ปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปองกันโรคอวนและดัชนีมวลกาย
ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต กรุงเทพมหานคร

งานวิจัย 1
ของ
พัชรี ดวงจันทร

เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เนนวิจัย)
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบวันที่ 21 สิงหาคม 2550

ปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปองกันโรคอวนและดัชนีมวลกายในเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต กรุงเทพมหานคร

บทคัดยอ
ของ
พัชรี ดวงจันทร

เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เนนวิจยั )
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สิงหาคม 2550

พัชรี ดวงจันทร. (2550). ปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปองกันโรคอวนและดัชนีมวลกายใน
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต กรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:
รองศาสตราจารย ดร. ดุษฎี โยเหลา, ผูชวยศาสตราจารย ดร. อังศินันท อินทรกําแหง.
การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายหลักเพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวน
และดัชนีมวลกาย โดยศึกษาตัวแปรตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับตัวแปรอื่นที่อยูนอก
กรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งไดมาจากการประมวลผลงานวิจัย มีวัตถุประสงคยอยคือ 1) เพื่อ
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไดรอยละ 18.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนีมวลกายของบิดา
ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม สามารถรวมกันทํานายดัชนีมวลกาย
ของนักเรียน ไดรอยละ 17.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The general purpose of this study was to determine causal factors of obesity
prevention behaviors and body mass index of students by using variables based on the
Theory of Planned Behavior (TPB) and variables outside the theory. The specific purposes
of the study were to 1) determine causal factors of physical activity, 2) determine causal
factors of eating behavior, and 3) determine causal factors of body mass index. The study
sample was 231 4th grade students in demonstration schools located in Bangkok, Thailand.
Instruments for collecting were 2 questionnaires. The first questionnaire was used to
determine causal factors of obesity prevention behaviors and body mass index. The second
was used to measure obesity prevention behaviors. The statistical tests include descriptive
statistics; frequency, means, standard deviations, intercorrelation coefficient, for
characteristics of sample and all variables. Causal factors of obesity prevention behaviors
and body mass index were determined by using multiple regression analysis.
According to research hypotheses, results demonstrated that:
1. Attitude, subjective norm and perceived behavioral control of physical activity
together significantly predicted 70.2% of the variance in intention to perform physical activity
(p < .05).
2. Intention and perceived behavioral control of physical activity together significantly
predicted 19.0% of the variance in physical activity (p < .05).
3. Attitude, subjective norm and perceived behavioral control of eating behavior
together significantly predicted 69.1% of the variance in intention to perform eating behavior
(p < .05).
4. Intention and perceived behavioral control of eating behavior together significantly
predicted 19.0% of the variance in eating behavior (p < .05).
5. Eating behavior, physical activity, breastfeeding, father’s body mass index and
mother’s body mass index together significantly predicted 17.1% in body mass index of
students (p < .05).
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
โรคอวนเปนปญหาสําคัญที่กําลังระบาดไปทั่วโลก และกําลังลุกลามเขาสูเด็กมากขึ้นทั้งใน
ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา (WHO. 2003; Onis & Blossner. 2000: 1032) ขอมูล
ของ Nutritional Health and Nutritional Examination Surveys (NHANES) ในป ค.ศ. 1990 พบวา
เด็กและวัยรุนอายุระหวาง 6-17 ป เปนโรคอวนรอยละ 11 (Strauss. 1999: 5) และขอมูลลาสุดของ
NHANES ในป ค.ศ. 2002 พบวาจํานวนเด็กและวัยรุนที่เปนโรคอวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 16 (Turell.
2005: 3-4) จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) ในป ค.ศ. 2003 พบวา เด็กที่อายุนอยกวา
5 ป ทั่วโลกมีอุบัติการณของภาวะโภชนาการเกินประมาณ 17.6 ลานคน (WHO. 2003)
สําหรับประเทศไทย อุบัติการณของโรคอวนในเด็กและวัยรุนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั้งใน
ตางจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เชน ในจังหวัดสงขลา ลัดดา เหมาะสุวรรณ ศึกษาภาวะโภชนาการ
ในเด็กนักเรียนจํานวน 2,252 คน ในเมืองหาดใหญ เปนเวลา 5 ป (พ.ศ.2535 – 2540) พบวา เด็ก
กลุมนี้เปนโรคอวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.4 ในป พ.ศ.2535 เปนรอยละ 21 ในป พ.ศ.2540
(สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคผูบริโภค. 2545: 9-16) สําหรับในกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 2,885 คน โดยศึกษาตอเนื่องกันเปนระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2535 - 2537)
พบวา ใน พ.ศ. 2535 เด็กนักเรียนในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยมีภาวะโภชนาการเกิน
รอยละ 25.9 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนรอยละ 25.7 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษธิการ รอยละ 23.3 และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรอยละ
11.2 เมื่อสิ้นสุดโครงการในปที่ 3 พบภาวะโภชนาการเกินเพิ่มเปนรอยละ 31.5, 28.1, 27.4 และ
14.6 ตามลําดับ (แสงโสม ลีนะวัฒน. 2549) จิรภิญโญ และคณะ (Jirapinyo et al. 2005: 829-832)
ศึกษาอุบัติการณของโรคอวนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 437 คน โดยการติดตามเปนระยะในน้ําหนักตัวและสวนสูง พบวา ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1
อุบัติการณของภาวะโภชนาการเกินและโรคอวนในเด็กเทากับรอยละ 17 และรอยละ 16 ตามลําดับ
และเมื่อเด็กกลุมนี้อยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีอุบัติการณของภาวะโภชนาการเกินและโรคอวน
เทากับรอยละ 14 และรอยละ 31 ตามลําดับ นอกจากนี้ผลการสํารวจภาวะโภชนาการในกลุมเด็กวัย
เรียนอายุ 6-14 ป จํานวน 884 คน ในป พ.ศ. 2547 พบวา มีเด็กอยูในภาวะอวน เริ่มอวน และทวม
รวมกันคิดเปนรอยละ 19.9 (กรมอนามัย. 2548)
โรคอวนมีผลเสียตอรางกายทั้งที่เห็นผลในวัยเด็ก และผลระยะยาวเมื่อเปนผูใหญ เชน เปน
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูใหญ เกิดผลเสียตอระบบทางเดินหายใจ
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ระบบตอมไรทอ และระดับสติปญญาของเด็ก นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางดานจิตใจ เชน อาจถูก
ลอเลียนและเกิดปมดอย รวมทั้งสูญเสียคาใชจายดานสุขภาพในการรักษา (Strauss. 1999: 15-18;
Loke. 2002: S702-4; Story et al. 2003; WHO. 2003; Sidik & Ahmad. 2004: 18-20; Turell.
2005: 10-13; มานะศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2529; พรฑิตา ชัยอํานวย. 2545; สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. 2545; จิตติวัฒน สุประสงคสิน. 2546; พิภพ จิรภิญโญ. 2547:
166-168) นอกจากนี้ มีรายงานการวิจัยตางประเทศ พบวา เด็กที่อวนเมื่ออายุ 6 ขวบขึ้นไป จะมี
โอกาสเปนผูใหญที่อวนรอยละ 50 และเด็กที่อวนในชวงวัยรุนจะมีโอกาสเปนผูใหญที่อวนถึงรอยละ
70 – 80 (Sidik & Ahmad. 2004: 13 อางอิงจาก Segal & Sanchez. 2001) และจากการศึกษา
ติดตามเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาเปนเวลา 5 ป พบวา เมื่อเทียบกับ
เด็กที่ไมอวน เด็กวัยเรียนที่อวนเสี่ยงตอการเปนเด็กวัยรุนที่อวนสูงขึ้นถึง 12 เทา (พิภพ จิรภิญโญ.
2547: 168) จะเห็นไดวา โรคอวนในเด็กเปนปญหาสําคัญที่ตองหาทางปองกันแกไข อยางไรก็ตาม
การรักษาเด็กและวัยรุนที่เปนโรคอวนยังไมคอยประสบความสําเร็จมากนัก เนื่องจากคนที่อวนตั้งแต
เด็กเซลลไขมันจะเพิ่มทั้งจํานวนและขยายขนาด การลดความอวนจะเปนเพียงการลดขนาดของ
เซลลไขมันแตจํานวนของเซลลไขมันยังคงที่ ดังนั้นคนที่อวนตั้งแตเด็กจึงลดน้ําหนักลงสูน้ําหนักพอดี
ไดยากและมีโอกาสที่จะอวนอีกไดงาย การปองกันเพื่อไมใหเด็กอวนจึงเปนวิธีการที่ดีที่สุด อีกทั้งยัง
เปนการลดจํานวนผูใหญที่อวนในอนาคต (Story et al. 2003; กุลนิตย ศักดิ์สุภา. 2547: 20 อางอิง
จาก ดุษณี สุทธิปรียาศรี. 2532; จันทฑิตา พฤกษานานนท. 2545)
องคการอนามัยโลกไดใหหลักการสําคัญในการปองกันโรคอวนในเด็กไว 2 ประการ ไดแก
1) การเพิ่มการใชพลังงาน โดยการออกกําลังกาย หรือทํากิจกรรมตางๆ ที่ตองใชพลังงาน (Physical
activity) และ ลดพฤติกรรมอยูกับที่ (Physical inactivity) เชน การดูทีวี การเลนเกมคอมพิวเตอร
เปนตน และ 2) การบริโภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ (Healthy eating) โดยการเพิ่มการ
รับประทานผัก ผลไม หลีกเลี่ยงอาหารไขมันและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน (Story et al. 2003 อางอิง
จาก WHO. 1997; WHO. 2003) การทําความเขาใจพฤติกรรมการปองกันโรคอวน รวมทั้งศึกษา
ปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนในเด็กจะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหสามารถ
พัฒนาโปรแกรมที่มีประสิทธิผลในการปองกันโรคอวน ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคอวนและภาวะโภชนาการของเด็กมีทั้ง
ปจจัยทางจิต ไดแก ความเชื่อ เจตคติ แรงจูงใจ เชน มีเจตคติวาคนอวนคือคนที่อยูดีกินดี มีสงาราศี
ปจจัยทางสังคม เชน พอแม เพื่อน ครู ซึ่งเปนกลุมอางอิงที่มีความสําคัญตอเด็ก นอกจากนี้ยังมี
ปจจัยอื่นๆ เชน แหลงอาหาร การไดรับขาวสาร สถานที่ออกกําลังกาย เปนตน (กุลนิตย ศักดิ์สุภา.
2547: 78 อางอิงจาก Iannotti et al. 1994; สมใจ วิชัยดิษฐ และวศินา จันทรศิริ. 2537: 80-82;
ศรีสุดา วงศวิเศษกุล. 2540: บทคัดยอ; วีณะ วีระไวทยะ และสงา ดามาพงษ. 2541: 115; ณฐกร
ชินศรีวงศกุล. 2544: บทคัดยอ; นุชนาถ สุขาวดี. 2548: 82-83)
ในตางประเทศมีงานวิจัยมากมายที่ทําการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวน
ในเด็กโดยใชทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร แตทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับวามีความสอดคลองและ
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เหมาะสมที่จะใชอธิบาย ทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนในเด็ก ทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned
Behavior) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน กลาววา การกระทําพฤติกรรมของบุคคลเปนผลรวมกันของ
เจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม นอกจากนี้ ยังมีตัวแปรเจตคติตอพฤติกรรม
การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมโดยผานตัวแปร
เจตนา (Ajzen. 1991: 179-211) โกดินและคอก (Courneya et al. 2000: 301 cited Godin and
Kok. 1996) ไดสรุปงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง จํานวน 18 เรื่อง พบวา เจตนา และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดรอยละ 36 นอกจากนี้ เจตคติตอ
พฤติก รรม การคล อ ยตามกลุม อ า งอิ ง และการรับ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมร ว มกั น อธิ บ ายความ
แปรปรวนของเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดรอยละ 42 แฮกเกอรและ
คณะ (Hagger et al. 2002: 3-32) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนใน
การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในเด็ก วัยรุน และผูใหญ จํานวน 72 เรื่อง ซึ่งพบผล
การศึ ก ษาในทํ า นองเดี ย วกั น สํ า หรั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ พบวา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดรอยละ 31 – 77 และรอยละ 9 – 46
ตามลําดับ (Masalu. 2001: 435-45; Backman et al. 2002: 184-93; Conner et al. 2002: 194201; Baker et al. 2003: 189-98; Bogers et al. 2004: 157-66; Nejad et al. 2004 : 2099-131)
สําหรับประเทศไทย จากการสํารวจภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน พบวา เด็กนักเรียนที่อยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุมสาธิตพบอุบัติการณของภาวะโภชนาการเกินใน
ระดับสูง คือประมาณรอยละ 25 – 28 (จิตติวัฒน สุประสงคสิน. 2546) ซึ่งหากไมรีบควบคุมปองกัน
จะทําใหเด็กเกิดปญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวา งานวิจัยที่ใชทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรในการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค
อวน สวนใหญทําการศึกษาในวัยรุน (สนทยา มูฮําหมัด. 2544; จันทรเพ็ญ สุทธนะ. 2547; วัชรี
หิรัญพฤกษ. 2548) สวนงานวิจัยที่ศึกษาในเด็กยังมีไมมากนัก (นุชนาถ สุขาวดี. 2548) นอกจากนี้
ยังไม พบรายงานการวิจัยใดที่ ศึกษาป จจัย เชิ งสาเหตุข องพฤติกรรมการป องกันโรคอ ว นในเด็ ก
นักเรียนกลุมโรงเรียนสาธิตโดยใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะ
ศึกษาปจจัย ทํ านายพฤติ กรรมการปองกันโรคอวน ทั้ง พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในเด็กกลุมนี้ รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีมวลกาย โดยนํา
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และตัวแปรที่ไดจากการประมวลงานวิจัยตางๆ มาประยุกตเปนกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ผลการศึกษาครั้งนี้จะทําใหเห็นรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ใน
ภาพรวม อันจะนําไปสูแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการปองกันโรคอวนในเด็กที่มีประสิทธิผล
และใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กตอไป
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ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนและดัชนีมวลกาย โดยใชตัวแปรใน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับตัวแปรอื่นที่ไดจากการประมวลผลงานวิจัย มีวัตถุประสงคยอย คือ
1. เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง จากตัวแปรในทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุมอางอิง
ในการเคลื่อนไหวออกกําลัง การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และเจตนาใน
การเคลื่อนไหวออกกําลัง
2. เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภค
อาหาร การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเจตนาในการบริโภคอาหาร
3. เพื่อศึกษาปจจัยทํานายดัชนีมวลกาย จากตัวแปรพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลีย้ ง
ลูกดวยนมแม

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ จะทําใหทราบวาตัวแปรตามกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนตัวใดที่มี
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
รวมทั้งทราบปจจัยทํานายดัชนีมวลกาย ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลในการพัฒนาโปรแกรมการปองกัน
โรคอวนในเด็กที่มีประสิทธิผลตอไป

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความสามารถของตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งไดแก เจตคติ
การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูการควบคุมพฤติกรรม และเจตนาในการกระทําพฤติกรรม ในการ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนในเด็กประถมศึกษา โดยศึกษา 2
พฤติกรรมยอยคือ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวมทั้งศึกษาปจจัยทํานาย
ดัชนีมวลกาย จากตัวแปรพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนี
มวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม
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ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 แหง ไดแก สาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ จํานวน 754 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 แหง ไดแก สาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ จํานวน 231 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบดวย ตัวแปรจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และตัวแปรจาก
การประมวลผลงานวิจัย แบงประเภทเปนตัวแปรตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และตัวแปร
นอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ดังนี้
1. ตัวแปรตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก
1.1 เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1.2 การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร
1.3 การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1.4 เจตนาในการบริโภคอาหาร
1.5 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1.6 เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
1.7 การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
1.8 การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
1.9 เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
1.10 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
2. ตัวแปรนอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก
2.1 ดัชนีมวลกายของนักเรียน
2.2 ดัชนีมวลกายของบิดา
2.3 ดัชนีมวลกายของมารดา
2.4 ประวัติการเลีย้ งลูกดวยนมแม
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. เด็กประถมศึกษา
เด็กประถมศึกษา หมายถึง เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนสาธิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 3
แหง ไดแก 1)
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
2) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 3) สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิยามปฏิบัติการ
1. พฤติกรรมการปองกันโรคอวน
พฤติกรรมการปองกันโรคอวน หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่นักเรียนกระทําเพื่อปองกัน
ไมใหน้ําหนักตัวมากกวาเกณฑปกติเมื่อเทียบกับคนเพศเดียวกันและสูงเทากัน ประกอบดวย 2
พฤติกรรมยอย กลาวคือ
1) พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง หมายถึง ความถี่ของการกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย 3 พฤติกรรม คือ 1) การออกกําลังกาย
กลามเนื้อใหญอยางตอเนื่อง เชน เลนเครื่องเลนสนาม เลนบอล เลนปนปาย ถีบจักรยาน วายน้ํา
อยางนอยวันละ 30 นาที 2) การทํากิจกรรมนอกเหนือจากการออกกําลังกายกลามเนื้อใหญ ที่ทําให
รางกายรูสึกเหนื่อย มีเหงื่อ หรือ หัวใจเตนเร็วขึ้น ในยามวาง เชน ชวยพอแมทํางานบาน วิ่งเลน
เตนรํา และ เลนกีฬา เปนตน 3) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอยูกับที่ เชน การดูโทรทัศน นั่งฟงเพลง
เลนเกมคอมพิวเตอร เปนเวลานานๆ ตัวแปรนี้สามารถวัดไดโดยใชแบบสอบถามการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยประยุกตแบบสอบถามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังจาก
งานวิจัยตางๆ (นุชนาถ สุขาวดี. 2548: 115; วัชรี หิรัญพฤกษ. 2548: 125-6; Tharntip Mahawana.
2005: 68; Baker et al. 2003: 192) การวัดทําโดยใหผูตอบระบุวา ในรอบ 2 สัปดาหที่ผานมา
ตนเองไดทําหรือไมทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังบอยเพียงใด ตั้งแตไมเคยทําเลย ไปจนถึง
ทําทุกวัน มีคะแนนระหวาง 1 ถึง 7 ตามลําดับ ผูที่ไดคะแนนสูงแสดงวาเปนผูที่มีพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังดีกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
2) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง ความถี่ของการกระทําพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย 3 พฤติกรรม คือ 1) การรับประทานผักและผลไมในปริมาณ
มาก 2) การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ 3) การหลีกเลี่ยงของหวานหรือเครื่องดื่มที่มี
น้ําตาลเปนสวนประกอบ ตัวแปรนี้สามารถวัดไดโดยใชแบบสอบถามการบริโภคอาหาร ซึ่งผูวิจัย
สรางขึ้นโดยประยุกตแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากงานวิจัยตางๆ (นุชนาถ สุขาวดี.
2548: 115; วัชรี หิรัญพฤกษ. 2548: 125-6; Coner et al. 2002: 196; Baker et al. 2003: 192)
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การวัดทําโดยใหผูตอบระบุวา ในรอบ 2 สัปดาหที่ผานมาตนเองไดบริโภคอาหารบอยเพียงใด ตั้งแต
ไมเคยรับประทานเลย จนถึง รับประทานทุกวัน มีคะแนนระหวาง 1 ถึง 3 ตามลําดับ ผูที่ไดคะแนน
สูงแสดงวาเปนผูที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
2. ดัชนีมวลกายของนักเรียน (Body Mass Index: BMI)
ดัชนีมวลกาย หมายถึง อัตราสวนของน้ําหนักตอสวนสูงตามอายุและเพศที่ใชในการประเมิน
โรคอวน คํานวณโดยใชน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม หารดวยสวนสูงเปนเมตรยกกําลังสอง เปรียบเทียบ
คา BMI ที่ไดกับกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตตามมาตรฐานดัชนีมวลกายตามอายุและ
เพศ (BMI-for-age) สําหรับเด็กอายุ 2 – 20 ป (CDC. 2005) ถา BMI มากกวาหรือเทากับเปอรเซ็น
ไทลที่ 85 ของเด็กเพศเดียวกันซึ่งมีอายุเทากัน หมายถึง มีความเสี่ยงตอภาวะน้ําหนักเกิน (At risk
of overweight) และ ถาดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับเปอรเซ็นไทลที่ 95 ของเด็กเพศเดียวกัน
ซึ่งมีอายุเทากัน หมายถึง มีภาวะน้ําหนักเกิน (Overweight)
3. เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
เจตคติ ต อ พฤติ ก รรมการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง หมายถึ ง ความรู สึ ก เชิ ง ประเมิ น ค า ทั้ ง
ทางบวกและทางลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง วัดโดย
ใชมาตรจําแนกความหมายซึ่งใชคําคุณศัพทขั้วคูตามแบบของออสกูดและคณะ คําตอบแตละขอมี
คะแนนระหวาง -2 ถึง +2 ผูที่ไดคะแนนเปนบวกมากแสดงวามีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง
4. เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง ความรูสึกเชิงประเมินคาทั้งทางบวกและ
ทางลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร วัดโดยใชมาตรจําแนก
ความหมายซึ่งใชคําคุณศัพทขั้วคูตามแบบของออสกูดและคณะ คําตอบแตละขอมีคะแนนระหวาง -2
ถึง +2 ผูที่ไดคะแนนเปนบวกมากแสดงวามีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
5. การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง หมายถึง การที่นักเรียนรับรูวา บุคคล
ที่มีความสําคัญตอเขาสวนมากไดกระทํา หรือตองการใหเขากระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง วัดโดยใชมาตรประเมินคา 5 ระดับที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดในการสราง
แบบวัดการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรงของไอเซ็น (Ajzen. 2002: 6) คําตอบแตละขอมีคะแนน
ตั้งแต -2 จนถึง +2 ผูที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่คลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
มากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
6. การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร
การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร หมายถึง การที่นักเรียนรับรูวา บุคคลที่มี
ความสําคัญตอเขาสวนมากไดกระทํา หรือตองการใหเขากระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมการบริโภค
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อาหาร วัดโดยใชมาตรประเมินคา 5 ระดับที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดในการสรางแบบวัดการคลอย
ตามกลุมอางอิงทางตรงของไอเซ็น (Ajzen. 2002: 6) คําตอบแตละขอมีคะแนนตั้งแต -2 จนถึง +2 ผู
ที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่คลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหารมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
7. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง หมายถึง ความคิดของนักเรียนใน
การประเมินความยากงายที่จะกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และความเชื่อวาสามารถ
ควบคุมการทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดมากนอยเพียงใด วัดโดยใชมาตรประเมินคา 5
ระดับที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดในการสรางแบบวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมทางตรงของ
ไอเซ็น (Ajzen. 2002: 7) คําตอบแตละขอมีคะแนนตั้งแต -2 จนถึง +2 ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวา
มีการรับรูวาตนสามารถควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
8. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง ความคิดของนักเรียนในการ
ประเมินความยากงายที่จะกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และความเชื่อวาสามารถควบคุม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไดมากนอยเพียงใด วัดโดยใชมาตรประเมินคา 5 ระดับที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จากแนวคิดในการสรางแบบวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมทางตรงของไอเซ็น (Ajzen. 2002: 7)
คําตอบแตละขอมีคะแนนตั้งแต -2 จนถึง +2 ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีการรับรูวาตนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
9. เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง หมายถึง ความตั้งใจ ความพยายาม และการวางแผน
ของนั ก เรี ย นที่ จ ะกระทํ า หรื อ ไม ก ระทํ า พฤติ ก รรมการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังที่ไดนิยามไวในขอ 1 วัดโดยใชมาตรประเมินคา 5 ระดับที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากแนวคิดในการสรางแบบวัดเจตนาในการกระทําพฤติกรรมของไอเซ็น (Ajzen. 2002: 4)
มีคะแนนตั้งแต -2 จนถึง +2 ผูที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่มีเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
มากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
10. เจตนาในการการบริโภคอาหาร
เจตนาในการการบริโภคอาหาร หมายถึง ความตั้งใจ ความพยายาม และการวางแผนของ
นักเรียนที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไดนิยามไวในขอ 1 วัดโดยใชมาตรประเมินคา 5 ระดับที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด
ในการสรางแบบวัดเจตนาในการกระทําพฤติกรรมของไอเซ็น (Ajzen. 2002: 4) มีคะแนนตั้งแต -2
จนถึง +2 ผูที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่มีเจตนาในการบริโภคอาหารมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
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11. ดัชนีมวลกายของบิดา
ดัชนีมวลกายของบิดา หมายถึง อัตราสวนของน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมตอสวนสูงเปนเมตร
ยกกําลังสอง ถาดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัมตอตารางเมตร หมายถึง เปนโรคอวน
12. ดัชนีมวลกายของมารดา
ดัชนีมวลกายของมารดา หมายถึง อัตราสวนของน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมตอสวนสูงเปนเมตร
ยกกําลังสอง ถาดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 25 กิโลกรัมตอตารางเมตร หมายถึง เปนโรคอวน
13. ประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม หมายถึง ระยะเวลาที่เลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว
ตั้งแตแรกคลอด โดยระยะเวลานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเริ่มใหนมผสมลูกครั้งแรก แบงเปน 3 กลุม คือ
1) ไมเคยเลี้ยงลูกดวยนมแมเลย
2) เลี้ยงลูกดวยนมแมเปนระยะเวลา 1-3 เดือน
3) เลี้ยงลูกดวยนมแมเปนระยะเวลา 4 เดือนขึ้นไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย นี้ พั ฒ นามาจากแนวคิ ด ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผนของไอเซ็ น
(Ajzen and Fishbein. 1980; Ajzen. 1991; Ajzen. 2002) ในการอธิบายและทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันโรคอวน 2 พฤติกรรมคือ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร โดยศึกษาตัวแปรตามกรอบทฤษฎีซึ่งประกอบดวย เจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุม
อางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ที่สงผานเจตนาในการทํานายพฤติกรรม และศึกษา
เจตนาและการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ที่สงผลโดยตรงในการทํานายพฤติกรรม นอกจากนี้ จาก
แนวคิดงานวิจัยของ เซจแวคซ และคณะ (Ajzen and Fishbein. 1980: 101-12 cited Sejwacz et
al. 1977) รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรคอวนในเด็กทั้งในและ
ตางประเทศ งานวิจัยนี้จึงศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกรอบทฤษฎีและตัวแปรนอกกรอบทฤษฎีที่มี
ตอดัชนีมวลกาย โดยตัวแปรภายในกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่ศึกษา คือ พฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สวนตัวแปรนอกกรอบทฤษฎี คือ ดัชนีมวล
กายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งความสัมพันธของตัว
แปรตางๆ ในการทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนและดัชนีมวลกาย แสดงดังภาพประกอบ 1
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เจตคติตอพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง
การคลอยตามกลุมอางอิง
ในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง

เจตนาในการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง

พฤติกรรมเคลื่อนไหว
ออกกําลัง

การรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง

การเลี้ยงลูกดวยนมแม

เจตคติตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร

ดัชนีมวลกายของมารดา

การคลอยตามกลุมอางอิง
ในการบริโภคอาหาร

ดัชนีมวลกายของบิดา

เจตนาในการ
บริโภคอาหาร

ดัชนีมวลกาย
ของนักเรียน

พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร

การรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร

ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ในการทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวน
และดัชนีมวลกาย
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สมมติฐานการวิจัย
1. เจตคติ ต อ พฤติ ก รรมการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง การคล อ ยตามกลุ ม อ า งอิ ง ในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังจะสามารถรวมกัน
ทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังได
2. เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง จะสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังได
3. เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร
และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะสามารถรวมกันทํานายเจตนาในการบริโภค
อาหารได
4. เจตนาในการบริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะ
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได
5. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนีมวลกายของ
บิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม จะสามารถรวมกันทํานายดัชนีมวล
กายของนักเรียนได

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ความหมาย ความสําคัญ และสถานการณของโรคอวนในเด็ก
สาเหตุและแนวคิดในการปองกันโรคอวน
พฤติกรรมการปองกันโรคอวน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและปจจัยในการปองกันโรคอวนตามทฤษฎี
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีมวลกาย

ความหมาย ความสําคัญ และสถานการณของโรคอวนในเด็ก
สถานการณของโรคอวนในเด็ก
องคการอนามัยโลกไดประกาศในป ค.ศ. 1997 วาขณะนี้โรคอวนไดระบาดไปทั่วโลกใน
หลายประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา (พิภพ จิรภิญโญ. 2547: 164)
สํ า หรั บ ประเทศไทย ผลการสํ า รวจภาวะโภชนาการเกิ น ในเด็ ก นั ก เรี ย นระดั บ อนุ บ าลและ
ประถมศึกษาทั่วประเทศในป พ.ศ.2543 – 2547 พบภาวะโภชนาการเกินรอยละ 13.6, 12.3, 12.9,
13.4 และ 12.8 ตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 1 (กรมอนามัย. 2549) จํานวนเด็ก
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและโรคอวนมีความแตกตางกันตามพื้นที่และประเภทของโรงเรียน
นอกจากนี้ ยังพบมากในเด็กนักเรียนที่อยูในโรงเรียนเอกชนหรือในเขตเมืองมากกวาเด็กนักเรียนที่
อยูในโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนในเขตชนบท (Vongsvat Kosulwat. 2002: 186) ซากาโมโต และ
คณะ (Sakamoto et al. 2001) ไดศึกษาความชุกของโรคอวนในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 และ 3 ของโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดสระบุรี จํานวน 1,157 คน พบวา เด็กนักเรียนที่อยูใน
เขตเมืองและเขตชนบทเปนโรคอวนรอยละ 22.7 และ รอยละ 7.4 ตามลําดับ จากการศึกษาความชุก
ของโรคอวนในเด็กนักเรียนเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน จํานวน 864 คน ซึ่งมีอายุระหวาง 7 – 9
ป พบวา เด็กนักเรียนกลุมนี้เปนโรคอวนรอยละ 10.8 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคอวนระหวาง
โรงเรียน 3 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสาธิต พบวา เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสาธิตเปนโรคอวนมากที่สุด (รอยละ 18.1) และเด็กนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเปนโรคอวน
นอยที่สุด (รอยละ 8.3) (Langendijk et al. 2003: 66-72) นอกจากนี้ จิรภิญโญ และคณะ (Pipop
Jirapinyo et al. 2005: 829-32) ศึกษาอุบัติการณของโรคอวนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สระบุรี และ สกลนคร จํานวนทั้งหมด 1,331 คน โดยการติดตาม
เปนระยะในน้ําหนักตัวและสวนสูง พบวา ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อุบัติการณของโรคอวนในเด็ก
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นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สระบุรี และ สกลนคร เทากับ รอยละ 16, 23 และ 4 ตามลําดับ
และเมื่อเด็กกลุมนี้อยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ความชุกของโรคอวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 31, 30
และ 9 ตามลําดับ และขอมูลลาสุดจากการสํารวจภาวะโภชนาการในกลุมเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ป
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 884 คน ในป พ.ศ. 2547 พบวา มีเด็กอยูในภาวะอวน เริ่มอวน และ
ทวม รวมกันคิดเปนรอยละ 19.9 (กรมอนามัย. 2548) จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา
ปจจุบันภาวะโภชนาการเกินและโรคอวนยังคงเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญของประเทศทั้งในกรุงเทพ
และตางจังหวัด
ตาราง 1 รอยละของภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาแยก
ตามภาค
รอยละของภาวะโภชนาการเกิน
ป พ.ศ. จํานวน ประเทศ กทม. ภาค ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต
จังหวัด
กลาง
เฉียงเหนือ
2543
12
13.6
16.9
11.5
14.0
14.6
2544
65
12.3
13.3
11.7
13.4
10.4
2545
37
12.9
13.7
10.7
13.2
12.1
2546
47
13.4
14.6
12.7
13.2
11.8
2547
15
12.8
ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2549
ความหมายและวิธีการประเมินโรคอวน
มีผูใหความหมายของโรคอวนไวหลายทาน เชน พิภพ จิรภิญโญ (2547: 169) กลาววา โรค
อวน คือ ภาวะที่ไขมันสะสมในเนื้อเยื่อไขมันมากกวาปกติจนเปนอันตรายตอสุขภาพ ในขณะที่ภาะ
น้ําหนักเกิน (overweight) หมายถึงภาวะที่มีน้ําหนักเกินกวามาตรฐานเนื่องจากมีไขมันมาก อุมาพร
สุทัศนวรวุฒิ (2540: 270) ใหความหมายไวในทํานองเดียวกัน โดยกลาววา โรคอวน (Obesity)
หมายถึงภาวะที่รางกายสะสมไขมันไวมากกวาปกติ สวนภาวะน้ําหนักเกิน (Overweight) หมายถึง
น้ําหนักมากกวาเกณฑปกติของคนเพศเดียวกัน สูงเทากัน คนที่มีน้ําหนักมากเพราะมีโครงกระดูก
ใหญและกลามเนื้อมากกวาปกติไมถือวาเปนโรคอวน นอกจากนี้ กรมอนามัย (2549) ใหความหมาย
วา โรคอวนในเด็ก หมายถึงโรคที่เกิดขึ้นจากการไดรับอาหารมากเกินไป ทําใหมีน้ําหนักมากไม
เหมาะสมกับสวนสูง จากความหมายที่มีผูกลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา โรคอวน หมายถึงภาวะที่
รางกายมีไขมันหรื อน้ําหนักตัวมากกวาปกติเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ปจจุบันมีเกณฑที่ใ ช
จํ า แนกโรคอ ว นในเด็ ก อยู ห ลายวิ ธี ซึ่ ง วิ ธี วิ นิ จ ฉั ย ว า เด็ ก เป น โรคอ ว นที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การวั ด
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(Anthropometry) ไดแก การชั่งน้ําหนัก การวัดสวนสูง และการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง
โดยมีหลักเกณฑวินิจฉัย ดังนี้คือ (อุมาพร สุทัศนวรวุฒิ. 2540: 270-271)
1) น้ําหนักตอสวนสูง (Weight-for-height) มากกวารอยละ 120 ของเปอรเซนไทลที่
50 ของน้ําหนักเพศเดียวกันซึ่งมีสวนสูงเทากัน หรือมากกวา median + 2SD หรือมากกวาเปอรเซน
ไทลที่ 97 ของน้ําหนักเด็กเพศเดียวกันซึ่งมีสวนสูงเทากัน กรมอนามัย (2543) ไดจัดทําตารางแสดง
เกณฑอางอิงการเจริญเติบโตน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงแบงตามเพศ (สําหรับเด็กอายุ 2 – 18 ป)
เพื่อใชในการประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก โดยแบงเปน 6 ระดับ คือ
ตาราง 2 เกณฑอางอิงการเจริญเติบโตน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง
น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง
ภาวะโภชนาการ
< -2 SD
ผอม
-2 SD ถึง < -1.5 SD
คอนขางผอม
-1.5 SD ถึง +1.5 SD
สมสวน
> +1.5 SD ถึง +2 SD
ทวม
> +2 SD ถึง +3 SD
เริ่มอวน
> +3 SD
อวน
ที่มา: กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2543
2) ความหนาของไขมันใตผิวหนัง (Skinfold thickness) มากกวาเปอรเซนไทลที่ 85
ของเพศเดียวกันซึ่งอายุเทากัน ความหนาของไขมันใตผิวหนังสามารถใชเปนตัวบงชี้ปริมาณไขมัน
ในรางกายได ซึ่งในเด็กพบวาความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณไตรเซ็บ (Tricep)
และ
สับสแคปูลา (Subscapular) เปนดัชนีที่ดีมาก อยางไรก็ตามการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง
จําเปนตองใชเครื่องมือโดยเฉพาะ ดังนั้น ในทางปฏิบัติทั่วไปจึงใชไมบอยเทาน้ําหนักและสวนสูง แต
ถาสามารถวัดไดก็จะชวยใหวินิจฉัยโรคอวนไดแนนอนขึ้น
3) ดัชนีมวลกาย (Body mass index: BMI) มากกวาคาปกติ ซึ่งคาปกติของ BMI
แตกตางกันในแตละอายุและแตละเพศ การใช BMI จึงยังมีขอโตแยงเกี่ยวกับเกณฑตัดสิน อยางไรก็
ตาม องคกรควบคุมและปองกันโรคเรื้อรัง (Centers for disease control and prevention: CDC)
รวมกับสํานักงานสถิติเพื่อสุขภาพแหงชาติ (the National center for health statistics: NCHS)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรวมกันจัดทํากราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตตามมาตรฐานดัชนี
มวลกายตามอายุ (BMI-for-age) สําหรับเด็กอายุ 2-20 ป โดยแบงเปน 4 ระดับ คือ (CDC. 2005)
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ตาราง 3 เกณฑอางอิงการเจริญเติบโตตามมาตรฐานดัชนีมวลกายตามอายุ
ระดับเปอรเซ็นไทลของ BMI
ภาวะโภชนาการ
น้ําหนักต่ํากวาปกติ
< เปอรเซ็นไทลที่ 5
น้ําหนักปกติ
≥ เปอรเซ็นไทลที่ 5 ถึง < เปอรเซ็นไทลที่ 85
มีความเสี่ยงตอภาวะน้ําหนักเกิน
≥ เปอรเซ็นไทลที่ 85 ถึง < เปอรเซ็นไทลที่ 95
มีภาวะน้ําหนักเกิน
≥ เปอรเซ็นไทลที่ 95
ที่มา: CDC. 2005
พิภพ จิรภิญโญ (2547: 169-171) ไดแนะนําใหใช BMI ในการประเมินภาวะอวนใน
เด็ ก และวั ย รุ น เนื่ อ งจากมี ค วามสั ม พั น ธ ดี กั บ การวั ด มวลไขมั น ทํ า ให ส ามารถใช ดั ช นี ตั ว เดี ย ว
วินิจฉัยโรคอวนตั้งแตเด็กตลอดจนวัยรุนและผูใหญ สอดคลองกับองคกรจัดการโรคอวนสากล (the
International Task Force on Obesity) องคกรควบคุมและปองกันโรคเรื้อรัง (CDC) และองคกร
การศึกษาโรคเด็กแหงสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics: AAP) ซึ่งแนะนําใหใช
BMI เปนเกณฑในการคัดกรองภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนในเด็กอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไป เนื่องจาก
เปนวิธีที่ถูกตองและทําไดงาย (Strauss. 1999: 5-29; Dietz and bellizzi. 1999: 123S-5S; Sidik
and Ahmad. 2004: 13-22; CDC. 2005)
นอกจากการวินิจฉัยโรคอวนดวยวิธีการวัดสวนตางๆ ของรางกายแลว ยังมีวิธีอื่นๆ
อีก เชน ในเด็กบางคนเพียงแคมองดูก็สามารถบอกไดแลววาอวน นอกจากนี้ ยังมีวิธีการหาปริมาณ
ไขมันในรางกายดวยวิธีตางๆ เชน densitometry, K counting, total body electrical conductivity
เปนตน วิธีเหลานี้มักจะยุงยากและสิ้นเปลืองจึงไมนิยมใช
จากขอมูลขางตนอาจสรุปไดวา โรคอวน หมายถึง ภาวะที่รางกายมีไขมันหรือน้ําหนักตัว
มากกว าปกติ เ มื่อเที ย บกั บเกณฑมาตรฐาน ซึ่งเกณฑที่ ใ ชในการจําแนกโรคอว นในเด็ กมี หลาย
ประเภท คือ 1) การวัด ซึ่งประกอบดวย การเปรียบเทียบน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง การคํานวณคา
ดัชนีมวลกาย และการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง 2) การดูดวยตา 3) การหาปริมาณไขมันใน
รางกายดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยประเมินโรคอวนในเด็กโดยใช
ดัชนีมวลกายตามคําแนะนําขององคกรจัดการโรคอวนสากล (the International Task Force on
Obesity) เนื่องจากเปนวิธีที่เปนสากล ถูกตอง ทําไดงาย และเสียคาใชจายนอย

