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      The purposes of this study were: 1) to  investigate the mothers’ knowledge about 
child obesity, mothers’ belief in child obesity, mothers’ self-health promotion, supports by 
schools and teachers for obesity prevention in children and mothers’ behaviors in preventing 
obesity of preschool children; 2) to compare mothers’ behaviors in preventing obesity of 
preschool children as classified by mothers’ level of education, working conditions, nutrition 
status, financial status of the family, family characteristics, number of children and different 
nutrition status of children; and 3) to clarify the mothers’ knowledge about child obesity, 
mothers’ belief in child obesity, mothers’ self-health promotion, supports by schools and 
teachers for obesity prevention in children as the predictors of mothers’ behaviors in 
preventing obesity of preschool children. The samples of this research included 280 mothers 
of children studying in the nursery level in schools under the supervision of Nakhon Pathom 
Municipality. The samples were derived by a stratified  random sampling. The instrument of 
the study was the questionnaire developed by the researcher. The data  was  analyzed  by  
percentage, arithmetic means, standard deviation (S.D.), t-test, One-Way ANOVA, and the  
Stepwise Multiple Regression Analysis.  
 
       The results revealed that: 
                   1. Knowledge of mothers about child obesity, mothers’ belief in child obesity, 
mothers’ self-health promotion, and mothers’ behaviors in preventing obesity of preschool 
children were in a moderate level. But, supports by schools and teachers for obesity 
prevention in children was at a high level.  
                   2. Preschool  children  obesity  prevention  behaviors  of  mothers  of  different 
education  levels  were  significantly  different  at  the  level  of  .05. 
                   3. Self-health promotion of mothers and supports by schools and teachers for 
obesity prevention in children predicted mothers’ behaviors in preventing obesity of preschool 
children at 41.3% with a statistical significant level of .05.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
       ปจจุบันสภาวะเศรษฐกจิและสังคมไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําให
วิถีชีวิตของคนไทยแตเดิมซ่ึงมีแตความเรยีบงาย  เปลี่ยนไปสูความเปนสังคมเมืองที่มีแตความเรงรีบ 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอแบบแผนการบริโภคอาหารของครอบครัว และเดก็ไทย
