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ป�จจัยท่ีมีผลตอการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ชวงช้ันท่ี 1 และชวงช้ันท่ี 2 
 ในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

             ขนิษฐา    ตะลุตะกํา 
                 โรงพยาบาลส�งเสริมสขุภาพตําบลนาผาง  

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค"เพ่ือศึกษาป(จจัยท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอํานาจเจริญ เป2นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 
และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ท่ีมี
ภาวะน้ําหนักเกิน 39 คน เก็บข7อมูลโดยใช7แบบสัมภาษณ"ในระหว�างเดือนธันวาคม 2559ถึงเดือนมีนาคม 2560 
วิเคราะห"ข7อมูลโดยใช7โปรแกรมคอมพิวเตอร"สําเร็จรูป สถิติท่ีใช7ในการศึกษา ได7แก� สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด7วย การแจกแจงความถ่ี ร7อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค�าสูงสุด และค�าตํ่าสุด และสถิติ
เชิงอนุมาน คือ สถิติไคสแควร" ผลการวิจัย พบว�า 

 นักเรียนส�วนใหญ�เป2นเพศหญิง ร7อยละ 53.85 อยู�ในช�วงอายุ 9 ปA ร7อยละ 47.9 ผู7ปกครองประกอบ
อาชีพเกษตรกร ร7อยละ 76.4 อาศัยอยู�กับบิดา-มารดา ร7อยละ 50.0 ผู7ปกครองให7เงินมาใช7จ�ายท่ีโรงเรียน คือ 
ระหว�าง 10 – 20 บาท ร7อยละ 76.92 ป(จจัยนําด7านความรู7 พบว�า นักเรียนมีความรู7ในระดับปานกลาง ร7อยละ 
51.28 และด7านทัศนคติ พบว�ามีทัศนคติอยู�ในระดับปานกลาง ร7อยละ 58.97 ป(จจัยเอ้ือ พบว�าการทาน
น้ําหวาน น้ําอัดลม เป2นสาเหตุทําให7เกิดภาวะน้ําหนักเกิน ร7อยละ 89.4 พบว�าการได7รับข7อมูลข�าวสารเก่ียวกับ
ภาวะน้ําหนักเกินจากครอบครัว ร7อยละ 87.18 ด7านการปฏิบัติตน พบว�านักเรียนมีการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อ
ภาวะน้ําหนักเกินในระดับปานกลาง ร7อยละ 48.72การศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างป(จจัยท่ีมีผลต�อการปฏิบัติ
ตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกิน พบว�า ป(จจัยส�วนบุคคล ซ่ึงประกอบด7วย การอยู�อาศัย จํานวนเงินท่ี
ผู7ปกครองให7มาใช7จ�ายท่ีโรงเรียน มีความสัมพันธ"กับการมีภาวะน้ําหนักเกิน และป(จจัยนําซ่ึงประกอบด7วย
ความรู7 และทัศนคติมีความสัมพันธ"กับการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ดังนั้น เพ่ือให7นักเรียนรับทราบและตระหนักถึงป(ญหาความสําคัญของภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานและมี
การปฏิบัติตนการจัดการกับภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานท่ีถูกต7องเหมาะสมเน7นท่ีการมีส�วนร�วมในการจัดหา
กิจกรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ ภาวะน้ําหนักเกิน ป(จจัยนํา ป(จจัยเอ้ือ ป(จจัยเสริม ความรู7 ทัศนคติ การปฏิบัติตน 

 

บทนํา 

อุบัติการณ"ของภาวะน้ําหนักเกินในเด็กและโรคอ7วนในเด็กของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็ว โดย
รายงานการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย โดยการชั่งน้ําหนักและวัดส�วนสูงในเด็กอายุ 
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6–18 ปA พบว�า ในปA พ.ศ. 2553 และ ปA พ.ศ. 2554 ภาวะน้ําหนักเกินเพ่ิมข้ึนอย�างเห็นได7ชัด การสํารวจภาวะ
สุขภาพนักเรียนอายุระหว�าง อายุ 6–18 ปA จากโรงเรียนท่ัวประเทศไทย พบว�า ในปA พ.ศ. 2553 ร7อย
ละ 6.93 และ ปA พ.ศ. 2554 ร7อยละ 9.03 (รายงานการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปA 
2554;2554)  

 ส�วนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปA พ.ศ. 2553  ร7อยละ 5.47  และ ปA พ.ศ. 2554 ร7อยละ 
7.02 ซ่ึงพบว�ามีอัตราเพ่ิมข้ึนตามลําดับ (สถานการณ"ภาวะโภชนาการของประเทศ ปA2555;2555.) ภาวะ
น้ําหนักเกินจะเสี่ยงต�อการเกิดโรคอ7วน และร7อยละสาเหตุของป(ญหาภาวะน้ําหนักเกินในเด็กของประเทศไทย
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเป2นผลกระทบจากการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกทําให7เกิดกระแสนิยมการบริโภค เช�น แฮมเบอร"เกอร" ไก�ทอด อาหารสําเร็จรูปเพ่ือตอบสนองต�อความ
ต7องการในการดําเนินชีวิตท่ีรีบเร�ง พลังงานท่ีได7รับจากอาหารเหล�านี้ มีปริมาณไขมัน โปรตีน และ
คาร"โบไฮเดรตท่ีสูงกว�าปกติ ภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคอ7วนเป2นป(จจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เช�น เหนื่อยง�าย หายใจ
ลําบาก ปวดหลัง ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ"และโรคเรื้อรัง เช�น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรค 
สมองเสื่อม เป2นต7น และมีคุณภาพชีวิตท่ีแย�ลง การทําความเข7าใจเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ ในด7านการ
ปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย และกลุ�มตัวแปรท่ีมีอิทธิพลกับป(จจัยท่ีมีผลต�อการมีภาวะ
น้ําหนักเกินของนักเรียนเป2นวิธีหนึ่งท่ีจะช�วยให7มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย�างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนและปNองกันการเกิดป(ญหาหรือเกิดภาวะแทรกซ7อนจากการท่ีเด็กวัยเรียนมีภาวะภาวะน้ําหนักเกินได7อีก
ด7วย  (กิตติพร เนาว"สุวรรณ และคณะ. 2554) 
 จากการสํารวจภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2  ในพ้ืนท่ี
โรงเรียนในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง พ.ศ. 2556-2558 คิดเป2นร7อยละ 8.97, 9.45 และ 
9.70 ตามลําดับ และการประเมินภาวะโภชนาการปA พ.ศ. 2559 นักเรียนท้ังหมด 400 คน พบว�า นักเรียนมี
ป(ญหาภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ" จํานวน 39 คน คิดเป2นร7อยละ 9.75 (โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง. 
2559) ซ่ึงพบว�ามีอัตราเพ่ิมข้ึนตามลําดับและเม่ือนําเสนอป(ญหานี้แก�ทีมผู7บริหารโรงเรียนและครูอนามัย
โรงเรียน พบว�าโรงเรียนต7องการให7ผู7ศึกษาดําเนินการแก7ป(ญหาดังกล�าว ดังนั้น ผู7ศึกษาจึงสนใจท่ีจะดําเนิน
การศึกษาในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ เพ่ือใช7
เป2นข7อมูลสะท7อนกลับในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสร7างเสริมสุขภาพของนักเรียน อันจะส�งผล
ต�อคุณภาพของนักเรียนและความเข7มแข็งของครูและนักเรียนในการจัดการด7านสุขภาพต�อไป 