สาเหตุและแนวคิดในการปองกันโรคอวน
สาเหตุและกลไกของการเกิดโรคอวน
โรคอวนในเด็กแบงเปน 2 ประเภทคือ 1) อวนเพราะเปนโรค ซึ่งพบไดประมาณรอยละ 10
สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของฮอรโมนในรางกาย และความผิดปกติเกี่ยวกับจิตใจและอารมณ
2) อวนธรรมดา ซึ่งพบไดประมาณรอยละ 90 มีอุบัติการณสูงในทารกแรกเกิดถึง 2 ป และระยะ
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วัยรุนประมาณ 8 – 11 ป (มานะศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2529: 906-909; สุภาวดี ลิขิตมาศกุล.
2548) โรคอวนประเภทนี้เปนผลลัพธของปฏิสัมพันธที่ซับซอนระหวางพันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม
สงผลใหเกิดความไมสมดุลระหวางพลังงานที่บริโภค (Energy intake) กับพลังงานที่ใช (Energy
expenditure) โดยพันธุกรรมจะกําเนิดน้ําหนักตัว (Set point) ผานทางกลไกที่หลั่งสารออกฤทธิ์ตอ
ระบบประสาทสวนกลาง อวัยวะของระบบทางเดินอาหาร และตอมไรทอตางๆ เพื่อปรับเปลี่ยนการ
บริ โ ภคอาหารและการใช พ ลั ง งานให ม วลไขมั น อยู ใ นพิ สั ย ที่ กํ า หนดไว ข องคนๆ นั้ น ในขณะที่
สิ่งแวดลอม ไดแก วิถีชีวิตที่เลี้ยงดูเด็กและการสรางนิสัยการกิน เปนปจจัยกระตุนใหกลไกการรักษา
น้ําหนักเสียสมดุล (พิภพ จิรภิญโญ. 2547: 164-165) สวนอุมาพร สุทัศนวรวุฒิ (2540: 271)
กลาวถึงการเสียสมดุลของกลไกการรักษาน้ําหนักอันนําไปสูโรคอวนวา เมื่อพลังงานที่รางกายไดรับ
จากอาหารมากกวาพลังงานที่ใช ไมวาจะเกิดจากกินมากหรือใชพลังงานนอย หรือทั้ง 2 อยาง
รวมกันก็ตาม พลังงานสวนที่เหลือใชจะสะสมเปนไขมัน ถารางกายไดรับพลังงานมากเกินความ
ตองการนานวันก็จะมีไขมันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนโรคอวน นอกจากนี้เซลลไขมันยังสามารถ
เพิ่มขนาดและเพิ่มจํานวนไดเมื่ออวนมากขึ้น จากการศึกษาตางๆ พบวาเด็กและผูใหญที่อวนมีเซลล
ไขมันขนาดใหญและมีจํานวนมากกวาคนปกติ
แมวายีนหรือกรรมพันธุจะมีสวนเกี่ยวของกับโรคอวน แตเนื่องจากปจจุบันสิ่งแวดลอมและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไป มีการใชเครื่องทุนแรง อุปกรณอํานวยความสะดวก และ
อุปกรณสรางความบันเทิง เชน โทรทัศน เครื่องเลนวีซีดี คอมพิวเตอร เปนตน ประกอบกับความ
นิยมในอาหารจานดวนเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหปจจัยดานสิ่งแวดลอมกลายเปนสาเหตุสําคัญของโรค
อวนในเด็ก พิภพ จิรภิญโญ (2547: 166) กลาววา ปจจัยทางพันธุกรรมไมนาจะทําใหมีเด็กอวนเพิ่ม
มากขึ้นเปนหลายเทาในชวงเวลาเพียงสองทศวรรษดังที่เปนอยูนี้ได ปจจัยดานสิ่งแวดลอมจึงมี
บทบาทสําคัญยิ่ง เชนเดียวกัน กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 51) กลาววา ปญหาความอวนของเด็ก
ในปจจุบันแตกตางไปจากอดีต เนื่ องจากนิ สัยการกินรวมถึงวิธีการเลี้ยงดูเด็กเปลี่ยนไป ณฐกร
ชินศรีวงศกุล (Natakorn Chinsriwongkul. 2001: Abstract) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน จํานวน 397 คน ในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบวา รอยละ 68.8 รับประทาน
อาหารปริมาณมากที่สุดในมื้อเย็น และรอยละ 81.6 รับประทานอาหารมากกวา 3 มื้อตอวัน จากการ
สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารเด็กวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร พบวา เด็กไดรับโปรตีนมากเกิน
ความตองการถึงรอยละ 162.7 บริโภคอาหารเชาทุกวันรอยละ 70.9 มีการบริโภคอาหารจานดวน
แบบตะวันตกถึงรอยละ 92.5 บริโภคขนมขบเคี้ยวและดื่มน้ําอัดลมเกือบทุกวันรอยละ 32.8 และทุก
วันรอยละ 26 แตมีการบริโภคผักและผลไมรวมกันเพียงวันละ 74 กรัม (กรมอนามัย. 2549) ในขณะ
ที่ผลการสํารวจภาวะสุขภาพประชากรไทยในป พ.ศ. 2539 แสดงใหเห็นวาหนึ่งในสี่ของเด็กกอนวัย
เรียนและครึ่งหนึ่งของเด็กวัยเรียนดูโทรทัศนมากกวาวันละ 2 ชั่วโมง และรอยละ 86 ออกกําลังกาย
นอกบานนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน นอกจากเปนดัชนีทางออมของการไมเคลื่อนไหวออกกําลังกาย
แลว การดูโทรทัศนยังสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคของขบเคี้ยวที่อุดมดวยแปงและไขมัน (พิภพ
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จิรภิญโญ. 2547: 166) สอดคลองกับ การศึกษาการใชพลังงานของเด็กซึ่งพบวา ในเด็กอายุ 0-3 ป
ใชพลังงานนอยกวาที่มีการแนะนําโดยองคการอนามัยโลกถึงรอยละ 15 และในเด็กอายุ 4-6 ป ใช
พลังงานนอยกวาที่มีการแนะนําไวถึงรอยละ 25 (อารยา ถาวรชัย. 2545: 17-19) นอกจากนี้ จิรภา
นาคณาคุปต (Chirapa Nakhanakhup. 1999: Abstract) ซึ่งศึกษากิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย
และการใชพลังงานในเด็กที่อวนและไมอวนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหวาง 9-12 ป จํานวน 47
คน พบวา เด็กทั้งสองกลุมมีการบริโภคอาหารในสัดสวนที่เปนคารโบไฮเดรทสูง ระดับการมีกิจกรรม
ของรางกายในเด็กอวนและไมอวน เทากับ 1.48±0.17 และ 1.51±0.22 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาคาที่
องคการอนามัยโลกกําหนดคือ 1.7
จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา โรคอวนมีสาเหตุมาจากทั้ง
พันธุกรรมและสิ่ งแวดลอ มซึ่งไดแก การบริโภคอาหาร และกิ จกรรมทางกาย แตปจจุ บัน พบว า
สิ่งแวดลอมเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหกลไกการรักษาน้ําหนักของรางกายเสียสมดุล โดยเด็กวัยเรียนมี
การบริโภคอาหารจานดวน อาหารจําพวกแปง ขนมขบเคี้ยว และน้ําอัดลมในสัดสวนที่สูง แตกลับมี
การบริโภคผักและผลไมในปริมาณนอย นอกจากนี้ ยังมีระดับการเคลื่อนไหวออกกําลังนอยกวา
เกณฑที่องคการอนามัยโลกแนะนํา ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้อาจนําไปสูโรคอวนไดถาไมมีการควบคุม
และปองกัน
แนวคิดในการปองกันโรคอวนในเด็ก
บูชารด (ปยะนุช รักพาณิชย. 2544: 126 อางอิงจาก Bouchard. 1995: S10-3) กลาววา
คนที่มีปจจัยทางพันธุกรรมวามีโอกาสอวนนั้น ในความเปนจริงการควบคุมอาหารและการมีกิจกรรม
ทางกายจะมีสวนทําใหคนคนนั้นไมอวนได โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีการควบคุมสิ่งแวดลอมในขณะที่
รางกายมีการเจริญเติบโต เพราะเปนชวงที่จํานวนเซลลไขมันในรางกายมีโอกาสที่จะสรางจํานวน
เพิ่มมากขึ้น มีงานวิจัย ตางประเทศที่พบว าแมจะเปนฝาแฝดเหมือน แตเมื่ออยูในสิ่งแวดลอมที่
ตางกันก็ยังมีความแตกตางกันในเรื่องความอวน เขาจึงไดสรุปวา ภาวะน้ําหนักเกินหรืออวนนั้น แม
จะมีอิทธิพลมาจากปจจัยทางพันธุกรรมอยู แตปจจัยทางสิ่งแวดลอม ไดแก วัฒนธรรมการบริโภค
และการมีกิจกรรมทางกายนั้นมีอิทธิพลมากกวา ดังนั้น ความอวนและน้ําหนักเกินจึงเปนสิ่งปองกัน
ได ประกอบกับการรักษาเด็กและวัยรุนที่เปนโรคอวนยังไมคอยประสบความสําเร็จมากนัก เนื่องจาก
คนที่อวนตั้งแตเด็กเซลลไขมันจะเพิ่มทั้งจํานวนและขยายขนาด การลดความอวนจะเปนเพียงการ
ลดขนาดของเซลลไขมันแตจํานวนของเซลลไขมันยังคงที่ ดังนั้นคนที่อวนตั้งแตเด็กจึงลดน้ําหนักลง
สูน้ําหนักพอดีไดยากและมีโอกาสที่จะอวนอีกไดงาย การปองกันเพื่อไมใหเด็กอวนจึงเปนวิธีการที่ดี
ที่สุด (Story et al. 2003; กุลนิตย ศักดิ์สุภา. 2547: 20 อางอิงจาก ดุษณี สุทธิปรียาศรี. 2532;
จันทฑิตา พฤกษานานนท. 2545) นวลอนงค (2546) กลาววา การปองกันโรคอวนควรทําตั้งแตเด็ก
เพราะการปองกันไมใหเด็กอวนเทากับเปนการลดจํานวนประชากรผูใหญอวน
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การป องกั น โรคอ ว นทํ าได ห ลายระดับ ตั้ง แตก ารป อ งกั น โรคอว นสํ าหรั บ ทุ ก คนในชุมชน
(Universal/public health prevention) การปองกันโรคอวนในกลุมประชากรที่มีความเสี่ยง
(Selective prevention) และการปองกันผูที่อวนแลวไมใหอวนมากขึ้น (Targeted prevention) โดย
วัตถุประสงคในการปองกันโรคอวนมี 3 ประการ ไดแก 1) ปองกันการเกิดโรคอวนในคนที่มีน้ําหนัก
ปกติ 2) ปองกันคนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑไมใหเปนโรคอวน และ 3) ปองกันการกลับไปอวนใหมของ
ผูที่ลดความอวนไดแลว (พรฑิตา ชัยอํานวย. 2545 อางอิงจาก WHO. 2000) องคการอนามัยโลกได
ใหหลักการสําคัญในการปองกันโรคอวนในเด็กไว 2 ประการ ไดแก 1) การเพิ่มการใชพลังงาน โดย
การออกกําลังกาย หรือทํากิจกรรมตางๆ ที่ตองใชพลังงาน (Physical activity) และ ลดพฤติกรรมอยู
กับที่ เชน การดูทีวี การเลนเกมคอมพิวเตอร (Physical inactivity) และ 2) การบริโภคอาหารให
ถูกตองตามหลักโภชนาการ (Healthy eating) โดยการเพิ่มการรับประทานผัก ผลไม หลีกเลี่ยง
อาหารไขมันและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน (Story et al. 2003 อางอิงจาก WHO. 1997; WHO. 2003)
สอดคลองกับนวลอนงค (2546) ซึ่งไดเสนอแนวทางปฏิบัติในการปองกันโรคอวนสําหรับเด็กวัยเรียน
และเด็กวัยรุนไวหลายประการ ไดแก 1)
ไมควรกินอาหารรวมกับการทํากิจกรรมอื่นๆ เชน
ดู โ ทรทั ศ น อ า นหนั ง สื อ เพราะอาจทํ า ให ลื ม ความอิ่ ม และกิ น อาหารมากเกิ น ความต อ งการได
2) กินอาหารใหตรงเวลาเพื่อขจัดความเครียดจากความหิว 3) ควรกินอาหารพรอมกันทั้งครอบครัว
เทาที่จะทําได 4) หลีกเลี่ยงการดื่มน้ําอัดลม น้ําหวาน และของจุบจิบที่ทําจากแปงและน้ําตาล
5) ควรลดการกินอาหารนอกบาน เพราะอาหารตามรานอาหารมักมีไขมันสูงและปริมาณที่เสิรฟ
คอนขางมาก ทําใหรางกายไดรับอาหารมากเกินไป 6) ใหเด็กไดมีสวนรวมในกระบวนการซื้อและ
เตรียมอาหาร ซึ่งจะเปนชวงที่เหมาะในการสอนและใหความรูเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ 7) ทํา
ความเขาใจและใหความรูดานโภชนาการแกเด็ก พรอมทั้งฝกใหเด็กรูจักน้ําหนักตัวที่เหมาะสม และ
เฝาระวังน้ําหนักของตัวเอง 8) ควรลดเวลาการนั่งดูโทรทัศน วีดีโอ หรือเลนเกมคอมพิวเตอร และจัด
ใหกิจกรรมการเคลื่อนไหวเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเด็ก ผูปกครองควรสงเสริมใหเด็กมี
กิจกรรมการออกกําลังกายกลามเนื้อใหญใหมาก เชน ใหเลนเครื่องเลนสนาม เลนบอล เลนปนปาย
นาที (กุ ล ยา
ถีบ จั ก รยาน ว า ยน้ํ า และควรมี โ อกาสออกกํา ลั ง กายเต็ม ที่ ทุก วั น วั น ละ 30
ตันติผลาชีวะ. 2548) โดยที่พอแมและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวควรเขามามีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมตางๆ ดวย
จากการทบทวนเอกสารดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา โรคอวนในเด็กสามารถปองกัน
ได และการปองกันไมใหเกิดโรคอวนเปนวิธีการที่ไดผลมากกวาการรักษา การปองกันโรคอวนทําได
3 ระดับ คือ การปองกันโรคอวนสําหรับทุกคนในชุมชน การปองกันโรคอวนในกลุมประชากรที่มี
ความเสี่ยง และการปองกันผูที่อวนแลวไมใหอวนมากขึ้น โดยหลักการสําคัญในการปองกันโรคอวน
มี 2 ประการคือ เพิ่มการเผาผลาญพลังงานโดยการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
รางกาย และลดการนําเขาของพลังงาน โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนและหลีกเลี่ยง
การรับประทานอาหารที่ใหพลังงานสูง
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พฤติกรรมการปองกันโรคอวน: ความหมาย และวิธีการวัด
ในประเทศไทย งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาพฤติกรรมปองกันโรคอวนในเด็กมีไมมาก
นัก เชน นุชนาถ สุขาวดี (2548) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคอวนของนักเรียนประถมศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน
398 คน โดยวัดพฤติกรรมการปองกันโรคอวนเปน 2 ตัวแปร คือ 1) การรับประทานอาหาร ซึ่ง
หมายถึง การรูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา ถูกสัดสวน ครบถวนตามหลักโภชนาการ และ
2) การออกกําลังกาย หมายถึง การทําใหรางกายรูสึกเหนื่อยโดยทําใหหัวใจเตนเร็วและแรงขึ้นกวา
ปกติประมาณเทาตัวหรือเกือบเทาตัว เปนเวลาติดตอกันอยางนอย 20 นาที และในสัปดาหหนึ่งควร
ทําใหไดอยางนอย 3 – 4 วัน จากนิยามปฏิบัติการเชนนี้ นุชนาถ สุขาวดี (2548) ไดสรางเครื่องมือ
วัดพฤติกรรมการปองกันโรคอวนเปนมาตราประเมินคา 3 ระดับ ซึ่งประกอบดวยขอความ 13 ขอ
(คาอัลฟา เทากับ 0.77) นอกจากนี้ จันทรเพ็ญ สุทธนะ (2547) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการกับ
ภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนกลุมสหวิทยาเขตกรุงเกษม
กรุงเทพมหานคร จํานวน 234 คน โดยนิยามพฤติกรรมการจัดการกับภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานไว
วา หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนเกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร การออกกําลังกาย การใชเวลาวาง และการลดน้ําหนัก การวัดพฤติกรรมการจัดการกับภาวะ
น้ําหนักเกินมาตรฐานในการศึกษานี้ ใชแบบสอบถามซึ่งเปนมาตราประเมินคา 3
ระดับ ซึ่ง
ประกอบด ว ยข อ ความวั ด พฤติก รรมย อ ยดา นการบริโ ภคอาหารจํ า นวน 13
ขอ ด า นการ
ออกกําลังกายและการใชเวลาวางจํานวน 5 ขอ และดานการลดน้ําหนักจํานวน 5 ขอ (คาอัลฟา
เทากับ 0.89) สวนวัชรี หิรัญพฤกษ (2548) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนของนักเรียน
วัยรุนหญิงที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาและสํานักงาน
คณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี จํานวน 390 คน โดยนิยามพฤติกรรมการ
ปองกันโรคอวนไววา หมายถึง 1) พฤติกรรมการบริโภค ซึ่งหมายถึง การแสดงออกทั้งทางดานการ
กระทํา ความคิด ความรูสึกที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การวางแผนการรับประทานอาหารที่บุคคล
ปฏิบัติเปนประจําจนเกิดความเคยชินเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ไดแก การเลือกชนิดอาหาร
จํานวนมื้อที่รับประทาน ความถี่ ในการรับประทานอาหาร และการปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหาร (การเคี้ยว การกลืน ปริมาณที่รับประทาน) 2) การใชพลังงานในชีวิตประจําวัน ซึ่งหมายถึง
การกระทํ า ที่ ต อ งใช พ ลั ง งานในการทํ า กิ จ กรรมต า งๆ ของนั ก เรี ย นหญิ ง วั ย รุ น ในแต ล ะวั น โดย
ครอบคลุมถึงการทํางาน การพักผอน และการออกกําลังกาย 3) การใชผลิตภัณฑอาหารและ/หรือ
การบริโภคยาเพื่อการควบคุมน้ําหนัก ซึ่งหมายถึง การบริโภคผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปหรือกึ่ง
สําเร็จรูปที่เปนอาหารใหพลังงานต่ํา ชวยเผาผลาญไขมันหรือเพิ่มกากใยอาหาร ชวยระบาย หรือ
การบริโภคยาที่มีสรรพคุณชวยลดหรือควบคุมน้ําหนักโดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมน้ําหนัก การวัด
พฤติกรรมการปองกันโรคอวนใชแบบสอบถามซึ่งเปนมาตราประเมินคา 5 ระดับ ประกอบดวย
ขอความวัดพฤติกรรมดานการบริโภค จํานวน 16 ขอ ดานการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน จํานวน
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6 ขอ และดานการใชผลิตภัณฑอาหารและ/หรือการบริโภคยาเพื่อการควบคุมน้ําหนัก จํานวน 8 ขอ
(คาอัลฟา เทากับ 0.85)
ในตางประเทศ เซจแวคซ และคณะ (Ajzen and Fishbein. 1980: 101-12 cited Sejwacz
et al. 1977) ไดศึกษาตัวแปรทํานายพฤติกรรมการลดน้ําหนักของนักศึกษาหญิง 88 คน ใน
มหาวิทยาลัยแมซซัชชูเซท โดยจากการศึกษานํารองในนักศึกษาหญิง 40 คน พบวา พฤติกรรมการ
ลดน้ําหนักของนักศึกษาหญิงหมายถึง 2 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ
พฤติก รรมการเคลื่ อ นไหวออกกําลั ง สํ า หรับ พฤติกรรมการรั บประทานอาหาร ประกอบดว ย 5
พฤติกรรมยอย ไดแก 1) หลีกเลี่ยงการรับประทานของหวานระหวางมื้อและในชวงเย็น 2) ลดอาหาร
ประเภทแปง 3) หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่จะทําใหรับประทานอาหารมาก เชน รานอาหาร ราน
ขนมปง 4) ลดปริมาณอาหารที่รับประทาน 5) รับประทานอาหารตรงเวลา สวนพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง ประกอบดวย 3 พฤติกรรมยอย ไดแก 1) หลีกเลี่ยงการอยูกับที่เปนเวลานานๆ
เชน การดูโทรทัศน 2) ออกกําลังกาย เชน วิ่ง อยางสม่ําเสมอ 3) เลนกีฬาเชน วายน้ํา เทนนิส ขี่
จักรยาน เปนประจํา การวัดพฤติกรรมใชแบบวัดซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับวัด
ความถี่ในการกระทําพฤติกรรม
นอกจากนี้ เบเกอร และคณะ (Baker et al. 2003: 189-98) ไดศึกษาตัวแปรที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการควบคุมน้ําหนักของเด็กวัยรุนอายุ 13 – 17 ป จํานวน 305 คน โดยศึกษา
พฤติกรรมยอย 2 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy eating) และ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง (Physical activity) สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ เบเกอร และคณะ ไดนิยามไววา หมายถึง 1) การกินผักและผลไมในปริมาณมาก 2) การ
รับประทานอาหารครบ 3 มื้อในแตละวัน 3) การรับประทานอาหารขยะ (Junk food) เชน มันฝรั่ง
ทอด ของหวาน ในปริมาณนอย 4) การรับประทานอาหารในปริมาณที่พอดี ไมมากหรือนอยเกินไป
และหยุดรับประทานทันทีเมื่อรูสึกอิ่ม 5) การรับประทานเฉพาะอาหารที่มีไขมันในปริมาณนอย สวน
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ไดนิยามไววาหมายถึง 1) การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายที่ทํา
ใหรางกายมีเหงื่อและหัวใจเตนแรงขึ้น 2) การเลือกทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวรางกายใน
ชีวิตประจําวัน เชน การเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟท 3) การเดินแทนการใชรถ 4) การเลือกทํา
กิจกรรมที่มีการใชพลังงานแทนการดูโทรทัศนหรือเลนเกมระหวางชวงเวลาวาง 5) การเลนเกมหรือ
ออกกําลังกายในชั่วโมงพลศึกษาที่โรงเรียน ซึ่งนิยามพฤติกรรมยอยเหลานี้ไดผานการตรวจสอบ
ความตรงโดยผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา และนักเรียนจากศูนยศึกษาความผิดปกติเกี่ยวกับการ
กินและน้ําหนักแหงเยล (Yale center for Eating and Weight Disorder) การวัดพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ใชแบบสอบถามซึ่งเปนแบบรายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ตนเอง (Self- report) ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา โดยมีขอความใหผูตอบระบุความถี่ของการปฏิบัติ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจํานวน 7 ขอความ (คาอัลฟา เทากับ 0.82) สวนพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกําลัง ใชแบบสอบถามการออกกําลังกายและใชเวลาวางของกอดดิ้น (Godin
Leisure-Time Exercise Questionnaire) (Baker et al. 2003 cited Godin & Shepherd. 1985) ซึ่ง
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เปนแบบสอบถามที่ใชวัดการทําหรือไมทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในเด็กวัยรุน รวมกับ
แบบรายงานพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของตนเองยอนหลัง 2 สัปดาห ซึ่งประกอบดวย
ขอความที่ใหผูตอบระบุความถี่ของการทําพฤติกรรมจํานวน 6 ขอ (คาอัลฟา เทากับ 0.88)
จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปองกันโรคอวนทั้งในและตางประเทศดังกลาว
ขางตนพอจะสรุปไดวา มีการใชคําที่แตกตางกัน ประกอบดวย พฤติกรรมการปองกันโรคอวน
พฤติกรรมการจัดการกับภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐาน พฤติกรรมการลดน้ําหนัก และพฤติกรรมการ
ควบคุมน้ําหนัก ซึ่งงานวิจัยสวนใหญทําการศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุน อยางไรก็ตาม แมวามี
การใชคําที่แตกตางกัน แตทุกงานวิจัยลวนศึกษาพฤติกรรมยอย 2 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังหรือการใชพลังงานของรางกาย สําหรับ
วิธีการวัดพฤติกรรม สวนใหญใชแบบวัดที่มีลักษณะเปนมาตรประเมินคาตั้งแต 3-7 ระดับ โดยมีคา
ความเชื่อมั่นอยูระหวาง .77-.89 ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคอวน
2 พฤติกรรม คือ 1) พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และ 2) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยมี
รายละเอียดของพฤติกรรมยอยดังตอไปนี้
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง: ความหมาย และวิธีการวัด
การเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง หรื อ กิ จ กรรมทางกาย มาจากคํ า ในภาษาอั ง กฤษ “Physical
activity” ซึ่งถือเปนหนึ่งในพฤติกรรมที่องคการอนามัยโลกไดแนะนําใหปฏิบัติเพื่อปองกันโรคอวนใน
เด็ก (Story et al. 2003 อางอิงจาก WHO. 1997; WHO. 2003) สําหรับความหมายของ พฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกําลัง มีผูใหคํานิยามไวหลากหลาย เชน ฮอฟแมนและแฮรริส (Hoffman and
Harris. 2000: 5-8) ใหความหมายไววา พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง หมายถึง กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวหรือการแสดงออกของรางกายที่มีการใชพลังงาน เปนการเคลื่อนไหวของรางกายอยาง
ตั้ ง ใจ มี เ ป า หมายที่ ชั ด เจน และการเคลื่ อ นไหวนั้ น ต อ งอยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ของจิ ต ใจ ตาม
ความหมายนี้ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังหมายรวมถึงการเลนกีฬา การออกกําลังกาย และ
การเคลื่อนตําแหนงของรางกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอยางมีเปาหมาย แตไมไดระบุปริมาณของ
การใชพลังงาน ครอฟอรดและบอลล (Crawford and Ball. 2002: S719) ไดใหคํานิยามในทํานอง
เดียวกัน โดยกลาววา การจะถือวาผูใดกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดก็ตอเมื่อบุคคลผู
นั้นไดแสดงพฤติกรรมหนึ่งหรือหลายๆ พฤติกรรม ที่สงผลใหเกิดการเผาผลาญพลังงานมากในระดับ
หนึ่ง เชน การเดินแทนการใชรถ การวิ่งเพื่อการออกกําลังกาย การเลนกีฬา การวายน้ํา การยกของ
หนักตางๆ การทําสวน และการทํางานบาน เปนตน นอกจากนี้ยังไดกลาวเพิ่มเติมวา ผูใดที่กระทํา
พฤติ ก รรมต อ ไปนี้ จั ด ว า ผู นั้ น ได ก ระทํ า พฤติ ก รรมอยู กั บ ที่ ห รื อ การเคลื่ อ นไหวน อ ย (Physical
inactivity) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคอวน พฤติกรรมเหลานี้ยกตัวอยางเชน การดู
โทรทัศน การขับรถ การนั่งอานหนังสือ และการทํางานกับคอมพิวเตอร ในประเทศไทย มีผูใหคํา
นิยามของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง หรือกิจกรรมทางรางกายไววา เปนการเคลื่อนไหว
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ของรางกายโดยใชกลามเนื้อมัดใหญๆ เชน ที่บริเวณแขน ขา หลัง ทําใหรางกายเผาผลาญพลังงาน
หรือมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติพัก (Basal level) การเคลื่อนไหวออกกําลังมีผลทําให
รางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในทันที เชน หัวใจเตนเร็วขึ้น หายใจเร็วขึ้น ความดัน
โลหิตสูงขึ้น เปนตน ในระยะยาวจะทําใหรางกายปรับตัวและสงผลดีตอสุขภาพ ซึ่งการเคลื่อนไหว
ออกกําลังนี้ไมใชแคเพียงการฝกฝนออกกําลังกายที่เปนแบบแผนเทานั้น ยังครอบคลุมถึงกิจกรรม
การเคลื่อนไหวออกกําลังที่ไมเปนแบบแผนในชีวิต (Informal exercise or lifestyle physical
activity) ประกอบดวย งานบาน (Household activity) กิจกรรมยามวาง (Leisure time activity) งาน
อาชีพ (Occupational activity) การแขงขันกีฬา (Competitive activity) และกิจกรรมนันทนาการ
(Recreational activity) (กรมอนามัย. 2543; วิศาล คันธารัตนกุล และคณะ. 2544 : 1-15)
นอกจากนี้ ยังพบคํานิยามของการออกกําลังกาย ซึ่งมีผูใหคํานิยามไวหลากหลาย เชน
วิศาล คันธารัตนกุล และคณะ (2544: 2) ใหความหมายของการออกกําลังกายไววา หมายถึง
กิจกรรมทางกาย (Physical activity) ที่มีการวางแผนหรือมีการเตรียมตัว โดยจะเปนกิจกรรมที่มีการ
ทําซ้ําๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มหรือคงไวซึ่งสมรรถภาพทางรางกาย (Physical fitness) วรศักด
เพียรชอบ (ชื่น ศิริรักษ. 2547: 10 อางอิงจาก วรศักดิ์ เพียรชอบ. 2525: 37) ใหความหมายของการ
ออกกําลังกายวา หมายถึง การที่เราทําใหรางกายไดใชแรงงาน หรือกําลังงานที่มีอยูในตัวนั้นเพื่อให
รางกายหรือสวนใดหนึ่งของรางกายเกิดการเคลื่อนไหว เชน การเดิน การกระโดด การวิ่ง การ
ทํางาน หรือการเลนกีฬา โดยการออกกําลังกายแตละกิจกรรม รางกายตองใชกําลังงานมากนอย
แตกตางกันไปตามลักษณะของงานนั้น นอกจากนี้ เฉก ธนะสิริ (2540: 145) ไดใหความหมายของ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพไววา หมายถึง การที่จะตองทําใหรางกายรูสึกเหนื่อยดวยการทําใหหัว
ใจเตนเร็วและแรงขึ้นกวาปกติประมาณเทาตัว หรือเกือบเทาตัว เปนเวลาติดตอกันอยางนอย 30
นาที และในสัปดาหหนึ่งอยางนอย 3-4 วัน
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังอาจแบงไดหลายประเภทขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง
ไดแก 1) แบงตามชนิดขององคประกอบหรือจํานวนคนในการกระทํากิจกรรมนั้น 2) แบงตาม
ศักยภาพดานรางกายที่พัฒนาขึ้นจากกิจกรรมนั้น 3) แบงตามการนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ
4) แบงตามวัตถุประสงคของการทํากิจกรรม 5) แบงตามสาขาทางวิชาการ 6) แบงตามความ
ตองการดานการบริหารจัดการ 7) แบงตามสื่อในการกระทํากิจกรรม 8) แบงตามความเหมาะสม
ดานอายุ 9) แบงตามความเหมาะสมดานวุฒิภาวะ 10) แบงตามสภาพแวดลอม และ 11) แบงตาม
ระดับพลังงานที่ใช (Larson. 1976: 14-21)
สําหรับวิธีการประเมินพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังมีหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีมีขอดี
ขอเสียแตกตางกัน แบงไดเปน 2 กลุม คือ การประเมินโดยใชแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม และการ
ประเมินโดยการวัดตัวแปรทางสรีระหรือทางกาย
1. การประเมินโดยใชแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ชนิด คือ
1.1 การใชสมุดบันทึก (Diary หรือ log) ซึ่งมีขอดีคือ จะไดขอมูลที่คอนขาง
ครบถวน แตมีขอเสียที่สาํ คัญคือ การจดบันทึกอาจมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบันทึก
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นอกจากนี้การใชสมุดบันทึกยังเปนการเสียเวลาและตองการความรวมมือจากผูบันทึกมาก ดังนั้น
การใชสมุดบันทึกจึงเหมาะกับการบันทึกการออกกําลังกายมากกวา
1.2 การสํารวจแบบรําลึกยอนหลัง (Recall survey) เปนการสํารวจใหผูตอบ
กรอกขอมูลกิจกรรมที่กระทําในชวงเวลาที่กําหนด เปนการสอบถามที่ไดขอ มูลคอนขางตรงและใช
เวลานอยกวา ขอเสียที่สําคัญคือ ผูตอบบางรายอาจมีปญหาในการจํากิจกรรมที่ปฏิบัติ ดังนัน้ การ
เลือกหวงเวลาจึงเปนสิ่งสําคัญ การสํารวจแบบนี้เปนแบบทีใ่ ชโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการติดตามขอมูลของกิจกรรมทางกายของประชากรในการศึกษา Behavioral Risk
Factor Surveillance System (BRFSS)
1.3 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณแบบยอนหลัง (the Retrospective quantitative
history) เปนการสํารวจที่ตองการแกปญหาการลืมของผูตอบ โดยการมีรายละเอียดกิจกรรมที่
สําคัญๆ และใหผูตอบเลือกกิจกรรมนั้นๆ ขอเสียที่สําคัญคือ ผูตอบจะเสียเวลาในการเลือกกิจกรรม
และอาจจะไมครอบคลุมทั้งหมด แตถาหวงเวลาที่กําหนดกวางพอการสอบถามแบบนี้จะไดขอมูลที่ดี
ตัวอยางแบบสอบถามนี้คือ the Minnesota Leisure-Time Physical activity questionnaire ซึ่งเปน
แบบสอบถามที่ไดรับการยอมรับสูง
1.4 การเก็บขอมูลแบบเปรียบเทียบทั้งหมด (Global self report) เปนการ
สอบถามโดยใหผูตอบเปรียบเทียบกิจกรรมที่ตนเองทํากับกลุมประชากรทั่วไปหรือกลุมประชากรที่
อายุและเพศเดียวกัน เปนการสอบถามที่ตองมีขอมูลพื้นฐานกอน และการสอบถามเหมาะกับการใช
ในกิจกรรมทางกายที่คอนขางหนัก ขอเสียที่สําคัญคือ ผูที่มีระดับกิจกรรมจากแบบสอบถามกลุม
เดียวกัน แตความเปนจริงอาจมีกิจกรรมในระดับความหนักเบาที่แตกตางกันในลักษณะนอยหรือ
มากของแตละกลุม
2. การประเมินโดยการวัดตัวแปรทางสรีระหรือทางกาย
เปนการประเมินโดยใชหลักทางสรีรวิทยาหรือการเคลื่อนไหวเพื่อมาใชวัดระดับ
กิจกรรม ซึ่งในการศึกษาทางระบาดวิทยาอาจจะไมเหมาะสมที่จะใช แตเหมาะสมในกลุมศึกษาเล็กๆ
หรือกลุมทดลอง หรือใชในการศึกษาเพื่อดูความเที่ยงตรง (Reliability) และความแมนตรง (Validity)
ของแบบสอบถามที่ อ อกมาใหม ตั ว อย า งของแบบประเมิ น แบบนี้ คื อ การเฝ า สั ง เกตกิ จ กรรม
(Behavioral observation) การติดตามวัดอัตราชีพจรระหวางวัน (Heart rate monitoring) การใช
เครื่องมือติดตามการเคลื่อนไหว เชน Podometer, Accelerometer, Caltrac หรือ Tritrac ซึ่งเปน
เครื่องติดตามการเคลื่อนไหวในสองหรือสามมิติ หรือการวัดการใชสารไอโซโทบ (isotopes) ใน
รางกายโดย Double labeled water เปนตน
ในการศึกษาทางระบาดวิทยาหรือการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในประชากร
กลุมใหญ วิธปี ระเมินระดับกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมที่สุดคือ การใชแบบสอบถาม โดยเฉพาะแบบ
รําลึก (Recall survey) หรือแบบสอบถามยอนหลัง (the Retrospective quantitative history) ซึ่ง
ตองการใหกลุม ตัวอยางเติมขอมูลเกี่ยวกับชนิด ระยะเวลา ความแรง และความถี่ในการกระทํา
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามนี้สามารถเก็บไดหลายวิธี
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เชน การสัมภาษณ การใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง และการสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย (ILSI. 2000: 11; Bouchard. 2000: 109-121; วิศาล คันธารัตนกุล และคณะ. 2544: 115)
จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังดังกลาวขางตนอาจ
สรุปไดวา พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังหมายถึง การทํากิจกรรมทางกายที่มีการใชพลังงาน
ซึ่งมักเปนการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดใหญๆ ของรางกาย เชน แขน ขา หลัง ทําใหรางกายมีการ
เผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ และสงผลใหรางกายรูสึกเหนื่อย หัวใจเตนเร็ว หรือหายใจ
เร็วขึ้น โดยนิยามสวนใหญกลาวถึงเพียงมีการทําหรือไมทํากิจกรรมหรือไมเทานั้น แตไมไดกลาวถึง
ปริมาณของพลังงานที่ใชในกิจกรรม พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังครอบคลุมกิจกรรมหลาย
ประเภท ทั้งกิจกรรมที่เปนแบบแผน คือ การออกกําลังกาย และกิจกรรมที่ไมเปนแบบแผน เชน งาน
บาน กิจกรรมนันทนาการ งานอาชีพ เปนตน พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังแบงไดหลาย
ประเภทขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง สวนวิธีการวัดก็มีอยูหลายวิธี แตละวิธีมีขอดีขอเสียแตกตาง
กัน ซึ่งสามารถแบงวิธีการวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดเปน 2 กลุมใหญ คือ การใชแบบ
สํารวจหรือแบบสอบถาม เชน แบบรําลึก แบบสอบถามยอนหลัง เปนตน ซึ่งเหมาะกับการศึกษาทาง
ระบาดวิ ท ยาหรื อ การศึ ก ษาในประชากรกลุ ม ใหญ และการใช หลั ก การทางสรี ร ะวิ ท ยาหรื อ การ
เคลื่อนไหว ซึ่งเหมาะกับการศึกษาในกลุมเล็กๆ หรือกลุมทดลอง เชน การสังเกตพฤติกรรม การวัด
อัตราชีพจร เปนตน
ที่ ก ล า วมาข า งต น เป น การประมวลเอกสารเกี่ ย วกั บ นิ ย ามและวิ ธี ก ารวั ด พฤติ ก รรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง ตอไปเปนการประมวลงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ซึ่ง
พบมีหลายวิจัย เชน จิรภา นาคณาคุปต (Chirapa Nakhanakhup. 1999: Abstract) ศึกษากิจกรรม
การเคลื่อนไหวรางกายและการใชพลังงานในเด็กไทยที่อวนและไมอวนในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ระหวาง 9-12 ป จํานวนทั้งสิ้น 47 ราย การศึกษานี้ประเมินกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายโดยใชวิธี
Heart rate monitoring คือ บันทึกอัตราการบีบตัวของหัวใจดวยอุปกรณติดตามบันทึกอัตราการบีบ
ตัวของหัวใจ อารียรัตน สุขโข (2546) ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของสตรีวัยกลางคน
ที่มีภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานที่อยูใกลเขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน การศึกษานี้ได
นิยามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไววา หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในดานการปฏิบัติ
ทัศนคติ และความรู เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกายในชีวิตประจําวัน ทั้งกิจวัตรประจําวัน การ
ทํางานอาชีพ นันทนาการ และการออกกําลังกาย การวัดพฤติกรรมใชแบบสัมภาษณกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการใหคะแนนในแบบสัมภาษณนี้พิจารณาจาก 1) ความ
แรงของกิจกรรม (เบา ปานกลาง หนัก) 2) ประเภทของกิจกรรมที่ทําหลังรับประทานอาหารชวง
กลางวันและยามวาง (นอนพัก นั่งพักหรือนั่งทํางานเบา และยืน เดินหรือทํางานอดิเรก) และ 3) การ
ออกกําลังกาย (ไมปฏิบัติ ปฏิบัติไมสม่ําเสมอ ปฏิบัติสม่ําเสมอ)
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นที่ศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกาย เชน ชื่น ศิริรักษ (2547)
ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลใน
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ภาคกลาง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยไดนิยามพฤติกรรมการออก
กําลังกายไววา หมายถึงการที่นักศึกษาพยาบาลมีการออกกําลังกายแบบแอโรบิคเพื่อเสริมสราง
ความอดทนของการทํางานของปอดและหัวใจ เปนผลทําใหปอดและหัวใจ ระบบไหลเวียนเลือด
แข็งแรง โดยมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 3-5 ครั้งตอสัปดาห และตองกระทําอยาง
สม่ําเสมอ ระยะเวลาในการออกกําลังกาย 20-30 นาที มีความตอเนื่องอยางเพียงพอ การวัด
พฤติกรรมการออกกําลังกายในการศึกษานี้ใชแบบสอบถามพฤติกรรมการออกกําลังกายซึ่งเปน
มาตราประเมินคา 3 ระดับ ประกอบดวยขอความ 19 ขอ
ในตางประเทศมีงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง เชน มัมเมอรี่และคณะ
(Mummery et al. 2000: 116-24) ศึกษาความตั้งใจในการทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
ของเด็กและวัยรุนระดับเกรด 3, 5, 8 และ 11 ในประเทศแคนาดา จํานวน 677 คน ในการศึกษานี้
ผูวิจัยไดนิยามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไววา หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่นักเรียนทํา
ในชวงกอนเขาชั้นเรียน ระหวางเรียน และหลังเลิกเรียน ยกตัวอยางเชน ยิมนาสติก และการเลน
กีฬาเปนทีมหรือเดี่ยวในชั่วโมงพลศึกษา ชั่วโมงวายน้ํา และเตนรํา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนทํา
ในช ว งว า ง เช น การเดิ น ทางไกล การถีบ จั ก รยาน และการเดิ น เป น ต น เนื่ อ งจากการวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงคในการศึกษาความตั้งใจในการทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง จึงไมมีการวัด
พฤติ ก รรม และการกํ า หนดนิ ย ามเป น เพี ย งการให ก ลุ ม ตั ว อย า งทุ ก คนเข า ใจตรงกั น เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ทรอสและคณะ (Trost et al. 2002: 95-112) ศึกษาตัวแปรที่
สามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของเด็กนักเรียนเกรด 6 จํานวน 213 คน ใน
โคลัมเบีย โดยนิยามของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในการศึกษานี้ หมายถึง ความแรงหรือ
ปริมาณพลั งงานที่ ใชในการทํ ากิ จกรรม วัดโดยใชเ ครื่องมือติดตามการเคลื่อนไหวของรางกาย
Uniaxial accelerometer เปนเวลา 7 วัน นอกจากนี้ อารมีเทจ (Armitage. 2005: 235-45) ศึกษา
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของกลุมตัวอยาง 94 คน อายุระหวาง 16 – 65 ป โดยการศึกษา
นี้ พฤติ ก รรมการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง หมายถึ ง ความถี่ ก ารออกกํ า ลั ง กายในยิ ม เนเซี่ ย ม วั ด
พฤติกรรมโดยใชแบบรายงานพฤติกรรมดวยตนเองซึ่งใหผูตอบประเมินความถี่ของการออกกําลัง
กายในชวง 3 เดือนที่ผานมา รวมกับการดูบันทึกการเขาใชบริการจริงในยิมเนเซี่ยม
จากการประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในและตางประเทศ
พอจะสรุปไดวา มีการนิยามครอบคลุมหลายประเด็น คือ การทําหรือไมทํากิจกรรม ความถี่ของการ
ทํากิจกรรม และความแรงของกิจกรรม อยางไรก็ตาม งานวิจัยสวนใหญนิยามครอบคลุมทั้งการทํา
กิจกรรมที่เปนแบบแผน คือ การออกกําลังกาย และการทํากิจกรรมทางกายอื่นๆ ที่ไมเปนแบบแผน
เชน การใชเวลาวาง การเลนกีฬา เปนตน กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามีทั้งเด็กวัยเรียน วัยรุน และ
ผู ใ หญ สํ า หรั บ การวั ด พฤติ ก รรมการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง มี ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ แตกต า งกั น
ประกอบดวยแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา การใชเครื่องมือวัดอัตราชีพจร และการ
สังเกตพฤติกรรม
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สําหรับงานวิจัยนี้จะประยุกตนิยามของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังจากงานวิจัยที่ได
กลาวไวขางตน รวมกับหลักการเคลื่อนไหวออกกําลังเพื่อปองกันโรคอวน โดยนิยามพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังวา หมายถึง ความถี่ของการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ซึ่ง
ประกอบดวยพฤติกรรมยอย 3 พฤติกรรม คือ 1) การออกกําลังกายกลามเนื้อใหญ เชน เลนเครื่อง
เลนสนาม เลนบอล เลนปนปาย ถีบจักรยาน วายน้ํา อยางนอยวันละ 30 นาที 2) การทํากิจกรรมที่
ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อย มีเหงื่อ หรือ หัวใจเตนเร็ว ในยามวาง เชน ชวยพอแมทํางานบาน วิ่งเลน
เตนรํา และ เลนกีฬา เปนตน 3) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอยูกับที่ เชน การดูโทรทัศน นั่งฟงเพลง
เลน เกมคอมพิ ว เตอร เป น เวลานานๆ สํ า หรับ การวัด พฤติก รรมการเคลื่ อ นไหวออกกํ าลั งนี้ ใช
แบบสอบถามการเคลื่อนไหวออกกําลัง ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยประยุกตแบบสอบถามพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังที่ไดจากการประมวลงานวิจัย มีลักษณะเปนมาตรประเมินคาใหผูตอบประเมิน
ความถี่ของการทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร: ความหมาย และวิธีการวัด
มีผูใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไวหลากหลาย เชน ดุษณี สุทธิปรียาศรี
(ชิดชนก กัณกูล. 2548: 13 อางอิงจาก ดุษณี สุทธิปรียาศรี. 2527: 86) ไดใหความหมายของ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไววา เปนการแสดงออกของบุคคลทั้งคําพูด กิริยาทาทาง และการ
กระทําที่ผูอื่นเห็นไดในการเลื อก เก็บ ปรุง และกิน สวนศิ ริลักษณ สินธวาลัย (ชิดชนก กัณกูล .
2548: 13 อางอิงจาก ศิริลักษณ สินธวาลัย. 2533: 86) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไววา พฤติกรรมการบริโภคเปนเรื่องของลักษณะวิธีการรับประทานอาหารวารับประทานอะไร
รั บ ประทานอย า งไร มากหรื อ น อ ย บ อ ยหรื อ ไม ใ นรอบวั น หรื อ เดื อ น มี ร ะเบี ย บมารยาทการ
รับประทานอาหารเปนเชนไร เปนตน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจําแนกไปตามลักษณะ หรือประเภทของ
บุคคล เปนเด็ก ผูใหญ คนชรา เปนตน หรืออาจจําแนกการรับประทานอาหารตามโอกาส เช น
รับประทานที่บาน รับประทานที่รานอาหาร เปนตน พฤติกรรมการบริโภคอาหารยังมีความสัมพันธ
ไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการหาและการทําอาหารกอนที่จะเอามารับประทานวา ไดวัสดุอาหารนั้นมาจาก
ไหน วิธีใดรักษาหรือเพิ่มคุณคาทางโภชนาการไดดีที่สุด วิธีใดทําลายหรือลดคุณคาทางโภชนาการ
นอกจากนี้ ยั ง กล า วว า พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารเป น การกระทํ า ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่
เกี่ยวของกับผูอื่นเสมอ จึงตองเปนไปตามรูปแบบและกฎเกณฑที่กลุมนั้นกําหนดไว พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารยังหมายรวมถึงการแสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่สังเกตไมได
เปนความคิด ความรูสึก เชน ความเชื่อเรื่องอาหาร ขอหาม ความนิยมในเรื่องอาหาร และนิสัยการ
บริโภคอาหาร (สุทธิลักษณ สมิตะสิริ. 2533; จันทรทิพย ลิ้มทองกุล. 2538)
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนจะแตกตางกันไปตามวัยและปจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจแบงเปน
1) ปจจัยภายใน หรือปจจัยโนมนาว เปนปจจัยที่เกิดภายในตัวบุคคล ไดแก ความรู ความเชื่อ
เจตคติ แรงจูงใจ คานิยม และความตั้งใจใฝพฤติกรรม เปนตน 2) ปจจัยภายนอก ประกอบดวย
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ปจจัยสนับสนุน และปจจัยสรางเสริม เชน การไดรับการฝกปฏิบัติใหสอดคลองกับประสบการณที่มี
อยูจนเกิดทักษะ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สื่อมวลชน และ องคประกอบ
ทางดานประชากรศาสตร เปนตน (จันทรทิพย ลิ้มทองกุล. 2531: 715-716; สุชาดา มะโนทัย. 2539:
12-13; วีณะ วีระไวทยะ และสงา ดามาพงษ. 2541: 115) ในวัยรุนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การบริโภคอาหารมีหลายประการ ไดแก ปจจัยดานครอบครัวและการปฏิบัติของบิดามารดาในการ
เตรียมอาหารใหเด็กมาบริโภค สิ่งแวดลอมทางดานสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และ
คานิยมในการบริโภคอาหารของคนในสังคม (ภุมริน อินทชัย. 2547: 19-20 อางอิงจาก Farthing.
1991) สําหรับเด็กวัยเรียน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารไดแก สิ่งแวดลอมในครอบครัว
ขาวสารตางๆ สังคมเพื่อน การจัดบริการอาหารในโรงเรียน และความเจ็บปวย (สมใจ วิชัยดิษฐ
และวศินา จันทรศิริ. 2537: 80-82)
สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบคแมนและคณะ (Backman et al.
2002: 184-93) ศึกษาตัวแปรทางจิตสังคมที่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ในเด็กวัยรุนอายุ 17 – 19 ป จํานวน 780 คนในแคลิฟอรเนีย โดยประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน การวิจัยนี้ไดนิยามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไววา หมายถึง 1) การรับประทาน
ผักและผลไมใหได 5 หนวยเสริฟทุกวัน 2) การรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑอาหารที่มีไขมันต่ํา
หรือปราศจากไขมัน 3) การจํากัดการรับประทานอาหารทอด ของจุบจิบ และอาหารจานดวน 4) การ
รับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว สัตวปกในปริมาณที่พอดี สําหรับการวัดพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ ใชการวัดรวมกัน 2 วิธี คือ การเขียนบันทึกรายงานการบริโภคอาหารใน
ชวงเวลา 1 เดือน และการใชแบบวัดชนิดและความถี่ของการบริโภคอาหาร 67 ชนิด (Food
frequency questionnaire) ซึ่งวัดตามหลัง 1 เดือน คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ไดมาจากการวิเคราะหขอมูลขางตน แบงออกเปน 3 สวน คือ ปริมาณพลังงานทั้งหมดที่รางกาย
ไดรับ เปอรเซนตพลังงานที่ไดรับจากไขมัน และปริมาณเสริฟของผักและผลไม ผลการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการวัดทั้ง 2 วิธีโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันในขั้นตอน
วิธีมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง โดยคา
การทดสอบเครื่องมือ พบวา แบบวัดทั้ง 2
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่รางกายไดรับ เปอรเซนตพลังงานที่ไดรับจาก
ไขมัน และปริมาณเสริฟของผักและผลไม เทากับ .33, .44 และ .44 ตามลําดับ
คอนเนอร (Coner et al. 2002: 194-201) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพใน
กลุมตัวอยางที่เขารับบริการในคลินิกสงเสริมสุขภาพจํานวน 144 คน อายุระหวาง 20 – 68 ป โดย
นิยามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไววา หมายถึงพฤติกรรมยอย 3 พฤติกรรม ดังนี้ 1)
การรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ํา 2) การรับประทานอาหารที่มีเสนใยสูง 3) การรับประทานผักและ
ผลไมในปริมาณสูง สําหรับการวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ใชแบบวัดชนิดและ
ความถี่ของการบริโภคอาหาร 33 ชนิด ซึ่งประกอบดวยขอความอาหารกลุมตางๆ ที่กลุมตัวอยาง
บริโภคเปนประจํา จํานวน 33 ขอ ขอความเหลานี้เปนมาตราประเมินคา 6 ระดับ ใหกลุมตัวอยาง
ประเมินความถี่ในการรับประทาน (วันละ 2 ครั้ง หรือมากกวา, ทุกวัน, 3 – 5 ครั้งตอสัปดาห, 1 – 2
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ครั้งตอสัปดาห, 1 – 3 ครั้งตอเดือน และ นอยมากหรือไมเคย) นอกจากนี้ โบเกอรและคณะ (Bogers
et al. 2004: 157-66) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของมารดาที่มีบุตรอายุระหวาง 7 –
10 ป โดยใชแบบวัดชนิดและความถี่ของการบริโภคผักและผลไม แบบวัดนี้เปนมาตราประเมินคาให
กลุมตัวอยางประเมินความถี่ในการรับประทาน (ตั้งแต ไมเคยรับประทานหรือนอยกวา 1 ครั้งตอ
เดือน ไปจนถึง 6-7 วันตอสัปดาห) นอกจากนี้ยังใหกลุมตัวอยางระบุปริมาณในการรับประทานโดย
ใชหนวยที่สามารถคํานวณกลับไปเปนกรัมได เชน ผลไมระบุเปนจํานวนชิ้น ผักระบุเปนหนวย ชอน
ถวย เปนตน แลวจึงคํานวณปริมาณการบริโภคผักและผลไมตอวันโดยประมาณดวยการนําความถี่
คูณดวยขนาดรับประทาน นอกจากการหาปริมาณการบริโภคผักและผลไมดังไดกลาวขางตนแลว
งานวิจัยนี้ยังไดใชวิธีการใหกลุมตัวอยางประเมินตนเอง (Self-rate) โดยใชมาตรประเมินคาซึ่งมี
คําถามวา “ทานคิ ดวา ทานรั บประทานผลไม/ผักในปริมาณที่เพียงพอหรือไม ” ใหกลุ มตั ว อยาง
เลือกตอบตั้งแต ไมเพียงพอ (-3) ไปจนถึง เพียงพอ (+3)
ในประเทศไทยมีผูศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูบาง เชน ชิดชนก กัณกูล (2548)
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนพาณิชยการ
สุโขทัย ปการศึกษา 2547 จํานวน 318 คน โดยไดนิยามพฤติกรรมการบริโภคอาหารวา หมายถึง
ความสามารถในการแสดงออกหรือการปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหาร การเลือกซื้ออาหาร
และการรับ ประทานอาหารที่ ถูกวิธี และใชเครื่องมือวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนมาตรา
ประเมินคา 3 ระดับ ซึ่งประกอบดวยขอความ 15 ขอ สวนศิริวรรณ โพธิ์วัน (2546) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อเลนกีฬาและการรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรม กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อเลนกีฬาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคกลาง ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ศึกษาใน
กลุมตัวอยางจํานวน 315 คน โดยไดนิยามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อเลนกีฬาไววา หมายถึง
การกระทําของนักศึกษาในการรับประทานอาหารที่แสดงใหเห็นวานักศึกษา 1) รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู ในแตละวันไดครบตามสัดสวน โปรตีน 15% ไขมัน 30% คารโบไฮเดรต 55% 2)
รับประทานอาหารใหเพียงพอกับโครงสรางของรางกายและพลังงานที่ใชไป 3) ดื่มน้ําสะอาดอยาง
นอยวันละประมาณ 6 – 8 แกว 4) รับประทานอาหารใหครบทุก 3 มื้อ ซึ่งตัวแปรนี้วัดโดยใชแบบวัด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อเลนกีฬาซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตทําทุกครั้ง
จนถึง ไมเคยทําเลย มีคะแนนระหวาง 6 ถึง 1 ตามลําดับ นอกจากนี้ สนทนา มูฮําหมัด (2544)
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 325 คน โดยไดนิยามพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไววา หมายถึง การกระทําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการเลือกซื้อ เลือกกระทํา และเลือกรับประทานอาหารอยางไร
พฤติกรรมนี้สามารถวัดไดดวยแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งเปนมา
ตราประเมินคา 3 ระดับ ประกอบดวยขอความ 15 ขอ
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จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกลาว
ขางตน อาจสรุปไดวา การนิยามพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีองคประกอบหลายประเด็น คือ การ
กระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหารทั้งที่สังเกตได และสังเกตไมได ประเภทหรือ
คุณคาทางโภชนาการของอาหารที่บ ริ โภค ปริมาณและความถี่ของการบริโภค วิธีการเลือกซื้อ
วิธีการบริโภค สภาพแวดลอมในการบริโภค เชน สถานที่ โอกาส บุคคล เปนตน พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของคนจะแตกตางกันไปตามวัยและปจจัยตางๆ ซึ่งแบงเปนปจจัยภายใน เชน ความรู
ความเชื่อ และปจจัยภายนอก เชน เศรษฐกิจ สังคม เปนตน งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารทั้งในและตางประเทศสวนใหญทําการศึกษาในวัยรุนและผูใหญ ซึ่งจากการประมวล
งานวิจัยพบวา งานวิจัยในตางประเทศนิยามพฤติกรรมการบริโภคอาหารไวแตกตางไปจากนิยามใน
ประเทศไทยอยูบาง คือ งานวิจัยในตางประเทศสวนใหญนิยามพฤติกรรมการบริโภคอาหารไววา
หมายถึง การบริโภคผักและผลไมในปริมาณสูง และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารจานดวน อาหาร
ทอด และของหวาน ซึ่งเปนการศึกษาการทําหรือไมทําพฤติกรรม ปริมาณการบริโภค ประเภทของ
อาหารที่บริโภค และความถี่ของการบริโภค สวนงานวิจัยในประเทศไทยมักไมมุงศึกษาปริมาณการ
บริโภค แตสวนใหญเปนการศึกษาการทําหรือไมทําพฤติกรรม ประเภทของอาหารที่บริโภค ความถี่
ของการบริโภค รวมทั้งวิธีการเลือกซื้อและวิธีการบริโภคที่ถูกตอง สําหรับการวัดพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร พบวา สามารถทําไดหลายวิธี เชน แบบสอบถามชนิดและความถี่ของการบริโภค
อาหาร แบบบันทึกการบริโภคอาหารดวยตนเอง การวัดปริมาณอาหารที่บริโภค และการวัดปริมาณ
พลังงานที่รางกายไดรับเปนตน ซึ่งงานวิจัยสวนใหญ ใชแบบสอบถามชนิดและความถี่ของการ
บริโภคอาหารที่มีลักษณะเปนมาตรประเมินคาในการวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้จะประยุกตนิยามของพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากการประมวล
งานวิจั ย ที่ ได กล า วข า งตน โดยนิ ย ามไดวา พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารเพื่อ สุข ภาพ หมายถึ ง
ความถี่ของการกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย 3 พฤติกรรม คือ
1) การรับประทานผักและผลไมในปริมาณมาก 2) การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ
3) การหลีกเลี่ยงของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ สําหรับการวัดพฤติกรรม วัดได
โดยใชแบบสอบถามการบริโภคอาหาร ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยประยุกตแบบสอบถามพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไดจากการประมวลงานวิจัย มีลักษณะเปนมาตรประเมินคาที่ใหผูตอบประเมินชนิด
และความถี่ของการบริโภคอาหาร
ที่กลาวมาแลวขางตนเปนการประมวลเอกสารเพื่อกําหนดนิยามพฤติกรรมการปองกันโรค
อวนในเด็ก ในสวนตอไปจะกลาวถึงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อใชกําหนดปจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการปองกันโรคอวนในเด็กตอไป
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ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและปจจัยในการปองกันโรคอวนตามทฤษฎี
การประมวลเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของในสวนนี้ ผูว ิจัยขอแยกนําเสนอทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน และปจจัยในการปองกันโรคอวนตามทฤษฎี ดังนี้
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน: หลักการ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) เปนทฤษฎีสวนขยายของทฤษฎี
การกระทําดวยเหตุผลของไอเซน และฟชไบน (Ajzen and Fishbein. 1980) เนื่องจากขอจํากัดของ
ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลที่วา พฤติกรรมทางสังคมสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของเจตนาเชิง
พฤติกรรมอยางสมบูรณ (Complete volitation control) เจตนาเชิงพฤติกรรมถูกสมมติวาเปนปจจัย
ดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ดังนั้น เจตนาเชิงพฤติกรรมจึงเปนตัวทํานายวาพฤติกรรมจะ
เกิดขึ้นหรือไม กลาวคือ ถาบุคคลยิ่งมีความตั้งใจมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีความพยายามในการกระทํา
มากขึ้นเพียงนั้น แตในความเปนจริงแลว มีพฤติกรรมหลายอยางที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของ
เจตนาอยางสมบูรณ (Incomplete volitation control) เพราะการกระทําพฤติกรรมตางๆ ตองอาศัย
ปจจัยอื่นที่มิใชปจจัยดานแรงจูงใจรวมอยูดวย เชน ทรัพยากร และโอกาส (ไดแก เวลา เงิน ทักษะ
ความรวมมือจากผูอื่น) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจึงไดเพิ่มตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
ซึ่งเปนตัวกําหนดทั้งเจตนาที่จะกระทําพฤติกรรมและการกระทําพฤติกรรมนั้น นอกจากนี้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนยังกลาววา การกระทําพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากความเชื่อ 3 ประการ ไดแก
1) ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งสงผลตอพฤติกรรมโดยผานเจตคติตอพฤติกรรม 2) ความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุมอางอิง สงผลตอพฤติกรรมโดยผานการคลอยตามกลุมอางอิง และ 3) ความเชื่อ
เกี่ยวกับปจจัยควบคุม สงผลตอพฤติกรรมโดยผานการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ดังนั้น ตามทฤษฎี
นี้ความสําเร็จในการกระทําพฤติกรรมจะขึ้นอยูกับ เจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง
และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมโดยผานเจตนาเชิงพฤติกรรม และขึ้นอยู
กับเจตนาเชิงพฤติกรรมและการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งสงผลโดยตรงตอพฤติกรรม (Ajzen.
1991: 181 – 183; Ajzen. 2002: 1) ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ในการอธิบายและทํานาย
พฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนแสดงดังภาพประกอบ 2

31

ความเชื่อเกี่ยวกับ
พฤติกรรม
(Behavioral belief)
ความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุมอางอิง
(Normative belief)

ความเชื่อเกี่ยวกับ
ปจจัยควบคุม
(Control belief)

เจตคติตอการกระทํา
พฤติกรรม
(Attitude towards
behavior)
การคลอยตาม
กลุมอางอิง
(Subjective Norm)

เจตนาเชิงพฤติกรรม
(Intention)

พฤติกรรม
(Behavior)

การรับรูการควบคุม
พฤติกรรม
(Perceived
behavioral control)

ภาพประกอบ 2 โครงสรางของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen. 2002: 1)
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน: ตัวแปรและวิธีการวัด
จากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ขอนําเสนอตัวแปรตามกรอบทฤษฎี และวิธีการใน
การวัดตัวแปรซึ่งประกอบดวย พฤติกรรม เจตนาในการกระทําพฤติกรรม เจตคติตอพฤติกรรม การ
คลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ดังนี้
1.พฤติกรรม (Behavior) (Ajzen and Fishbein. 1980; Ajzen. 1991: 185; ธีระพร
อุวรรณโณ. 2535: 248-252; ศิริวรรณ โพธิ์วัน. 2546: 20-21)
ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การกระทําพฤติกรรม เปนการทําหนาที่รวมกันของ
การรับ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรม และเจตนาในการกระทํ า พฤติ ก รรม การที่ ก ารรั บ รู ก ารควบคุ ม
พฤติกรรมและเจตนาในการกระทํา พฤติกรรมจะทํานายพฤติกรรมไดแม นยํ าเพีย งใดขึ้ นอยู กับ
เงื่อนไข 3 ประการ คือ (1) การวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมและเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
ตองมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ทํานาย เชน ถาพฤติกรรมเปน “การบริจาคเงินใหกาชาด”
เจตนาก็ตองเปนเจตนาที่จะบริจาคเงินใหกาชาด ไมใชบริจาคเงินทั่วไป และ การรับรูการควบคุม
พฤติกรรมก็ตองวัดในทํานองเดียวกัน (2) การรับรูการควบคุมพฤติกรรมและเจตนาในการกระทํา
พฤติกรรม ตองคงที่ในชวงการเก็บขอมูลหรือสังเกตพฤติกรรม เพราะการแทรกแซงบางอยางอาจทํา
ใหตัวแปรทั้งสองเปลี่ยนแปลงไป (3) การทํานายพฤติกรรมจะยิ่งแมนยําขึ้น ถามีการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมที่ใกลกับความเปนจริง
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การนิยามพฤติกรรมที่จะศึกษา จําเปนตองคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
1.1 ความจําเพาะของพฤติกรรม การกําหนดพฤติกรรมจะตองคํานึงถึง
1) การกระทํา (Action) จะตองกําหนดวาเปนการกระทําอยางเดียว (Single action)
เชน การใหลกู กินอาหาร การสูบบุหรี่ เปนตน หรือเปนกลุมการกระทํา (Behavioral category) เชน
การออกกําลังกาย ซึ่งอาจประกอบดวยการกระทํายอยๆ หลายการกระทํา เปนตนวา การวิ่ง การ
กระโดดเชือก หรือการเลนฟุตบอล
2) เปาหมาย (Target) หมายถึง เปาหมายของการกระทํา เชน การใหลูกกินอาหาร
ขางตนอาจกําหนดเปาหมายใหเปนนมแม
3) เวลา (Time) หมายถึง เวลาที่พฤติกรรมที่เราสนใจศึกษาจะเกิดขึน้ เชน การกิน
นมแมตอนค่ํา
4) บริบท (Context) หมายถึง สถานการณที่พฤติกรรมที่เราสนใจศึกษาจะเกิดขึน้
เชน การกินนมแมที่บาน
การกําหนดพฤติกรรมที่จะศึกษานี้ สามารถกําหนดใหมีความจําเพาะไดตามที่เรา
สนใจจะศึกษา เมื่อกําหนดพฤติกรรมไดแลวการวัดตัวแปรหลายตัวในทฤษฎีจะตองวัดในระดับ
ความจําเพาะที่สอดคลองกับที่กําหนดเปนพฤติกรรม
1.2 พฤติกรรมกับผล (Behavioral versus outcomes) พฤติกรรมคือ สิ่งที่บุคคลลงมือ
กระทําเอง แตผลอาจเกิดจากการกระทําของบุคคลสวนหนึ่ง และเกิดจากปจจัยอื่นๆ อีกสวนหนึ่ง
เชน การลดน้ําหนัก จัดเปนผลไมใชพฤติกรรม การที่บุคคลจะลดน้ําหนักได นอกเหนือไปจากการ
กระทํา พฤติก รรมของบุค คล อาจเป น ผลจากปจ จัยด า นสรี รวิ ท ยา เช น ระดับ เมตาบอลิซึม ของ
รางกาย หรือการเจ็บปวยเรื้อรัง เปนตน ดังนั้นถาตองการที่จะอธิบายหรือทํานายผลที่เกิดขึ้น อาจ
จําเป นต องศึ กษาตั ว แปรเกินหรือตั ว แปรนอกกรอบทฤษฎีซึ่งมีอิท ธิพลต อ ผลนั้นร ว มกับการทํา
พฤติกรรม อยางไรก็ตาม ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีขอบขายการอธิบายอยูที่พฤติกรรม หากจะ
นํ า มาศึ ก ษาผลอาจทํ า ได บ า งในระดั บ หนึ่ ง เท า นั้ น นั่ น คื อ ผู ใ ช จ ะต อ งกํ า หนดออกมาให ไ ด ว า มี
พฤติกรรมใดบางเปนสาเหตุของผลที่จะศึกษา แลวศึกษาที่พฤติกรรมเหลานี้ หากผลที่ศึกษานี้มี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ศึกษาเปนสวนมาก ผูวิจัยก็เขาใจผลไดมาก แตถาผลหนึ่งๆ ขึ้นกับตัวแปร
อื่นๆ เปนสวนมาก และขึ้นกับพฤติกรรมของคนเปนสวนนอย ทฤษฎีนี้ก็ไมอยูในขอบขายที่จะนํามา
อธิบายได
การวัดพฤติกรรม
การวัดพฤติกรรมสามารถทําไดทั้งการวัดพฤติกรรมเดีย่ วและประเภทพฤติกรรมหรือกลุม
พฤติกรรม ดังนี้
1.1 การวัดพฤติกรรมเดี่ยว ซึ่งทําไดหลายวิธี คือ
1) วัดจากทางเลือก 2 ทาง คือ การเลือกที่จะทําหรือไมทําพฤติกรรมนั้น
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2) วัดจากทางเลือกหลายทาง เชน การสังเกตวาบุคคลเดินทางทํางานดวยวิธีใดบาง
อาจทําไดโดยการทําเครื่องหมาย √ ในรายการตอไปนี้
______ รถยนตหรือรถกระบะสวนตัว
______ เปนผูโดยสารในรถยนตหรือรถกระบะของคนอื่น
______ รถประจําทาง
______ รถยนตรับจาง
______ รถจักรยานยนต
______ รถจักรยาน
______ เดิน
การวัดจากทางเลือกหลายทางนี้เปรียบเสมือนการวัดการกระทําเดี่ยวหลายๆ การ
กระทํา โดยแตละการกระทําก็วัดวาบุคคลไดทําหรือไมไดทํา
3)
วัดการกระทําในเชิงปริมาณ คือ แทนที่จะวัดวาบุคคลไดทําหรือไมไดทํา
พฤติกรรมหนึ่ง เชน ไดทําบุญใหวัดหรือไม ก็จะเปนการวัดวาเขาไดทําบุญใหวัดมากนอยเพียงใด
4) การสังเกตซ้ํา สามารถทําได 2 วิธียอ ย คือ การวัดความถี่สัมบูรณ (Absolute
frequency) หมายถึง จํานวนครั้งที่บคุ คลทําพฤติกรรมหนึ่งๆ เชน จํานวนมวนบุหรี่ที่สูบแตละวัน
และ การวัดความถี่สัมพัทธ (Relative frequency) หมายถึง การวัดความถี่ในเชิงสัดสวนหรือรอยละ
ที่บุคคลทําพฤติกรรมนั้นๆ ในโอกาสตางๆ ที่กําหนดเปนกรอบไว
5) วัดโดยวิธีการรายงานดวยตนเอง (Self-report) ในบางกรณีการสังเกตพฤติกรรม
โดยตรงเปนสิ่งที่เปนไปไมไดหรือเปนสิ่งผิดกฎหมาย นักวิจัยจึงตองอาศัยการรายงานดวยตนเอง
ของกลุมตัวอยาง และจะตองพยายามหาวิธีการตางๆ ที่จะเพิ่มความมั่นใจวาจะไดขอมูลที่ตรงกับ
ความเปนจริง เชน การใหตอบโดยนิรนาม ในขอบขายของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลอันเปนตน
กําเนิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ความแมนยําของพฤติกรรมจากการรายงานดวยตนเองขึ้นอยู
กั บ ตั ว แปรหลายตั ว เช น ชนิด ของพฤติ ก รรมที่ ศึก ษา แรงจู ง ใจของผู ต อบ และลั ก ษณะการจั ด
สถานการณใหผูตอบตอบคําถาม
ไอเซ็น (Ajzen. 2002: 3-4) กลาววา เพื่อใหไดแบบรายงานพฤติกรรมดวยตนเองที่
มีความนาเชื่อถือ ควรสรางแบบสอบถามใหมีมากกวา 1 คําถาม ซึ่งขอคําถามในแบบสอบถามอาจ
ใชคําถาม 3 ลักษณะตอไปนี้รวมกัน คือ
(1) คํ า ถามที่ ใ ห ผู ต อบระบุ ตั ว เลขที่ แ น น อนของการทํ า พฤติ ก รรม เช น
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา มีกี่วันที่ทานเดินบนเครื่องวิ่งเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
(2) คําถามที่มีระยะเวลาที่กําหนดโดยประมาณใหเลือกตอบ เชน ในชวง 1
เดือนที่ผานมา ทานเดินบนเครื่องวิ่งอยางนอย 30 นาที บอยเพียงใด
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_____ทุกวัน
_____เกือบทุกวัน
_____สวนใหญ
_____ประมาณครึ่งเดือน
_____หลายครั้ง แตนอยกวาครึ่งเดือน
_____นานๆ ครั้ง
_____ไมเคยเลย
(3) คําถามที่มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา เชน ในชวง 1 เดือนที่ผานมา
ทานเดินบนเครื่องวิ่งอยางนอย 30 นาที บอยเพียงใด โดยประมาณ
ไมเคย :____:____:____:____:____:____:____: ทุกวัน
การใชขอมูลพฤติกรรมจากการรายงานดวยตนเองมีขอไดเปรียบหลายประการ คือ
เปนวิธีที่ใชกําลังคน เวลา และทุนนอย นอกจากนี้ก็เปนการสะดวกที่จะใหบุคคลตอบไดโดยไมจํากัด
ที่หมาย บริบท หรือเวลา
1.2 การวัดประเภทพฤติกรรมหรือกลุมพฤติกรรม
การวัดกลุมพฤติกรรมควรจัดทํารายการการกระทําเดี่ยวทั้งหลายใหครบถวนกอน แลวจึง
นําไปใหผูตอบตอบ การทําเชนนี้จะเปนการลดความกํากวมลงไปไดมาก เชน ประเภทพฤติกรรม
การออกกําลังกาย หากทํารายการไวใหครบถวนก็จะเปนการลดภาระของผูตอบที่จะตองพิจารณาวา
การกระทําใดเปนการออกกําลังกายหรือไมเปน
2. เจตนาในการกระทําพฤติกรรม หรือ เจตนา (Intention) (Ajzen and Fishbein.
1980; Ajzen. 2002: 4; ธีระพร อุวรรณโณ. 2535: 252-255; ศิริวรรณ โพธิ์วัน. 2546: 22-24)
เจตนาในการกระทําพฤติกรรม หมายถึง ความตองการ ความเปนไปได ความตั้งใจ ความ
พยายาม หรือการวางแผนของบุคคลที่จะทําพฤติกรรมหนึ่งๆ ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
เจตนาเปนตัวทํานายพฤติกรรม สําหรับการวัดเจตนา สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถือ คือ ความสอดคลอง
กับการวัดพฤติกรรมในแงการกระทํา เปาหมาย เวลา และบริบท นอกจากนี้ หากเปนการศึกษา
ประเภทพฤติ กรรม การวัดเจตนาก็ ตองทํ า ใหครอบคลุมการกระทํา เดี่ย วที่ ครบถ ว นในประเภท
พฤติกรรมที่ศึกษา
การวัดเจตนาเพื่อนํามาใชทํานายพฤติกรรมของบุคคลไมสามารถนํามาใชทํานายขอบขาย
(Extent) ขนาด (Magnitude) หรือ ความถี่ของพฤติกรรมได คงจะทํานายไดเพียงวาบุคคลทําหรือไม
ทําพฤติกรรมนั้น อยางไรก็ตาม การวัดเจตนาก็ไมไดหมายความวาจะสามารถทํานายพฤติกรรมของ
ทุ ก คนได เ สมอไป เนื่ อ งจากเจตนาสามารถเปลี่ ย นแปลงได ต ลอดเวลา โดยตั ว แปรที่ มี ผ ลต อ
เสถียรภาพของเจตนามีหลายตัว ไดแก
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2.1 ระยะเวลาระหวางการวัดเจตนากับการวัดพฤติกรรม โดยทั่วไปการวัดเจตนายิ่ง
ทิ้งชวงเวลาจากการวัดพฤติกรรมนอยเพียงไร เจตนาก็มีโอกาสทํานายพฤติกรรมไดแมนยําเพียงนั้น
เนื่องจากหากทิ้งชวงเวลาระหวางการวัดเจตนากับการวัดพฤติกรรมมากขึ้น โอกาสที่ตัวแปรอื่นๆ จะ
เข า มาแทรกซ อ นทํ า ให เ จตนาเปลี่ ย นไปก็ มี ไ ด สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ควรวั ด เจตนาก อ นหน า การวั ด
พฤติกรรมที่ไมนานนัก เพื่อใหการทํานายพฤติกรรมมีความแมนยํามากขึ้น
2.2 เจตนาภายใตเงื่อนไข หากพฤติกรรมบางเรื่องที่ศึกษามีโอกาสไดรับอิทธิพล
จากตั ว แปรภายนอกให แ ปรเปลี่ ย นได ม าก การวั ด เจตนาภายใต เ งื่ อ นไขจะช ว ยให ก ารทํ า นาย
พฤติ ก รรมทํ า ได แ ม น ยํ า มากขึ้ น เช น หากต อ งการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ รถยนต ข องผู ค นใน
ชวงเวลาที่ราคาน้ํามันขึ้นลงคอนขางมาก การถามเจตนาในการซื้อรถยนตจึงควรถามเปนเจตนา
ภายใตเงื่อนไข เชน ถามวา “ใน 6 เดือนขางหนาหากราคาน้ํามันแพงกวาปจจุบันอีก 50% ทานจะ
ซื้อรถยนตหรือไม” จะทําใหไดคําตอบเจตนาที่ทํานายพฤติกรรมไดแมนยํากวาการถามโดยไมมี
เงื่อนไข
2.3 เจตนาของกลุมคน โดยทั่วไปการเปรียบเทียบเจตนาของบุคคลกับพฤติกรรม
ของเขาอาจไมสอดคลองกันสําหรับทุกคน แตโดยการวิจัยตามแนวทฤษฎีนี้ นักวิจัยมักพิจารณา
ความสัมพันธระหวางเจตนากับพฤติกรรมของกลุมคนมากกวาพฤติกรรมรายบุคคล
2.4 ตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางเจตนาและพฤติกรรม ไดแก
ประสบการณตรง การเคยเห็นคนอื่นกระทําพฤติกรรมนั้น การมีทักษะในการกระทําพฤติกรรม และ
การเกิดเหตุการณแทรกซอนที่ ไ ม ไ ดคาดการณลวงหน า ดังนั้น การวัดเจตนาภายหลังการเกิ ด
เหตุ ก ารณ แ ทรกซ อ น หรื อ นํ า เหตุ ก ารณ นั้ น มาร ว มพิ จ ารณาด ว ยจะเพิ่ ม ความหนั ก แน น ของ
ความสัมพันธระหวางเจตนากับพฤติกรรมมากขึ้น
การวัดเจตนา
วิธีการวัดเจตนา อาจแบงอยางกวางไดเปน 2 ประเภท คือ การวัดเจตนาในการเลือก และ
การวัดเจตนาในดานความถี่
การวัดเจตนาในการเลือก แบงยอยไดเปน 3 แบบ คือ
1) วัดจากทางเลือก 2 ทาง เชน
ฉัน ( ) เจตนาจะไป
ใชสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ ในการเลือกตั้งคราวหนา
( ) เจตนาจะไมไป
หรือ
มีทางเปนไปได_____% ที่ฉันจะไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งคราว
หนา
นอกจากนี้ในการวิจัยจํานวนมากมักใหผูตอบตอบในมาตรที่งายกวา เชน
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- ฉันตั้งใจจะไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ คราวหนา
เปนไปไมได :____:____:____:____:____:____:____: เปนไปได
- ฉันตั้งใจจะเดินบนเครื่องวิ่งอยางนอย 30 นาที ในเดือนหนา
เปนไปไมไดแนนอน :____:____:____:____:____:____:____: เปนไปไดแนนอน
- ฉันจะพยายามเดินบนเครื่องวิ่งอยางนอย 30 นาที ในเดือนหนา
จริงที่สุด :____:____:____:____:____:____:____: ไมจริงที่สุด
- ฉันวางแผนที่จะเดินบนเครื่องวิ่งอยางนอย 30 นาที ในเดือนหนา
เห็นดวยอยางยิ่ง :____:____:____:____:____:____:____: ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2) การวัดจากทางเลือกหลายทางเลือก เชน
การเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 1976 ฉันตั้งใจจะลงคะแนนให
_____ เจอรัลด ฟอรด
_____ จิมมี่ คารเตอร

_____ ผูสมัครคนอื่น
_____ ไมไปใชสิทธิ์

หรืออาจวัดเปนรอยละที่รวมกันแลวเปน 100 เชน
การเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 1976
โอกาสที่ฉันจะเลือก เจอรัลด ฟอรด 30%
โอกาสที่ฉันจะเลือกผูสมัครคนอื่น 5%
โอกาสที่ฉันจะไมไปใชสทิ ธิ์
25%
โอกาสที่ฉันจะเลือก จิมมี่ คารเตอร 40%
ซึ่งในกรณีนี้ บุคคลมีแนวโนมสูงสุดที่จะทําพฤติกรรมที่เขาใหคารอยละสูงสุด
3) การวัดในเชิงปริมาณ เชน
ฉันเจตนาจะบริจาคเงินใหสภากาชาดไทยในปนี้ เปนเงิน_______บาท
สําหรับการวัดเจตนาในดานความถี่ สามารถวัดได 2 วิธียอย คือ การวัดเจตนาใน
เชิงความถี่สัมบูรณ และความถี่สัมพัทธ
การวัดเจตนาในเชิงความถีส่ ัมบูรณ
เชน
ในเดือนนี้ฉันเจตนาจะขับรถไป
ทํางาน____วัน
การวัดเจตนาในเชิงความถีส่ ัมพัทธ เชน ในเดือนนี้ฉันเจตนาจะขับรถไปทํางานใน
จํานวนวันทีค่ ดิ เปนรอยละ______
3. เจตคติตอพฤติกรรม (Attitude towards behavior) (Ajzen and Fishbein. 1980;
ธีระพร อุวรรณโณ. 2535: 255-265; ศิรวิ รรณ โพธิ์วัน. 2546: 24-26)
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เจตคติตอพฤติกรรม หมายถึง การประเมินทางบวก-ลบ ของบุคคลตอการกระทํานั้น หรือ
เป น ความรู สึ ก โดยรวมของบุ ค คลที่ เ ป น ทางบวก-ลบ หรื อ สนั บ สนุ น -ต อ ต า นการกระทํ า นั้ น ๆ
โดยทั่วไปถาบุคคลมีเจตคติทางบวกมากเทาใด ก็ควรมีเจตนาหนักแนนที่จะกระทําพฤติกรรมมาก
เทานั้น ในทางตรงขามถาบุคคลมีเจตคติทางลบมากเทาใด ก็ควรมีเจตนาหนักแนนที่จะไมกระทํา
พฤติกรรมมากเทานั้น ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เจตคติตอพฤติกรรมจะสงผลตอ
พฤติกรรมทางออม รวมกับการคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุมพฤติกรรม โดยผาน
เจตนาในการกระทําพฤติกรรม
การวัดเจตคติตอพฤติกรรม
ไอเซนและฟชไบน เสนอการวัดเจตคติตอพฤติกรรม 2 วิธี คือ การวัดเจตคติทางตรง และ
การวัดเจตคติทางออมหรือเจคคติที่วัดจากความเชื่อ
1) เจตคติทางตรง วิธีการวัดเจตคติทางตรงที่นิยมใชกันมากคือ การวัดไดโดยใชมาตร
จําแนกความหมายของออสกูดและคณะ (Ajzen and Fishbein. 1980: 54 อางอิงจาก Osgood,
Suci, Tannenbaum. 1957) โดยใชคําคุณศัพทขั้วคูและมิติการประเมินในการวัด นอกจากนี้ อาจใช
มาตรวัด เจตคติ ม าตรฐานอื่น ๆ เช น มาตรประเมิ นค า ของลิ เ คิร ต มาตรวั ด ของเธอรส โตน หรื อ
มาตรกัตตแมน เปนตน
แมวาเจตคติเปนการประเมินโดยสวนรวมของบุคคล และการวัดก็ทําไดโดยการใหผูตอบ
ตอบจุดยืนของตนเองบนมาตรขั้วคูที่มีการประเมิน ไอเซนและฟชไบนก็ยอมรับวาการจํากัดเจตคติ
อยูกับการประเมินเพียงอยางเดียวอาจไมไดจับภาพที่ซับซอนของเจตคติไดหมด แตก็ถือวาไดจับ
ภาพสวนที่สําคัญที่สุดแลว นอกจากนี้ การวัดเจตคติและการวัดความเชื่อที่จะไปทํานายเจตนาเชิง
พฤติกรรมจะตองเปนการวัดระดับบุคคล ไมใชการวัดระดับทั่วไป
ตัวอยางการวัดเจตคติทางตรง เชน
การออกเสียงเลือกตั้งของฉันในการเลือกตั้งสมัยหนา สําหรับฉันเปนสิ่งที่……………
ดี _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ เลว
โง

_____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ฉลาด

พอใจ _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ไมพอใจ
คําตอบที่ไดในแตละมาตรใหคะแนนตั้งแต -3 ถึง +3 ผลรวมที่ไดเปนการวัดเจตคติทางตรง
หรืออาจวัดเจตคติทางตรงโดยการใหผูตอบแสดงเจตคติของเขาออกมาโดยตรงก็ได เชน
เจตคติของฉันตอการใชสทิ ธิออกเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยหนาเปน
บวก _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ลบ
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2) เจตคติทางออมหรือเจตคติที่วัดจากความเชื่อ ซึ่งเปนความเชื่อที่เกี่ยวของกับผลของการ
กระทํา คือ หากบุคคลมีความเชื่อวาการทําพฤติกรรมนั้นจะนําไปสูผลกรรมทางบวก เขาก็จะมี
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมนั้น ขณะที่บุคคลซึ่งเชื่อวาการทําพฤติกรรมนั้นจะนําไปสูผลกรรมทางลบ
เขาก็จะมีเจตคติที่ไมดีตอพฤติกรรมนั้น ดังนั้น ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมจะเปนตัวที่มีอิทธิพลตอ
เจตคติทางตรง
เจตคติที่วัดจากความเชื่อถูกกําหนดโดยผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับผล
กรรมหรือผลของการกระทํา หรือความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral belief: bi) กับการ
ประเมินผลกรรมหรือผลของการกระทํา (Subjective evaluation: ei) การหาความเชื่อตามแนว
ทฤษฎีนี้ทําไดโดยการใหกลุมตัวอยางประมาณตั้งแต 30 คนขึ้นไปตอบคําถามเกี่ยวกับผลของการ
กระทําพฤติกรรมเปาหมาย โดยใชคําถามปลายเปดใหตอบอยางอิสระ คําตอบความเชื่อที่ผูตอบแต
ละคนตอบเรียกวา ความเชื่อเดนชัด (Salient beliefs) ซึ่งเปนความเชื่อที่กําหนดเจตคติของบุคคลใน
ขณะหนึ่งๆ โดยปกติคนทั่วไปจะมีความเชื่อเดนชัดนี้ระหวาง 5 – 9 ตัว หลังจากที่ไดความเชื่อ
เดนชัดแลว ก็แยกวิเคราะหเนื้อหาของความเชื่อที่แตกตางกันของบุคคล แลวนํามาจัดกลุมรวมความ
เชื่อที่คลายกันไวในกลุมเดียวกัน จากนั้นเรียงลําดับความถี่จากสูงสุดไปสูต่ําสุดเพื่อเตรียมคัดเลือก
ความเชื่อเหลานี้ไปสรางมาตรวัด ซึ่งเกณฑในการเลือกความเชื่อมี 3 วิธี คือ 1) เลือกความเชื่อที่มี
ความถี่สูงสุด 10 – 12 ตัว 2) เลือกความเชื่อที่กลุมตัวอยางทั้งหมดอยางนอยรอยละ 10 – 12
กลาวถึง และ 3) เลือกความเชื่อที่มีความถี่สูงสุดตามลําดับลงไปใหไดความถี่สะสมประมาณรอยละ
75 วิธีนี้เปนวิธีที่ทําตามอําเภอใจนอยที่สุด ดังนั้น ความเชื่อที่ไดเลือกมาสรางแบบวัดจะมีพื้นฐานมา
จากกลุมของความเชื่อเดนชัดที่มาจากคนหมูมาก หรืออาจเรียกวา ความเชื่อเดนชัดที่มีความถี่สูง
(Modal salient beliefs) ซึ่งไอเซ็นและฟชไบน (Ajzen and Fishbein. 1980) ไดแนะนําใหนําความ
เชื่อเหลานี้มาสรางเปนมาตรประเมินผลของการกระทํา (Outcome evaluation) และความหนักแนน
ของความเชื่อ (Belief strength) โดยใชคําคุณศัพทที่เปนขั้วคูประกอบกับมาตร 7 ชวง ใหคะแนน
เปน -3 ถึง +3 ตัวอยางเชน การศึกษาเจตคติของผูหญิงในการใชยาเม็ดคุมกําเนิด
การใชยาเม็ดคุมกําเนิดเปนสาเหตุใหน้ําหนักขึ้น…………..
bi
เปนไปได _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ เปนไปไมได
ei

การมีน้ําหนักขึ้นเปนสิ่งที่………..
เลว _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ดี

จากนั้นจึงคํานวณผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนที่ไดจากมาตรวัดความหนักแนนของ
ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทํา กับการประเมินผลของการกระทํา ซึ่งการวัดความเชื่อจะตองมี
ความสอดคลองกันในความจําเพาะทั้ง 4 ประเด็น คือ การกระทํา เปาหมาย เวลา และบริบท
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ความสัมพันธระหวางความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทําและการประเมินผลของการกระทํากับ
เจตคติตอพฤติกรรมสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
⎡ n
⎤
AB = f ⎢ ∑ bi ei ⎥
⎣ i=1
⎦

AB
bi
ei
n

=
=
=
=

เจตคติตอพฤติกรรม
ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทํา i
การประเมินผลการกระทํา i
จํานวนความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทํา

4. การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective norm) (Ajzen and Fishbein. 1980; ธีระพร
อุวรรณโณ. 2535: 265-272; ศิริวรรณ โพธิ์วัน. 2546: 26-27)
การคลอยตามกลุมอางอิง หมายถึง การรับรูของบุคคลวา คนอื่นๆ ที่มีความสําคัญสําหรับ
เขาตองการหรือไมตองการใหเขาทําพฤติกรรมนั้นๆ การรับรูนี้อาจจะตรงหรือไมตรงกับความจริงก็
ได ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การคลอยตามกลุมอางอิงจะสงผลตอพฤติกรรมทางออม
ร ว มกั บ เจตคติ ต อ พฤติ ก รรมและการรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรม โดยผ า นเจตนาในการกระทํ า
พฤติกรรม การวัดการคลอยตามกลุมอางอิงจะตองใหมีความจําเพาะในแง การกระทํา เปาหมาย
เวลา และบริบทที่สอดคลองกับพฤติกรรมและเจตนา
การวัดการคลอยตามกลุมอางอิง
ไอเซนและฟชไบนเสนอวิธีการวัดการคลอยตามกลุมอางอิงไว 2 วิธี คือ การวัดการคลอย
ตามกลุมอางอิงทางตรง และทางออม
1) การวัดการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรง เปนการประเมินความเชื่อของบุคคลที่มีตอ
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลส ว นมากที่ มี ค วามสํ า คั ญ สํ า หรั บ เขา คิ ด ว า เขาควรหรื อ ไม ค วรกระทํ า
พฤติกรรมนั้น โดยทั่วไปมักใชรูปแบบดังแสดงดานลางในการวัด
คนที่มีความสําคัญสําหรับฉันสวนมากคิดวา
ฉันควร _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ฉันไมควร
ใชยาเม็ดคุมกําเนิด
ขอคําถามดังตัวอยางขางตนเปนการถามถึงความเชื่อของบุคคลที่มีความสําคัญสําหรับเขา
วา เขาควรหรือไมควรทําพฤติกรรมนั้นๆ (Injunctive quality) ซึ่งเปนการถามที่สอดคลองกับแนวคิด
ของการคล อ ยตามกลุ ม อ า งอิ ง อย า งไรก็ ต าม การถามให ต อบเช น นี้ มั ก พบป ญ หาว า มี ค วาม
แปรปรวนของการอธิบายต่ํา เนื่องจากโดยทั่วไปบุคคลที่มีความสําคัญสําหรับเขามักคิดวาเขาควร
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กระทําพฤติกรรมที่ดี และไมควรทําพฤติกรรมที่ไมดี ดังนั้น เพื่อแกปญหานี้จึงมีขอเสนอแนะวา การ
วัดการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรงควรเพิ่มขอคําถามที่แสดงวา บุคคลที่มีความสําคัญสําหรับเขา
ไดกระทําพฤติกรรมนั้นหรือไม (Descriptive norm) ตัวอยางเชน (Ajzen. 2002: 6)
คนสวนใหญที่มีความสําคัญตอฉัน เดินบนเครื่องวิ่งอยางนอย 30 นาทีทุกวัน
จริงที่สุด _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ไมจริงที่สุด
2) การวัดการคลอยตามกลุมอางอิงทางออม ไอเซนและฟชไบนกลาววา การคลอยตามกลุม
อางอิงถูกกําหนดโดยความเชื่อเกี่ยวกับทัศนะของกลุมอางอิงตอการกระทําของตน (Normative
belief: NBi) กับแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (Motivation to comply: MCi) ดังนั้น การคลอย
ตามกลุมอางอิงทางออมจึงหาไดจากผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับทัศนะของกลุม
อางอิงตอการกระทําของตนกับแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง ไอเซนและฟชไบนไมไดเสนอ
เกณฑในการคัดเลือกความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงไวอยางชัดเจนเหมือนกับที่เสนอในการเลือก
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม แตอาจประยุกตเกณฑในการเลือกความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมมาใช
โดยอนุโลมได แหลงอางอิงที่ผูตอบแตละคนตอบเรียกวา แหลงอางอิงเดนชัด (Salient references)
และแหลงอางอิงที่คัดไปใชในการสรางมาตรวัดเรียกวา แหลงอางอิงเดนชัดที่มีความถี่สูง (Modal
salient references) จากนั้นก็นําแหลงอางอิงไปสรางมาตรวัด NBi และ MCi ตัวอยางเชน การวัด
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงของผูหญิงเกี่ยวกับศาสนา
NBi

ศาสนาของฉันสอนวา……………..
ฉันควร _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ฉันไมควร
ทําแทง

MCi

โดยทั่วไป ทานตองการทําตามคําสอนของศาสนามากนอยเพียงใด

ไมตองการเลย _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ตองการมาก
ในการวัดการคลอยตามกลุม อางอิงสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
⎡m
⎤
SN = f ⎢ ∑ NBi MCi ⎥
⎣ i=1
⎦

SN
NBi
MCi
m

=
=
=
=

การคลอยตามกลุมอางอิง
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง i
แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม อางอิง i
จํานวนกลุมอางอิง
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5. การรับรูการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) (Ajzen. 1991;
Ajzen. 2002: 7; ธีระพร อุวรรณโณ. 2535: 290-298; ศิริวรรณ โพธิ์วัน. 2546: 27-29)
การรับรูการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรูของบุคคลวาเปนการยากหรืองายที่จะ
กระทําพฤติกรรมนั้นๆ เปนการสะทอนจากประสบการณในอดีตและการคาดคะเนปจจัยเอื้ออํานวย
และอุปสรรค แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการ
รับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ของแบนดูรา (Ajzen. 1991: 184) ตางกันตรงที่วาการ
รับรูความสามารถของตนจะเนนปจจัยภายในของบุคคล ในขณะที่การรับรูการควบคุมพฤติกรรมจะ
เนนทั้งปจจัยภายใน เชน ขอมูล ทักษะ และความสามารถ และปจจัยภายนอก เชน โอกาส เงิน การ
ขึ้ น กั บ ผู อื่ น ตามแนวคิ ด ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน การรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมส ง ผลต อ
พฤติกรรมทั้งทางตรงและทางออม โดยสงผลทางออมรวมกับเจตคติตอพฤติกรรมและการคลอยตาม
กลุมอางอิงผานเจตนาในการกระทําพฤติกรรม และสงผลทางตรงรวมกับเจตนาในการทํานาย
พฤติกรรม
การวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
การวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมี 2 วิธีคือ การวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
ทางตรง และการวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมทางออมหรือการวัดความเชื่อเกี่ยวกับปจจัย
ควบคุม (Control beliefs)
1) การวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมทางตรง เปนการประเมิน (1) ความรูสึกของบุคคล
ที่มีตอการรับรูความยากงายในการทําพฤติกรรม หรือการรับรูความสามารถของตนเองในการทํา
พฤติกรรมนั้น (Self-efficacy) และ (2) ความเชื่อของบุคคลวา เขาสามารถควบคุมตนเองในการทํา
พฤติ ก รรมได ม ากน อ ยเพี ย งใด หรื อ การเกิ ด พฤติ ก รรมขึ้ น อยู กั บ ตั ว เขาหรื อ ไม (Behavior’s
controllability) การวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมทางตรงควรมีขอคําถามที่ประเมินทั้ง 2 อยาง
โดยการถามใหกลุมตัวอยางตอบถึงความรูสึกหรือความเชื่อบนมาตร 7 ชวง ที่มีคําตอบ 2 ขั้ว
ตัวอยางเชน
Self-efficacy:
- สําหรับฉัน การเดินบนเครื่องวิ่งอยางนอยวันละ 30 นาทีในเดือนหนา นาจะ…..
เปนไปไมได _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ เปนไปได
- ถาฉันตองการ ฉันสามารถเดินบนเครือ่ งวิ่งอยางนอยวันละ 30 นาทีในเดือนหนา
จริงที่สุด _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ไมจริงที่สุด
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behavior’s controllability
- ทานเชื่อวาตัวทานสามารถควบคุมตัวเองในการเดินบนเครื่องวิ่งอยางนอยวันละ
30 นาทีในเดือนหนา
ไมสามารถควบคุมได _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ควบคุมไดเต็มที่
- การที่ฉันจะเดินหรือไมเดินบนเครื่องวิ่งอยางนอยวันละ 30 นาทีในเดือนหนา
สวนใหญขึ้นอยูกับตัวฉันเอง
เห็นดวยอยางยิ่ง _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2) การวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมทางออม ไดจากผลรวมของผลคูณระหวางความ
เชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม (Control beliefs: Ci) กับการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม (Received
power of control factor: Pi) สําหรับการหาความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม ใชวิธีเดียวกับการหา
ความเชื่อเดนชัดของเจตคติและการคลอยตามกลุมอางอิง แลวนํามาสรางเปนมาตรวัดความเชื่อ
เกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม ดังตัวอยาง
Ci

โอกาสที่ฉันจะเดินทางไปไมทันภายในชวงเวลาที่กําหนดสําหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง
มีนอย _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ มีมาก

Pi

สําหรับฉันการเดินทางไปไมทันเปนการสงเสริม หรือขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้ง
ขัดขวาง _____: _____:_____:_____:_____:_____:_____ สงเสริม

ความสัมพันธระหวางการรับรูการควบคุมพฤติกรรม กับความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม
และการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
⎡ q
⎤
PBC = f ⎢ ∑ Ci Pi ⎥
⎣ i=1
⎦

PBC
Ci
Pi
q

=
=
=
=

การรับรูการควบคุมพฤติกรรม
ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม i
การรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม i
จํานวนปจจัย

จากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนดังไดกลาวขางตนอาจสรุปไดวาทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน เปนทฤษฎีที่ใชในการอธิบายและทํานายการเกิดพฤติกรรมจากตัวแปรตางๆ ซึ่งประกอบดวย
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เจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูการควบคุมพฤติกรรม และเจตนาในการ
กระทําพฤติกรรม จากทฤษฎีนี้ การเกิดพฤติกรรมใดๆ เปนผลมาจาก 2 สวนคือ สวนแรก เจตคติตอ
พฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมสงผลทางออมตอพฤติกรรม
ผานเจตนาในการกระทําพฤติกรรม และสวนที่สอง การรับรูการควบคุมพฤติกรรม และเจตนาในการ
กระทําพฤติกรรมสงผลโดยตรงตอพฤติกรรม การวัดตัวแปรในทฤษฎีสามารถทําไดตามขอเสนอแนะ
ของวิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น (Ajzen and Fishbein.
1980; Ajzen. 2002) ซึ่งตามคําแนะนํานี้ การวัดตัวแปรเจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุม
อางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถวัดไดทั้งทางตรงและทางออม โดยการวัดทางออม
เปนการวัดความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง และความเชื่อเกี่ยวกับปจจัย
ควบคุม ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมโดยผานเจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการ
รับรูการควบคุมพฤติกรรม ตามลําดับ
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ป ระยุ ก ต แ นวคิ ด ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผนในการทํ า นาย
พฤติกรรมการปองกันโรคอวนและดัชนีมวลกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยศึกษาตัว
แปรทํานายพฤติกรรมดวยการวัดเจตคติตอพฤติกรรมทางตรง การคลอยตามกลุมอางอิงทางตรง
และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมทางตรงเทานั้น เนื่องจากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยทํานายพฤติกรรม ซึ่งฟรานซิสและคณะ (Francis et al. 2004: 27) กลาววา งานวิจัยที่มี
วัตถุประสงคเพื่อทํานายพฤติกรรม มิใชเพื่อทําความเขาใจความเชื่อที่จะสงผลตอตัวแปรทํานาย
พฤติ ก รรม การวั ด เจตคติ ต อ พฤติ ก รรม การคล อ ยตามกลุ ม อ า งอิ ง และการรั บ รู ก ารควบคุ ม
พฤติ ก รรมทางตรงก็ เ พี ย งพอแล ว นอกจากนี้ เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 ซึ่ ง เป น กลุ ม
ตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ เปนวัยที่จัดอยูในขั้นปฏิบัติการดวยรูปธรรมตามทฤษฎีพัฒนาการทางการ
รูคิดของพีอาเจท เด็กวัยนี้ยังมีความจํากัดในเรื่องการคิดที่ตองใชกับสิ่งของ วัตถุ สถานการณ หรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง หรือที่สามารถจินตนาการได นั่นคือ เด็กยังมีปญหากับการคิดในสิ่งที่เปน
นามธรรมอยู (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2548: 108) จึงนาจะยังไมมีความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความ
เชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง และความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมเปนของตัวเอง ดังนั้น ผูวิจัยจึงวัดตัว
แปรเจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมทางตรง
เทานั้น
ปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนถูกนําไปประยุกตใชในการอธิบายและทํานายพฤติกรรมสุขภาพ
อยางแพรหลาย อารมีเทจและคอนเนอร (Conner et al. 2002 cited Armitage and Conner.
2001b) ทําการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพ
ตางๆ ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งเปนงานวิจัยที่ศึกษาเจตนาในการกระทําพฤติกรรมจํานวน
154 เรื่อง และงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรม จํานวน 63 เรื่อง พบวา ตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตาม
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แผน ไดแก เจตคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และ การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานาย
ความแปรปรวนของเจตนาในการกระทําพฤติกรรมไดเฉลี่ยรอยละ 39 ในขณะที่เจตนาในการกระทํา
พฤติ ก รรมและการรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมสามารถทํ า นายความแปรปรวนของการกระทํ า
พฤติกรรมไดเฉลี่ยรอยละ 27 สําหรับพฤติกรรมการปองกันโรคอวน ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่
ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนจากตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยแยก
นําเสนอ 2 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ดังนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวของในประเทศ ยังไมพบงานวิจัยที่ศึ กษาปจจัยทํานาย
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในเด็กโดยใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผูวิจัยจึงขอประมวล
งานวิจัยในตางประเทศที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการอธิบายและทํานายพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกําลัง โดยแยกนําเสนอตัวแปรทํานายและตัวแปรตามในทฤษฎี ดังนี้
เจตคติตอพฤติกรรมและเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เจตคติตอพฤติกรรมสงผลตอเจตนาในการกระทํา
พฤติกรรม จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่ศึกษาความสามารถของ
ตัวแปรเจตคติในการทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรม ดังนี้
มีหลายงานวิจัยที่พบวาเจตคติสามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง ได โดยงานวิ จั ย ที่ ทํ า การศึ ก ษาในเด็ ก เช น งานของมั ม เมอรี่ แ ละคณะ
(Mummery et al. 2000: 116-24) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ และประสิทธิภาพ
ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังในอีก 4 สัปดาห
ขางหนาของเด็กนักเรียนเกรด 3, 5, 8 และ 11 ในประเทศแคนาดา จํานวน 525 คน โดยใช
แบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการของไอเซนและฟชไบน (Ajzen and Fishbein. 1980) มีลักษณะ
เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ สําหรับนักเรียนเกรด 3 ไดปรับไปใชมาตรวัดตามแบบของซูทซและ
คณะ (Mummery et al. 2000: 116-24 cited Schutz et al. 1981) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมิน
คา 5 ระดับที่ใชรูปภาพแทนขอความ ผลการศึกษาพบวา เจตคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการ
รับรูการควบคุมพฤติกรรมทางตรงมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต
ความสัมพันธนั้นมีลักษณะไมเปนเสนตรง (เจตคติ - การคลอยตามกลุมอางอิง, r=.40; เจตคติ –
การรับรูการควบคุมพฤติกรรม, r=.37; การคลอยตามกลุมอางอิง – การรับรูการควบคุมพฤติกรรม,
r=.41) และตัวแปรเจตคติสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (β=.32) เมื่อวิเคราะหโดยใชลักษณะทางชีวสังคมของกลุมตัวอยาง ซึ่งใน
การศึ กษานี้ คือ ระดับ ชั้น พบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกํ าลั งของ
นักเรียนทุกระดับชั้นไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยทํานายไดดีที่สุดในนักเรียนเกรด 5 (β=.47)
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รองลงมาคือเกรด 11 (β=.36) เกรด 8 (β=.25) และเกรด 3 (β=.21) ตามลําดับ เครกและคณะ
(Craig et al. 1996: 506-13) ศึกษาตัวแปรทางจิตสังคมที่ทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังในอีก 2 สัปดาหขางหนาของเด็กเกรด 5 และ เกรด 8 จํานวน 310 คนในเมือง
แคมบริช โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ พบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการ
เคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.17) นอกจากนี้ ทรอสและคณะ
(Trost et al. 2002: 95-112) ศึกษาตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังในสัปดาหหนาของเด็กนักเรียนเกรด 6 จํานวน 213 คน ในโคลัมเบีย โดยใช
แบบสอบถามที่ปรับจากงานวิจัยของซวนเดอรและคณะ (Trost et al. 2002: 95-112 cited
Saunders et al. 1997) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 3 ระดับสําหรับวัดเจตคติ และมาตร
ประเมินคา 5 ระดับสําหรับวัดเจตนา ผลการศึกษาพบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการ
เคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.24)
งานวิจัยที่ทําการศึกษาในวัยรุนและผูใหญ เชน แกทชและเคนดซิเออสกี (Gatch
and Kendzierski. 1990: 100-2) ศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานาย
เจตนาในการออกกําลังกายของนักศึกษาหญิง อายุระหวาง 18-26 ป จํานวน 100 คน โดยใช
แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ที่สรางขึ้นตามวิธีการของไอเซนและ
ฟชไบน (Ajzen and Fishbein. 1980) ผลการศึกษาพบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการออก
กําลังกายของนักศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.30) ไบรอันและโรคีลีย (Bryan and
Rocheleau. 2002: 83-94) ศึกษาตัวแปรที่ทํานายเจตนาในการออกกําลังกายแบบแอโรบิค และ
weight training ในอีก 3 เดือนขางหนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 294 คน โดยใช
แบบสอบถามที่เปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาใน
การออกกําลังกายทั้งแบบแอโรบิค (β=.15) และ weight training (β=.17) ไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เคาทฮูริสและ สปอนทิส (Kouthhouris and Spontis. 2005) ศึกษาตัวแปรทํานายเจตนาใน
การเขารวมกิจกรรมสันทนาการกลางแจงในสัปดาหถัดไปของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 329
คน โดยใชแบบสอบถามที่ประยุกตจากงานวิจัยของไอเซ็นและแมดเดน (Kouthhouris and Spontis.
2005 cited Ajzen and Madden. 1986) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษา
พบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการเขารวมกิจกรรมสันทนาการกลางแจงของนักศึกษาได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R =.59) งานวิจัยดังกลาวขางตน สอดคลองกับแฮกเกอรและคณะ
(Hagger et al. 2002) ซึ่งสังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการศึกษา
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในเด็ก วัยรุน และผูใหญ และพบวาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ
เฉลี่ยระหวางเจตคติกับเจตนา (70 เรื่อง) มีคาเทากับ .60
งานวิ จัยที่ไ ดกลาวมาขางตนพบวา เจตคติ สามารถทํานายเจตนาในการกระทํา
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตก็ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่พบวา
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เจตคติไมสามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังได เชน งานของ
อารมีเทจ (Armitage. 2005: 235-45) ซึ่งศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการ
ทํานายเจตนาในการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง 94 คน อายุระหวาง 16 – 65 ป ที่มา
ออกกําลังกายในยิมเนเซี่ยมเอกชนแหงหนึ่งทางตอนใตของประเทศอังกฤษ โดยใชแบบสอบถามที่
สรางขึ้นตามหลักการของไอเซ็น (Ajzen. 1991) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผล
การศึกษาพบวา เจตคติไมสามารถทํานายเจตนาในการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางได (β=.12)
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
ความสามารถของตัวแปรเจตคติในการทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออก
กําลังทั้งในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา วัยรุน และผูใหญ โดยใชแบบสอบถาม
ที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการของไอเซ็น และมีอีกบางสวนที่ใชแบบสอบถามที่ประยุกตจากงานวิจัยอื่น
แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 3 หรือ 5 ระดับสําหรับ
กลุมตัวอยางที่เปนเด็ก และมาตรประเมินคา 7 ระดับสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ ผล
การศึกษาสวนใหญ พบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออก
กําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .12 - .32 โดย
เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในกลุมตัวอยางที่เปน
เด็กไดดีกวากลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ
จากการประมวลงานวิจัย ยังไมพบงานวิจัยในประเทศที่ศึกษาความสามารถของ
เจตคติในการทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังของเด็ก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษา และ
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของเจตคติตอเจตนาในการเคลื่อนไหวออก
กํ า ลั ง ผู วิ จั ย จึ ง คาดว า ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ จตคติ น า จะสามารถทํ า นายเจตนาในการเคลื่ อ นไหว
ออกกําลังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตได
การคลอยตามกลุมอางอิงและเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การคลอยตามกลุมอางอิงสงผลตอเจตนาในการ
กระทํ า พฤติ ก รรม จากการประมวลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู วิ จั ย ขอนํ า เสนองานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษา
ความสามารถของตัวแปรการคลอยตามกลุมอางอิงในการทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
ดังนี้
มีหลายงานวิจัยที่ พบวาการคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานายเจตนาในการ
กระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังได โดยงานวิจัยที่ทําการศึกษาในเด็ก เชน มัมเมอรี่และ
คณะ (Mummery et al. 2000: 116-24) ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ และประสิทธิภาพ
ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังในอีก 4 สัปดาห
ขางหนาของเด็กนักเรียนเกรด 3, 5, 8 และ 11 ในประเทศแคนาดา จํานวน 525 คน โดยใช
แบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการของไอเซนและฟชไบน (Ajzen and Fishbein. 1980) มีลักษณะ
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เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ สําหรับนักเรียนเกรด 3 ไดปรับไปใชมาตรวัดตามแบบของซูทซและ
คณะ (Mummery et al. 2000: 116-24 cited Schutz et al. 1981) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมิน
คา 5 ระดับที่ใชรูปภาพแทนขอความ ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรการคลอยตามกลุมอางอิงสามารถ
ทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.23) และเมื่อ
แยกวิเคราะหตามระดับชั้น พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหว
ออกกําลังไดเฉพาะในนักเรียนเกรด 3 (β=.41) และเกรด 11 (β=.11) เทานั้น นอกจากนี้ ทรอสและ
คณะ (Trost et al. 2002: 95-112) ศึกษาตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกําลังในสัปดาหหนาของเด็กนักเรียนเกรด 6 จํานวน 213 คน ในโคลัมเบีย โดย
ใชแบบสอบถามที่ปรับจากงานวิจัยของซวนเดอรและคณะ (Trost et al. 2002: 95-112 cited
Saunders et al. 1997) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 3 ระดับสําหรับวัดการคลอยตามกลุม
อางอิง และมาตรประเมินคา 5 ระดับสําหรับวัดเจตนา ผลการศึกษาพบวา การคลอยตามกลุมอางอิง
สามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.15)
งานวิจัยที่ทําการศึกษาในวัยรุนและผูใหญ เชน แกทชและเคนดซิเออสกี (Gatch
and Kendzierski. 1990: 100-2) ศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานาย
เจตนาในการออกกําลังกายของนักศึกษาหญิง อายุระหวาง 18-26 ป จํานวน 100 คน โดยใช
แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ที่สรางขึ้นตามวิธีการของไอเซนและ
ฟชไบน (Ajzen and Fishbein. 1980) ผลการศึกษาพบวา การคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานาย
เจตนาในการออกกําลังกายของนักศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.23) ไบรอันและโรคีลีย
(Bryan and Rocheleau. 2002: 83-94) ศึกษาตัวแปรที่ทํานายเจตนาในการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิค และ weight training ในอีก 3 เดือนขางหนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 294 คน
โดยใชแบบสอบถามที่เปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา การคลอยตามกลุมอางอิง
สามารถทํานายเจตนาในการออกกําลังกายทั้งแบบแอโรบิค (β=.21) และ weight training (β=.13)
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ อารมีเทจ (Armitage. 2005: 235-45) ซึ่งศึกษา
ความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายเจตนาในการออกกําลังกายของกลุม
ตัวอยาง 94 คน อายุระหวาง 16 – 65 ป ที่มาออกกําลังกายในยิมเนเซี่ยมเอกชนแหงหนึ่งทางตอน
ใตของประเทศอังกฤษ โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามหลักการของไอเซ็น (Ajzen. 1991) ซึ่งมี
ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา การคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานาย
เจตนาในการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.19) งานวิจัยดังกลาว
ขางตน สอดคลองกับแฮกเกอรและคณะ (Hagger et al. 2002) ซึ่งสังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใช
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในเด็ก วัยรุน และ
ผู ใ หญ และพบว า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสั ม พั น ธ เ ฉลี่ ย ระหว า งการคล อ ยตามกลุ ม อ า งอิ ง กั บ เจตนา
(65 เรื่อง) มีคาเทากับ .32
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ที่กลาวมาขางตนเปนงานวิจัยที่พบวาการคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานาย
เจตนาในการกระทําพฤติกรรมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับงานวิจัยที่พบวาการคลอยตาม
กลุมอางอิงไมสามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมได เชน งานของเครกและคณะ (Craig
et al. 1996: 506-13) ซึ่งศึกษาตัวแปรทางจิตสังคมที่ทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังในอีก 2 สัปดาหขางหนาของเด็กเกรด 5 และ เกรด 8 จํานวน 310 คนในเมือง
แคมบริช โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงไมสามารถทํานาย
เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนได (β=.05) นอกจากนี้ เคาทฮูริสและ สปอนทิส
(Kouthhouris and Spontis. 2005) ศึกษาตัวแปรทํานายเจตนาในการเขารวมกิจกรรมสันทนาการ
กลางแจงในสัปดาหถัดไปของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 329 คน โดยใชแบบสอบถามที่
ประยุกตจากงานวิจัยของไอเซ็นและแมดเดน (Kouthhouris and Spontis. 2005 cited Ajzen and
Madden. 1986) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา การคลอยตามกลุม
อางอิงไมสามารถทํานายเจตนาในการเขารวมกิจกรรมสันทนาการกลางแจงของนักศึกษาได (R
=.59)
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
ความสามารถของตัวแปรการคลอยตามกลุมอางอิงในการทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา วัยรุน และผูใหญ โดย
ใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการของไอเซ็น และมีอีกบางสวนที่ใชแบบสอบถามที่ประยุกต
จากงานวิจัยอื่น แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 3 หรือ 5
ระดับสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนเด็ก และมาตรประเมินคา 7 ระดับสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุน
และผูใหญ ผลการศึกษาสวนใหญ พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานายเจตนาในการ
กระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธถดถอย
มาตรฐาน (β) อยูระหวาง .05 - .23 แตก็มีงานวิจัยที่พบผลสอดคลองกันวาการคลอยตามกลุม
อางอิงไมสามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนเกรด
5 และ เกรด 8 ได (Craig et al. 1996: 506-13; Mummery et al. 2000: 116-24)
จากการประมวลงานวิจัย ยังไมพบงานวิจัยในประเทศที่ศึกษาความสามารถของ
การคลอยตามกลุมอางอิงในการทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังของเด็ก ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะทําการศึกษา และจากผลการวิจัยดังกลาวขางตนซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของการคลอยตามกลุม
อางอิงตอเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง ผูวิจัยจึงคาดวา ในการวิจัยครั้งนี้การคลอยตามกลุม
อางอิงนาจะสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน
โรงเรียนสาธิตได
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การรับรูการควบคุมพฤติกรรมและเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสงผลตอเจตนาใน
การกระทํ า พฤติ ก รรม จากการประมวลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ยวข อง ผู วิ จัย ขอนํ า เสนองานวิ จั ยที่ ศึ ก ษา
ความสามารถของตั ว แปรการรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมในการทํ า นายเจตนาในการกระทํ า
พฤติกรรม ดังนี้
มีหลายงานวิจัยที่พบวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการ
กระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังได โดยงานวิจัยที่ทําการศึกษาในเด็ก เชน เครกและคณะ
(Craig et al. 1996: 506-13) ศึกษาตัวแปรทางจิตสังคมที่ทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังในอีก 2 สัปดาหขางหนาของเด็กเกรด 5 และ เกรด 8 จํานวน 310 คนในเมือง
แคมบริช โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถ
ทํ า นายเจตนาในการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง ของนั ก เรี ย นได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (β=.11)
สอดคลองกับมัมเมอรี่และคณะ (Mummery et al. 2000: 116-24) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางตัว
แปรตางๆ และประสิทธิภาพของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหว
ออกกําลังในอีก 4 สัปดาหขางหนาของเด็กนักเรียนเกรด 3, 5, 8 และ 11 ในประเทศแคนาดา
จํานวน 525 คน โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการของไอเซนและฟชไบน (Ajzen and
Fishbein. 1980) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ สําหรับนักเรียนเกรด 3 ไดปรับไปใชมาตร
วัดตามแบบของซูทซและคณะ (Mummery et al. 2000: 116-24 cited Schutz et al. 1981) ซึ่งมี
ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับที่ใชรูปภาพแทนขอความ ผลการศึกษาพบวา การรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (β=.34) เมื่อวิเคราะหโดยแบงตามระดับชั้น พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถ
ทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนทุกชั้นไดอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ โดย
ทํานายไดดีที่สุดในนักเรียนเกรด 5 และเกรด 8 ซึ่งมีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐานเทากัน (β=.45)
รองลงมาคือเกรด 5 (β=.35) เกรด 3 (β=.14) ตามลําดับ
งานวิจัยที่ทําการศึกษาในวัยรุนและผูใหญ เชน แกทชและเคนดซิเออสกี (Gatch
and Kendzierski. 1990: 100-2) ศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานาย
เจตนาในการออกกําลังกายของนักศึกษาหญิง อายุระหวาง 18-26 ป จํานวน 100 คน โดยใช
แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ที่สรางขึ้นตามวิธีการของไอเซนและฟช
ไบน (Ajzen and Fishbein. 1980) ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถ
ทํานายเจตนาในการออกกําลังกายของนักศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.25) ไบรอันและ
โรคีลีย (Bryan and Rocheleau. 2002: 83-94) ศึกษาตัวแปรที่ทํานายเจตนาในการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิค และ weight training ในอีก 3 เดือนขางหนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 294
คน โดยใชแบบสอบถามที่เปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุม
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พฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการออกกําลังกายทั้งแบบแอโรบิค (β=.51) และ weight training
(β=.65) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เคาทฮูริสและ สปอนทิส (Kouthhouris and Spontis. 2005)
ศึ ก ษาตั ว แปรทํ า นายเจตนาในการเข า ร ว มกิ จ กรรมสั น ทนาการกลางแจ ง ในสั ป ดาห ถั ด ไปของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 329 คน โดยใชแบบสอบถามที่ประยุกตจากงานวิจัยของไอเซ็น
และแมดเดน (Kouthhouris and Spontis. 2005 cited Ajzen and Madden. 1986) ซึ่งมีลักษณะ
เปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานาย
เจตนาในการเข า ร ว มกิ จ กรรมสั น ทนาการกลางแจ ง ของนั ก ศึ ก ษาได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(R =.53) นอกจากนี้ อารมีเทจ (Armitage. 2005: 235-45) ซึ่งศึกษาความสามารถของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนในการทํานายเจตนาในการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง 94 คน อายุระหวาง
16 – 65 ป ที่มาออกกําลังกายในยิมเนเซี่ยมเอกชนแหงหนึ่งทางตอนใตของประเทศอังกฤษ โดยใช
แบบสอบถามที่สรางขึ้นตามหลักการของไอเซ็น (Ajzen. 1991) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7
ระดับ ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการออกกําลังกาย
ของกลุมตัวอยางได (β=.57) งานวิจัยดังกลาวขางตน สอดคลองกับแฮกเกอรและคณะ (Hagger et
al. 2002) ซึ่งสังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการศึกษาพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในเด็ก วัยรุน และผูใหญ และพบวาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเฉลี่ยระหวาง
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมกับเจตนา (49 เรื่อง) มีคาเทากับ .57
สําหรับงานวิจัยที่พบวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมไมสามารถทํานายเจตนาใน
การกระทําพฤติกรรมได คือ งานของทรอสและคณะ (Trost et al. 2002: 95-112) ซึ่งศึกษาตัวแปรที่
สามารถทํานายความเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในสัปดาหหนาของเด็ก
นักเรียนเกรด 6 จํานวน 213 คน ในโคลัมเบีย โดยใชแบบสอบถามที่ปรับจากงานวิจัยของซวนเดอร
และคณะ (Trost et al. 2002: 95-112 cited Saunders et al. 1997) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมิน
คา 3 ระดับสําหรับวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรม และมาตรประเมินคา 5 ระดับสําหรับวัดเจตนา
ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมไมสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออก
กําลังได (β=.10)
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
ความสามารถของตั ว แปรการรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมในการทํ า นายเจตนาในการกระทํ า
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา วัยรุน
และผู ใ หญ โดยใช แ บบสอบถามที่ พั ฒ นาขึ้ น ตามวิ ธี ก ารของไอเซ็ น และมี อี ก บางส ว นที่ ใ ช
แบบสอบถามที่ประยุกตจากงานวิจัยอื่น แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปน
มาตรประเมินคา 3 หรือ 5 ระดับสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนเด็ก และมาตรประเมินคา 7 ระดับสําหรับ
กลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ ผลการศึกษาสวนใหญ พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรม
สามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .10 - .65 โดยการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
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สามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุน
และผูใหญไดดีกวากลุมตัวอยางที่เปนเด็ก
จากการประมวลงานวิจัย ยังไมพบงานวิจัยในประเทศที่ศึกษาความสามารถของ
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมในการทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังของเด็ก ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะทําการศึกษา และจากผลการวิจัยดังกลาวขางตนซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของการรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมตอเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง ผูวิจัยจึงคาดวา ในการวิจัยครั้งนี้การรับรู
การควบคุมพฤติกรรมน าจะสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตได
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมและพฤติกรรม
ตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน การรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมสามารถส ง ผล
โดยตรงตอพฤติกรรมได จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่ศึกษา
ความสามารถของตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมทางตรงในการทํานายพฤติกรรม ดังนี้
งานวิจัยที่พบผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีทั้งงานวิจัยที่
ทําการศึกษาในเด็กและผูใหญ โดยงานวิจัยที่ศึกษาในเด็ก เชน งานของทรอสและคณะ (Trost et al.
2002: 95-112) ซึ่งไดศึกษาตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของเด็ก
นักเรียนเกรด 6 จํานวน 213 คน ในโคลัมเบีย โดยใชแบบสอบถามที่ปรับจากงานวิจัยของซวนเดอร
และคณะ (Trost et al. 2002: 95-112 cited Saunders et al. 1997) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมิน
คา 3 ระดับในการวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรม และใชเครื่องมือติดตามการเคลื่อนไหวของ
รางกาย Uniaxial accelerometer ในการวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนเวลา 7 วัน ผล
การศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.17)
สําหรับงานที่วิจัยที่ศึกษาในวัยรุนและผูใหญ เชน ไบรอันและโรคีลีย (Bryan and
Rocheleau. 2002: 83-94) ศึกษาตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค และ
weight training ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยินดีใหทําการศึกษาติดตามพฤติกรรม จํานวน 210
คน วัดพฤติกรรมหลังจากวัดตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนเวลา 3 เดือน โดยใช
แบบสอบถามที่เปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ในการวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรม และใชแบบ
สัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกายทางโทรศัพทในการวัดการออกกําลังกายแบบแอโรบิค และ
weight training ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายการออกกําลัง
กายทั้งแบบแอโรบิค (β=.17) และ weight training (β=.38) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้
อารมีเทจ (Armitage. 2005: 235-45) ซึ่งศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการ
ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง 94 คน อายุระหวาง 16 – 65 ป ที่มาออก
กําลังกายในยิมเนเซี่ยมเอกชนแหงหนึ่งทางตอนใตของประเทศอังกฤษ โดยใชแบบสอบถามที่สราง
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ขึ้นตามหลักการของไอเซ็น (Ajzen. 1991) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับในการวัดการ
รับรูการควบคุมพฤติกรรม และวัดพฤติกรรมโดยใชแบบรายงานพฤติกรรมดวยตนเองซึ่งวัดความถี่
ของการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในชวง 3 เดือนที่ผานมา รวมกับการดูบันทึกการ
เขาใชบริการจริงในยิมเนเซี่ยม ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานาย
พฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.38) งานวิจัยดังกลาว
ขางตน สอดคลองกับแฮกเกอรและคณะ (Hagger et al. 2002) ซึ่งสังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใช
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในเด็ก วัยรุน และ
ผูใหญ และพบวาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเฉลี่ยระหวางการรับรูการควบคุมพฤติกรรมกับพฤติกรรม
(35 เรื่อง) มีคาเทากับ .39
งานวิ จั ย ที่ พ บผลการศึ ก ษาขั ด แย ง กั บ ทฤษฎี เช น เคาท ฮู ริ ส และ สปอนทิ ส
(Kouthhouris and Spontis. 2005) ซึ่งไดทดสอบความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนใน
การทํานายพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมสันทนาการกลางแจงของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน
329 คน โดยใชแบบสอบถามที่ประยุกตจากงานวิจัยของไอเซ็นและแมดเดน (Kouthhouris and
Spontis. 2005 cited Ajzen and Madden. 1986) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับในการ
วัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรม และวัดพฤติกรรมโดยสังเกตการเขารวมกิจกรรมสันทนาการจริง
ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมไมสามารถทํานายพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
สันทนาการกลางแจงของนักศึกษาได (R =.39)
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
ความสามารถของตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออก
กําลังทั้งในกลุมตัวอยางที่เปนเด็ก วัยรุน และผูใหญ โดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตร
ประเมินคา 3 ระดับในการวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่เปนเด็ก และมาตร
ประเมินคา 7 ระดับในการวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ
สําหรับการวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังใชวิธีการที่หลากหลาย ประกอบดวย การใช
เครื่องมือติดตามการเคลื่อนไหวของรางกาย แบบสัมภาษณพฤติกรรมทางโทรศัพท แบบรายงาน
พฤติกรรมดวยตนเอง และการสังเกตพฤติกรรมจริง ผลการศึกษาสวนใหญพบวา การรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี
คาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .17 - .38 โดยการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
สามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญไดดีกวา
กลุมตัวอยางที่เปนเด็ก และพบวา งานวิจัยที่ใชเครื่องมือติดตามการเคลื่อนไหวรางกายในการวัด
พฤติ ก รรม มี ค า สั ม ประสิ ท ธ ถ ดถอยมาตรฐาน (β) ต่ํ า กว า งานวิ จั ย ที่ ใ ช วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ในการวั ด
พฤติกรรม
จากการประมวลงานวิจัย ยังไมพบงานวิจัยในประเทศที่ศึกษาความสามารถของ
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของเด็ก ผูวิจัยจึง
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สนใจที่จะทําการศึกษา และจากผลการวิจัยดังกลาวขางตนซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของการรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ผูวิจัยจึงคาดวา ในการวิจัยครั้งนี้การรับรู
การควบคุมพฤติกรรมนาจะสามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตได
เจตนาในการกระทําพฤติกรรมและพฤติกรรม
ตามทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน เจตนาในการกระทําพฤติกรรมสามารถทํานาย
พฤติกรรมได จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่ศึกษาความสามารถ
ของตัวแปรเจตนาในการกระทําพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรม ดังนี้
งานวิจัยที่พบผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีทั้งงานวิจัยที่
ทําการศึกษาในเด็กและผูใหญ โดยงานวิจัยที่ศึกษาในเด็ก เชน งานของทรอสและคณะ (Trost et al.
2002: 95-112) ซึ่งไดศึกษาตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของเด็ก
นักเรียนเกรด 6 จํานวน 213 คน ในโคลัมเบีย โดยใชแบบสอบถามที่ปรับจากงานวิจัยของซวนเดอร
และคณะ (Trost et al. 2002: 95-112 cited Saunders et al. 1997) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมิน
คา 5 ระดับ ในการวัดเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังในสัปดาหถัดไป และใชเครื่องมือติดตาม
การเคลื่อนไหวของรางกาย Uniaxial accelerometer ในการวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
เปนเวลา 7 วัน ผลการศึกษาพบวา เจตนาในการกระทําพฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.14)
สําหรับงานที่วิจัยที่ศึกษาในวัยรุนและผูใหญ เชน ไบรอันและโรคีลีย (Bryan and
Rocheleau. 2002: 83-94) ศึกษาตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค และ
weight training ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยินดีใหทําการศึกษาติดตามพฤติกรรม จํานวน 210
คน วัดพฤติกรรมหลังจากวัดเจตนาในการกระทําพฤติกรรมเปนเวลา 3 เดือน โดยใชแบบสอบถามที่
เปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ในการวัดเจตนาในการออกกําลังกายในอีก 3 เดือนขางหนา และใช
แบบสัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกายทางโทรศัพทในการวัดการออกกําลังกายแบบแอโรบิค
และ weight training ผลการศึกษาพบวา เจตนาสามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายทั้ง
แบบแอโรบิค (β=.30) และ weight training (β=.29) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ เคาทฮู
ริสและ สปอนทิส (Kouthhouris and Spontis. 2005) ซึ่งไดทดสอบความสามารถของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมสันทนาการกลางแจงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย จํานวน 329 คน โดยใชแบบสอบถามที่ประยุกตจากงานวิจัยของไอเซ็นและแมดเดน
(Kouthhouris and Spontis. 2005 cited Ajzen and Madden. 1986) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตร
ประเมินคา 7 ระดับในการวัดเจตนาในการเขารวมกิจกรรมสันทนาการ และวัดพฤติกรรมโดยสังเกต
การเขารวมกิจกรรมสันทนาการจริง ผลการศึกษาพบวา เจตนาในการเขากิจกรรมสันทนาการ
สามารถทํ า นายพฤติ ก รรมการเข า ร ว มกิ จ กรรมสั น ทนาการกลางแจ ง ของนั ก ศึ ก ษาได อ ย า งมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (R =.39) งานวิจัยดังกลาวขางตน สอดคลองกับแฮกเกอรและคณะ (Hagger et
al. 2002) ซึ่งสังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการศึกษาพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในเด็ก วัยรุน และผูใหญ และพบวาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเฉลี่ยระหวาง
เจตนากับพฤติกรรม (60 เรื่อง) มีคาเทากับ .51
งานวิจัยที่พบผลการศึกษาขัดแยงกับทฤษฎี เชน อารมีเทจ (Armitage. 2005: 23545) ซึ่งศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของกลุมตัวอยาง 94 คน อายุระหวาง 16 – 65 ป ที่มาออกกําลังกายในยิมเนเซี่ยมเอกชนแหง
หนึ่งทางตอนใตของประเทศอังกฤษ โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามหลักการของไอเซ็น (Ajzen.
1991) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับในการวัดเจตนาในการออกกําลังกายในอีก 3 เดือน
ขางหนา และวัดพฤติกรรมโดยใชแบบรายงานพฤติกรรมดวยตนเองซึ่งวัดความถี่ของการกระทํา
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในชวง 3 เดือนที่ผานมา รวมกับการดูบันทึกการเขาใชบริการ
จริงในยิมเนเซี่ยม ผลการศึกษาพบวา เจตนาในการออกกําลังกายไมสามารถทํานายพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของกลุมตัวอยางได (β=.11)
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
ความสามารถของตัวแปรเจตนาในการกระทําพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลังทั้งในกลุมตัวอยางที่เปนเด็ก วัยรุน และผูใหญ โดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตร
ประเมินคา 5 ระดับในการวัดเจตนาในการกระทําพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่เปนเด็ก และมาตร
ประเมินคา 7 ระดับในการวัดเจตนาในการกระทําพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ
สําหรับการวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังใชวิธีการที่หลากหลาย ประกอบดวย การใช
เครื่องมือติดตามการเคลื่อนไหวของรางกาย แบบสัมภาษณพฤติกรรมทางโทรศัพท แบบรายงาน
พฤติกรรมดวยตนเอง และการสังเกตพฤติกรรมจริง ผลการศึกษาสวนใหญพบวา เจตนาในการ
กระทําพฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี
คาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .11 - .30 โดยเจตนาสามารถทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังในกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญไดดีกวากลุมตัวอยางที่เปนเด็ก
จากการประมวลงานวิจัย ยังไมพบงานวิจัยในประเทศที่ศึกษาความสามารถของ
เจตนาในการทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของเด็ก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษา
และจากผลการวิจัยดังกลาวขางตนซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของเจตนาตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง ผูวิจัยจึงคาดวา ในการวิจัยครั้งนี้เจตนาในการกระทําพฤติกรรมนาจะสามารถทํานาย
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตได
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารในเด็กโดยใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผูวิจัยจึงขอประมวลงานวิจัยที่ประยุกตใช
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการอธิบายและทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารในวัยรุนและผูใหญ
โดยแยกนําเสนอตัวแปรทํานายและตัวแปรตามในทฤษฎี ดังนี้
เจตคติตอพฤติกรรมและเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เจตคติตอพฤติกรรมสงผลตอเจตนาในการกระทํา
พฤติกรรม จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่ศึกษาความสามารถของ
ตัวแปรเจตคติในการทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรม ดังนี้
คอนเนอรและคณะ (Conner et al. 2002: 194-201) ศึกษาความสามารถของ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุมตัวอยาง
อายุระหวาง 20 – 68 ป ที่เขารับบริการในคลินิกสงเสริมสุขภาพ จํานวน 144 คน ในระยะยาว คือ
ณ เวลา 6 เดือน และ 6 ป หลังจากรับบริการในคลินิกครั้งแรก โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตาม
วิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนซึ่งแนะนําโดยไอเซ็น และงานของคอนเนอร
และสปารค (Ajzen. 1991; Conner et al. 2002: 194-201 cited Conner and Sparks. 1996) มี
ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ณ เวลา 6 เดือน และ 6 ป หลังจากรับบริการในคลินิกครั้งแรกไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .31 และ .29 ตามลําดับ
แบคแมนและคณะ (Backman et al. 2002: 184-93) ศึกษาตัวแปรทางจิตสังคมที่สามารถทํานาย
เจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอีก 1 เดือนขางหนาของเด็กวัยรุนอายุ 17 – 19 ป จํานวน
780 คนในแคลิฟอรเนีย โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามคําแนะนําของไอเซ็นและฟชไบน
(Ajzen and Fishbein. 1980) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 10 ระดับ ผลการศึกษาพบวา เจตคติ
สามารถทํ า นายเจตนาในการบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (β=.39)
สอดคลองกับโบเกอรและคณะ (Bogers et al. 2004: 157-66) ซึ่งศึกษาตัวแปรที่ทํานายเจตนาใน
การบริโภคผลไมและผักของหญิงชาวดัชทจํานวน 159 คน อายุระหวาง 29 – 30 ป โดยใช
แบบสอบถามที่สรางขึ้นตามคําแนะนําของคอนเนอรและสปารค (Bogers et al. 2004: 157-66 cited
Conner and Sparks. 1996) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา เจตคติ
สามารถทํานายเจตนาในการบริโภคผลไมและผักไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธ
ถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .31 และ .19 ตามลําดับ นอกจากนี้ นีจาดและคณะ (Nejad et al.
2004: Abstract) ซึ่งศึกษาตัวแปรทํานายเจตนาในการควบคุมอาหารของนักศึกษาหญิง จํานวน 256
คน พบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการควบคุมอาหารของนักศึกษาไดดีที่สุด
นอกเหนือจากงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกลาว
ขางตน ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มและของหวาน เชน งาน
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ของมาซาลูและแอสตรอม (Masalu and Astrom. 2001: Abstract) ซึ่งศึกษาความสามารถของ
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผนในการทํ า นายเจตนาในการหลี ก เลี่ ย งการรั บ ประทานของว า งและ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ ในกลุมตัวอยางนักศึกษาทานซาเนีย จํานวน 1,123 คน อายุ
เฉลี่ย 26.4 ป โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ผลการศึกษา พบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการหลีกเลี่ยงการรับประทานของวางและ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.25) สอดคลองกับงานของ
คาสเซมและคณะ (Kassem et al. 2003: Abstract) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
โซดาเปนสวนประกอบของนักเรียนหญิงอายุระหวาง 13 – 17 ป ในโรงเรียนของรัฐ เมือง
ลอสแองเจลิส จํานวน 707 คน โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัดตัวแปรใน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และพบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีโซดา
เปนสวนประกอบไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
ความสามารถของตัวแปรเจตคติในการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของกลุม
ตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการของไอเซ็น และมีอีก
บางสวนใชแบบสอบถามที่ประยุกตจากงานวิจัยอื่น แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี
ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ และ 10 ระดับ ผลการศึกษาสวนใหญ พบวา เจตคติสามารถ
ทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน
(β) อยูระหวาง .19 - .39
จากการประมวลงานวิจัย ยังไมพบงานที่ศึกษาความสามารถของเจตคติในการ
ทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารในเด็ก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษา และจากผลการวิจัย
ดังกลาวขางตนซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของเจตคติตอเจตนาในการบริโภคอาหาร ผูวิจัยจึงคาดวา
เจตคตินาจะสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียน
สาธิตได
การคลอยตามกลุมอางอิงและเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การคลอยตามกลุมอางอิงสงผลตอเจตนาในการ
กระทํ า พฤติ ก รรม จากการประมวลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู วิ จั ย ขอนํ า เสนองานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษา
ความสามารถของตัวแปรการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรงในการทํ านายเจตนาในการกระทํ า
พฤติกรรม ดังนี้
แบคแมนและคณะ (Backman et al. 2002: 184-93) ศึกษาตัวแปรทางจิตสังคมที่
สามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอีก 1 เดือนขางหนาของเด็กวัยรุนอายุ 17
– 19 ป จํานวน 780 คนในแคลิฟอรเนีย โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามคําแนะนําของไอเซ็น
และฟชไบน (Ajzen and Fishbein. 1980) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 10 ระดับ ผลการศึกษา
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พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (β=.23) สอดคลองกับโบเกอรและคณะ (Bogers et al. 2004: 157-66) ซึ่งศึกษา
ตัวแปรที่ทํานายเจตนาในการบริโภคผลไมและผักของหญิงชาวดัชทจํานวน 159 คน อายุระหวาง
29 – 30 ป โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามคําแนะนําของคอนเนอรและสปารค (Bogers et al.
2004: 157-66 cited Conner and Sparks. 1996) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผล
การศึกษาพบวา การคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคผลไมและผักไดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .22 และ .15 ตามลําดับ
นอกเหนือจากงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกลาว
ขางตน ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มและของหวาน เชน งาน
ของ มาซาลูและแอสตรอม (Masalu and Astrom. 2001: Abstract) ซึ่งศึกษาความสามารถของ
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผนในการทํ า นายเจตนาในการหลี ก เลี่ ย งการรั บ ประทานของว า งและ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ ในกลุมตัวอยางนักศึกษาทานซาเนีย จํานวน 1,123 คน อายุ
เฉลี่ย 26.4 ป โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ผลการศึกษา พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานายเจตนาในการหลีกเลี่ยงการ
รับประทานของวางและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.28)
สอดคลองกับงานของคาสเซมและคณะ (Kassem et al. 2003: Abstract) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีโซดาเปนสวนประกอบของนักเรียนหญิงอายุระหวาง 13 – 17 ป ในโรงเรียน
ของรัฐ เมืองลอสแองเจลิส จํานวน 707 คน โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัด
ตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และพบวา การคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานายเจตนาใน
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีโซดาเปนสวนประกอบไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ก ล า วมาข า งต น เป น งานวิ จั ย ที่ พ บผลการศึ ก ษาสอดคล อ งกั บ ทฤษฎี สํ า หรั บ
งานวิจัยที่พบผลการศึกษาขัดแยงกับทฤษฎี เชน งานของคอนเนอรและคณะ (Conner et al. 2002:
194-201) ซึ่งศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายเจตนาในการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพของกลุมตัวอยางอายุระหวาง 20 – 68 ป ที่เขารับบริการในคลินิกสงเสริมสุขภาพ
จํานวน 144 คน ในระยะยาว คือ ณ เวลา 6 เดือน และ 6 ป หลังจากรับบริการในคลินิกครั้งแรก
โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนซึ่ง
แนะนําโดยไอเซ็น และงานของคอนเนอรและสปารค (Ajzen. 1991; Conner et al. 2002: 194-201
cited Conner and Sparks. 1996) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา การ
คลอยตามกลุมอางอิงไมสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ณ เวลา 6 เดือน
และ 6 ป หลังจากรับบริการในคลินิกครั้งแรกได โดยมีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ
.02 และ -.13 ตามลําดับ
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
ความสามารถของตัวแปรการคลอยตามกลุมอางอิงในการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารและ
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เครื่องดื่มของกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการของ
ไอเซ็น และมีอีกบางสวนใชแบบสอบถามที่ประยุกตจากงานวิจัยอื่น แบบสอบถามที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ และ 10 ระดับ ผลการศึกษาสวนใหญ พบวา
การคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี
เพียงงานวิจัยที่ทําการศึกษาในระยะยาวที่พบวาการคลอยตามกลุมอางอิงไมสามารถทํานายเจตนา
ในการบริโภคอาหารได คาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) มีคาอยูระหวาง .02 - .28
จากการประมวลงานวิจัย ยังไมพบงานที่ศึกษาความสามารถของการคลอยตาม
กลุมอางอิงในการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารในเด็ก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษา และจาก
ผลการวิจัยดังกลาวขางตนซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของการคลอยตามกลุมอางอิงตอเจตนาในการ
บริโภคอาหาร ผูวิจัยจึงคาดวา การคลอยตามกลุมอางอิงนาจะสามารถทํานายเจตนาในการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตได
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมและเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสงผลตอเจตนาใน
การกระทํ า พฤติก รรม จากการประมวลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ยวข อง ผู วิ จัย ขอนํ า เสนองานวิ จั ยที่ ศึ ก ษา
ความสามารถของตั ว แปรการรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมในการทํ า นายเจตนาในการกระทํ า
พฤติกรรม ดังนี้
คอนเนอรและคณะ (Conner et al. 2002: 194-201) ศึกษาความสามารถของ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุมตัวอยาง
อายุระหวาง 20 – 68 ป ที่เขารับบริการในคลินิกสงเสริมสุขภาพ จํานวน 144 คน ในระยะยาว คือ
ณ เวลา 6 เดือน และ 6 ป หลังจากรับบริการในคลินิกครั้งแรก โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตาม
วิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนซึ่งแนะนําโดยไอเซ็น และงานของคอนเนอร
และสปารค (Ajzen. 1991; Conner et al. 2002: 194-201 cited Conner and Sparks. 1996) มี
ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถ
ทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ณ เวลา 6 เดือน และ 6 ป หลังจากรับบริการใน
คลินิกครั้งแรกไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .47
และ .28 ตามลําดับ แบคแมนและคณะ (Backman et al. 2002: 184-93) ศึกษาตัวแปรทางจิตสังคม
ที่สามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอีก 1 เดือนขางหนาของเด็กวัยรุนอายุ
17 – 19 ป จํานวน 780 คนในแคลิฟอรเนีย โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามคําแนะนําของไอ
เซ็นและฟชไบน (Ajzen and Fishbein. 1980) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 10 ระดับ ผล
การศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.28) สอดคลองกับโบเกอรและคณะ (Bogers et al. 2004:
157-66) ซึ่งศึกษาตัวแปรที่ทํานายเจตนาในการบริโภคผลไมและผักของหญิงชาวดัชทจํานวน 159
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คน อายุระหวาง 29 – 30 ป โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามคําแนะนําของคอนเนอรและสปารค
(Bogers et al. 2004: 157-66 cited Conner and Sparks. 1996) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7
ระดับ ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคผลไม
และผักไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .35 และ .52
ตามลําดับ
นอกเหนือจากงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกลาว
ขางตน ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มและของหวาน เชน งาน
ของ มาซาลูและแอสตรอม (Masalu and Astrom. 2001: Abstract) ซึ่งศึกษาความสามารถของ
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผนในการทํ า นายเจตนาในการหลี ก เลี่ ย งการรั บ ประทานของว า งและ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ ในกลุมตัวอยางนักศึกษาทานซาเนีย จํานวน 1,123 คน อายุ
เฉลี่ย 26.4 ป โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ผลการศึกษา พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการหลีกเลี่ยงการ
รับประทานของวางและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.35)
สอดคลองกับงานของคาสเซมและคณะ (Kassem et al. 2003: Abstract) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีโซดาเปนสวนประกอบของนักเรียนหญิงอายุระหวาง 13 – 17 ป ในโรงเรียน
ของรัฐ เมืองลอสแองเจลิส จํานวน 707 คน โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัด
ตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานาย
เจตนาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีโซดาเปนสวนประกอบไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
ความสามารถของตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมในการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มของกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการ
ของไอเซ็น และมีอีกบางสวนใชแบบสอบถามที่ประยุกตจากงานวิจัยอื่น แบบสอบถามที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ และ 10 ระดับ งานวิจัยทั้งหมดที่ได
ประมวลมาขางตน พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหาร
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .35 - .52
จากการประมวลงานวิจัย ยังไมพบงานที่ศึกษาความสามารถของการรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมในการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารในเด็ก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษา
และจากผลการวิจัยดังกลาวขางตนซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของการรับรูการควบคุมพฤติกรรมตอ
เจตนาในการบริโภคอาหาร ผูวิจัยจึงคาดวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมนาจะสามารถทํานาย
เจตนาในการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตได
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การรับรูการควบคุมพฤติกรรมและพฤติกรรม
ตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน การรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมสามารถส ง ผล
โดยตรงตอพฤติกรรมได จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่ศึกษา
ความสามารถของตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรม ดังนี้
งานวิจัยที่พบผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎี เชน โบเกอรและคณะ (Bogers et
al. 2004: 157-66) ซึ่งศึกษาตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการบริโภคผลไมและผักของหญิงชาวดัชท
จํานวน 159 คน อายุระหวาง 29 – 30 ป โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามคําแนะนําของ
คอนเนอรและสปารค (Bogers et al. 2004: 157-66 cited Conner and Sparks. 1996) มีลักษณะ
เปนมาตรประเมินคา 7 ระดับในการวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรม สวนพฤติกรรมการบริโภค
ผลไมและผักใชเครื่องมือวัด 2 ประเภท คือ แบบประเมินการบริโภคผลไมและผักดวยตนเอง (Selfrate) และ แบบวั ด ชนิ ด และความถี่ ข องการบริ โ ภคผลไม แ ละผั ก การวิ จั ย นี้ แ ยกวิ เ คราะห ผ ล
การศึกษาตามประเภทของเครื่องมือวัดพฤติกรรม โดย 1) เมื่อประเมินพฤติกรรมจากแบบประเมิน
การบริโภคผลไมและผักดวยตนเอง ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถ
ทํานายทั้งพฤติกรรมการบริโภคผลไมและผักไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิท ธ
ถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .56 และ .71 ตามลําดับ 2) เมื่อประเมินพฤติกรรมจากแบบวัดชนิด
และความถี่ของการบริโภคผลไมและผัก ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการบริโภคผลไมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.37) แตไม สามารถทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคผักได (β=.17)
สํ า หรั บ การทํ า นายพฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม และของหวาน มาซาลู แ ละ
แอสตรอม (Masalu and Astrom. 2001: Abstract) ซึ่งศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับประทานของวางและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปน
สวนประกอบ ในกลุมตัวอยางนักศึกษาทานซาเนีย จํานวน 1,123 คน อายุเฉลี่ย 26.4 ป โดยวัด
พฤติกรรมหลังจากวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนเวลา 4 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา การ
รับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับประทานของวางและ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.18)
งานวิ จั ย ที่ พ บผลการศึ ก ษาขั ด แย ง กั บ ทฤษฎี เช น งานของคอนเนอร แ ละคณะ
(Conner et al. 2002: 194-201) ซึ่งไดศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการ
ทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุมตัวอยางอายุระหวาง 20 – 68 ป ที่เขารับ
บริการในคลินิกสงเสริมสุขภาพ จํานวน 144 คน โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการสราง
แบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนซึ่งแนะนําโดยไอเซ็น และงานของคอนเนอรและสปารค
(Ajzen. 1991; Conner et al. 2002: 194-201 cited Conner and Sparks. 1996) มีลักษณะเปน
มาตรประเมินคา 7 ระดับในการวัดการรับรูการควบคุมพฤติกรรม และ ใชแบบวัดความถี่ในการ
บริโภคอาหาร 33 ชนิด ซึ่งประยุกตจากงานวิจัยของเคดและมารเกตต (Conner et al. 2002: 194-
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201 cited Cade and Margetts.1988) ในการวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยวัด
หลังจากรับบริการในคลินิกครั้งแรกเปนเวลา 6 เดือน ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุม
พฤติกรรมไมสามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพได (β=.02)
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
ความสามารถของตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มของกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการ
ของไอเซ็น และประยุกตจากงานวิจัยอื่น ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับในการวัดการ
รับรูการควบคุมพฤติกรรม สําหรับการวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารใชวิธีการ 2 วิธี คือ แบบ
ประเมินการบริโภคอาหารดวยตนเอง (Self-rate) และ แบบวัดชนิดและความถี่ ของการบริโภค
อาหาร ผลการศึกษาสวนใหญพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .02 .71 มีเพียงการศึกษาระยะยาวที่พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมไมสามารถทํานายพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพได นอกจากนี้ยังพบวา คาสัมประสิท ธถดถอยมาตรฐานของการ
ทํา นายพฤติ ก รรมโดยใช แ บบประเมิ น การบริ โ ภคอาหารด ว ยตนเอง (Self-rate) มี ค า สู ง กว า ค า
สัมประสิทธถดถอยมาตรฐานของการทํานายพฤติกรรมโดยใชแบบวัดชนิดและความถี่ของการ
บริโภคอาหาร
จากการประมวลงานวิจัย ยังไมพบงานที่ศึกษาความสามารถของการรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเด็ก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษา
และจากผลการวิจัยดังกลาวขางตนซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของการรับรูการควบคุมพฤติกรรมตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผูวิจัยจึงคาดวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมนาจะสามารถทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตได
เจตนาในการกระทําพฤติกรรมและพฤติกรรม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เจตนาในการกระทําพฤติกรรมสามารถทํานาย
พฤติกรรมได จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่ศึกษาความสามารถ
ของตัวแปรเจตนาในการทํานายพฤติกรรม ดังนี้
แบคแมนและคณะ (Backman et al. 2002: 184-93) ศึกษาตัวแปรทางจิตสังคมที่
สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของเด็กวัยรุนอายุ 17 – 19 ป จํานวน 780
คนในแคลิฟอรเนีย โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามคําแนะนําของไอเซ็นและฟชไบน (Ajzen
and Fishbein. 1980) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 10 ระดับในการวัดเจตนาในการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ สวนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพใชการวัดรวมกัน 2 วิธี คือ การเขียน
บันทึกรายงานการบริโภคอาหารในชวงเวลา 1 เดือน และการใชแบบวัดชนิดและความถี่ของการ
บริโภคอาหาร 67 ชนิด ซึ่งวัดตามหลังการวัดตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนเวลา 1
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เดือน ในการวิจัยนี้แยกทดสอบพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 3 สวน คือ ปริมาณ
พลังงานทั้งหมดที่รางกายไดรับ เปอรเซนตพลังงานที่ไดรับจากไขมัน และปริมาณเสริฟของผลไม
และผัก ผลการศึกษาพบวา เจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสามารถทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง 3 สวนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐานสําหรับปริมาณพลังงานทั้งหมดที่รางกายไดรับ เปอรเซนตพลังงานที่ไดรับจากไขมัน และ
ปริมาณเสริฟของผลไมและผัก เทากับ -.36, -.10 และ .41 ตามลําดับ
นอกจากนี้คอนเนอรและคณะ (Conner et al. 2002: 194-201) ซึ่งไดศึกษา
ความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ของกลุมตัวอยางอายุระหวาง 20 – 68 ป ที่เขารับบริการในคลินิกสงเสริมสุขภาพ จํานวน 144 คน
โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการสรางแบบวัดตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนซึ่ง
แนะนําโดยไอเซ็น และงานของคอนเนอรและสปารค (Ajzen. 1991; Conner et al. 2002: 194-201
cited Conner and Sparks. 1996) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับในการวัดเจตนาในการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และใชแบบวัดความถี่ในการบริโภคอาหาร 33 ชนิด ซึ่งประยุกตจาก
งานวิจัยของเคดและมารเกตต (Conner et al. 2002: 194-201 cited Cade and Margetts.1988)
ในการวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยวัดหลังจากรับบริการในคลินิกครั้งแรกเปน
เวลา 6 เดือน ผลการศึกษาพบวา เจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสามารถทํานายพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.27)
โบเกอรและคณะ (Bogers et al. 2004: 157-66) ซึ่งศึกษาตัวแปรที่ทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคผลไมและผักของหญิงชาวดัชทจํานวน 159 คน อายุระหวาง 29 – 30 ป โดย
ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามคําแนะนําของคอนเนอรและสปารค (Bogers et al. 2004: 157-66
cited Conner and Sparks. 1996) มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับในการวัดเจตนาในการ
บริโภคผลไมและผัก สวนพฤติกรรมการบริโภคผลไมและผักใชเครื่องมือวัด 2 ประเภท คือ แบบ
ประเมินการบริโภคผลไมและผักดวยตนเอง (Self-rate) และ แบบวัดชนิดและความถี่ของการบริโภค
ผลไมและผัก การวิจัยนี้แยกวิเคราะหผลการศึกษาตามประเภทของเครื่องมือวัดพฤติกรรม โดย 1)
เมื่อประเมินพฤติกรรมจากแบบประเมินการบริโภคผลไมและผักดวยตนเอง ผลการศึกษาพบวา
เจตนาไม ส ามารถทํ า นายพฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลไม แ ละผั ก ได โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธ ถ ดถอย
มาตรฐาน (β) เทากับ .09 และ -.09 ตามลําดับ 2) เมื่อประเมินพฤติกรรมจากแบบวัดชนิดและ
ความถี่ของการบริ โภคผลไมและผัก ผลการศึกษาพบวา เจตนาสามารถทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคผลไมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β=.18) แตไมสามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคผักได
(β = -.06)
สํ า หรั บ การทํ า นายพฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม และของหวาน มาซาลู แ ละ
แอสตรอม (Masalu and Astrom. 2001: Abstract) ซึ่งศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับประทานของวางและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปน
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สวนประกอบ ในกลุมตัวอยางนักศึกษาทานซาเนีย จํานวน 1,123 คน อายุเฉลี่ย 26.4 ป โดยวัด
พฤติกรรมหลังจากการวัดเจตนาเปนเวลา 4 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา เจตนาสามารถทํานาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับประทานของวางและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (β=.25)
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
ความสามารถของตัวแปรเจตนาในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของกลุม
ตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการของไอเซ็น และประยุกต
จากงานวิจัยอื่น ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 7 ระดับในการวัดเจตนา สําหรับการวัดพฤติกรรม
การบริโภคอาหารใชวิธีการ 3 วิธี คือ การเขียนบันทึกรายงานการบริโภคอาหาร แบบประเมินการ
บริ โ ภคอาหารด ว ยตนเอง (self-rate) และ แบบวั ด ชนิ ด และความถี่ ข องการบริ โ ภคอาหาร ผล
การศึกษาสวนใหญพบวา เจตนาสามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .06 - .41
โดยงานวิจัยขางตนพบวาเจตนามีอิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบตอพฤติกรรม
จากการประมวลงานวิจัย ยังไมพบงานที่ศึกษาความสามารถของเจตนาในการ
ทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเด็ก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษา และจากผลการวิจัย
ดังกลาวขางตนซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของเจตนาตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผูวิจัยจึงคาดวา
เจตนาในการบริ โ ภคอาหารน า จะสามารถทํา นายพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตได
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีมวลกาย
โรคอวนเปนผลลัพธของปฏิสัมพันธที่ซับซอนระหวางปจจัยดานพันธุกรรมและปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดแก การบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหวออกกําลัง
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยขอนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอโรคอวน ซึ่งในการศึกษานี้วัดภาวะอวนโดยใช BMI ดังนี้
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ BMI
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีสวนเกี่ยวของกับกลไกการรักษาสมดุลน้ําหนักของรางกาย
ถารางกายไดรับพลังงานมากเกินความตองการ พลังงานสวนที่เหลือก็จะสะสมเปนไขมัน ซึ่งการที่
รางกายไดรับพลังงานเกินตอเนื่องกันไปนานๆ ก็จะสงผลใหเกิดโรคอวนไดในที่สุด จากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ พบงานวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานการบริโภคอาหารกับโรค
อวน เชน สุภาพรรณ เชิดชัยภูมิ (2542: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคอวนใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ในจังหวัดจันทบุรี จํานวน จํานวน 435 คน รวบรวมขอมูลโดย
การใชแบบสอบถาม ชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูง ผลการศึกษาพบวา ความถี่ในการบริโภคอาหาร
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ระหวางมื้อกอนนอนทั้งชวงเปดเรียนและปดเรียน และความถี่ในการบริโภคอาหารมื้อเชาและมื้อ
กลางวันชวงเปดเรียนมีความสัมพันธกับโรคอวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ กรมอนามัย
(กุลนิตย ศักดสุภา. 2547: 77 อางอิงจาก กรมอนามัย. 2533) ไดทําการศึกษาภาวะโภชนาการเกิน
ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจากเด็ก 7,437 คน ทั้งชายและหญิงอายุ 11 –
17 ป พบวา ชนิดของอาหารและเครื่องดื่มที่นักเรียนเลือกรับประทาน และการรับประทานอาหารมื้อ
ใดมื้อหนึ่งมาก มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็ก
สวนในตางประเทศ ไซเปอร (Slyper. 2004: 2540-7) ไดประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพล
ของการบริโภคอาหารกับ BMI ทั้งในเด็กและผูใหญ โดยงานวิจัยที่ศึกษาในเด็ก เชน การศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริโภคอาหารประเภทไขมันกับ BMI ซึ่งเปนการศึกษาระยะยาว 1 ป ใน
เด็กที่มีอายุระหวาง 9 – 14 ป จํานวน 10,000 คน พบวา การบริโภคอาหารไขมันไมมีความสัมพันธ
กับการเปลี่ยนแปลงของ BMI อยางไรก็ตาม การศึกษาอิทธิพลของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ําตาล
เปนสวนประกอบกลับพบผลการศึกษาตรงกันขาม โดยลูดวิกและคณะ (Slyper. 2004: 2540-7
cited Ludwig et al. 2001) ทําการศึกษาระยะยาวในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กวัยเรียนอายุระหวาง 1112 ป จํานวน 548 คน ในโรงเรียนรัฐบาลที่อยูในเมืองบอสตัน ศึกษาติดตามไปขางหนาเปน
ระยะเวลา 19 เดือน ผลการศึกษาพบวา การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบมี
ความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของ BMI อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาในผูใหญ เชน การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคอาหาร
ประเภทไขมันกับ BMI โดยศึกษาติดตามในระยะยาว 3 ป กลุมตัวอยางเปนผูใหญทั้งเพศหญิงและ
ชาย จํานวน 294 คน ผลการศึกษาพบวา การบริโภคอาหารประเภทไขมันสามารถทํานายการ
เปลี่ ยนแปลงของน้ํ าหนักในเพศหญิ งและเพศชายได นอกจากนี้ การศึ กษาระยะยาว ซึ่งศึก ษา
ติดตามกลุมตัวอยางผูใหญจํานวน 12,699 คน เปนระยะเวลา 5 ป พบวา พลังงานที่ไดจากการ
บริ โ ภคอาหารในแต ล ะวั น สามารถทํ า นายน้ํ า หนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในกลุ ม ตั ว อย า งเพศหญิ ง ได อ ย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Slyper. 2004: 2540-7) สอดคลองกับการศึกษาของ เซจแวคซ และคณะ (Ajzen
and Fishbein. 1980: 101-12 cited Sejwacz et al. 1977) ซึ่งไดศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตอการลดน้ําหนักในนักศึกษาหญิงจํานวน 88 คน ในระยะเวลา 2 เดือน โดยใชมาตร
ประเมินคา 7 ระดับ ในการวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และชั่งน้ําหนักกลุมตัวอยางหาง
กันเปนเวลา 2 เดือน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธกับน้ําหนักที่
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธความสัมพันธเทากับ .42 นอกจากนี้ ยังพบวา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสามารถทํานายน้ําหนักที่ลดลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R = .43)
เลียบแมนและคณะ (Liebman et al. 2006: 111-7) ศึกษาตัวแปรทํานาย BMI ในกลุมตัวอยางอายุ
ระหวาง 18-96 ป จํานวน 1,913 คน จาก 6 ชุมชนในเมือง มอนทานา (Montana) วอมมิ่ง
(Wyoming) และ ไอดาโฮ (Idaho) เก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
เกี่ยวกับ ขอมูลสวนตัว น้ําหนัก สวนสูง และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เก็บขอมูล 2 ครั้ง คือ ในป
2001 และ 2003 ผลการศึกษาพบวา ในป 2001 การบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน การสั่งอาหาร
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ปริมาณมากมาบริโภค และ การบริโภคอาหารขณะทํากิจกรรมอื่นๆ สามารถทํานายการเกิดโรคอวน
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธถดถอย (R) เทากับ .07, .19 และ .28 ตามลําดับ
สําหรับ ป 2003 ปจจัยที่สามารถทํานายการเกิดโรคอวนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การสั่ง
อาหารปริมาณมากมาบริโภค และ การบริโภคอาหารขณะทํากิจกรรมอื่นๆ โดยมีคาสัมประสิทธ
ถดถอย (R) เทากัน คือ .24
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตอ BMI ทั้งในเด็กและผูใหญ โดยสวนใหญเปนการศึกษาระยะยาว ผลการศึกษา
ในผูใหญสวนใหญพบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีอิทธิพลตอ BMI อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนผลการศึกษาในเด็กพบผลการศึกษาขัดแยงกัน คือ มีทั้งงานวิจัยที่พบความสัมพันธระหวางการ
บริโภคอาหารกับ BMI และงานวิจัยที่ไมพบความสัมพันธดังกลาว อยางไรก็ตาม จากขอมูลขางตน
จะเห็นไดวา งานวิจัยในเด็กสวนใหญเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร ยังไมมีงานที่ศึกษา
ความสามารถของพฤติกรรมการบริโภคอาหารในการทํานาย BMI โดยตรง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
และคาดวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารนาจะสามารถทํานาย BMI ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ในโรงเรียนสาธิตได
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและ BMI
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ พบงานวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลของปจจัยดาน
การเคลื่อนไหวออกกําลังกับโรคอวน เชน กรมอนามัย (กุลนิตย ศักดสุภา. 2547: 77 อางอิงจาก
กรมอนามัย. 2533) ไดทําการศึกษาภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครจากเด็ก 7,437 คน ทั้งชายและหญิงอายุ 11 – 17 ป พบวา ประเภทของพลังงานที่
ใชในเวลาวางมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็ก สวนเทวี รักวานิช (2537: บทคัดยอ)
ศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันกับโรคอวนในเด็กวัยเรียน โดยศึกษาในเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร อายุระหวาง 8-13 ป จํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดย
ใชแบบสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไมมีความสัมพันธกับโรคอวน
ในตางประเทศ พรอกเตอร และคณะ (Proctor et al. 2003: 827-33) ศึกษาอิทธิพลของการ
ดูโทรทัศนและเลนวีดีโอเกมตอ BMI และไขมันในรางกาย ในเด็กจํานวน 106 คน ที่ยินดีเขารวมใน
Flamingham children’s Study ซึ่งเปนการศึกษาระยะยาวตั้งแตวัยกอนเรียน (อายุเฉลี่ย 4.0 ป)
จนถึงวัยรุนตอนตน (อายุเฉลี่ย 11.1 ป) เก็บขอมูลโดยใหผูปกครองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่เด็กดูโทรทัศนและเลนวีดีโอเกมทั้งในชวงวันเปดเรียน วันหยุด แลวคํานวณระยะเวลา
เฉลี่ยของการดูโทรทัศนตอวัน นอกจากนี้ ไดชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และความหนาของชั้นไขมันทุกป
ผลการศึกษาหลังจากที่ไดควบคุมปจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลตอตัวแปรตามแลว พบวา การดูโทรทัศน
และเลนวีดีโอเกมเปนปจจัยทํานาย BMI และความหนาของชั้นไขมันใตผิวหนังในทุกชวงอายุของ
เด็ก ไซเปอร (Slyper. 2004: 2540-7) ไดประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของพฤติกรรมอยูกับที่
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(Physical inactivity) กับ BMI เชน การศึกษาความสัมพันธระหวางการดูโทรทัศน วีดีโอ หรือการ
เลนเกมคอมพิวเตอร กับ BMI ซึ่งเปนการศึกษาระยะยาว 1 ป ในเด็กที่มีอายุระหวาง 9 – 14 ป
จํานวน 10,000 คน พบวา การดูโทรทัศน วีดีโอ หรือการเลนเกมคอมพิวเตอรมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนของ BMI ทั้งในเด็กเพศชายและเพศหญิง นอกจากนี้ การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ระยะเวลาของการดูโทรทัศนกับ BMI ในเด็กวัยรุน ซึ่งเปนการศึกษาระยะยาว 3 ป พบวา BMI ในป
ที่ 3 มีความสัมพันธโดยตรงกับระยะเวลาของการดูโทรทัศน โดยวัยรุนที่ดูโทรทัศนมากกวา 2
ชั่วโมงตอวัน มีภาวะน้ําหนักเกินมากกวาวัยรุนที่ดูโทรทัศนนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน ถึง 2 เทา
สอดคลองกับงานของเกียมแมตเตียและคณะ (Sidik and Ahmad. 2004 cited Giammttei et al.
2003) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางการดูโทรทัศนกับการเกิดโรคอวนในเด็กนักเรียนเกรด 6 และ
7 อายุระหวาง 11-13 ป จํานวน 385 คน ในแคลิฟอรเนีย ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาในการดู
โทรทัศนมีความสัมพันธกับการเกิดโรคอวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาในผูใหญ เซจแวคซ และคณะ (Ajzen and Fishbein. 1980: 101-12
cited Sejwacz et al. 1977) ไดศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังตอการลด
น้ําหนักในนักศึกษาหญิงจํานวน 88 คน ในระยะเวลา 2 เดือน โดยใชมาตรประเมินคา 7 ระดับ ใน
การวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และทําการชั่งน้ําหนักหางกันเปนเวลา 2 เดือน ผล
การศึกษาพบวา สัมประสิทธความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังกับน้ําหนักที่
ลดลงมีคาเทากับ .14 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อทดสอบความสามารถของพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังในการทํานายน้ําหนักที่ลดลง พบวา พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไม
สามารถทํานายน้ําหนักที่ลดลงได นอกจากนี้ เลียบแมนและคณะ (Liebman et al. 2006: 111-7)
ศึกษาตัวแปรทํานาย BMI ในกลุมตัวอยางอายุระหวาง 18-96 ป จํานวน 1,913 คน จาก 6 ชุมชนใน
เมืองมอนทานา (Montana) วอมมิ่ง (Wyoming) และ ไอดาโฮ (Idaho) เก็บขอมูลโดยใหกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเองเกี่ยวกับ ขอมูลสวนตัว น้ําหนัก สวนสูง และพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง เก็บขอมูล 2 ครั้ง คือ ในป 2001 และ 2003 ผลการศึกษาพบวา ในป 2001
การดูโทรทัศนสามารถทํานายการเกิดโรคอวนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R =.23) และในป 2003
ความถี่ของการเคลื่อนไหวออกกําลังสามารถทํานายการเกิดโรคอวนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(R =.16)
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา มีงานวิจัยที่ศึกษาทั้งความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมอยูกับที่ ไดแก การดูโทรทัศน วีดีโอ การเลนเกมคอมพิวเตอร และ พฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง กับ BMI ซึ่งผลการศึกษาสวนใหญพบวา พฤติกรรมอยูกับที่มีความสัมพันธกับ
BMI อยางไรก็ตาม งานวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังตอ BMI ยังมีไม
มากนัก และในประเทศไทยยังไมมีงานที่ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังตอ
BMI ในเด็กโดยตรง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และคาดวาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังนาจะ
สามารถทํานาย BMI ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตได
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ดัชนีมวลกายของบิดาและมารดากับโรคอวนในเด็ก
วัยเด็กและวัยรุน เปนชวงที่มีการเจริญเติบโตของเซลลไขมันในรางกาย และกรรมพันธุจะ
เปนตัวกําหนดใหแตละคนมีเซลลไขมันไมเทากัน ดังนั้นกรรมพันธุจึงมีผลตอการเกิดโรคอวนในเด็ก
หรืออาจกลาวไดวา อุบัติการณโรคอวนในพอและแมเปนปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มอัตราเสี่ยงตอการ
เกิดโรคอวนของลูก (พิภพ จิรภิญโญ. 2538: 257-266) สําหรับอัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั้น พบวา ถาเด็ก
มีพอหรือแมคนใดคนหนึ่งอวน ลูกจะมีโอกาสอวนรอยละ 40 แตถาทั้งพอและแมอวน ลูกจะมีโอกาส
อวนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 80 (กรมอนามัย. 2006; กุลนิตย ศักดิ์สุภา. 2547: 17 อางอิงจาก ดุษณี
สุทธิปรียาศรี. 2532) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีงานที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะอวนของบิ ดามารดากับภาวะโภชนาการเกินและโรคอ ว นในเด็ กอยูบาง เช น กรมอนามัย
(กุลนิตย ศักดสุภา. 2547: 77 อางอิงจาก กรมอนามัย. 2533) ไดทําการศึกษาภาวะโภชนาการเกิน
ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจากเด็ก 7,437 คน ทั้งชายและหญิงอายุ 11 –
17 ป พบวา ภาวะโภชนาการของเด็กมีความสัมพันธกับญาติพี่นองที่อวน วรรณวิมล กิตติดิลกกุล
(2536: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอโรคอวนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6 ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 521 คน พบวา ภาวะโภชนาการของบิดามารดามีผลตอภาวะโภชนาการ
ของบุตร โดยเฉพาะมารดาที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน มีแนวโนมที่มีบุตรอวนไดเปน 3 เทาของ
มารดาที่มีภาวะโภชนาการปกติ สอดคลองกับงานของ ศรีสุดา วงษวิเศษกุล (2540: จ) ซึ่งศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบ
จํ า นวนกลุมละ 390
คน ผลการศึก ษาพบวา ภาวะอ ว นในบิดามารดา เปน ปจจั ย หนึ่ งที่ มี
ความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ นอกจากนี้ สุภาพรรณ เชิดชัยภูมิ (2542: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับโรคอวนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 435 คน
รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูง ก็พบผลการศึกษาเชนเดียวกันวา
ภาวะอวนของบิดามารดามีความสัมพันธกับโรคอวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในตางประเทศ ดาวิสันและเบิรช (Davison and Birch. 2001: 1834-42) ศึกษาปจจัยของ
เด็กและปจจัยดานครอบครัวที่สามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงของ BMI ในเด็กเพศหญิง โดยศึกษา
ติดตามเด็กและผูปกครองจํานวน 192 คน ในรัฐเพนซิลวาเนียเปนระยะเวลา 2 ป เก็บรวบรวมขอมูล
โดยชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงทั้งเด็กและผูปกครอง 2 ครั้ง คือ เมื่อเด็กมีอายุ 5 ป และ 7 ป ผลการศึกษา
พบวา ภาวะโภชนาการเกินของบิดามารดา (ซึ่งแบงเปน 3 กลุม คือ ทั้งบิดาและมารดาไมมีภาวะ
โภชนาการเกิน, มีภาวะโภชนาการเกิน 1 คน และ ทั้งบิดาและมารดามีภาวะโภชนาการเกิน) เปน
ปจจัยดานครอบครัวที่สามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงของ BMI ในเด็กเพศหญิงไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สอดคลองกับ เบอรกและคณะ (Burke et al. 2005: 15-23) ซึ่งศึกษาปจจัยทํานาย BMI ใน
เด็กชาวออสเตรเลียทั้งหญิงและชาย อายุ 8 ป จํานวน 1,430 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง ซึ่งมีขอคําถามเกี่ยวกับน้ําหนัก สวนสูง ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติ
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การใชยา ประวัติการเปนโรคเบาหวาน ระดับการศึกษา และรายได รวมทั้งชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง
เพื่อคํานวณ BMI ของกลุมอยาง ผลการศึกษาพบวา BMI ของพอและแม สามารถทํานาย BMI ของ
และ .12
เด็กไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเทากับ .14
ตามลําดับ นอกจากนี้ ซาลเบและคณะ (Salbe et al. 2002: 299-306) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเกิดโรคอวนในเด็ก กลุมตัวอยางในการศึกษาไดแก เด็กอายุ 5 ป จํานวน 176 คน ศึกษาติดตาม
เด็กเปนระยะเวลาติดตอกัน 5 ป จนกระทั่งเด็กมีอายุ 10 ป เก็บขอมูลโดยชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงทั้ง
เด็กและผูปกครอง 2 ครั้ง คือ เมื่อเด็กมีอายุ 5 ป และ 10 ป ผลการศึกษาพบวา BMI ของบิดา
มารดา มีความสัมพันธกับน้ําหนักของเด็กเมื่ออายุ 5 และ 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ (r) เทากับ .44 และ .57 ตามลําดับ และเมื่อแยกทดสอบอิทธิพลของ BMI
ของบิดา และ มารดาตอน้ําหนักของเด็กเมื่ออายุ 10 ป พบวา มีเพียง BMI ของมารดาเทานั้นที่
สามารถทํานายน้ําหนักของเด็กไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R2 = .76)
จากการประมวลงานวิจัยดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา งานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะอวนของบิดามารดากับโรคอวนในเด็ก ซึ่งผลการศึกษาสวนใหญก็พบวา
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความสามารถของดัชนีมวลกายของ
บิดาและมารดาในการทํานาย BMI ในเด็ก มีการศึกษาในตางประเทศเทานั้น โดยผลการศึกษาสวน
ใหญพบวา ดัชนีมวลกายของบิดาและมารดาสามารถทํานาย BMI ในเด็กได อยางไรก็ตาม ใน
ประเทศไทย ยังไมพบงานที่ศึกษาความสามารถของดัชนีมวลกายของบิดาและมารดาในการทํานาย
BMI ในเด็กโดยตรง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และจากผลการวิจัยดังกลาวขางตนจึงคาดวา ดัชนีมวล
กายของบิดาและมารดานาจะสามารถทํานาย BMI ในเด็กชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตได
ประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแมและ BMI ของนักเรียน
นมแมมีสารอาหารที่ครบถวน เพียงพอ และเหมาะสมกับความตองการของทารก นอกจากนี้
ยังมีสารจําเปนอีกหลายชนิดที่อาหารทดแทนนมแมในทองตลาดไมมี เชน ฮอรโมน เอนไซม และ
สารควบคุมการเจริญเติบโตของรางกาย (วีระพงษ ฉัตรานนท. 2546: 10) เด็กที่กินนมแมจะไดรับ
สารอาหารที่สมดุลไมมากหรือนอยเกินไป จึงไมทําใหเปนโรคอวน มีรายงานการวิจัยพบวาเด็กที่กิน
นมแมมีโอกาสเปนโรคอวนเมื่อโตขึ้นนอยกวาเด็กที่กินนมผสม นอกจากนั้นระยะเวลาที่เด็กไดรับนม
แมมีความสัมพันธในทิศทางที่กลับกันกับอุบัติการณของโรคอวน กลาวคือ เด็กที่กินนมแมไดนาน
มากขึ้นเทาใดจะมีโอกาสเปนโรคอวนไดนอยลง เชน งานวิจัยจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
ฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา (Harvard School of Public Health) ในป ค.ศ. 2001 (สุทธิพงศ
วัชรสินธุ. 2546: 47-49) โดยทําการสํารวจเด็กชายจํานวน 7,155 คน เด็กหญิงจํานวน 8,186 คน ที่
มีอายุระหวาง 9-14 ป พบวา เด็กที่กินนมแมในระยะเวลา 6 เดือนแรกหลังคลอด สามารถลดโอกาส
ในการเกิดโรคอวนไดถึงรอยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไดรับนมผสม นอกจากนี้ระยะเวลาให
นมแมที่นานขึ้นมีโอกาสที่ทําใหเกิดโรคอวนไดลดลง รายงานการศึกษาในประเทศยุโรปไดผลที่
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คลา ยคลึง กั น โดยพบวา เด็ กที่ กิน นมแม ส ามารถปอ งกั น โรคอว นได เ มื่ อ เด็ ก โตขึ้ น เช น รายงาน
การศึกษาจากสหพันธรัฐเยอรมันในป ค.ศ. 1999 โดยศึกษาจากเด็กจํานวน 9,357 คน ที่มีอายุ
ระหวาง 5-6 ป พบวา ความชุกของโรคอวนในเด็กที่มีประวัติไดรับนมแมเทากับรอยละ 2.8 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเด็กที่ไมเคยมีประวัติไดรับนมแมเลยซึ่งเทากับรอยละ 4.5 นอกจากนั้นระยะเวลา
ของการไดรับนมแมยังมีผลตอโอกาสการเกิดโรคอวนดวย โดยพบความชุกของโรคอวนเทากับ
รอยละ 3.8 ในเด็กที่กินนมแมเปนระยะเวลา 2 เดือนหลังคลอด และความชุกลดลงมาเปนรอยละ
2.3, 1.7, 0.8 เมื่อไดรับนมแม 3-5 เดือน, 6-12 เดือน, และมากกวา 12 เดือน ตามลําดับ (สุทธิพงศ
วัชรสินธุ. 2546: 47-49) ผลการศึกษาดังกลาวขางตนสอดคลองกับบทความของ บาลาบัน และ
ซิลวา (Balaban and Silva. 2004: 7-16) ซึ่งไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยจากประเทศตางๆ ที่
เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับภาวะโชนาการเกินและโรคอวนในเด็ก
และวัยรุน โดยสืบคนขอมูลตั้งแตป ค.ศ. 1980 – 2002 และพบวา สวนใหญมีการรายงาน
ความสัมพันธระหวางการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับการเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอวน เชน งาน
ของทูลดาท และคณะ (Balaban and Silva. 2004: 7-16 cited Tulldahl et al. 2001) ซึ่ง
ทําการศึกษาระยะยาวในเด็กวัยรุนชาวสวีเดน จํานวน 781 คน และพบวาเด็กที่มีประวัติกินนมแม
เปนเวลานานกวา 3 เดือน มีความชุกของภาวะโภชนาการเกินต่ํากวาเด็กที่ไมเคยมีประวัติไดรับนม
แมเลย ในประเทศเยอรมัน ลีส และคณะ (Balaban and Silva. 2004: 7-16 cited Liese et al.
2001) ทําการศึกษาในเด็กอายุระหวาง 9-10 ป จํานวน 2,108 คน ก็พบผลการศึกษาเชนเดียวกัน
โดยพบวา หลังจากควบคุมตัวแปรแทรกซอนตางๆ เชน เชื้อชาติ เศรษฐานะ แลว เด็กที่มีประวัติกิน
นมแมมีความชุกของภาวะโภชนาการเกินต่ํากวาเด็กที่ไมเคยมีประวัติไดรับนมแม นอกจากนี้ ผล
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา สกอตแลนด และสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งทําการศึกษาในเด็กอายุ 3-5
ป จํานวน 2,565 คน, อายุ 39-42 เดือน จํานวน 32,200 คน และ อายุ 6-14 ป จํานวน 33,768 คน
ตามลํ า ดั บ ก็ พ บความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม กั บ ความชุ ก ที่ ล ดลงของภาวะ
โภชนาการเกินเชนเดียวกัน การศึกษาความสัมพันธระหวางการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับการเกิดภาวะ
โภชนาการเกินและโรคอวน ในชวงหลังป ค.ศ. 2002 ก็พบผลที่สอดคลองกัน เชน โบเกน และคณะ
(Bogen et al. 2004: 1527-1535) ทําการศึกษาอิทธิพลของการเลี้ยงลูกดวยนมแมและนมผสมตอ
ความเสี่ยงของการเกิดโรคอวนในเด็กที่อายุ 4 ป โดยทําการศึกษาในเด็กทั้งผิวขาวและผิวดํา
จํานวน 73,458 คน ผลการศึกษาพบวา การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวเปนเวลาอยางนอย 4
เดือนมีความสัมพันธกับความเสี่ยงที่ลดลงของการเกิดโรคอวน (odds ratio = 0.71; 95% CI =
0.56-0.92) โดยพบความสัมพันธนี้เฉพาะในเด็กผิวขาว และแมไมสูบบุหรี่ระหวางตั้งครรภเทานั้น
ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานของเฉาหยาง ลี และคณะ (Chaoyang Li et al. 2005: 362-371)
ซึ่งทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับความชุกของภาวะโภชนาการเกินใน
เด็กชาวอเมริกัน อายุ 2-14 ป จํานวน 2,636 คน และพบวา การใหลูกกินนมแมอยางเดียวเปนเวลา
มากกวาหรือเทากับ 4 เดือน มีความสัมพันธกับความเสี่ยงที่ลดลงของการเกิดภาวะโภชนาการเกิน
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(odds ratio = 0.6; 95% CI = 0.4-1.0) นอกจากนี้ยังพบวาเด็กที่แมมีภาวะอวนกอนตั้งครรภและ
ไมไดถูกเลี้ยงดวยนมแมจะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะโภชนาการเกินเพิ่มขึ้น
กลไกหรื อสาเหตุที่ทํา ใหเ ด็ กที่กิ นนมแมมีโ อกาสเกิด โรคอ ว นน อ ยกว า เด็ก ที่ กิน นมผสม
อาจจะอธิบายไดจากสองมุมมอง คือ มุมมองดานชีววิทยา และ ดานจิตวิทยาและพฤติกรรม ดังนี้ ใน
ดานชีววิทยา มีการศึกษาพบวา เด็กที่กินนมแมมีระดับฮอรโมนอินซูลินและฮอรโมนที่ชวยในการ
สะสมของไขมันนอยกวาเด็กที่กินนมผสม (สุทธิพงศ วัชรสินธุ. 2546: 47-49) ในนมแมยังมีฮอรโมน
เลบติน (Leptin) ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งความอยากอาหาร และกระตุนกระบวนการเผาผลาญพลังงาน
นอกจากนี้ ประสบการณจากการไดรับสารอาหารในครั้งแรกจะมีผลตอความไวในการเกิดโรคเรื้อรัง
บางชนิดในผูใหญ เชน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ โรคเบาหวาน เปนตน ซึ่งเรียก
ปรากฏนี้วา metabolic imprinting สวนประกอบที่มีเฉพาะในนมแมจะมีผลตอกระบวนการ
metabolic imprinting ซึ่งจะสงผลตอจํานวนและขนาดของเซลลไขมัน ตลอดจนกระบวนการเผา
ผลาญในรางกาย มีนักวิจัยบางคนพบวา การกินนมผสมจะทําใหเด็กไดรับโปรตีนในปริมาณที่สูงกวา
การกินนมแม ซึ่งการไดรับโปรตีนในปริมาณสูงนี้จะเพิ่มการหลั่งสาร IGF-1 (Insulin-like growth
factor type 1) ซึ่งมีผลกระตุนการแบงตัวของเซลลไขมัน ทําใหเด็กมีจํานวนเซลลไขมันเพิ่มขึ้น
(Balaban and Silva. 2004: 7-16)
สําหรับกลไกหรือสาเหตุทางดานจิตวิทยาและพฤติกรรมนั้น มีเหตุผลที่สามารถอธิบายได
หลายประการ คือ ประการแรก เด็กที่กินนมแมจะควบคุมการกินนมไดดวยตัวเองในเวลาที่หิว แต
เด็กที่กินนมผสมนั้นแมเปนคนจัดโปรแกรมการกินนมใหกับเด็กเองซึ่งอาจจะมากเกินความตองการ
ของเด็กได (สุทธิพงศ วัชรสินธุ. 2546: 47-49) อัมพล สูอําพัน (สุกัญญา แสงตุน. 2543: 27-28
อางอิงจาก อัมพล สูอําพัน. 2528) กลาววา นมแมมีสวนประกอบที่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะ ตั้งแต
ลูกเริ่มดูดใหมๆ จนกระทั่งลูกรูสึกอิ่ม คือ ในระยะแรกๆ ที่ลูกเริ่มดูดจะมีลักษณะใส มีสัดสวนของน้ํา
มาก ลั ก ษณะนี้ จ ะทํ า ให ลู ก ไม หิ ว กระหายจนเกิ น ไป และเมื่ อ ดู ด ต อ ไปน้ํ า นมจึ ง จะเริ่ ม ข น ขึ้ น
นอกจากนี้ กระแสน้ํานมที่กลั่นออกมาก็มีลักษณะคอยๆ ไหลรินออกมา (Thin stream) เมื่อลูกอิ่มก็
พอ เปนการปองกันการดูดนมมากจนเกินความตองการ การเลี้ยงลูกดวยนมแมจึงเปนการชวย
พัฒนากลไกการควบคุมตนเอง (Self-regulating mechanisms) ตั้งแตเด็ก ประการที่สอง การเลี้ยง
ลูกดวยนมแมชวยสรางความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางเด็กและแม จึงชวยลดความเสี่ยงในการเกิด
ปญหาทางจิตเวชในอนาคต ซึ่งปญหาทางจิตเวชเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเกิดโรคอวน ประการที่
สาม เด็กที่ไดรับนมแมมีการปรับตัวตอสิ่งแวดลอมไดดีกวาเด็กที่ไดรับนมผสม เพราะการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมมีสวนกระตุนใหเด็กมีเชาวปญญาที่ดีขึ้น (รัตโนทัย พลับรูการ. 2546: 20) ในนมแมมีสาร
ที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของสมองมากกวาในนมผสม เชน มี lactose (รอยละ 7) ในปริมาณที่
สูงกวานมผสม (รอยละ 4.8)
และยังมีสารสําคัญอื่นๆ อีกหลายชนิดที่ไมมีในนมผสม เชน
docosahexaenoic acid (DHA), arachidoic acid (AA), nerve growth factor และ taurine เปนตน
นอกจากนี้การเลี้ยงลูกดวยนมแมยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจที่ดี ทําใหเด็ก
สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี (วีระพงษ ฉัตรานนท. 2546: 9-15) และยอมรับการปลูกฝง
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พฤติกรรมทางสังคมดานบวกมากขึ้น บาลาบัน และซิลวา (Balaban and Silva. 2004: 7-16) กลาว
วา ขณะที่แมใหนมลูกจะมีการหลั่งฮอรโมน oxytocin ในสมอง ซึ่งจะสงผลใหแมมีความรักความ
ผูกพันกับลูกมากขึ้น และความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางแมกับลูกจะชวยใหการปลูกฝงนิสัยการ
กินที่ดีกับเด็กงายขึ้น
จากเอกสารและงานวิ จั ย ดั ง กล า วข า งต น พอจะสรุ ป ได ว า การเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม มี
ความสัมพันธกับความชุกที่ลดลงของโรคอวนในเด็ก ดวยกลไล 2 ประการ ไดแก กลไลดานชีววิทยา
และ ดานจิตวิทยาและพฤติกรรม งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับ
โรคอวนสวนใหญเปนการศึกษาในตางประเทศ ซึ่งทําการศึกษาในเด็กอายุระหวาง 2-14 ป ผล
การศึกษาสวนใหญ พบวา การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวเปนเวลาอยางนอย 3
เดือน มี
ความสัมพันธกั บ ความเสี่ยงที่ ลดลงของการเกิดโรคอว น อยางไรก็ต าม ในประเทศไทยยังไมมี
การศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมตอ BMI ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และ
คาดวา ระยะเวลาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมนาจะสามารถทํานาย BMI ได

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 แหง ไดแก สาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ จํานวน 754 คน
เหตุผ ลที่ศึกษาในนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เนื่ องจากนักเรี ยนที่กําลั งศึกษาในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 สวนใหญมีอายุประมาณ 9-10 ขวบ ซึ่งเปนชวงอายุเฉลี่ยที่เซลลไขมันมีการ
แบ ง ตั ว อย า งรวดเร็ ว ประกอบกั บ เป น วั ย ที่ กํ า ลั ง จะเริ่ ม เข า สู วั ย รุ น ผู วิ จั ย จึ ง เลื อ กนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 เปนตัวแทนของเด็ก ซึ่งถาไดรับการพัฒนาใหมีพฤติกรรมการปองกันโรคอวน
ตั้งแตวัยนี้แลว จะเปนการปองกันไมใหเปนผูใหญที่อวนตอไป
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาค
ปลาย ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 แหง ไดแก สาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ จํานวน 231 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง มีคณ
ุ สมบัติดังนี้
1) กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2) อาศัยอยูกับบิดาและ/หรือมารดา
3) มีดัชนีมวลกายตั้งแตเปอรเซ็นไทลที่ 5 ขึ้นไป เมื่อเทียบจากกราฟแสดงเกณฑ
อางอิงการเจริญเติบโตตามมาตรฐานดัชนีมวลกายตามอายุและเพศ (BMI-for-age) สําหรับเด็กอายุ
2 – 20 ป (CDC. 2005)
4) ไดรับการยินยอมจากผูปกครองใหเขารวมการวิจัย
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การกําหนดขนาดตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง
1) การกําหนดขนาดตัวอยาง พิจารณาจากสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ ซึ่งโดยทั่วไปอัตราสวนขนาดตัวอยางกับจํานวนตัวแปรอิสระที่จะสามารถ
นําผลการวิจัยไปอางอิงสูประชากรได ควรอยูระหวาง 15-20 : 1 (Hair et al. 1998: 166) สําหรับ
การวิจัยครั้งนี้ใชอัตราสวนขนาดตัวอยางกับจํานวนตัวแปรอิสระเปน 20 : 1 ตัวแปรอิสระมีจํานวน
13 ตัวแปร ขนาดตัวอยางที่ใชอยางต่ําจึงควรเปน 260 คน
2) ใชวิธีสุมแบบมีระบบ (Systematic sampling) เพื่อเลือกนักเรียนจากกลุมที่มีน้ําหนัก
ปกติ (BMI ≥ เปอรเซ็นไทลที่ 5) และกลุมที่เสี่ยงตอภาวะน้ําหนักเกินหรือมีภาวะน้ําหนักเกิน (BMI
≥ เปอรเซ็นไทลที่ 85) ใหไดจํานวนเทากันอยางละครึ่ง
เพื่อปองกันการไดขอมูลไมสมบูรณครบถวน ผูวิจัยจึงไดสงจดหมายใหผูปกครอง
นักเรียน จํานวน 341 คน (ดังแสดงในตาราง 4) เพื่อขอความยินยอมใหนักเรียนในความปกครอง
เขารวมการวิจัย แตผูจัยไดรับแบบสอบถามจากผูปกครองกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน 244 คน หลังจาก
เสร็จสิ้นการเก็บขอมูลทั้ง 2 ครั้ง และคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน รวมทั้ง
เปนนักเรียนที่มีคุณสมบัติของตัวอยางตามที่กําหนดไว ทําใหไดจํานวนตัวอยางทั้งหมด 231 คน
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางแสดงในตาราง 5
ตาราง 4 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียนและภาวะน้ําหนัก
ประชากร กลุม
ภาวะน้ําหนัก
โรงเรียน
ตัวอยาง
ปกติ
เสี่ยง/
1. สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
2. สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รวม

281
253
220
754

122
110
109
341

60
55
55
170

น้ําหนักเกิน
62
55
54
171
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ตาราง 5 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง (N=231)
ขอมูลพื้นฐาน
โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
9 ป
10 ป
11 ป
คาเฉลี่ย 9.43 ป
โรคประจําตัว
ไมมี
มี
ไมระบุ
การรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริม
ไมเคย
เคย
ไมระบุ

จํานวน

รอยละ

93
74
64

40.3
32.0
27.7

125
106

54.1
45.9

139
85
7

60.2
36.8
3.0

165
46
20

71.4
19.9
8.7

96
115
20

41.6
49.8
8.7

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามเจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามเจตนาในการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
แบบสอบถามเจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
แบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
แบบสอบถามการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
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10. แบบสอบถามเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
11. แบบบันทึกดัชนีมวลกายของนักเรียน
12. แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง
ตัวอยางแบบสอบถามทั้งหมดอยูในภาคผนวก ก
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนการสอบถามชนิดและความถี่ของอาหารที่
นักเรียนรับประทานในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา โดยในแบบสอบถามจะมีรายการอาหารแบงเปน 3
ประเภท ตามพฤติกรรมยอยที่ไดกําหนดไว คือ 1) ผักและผลไม 2) อาหารที่มีไขมันเปน
สวนประกอบ 3) ของหวานหรือเครื่องดื่มที่น้ําตาลเปนสวนประกอบ ลักษณะคําถามประกอบดวย
ชนิดหรือชื่ออาหารจํานวน 14 ขอ พรอมทั้งมาตรประเมินความถี่ในการรับประทาน 3 ระดับ โดยให
เลือกตั้งแต ไมเคยรับประทานเลย ไปจนถึง รับประทานทุกวัน
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2. กําหนดนิยามของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไดนิยามพฤติกรรมยอยที่ตองการวัด 3
พฤติกรรมยอย คือ 1) การรับประทานผักและผลไมในปริมาณมาก 2) การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน
เปนสวนประกอบ 3) การหลีกเลี่ยงของหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ
3. นํานิยามของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่กําหนดขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
4. สรางแบบสอบถาม จากนั้นนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
5. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปทดลองใชกลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 46 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นโดยการหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)
เกณฑการใหคะแนน
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ ตามความถี่
ในการรับประทานอาหารแตละชนิด ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตัวเลือก
คะแนน
ไมเคยรับประทานเลย
1
รับประทานเปนบางวัน
2
รับประทานทุกวัน
3
การใหคะแนนจะใหคะแนนกลับกันสําหรับการบริโภคอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ และ
ของหวานหรือเครื่องดื่มที่น้ําตาลเปนสวนประกอบ พิสัยของคะแนนรวมอยูระหวาง 14 จนถึง 42 ผูที่
ไดคะแนนสูงแสดงวา เปนผูที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
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แบบสอบถามเจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามเจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนแบบสอบถามที่ประเมินความรูสึก
เชิงประเมินคาทั้งทางบวกและทางลบของนักเรียนตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 3 พฤติกรรมยอย
คือ 1) การรับประทานผักและผลไมในปริมาณมาก 2) การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปน
สวนประกอบ 3) การหลีกเลี่ยงของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ ลักษณะของ
แบบวัดเปนมาตรจําแนกความหมายซึ่งใชคําคุณศัพทขั้วคูตามแบบของออสกูดและคณะ จํานวน 19
ขอ
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเจตคติ (วัดทางตรง) ตามแนวคิดของไอเซ็น (Ajzen
and Fishbein. 1980; Ajzen. 2002)
2. กําหนดพฤติกรรมยอยของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
3. สรางขอคําถามปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการบริโภคอาหารทั้ง
3 พฤติกรรมยอย จากนั้นนําไปสอบถามกับนักเรียนที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 20
คน
4. นํ า คํ า คุ ณ ศั พ ท ทั้ ง ทางบวกและทางลบต อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ ไ ด ม าจั ด
หมวดหมู และเรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย
5. เลือกคําคุณศัพทที่มีความถี่สูงมาสรางแบบสอบถามเจตคติตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
เกณฑการใหคะแนน
เนื่องจากแบบสอบถามนี้มีลักษณะขอคําถามเปนมาตรจําแนกความหมายซึ่งใชคําคุณศัพท
ขั้วคูการใหคะแนนจะใหจาก -2 ถึง +2 โดยกําหนดคะแนนมากไวทางคําคุณศัพทที่เปนดานบวก
และคะแนนนอยไวทางคําคุณศัพทที่เปนดานลบ พิสัยของคะแนนรวมอยูระหวาง -38 จนถึง +38 ผูที่
ไดคะแนนเปนบวกมากแสดงวามีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามนี้ใชวัดการรับรูของนักเรียนวา บุคคลที่มีความสําคัญตอเขาสวนมากไดกระทํา
หรือตองการใหเขากระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลักษณะของแบบวัดเปนมาตร
ประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ
ขั้นตอนในการสรางแบบวัด
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิง (วัดทางตรง) ตามแนวคิดของ
ไอเซ็น (Ajzen and Fishbein. 1980; Ajzen. 2002)
2. กําหนดพฤติกรรมยอยของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
3. นําพฤติกรรมยอยที่กําหนดขึ้นไปสรางแบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิง

77
เกณฑการใหคะแนน
เนื่องจากแบบสอบถามนี้มีลักษณะขอคําถามเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ การใหคะแนนจะ
ใหตั้งแต -2 จนถึง +2 พิสัยของคะแนนรวมอยูระหวาง -24 จนถึง +24 ผูที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่
คลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหารมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
แบบสอบถามการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนแบบสอบถามที่ใชวัด
ความคิดของนักเรียนในการประเมินความยากงายที่จะกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Selfefficacy) และความเชื่ อ ว า สามารถควบคุ ม พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารได ม ากน อ ยเพี ย งใด
(Controllability) ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
1. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร า งแบบสอบถามการรั บ รูก ารควบคุ ม พฤติ ก รรม (วัด ทางตรง) ตาม
แนวคิดของไอเซ็น (Ajzen and Fishbein. 1980; Ajzen. 2002)
2. กําหนดพฤติกรรมยอยของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
3. นําพฤติกรรมยอยที่กําหนดขึ้นไปสรางแบบสอบถามการการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
เกณฑการใหคะแนน
เนื่องจากแบบสอบถามนี้มีลักษณะขอคําถามเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ การใหคะแนนจะ
ใหตั้งแต -2 จนถึง +2 พิสัยของคะแนนรวมอยูระหวาง -24 จนถึง +24 ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวา
มีการรับรูวาตนสามารถควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
แบบสอบถามเจตนาในการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามเจตนาในการบริโภคอาหาร เปนแบบสอบถามความตั้งใจ ความพยายาม และ
การวางแผนของนั ก เรี ย นที่ จ ะกระทํ า หรื อ ไม ก ระทํ า พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 9 ขอ
ขั้นตอนในการสรางแบบวัด
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเจตนาในการกระทําพฤติกรรมตามแนวคิดของไอเซ็น
(Ajzen and Fishbein. 1980; Ajzen. 2002)
2. กําหนดพฤติกรรมยอยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
3. นําพฤติกรรมยอยที่กําหนดขึ้นไปสรางแบบวัดเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
เกณฑการใหคะแนน
เนื่องจากแบบสอบถามนี้มีลักษณะขอคําถามเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ การใหคะแนนจะ
ใหตั้งแต -2 จนถึง +2 พิสัยของคะแนนรวมอยูระหวาง -18 จนถึง +18 ผูที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่มี
เจตนาในการบริโภคอาหารมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
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แบบสอบถามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
แบบสอบถามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง เปนแบบสอบถามความถี่ของการกระทํา
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย 3
พฤติกรรม คือ 1) การออกกําลังกายกลามเนื้อใหญ เชน เลนเครื่องเลนสนาม เลนบอล เลนปนปาย
ถีบจักรยาน วายน้ํา อยางนอยวันละ 30 นาที 2) การทํากิจกรรมนอกเหนือจากการออกกําลังกาย
กลามเนื้อใหญ ที่ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อย มีเหงื่อ หรือ หัวใจเตนเร็วขึ้น ในยามวาง เชน ชวยพอแม
ทํางานบาน วิ่งเลนกับเพื่อน เดินระยะทางใกลแทนการใชรถ เปนตน 3) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอยู
กับที่ เชน การดูโทรทัศน เลนเกมคอมพิวเตอร เปนเวลานานๆ ลักษณะคําถามเปนมาตรประเมินคา
7 ระดับ จํานวน 11 ขอ ใหผูตอบระบุวา ในรอบ 2 สัปดาหที่ผานมาตนเองไดทําหรือไมทําพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกําลังบอยเพียงใด โดยใหเลือก ตั้งแต ไมเคยทําเลย ไปจนถึง ทําทุกวัน และเปน
คําถามใหเลือกตอบเกี่ยวกับชนิดกีฬาหรือกิจกรรมที่นักเรียนกระทํา จํานวน 16 ขอ
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
2. กําหนดนิยามของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
3. นํานิยามของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังที่กําหนดขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบ
4. นํานิยามของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังที่ผานการตรวจสอบแลว ไปทดสอบกับ
นักเรียนที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน รวมทั้งผูปกครอง เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุ ม และความเข าใจเกี่ ย วกั บ พฤติก รรมการเคลื่อนไหวออกกํา ลัง ระหว า งผู วิจั ยกั บ กลุ ม
ตัวอยาง
5. สรางแบบสอบถาม จากนั้นนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
6. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปทดลองใชกลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 46 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นโดยการหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)
เกณฑการใหคะแนน
แบบสอบถามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังที่เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตาม
ความถี่ในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตัวเลือก
ไมเคยทําเลย
ทํา 1 วันตอสัปดาห
ทํา 2 วันตอสัปดาห
ทํา 3 วันตอสัปดาห
ทํา 4 วันตอสัปดาห

คะแนน
0
1
2
3
4
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ทํา 5 วันตอสัปดาห
5
ทํา 6 วันตอสัปดาห
6
ทําทุกวัน
7
สําหรับคําถามใหเลือกตอบเกี่ยวกับชนิดกีฬาหรือกิจกรรมที่นักเรียนกระทํา ใหคะแนนขอละ
1 คะแนน พิสัยของคะแนนรวมอยูระหวาง 0 จนถึง 93 การใหคะแนนจะใหคะแนนกลับกันสําหรับ
กิจกรรมที่ไมไดมีการเคลื่อนไหวออกกําลัง ผูที่ไดคะแนนสูงแสดงวาเปนผูที่มีพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังดีกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
แบบสอบถามเจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
แบบสอบถามเจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง เปนการสอบถามความรูสึกเชิง
ประเมินคาทั้งทางบวกและทางลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออก
กําลัง ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรจําแนกความหมายซึ่งใชคําคุณศัพทขั้วคูตามแบบของ
ออสกูดและคณะ จํานวน 23 ขอ
ขั้นตอนในการสรางแบบวัด
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเจตคติ (วัดทางตรง) ตามคําแนวคิดของไอเซ็น (Ajzen
and Fishbein. 1980; Ajzen. 2002)
2. กําหนดพฤติกรรมยอยของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
3. สรางขอคําถามปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการเคลื่อนไหวออก
กําลังจากนั้นนําไปสอบถามกับนักเรียนที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน
4. นําคําคุณศัพททั้งทางบวกและทางลบตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังที่ไดมาจัด
หมวดหมู และเรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย
5. เลือกคําคุณศัพทที่มีความถี่สูงมาสรางแบบสอบถามเจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง
เกณฑการใหคะแนน
การใหคะแนนจะใหจาก -2 ถึง +2 โดยกําหนดคะแนนมากไวทางคําคุณศัพทที่เปนดานบวก
และคะแนนนอยไวทางคําคุณศัพทที่เปนดานลบ พิสัยของคะแนนรวมอยูระหวาง -46 จนถึง +46 ผูที่
ไดคะแนนเปนบวกมากแสดงวามีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
แบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
แบบสอบถามนี้ใชวัดการรับรูของนักเรียนวา บุคคลที่มีความสําคัญตอเขาไดกระทํา หรือ
ตองการใหเขากระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังมากนอยเพียงใด ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ
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ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิง (วัดทางตรง) ตามแนวคิดของ
ไอเซ็น (Ajzen and Fishbein. 1980; Ajzen. 2002)
2. กําหนดพฤติกรรมยอยของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
3. นําพฤติกรรมยอยที่กําหนดขึ้นไปสรางแบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิง
เกณฑการใหคะแนน
การใหคะแนนจะใหตั้งแต -2 จนถึง +2 พิสัยของคะแนนรวมอยูระหวาง -24 จนถึง +24 ผูที่
ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่คลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลังมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
แบบสอบถามการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
แบบสอบถามการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ใชวัดความคิดของ
นักเรียนในการประเมินความยากงายที่จะกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และความเชื่อ
วาสามารถควบคุมการทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดมากนอยเพียงใด ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ
ขั้นตอนในการสรางแบบวัด
1. ศึก ษาวิ ธี ก ารสร า งแบบสอบถามการรั บ รูก ารควบคุ ม พฤติ ก รรม (วัด ทางตรง) ตาม
แนวคิดของไอเซ็น (Ajzen and Fishbein. 1980; Ajzen. 2002)
2. กําหนดพฤติกรรมยอยของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
3. นําพฤติกรรมยอยที่กําหนดขึ้นไปสรางแบบสอบถามการการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
เกณฑการใหคะแนน
การใหคะแนนจะใหตั้งแต -2 จนถึง +2 พิสัยของคะแนนรวมอยูระหวาง -24 จนถึง +24 ผูที่
ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีการรับรูวาตนสามารถควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังได
มากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
แบบสอบถามเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
แบบสอบถามเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง เปนแบบสอบถาม
ความตั้งใจ ความพยายาม และการวางแผนของนักเรียนที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 9 ขอ
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเจตนาในการกระทําพฤติกรรมตามแนวคิดของไอเซ็น
(Ajzen and Fishbein. 1980; Ajzen. 2002)
2. กําหนดพฤติกรรมยอยของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
3. นําพฤติกรรมยอยที่กําหนดขึ้นไปสรางแบบสอบถามเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
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เกณฑการใหคะแนน
การใหคะแนนจะใหตั้งแต -2 จนถึง +2 พิสัยของคะแนนรวมอยูระหวาง -18 จนถึง +18 ผูที่
ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่มีเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลีย่
ค า เฉลี่ย ของตั ว แปรในทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน ได แ ก พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
เจตนาในการบริโภคอาหาร เจตคติตอการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภค
อาหาร การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง เจตนา
ในการเคลื่อนไหวออกกําลัง เจตคติตอการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง มีเกณฑในการ
แปลความหมาย ดังนี้
คาเฉลี่ย
ความหมาย
< 50% ของคะแนนเต็ม
ความคิดเห็น/พฤติกรรมอยูในระดับต่ํา
= 50% ของคะแนนเต็ม
ความคิดเห็น/พฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง
> 50% ของคะแนนเต็ม
ความคิดเห็น/พฤติกรรมอยูในระดับสูง
BMI ของนักเรียน
การประเมิน BMI คํานวณโดยใชน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม หารดวยสวนสูงเปนเมตรยกกําลัง
สอง แบงระดับ BMI เปน 3 ระดับ ตามมาตรฐานดัชนีมวลกายตามอายุและเพศ (BMI-for-age)
สําหรับเด็กอายุ 2 – 20 ป (CDC. 2005) ดังนี้
BMI
< เปอรเซ็นไทลที่ 85
≥ เปอรเซ็นไทลที่ 85
≥ เปอรเซ็นไทลที่ 95

ความหมาย
ปกติ
มีความเสี่ยงตอภาวะน้ําหนักเกิน
มีภาวะน้ําหนักเกิน

แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง
แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง เปนขอมูลเกี่ยวกับน้ําหนักและสวนสูงของบิดามารดาของ
กลุมตัวอยาง ระยะเวลาในการใหนมบุตร โรคประจําตัวของบุตร และประวัติการรับประทานวิตามิน
หรืออาหารเสริม ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ และเติมคํา
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญ
ทางจิตวิทยาและการสรางเครื่องมือวัดจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบความถูกตอง ครอบคลุมของ
เนื้อหา และนิยามพฤติกรรมที่ตองการศึกษา จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ
2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (แบบสอบถามชุด
ที่ 1 – 10) โดยนําไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม
ตัวอยางที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน
46
คนจากนั้นนํา ข อมู ล ที่ ไ ด ม าหาค า ความเชื่ อมั่น ด ว ยวิ ธีสั มประสิท ธิ์ อัล ฟาของครอนบั ค
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลจากการทดลองใชเครื่องมือพบวา นักเรียนบางสวนไมเขาใจ
ลักษณะสเกลของแบบสอบถาม และไมเขาใจความหมายของคําบางคําที่ใชในแบบสอบถาม ผูวิจัย
จึงทําการปรับขอความและสเกลของแบบสอบถาม กอนนําไปเก็บขอมูลจริง ผลการตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามแสดงดังตาราง 6
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ตาราง 6 จํานวนขอ การใหคะแนน พิสัย และสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม
ตัวแปร
1. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
- การเลนกีฬาอยางนอยวันละ 30 นาที
2. เจตคติตอออกกําลังกายอยางนอยวันละ
30 นาที
3. เจตคติตอการทํากิจกรรมที่ทําใหรางกาย
รูสึกเหนื่อย หรือ มีเหงื่อ
4. เจตคติตอการหลีกเลี่ยงการอยูกับที่เปน
เวลานานๆ
5. การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง
6. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง
7. เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
8. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
9. เจตคติตอการบริโภคผักและผลไมใหมาก
10. เจตคติตอการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน
เปนสวนประกอบ
11. เจตคติตอการหลีกเลี่ยงของหวานหรือ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ
12. การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภค
อาหาร
13. การรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมการ
บริโภคอาหาร
14. เจตนาในการบริโภคอาหาร

