท่ีรางกายมีการสะสมไขมันมากขึ้นกวาปกติ ซ่ึงอาจทําใหมีผลเสียตอสุขภาพ  

เสถียร เตชะไพฑูรย และคณะแพทยสําโรงสเลนเดอรเซ็นเตอร (2531: 8) ใหความหมาย

ของ โรคอวน วาหมายถึง การมีสัดสวนไขมันในรางกายมากเกินกวาปกติ 

จิราพร วรแสน (ม.ป.ป.: 315) ใหความหมายของ โรคอวน วาหมายถึง โรคชนิดหนึ่งเกิด

จากการมีไขมันภายในรางกาย (body fat) มากกวาเกณฑปกติจนมีผลกระทบตอสุขภาพ 

ขนิษฐา ภูสละ (2547: 3) ใหความหมายของ โรคอวน วาหมายถึง ผู ท่ีมีน้ําหนักเกิน

มาตรฐานโดยดูจากรูปรางและน้ําหนัก 

ขวัญตา ฮวดศิริ (2547: 5) ใหความหมายของ โรคอวน วาหมายถึง โรคท่ีเกิดจากความ

ผิดปกติเชิงซอนท่ีเกิดจากรางกายมีการสะสมเนื้อเยื่อไขมันมากกวาเกณฑปกติ เนื่องจากรางกาย

ไดรับสารอาหาร โดยเฉพาะพลังงานเขาไปมากกวาคนปกติ  

พรฑิตา ชัยอํานวย (2545: 4) ใหความหมายของ โรคอวน วาหมายถึง สภาวะของรางกายท่ี

มีปริมาณไขมันมากกวาเกณฑปกติ กลาวคือมีการเพ่ิมขึ้นของพลังงาน (แคลอร่ี) ท่ีสะสมไวมากขึ้น

เปนความไมสมดุลระหวางพลังงานท่ีรับเขาไปและการใชพลังงานของรางกาย โดยมีความเส่ียง

เนื่องมาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตัวท่ีไมถูกตอง คือ รับประทานอาหารมาก ออกกําลังกายนอย 

หรือไมออกกําลังกายเลย มีดัชนีมวลกาย 30 กก./ม2 ขึ้นไปในผูใหญและเด็กอายุ 5-18 ป ใชกราฟ

แสดงเกณฑอางอิงความเจริญเติบโตแบงตามเพศซ่ึงมีเกณฑมากกวาปกติ +3 S.D. ขึ้นไป 

สรุปไดวา โรคอวน หมายถึง ภาวะท่ีมีการสะสมไขมันสวนเกินภายในรางกาย จนทําให

บุคคลมีน้ําหนักตัว เม่ือคํานวณตามคาดัชนีมวลกายแลว มีคามากกวา 30 กก./ม2 ขึ้นไป 

 

2.6.2  การวัดความอวน 

เราสามารถคํานวณวาน้ําหนักตัวเราผิดปกติหรือไมโดยใชคา BMI (Body Mass Index)  

(ธีระ ศิริอาชาวัฒนา, 2545: 81) ซ่ึงเทากับน้ําหนักตัวมีหนวยเปนกิโลกรัม หารดวย ความสูงมีหนวย

เปนเมตร ยกกําลังสอง 

 BMI  =   น้ําหนักตัว (kg) 

     ความสูง (m)2  

 

ถาคาท่ีไดอยูระหวาง 25-29.9 จัดวามีน้ําหนักเกิน แตถาคามากกวา 30 จัดวาเปนโรคอวน

ท้ังนี้สูตรนี้จะไมใชกับคนทองหรือคนท่ีมีกลามเนื้อใหญมาก ๆ  

นอกจากนี้ องคการอนามัยโลก (1995 อางถึงใน วราภรณ คําสอน, 2544: 13) ไดกําหนด
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เกณฑประเมินภาวะโภชนาการโดยใชคาดัชนีมวลกาย คือ ภาวะโภชนาการต่ําเม่ือมีคาดัชนีมวลกาย

นอยกวา 18.5 กก./ม.2 ปกติเม่ือมีคาดัชนีมวลกายระหวาง 18.5-25.0 กก./ม.2 และภาวะโภชนาการ

เกินเกณฑเม่ือมีคาดัชนีมวลกายมากกวา 25.0 กก./ม.2 

อีกวิธีหนึ่งคือการคํานวณน้ําหนักตัวมาตรฐานโดยมีสูตรดังนี้ (เสถียร เตชะไพฑูรย และ

คณะแพทยสําโรงสเลนเดอรเซ็นเตอร, 2531: 12) 

 ผูชาย  = 50 + 0.7 (สวนสูงเปนเซนติเมตร – 150) 

  = กิโลกรัมน้ําหนักมาตรฐาน (Ideal Body Weight) 

 ผูหญิง = 45 + 0.7 (สวนสูงเปนเซนติเมตร – 150) 

  = กิโลกรัมน้ําหนักมาตรฐาน (Ideal Body Weight) 

 

ดังนั้น น้ําหนักเกิน = น้ําหนักจริง – IBW × 100 

        IBW  

  น้ําหนักเกินมาตรฐาน 5-10%  = อวนนิดหนอย 

              11-20%  = อวนมาก 

                   20% ขึ้นไป  = โรคอวน 

 

2.6.3  ระดับของความอวน 

 ความอวนแบงไดเปน 4 ระดับคือ (สุรัตน โคมินทร และวลัย อินทรัมพรรย, 2529: 19) 

1. รูปรางทวม หรือเรียกวา ภาวะน้ําหนักเกิน (Over Weight) ซ่ึงอยูในเกณฑตั้งแต 

111% ของน้ําหนักมาตรฐาน แตไมเกิน 120% 

2. อวนเล็กนอย (Mild Obesity) มีน้ําหนักตั้งแต 120% ของน้ําหนักมาตรฐานขึ้น

ไป แตไมเกิน 130%  

3. อวนปานกลาง (Moderate Obesity) มีน้ําหนักตั้งแต 130% ขึ้นไปแตไมเกิน 

150% ซ่ึงน้ําหนักในขนาดน้ี เริ่มมีความเส่ียงตอการเจ็บปวยดวยภาวะแทรกซอนของโรคอวนได 

4. อวนมาก (Massive Obesity) คือ คนท่ีมีน้ําหนักมากกวา 150% ของน้ําหนัก

มาตรฐาน พวกนี้ยิ่งมีอัตราเส่ียงตอภาวะแทรกซอนมากยิ่งขึ้น และอาจเสียชีวิตไดตั้งแตอายุยังไม

มากนัก 
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2.6.4  สาเหตุของโรคอวน 

สุรัตน โคมินทร และวลัย อินทรัมพรรย (2529: 13-16) กลาวถึงสาเหตุของความอวนวาเกิด

จาก 

1. การทํางานผิดปกติของศูนยอิ่มและศูนยหิว เปนเหตุใหมีการกินมากกวาปกติ 

หิวตลอดเวลา หรือไมรูจักอ่ิม ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการท่ีมีเนื้องอกมาทําลายหรือกดทับบนศูนยอ่ิม ทํา

ใหผูนั้นกินตลอดเวลา การอักเสบของเย่ือหุมสมองหรือเนื้อสมองในบางครั้งก็ทําใหเกิดการกินมาก

ผิดปกติได นอกจากนั้นยาท่ีใชรักษาโรคหลายชนิด เชน ยาลดความดัน ยาระงับประสาทบางตัวก็

อาจทําใหเกิดอาการหิวบอย ทําใหอวนได 

2. กรรมพันธุ มีความสําคัญตอความอวนท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัวอยางแนนอน 

การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณของความอวนในครอบครัวพบวา ถาพอและแมอวน รอยละ 73 ของ

ลูกจะอวน ถาพอหรือแมอวนเพียงคนเดียวจะพบลูกอวนเพียง รอยละ 41  

3. ส่ิงแวดลอม มีอิทธิพลอยางมากตอการเกิดโรคอวน เนื่องจากคนอวนมักอยูใน

ครอบครัวท่ีพอแมอวนอยูแลวถูกอบรมใหมีบริโภคนิสัยแบบเดียวกัน อยูในส่ิงแวดลอมแบบ

เดียวกัน ยอมกินอาหารคลาย ๆ กัน จนทําใหอวนไดคลาย ๆ กัน 

4. ม้ือและชนิดอาหาร นอกจากปริมาณอาหารแลวชนิดของอาหารท่ีกินก็มี

ความสําคัญ อาหารท่ีมีไขมันมากจะทําใหอวนไดงายกวาอาหารท่ีมีไขมันอยูนอย 

5. การออกกําลังกาย คนอวนมักมีการเคล่ือนไหวนอยกวาธรรมดา การท่ีรางกายมี

การเคล่ือนไหวพอสมควรจึงมีความสําคัญในการชวยควบคุมน้ําหนักตัว 

6. ความผิดปกติของระบบตอมไรทอ (ฮอรโมน) ความผิดปกติของตอมไรทอบาง

ชนิดอาจทําใหอวนได เชน การท่ีตอมหมวกไตหล่ังฮอรโมนคอรติโคสเตียรอยดมากเกินไป ซ่ึงอาจ

เปนผลจากการท่ีตอมใตสมองทํางานมากผิดปกติ หรือมีกอนเนื้องอกเกิดขึ้นท่ีตอมหมวกไต ผลจาก

การท่ีมีฮอรโมนมากขึ้นในรางกาย ทําใหรางกายมีการสะสมไขมันมากขึ้น โดยเฉพาะตามตัวและ

หนา แตไขมันสะสมตามแขนขากลับนอยลง ผิวหนังเปราะบาง ท้ังยังมีสิวเกิดขึ้นอยางเดนชัด 

โดยเฉพาะในสตรี บางคนอาจมีหนวดเคราเดนขึ้นคลายผูชาย อีกท้ังประจําเดือนผิดปกติ มานอย

หรืออาจขาดหายไป บางคนไดยาสเตียรอยดรักษาโรคไขขอก็อาจทําใหอวนแบบเดียวกับผูปวยท่ีมี

โรคตอมหมวกไตผิดปกติได บางคนเปนเนื้องอกของตับออนทําใหมีการสรางฮอรโมนอินซูลินมาก

ตลอดเวลา ทําใหน้ําตาลในเลือดลดต่ําลงอยูตลอดเวลา เลยเกิดอาการหิวตลอดเวลา จึงกินมากแลว

ทําใหอวนตามมา บางคนมีตอมธัยรอยดทํางานนอยผิดปกติ ทําใหมีการเผาผลาญนอยก็ทําใหอวน

ไดเชนกัน 

  7. ความผิดปกติของการเผาผลาญอาหาร ในระยะหลังนี้มีหลักฐานแสดงใหเห็นวา
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รางกายของคนอวนไมสามารถเผาผลาญอาหารท่ีไดรับเขาไปไดตามปกติ แตกลับสะสมอาหาร

เชนนั้นไวในเซลลไขมันแทน ท่ีเปนเชนนี้เพราะบุคคลเหลานั้นมีความผิดปกติของของการทํางาน

ของไขมันสีน้ําตาล (Brown fat) ซ่ึงเปนไขมันท่ีมีความสามารถพิเศษคือ แทนท่ีจะเก็บไขมันไว มัน

กลับเผาผลาญสารอาหารใหเปนพลังงานความรอน ทําใหรางกายอบอุน ดังจะเห็นไดจากในเด็กเล็ก 

ๆ แมอยูในท่ีหนาวเย็นก็ยังมีมือเทาอุน ท้ัง ๆ ท่ีนอนหลับอยู ท้ังนี้เพราะเด็กมีไขมันสีน้ําตาลอยู

ในปรมาณมากนั่นเอง คนท่ีอวนไดมาก ๆ โดยท่ีกินนอยกวาคนอ่ืน (ในขณะท่ีคนอ่ืนไมอวน) นาจะ

มีคนผิดปกติของไขมันสีน้ําตาล ดังนั้นถาบุคคลพวกนี้ยิ่งไมมีการเคล่ือนไหวเหมือนคนอ่ืน ก็ยิ่งมี

โอกาสสะสมสารอาหารไวในรูปไขมันไดมากย่ิงขึ้น 

 กลาวโดยยอคือ คนท่ีอวนขึ้นมาไดแสดงวา ผูนั้นรับพลังงานเขาไปมากกวาท่ีรางกาย

สามารถจะเผาผลาญ จึงมีการสะสมพลังงานนั้นไวในรูปไขมัน และมีผลติดตามมาก็คือ ความอวน 

และเปนโรคอวนในท่ีสุด 

 สวน เสถียร เตชะไพฑูรย และคณะแพทยสําโรงสเลนเดอรเซ็นเตอร (2531: 20-23) ไดสรุป

สาเหตุของความอวนวามีหลายประเภทดังนี ้

  1. กรรมพันธุ มีโรคหลายโรคซ่ึงเปนโรคทางกรรมพันธุกัน เชน Lawrence-Moon-

Bardet-Biedl Syndrome (LMBB), Alstrom’s Syndrome เปนตน เหลานี้อวนแตกําเนิด ในรางกาย

ของคนเรามีสวนของกรรมพันธุควบคุมเรื่องน้ําหนักตัวอยูดวยก็จริง แตแทจริงแลวมีอิทธิพลตอ

ความอวนเพียง รอยละ 10 เทานั้น ปจจัยอ่ืน ๆ เชน การดําเนินชีวิต พฤติกรรมการรับประทาน

อาหาร การใชพลังงานของรางกาย การออกกําลังกาย หรืออาหารท่ีรับประทานมีอิทธิพลมากกวา

มาก 

2. การใชพลังงาน ในสังคมปจจุบันซ่ึงมีความสะดวกสบายมากขึ้นไปไหนก็ขับรถ

นั่งรถ ใชบันไดเล่ือน-ลิฟท แทนการเดิน ของใชของกินก็มักจะสําเร็จรูปไมตองใชพลังงานในการ

ตระเตรียม การไมไดออกกําลังกายเพราะสถานท่ีหรือเวลาไมอํานวยไดแตนั่ง ๆ นอน ๆ ดูทีวีใน

เวลาวางแมแตทีวียงัไมตองเปดเอง แตใชเครื่องควบคุมระยะไกลแทนเปนตน ทําใหการใชพลังงาน

ลดลงกวาแตกอนมากและนับวนัจะเดนชัดมากขึ้น 

  3. ชนิดของอาหารที่รับประทาน มีแนวโนมคอนไปทางอาหารทางตะวันตกซ่ึง

ประกอบดวยไขมันสูง เชน แฮมเบอรเกอร อาหารหลักหรืออาหารวางก็มักจะผลิตสําเร็จรูปใน

รูปแบบนารับประทานและหาซ้ืองายขึ้นและมักจะยอยไดงายทําใหรับประทานไดบอย ๆ เชน 

น้ําอัดลม ขนมขบเคี้ยวตาง ๆ เปนตน 

  อันท่ีจริงปญหาเกี่ยวของกับอุปนิสัยการเลือกอาหารรับประทาน สําหรับผูท่ีไมได

คํานึงถึงความอวนก็จะรับประทานตามสบายจนเกิดความเคยชินกับอาหารดงักลาวและแกไขตนเอง
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ไมได ซ่ึงสวนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความกดดันในสังคม เชน การท่ีตองไปงานเล้ียงบอย ๆ การเขา

สังคมกับเพ่ือนฝูง เปนตน 

  4. ขาดการออกกําลังกาย เนื่องจากความบีบรดัของการทํางานเพื่อการยังชีพ 

  5. พยาธิสภาพในสมอง ในสวนของ Hypothalamus เชนเนื้องอก อุบัติเหตุหรือการ

ติดเช้ือบางชนิด  

 การวิจัยพบวามีปจจัยหลายอยางท่ีเปนเหตท่ีุทําใหอวนไดดังนี ้

  1. ปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม (รอยละ 35) ไดแก กรรมพันธุ รอยละ 10 

จํานวนเซลลไขมันในรางกาย รอยละ 10 และอายุ รอยละ 15 

  2. ปจจัยที่อยูใตการควบคุม (รอยละ 65) ไดแก การเล้ียงดูในวัยเด็ก รอยละ 10 

พฤติกรรมการกินอยู รอยละ 20 บุคลิกและวิธีการดําเนนิชีวิต รอยละ 20 และการออกกําลังกาย รอย

ละ 15 

 จะเห็นไดวาความอวนนั้นเกิดขึ้นจากปจจัยท่ีเราสามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงไดถึง 

รอยละ 65 คนท่ีอวนมักจะเกิดจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีน้ําตาลสูง เชน ขนม 

น้ําอัดลม หรือขนมขบเคีย้วและของมนัจนเกิดความเคยชินและเปนนิสัยไปในท่ีสุด จนไมทราบวา

ตนเองกําลังทําผิดอยู อีกประการคือการใชเครื่องอํานวยความสะดวกมากเกินไปและขาดการออก

กําลังกายท่ีสมํ่าเสมอดงักลาวแลว ผลคือ พลังงาน (แคลอร่ี) ท่ีรับเขารางกายมีมากเกินความตองการ

และการใชพลังงานนอยกวา เกิดการสะสมพลังงานทีละเล็กทีละนอยนานวันเขาจะยิ่งแกไขยากขึ้น 

ประเด็นดังกลาวเหลานี้เปนปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดสําหรับคนอวนในปจจุบัน 

 

2.6.5  ชนิดของคนอวน 

คนอวนแบงไดเปน 2 ชนิด (วิศาล เยาวพงศศิร,ิ ม.ป.ป.: 2-3) 

1. คนอวนตั้งแตเด็ก 

เซลลไขมันของเด็กมีการแบงตัวอยางรวดเร็วตอนแรกเกิด และระหวางอายุ 9-13 

ขวบ คนท่ีอวนตอนเด็กจะอวนแบบมีการเพ่ิมจํานวนเซลลไขมัน (Hyperplastic Obesity) ลักษณะ

อวนเปนแบบอวนท่ัวตัว เด็กอวนมีโอกาสมากท่ีจะเติบโตเปนคนอวนเม่ือเปนผูใหญ 

2. คนอวนขณะสูวัยกลางคน 

หลังอายุ 25 ป เซลลไขมันจะมีจํานวนคงท่ี การอวนขณะสูวัยกลางคน จึงมักเปน

การอวนแบบเพ่ิมขนาดของเซลลไขมัน (Hypertrophic Obesity) การเปล่ียนแปลงทางฮอรโมนใน

คนอวน เชน ระดับอินซูลินในเลือดสูง และภาวะเซลลดื้อตอฤทธ์ิอินซูลินจะสัมพันธกับขนาดของ

เซลลไขมัน ลักษณะความอวนมักเปนแบบอวนลงพุง (Middle age spread) ผูหญิงก็มักท่ีจะอวนท่ี
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สะโพกและตนขาดวย 

คนท่ีอวนตั้งแตเด็กและอวนมากขึ้นตอนสูวัยกลางคนหรือคนท่ีอวนมาก ๆ จนมี

น้ําหนักมากกวา 170% ของน้ําหนักพอดี อาจจะอวนแบบมีการเพ่ิมท้ังจํานวนและขนาดของเซลล

ไขมัน ในการลดความอวน ขนาดของเซลลไขมันก็จะเล็กลงแตจํานวนของเซลลไขมันจะคงท่ี คนท่ี

อวนตั้งแตเด็กจึงมีอุปสรรคมากในการลดน้ําหนักไดระดับพอดี 

2.6.6  การควบคุมอาหารเพ่ือลดน้ําหนัก 

การควบคุมอาหารไมใชเรื่องยาก แตจะตองมีความตั้งใจจริงในการท่ีจะลดน้ําหนัก จึงจะ

สามารถลดน้ําหนักไดตามท่ีตองการ ในการควบคุมน้ําหนักจําเปนตองงดเวนอาหารตอไปนี ้(สุรัตน 

โคมินทร และวลัย อินทรัมพรรย, 2529: 37) 

1. งดเวนขนมหวานและขนมตาง ๆ ทุกชนิด 

2. งดเวนน้ําหวาน น้ําอัดลม น้ําผลไมผสมน้ําตาล น้ําตาล นมขนหวาน น้ําผ้ึง 

ลูกกวาด ช็อคโกแลต ฯลฯ 

3. ไมใชน้ําตาลในการปรุงอาหารตาง ๆ 

4. งดเวนผลไมท่ีมีรสหวานจัด เชน ทุเรียน ขนุน นอยหนา ละมุด องุน ลําใย ออย 

ฯลฯ 

5. งดเวนอาหารท่ีมีไขมันมาก เชน เนื้อสัตวติดมัน หมูสามช้ัน ขาหมู หนังเปด 

หนังไก และอาหารทอดในนํ้ามันมาก ๆ เชน ขาวเกรียบ ขาวตัง ปาทองโก มันทอด กุงไกชุบแปง

ทอด ทอดมัน ไขเจียว 

6. งดเวนเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร 

7. หลีกเล่ียงการกินอาหารประเภทกินเลนตาง ๆ  

8. ไมกินอาหารระหวางม้ือ 

 

2.6.7  การออกกําลังกายเพ่ือลดน้ําหนัก 

การออกกําลังกายท่ีดีท่ีสุดสําหรับการลดความอวน คือ การเดินบอย ๆ (วิศาล เยาวพงศศิริ, 

ม.ป.ป.: 52-53) โดยเฉพาะการเดินหลังอาหารจะชวยลดการสะสมไขมันจากอาหารท่ีกิน ปกติ

อาหารท่ีกินจะกระตุนการหล่ังอินซูลินและมีระดับสูงสุดประมาณหน่ึงช่ัวโมงหลังอาหาร การเดิน

หรือการออกกําลังกายเบา ๆ หลังอาหาร นอกจากจะชวยยอยอาหารแลว ยังชวยใหระดับ adrenalin 

สูงขึ้น ซ่ึงชวยระงับการหล่ังอินซูลิน ผลก็คืออาหารท่ีกินจะถูกสะสมเปนไขมันนอยลงและเผา

ผลาญเปนความรอนเพ่ิมขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีกินแลวนั่งหรือนอน คนกลุมหลังจะอวนได

งาย เพราะอาหารท่ีกินจะถูกสะสมเปนไขมันไดมากท่ีสุด คนท่ีกินอาหารค่ําเกินเวลามากหรือชอบ
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กินอาหารกอนนอนก็จะอวนไดงายเชนกัน 

การออกกําลังกายท่ีดี ควรจะเปนการออกกําลังกายท่ีทําไดสมํ่าเสมอและไมหักโหม การ

ออกกําลังกายท่ีหักโหมแตเปนครั้งเปนคราวมักจะไมไดผล และสําหรับคนท่ีออกกําลังกายเพื่อลด

ความอวน โดยไมไดปฏิบัติควบคูกับการควบคุมอาหาร พลังงานท่ีไดจากอาหารก็อาจสมดุลยกับ

พลังงานท่ีใชไปในการออกกําลังกาย และถาตองการลดไขมันหนึ่งกิโลกรัม (8,000 แคลอร่ี) ก็อาจ

ตองออกกําลังกาย เชน วิ่ง 8 ช่ัวโมง วายน้ํา 20 ช่ัวโมง หรือเดิน 40 ช่ัวโมง จึงจะใชพลังงานเทากับท่ี

ไดจากไขมันหนึ่งกิโลกรัม 

การออกกําลังกายเฉพาะจุด จะชวยใหกลามเนื้อสวนนั้นแข็งแรง แตไมจํากัดการลดไขมัน

เฉพาะสวนนั้น ๆ เชน การออกกําลังกายกลามเนื้อหนาทอง ไขมันท่ีลดลงก็ไมไดจํากัดแตไขมันท่ี

หนาทอง ไขมันท่ีอ่ืนเชนหนาอกและแกมก็จะลดไปดวย บังเอิญหนาทองเปนบริเวณท่ีมีไขมัน

สะสมไวมากท่ีสุด จึงมักจะเห็นการลดไขมันสวนเอวไดผลเดนชัดท่ีสุด 

 ดังนั้น จึงสรุปไดวาโรคอวนท่ีเรากําลังเผชิญอยูนั้นเกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน แตสวนมาก

แลวเปนสาเหตุท่ีเกิดจากปจจัยท่ีเราสามารถควบคุมไดดวยตนเอง บุคคลตองหม่ันตรวจคํานวณคา

น้ําหนักมาตรฐานของตนอยูอยางสมํ่าเสมอ หากน้ําหนักเกินมาตรฐาน ควรควบคุมน้ําหนักใหอยูใน

เกณฑปกติ โดยการควบคุมท้ังปริมาณและชนิดของอาหารท่ีจะบริโภค รวมกับการออกกําลังกาย

อยางสมํ่าเสมอ จึงจะทําใหสามารถควบคุมน้ําหนักของตนเองได และโดยเฉพาะอยางย่ิงในวัยเด็ก 

ซ่ึงตองควบคุมน้ําหนักของตนใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมตลอดเวลาใหได เนื่องจากหากเขาสูวัยท่ี

มากขึ้น อาจสงผลใหยากตอการลดน้ําหนัก และเกิดโรคอวนหรือโรคอันตรายอ่ืน ๆ ได ซ่ึงจะเปน

อุปสรรคในการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต 

 

2.7  ความรูเกี่ยวกับโรคอยากผอมของวัยรุน 

  

 ปจจุบันวัยรุนไดเปล่ียนแปลงคานิยมในเรื่องรูปรางคอนขางมาก กลาวคือ อยากมีรูปราง

ผอม ซ่ึงเปนไปตามแฟช่ันและคานิยมของสังคม  

คนอยากผอมจะพยายามระวังอาหารท่ีรับประทานเปนอยางมาก  โดยจะนับปริมาณ

พลังงานหรือแคลอรี่ท่ีทานเขาไปตลอดเวลา และบางคนจะพยายามออกกําลังอยางหนักเพ่ือเผา

ผลาญพลังงานท่ีทานเขาไป บางคนจะพยายามแสวงหายาลดน้ําหนักมาทาน  เม่ือไปตรวจท่ี

โรงพยาบาล แพทยมักไมใหยาลดน้ําหนักเนื่องจากยังไมมีขอบงช้ีทางการแพทย คนกลุมนี้จึงมักไป

พยายามหาซ้ือยากินเอง ทําใหมีผลขางเคียงจากยาไดมาก และเม่ือหยุดทานยา น้ําหนักตัวจะเพิ่มมาก

ขึ้น ทําใหเกิดความวิตกกังวล และตองกลับไปใชยาอีก 
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อยางไรก็ตาม หากมีอาการอยากผอมรุนแรงมาก จะทําใหกลายเปนโรคอยากผอมได โดย

จะรูสึกวาตัวเองอวนอยูตลอดเวลา และตองการลดน้ําหนักลงไปอีก ซ่ึงหากรุนแรงมากข้ึนอาจเปน

อันตรายจากการขาดอาหารและทําใหเสียชีวิตได 

 โรคอยากผอมนี้ทําใหเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินท่ีเรียกวาโรค Eating 

Disorders โดยแบงออกเปน 2 กลุมดังนี ้ 

 

2.7.1  โรค Anorexia Nervosa 

Anorexia Nervosa เปนความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทาน ผูท่ีเปนจะคล่ังไคลความผอม 

มีความกลัว หวาดวิตกอยางมากเกี่ยวกับน้ําหนักตัว หมกมุนครุนคิดอยูกับรูปรางของตนเอง จึง

พยายามลดน้ําหนักดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลวงคอใหอาเจียน ใชยาระบาย ยาขับปสสาวะ พวกเขามี

ความเช่ือตลอดเวลาวาตนเองอวน ไมวารูปรางจะผอมแหงขนาดไหนก็ตาม โรคนี้มักเกิดกับวัยรุน

หญิงประมาณรอยละ 95  เด็กผูหญิงวัย 12-18 ป จะเปนโรค Anorexia Nervosa ประมาณ 1:100 ถึง 

1:800 แตก็เกิดกับวัยรุนชายไดเชนกัน รวมทั้งหญิงสาวและชายหนุม (อัตราการเกิดพบในเพศหญิง

มากกวาเพศชาย 10:1) คนท่ีเปนโรค Anorexia Nervosa มักเช่ือวาพวกเขาไมผิดปกติ ตัวเองจะไม

คอยยอมรับวาตัวเองผอม อาจจะบอกวาตัวเขาเองอวนดวยซํ้า ซ่ึงโดยมากน้ําหนักตัวท่ีนอยกวาท่ี

ควรจะเปน 10-20% ผูปวยท่ีเปนโรคในระยะเริ่มตน (นอยกวา 6 เดือน) จะรักษาไดงายกวา 

(กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2550) 

2.7.1.1  สาเหตุของโรค (หองสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา, 2550) 

มีหลายปจจัยท่ีเกี่ยวของ ตั้งแตปจจัยทางพันธุกรรมและรางกาย มีหลายวิจัยพบวา

อาจเกี่ยวของกับสารเคมีบางอยางในสมอง ถามีคนในครอบครัวเคยเปนจะมีโอกาสเปนมากกวาคน

ท่ัวไป รวมทั้งปจจัยทางจิตใจ คนท่ีเปนโรคเหลานี้คอนขางเปนคนท่ีทําอะไรทุกอยางตองสมบูรณ

แบบ และคาดหวังวาตองการไดรับการยอมรับ และจะผิดหวังไดงายถาไมสมบูรณแบบอยางท่ี

ตนเองคาดไว นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ เชน ครอบครัว วัฒนธรรม  แตปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญและ

ปฏิเสธไมได คือ ส่ือตาง ๆ ท่ีตางเนนย้ําใหเห็นวา ความผอมคือส่ิงท่ีสวยงาม คนท่ีจะสวยไดตอง

เปนคนท่ีมีรูปรางดีเทานั้น ในหนังสือนิตยสารแฟช่ันตาง ๆ สวนใหญจึงมีรูปดารา นางแบบท่ีหุน

เพรียว เอวบาง แถมเนื้อหาสวนหนึ่งจะเกี่ยวของกับการทําอยางไรใหเปนคนท่ีนาดึงดูด นาสนใจ ซ่ึง

สวนใหญจะเกี่ยวกับหนทางตาง ๆ ในการลดน้ําหนัก ทานอยางไร ออกกําลังกายอยางไร แตงตัว 

แตงหนาอยางไรใหสวย ส่ิงเหลานี้ลวนมีอิทธิพล มากสําหรับกลุมวัยรุน ซ่ึงเปนวัยท่ีกําลังแสวงหา 

สรางแบบอยางใหกับตนเอง จึงทําใหพบวาในชวง 20 ปมานี้ มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีผิดปกติมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในวัยรุนผูหญิง และพบวาในวัยรุนชายก็เริ่มมีตัวเลขท่ีเพ่ิมขึ้นเชนกัน 
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2.7.1.2  พฤติกรรมของผูปวย 