 
 
 

วัตถุประสงค/การวิจัย 

 1 วัตถุประสงค/ท่ัวไป 

  เพ่ือศึกษาป(จจัยท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และ
ช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
วัตถุประสงค/เฉพาะ 

 1.2.2.1 เพ่ือศึกษาป(จจัยส�วนบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ใน
เขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ  
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1.2.2.2 เพ่ือศึกษาป(จจัยนํา ป(จจัยเอ้ือ และป(จจัยเสริมท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอํานาจเจริญ  

1.2.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ"ระหว�างป(จจัยส�วนบุคคล และป(จจัยนําท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนัก
เกินของของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนา
ผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
1.3 สมมติฐานการศึกษา 

 1.3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ
ตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ท่ีมีภาวะน้ําหนักเกิน ท่ีมีป(จจัยส�วนบุคคล ได7แก� เพศ 
อายุ อาชีพของผู7ปกครอง การอยู�อาศัย จํานวนเงินท่ีนําไปโรงเรียน ร7านจําหน�ายอาหารและขนมในโรงเรียน
  

 1.3.1 ป(จจัยนําด7านความรู7 และทัศนคติมีความสัมพันธ"กับการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนัก
เกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง 
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 

 1.3.3 ป(จจัยเอ้ือด7านอาหาร การออกกําลังกาย และผู7ปกครอง ท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ      
 1.3.4 ป(จจัยเสริมด7านการได7รับข7อมูลข�าวสาร ท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

รูปแบบการวิจัย  เป2นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ซ่ึงเก็บข7อมูลแบบเจาะจงจากนักเรียนท่ี
กําลังศึกษาอยู�ชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง 
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ" 

ประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีภาวะน้ําหนักเกิน ใน
เขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ  ในโรงเรียน 5 แห�ง  
จํานวน 39 คน  ทําการศึกษาช�วงธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560  
 
เครื่องมือท่ีใช7ในการวิจัย ใช7แบบสัมภาษณ" ท่ีผู7วิจัยปรับปรุงมาจาก (กาญจนา เหลืองอุบล. 2552 : 6-9 และ
ป(ทมา ยอดยิ่ง. 2552 : 70-76) ประกอบด7วย 3 ส�วน คือ 
 ส�วนท่ี 1 ป(จจัยส�วนบุคคล ได7แก� เพศ อายุ อาชีพของผู7ปกครอง การอยู�อาศัย จํานวนเงินท่ีนําไป
โรงเรียน ร7านจําหน�ายอาหารและขนมในโรงเรียน จํานวนท้ังหมด 6 ข7อ 
 ส�วนท่ี 2 ป(จจัยท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้น
ท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ ประกอบด7วย 
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  1) ป(จจัยนําท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และ
ช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ ได7แก� 
ความรู7 ทัศนคติ จํานวนท้ังหมด 18 ข7อ 
     (1) แบบสัมภาษณ"ความรู7เก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน จํานวน 8 ข7อ มีตัวเลือก 4 
ตัวเลือกให7เลือกตอบ  การให7คะแนน คือ ตอบถูกได7 1 คะแนน ตอบผิดได7 0 คะแนน และใช7เกณฑ"การให7
คะแนนระดับความรู7ของ วรพจน" พรหมสัตยพรต และสุมัทนา กลางคาร (2553 : 98-100) ซ่ึงคํานวณค�าร7อย
ละและแบ�งคะแนนเป2น 3 ระดับ คือ 

 ระดับสูง  หมายถึง  ได7คะแนนร7อยละ 80 ข้ึนไป (6-8 คะแนน)  
 ระดับปานกลาง หมายถึง   ได7คะแนนร7อยละ 60-79 (3-5คะแนน) 
 ระดับตํ่า  หมายถึง  ได7คะแนนร7อยละ 60 ลงมา (0-2 คะแนน) 

    (2) แบบสัมภาษณ"ทัศนคติเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน จํานวน 10 ข7อ แบบสัมภาษณ"
เป2นมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นด7วย ไม�แน�ใจ ไม�เห็นด7วย ประกอบด7วย  
คําถามเชิงนิมาน (เชิงบวก 5 ข7อ คือ ข7อ 3,4,7,8,9) และเชิงนิเสธ (เชิงลบ 5 ข7อ  คือ ข7อ 1,2,5,6,10) ผู7ตอบ
แบบสัมภาษณ"จะเลือกตอบด7วยการตัดสินใจเพียงคําตอบเดียว มีรายละเอียดดังนี้  