จํานวน
ขอ
11
16
7

การให
คะแนน
0 ถึง 7
0 หรือ 1
-2 ถึง +2

พิสัย

สัมประสิทธิ์
แอลฟา
0 ถึง 77
0.675
0 ถึง 16
0.735
-14 ถึง +14 0.757

8

-2 ถึง +2

-16 ถึง +16

0.786

8

-2 ถึง +2

-16 ถึง +16

0.866

12

-2 ถึง +2

-24 ถึง +24

0.725

12

-2 ถึง +2

-24 ถึง +24

0.876

9
14
6
6

-2 ถึง +2
1 ถึง 3
-2 ถึง +2
-2 ถึง +2

-18 ถึง +18
14 ถึง 42
-12 ถึง +12
-12 ถึง +12

0.865
0.735
0.818
0.800

7

-2 ถึง +2

-14 ถึง +14

0.861

12

-2 ถึง +2

-24 ถึง +24

0.807

12

-2 ถึง +2

-24 ถึง +24

0.909

9

-2 ถึง +2

-18 ถึง +18

0.917

3. การตรวจสอบคาอํานาจจําแนกรายขอ
หาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับกับคะแนนรวมทุกขอ เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลองของขอคําถามแตละขอกับขออื่นๆ (r) ซึ่งคา r ที่ไดมีคาตั้งแต .137 ถึง .763 และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ไปขอ
อนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
2. เมื่อไดรับอนุมัติใหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยแลว ผูวิจัยไปประสานงานกับโรงเรียนแตละแหง
โดยแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค รายละเอียดเพิ่มเติมของการวิจัย และประสานงานเรื่องการเก็บ
ขอมูลน้ําหนักและสวนสูงของนักเรียน การทดสอบเครื่องมือ และการเก็บรวมรวมขอมูล
3. นําแบบสอบถามปลายเปดไปสัมภาษณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง และผูปกครอง เพื่อหาคําคุณศัพททางดานบวกและดานลบของพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พรอมทั้งตรวจสอบความเขาใจของนิยามพฤติกรรม
4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 46 คน โดยแบงเปน
กลุมที่มีน้ําหนักปกติ จํานวน 23 คน และกลุมที่เสี่ยงตอน้ําหนักเกิน/มีภาวะน้ําหนักเกิน จํานวน 23
คน นักเรียนแตละคนจะไดทําแบบสอบถาม 10 ชุด ประกอบดวย แบบสอบถามพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร เจตนาในการบริโภคอาหาร เจตคติตอการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงใน
การบริโภคอาหาร การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบบสอบถามพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง เจตคติตอการเคลื่อนไหวออกกําลัง การ
คลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง
5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขแลว ไปเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยขอความรวมมือจากอาจารยผูประสานงานของแตละโรงเรียน
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลให กอนการเก็บขอมูลผูวิจัยไดนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ กับอาจารยผู
ประสานงานของแตละโรงเรียนไวลวงหนา พรอมทั้งจัดทําใบยินยอมใหเขารวมวิจัยใหกลุมตัวอยาง
นําไปใหผูปกครองอนุญาตใหทําการวิจัยได
ในขั้นตอนการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดนําคูมือการตอบแบบสอบถาม พรอมกับแบบสอบถามไป
ชี้แจงแกอาจารยผูประสานงานของแตละโรงเรียน เพื่อทบทวนวัตถุประสงค นิยามของพฤติกรรม
รายละเอียดของแบบสอบถามทุกชุด และวิธีการทําแบบสอบถามรวมกับอาจารยผูประสานงาน
เพื่อใหเขาใจตรงกัน โดยปฏิบัติแบบเดียวกันกับกลุมตัวอยางทุกโรงเรียน นอกจากนี้ กลุมตัวอยาง
ทุกคนจะไดรับแบบสอบถามสําหรับผูปกครอง เพื่อนําไปใหผูปกครองตอบและนํากลับมาสงให
อาจารย ทั้งนักเรียนและผูปกครองที่ตอบแบบสอบถามจะไดรับของที่ระลึกเปนการตอบแทน การ
เก็บขอมูลแบงเปน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 กลุมตัวอยางทั้งหมดทําแบบสอบถามเพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการปองกั นโรคอวนและดั ชนีมวลกาย ไดแก แบบสอบถามเจตคติตอพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง การรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง แบบสอบถามเจตคติตอการ
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บริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร เจตนาในการบริโภคอาหาร และแบบสอบถามสําหรับผูปกครอง
ครั้งที่ 2 กลุมตัวอยางทั้งหมดทําแบบสอบถามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเดิมภายหลังการเก็บ
ขอมูลครั้งแรกเปนระยะเวลา 2 สัปดาห
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Window Version 13.0 โดยใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบาย
ลักษณะกลุมตัวอยางและตัวแปรตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันโรคอวน
2. ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐานขอ 1 – 5
โดยการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้กําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ขอตกลงเกี่ยวกับการวิเคราะหแปลผล
เพื่ อ ให เ ข า ใจตรงกั น ในการแปลความหมายผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู วิ จั ย ได กํ า หนด
สัญลักษณ และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
N
B
β
SE B
R2
r
⎯X

SD
p
*
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนกลุมตัวอยาง
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบของตัวพยากรณ
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวพยากรณ
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ
คาอํานาจการทํานาย
คาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาความนาจะเปน
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนและดัชนี
มวลกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชตัวแปร
ตามโครงสรางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) รวมกับตัวแปรอื่นที่ได
จากการประมวลผลงานวิจัย การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับโดย
แบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปร ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จํานวนและรอยละของตัวแปรนอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน รวมทั้งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และ
ตัวแปรนอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง จากตัวแปรใน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุม
อางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และ
เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากตัวแปรในทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
บริโภคอาหาร การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเจตนาในการบริโภคอาหาร
2.3 เพื่อศึกษาปจจัยทํานายดัชนีมวลกาย จากตัวแปรพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติ
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
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สวนที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปร
คาสถิติพื้นฐานของตัวแปร ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม
กรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จํานวนและรอยละของตัวแปรนอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
รวมทั้งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และตัวแปร
นอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ดังตอไปนี้
ตาราง 7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พฤติกรรมตามแผน
ตัวแปร

1. เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง
2. การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง
3. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง
4. เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
5. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
6. เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
7. การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
บริโภคอาหาร
8. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
9. เจตนาในการบริโภคอาหาร
10. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

⎯X

ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในทฤษฎี

SD

จํานวน พิสัยของ คะแนนตาม
ขอ เครื่องมือวัด มาตรวัด

16.47

11.02

23

-46 ถึง +46

.72

8.46

7.34

12

-24 ถึง +24

.70

11.37

7.88

12

-24 ถึง +24

.95

7.43
46.26
18.35

6.61
11.43
11.41

9
27
19

-18 ถึง +18
0 ถึง 93
-38 ถึง +38

.83
.97

8.46

7.34

12

-24 ถึง +24

.70

11.71

8.21

12

-24 ถึง +24

.98

8.06
29.70

7.15
3.00

9
14

-18 ถึง +18
14 ถึง 42

.90
2.1

จากตาราง 7 ในสวนของตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พบวา
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีมาตรวัด 5 ระดับเทากัน ตัวแปรการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังมีคะแนนสูงที่สุดคือ .95 คะแนน รองลงมาเปนเจตนาในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง และ เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ซึ่งมีคะแนนตามมาตรวัด
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เทากับ .83 และ .72 ตามลําดับ แสดงวานักเรียนสวนใหญรับรูวาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออก
กําลังมีความงายและสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมได มีความตั้งใจ ความพยายาม และมีการ
วางแผนที่จะกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และมีความรูสึกเชิงประเมินคาทางบวกตอ
พฤติ กรรมการเคลื่ อนไหวออกกํ าลัง อยางไรก็ตามพบวา ตัว แปรที่เ กี่ย วของกั บพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังทั้งหมด ไดแก การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง เจตนา
ในการเคลื่อนไหวออกกําลัง เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการคลอยตามกลุม
อางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลังมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม) สําหรับ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังพบว า นักเรียนสว นใหญมีการปฏิ บัติอยูในระดับปานกลาง
คอนขางต่ํา
ในสวนของตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวา เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีมาตรวัด 5 ระดับเทากัน ตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารมีคะแนนสูงที่สุดคือ .98 คะแนน รองลงมาเปนเจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
เจตนาในการบริโภคอาหาร ซึ่งมีคะแนนตามมาตรวัดเทากับ .97 และ .90 ตามลําดับ แสดงวา
นักเรียนสวนใหญรับรูวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความงายและสามารถควบคุมการกระทํา
พฤติกรรมได มีความรูสึกเชิงประเมินคาทางบวกตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และมีความตั้งใจ
ความพยายาม และมีการวางแผนที่จะกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เชนเดียวกับพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกําลัง ตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทั้งหมด ไดแก การรับรู
การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เจตนาในการ
บริโภคอาหาร และการคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา
สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวา นักเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คอนขางสูง
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามพฤติกรรมยอยของตัวแปรอิสระที่ใชในการทํานาย
เจตนาและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง แสดงดังตาราง 8
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามพฤติกรรมยอยของตัวแปรอิสระที่ใชในการทํานาย
เจตนาและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
ตัวแปร

⎯X

SD

1. เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
16.47 11.02
ออกกําลัง
- การออกกําลังกายอยางนอย วันละ 7.65 3.84
30 นาที
- การทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายรูสึก 10.25 3.86
เหนื่อยหรือมีเหงื่อ
- การหลีกเลี่ยงการอยูกับที่เปน
1.42 7.48
เวลานานๆ
2. การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
8.46 7.34
เคลื่อนไหวออกกําลัง
- การออกกําลังกายอยางนอย วันละ
3.63 2.68
30 นาที
2.16 2.58
- การทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายรูสึก
เหนื่อยหรือมีเหงื่อ
- การหลีกเลี่ยงการอยูกับที่เปน
2.65 2.40
เวลานานๆ
3. การรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมการ 11.37 7.88
เคลื่อนไหวออกกําลัง
- การออกกําลังกายอยางนอย วันละ
4.32 3.06
30 นาที
- การทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายรูสึก
3.60 2.82
เหนื่อยหรือมีเหงื่อ
- การหลีกเลี่ยงการอยูกับที่เปน
3.47 3.29
เวลานานๆ

จํานวน พิสัยของ คะแนนตาม
ขอ เครื่องมือวัด มาตรวัด
23

-46 ถึง +46

.72

7

-14 ถึง +14

1.09

8

-16 ถึง +16

1.28

8

-16 ถึง +16

0.18

12

-24 ถึง +24

.70

4

-8 ถึง +8

.91

4

-8 ถึง +8

.54

4

-8 ถึง +8

.65

12

-24 ถึง +24

.95

4

-8 ถึง +8

1.08

4

-8 ถึง +8

.90

4

-8 ถึง +8

.87
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จากตาราง 8 พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังมีคะแนนสูง
ที่สุดคือ .95 คะแนน รองลงมาเปนเจตคติตอการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการคลอยตามกลุมอางอิง
ในการเคลื่อนไหวออกกําลัง มีคะแนนเทากับ .72 และ .70 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดของ
องคประกอบภายในของแตละตัวแปร พบวา เจตคติตอการทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อย
หรือมีเหงื่อมีคะแนนสูงสุด (1.28 คะแนน) สวนการคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงในการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที มีคะแนนสูงสุด (.91
คะแนน) สําหรับการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังพบวา การรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการออกกําลังกายนอยวันละ 30 นาที มีคะแนนสูงสุด (1.08 คะแนน) แสดงวานักเรียน
สวนใหญมีความรูสึกเชิงประเมินคาบวกตอการทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อยหรือมีเหงื่อ
รับรูวาการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที เปนสิ่งที่งายและสามารถควบคุมพฤติกรรมได
ดวยตนเอง และมีการรับรูวาบุคคลที่มีความสําคัญตอตนเองสวนมากออกกําลังกายอยางนอยวันละ
30 นาที และตองการใหนักเรียนออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาทีดวย
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามพฤติกรรมยอยของตัวแปรอิสระที่ใชในการทํานาย
เจตนาและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แสดงดังตาราง 9
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ตาราง 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามพฤติกรรมยอยของตัวแปรอิสระที่ใชในการทํานาย
เจตนาและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตัวแปร

⎯X

1. เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภค
18.35
อาหาร
- การบริโภคผักและผลไมใหมาก
8.67
- การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปน 4.19
สวนประกอบ
- การหลีกเลี่ยงของหวานหรือ
5.55
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปน
สวนประกอบ
2. การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
8.46
บริโภคอาหาร
- การบริโภคผักและผลไมใหมาก
4.13
- การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปน 1.59
สวนประกอบ
2.73
- การหลีกเลี่ยงของหวานหรือ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปน
สวนประกอบ
3. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ 11.71
บริโภคอาหาร
- การบริโภคผักและผลไมใหมาก
4.41
- การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปน 3.34
สวนประกอบ
3.97
- การหลีกเลี่ยงของหวานหรือ
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปน
สวนประกอบ

SD

จํานวน พิสัยของ คะแนนตาม
ขอ เครื่องมือวัด มาตรวัด

11.41

19

-38 ถึง +38

.97

3.40
5.19

6
6

-12 ถึง +12
-12 ถึง +12

1.44
.70

6.10

7

-14 ถึง +14

.79

7.34

12

-24 ถึง +24

.70

2.59
3.28

4
4

-8 ถึง +8
-8 ถึง +8

1.03
.40

2.84

4

-8 ถึง +8

.68

8.21

12

-24 ถึง +24

.98

3.19
3.26

4
4

-8 ถึง +8
-8 ถึง +8

1.10
.83

2.90

4

-8 ถึง +8

.99
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จากตาราง 9 พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีคะแนนสูงที่สุดคือ
.98 คะแนน รองลงมาเปนเจตคติตอการบริโภคอาหาร และการคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภค
อาหาร มีคะแนนเทากับ .97 และ .70 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดขององคประกอบภายใน
ของแตละตัวแปร พบวา เจตคติตอการบริโภคผักและผลไมใหมากมีคะแนนสูงสุด (1.44 คะแนน)
เชนเดียวกัน สําหรับการคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ก็พบวา การคลอย
ตามกลุมอางอิงในการบริโภคผักและผลไมใหมาก และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคผัก
และผลไมใหมากมีคะแนนสูงสุด คือ 1.03 และ 1.10 ตามลําดับ แสดงวานักเรียนสวนใหญมี
ความรูสึกเชิงประเมินคาทางบวกตอการบริโภคผักและผลไมใหมาก รับรูวาการบริโภคผักผลไมเปน
สิ่งที่งายและเขาสามารถควบคุมการบริโภคไดดวยตนเอง และรับรูวาบุคคลที่มีความสําคัญตอตนเอง
สวนมากบริโภคผักผลไม และตองการใหนักเรียนบริโภคผักผลไมมากดวย
คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรนอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แสดงดังตาราง 10
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ตาราง 10 จํานวนและรอยละของตัวแปรนอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (N = 231)
ตัวแปร
ดัชนีมวลกายของนักเรียน
น้ําหนักปกติ
เสี่ยง/มีน้ําหนักเกิน
ดัชนีมวลกายของบิดา
น้ําหนักปกติ
น้ําหนักเกิน
อวน
ไมระบุ
ดัชนีมวลกายของมารดา
น้ําหนักปกติ
น้ําหนักเกิน
อวน
ไมระบุ
ประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ไมไดเลี้ยงดวยนมแม
เลี้ยงดวยนมแมเปนเวลา 1-3 เดือน
เลี้ยงดวยนมแมเปนเวลา 4 เดือนขึ้นไป
ไมระบุ

จํานวน

รอยละ

113
118

48.9
51.1

62
51
82
36

26.8
22.1
35.5
15.6

148
34
25
24

64.1
14.7
10.8
10.4

36
114
60
21

15.6
49.4
26.0
9.1

จากตาราง 10 พบวา นักเรียนสวนใหญมีดัชนีมวลกายอยูในภาวะเสี่ยงตอน้ําหนักเกิน/
น้ําหนักเกิน (⎯X = 19.69, SD = 3.82) สําหรับดัชนีมวลกายของบิดานักเรียนพบวา สวนใหญเปน
โรคอวน (⎯X = 24.83, SD = 3.93) รองลงมาอยูในภาวะปกติ และน้ําหนักเกินตามลําดับ สวน
มารดาพบวา สวนใหญมีน้ําหนักปกติ (⎯X = 21.74, SD = 2.86) รองลงมาอยูในภาวะน้ําหนักเกิน
และมีเพียงรอยละ 10.8 ที่เปนโรคอวน ในเรื่องประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแมพบวา เกือบครึ่งหนึ่ง
เลี้ยงดวยนมแมเปนเวลา 1-3 เดือน รองลงมาคือ เลี้ยงดวยนมแมเปนเวลา 4 เดือนขึ้นไป และมี
รอยละ 15 ที่ไมไดเลี้ยงดวยนมแมเลย โดยสวนใหญใหเหตุผลวาไมมีน้ํานมหรือน้ํานมไมเพียงพอ
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ตาราง 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร (Intercorrelation coefficients) ตามกรอบทฤษฎีและนอกกรอบพฤติกรรมตามแผน
ตัวแปร
ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
1. เจตคติตอการเคลื่อนไหวออกกําลัง
2. การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง
3. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง
4. เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
5. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
6. เจตคติตอการบริโภคอาหาร
7. การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร
8. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
9. เจตนาในการบริโภคอาหาร
10. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
นอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
11. ดัชนีมวลกายของบิดา
12. ดัชนีมวลกายของมารดา
13. ประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม
14. ดัชนีมวลกายของนักเรียน
**

p < .01

1

2

**
.224

-

3

**

.419

.490
**
.345
**
.257
**
.224
**
.383
**
.348
**
.217

**

.487
.124

-.087
-.001
.013
-.103

.463

4

5

**

-

**

.198
**
1.00
**
.471
**
.499
.135

.813
**
.428
**
.314
**
.419
**
.593
**
.519
**
.337

.391
**
.271
**
.487
**
.587
**
.637
**
.292

.044
.116
.040
.064

.058
.078
.037
-.011

.024
.074
-.045
.009

**

**

6

7

8

9

10

11

12

13

.103
-.005
**
.370

-.070
**
.204

.000

**

**

.226
.124

**

-

.336
**
.311
**
.452

.198
**
.335
**
.281
**
.282

.471
**
.499
.135

**
.822
**
**
.426 .374

-.056
.034
.045
-.072

.004
-.029
.072
-.069

.044
.116
.040
.064

.050
.014
.015
-.056

**

**

-

.006
.121
-.086
.020

.047
.102
-.054
-.014
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จากตาราง 11 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน และตัวแปรนอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผูวิจัยแยกอธิบายความสัมพันธตามตัวแปร
ตาม โดยแบงเปน 2
ลักษณะ คื อ ความสัมพันธ ระหว างตั วแปรตามกับตัวแปรอิ สระ และ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรตาม
1. ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
1.1 เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังมีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรอิสระตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน คือ เจตคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ตัวแปร โดยเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง (r = .813, p < .01) เจตคติตอ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง (r = .490, p < .01) และการคลอยตามกลุมอางอิงในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง (r = .487, p < .01) แสดงวา ถานักเรียนมีการรับรูวาพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังเปนสิ่งที่งายและเชื่อวานักเรียนสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดมาก มี
ความรูสึกทางบวกตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ประกอบกับรับรูวาบุคคลที่มีความสําคัญ
ตอนักเรียนสวนมากไดกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและตองการใหนักเรียนกระทํา
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง จะทําใหนักเรียนมีความตั้งใจ ความพยายาม และวางแผนที่จะ
ทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังมากกวากลุมที่คิดตรงกันขาม
1.2 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังมากที่สุด (r = .428, p < .01) และไมมีความสัมพันธกับ
การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง แสดงวา นักเรียนที่รับรูวาพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังเปนสิ่งที่งายและเชื่อวานักเรียนสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดมาก มี
ความตั้งใจ ความพยายาม และวางแผนที่จะทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังสูง ประกอบกับมี
ความรูสึกทางบวกตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง จะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
มากกวากลุมที่คิดตรงกันขาม
1.3 เจตนาในการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรอิสระตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน คือ เจตคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ตัวแปร โดยเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอยได
ดังนี้ การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (r = .822, p < .01) การคลอยตามกลุมอางอิง
ในการบริโภคอาหาร (r = .499, p < .01) และเจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (r = .281, p <
.01) แสดงวา ถานักเรียนรับรูวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนสิ่งที่งายและเชื่อวานักเรียน
สามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดมาก รับรูวาบุคคลที่มีความสําคัญตอนักเรียนสวนมากได
กระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหารและตองการใหนักเรียนกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ประกอบกับ มีความรูสึกทางบวกตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะทําใหนักเรียนมีความตั้งใจ
ความพยายาม และวางแผนที่จะทําพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากกวากลุมที่คิดตรงกันขาม
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1.4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมากที่สุด (r = .426, p < .01) และไมมีความสัมพันธกับการคลอยตาม
กลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร แสดงวา นักเรียนที่รับรูวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนสิ่งที่งาย
และเชื่อวานักเรียนสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดมาก มีความตั้งใจ ความพยายาม และ
วางแผนที่จะทําพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูง ประกอบกับมีความรูสึกทางบวกตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากกวากลุมที่คิดตรงกันขาม
1.5 ดัชนีมวลกายของนักเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับดัชนีมวลกายของบิดา (r =
.370, p < .01) และดัชนีมวลกายของมารดา (r = .204, p < .01) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
แตมีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และประวัติการเลี้ยงลูกดวนมแม แสดงวา ถาบิดามารดาของนักเรียนมี
ดัชนีมวลกายสูง นักเรียนก็จะมีดัชนีมวลกายสูงดวยเชนกัน
2. ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรตาม
2.1 เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังมีความสัมพันธทางบวกกับเจตนาในการ
บริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .637, p < .01)
แสดงวา นักเรียนที่มีความตั้งใจ ความพยายาม และมีการวางแผนที่จะทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลังสูง ก็จะมีความตั้งใจ ความพยายาม และมีการวางแผนที่จะทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
สูงดวยเชนกัน
2.2 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .452, p < .01) แสดงวา นักเรียนที่มี
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังสูงจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงดวย
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายของการวิจัย
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายของการวิจัยขอ 1
เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง จากตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และเจตนาในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง สมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายนี้คือ สมมติฐานขอ 1 และ 2
ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 1 และ 2 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยไดทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติ
ดังกลาวและพบวาสามารถใชได (ภาคผนวก ข)
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
ตัวแปร

B

SE B

β

1. เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง (AB1)
2. การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง (SN1)
3. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง (PBC1)

.085

.024

.144**

.148

.036

.165**

.564

.037

.678**

R2 = .702, p < .01.

**

p < .01

จากตาราง 12 พบวา เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุม
อางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
สามารถรวมกันทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง (I1) ไดรอยละ 70.2 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สนับสนุนสมมติฐานขอ 1 ซึ่งกลาววา เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออก
กําลัง การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง จะสามารถรวมกันทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังได โดยการรับรู
การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังได
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การคล อ ยตามกลุ ม อ า งอิ ง ในการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง และเจตคติ ต อ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถ
เขียนเปนสมการทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
I1 = .144AB1 + .165SN1 + .678PBC1
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
ตัวแปร

B

SE B

β

1. เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง (I1)
2. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง (PBC1)

.249
.451

.188
.156

.143
.312**

R2 = .190, p < .01.

**

p < .01

จากตาราง 13 พบวา เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกําลัง สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง (B1) ไดรอยละ
19.0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สนับสนุนสมมติฐานขอ 2 ซึ่งกลาววา เจตนาในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง จะสามารถ
รว มกั นทํ านายพฤติก รรมการเคลื่อนไหวออกกํ าลั งได โดยเมื่อพิจารณาคาสั มประสิท ธิ์ถ ดถอย
มาตรฐานทีละตัวแปรพบวามีตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเทานั้น
ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
สามารถเขียนเปนสมการทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
B1 = .143I1 + .312PBC1
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายของการวิจัยขอ 2
เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร
การรับรูพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเจตนาในการบริโภคอาหาร สมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับจุดมุงหมายนี้คือ สมมติฐานขอ 3 และ 4
ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 3 และ 4 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยไดทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติ
ดังกลาวและพบวาสามารถใชได (ภาคผนวก ข)
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อทํานายเจตนาในการบริโภคอาหาร
ตัวแปร

B

SE B

β

1. เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (AB2)
2. การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร (SN2)
3. การรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
(PBC2)

-.002
.145
.654

.025
.041
.038

-.004
.148**
.753**

R2 = .691, p < .01.

**

p < .01

จากตาราง 14 พบวา เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงใน
การบริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สามารถรวมกันทํานาย
เจตนาในการบริโภคอาหาร (I2) ไดรอยละ 69.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สนับสนุน
สมมติฐานขอ 3 ซึ่งกลาววา เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
บริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะสามารถรวมกันทํานาย
เจตนาในการบริโภคอาหารได โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานทีละตัวแปรแลว
พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สามารถเขียนเปนสมการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
I2 = -.004AB2 + .148SN2 + .753PBC2
ตาราง 15 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตัวแปร
1. เจตนาในการบริโภคอาหาร (I2)
2. การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร (PBC2)
R2 = .187, p < .01.

**

p < .01

B

SE B

β

.053
.114

.045
.039

.129
.321**
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จากตาราง 15 พบวา เจตนาในการบริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (B2) ไดรอยละ 18.7 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สนับสนุนสมมติฐานขอ 4 ซึ่งกลาววา เจตนาในการบริโภคอาหาร
และการรั บรูการควบคุ มพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะสามารถรว มกันทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารได โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานทีละตัวแปรแลวพบวา มีเพียง
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเทานั้นที่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถเขียนเปนสมการทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
B2 = .129I2 + .321PBC2
2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายของการวิจัยขอ 3
เพื่อศึกษาปจจัยทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียน จากตัวแปรพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติ
การเลี้ยงลูกดวยนมแม สมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายนี้คือ สมมติฐานขอ 5
ตาราง 16 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปร

B

SE B

β

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง (B1)
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (B2)
ดัชนีมวลกายของบิดา (BMI1)
ดัชนีมวลกายของมารดา (BMI2)
ประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม (BF)

-.030
-.004
.336
.204
-.071

.028
.104
.068
.097
.413

-.088
-.003
.353**
.151*
-.012

R2 = .171, p < .01.

*

p < .05, **p < .01

จากตาราง 16 พบวา พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม สามารถรวมกัน
ทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียน (BMI3) ไดรอยละ 17.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สนับสนุนสมมติฐานขอ 5 ซึ่งกลาววา พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม จะ
สามารถรวมกันทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนได แตเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
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มาตรฐานทีละตัวแปรแลวพบวา มีเพียงดัชนีมวลกายของบิดา และดัชนีมวลกายของมารดาเทานั้นที่
สามารถทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมการทํานาย
ดัชนีมวลกายของนักเรียนในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
BMI3 = - .088B1 - .003 B2 + .353BMI1 + .151BMI2 - .012BF
จากสมการหมายความวา เมื่อตัวแปรอื่นในสมการคงที่ ถาดัชนีมวลกายของบิดานักเรียน
เพิ่มขึ้นหนึ่งสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีมวลกายของนักเรียนจะเพิ่มขึ้น .353 Kg/m2 ถาดัชนีมวล
กายของมารดานักเรียนเพิ่มขึ้นหนึ่งสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีมวลกายของนักเรียนจะเพิ่มขึ้น
.151 Kg/m2
จากการศึกษาปจจัยทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนพบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวแปรอิสระทั้งหมดคือ ดัชนีมวลกายของ
บิดา โดยพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในลักษณะพฤติกรรม
กลุมไมสามารถทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนได ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเพิ่มเติมวา พฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในลักษณะพฤติกรรมเดี่ยว จะสามารถทํานาย
ดัชนีมวลกายของนักเรียนรวมกับตัวแปรอิสระอื่นไดหรือไม ผลการศึกษาแสดงดังตาราง 17
ตาราง 17 ผลการวิ เ คราะห ถ ดถอยพหุ คู ณ เพื่ อ ทํ า นายดั ช นี ม วลกายของนั ก เรี ย นในลั ก ษณะ
พฤติกรรมเดี่ยว
ตัวแปร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การออกกําลังกายทุกวันอยางนอยวันละ 30 นาที (PA1)
การทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายเหนื่อยหรือมีเหงื่อ (PA2)
การหลีกเลี่ยงการอยูกับที่เปนเวลานานๆ (PA3)
การบริโภคผักและผลไมใหมาก (E1)
การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ (E2)
การหลีกเลี่ยงของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปน
สวนประกอบ (E3)
7. ดัชนีมวลกายของบิดา (BMI1)
8. ดัชนีมวลกายของมารดา (BMI2)
9. ประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม (BF)
R2 = .222, p < .01.

*

p < .05, **p < .01

B

SE B

β

-.166
.016
-.001
.193
-.805
.211

.070
.040
.041
.144
.392
.206

-.188*
.031
-.003
.106
-.191*
.094

.340
.237
-.078

.068
.096
.411

.357**
.176*
-.013
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จากตาราง 17 พบวา การออกกําลังกายทุกวันอยางนอยวันละ 30 นาที การทํากิจกรรมที่ทํา
ใหรางกายเหนื่อยหรือมีเหงื่อ การหลีกเลี่ยงการอยูกับที่เปนเวลานานๆ การบริโภคผักและผลไมให
มาก การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ การหลีกเลี่ยงของหวานหรือเครื่องดื่มที่มี
น้ําตาลเปนสวนประกอบ ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม สามารถรวมกันทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียน (BMI3) ไดรอยละ 22.2 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานทีละตัวแปรแลว
พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คือ การออกกํ าลั งกายทุกวั นอยางนอยวันละ 30
นาที การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไ ขมันเปน
สวนประกอบ ดัชนีมวลกายของบิดา และดัชนีมวลกายของมารดา โดยสามารถเขียนเปนสมการ
ทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนในลักษณะพฤติกรรมยอยในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
BMI3 = - .188*PA1 + .031PA2 - .003PA3 + .106E1 - .191*E2 +.094E3 + .357*BMI1
+ .176*BMI2 - .013BF
จากสมการหมายความวา เมื่อตัวแปรอื่นในสมการคงที่ ถาคะแนนการออกกําลังกายทุกวัน
อยางนอยวันละ 30 นาทีของนักเรียนเพิ่มขึ้นหนึ่งสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีมวลกายของนักเรียน
จะลดลง .188 Kg/m2 ถาคะแนนการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบของนักเรียนเพิ่มขึ้น
หนึ่งสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีมวลกายของนักเรียนจะลดลง .191 Kg/m2 ถาดัชนีมวลกายของ
บิดานักเรียนลดลงหนึ่งสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีมวลกายของนักเรียนจะลดลง .357 Kg/m2 และ
ถาดัชนีมวลกายของมารดานักเรียนลดลงหนึ่งสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีมวลกายของนักเรียนจะ
ลดลง .176 Kg/m2
จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณในการทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันโรคอวน และดัชนีมวลกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเห็นภาพโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่ชัดเจนขึ้น ผูวิจัยจึงขอ
นําเสนอในรูปโครงสรางตัวแปรตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรรตามแผน และตัวแปรนอกกรอบทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ดังแสดงในภาพประกอบ 2
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เจตคติตอพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง

β1 = .144**

R2 = .190
R2 = .702

β4 = .143

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง

เจตนาในการปฏิบัติ
การคลอยตามกลุม
การออกกําลังกาย
การทํากิจกรรมที่
การหลีกเลี่ยง
**
β
=
.165
พฤติกรรมการเคลื่อนไหว
2
อางอิงในการ
อยางนอยวันละ 30
ทําใหรางกาย
การอยูกับที่เปน
ออกกํ
า
ลั
ง
รูสึกเหนื่อย
เวลานานๆ
นาที
เคลื่อนไหวออกกําลัง
β3 = .678**
β12 = .031 β13 = -.003
การรับรูการควบคุม
β11 = -.188*
**
β14 = -.013
β5 = .312
พฤติกรรมการ
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
เคลื่อนไหวออกกําลัง
β15 = .176*
ดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกายของมารดา
R2 = .222
ของนั
ก
เรี
ย
น
เจตคติตอพฤติกรรม
β16 = .357**
การบริโภคอาหาร
ดัชนีมวลกายของบิดา
β6 = -.004
2
R = .691
β17 = .106
β19 = .094
β18 = -.191*
การคลอยตามกลุม
β9 = .129
เจตนาในการปฏิบัติ
อางอิงในการบริโภค
การหลีกเลี่ยงของหวาน
การบริโภคผัก
การหลี่กเลี่ยง
β7 = .148** พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
หรือเครื่องดื่มทีน่ า้ํ ตาล
ผลไมใหมาก
อาหารที่มีไขมัน
อาหาร
เปนสวนประกอบ
เปนสวนประกอบ
**
การรับรูการควบคุม
β8 = .753
พฤติกรรมการบริโภค
β10 = .321**
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อาหาร
2

R = .187

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธของตัวแปรตามกรอบทฤษฎีและตัวแปรนอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนและดัชนีมวลกายของนักเรียน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปองกันโรคอวนและดัชนีมวลกายของเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความมุงหมายหลักเพื่อ
ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนและดัชนีมวลกาย โดยศึกษาตัวแปรตามกรอบ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับตัวแปรอื่นที่อยูนอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งไดมาจาก
การประมวลผลงานวิจัย มีวัตถุประสงคยอยคือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง 2) เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 3) เพื่อศึกษาปจจัยทํานายดัชนี
มวลกาย กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา
2549 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 231 คน สุมตัวอยางโดย
วิธีการสุมแบบมีระบบ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของไอเซ็นและ
ฟชไบน (Ajzen and Fishbein. 1980; Ajzen. 2002) และจากการประยุกตใชแบบสอบถามที่ไดรับ
การพัฒนาแลว แบงออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการปองกันโรคอวน และดัชนีมวลกาย แบงออกเปน 9 ชุด ไดแก แบบสอบถามเจตคติตอ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง การรับรู
การควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง เจตคติตอการ
บริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร เจตนาในการบริโภคอาหาร และแบบสอบถามสําหรับผูปกครอง ชุดที่ 2 เปน
แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคอวน แบงออกเปน 2 ชุด ไดแก แบบสอบถามพฤติกรรมการ
เคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง และแบบสอบถามพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร โดยเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม
ตัวอยางเดิมภายหลังการเก็บขอมูลครั้งแรกเปนระยะเวลา 2 สัปดาห วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป หาคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางและตัวแปรอิสระของพฤติกรรมการ
ป อ งกั น โรคอ ว นและดั ช นี ม วลกาย โดยใช ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และหาค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพั นธระหวางตั วแปร ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และดัชนีมวลกาย โดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานาย
พฤติกรรมการปองกันโรคอวนของเด็กนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิ ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยไดผลดังนี้
1.
เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง สามารถรวมกัน
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ทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังไดรอยละ 70.2 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการ
รับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออก
กําลังไดดีที่สุด (β = .678, p < .01) รองลงมาคือการคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออก
กําลัง (β = .165, p < .01) และเจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง (β = .144, p < .01)
ตามลําดับ
2. เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดรอยละ 19.0 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานทีละตัวแปรพบวา มีตัวแปร
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเทานั้นที่สามารถทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังได (β = .312, p < .01) สวนเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังไมสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β =.143, p > .05)
3. เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร
และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สามารถรวมกันทํานายเจตนาในการบริโภค
อาหาร ไดรอยละ 69.1 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐานทีละตัวแปรแลวพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารสามารถทํานาย
เจตนาในการบริโภคอาหารไดดีที่สุด (β = .753, p < .01) รองลงมาคือ การคลอยตามกลุมอางอิงใน
การบริโภคอาหาร (β = .148, p < .01) สวนเจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไมสามารถ
ทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = -.004, p > .05)
4. เจตนาในการบริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไดรอยละ 18.7 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานทีละตัวแปรพบวา มีตัวแปรการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเทานั้นที่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได (β = .321,
p < .01) สวนเจตนาในการบริโภคอาหาร ไมสามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (β =.129, p > .05)
5. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนีมวลกายของบิดา
ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม สามารถรวมกันทํานายดัชนีมวลกาย
ของนักเรียน ไดรอยละ 17.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐานทีละตัวแปรแลวพบวา มีเพียงดัชนีมวลกายของบิดา (β = .353, p < .01) และ
ดัชนีมวลกายของมารดา (β = .151, p < .05) เทานั้นที่สามารถทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนได
สวนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง (β = -.088, p > .05) และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (β
= -.003, p > .05) ในลักษณะพฤติกรรมกลุม ไมสามารถทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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ผลการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของดัชนีมวลกายของนักเรียนในลักษณะพฤติกรรมเดี่ยว
พบวา การออกกําลังกายทุกวันอยางนอยวันละ 30 นาที การทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายเหนื่อยหรือ
มีเหงื่อ การหลีกเลี่ยงการอยูกับที่เปนเวลานานๆ การบริโภคผักและผลไมใหมาก การหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ การหลีกเลี่ยงของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ
ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม สามารถรวมกัน
ทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนไดรอยละ 22.2 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณา
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานทีละตัวแปรแลวพบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายดัชนีมวลกายของ
นักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ การออกกําลังกายทุกวันอยางนอยวันละ 30 นาที (β =
-.188, p < .05) การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ (β = -.191, p < .05) ดัชนีมวล
กายของบิดา (β = .357, p < .01) และดัชนีมวลกายของมารดา (β = .176, p < .05)