พฤติกรรมของผูปวยโรค Anorexia Nervosa มี 2 แบบ ไดแก (อมรชัย หาญผดุง

ธรรมะ, 2540) 

1. แบบจํากัด หมายถึงจะรับประทานอาหารนอย และหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีพลังงาน

สูง พวกนี้มักจะออกกําลังกายมากและหนัก  

2. แบบกินมาก/ออกมาก หมายถึงเม่ือรับประทานอาหารแลวใชวิธีทําใหตัวเอง

อาเจียน ใชยาถาย ยาขับปสสาวะ หรือสวนอุจจาระ  

2.7.1.3  อาการเตือนลวงหนา  

มีอาการบางอยางท่ีพอจะอาศัยเปนสัญญาณเตือนไดสําหรับสังเกตวาคนใน

ครอบครัวของเราอาจเริ่มเปนโรคกลัวอวนอยางหนักหรือไม อาการท่ีวาไดแก (อมรชัย หาญผดุง

ธรรมะ, 2540) ตั้งใจอดอาหารดวยตัวเอง และนํ้าหนักลดลง 

•  กลัวการเพ่ิมน้ําหนักตัว  

•  ปฏิเสธการรับประทานอาหาร  

•  ปฏิเสธความหิว  

•  ออกกําลังกายอยางตอเนื่อง  

•  มีขนออนมากขึ้นตามตัวแขนขา หรือใบหนา 
•  ขี้หนาว  

•  ประจําเดือนไมมาหรือไมสมํ่าเสมอ 

•  ผมบางลง 

•  มีความรูสึกวาตัวเองอวนท้ัง ๆ ท่ีความเปนจริงผอมมาก 

 

2.7.2  โรค Bulimia Nervosa 

2.7.2.1  สาเหตุของโรค (เอกอุมา วิเชียรทอง, 2549: 5)   

1. พันธุกรรม (Genetic) 

2. ความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา (Low self esteem) 

3. มีบุคลิกภาพแบบหลีกเล่ียง (Avoidant) และพ่ึงพา (Dependence) 

4. ปจจัยทางสังคม  

5. ปจจัยทางพัฒนาการ 
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2.7.2.2  อาการของผูปวย  

  ผูปวยจะกินอาหารมากผิดปกติเปนชวง ๆ แลวเกิดกลัวความอวน กลัวน้ําหนักเพ่ิม 

จึงใชวิธีท่ีไมเหมาะสมเพ่ือไมใหน้ําหนักเพ่ิม คนไข 80-90% จะใชวิธีการทําใหอาเจียนออกมา โดย

ใชนิ้วมือลวงเขาไปในคอเพ่ือใหอาเจียนออกมา บางคนใชดามชอนแหยลวงเขาไปจนคออักเสบก็

พบได เม่ือทําเชนนี้ซํ้า ๆ บอย ๆ อยางนอยอาทิตยละครั้งตอ ๆ ไปจะไมจําเปนตองใชนิ้วมือหรือ

ชอนแหยเขาไป ก็สามารถอาเจียนออกไดเอง เม่ือตองการจะอาเจียน โดยเฉพาะหลังกินอาหารผูปวย

จะหลบเขาหองน้ําและอาเจียนออกมาไดเองตามใจปรารถนา เม่ืออาเจียนแลวจะรูสึกสบายขึ้น

อาการแนนทองหรือกลัววาจะอวนก็หายไปช่ัวคราว แตเม่ือกินอาหารเขาไปใหมก็จะอยากอาเจียน

ออกมาอีกอยางเดิม บางคนใชวิธีกินยาระบาย ยาขับปสสาวะหรือบางคนใชวิธีอดอาหารหรือออก

กําลังกายอยางมากเพ่ือไมใหน้ําหนักเพ่ิม (วิทยา นาควัชระ, 2550) 

 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังคงมีผูท่ีเขาใจในลักษณะอาการของท้ัง 2 โรคนี้สับสนกันอยู

เปนจํานวนมาก ซ่ึงสวนมากคิดวาเปนโรคท่ีมีลักษณะไมแตกตางกัน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

มากย่ิงขึ้น จึงควรศึกษาเปรียเทียบลักษณะอาการของท้ัง 2 โรคนี้ใหถูกตองยิ่งขึ้น ดังตารางท่ี 2.7 
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ตารางท่ี 2.7  แสดงการเปรียบเทียบอาการระหวางโรค Anorexia Nervosa และ Bulimia Nervosa 

 

Anorexia Nervosa Bulimia Nervosa 

1. ลวงคออาเจียนและใชยาถายเปนบางครั้ง 1. ทําเปนประจํา 

2. น้ําหนักลดลงอยูในระดับรุนแรง 2. น้ําหนักลดลงเล็กนอย 

3. พบบอยในวัยรุน 3. พบในวัยผูใหญ 

4. ปฏิเสธวาไมหิว 4. หิวบอย 

5. พฤติกรรมการับประทานอาหารปกติหรือมี

ปญหาเล็กนอย 

5. ควบคุมการรบัประทานอาหารไมได ใชสารเสพ

ติดดื่มแอลกอฮอล 

6. ไมมีความตองการทางเพศ 6. มีความตองการทางเพศมาก 

7. มีพฤติกรรมยํ้าคิดและมีบุคลิกภาพชนดิ

สมบูรณแบบ 
7. มีพฤติกรรมหลีกเล่ียง พ่ึงพา 

8. ขาดประจําเดอืน 8. ประจําเดือนไมปกติหรือขาดไป 

9. เสียชีวิตจากการขาดอาหาร (หรือจากการฆา

ตัวตาย, มีโรคประจําตัวเรื้อรัง) 

9. เสียชีวิตจาก Hypokalemia ฆาตัวตายหรือทําราย

ตนเอง (กรีดขอมือ) 

 

ท่ีมา : เอกอุมา วิเชียรทอง (2549: 5)   

 

2.7.3  วิธีแกไขและการปองกันโรค Anorexia Nervosa และ Bulimia Nervosa 

(หองสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา, 2550) 

การรักษาพฤติกรรมการบริโภคท่ีผิดปกตินั้น ไมใชแคคําแนะนําเกี่ยวกับการรับประทาน 

เพราะการบอกใหทานอาหารตามปกติ เพราะผอมเกินไปหรือวารูปรางดีอยูแลว ไมจําเปนตองลด

น้ําหนักลงไปอีกนั้น จะไมไดชวยแกปญหาแตจะย่ิงตอกย้ําใหคํานึงถึงแตเรื่องอาหารและรูปราง

ตนเองมากขึ้น จริง ๆ แลว ปญหาของโรคนี้มีสาเหตุมาจากจิตใจท่ีอาจจะเกี่ยวของกับความสัมพันธ

ระหวางบุคคล ส่ิงท่ีสังคมปลูกฝง รวมถึงคานิยมของสังคม  

การรักษาทําไดโดยการใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ซ่ึงอาจจะมีท้ังคําแนะนําตัวตอตัว แลก 

เปล่ียนความคิดเห็นแบบกลุม ครอบครัว หรืออาจจะตองมีการใชยาในบางคนและอาจจะตองไดรับ

ความรูหรือคําแนะนําของนักโภชนาการเพ่ิมเติม การรักษาตองทําอยางคอยเปนคอยไป อาจตองใช
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เวลาเพ่ือสรางความเช่ือม่ัน และภาคภูมิใจในตนเอง ส่ิงท่ีสําคัญตองเขาใจวา คนทุกคนมีความ

แตกตาง ทุกคนมีพันธุกรรม รูปรางท่ีตางกัน ถึงแมจะทานอาหารเหมือนกัน ออกกําลังกาย

เหมือนกัน แตจะไมมีทางเหมือนท้ังหมดได อยาเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับเพ่ือน หรือคนอ่ืน ๆ 

คนท่ีหุนดี เพราะคนท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมอาจจะไมใชคนสวยหรือคนรูปรางดีเสมอไป จงหา

จุดเดนของตนเองและภาคภูมิใจกับส่ิงท่ีตนเองเปนอยู รับฟงรางกายตนเองเสมอ ทานเม่ือรูสึกหิว 

พอเม่ือรูสึกอ่ิม เทานี้ก็จะปองกันพฤติกรรมการบริโภคท่ีผิดปกติได 

 สรปุไดวา โรคอยากผอมของวัยรุนท่ีมีแนวโนมวากําลังรุนแรงอยูในปจจุบันนี้ สวนมาก

เกิดจากการตามกระแสหรือทําตามคานิยมของสังคมท่ีจะตองสวยเหมือนพวกดารานางแบบถึงจะดู

ดี โดยมีส่ือตาง ๆ เปนตัวกระตุนอยูตลอดเวลา เม่ือวัยรุนอยากจะผอมเพ่ือใหดูสวยเหมือนดารา

นางแบบเหลานั้น กลับปฏิบัติดวยวิธีการท่ีไมถูกตองจนทําใหเกิดโรคดังกลาว และยังมีโรคแทรก

ซอนตามมาอีกมากมาย หากมีการกระทําถึงขั้นท่ีรุนแรงมากข้ึนอาจถึงแกชีวิตได 

 

2.8  แนวคิดเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

2.8.1  ความหมาย 

องคการอนามัยโลก (1998 อางถึงใน กระทรวงสาธารณสุข.  กรมอนามัย, 2547: 8) ไดให

คําจํากัดความของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไววา คือ โรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถแข็งแกรง ม่ันคง 

ท่ีจะเปนสถานท่ีท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือการอาศัย ศึกษา ทํางาน 

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สํานักสงเสริมสุขภาพ (2545 อางถึงใน กระทรวง

สาธารณสุข.  กรมอนามัย, 2547: 8) ไดใหความหมายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพวา คือ โรงเรียนท่ี

มีความรวมมือรวมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือการ

มีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน 

ลาวรรณ ตั้งอําพรทิพย (2548: 6) ใหความหมายของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึง 

โรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถแข็งแกรง ม่ันคง ท่ีจะเปนสถานท่ีท่ีทําใหเกิดสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือ

การอยูอาศัย การศึกษา การทํางานและโรงเรียนตองสมัครเพ่ือรวมโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ 

สงบ เพ่ิมพงษพิพัฒน (2544: 14) ใหความหมายของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึง 

โรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถแข็งแกรง ม่ันคงที่จะเปนสถานท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือการอาศัย 

การศึกษาและการทํางาน  

 



  

54 

ระเบียบ บัวคําขาว (2544: 6) ใหความหมายของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึง การ

ดําเนินงานดานสุขภาพในโรงเรียนในความหมายของการสงเสริมสุขภาพ  

สดศรี คงธนะ (2548: 6) ใหความหมายของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึง โรงเรียน

ท่ีเขารวมโครงการและมีการดําเนินงานตาม 10 องคประกอบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

นวลปรางค เมธีกุล (2544: 5) ใหความหมายของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึง 

โรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถ มีกระบวนการในการสนับสนุนดานการศึกษา ดานส่ิงแวดลอม มี

จุดประสงคเพ่ือใหประชาชนมีความสามารถในการปฏิบัติท่ีจะควบคุมและสรางเสริมสุขภาพตนเอง 

เปนสถานท่ีท่ีมีสุขภาพอนามัยดีเหมาะสมเพ่ือการอยูอาศัยศึกษาทํางาน มีบทบาทหนาท่ีเปน

จุดเริ่มตน ศูนยรวมของการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกอ่ืนในชุมชน 

นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางในการสรางความเขาใจ สงเสริมใหผูปกครอง บุคลากรในโรงเรียนและ

ชุมชน รวมกับหนวยงาน องคกรในทองถ่ินริเริ่มสรางสรรคพัฒนาสุขภาพนักเรียนและชุมชน 

ฉกาจ กาชัย (2548: 2) ใหความหมายของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึง โรงเรียนท่ีมี

ความรวมมือรวมใจกัน พัฒนาพฤติกรรมและส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพ อยางสมํ่าเสมอเพ่ือการ

มีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรยีน 

ธีรัถยา พลซา (2546: 8) ใหความหมายของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึง โรงเรียนท่ี

มีการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหโรงเรียนเปนจุดเริ่มตนของการ

พัฒนาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน และสมาชิกอ่ืน ๆ ในชุมชน รวมทั้งการมีสวนรวม

ของครอบครัวและชุมชนในการสงเสริมสุขภาพ 

ธีระ เช่ียวชาญ (2546: 6) ใหความหมายของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึง โรงเรียน

ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงเปนโครงการรวมระหวางกระทรวงศึกษาธิการและ

กระทรวงสาธารณสุข 

 สรุปไดวา โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการรวมมือกัน โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพใหแกนักเรียนภายในโรงเรียนดวย 

 

2.8.2  แนวคิดของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

แนวคิดของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนแนวคิดท่ีกวางขวางและครอบคลุมดานสุขภาพ

อนามัยในทุกแงมุมของชีวิตท้ังในโรงเรียนและชุมชน นั่นคือ ความรวมมือกันผลักดันใหโรงเรียน

ใชศักยภาพท้ังหมดท่ีมีอยูเพ่ือพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัว

และชุมชนใหสามารถนํามาประยุกตใชในชีวติประจําวัน ดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน 
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ตลอดจนการตัดสินใจและควบคุมสภาวการณและส่ิงแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ (กระทรวง

สาธารณสุข.  กรมอนามัย, 2547: 8) 

จะเห็นไดวา แนวคิดดังกลาวกอใหเกิดโอกาสในการพัฒนานโยบาย ระเบียบและ

โครงสรางการสงเสริมสุขภาพทุกเรื่องท่ีโรงเรยีนและชุมชนสามารถดําเนินการรวมกัน การทํางาน

เปนทีมโดยมีผูนําท่ีเขมแข็ง ทุกคนทีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตกลงกันในเปาหมายตาง ๆ 

ภายใตการผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาดานการศึกษาและดานสุขภาพ 

ในดานความรวมมือในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพนั้น มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ดังนี้ 

1. ภาครัฐ ไดแก โรงเรียน หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานอ่ืน ๆ  

2. นักเรียน ไดแก แกนนํา และชมรม 

3. ครอบครัว ไดแก พอแม และผูปกครอง 

4. ชุมชน ไดแก องคกรทองถ่ิน และกลุม/ชมรม 

 

2.8.3  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจะไดรับประโยชนหลายประการ ดังนี้ 

(กระทรวงสาธารณสุข.  กรมอนามัย, 2547: 9)  

1. โรงเรียนไดรับรูแนวทางการสงเสริมสุขภาพพรอมคูมือการดําเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ เกณฑมาตรฐานการประเมิน และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2. นักเรียนท่ีไดเรียนรูวิถีชีวิตในการสรางพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงจะปลูกฝงใหเกิด

การปฏิบัติตนท่ีจะนําไปสูการมีสุขภาพดีตั้งแตเด็กควบคูไปกับการศึกษา เพ่ือใหเด็ก “ดี เกง มีสุข” 

3. ครู ผูปกครอง และสมาชิกของชุมชนจะไดรับความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพ่ือ

นําไปปฏิบัติ ใหเกิดทักษะการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม 

4. ตัวช้ีวัดของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ท้ังดาน ผลผลิตและดานกระบวนการ กอใหเกิดผลดีตอโรงเรียนในการรับการ

ประเมินจากภายนอก 

5. โรงเรียนมีโอกาสไดรับความรวมมือชวยเหลือจากชุมชนและองคกรตาง ๆ 

เพ่ิมขึ้น 

ประโยชนดังกลาวขางตน เปนความทาทายภายใตเง่ือนไขท่ีจํากัดของทรัพยากร คน เวลา 

และงบประมาณของฝายการศึกษา สาธารณสุข และทองถ่ิน ทางเลือกท่ีเหมาะสมคือ “การบูรณา

การความรวมมือในเร่ืองการศึกษาควบคูไปกับการมสุีขภาพดี” โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ ภาพลักษณ
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ของเด็กวัยเรียนและเยาวชนไทยท่ีดี เกง และมีความสุข อันเปนความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

และการปฏิรูประบบสุขภาพ ซ่ึงจะนําไปสูการบรรลุถึงปรัชญาการพัฒนา “คน” อยางแทจริง 

 

2.8.4  ขั้นตอนสูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

การดําเนินงานเพื่อเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพควรเกิดจากการท่ีคณะครูและนักเรียนมี

ความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสุขภาพดี และความจําเปนในการสรางพฤติกรรมสุขภาพท่ี

ถูกตองตั้งแตเด็ก ท้ังยังมุงม่ันท่ีจะสรางใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนาความเปนอยูอยางมี

สุขภาพดีของทุกคนในชุมชน โดยดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ (กรมอนามัย, 2547: 10-12) 

  1. สรางความสนับสนุนของชุมชนและทองถิ่นเพ่ือใหเกิดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

  ผูบริหารโรงเรียนควรช้ีแจงแก ครู นักเรียน ผูปกครอง ผูนําชุมชน และประชาชน

ในทองถ่ินเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนในการดําเนินงานสรางสุขภาพเพ่ือใหเกิดความ

รวมมือในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระหวางโรงเรียนและชุมชน หลังจากนั้นผูบริหาร

โรงเรียนสามารถแจงความจํานงเขารวมโครงการไดท่ีหนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัด หรือเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา และประสานการดําเนินงานกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี 

  2. จัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสรรหากลุมบุคคลท่ีสนใจงานสงเสริม

สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน แตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริม

สุขภาพของโรงเรียนจํานวน 10-15 คน ซ่ึงประกอบดวยครู นักเรียน ผูปกครอง เจาหนาท่ี

สาธารณสุข และผูแทนองคกรในชุมชน โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะทําหนาท่ีในการรวมกันคนหา

แนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

  3. จัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา 

  คณะกรรมการสถานศึกษาสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาจากผูนํา

ชุมชน และผูท่ีสนใจในพ้ืนท่ี โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทํางานรวมกับโรงเรียนในการเผยแพร

ขาวสาร ดานการสงเสริมสุขภาพ ตลอดจนระดมทรัพยากรในทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุน และสราง

ความแข็งแกรงในการดําเนินงานโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 

  4. วิเคราะหสถานการณ 

  คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนดําเนินการสํารวจสถานการณดาน

สุขภาพของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ เชน 

สถานการณปญหาสุขภาพ สภาพส่ิงแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอมทางสังคม กฎระเบียบ 

กฎเกณฑ กฎหมาย รวมท้ังทรัพยากรในชุมชนท่ีเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพ 
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5. กําหนดจุดเร่ิมตนในการทํางาน 

  คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน นําผลการวิเคราะหสถานการณ

สุขภาพของโรงเรียน และชุมชน มารวมกันระดมความคิดในการกําหนดประเด็นเพ่ือดําเนินการ

สงเสริมสุขภาพตามความตองการของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน 

  6. จัดทําแผนปฏิบัติการ 

  คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ใหสอดคลองกบัสภาพปญหา พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน รูปแบบกิจกรรมบทบาทท่ี

เกี่ยวของ ตัวช้ีวัดในการติดตามประเมินผล กลไกการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน และระบบรายงานใหชัดเจน 

  7. ติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน มีการติดตามความกาวหนาในการ

ดําเนินงาน โดยการจัดประชุมแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางผูท่ีเกี่ยวของ มีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน การเผยแพรประชาสัมพันธผลสําเร็จ และมีการปรับแผนงานเพื่อแกไขขอบกพรองใน

การดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 

  8. พัฒนาเครือขายระดับทองถิ่น 

  คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนแตละโรงเรียน มีการผลักดันและ

สนับสนุนการดําเนินงานซ่ึงกันและกัน ดวยการสรางเครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดยมีการ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ประสบการณ และแหลงทรัพยากร ตลอดจนมีการจูงใจใหโรงเรียนอ่ืน ๆ 

ท่ียังไมรวมโครงการเกิดความตื่นตัวและรวมดําเนินการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนตามแนวทาง

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

2.8.5  กระบวนการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 การพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามหลักการบริหารงาน สามารถใชวงจรคุณภาพ 

(Quality Circle) เปนแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ (กรมอนามัย, 2547: 13-14) 

  1. การวางแผนดําเนินงาน (Plan) 

  - แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนเปนลายลักษณอักษร ซ่ึง

ประกอบดวย ครู นักเรียน ผูปกครอง เจาหนาท่ีสาธารณสุข และผูแทนองคกรในชุมชน 

  - คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนรวมกันกําหนดนโยบายสงเสริม

สุขภาพใหครอบคลุมประเด็นสุขภาพท่ีจําเปนตอการสรางสุขภาพ เพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนา 

  - ถายทอดนโยบายสูนักเรียน ครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ 
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  - จัดทําแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนงานโครงการใหสอดคลอง

กับนโยบายสงเสริมสุขภาพ 

  - จัดทําขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับสภาพปญหาและความตองการดาน

สุขภาพของทุกฝายท้ังในและนอกโรงเรียน 

  2. การปฏิบัติการ (Do) 

  - ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ ท่ีกําหนด 

  - โรงเรียนประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยใชเกณฑมาตรฐานการประเมิน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพ่ือคนหาส่ิงท่ียังไมไดดําเนินการหรือดําเนินการไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

  - ดําเนินงานเพื่อปรับปรุงใหบรรลุตวัช้ีวัดตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน 

  3. การตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน (Check) 

  - นิเทศ กํากับ ติดตาม สรางขวัญกําลังใจในการดําเนินตามองคประกอบโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ โดยคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนเปนระยะ ระหวางการปฏิบัติงาน 

  - ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดยคณะกรรมการจาก

หนวยงานสาธารณสุขและการศึกษา รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิในแตละกลุมโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  - ขอรับการประเมินเพ่ือรับรองจากทีมประเมินระดับอําเภอของแตละพ้ืนท่ี 

  4. การปรับปรุงแกไข/พัฒนา (Act) 

  - สรุปผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานตามองคประกอบโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ 

  - นําผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใชปรับปรุงแกไข พัฒนาการ

ดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในปการศึกษาตอไป 

  

2.8.6  องคประกอบของการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

องคประกอบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมี 10 ประการ ดังนี้ (กรมอนามัย, 2547: 16-73) 

องคประกอบที่ 1 นโยบายของโรงเรียน 

นโยบายของโรงเรียน หมายถึง ขอความท่ีกําหนดทิศทางการดําเนินงานดาน

สงเสริมสุขภาพของโรงเรียน ซ่ึงจะสงผลตอกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสงเสริม

สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหโรงเรียนมีนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพท่ีเกิดจากความ

เห็นชอบของบุคลากรท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกโรงเรียน และเปนเครื่องนําทางการดําเนินงานท่ี
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ผูเกี่ยวของไดรับทราบ ทําใหการดําเนินงานมีความเขมขนและชัดเจน 

องคประกอบนี้ประกอบดวย 2 สวนหลักท่ีตองดําเนินการ ไดแก การกําหนด

นโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน และการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัต ิ

ผลท่ีไดรับจากองคประกอบนี้ คือ โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมสุขภาพท่ีชัดเจน 

และเปนท่ียอมรับของทุกฝาย สามารถใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับได

อยางสอดคลองกับปญหาและความตองการของพ้ืนท่ี รวมถึงการท่ีครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 

ผูปกครอง และสมาชิกในชุมชนรับทราบนโยบายสงเสริมสุขภาพกอใหเกิดความเขาใจและความ

รวมมือในการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนทางสุขภาพของทุกคน 

องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการในโรงเรียน 

การบริหารจัดการในโรงเรียน หมายถึง การจัดองคกรและระบบบริหารงานเพ่ือให

การดําเนินงานสงเสรมิสุขภาพในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่อง โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ ในดาน

การวางแผนโครงการ การจัดองคกร การนิเทศติดตาม และการประเมินผลภายใตการเช่ือมโยง

ประสานงานระหวางบุคคลตาง ๆ ท่ีรูบทบาทหนาท่ีชัดเจนท้ังของตนและภาคีตาง ๆ ในชุมชน

โรงเรียน 

องคประกอบนี้มีแนวทางดําเนินงานหลัก ๆ 3 เรื่อง ไดแก การจัดทําแผนงาน/

โครงการสงเสริมสุขภาพ การจัดองคกรรองรับแผนงาน/โครงการสงเสริมสุขภาพ และการนิเทศ/

ติดตามและประเมินผล 

ผลท่ีไดรับ คือ 1) โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการสงเสริมสุขภาพซ่ึงเกิดจากการ

วางแผนท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการ คํานึงถึงการมีสวนรวม และการใชทรัพยากร

ทองถ่ิน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 2) ผูเกี่ยวของมีโอกาสรวมคิด

และรวมดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ทําใหแผนงาน/โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนท่ี

ยอมรับและไดรับความรวมมือ และ 3) ระบบการจัดการท่ีดี ทําใหผูเกี่ยวของสามารถปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางเต็มท่ี ไดรับความสะดวกเกิดการประสานงานเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ และเปนการพัฒนางานเปนระยะอยางตอเนื่อง 

องคประกอบที่ 3 โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน 

โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพท่ีดําเนินการรวมกันระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และสมาชิกของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหโรงเรียนไดมีการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพรวมกับภาคีตาง ๆ ในชุมชน 

ตั้งแตเริ่มวิเคราะหสภาพและสาเหตุของปญหา รวมวางแผนในการดําเนินงาน รวมดําเนินการ รวม
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ตรวจสอบทบทวน รวมแกไข พัฒนาและปรับปรุง 

ผลท่ีไดรับจากองคประกอบนี้ ไดแก 1) ผูปกครอง และสมาชิกของชุมชนมีสวน

รวมในขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนินงานกอใหเกิดการเรียนรูเรื่องสุขภาพ นําไปสูเจตคติ และการ

ปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม 2) โรงเรียนและชุมชนไดเอ้ิอประโยชนตอกันในดานการใชทรัพยากรท่ีมี

อยูใหเกิดประโยชนตอการสงเสริมสุขภาพ การแลกเปล่ียนความรู ขอมูลขาวสาร และการ

แลกเปล่ียนขอคิดเห็นท่ีสรางสรรค 3) ปญหาสุขภาพไดรับการแกไข/ปรับปรุง อยางสอดคลองกับ

สภาพปญหาของแตละทองถ่ิน และ 4) ผูปกครองและชุมชนเห็นประโยชนและเกิดความรูสึกรวม

เปนเจาของโครงการสงเสริมสุขภาพ กอใหเกิดความรวมมือกับโรงเรียนในดานตาง ๆ นําไปสู

ชุมชนเขมแข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

องคประกอบที่ 4 การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ 

การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ หมายถึงการจัดการควบคุมดูแล 

ปรับปรุงภาวะตาง ๆ และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเอ้ือตอการเรียนรู 

สงเสริมสุขภาพกาย จิต และสังคมรวมถึงการปองกันโรคและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังตอนักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหส่ิงแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนเปนไป

ตามมาตรฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในโรงเรียน และเพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมดูแลส่ิงแวดลอม

ของโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน 

องคประกอบนี้ประกอบดวย 2 สวนหลักท่ีตองดําเนินการ ไดแก การจัดการ 

ควบคุม ดูแล ปรับปรุงส่ิงแวดลอมทางกายภาพใหถูกสุขลักษณะ และการจัดส่ิงแวดลอมทางสังคม

ในโรงเรียนท่ีมีผลตอสุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากร 

ผลท่ีไดรับ ไดแก 1) โรงเรียนมีส่ิงแวดลอมท่ีสะอาด สวยงาม เปนท่ีนารื่นรมยแกผู

ท่ีอยูในโรงเรียนและผูเขามาพบเห็น 2) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดดําเนินชีวิตใน

ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 3) นักเรียนไดเรียนรูถึงการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีถูกตอง ปลูกฝงสุขนิสัย

และเสริมสรางพฤติกรรมดานอนามัยส่ิงแวดลอมท่ีดีตั้งแตวัยเรียน 4) ผูปกครองและสมาชิกใน

ชุมชนไดรวมกันพัฒนาส่ิงแวดลอม เปนการปลูกจิตสํานึกท่ีมีคุณคาตอสังคม และเกิดความตื่นตัวท่ี

จะรวมมือในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม และ 5) ทุกคนอยูรวมกันในโรงเรียนดวย

บรรยากาศแหงมิตรภาพเปนกันเองและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 

องคประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียน 

บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนจัดใหมีบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน

ท่ีจําเปนสําหรับนักเรียนทุกคนไดแก การเฝาระวังภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการ
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รักษาพยาบาลเบ้ืองตนในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพ การ

เฝาระวังภาวะสุขภาพ การปองกันโรค และการรัษาพยาบาลเบ้ืองตนจากครู และเจาหนาท่ี

สาธารณสุข 

องคประกอบนี้ประกอบดวย 3 สวนหลักท่ีตองดําเนินการไดแก การตรวจสุขภาพ

นักเรียน การเฝาระวังภาวะสุขภาพ และการจัดบริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 

ผลท่ีไดรับจากองคประกอบนี้ไดแก นักเรียนทุกคนไดรับการตรวจและเฝาระวัง

ปญหาสุขภาพ และไดรับการชวยเหลือในรายท่ีมีปญหาสุขภาพ และนักเรียนไดรับบริการสุขภาพท่ี

เหมาะสมตามวัย ไดรวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพพ้ืนฐานท่ีจําเปนกอใหเกิดความตระหนัก และเห็น

ความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

องคประกอบที่ 6 สุขศึกษาในโรงเรียน 

สุขศึกษาในโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมสุขศึกษาท้ังในหลักสูตร

การศึกษา และผานทางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือมุงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีการฝกปฏิบัติท่ี

นําไปสูการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมตอการมีสุขภาพด ีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กวัยเรียน

และเยาวชนมีทักษะสุขภาพ (Health Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) และเพ่ือใหเด็กวัยเรียนและ

เยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมติดตัวไปสูวัยผูใหญ 

แนวทางการดําเนินงานในองคประกอบนี้มี 2 สวน คือ การใหความรูและสราง

เสริมเจตคติตามสุขบัญญัติแหงชาติ และการฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะท่ีจําเปน ซ่ึงสอดคลองกับสุข

บัญญัติ 

ผลท่ีไดรับจากองคประกอบนี้ไดแก 1) นักเรียนไดฝกปฏิบัติทักษะดานสุขภาพ จน

เกิดเปนสุขนิสัยท่ีติดตัว และเปนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมตอไป 2) นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ี

จําเปน เพ่ือเปนภูมิคุมกันตอปญหาตาง ๆ เชน ไมเปนทาสยาเสพติด มีคานิยมและพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมในเร่ืองเพศ มีความรรับผิดชอบตอสังคม เปนตน และ 3) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการ

เรียนรูเรื่องสุขภาพ และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในเรื่องการรับผิดชอบตอ

สุขภาพของตนเองในอนาคต 

องคประกอบที่ 7 โภชนาการอาหารที่ปลอดภัย 

โภชนาการ และอาหารท่ีปลอดภัย หมายถึง การสงเสริมใหนักเรียนมีภาวะการ

เจริญเติบโตสมวัย โดยจัดใหมีอาหารท่ีมีคุณคาตอสุขภาพ สะอาด ปลอดภัยใหกับนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาดาน

โภชนาการ เชน โรคขาดโปรตีน และพลังงาน โรคอวน โรคขาดสารไอโอดีน โรคโลหิตจางจาก

การขาดธาตุเหล็ก เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ และมี
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ความปลอดภัยในการบริโภค รวมถึงเพ่ือใหมีสถานท่ีรับประทานอาหาร ปรุงอาหาร และจําหนาย

อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 

องคประกอบนี้ประกอบดวยการดําเนินงานท่ีสําคัญ 2 เรื่องไดแก โภชนาการใน

โรงเรียน และการสุขาภิบาลอาหารซ่ึงการสุขาภิบาลอาหารสามารถดําเนินการใหครอบคลุมเรื่อง

ความปลอดภัยของอาหารไดดวย 

ผลท่ีไดรับจากองคประกอบนี้ไดแก 1) นักเรียนมีการเจริญเติบโตเปนไปตาม

มาตรฐาน และไมมีภาวะการขาดสารอาหาร 2) นักเรียนมีความรูและทักษะในการเลือกรับประทาน

อาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและมีความปลอดภัยในการบริโภค และ 3) มีโรงอาหารและการ

บริการอาหารท่ีไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ทําใหเกิดความปลอดภัยตอการบริโภค 

และเปนแบบอยางแกนักเรียนและผูปกครอง 

องคประกอบที่ 8 การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนให

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยการจัดสถานท่ี อุปกรณ และ

กิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ พรอมท้ังเปดโอกาสใหประชาชน เขามาใช

สถานท่ีและอุปกรณหรือเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหมีสถานท่ี อุปกรณ รวมทั้งกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการอยางเหมาะสม เพ่ือ

สงเสริมใหเกิดชมรม ชุมนุม/กลุมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการขึ้นในโรงเรียน และเพ่ือ

ดําเนินการใหนักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงานในองคประกอบนี้ ประกอบดวยแนวทางหลัก 2 สวน คือ การจัด

ส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ สําหรับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน

และการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยใชกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬา และ

นันทนาการ เปนตัวนํา รวมถึงการพัฒนาสมรรถภาพรางกาย 

ผลท่ีไดรับจากองคประกอบนี้ ไดแก 1) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู 

และทักษะในการออกกําลังกาย การเลนกีฬาตามความสนใจ ความถนัดและปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

จนเปนิสัย รักการออกกําลังกายและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 2) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมี

สุขภาพแข็งแรง 3) มีชมรมออกกําลังกาย กีฬา ตามความสนใจของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 

และชุมชน และ 4) นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

องคประกอบที่ 9 การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 

การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ระบบบริการใหคําปรึกษา 

แนะแนว และชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และภาวะเส่ียง รวมท้ังพฤติกรรม
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เส่ียงของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนท่ีมีปญหาไดรับการชวยเหลือจากระบบบริการ

ของโรงเรียนโดยความรวมมือของครูเจาหนาท่ีสาธารณสุขและผูท่ีเกี่ยวของในชุมชน 

ผลท่ีไดรับจากองคประกอบนี้ไดแก โรงเรียนไดทราบสถานการณ ปญหา ภาวะ

เส่ียงดานสุขภาพ รวมท้ังพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน และมีวิธีปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น และ

โรงเรียนมีการเฝาระวัง และชวยดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบตอเนื่องและทันทวงที 

องคประกอบที่ 10 การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ

กระตุน สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม สงผลดีตอสุขภาพของ

ตนเองและเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนมีการประเมินสุขภาพ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเส่ียงตอสุขภาพ  และมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 

องคประกอบนี้มุงท่ีจะสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีพฤติกรรมสุขภาพ

ท่ีเหมาะสมปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องสุขภาพ และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ

เรื่องสุขภาพในโรงเรียน  

ในเรื่องแบบอยางท่ีดีดานสุขภาพ องคประกอบนี้ใหความสําคัญอยางมากกับการ

สูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโรงเรียน ท้ังนี้เพ่ือปองกันไมใหนักเรียนเห็นตัวอยาง

พฤติกรรมเส่ียงเรื่องสุขภาพและเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ 

พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดใหโรงเรียนเปนสถานท่ีหามสูบบุหรี ่

ผลท่ีไดรับจากองคประกอบนี้ไดแก 1) บุคลากรในโรงเรียนรับรูภาวะสุขภาพของ

ตนเอง สามารถดูแลสุขภาพตนเองและแกไขปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม 2) บุคลากรใน

โรงเรียนไดรับทราบขอมูลดานสุขภาพทันตอเหตุการณและมีความตอเนื่อง 3) บุคลากรในโรงเรียน

มีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน และ 4) ครู และบุคลากรเปนแบบอยางท่ีดีดาน

สุขภาพแกนักเรียน 

  

2.9  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

ลาวรรณ ตั้งอําพรทิพย (2548: 78-84) ไดศึกษา “สภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพท่ีผานเกณฑการประเมินระดับทอง เงินและทองแดง ในอําเภอสีคิ้ว  จังหวัด

นครราชสีมา” โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ังเพศชายและเพศหญิง ใน

โรงเรียนประถมศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินตามเกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนระดับทอง 
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เงินและทองแดง ในพ้ืนท่ีเขตการศึกษาท่ี 4 อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 58 โรงเรียน มี

นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 243 คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะโภชนาการของกลุมตัวอยางใน

โรงเรียนท้ังสามระดับ เม่ือเทียบน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง สวนใหญอยูในระดับสมสวน รองลงมา

มีภาวะผอม และคอนขางผอมตามลําดับ และท้ังสามระดับเม่ือเทียบน้ําหนักตามเกณฑอายุ สวน

ใหญมีน้ําหนักตามเกณฑ รองลงมาคอนขางนอย และนอยกวาเกณฑตามลําดับ ซ่ึงอาจเปนผลมาจาก

การท่ีนักเรียนไมไดอาศัยอยูกับบิดามารดาทุกคน จึงขาดโอกาสในการดูแลควบคุมกํากับใหลูกมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม การศึกษาของบิดามารดาและผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษา

สวนมากอยูในระดับประถมศึกษาเทานั้นความรูและทักษะในการแนะนําและตัวอยางการปฏิบัติ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีอาจไมเหมาะสม อาชีพของบิดามารดาและผูปกครองสวนใหญมี

อาชีพรับจางจึงมีเวลาและโอกาสในการฝกและสอนใหลูกมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมาะสม

นอย มีภาวะโภชนาการเกินคืออวน เริ่มอวน และทวม และมีภาวะโภชนาการนอยกวาเกณฑคือ

คอนขางผอม และผอม ท้ังนี้นักเรียนในโรงเรียนระดับการสงเสริมสุขภาพระดบัทองมีภาวะสุขภาพ

ดีกวานักเรียนในโรงเรียนระดับการสงเสริมสุขภาพระดับเงินและระดับทองแดง โดยภาพรวมทั้ง

สามระดับของนักเรียนกลุมตัวอยางมีภาวะสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 

 สายทิพย วิชัยขัทคะ (2546: 32-36) ไดศึกษา “บริโภคนิสัยและภาวะโภชนการของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม” โดยมีกลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ปการศึกษา 2545 จํานวน 232 คน ผล

การศึกษาพบวา ภาวะโภชนาการของนักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะโภชนาการปกติ รอยละ 

74.13 รองลงมาคือ ภาวะโภชนาการเกินกวาเกณฑมาตรฐาน รอยละ 14.67 และภาวะโภชนาการตํ่า

กวาเกณฑมาตรฐาน รอยละ 11.20 เม่ือพิจารณาโดยรวมพบวานักเรียนกลุมตัวอยางยังประสบกับ

ปญหาทุพโภชนาการอยูในระดับสูง มีท้ังปญหาภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานและปญหา

ภาวะโภชนาการเกินกวาเกณฑมาตรฐานรวมกัน นอกจากนั้น ยังพบวาการรับประทานอาหารเชามี

แนวโนมท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการซ่ึงแสดงใหเห็นไดวา ปญหาทุพโภชนาการเปน

ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากนักเรียนไมไดรับประทานอาหารเชาอยางเพียงพอตอความตองการของ

รางกายซ่ึงอาจมีสาเหตุมากจากหลายปจจัย โดยเฉพาะปญหาความยากจนของครอบครัวนับเปน

ปญหาสําคัญอีกปญหาหนึ่งของนักเรียนท่ีเขาเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม นักเรียน

หลายคนตองทํางานชวยเหลือครอบครัวหลังเลิกเรียน ดังนั้นการไดรับประทานอาหารในปริมาณท่ี

ไมเพียงพอหรือการปฏิบัติภาระกิจท่ีนักเรียนตองรับผิดชอบตอครอบครัวนั้น นับเปนสาเหตุหลักท่ี

ทําใหนักเรียนมีปญหาทุพโภชนาการ สวนนักเรียนกลุมท่ีมีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน 

เนื่องมาจากไดรับอาหารเกินความตองการของรางกาย โดยพบวานักเรียนกลุมนี้มีนิสัยในการ



  

65 

รับประทานอาหารประเภทท่ีใหพลังงานสูงจําพวกเนื้อสัตวติดมัน อาหารท่ีทอดดวยน้ํามัน อาหาร

ฟาสตฟูด ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยวและมีการดื่มน้ําหวาน น้ําอัดลม ในปริมาณความถ่ี 10-18 ครั้งตอ

สัปดาหหรือมากกวา จึงทําใหมีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน ซ่ึงการท่ีนักเรียนมีน้ําหนักเกิน

มาตรฐานน้ันจะทําใหนักเรียนประสบปญหาหลายประการ เชน ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพเพราะจะทํา

ใหเกิดโรคแทรกซอน ไดแก โรคหลอดเลือดแดงอุดตัน โรคหัวใจ โรคเบาหวานและสงผลตอจิตใจ

คือทําใหขาดความม่ันใจในตนเอง ไมกลาท่ีจะแสดงออก เก็บกด ซ่ึงสาเหตุของการเกิดปญหาภาวะ

โภชนาการเกินนั้นอาจเนื่องมาจากความชอบในอาหารท่ีใหพลังงานสูงโดยเฉพาะอาหารฟาสตฟูด 

ขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน หรือเกิดจากการปลูกฝงบริโภคนิสัยจากครอบครัว การปฏิบัติตามคานิยม

ในเรื่องการบริโภคตามแฟชั่น การขาดความรูทางโภชนาการ หรือแมแตขาดการออกกําลังกาย 

สาเหตุเหลานี้นับวาเปนปญหาท่ีทําใหเกิดภาวะโภชนาการเกินกวาเกณฑมาตรฐานและนําไปสูการ

เกิดโรคอวนและโรคแทรกซอนอ่ืน ๆ ท้ังส้ิน 

 สิริวัฒน อายุวัฒน (2539: 68-78) ไดศึกษา “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล 4 (ธรรมจักร) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2539 จํานวน 100 คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะโภชนาการของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

สวนมากมีภาวะโภชนาการปกติ ในขณะท่ีสวนนอยคือไมเกินรอยละ 5 มีภาวะโภชนาการต่ํากวา

เกณฑ และรอยละ 5-8 มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ ซ่ึงจากผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาโดยภาพรวม

ภาวะโภชนาการของนักเรียนอยูในเกณฑปกติ ในขณะท่ีพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน

บางสวนยังไมถูกตองหรือไมไดรับอาหารครบ 5 หมู ท้ังคุณภาพและปริมาณ  

 ลลิดา แจมจํารัส และวิยะดา ตันวัฒนากูล (ม.ป.ป.: บทคัดยอ) ไดศึกษา “พฤติกรรมการ

บริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน ในจังหวัดกําแพงเพชร” 

โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร ปการศึกษา 2544 ท่ีมีภาวะโภชนาการปกติ จํานวน 258 คน และมีภาวะโภชนาการเกิน 

จํานวน 256 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการปกติและนักเรียนท่ีมีภาวะ

โภชนาการเกิน มีความเช่ือดานสุขภาพแตกตางกัน และมีพฤติกรรมการบริโภคแตกตางกัน โดย

นักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมถูกตอง ไดแก การรับประทาน

อาหารเร็ว บริโภคขนมกรุบกรอบ อาหารทอด และนํ้าอัดลม น้ําหวาน ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการปกติไดแก ความเช่ือดานสุขภาพ เพศ และ

รายไดของครอบครัว สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน 

ไดแก การศึกษาของบิดา และจํานวนเงินคาเครื่องดื่ม ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการ ไดแก 



  

66 

ความเช่ือดานสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา และอาชีพของ

มารดา  

สุเนตรา นิมานันท (2537: 83-85) ไดศึกษาเรื่อง “ภาวะโภชนาการและปจจัยท่ีสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเขตเมืองเชียงใหม” 

โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขตเมืองเชียงใหม ป

การศึกษา 2536 จํานวน 1,233 คน เปนชาย 619 คน และหญิง 614 คน ผลการศึกษาพบวา 1) 

นักเรียนชายประมาณรอยละ 62-69 และนักเรียนหญิง ประมาณรอยละ 64-71 มีภาวะโภชนาการ

ระดับมาตรฐาน กลุมตัวอยางนักเรียนชายรอยละ 15.2 และ กลุมตัวอยางนักเรียนหญิงรอยละ 9.9 มี

ภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน อีกท้ังพบวากลุมตัวอยางนักเรียนชายรอยละ 19.5 และกลุมตัวอยาง

นักเรียนหญิงรอยละ 22.5 มีภาวะโภชนาการต่ํากวามาตรฐาน 2) นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเปนไปตามหลักโภชนาการ คือ รับประทานอาหารเชาทุกวัน รับประทานขาว แปง 

น้ําตาล เนื้อสัตว ผักตาง ๆ และดื่มนม 7 วันตอสัปดาห ไมรับประทานอาหารสุก  ๆ ดิบ ๆ 

รับประทานอาหารวันละ 3 ม้ือ และเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มดวยตนเอง 3) นักเรียนท่ีมี

ภาวะโภชนาการตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน และ 4) ปจจัยตาง ๆ ซ่ึงไดแก

ปจจัยนํา คือระดับความรูเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ และทัศนคติตอการเลือกบริโภคอาหาร 

ปจจัยเอ้ืออํานวย คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครอบครัว และปจจัยเสริม คือการไดรับ

คําแนะนําจากครู และการไดรับคําแนะนําจากบิดามารดาหรือผูปกครอง มีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 

ทัศนี วิฑูธีรศานต (2545: 109-119) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริโภคและ

สภาวะโภชนาการของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันราชภัฏเลย” โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา

สายการศึกษา 95 คน สายวิทยาศาสตร 62 คน สายศิลปศาสตร 72 คน อาจารยและเจาหนาท่ี 24 คน 

รวมเปน 253 คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะโภชนาการของนักศึกษาและบุคลากรสวนใหญรอยละ 

62.06 ของจํานวนท้ังหมดมีภาวะโภชนาการปกติ แตมีภาวะโภชนาการต่ําคือเริ่มผอมและผอม 

มากกวาภาวะโภชนาการเกินคือเริ่มอวนและอวน เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสม

รวมท้ังการขาดความรูทางโภชนาการท่ีถูกตอง ทําใหรางกายไดรับอาหารไมสมดุล ซ่ึงพบวา

นักศึกษาไมกินอาหารครบทุกม้ือโดยเฉพาะม้ือเชาและม้ือเย็น ท้ังนี้นักศึกษาบางกลุมบริโภคไมเปน

ประจําทุกวันหรือไมบริโภค แตจะบริโภคชดเชยในอาหารกลางวันมากกวาม้ืออ่ืน ๆ และพบวาจะ

ไดรับอาหารท่ีมีสารอาหารคารโบไฮเดรตจากขาว แปง น้ําตาล รวมท้ังปริมาณไขมันท่ีเปน

สวนประกอบของอาหารเปนสวนใหญ นอกจากนี้พบวาโดยเฉพาะกลุมอาจารยมีแนวโนมการมี

ภาวะโภชนาการเกินหรืออวนคอนขางสูงเพ่ิมขึ้นหากไมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบริโภคท่ี
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เหมาะสม เพราะทําใหรางกายไดรับสารอาหารไมสมดุลกับความตองการของรางกาย รวมกับการมี

การเคล่ือนไหวของรางกายในการปฏิบัติหนาท่ีประจําวันท่ีพอเหมาะนอยหรือไมมีเวลาสําหรับการ

ออกกําลังกายอีกดวย 

ธัญญลักษณ ศิริเมฆ (2549: 80-83) ไดศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบพฤติกรรมบริโภค

อาหารและภาวะโภชนาการระหวางนักเรียนท่ีพักในหอพักกับนักเรียนท่ีพักนอกหอพัก วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยียโสธร อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร” โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ี

พักในหอพักกับนักเรียนท่ีพักนอกหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อําเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธรท่ีศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1-3 ของปการศึกษา 2548 อายุ

ระหวาง 15-19 ป ท้ังเพศชายและเพศหญิง จํานวน 326 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีพักใน

หอพักกับนักเรียนพักนอกหอพัก โดยใชเกณฑช้ีวัดน้ําหนักตามเกณฑอายุ พบวา นักเรียนสวนใหญ

มีน้ําหนักตามเกณฑอายุ รอยละ 83.0 และ 93.1 มีสวนสูงตามเกณฑอายุรอยละ 81.7 และ 79.8 ซ่ึง

ไมมีความแตกตางกัน สวนน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง พบวานักเรียนมีรูปรางสมสวน รอยละ 83.0 

และ 79.8 อยางไรก็ตามยังมีนักเรียนท่ีพักนอกหอพักมีแนวโนมภาวะโภชนาการทวม และอวน รอย

ละ 16.8 และ 3.5  

กมลวรรณ ศรีปล่ัง และคณะ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคและ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มท่ีจําหนายแกนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบูรณ” โดยมี

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ช้ันประถมศึกาปท่ี 4-6 ผล

การศึกษาพบวา เม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐานไทย กลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะโภชนาการปกติ 

นักเรียนรอยละ 87.5 ไดรับอาหารครบ 3 ม้ือ ในดานคุณคาอาหารพบวา นักเรียนไดรับ

คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแรและวิตามิน อยางสมํ่าเสมอ รอยละ 86.8 32.9 19.7 และ 32.2 

ตามลําดับ สําหรับนมสดนักเรียนดื่มเปนประจํารอยละ 29.6 ดื่มน้ําอัดลมรอยละ 19.7 บริโภคขนม

ขบเคี้ยวสูงถึงรอยละ 51.3  

ศักดา พรึงลําภู และคณะ (ม.ป.ป.: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “ความชุกของโรคอวนและ

ภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กนักเรียน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมจํานวน 2,537 คน อายุระหวาง 6-15 ป จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 

ช้ันระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3 ผลการศึกษาพบวา จากนักเรียนท้ังหมด (2,537 คน) มีภาวะ

โภชนาการเกินรอยละ 15.72 คือโรคอวนคิดเปนรอยละ 5.83 เริ่มอวนรอยละ 6.07 และทวมรอยละ 

3.82 โดยนักเรียนชายมีภาวะโภชนาการเกินมากกวานักเรียนหญิง คือรอยละ 18.19 และรอยละ 

13.46 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนรัฐบาล (1,206 คน) และโรงเรียนเอกชน (1,331 

คน) พบวา นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลมีภาวะโภชนาการเกินคิดเปนรอยละ 17.65 สําหรับ
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พฤติกรรมบริโภค พบวานักเรียนชายมีแนวโนมวาไดรับสารอาหารมากกวานักเรียนหญิง นักเรียน

โรงเรียนเอกชนมีแนวโนมวาไดรับสารอาหารมากกวานักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล นักเรียนท่ีมี

ระดับภาวะโภชนาการตางกัน มีการไดรับสารอาหารตาง ๆ ใกลเคียงกัน จากาการศึกษาพบวาภาวะ

โภชนาการของนักเรียนมีความสัมพันธกับความถ่ีของการบริโภคอาหารบางชนิดและความถ่ีของ

การเลนกีฬาบางประเภท 

วรรณวิมล ล้ิมวงษทอง (2535: 172-185) ไดศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการอบรม

เล้ียงดูกับภาวะโภชนาการ: ศึกษาเฉพาะครอบครัวเด็กกอนวัยเรียนในลูกกรรมการกอสราง เขต

กรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุมตัวอยางเปนบิดาและมารดาของเด็กกอนวัยเรียนท่ีครอบครัวประกอบ

อาชีพกรรมกรกอสราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 100 คน ผลการศึกษาพบวา 

ภาวะโภชนาการของเด็กวัยกอนเรียนในลูกกรรมกรกอสราง พบวารอยละ 50 มีภาวะโภชนาการ

ปกติ รอยละ 45 มีภาวะขาดสารอาหารระดับท่ี 1 และรอยละ 5 มีภาวะขาดสารอาหารระดับท่ี 2 โดย

พบในเพศหญิงมากกวาเพศชายและพบมากในชวงอายุ 4-6 ป เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลของ

กระทรวงสาธารณสุข งวดท่ี 4/33 (ก.ค. – ก.ย.) ของเด็กกอนวัยเรียนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พบเด็กขาดสารอาหารระดับ 1,2 และ 3 คิดเปนรอยละ 22.94, 0.94 และ 0.0005 แสดงใหเห็นวาเด็ก

ลูกกรรมกรกอสรางมีภาวะโภชนาการอยูในระดับขาดสารอาหารมากกวาเด็ก ท่ีอยูภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในสวนการอบรมเล้ียงดูของมารดาในแหลงกอสรางขนาดใหญและขนาดเล็ก 

สําหรับปจจัยดานสังคมในเรื่องของความรูโภชนาการและความเช่ือเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร

พบวา มารดาในแหลงกอสรางขนาดใหญและขนาดเล็กตอบคําถามไดถูกตองและความเช่ือเกี่ยวกับ

การบริโภคถูกตองใกลเคยีงกัน สวนปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภค ในเรื่องของบริโภคนิสัยของ

มารดาพบวา มารดาในแหลงกอสรางขนาดใหญจะประกอบอาหารเองนอยกวามารดาในแหลง

กอสรางขนาดเล็กมีการบริโภคขาวจาวมากกวาขาวเหนียว ประกอบกับมีการเลือกซ้ืออาหารตาม

ความอยากรับประทาน และมีโอกาสไดซ้ืออาหารท่ีมีประโยชนมากกวามารดาในแหลงกอสราง

ขนาดเล็ก การปฏิบัติตนของมารดาเกี่ยยวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กก็เชนกัน พบวามารดาในแหลง

กอสรางขนาดใหญมีการปฏิบัติท่ีถูกตองมากกวามารดาในแหลงกอสรางขนาดเล็ก 

อมรรัตน เจริญชัย (2534: 91-94) ไดศึกษาเรื่อง “โภชนาการบุคคลวัยผูใหญ” โดยมีกลุม

ตัวอยางเปนผูปกครองนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

จํานวน 181 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนมากไมไปพบแพทยเพ่ือตรวจรางกายถาไมเกิด

โรคภัยไขเจ็บ มีการออกกําลังกายนาน ๆ ครั้งดวยการเดิน ทําใหรอยละ 15 ของกลุมตัวอยางมี

น้ําหนักตัวนอยเกินไป รอยละ 26 มีน้ําหนักตัวมากเกินไป สวนใหญหรือรอยละ 58 มีน้ําหนักตัว

เหมาะสมกับสวนสูง สวนผลการสํารวจความรูทางโภชนาการ สวนมากยังไมเห็นความสําคัญของ
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อาหารเชา ไมคอยดืม่นมหรือไมดื่มเลย  รวมถึงมีการรับประทานผักและผลไมนอยเกินไป  

ลัดดา เหมาะสุวรรณ (บรรณาธิการ, 2547: 24-66) ไดศึกษาเรื่อง “พัฒนาการดานกายของ

เด็กไทย: การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพทางกาย” โดยมีกลุมตัวอยางเปน

เด็กไทยอายุ 1-18 ป ระดับประเทศในปพ.ศ. 2544 จํานวน 9,488 คน ผลการศึกษาพบวา เม่ือ

เปรียบเทียบกับเกณฑอางอิงของเด็กไทย พ.ศ. 2542 ความชุกของภาวะอวนเทากับรอยละ 8.2 ภาวะ

ผอมรอยละ 3.5 เด็กในเขตเทศบาลอวนมากกวาเด็กนอกเขตเทศบาล 1.8 เทา ในขณะท่ีมีเด็กผอม

และคอนขางผอมใกลเคียงกัน เขตกรุงเทพมหานคร มีความชุกของภาวะอวนมากสุดรอยละ 11.6 

รองลงมาคือ ภาคกลางและภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกของภาวะอวนนอยท่ีสุด 

ในขณะท่ีภาคใตมีความชุกของเด็กผอมสูงพอ ๆ กับกรุงเทพมหานคร เพศชายมีความชุกของภาวะ

อวนสูงกวาเพศหญิง  ท้ังนี้เม่ือพิจารณาแยกตามกลุมอายุพบวา เด็กเล็กอายุ 2-<6 ป มีภาวะ

โภชนาการขาด คือ ภาวะเตี้ยและภาวะผอมมากกวากลุมอายุอ่ืน ๆ ท้ัง 2 ปญหานี้ พบนอยลงเม่ือเด็ก

อายุมากขึ้นตามลําดับ ในขณะท่ีภาวะอวนพบใกลเคียงกันในกลุมอายุ 2-<6 ป และ 6-<13 ป โดย

กลุมเด็กวยัรุนอายุ 13-18 ปมีภาวะอวนสูงท่ีสุด รอยละ 9.2 เด็กอายุ 2-<3 ป มีความชุกของภาวะเตี้ย

สูงสุดถึงรอยละ 10.7 และความชุกของภาวะอวนถึงรอยละ 8.2 ในขณะท่ีภาวะผอมพบเพียงรอยละ 

2.0 สวนปจจัยท่ีสัมพันธกับภาวะน้ําหนักตามสวนสูงของเด็กพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับผูท่ีใชเวลาเล้ียงดูท่ีเปนท้ังพอแมโดยมีลูกท่ีสมสวนนอยกวากลุมอ่ืน สถานภาพสมรส 

สถานภาพการครอบครองท่ีอยูอาศัย ลักษณะครอบครัวและสัมพันธภาพในครอบครัวไมมี

ความสัมพันธกับภาวะน้ําหนักของเด็ก ในขณะท่ีรายไดของครอบครัวและภาวะวิกฤตในครอบครัว

มีความสัมพันธกับภาวะน้ําหนักของเด็ก โดยเด็กอวนอยูในครอบครัวท่ีมีรายไดสูงกวาเด็กกลุมอ่ืน 

กลุมท่ีมีภาวะวิกฤตในครอบครัวมีลูกท่ีผอมและคอนขางผอมมากกวากลุมอ่ืน 

วิชิต เนติวิวัฒน (2543: 69) ไดศึกษาเรื่อง “ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม” โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 384 

คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะสุขภาพของนักศึกษาอยูในระดับดี สวนหนึ่งเปนผลมาจากนักศึกษามี

สมรรถภาพทางกายดี การปฏิบัติกิจกรรมทางกายดี ตลอดจนการใชชีวิตท่ัวไปของนักศึกษาอยูใน

ระดับดี และพบวานักศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดี ท้ังนี้อาจเปนผลมาจากการจัดการเรียน

การสอนพลศึกษา สุขศึกษา คอนขางไดผล จึงทําใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง กับการเล้ียงดู

ของผูปกครองท่ีตางใหความสนใจบุตรจึงทําใหสุขภาพดี และเม่ือเขารับการศึกษายังไดรับการ

เรียนรู การปฏิบัติท่ีถูกตองในสถาบันการศึกษา และนักศึกษาเปนสังคมท่ีอยูรวมกันเปนกลุม มีการ

แลกเปล่ียนความรู ขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน รวมถึงขอมูลในเรื่องสุขภาพ จึงทําใหนักศึกษามี

ความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพ การควบคมุอารมณ และการอยูรวมในสังคมเปนอยางดี  



บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง “ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนท่ีเขารวม และ

ไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร” นี้ เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ (Correlational – Comparative Study) ภาวะ

สุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางกลุมท่ีอยูในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ (กลุมทดลอง) และกลุมท่ีอยูในโรงเรียนท่ีไมไดเขารวมโครงการดังกลาว (กลุม

ควบคุม) ท้ังนี้ในตอนตน จะมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนท้ัง 2 กลุมดังกลาว  เพ่ือนําผลมารวมอภิปรายการเปรียบเทียบในตอนทาย 

สําหรับในสวนนี้จะไดนําเสนอเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

2. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

4. นิยามปฏิบัติการ 

5. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

6. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

7. การเก็บรวบรวมขอมูล 

8. การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน ผูศึกษาไดกําหนดตัวแปรเพ่ือใชในการศึกษา ดังนี ้
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3.1.1  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ภาวะสุขภาพ โดยแบงเปน ไมดี ปานกลาง 

และดี 

3.1.2  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ 

ประกอบดวย 

 3.1.2.1  พฤติกรรมการบริโภค 

  1) ประเภทของอาหารท่ีรับประทาน  

  2) ความถ่ีในการรับประทานอาหารประเภทตาง ๆ   

 3.1.2.2  พฤติกรรมการออกกําลังกาย 

 3.1.2.3  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ 

 3.1.2.4  ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร 

3.1.3  ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับช้ันการศึกษา คาอาหาร การศึกษาของบิดา 

การศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ลักษณะรูปรางของบิดา ลักษณะรูปรางของ

มารดา 

   

3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 จากการกําหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษาดังกลาวขางตน สามารถนํามากําหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ซ่ึงเปนกรอบแนวคิดท่ีเนนการศึกษาเปรียบเทียบไดตามแผนภูมิท่ี 3.1 ดังนี้  
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           ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

   (Independent Variables)                  (Dependent Variable)         