 เห็นด7วย   หมายถึง  ท�านเห็นด7วยกับข7อความนั้น 
 ไม�แน�ใจ   หมายถึง  ท�านไม�แน�ใจในข7อความนั้น 
 ไม�เห็นด7วย  หมายถึง  ท�านไม�เห็นด7วยกับข7อความนั้น 

 

  

 โดยมีเกณฑ"การให7คะแนน กําหนดการให7คะแนน ดังนี้ 

 ข7อความเชิงนิมาน (บวก) คะแนน  ข7อความเชิงนิเสธ (ลบ) คะแนน 
 เห็นด7วย      3  เห็นด7วย       1 
 ไม�แน�ใจ      2  เห็นด7วย       2 
 ไม�เห็นด7วย              1  ไม�เห็นด7วย      3 

 การแปลความหมายระดับทัศนคติเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 
1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ 
โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได7จากการตอบแบบสัมภาษณ" โดยคิดคะแนนจาก (คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด)/
จํานวนชั้น (Best 1997 : 174 : Daniel 1995 : 19 อ7างอิงมาจาก วรพจน" พรหมสัตยพรต และสุมัทนา กลาง
คาร (2553 : 98-100) ซ่ึงสรุปผลออกมาเป2น 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับไม�ดี ดังนี้ 

 ระดับดี  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  
 ระดับปานกลาง หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 
 ระดับไม�ดี หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 
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 2) ป(จจัยเอ้ือท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกิน ได7แก� อาหาร การออกกําลังกาย ผู7ปกครองของ
ผู7ตอบแบบสัมภาษณ" จํานวนท้ังหมด 12 ข7อ ซ่ึงเป2นคําถามลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
แบ�งเป2น 2 ระดับ คือ ใช�และไม�ใช� ให7ผู7ตอบแบบสัมภาษณ"จะเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

  โดยมีเกณฑ"การให7คะแนน กําหนดการให7คะแนน ดังนี้ 

  ตอบใช�  ให7 1  คะแนน 
  ตอบไม�ใช� ให7 0  คะแนน 

 3) ป(จจัยเสริมท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วง
ชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ ได7แก� การ
ได7รับข7อมูลข�าวสาร จํานวนท้ังหมด 4 ข7อ ซ่ึงเป2นคําถามลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
แบ�งเป2น 2 ระดับ คือ ใช�และไม�ใช� ให7ผู7ตอบแบบสัมภาษณ"จะเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

  โดยมีเกณฑ"การให7คะแนน กําหนดการให7คะแนน ดังนี้ 

 ตอบใช�  ให7 1  คะแนน 
 ตอบไม�ใช� ให7 0  คะแนน 

 ส�วนท่ี 3 การปฏิบัติตนเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วง
ชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน
ท้ังหมด 14 ข7อ แบบสัมภาษณ"เป2นมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป2นประจํา 
ปฏิบัติบางครั้ง ไม�เคยปฏิบัติ ประกอบด7วย คําถามเชิงนิมาน (เชิงบวก 3 ข7อ คือ ข7อ 5,7,11,) และเชิงนิเสธ 
(เชิงลบ 11 ข7อ  คือ ข7อ 1,2,3,4,6,8,9,10,12,13,14)  ผู7ตอบแบบสัมภาษณ"จะเลือกตอบด7วยการตัดสินใจเพียง
คําตอบเดียว 

มีรายละเอียดดังนี้  
 ปฏิบัติเป2นประจํา หมายถึง  ท�านปฏิบัติในเรื่องนั้นๆประจําและสมํ่าเสมอ 
 ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง  ท�านปฏิบัติในเรื่องนั้นๆบางครั้งไม�สมํ่าเสมอ 
 ไม�เคยปฏิบัติ หมายถึง  ท�านไม�เคยปฏิบัติ 

โดยมีเกณฑ"การให7คะแนน กําหนดการให7คะแนน ดังนี้ 

 ข7อความเชิงนิมาน (บวก) คะแนน  ข7อความเชิงนิเสธ (ลบ) คะแนน 
 ปฏิบัติเป2นประจํา     3  ปฏิบัติเป2นประจํา   1 
 ปฏิบัติบางครั้ง     2  ปฏิบัติบางครั้ง    2 
 ไม�เคยปฏิบัติ     1  ไม�เคยปฏิบัติ         3 

 การแปลความหมายระดับการปฏิบัติตนเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วง
ชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง  อําเภอปทุมราชวงศา  จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได7จากการตอบแบบสัมภาษณ" โดยคิดคะแนนจาก (คะแนนสูงสุด- 



6 

 

คะแนนตํ่าสุด)/จํานวนชั้น (Best 1997 : 174 : Daniel 1995 : 19 อ7างอิงมาจาก วรพจน" พรหมสัตยพรต 
และสุมัทนา กลางคาร (2553 : 98-100) ซ่ึงสรุปผลออกมาเป2น 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับไม�
ดี ดังนี้ 

 ระดับดี  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  
 ระดับปานกลาง หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 
 ระดับไม�ดี  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 

 
 
 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช7ในการวิจัย การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Vaidity) โดย
อาจารย"ท่ีปรึกษาและผู7ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท�าน ตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยนําแบบสัมภาษณ" 
ไปทดลองใช7 (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีภาวะน้ําหนักเกิน ในเขต
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ  จํานวน 30 คน ได7ค�า Cronbach’s Coefficient เท�ากับ  0.85  
 
การเก็บรวบรวมข7อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ผู7ศึกษาได7ศึกษาป(จจัยท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง  อําเภอปทุมราช
วงศา  จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข7อมูลดังนี้ 
 ข้ันตอนเตรียมการ 
  1) ผู7ศึกษาทําหนังสือขอความอนุเคราะห"ไปยังผู7อํานวยการโรงเรียนในเขตโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง เพ่ือขอแบบบันทึกข7อมูลนักเรียนท่ีมีภาวะน้ําหนักเกิน 
  2)  สร7างแบบบันทึกข7อมูลและคู�มือการลงรหัส 
  