เปนอยางมาก   การบริโภคอาหารที่ตองอาศัยความรวดเร็วเพื่อความสะดวกตอการดาํรงชีพ  ทําให
เกิดคานยิมใหมในเรื่องการบริโภคอาหาร  ไดแก  อาหารจานดวน  อาหารสําเร็จรูปตาง ๆ  เขามามี
บทบาทอยางมากโดยเฉพาะกับเด็กไทย  ซ่ึงอาหารประเภทนี้ประกอบดวยแปง ไขมันและน้ําตาลสูง 
ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทําใหเดก็ไทย
มีการเคลื่อนไหวและออกกําลังกายนอยลง  ทําใหรางกายมีการสะสมของไขมันมาก  ผลกระทบที่
เห็นไดอยางชดัเจนคือ  เดก็ไทยเปนโรคอวนสูงขึ้น  และนอกจากนี้ยังพบวาพื้นฐานการเลี้ยงดใูน  
วัยทารก  วยักอนเรียน  และสิ่งแวดลอมในครอบครัวมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ
ใชพลังงานในชีวิตประจําวันของเด็กดวยเชนกัน  ซ่ึงผลเสียที่ตามมาคือเด็กเหลานีจ้ะเติบโตเปน      
ผูใหญที่เปนโรคอวนในอนาคต    

       องคการอนามัยโลก (World  Health  Organization : WHO)  ไดประกาศวาความอวน
ถือเปนโรคชนิดหนึ่ง   เนื่องจากพบวาความอวนเปนปจจัยเส่ียงที่ทําใหเกิดโรคเรื้อรังตางๆ มากมาย 
เชน โรคหลอดเลือดหวัใจ  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน   โรคขอเส่ือม  โรคมะเร็งบางชนิด   
ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยและอาจทําใหเสียชีวิตไดงาย(สุรัตน โคมินทร 
2530 : 100) โรคอวน หมายถึง  สภาพของรางกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการสะสมของไขมัน
จนมีปริมาณมากเกินพอดี  ถามีน้ําหนักมากกวาปกติ  ตั้งแต 10 เปอรเซ็นตขึ้นไป  จัดวามีน้ําหนกั
เกินปกติ  และถามากกวา 20 เปอรเซ็นตขึ้นไป  จึงจัดวาเปนคนอวน (สุชาติ  โสมประยูร  2523 : 64) 
โรคอวนในเดก็นอกจากจะสงผลกระทบทางดานรางกายแลว  ยังพบวามีผลกระทบทางดานจิตใจ
และสังคม  กลาวคือ เด็กอวนมักถูกลอเลียน  ทําใหขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองต่ํา   เกดิภาวะซึมเศรา   และแยกตวัออกจากสังคมในที่สุด    ซ่ึงในป พ.ศ.2540 ถือไดวาโรค
อวนเปนโรคทีร่ะบาดไปทัว่โลกทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา  จากรายงาน
ขององคการอนามัยโลกในป พ.ศ.2547  ประมาณการวา  ประชากรอยางนอย 300 ลานคนทั่วโลก
กําลังเผชิญปญหาโรคอวน  และมากกวา 1 พันลานคนมีภาวะน้ําหนกัเกิน  ในจํานวนนีเ้ปนเดก็อายุ
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ต่ํากวา 5 ป ถึง 17.6  ลานคน  ในประเทศอุตสาหกรรมไดเผชิญกับปญหาเด็กอวนที่ทวีความรุนแรง
ขึ้นมาตลอดครึ่งหลังของศตวรรษที่20 จากผลการสํารวจภาวะสุขภาพและโภชนาการของประชากร
ในประเทศสหรัฐอเมริกา   โดยการตรวจรางกาย  3  คร้ัง  ระหวาง ค.ศ.1963 - 1991  พบวา ความชกุ
ของโรคอวนในเด็กอายุ  6 - 11 ป  ในเด็กชายเพิ่มจากรอยละ  5.2  เปนรอยละ 11  ในเดก็หญิงเพิม่
จากรอยละ 5.2  เปน  10.7   สวนในกลุมอายุ  12 - 17 ป  ความชกุของโรคอวนในเด็กชายเพิ่มจาก
รอยละ 5.2  เปน  12.8   ในเด็กหญิงเพิ่มจากรอยละ 5.2  เปน  8.8  คาดวาในปจจุบันจาํนวนเด็กอวน
เพิ่มขึ้นเปนกวารอยละ 15     ประเทศอังกฤษก็เชนกนั  ในระหวาง  ค.ศ. 1995 - 2002  ความชกุของ