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

พฤติกรรมการบริโภค 

1. ประเภทของอาหารท่ีรับประทาน 

2. ความถ่ีในการรับประทานอาหาร    

ประเภทตาง ๆ  

พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
ภาวะสุขภาพ 

- ไมด ี

- ปานกลาง 

- ด ี

ลักษณะสวนบุคคล 

เพศ  ระดับช้ันการศึกษา คาอาหาร การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา  

อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ลักษณะรูปรางของบิดา ลักษณะรูปรางของมารดา   

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

ภาวะโภชนาการ 

ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร 
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3.3  นิยามปฏิบัติการ 

 

 ภาวะสุขภาพ หมายถึง ภาวะความสมบูรณของรางกายท่ีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ภาวะ

ความสมบูรณของจิตใจและอารมณท่ีราเริงแจมใส  ซ่ึงทําใหสามารถประกอบกิจกรรมตาง ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ และภาวะความสมบูรณดานการดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ซ่ึงไดแบง

ภาวะสุขภาพของนักเรียนเปน ด ีปานกลาง และไมด ี

พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารของนักเรียน 

ประเภทของอาหารที่รับประทาน หมายถึง อาหารชนิดตาง ๆ ท่ีนักเรียนรับประทาน  

ความถี่ในการรับประทานอาหารประเภทตาง ๆ หมายถึง ความบอยครั้งในการรับประทาน

อาหารแตละประเภทของนักเรียนท่ีปฏิบัติในชวงระยะเวลา 1 เดือนท่ีผานมา  

พฤติกรรมการออกกําลังกาย หมายถึง การท่ีนักเรียนกระทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีทําใหรางกาย

เกิดการเคล่ือนไหว ท้ังท่ีเปนการเลนกีฬาโดยมีแบบแผนและไมมีแบบแผน เชน การวิ่ง การเดิน วาย

น้ํา ฯลฯ หรือการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การทํางานบานตาง ๆ   

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ หมายถึง ความรูความเขาใจท่ีนักเรียนมีเกี่ยวกับ

การบริโภคตามหลักโภชนาการท่ีถูกตอง 

ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร หมายถึง การใหความสําคัญและความพึงพอใจในการบริโภค

อาหารประเภทตาง ๆ ของนักเรียน 

ระดับช้ันการศึกษา หมายถึง ระดับช้ันปท่ีนักเรียนกําลังศึกษาอยู ซ่ึงไดแก ช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 2 และ 3 

คาอาหาร หมายถึง จํานวนเงินคาอาหารท่ีนักเรียนนํามาใชท่ีโรงเรียนในแตละวัน 

การศึกษาของบิดา หมายถึง ระดับช้ันสูงสุดท่ีบิดาของนักเรียนจบการศึกษา 

การศึกษาของมารดา หมายถึง ระดับช้ันสูงสุดท่ีมารดาของนักเรียนจบการศึกษา 

อาชีพของบิดา หมายถึง อาชีพท่ีบิดาของนักเรียนประกอบอยู 

อาชีพของมารดา หมายถึง อาชีพท่ีมารดาของนักเรียนประกอบอยู  

ลักษณะรูปรางของบิดา หมายถึง การมีรูปรางอวน ผอม หรือปกติ ของบิดาของนักเรียน 

ลักษณะรูปรางมารดา หมายถึง การมีรปูรางอวน ผอม หรือปกติ ของมารดาของนักเรียน 
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3.4  สมมติฐานการศึกษา 

 

สมมติฐานท่ี 1  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตาง

กัน 

สมมติฐานท่ี 1.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 1.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 2  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพ

แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการออก

กําลังกายท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 3  นักเรียนท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน จะมี

ภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกบัภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 4  นักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพ

แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 4.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีทัศนคติตอการ

บริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 4.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีทัศนคติตอการ

บริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 5  นักเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 5.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน 

จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 5.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน จะ

มีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 6  นักเรียนท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 6.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีระดับช้ัน

การศึกษาท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 6.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ี

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 7  นักเรียนท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับตอวันท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตาง

กัน 

สมมติฐานท่ี 7.1  นกัเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับ

ตอวันท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 7.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับตอ

วันท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 8  นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษาแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 8.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีการศึกษา

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 8.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีการศึกษา

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 9  นักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษาแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 9.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามี

การศึกษาแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 9.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีการศึกษา

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 10  นักเรียนท่ีมีบิดามีอาชีพแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 10.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีอาชีพ

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 10.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีอาชีพ

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 11  นักเรียนท่ีมีมารดามีอาชีพแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 11.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีอาชีพ

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 11.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีอาชีพ

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 12  นักเรยีนท่ีมีบิดามีลักษณะรูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 12.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีลักษณะ

รูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 12.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีลักษณะ

รูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมตฐิานท่ี 13  นักเรียนท่ีมีมารดามีลักษณะรูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตาง

กัน 

สมมติฐานท่ี 13.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีลักษณะ

รูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 13.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีลักษณะ

รูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 14  ภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จะแตกตางกัน 
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3.5  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของประชากรท่ีศึกษา คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตนปท่ี 2 และ 3 ของโรงเรียนในเขตบางเขน ท่ีศึกษาตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2551  

การเลือกกลุมตัวอยางมีรายละเอียดดังนี้ 

3.5.1  แบงโรงเรียนออกเปน 2 ประเภท ไดแก โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพจํานวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจํานวน 4 

โรงเรยีน โดยเปนโรงเรียนท่ีอยูในเขตบางเขนซ่ึงเปนเขตการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ตามการ

แบงพ้ืนท่ีการศึกษาของกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.5.2  เลือกโรงเรียนในแตละประเภทมาประเภทละ 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนปราโมช

วิทยารามอินทรา ซ่ึงเปนตัวแทนของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 

เพชราวุธวิทยา ซ่ึงเปนตัวแทนของโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.5.3  เลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 2 และ 3 ของแตละโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียน

ปราโมชวิทยารามอินทรามีนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 213 คน จาก 5 หองเรียน และ

มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 170 คน จาก 4 หองเรียน และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา 

มีนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 101 คน จาก 2 หองเรียน และมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 55 คน 

จาก 2 หองเรียน แลวนําจํานวนของนักเรียนดังกลาวมาพิจารณาหาขนาดของกลุมตัวอยางท่ี

เหมาะสมโดยใชวิธีคํานวณตามสูตร (วิเชียร เกตุสิงห, 2541: 27) 

    

   n   =    

 

  โดยท่ี n  คือ  จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N  คือ  จํานวนหนวยท้ังหมด หรือขนาดของกลุมประชากร 

   e  คือ  ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดได  

 

ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ ไดกําหนดความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดได หรือ

ระดับความเช่ือม่ันไวท่ี รอยละ 95 โดยการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับ

การศึกษา ในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

    N 

(1+Ne2) 
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โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2   

 

   n   =    

 

   n   =     138.9 (ประมาณ 140 คน)  

 

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3   

 

   n   =    

 

   n   =     119.2 (ประมาณ 120 คน) 

 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา  

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2   

 

   n   =    

 

   n   =     80.6 (ประมาณ 82 คน) 

 

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3   

 

   n   =    

 

   n   =     48.3 (ประมาณ 48 คน) 

 

จากการคํานวณขางตนสรุปไดวาขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมของนักเรียนโรงเรียน

ปราโมชวิทยารามอินทรามีจํานวนท้ังส้ิน 260 คน ซ่ึงแบงเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 

140 คน และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 120 คน ในขณะท่ีโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา มีขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมจํานวนท้ังส้ิน 130 คน ซ่ึงแบงเปนนักเรียนช้ัน

    213 

1+213 (0.05)2 

    170 

1+170 (0.05)2 

    101 

1+101 (0.05)2 

    55 

1+55 (0.05)2 
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มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 82 คน และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 48 คน โดยเม่ือนําจํานวน

นักเรียนกลุมตัวอยางของท้ัง 2 โรงเรียนมารวมกันจะไดจํานวนกลุมตัวอยางรวมท้ังส้ิน 390 คน 

3.5.4 เลือกตัวแทนของกลุมตัวอยางเพ่ือใหไดครบตามจํานวนท่ีตองการโดยวิธีสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) ดวยการสุมจากหมายเลขประจําตัวของนักเรียนในแตละหองจนครบ

ทุกหองเพ่ือใหไดนักเรียนตามจํานวนท่ีตองการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 มี 5 หองเรียน ดังนั้นในแตละหองเรียนตองสุมจากหมายเลขท่ี 1 

ถึง 28 จึงจะไดครบ 140 คน 

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี 4 หองเรียน ดังนั้นในแตละหองเรียนตองสุมจากหมายเลขท่ี 1 

ถึง 30 จึงจะไดครบ 120 คน 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา  

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 มี 2 หองเรียน ดังนั้นในแตละหองเรียนตองสุมจากหมายเลขท่ี 1 

ถึง 41 จึงจะไดครบ 82 คน 

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี 2 หองเรียน ดังนั้นในแตละหองเรียนตองสุมจากหมายเลขท่ี 1 

ถึง 24 จึงจะไดครบ 48 คน 

จากรายละเอียดการสุมเพ่ือเลือกตัวแทนของกลุมตัวอยางดวยการสุมจากหมายเลข

ประจําตัวนักเรียนในแตละหองเรียนจนครบทุกหองของแตละช้ันปในแตละโรงเรียนดังกลาว จะทํา

ใหไดจํานวนกลุมตัวอยางครบถวนตามท่ีตองการสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ กลาวคือจํานวนรวม

ท้ังส้ิน 390 คน  

 

3.6  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 

 3.6.1  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก  

  3.6.1.1  แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา กรอบแนวคิด และนิยามปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี ้

   1) ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ 

   2) กําหนดขอบเขตเนื้อหาในการสรางแบบสอบถาม และกําหนดขอ

คําถามตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดและนิยามปฏิบัติการ 

   3) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตัวแปรตามกรอบแนวคิดท่ีตองการ

ศึกษา 
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   4) นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปทดลองใช (Pre-test) กับนักเรียนท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 40 ราย 

   5) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอบกพรองท่ีพบหลังจากท่ีได

ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม กอนท่ีจะนําไปใชในการศึกษาจริง 

 

3.6.2  ลักษณะของเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้  

  สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไป จํานวน 9 ขอ ไดแก เพศ ระดับช้ันการศึกษา จํานวนเงิน

คาอาหาร การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ลักษณะรูปราง

ของบิดา และลักษณะรูปรางของมารดา โดยลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด (Closed-end 

Questionnaire) และเติมคําในชองวาง 

สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน โดยถามเกี่ยวกับ

ประเภทอาหารท่ีรับประทานและความถ่ีท่ีรับประทานอาหารประเภทนั้น ๆ ในชวงระยะเวลา 1 

เดือนท่ีผานมา โดยใชมาตรวัดแบบประเมินคา (Rating Scale) จํานวน 14 ขอ 

โดยอาหารประเภท เนื้อสัตวติดมัน เครื่องในสัตว ขนมกรุบกรอบ ขนม

หวานไทย น้ําหวาน น้ําอัดลม ชา กาแฟ ไอศกรีม ขนมเคกและคุกกี ้มีคาคะแนนดังนี้ 

ไมเคยรับประทาน  ให  4 คะแนน 

นาน ๆ ครั้ง   ให  3 คะแนน 

บางครั้ง    ให  2 คะแนน 

เปนประจํา   ให  1 คะแนน 

และอาหารประเภท เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ผัก ผลไม นมสด น้ําเตาหู น้ํา

ผัก น้ําผลไม มีคาคะแนนดังนี้ 

ไมเคยรับประทาน  ให  1 คะแนน 

นาน ๆ ครั้ง   ให  2 คะแนน 

บางครั้ง    ให  3 คะแนน 

เปนประจํา   ให  4 คะแนน 

โดยมีเกณฑการวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารท้ังประเภทเนื้อสัตวติดมัน เครื่อง

ในสัตว ขนมกรุบกรอบ ขนมหวานไทย น้ําหวาน น้ําอัดลม ชา กาแฟ ไอศกรีม ขนมเคกคุกกี้ และ

ประเภทเนื้อสัตวไมติดมัน ไข ผัก ผลไม นมสด น้ําเตาหู น้ําผัก น้ําผลไมดังนี้ 
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คะแนน  1.00 - 2.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมถูกตอง 

คะแนน  2.01 – 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคปานกลาง 

คะแนน  3.01 – 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอง 

สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน โดยใชมาตรวัด

แบบประเมินคา (Rating Scale) 4 ระดับ จํานวน 7 ขอ โดยมีคาคะแนนดังนี้ 

สําหรับคําถามเชิงบวกมีคาคะแนนดังนี ้   

เปนประจํา  ให  4 คะแนน  

บางครั้ง   ให  3 คะแนน   

นาน ๆ ครั้ง   ให  2 คะแนน 

ไมเคยเลย  ให  1 คะแนน 

สําหรับคําถามเชิงลบมีคาคะแนนดังนี ้   

เปนประจํา  ให  1 คะแนน  

บางครั้ง   ให  2 คะแนน   

นาน ๆ ครั้ง   ให  3 คะแนน 

ไมเคยเลย  ให  4 คะแนน 

โดยมีเกณฑการวัดพฤติกรรมการการออกกําลังกายดังนี้ 

คะแนน  1.00 - 2.00  หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีไมถูกตอง  

คะแนน  2.01 - 3.00  หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกําลังกายปานกลาง 

คะแนน  3.01 - 4.00  หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีถูกตอง 

สวนที่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน 

จํานวน 24 ขอ โดยกําหนดการใหคะแนนดังนี้ 

ตอบถูก   ให  1 คะแนน 

ตอบผิด   ให  0 คะแนน 

โดยมีเกณฑการวัดความรูความเขาใจดังนี้ 

คะแนน  0.00 – 0.33 หมายถึง มีความรูความเขาใจนอย 

คะแนน  0.34 – 0.67 หมายถึง มีความรูความเขาใจปานกลาง 

คะแนน  0.68 – 1.00 หมายถึง มีความรูความเขาใจมาก 

  สวนที่ 5  ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียน โดยใชมาตรวัด

แบบประเมินคา (Rating Scale) จํานวน 14 ขอ และกําหนดการใหคะแนนดังนี้ 

สําหรับคําถามเชิงบวกมีคาคะแนนดังนี ้
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   เห็นดวย   ให  2 คะแนน  

   เฉย ๆ    ให  1 คะแนน  

   ไมเห็นดวย  ให  0 คะแนน  

สําหรับคําถามเชิงลบมีคาคะแนนดังนี ้

   เห็นดวย   ให  0 คะแนน  

   เฉย ๆ    ให  1 คะแนน  

   ไมเห็นดวย  ให  2 คะแนน  

โดยมีเกณฑการวัดทัศนคติตอการบริโภคอาหารดังนี้ 

คะแนน  0.00 – 0.66 หมายถึง มีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีไมดี 

คะแนน  0.67 – 1.33 หมายถึง มีทัศนคติตอการบริโภคอาหารปานกลาง 

คะแนน  1.34 – 2.00 หมายถึง มีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีด ี

สวนที่ 6  ขอมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของนักเรียน โดยถามเกี่ยวกับดานสุขภาพ

กาย จํานวน 17 ขอ และดานสุขภาพจิต จํานวน 9 ขอ รวมท้ังส้ิน 26 ขอ โดยใชมาตรวัดแบบ

ประเมินคา (Rating Scale) 4 ระดับ ซ่ึงมีคาคะแนนดงันี้ 

สําหรับคําถามเชิงบวกมีคาคะแนนดังนี ้   

เปนประจํา  ให  4 คะแนน  

บางครั้ง   ให  3 คะแนน   

นาน ๆ ครั้ง   ให  2 คะแนน 

ไมเคยเลย  ให  1 คะแนน 

สําหรับคําถามเชิงลบมีคาคะแนนดังนี้   

เปนประจํา  ให  1 คะแนน  

บางครั้ง   ให  2 คะแนน   

นาน ๆ ครั้ง   ให  3 คะแนน 

ไมเคยเลย  ให  4 คะแนน  

โดยมีเกณฑการวัดภาวะสุขภาพดังนี้ 

คะแนน  1.00-2.00   หมายถึง  ภาวะสุขภาพไมด ี

คะแนน  2.01-3.00   หมายถึง  ภาวะสุขภาพปานกลาง 

คะแนน  3.01-4.00   หมายถึง  ภาวะสุขภาพดี  
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3.6.3  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือสําหรับการศึกษาในครั้งนี้โดยคํานึงถึงความเท่ียงตรง (Validity) 

และความนาเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ซ่ึงไดนําแบบสอบถามท้ังฉบับไปทดลองใช 

(Try out) กับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 3 ณ โรงเรียนกวดวิชายานรามอินทรา เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร (ซ่ึงไมไดเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา) เปนจํานวนท้ังส้ิน 40 ชุด และไดนําผล

การทดสอบมาวิเคราะหหาขอบกพรอง และปรับปรุงเครื่องมือ โดยดําเนินการดังนี ้

3.6.3.1  การหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ประกอบดวยการหา

ขอบกพรองในดานเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหา การใชสํานวนถอยคําเพ่ือความเขาใจของ

ผูตอบ ลําดับความสําคัญกอนหลัง ความซับซอนและความสอดคลองตอเนื่องของแบบสอบถาม 

แลวนําไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงหลังจากจากนําแบบสอบถามท้ังฉบับไป

ทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางแลว ปรากฏวานักเรียนสามารถตอบไดครบถวนทุกขอ จึง

ไมพบปญหาแตอยางใด 

3.6.3.2  การหาความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) หลังจากนํา

แบบสอบถามไปทดลองใชกับกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน แลวนํามาวิเคราะห

หาความนาเช่ือถือ (Reliability) ซ่ึงจากการทดสอบคาสถิติหาความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม ได

ระดับความนาเช่ือถือ (Reliability) โดยรวมขอคําถามทุกดาน (α) = .7122   

  

3.7  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ผูศึกษาไดนําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะพัฒนาสังคม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ถึงผูอํานวยการโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราและโรงเรียน

กองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา เม่ือไดรับอนุญาตแลวผูศึกษาไดประสานงานกับอาจารยประจํา

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 3 เพ่ือดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนในแตละหองเรียนจน

ครบตามจํานวน 
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3.8  การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 3.8.1 การเตรียมขอมูล  รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดทําการตรวจขอมูล แกไขขอบกพรอง 

พรอมท้ังลงรหัสเรียบรอยแลว มาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) for Windows version 10.0  

3.8.2 สถิติที่ใชในการวิจัย  ผูศึกษาเลือกใชสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้ 

3.8.2.1  การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) หา

คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใชอธิบายขอมูลพ้ืนฐานลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
  3.8.2.2  การวิเคราะหความแตกตาง ใชสถิติอางอิง (Inferential statistics) เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานท่ีไดตั้งไว โดยสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน คือ Independent t-test และ F-test 

(One-way ANOVA) 



บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 

 
 ในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาเรื่อง “ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

ของโรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน

ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” เพ่ือเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้ ไดแบงผลการวิเคราะหเปน 7 

สวนดังนี้ 

  4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

  4.2 พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 

  4.3 พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรยีน 

  4.4 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน 

  4.5 ทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียน 

  4.6 ภาวะสุขภาพของนักเรียน 

  4.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

 4.1.1  ภาพรวมขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 390 

คน พบวามีลักษณะขอมูลท่ัวไปดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 4.1) 

1. เพศ พบวา เปนเพศชาย รอยละ 53.3 และเพศหญิง รอยละ 46.7 

2. ระดับช้ันการศึกษา พบวา เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 2 รอยละ 

56.9 และช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 3 รอยละ 43.1 

3. คาอาหารท่ีนักเรียนไดรับตอวัน พบวา ไดรับคาอาหารวันละ 51-100 บาท รอย

ละ 56.9 ไดรับคาอาหารวันละ 1-50 บาท รอยละ 32.3 และไดรับคาอาหารวันละ 101-150 บาท รอย

ละ 10.8 
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4. การศึกษาของบิดาของนักเรียน พบวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

รอยละ50.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 38.2 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอย

ละ 10.0 และไมไดเรียน รอยละ 1.3 

5. การศึกษาของมารดาของนักเรียน พบวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูง

กวา รอยละ 45.9 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 37.7 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

รอยละ 15.9 และไมไดเรียน รอยละ 0.5 

6. อาชีพของบิดาของนักเรียน พบวา ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 41.5 คาขาย 

รอยละ 18.5 รับราชการ รอยละ 17.4 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 12.6 พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 6.2 

และไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 3.8  

7. อาชีพของมารดาของนักเรียน พบวา ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 29.5 คาขาย 

รอยละ 27.7 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 22.8 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 8.2 รับราชการ รอยละ 6.7 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 5.1 

8. รูปรางของบิดาของนักเรียน พบวา สมสวน/พอดี รอยละ 63.6 อวน รอยละ 28.5 

ผอม รอยละ 7.2 และผอมมาก รอยละ 0.8 

9. รูปรางของมารดาของนักเรียน พบวา สมสวน/พอดี รอยละ 63.3 อวน รอยละ 

23.3 ผอม รอยละ 11.5 และผอมมาก รอยละ 0.5 

 

4.1.2  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวม 

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 130 

คน พบวามีลักษณะขอมูลท่ัวไปดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 4.1) 

1. เพศ พบวา เปนเพศชาย รอยละ 56.2 และเพศหญิง รอยละ 43.8 

2. ระดับช้ันการศึกษา พบวา เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 2 รอยละ 

63.1 และช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 3 รอยละ 36.9 

3. คาอาหารท่ีนักเรียนไดรับตอวัน พบวา ไดรับคาอาหารวันละ 51-100 บาท รอย

ละ 64.4 ไดรับคาอาหารวันละ 1-50 บาท รอยละ 23.8 และไดรับคาอาหารวันละ 101-150 บาท รอย

ละ 11.5 

4. การศึกษาของบิดาของนักเรียน พบวา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 

53.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 34.6 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

รอยละ 12.3 
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5. การศึกษาของมารดาของนักเรียน พบวา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 

52.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 30.8 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

รอยละ 16.9 

6. อาชีพของบิดาของนักเรียน พบวา ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 46.9 รับ

ราชการ รอยละ 23.1 คาขาย รอยละ 15.4 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 5.4 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 5.4 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 3.8 

7. อาชีพของมารดาของนักเรียน พบวา ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 36.9 คาขาย 

รอยละ 30.8 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 20.8 รับราชการ รอยละ 4.6 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 3.8 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 3.1 

8. รูปรางของบิดาของนักเรียน พบวา สมสวน/พอดี รอยละ 60.8 อวน รอยละ 26.2 

ผอม รอยละ 10.8 และผอมมาก รอยละ 2.3 

9. รูปรางของมารดาของนักเรียน พบวา สมสวน/พอดี รอยละ 65.4 อวน รอยละ 

21.5 และผอม รอยละ 13.1 

 

4.1.3  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 260 

คน พบวามีลักษณะขอมูลท่ัวไปดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 4.1) 

1. เพศ พบวา เปนเพศชาย รอยละ 51.9 และเพศหญิง รอยละ 48.1 

2. ระดับช้ันการศึกษา พบวา เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 2 รอยละ 

53.8 และช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 3 รอยละ 46.2 

3. คาอาหารท่ีนักเรียนไดรับตอวัน พบวา ไดรับคาอาหารวันละ 51-100 บาท รอย

ละ 53.1 ไดรับคาอาหารวันละ 1-50 บาท รอยละ 36.5 และไดรับคาอาหารวันละ 101-150 บาท รอย

ละ 10.4 

4. การศึกษาของบิดาของนักเรียน พบวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

รอยละ 58.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 30.8 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 

8.8 และไมไดเรียน รอยละ 1.9 

5. การศึกษาของมารดาของนักเรียน พบวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูง

กวา รอยละ 53.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 30.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอย

ละ 15.4 และไมไดเรียน รอยละ 0.8 
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6. อาชีพของบิดาของนักเรียน พบวา ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 38.8 คาขาย 

รอยละ 20.0 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 16.2 รับราชการ รอยละ 14.6 พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 7.3 

และไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 3.1  

7. อาชีพของมารดาของนักเรียน พบวา ประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 26.2 รับจาง 

รอยละ 25.8 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 23.8 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 10.4 รับราชการ รอยละ 7.7 

และพนักงานรฐัวิสาหกิจ รอยละ 6.2  

8. รูปรางของบิดาของนักเรียน พบวา สมสวน/พอดี รอยละ 65.0 อวน รอยละ 29.6 

และผอม รอยละ 5.4  

9. รูปรางของมารดาของนักเรียน พบวา สมสวน/พอดี รอยละ 62.3 อวน รอยละ 

24.2 ผอม รอยละ 10.8 อวนมาก รอยละ 1.9 และผอมมาก รอยละ 0.8 

 

ตารางท่ี 4.1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 

โรงเรียนไมเขารวม

โครงการฯ 

โรงเรียนเขารวม

โครงการฯ 

รวม 

ตัวแปร 
จํานวน 

(130 คน) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(260 คน) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(390 คน) 

รอยละ 

(100.0) 

1. เพศ       

       ชาย 73 56.2 135 59.1 208 53.3 

       หญิง 57 43.8 125 48.1 182 46.7 

2. ระดับช้ันการศึกษา       

       มัธยมศึกษาปท่ี 2     82 63.1 140 53.8 222 56.9 

       มัธยมศึกษาปท่ี 3     48 36.9 120 46.2 168 43.1 

3. คาอาหารท่ีไดรับ  

(ตอวัน) 
      

       1-50 บาท 31 23.8 95 36.5 126 32.3 

       51-100 บาท 84 64.6 138 53.1 222 56.9 

       101-150 บาท 15 11.5 27 10.4 42 10.8 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 

 

โรงเรียนไมเขารวม

โครงการฯ 

โรงเรียนเขารวม

โครงการฯ 
รวม 

ตัวแปร 
จํานวน 

(130 คน) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(260 คน) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(390 คน) 

รอยละ 

(100.0) 

4. การศึกษาของบิดา       

       ไมไดเรียน - - 5 1.9 5 1.3 

       ประถมศึกษา 16 12.3 23 8.8 39 10.0 

       มัธยมศึกษา 69 53.1 80 30.8 149 38.2 

       ปริญญาตรี/สูงกวา 45 34.6 152 58.5 197 50.5 

5. การศึกษาของมารดา       

       ไมไดเรียน - - 2 0.8 2 0.5 

       ประถมศึกษา 22 16.9 40 15.4 62 15.9 

       มัธยมศึกษา 68 52.3 79 30.4 147 37.7 

       ปริญญาตรี/สูงกวา 40 30.8 139 53.5 179 45.9 

6. อาชีพของบิดา       

       ไมไดประกอบอาชีพ 7 5.4 8 3.1 15 3.8 

       รับจาง 61 46.9 101 38.8 162 41.5 

       คาขาย 20 15.4 52 20.0 72 18.5 

       รับราชการ 30 23.1 38 14.6 68 17.4 

       พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 3.8 19 7.3 24 6.2 

       ธุรกิจสวนตัว 7 5.4 42 16.2 49 12.6 

7. อาชีพของมารดา       

       ไมไดประกอบอาชีพ 27 20.8 62 23.8 89 22.8 

       รับจาง 48 36.9 67 25.8 115 29.5 

       คาขาย 40 30.8 68 26.2 108 27.7 

       รับราชการ 6 4.6 20 7.7 26 6.7 

       พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 3.1 16 6.2 20 5.1 

       ธุรกิจสวนตัว 5 3.8 27 10.4 32 8.2 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 

 

โรงเรียนไมเขารวม

โครงการฯ 

โรงเรียนเขารวม

โครงการฯ 
รวม 

ตัวแปร 
จํานวน 

(130 คน) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(260 คน) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(390 คน) 

รอยละ 

(100.0) 

8. รูปรางของบิดา       

       อวน 34 26.2 77 29.6 111 28.5 

       สมสวน/พอด ี 79 60.8 169 65.0 248 63.6 

       ผอม 14 10.8 14 5.4 28 7.2 

       ผอมมาก 3 2.3 - - 3 0.8 

9. รูปรางของมารดา       

       อวนมาก - - 5 1.9 5 1.3 

       อวน 28 21.5 63 24.2 91 23.3 

       สมสวน/พอด ี 85 65.4 162 62.3 247 63.3 

       ผอม 17 13.1 28 10.8 45 11.5 

       ผอมมาก - - 2 0.8 2 0.5 

รวม 130 100.0 260 100.0 390 100.0 

 

4.2  พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 

 

 4.2.1  ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 

 พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.15 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมี

พฤติกรรมการบริโภคปานกลาง โดยประเภทอาหารท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคถูกตอง ไดแก 

เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ผัก ผลไม นมสด/น้ําเตาหู และนํ้าผัก/น้ําผลไม และประเภทอาหารท่ีนักเรียน

มีพฤติกรรมการบริโภคปานกลาง ไดแก เนื้อสัตวติดมัน เครื่องในสัตว ขนมหวานไทย ชา/กาแฟ 

และขนมเคก/คุกกี้ ดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  ภาพรวมคาเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 

  

(N=390) 
พฤติกรรมการบริโภค __ 

 
S.D. ระดับ 

1. เนื้อสัตวติดมัน* 2.30 .78 ปานกลาง 

2. เนื้อสัตวไมติดมัน   3.33 .72 ถูกตอง 

3. เครื่องในสัตว*       2.91 .84 ปานกลาง 

4. ไข 3.52 .59 ถูกตอง 

5. ผัก 3.50 .65 ถูกตอง 

6. ผลไม 3.56 .62 ถูกตอง 

7. นมสด/น้ําเตาหู 3.42 .78 ถูกตอง 

8. ขนมกรุบกรอบ* 1.82 .77 ไมถูกตอง 

9. ขนมหวานไทย* 2.36 .72 ปานกลาง 

10. น้ําหวาน/น้ําอัดลม* 1.76 .81 ไมถูกตอง 

11. น้ําผัก/น้ําผลไม 3.08 .77 ถูกตอง 

12. ชา/กาแฟ* 2.82 .91 ปานกลาง 

13. ไอศกรีม* 1.94 .74 ไมถูกตอง 

14. ขนมเคก/คุกกี*้ 2.16 .78 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.15 .35 ปานกลาง 

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

4.2.2  พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไม

เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) และโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

(เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

 พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวม

โครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.10 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปานกลาง โดย

ประเภทอาหารท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคถูกตอง ไดแก เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ผัก ผลไม 

X
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และนมสด/น้ําเตาหู และประเภทอาหารท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคปานกลาง ไดแก เนื้อสัตว