 ข้ันตอนการเก็บข7อมูล 
  1) ผู7ศึกษานําแบบสัมภาษณ"ไปสัมภาษณ"นักเรียนท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินเองเพ่ือเก็บข7อมูล โดย
ติดต�อผ�านครูอนามัยโรงเรียน ท้ังนี้การให7ข7อมูลของนักเรียนข้ึนอยู�กับความสมัครใจและความยินยอมจาก
นักเรียนเท�านั้น 
  2) ดําเนินการตรวจสอบความครบถ7วนของแบบสัมภาษณ" กรณีพบว�าข7อมูลบางชุดมีคําตอบ
ท่ีไม�ได7ตอบ ได7ดําเนินการขอข7อมูลเพ่ิมเติมจากกลุ�มนักเรียนท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินทันที 
  3) เม่ือเก็บข7อมูลครบถ7วนตามกําหนดแล7ว ผู7ศึกษาทําการตรวจสอบความถูกต7องของข7อมูล
อีกครั้ง และบันทึกรหัสลงตามคู� มือการลงรหัสท่ีสร7างข้ึน เพ่ือความสะดวกในการบันทึกข7อมูลลงใน
คอมพิวเตอร" 
 
การวิเคราะห/ข7อมูล  
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 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได7แก� การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร7อยละ 
(Percentage) ส� วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค� าสู งสุด  (Maximum) และค� า ตํ่าสุด 
(Minimum) ดังนี้ 
  1.1 ข7อมูลเก่ียวกับป(จจัยส�วนบุคคล วิเคราะห"โดยหาค�าร7อยละ (Percentage) 
  1.2 แบบสัมภาษณ"ป(จจัยนําท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อํานาจเจริญ ได7แก� 
   (1) ด7านความรู7เก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน วิเคราะห"โดยหาค�าร7อยละ (Percentage) 
ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค�าสูงสุด (Maximum) และค�าตํ่าสุด (Minimum) 
   (2)  ด7 าน ทัศนค ติ เก่ียว กับภาวะน้ํ าหนั ก เกิน  วิ เคราะห" โดยหาค� าร7อยละ 
(Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
       1.3 แบบสัมภาษณ"ป(จจัยเอ้ือท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อํานาจเจริญ วิเคราะห"โดยหาค�าร7อยละ(Percentage) 
       1.4 แบบสัมภาษณ"ป(จจัยเสริมท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อํานาจเจริญ วิเคราะห"โดยหาค�าร7อยละ (Percentage) 
        1.5 การปฏิบัติตนเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และ
ช�วงชั้นท่ี 2 ในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
วิเคราะห" โดยหาค�าร7อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Statistics Interence) ได7แก� วิเคราะห"ความสัมพันธ"ระหว�างป(จจัยส�วนบุคคล 
และป(จจัยนําท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 ในเขต
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ด7านป�จจัยสวนบุคคล พบว�านักเรียนส�วนใหญ�เป2นเพศหญิงร7อยละ 53.85 อายุเฉลี่ย 9.16 ปA 
(S.D.=1.81) ผู7ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร ร7อยละ 76.4 นักเรียนอาศัยอยู�กับบิดา-มารดา ร7อยละ 50.0 
ผู7ปกครองให7เงินมาใช7จ�ายท่ีโรงเรียน คือ ระหว�าง 10 – 20 บาท ร7อยละ 76.92 ค�าเฉลี่ย 21.32 (S.D.= 4.75) 

 2. ด7านป�จจัยนําท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักเกิน 

  (1) ด7านความรู7เก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน พบว�านักเรียนส�วนใหญ�มีความรู7ในระดับปาน
กลาง ร7อยละ 51.28 รองลงมา มีความรู7ระดับสูง ร7อยละ 33.33 และน7อยท่ีสุด มีความรู7ระดับตํ่า ร7อยละ 
15.38 โดยนักเรียนตอบแบบสัมภาษณ"ได7คะแนนสูงสุด 8 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 1 คะแนน คะแนนความรู7
เฉลี่ย 4.55 คะแนน (S.D.= 1.71) ดังรายละเอียดตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวนและร7อยละ ความรู7เก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน จําแนกตามรายกลุ�ม (N=39) 

ระดับความรู7 จํานวน  ร7อยละ 

     ระดับสูง (6-8 คะแนน)  13 33.33 

     ระดับปานกลาง (3-5 คะแนน) 20 51.28 

    ระดับตํ่า (0-2 คะแนน) 6 15.38 

            X = 4.55   S.D. = 1.71  Min = 1  Max = 
8 

  

 

  (2) ด7านทัศนคติเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน พบว�านักเรียนส�วนใหญ�มีทัศนคติ
อยู�ในระดับปานกลาง ร7อยละ 58.97 รองลงมา มีทัศนคติระดับดี ร7อยละ 28.21 และน7อยท่ีสุดมีทัศนคติระดับ
ไม�ดี  ร7อยละ 12.82 ค�าเฉลี่ยทัศนคติ เท�ากับ 2.06 (S.D.= 0.36) ดังรายละเอียดตาราง 2 

ตาราง 2 จํานวน ร7อยละ ทัศนคติ เก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินจําแนกตามรายกลุ�ม (N=39) 

ระดับทัศนคติ จํานวน ร7อยละ 

     ระดับดี (2.34 – 3.00 คะแนน) 11 28.21 

     ระดับปานกลาง (1.67 – 2.33 คะแนน) 23 58.97 

 ระดับไม�ดี (1.00 – 1.66 คะแนน) 5 12.82 

            X = 2.06   S.D. = 0.36      
 

 3. ด7านป�จจัยเอ้ือท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักเกิน  พบว�าป(จจัยเอ้ือท่ีมีผลต�อภาวะน้ําหนักเกินของ
นักเรียน ส�วนใหญ� คือ การทานน้ําหวาน น้ําอัดลม เป2นสาเหตุทําให7เกิดภาวะน้ําหนักเกิน ร7อยละ  89.74 
รองลงมา คือการทานขนมจุกจิก ขนมถุง ท่ีให7พลังงานมากแต�คุณค�าอาหารน7อย เป2นสาเหตุทําให7เกิดภาวะ
น้ําหนักเกิน ร7อยละ 87.18 และน7อยสุด คือ เม่ือท�านขอทานอาหารโดยไม�หิวผู7ปกครองของท�านมักหันเหพาไป
ทํากิจกรรมอ่ืน เช�น เล�านิทานให7ฟ(ง ร7อยละ 58.97 ดังรายละเอียดตาราง 3 