โรคอวนในเดก็อายุ  2 - 15 ป  ในเด็กชายเพิ่มจากรอยละ 3  เปนรอยละ 6  สวนในเด็กหญิงเพิ่มจาก
รอยละ 5  เปนรอยละ 9    ในประเทศออสเตรเลีย  เดก็ 1 ใน 5  มี น้ําหนกัเกนิหรือเปนโรคอวน     
ในชวง 10 ป  จากป ค.ศ. 1985 - 1995   เดก็อายุ 7 - 15 ป อวนเพิ่มเปน 3 เทา  และมีน้าํหนักเกินเพิ่ม
เปน 2  เทา  หากยังไมมกีารแกไขคาดวาในป 2020 เด็กรอยละ 50 จะมีน้ําหนกัเกนิหรือเปนโรคอวน    
สวนประเทศในทวีปเอเชยี  ขอมูลจากการศึกษาหลายชิน้ชี้วา รอยละ 5 - 9 ของเด็กในเมืองใหญของ
เอเชียเผชิญกับโรคอวน   เนือ่งจากการปฏรูิปเศรษฐกิจทีด่ําเนินมาตลอด 20 ปที่ผานมา ประกอบกบั
นโยบายใหมีลูกคนเดยีว  ทําใหความชกุของเด็กอวนในประเทศจนีเพิ่มสูงขึ้น  จากรายงานของ
สถาบันสุขภาพเด็กในเซี่ยงไฮ  พบวา  เด็กอายุ 3 - 6 ป  เปนโรคอวน รอยละ 8   และรายงานใน
ประเทศคูเวต ป พ.ศ. 2541  จากการสุมสํารวจแบบภาคตัดขวาง  ตวัอยางจากศูนยสุขภาพแมและ
เด็กและโรงเรียนอนุบาลในทองถ่ิน  โดยอาศัยเกณฑน้าํหนักตามเกณฑสวนสูง(สูงกวาคามัธยฐาน
เปน2 เทาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เทาถือวาอวน)  พบวาเด็กกอนวัยเรียนในประเทศคูเวตเปน
โรคอวน  รอยละ 8.2  และแนวโนมของน้าํหนักไดเพิ่มขึน้มากกวาในชวง 10 ปที่ผานมา   ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต  การสํารวจเด็กนกัเรียนอายุ 7 -12 ป จํานวน 440,092 คน  ในประเทศสิงคโปร  
ระหวางป พ.ศ. 2510 - 2536  พบวาความชุกของโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนไดเพิ่มขึ้นถึง 3 เทา  
จากรอยละ 1.8 เปนรอยละ 5.3 (Chay  OM  2000 : 284)   
       สําหรับในประเทศไทยเคยประสบปญหาเด็กขาดสารอาหารหรือภาวะทุพโภชนาการ  
โดยเฉพาะการขาดพลังงานและโปรตีนมานานหลายป ซ่ึงภาวะโภชนาการถือเปนตัวบงชี้สําคัญของ
ทางสาธารณสุขที่แสดงถึงภาวะสุขภาพของประชากรวยัเด็ก  เพราะภาวะโภชนาการของบุคคลเปน   
พื้นฐานสําคัญที่สุดของพัฒนาการทุกดาน   แตในปจจบุันสถานการณเปลี่ยนไป  พบวาเดก็ไทยเริ่ม
ประสบภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวนมากขึ้นอยางรวดเรว็ในทกุกลุมอายุ  โดยเฉพาะเดก็ในเขต
เมืองและกําลังขยายตวัเขาไปในเขตชนบท  ซ่ึงเปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 และ 9 ไดกําหนดภาวะโภชนาการเกินในเดก็ ไมเกินรอยละ10  แตจากขอมลูผลการสํารวจ
ภาวะโภชนาการของประชากรไทยในป พ.ศ.2529 , พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2540  พบอัตราความชุก
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ภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวนในเดก็  รอยละ 10.9 , 15.5  และ 15.6  ตามลําดับ (สาธร  ธนมิตต 
2543 : 27 - 29)  นอกจากนี้  เมื่อเปรียบเทียบการสํารวจภาวะสุขภาพประชากรไทยในป พ.ศ. 2539 - 
2540 กับการสาํรวจในโครงการวิจยัพัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทยในป พ.ศ.2544  พบวา  เดก็
กอนวยัเรียนอวนจากรอยละ 5.8  ในการสาํรวจป พ.ศ. 2539 - 2540  เปนรอยละ 7.9  ในการสํารวจป 