อภิปรายผล
การอภิปรายผลผูวิจัยจะแยกอภิปรายตามจุดมุงหมายและสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
จุดมุงหมายของการวิจัยขอ 1 เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
จากตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
สมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายนี้คือ
สมมติฐานขอ 1 และ 2 โดยจะนําเสนอตามลําดับสมมติฐาน ดังตอไปนี้
สมมติฐานขอ 1 เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุมอางอิง
ในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง จะสามารถ
รวมกันทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังได
ผลการศึกษาที่ไดพบวา ตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถรวมกันทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหว
ออกกําลังไดรอยละ 70.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดง
วา เมื่อนักเรียนมีความรูสึกเชิงประเมินคาทางบวกตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง รับรูวา
บุคคลที่มีความสําคัญตอนักเรียนสวนมากไดกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและตองการ
ใหนักเรียนกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ประกอบกับรับรูวาพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลังเปนสิ่งที่งายและเชื่อวาพวกเขาสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดมาก นักเรียนก็จะ
มีความตั้งใจ มีความพยายาม และมีการวางแผนสูงที่จะกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
ในมุมมองทางทฤษฎี ผลการศึกษานี้สนับสนุนความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งกลาว
วา เจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม สงผลตอ
พฤติกรรมโดยผานเจตนาในการกระทําพฤติกรรมหรือเจตนาเชิงพฤติกรรม (Ajzen. 1991: 181 –
183; Ajzen. 2002: 1) สอดคลองกับผลการสังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนในการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง จํานวน 72 เรื่อง โดยแฮกเกอรและคณะ
(Hagger et al. 2002) ซึ่งพบวา เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุม
อางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง เปน
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ตัวแปรที่สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังไดทั้งในเด็ก
วัยรุน และผูใหญ
เมื่อพิจารณาปจจัยทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังในกลุมตัวอยางทั้งหมดทีละตัว
แปรพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังสามารถทํานายเจตนาในการ
เคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = .678, p < .01) สอดคลองกับ
งานวิจัยหลายเรื่องที่ผานมา (Craig et al. 1996: 506-13; Mummery et al. 2000: 116-24; Gatch
and Kendzierski. 1990: 100-2; Bryan and Rocheleau. 2002: 83-94; Kouthhouris and
Spontis. 2005; Armitage. 2005: 235-45) ซึ่งทําการศึกษาความสามารถของตัวแปรการรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมในการทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ทั้งในกลุม
ตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา วัยรุน และผูใหญ โดยผลการศึกษาพบวา การรับรู
การควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .10 - .65 โดยการรับรู
การควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังใน
กลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญไดดีกวากลุมตัวอยางที่เปนเด็ก อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการวิจัยที่ผานมาจะเห็นวา ผลการวิจัยครั้งนี้มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐานสูงกวางานวิจัย
ที่ ผา นมา แสดงใหเ ห็ นถึ งองค ค วามรู ที่แ ตกต า งเกี่ ย วกั บ ความสามารถของตั ว แปรการรั บ รู ก าร
ควบคุมพฤติกรรมที่สามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดดีใน
กลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังยัง
เป นตั ว แปรสํ าคั ญที่ ส ามารถทํ า นายเจตนาในการเคลื่ อ นไหวออกกํา ลัง ได ดี ที่สุ ด สอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยหลายเรื่องที่ทําการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังโดยใชทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Craig et al. 1996: 506-13; Mummery et al. 2000: 116-24; Bryan and
Rocheleau. 2002: 83-94; Armitage. 2005: 235-45; Kouthhouris and Spontis. 2005) ซึ่งตางก็
พบว า การรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง สามารถทํ า นายเจตนาในการ
เคลื่อนไหวออกกําลังไดดีที่สุด ตามแนวคิดของไอเซ็น (Ajzen. 1991; Ajzen. 2002) การรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมเปนการรับรูของบุคคลวาเปนการยากหรืองายที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นๆ รวมทั้ง
เปนความเชื่อของบุคคลวาสามารถควบคุมการทําพฤติกรรมไดมากนอยเพียงใด เปนการสะทอน
จากประสบการณในอดีตและการคาดคะเนปจจัยเอื้ออํานวยและอุปสรรค ทั้งที่เปนปจจัยภายใน เชน
ขอมูล ทักษะ และความสามารถ เปนตน และปจจัยภายนอก เชน ทรัพยากร โอกาส เงิน การขึ้นกับ
ผูอื่น เปนตน การที่พบผลการศึกษาวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเปน
ตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังไดดีที่สุดอาจเนื่องมาจาก พฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังถือเปนพฤติกรรมที่ตองอาศัยทักษะ ความสามารถ อุปกรณ สถานที่ และ
โอกาสคอนขางมาก การรับรูเกี่ยวกับความเปนไปไดที่จะทําพฤติกรรมจึงมีอิทธิพลมาก ประกอบกับ
กลุมตัวอยางในการศึกษานี้เปนเด็กชั้นประถมศึกษา ซึ่งยังทําอะไรดวยตนเองไมไดมากนัก และสวน
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ใหญ ต องอยู ภ ายใต ก ารดู แ ลของบิ ด ามารดา ดังนั้ น การรั บ รู เ กี่ย วกั บ การควบคุ มพฤติ ก รรมจึ ง มี
อิทธิพลมาก อยางไรก็ตาม ผลการศึกษานี้ไมสอดคลองกับกับผลการศึกษาของทรอสและคณะ
(Trost et al. 2002: 95-112) ซึ่งศึกษาตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังในสัปดาหหนาของเด็กนักเรียนเกรด 6 จํานวน 213 คน ในโคลัมเบีย และ
พบวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมไมสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังได ทั้งนี้
อาจเนื่ อ งมาจากกลุ ม เปา หมายและสถานการณที่ ศึ ก ษามี ค วามแตกต า งกั น ซึ่ ง ไอเซ็ น กล า วว า
ความสําคัญของตัวแปรทั้งสามตัวในการทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปได
ตามลักษณะของพฤติกรรม กลุมตัวอยาง และสถานการณที่ศึกษา (Ajzen. 1991: 188)
การคล อ ยตามกลุ ม อ า งอิ ง ในการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง ก็ ส ามารถทํ า นายเจตนาในการ
เคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = .165, p < .01) สอดคลองกับ
งานวิจัยที่ผานมา (Mummery et al. 2000: 116-24; Trost et al. 2002: 95-112; Gatch and
Kendzierski. 1990: 100-2; Bryan and Rocheleau. 2002: 83-94; Armitage. 2005: 235-45) ซึ่ง
ทําการศึกษาความสามารถของตัวแปรการคลอยตามกลุมอางอิงในการทํานายเจตนาในการกระทํา
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา วัยรุน
และผูใหญ โดยผลการศึกษาพบวา การคลอยตามกลุมอางอิงสามารถทํานายเจตนาในการกระทํา
พฤติ ก รรมการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง ได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธ ถ ดถอย
มาตรฐาน (β) อยูระหวาง .05 - .23 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ผานมาจะเห็นวา ผลการวิจัย
ครั้งนี้มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐานใกลเคียงกัน เปนการยืนยันความสามารถของตัวแปรการ
คลอยตามกลุมอางอิงในการทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนตัว
แปรที่สามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังไดในลําดับรองลงมา สอดคลองกับงานวิจัย
หลายเรื่องที่ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง (Mummery et al. 2000: 11624; Bryan and Rocheleau. 2002: 83-94; Armitage. 2005: 235-45) ซึ่งตางก็พบวา การคลอย
ตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหว
ออกกําลังไดในลําดับรองลงมาจากการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ตามแนวคิดของไอเซ็น (Ajzen.
1991; Ajzen. 2002) การคลอยตามกลุมอางอิงในการกระทําพฤติกรรม เปนการรับรูของบุคคลวา
คนอื่นที่มีความสําคัญสําหรับเขาตองการใหเขาทําพฤติกรรมนั้น และไดกระทําพฤติกรรมนั้นมาก
นอยเพียงใด การที่งานวิจัยนี้พบวาการคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนตัวแปร
ที่สามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังไดเปนลําดับที่สอง อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยาง
ในการศึ กษานี้เ ป นเด็ กชั้ นประถมศึก ษา ดั งนั้นอิท ธิพลของสิ่งแวดลอมทางสั งคมหรื อบุค คลที่มี
ความสําคัญตอนักเรียน ไดแก บิดามารดาและเพื่อนจึงมีอิทธิพลคอนขางมาก อยางไรก็ตาม ผล
การศึกษานี้ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของของเครกและคณะ (Craig et al. 1996: 506-13) ซึ่ง
ศึกษาตัวแปรทางจิตสังคมที่ทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในอีก 2
สัปดาหขางหนาของเด็กเกรด 5 และ เกรด 8 จํานวน 310 คนในเมืองแคมบริช และผลการศึกษา
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ของเคาทฮูริสและสปอนทิส (Kouthhouris and Spontis. 2005) ซึ่งศึกษาตัวแปรทํานายเจตนาใน
การเขารวมกิจกรรมสันทนาการกลางแจงในสัปดาหถัดไปของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 329
คน พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงไมสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังได ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากความแตกตางของวัยของกลุมเปาหมาย อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคม และ
สถานการณของการศึกษา ดังนั้น นอกจากเปนการยืนยันความสามารถของตัวแปรการคลอยตาม
กลุมอางอิงในการทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมแลว ผลการวิจัยครั้งนี้ยังแสดงใหเห็นถึงองค
ความรูที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของตัวแปรการคลอยตามกลุมอางอิง ซึ่งสามารถทํานาย
เจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่สามารถทํานายเจตนาใน
การเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = .144, p < .01) สอดคลองกับ
งานวิจัยอื่นๆ (Mummery et al. 2000: 116-24; Craig et al. 1996: 506-13; Trost et al. 2002: 95112; Gatch and Kendzierski. 1990: 100-2; Bryan and Rocheleau. 2002: 83-94; Kouthhouris
and Spontis. 2005) ซึ่งทําการศึกษาความสามารถของตัวแปรเจตคติในการทํานายเจตนาในการ
กระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
วัยรุน และผูใหญ โดยผลการศึกษาพบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง
.12 - .32 โดยเจตคติสามารถทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังในกลุม
ตัวอยางที่เปนเด็กไดดีกวากลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ผาน
มาจะเห็นวา ผลการวิจัยครั้งนี้มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐานใกลเคียงกัน เปนการยืนยัน
ความสามารถของตัวแปรเจตคติตอพฤติกรรมในการทํานายเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียน
แมวาจะทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังได แตเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองตัวแปร
เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอเจตนาในการเคลื่อนไหวออก
กําลังนอยที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยบางเรื่อง (Mummery et al. 2000: 116-24; Bryan and
Rocheleau. 2002: 83-94; Kouthhouris and Spontis. 2005) ซึ่งก็พบวาเจตคติตอพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลนอยที่สุดตอเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง ตาม
แนวคิดของไอเซ็น (Ajzen. 1991; Ajzen. 2002) เจตคติตอพฤติกรรมเปนการประเมินทางบวก-ลบ
ของบุคคลตอการกระทํานั้น หรือเปนความรูสึกโดยรวมของบุคคลที่เปนทางบวก-ลบ หรือสนับสนุนตอตานการกระทํานั้นๆ ถาบุคคลมีเจตคติทางบวกมากเทาใด ก็ควรมีเจตนาหนักแนนที่จะกระทํา
พฤติกรรมมากเทานั้น ในทางตรงขามถาบุคคลมีเจตคติทางลบมากเทาใด ก็ควรมีเจตนาหนักแนนที่
จะไมกระทําพฤติกรรมมากเทานั้น โดยทั่วไปเจตคติเกิดขึ้นจากประสบการณในอดีต หรืออาจสราง
ขึ้นจากแหลงขอมูลทั้งที่เปนทางการ เชน การโฆษณา และไมเปนทางการ เชน เพื่อน เปนตน การที่
งานวิจัยนี้พบวา เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนา
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ในการเคลื่อนไหวออกกําลังไดแตมีอิทธิพลนอยที่สุดนั้น อาจเนื่องจากการที่กลุมตัวอยางเปนเด็กชั้น
ประถมศึกษา ประสบการณและแหลงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมยังมีนอย และยังตองอยูภายใตการ
ดูแลของบิดามารดา เจตคติของบุคคลสวนใหญที่นักเรียนคิดวาสําคัญจึงมีอิทธิพลมากกวาเจตคติ
ของตัวนักเรียนเอง อยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับการศึกษาของอารมีเทจ (Armitage.
2005: 235-45) ซึ่งศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายเจตนาในการ
ออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง 94 คน อายุระหวาง 16 – 65 ป ที่มาออกกําลังกายในยิมเนเซี่ย
มเอกชนแหงหนึ่งทางตอนใตของประเทศอังกฤษ ซึ่งอาจเนื่องจากความแตกตางของกลุมตัวอยาง
และสถานการณการศึกษา
สมมติฐานขอ 2 เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง จะสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังได
ผลการศึกษาที่ไดพบวา เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังได
รอยละ 19.0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
ทีละตัวแปรพบวา มีตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเทานั้นที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = .312, p <
.01) แสดงวาเมื่อนักเรียนรับรูวาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนสิ่งที่งายและเชื่อวานักเรียน
สามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดมาก เขาก็จะกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
เปนไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่กลาววา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรที่สงผล
โดยตรงตอพฤติกรรม สอดคลองกับงานวิจัยอื่น (Trost et al. 2002: 95-112; Bryan and
Rocheleau. 2002: 83-94; Armitage. 2005: 235-45) ซึ่งทําการศึกษาความสามารถของตัวแปรการ
รับรูการควบคุมพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในกลุมตัวอยางที่เปน
เด็ก วัยรุน และผูใหญ โดยผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานาย
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน
(β) อยูระหวาง .17 - .38 โดยการรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังในกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญไดดีกวากลุมตัวอยางที่เปนเด็ก และ
สอดคลองกับแฮกเกอรและคณะ (Hagger et al. 2002) ซึ่งสังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนในการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในเด็ก วัยรุน และผูใหญ และ
พบวาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเฉลี่ยระหวางการรับรูการควบคุมพฤติกรรมกับพฤติกรรม (35 เรื่อง)
มีคาเทากับ .39 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
ของแบนดูรา (Ajzen 1991: 184) ซึ่งกลาวถึงความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนที่จะ
กระทําพฤติกรรม โดยจะเลือกทําพฤติกรรมที่เชื่อวาตนสามารถจัดการได แตจะหลีกเลี่ยงการทํา
พฤติกรรมที่นอกเหนือไปจากความสามารถของตนเอง (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2549: 59-60;
อางอิงจาก Evans. 1989) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ผานมาจะเห็นวา ผลการวิจัยครั้งนี้มี
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คาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐานใกลเคียงกัน เปนการยืนยันความสามารถของตัวแปรการรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรม นอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงองคความรูที่แตกตาง
เกี่ยวกับความสามารถของตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งสามารถทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังไดดีในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
การที่งานวิจัยนี้พบวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรเดียวที่สามารถทํานาย
เจตนาได อาจเนื่องมาจาก การที่กลุมตัวอยางเปนเด็ก ทําใหพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเปน
พฤติกรรมที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของเจตนาเทานั้น ในบางครั้งนักเรียนอาจมีความตั้งใจ
ความพยายาม และวางแผนที่จะทําพฤติกรรม แตเมื่ออยูในบางสถานการณที่ทําใหนักเรียนรับรูวา
พฤติกรรมนั้นอยูนอกเหนือจากความสามารถของตนเอง เขาไมมีโอกาสและสิ่งจําเปนในการกระทํา
พฤติกรรม หรือการทําพฤติกรรมนั้นไมไดอยูภายใตการควบคุมของเขาเพียงผูเดียว เขาก็จะไมทํา
พฤติกรรมนั้น ดังนั้น การรับรูความยากงายที่จะทําพฤติกรรม และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมจึงสามารถทํานายพฤติกรรมไดโดยไมผานเจตนา ซึ่งไอเซ็นกลาววา การ
ทํานายพฤติกรรมจะยิ่งแมนยําขึ้น ถามีการรับรูการควบคุมพฤติกรรมที่ใกลกับความเปนจริง
ในผลการศึกษาครั้งนี้ เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังไมสามารถทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .143) ไมสนับสนุนทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนซึ่ ง กล า วว า เจตนาในการกระทํ า พฤติ ก รรมเป น ตั ว ทํ า นายว า พฤติ ก รรมจะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม
กลาวคือ ถาบุคคลยิ่งมีความตั้งใจมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีความพยายามในการกระทํามากขึ้นเพียงนั้น
และไมสอดคลองกับผลการวิจัยหลายเรื่องที่ผานมา (Trost et al. 2002: 95-112; Bryan and
Rocheleau. 2002: 83-94; Kouthhouris and Spontis. 2005) ซึ่งทําการศึกษาความสามารถของตัว
แปรเจตนาในการกระทําพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในกลุม
ตัวอยางที่เปนเด็ก วัยรุน และผูใหญ
โดยผลการศึกษาสวนใหญพบวา เจตนาในการกระทํา
พฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคา
สัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .14 - .30 โดยเจตนาสามารถทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังในกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญไดดีกวากลุมตัวอยางที่เปนเด็ก
การที่ ผ ลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า เจตนาในการเคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง ไม ส ามารถทํ า นาย
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากอาจเปนเพราะกลุม
ตัวอยางเปนเด็ก ทําใหพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไมไดอยูภายใตการควบคุมของเจตนา
อย างสมบู รณ ดังได ก ลา วข า งตนแล ว ไอเซ็นยั ง กลา ววา การวัด เจตนาก็ไม ได ห มายความว า จะ
สามารถทํานายพฤติกรรมของทุกคนไดเสมอไป เนื่องจากเจตนาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
โดยตัวแปรที่มีผลตอเสถียรภาพของเจตนามีหลายตัว ไดแก ระยะเวลาระหวางการวัดเจตนากับการ
วัดพฤติกรรม การวัดเจตนายิ่งทิ้งชวงเวลาจากการวัดพฤติกรรมนอยเพียงไร เจตนาก็มีโอกาส
ทํานายพฤติกรรมไดแมนยําเพียงนั้น เนื่องจากหากทิ้งชวงเวลาระหวางการวัดเจตนากับการวัด
พฤติกรรมมากขึ้น โอกาสที่ตัวแปรอื่นๆ จะเขามาแทรกซอนทําใหเจตนาเปลี่ยนไปก็มีไดสูงขึ้น ใน
การศึกษานี้ผูวิจัยเก็บขอมูลพฤติกรรมภายหลังเจตนาเปนระยะเวลา 2 สัปดาห ซึ่งสําหรับกลุม
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ตัวอยางที่เปนเด็กแลวชวงระยะเวลานี้อาจมีปจจัยอื่นเขามาแทรกแซง ทําใหเจตนาในการกระทํา
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได นอกจากนี้การที่เจตนาไมสามารถทํานายพฤติกรรมได อาจเนื่องมาจาก
ยังมีตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางเจตนาและพฤติกรรม เชน ประสบการณตรง การ
เคยเห็นคนอื่นกระทําพฤติกรรมนั้น การมีทักษะในการกระทําพฤติกรรม ซึ่งไอเซ็นกลาววาถานํา
ปจจัยนั้นมารวมพิจารณาดวยจะเพิ่มความหนักแนนของความสัมพันธระหวางเจตนากับพฤติกรรม
มากขึ้น
อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดทําการทดสอบความสามารถของเจตนาใน
การทํานายพฤติกรรมยอยของการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้ง 3 พฤติกรรม คือ การออกกําลังกายทุก
วันอยางนอยวันละ 30 นาที การทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อยหรือมีเหงื่อ และการหลีกเลี่ยง
พฤติ ก รรมอยู กั บ ที่ เ ป น เวลานานๆ พบว า เจตนาในการกระทํ า พฤติ ก รรมสามารถทํ า นายการ
หลีกเลี่ยงการอยูกับที่เปนเวลานานๆ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .270, p < .01) การที่ผล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล พฤติ ก รรมย อ ยกั บ พฤติ ก รรมกลุ ม มี ค วามแตกต า งกั น อาจเนื่ อ งมาจาก ใน
พฤติกรรมยอยมีอิทธิพลของตัวแปรตนตอตัวแปรตามซอนอยูเฉพาะในพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
อยูกับที่เปนเวลานานๆ เทานั้น แตไมพบอิทธิพลนี้ในอีก 2 พฤติกรรมยอย ดังนั้นจึงทําใหผลการ
วิเคราะหขอมูลไมตรงกันระหวางการใชพฤติกรรมกลุมและพฤติกรรมยอย
กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายขอ 1 ของการวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่ อ นไหวออกกํ า ลั ง จากตั ว แปรในทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส นั บ สนุ น
ความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง โดย
พบวา ตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่สามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังโดย
ผานเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง คือ เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอย
ตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออก
กําลัง และตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดโดยตรงคือ การรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
จุดมุงหมายขอ 2 เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากตัวแปรใน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิง
ในการบริ โ ภคอาหาร การรั บ รู พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร และเจตนาในการบริ โ ภคอาหาร
สมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายนี้คือ สมมติฐานขอ 3 และ 4
สมมติฐานขอ 3 เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
บริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะสามารถรวมกันทํานาย
เจตนาในการบริโภคอาหารได
ผลการศึกษาที่ไดพบวา เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงใน
การบริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สามารถรวมกันทํานาย
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เจตนาในการบริโภคอาหารไดรอยละ 69.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา เมื่อ
นัก เรี ย นมี ค วามรู สึ ก ทางบวกต อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร รั บ รู ว า บุ ค คลที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ
นักเรียนสวนมากไดกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และตองการใหนักเรียนกระทําพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ประกอบกับรับรูวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนสิ่งที่งายและเชื่อวาพวกเขา
สามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดมาก นักเรียนก็จะมีความตั้งใจ ความพยายาม และมีการ
วางแผนสูงที่จะกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในมุมมองทางทฤษฎี ผลการศึกษานี้สนับสนุน
ความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งกลาววา เจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุม
อ า งอิ ง และการรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรม ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมโดยผ า นเจตนาในการกระทํ า
พฤติกรรมหรือเจตนาเชิงพฤติกรรม (Ajzen. 1991: 181 – 183; Ajzen. 2002: 1) สอดคลองกับ
งานวิจัยอื่นที่ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Masalu. 2001: 435-45; Backman
et al. 2002: 184-93; Conner et al. 2002: 194-201; Baker et al. 2003: 189-98; Bogers et al.
2004: 157-66; Nejad et al. 2004 : 2099-131) ซึ่งพบวาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของเจตนาในการบริโภคอาหารไดรอยละ 31 - 77
เมื่อพิจารณาปจจัยทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารในกลุมตัวอยางทั้งหมดทีละตัวแปร
พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารสามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออก
กําลังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = .753, p < .01) สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา
(Masalu. 2001: 435-45; Backman et al. 2002: 184-93; Conner et al. 2002: 194-201; Kassem
et al. 2003: Abstract; Bogers et al. 2004: 157-66) ซึ่งทําการศึกษาความสามารถของตัวแปรการ
รับรูการควบคุมพฤติกรรมในการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของกลุมตัวอยางที่
เปนวัยรุนและผูใหญ และตางก็พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายเจตนาในการ
บริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง
.35 - .52 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ผานมาจะเห็นวา ผลการวิจัยครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐานสูงกวา เปนการยืนยันความสามารถของตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนใน
การทํ า นายพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร และยั ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง องค ค วามรู ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมที่สามารถทํานายเจตนาในการบริโภค
อาหารไดดีในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารยังเปนตัว
แปรที่สามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารไดดีที่สุด ตามแนวคิดของไอเซ็น (Ajzen. 1991;
Ajzen. 2002) การรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนการรับรูของบุคคลวาเปนการยากหรืองายที่จะ
กระทําพฤติกรรมนั้นๆ รวมทั้งเปนความเชื่อของบุคคลวาสามารถควบคุมการทําพฤติกรรมไดมาก
นอยเพียงใด เปนการสะทอนจากประสบการณในอดีตและการคาดคะเนปจจัยเอื้ออํานวยและ
อุปสรรค ทั้งที่เปนปจจัยภายใน เชน ขอมูล ทักษะ และความสามารถ เปนตน และปจจัยภายนอก
เชน ทรัพยากร โอกาส เงิน การขึ้นกับผูอื่น เปนตน การที่พบผลการศึกษาวาการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารไดดีที่สุดอาจ
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เนื่องมาจาก กลุมตัวอยางในการศึกษานี้เปนเด็กวัยเรียน การบริโภคอาหารสวนใหญยังตองอยู
ภายใตการดูแลของบิดามารดา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของพวกเขาจึงจัดเปนพฤติกรรมที่ตอง
ขึ้นกับผูอื่น รวมทั้งโอกาส และความสะดวกในการเขาถึงอาหารที่จะบริโภค ดังนั้นการรับรูเกี่ยวกับ
การควบคุมพฤติกรรมจึงมีอิทธิพลมาก
การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหารเปนอีกหนึ่งตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาใน
การบริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = .148, p < .01) สอดคลองกับ
งานวิจัยที่ผานมา (Masalu. 2001: 435-45; Backman et al. 2002: 184-93; Kassem et al. 2003:
Abstract; Bogers et al. 2004: 157-66) ซึ่งทําการศึกษาความสามารถของตัวแปรการคลอยตาม
กลุมอางอิงในการทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและ
ผูใหญ และตางก็พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหารสามารถทํานายเจตนาในการ
บริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) มีคาอยูระหวาง
.15 - .28 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ผานมาจะเห็นวา ผลการวิจัยครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐานนอยกวา อยางไรก็ตาม การวิจัยนี้ไดแสดงใหเห็นถึงองคความรูที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
ความสามารถของตัวแปรการคลอยตามกลุมอางอิง ซึ่งสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหาร
ไดในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามแนวคิดของไอเซ็น (Ajzen. 1991; Ajzen.
2002) การคล อ ยตามกลุ มอ างอิ ง ในการกระทํา พฤติก รรม เป น การรั บ รูข องบุค คลว า คนอื่ นที่ มี
ความสําคัญสําหรับเขาตองการใหเขาทําพฤติกรรมนั้น และไดกระทําพฤติกรรมนั้นมากนอยเพียงใด
การที่งานวิจัยนี้พบวาการคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหารสามารถทํานายเจตนาในการ
เคลื่อนไหวออกกําลังได อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางในการศึกษานี้เปนเด็กชั้นประถมศึกษา ดังนั้น
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคมหรือบุคคลที่มีความสําคัญตอนักเรียน ไดแก บิดามารดาและเพื่อน
จึงมีอิทธิพลคอนขางมาก แบคแมนและคณะ (Backman et al. 2002: 184-93) กลาววาเพื่อนและ
บิดามารดาเปนบุคคลสําคัญทางสังคมที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน โดยเพื่อนจะมีอิทธิพลมากขึ้นเมื่ออายุของเด็กเพิ่มขึ้นตามลําดับ
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษานี้ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของคอนเนอรและคณะ (Conner
et al. 2002: 194-201) ซึ่งศึกษาความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายเจตนา
ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุมตัวอยางอายุระหวาง 20 – 68 ป ที่เขารับบริการในคลินิก
สงเสริมสุขภาพ จํานวน 144 คน ในระยะยาว คือ ณ เวลา 6 เดือน และ 6 ป หลังจากรับบริการใน
คลินิกครั้งแรก และพบวา การคลอยตามกลุมอางอิงไมสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ ณ เวลา 6 เดือน และ 6 ป หลังจากรับบริการในคลินิกครั้งแรกได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ความแตกตางของวัยของกลุมเปาหมาย อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคม และสถานการณของ
การศึกษา กลาวคือ กลุมตัวอยางในงานวิจัยเปนผูที่ยินยอมเขารวมกิจกรรมในคลินิกสงเสริมสุขภาพ
ซึ่งจัดเปนผูที่มีแรงจูงใจสูงที่จะทําพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีอยูแลว อิทธิพลของสิ่งแวดลอม
ทางสังคมจึงไมคอยมีความสําคัญ นอกจากนี้การที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีแรงจูงใจที่ใกลเคียงกัน
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ทําใหความแปรผัน (Variability) ในแรงจูงใจที่จะทําพฤติกรรมมีนอยลงดวย ซึ่งประเด็นนี้อาจมีผลทํา
ใหความสัมพันธระหวางตัวแปรลดลงตามไปดวย
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมสามารถทํานายเจตนาใน
การบริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = -.004) ซึ่งไมสนับสนุนทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนที่กลาววา เจตคติตอพฤติกรรมสงผลตอพฤติกรรมโดยผานเจตนาในการกระทําพฤติกรรม
เจตคติตอพฤติกรรมเปนการประเมินทางบวก-ลบ ของบุคคลตอการกระทํานั้น หรือเปนความรูสึก
โดยรวมของบุคคลที่เปนทางบวก-ลบ หรือสนับสนุน-ตอตานการกระทํานั้นๆ ถาบุคคลมีเจตคติ
ทางบวกมากเทาใด ก็ควรมีเจตนาหนักแนนที่จะกระทําพฤติกรรมมากเทานั้น ในทางตรงขามถา
บุค คลมี เ จตคติ ท างลบมากเทาใด ก็ค วรมี เ จตนาหนักแน นที่จะไมก ระทํ า พฤติกรรมมากเท านั้ น
นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับผลการวิจัยสวนใหญ (Masalu. 2001: 435-45; Backman et
al. 2002: 184-93; Conner et al. 2002: 194-201; Kassem et al. 2003: Abstract; Bogers et al.
2004: 157-66; Nejad et al. 2004: Abstract) ซึ่งทําการศึกษาความสามารถของตัวแปรเจตคติใน
การทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ โดยผล
การศึกษาสวนใหญ พบวา เจตคติสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีคาสัมประสิทธถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .19 - .39 การที่งานวิจัยนี้พบวา เจตคติ
ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนตัวแปรที่ไมสามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารได อาจ
เนื่องจากการที่กลุมตัวอยางเปนเด็ก ยังตองอยูภายใตการดูแลของบิดามารดา เจตคติของบุคคล
สวนใหญที่นักเรียนคิดวาสําคัญจึงมีอิทธิพลมากกวาเจตคติของตัวนักเรียนเอง นอกจากนี้เลนและ
คณะ (Bogers et al. 2004: 164 cited Lien et al. 2002) ไดกลาววาในการบริโภคอาหารใดๆ
รสชาดอาจเปนประสบการณทางดานอารมณหรือความสุขเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจไมจําเปนตองผาน
ตัวกลางที่เปนตัวแปรทางดานความรูสึกนึกคิด (Cognitive mediator)
สมมติฐานขอ 4 เจตนาในการบริโภคอาหารและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร จะสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได
ผลการศึกษาที่ไดพบวา เจตนาในการบริโภคอาหารและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดรอยละ 18.7 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานทีละตัวแปรพบวา มีตัวแปร
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเทานั้นที่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = .321, p < .01) แสดงวาเมื่อนักเรียนรับรูวา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนสิ่งที่งายและเชื่อวานักเรียนสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรม
ไดมาก เขาก็จะกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เปนไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่กลาววา
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรที่สงผลโดยตรงตอพฤติกรรม สอดคลองกับงานวิจัยอื่น
(Masalu. 2001: 435-45; Bogers et al. 2004: 157-66) ที่ทําการศึกษาความสามารถของตัวแปร
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของกลุม
ตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ และพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารสามารถ
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ทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .17 - .71 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดการรับรู
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ของแบนดูรา (Ajzen. 1991: 184) ซึ่งกลาวถึงความเชื่อ
ของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนที่จะกระทําพฤติกรรม โดยจะเลือกทําพฤติกรรมที่เชื่อวาตน
สามารถจัดการได แตจะหลีกเลี่ยงการทําพฤติกรรมที่นอกเหนือไปจากความสามารถของตนเอง
(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2549: 59-60; อางอิงจาก Evans. 1989) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่
ผานมา นอกจากการวิจัยนี้เปนการยืนยันความสามารถของตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมใน
การทํ า นายพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารแล ว ยั ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง องค ค วามรู ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรมที่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไดดีในกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
การที่งานวิจัยนี้พบวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรเดียวที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารได อาจเนื่องมาจากการที่กลุมตัวอยางเปนเด็ก ทําใหพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเปนพฤติกรรมที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของเจตนาเทานั้น บางครั้งนักเรียนอาจมี
ความตั้งใจ ความพยายาม และวางแผนที่จะทําพฤติกรรม แตเมื่ออยูในบางสถานการณที่ทําให
นักเรียนรับรูวา พฤติกรรมนั้นอยูนอกเหนือจากความสามารถของตนเอง หรือการทําพฤติกรรมนั้น
ไมไดอยูภายใตการควบคุมของเขาเพียงผูเดียว เชน ไมมีโอกาสเขาถึงอาหารบริโภคดวยตนเอง
เนื่องจากบิดามารดาเปนผูจัดเตรียมให เปนตน เขาก็จะไมทําพฤติกรรมนั้น ดังนั้น การรับรูความ
ยากงายที่จะทําพฤติกรรม และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจึงสามารถ
ทํานายพฤติกรรมไดโดยไมผานเจตนา นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา เจตนาในการบริโภค
อาหารไมสามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .129) ไม
สอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งกลาววา เจตนาในการกระทําพฤติกรรมเปนตัวทํานายวา
พฤติกรรมจะเกิดขึ้นหรือไม กลาวคือ ถาบุคคลยิ่งมีความตั้งใจมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีความพยายาม
ในการกระทํามากขึ้นเพียงนั้น และไมสอดคลองกับผลการวิจัยหลายเรื่องที่ผานมา (Masalu. 2001:
435-45; Backman et al. 2002: 184-93; Conner et al. 2002: 194-201; Bogers et al. 2004:
157-66) ซึ่งทําการศึกษาความสามารถของตัวแปรเจตนาในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มของกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนและผูใหญ ผลการศึกษาสวนใหญพบวา เจตนาในการ
กระทําพฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) อยูระหวาง .18 - .41
การที่ผลการวิจัยนี้พบวา เจตนาในการกระทําพฤติกรรมไมสามารถทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการคือ ประการแรก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในการศึกษานี้ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย 3 อยาง ไดแก การ
รั บ ประทานผั ก ผลไม ใ นปริ ม าณมาก การหลี่ ก เลี่ ย งอาหารที่ มี ไ ขมั น เป น ส ว นประกอบ และการ
หลีกเลี่ยงของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ ตางก็จัดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
ลํ าดั บ สุดทา ยในบรรดาขั้นตอนทั้งหมดของพฤติ กรรมการบริโภค ซึ่ง ประกอบด วยการซื้อ-การ
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เตรียม-การรับประทาน ดังนั้น ในระหวางขั้นตอนดังกลาวปจจัยควบคุมภายนอกและปจจัยสวน
บุคคลอาจมีอิทธิพลตอขั้นตอนเหลานี้ได และอาจสงผลทําใหความสัมพันธระหวางเจตนาในการ
บริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจริงลดลง (Bogers et al. 2004: 157-66) ผูวิจัยได
ลองทดสอบความสามารถของตัวแปรเจตนาในการทํานายพฤติกรรมยอยของการบริโภคอาหารทั้ง
3 พฤติกรรม และพบวา เจตนาในการกระทําพฤติกรรมไมสามารถทํานายพฤติกรรมยอยทั้ง 3 ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชพฤติกรรมกลุม
ประการที่สอง ในกลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งนี้ พฤติกรรมยอยบางอยางของการบริโภคอาหาร
เชน การรับประทานผักผลไม อาจถูกคิดวาเปนนิสัย ไมใชพฤติกรรม ซึ่งมีผลทําใหความสัมพันธ
ระหวางเจตนาและพฤติกรรมโดยรวมต่ํา ประการที่สาม ตามแนวคิดของไอเซ็นซึ่งกลาววา การวัด
เจตนาก็ไมไดหมายความวาจะสามารถทํานายพฤติกรรมของทุกคนไดเสมอไป เนื่องจากเจตนา
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา โดยตัวแปรที่มีผลตอเสถียรภาพของเจตนามีหลายตัว ไดแก
ระยะเวลาระหว า งการวั ดเจตนากั บ การวั ด พฤติก รรม การวั ด เจตนายิ่ ง ทิ้ง ช ว งเวลาจากการวั ด
พฤติกรรมนอยเพียงไร เจตนาก็มีโอกาสทํานายพฤติกรรมไดแมนยําเพียงนั้น เนื่องจากหากทิ้ง
ชวงเวลาระหวางการวัดเจตนากับการวัดพฤติกรรมมากขึ้น โอกาสที่ตัวแปรอื่นๆ จะเขามาแทรก
ซอนทําใหเจตนาเปลี่ยนไปก็มีไดสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวแปรดานสิ่งแวดลอมและตัวแปรสวนบุคคล
อื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางเจตนาและพฤติกรรม เชน ประสบการณตรง การเคย
เห็นคนอื่นกระทําพฤติกรรมนั้น การมีทักษะในการกระทําพฤติกรรม เปนตน สอดคลองกับงานวิจัย
ของแรนดอลและวอลฟ (Bogers et al. 2004: 163 cited Randall and Wolff. 1994) ซึ่งไดทําการ
สังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีการกระทําตามเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนใน
การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและพฤติกรรมการบริโภคยา พบวาความสัมพันธ
ระหวางเจตนาในการกระทําพฤติกรรมและพฤติกรรมจริงลดลงอยางตอเนื่องเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น
กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายขอ 2 ของการวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจากตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนความสามารถของ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยพบวาตัวแปรในทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนที่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยผานเจตนาในการบริโภค
อาหาร คือ การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร สวนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดโดยตรงคือ การรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จุดมุงหมายขอ 3 เพื่อศึกษาปจจัยทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียน จากตัวแปรพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของ
มารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม สมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายนี้คือ
สมมติฐานขอ 5
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สมมติฐานขอ 5 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนี
มวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม จะสามารถรวมกัน
ทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนได
ผลการศึกษาที่ไดพบวา พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม สามารถรวมกัน
ทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียน ไดรอยละ 17.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานทีละตัวแปรแลวพบวา มีเพียงดัชนีมวลกายของบิดา (β =
.353, p < .01) และดัชนีมวลกายของมารดา (β = .151, p < .05) เทานั้นที่สามารถทํานายดัชนีมวล
กายของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา (Davison and Birch.
2001: 1834-42; Davison and Birch. 2002: 1186-93; Salbe et al. 2002: 299-306; Trost et al.
2003: 834-9; Burke et al. 2005: 15-23) ซึ่งทําการศึกษาปจจัยทํานายดัชนีมวลกายของบุตรที่มี
อายุระหวาง 5 ป ถึง 10 ป ผลการศึกษาพบวา ดัชนีมวลกายของบิดาและมารดา สามารถทํานาย
ดัชนีมวลกายของเด็กไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) อยู
ระหวาง .12 - .14 และบางงานวิจัยรายงานผลเปนคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ (r) ซึ่งมีคาระหวาง
.44 - .57 เมื่อเปรียบเทียบการผลการวิจัยที่ผานมา ผลการวิจัยครั้งนี้เปนการยืนยันความสามารถ
ของดัชนีมวลกายของบิดาและดัชนีมวลกายของมารดาในการทํานายดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยาง
ที่เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ขอคนพบนี้อาจสามารถอธิบายไดจากแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่ทําให
เกิดโรคอวน กลาวคือ โรคอวนอาจเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ โดยที่พันธุกรรมจะกําหนดน้ําหนักตัว (Set
point) ผานทางกลไกที่หลั่งสารออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง อวัยวะของระบบทางเดินอาหาร
และตอมไรทอตางๆ เพื่อปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและการใชพลังงานใหมวลไขมันอยูในพิสัยที่
กําหนดไวของคนๆ นั้น (พิภพ จิรภิญโญ. 2547: 164-165) นอกจากนี้กรรมพันธุจะเปนตัว
กําหนดใหแตละคนมีเซลลไขมันไมเทากัน ดังนั้นกรรมพันธุจึงมีผลตอการเกิดโรคอวนในเด็ก หรือ
อาจกลาวไดวา การที่บิดามารดาเปนโรคอวนอาจมีผลเพิ่มอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนของลูกได
(พิภพ จิรภิญโญ. 2538: 257-266)
การที่ดัชนีมวลกายของบิดาและมารดาสามารถทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนได ยังอาจ
เนื่องมาจากปจจัยดานครอบครัว ไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดของบิดามารดา นิสัยการ
บริโภคอาหารของสมาชิกในครอบครัว และการประกอบอาหารเชาของครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยหลายเรื่อง (ภารดี เต็มเจริญ และคณะ. 2529; สมศรี เกิดโชค. 2531; พนอ ทิพยพิมลรัตน.
2534; ณัฐสิตางคุ ทัศบุตร. 2539; วิธี แจมกระทึก. 2541; อรนุช ขันทะวงศ. 2544; สนทยา
มูฮําหมัด. 2544; กุลนิตย ศักดิ์สุภา. 2547; กรมอนามัย. 2533; Sidik and Ahmad. 2004 cited
Anderson et al.) นอกจากปจจัยดังกลาวขางตนแลว บิดาและมารดายังอาจมีอิทธิพลตอดัชนีมวล
กายของนักเรียนในแงมุมของการเปนแบบอยางของเด็กดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกัน
โรคอวน โดยการปฏิบัติของสมาชิกครอบครัวจะสงผลตอนิสัยการบริโภคและทัศนคติที่มีตออาหาร
ของเด็ก เด็กจะเรียนรูพฤติกรรมการรับประทานอาหารของบิดามารดา ถาบิดามารดารับประทาน
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อาหารมาก หรือชอบประทานอาหารรสหวานมัน และมีภาวะอวน เด็กก็จะรับประทานอาหารมาก
หรือชอบประทานอาหารรสหวานมัน และอวนตามไปดวย (วัชรี หิรัญพฤกษ. 2548) สอดคลองกับ
งานวิจัยในตางประเทศซึ่งมีงานวิจัยที่พบวา ภาวะอวนของบิดาและมารดามีความสัมพันธอยางมาก
กับน้ําหนักของลูก โดยสวนหนึ่งถูกสงผลผานตัวกลาง ไดแก พฤติกรรมการบริโภคของบิดาและ
มารดา (เชน การควบคุมอาหารของมารดา เปนตน) การปฏิบัติตัวในการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดา
(เชน การคํานึงถึงน้ําหนักของลูกและการติดตามน้ําหนักของลูก ความเขมงวดในการควบคุมการ
รับประทานอาหารของลูก เปนตน) (Trost et al. 2003: 837) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผล
การศึกษาของดาวิสันและเบิรช (Davison and Birch. 2002: 1186-93) ซึ่งพบวารูปแบบการ
เคลื่อนไหวออกกําลังและการบริโภคอาหารของบิดาและมารดาสามารถทํานายความเสี่ยงของการ
เกิดโรคอวนในเด็กได
การศึกษาครั้งนี้พบวาประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนตัวแปรที่ไมสามารถทํานายดัชนี
มวลกายของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขัดแยงกับงานวิจัยหลายเรื่อง (สุทธิพงศ วัชรสินธุ.
2546: 47-49; Balaban and Silva. 2004: 7-16; Bogen et al. 2004: 1527-1535; Chaoyang Li et
al. 2005: 362-371) ซึ่งตางก็พบวาการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน
ชวยปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไมไดทําการ
ควบคุมปจจัยรบกวนอื่นที่อาจสงผลตอการทํานายของตัวแปรนี้ ปจจัยเหลานั้นอาจไดแก เศรษฐานะ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นมา ชวงอายุที่แม
ตั้งครรภ น้ําหนักแรกคลอดของลูก น้ําหนักที่แมเพิ่มขึ้นในชวงตั้งครรภ (Chaoyang Li et al. 2005:
370; Grummer-Strawn and Mei. 2004: e85; Liese et al. 2001: 1648) ซึ่งอาจจะรบกวน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม กั บ ดั ช นี ม วลกายของนั ก เรี ย นได นอกจากนี้ อ าจ
เนื่องมาจากความแตกตางดานเชื้อชาติของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา เชื้อชาติที่ตางกันจะมีความ
แตกตางกันในชวงเวลาที่เริ่มใหอาหารเสริมแกบุตร ดังนั้นจึงทําใหพบวาการเลี้ยงลูกดวยนมแมสง
อิทธิพลตอภาวะโภชนาการของเด็กในบางเชื้อชาติเทานั้น เชน การศึกษาในเด็กชาวสีผิวหรือชาว
เม็กซิกัน (Black or Hispanic children) จะพบอิทธิพลของการเลี้ยงลูกดวยนมแมตอภาวะอวนของ
ลูกในระดับคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในเด็กชาวผิวขาว (Grummer-Strawn and
Mei. 2004: e85; Bogen et al. 2004: 1534)
การวิจัยครั้งนี้ยังพบวา พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในลักษณะพฤติกรรมกลุมไมสามารถทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตในลักษณะพฤติกรรมเดี่ยวพบวา การออกกําลังกายทุกวันอยางนอยวันละ 30 นาที และการ
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ สามารถทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิยามของพฤติกรรมกลุมยากตอความเขาใจของนักเรียน
นอกจากนี้ เนื่องจากกลุมตัวอยางในการศึกษาทั้งหมดเปนผูที่ไดรับการยินยอมจากผูปกครองใหเขา
รวมการวิจัย ซึ่งอาจจะมีความกระตื อรือลนหรือใหการสนับสนุ นบุตรหลานเกี่ยวกับ การกระทํ า
พฤติกรรมปองกันโรคอวนอยูแลว ดังนั้นจึงอาจทําใหกลุมตัวอยางมีความเปนเอกพันธุคอนขางสูง
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นั ก เรียนอาจจะตอบไปในทิศ ทางเดี ย วกัน ทํ าใหความผั น แปรของการวัดมี นอย ส ง ผลใหร ะดั บ
ความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรทํ า นายพฤติ ก รรมในระดั บ กลุ ม มี น อ ย นอกจากนี้ อ าจเป น ไปได ว า ใน
พฤติกรรมยอยมีอิทธิพลของตัวแปรตนตอตัวแปรตามซอนอยู ทําใหเมื่อแยกทดสอบพฤติกรรมยอย
จึงพบอิทธิพลนั้น
กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายขอ 3 ของการวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาปจจัยทํานายดัชนีมวลกาย
ของนักเรียน ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายดัชนีมวลกายของนักเรียนไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา การหลีกเลี่ยงอาหารที่มี
ไขมันเปนสวนประกอบ และการออกกําลังกายทุกวันอยางนอยวันละ 30 นาที
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยแยกใหขอเสนอแนะเปน 2 ประเด็น ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลังได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุม
อางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ซึ่ง
แสดงวา เมื่อนักเรียนมีความรูสึกเชิงประเมินคาทางบวกตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง รับรู
วาบุคคลที่มีความสําคัญตอนักเรียนสวนมากไดกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและ
ตองการใหนักเรียนกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง ประกอบกับรับรูวาพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังเปนสิ่งที่งายและเชื่อวาพวกเขาสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดมาก
นั ก เรี ย นก็ จ ะมี ค วามตั้ ง ใจ มี ค วามพยายาม และมี ก ารวางแผนสู ง ที่ จ ะกระทํ า พฤติ ก รรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช ดังตอไปนี้
ครอบครัว/ผูปกครอง
1) สงเสริมใหเด็กมีความรูสึกเชิงประเมินคาทางบวกตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง โดยการสื่อสารใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของการเคลื่อนไหวออกกําลัง เชน ทําใหเด็ก
รูสึกวาการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนสิ่งที่ดี ทําใหไมอวน ทําใหรางกายแข็งแรง เปนตน รวมทั้งให
เด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมทางกายที่เด็กรูสึกสนุก ชอบ ไมนาเบื่อ
2) สงเสริมใหเด็กรับรูวาบุคคลในครอบครัวไดกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออก
กําลังและตองการใหเขากระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง โดยการเปนแบบอยางที่ดีในการ
ออกกําลังกาย การทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อยหรือมีเหงื่อ และการหลีกเลี่ยงการอยูกับที่
เปนเวลานานๆ เชน ออกกําลังกายรวมกันในครอบครัว อยางนอยวันละ 30 นาที เปนประจําทุกวัน
ชักชวนใหเด็กทํางานบานหรือกิจกรรมที่ตองใชพลังงานแทนการนั่งอยูกับที่นานๆ เปนตน
3) สงเสริมใหเด็กมีความรับรูวาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนสิ่งที่ทําได
งายและทําใหเขาเชื่อวาเขาสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดเอง ซึ่งตามที่ไอเซ็น (Ajzen.
1991: 184) ไดกลาวไววา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความคลายคลึงกับแนวคิดเรื่องการรับรู
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ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ของแบนดูรา ดังนั้น อาจประยุกตใชแนวคิดการรับรู
ความสามารถของตนเองเพื่อเปนแนวทางในการสรางเสริมใหเด็กมีความเชื่อวาเขาสามารถกระทํา
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังได โดยแบนดูราไดเสนอแนะแนวทาง 4 อยาง (Armitage. 2005:
235-45; สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2549: 59-60; อางอิงจาก Evans. 1989) ไดแก การใชคําพูดชักจูง
(Persuasive techniques) ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery experiences) การใชตัว
แบบ (Modeling) และการกระตุนทางอารมณ (Emotional arousal) ตัวอยางเชน กระตุนใหเด็กทํา
กิจกรรมที่เด็กแตละคนรูสึกวาเขาเกงหรือทําได เปนกิจกรรมที่สนุกตื่นเตน ทําใหลดความตึงเครียด
ใชทักษะที่เหมาะกับวัยและขนาดรางกายของเด็ก ใหเด็กไดเห็นตัว อยางกิจกรรมที่ผูอื่นกระทํา
รวมทั้งการใหกําลังใจ หรือคําชมเชยเมื่อเด็กทําพฤติกรรม เปนตน
โรงเรียน
1) สงเสริมใหเด็กมีความรูสึกเชิงประเมินคาทางบวกตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง โดยการใหความรู ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของการเคลื่อนไหวออกกําลัง รวมทั้งใหเด็กได
มีโอกาสทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังที่เด็กรูสึกสนุก เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหอยูในรูปของการเลนเกม
2) สงเสริมใหเด็กมีความรับรูวาบุคคลใกลชิดในโรงเรียนไดกระทําพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังและตองการใหเขากระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังดวย เชน การให
ครูหรือเพื่อนเปนแบบอยางในการทําพฤติกรรม การใหนักเรียนไดมีโอกาสเปลี่ยนอิริยาบถระหวาง
ชั่วโมงเรียน การติดตามภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางรางกาย แลวใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก
และผูปกครองอยางสม่ําเสมอเพื่อกระตุนใหนักเรียนทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง เปนตน
3) สงเสริมใหเด็กมีความรับรูวาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังเปนสิ่งที่ทําได
งายและทําใหเขาเชื่อวาเขาสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดเอง โดยประยุกตใชแนวคิดการ
รับรูความสามารถของตนเองของแบนดูรา ตัวอยางเชน การปรับสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอ
การเคลื่อนไหวออกกําลังของเด็ก โดยคํานึงถึงความแตกตางของวัย ความปลอดภัย และขนาด
รา งกาย เช น มีพื้ นที่ แ ละอุ ป กรณกี ฬ าที่เ ขา ถึง ได ง าย มี แป นชู ต ลู ก บาสเก็ ต บอลที่ เ หมาะสมกั บ
รางกายเด็ก เพื่อใหเด็กรูสึกวาเขาสามารถเลนได ไมเครียดหรือเปนกังวลในการทําพฤติกรรม การมี
ผูเชี่ยวชาญดานการเลนกีฬาที่เด็กชอบมาเปนตัวแบบ การกลาวชักชวนจากผูใกลชิดวาเขาสามารถ
ทําได การใหมีประสบการณจริง เชน จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสใหเด็กมีกิจกรรมทางกาย
นอกเหนือจากชั่วโมงพลศึกษา เปนตน
2. จากผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ซึ่ งแสดงวา เมื่อนัก เรียนรับ รูวาบุคคลที่มีความสําคัญตอนักเรี ยน
สวนมากไดกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และตองการใหนักเรียนกระทําพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ประกอบกับรับรูวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนสิ่งที่งายและเชื่อวาพวกเขาสามารถ
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ควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดมาก นักเรียนก็จะมีความตั้งใจ ความพยายาม และมีการวางแผนสูง
ที่จะกระทําพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช ดังตอไปนี้
ครอบครัว/ผูปกครอง
1) สงเสริมใหเด็กมีความรับรูวาบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
ดีและตองการใหเขามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีดวย โดยการเปนแบบอยางที่ดีในการบริโภค
ผักผลไมใหมาก หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ หลีกเลี่ยงของหวานหรือเครื่องดื่มที่มี
น้ําตาลเปนสวนประกอบ เชน ไมซื้อขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม เก็บไวในบาน แตเตรียมผลไมที่ลูก
ชอบไวแทน ใชน้ํามันพืชจําพวกน้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันรําขาว ยกเวนน้ํามันปาลมหรือน้ํามันมะพราว
ในการปรุงอาหาร ประกอบอาหารดวยวิธีตม นึ่ง เพิ่มเมนูอาหารประเภทผักใบเขียวหรือธัญพืชให
มากขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารจานดวน เปนตน
2) สงเสริมใหเด็กมีความรับรูวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีเปนสิ่งที่ทําไดงาย
และทําใหเขาเชื่อวาเขาสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดเอง โดยใชแนวทางของแบนดูรา
เชน การสื่อสารใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร การพูดชักชวนวาเขา
สามารถทํ า ได การให เ ห็ น ตั ว อย า งว า คนอื่ น ๆ มี วิ ธี ก ารบริ โ ภคอาหารอย า งไร การให เ ด็ ก มี
ประสบการณจริงโดยใหมีสวนรวมในการเลือกซื้อและเตรียมอาหารบริโภคอยางงายๆ ดวยตนเอง
การใหคําชมเชย กําลังใจ เมื่อลูกสามารถรับประทานอาหารผักหรือสามารถงดเครื่องดื่มรสหวานได
เปนตน
โรงเรียน
1) สงเสริมใหเด็กมีความรับรูวาบุคคลใกลชิดในโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ ดี แ ละต อ งการให เ ขามี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ ดี ด ว ย เช น การให ผู ใ กล ชิ ด เป น
แบบอยางที่ดีในการบริโภคผักผลไมใหมาก หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ หลีกเลี่ยง
ของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ การจัดกิจกรรมสัปดาหประกวดการทํา
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพระหวางหองเรียน การเพิ่มเมนูอาหารประเภทผักที่มีรสชาดที่เด็กชอบ รวมทั้ง
การจัดผลไมเปนอาหารวาง เปนตน
2) สงเสริมใหเด็กมีความรับรูวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีเปนสิ่งที่ทําไดงาย
และทําใหเขาเชื่อวาเขาสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดเอง โดยใชแนวทางของแบนดูรา
เชน การสรางเสริมใหนักเรียนมีทักษะและความสามารถในการเลือกบริโภคอาหาร การสอดแทรก
เนื้อหาความรูเกี่ยวกับปริมาณพลังงานอาหาร สัดสวนอาหาร การคํานวณแคลอรี่ของอาหาร การ
สาธิตหรือฝกวิธีการทําอาหารเมนูผักหรือธัญพืชอยางงายๆ การพูดชักชวนวาเขาสามารถบริโภค
อาหารที่ดีได การใหคําชมเชย กําลังใจเมื่อเด็กสามารถทําได เปนตน
4. ผลการศึกษานี้พบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหารอันไดแก การหลีกเลี่ยงอาหารที่มี
ไขมันเปนสวนประกอบ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังอันไดแก การออกกําลังกายทุกวันอยาง
นอยวันละ 30 นาที ดัชนีมวลกายของบิดา และดัชนีมวลกายของมารดา เปนตัวแปรที่สามารถ
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ทํานายดัชนี มวลกายของเด็กนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นในการสรางโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคอวนในเด็กกลุมนี้ควรเนนปรับเปลี่ยนใหนักเรียนออกกําลังกาย
ทุกวันอยางนอยวันละ 30 นาที และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ นอกจากนี้ควรนํา
บิดามารดาเขามามีสวนรวมดวย เพื่อปรับเปลี่ยนการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของบิดามารดา
ในบางกรณีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบิดามารดาทําไดคอนขางยาก แตก็อาจสรางโปรแกรม
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ จ ะลดผลกระทบของพฤติ ก รรมของบิ ด ามารดาที่ มี ตอ เด็ ก รวมทั้ ง เพิ่ ม
อิทธิพลทางบวกอื่นๆ ทดแทนได
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานาย
พฤติกรรม แตการที่เปนรูปแบบการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Crossectional study) ทําใหยังมองไม
เห็ น ภาพของป จ จั ย ทํ า นายพฤติ ก รรมในระยะยาว ดั ง นั้ น ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการอธิบายและทํานายความคงอยู (Maintenance)
ของพฤติกรรมการปองกันโรคอวน องคความรูในสวนนี้จะมีประโยชนไมเพียงแตการนําไปสราง
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเทานั้น แตยังจะทําใหทราบชวงเวลา (Duration) ของการให
โปรแกรมดวย
2. ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา เจตนาในการกระทําพฤติกรรมไมสามารถทํานายพฤติกรรมได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ซึ่งอาจเนื่องมาจากยังมีตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางเจตนาและพฤติกรรม เชน
นิสัย การติ ด ทั ก ษะ ประสบการณในอดีต การเห็นผูอื่นทํา พฤติ กรรม เป นต น ดั งนั้ นจึ งน าจะมี
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยสอดแทรก (Intervening factors) ระหวางตัวแปรเจตนากับ
พฤติกรรมการปองกันโรคอวนทั้งสองพฤติกรรมยอย ซึ่งไมเพียงแตจะทําใหไดองคความรูที่สมบูรณ
มากขึ้นเกี่ยวกับปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวน แตยังจะเปนประโยชนในการนําไปสราง
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีประสิทธิผลดวย
3. ผลการศึกษาพบวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรหลักที่สามารถทํานาย
เจตนาในการกระทําพฤติกรรมและพฤติกรรม แตเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไมไดสํารวจความเชื่อของ
กลุมตัวอยาง ดังนั้นเพื่อจะไดขอมูลที่เปนประโยชนในการสรางโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตอไป จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อของกลุมตัวอยางวา เขาเชื่อวามีสิ่งใดบางที่
สนับสนุนและมีสิ่งใดบางที่ขัดขวางการกระทําพฤติกรรมการปองกันโรคอวน
4. การที่ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมไดดีที่สุด ดังนั้นงานวิจัยครั้งตอไปอาจจะทําการศึกษาเชิงทดลองเพื่อตรวจสอบวา
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไดจริงหรือไม และที่สําคัญทําใหพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนนั้นคงอยูไดนานแคไหน
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5. ในภาพรวมงานวิจัยครั้งนี้พบวา ทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารไดรับอิทธิพลมากจากปจจัยทํานายตัวเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับงานวิจัยในอนาคตเพื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุงเนนพฤติกรรมทั้ง 2 อยาง
6. ผลการศึกษานี้พบวาทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
และดัชนีมวลกายของบิดามารดา มีอิทธิพลตอดัชนีมวลกายของเด็กนักเรียน ซึ่งทําใหเกิดโอกาสใน
การทดสอบความเปนไปไดของการผสมผสานความพยายามในการปองกันโรคอวนในเด็กที่มุงเนน
ตั ว แปรดั ง กล า ว ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปอาจจะทํ า การศึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความสํ า เร็ จ ของ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นําตัวแปรทั้ง 3 เขามามีสวนรวมพรอมกัน นอกจากนี้อาจ
ทําการศึก ษาเพิ่ มเติมเพื่ อตอบคํ า ถามวา ในการปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรมของเด็ ก ควรมุ งเป า ไปที่
พฤติกรรมของบิดามารดา หรือมุงเปาไปที่การรับรูของเด็กโดยตรง
ขอจํากัดของงานวิจัย
1. การศึกษานี้เปนรูปแบบการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Crossectional study) และศึกษา
ปจจัยทํานายพฤติกรรมใน 2 สัปดาหขางหนาเทานั้น ดังนั้นในการตีความหมายและนําผลการศึกษา
ไปใชจึงควรระมัดระวัง
2. กลุมตัวอยางในการศึกษาทั้งหมดเปนผูที่ไดรับการยินยอมจากผูปกครองใหเขารวมการ
วิจัย ซึ่งอาจจะมีความกระตือรือลนหรือใหการสนับสนุนบุตรหลานเกี่ยวกับการกระทําพฤติกรรม
ปองกันโรคอวนอยูแลว ดังนั้นจึงอาจทําใหผลการศึกษามีอคติได นอกจากนี้การที่กลุมตัวอยางมี
ความเปนเอกพันธุคอนขางสูงอาจจะลดระดับความสัมพันธของตัวแปรทํานายพฤติกรรม เนื่องจาก
ความผันแปรของการวัดมีนอย
3. กลุมตัวอยางในการศึกษาทั้งหมดเปนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 การนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใชควรระมัดระวัง เนื่องจากผลการศึกษาที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนจะมีความแตกตางกันระหวางระดับชั้นที่ตางกัน (Rhodes. 2006)
4. การที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามพฤติกรรมโดยใชวิธีการรายงานดวยตนเอง (Selfreport) อาจทําใหตอบไปตามความตองการหรือความคาดหวังของสังคม แมวาแบบสอบถามเพื่อวัด
ตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการศึกษาครั้งนี้ไดปรับมาจากงานวิจัยอื่นๆ ที่ศึกษาในกลุม
ตัวอยางที่เปนเด็ก และสรางขึ้นตามแนวคิดของไอเซ็น รวมทั้งไดทดลองใชแบบสอบถามแลว แต
เนื่องจากการวัดทั้งหมดขึ้นกับการรายงานที่เปนรูปแบบเดียวกัน อาจทําใหความสัมพันธระหวางตัว
แปรตางๆ สูงกวาความเปนจริง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการแปลผล
5. การวิจัยครั้งนี้ใชพฤติกรรมกลุมเปนพฤติกรรมเปาหมาย ซึ่งอาจจะลดความสามารถใน
การอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนได
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การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติ
การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ในการวิจัยครั้งนี้ ใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 - 5
ซึ่งมีขอตกลงเบื้องตนและผลการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอตกลงเบื้องตน
1. ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ
2. คาเฉลี่ยของ e เปน 0
3. ความแปรปรวนของ e มีคาเทากับ σ2 ซึ่งตองคงที่ทุกคาของตัวแปรอิสระ X
4. ความคลาดเคลื่อนของคาสังเกตแตละคา (ei และ ej) เปนอิสระตอกัน (Non
autocorrelation)
5. ตัวแปรอิสระ (Xi และ Xj) ตองไมมีความสัมพันธกันเองสูง (Multicolinearity)
ผลการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
เจตคติตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออก
กําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังจะสามารถรวมกันทํานายเจตนาใน
การเคลื่อนไหวออกกําลังได
1. ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ พิจารณาจากกราฟ Normal P-P plot ของ
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized residual) จะเห็นวากราฟที่ไดคอนขางเปนเสนตรง
แสดงวามีการแจกแจงใกลเคียงแบบปกติ
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Sum_PA_I
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2. คาเฉลี่ยของ e เปน 0 การใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุดในการหาคา a และ b โดยทําให
ผลบวกกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมีคาต่ําสุด จะทําให ∑ei = o
คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน = E(e) = ∑ei/n = 0/n =0
ดังนั้น เงื่อนไขขอนี้เปนจริงเสมอเมื่อใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุด
3. ความแปรปรวนของ e มี ค า เท า กั บ σ2
ซึ่ ง ต อ งคงที่ ทุ ก ค า ของตั ว แปรอิ ส ระ X
(Homoscedasticity)
กรณีที่ความแปรปรวนไมเ ทากันทุกคาของ X
จะเรีย กวาเกิดปญหา
Heteroscedasticity การตรวจสอบความคงที่ของความแปรปรวนพิจารณาจากการพลอตกราฟระหวาง
คา e กับ Ŷ ซึ่งจากกราฟที่ไดพบวา คา e กระจายอยูรอบๆ ศูนย หรือคา e มีคาในชวงใดชวงหนึ่ง
แคบๆ แสดงวาความแปรปรวนของ e มีคาคงที่
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Scatterplot