 

 

ตาราง 3 จํานวนและร7อยละป(จจัยเอ้ือท่ีมีผลต�อภาวะน้ําหนักเกิน (N=39) 
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ข7อ ป�จจัยเอ้ือท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักเกิน จํานวน ร7อยละ 

1. การทานน้ําหวาน น้ําอัดลม เป2นสาเหตุทําให7เกิดภาวะน้ําหนักเกิน 35 89.74 

2. การทานขนมจุกจิก ขนมถุง ท่ีให7พลังงานมากแต�คุณค�าอาหารน7อย 
เป2นสาเหตุทําให7เกิดภาวะน้ําหนักเกิน 

34 87.18 

3. พ�อแม�และคนในครอบครัวส�วนใหญ�ไม�ชอบออกกําลังกาย 33 84.62 

4. การใช7เวลาว�างในการฟ(งเพลง เล�นเกมส"คอมพิวเตอร" เป2นต7น 32 82.05 

5. การไม�ทานผักและผลไม7 31 79.49 

6. การไม�ชอบเล�นกีฬา เช�น ฟุตบอล วอลเล�ย"บอล วิ่ง เป2นต7น  31 79.49 

7 การทานอาหารไม�เป2นเวลาเป2นสาเหตุทําให7เกิดภาวะน้ําหนักเกิน 30 76.92 

8. การไม�ชอบออกกําลังกาย 29 74.36 

9. การออกกําลังกายโดยใช7เวลาในไม�ถึง 30 นาที 28 71.79 

10. ผู7ปกครองของท�านชอบทําอาหารทานเองท่ีบ7าน โดยชอบ
ทําอาหารประเภทผัด และทอด 

27 69.23 

11. ครอบครัวของท�านมักพาไปทานอาหารนอกบ7านบ�อยๆ 26 66.67 

12. เม่ือท�านขอทานอาหารโดยไม�หิวผู7ปกครองของท�านมักหันเหพาไป
ทํากิจกรรมอ่ืน เช�น เล�านิทานให7ฟ(ง 

23 58.97 

 

 4.ด7านป�จจัยเสริมท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักเกิน พบว�า ป(จจัยเสริมท่ีมีผลต�อภาวะน้ําหนักเกินของ
นักเรียน ส�วนใหญ�ได7รับข7อมูลข�าวสารเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินจากครอบครัว ร7อยละ 87.18 รองลงมา คือ
ได7รับข7อมูลข�าวสารเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินจากโทรทัศน" หนังสือพิมพ" ปNายรณรงค" และอินเตอร"เน็ต ร7อยละ 
82.05 และน7อยท่ีสุด คือ ได7รับข7อมูลข�าวสารเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน ท�านคิดว�าต7องทานอาหารให7ตรงเวลา 
ทานผักและผลไม7ให7มากๆ และไม�ทานขนมหวาน ร7อยละ 48.72 ดังรายละเอียดตาราง 4 

 

ตาราง 4 จํานวนและร7อยละป(จจัยเสริมท่ีมีผลต�อภาวะน้ําหนักเกิน (N=39) 

ข7อ ป�จจัยเสริมท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักเกิน จํานวน ร7อยละ 

1. ท�านได7รับข7อมูลข�าวสารเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินจาก
ครอบครัว 

34 87.18 
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2. ท�านได7รับข7อมูลข�าวสารเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินจากโทรทัศน" 
หนังสือพิมพ" ปNายรณรงค" และอินเตอร"เน็ต 

32 82.05 

3. ท�านได7รับข7อมูลข�าวสารเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินจากเพ่ือน 29 74.36 

4. เม่ือท�านได7รับข7อมูลข�าวสารเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน ท�านคิด
ว�าต7องทานอาหารให7ตรงเวลา ทานผักและผลไม7ให7มากๆ และ
ไม�ทานขนมหวาน 

19 48.72 

 

 5. ด7านการปฏิบัติตนท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักเกิน พบว�านักเรียนส�วนใหญ�มีการปฏิบัติตนเก่ียวกับ
ภาวะน้ําหนักเกินอยู�ในระดับปานกลาง ร7อยละ 48.72 รองลงมา มีการปฏิบัติตนระดับไม�ดี ร7อยละ 38.46 และ
น7อยท่ีสุดมีการปฏิบั ติตนระดับดี ร7อยละ 12.82ค�าเฉลี่ยการปฏิบั ติตน เท�ากับ 1.76 (S.D.= 0.32) ดัง
รายละเอียดตาราง 5 

ตาราง 5 จํานวนและร7อยละการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อภาวะน้ําหนักเกินจําแนกตามรายกลุ�ม (N=39) 

ระดับการปฏิบัติตน จํานวน ร7อยละ 

     ระดับดี (2.34 – 3.00 คะแนน) 5 12.82 

     ระดับปานกลาง (1.67 – 2.33 คะแนน) 19 48.72 

 ระดับไม�ดี (1.00 – 1.66 คะแนน) 15 38.46 

            X = 1.76   S.D. = 0.32      
 

  

 

 

 6. ความสัมพันธ/ระหวางป�จจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติตนท่ีมีผลตอการมีภาวะน้ําหนักเกิน 