พ.ศ. 2544  หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 36  ในระยะเวลาเพยีง 5 ป   ในขณะที่เด็กวัยเรียน  อายุ 6 - 13 ป  
สัดสวนเดก็อวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.8   ในการสํารวจป พ.ศ. 2539 - 2540  เปนรอยละ 6.7  ในการ
สํารวจป พ.ศ. 2544 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.5  ในระยะเวลา 5 ป (ลัดดา  เหมาะสุวรรณ  2548 : 35) 
       จากขอมูลดังกลาวขางตน  ช้ีใหเหน็วาอัตราชุกของการเปนโรคอวนในกลุมเดก็กอนวยั
เรียนและเดก็วยัเรียนอยูในอตัราที่สูง  และคาดวาจะมแีนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป  สงผลทําใหเกิด
ปญหาสุขภาพในระยะยาวได  เนื่องจากพบวาเดก็ที่เปนโรคอวนตั้งแตอายุ 6 ป เมื่อเติบโตเปนผูใหญ
จะมีโอกาสเปนโรคอวน  รอยละ  25  และหากอายุ  12 ป  โอกาสที่จะเปนโรคอวนสูงถึงรอยละ 75  
นับวาเปนอันตรายอยางยิง่    ดังนั้น  การปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็ จึงเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ
มากกวาการปลอยใหเด็กอวนแลวจึงรักษา (สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล และจันทราภรณ  เคียมเส็ง  2545 : 
10)   รวมทัง้ยังเปนการแกปญหาที่ถูกตองเหมาะสมทัง้ตอตัวเดก็เองและประเทศชาติในระยะยาว
ดวย โดยเฉพาะในเด็กกอนวัยเรียนซ่ึงถือเปนชวงของการวางรากฐานของการพัฒนาการที่จะเตบิโต
เปนผูใหญที่มคีุณภาพตอไปในอนาคต  นอกจากนี้ยังตรงกับแนวคิดในการดําเนนิงานดาน
สาธารณสุขเกี่ยวกับระบบสขุภาพเชิงรุก ซ่ึงไดเนนการสงเสริมสุขภาพของประชาชนดวยการสราง
เสริมสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ และเพื่อเปนการปองกันปญหาสุขภาพอยางเปนระบบ ซ่ึง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  (พ.ศ.2545 - 2549)  ที่มุงเนนการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ซ่ึงครอบคลุมถึงการมีสุขภาพ
ที่ดีปราศจากโรคและการเจบ็ปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ  มีสภาวะรางกายที่เจริญอยางเหมาะสม
ตามวัย โดยมีน้ําหนกัในระดับที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่ไดกําหนดไว ไมผอมหรืออวนจนเกินไป 
อันจะกอใหเกดิปญหาเรื้อรังอยางมากมายตามมา (พรฑติา ชัยอํานวย  2545 : 2)    

       มารดามีบทบาทสําคัญในการเลี้ยงดูบตุรและเปนบุคคลที่ใกลชิดกบับุตร ซ่ึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอพัฒนาการของเดก็  รวมทั้งยังมคีวามสําคัญตอการปองกันการเกิดโรคภัยของ
บุตรได  โดยเฉพาะบุตรกอนวัยเรียน  ภัสสร  ลิมานนท  และคณะ (2538  : 42) ไดศึกษาขอมูลการ
เล้ียงดูเดก็ของครอบครัวไทย  พบวามารดารอยละ 90  ทาํหนาที่ดแูลบุตรอายุ 0 - 3 ป  ดวยตนเอง  
สวนการดแูลบุตรอายุ 3 - 10 ป มารดาในเขตชนบทรอยละ 79.1  และมารดาในเขตเมืองรอยละ 75.1 
เปนผูดูแล   กศุล  สุนทรธาดา (2542 : 48)  ศึกษารวบรวมงานวิจัย 4 ภาค  ของประเทศไทย  พบวา