ติดมัน เครื่องในสัตว ขนมหวานไทย น้ําผัก/น้ําผลไม ชา/กาแฟ และขนมเคก/คุกกี้ ดังตารางท่ี 4.3 

สวนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.17 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปานกลาง โดย

ประเภทอาหารท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคถูกตอง ไดแก เนื้อสัตวไมติดมัน เครื่องในสัตว ไข 

ผัก ผลไม นมสด/น้ําเตาหู และนํ้าผัก/น้ําผลไม และประเภทอาหารท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมการ

บริโภคปานกลาง ไดแก เนื้อสัตวติดมัน ขนมหวานไทย ชา/กาแฟ และขนมเคก/คุกกี้ ดังตารางท่ี 4.3 

เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน พบวา มีคาเฉล่ียท่ี

ใกลเคียงกัน คือ โรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ คาเฉล่ียเทากับ 2.10 และ โรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการฯ คาเฉล่ียเทากับ 2.17 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปานกลางเหมือนกัน 

โดยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตองเหมือนกัน คือ การบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตวไมติด

มัน ไข ผัก ผลไม และนมสด/น้ําเตาหู และมีพฤติกรรมการบริโภคปานกลางเหมือนกันสําหรับ

อาหารประเภทเน้ือสัตวติดมัน ชา/กาแฟ และขนมเคก/คุกกี้ สวนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี

แตกตางกนั ยกตัวอยางเชน เครื่องในสัตว และนํ้าผัก/น้ําผลไม กลาวคือ นักเรียนของโรงเรียนท่ีไม

เขารวมโครงการฯ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทดังกลาวในระดับปานกลางเทานั้น 

ในขณะท่ี นักเรียนของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทดังกลาว 

ไดอยางถูกตอง ดังตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3  คาเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนไมเขารวมและเขารวมโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) 
พฤติกรรมการบริโภค 

__ 
S.D. ระดับ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

1. เนื้อสัตวติดมัน* 2.28 .78 ปานกลาง 2.32 .78 ปานกลาง 

2. เนื้อสัตวไมติดมัน   3.35 .75 ถูกตอง 3.32 .70 ถูกตอง 

3. เครื่องในสัตว*       2.71 .86 ปานกลาง 3.01 .81 ถูกตอง 

4. ไข 3.58 .57 ถูกตอง 3.48 .59 ถูกตอง 

5. ผัก 3.49 .67 ถูกตอง 3.51 .64 ถูกตอง 

 X  X 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) 
พฤติกรรมการบริโภค 

__ 
S.D. ระดับ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

6. ผลไม 3.58 .55 ถูกตอง 3.54 .65 ถูกตอง 

7. นมสด/น้ําเตาหู 3.33 .77 ถูกตอง 3.46 .78 ถูกตอง 

8. ขนมกรุบกรอบ* 1.85 .73 ไมถูกตอง 1.80 .79 ไมถูกตอง 

9. ขนมหวานไทย* 2.39 .68 ปานกลาง 2.35 .74 ปานกลาง 

10. น้ําหวาน/น้ําอัดลม* 1.73 .80 ไมถูกตอง 1.78 .82 ไมถูกตอง 

11. น้ําผัก/น้ําผลไม 2.98 .80 ปานกลาง 3.14 .75 ถูกตอง 

12. ชา/กาแฟ* 2.86 .92 ปานกลาง 2.80 .90 ปานกลาง 

13. ไอศกรีม* 1.93 .81 ไมถูกตอง 1.95 .71 ไมถูกตอง 

14. ขนมเคก/คุกกี*้ 2.17 .76 ปานกลาง 2.15 .79 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.10 .30 ปานกลาง 2.17 .38 ปานกลาง 

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

4.3  พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน 

 

 4.3.1  ภาพรวมพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน 

 พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.47 ซ่ึงจัดอยูใน

เกณฑท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายปานกลาง โดยพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนท่ีมี

ลักษณะถูกตอง ไดแก ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ไมออกกําลังกายทันทีท่ี

รับประทานอาหารเสร็จ และไมรับประทานอาหารในขณะท่ีออกกําลังกายยังไมเสร็จส้ิน และ

พฤติกรรมการออกกําลังกายในระดับปานกลางของนักเรียน ไดแก ออกกําลังกายตอเนื่องกันเปน

เวลาอยางนอย 15-30 นาทีตอครั้ง ใชเวลาชวงเชาหรือเย็นในการออกกําลังกาย ใชเวลาชวงกลาง

วันท่ีมีแดดรอนในการออกกาํลังกาย และดื่มน้ํากอน ระหวาง และหลังออกกําลังกายในปริมาณท่ี

พอเหมาะ ดังตารางท่ี 4.4 

 X  X 
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ตารางท่ี 4.4  ภาพรวมคาเฉล่ียพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน 

  

(N=390) 
พฤติกรรมการออกกําลังกาย __ 

S.D. ระดับ 

1. ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง 3.11 .84 ถูกตอง 

2. ออกกําลังกายตอเนื่องกันเปนเวลาอยาง

นอย 15-30 นาทีตอครั้ง 2.97 .90 ปานกลาง 

3. ใชเวลาชวงเชาหรือเย็นในการออก 

กําลังกาย              2.71 .93 ปานกลาง 

4. ใชเวลาชวงกลางวันท่ีมีแดดรอนในการ

ออกกําลังกาย*        2.92 .97 ปานกลาง 

5. ออกกําลังกายทันทีท่ีรับประทานอาหาร

เสร็จ*       3.32 .86 ถูกตอง 

6. ดื่มน้ํากอน ระหวาง และหลังออกกําลัง

กายในปริมาณท่ีพอเหมาะ 2.84 1.02 ปานกลาง 

7.รับประทานอาหารในขณะท่ียังออกกําลัง

กายไมเสร็จส้ิน* 3.51 .79 ถูกตอง 

เฉลี่ยรวม 2.47 .51 ปานกลาง 

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

4.3.2  พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา 

(ไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) และโรงเรียนปราโมชวิทยาราม

อินทรา (เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไม

เขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.40 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายปาน

กลาง โดยพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนท่ีมีลักษณะถูกตอง ไดแก ออกกําลังกายอยาง

นอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ออกกําลังกายตอเนื่องกันเปนเวลาอยางนอย 15-30 นาทีตอครั้ง ไมออกกําลัง

กายทันทีท่ีรับประทานอาหารเสร็จ และไมรับประทานอาหารในขณะท่ีออกกําลังกายยังไมเสร็จส้ิน 

X 
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และพฤติกรรมการออกกําลังกายในระดับปานกลางของนักเรียน ไดแก ใชเวลาชวงเชาหรือเย็นใน

การออกกําลังกาย ใชเวลาชวงกลางวันท่ีมีแดดรอนในการออกกําลังกาย และดื่มน้ํากอน ระหวาง 

และหลังออกกําลังกายในปริมาณท่ีพอเหมาะ ดังตารางท่ี 4.5 

สวนพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.51 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายปานกลาง โดย

พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนท่ีมีลักษณะถูกตอง ไดแก ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห

ละ 3 ครั้ง ไมใชเวลาชวงกลางวันท่ีมีแดดรอนในการออกกําลังกาย ไมออกกําลังกายทันทีท่ี

รับประทานอาหารเสร็จ และไมรับประทานอาหารในขณะท่ีออกกําลังกายยังไมเสร็จส้ิน และ

พฤตกิรรมการออกกําลังกายในระดับปานกลางของนักเรียน ไดแก ออกกําลังกายตอเนื่องกันเปน

เวลาอยางนอย 15-30 นาทีตอครั้ง ใชเวลาชวงเชาหรือเย็นในการออกกําลังกาย และดื่มน้ํากอน 

ระหวาง และหลังออกกําลังกายในปริมาณท่ีพอเหมาะ ดังตารางท่ี 4.5 

เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน พบวา มี

คาเฉล่ียท่ีใกลเคียงกัน คือ โรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ คาเฉล่ียเทากับ 2.40 และ โรงเรียนท่ีเขา

รวมโครงการฯ คาเฉล่ียเทากับ 2.51 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายปานกลาง

เหมือนกัน โดยมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีถูกตองเหมือนกัน คือ ออกกําลังกายอยางนอย

สัปดาหละ 3 ครั้ง ไมออกกําลังกายทันทีท่ีรับประทานอาหารเสร็จ และไมรับประทานอาหารใน

ขณะท่ีออกกําลังกายยังไมเสร็จส้ิน และมีพฤติกรรมการออกกําลังกายปานกลางท่ีเหมือนกัน คือ ใช

เวลาชวงเชาหรือเย็นในการออกกําลังกาย และด่ืมน้ํากอน ระหวาง และหลังออกกําลังกายใน

ปริมาณท่ีพอเหมาะ สวนพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน การออกกําลัง

กายตอเนื่องกันเปนเวลาอยางนอย 15-30 นาทีตอครั้ง และการใชเวลาชวงกลางวันท่ีมีแดดรอนใน

การออกกําลังกาย กลาวคือ นักเรียนของโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ มีพฤติกรรมการออกกําลัง

กายอยางตอเนื่องกันเปนเวลาอยางนอย 15-30 นาทีตอครั้ง ไดอยางถูกตอง ในขณะท่ีนักเรียนของ

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีพฤติกรรมการออกกําลังกายดังกลาวในระดับปานกลางเทานั้น รวม

ไปถึงนักเรียนของโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ มีพฤติกรรมการออกกําลังกายปานกลางในการ

ใชเวลาชวงกลางวันท่ีมีแดดรอน ในขณะท่ีนักเรียนของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีพฤติกรรม

การออกกําลังกายดังกลาวไดอยางถูกตอง กลาวคือ ไมใชชวงเวลาดังกลาวในการออกกําลังกาย ดัง

ตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ียพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนโรงเรียนไมเขารวมและเขารวม

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) พฤติกรรมการออก

กําลังกาย __ 
S.D. ระดับ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

1. ออกกําลังกายอยางนอย

สัปดาหละ 3 ครั้ง 3.18 .83 ถูกตอง 3.07 .84 ถูกตอง 

2. ออกกําลังกาตอเนื่องกัน

เปนเวลาอยางนอย 15-30 

นาทีตอครั้ง 3.05 .87 ถูกตอง 2.93 .91 ปานกลาง 

3. ใชเวลาชวงเชาหรือเย็น

ในการออกกําลังกาย            2.75 .91 ปานกลาง 2.68 .94 ปานกลาง 

4. ใชเวลาชวงกลางวันท่ีมี

แดดรอนในการออกกําลัง

กาย*        2.55 1.09 ปานกลาง 3.10 .85 ถูกตอง 

5. ออกกําลังกายทันทีท่ี

รับประทานอาหารเสร็จ*     3.18 .97 ถูกตอง 3.38 .80 ถูกตอง 

6. ด่ืมน้ํากอน ระหวาง 

และหลังออกกําลังกายใน

ปริมาณท่ีพอเหมาะ 2.97 .91 ปานกลาง 2.78 1.07 ปานกลาง 

7.รับประทานอาหารใน

ขณะท่ียังออกกําลังกายไม

เสร็จสิ้น* 3.42 .82 ถูกตอง 3.55 .78 ถูกตอง 

เฉลี่ยรวม 2.40 .49 ปานกลาง 2.51 .51 ปานกลาง 

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

 

 

 

 X  X 
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4.4  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน 

 

 4.4.1  ภาพรวมความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน 

 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 0.65 

ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีความรูความเขาใจปานกลาง โดยความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

ของนักเรียนท่ีมีในระดับมาก เชน อาหารหลักสําหรับคนไทยมีท้ังหมด 5 หมู ควรรับประทานไขวัน

ละ 1 ฟอง หรืออยางนอยสัปดาหละ 3-5 ฟอง และนักเรียนควรดื่มนมทุกวัน เปนตน และความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนท่ีมีในระดับปานกลาง เชน เนื้อปลามีพลังงานนอย

กวาเนื้อหมู วิตามินซีมีมากในผักทุกชนิด และแหลงวิตามินบี 2 คือ เห็ดตาง ๆ เปนตน ดังตารางท่ี 

4.6 

 

ตารางท่ี 4.6  ภาพรวมคาเฉล่ียความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน 

  

(N=390) 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ __ 

 
S.D. ระดับ 

1. อาหารหลักสําหรับคนไทยมีท้ังหมด 5 หมู   0.98 .12 มาก 

2. อาหารหมูท่ี 1 ประกอบดวย เนื้อสัตวตาง 

ๆ นม ไขตาง ๆ ถ่ัวตาง ๆ และผลิตภัณฑจาก

ถ่ัวและนม                      0.88 .32 มาก 

3. ควรรับประทานไขวันละ1 ฟอง                   

หรืออยางนอยสัปดาหละ 3-5 ฟอง         0.82 .38 มาก 

4. อาหารหมูท่ี 1 ใหสารอาหารโปรตีนเปน

หลัก        0.81 .39 มาก 

5. นักเรียนควรดื่มนมทุกวัน                             0.97 .16 มาก 

6. เนื้อปลามีพลังงานนอยกวาเนื้อหมู               0.59 .49 ปานกลาง 

7. วุนเสนสุกจัดอยูในหมูท่ี 1 เพราะทําจาก

ถ่ัวเขียว*   0.37 .48 ปานกลาง 

8. อาหารหมูท่ี 2 ใหพลังงาน และความ

อบอุนแกรางกาย 0.71 .45 มาก 

X
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ) 

 

(N=390) 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ __ 

 
S.D. ระดับ 

9. มันแกวเปนอาหารท่ีจัดอยูในหมูผลไม*  0.27 .45 นอย 

10. น้ําตาลไมไดจัดอยูในอาหารหมูขาว* 0.57 .50 ปานกลาง 

11. วิตามินซีมีมากในผักทุกชนิด 0.64 .48 ปานกลาง 

12. กากใยจากผักชวยใหขับถายไดสะดวก  0.93 .25 มาก 

13. ฟกทองและแครอทจัดอยูในหมูผัก 0.93 .25 มาก 

14. ผลไมมีคารโบไฮเดรทต่ํากวาผัก* 0.57 .50 ปานกลาง 

15. ควรรับประทานผลไมแตพอควร     

ไมควรทานมากเกินไป* 0.37 .48 ปานกลาง 

16. ไขมันไดจากสัตวอยางเดียวเทานั้น*  0.79 .41 มาก 

17. อาหารหมูไขมันใหพลังงานเชนเดียวกับ

อาหารหมูท่ี 2 จําพวกขาวและขนม 0.58 .49 ปานกลาง 

18. อาหารหมูตาง ๆ เหลานี้สามารถกิน

ทดแทนกันได* 0.55 .50 ปานกลาง 

19. อาหารในหมูเดียวกันเทานั้นท่ีสามารถ  

กินทดแทนกันได        0.68 .47 มาก 

20. วิตามินเอเปนวิตามินในกลุมท่ีละลายใน

น้ํา* 0.28 .45 นอย 

21. แหลงของวิตามินบี 1 คือ ขาวซอมมือ 0.79 .40 มาก 

22. สมมีวิตามินซีสูงกวาฝรัง่* 0.21 .41 นอย 

23. แหลงของวิตามินบี 2 คือ เห็ดตาง ๆ 0.48 .50 ปานกลาง 

24. ควรดื่มน้ําวันละ 6-8 แกว ตอวัน 0.92 .28 มาก 

เฉลี่ยรวม 0.65 .49 ปานกลาง 

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

X
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4.4.2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ

เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) โรงเรียนปราโมช

วิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ         

เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 0.64 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีความรูความ

เขาใจปานกลาง โดยความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีอยูในระดับมาก เชน อาหารหมูท่ี 

2 ใหพลังงาน และความอบอุนแกรางกาย กากใยจากผักชวยใหขับถายสะดวก และฟกทองและแค

รอทจัดอยูในหมูผัก เปนตน และความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีอยูในระดับปานกลาง 

เชน น้ําตาลจัดอยูในอาหารหมูขาว อาหารหมูตาง ๆ เหลานี้ไมสามารถกินทดแทนกันได  และ

วิตามินเอเปนวิตามินในกลุมท่ีละลายในไขมัน เปนตน ดังตารางท่ี 4.7 

 สวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยาราม

อินทรา (เขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 0.66 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีความรูความเขาใจปาน

กลาง โดยความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีอยูในระดับมาก เชน อาหารหมูท่ี 1 ให

สารอาหารโปรตีนเปนหลัก อาหารในหมูเดียวกันเทานั้นท่ีสามารถกินทดแทนได และแหลงของ

วิตามินบี 1 คือ ขาวซอมมือ เปนตน และความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการที่อยูในระดับ

ปานกลาง เชน อาหารหมูไขมันใหพลังงานเชนเดียวกับอาหารหมูท่ี 2 จําพวกขาวและขนม อาหาร

หมูตาง ๆ เหลานี้ไมสามารถกินทดแทนกันได และแหลงของวิตามินบี 2 คือ เห็ดตาง ๆ เปนตน ดัง

ตารางท่ี 4.7 

เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนท้ัง 2 

โรงเรียน พบวา มีคาเฉล่ียท่ีใกลเคียงกัน คือ โรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ คาเฉล่ียเทากับ 0.64 

และ โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ คาเฉล่ียเทากับ 0.66 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาวะโภชนาการปานกลางเหมือนกัน โดยความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีมีใน

ระดับมากเหมือนกัน เชน อาหารหมูท่ี 2 ใหพลังงาน และความอบอุนแกรางกาย กากใยจากผักชวย

ใหขับถายสะดวก ฟกทองและแครอทจัดอยูในหมูผัก อาหารในหมูเดียวกันเทานั้นท่ีสามารถกิน

ทดแทนได และควรดื่มน้ําวันละ 6-8 แกวตอวัน เปนตน สวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะ

โภชนาการที่มีในระดับปานกลางเหมือนกัน เชน เนื้อปลามีพลังงานนอยกวาเนื้อหมู อาหารหมู

ไขมันใหพลังงานเชนเดียวกับอาหารหมูท่ี 2 จําพวกขาวและขนม และแหลงของวิตามินบี 2 คือ เห็ด

ตาง ๆ เปนตน อยางไรก็ตามยังพบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ี

แตกตางกัน เชน ความรูความเขาใจในเร่ืองวิตามินซีมีมากในผักทุกชนิด ซ่ึงนักเรียนของโรงเรียนท่ี

ไมเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจในเร่ืองนี้ปานกลาง ในขณะท่ีนักเรียนของโรงเรียนท่ีเขา
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รวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจในเร่ืองนี้มาก รวมทั้งในเรื่องวิตามินเอเปนวิตามินในกลุมท่ี

ละลายในไขมัน ซ่ึงนักเรียนของโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ปาน

กลาง ในขณะท่ีนักเรียนของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจในเร่ืองนี้นอย เปน

ตน ดังตารางท่ี 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ียความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนไมเขารวม

และเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) 
ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาวะ

โภชนาการ 
__ 

S.D. ระดับ 
__ 

S.D. ระดับ 

1. อาหารหลักสําหรับคน

ไทยมีท้ังหมด 5 หมู            0.98 .12 มาก 0.98 .12 มาก 

2. อาหารหมูท่ี 1

ประกอบดวย เนื้อสัตวตาง 

ๆ นม ไขตาง ๆ ถั่วตาง ๆ 

และผลิตภัณฑจากถั่วและ

นม 0.83 .38 มาก 0.91 .29 มาก 

3. ควรรับประทานไขวัน

ละ1 ฟอง หรืออยางนอย

สัปดาหละ 3-5 ฟอง         0.79 .41 มาก 0.84 .37 มาก 

4. อาหารหมูท่ี 1 ให

สารอาหารโปรตีนเปน

หลัก        0.73 .45 มาก 0.85 .36 มาก 

5. นักเรียนควรด่ืมนมทุก

วัน                                  0.97 .17 มาก 0.98 .15 มาก 
6. เนื้อปลามีพลังงานนอย

กวาเนื้อหมู                    0.52 .50 ปานกลาง 0.62 .49 ปานกลาง 

7. วุนเสนสุกจัดอยูในหมู

ท่ี 1 เพราะทําจากถั่วเขียว*   0.33 .47 นอย 0.38 .49 ปานกลาง 

 

 X  X 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ) 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) 
ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาวะ

โภชนาการ 
__ 

S.D. ระดับ 
__ 

S.D. ระดับ 

8. อาหารหมูท่ี 2 ให

พลังงาน และความอบอุน

แกรางกาย 0.68 .47 มาก 0.72 .45 มาก 

9. มันแกวเปนอาหารท่ีจัด

อยูในหมูผลไม* 0.25 .43 นอย 0.29 .45 นอย 

10. น้ําตาลไมไดจัดอยูใน

อาหารหมูขาว* 0.58 .50 ปานกลาง 0.57 .50 ปานกลาง 

11. วิตามินซีมีมากในผัก

ทุกชนิด 0.56 .50 ปานกลาง 0.68 .47 มาก 
12. กากใยจากผักชวยให

ขับถายไดสะดวก 0.92 .27 มาก 0.94 .24 มาก 

13. ฟกทองและแครอทจัด

อยูในหมูผัก 0.91 .29 มาก 0.95 .23 มาก 
14. ผลไมมีคารโบไฮเดรท

ตํ่ากวาผัก* 0.56 .50 ปานกลาง 0.58 .49 ปานกลาง 

15. ควรรับประทานผลไม

แตพอควรไมควรทานมาก

เกินไป* 0.36 .48 ปานกลาง 0.38 .49 ปานกลาง 

16. ไขมันไดจากสัตวอยาง

เดียวเทานั้น*  0.75 .43 มาก 0.80 .40 มาก 

17. อาหารหมูไขมันให

พลังงานเชนเดียวกับ

อาหารหมูท่ี 2 จําพวกขาว

และขนม 0.62 .49 ปานกลาง 0.57 .50 ปานกลาง 

18. อาหารหมูตาง ๆ 

เหลานี้สามารถกินทดแทน

กันได* 0.55 .50 ปานกลาง 0.55 .50 ปานกลาง 

 X  X 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ) 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) 
ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาวะ

โภชนาการ 
__ 

 S.D. ระดับ 
__ 

 S.D. ระดับ 

19. อาหารในหมูเดียวกัน

เทานั้นท่ีสามารถ  

กินทดแทนกันได             0.68 .47 มาก 0.68 .47 มาก 

20. วิตามินเอเปนวิตามิน

ในกลุมท่ีละลายในน้ํา* 0.35 .48 ปานกลาง 0.25 .43 นอย 

21. แหลงของวิตามินบี 1 

คือ ขาวซอมมือ 0.74 .44 มาก 0.82 .38 มาก 

22. สมมีวิตามินซีสูงกวา

ฝรั่ง* 0.22 .42 นอย 0.20 .40 นอย 
23. แหลงของวิตามินบี 2 

คือ เห็ดตาง ๆ 0.52 .50 ปานกลาง 0.45 .50 ปานกลาง 

24. ควรด่ืมน้ําวันละ 6-8 

แกว ตอวัน 0.88 .32 มาก 0.93 .25 มาก 

เฉลี่ยรวม 0.64 .47 ปานกลาง 0.66 .50 ปานกลาง 

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

4.5  ทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียน 

 

4.5.1  ภาพรวมทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียน 

ทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 1.45 จัดอยูในเกณฑ

ท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคาหารท่ีดี ซ่ึงทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีอยูในระดับดี เชน การ

รับประทานผักมาก ๆ จะทําใหรางกายแข็งแรง การรับประทานขาวท่ีไมขัดสี จะทําใหไดคุณคาจาก

สารอาหารมากกวาขาวขัดสี เนื้อปลายอยงายและมีคุณคามากกวาเนื้อวัวและเนื้อหมู การ

รับประทานอาหารประเภทปง/ยางเปนอันตรายตอสุขภาพมากกวาอาหารประเภทตม/นึ่ง ผลไมท่ี

 X  X 
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สามารถรับประทานไดในปริมาณมาก ๆ คือ ผลไมท่ีมีรสหวานนอย และอาหารม้ือเชาเปนม้ือท่ี

สําคัญท่ีสุด เปนตน และทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีอยูในระดับปานกลาง เชน ไขไกตมให

พลังงานนอยกวาไขเปดตม การอดอาหารม้ือเย็นเปนการลดน้ําหนักท่ีไมถูกตอง และกวยเตี๋ยวเนื้อ

น้ําใสใหพลังงานมากกวาขนมปงโฮลวีท 1 แผน เปนตน ดังตารางท่ี 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8  ภาพรวมคาเฉล่ียทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียน  

 

(N=390) 

ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร __ 

 S.D. ระดับ 

1. การรับประทานผักมาก ๆ จะทําใหรางกาย

แข็งแรง 1.88 .34 ดี 

2. การรับประทานขาวท่ีไมขัดสี จะทําใหได

คุณคาจากสารอาหารมากกวาขาวขัดสี 1.54 .63 ดี 

3. เนื้อปลายอยงายและมีคุณคามากกวาเนื้อวัว

และเนื้อหมู 1.75 .47 ดี 

4. การดื่มนมเปรี้ยวแทนการรับประทานอาหาร

ตามปกติ ชวยลดความอวนได* 1.14 .73 ปานกลาง 

5. การรับประทานอาหารประเภทปง/ยางเปน

อันตรายตอสุขภาพมากกวาอาหารประเภทตม/

นึ่ง 1.71 .52 ดี 

6. น้ําอัดลมเปนเคร่ืองดื่มท่ีสามารถดื่มบอย ๆ ได 

และไมทําใหอวน* 1.62 .68 ดี 

7. การเลือกรับประทานไกทอด พิซซา หรือ

แฮมเบอรเกอร ดีกวารับประทานอาหารจาน

เดียว* 1.43 .67 ดี 

8. การรับประทานอาหารฟาสฟูด จะทําให

นักเรียนเปนคนท่ีทันสมัยมากขึ้น* 1.34 .62 ดี 

9. ผลไมท่ีสามารถรับประทานไดในปริมาณมาก 

ๆ คือ ผลไมท่ีมีรสหวานนอย 1.38 .60 ดี 

X
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ) 

 

(N=390) 

ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร __ 

 
S.D. ระดับ 

10. ไขไกตมใหพลังงานมากกวาไขเปดตม* 0.80 .56 ปานกลาง 

11. อาหารม้ือเชาเปนม้ือท่ีสําคัญท่ีสุด 1.85 .38 ดี 

12. การอดอาหารม้ือเย็นเปนการลดน้ําหนักท่ีไม

ถูกตอง 1.21 .71 ปานกลาง 

13. กวยเตี๋ยวเนื้อน้ําใสใหพลังงานนอยกวาขนม

ปงโฮลวีท 1 แผน* 1.05 .65 ปานกลาง 

14. การดื่มน้ําอัดลมแทนน้ําเปลาในแตละม้ือ

อาหาร ไมมีผลเสียแตอยางใด เพราะเปนน้ํา

เชนเดียวกัน* 1.60 .71 ดี 

เฉลี่ยรวม 1.45 .24 ด ี

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

4.5.2  ทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) และโรงเรียนปราโมชวิทยาราม

อินทรา (เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

ทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไม

เขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.41 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคาหารท่ีดี โดย

ทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีอยูในระดับดี เชน น้ําอัดลมเปนเครื่องดื่มท่ีดื่มบอย ๆ ไมได การ

เลือกรับประทานอาหารจานเดียวดีกวารับประทานไกทอด พิซซา หรือแฮมเบอรเกอร อาหารม้ือเชา

เปนม้ือท่ีสําคัญท่ีสุด และการดื่มน้ําอัดลมแทนน้ําเปลาจะทําใหเกิดผลเสีย เปนตน และทัศนคติตอ

การบริโภคอาหารท่ีอยูในระดับปานกลาง เชน การดื่มนมเปรี้ยวแทนการรับประทานอาหาร

ตามปกติ ชวยลดความอวนไมได ไขไกตมใหพลังงานนอยกวาไขเปดตม และการอดอาหารม้ือเย็น

เปนการลดน้ําหนักท่ีไมถูกตอง เปนตน ดังตารางท่ี 4.9 

X
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สวนทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.47 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีดี โดย

ทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีอยูในระดับดี เชน การรับประทานอาหารฟาสฟูดไมไดทําให

นักเรียนเปนคนท่ีทันสมัยมากขึ้น ผลไมท่ีสามารถรับประทานไดในปริมาณมาก ๆ คือ ผลไมท่ีมีรส

หวานนอย และอาหารม้ือเชาเปนม้ือท่ีสําคัญท่ีสุด และทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีอยูในระดับ

ปานกลาง เชน การดื่มนมเปรี้ยวแทนการรับประทานอาหารตามปกติ ชวยลดความอวนไมได ไขไก

ตมใหพลังงานนอยกวาไขเปดตม การอดอาหารม้ือเย็นเปนการลดน้ําหนักท่ีไมถูกตอง ถูกตอง และ

กวยเตี๋ยวเนื้อน้ําใสใหพลังงานมากกวาขนมปงโฮลวีท 1 แผน เปนตน ดังตารางท่ี 4.9 

เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน พบวา มี

คาเฉล่ียท่ีใกลเคียงกัน คือ โรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ คาเฉล่ียเทากับ 1.41 และ โรงเรียนท่ีเขา

รวมโครงการฯ คาเฉล่ียเทากับ 1.47 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีดี

เหมือนกัน โดยทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีดีเหมือนกัน เชน การรับประทานผักมาก ๆ จะทําให

รางกายแข็งแรง การรับประทานขาวท่ีไมขัดสี จะทําใหไดคุณคาจากสารอาหารมากกวาขาวขัดสี 

และเนื้อปลายอยงายและมีคุณคามากกวาเนื้อวัวและเนื้อหมู เปนตน สวนทัศนคติตอการบริโภค

อาหารในระดับปานกลางเหมือนกัน เชน ไขไกตมใหพลังงานนอยกวาไขเปดตม การอดอาหารม้ือ

เย็นเปนการลดน้ําหนักท่ีไมถูกตอง และกวยเตี๋ยวเนื้อน้ําใสใหพลังงานมากกวาขนมปงโฮลวีท 1 

แผน เปนตน อยางไรก็ตามยังพบวา นักเรียนมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน เชน 

ทัศนคติตอการบริโภคอาหารในเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารฟาสฟูด จะทําใหนักเรียนเปน

คนทันสมัยมากขึ้น ซ่ึงนักเรียนของโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ มีทัศนคติตอการบริโภคอาหาร

ในเรื่องนี้ปานกลาง ในขณะท่ีนักเรียนของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีทัศนคติตอการบริโภค

อาหารในเร่ืองนี้ในระดับดี เปนตน ดังตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ียทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนโรงเรียนไมเขารวมและเขารวม