  (1) ความสัมพันธ/ระหวางป�จจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการปฏิบัติตนเก่ียวกับภาวะน้ําหนัก
เกิน พบว�า ความสัมพันธ"ระหว�างป(จจัยส�วนบุคคลกับการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกิน โดยใช7
สถิติวิเคราะห"หาค�าสถิติไคสแควร" (Chi-square) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว�า การอยู�อาศัย 
และจํานวนเงินท่ีผู7ปกครองให7มาใช7จ�ายท่ีโรงเรียน มีความสัมพันธ"กับการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนัก
เกินของนักเรียน ดังรายละเอียดตาราง 6 

ตาราง 6 ความสัมพันธ"ระหว�างป(จจัยส�วนบุคคลกับการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกิน  (N=39)                 
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ตัวแปร 

การปฏิบัติตน 

χ2  df  Sig. 
ดี 

ปาน
กลาง 

ไมดี 

เพศ    3.48    2  0.18 

    ชาย  0 10 7     

    หญิง 4 10 8     

อายุ (ปF)    2.08    2  0.35 

    น7อยกว�า 9 2 14 7     

    มากกว�า 9 2 6 8     

อาชีพผู7ปกครอง    4.13    1  0.42 

  รับราชการ  รับจ7าง/ลูกจ7าง 1 1 1     

    ค7าขาย 3 0 1     

    เกษตรกร 0 19 13     

 

 

 

ตาราง 6 ความสัมพันธ"ระหว�างป(จจัยส�วนบุคคลกับการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกิน  (N=39) 
 (ต�อ) 

ตัวแปร 

การปฏิบัติตน  

χ2  df  Sig. 
ดี 

ปาน
กลาง 

ไมดี 

การอยูอาศัย    13.49 2    0.04* 

    บิดา-มารดา    4 10 6     

    ญาติ 0 10 9     



12 

 

จํานวนเงินท่ีผู7ปกครองให7มาใช7
จายท่ีโรงเรียน (บาท)    

 16.82    
 
   

4 

 

0.03* 

    10 – 20 2 14 10     

    21 - 30  2 2 3     

    31 – 40 0 4 2     

* หมายเหตุ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  (2) ความสัมพันธ/ระหวางป�จจัยนํากับการปฏิบัติตนท่ีมีผลตอการมีภาวะน้ําหนักเกิน 
 พบว�าความสัมพันธ"ระหว�างความรู7เก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน โดยใช7สถิติวิเคราะห"หา
ค�าสถิติไคสแควร" (Chi-square) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว�า ความรู7มีความสัมพันธ"กับการ
ปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกิน 

 ป(จจัยด7านทัศนคติ พบว�าความสัมพันธ"ระหว�างทัศนคติเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน โดยใช7สถิติวิเคราะห"
หาค�าสถิติไคสแควร" (Chi-square) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว�า ทัศนคติมีความสัมพันธ"กับ
การปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกิน ดังรายละเอียดตาราง 7 

 

  

ตาราง 7 ความสัมพันธ"ระหว�างป(จจัยนํากับการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกิน (N=39)  

ตัวแปร 

การปฏิบัติตน  

χ2  df  p-value 
ดี ปานกลาง 

ไม
ดี 

ความรู7เก่ียวกับภาวะน้ําหนัก
เกิน 

   
18.51   4  0.02* 

    ระดับสูง (6-8 คะแนน)  1  2 0     

    ระดับปานกลาง(3-5คะแนน) 16 13 3     

    ระดับตํ่า (0-2 คะแนน)  0  2 2     

 ทัศนคติเก่ียวกับภาวะน้ําหนัก
เกิน 

   19.72   4  0.01* 
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    ระดับดี 
    (2.34 – 3.00 คะแนน) 

 4 7 2     

    ระดับปานกลาง  
    (1.67 – 2.33 คะแนน) 

7 9 4     

    ระดับไม�ดี  
    (1.00 – 1.66 คะแนน) 

 1 3 2 
    

 

อภิปรายผล 

 1. ด7านป�จจัยนําท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักเกิน 

  (1) ด7านความรู7เก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกิน พบว�า นักเรียนส�วนใหญ�มีความรู7เก่ียวกับภาวะ
น้ําหนักเกินในระดับปานกลาง ร7อยละ 51.28 ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล7องกับ ป(ทมา ยอดยิ่ง (2552) ศึกษา 
ป(จจัยท่ีมีความสัมพันธ"กับภาวะน้ําหนักเกินของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 4-6 ในเขตอําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ" ผลการศึกษาพบว�า นักเรียนส�วนใหญ�มีความรู7เก่ียวกับภาวะภาวะโภชนาการเกินปานกลาง 
ร7อยละ 49.6 และไม�สอดคล7องกับ รัชนี มนูพิพัฒน"พงศ" (2550) ศึกษา ป(จจัยท่ีมีผลต�อภาวะโภชนาการเกิน
ของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี พบว�า นักเรียนมากกว�าครึ่ง ร7อยละ 61.7 มีความรู7เรื่องอาหารใน
ระดับน7อย  

  (2) ด7านทัศนคติเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน  พบว�า นักเรียนมีทัศนคติเก่ียวกับ
ภาวะน้ําหนักเกินในระดับปานกลาง ร7อยละ 58.97 ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล7องกับ ป(ทมา ยอดยิ่ง (2552) 
ศึกษา ป(จจัยท่ีมีความสัมพันธ"กับภาวะน้ําหนักเกินของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 4-6 ในเขต
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ" ผลการศึกษาพบว�า นักเรียนส�วนใหญ�มีทัศนคติเก่ียวกับภาวะโภชนาการเกินใน
ระดับปานกลาง ร7อยละ 45.7  