ในครอบครัวเดี่ยวที่มีพอ แม ลูก อยูดวยกันพรอมหนานัน้เด็กจะมีแมเปนผูเล้ียงดูหลัก   นอกจากนัน้
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จากการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะอวนในเด็กกอนวยัเรียน  พบวา   ผูปกครองโดยเฉพาะมารดา
ซ่ึงเปนผูที่ดูแลเด็กอยางใกลชิดเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ และมีอิทธพิลที่สงผลใหเกิดโรคอวนในเด็ก
เนื่องจากมารดามีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพของบุตร  ทั้งในภาวะการเจบ็ปวย  และสภาวะสุขภาพดี
เปนสิ่งแวดลอมในชีวติประจําวันของบุตร  การที่บุคคลในครอบครัวสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคอยางเหมาะสมยอมเกดิจากแบบแผนการดําเนินชวีติของครอบครัวที่เหมาะสม (รุจา  ภูไพบูลย 
2541 : 25) ดังนั้นมารดาจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอบุตรกอนวยัเรียนในเรื่องสุขภาพ  พลานามัย 
เพราะมารดาตองใหการดแูลอยางใกลชิด  เพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดแีกบุตร 
       ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนของมารดานั้น  ยอมขึ้นอยูกบัปจจัย
หลายประการ ซ่ึงเปนปจจยัที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกตัวมารดา ซ่ึงความรูเกี่ยวกับโรคอวนใน
เด็กของมารดานั้นก็มีความสําคัญ เนื่องจากความรูเปนปจจยัพื้นฐานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและคอนขางถาวร (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  และสวิง  สุวรรณ  2536 : 16)  
ความรูทําใหบคุคลรูจักคิด  พิจารณา  ตดัสินใจแกปญหาตาง ๆ ตลอดจนความคิดสรางสรรคในการ
ที่จะปฏิบัติพฤติกรรม (จนิตนา  ยูนิพันธ  2534 : 2)   การมีความรูที่ถูกตองเหมาะสมจะทําใหทราบ
วาจะตองปฏิบัติอยางไร  และจะตองสามารถปฏิบัติไดจริง  จากการศึกษาของเอปสตีน (Epstein 
1990, อางถึงใน  กจิติยา รัตนมณี  2547 : 36) ซ่ึงทําการวิจัยในเด็กที่มภีาวะอวน  จํานวน 21 คน โดย
ใชหลักการควบคุมอาหารรวมกับการพบและใหความรูแกมารดาเปนระยะ พบวา เด็กอวนสามารถ
ลดปริมาณของพลังงาน ไขมัน  และคารโบไฮเดรตที่ไดรับจากอาหารอยางมีนัยสําคญั  จะเหน็ไดวา
การมีความรูความเขาใจของมารดาอยางเพยีงพอถึงอันตรายของโรคอวนแลวยอมสามารถปองกัน
การเกิดโรคอวนในเด็กได 
       นอกจากความรูเกีย่วกับโรคอวนในเดก็แลว   ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา  
ยังเปนปจจัยทีสํ่าคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากความเชื่อและคานิยมของสังคมไทยที่เชื่อวาภาวะ
อวนเปนสิ่งทีบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพดี  รางกายสมบรูณแข็งแรง  แสดงถึงฐานะร่ํารวย  อยูดีกนิด ี 
ซ่ึงจากการศึกษาของ คอรนเนอร (Konner  1987 : 77,  อางถึงใน อาภรณ รัตนวิจิตร 2533 : 3) พบวา
คนในประเทศดอยพัฒนา มักชอบใหน้ําหนักเกนิมาตรฐานเนื่องจากจะแสดงถึงความอยูดีกนิดี  มี
ฐานะร่ํารวย  ความสวยงาม   จากความเชื่อและคานิยมดังกลาวจึงถูกถายทอดกันมา  สงผลใหบิดา