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) ทัศนคติตอการบริโภค

อาหาร __ 

 
S.D. ระดับ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

1. การรับประทานผักมาก 

ๆ จะทําใหรางกายแข็งแรง 1.88 .32 ดี 1.88 .34 ดี 

2. การรับประทานขาวท่ี

ไมขัดสี จะทําใหไดคุณคา

จากสารอาหารมากกวา

ขาวขัดส ี 1.57 .61 ดี 1.52 .64 ดี 

3. เนื้อปลายอยงายและมี

คุณคามากกวาเนื้อวัวและ

เนื้อหมู 1.67 .50 ดี 1.79 .45 ดี 

4. การด่ืมนมเปรี้ยวแทน

การรับประทานอาหาร

ตามปกติ ชวยลดความ

อวนได* 1.01 .72 ปานกลาง 1.20 .73 ปานกลาง 

5. การรับประทานอาหาร

ประเภทปง/ยางเปน

อันตรายตอสุขภาพ

มากกวาอาหารประเภท

ตม/นึ่ง 1.68 .56 ดี 1.72 .50 ดี 

6. น้ําอัดลมเปนเครื่องด่ืม

ท่ีสามารถด่ืมบอย ๆ ได 

และไมทําใหอวน* 1.49 .74 ดี 1.68 .64 ดี 

7. การเลือกรับประทานไก

ทอด พิซซา หรือ

แฮมเบอรเกอร ดีกวา

รับประทานอาหารจาน

เดียว* 1.44 .65 ดี 1.42 .68 ดี 

 

 X  X 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) ทัศนคติตอการบริโภค

อาหาร __ 

 
S.D. ระดับ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

8. การรับประทานอาหาร

ฟาสฟูด จะทําใหนักเรียน

เปนคนท่ีทันสมัยมากข้ึน* 1.27 .64 ปานกลาง 1.38 .60 ดี 

9. ผลไมท่ีสามารถ

รับประทานไดในปริมาณ

มาก ๆ คือ ผลไมท่ีมีรส

หวานนอย 1.32 .57 ปานกลาง 1.42 .61 ดี 

10. ไขไกตมใหพลังงาน

มากกวาไขเปดตม* 0.85 .56 ปานกลาง 0.78 .56 ปานกลาง 

11. อาหารม้ือเชาเปนม้ือท่ี

สําคัญท่ีสุด 1.80 .46 ดี 1.88 .34 ดี 

12. การอดอาหารม้ือเย็น

เปนการลดน้ําหนักท่ีไม

ถูกตอง 1.16 .67 ปานกลาง 1.24 .73 ปานกลาง 

13. กวยเต๋ียวเนื้อน้ําใสให

พลังงานนอยกวาขนมปง

โฮลวีท 1 แผน* 1.08 .67 ปานกลาง 1.04 .65 ปานกลาง 

14. การด่ืมน้ําอัดลมแทน

น้ําเปลาในแตละม้ืออาหาร 

ไมมีผลเสียแตอยางใด 

เพราะเปนน้ําเชนเดียวกัน* 1.52 .77 ดี 1.64 .68 ดี 

เฉลี่ยรวม 1.41 .26 ด ี 1.47 .23 ด ี

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

 

 X  X 
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4.6  ภาวะสุขภาพของนักเรียน 

 

 4.6.1  ภาพรวมภาวะสุขภาพของนักเรียน 

ภาวะสุขภาพของนักเรียนในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.23 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีภาวะ

สุขภาพปานกลาง โดยภาวะสุขภาพของนักเรียนท่ีจัดอยูในระดับดี เชน ตัดเล็บส้ัน ลางมือใหสะอาด 

มีความสบายใจไมเครงเครียด เปนตน และภาวะสุขภาพของนักเรียนท่ีจัดอยูในระดับปานกลาง เชน 

รูสึกออนเพลียเม่ือตองทํากิจกรรมตาง ๆ รูสึกเหนื่อยงาย ปวดศีรษะ รูสึกงวงนอนระหวางวันหรือ

ขณะเรียน เปนตน ท้ังนี้ไมพบนักเรียนท่ีมีภาวะสุขภาพไมดี ดังตารางท่ี 4.10 

 

ตารางท่ี 4.10  ภาพรวมคาเฉล่ียภาวะสุขภาพของนักเรียน 

  

(N=390) 

ภาวะสุขภาพ __ 

 
S.D. ระดับ 

1. รูสึกออนเพลียเม่ือตองทํากิจกรรมตาง ๆ*   2.13 .80 ปานกลาง 

2. รูสึกเหนื่อยงาย* 2.12 .91 ปานกลาง 

3. ปวดศีรษะ* 2.39 .83 ปานกลาง 

4. รูสึกงวงนอนระหวางวันหรือขณะเรียน* 2.12 .83 ปานกลาง 

5. ปวดเม่ือยตัว* 2.31 .78 ปานกลาง 

6. ปวดหลัง* 2.54 .90 ปานกลาง 

7. ปวดฟน* 3.04 .77 ดี 

8. เจ็บคอ* 2.52 .73 ปานกลาง 

9. จามหรือไอ* 2.27 .72 ปานกลาง 

10. ทองเสีย/ทองรวง* 2.86 .72 ปานกลาง 

11. ทองผูก* 2.98 .79 ปานกลาง 

12. จุกเสียด/แนนทอง* 2.64 .83 ปานกลาง 

13. ขับถายอุจจาระดวยความลําบาก* 3.16 .74 ดี 

14. ขับถายอุจจาระไมเปนเวลา* 2.77 .86 ปานกลาง 

15. มีผดผ่ืนคันหรือเปนลมพิษ* 3.13 .91 ดี 

16. ตัดเล็บส้ัน 3.18 .85 ดี 

X
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ) 

 

(N=390) 

ภาวะสุขภาพ __ 

 
S.D. ระดับ 

17. ลางมือใหสะอาด 3.62 .60 ดี 

18. มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส 3.76 .49 ดี 

19. มีความสบายใจ ไมเครงเครียด 3.48 .64 ดี 

20. ชอบเขารวมกิจกรรมกับกลุมเพ่ือนหรือ

กิจกรรมทางโรงเรียน 3.41 .75 ดี 

21. มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในแตละวัน 3.58 .63 ดี 

22. มองโลกในแงด ี 3.48 .66 ดี 

23. ชอบคิดเล็กคิดนอย* 2.15 .90 ปานกลาง 

24. มีความวาวุนใจ* 2.38 .91 ปานกลาง 

25. มีอารมณหงุดหงิด* 2.13 .85 ปานกลาง 

26. มีอารมณโมโห/โกรธผูอ่ืน* 2.32 .82 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.23 .45 ปานกลาง 

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

4.6.2  ภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวม

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) และโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

ภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา  (ไม เขารวม

โครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.18 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีภาวะสุขภาพปานกลาง โดยภาวะสุขภาพ

ของนักเรียนท่ีจัดอยูในระดับดี เชน ตัดเล็บส้ัน ลางมือใหสะอาด มีอารมณดียิ้มแยมแจมใส และชอบ

เขารวมกิจกรรมกับกลุมเพ่ือนหรือกิจกรรมทางโรงเรียน เปนตน และภาวะสุขภาพของนักเรียนท่ีจัด

อยูในระดับปานกลาง เชน เจ็บคอ จามหรือไอ ทองผูก จุกเสียด/แนนทอง ขับถายอุจจาระไมเปน

เวลา และชอบคิดเล็กคิดนอย เปนตน ดังตารางท่ี 4.11 

X
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สวนภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.26 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีภาวะสุขภาพปานกลาง โดยภาวะสุขภาพของนักเรียนท่ีจัด

อยูในระดับดี เชน มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละวัน และมอง

โลกในแงดี เปนตน และภาวะสุขภาพของนักเรียนท่ีจัดอยูในระดับปานกลาง เชน รูสึกงวงนอน

ระหวางวันหรือขณะเรียน ปวดเม่ือยตัว ปวดหลัง เจ็บคอ จามหรือไอ ทองเสีย/ทองรวง จุกเสียด/

แนนทอง และขับถายอุจจาระไมเปนเวลา เปนตน ดังตารางท่ี 4.11 

เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียภาวะสุขภาพของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน พบวา โรงเรียนท่ีไมเขา

รวมโครงการฯ คาเฉล่ียเทากับ 2.18 และ โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ คาเฉล่ียเทากับ 2.26 ซ่ึง

คาเฉล่ียของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ สูงกวาคาเฉล่ียของโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ

เล็กนอยเพียง 0.08 อยางไรก็ตามยังคงจัดอยูในเกณฑท่ีมีท่ีมีภาวะสุขภาพปานกลาง เหมือนกัน โดย

ภาวะสุขภาพของนักเรียนท่ีจัดอยูในระดับดีเหมือนกัน เชน ตัดเล็บส้ัน ลางมือใหสะอาด มีอารมณดี

ยิ้มแยมแจมใส ชอบเขารวมกิจกรรมกับกลุมเพ่ือนหรือกิจกรรมทางโรงเรียน มีความสนุกสนานและ

เพลิดเพลินในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละวัน และมองโลกในแงดี เปนตน สวนภาวะสุขภาพ

ของนักเรียนท่ีจัดอยูในระดับปานกลาง เชน รูสึกงวงนอนระหวางวันหรือขณะเรียน ปวดเม่ือยตัว 

ปวดหลัง เจ็บคอ จุกเสียด/แนนทอง และขับถายอุจจาระไมเปนเวลา เปนตน อยางไรก็ตามยังพบวา 

นักเรียนมีภาวะสุขภาพท่ีแตกตางกัน เชน ปวดฟน ซ่ึงนักเรียนของโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ 

มีภาวะสุขภาพในเรื่องนี้ปานกลาง ในขณะท่ีนักเรียนของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มีภาวะ

สุขภาพในเรื่องนี้ในระดับดี เปนตน ดังตารางท่ี 4.11 

 

ตารางท่ี 4.11  คาเฉล่ียภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนไมเขารวมและเขารวมโครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) 
ภาวะสุขภาพ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

1. รูสึกออนเพลียเม่ือ

ตองทํากิจกรรมตาง ๆ*   2.12 .83 ปานกลาง 2.13 .78 ปานกลาง 

2. รูสึกเหนื่อยงาย* 2.11 .93 ปานกลาง 2.13 .90 ปานกลาง 

3. ปวดศีรษะ* 2.44 .87 ปานกลาง 2.37 .82 ปานกลาง 

 X  X 
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ) 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) 
ภาวะสุขภาพ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

4. รูสึกงวงนอนระหวาง

วันหรือขณะเรียน* 1.92 .87 ไมด ี 2.23 .79 ปานกลาง 

5. ปวดเม่ือยตัว* 2.26 .79 ปานกลาง 2.33 .77 ปานกลาง 

6. ปวดหลัง* 2.39 .95 ปานกลาง 2.62 .86 ปานกลาง 

7. ปวดฟน* 2.96 .80 ปานกลาง 3.08 .76 ดี 

8. เจ็บคอ* 2.46 .78 ปานกลาง 2.55 .71 ปานกลาง 

9. จามหรือไอ* 2.25 .74 ปานกลาง 2.28 .71 ปานกลาง 

10. ทองเสีย/ทองรวง* 2.75 .74 ปานกลาง 2.91 .71 ปานกลาง 

11. ทองผูก* 2.88 .82 ปานกลาง 3.03 .76 ดี 

12. จุกเสียด/แนนทอง* 2.55 .88 ปานกลาง 2.68 .80 ปานกลาง 

13. ขับถายอุจจาระดวย

ความลําบาก* 3.13 .78 ดี 3.17 .72 ดี 

14. ขับถายอุจจาระไม

เปนเวลา* 2.75 .87 ปานกลาง 2.79 .85 ปานกลาง 

15. มีผดผื่นคันหรือเปน

ลมพิษ* 3.08 .96 ดี 3.16 .88 ดี 

16. ตัดเล็บสั้น 3.14 .86 ดี 3.20 .85 ดี 

17. ลางมือใหสะอาด 3.49 .71 ด ี 3.68 .54 ดี 

18. มีอารมณดี ยิ้มแยม

แจมใส 3.72 .52 ด ี 3.78 .48 ดี 

19. มีความสบายใจ ไม

เครงเครียด 3.37 .68 ด ี 3.53 .62 ดี 

20. ชอบเขารวมกิจกรรม

กับกลุมเพ่ือนหรือ

กิจกรรมทางโรงเรียน 3.43 .73 ด ี 3.40 .76 ดี 

 X  X 
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ) 

 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 

(N=130) (N=260) 
ภาวะสุขภาพ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

__ 

 
S.D. ระดับ 

21. มีความสนุกสนาน

และเพลิดเพลินในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในแต

ละวัน 3.61 .58 ด ี 3.57 .65 ดี 

22. มองโลกในแงดี 3.40 .70 ด ี 3.53 .64 ดี 

23. ชอบคิดเล็กคิดนอย* 2.11 .86 ปานกลาง 2.17 .92 ปานกลาง 

24. มีความวาวุนใจ* 2.40 .83 ปานกลาง 2.37 .94 ปานกลาง 

25. มีอารมณหงุดหงิด* 2.02 .85 ปานกลาง 2.18 .84 ปานกลาง 

26. มีอารมณโมโห/

โกรธผูอื่น* 2.25 .81 ปานกลาง 2.35 .82 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.18 .43 ปานกลาง 2.26 .46 ปานกลาง 

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

4.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 1  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตาง

กัน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค

ปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.22 และนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคถูกตอง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.30  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 (ตารางท่ี 4.12) 

 

 X  X 
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ตารางท่ี 4.12  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามพฤติกรรมการบริโภค 

 

พฤติกรรมการ

บริโภค 
N 

__ 

           
S.D. t 

Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 333 2.22 .44 1.082 .018 

ถูกตอง 57 2.30 .50   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 1.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา 

(ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.17 

และนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคถูกตอง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.31  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.1 (ตารางท่ี 4.13) 

 

ตารางท่ี 4.13  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามพฤติกรรมการบริโภค 

 

พฤติกรรมการ

บริโภค 
N 

__ 

           
S.D. t 

Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 117 2.17 .40 1.095 .275 

ถูกตอง 13 2.31 .63   

รวม 130 2.18 .43   

 

สมมติฐานท่ี 1.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

X

X
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จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขา

รวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.25 และ

นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคถูกตอง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.30  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.2 (ตารางท่ี 4.14) 

 

ตารางท่ี 4.14  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) จําแนกตามพฤติกรรมการบริโภค 

 

พฤติกรรมการ

บริโภค 
N 

__ 

           
S.D. t 

Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 216 2.25 .45 .603 .547 

ถูกตอง 44 2.30 .46   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนท้ัง 2 

โรงเรียน พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเหมือนกัน คือ ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 2  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพ

แตกตางกัน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.17 และนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายถูกตอง 

มีคาเฉล่ียเทากับ 2.31 

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น

จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 (ตารางท่ี 4.15) 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.15  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

 

พฤติกรรมการออก

กําลังกาย 
N 

__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 204 2.17 .39 3.060 .002 

ถูกตอง 186 2.31 .50   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 2.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลัง

กายท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ          

เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายปานกลาง มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.15 และนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายถูกตอง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.23  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2.1 (ตารางท่ี 4.16) 

 

ตารางท่ี 4.16  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

 

พฤติกรรมการ

ออกกําลังกาย 
N 

__ 

           
S.D. t 

Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 78 2.15 .40 .972 .037 

ถูกตอง 52 2.23 .47   

รวม 130 2.18 .43   

 

สมมติฐานท่ี 2.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย

ท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

X

X
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จากการศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

(เขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.18 

และนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายถูกตอง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.34  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2.2 (ตารางท่ี 4.17) 

 

ตารางท่ี 4.17  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) จําแนกตามพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

 

พฤติกรรมการ

ออกกําลังกาย 
N 

__ 

           
S.D. t 

Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 126 2.18 .38 4.246 .015 

ถูกตอง 134 2.34 .50   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนท้ัง 

2 โรงเรียน พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเหมือนกัน คือ ยอมรับสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 3  นักเรียนท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน จะมี

ภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากบั 2.24 และนักเรียนท่ีมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 2.23 

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนท่ีมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 (ตารางท่ี 4.18) 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.18  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาวะโภชนาการ 

 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาวะโภชนาการ 
N 

__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 234 2.24 .44 .200 .842 

มาก 156 2.23 .45   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 3.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบก

อุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะ

โภชนาการปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.22 และนักเรียนท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะ

โภชนาการมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 2.12  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3.1 (ตารางท่ี 4.19) 

 

ตารางท่ี 4.19  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ 

 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาวะโภชนาการ 
N 

__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 88 2.22 .47 1.366 .001 

มาก 42 2.12 .33   

รวม 130 2.18 .43   

 

สมมติฐานท่ี 3.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

X

X
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จากการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนปราโมช

วิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

ปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.25 และนักเรียนท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.27  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3.2 (ตารางท่ี 4.20) 

 

ตารางท่ี 4.20  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) จําแนกตามความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ 

 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาวะโภชนาการ 
N 

__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 146 2.25 .43 .332 .740 

มาก 113 2.27 .48   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

ของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีแตกตางกัน คือ ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวม

โครงการฯ) พบวา ยอมรับสมมติฐาน ในขณะท่ีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของ

นักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 4  นักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพ

แตกตางกัน 

จากการศึกษาทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการ

บริโภคอาหารปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.15 และนักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีดี มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.26  

X
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เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการ

บริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น

จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 (ตารางท่ี 4.21) 

 

ตารางท่ี 4.21  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามทัศนคติตอการบริโภค

อาหาร 

 

ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร N 
__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 103 2.15 .41 2.469 .014 

ด ี 287 2.26 .46   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 4.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีทัศนคติตอการบริโภค

อาหารท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ         

เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารปานกลาง มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.02 และนักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารดี มีคาเฉล่ียเทากับ 2.26  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4.1 (ตารางท่ี 4.22) 

 

ตารางท่ี 4.22  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามทัศนคติตอการบริโภคอาหาร 

 

ทัศนคติตอการบริโภค

อาหาร 
N 

__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 41 2.02 .35 3.242 .002 

ด ี 89 2.26 .44   

รวม 130 2.18 .43   

X

X
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สมมติฐานท่ี 4.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหาร

ท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

(เขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 

2.23 และนักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารดี มีคาเฉล่ียเทากบั 2.27  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4.2 (ตารางท่ี 4.23) 

 

ตารางท่ี 4.23  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) จําแนกตามความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ 

 

ทัศนคติตอการบริโภค

อาหาร 
N 

__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ปานกลาง 62 2.23 .42 .631 .529 

ด ี 198 2.27 .47   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียน

ท้ัง 2 โรงเรียน พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีแตกตางกัน คือ ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร

ของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา ยอมรับ

สมมติฐาน ในขณะท่ีทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

(เขารวมโครงการฯ) พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 5  นักเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาเพศของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีเปนเพศชาย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.24 และ

นักเรียนท่ีเปนเพศหญิง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.23  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกตาง

กัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 

5 (ตารางท่ี 4.24) 

X
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ตารางท่ี 4.24  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามเพศ 

 

เพศ N 
__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ชาย 208 2.24 .47 .106 .916 

หญิง 182 2.23 .42   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 5.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน จะมี

ภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาเพศของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวม

โครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีเปนเพศชาย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.21 และนักเรียนท่ีเปนเพศหญิง มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.16  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน  มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5.1 (ตารางท่ี 4.25) 

 

ตารางท่ี 4.25  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามเพศ 

 

เพศ N 
__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ชาย 73 2.21 .47 .647 .032 

หญิง 57 2.16 .37   

รวม 130 2.18 .43   

 

สมมติฐานท่ี 5.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะ

สุขภาพแตกตางกัน 

X

X
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จากการศึกษาเพศของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) 

พบวา นักเรียนท่ีเปนเพศชาย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.25 และนักเรียนท่ีเปนเพศหญิง มีคาเฉล่ียเทากับ 

2.26  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5.2 (ตารางท่ี 4.26) 

 

ตารางท่ี 4.26  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) จําแนกตามเพศ 

 

เพศ N 
__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ชาย 135 2.25 .47 .214 .830 

หญิง 125 2.26 .44   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานเพศของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน พบวา มีผล

การทดสอบสมมตฐิานท่ีแตกตางกัน คือ เพศของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา 

(ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา ยอมรับสมมติฐาน ในขณะท่ีเพศของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยา

รามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 6  นักเรียนท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาระดับช้ันการศึกษาของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.22 และนักเรียนท่ีศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.25  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนท่ีมีระดับช้ัน

การศึกษาท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 (ตารางท่ี 4.27) 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.27  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามช้ันการศึกษา 

 

ชั้นการศึกษา N 
__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ม. 2 222 2.22 .44 .640 .523 

ม. 3 168 2.25 .46   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 6.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ี

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาช้ันการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขา

รวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.13 และ

นักเรียนท่ีศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.27  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6.1 (ตารางท่ี 4.28) 

 

ตารางท่ี 4.28  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามช้ันการศึกษา 

 

ชั้นการศึกษา N 
__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ม. 2 82 2.13 .38 1.655 .001 

ม. 3 48 2.27 .49   

รวม 130 2.18 .43   

 

สมมติฐานท่ี 6.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ีแตกตาง

กัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

X

X
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จากการศึกษาช้ันการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.27 และนักเรียนท่ี

ศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.24 

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6.2 (ตารางท่ี 4.29) 

 

ตารางท่ี 4.29  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) จําแนกตามช้ันการศึกษา 

 

ชั้นการศึกษา N 
__ 

             S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

ม. 2 140 2.27 .46 .524 .600 

ม. 3 120 2.24 .45   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานช้ันการศึกษาของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน 

พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีแตกตางกัน คือ ช้ันการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบก

อุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา ยอมรับสมมติฐาน ในขณะท่ีช้ันการศึกษาของ

นักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 7  นักเรียนท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับตอวันท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตาง

กัน 

จากการศึกษาคาอาหารท่ีไดรับตอวันของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีไดรับคาอาหารตอวัน

จํานวน 1-50 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 2.25 นักเรียนท่ีไดรับคาอาหารตอวันจํานวน 51-100 บาท มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.22 และนักเรียนท่ีไดรับคาอาหารตอวันจํานวน 101-150 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 2.26  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนท่ีมีคาอาหารท่ี

ไดรับตอวันท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น

จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7 (ตารางท่ี 4.30) 

 

X
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ตารางท่ี 4.30  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามคาอาหารท่ีไดรับตอวัน 

 

คาอาหารที่ไดรับตอวัน N 
__ 

        
S.D. F Sig. 

1-50 บาท 126 2.25 .44 .381 .683 

51-100 บาท 222 2.22 .45   

101-150 บาท 42 2.26 .45   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 7.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับตอวันท่ี

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาคาอาหารท่ีไดรับตอวันของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีไดรับคาอาหารตอวันจํานวน 1-50 บาท มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.23 นักเรียนท่ีไดรับคาอาหารตอวันจํานวน 51-100 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 2.17 และนักเรียน

ท่ีไดรับคาอาหารตอวันจํานวน 101-150 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 2.20  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับตอวันท่ีแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7.1 (ตารางท่ี 4.31) 

 

ตารางท่ี 4.31  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามคาอาหารท่ีไดรับตอวัน 

 

คาอาหารที่ไดรับตอวัน N 
__ 

        
S.D. F Sig. 

1-50 บาท 31 2.23 .43 .225 .799 

51-100 บาท 84 2.17 .43   

101-150 บาท 15 2.20 .41   

รวม 130 2.18 .43   

 

 

X

X



 

 

126 

 
 

สมมติฐานท่ี 7.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับตอวันท่ี

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาคาอาหารท่ีไดรับตอวันของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขา

รวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีไดรับคาอาหารตอวันจํานวน 1-50 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 2.26 

นักเรียนท่ีไดรับคาอาหารตอวันจํานวน 51-100 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 2.25 และนักเรียนท่ีไดรับ

คาอาหารตอวันจํานวน 101-150 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 2.30  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับตอวันท่ีแตกตางกัน  มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7.2 (ตารางท่ี 4.32) 

 

ตารางท่ี 4.32  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขา

รวมโครงการฯ) จําแนกตามคาอาหารท่ีไดรับตอวัน 

 

คาอาหารที่ไดรับตอวัน N 
__ 

        
S.D. F Sig. 

1-50 บาท 95 2.26 .44 .145 .865 

51-100 บาท 138 2.25 .47   

101-150 บาท 27 2.30 .47   

รวม 260 2.26 .45   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานคาอาหารท่ีไดรับตอวันของนักเรียนท้ัง 2 

โรงเรียน พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเหมือนกัน คือ ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 8  นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษาแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาระดับการศึกษาของบิดาของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีมีบิดาไมไดเรียน มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.00 นักเรียนท่ีมีบิดาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.21 นักเรียน

ท่ีมีบิดาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.19 และนักเรียนท่ีมีบิดาจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.28  

X
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เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนท่ีมีบิดามี

การศึกษาแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 8 (ตารางท่ี 4.33) 

 

ตารางท่ี 4.33  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามการศึกษาของบิดา 

 

การศึกษาของบิดา N 
__ 

            
S.D. F Sig. 

ไมไดเรียน 5 2.00 .00 1.718 .000 

ประถมศึกษา 39 2.21 .41   

มัธยมศึกษา 149 2.19 .43   

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 197 2.28 .47   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 8.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีการศึกษาแตกตาง

กัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาระดับการศึกษาของบิดาของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีบิดาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.06 นักเรียนท่ีมีบิดาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.19 และนักเรียนท่ีมี

บิดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.22 

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีการศึกษาแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 8.1 (ตารางท่ี 4.34) 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.34  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามการศึกษาของบิดา 

 

การศึกษาของบิดา N 
__ 

            
S.D. F Sig. 

ประถมศึกษา 16 2.06 .25 .828 .439 

มัธยมศึกษา 69 2.19 .43   

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 45 2.22 .47   

รวม 130 2.18 .43   

 

สมมติฐานท่ี 8.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีการศึกษาแตกตางกัน 

จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาระดับการศึกษาของบิดาของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขา

รวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีบิดาไมไดเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00 นักเรียนท่ีมีบิดาจบ

การศึกษาระดบัประถมศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.30 นักเรียนท่ีมีบิดาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

มีคาเฉล่ียเทากับ 2.19 และนักเรียนท่ีมีบิดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.30 

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีการศึกษาแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 8.2 (ตารางท่ี 4.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.35  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขา

รวมโครงการฯ) จําแนกตามการศึกษาของบิดา 

 

การศึกษาของบิดา N 
__ 

            
S.D. F Sig. 

ไมไดเรียน 5 2.00 .00 1.618 .186 

ประถมศึกษา 23 2.30 .47   

มัธยมศึกษา 80 2.19 .42   

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 152 2.30 .47   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานระดับการศึกษาของบิดาของนักเรียนท้ัง 2 

โรงเรียน พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเหมือนกัน คือ ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 9  นักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษาแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาระดับการศึกษาของมารดาของนกัเรียน พบวา นักเรียนท่ีมีมารดาไมไดเรียน 

มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00 นักเรียนท่ีมีมารดาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.18 

นักเรียนท่ีมีมารดาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.20 และนักเรียนท่ีมีมารดาจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.28   

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนท่ีมีมารดามี

การศึกษาแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 9 (ตารางท่ี 4.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.36  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามการศึกษาของมารดา 

 

การศึกษาของมารดา N 
__ 

            
S.D. F Sig. 

ไมไดเรียน 2 2.00 .00 1.350 .000 

ประถมศึกษา 62 2.18 .39   

มัธยมศึกษา 147 2.20 .40   

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 179 2.28 .50   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 9.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีการศึกษาแตกตาง

กัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาระดับการศึกษาของมารดาของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีมารดาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.14 นักเรียนท่ีมีมารดาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.19 และนักเรียนท่ี

มีมารดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.20 

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีการศึกษาแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 9.1 (ตารางท่ี 4.37) 

 

ตารางท่ี 4.37  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามการศึกษาของมารดา 

 

การศึกษาของมารดา N 
__ 

            
S.D. F Sig. 

ประถมศึกษา 22 2.14 .35 .172 .842 

มัธยมศึกษา 68 2.19 .40   

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 40 2.20 .52   

รวม 130 2.18 .43   

 

X

X
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สมมติฐานท่ี 9.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีการศึกษาแตกตาง

กัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาระดับการศึกษาของมารดาของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

(เขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีมารดาไมไดเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00 นักเรียนท่ีมีมารดา

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.20 นักเรียนท่ีมีมารดาจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.22 และนักเรียนท่ีมีมารดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

มีคาเฉล่ียเทากับ 2.30 

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีการศึกษาแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 9.2 (ตารางท่ี 4.38) 

 

ตารางท่ี 4.38  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขา

รวมโครงการฯ) จําแนกตามการศึกษาของมารดา 

 

การศึกษาของมารดา N 
__ 

            
S.D. F Sig. 

ไมไดเรียน 2 2.00 .00 1.099 .350 

ประถมศึกษา 40 2.20 .41   

มัธยมศึกษา 79 2.22 .41   

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 139 2.30 .49   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานระดับการศึกษาของมารดาของนักเรียนท้ัง 2 

โรงเรียน พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเหมือนกัน คือ ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 10  นักเรียนท่ีมีบิดามีอาชีพแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาอาชีพของบิดาของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีมีบิดาไมไดประกอบอาชีพ มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.40 นกัเรียนท่ีมีบิดาประกอบอาชีพรับจาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.27 นักเรียนท่ีมีบิดา

ประกอบอาชีพคาขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.17 นักเรียนท่ีมีบิดาประกอบอาชีพรับราชการ มีคาเฉล่ีย

X
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เทากับ 2.24 นักเรียนท่ีมีบิดาประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.17 และนักเรียน

ท่ีมีบิดาประกอบธุรกิจสวนตัว มีคาเฉล่ียเทากับ 2.18  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนท่ีมีบิดามีอาชีพ

แตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 10 (ตารางท่ี 4.39) 

 

ตารางท่ี 4.39  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามอาชีพของบิดา 

 

อาชีพของบิดา N 
__ 

           
S.D. F Sig. 