 2. ด7านป�จจัยเอ้ือท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักเกิน พบว�า ป(จจัยเอ้ือท่ีมีผลต�อภาวะน้ําหนักเกินมากท่ีสุด 
คือ การทานน้ําหวาน น้ําอัดลม เป2นสาเหตุทําให7เกิดภาวะน้ําหนักเกินร7อยละ 89.74 ป(จจัยเอ้ือท่ีมีผลต�อภาวะ
น้ําหนักเกินน7อยท่ีสุดในเรื่อง คือ ขอทานอาหารโดยไม�หิวผู7ปกครองของท�านมักหันเหพาไปทํากิจกรรมอ่ืน เช�น 
เล�านิทานให7ฟ(ง ร7อยละ 58.97 ซ่ึงผลการศึกษานี้ไม�สอดคล7องกับ เครือวัลย" ปาวิลัย (2550) ศึกษา ป(จจัยท่ีมี
ผลต�อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ"มาตรฐานในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปAท่ี 4-6 โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ศูนย"วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน) 
ป(จจัยเอ้ือ ได7แก� การจัดการกับรายได7ของนักเรียน ท่ีมีผลต�อภาวะโภชนาการเกินเกณฑ"มาตรฐานในนักเรียน 
 

 3. ด7านป�จจัยเสริมท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักเกิน พบว�า ป(จจัยเสริมท่ีมีผลต�อภาวะน้ําหนักเกินมากท่ีสุด 
คือ ได7รับข7อมูลข�าวสารเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินจากครอบครัว ร7อยละ 87.18 ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล7องกับ 
เครือวัลย" ปาวิลัย (2550) ศึกษา ป(จจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการ
เกินเกณฑ"มาตรฐานในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปAท่ี 4-6 โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 
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ศูนย"วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน) ป(จจัยเสริม ได7แก� การได7รับข7อมูลการบริโภคอาหาร แรงสนับสนุน
จากบุคคลในครอบครัว ครู และเพ่ือน ท่ีมีผลต�อภาวะโภชนาการเกินเกณฑ"มาตรฐานในนักเรียน 
 
 4. ด7านการปฏิบัติตนท่ีมีผลตอภาวะน้ําหนักเกิน พบว�า นักเรียนมีการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อภาวะ
น้ําหนักเกินในระดับปานกลาง ร7อยละ 48.72 ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล7องกับ เครือวัลย" ปาวิลัย (2550) ศึกษา
ป(จจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ"มาตรฐานในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปAท่ี 4-6 โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ศูนย"วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน) 
ผลการศึกษาพบว�า พฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ"มาตรฐานในนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 4-6 อยู�ในระดับปานกลาง และสอดคล7องกับ ป(ทมา ยอดยิ่ง (2552) ศึกษา ป(จจัยท่ี
มีความสัมพันธ"กับภาวะน้ําหนักเกินของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 4-6 ในเขตอําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ" ผลการศึกษาพบว�า นักเรียนส�วนใหญ�มีการปฏิบัติตนเก่ียวกับภาวะโภชนาการเกินในระดับปานกลาง 
ร7อยละ 45.7 

 5. ความสัมพันธ/ระหวางป�จจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติตนท่ีมีผลตอการมีภาวะน้ําหนักเกิน 

  (1) ป�จจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการปฏิบัติตนเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน พบว�า 
ป(จจัยส�วนบุคคลกับปฏิบัติตนเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน โดยใช7สถิติวิเคราะห"หาค�าสถิติไคสแควร" 
(Chi-square) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว�า การอยู�อาศัย จํานวนเงินท่ีผู7ปกครองให7มาใช7จ�าย
ท่ีโรงเรียน มีความสัมพันธ"กับการมีภาวะน้ําหนักเกิน และเพศ อายุ อาชีพของผู7ปกครอง และจํานวนร7านค7า
จําหน�ายอาหารและขนมในโรงเรียน ไม�มีความสัมพันธ"กับการมีภาวะน้ําหนักเกิน สอดคล7องกับ เครือวัลย" ปา
วิลัย (2550) ศึกษาป(จจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ"
มาตรฐานในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปAท่ี 4-6 โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ศูนย"วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา (บางเขน) พบว�า จํานวนเงินท่ีผู7ปกครองให7แล7วนํามาใช7จ�ายในโรงเรียนในแต�ละวัน สามารถ
ทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนได7และสามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนได7 และไม�สอดคล7องกับ  ป(ทมา ยอดยิ่ง (2552) ศึกษาป(จจัยท่ีมีความสัมพันธ"กับภาวะ
น้ําหนักเกินของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 4-6 ในเขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ" ผลการศึกษา
พบว�า เพศ อายุ รายได7ผู7ปกครอง มีความสัมพันธ"กับภาวะน้ําหนักเกินของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปA
ท่ี 4-6 ในเขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ" อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และโรคประจําตัว ร7าน
จําหน�ายอาหารในโรงเรียน ส�วนสูง ชั้นเรียน สมาชิกในครอบครัว ลําดับการเป2นบุตร จํานวนพ่ีน7อง อาชีพ
ผู7ปกครอง และการอาศัยอยู� กับใคร ไม�มีความสัมพันธ"กับภาวะน้ําหนักเกินของเด็กนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปAท่ี 4-6 ในเขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ" อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  (2) ความสัมพันธ/ระหวางป�จจัยนํากับการปฏิบัติตนท่ีมีผลตอการมีภาวะน้ําหนักเกินของ
นักเรียน 

   (1) ป(จจัยด7านความรู7 พบว�า ความสัมพันธ"ระหว�างความรู7กับการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อ
การมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน โดยใช7สถิติวิเคราะห"หาค�าสถิติไคสแควร" (Chi-square) อย�างมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว�า ความรู7มีความสัมพันธ"กับการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของ
นักเรียน สอดคล7องกับ รัชนี มนูพิพัฒน"พงศ" (2550) ศึกษา ป(จจัยท่ีมีผลต�อภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี พบว�า ความรู7เรื่องอาหารสัมพันธ"กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และสอดคล7องกับ ป(ทมา ยอดยิ่ง (2552) ศึกษา ป(จจัยท่ีมีความสัมพันธ"กับ
ภาวะน้ําหนักเกินของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 4-6 ในเขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ" ผล
การศึกษาพบว�า ความรู7แตกต�างกัน มีภาวะน้ําหนักเกินแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=
0.03) 