มารดาหรือผูใหญในครอบครัวเล้ียงดูบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวใหอวน ดังนั้น เด็กอวนจงึ
ดูจะเปนสัญลักษณของความสมบูรณและมีพลานามัย   มองดูนารักกวาเด็กที่มีรางกายผอม  ใคร ๆ ก็  
ช่ืนชมกับความอวนของเดก็  พอแมมีความสุขที่เห็นลูกอวนขึน้  และพยายามใหอาหารมาก ๆ 
เพื่อใหเด็กอวน  เพราะเห็นวายิ่งอวนกย็ิ่งดูนารัก (เทวี  รักวานิช  2536 : 1)  ความเชื่อเหลานี้เปนสิ่ง
หนึ่งที่มีสวนสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็ก  โดยเฉพาะความเชือ่ของมารดาตอภาวะอวนใน
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เด็ก  ถามารดามีความเชื่อทีไ่มถูกตองก็จะทําใหสงผลถึงภาวะโภชนาการของเด็กได   จึงนาจะเปน
อีกปจจยัหนึ่งที่มีสวนในการเกิดพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนขึน้ได 
       การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดาเปนปจจยัสําคัญอีกประการหนึ่ง  เนื่องจากการ       
สงเสริมสุขภาพเปนองคประกอบที่สําคัญมากในการพัฒนาสุขภาพของบุคคล  และเปนการกระทํา
เพื่อการปองกนัปญหาทางดานสุขภาพ  ในฐานะที่มารดาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอบตุรจึงจําเปนที่
มารดาตองมีการสงเสริมสุขภาพที่ดีของตวัมารดาเองกอน  หากมารดามีการสงเสริมสุขภาพตนเองที่
ดีแลวยอมจะสงผลใหมีการปฏิบัติการปองกันการเกิดโรคอวนในบุตรกอนวยัเรียนไดดียิ่งขึน้ดวย 
สมชาย  ดุรงคเดช  (2544 : 76)  กลาววา  ปฏิสัมพันธภายในครอบครัวเปนสิ่งที่กําหนดแบบ
แผนการบริโภคอาหาร  เด็กมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการมีกจิกรรม
การออกกําลังกายเหมือนผูเล้ียงดู  หากบิดามารดามีน้าํหนักเกิน  เด็กจะมีโอกาสน้ําหนักเกินได
เชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วรรณวิมล  กิตติดิลกกุล (2536 : บทคัดยอ)  พบวา  ภาวะ
โภชนาการของมารดามีผลตอภาวะโภชนาการของบุตร  โดยเฉพาะมารดาที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน
มีแนวโนมที่จะมีบุตรอวนไดเปน 3 เทาของมารดาที่มีภาวะโภชนาการปกติ     นอกจากนั้น  วาณี  
แมนยํา   (2545 : 5)  ยังกลาววา  มารดามบีทบาทสําคัญตอการบริโภคอาหาร  และการใชพลังงาน
ในชีวิตประจําวันของบุตร  ทั้งในเรื่องการการจัดเตรยีมอาหารใหแกเด็ก  การปลูกฝงพฤติกรรมการ
บริโภคและพฤติกรรมการออกกําลังกายแกเด็ก  ถามารดามีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การ   ออกกาํลังกายที่ไมถูกตอง  กจ็ะสงผลใหเด็กเกิดภาวะอวน  และเติบโตเปนคนอวนตอไป  
ดังนั้นเมื่อมารดา ซ่ึงเปนผูใกลชิดและสามารถวางรากฐานดานประสบการณ ตลอดจนถายทอด
ลักษณะนิสัยการดูแลสุขภาพใหกับบุตรได  การปฏิบัติของมารดายอมถายทอดไปถึงตัวบุตร  เปน
วิถีชีวิตตามการถายทอดกันมา    การสงเสริมสุขภาพของตนเองที่ดทีี่ติดตัวมารดามานั้น  ยอมจะ
นํามาถายทอด  ส่ังสอนบุตร  รวมถึงใหการดูแลบุตรได  ซ่ึงจะเปนผลใหบุตรมีสุขภาพอนามยัที่ดี
ตอไป  ดังนั้น  การที่มารดาจะมีพฤติกรรมในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนไดนัน่  