ไมไดประกอบอาชีพ 15 2.40 .51 1.205 .000 

รับจาง 162 2.27 .47   

คาขาย 72 2.17 .38   

รับราชการ 68 2.24 .46   

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 24 2.17 .38   

ธุรกิจสวนตัว 49 2.18 .44   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 10.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีอาชีพแตกตางกัน 

จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาอาชีพของบิดาของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไม

เขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีบิดาไมไดประกอบอาชีพ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.29 นักเรียนท่ีมี

บิดาประกอบอาชีพรับจาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.21 นักเรียนท่ีมีบิดาประกอบอาชีพคาขาย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.15 นักเรียนท่ีมีบิดาประกอบอาชีพรับราชการ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.20 นักเรียนท่ีมีบิดา

ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00 และนักเรียนท่ีมีบิดาประกอบธุรกิจ

สวนตัว มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีอาชีพแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 10.1 (ตารางท่ี 4.40) 

 

X
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ตารางท่ี 4.40  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามอาชีพของบิดา 

 

อาชีพของบิดา N 
__ 

           
S.D. F Sig. 

ไมไดประกอบอาชีพ 7 2.29 .49 .605 .696 

รับจาง 61 2.21 .45   

คาขาย 20 2.15 .37   

รับราชการ 30 2.20 .41   

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 2.00 .00   

ธุรกิจสวนตัว 7 2.00 .58   

รวม 130 2.18 .43   

 

 สมมติฐานท่ี 10.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีอาชีพแตกตางกัน จะ

มีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาอาชีพของบิดาของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีบิดาไมไดประกอบอาชีพ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.50 นักเรียนท่ีมีบิดา

ประกอบอาชีพรับจาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.31 นักเรียนท่ีมีบิดาประกอบอาชีพคาขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 

2.17 นักเรียนท่ีมีบิดาประกอบอาชีพรับราชการ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.26 นักเรียนท่ีมีบิดาประกอบ

อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.21 และนักเรียนท่ีมีบิดาประกอบธุรกิจสวนตัว มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.21  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีอาชีพแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 10.2 (ตารางท่ี 4.41) 

 

 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.41  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา     

(เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามอาชีพของบิดา 

 

อาชีพของบิดา N 
__ 

           
S.D. F Sig. 

ไมไดประกอบอาชีพ 8 2.50 .53 1.170 .325 

รับจาง 101 2.31 .48   

คาขาย 52 2.17 .38   

รับราชการ 38 2.26 .50   

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19 2.21 .42   

ธุรกิจสวนตัว 42 2.21 .42   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานอาชีพของบิดาของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน 

พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเหมือนกัน คือ ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 11  นักเรียนท่ีมีมารดามีอาชีพแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาอาชีพของมารดาของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีมีมารดาไมไดประกอบอาชีพ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 2.21 นักเรียนท่ีมีมารดาประกอบอาชีพรับจางมีคาเฉล่ียเทากับ 2.25 นักเรียนท่ีมี

มารดาประกอบอาชีพคาขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.20 นักเรียนท่ีมีมารดาประกอบอาชีพรับราชการ มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.35 นักเรียนท่ีมีมารดาประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.10 

และนักเรียนท่ีมีมารดาประกอบธุรกิจสวนตัว มีคาเฉล่ียเทากับ 2.31  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนท่ีมีมารดามีอาชีพ

แตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 11 (ตารางท่ี 4.42) 

 

 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.42  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรยีนจําแนกตามอาชีพของมารดา 

 

อาชีพของมารดา N 
__ 

       
S.D. F Sig. 

ไมไดประกอบอาชีพ 89 2.21 .44 1.059 .000 

รับจาง 115 2.25 .47   

คาขาย 108 2.20 .40   

รับราชการ 26 2.35 .56   

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 2.10 .31   

ธุรกิจสวนตัว 32 2.31 .47   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 11.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีอาชีพแตกตาง

กัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาอาชีพของมารดาของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไม

เขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีมารดาไมไดประกอบอาชีพ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.19 นักเรียนท่ี

มีมารดาประกอบอาชีพรับจาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.21 นักเรียนท่ีมีมารดาประกอบอาชีพคาขาย มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.13 นักเรียนท่ีมีมารดาประกอบอาชีพรับราชการ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00 นักเรียนท่ีมี

มารดาประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.25 และนักเรียนท่ีมีมารดาประกอบ

ธุรกิจสวนตัว มีคาเฉล่ียเทากับ 2.60  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีอาชีพแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 11.1 (ตารางท่ี 4.43) 
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ตารางท่ี 4.43  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามอาชีพของมารดา 

 

อาชีพของมารดา N 
__ 

           
S.D. F Sig. 

ไมไดประกอบอาชีพ 27 2.19 .40 1.393 .231 

รับจาง 48 2.21 .46   

คาขาย 40 2.13 .33   

รับราชการ 6 2.00 .63   

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 2.25 .50   

ธุรกิจสวนตัว 5 2.60 .55   

รวม 130 2.18 .43   

 

 สมมติฐานท่ี 11.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีอาชีพแตกตางกัน 

จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษาอาชีพของมารดาของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมีมารดาไมไดประกอบอาชีพ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.23 นักเรียนท่ีมีมารดา

ประกอบอาชีพรับจาง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.28 นักเรียนท่ีมีมารดาประกอบอาชีพคาขาย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.25 นักเรียนท่ีมีมารดาประกอบอาชีพรับราชการ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.45 นักเรียนท่ีมีมารดา

ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.06 และนักเรียนท่ีมีมารดาประกอบธุรกิจ

สวนตัว มีคาเฉล่ียเทากับ 2.26  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีอาชีพแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 11.2 (ตารางท่ี 4.44) 

 

 

 

 

 

 

X



 

 

137 

 
 

ตารางท่ี 4.44  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา     

(เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามอาชีพของมารดา 

 

อาชีพของมารดา N 
__ 

           
S.D. F Sig. 

ไมไดประกอบอาชีพ 62 2.23 .46 1.420 .217 

รับจาง 67 2.28 .49   

คาขาย 68 2.25 .44   

รับราชการ 20 2.45 .51   

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16 2.06 .25   

ธุรกิจสวนตัว 27 2.26 .45   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานอาชีพของมารดาของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน 

พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเหมือนกัน คือ ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 12  นักเรียนท่ีมีบิดามีลักษณะรูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษารูปรางของบิดาของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีบิดามีรูปรางอวน มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.19 นักเรียนท่ีบิดามีรูปรางสมสวน/พอดี มีคาเฉล่ียเทากับ 2.27 นักเรียนท่ีบิดามีรูปรางผอม 

มีคาเฉล่ียเทากับ 2.07 และนักเรียนท่ีบิดามีรูปรางผอมมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนท่ีมีบิดามีลักษณะ

รูปรางแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 12 (ตารางท่ี 4.45) 

 

X
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ตารางท่ี 4.45  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามรูปรางของบิดา 

 

รูปรางของบิดา N 
__ 

        
S.D. F Sig. 

อวน 111 2.19 .44 2.578 .000 

สมสวน/พอด ี 248 2.27 .46   

ผอม 28 2.07 .26   

ผอมมาก 3 2.00 .00   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 12.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีลักษณะรูปราง

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษารูปรางของบิดาของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไม

เขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีบิดามีรูปรางอวน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.18 นักเรียนท่ีบิดามีรปูราง

สมสวน/พอดี มีคาเฉล่ียเทากับ 2.20 นักเรียนท่ีบิดามีรูปรางผอม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.14 และนักเรียน

ท่ีบิดามีรูปรางผอมมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีลักษณะรูปรางแตกตางกัน  มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 12.1 (ตารางท่ี 4.46) 

 

ตารางท่ี 4.46  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามรูปรางของบิดา 

 

รูปรางของบิดา N 
__ 

        
S.D. F Sig. 

อวน 34 2.18 .39 .277 .842 

สมสวน/พอด ี 79 2.20 .46   

ผอม 14 2.14 .36   

ผอมมาก 3 2.00 .00   

รวม 130 2.18 .43   

X

X
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สมมติฐานท่ี 12.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีลักษณะรูปราง

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษารูปรางของบิดาของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีบิดามีรูปรางอวน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.19 นักเรียนท่ีบิดามีรูปรางสม

สวน/พอดี มีคาเฉล่ียเทากับ 2.31 และนักเรียนท่ีบิดามีรูปรางผอม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีลักษณะรูปรางแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 12.2 (ตารางท่ี 4.47) 

 

ตารางท่ี 4.47  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขา

รวมโครงการฯ) จําแนกตามรูปรางของบิดา 

 

รูปรางของบิดา N 
__ 

        
S.D. F Sig. 

อวน 77 2.19 .46 4.088 .018 

สมสวน/พอด ี 169 2.31 .46   

ผอม 14 2.00 .00   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานรูปรางของบิดาของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน 

พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีแตกตางกัน คือ รูปรางของบิดาของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบก

อุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ในขณะท่ีรูปรางของบิดา

ของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) พบวา ยอมรับสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 13  นักเรียนท่ีมีมารดามีลักษณะรูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตาง

กัน 

จากการศึกษารูปรางของมารดาของนักเรียน พบวา นักเรียนท่ีมารดามีรูปรางอวนมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.00 นักเรียนท่ีมารดามีรูปรางอวน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.16 นักเรียนท่ีมารดามีรูปราง

สมสวน/พอดี มีคาเฉล่ียเทากับ 2.27 นักเรียนท่ีมารดามีรูปรางผอม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.22 และ

นักเรียนท่ีมารดามีรูปรางผอมมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00  

X
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เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนท่ีมีมารดามี

ลักษณะรูปรางแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 13 (ตารางท่ี 4.48) 

 

ตารางท่ี 4.48  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามรูปรางของมารดา 

 

รูปรางของมารดา N 
__ 

        
S.D. F Sig. 

อวนมาก 5 2.00 .00 1.377 .000 

อวน 91 2.16 .43   

สมสวน/พอด ี 247 2.27 .46   

ผอม 45 2.22 .42   

ผอมมาก 2 2.00 .00   

รวม 390 2.23 .45   

 

สมมติฐานท่ี 13.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีลักษณะรูปราง

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษารูปรางของมารดาของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไม

เขารวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมารดามีรูปรางอวน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.18 นักเรียนท่ีมารดามี

รูปรางสมสวน/พอดี มีคาเฉล่ียเทากับ 2.20 นักเรียนท่ีมารดามีรูปรางผอม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.14 และ

นักเรียนท่ีมารดามีรูปรางผอมมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนไม

เขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีลักษณะรูปรางแตกตางกัน  มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 13.1 (ตารางท่ี 4.49) 

 

 

 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.49  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามรูปรางของมารดา 

 

รูปรางของมารดา N 
__ 

        
S.D. F Sig. 

อวน 34 2.18 .39 .277 .842 

สมสวน/พอด ี 79 2.20 .46   

ผอม 14 2.14 .36   

ผอมมาก 3 2.00 .00   

รวม 130 2.18 .43   

 

สมมติฐานท่ี 13.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีลักษณะรูปราง

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

จากการศึกษารูปรางของมารดาของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีมารดามีรูปรางอวนมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 2.00 นักเรียนท่ีมารดามี

รูปรางอวน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.21 นักเรียนท่ีมารดามีรูปรางสมสวน/พอดี มีคาเฉล่ียเทากับ 2.29 

นักเรียนท่ีมารดามีรูปรางผอม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.25 และนักเรียนท่ีมารดามีรูปรางผอมมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.00  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช F-test พบวา นักเรียนของโรงเรียนเขา

รวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีลักษณะรูปรางแตกตางกัน  มีภาวะสุขภาพแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 13.2 (ตารางท่ี 4.50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.50  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรยีนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขา

รวมโครงการฯ) จําแนกตามรูปรางของมารดา 

 

รูปรางของมารดา N 
__ 

        
S.D. F Sig. 

อวนมาก 5 2.00 .00 .967 .426 

อวน 63 2.21 .45   

สมสวน/พอด ี 162 2.29 .47   

ผอม 28 2.25 .44   

ผอมมาก 2 2.00 .00   

รวม 260 2.26 .46   

 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานดานรูปรางของมารดาของนักเรียนท้ัง 2 โรงเรียน 

พบวา มีผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเหมือนกัน คือ ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 14  ภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จะแตกตางกัน 

จากการศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พบวา ภาวะสุขภาพของนักเรียนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนไมเขารวม

โครงการฯ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.18 และภาวะสุขภาพของนักเรียนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนเขารวม

โครงการฯ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.26  

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพ โดยใช t-test พบวา ภาวะสุขภาพของนักเรียน

ในโรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 14 (ตารางท่ี 4.51) 

 

 

 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 4.51  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามประเภทโรงเรียน 

 

ภาวะสุขภาพ N 
__ 

        S.D. t 
Sig. 

(2 tailed) 

โรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ 130 2.18 .43 1.377 .241 

โรงเรียนเขารวมโครงการฯ 260 2.26 .46   

รวม 390 2.23 .45   

 

จากการศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขา

รวมโครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีรูสึกออนเพลียเม่ือตองทํากิจกรรมตาง ๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.12 

รูสึกเหนื่อยงาย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.11 ปวดศีรษะ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.44 รูสึกงวงนอนระหวางวัน

หรือขณะเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 1.92 ปวดเม่ือยตัว มีคาเฉล่ียเทากับ 2.26 ปวดหลัง มีคาเฉล่ียเทากับ 

2.39 ปวดฟน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.96 เจ็บคอ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.46 จามหรือไอ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.25 

ทองเสีย/ทองรวง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.75 ทองผูก มีคาเฉล่ียเทากับ 2.88 จุกเสียด/แนนทอง มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.55 ขับถายอุจจาระดวยความยากลําบาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.13 ขับถายอุจจาระไมเปนเวลา 

มีคาเฉล่ียเทากับ 2.75 มีผดผ่ืนคันหรือเปนลมพิษ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.08 ตัดเล็บส้ัน มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.14 ลางมือใหสะอาด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.49 มีอารมณดียิ้มแยมแจมใส มีคาเฉล่ียเทากับ 3.72 มีความ

สบายใจไมเครงเครียด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 ชอบเขารวมกิจกรรมกับกลุมเพ่ือนหรือกิจกรรมทาง

โรงเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.43 มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละ

วัน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 มองโลกในแงดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 ชอบคิดเล็กคิดนอย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.11 มีความวาวุนใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.40 มีอารมณหงุดหงิด มีคาเฉล่ียเทากับ 2.02 มี

อารมณโมโห/โกรธผูอ่ืน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.25 

และจากการศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการฯ) พบวา นักเรียนท่ีรูสึกออนเพลียเม่ือตองทํากิจกรรมตาง ๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.13 รูสึก

เหนื่อยงาย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.13 ปวดศีรษะ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.37 รูสึกงวงนอนระหวางวันหรือ

ขณะเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.23 ปวดเม่ือยตัว มีคาเฉล่ียเทากับ 2.33 ปวดหลัง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.62 

ปวดฟน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.08 เจ็บคอ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.55 จามหรือไอ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.28 

ทองเสีย/ทองรวง มีคาเฉล่ียเทากบั 2.91 ทองผูก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.03 จุกเสียด/แนนทอง มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.68 ขับถายอุจจาระดวยความยากลําบาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.17 ขับถายอุจจาระไมเปนเวลา 

มีคาเฉล่ียเทากับ 2.79 มีผดผ่ืนคันหรือเปนลมพิษ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.16 ตัดเล็บส้ัน มีคาเฉล่ียเทากับ 

X
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3.20 ลางมือใหสะอาด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 มีอารมณดียิ้มแยมแจมใส มีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 มีความ

สบายใจไมเครงเครียด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 ชอบเขารวมกิจกรรมกับกลุมเพ่ือนหรือกิจกรรมทาง

โรงเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละ

วัน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 มองโลกในแงดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 ชอบคิดเล็กคิดนอย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.17 มีความวาวุนใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.37 มีอารมณหงุดหงิด มีคาเฉล่ียเทากับ 2.18 มี

อารมณโมโห/โกรธผูอ่ืน มีคาเฉล่ียเทากับ 2.35 

เม่ือทดสอบความแตกตางของภาวะสุขภาพเปนรายขอ โดยใช t-test พบวา ภาวะสุขภาพ

ของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับ จุกเสียด/แนนทอง ลางมือใหสะอาด 

และมีความวาวุนใจ 

และพบวา ภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับ 

ความรูสึกออนเพลียเม่ือตองทํากิจกรรมตาง ๆ รูสึกเหนือ่ยงาย ปวดศีรษะ การรูสึกงวงนอนระหวาง

วันหรือขณะเรียน ปวดเม่ือยตัว ปวดหลัง ปวดฟน เจ็บคอ จามหรือไอ ทองเสีย/ทองรวง ทองผูก 

ขับถายอุจจาระดวยความยากลําบาก ถายอุจจาระไมเปนเวลา มีผดผ่ืนคันหรือเปนลมพิษ ตัดเล็บส้ัน 

มีอารมณดียิ้มแยมแจมใส มีความสบายใจไมเครงเครียด ชอบเขารวมกิจกรรมกับกลุมเพ่ือนหรือ

กิจกรรมทางโรงเรียน มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละวัน มอง

โลกในแงดี ชอบคิดเล็กคิดนอย มีอารมณหงุดหงิด และมีอารมณโมโห/โกรธผูอ่ืน (ตารางท่ี 4.52) 

 

ตารางท่ี 4.52  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียน 

 

โรงเรียนไมเขา

รวมโครงการฯ 

โรงเรียนเขารวม

โครงการฯ 
  

(N=130) (N=260) t 
Sig. 

(2 tailed) 
ภาวะสุขภาพ 

__ 

 
S.D. 

__ 

 
S.D.   

1. รูสึกออนเพลียเม่ือ

ตองทํากิจกรรมตาง ๆ*   2.12 .83 2.13 .78 .045 .788 

2. รูสึกเหนื่อยงาย* 2.11 .93 2.13 .90 .237 .502 

 X  X 
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ตารางท่ี 4.52  (ตอ) 

 

โรงเรียนไมเขา

รวมโครงการฯ 

โรงเรียนเขารวม

โครงการฯ 
  

(N=130) (N=260) t 
Sig. 

(2 tailed) 
ภาวะสุขภาพ 

__ 

 
S.D. 

__ 

 
S.D.   

3. ปวดศีรษะ* 2.44 .87 2.37 .82 .729 .313 

4. รูสึกงวงนอนระหวาง

วันหรือขณะเรียน* 1.92 .87 2.23 .79 3.532 .331 

5. ปวดเม่ือยตัว* 2.26 .79 2.33 .77 .783 .921 

6. ปวดหลัง* 2.39 .95 2.62 .86 2.321 .073 

7. ปวดฟน* 2.96 .80 3.08 .76 1.485 .869 

8. เจ็บคอ* 2.46 .78 2.55 .71 1.074 .114 

9. จามหรือไอ* 2.25 .74 2.28 .71 .299 .629 

10. ทองเสีย/ทองรวง* 2.75 .74 2.91 .71 2.136 .058 

11. ทองผูก* 2.88 .82 3.03 .76 1.783 .075 

12. จุกเสียด/แนนทอง* 2.55 .88 2.68 .80 1.467 .024 

13. ขับถายอุจจาระดวย

ความลําบาก* 3.13 .78 3.17 .72 .485 .252 

14. ขับถายอุจจาระไม

เปนเวลา* 2.75 .87 2.79 .85 .459 .346 

15. มีผดผื่นคันหรือเปน

ลมพิษ* 3.08 .96 3.16 .88 .828 .112 

16. ตัดเล็บสั้น 3.14 .86 3.20 .85 .714 .509 

17. ลางมือใหสะอาด 3.49 .71 3.68 .54 2.734 .000 

18. มีอารมณดี ยิ้มแยม

แจมใส 3.72 .52 3.78 .48 1.167 .064 

19. มีความสบายใจ ไม

เครงเครียด 3.37 .68 3.53 .62 2.349 .294 

 X  X 
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ตารางท่ี 4.52  (ตอ) 

 

โรงเรียนไมเขา

รวมโครงการฯ 

โรงเรียนเขารวม

โครงการฯ 
  

(N=130) (N=260) t 
Sig. 

(2 tailed) 
ภาวะสุขภาพ 

__ 

 
S.D. 

__ 

 
S.D.   

20. ชอบเขารวมกิจกรรม

กับกลุมเพ่ือนหรือ

กิจกรรมทางโรงเรียน 3.43 .73 3.40 .76 .432 .624 

21. มีความสนุกสนาน

และเพลิดเพลินในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ ในแต

ละวัน 3.61 .58 3.57 .65 .514 .306 

22. มองโลกในแงดี 3.40 .70 3.53 .64 1.785 .124 

23. ชอบคิดเล็กคิดนอย* 2.11 .86 2.17 .92 .675 .084 

24. มีความวาวุนใจ* 2.40 .83 2.37 .94 .329 .043 

25. มีอารมณหงุดหงิด* 2.02 .85 2.18 .84 1.736 .282 

26. มีอารมณโมโห/

โกรธผูอื่น* 2.25 .81 2.35 .82 1.141 .554 

รวม 2.18 .43 2.26 .46   

 

* เปนขอความเชิงลบและไดปรับการใหคะแนนแลว 

 

  

 

 

 

 

 X  X 
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จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 – 14 สามารถนํามาสรุปผลทั้งหมดได ดังนี้ (ตารางท่ี

4.53) 

 

ตารางท่ี 4.53  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 – 14 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 
รวม 

(N=390) 

โรงเรียนไมเขารวม

โครงการฯ 

(N=130) 

โรงเรียนเขารวม

โครงการฯ 

(N=260) 

1. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคที่

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ยอมรับ ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

2. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย

ท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ 

3. นักเรียนท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะ

สุขภาพแตกตางกัน  

ปฏิเสธ ยอมรับ ปฏิเสธ 

4. นักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหาร

ท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ยอมรับ ยอมรับ ปฏิเสธ 

5. นักเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะ

สุขภาพแตกตางกัน 
ปฏิเสธ ยอมรับ ปฏิเสธ 

6. นักเรียนท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ีแตกตาง

กัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ปฏิเสธ ยอมรับ ปฏิเสธ 

7. นักเรียนท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับตอวันท่ี

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ปฏิเสธ ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

8. นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษาแตกตางกัน 

จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ยอมรับ ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

9. นักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษาแตกตางกัน 

จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ยอมรับ ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

10. นักเรียนท่ีมีบิดามีอาชีพแตกตางกัน จะ

มีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ยอมรับ ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

11. นักเรียนท่ีมีมารดามีอาชีพแตกตางกัน 

จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ยอมรับ ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

12. นักเรียนท่ีมีบิดามีลักษณะรูปราง

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ยอมรับ ปฏิเสธ ยอมรับ 
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ตารางท่ี 4.53  (ตอ) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 
รวม 

(N=390) 

โรงเรียนไมเขารวม

โครงการฯ 

(N=130) 

โรงเรียนเขารวม

โครงการฯ 

(N=260) 

13. นักเรียนท่ีมีมารดามีลักษณะรูปราง

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 
ยอมรับ ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

14. ภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนท่ี

เขารวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ จะแตกตางกัน 

ปฏิเสธ 



บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนท่ีเขารวมและ

ไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีอยูในโรงเรียนท่ีเขา

รวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกบัภาวะสุขภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีอยูใน

โรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

 โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 2 และ 3 ของ

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ และโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ จํานวนรวม 390 คน โดยแบงเปนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา จํานวน 130 

คน และโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จํานวน 260 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การศึกษา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือหาคาสถิติ

พ้ืนฐาน ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติอางอิง (Inferential statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีได

ตั้งไว โดยสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน คือ Independent t-test และ F-test (One-way ANOVA) 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

 5.1.1  ลักษณะสวนบุคคล 

  5.1.1.1  ภาพรวมลักษณะสวนบุคคลของนักเรียน 

  จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 390 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 53.3) มากกวาเพศหญิง 
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(รอยละ 46.7) สวนมากศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (รอยละ 56.9) ไดรับคาอาหารวันละ 51-100 

บาท (รอยละ 56.9) มีบิดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา (รอยละ 50.5) และมีมารดาจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา (รอยละ 45.9) บิดาประกอบอาชีพรับจาง (รอยละ 41.5) และ

มารดาประกอบอาชีพรับจางเชนกัน (รอยละ 29.5) รูปรางของบิดามีลักษณะสมสวน/พอดี (รอยละ 

63.5) และมารดามีรูปรางสมสวน/พอดี (รอยละ 63.3)  

5.1.1.2  ลักษณะสวนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 130 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 56.2) มากกวาเพศหญิง 

(รอยละ 43.8) สวนมากศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (รอยละ 63.1) ไดรับคาอาหารวันละ 51-100 

บาท (รอยละ 64.4) มีบิดาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (รอยละ 53.1) และมีมารดาจบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา (รอยละ 52.3) บิดาประกอบอาชีพรับจาง (รอยละ 46.9) และมารดาประกอบ

อาชีพรับจางเชนกัน (รอยละ 36.9) รูปรางของบิดามีลักษณะสมสวน/พอดี (รอยละ 60.8) และ

มารดามีรูปรางสมสวน/พอดี (รอยละ 65.4)  

5.1.1.3  ลักษณะสวนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขา

รวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

  จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 260 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 51.9) มากกวาเพศหญิง 

(รอยละ 48.1) สวนมากศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (รอยละ 53.8) ไดรับคาอาหารวันละ 51-100 

บาท (รอยละ 53.1) มีบิดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา (รอยละ 58.5) และมีมารดาจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา (รอยละ 53.5) บิดาประกอบอาชีพรับจาง (รอยละ 38.8) และ

มารดาประกอบอาชีพคาขาย (รอยละ 26.2) รูปรางของบิดามีลักษณะสมสวน/พอดี (รอยละ 65.0) 

และมารดามีรูปรางสมสวน/พอดี (รอยละ 62.3)  

 

5.1.2  พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 

  5.1.2.1  ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 

  จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 390 คน พบวา พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 

2.15 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปานกลาง 
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5.1.2.2  พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 130 คน พบวา พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ     

เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.10 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการ

บริโภคปานกลาง 

5.1.2.3  พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขา

รวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 260 คน พบวา พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยาราม

อินทรา (เขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.17 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปาน

กลาง 

 

5.1.3  พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน 

  5.1.3.1  ภาพรวมพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน 

  จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 390 คน พบวา พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนในภาพรวม มีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.47 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายปานกลาง 

5.1.3.2  พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ      

เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 130 คน พบวา พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบก

อุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.40 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมี

พฤติกรรมการออกกําลังกายปานกลาง 

5.1.3.3  พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยาราม

อินทรา (เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 260 คน พบวา พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยาราม

อินทรา (เขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.51 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลัง

กายปานกลาง  
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5.1.4  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน 

 5.1.4.1  ภาพรวมความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน 

 จากการรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 2 

และ 3 จํานวน 390 คน พบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนในภาพรวม มี

คาเฉล่ียเทากับ 0.65 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีความรูความเขาใจปานกลาง 

5.1.4.2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียน

กองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 130 คน พบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียน

กองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 0.64 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ี

มีความรูความเขาใจปานกลาง 

5.1.4.3  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนปราโมช

วิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 260 คน พบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียน

ปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 0.66 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีความรู

ความเขาใจปานกลาง 

 

5.1.5  ทัศนคติตอการบริโภคของนักเรียน 

 5.1.5.1  ภาพรวมทัศนคติตอการบริโภคของนักเรียน 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 390 คน พบวา ทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนในภาพรวม มีคาเฉล่ีย

เทากับ 1.45 จัดอยูในเกณฑท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคาหารท่ีดี 

5.1.5.2  ทัศนคติตอการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธ

วิทยา (ไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 130 คน พบวา ทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบก

อุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.41 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีทัศนคติ

ตอการบริโภคาหารท่ีดี 
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5.1.5.3  ทัศนคติตอการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

(เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 260 คน พบวา ทัศนคติตอการบริโภคอาหารของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยา

รามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 1.47 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีทัศนคติตอการบริโภค

อาหารท่ีด ี

 

5.1.6  ภาวะสุขภาพของนักเรียน 

  5.1.6.1  ภาพรวมภาวะสุขภาพของนักเรียน 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 390 คน เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวา ภาวะสุขภาพ

ของนักเรียนในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.23 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีภาวะสุขภาพปานกลาง 

5.1.6.2  ภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไม

เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 130 คน เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวา ภาวะสุขภาพ

ของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภเพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 

2.18 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑท่ีมีภาวะสุขภาพปานกลาง 

5.1.6.3  ภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวม

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ) 

จากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 

2 และ 3 จํานวน 260 คน เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวา ภาวะสุขภาพ

ของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) มีคาเฉล่ียเทากับ 2.26 ซ่ึงจัดอยู

ในเกณฑท่ีมีภาวะสุขภาพปานกลาง 

 

5.1.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตาง

กัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  
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สมมติฐานท่ี 1.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

  

สมมติฐานท่ี 2  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพ

แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 2.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.1 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 2.2  นักเรียนของโรงเรยีนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีพฤติกรรมการออก

กําลังกายท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.2 พบวา ยอมรับสมมติฐาน 

  

สมมติฐานท่ี 3  นักเรียนท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน จะมี

ภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3.1 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 3.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  

 

สมมติฐานท่ี 4  นักเรียนท่ีมีทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพ

แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  
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สมมติฐานท่ี 4.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีทัศนคติตอการ

บริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4.1 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 4.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีทัศนคติตอการ

บริโภคอาหารท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

  

สมมติฐานท่ี 5  นักเรียนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 5.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน 

จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5.1 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 5.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน จะ

มีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

  

สมมติฐานท่ี 6  นักเรียนท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 6.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีระดับช้ัน

การศึกษาท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6.1 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 6.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ี

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

  

 

สมมติฐานท่ี 7  นักเรียนท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับตอวันท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตาง

กัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  
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สมมติฐานท่ี 7.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับ

ตอวันท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7.1 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 7.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีคาอาหารท่ีไดรับตอ

วันท่ีแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 8  นักเรียนท่ีมีบิดามีการศึกษาแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 8.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีการศึกษา

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8.1 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 8.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีการศึกษา

แตกตางกนั จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 8.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

  

สมมติฐานท่ี 9  นักเรียนท่ีมีมารดามีการศึกษาแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 9 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 9.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามี

การศึกษาแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 9.1 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 9.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีการศึกษา

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 9.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

  