Dependent Variable: Sum_PA_I
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4. ความคลาดเคลื่อนของคาสังเกตแตละคา (ei และ ej) เปนอิสระตอกัน (Non
autocorrelation) ผลจากการทดสอบโดยใชสถิติ Durbin-Watson พบวา มีคาเทากับ 1.951 ซึ่งอยู
ระหวาง 1.5 – 2.5 แสดงวา ei และ ej เปนอิสระตอกัน
5. ตัวแปรอิสระ (Xi และ Xj) ตองไมมีความสัมพันธกันเองสูง (Multicolinearity) พิจารณาได
จากคา Tolerance และคา VIF ซึ่งพบวาตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง การคลอยตามกลุมอางอิงในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง มีคา Tolerance สูง โดยมีคาเทากับ 0.78, 0.82, 0.68 ตามลําดับ
และ VIF มีคาต่ํา โดยมีคาเทากับ 1.28, 1.21, 1.36 ตามลําดับ แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวไมมี
ความสัมพันธกันเองสูง
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2
เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง
จะสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังได
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1. ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ พิจารณาจากกราฟ Normal P-P plot ของ
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized residual) จะเห็นวากราฟที่ไดคอนขางเปนเสนตรง
แสดงวามีการแจกแจงใกลเคียงแบบปกติ
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Sum_PA
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2. คาเฉลี่ยของ e เปน 0 การใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุดในการหาคา a และ b โดยทําให
ผลบวกกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมีคาต่ําสุด จะทําให ∑ei = o
คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน = E(e) = ∑ei/n = 0/n =0
ดังนั้น เงื่อนไขขอนี้เปนจริงเสมอเมื่อใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุด
3. ความแปรปรวนของ e มี ค า เท า กั บ σ2
ซึ่ ง ต อ งคงที่ ทุ ก ค า ของตั ว แปรอิ ส ระ X
(Homoscedasticity)
กรณีที่ความแปรปรวนไมเ ทากันทุกคาของ X
จะเรีย กวาเกิดปญหา
Heteroscedasticity การตรวจสอบความคงที่ของความแปรปรวนพิจารณาจากการพลอตกราฟระหวาง
คา e กับ Ŷ ซึ่งจากกราฟที่ไดพบวา คา e กระจายอยูรอบๆ ศูนย หรือคา e มีคาในชวงใดชวงหนึ่ง
แคบๆ แสดงวาความแปรปรวนของ e มีคาคงที่
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Scatterplot

Dependent Variable: Sum_PA
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4. ความคลาดเคลื่อนของคาสังเกตแตละคา (ei และ ej) เปนอิสระตอกัน (Non
autocorrelation) ผลจากการทดสอบโดยใชสถิติ Durbin-Watson พบวา มีคาเทากับ 2.02 ซึ่งอยูระหวาง
1.5 – 2.5 แสดงวา ei และ ej เปนอิสระตอกัน
5. ตัวแปรอิสระ (Xi และ Xj) ตองไมมีความสัมพันธกันเองสูง (Multicolinearity) พิจารณาได
จากคา Tolerance และคา VIF ซึ่งพบวาตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว ไดแก เจตนาในการเคลื่อนไหวออกกําลัง
และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง มีคา Tolerance เทากับ 0.34 เทากัน และ
VIF มีคาเทากับ 2.93 เทากัน แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวไมมีความสัมพันธกันเองสูง
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สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3
เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร และการ
รับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะสามารถรวมกันทํานายเจตนาในการบริโภคอาหารได
1. ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ พิจารณาจากกราฟ Normal P-P plot ของ
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized residual) จะเห็นวากราฟที่ไดคอนขางเปนเสนตรง
แสดงวามีการแจกแจงใกลเคียงแบบปกติ
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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2. คาเฉลี่ยของ e เปน 0 การใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุดในการหาคา a และ b โดยทําให
ผลบวกกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมีคาต่ําสุด จะทําให ∑ei = o
คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน = E(e) = ∑ei/n = 0/n =0
ดังนั้น เงื่อนไขขอนี้เปนจริงเสมอเมื่อใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุด
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3. ความแปรปรวนของ e มี ค า เท า กั บ σ2
ซึ่ ง ต อ งคงที่ ทุ ก ค า ของตั ว แปรอิ ส ระ X
(Homoscedasticity)
กรณีที่ความแปรปรวนไมเ ทากันทุกคาของ X
จะเรีย กวาเกิดปญหา
Heteroscedasticity การตรวจสอบความคงที่ของความแปรปรวนพิจารณาจากการพลอตกราฟระหวาง
คา e กับ Ŷ ซึ่งจากกราฟที่ไดพบวา คา e กระจายอยูรอบๆ ศูนย หรือคา e มีคาในชวงใดชวงหนึ่ง
แคบๆ แสดงวาความแปรปรวนของ e มีคาคงที่
Scatterplot

Dependent Variable: Sum_EAT_I
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4. ความคลาดเคลื่อนของคาสังเกตแตละคา (ei และ ej) เปนอิสระตอกัน (Non
autocorrelation) ผลจากการทดสอบโดยใชสถิติ Durbin-Watson พบวา มีคาเทากับ 1.902 ซึ่งอยู
ระหวาง 1.5 – 2.5 แสดงวา ei และ ej เปนอิสระตอกัน
5. ตัวแปรอิสระ (Xi และ Xj) ตองไมมีความสัมพันธกันเองสูง (Multicolinearity) พิจารณาได
จากคา Tolerance และคา VIF ซึ่งพบวาตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารมีคา Tolerance เทากับ 0.89, 0.78, 0.72 ตามลําดับ และ VIF มีคาเทากับ 1.13, 1.28, 1.38
ตามลําดับ แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวไมมีความสัมพันธกันเองสูง
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สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4
เจตนาในการบริโภคอาหาร และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะสามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได
1. ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ พิจารณาจากกราฟ Normal P-P plot ของ
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized residual) จะเห็นวากราฟที่ไดคอนขางเปนเสนตรง
แสดงวามีการแจกแจงใกลเคียงแบบปกติ
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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2. คาเฉลี่ยของ e เปน 0 การใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุดในการหาคา a และ b โดยทําให
ผลบวกกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมีคาต่ําสุด จะทําให ∑ei = o
คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน = E(e) = ∑ei/n = 0/n =0
ดังนั้น เงื่อนไขขอนี้เปนจริงเสมอเมื่อใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุด
3. ความแปรปรวนของ e มี ค า เท า กั บ σ2
ซึ่ ง ต อ งคงที่ ทุ ก ค า ของตั ว แปรอิ ส ระ X
(Homoscedasticity)
กรณีที่ความแปรปรวนไมเ ทากันทุกคาของ X
จะเรีย กวาเกิดปญหา
Heteroscedasticity การตรวจสอบความคงที่ของความแปรปรวนพิจารณาจากการพลอตกราฟระหวาง
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คา e กับ Ŷ ซึ่งจากกราฟที่ไดพบวา คา e กระจายอยูรอบๆ ศูนย หรือคา e มีคาในชวงใดชวงหนึ่ง
แคบๆ แสดงวาความแปรปรวนของ e มีคาคงที่
Scatterplot

Dependent Variable: Sum_EAT
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4. ความคลาดเคลื่อนของคาสังเกตแตละคา (ei และ ej) เปนอิสระตอกัน (Non
autocorrelation) ผลจากการทดสอบโดยใชสถิติ Durbin-Watson พบวา มีคาเทากับ 1.982 ซึ่งอยู
ระหวาง 1.5 – 2.5 แสดงวา ei และ ej เปนอิสระตอกัน
5. ตัวแปรอิสระ (Xi และ Xj) ตองไมมีความสัมพันธกันเองสูง (Multicolinearity) พิจารณาได
จากคา Tolerance และคา VIF ซึ่งพบวาตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว ไดแก เจตนาในการบริโภคอาหาร และ
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีคา Tolerance เทากับ 0.33 เทากัน และ VIF มีคา
เทากับ 3.00 เทากัน แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวไมมีความสัมพันธกันเองสูง
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 5
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดัชนีมวลกายของบิดามารดา
ดัชนีมวลกายของมารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม จะสามารถรวมกันทํานายดัชนีมวลกายของ
นักเรียนได
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1. ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ พิจารณาจากกราฟ Normal P-P plot ของ
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized residual) จะเห็นวากราฟที่ไดคอนขางเปนเสนตรง
แสดงวามีการแจกแจงใกลเคียงแบบปกติ
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Body Mass Index
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2. คาเฉลี่ยของ e เปน 0 การใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุดในการหาคา a และ b โดยทําให
ผลบวกกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมีคาต่ําสุด จะทําให ∑ei = o
คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน = E(e) = ∑ei/n = 0/n =0
ดังนั้น เงื่อนไขขอนี้เปนจริงเสมอเมื่อใชเทคนิคกําลังสองนอยที่สุด
3. ความแปรปรวนของ e มี ค า เท า กั บ σ2
ซึ่ ง ต อ งคงที่ ทุ ก ค า ของตั ว แปรอิ ส ระ X
(Homoscedasticity)
กรณีที่ความแปรปรวนไมเ ทากันทุกคาของ X
จะเรีย กวาเกิดปญหา
Heteroscedasticity การตรวจสอบความคงที่ของความแปรปรวนพิจารณาจากการพลอตกราฟระหวาง
คา e กับ Ŷ ซึ่งจากกราฟที่ไดพบวา คา e กระจายอยูรอบๆ ศูนย หรือคา e มีคาในชวงใดชวงหนึ่ง
แคบๆ แสดงวาความแปรปรวนของ e มีคาคงที่
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Scatterplot

Dependent Variable: Body Mass Index

Regression Standardized Residual
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4. ความคลาดเคลื่อนของคาสังเกตแตละคา (ei และ ej) เปนอิสระตอกัน (Non
autocorrelation) ผลจากการทดสอบโดยใชสถิติ Durbin-Watson พบวา มีคาเทากับ 1.904 ซึ่งอยู
ระหวาง 1.5 – 2.5 แสดงวา ei และ ej เปนอิสระตอกัน
5. ตัวแปรอิสระ (Xi และ Xj) ตองไมมีความสัมพันธกันเองสูง (Multicolinearity) พิจารณาได
จากคา Tolerance และคา VIF ซึ่งพบวาตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ไดแก พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออก
กําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะอวนของบิดามารดา และประวัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีคา
Tolerance เทากับ 0.77, 0.78, 0.99, 0.99 ตามลําดับ และ VIF มีคาเทากับ 1.29, 1.29, 1.01, 1.01
ตามลําดับ แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวไมมีความสัมพันธกันเองสูง
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แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเคลือ่ นไหวออกกําลังและการบริโภคอาหาร
คําชีแ้ จง
สวัสดีนักเรียนทุกทาน ดวยผูวิจัย พัชรี ดวงจันทร นิสิตปริญญาเอกสาขา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นตอ
การเคลื่อนไหวออกกําลังและการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ทานเปนผูที่ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม
ดังนั้น ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากนักเรียนในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและตรงกับ
ความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด ผลการตอบแบบสอบถามของนักเรียนครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางมากในทาง
วิชาการสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทย จึงไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด และไมมีผลตอการเรียนของนักเรียนแต
อยางใด คําตอบของนักเรียนจะถูกเก็บไวเปนความลับ และขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะนํามาเสนอ
ในภาพรวมเทานั้น
ผูวิจัยขอขอบคุณนักเรียนทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
พัชรี ดวงจันทร
นิสิตปริญญาเอกสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเคลือ่ นไหวออกกําลังและการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามนี้มี 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของนักเรียน
สวนที่ 2 ความคิดเห็นทีม่ ีตอการเคลือ่ นไหวออกกําลัง
สวนที่ 3 ความคิดเห็นทีม่ ีตอการบริโภคอาหาร

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของนักเรียน
คําชี้แจง ขอใหนักเรียนเติมขอมูลลงในชองวาง หรือใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับตัวนักเรียน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ……………….ป
3. ปจจุบันนักเรียนศึกษาอยูชั้น ป.4/……...เลขที…
่ ……โรงเรียน…………………………………………..
4. ปจจุบันนักเรียนพักอาศัยอยูกบั บิดามารดาใชหรือไม
ใช
ไมใช (นักเรียนพักอยูกบั ……………………………..)
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอการเคลือ่ นไหวออกกําลัง
คําชีแ้ จง ขณะที่นักเรียนตอบแบบสอบถามนี้ ขอใหนกั เรียนนึกถึงการออกกําลังกายในความหมายตอไปนี้
การออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ซึ่งมักเปนกลามเนื้อ แขน
ขา หลัง เพื่อใหรางกายไดใชพลังงานที่มีอยู เชน การเดิน การกระโดด การวิ่ง เปนตน รวมไปถึงการเลนกีฬา
เชน วายน้ํา แบดมินตัน ขี่จักรยาน ฟุตบอล เปนตน รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการ เชน การเตนรํา นาฏศิลป
การฝกศิลปะการปองกันตัว เปนตน ซึ่งตองทําอยางตอเนื่อง อยางนอยวันละ 30 นาที
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คําชีแ้ จง ขอใหนักเรียนใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนมากที่สุดเพียง
ชองเดียว และโปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ
่
1. สําหรับฉันแลว การออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที ใน 2 สัปดาหขา งหนา เปนสิง่ ที…
1.1

เลวมาก

เลวปานกลาง

ดีปานกลาง

1.2

นาเบื่อมาก

นาเบื่อปานกลาง

สนุกปานกลาง

สนุกมาก____

1.3

เกลียดมาก

เกลียดปานกลาง

ชอบปานกลาง

ชอบมาก____

ทําใหอวน

ไมทําใหอวน

ไมทําใหอวนเลย__

1.4 ทําใหอวนมาก
1.5

เหนื่อยมาก

1.6 ทําใหสุขภาพ
ทรุดโทรมมาก
1.7

ผิดมาก

เหนื่อยปานกลาง

ไมเหนื่อยปานกลาง

ดีมาก_____

ไมเหนื่อยเลย__

ทําใหสุขภาพ
ทําใหสุขภาพดีปานกลาง ทําใหสุขภาพดีมาก
ทรุดโทรมปานกลาง____________________________________
ผิดปานกลาง

ถูกตองปานกลาง

ถูกตองมาก___

2. ฉันรูสึกวา การทํากิจกรรมทีท่ าํ ใหรา งกายรูสึกเหนือ่ ย หรือ มีเหงื่อของฉัน เชน ทํางานบาน
วิ่งเลนกับเพือ่ น เดินระยะทางใกลๆ แทนการใชรถ ใน 2 สัปดาหขางหนา เปนการกระทําที…
่ .
2.1
__

ทําใหรางกาย
ออนแอมาก

2.2

นาเบื่อมาก

2.3

เกลียดมาก

2.4 ไมมีประโยชนเลย

ทําใหรางกาย
ออนแอปานกลาง

ทําใหรางกาย
แข็งแรงปานกลาง

ทําใหรางกาย
แข็งแรงมาก___

นาเบื่อปานกลาง

สนุกปานกลาง

สนุกมาก____

เกลียดปานกลาง

ชอบปานกลาง

ชอบมาก____

ไมมีประโยชน

มีประโยชน

มีประโยชนมาก__
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2.5 ทําใหสุขภาพ
ทรุดโทรมมาก

ทําใหสุขภาพ
ทําใหสุขภาพดีปานกลาง ทําใหสุขภาพดีมาก
ทรุดโทรมปานกลาง_______________________________________

2.6

ผิดมาก

ผิดปานกลาง

ถูกตองปานกลาง

ถูกตองมาก_____

2.7

ตึงเครียดมาก

ตึงเครียดปานกลาง

ผอนคลายปานกลาง

ผอนคลายมาก___

2.8

เลวมาก

เลวปานกลาง

ดีปานกลาง

ดีมาก_____

3. สําหรับฉันแลว การอยูกบั ทีเ่ ปนเวลานานๆ เชน ดูโทรทัศน/วีซีดี เลนเกม ใน 2 สัปดาหขางหนา
เปนการกระทําที…
่ .
3.1

เลวมาก

3.2

ตึงเครียดมาก

3.3

นาเบื่อมาก

3.4

เกลียดมาก

เลวปานกลาง

ดีมาก_____

ผอนคลายปานกลาง

ผอนคลายมาก__

นาเบื่อปานกลาง

สนุกปานกลาง

สนุกมาก____

เกลียดปานกลาง

ชอบปานกลาง

ชอบมาก____

ทําใหอวน

ไมทําใหอวน

ไมทําใหอวนเลย__

3.6 ทําใหฟุงซานมาก

ทําใหฟุงซานปานกลาง

ทําใหมีสมาธิปานกลาง

ทําใหมีสมาธิมาก_

3.7 เสียเวลาโดย
__ เปลาประโยชนมาก

เสียเวลาโดย
เปลาประโยชนปานกลาง

3.5 ทําใหอวนมาก

3.8

ผิดมาก

ตึงเครียดปานกลาง

ดีปานกลาง

ผิดปานกลาง

ไดใชเวลาวางให
เปนประโยชนปานกลาง
ถูกตองปานกลาง

ไดใชเวลาวางให
เปนประโยชนมาก
ถูกตองมาก_____
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คําชีแ้ จง ขอใหนักเรียนใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนมากที่สุดเพียง
ชองเดียว และโปรดตอบคําถามทุกขอ
ขอความ
4. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ฉันควรออกกําลังกาย
อยางนอยวันละ 30 นาที ใน 2 สัปดาหขางหนา
5. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ฉันควรทํากิจกรรมที่ทํา
ใหรางกายรูสึกเหนื่อยหรือมีเหงื่อ เชน ทํางานบาน วิ่งเลนกับ
เพื่อน เดินระยะทางใกลแทนการใชรถ ใน 2 สัปดาหขางหนา
6. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ฉันควรลดการอยูกับที่
เปนเวลานานๆ เชน ดูโทรทัศน/วีซีดี เลนเกม ใน 2 สัปดาห
ขางหนา
7. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ฉันควรเลนกีฬา
อยางนอยวันละ 30 นาที ใน 2 สัปดาหขางหนา
8. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ฉันควรวิ่งเลนกับเพื่อน
ในชวงพักเรียน ใน 2 สัปดาหขางหนา
9. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ฉันควรลดเวลาในการ
เลมเกมใหนอยกวา 2 ชั่วโมงติดตอกัน ใน 2 สัปดาหขางหนา
10. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมาก ออกกําลังกายอยางนอย
วันละ 30 นาที
11. เพื่อนสนิทของฉัน มักทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อย
หรือมีเหงื่อ เชน ทํางานบาน วิ่งเลนกับเพื่อนในชวงพักเรียน
เดินระยะทางใกลแทนการใชรถ
12. เพื่อนสนิทของฉัน ไมคอยอยูกับที่เปนเวลานานๆ เชน
ดูโทรทัศน/วีซีดี เลนเกม
13. เพื่อนสนิทของฉัน ออกกําลังกายดวยการ เดิน วิ่ง หรือ
กระโดดเชือก อยางนอยวันละ 30 นาที
14. เพื่อนสนิทของฉัน มักทํางานบานจนเหงื่อออก
15. เพื่อนสนิทของฉัน มักรับประทานอาหารขณะดูโทรทัศน/วีซีดี

จริงที่สุด

จริง

ไมแนใจ

ไมจริง ไมจริงที่สุด
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Â ขอใหนักเรียนใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด ใน 2 สัปดาหขา งหนา…..
ขอความ
จริงที่สุด จริง ไมแนใจ ไมจริง ไมจริงที่สุด
16. ฉันมั่นใจวา ฉันสามารถออกกําลังกายไดอยางนอยวันละ 30
นาที ถาฉันตองการ
17. การทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อยหรือมีเหงื่อ เชน
ทํางานบาน วิ่งเลนกับเพื่อน เดินระยะทางใกลแทนการใชรถ
สําหรับฉัน เปนสิ่งที่เปนไปไดมาก
18. ถาฉันตองการ ฉันมั่นใจวาฉันสามารถลดการอยูกับที่เปน
เวลานานๆ ได เชน ดูโทรทัศน/วีซีดี เลนเกม
19. ถาฉันตองการ ฉันมั่นใจวา ฉันสามารถเลนกีฬาได อยางนอย
วันละ 30 นาที
20. การวิ่งเลนกับเพื่อนในชวงพักเรียน สําหรับฉันเปนสิ่งที่ทําได
งายมาก
21. ฉันมั่นใจวา ฉันสามารถงดรับประทานอาหารขณะดูโทรทัศน/
วีซีดีได ถาฉันตองการ
22. ฉันสามารถควบคุมตัวเองใหออกกําลังกายใหไดอยางนอยวันละ
30 นาที
23. ฉันสามารถควบคุมตัวเองใหทํากิจกรรมที่ทําใหรา งกายรูสึก
เหนื่อยหรือมีเหงื่อได เชน ทํางานบาน วิ่งเลนกับเพื่อน
เดินระยะทางใกลแทนการใชรถ
24. ฉันสามารถบังคับตัวเองใหลดการอยูกับที่เปนเวลานานๆ ได
เชน ดูโทรทัศน/วีซีดี เลนเกม
25. ฉันสามารถควบคุมตัวเองใหออกกําลังกายดวยการ เดิน วิ่ง หรือ
กระโดดเชือก อยางนอยวันละ 30 นาที
26. ฉันสามารถควบคุมตัวเองใหทํางานบานจนเหงื่อออก
27. ฉันสามารถบังคับตัวเองไมใหเลมเกมติดตอกัน 2 ชั่วโมงขึ้นไป
28. ฉันตั้งใจที่จะออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที ใหได
29. ฉันพยายามจะทํากิจกรรมที่ทําใหรา งกายรูสึกเหนื่อยหรือมี
เหงื่อ เชน ทํางานบาน วิ่งเลนกับเพื่อน เดินระยะทางใกลแทนการ
ใชรถ
30. ฉันวางแผนที่จะลดการอยูกับที่เปนเวลานานๆ เชน ดูโทรทัศน/
วีซีดี เลนเกม
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ขอความ
31. ฉันตั้งใจที่จะเลนกีฬาใหไดอยางนอยวันละ 30 นาที
32. ฉันพยายามจะออกกําลังกายดวยการ เดิน วิ่ง หรือกระโดด
เชือก ใหไดอยางนอยวันละ 30 นาที
33. ฉันวางแผนที่จะวิ่งเลนกับเพื่อนในชวงพักเรียน
34. ฉันตั้งใจที่จะทํางานบานจนเหงื่อออก
35. ฉันพยายามจะไมรับประทานอาหารขณะดูโทรทัศน/วีซีดี
36. ฉันวางแผนที่จะไมเลมเกมติดตอกัน 2 ชั่วโมงขึ้นไป

จริงที่สุด

จริง

ไมแนใจ

ไมจริง ไมจริงที่สุด

สวนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอการบริโภคอาหาร
¸ ในการตอบแบบสอบถามขอตอไป (ขอที่ 1) ขอใหนักเรียนนึกถึง ผัก ผลไม ในความหมายตอไปนี้
½ 1. ผลไม หมายถึง ผลไมที่มีกากใยสูงแตใหพลังงานต่ํา เชน สม ชมพู กลวย สับปะรด แตงโม ฝรัง่
แอปเปล เปนตน ซึ่งไมรวมถึงผลไมที่ใหพลังงานสูงหรือมีรสหวานมาก เชน ลําไย ทุเรียน ขนุน เปนตน
» 2. ผัก หมายถึง ผักใบเขียวที่มีกากใยสูง เชน ผักคะนา ผักบุง ผักกาดขาว ผักกระเฉด รวมทั้ง
ผักประเภทหัวหรือผล เชน แครอท กะหล่ําปลี ฟกทอง เปนตน รวมถึง ธัญญาพืช เชน ถัว่ ขาวโพด
ลูกเดือย เปนตน

คําชีแ้ จง ขอใหนักเรียนใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนมากที่สุดเพียง
ชองเดียว และโปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ
1. สําหรับฉันแลว การกินผักและผลไมใหมาก ใน 2 สัปดาหขา งหนา เปนสิ่งที่….
1.1
__

ทําใหรางกาย
ออนแอมาก

1.2 ทําใหสุขภาพ
ทรุดโทรมมาก

ทําใหรางกาย
ออนแอปานกลาง

ทําใหรางกาย
แข็งแรงปานกลาง

ทําใหรางกาย
แข็งแรงมาก___

ทําใหสุขภาพ
ทําใหสุขภาพดีปานกลาง ทําใหสุขภาพดีมาก
ทรุดโทรมปานกลาง______________________________________
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1.3 ไมมีประโยชนเลย

ไมมีประโยชน

มีประโยชน

1.4

นาเบื่อมาก

นาเบื่อปานกลาง

นาสนใจปานกลาง

1.5

เกลียดมาก

เกลียดปานกลาง

ชอบปานกลาง

1.6

เลวมาก

เลวปานกลาง

ดีปานกลาง

มีประโยชนมาก__
นาสนใจมาก___
ชอบมาก____
ดีมาก_____

¸ ในการตอบแบบสอบถามขอตอไป (ขอที่ 2) ขอใหนักเรียนนึกถึง อาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ
ในความหมายตอไปนี้
µ
อาหารที่ มี ไ ขมั น เป น ส ว นประกอบ หมายถึ ง อาหารจานด ว น เช น ไก ท อด พิ ซ ซ า
แฮมเบอรเกอร เฟรนซฟราย เปนตน รวมถึงขนมกรุบกรอบ ขบเคี้ยว เชน มันฝรั่งทอด ขาวเกรียบที่บรรจุถุง
หรือซอง เปนตน
2. สําหรับฉันแลว การลดอาหารทีม่ ีไขมันเปนสวนประกอบ ใน 2 สัปดาหขา งหนา เปนสิ่งที่….
2.1 ทําใหอวนมาก

ทําใหอวน

ไมทําใหอวน

ไมทําใหอวนเลย__

2.2 ไมมีประโยชนเลย

ไมมีประโยชน

มีประโยชน

มีประโยชนมาก__

2.3

เกลียดมาก

เกลียดปานกลาง

ชอบปานกลาง

2.4

เลวมาก

เลวปานกลาง

ดีปานกลาง

2.5

ผิดมาก

ผิดปานกลาง

ถูกตองปานกลาง

ถูกตองมาก___

2.6

ไมอรอยมาก

ไมอรอยปานกลาง

อรอยปานกลาง

อรอยมาก___

ชอบมาก___
ดีมาก____
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¸ ในการตอบแบบสอบถามขอตอไป (ขอที่ 3) ขอใหนักเรียนนึกถึง ของหวานหรือเครื่องดื่มที่มี
น้ําตาลเปนสวนประกอบ ในความหมายตอไปนี้

ของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ หมายถึง ขนมที่มีรสหวาน เชน ช็อกโกแลต
ไอศกรีม ลูกกวาด/ลูกอม น้ําแข็งใสราดน้ําหวาน เปนตน ขนมปงที่มีรสหวาน เชน โดนัท คุกกี้ เคก เครบญี่ปุน
โตเกียว เปนตน ขนมไทยที่ทําจากกะทิและมีรสหวาน เชน ทองหยิบ ทองหยอด ลอดชอง เปนตน รวมทั้ง
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน นมรสหวาน เปนตน
3. สําหรับฉันแลว การลดของหวานหรือเครื่องดืม่ ทีม่ นี า้ํ ตาลเปนสวนประกอบ ใน 2 สัปดาหขา งหนา
เปนสิง่ ที…
่ ..
3.1 ทําใหอวนมาก

ทําใหอวน

ไมทําใหอวน

ไมทําใหอวนเลย__

3.2 ไมมีประโยชนเลย

ไมมีประโยชน

มีประโยชน

มีประโยชนมาก__

3.3

ไมอรอยมาก

ไมอรอยปานกลาง

อรอยปานกลาง

อรอยมาก___

3.4

เลวมาก

เลวปานกลาง

ดีปานกลาง

3.5

ผิดมาก

ผิดปานกลาง

ถูกตองปานกลาง

ถูกตองมาก___

3.6

เกลียดมาก

เกลียดปานกลาง

ชอบปานกลาง

ชอบมาก___

3.7

ไมสบายใจมาก

ไมสบายใจปานกลาง

สบายใจปานกลาง

สบายใจมาก__

ดีมาก____
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คําชีแ้ จง ขอใหนักเรียนใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนมากที่สุดเพียง
ชองเดียว และโปรดตอบคําถามทุกขอ
ขอความ
จริงที่สุด
4. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ฉันควรกินผัก ผลไม ให
มาก ใน 2 สัปดาหขางหนา
5. เพื่อนสนิทของฉันสวนมากคิดวา ฉันควรลดอาหารที่มีไขมันเปน
สวนประกอบ ใน 2 สัปดาหขางหนา
6. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ใน 2 สัปดาหขางหนา ฉัน
ควรลดของหวานหรือเครือ่ งดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ
7. เพื่อนสนิทของฉันสวนมากคิดวา ฉันควรลดอาหารจานดวน เชน
ไกทอด พิซซา แฮมเบอรเกอร ใน 2 สัปดาหขางหนา
8. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ฉันควรลดเครือ่ งดื่มที่มี
รสหวาน เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน ใน 2 สัปดาหขางหนา
9. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ฉันควรกินผักใบเขียว
เชน ผักคะนา ผักบุง ใหมาก ใน 2 สัปดาหขางหนา
10. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมาก มักกินผัก ผลไมในปริมาณ
มาก
11. เพื่อนสนิทของฉัน กินอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบกันแต
นอย
12. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมาก กินของหวานหรือเครือ่ งดื่มที่
มีน้ําตาลเปนสวนประกอบกันแตนอย
13. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมาก กินขนมกรุบกรอบ เชน
มันฝรั่งทอด ขาวเกรียบ กันแตนอย
14. เพื่อนสนิทของฉัน กินขนมหวาน เชน ไอศกรีม ช็อกโกแลต
กันแตนอย
15. เพื่อนสนิทของฉัน มักกินผลไมในปริมาณมาก

จริง

ไมแนใจ

ไมจริง ไมจริงที่สุด
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Â ขอใหนักเรียนใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด ใน 2 สัปดาหขา งหนา…..
ขอความ
จริงที่สุด จริง ไมแนใจ ไมจริง ไมจริงที่สุด
16. ฉันมั่นใจวา ฉันสามารถกินผัก ผลไม ใหมากได ถาฉันตองการ
17. การลดอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ สําหรับฉัน เปนสิ่งที่
เปนไปไดมาก
18. ถาฉันตองการ ฉันมั่นใจวาฉันสามารถลดของหวานหรือเครื่องดื่มที่มี
น้ําตาลเปนสวนประกอบได
19. การลดอาหารจานดวน เชน ไกทอด พิซซา แฮมเบอรเกอร
สําหรับฉัน เปนสิ่งที่ทําไดงายมาก
20. ฉันมั่นใจวา ฉันสามารถกินผลไมใหมากไดถาฉันตองการจะทํา
21. ถาฉันตองการ ฉันมั่นใจวา ฉันสามารถลดเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน
น้ําอัดลม น้ําหวาน
22. ฉันสามารถควบคุมตัวเองใหกินผัก ผลไม ใหมากได
23. ฉันสามารถควบคุมตัวเองใหลดอาหารที่มไี ขมันเปนสวนประกอบได
24. การที่ฉันจะลดของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปน
สวนประกอบ ขึ้นอยูกับตัวฉันเอง
25. ฉันสามารถควบคุมตัวเองใหลดขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอด
ขาวเกรียบ
26. ฉันสามารถบังคับตัวเองใหกินผักใบเขียว เชน ผักคะนา ผักบุง ใหมาก
27. ฉันสามารถควบคุมตัวเองใหลดขนมหวาน เชน ไอศกรีม ช็อกโกแลต
28. ฉันตั้งใจที่จะกินผัก ผลไมใหมาก
29. ฉันตั้งใจที่จะลดอาหารจานดวน เชน ไกทอด พิซซา แฮมเบอรเกอร
30. ฉันตั้งใจที่จะลดเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน
31. ฉันพยายามที่จะลดอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ
32. ฉันพยายามที่จะกินผลไมใหมาก
33. ฉันพยายามที่จะกินผักใบเขียว เชน ผักคะนา ผักบุง ใหมาก
34. ฉันวางแผนที่จะลดของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปน
สวนประกอบ
35. ฉันวางแผนที่จะลดขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอด ขาวเกรียบ
36. ฉันวางแผนที่จะลดขนมหวาน เชน ไอศกรีม ช็อกโกแลต
¸……..ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม………¸
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แบบสอบถามการเคลื่อนไหวออกกําลังและการบริโภคอาหาร
คําชี้แจง
สวัสดีนักเรียนทุกทาน ดวยผูวิจัย พัชรี ดวงจันทร นิสิตปริญญาเอกสาขา การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวออกกําลังและการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 4 โรงเรียนสาธิต
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท า นเป น ผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กให เ ป น ตั ว แทนในการตอบ
แบบสอบถาม
ดังนั้น ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากนักเรียนในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและ
ตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด ผลการตอบแบบสอบถามของนักเรียนครั้งนี้จะเปนประโยชน
อยางมากในทางวิชาการสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทย จึงไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด และไมมีผลตอ
การเรียนของนักเรียนแตอยางใด คําตอบของนักเรียนจะถูกเก็บไวเปนความลับ และขอมูลที่ไดจากการ
ตอบแบบสอบถามจะนํามาเสนอในภาพรวมเทานั้น
ผูวิจัยขอขอบคุณนักเรียนทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
พัชรี ดวงจันทร
นิสิตปริญญาเอกสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามการเคลื่อนไหวออกกําลังและการบริโภคอาหาร
แบบสอบถามนี้มี 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
สวนที่ 2 การทํากิจกรรมทางกายและการออกกําลังกายของนักเรียน
สวนที่ 3 การบริโภคอาหารของนักเรียน

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
คําชี้แจง ขอใหนักเรียนเติมขอมูลลงในชองวาง หรือใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับ
ความเปนจริงของนักเรียน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ปจจุบันนักเรียนศึกษาอยูชั้น ป.4/……...เลขที…
่ ……โรงเรียน………………………………………….
สวนที่ 2 การทํากิจกรรมทางกายและการออกกําลังกายของนักเรียน
¸ ในการตอบแบบสอบถามสวนที่ 2 นี้ ขอใหนักเรียนนึกถึงการออกกําลังกายในความหมายตอไปนี้

การออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ซึ่งมักเปนกลามเนื้อ
แขน ขา หลัง เพื่อใหรางกายไดใชพลังงานที่มีอยู เชน การเดิน การกระโดด การวิ่ง เปนตน รวมไปถึง
การเลนกีฬา เชน วายน้ํา แบดมินตัน ขี่จักรยาน ฟุตบอล เปนตน รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการ เชน การ
เตนรํา นาฏศิลป การฝกศิลปะการปองกันตัว เปนตน ซึ่งตองทําอยางตอเนื่อง อยางนอยวันละ 30 นาที
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่อง √ ลงในชองที่ตรงกับการกระทําของนักเรียน
Ã ในรอบ 2 สัปดาหที่ผานมา นักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้บอยเพียงใด
กิจกรรมในชีวติ ประจําวัน

ไมเคย ทํา ทํา ทํา ทํา ทํา ทํา
ทํา
ทําเลย 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน ทุกวัน

1. ออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที
2. ทํากิจกรรมที่ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อย หรือ
มีเหงื่อ เชน ทํางานบาน วิ่งเลนกับเพื่อน
เดินระยะทางใกลแทนการใชรถ
3. อยูกับที่เปนเวลานานๆ เชน ดูโทรทัศน/
วีซีดี เลนเกม
4. ทํางานบานจนเหงื่อออก เชน กวาดบาน
ถูบาน
5. ดูโทรทัศน/วีซดี ี ติดตอกัน 2 ชั่วโมงขึ้นไป
6. วิ่งเลนกับเพื่อนในชวงพักเรียน
7. ชวยผูปกครองทํางานในครัว
8. นั่งอานหนังสือติดตอกัน 2 ชั่วโมงขึ้นไป
9. นั่งเลนเกมติดตอกัน 2 ชั่วโมงขึ้นไป
10. รับประทานอาหารขณะดูโทรทัศน/วีซีดี
11. เดินระยะทางใกลๆ แทนการใชรถ
Ã ในรอบ 2 สัปดาหที่ผานมา นักเรียนเลนกีฬาหรือทํากิจกรรมใดบางตอไปนี้ อยางนอยวันละ 30 นาที

(เลือกไดมากกวา 1 อยาง) ขอใหนักเรียนในเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับประเภทกีฬาหรือ
กิจกรรมที่นักเรียนกระทํา
เลนฟุตบอล
ขี่จักรยาน
กระโดดเชือก
ตีแบดมินตัน
วายน้ํา
บาสเก็ตบอล
วอลเลยบ อล
ปงปอง
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เดิน
วิ่ง
เตนแอโรบิค/เตนรํา
เทนนิส
ยูโด/เทควันโด
วิดพื้น
ซิท-อัพ
อื่นๆ (โปรดระบุ.............................................)

สวนที่ 3 การบริโภคอาหารของนักเรียน
¸ ในการตอบแบบสอบถามสวนที่ 3 นี้ ขอใหนักเรียนนึกถึงคําตางๆ ในความหมายตอไปนี้
½ 1. ผลไม หมายถึง ผลไมที่มีกากใยสูงแตใหพลังงานต่ํา เชน สม ชมพู กลวย สับปะรด
แตงโม ฝรั่ง แอปเปล เปนตน ซึ่งไมรวมถึงผลไมที่ใหพลังงานสูงหรือมีรสหวานมาก เชน ลําไย ทุเรียน
ขนุน เปนตน
» 2. ผัก หมายถึง ผักใบเขียวที่มีกากใยสูง เชน ผักคะนา ผักบุง ผักกาดขาว ผักกระเฉด
รวมทั้งผักประเภทหัว หรื อผล เช น แครอท กะหล่ําปลี ฟกทอง เปนตน รวมถึง ธัญญาพืช เชน ถั่ว
ขาวโพด ลูกเดือย เปนตน
µ 3. อาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ หมายถึง อาหารจานดวน เชน ไกทอด พิซซา
แฮมเบอรเกอร เฟรนซฟราย เปนตน รวมถึงขนมกรุบกรอบ ขบเคี้ยว เชน มันฝรั่งทอด ขาวเกรียบที่
บรรจุถุงหรือซอง เปนตน
4. ของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ หมายถึง ขนมที่มีรสหวาน เชน
ช็อกโกแลต ไอศกรีม ลูกกวาด/ลูกอม น้ําแข็งใสราดน้ําหวาน เปนตน ขนมปงที่มีรสหวาน เชน โดนัท
คุกกี้ เคก เครบญี่ปุน โตเกียว เปนตน ขนมไทยที่ทําจากกะทิและมีรสหวาน เชน ทองหยิบ ทองหยอด
ลอดชอง เปนตน รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน นมรสหวาน เปนตน

153
คําชี้แจง ขอใหนักเรียนใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน
และโปรดทําใหครบทุกขอ
» ในรอบ 2 สัปดาหที่ผานมา นักเรียนกินอาหารตอไปนี้บอยเพียงใด
อาหาร

ไมเคยกินเลย กินเปนบางวัน

1.
2.
3.
4.

ผัก หรือ ผลไม
อาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ
ของหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ
อาหารจานดวน เชน ไกทอด พิซซา แฮมเบอรเกอร
เฟรนซฟราย
5. ขนมหวาน เชน ไอศกรีม ช็อคโกแลต ลูกกวาด/ลูกอม
น้ําแข็งใสราดน้ําหวาน
6. น้ําอัดลม เชน เปบซี่ โคก แฟนตา มิรินดา
7. ขนมกรุบกรอบ ขบเคี้ยว เชน มันฝรั่งทอด ขาวเกรียบ
8. น้ําหวาน เชน ชาเย็น น้ําแดง โกโกเย็น นมรสหวาน
9. ขนมปงที่มีรสหวาน เชน โดนัท คุกกี้ เคก เครบญี่ปุน
โตเกียว
10. ผักประเภทหัว เชน แครอท ฟกทอง กะหล่ําปลี
11. ผลไม เชน มะละกอ ฝรั่ง แตงโม สม แอปเปล
12. ขนมไทยที่มีรสหวาน เชน ลอดชอง ทองหยิบ
ทองหยอด
13. ผักใบเขียว เชน ผักบุง ผักคะนา ผักกาดขาว
14. ธัญญาพืช เชน ถั่ว ขาวโพด ลูกเดือย
15. อื่นๆ (โปรดระบุ.........................................................)

¸……..ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม………¸

กินทุกวัน
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แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง
คําชี้แจง ขอใหทานเติมคําตอบลงในชองวาง หรือใสเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูบุตรที่ไดรับการสุม ใหตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้
1. ทานเปนผูปกครองของนักเรียน ชั้น ป.4/……เลขที…
่ …..โรงเรียน………………………………………..
2. นักเรียนในความปกครองของทานมีโรคประจําตัวหรือไม
ไมมี
มี (โปรดระบุ)……………………………………………………………………
3. ทานเคยใหบตุ รของทานทานวิตามินหรืออาหารเสริม เชน วิตามินรวม ซุปไกสกัด น้ํามันตับปลา หรือไม
ไมเคย
เคย (โปรดระบุชื่อการคา…………………………………………………………………………..)
ถาเคย ทานใหบุตรของทาน ทานวิตามินหรืออาหารเสริมดังกลาว เปนเวลานานเทาใด
โดยประมาณ................................................................................................................................
4. น้ําหนักของบิดา ………….กิโลกรัม

สวนสูงของบิดา……………….เซนติเมตร

5. น้ําหนักของมารดา ……….กิโลกรัม

สวนสูงของมารดา…………….เซนติเมตร

6. ประวัติการใหนมบุตรตั้งแตแรกคลอดของมารดานักเรียน
ไมไดเลี้ยงดวยนมแม
เลี้ยงดวยนมแมเปนเวลา 1 – 3 เดือน
เลี้ยงดวยนมแมเปนเวลา 4 เดือนขึ้นไป
7. ประวัติการเปนโรคเบาหวานของบิดามารดาของนักเรียน
บิดา
เปนโรคเบาหวาน
ไมเปนโรคเบาหวาน
ไมทราบวาเปนโรคเบาหวานหรือไม
มารดา
เปนโรคเบาหวาน
ไมเปนโรคเบาหวาน
ไมทราบวาเปนโรคเบาหวานหรือไม
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรมการปองกันโรคอวน
เพศ…………….
กําลังศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4/……..
คําชีแ้ จง
ขอใหนักเรียนตอบคําถามลงในชองวางดานลางนี้ตามความรูสึกที่แทจริงของนักเรียน แบบสอบถาม
นี้ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด และไมมีผลตอการเรียนของนักเรียนแตอยางใด แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ขอ
ในการตอบแบบสอบถามขอ 1 – 3 ขอใหความหมายของคําตางๆ ดังนี้
1. การออกกําลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ซึ่งมักเปนกลามเนื้อ
แขน ขา หลัง เพื่อใหรางกายไดใชพลังงานที่มีอยู เชน การเดิน การกระโดด การวิ่ง รวมไปถึงการเลนกีฬา
เชน วายน้ํา แบดมินตัน ขี่จักรยาน ฟุตบอล นอกจากนี้ยังรวมถึงการเขาชั้นเรียนเตนรํา หรือการฝกศิลปะ
การปองกันตัว ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตองทําอยางตอเนื่องอยางนอย 30 นาที และทําอยางสม่ําเสมอ
2. กิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อย หรือมีเหงื่อ หมายถึง กิจกรรมทางกาย
ในชีวิตประจําวันที่นอกเหนือจากการออกกําลังกาย ซึ่งทําในเวลาวาง หรือในบางโอกาสเทานั้น และมีผลทํา
ใหรางกายรูสึกเหนื่อย หัวใจเตนเร็วขึ้น หรือเหงื่อออก เชน ชวยพอแมทํางานบาน วิ่งเลนกับเพื่อน รดน้ํา
ตนไม เดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟท เดินแทนการใชรถ เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไมไดทําอยางสม่ําเสมอ
3. กิจกรรมอยูกับที่ หมายถึง การทําใหรางกายอยูทาเดิมเปนเวลานานๆ หรือทําใหรางกายมีการ
เคลื่อนไหวนอยมาก เชน การนั่งดูโทรทัศน นั่งเลนเกมคอมพิวเตอร นั่งอานหนังสือการตูน นั่งคุยโทรศัพท
นั่งหรือนอนฟงเพลง นั่งกินขนมขณะดูโทรทัศน เปนตน
1. ฉันรูสึกวา การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 30 นาที เปนการกระทําที่……………….
ความรูสึกดานบวก
1)……………………………………….
2)……………………………………….
3)……………………………………….
4)……………………………………….
5)……………………………………….

ความรูสึกดานลบ
1) ……………………………………….
2) ……………………………………….
3) ……………………………………….
4) ……………………………………….
5) ……………………………………….
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2. ฉันรูสึกวา การทํากิจกรรมในชีวติ ประจําวันที่ทําใหรางกายรูสึกเหนื่อยหรือมีเหงื่อ
เปนการกระทําที่………..
ความรูสึกดานบวก
1)……………………………………….
2)……………………………………….
3)……………………………………….
4)……………………………………….
5)……………………………………….

ความรูสึกดานลบ
1) ……………………………………….
2) ……………………………………….
3) ……………………………………….
4) ……………………………………….
5) ……………………………………….

3. ฉันรูสึกวา การทํากิจกรรมอยูกับที่เปนเวลานานๆ เปนการกระทําที่…………
ความรูสึกดานบวก
1)……………………………………….
2)……………………………………….
3)……………………………………….
4)……………………………………….
5)……………………………………….

ความรูสึกดานลบ
1) ……………………………………….
2) ……………………………………….
3) ……………………………………….
4) ……………………………………….
5) ……………………………………….
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ในการตอบแบบสอบถามขอ 4 – 6 ขอใหความหมายของคําตางๆ ดังนี้
1. ผลไม หมายถึง ผลไมที่มีกากใยสูงแตใหพลังงานต่ํา เชน มะละกอ ชมพู กลวย สับปะรด แตงโม
ฝรั่ง แอปเปล เปนตน ซึ่งไมรวมถึงผลไมที่ใหพลังงานสูงหรือมีรสหวานมาก เชน ลําไย ทุเรียน ขนุน เปนตน
2. ผัก หมายถึง ผักใบเขียวที่มีกากใยสูง เชน ผักคะนา ผักบุง ผักกาดขาว ผักกระเฉด รวมทั้งผัก
ประเภทหัวหรือผล เชน แครอท กะหล่ําปลี ฟกทอง เปนตน
3. อาหารจานดวน หมายถึง อาหารจําพวก ไกทอด ไสกรอก พิซซา แฮมเบอรเกอร ที่มักขายใน
หางสรรพสินคา หรือรานเปดบริการ 24 ชั่วโมง
4. ฉันรูสึกวา การกินผักและผลไมในปริมาณมาก เปนการกระทําที่…………
ความรูสึกดานบวก
1)……………………………………….
2)……………………………………….
3)……………………………………….
4)……………………………………….
5)……………………………………….

ความรูสึกดานลบ
1) ……………………………………….
2) ……………………………………….
3) ……………………………………….
4) ……………………………………….
5) ……………………………………….

5.
ฉันรูสึกวา การหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันเปนสวนประกอบ เชน ของทอด อาหารจานดวน
ขนมกรุบกรอบ เปนการกระทําที่………………..
ความรูสึกดานบวก
1)……………………………………….
2)……………………………………….
3)……………………………………….
4)……………………………………….
5)……………………………………….

ความรูสึกดานลบ
1) ……………………………………….
2) ……………………………………….
3) ……………………………………….
4) ……………………………………….
5) ……………………………………….
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6.
ฉันรูสึกวา การหลีกเลี่ยงการกินของหวาน เชน เคก ไอศครีม ช็อกโกแลต โดนัท และเครื่องดื่มที่มี
น้ําตาลเปนสวนประกอบจําพวก น้ําอัดลม น้ําหวาน เปนการกระทําที่………….
ความรูสึกดานบวก
1)……………………………………….
2)……………………………………….
3)……………………………………….
4)……………………………………….
5)……………………………………….

ความรูสึกดานลบ
1) ……………………………………….
2) ……………………………………….
3) ……………………………………….
4) ……………………………………….
5) ……………………………………….
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แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรคอวน (สําหรับนักเรียน)
เพศ…………….
กําลังศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4/……..
คําชีแ้ จง
ขอใหนักเรียนตอบคําถามลงในชองวางดานลางนี้ตามความเปนจริง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคอวนของนักเรียนเทานั้น ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด และไมมีผลตอการ
เรียนของนักเรียนแตอยางใด
1. กิจกรรมการออกกําลังกายที่นักเรียนทําเปนประจํา มีอะไรบาง
1) ………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………..……………………………………………………
3) …………………………………………………..……………………………………………………
4) …………………………………………………..……………………………………………………
5) …………………………………………………..……………………………………………………
2. นอกเหนือจากกิจกรรมที่เปนการออกกําลังกายในขอ 1 นักเรียนทํากิจกรรมอืน่ ๆ อีกหรือไมใน
ชวงเวลาวาง ซึ่งมีผลทําใหรา งกายเหนื่อย หรือมีเหงื่อ
1) ………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………..……………………………………………………
3) …………………………………………………..……………………………………………………
4) …………………………………………………..……………………………………………………
5) …………………………………………………..……………………………………………………
3. นักเรียนทํากิจกรรมอะไรบางทีม่ ีการเคลื่อนไหวของรางกายนอยมาก หรือรางกายอยูทา เดิมเปน
เวลานานๆ
1) ………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………..……………………………………………………
3) …………………………………………………..……………………………………………………
4) …………………………………………………..……………………………………………………
5) …………………………………………………..……………………………………………………
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แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรคอวนในเด็ก (สําหรับผูปกครอง)
คําชีแ้ จง
แบบสอบถามนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคอ ว นของเด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาเทานั้น ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด และไมมีผลตอการเรียนของนักเรียนและตอตัวผูปกครอง
แตอยางใด ขอใหทานตอบคําถามลงในชองวางดานลางนี้ตามความเปนจริง และขอขอบคุณเปนอยางสูง
1. กิจกรรมการออกกําลังกายที่ลูกของทานทําเปนประจํา มีอะไรบาง
1) ………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………..……………………………………………………
3) …………………………………………………..……………………………………………………
4) …………………………………………………..……………………………………………………
5) …………………………………………………..……………………………………………………
2. นอกเหนือจากกิจกรรมที่เปนการออกกําลังกายในขอ 1 ทานคิดวามีกิจกรรมอืน่ ๆ อีกหรือไมที่
ลูกของทานทําในชวงเวลาวาง แลวมีผลทําใหรา งกายเหนื่อย หรือมีเหงื่อ
1) ………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………..……………………………………………………
3) …………………………………………………..……………………………………………………
4) …………………………………………………..……………………………………………………
5) …………………………………………………..……………………………………………………
3. ลูกของทานทํากิจกรรมอะไรบางทีม่ กี ารเคลื่อนไหวของรางกายนอยมาก หรือรางกายอยูทาเดิม
เปนเวลานานๆ
1) ………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………..……………………………………………………
3) …………………………………………………..……………………………………………………
4) …………………………………………………..……………………………………………………
5) …………………………………………………..……………………………………………………

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย

ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542-2544
พ.ศ. 2536-2541

นางพัชรี ดวงจันทร
23 กรกฎาคม 2517
เชียงใหม
63 หมู 7 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ.รังสิต-นครนายก
ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
26120
อาจารย ระดับ 7
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถ.รังสิต-นครนายก ตําบลองครักษ
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
26120
ภม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล)
จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภบ. (เภสัชศาสตร) เกียรตินิยม
จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