   (2) ป(จจัยด7านทัศนคติ ผลการศึกษาพบว�าความสัมพันธ"ระหว�างทัศนคติกับการ
ปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน โดยใช7สถิติวิเคราะห"หาค�าสถิติไคสแควร" (Chi-square) 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว�า ทัศนคติมีความสัมพันธ"กับการปฏิบัติตนท่ีมีผลต�อการมีภาวะ
น้ําหนักเกินของนักเรียน และสอดคล7องกับ รัชนี มนูพิพัฒน"พงศ" (2550) ศึกษา ป(จจัยท่ีมีผลต�อภาวะ
โภชนาการเกินของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี พบว�า ทัศนคติเรื่องอาหารสัมพันธ"กับภาวะ
โภชนาการเกินของนักเรียน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล7องกับ ป(ทมา ยอดยิ่ง (2552) 
ศึกษา ป(จจัยท่ีมีความสัมพันธ"กับภาวะน้ําหนักเกินของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปAท่ี 4-6 ในเขต
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ" ผลการศึกษาพบว�า ทัศนคติแตกต�างกัน มีภาวะน้ําหนักเกินแตกต�างกัน อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=0.017) 

ข7อยุติ 

 สรุปได7ว�า ป(จจัยท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วง
ชั้นท่ี 2 ได7แก� ป(จจัยส�วนบุคคล ป(จจัยนํา ซ่ึงประกอบด7วยความรู7 และทัศนคติ ป(จจัยเอ้ือ ป(จจัยเสริมนั้นมีผล
ต�อการปฏิบัติตนต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน ซ่ึงมีความสัมพันธ"กันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

ข7อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช7 

 1) ด7านความรู7 จากการศึกษา พบว�า นักเรียนส�วนใหญ�มีความรู7เก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินในระดับ
ปานกลาง เพ่ือส�งเสริมพฤติกรรมการจัดการกับภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานของนักเรียนให7ถูกต7องเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังนั้น ด7านสถานศึกษา ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือให7ความรู7
เก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินแก�นักเรียน ด7านหน�วยงานสาธารณสุข โดยมีเจ7าหน7าท่ีสาธารณสุขควรจัดกิจกรรม
รณรงค"ให7นักเรียนและผู7ปกครองนักเรียนได7รับรู7ป(ญหาของภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐาน เช�น การเผยแพร�
ประชาสัมพันธ"ผ�านสื่อต�าง ๆ เช�น วิทยุ  วารสารแผ�นพับ โปสเตอร" เป2นต7น เพ่ือให7นักเรียนรับทราบและ
ตระหนักถึงป(ญหาความสําคัญของภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐาน 

 2) ด7านทัศนคติ จากการศึกษา พบว�า นักเรียนส�วนใหญ�มีทัศนคติเก่ียวกับภาวะน้ําหนักเกินในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น ควรมีการรณรงค"ในการลดป(จจัยเสี่ยงอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข7องกับการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียน 
เช�น โดยมีการประสานงานร�วมมือกันระหว�างสถาบันการศึกษาหน�วยงานสาธารณสุข และด7านครอบครัว ซ่ึง
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ประกอบด7วยครู เจ7าหน7าท่ีสาธารณสุข และผู7ปกครองซ่ึงทําให7การเรียนรู7ของนักเรียนสามารถเชื่อมต�อกับ
ป(จจัยสิ่งแวดล7อมอ่ืนๆ เพ่ือให7เกิดค�านิยมในการบริโภคอาหารท่ีถูกต7อง และทัศนคติท่ีดีต�อการบริโภคอาหาร 

    3) ด7านการปฏิบัติตน จากการศึกษา พบว�า นักเรียนส�วนใหญ�มีการปฏิบัติตนเก่ียวกับภาวะน้ําหนัก
เกินในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการรณรงค"ในการลดป(จจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข7องกับการมีภาวะน้ําหนัก
เกินของนักเรียน  โดยมีการประสานงานร�วมมือกันระหว�างสถาบันการศึกษา หน�วยงานสาธารณสุข และด7าน
ครอบครัว ซ่ึงประกอบด7วยครู เจ7าหน7าท่ีสาธารณสุข และผู7ปกครองควรมีการรณรงค"ให7มีโครงการส�งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน เช�น โครงการควบคุมปNองกันภาวะน้ําหนักเกิน การส�งเสริมการออกกําลังกาย โดยเน7นท่ี
การมีส�วนร�วมในการจัดหากิจกรรมท่ีเหมาะสม และมีการปฏิบัติตนการจัดการกับภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานท่ี
ถูกต7องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ข7อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

   1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับป(จจัยท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้นท่ี 2 โดยการจัดทําโปรแกรมหรือรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสมในนักเรียนท่ีมีภาวะน้ําหนักเกิน 

  2) ควรมีการศึกษาแบบติดตามไปข7างหน7าอย�างเป2นระบบ (Cohort study design) เก่ียวกับ
ผลกระทบต�อสุขภาพของนักเรียนท่ีมีภาวะน้ําหนักเกิน 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ" และผู7ทรงคุณวุฒิ ท่ีให7 คําแนะนําเป2นอย�างดียิ่ง 
ขอขอบคุณ  ผู7อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง ผู7อํานวยการโรงเรียน  ครู – อาจารย"
โรงเรียนในเขตโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลนาผาง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ท่ีกรุณาให7
ความสะดวก รวมถึงน7องๆนักเรียนทุกท�านท่ีให7ความร�วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ" และช�วยในการเก็บ
รวบรวมข7อมูลเป2นอย�างดี 
 

สถานะองค/ความรู7 
 การศึกษาป(จจัยท่ีมีผลต�อการมีภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช�วงชั้นท่ี 1 และช�วงชั้น
ท่ี 2 เป2นการศึกษาเพ่ือใช7เป2นข7อมูลในกรปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสร7างเสริมสุขภาพนักเรียน ท่ี
จะส�งผลต�อคุณภาพนักเรียนและความเข7มแข็งของครูและนักเรียนในการจัดการด7านสุขภาพต�อไป 
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