สมมติฐานท่ี 10  นักเรียนท่ีมีบิดามีอาชีพแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 10 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 10.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีอาชีพ

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 10.1 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  
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สมมติฐานท่ี 10.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีอาชีพ

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 10.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

  

สมมติฐานท่ี 11  นักเรียนท่ีมีมารดามีอาชีพแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 11 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 11.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีอาชีพ

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 11.1 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 11.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีอาชีพ

แตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 11.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 12  นักเรียนท่ีมีบิดามีลักษณะรูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 12 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 12.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีลักษณะ

รูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 12.1 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 12.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีบิดามีลักษณะ

รูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 12.2 พบวา ยอมรับสมมติฐาน 

  

สมมติฐานท่ี 13  นักเรียนท่ีมีมารดามีลักษณะรูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตาง

กัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 13 พบวา ยอมรับสมมติฐาน  

 

สมมติฐานท่ี 13.1  นักเรียนของโรงเรียนไมเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีลักษณะ

รูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 13.1 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน  
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สมมติฐานท่ี 13.2  นักเรียนของโรงเรียนเขารวมโครงการฯ ท่ีมีมารดามีลักษณะ

รูปรางแตกตางกัน จะมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 13.2 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 

  

สมมติฐานท่ี 14  ภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จะแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 14 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน    

  

5.2  อภิปรายผล 

  

5.2.1  ภาพรวมภาวะสุขภาพของนักเรียน 

จากผลการศึกษาเรื่อง “ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนท่ีเขา

รวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร” ในภาพรวมพบวา ภาวะสุขภาพของนักเรียนสวนใหญมีภาวะสุขภาพปานกลาง 

 การท่ีนักเรียนสวนใหญมีภาวะสุขภาพปานกลางน้ัน เปนเพราะวานักเรียนสามารถเลือก

บริโภคไดอยางเหมาะสม ท้ังอาหารท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชนตอรางกาย เชน ไข ผัก ผลไม 

นมสด เนื้อสัตวติดมัน ชากาแฟ ขนมเคก/คุกกี้ ขนมกรุบกรอบ น้ําหวาน/น้ําอัดลม และไอศกรีม 

กลาวคือ นักเรียนรูจักเลือกท่ีจะบริโภคอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกายของตนเองใหมากท่ีสุด 

ประกอบกับมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีถูกตองเหมาะสม คือ ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห

ละ 3 ครั้ง ซ่ึงในแตละครั้งออกกําลังกายตอเนื่องกันเปนเวลาอยางนอย 15-30 นาที โดยใชเวลาชวง

เชาหรือเย็น และดื่มน้ํากอน ระหวาง และหลังออกกําลังกายในปริมาณท่ีพอเหมาะ 

นอกจากนั้น นักเรียนยังมีทัศนคติท่ีดีตอการบริโภค คือ มีความเช่ือสวนบุคคลวาการ

บริโภคแบบใดท่ีจะเปนประโยชนหรือไมเปนประโยชนตอรางกายของนักเรียน เชน นักเรียนมี

ทัศนคติท่ีดีตอการรับประทานผักเพราะเช่ือวาจะทําใหรางกายแข็งแรง การรับประทานขาวท่ีไมขัด

สีจะทําใหไดคุณคาจากสารอาหารมากกวาขาวขัดสี  อาหารม้ือเชาเปนม้ือท่ีสําคัญท่ีสุด และเช่ือวา

การดื่มน้ําอัดลมแทนน้ําเปลาในแตละม้ืออาหารมีแตผลเสีย เปนตน และยังเปนเพราะวาบิดาและ

มารดาของนักเรียนมีเวลาและโอกาสในการอบรมส่ังสอนบุตร และมีความรูความสามารถเพียงพอ

ในการอบรมเล้ียงดปูลูกฝงส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกในครอบครัวไดเปนอยางดี โดยเฉพาะใน

เรื่องของสุขภาพ ไมวาจะเปนพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกําลังกาย ทัศนคติตอการ



  

159 

บริโภค ฯลฯ ประกอบกับลักษณะทางพันธุกรรมท่ีสวนมากบิดาและมารดาของนักเรียนมีลักษณะ

รูปรางสมสวนหรือพอดี จึงทําใหนักเรียนเปนผูมีภาวะสุขภาพปานกลางดังกลาว  

จากผลการศึกษาท่ีพบดังกลาวขางตน สอดคลองกับผลการศึกษาของลาวรรณ ตั้งอําพร

ทิพย (2548: 78-84) ท่ีไดศึกษาเรื่อง สภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพท่ีผาน

เกณฑการประเมินระดับทอง เงินและทองแดง ในอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงพบวา ภาวะ

สุขภาพในภาพรวมของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีภาวะสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 

อยางไรก็ตาม พบวาไมสอดคลองกับผลการศึกษาของวิชิต เนติวิวัฒน (2543: 69) ท่ีได

ศึกษาเรื่อง ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงพบวา ภาวะ

สุขภาพของนักศึกษาอยูในระดับดี สวนหนึ่งเปนผลมาจากนักศึกษามีสมรรถภาพทางกายดี การ

ปฏิบัติกิจกรรมทางกายดี ตลอดจนการใชชีวิตท่ัวไปของนักศึกษาอยูในระดับดี  

 

5.2.2  ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของนักเรียน 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของนักเรียนซ่ึงอยูในระดับปานกลาง ไดแก พฤติกรรม

การบริโภค พฤติกรรมการออกกําลังกาย ทัศนคติท่ีดีตอการบริโภคอาหาร การศึกษาของบิดาและ

มารดา อาชีพของบิดาและมารดา และรูปรางของบิดาและรูปรางของมารดา 

การท่ีปจจัยตาง ๆ ขางตนมีความเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของนักเรียน เปนเพราะวา

นักเรียนจําเปนตองรูจักเลือกบริโภคอาหารท่ีเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของรางกาย โดยตอง

มีพ้ืนฐานมาจากการมีทัศนคติท่ีดีตอการบริโภคเสียกอน ซ่ึงหากนักเรยีนมีทัศนคติท่ีดีตอการบริโภค

แลว จะทําใหสามารถเลือกบริโภคอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกาย และหลีกเล่ียงอาหารท่ีไมเปน

ประโยชนหรือเปนประโยชนนอยตอรางกายไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

ประกอบกับการควบคุมน้ําหนักตัวดวยวิธีการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ จึงจะทําให

นักเรียนมีภาวะสุขภาพท่ีดีได 

นอกจากนั้น การท่ีบิดาและมารดามีเวลาอยางเพียงพอ มีความรูความสามารถท่ีจะอบรมส่ัง

สอนบุตรของตนใหมีพฤติกรรมตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสมไดนั้นก็เปนส่ิงท่ีสําคัญเชนกัน อีก

ท้ัง การท่ีบิดาและมารดามีลักษณะรูปรางพอดีหรือสมสวนนั้นก็จะเปนการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมท่ีดีใหกับบุตร ซ่ึงหมายรวมถึงภาวะสุขภาพท่ีดีของบุตรอีกดวย  

ปจจัยท่ีเกี่ยวของเหลานี้ เปนปจจัยท่ีสามารถทําใหนักเรียนมีภาวะสุขภาพปานกลางไดดัง

ผลการศึกษาดังกลาวขางตน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ลลิดา แจมจํารัส และวิยะดา ตัน

วัฒนากูล (ม.ป.ป.: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ตอนปลายท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน ในจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงพบวา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะ
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โภชนาการ ไดแก พฤติกรรมการบริโภค การศึกษาของบิดาและมารดา และอาชีพของบิดาและ

มารดา และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุเนตรา นิมานันท (2537: 83-85) ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง 

ภาวะโภชนาการและปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนเขตเมืองเชียงใหม โดยพบวาทัศนคติตอการเลือกบริโภคอาหารเปนปจจัยนําท่ี

สงผลถึงภาวะสุขภาพของนักเรียนดวยเชนกัน 

ท้ังนี้พบวาไมสอดคลองกับผลการศึกษาของลาวรรณ ตั้งอําพรทิพย (2548: 78-84) ท่ีได

ศึกษาเรื่อง สภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพท่ีผานเกณฑการประเมินระดับ

ทอง เงินและทองแดง ในอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงพบวา อาชีพของบิดามารดาและ

ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจางจึงมีเวลาและโอกาสในการฝกและสอนใหลูกมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเหมาะสมนอย มีภาวะโภชนาการเกินคืออวน เริ่มอวน และทวม และมีภาวะ

โภชนาการนอยกวาเกณฑคือคอนขางผอม และผอม 

อยางไรก็ตาม พบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ เพศ ช้ันการศึกษา  และ

คาอาหารของนักเรียน ไมไดเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของนักเรียน ซ่ึงในความเปนจริง

นาจะมีความเกี่ยวของอยูบาง เนื่องจากหากนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการอยู

บาง อาจทําใหมีวิธีในการดูแลสุขภาพของตนเองใหดีได นอกจากนั้นช้ันการศึกษาในระดับนี้ ซ่ึงได

เรียนรูเกี่ยวกับสุขศึกษามามากพอสมควรแลว นาจะเปนปจจัยท่ีชวยเสริมกับปจจัยความรูความ

เขาใจเกี่ยวกบัภาวะโภชนาการและการดูแลตนเองใหมีภาวะสุขภาพท่ีดีได รวมทั้งคาอาหารท่ีไดรับ 

เนื่องจากหากนักเรียนไดรับคาอาหารท่ีแตกตางกัน คนท่ีไดรับมากก็จะมีกําลังซ้ือมาก ซ่ึงอาจเลือก

ซ้ืออาหารท่ีมีหรือไมมีประโยชนตอรางกายก็ได ถาเลือกซ้ืออาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายก็จะ

สงเสริมใหมีภาวะสุขภาพท่ีดีได ในทางตรงกันขาม หากเลือกซ้ืออาหารท่ีไมมีประโยชนตอรางกาย

มาบริโภค อาจทําใหมีภาวะสุขภาพท่ีไมดีตามมา สวนเพศนั้นไมนาจะเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของตามผล

การศึกษาท่ีปรากฏ เนื่องจากไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชายก็นาจะมีวิธีการดูแลตนเองไดพอ ๆ 

กัน โดยอาศัยความรูและทัศนคติท่ีมี รวมถึงลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ มากกวา  

การท่ีปจจัยตาง ๆ ดังกลาวไมเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของนักเรียนนั้น อาจเนื่องมาจาก 

นักเรียนไมไดนําความรูเกี่ยวกับภาวะโภชนาการท่ีไดเรียนจากในหองเรียนมาปฏิบัติจริงใน

ชีวิตประจําวัน แตการท่ีนักเรียนมีภาวะสุขภาพในระดับปานกลางน้ันเกิดจากการท่ีมีบิดาและมารดา

คอยดูแลอบรมส่ังสอน และปลูกฝงพฤติกรรมตาง ๆ มาเปนอยางดี และมีเหตุผลในการใชจาย

คาอาหารท่ีไดรับ กลาวคือ แมจะไดรับมากนอยไมเทากัน แตหากมีวิธีในการใชจายในการบริโภค

ไดอยางเหมาะสมแลว คือ รูจักเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนและใหพอสมควรแกคาอาหารท่ี

ไดรับมา ก็จะทําใหมีภาวะสุขภาพท่ีดีได 
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5.2.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 14 ซ่ึงพบวา ภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขา

รวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไมแตกตางกัน เปนผลมาจากการท่ีนักเรียนมี

พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีเหมือนกัน กลาวคือ นักเรียนของท้ัง 2 

โรงเรียน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทตาง ๆ ท้ังท่ีมีประโยชนตอรางกายและไมมี

ประโยชนตอรางกายในลักษณะท่ีเหมือนกัน มีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีเหมือนกัน คือ 

นักเรียนมักใชเวลาชวงเชาหรือเย็นในการออกกําลังกาย โดยดื่มน้ํากอน ระหวาง และหลังออกกําลัง

กายในปริมาณท่ีพอเหมาะ และออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ซ่ึงในแตละครั้งจะออก

กําลังกายตอเนื่องกันเปนเวลาอยางนอย 15-30 นาที โดยท่ีไมออกกําลังกายทันทีท่ีรับประทาน

อาหารเสร็จ และไมรับประทานอาหารในขณะท่ียังออกกําลังกายไมเสร็จส้ิน  

นอกจากนั้น นักเรียนของท้ัง 2 โรงเรียนยังคงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ 

และทัศนคติตอการบริโภคอาหารที่ เหมือนกัน กลาวคือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะ

โภชนาการในระดับปานกลาง และทัศนคติตอการบริโภคอาหารท่ีดี เชนเดียวกัน ประกอบกับการมี

บิดาและมารดาคอยดูแลอบรมส่ังสอน และปลูกฝงมาเปนอยางดี จึงทําใหนกัเรียนมีภาวะสุขภาพอยู

ในระดับปานกลางท่ีเหมือนกัน 

 นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวของกับเรื่องการเขารวมและไมเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ ซ่ึงไมไดมีผลทําใหภาวะสุขภาพของนักเรียนของท้ังสองโรงเรียนแตกตางกัน กลาวคือ 

โครงการดังกลาวไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทําใหภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการฯ อยูในระดับดีกวานักเรียนโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ ซ่ึงการท่ีโครงการฯ ไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอนั้น เกิดจากตัวนักเรียนเองที่ไมเขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติตามกิจกรรมตาง ๆ 

อยางไมถูกตองและตอเนื่อง และผูรับผิดชอบหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการฯ ในโรงเรียน ท่ีไม

สามารถปฏิบัติงานไดตามแนวทางของโครงการฯ ท่ีไดกําหนดไวอยางชัดเจน หรือเปนเพราะ

นักเรียนของโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ มีส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีดีเทา ๆ กับนักเรียนของโรงเรียน

ท่ีเขารวมโครงการฯ เชน พ้ืนฐานของครอบครัว ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน หรือตัวของนักเรียน

เอง ท่ีทําใหนักเรียนในโรงเรียนท่ีไมเขารวมโครงการฯ  มีภาวะสุขภาพท่ีอยูในระดับเดียวกับ

นักเรียนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ  

ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ทําใหเปนขอสังเกตไดวาการมีภาวะสุขภาพดีหรือไมดีนั้น ไมไดขึ้นอยูกับ

การเขารวมโครงการดังกลาวเสมอไป แตขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ดังกลาวขางตน อาทิ พ้ืนฐาน

ของครอบครัววาบิดามารดามีการปลูกฝงนักเรียนใหมีพฤติกรรมสวนบุคคลมาในลักษณะใด และ

ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนท่ีเอ้ืออํานวยตอนักเรียน  ไมวาจะเปนการจัดตั้งโครงการ หรือการจัด
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กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงจัดขึ้นเฉพาะภายในโรงเรียนเองก็ไดเชนกัน โดยตองมีความเกี่ยวของกับการ

สงเสริมสุขภาพในลักษณะเดียวกันกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

และกระทรวงศึกษาธิการ  

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการศึกษา พบวายังคงมีปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนท่ีควร

แกไขปรับปรุง ในเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคขนมกรุบกรอบ น้ําหวาน/น้ําอัดลม และไอศกรีม ซ่ึงควร

มีการปรับปรุงส่ิงแวดลอมตาง ๆ ภายในโรงเรียน หรือจัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือเปนการใหความรูกับ

นักเรียนในเรื่องท่ีเกี่ยวของ ดงันี ้ 

1. การควบคุมรานคาภายในโรงเรียนไมใหมีการจําหนายสินคาประเภทขนมกรุบกรอบ 

น้ําหวาน/น้ําอัดลม และไอศกรีม แกนักเรียน 

2. การจัดกิจกรรมหรืออบรมใหความรูเกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ พรอมกับแจกสมุด

บันทึกการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการใหแกนักเรียนแตละคน โดยควรมอบหมายให

อาจารยประจําช้ันเก็บรวบรวมเพ่ือนํามาประเมินภาวะสุขภาพของนักเรียนเมื่อส้ินภาคการศึกษาใน

แตละภาค เพ่ือเปนการติดตามการปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีจัดขึ้นของนักเรียนในโรงเรียน 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายใหกับนักเรียน กลาวคือ นอกเหนือจากวิชาพละ

ศึกษาแลว ควรมอบหมายกิจกรรมการออกกําลังกายประจําภาคการศึกษาใหนักเรียนปฏิบัติดวย

ตนเอง หลังเสร็จส้ินการเรียนในแตละวัน เชน วิ่ง วายน้ํา หรือการเลนกีฬาประเภทอ่ืน ๆ พรอมกับ

แจกแบบบันทึกการออกกําลังกายประจําภาคการศึกษาประจําตัวใหแกนักเรียนแตละคนบันทึกทุก

ครั้งหลังการออกกําลังกายเสร็จ และใหผูปกครองลงลายมือช่ือรับรองทุกครั้ง เม่ือส้ินภาคการศึกษา

ในแตละภาค ใหนักเรียนนํามาสงใหอาจารยประจําช้ันเพ่ือตรวจดูและนําไปประเมินผลเพ่ือทําการ

พัฒนาหรือปรับปรุงกิจกรรมตอไป  

สําหรับการศึกษาในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของ

นักเรียนเพิ่มเติม เพ่ือการพิจารณาท่ีละเอียดรอบดานมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอาจมีการศึกษาในพื้นท่ีท่ี

แตกตางจากเดิม เพ่ือเปนประโยชนในการวิเคราะหและเสนอแนะกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตาง ๆ 

ตอการพัฒนาภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยใหดียิ่งขึ้น  

  

   

 



บรรณานุกรม 

 

กมลวรรณ ศรีปล่ัง และคณะ.  2549.  พฤติกรรมการบริโภคและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองดื่มที ่

จําหนายแกนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบูรณ.  รายงานการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ. 

กระทรวงสาธารณสุข.  กรมสุขภาพจิต.  2550.  อนอเร็กเซีย เนอรโวซา (Anorexia nervosa).  คน

วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2551 จากhttp://www.dmh.go.th/sty_lib/news/view.asp?id=6217 

กระทรวงสาธารณสุข.  กรมอนามัย.  2547.  คูมือการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสําหรับ

โรงเรียน (ฉบบัปรับปรุง).  กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ

ไทย. 

กระทรวงสาธารณสุข.  กรมอนามัย กองโภชนาการ.  ม.ป.ป..  ขอปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือสุขภาพท่ี

ดีของคนไทย.  นนทบุร:ี องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 

กระทรวงสาธารณสุข.  กรมอนามัย กองโภชนาการ และภาควิชาโภชนาการ คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  2546.  โปรแกรมควบคุมน้ําหนัก สําหรับหญิงวัยทํางาน.  

คนวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2551 จาก 

http://hpc12.anamai.moph.go.th/hospital/0PD4/CaloryFood.htm 

กฤษณา กาเผือก.  2541.  ความเช่ือดานสุขภาพ การดูแลตนเอง และภาวะสุขภาพของตํารวจใน

อําเภอเมืองเชียงใหม.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย.  2545.  คืนสุนทรียภาพใหสุขภาพ กระบวนทัศนใหม: จิตวิญญาณ 

สุนทรียภาพและความเปนมนุษย.  กรุงเทพมหานคร: สวนเงินมีมา. 

ขนิษฐา ภูสละ.  2547.  การสํารวจทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากโรคอวนของ

นักศึกษาสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ (ในพระบรมราชูปถัมภ).  ภาคนิพนธคณะ

วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ. 

ขวัญตา ฮวดศิร.ิ  2547.  ความรูเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคที่กอใหเกิดโรคอวนของ

วัยรุนในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 



  

 

164 
 
 

ควน ขาวหนู.  2522.  โภชนศาสตร.  กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต. 

คะนอง ธรรมจันดา.  2543.  สมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดเชียงใหม พะเยา และนาน.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

คํารณ ธนาธร.  2537.  ปจจัยที่สัมพันธตอการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

จรินทร ธานีรัตน.  2523.  อนามัยบุคคล.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. 

จอหนสัน, มาริลีน.  2521.  สําคัญท่ีหัวใจ: ส่ิงที่ทานควรรูเกี่ยวกับอาการหัวใจวาย.  แปลจาก  

The Heart of Matter.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพขาวประเสริฐ. 

จิราพร วรแสน.  ม.ป.ป..  โรคอวน.  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.  2 (1) : 315. 

จุฑารัตน เอ้ืออํานวย.  2549.  จิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เจดิศรี ขจรศักดิ.์  ม.ป.ป..  รายงานการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยอยางรวดเร็วของประชาชน

จังหวัดระนอง.  รายงานการวิจัยกลุมงานสนับสนุนงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดระนอง. 

ฉกาจ กาชัย.  2548.  การแกไขปญหาอนามัยส่ิงแวดลอมของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีสวนรวม.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ชาคริต เทพรัตน.  2540.  ปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนมัธยมศกึษา

ตอนตน.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2538.  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม: การวิจัยและการพัฒนาบุคคล.  โครงการ

สงเสริมเอกสารวิชาการ.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ดํารง กิจกุศล.  ม.ป.ป..  คูมือออกกําลังกาย.  กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบาน.  

ทรงพล ไพนุพงศ.  2536.  การศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายของทหารสังกัดกรม

ยุทธศึกษาทหารบก.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก. 

ทวี ฤกษสําราญ.  ม.ป.ป..  เอกสารการสอนวิชาชุดโภชนาการ.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง. 

ทัศนี วิฑูธีรศานต.  2545.  การศึกษารูปแบบการบริโภคและสภาวะโภชนาการของนักศึกษาและ

บุคลากรในสถาบันราชภัฏเลย.  รายงานการวิจัยสํานักวิจัยสถาบันราชภัฏเลย. 



  

 

165 
 
 

ธัญญลักษณ ศิริเมฆ.  2549.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการระหวาง

นักเรียนที่พักในหอพักกับนักเรียนท่ีพักนอกหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ยโสธร อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ธีระ เช่ียวชาญ.  2546.  การสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพจังหวัดระนอง.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ธีระ ศิริอาชาวัฒนา.  2545.  คูมือสุขภาพดีดูแลไดดวยตนเอง.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

ธีรัถยา พลซา.  2546.  การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของอําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

นวลปรางค เมธีกุล.  2544.   การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร.  วิทยานพินธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 

นิตยา ตั้งชูรัตน.  2529.  อนามัยครอบครัว.  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยชุมชน.  หนวยท่ี 1-7.  

พิมพครั้งท่ี 4.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร.  นนทบุร ี:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

เนลสัน, เอเธิล อาร.  2521.  เคล็ดลับ 8 ประการเพ่ือสุขภาพ.  กรุงเทพมหานคร: ขาวประเสริฐ. 

ประชุม อินทรัมพรรย.  2506.  การสงเสริมภาวะโภชนาการในประเทศไทย.  เอกสารวิจัยสวนบุคคล 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. 

ประดิษฐ นาทวิชัย.  2540.  ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการออกกําลังกายของครูในจังหวัดชัยนาท. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ประเวศ วะสี. 2543.  สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย.  กรุงเทพมหานคร: พิมพดี. 

ปารวีร กุลรัตนาวิโรจน. 2548.  การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการ

ออกกําลังกายของประชาชน หมูบานชนบทแหงหนึ่ง จังหวัดชัยนาท.  วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พรฑิตา ชัยอํานวย.  2545.  แนวทางการปองกันและรักษาโรคอวนในประชากรไทย.

กรุงเทพมหานคร: คอมฟอรม. 

พัลลภ คําลือ.  2543.  ปจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 



  

 

166 
 
 

มนทิรา ประโภชนัง .  2550.  ประสิทธิภาพของชาเขียวในการลดน้ําหนักคนไทยท่ีอวน .  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ยรรยง ภูตระกูล.  2525.  การพัฒนาอาหารและโภชนาการในชนบทยากจน.  เอกสารวิจัยสวนบุคคล 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. 

ยุวดี จอมพิทักษ และคณะ.  ม.ป.ป..  ทําอยางไรใหปลอดโรค.  กรุงเทพมหานคร: น้ําฝน. 

ระเบียบ บัวคําขาว.  2544.  การดาํเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเอื้อตอการเปนโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

รังสรรค ตั้งตรงจิตร และเบ็ญจลักษณ ผลรัตน.  2550.  โรคอวน การเปลี่ยนแปลงทางดาน

โภชนาการและชีวเคมี.  กรุงเทพมหานคร: เจริญดีม่ันคงการพิมพ. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  2542.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหานคร: ศิริ

วัฒนาอินเตอรพริ้นท. 

ลลิดา แจมจํารัส และวิยะดา ตันวัฒนากูล.  ม.ป.ป..  พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน ในจังหวัดกําแพงเพชร.  รายงานการ

วิจัยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะ

วิทยาศาสตร ภาควิชาสถิต.ิ 

ลัดดา เหมาะสุวรรณ.  2547.  พัฒนาการดานกายของเด็กไทย: การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ 

และสมรรถภาพทางกาย.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ลาวรรณ ตั้งอําพรทิพย.  2548.  สภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพท่ีผานเกณฑ

การประเมินระดับทอง เงินและทองแดง ในอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา.  

การศึกษาคนควาอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

วนิดา สิทธิรณฤทธ์ิ.  ม.ป.ป.  โภชนาการกับอาหารในทองถิ่น.  นครปฐม: สํานักงานอธิการบดี

พระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วรรณวิมล ล้ิมวงษทอง.  2535.  ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูกับภาวะโภชนาการ: ศึกษา

เฉพาะครอบครัวเด็กกอนวัยเรียนในลูกกรรมกรกอสราง เขตกรุงเทพมหานคร. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

วราภรณ คําสอน.  2544.  ภาวะโภชนาการและการเปรียบเทียบสารอาหารที่ไดรับของนักเรียนตาม

ดัชนีมวลกาย.  การศึกษาคนควาอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 



  

 

167 
 
 

วิชิต เนติวิวัฒน.  2543.  ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วิเชียร เกตุสิงห.  2541.  การวิจัยเชิงปฏิบัต.ิ  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 

วิทยา นาควัชระ.  2550.  โรคของคน (อยาก) สวย บูลิเมีย.  คนวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2551 จาก 

http://www.elib-online.com/doctors50/mental-bulimia001.html 

วิศาล เยาวพงษศิร.ิ  ม.ป.ป..  คนอวน.  กรุงเทพมหานคร: สไมลการพิมพ. 

เวชยันต เฮงสุวนิช.  2536.  การวิเคราะหผลงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต และโภชนาการ

ของเยาวชนไทย.  รายงานการวิจัยกองวิเคราะหโครงการและประเมินผล สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 

ศักดา พรึงลําภู และคณะ.  ม.ป.ป..  ความชุกของโรคอวนและภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กนักเรียน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.  รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สงบ เพ่ิมพงษพิพัฒน.  2544.  กลวิธีการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.  สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สดศรี คงธนะ.  2548.  การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร. 

สายทิพย วิชัยขัทคะ.  2546.  บริโภคนิสัยและภาวะโภชนการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม.  การศึกษาคนควาอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สายัณห สวัสดิ์ศร.ี  2550.  กินตามวัย หางไกลโรค.  กรุงเทพมหานคร: บุคส ทู ย.ู 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.  2549.  สสส.หว่ันเด็กอวนรอง สธ. บังคับติด

ฉลากขนม.  คนวันท่ี 10 สิงหาคม 2550 จาก

http://www.thaihealth.or.th/cms/detail.php?id=946 

สิทธิโชค วรานุสันติกูล.  2549.  จิตวิทยาสังคม: ทฤษฎีและการประยุกต.  กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด

ยูเคช่ัน. 



  

 

168 
 
 

สิริวัฒน อายุวัฒน.  2539.  ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.  การศึกษาคนควาอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สุเนตรา นิมานันท.  2537.  ภาวะโภชนาการและปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขตเมืองเชียงใหม.  วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สุรัตน โคมินทร และวลัย อินทรัมพรรย.  2529.  การลดน้ําหนักอยางงาย. กรุงเทพมหานคร : 

  ม.ป.ท.. 

สุริยา ขันธควร.  2547.  การประเมินผลโครงการรวมพลังสรางสุขภาพตอพฤติกรรมการออกกําลัง

กายของประชาชน อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุวิมล ตั้งสัจจพจน.  2526.  หลักการออกกําลังกาย.  กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.. 

เสถียร เตชะไพฑูรย และคณะแพทยสําโรงสเลนเดอรเซ็นเตอร.  2531.  ลดความอวนวิธีงาย.

กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ. 

หองสมุดโรงพยาบาลศรีธัญญา.  2550.  คิดจะผอม ผอมไดแตพองาม.  คนวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2551 

จาก http://www.dmh.go.th/sty_lib/news/view.asp?id=6381 

อมรชัย หาญผดุงธรรมะ.  2540.  โรคกลัวอวน.  คนวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2551 จาก  

http://elib-online.com/doctors/mental_anorexianervosa01.html 

อมรรัตน เจริญชัย.  2534.  โภชนาการบุคคลวัยผูใหญ.  เอกสารวิจัยสวนบุคคล วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร. 

อุบล เล้ียววาริณ.  2534.  ความสําคัญของการศึกษาท่ีมีตอจิตลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูปฏิบัติงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

เอกอุมา วิเชียรทอง.  2549.  ภาวะสุขภาพของวัยรุน.  ใน เอกสารการสอนวิชาสุขภาพวัยรุน.  สาขา

พยาบาลศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  5. 

Barnes, Caroline Purcell. et al.  1983.  Building Better Health.  Silver Level,  Illinois : 

McDougal, Littell and Company.  



  

 

169 
 
 

Powers, Scott K. & Dodd, Stephen L.  1995.  Total Fitness : exercise, nutrition, and wellness. 

Boston : Allyn & Bacon. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 





 

 

 

172 

 

8. ลักษณะรูปรางของบิดา 

   (  ) ไมทราบ   (  ) อวนมาก 

   (  ) อวน   (  ) สมสวน/พอด ี

9. ลักษณะรูปรางของมารดา 

   (  ) ไมทราบ   (  ) อวนมาก 

   (  ) อวน   (  ) สมสวน/พอด ี

   (  ) ผอม   (  ) ผอมมาก 
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สวนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของนักเรียน (ตอ) 
ขอความ เปนประจํา บางคร้ัง นาน ๆ คร้ัง  ไมเคยเลย 

ดานสุขภาพจิต (ตอ)     

6. ชอบคิดเล็กคิดนอย     

7. มีความวาวุนใจ     

8. มีอารมณหงุดหงิด     

9. มีอารมณโมโห/โกรธผูอ่ืน     
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