ยอมขึ้นอยูกับการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดาดวยเชนกัน 
       โรงเรียนและครูมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็กเปนอยางมาก ซ่ึงเปนสถานที่ที่เปน
แบบอยางของสิ่งแวดลอมและรูปแบบของพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม  เพราะเด็กในปจจุบนัมี
ชีวิตอยูในโรงเรียนเปนเวลาวนัละหลายชัว่โมงและหลายป   โรงเรียนและครูมีหนาทีสํ่าคัญ  ไดแก  
การสอนใหความรู  และทักษะในการดํารงชีพ  อบรมสั่งสอนใหมีจรรยามารยาทอนัดีงาม  และเปด
โอกาสใหเดก็ไดใกลชิดสังสรรคกับเพื่อนๆเปนระยะเวลานานทําใหมีโอกาสไดเรียนรูแบบแผนทาง
สังคมไดมากขึน้ โรงเรียนและครูนับไดวาเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการใชพลังงานในชวีิตประจําวนัของนกัเรียนเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากการที่เด็กตอง
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ใชชีวิตอยูในโรงเรียนเปนเวลาอยางนอยวนัละ 8 ช่ัวโมง สัปดาหละ 5 วัน  ปละ 8 เดือน (ลัดดา  
เหมาะสวุรรณ 2548 : 42)  ทาํใหเดก็ตองรับประทานอาหารที่โรงเรียนและมีกจิกรรมการใชพลังงาน
ในโรงเรียนคอนขางมาก การพัฒนาสุขภาพของเดก็นักเรยีนจึงควรที่จะตองอาศัยการจัดโครงการ
โภชนาการในโรงเรียน  นอกจากนี้การสอนสุขศึกษาและพลศึกษายังมแีนวโนมจะชวยพัฒนาภาวะ
โภชนาการของนักเรียนไดดขีึ้น (Wolf  1990, อางถึงใน  วชัรี   หิรัญพฤกษ  2548 : 46)  จาก
การศึกษาของ อุรุวรรณ แยมบริสุทธิ์ และคณะ (2536 : 159)  พบวา  การจดับริการอาหารใน
โรงเรียน       มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารของเด็ก  สอดคลองกับการศึกษาของชูจนัทร  จนัทรมา 
(2539 : 93)    พบวา  การสงเสริมจากโรงเรียนในการจัดอาหารกลางวันมีความสัมพันธกับภาวะ
โภชนาการของนักเรียน    นอกจากนีก้ารศกึษาของเรยโนลดและคณะ (Reynold  et  al.  2000 : 185)  
พบวาการจดักจิกรรมสอดแทรกเนื้อหาทางดานโภชนาการในชั้นเรียนคอนขางประสบความสําเร็จ  
หากมีการ จัดสภาพแวดลอมที่ดีภายในโรงอาหารของโรงเรียนก็จะมีสวนสงเสรมิใหเดก็นกัเรยีน
รับประทานผักและผลไมเพิม่ขึ้นได   จากการศกึษาวิจยัที่ผานมาจะเห็นไดวาปจจัยในเรื่องการ
สนับสนุนจากโรงเรียนและครูมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็กนกัเรียน จะเหน็วา
โรงเรียนและครูมี สวนในการสงเสริมสุขภาพและปองกันการเกิดโรคในเด็กไดเปนอยางดี  ดังนั้น
การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครูจงึนาจะมีผลตอ
พฤตกิรรมของมารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนได 
       จังหวดันครปฐม  เปนอีกจังหวัดหนึ่งในภาคกลางทีป่ระสบปญหาภาวะโภชนาการเกิน
หรือโรคอวนในเด็กเชนเดยีวกัน  จากรายงานการเฝาระวงัภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน
ของเด็กวยัเรียน  ของโรงเรียนทุกสังกดัในจังหวัดนครปฐม   ของกลุมงานสงเสริมสุขภาพ  สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลนครนครปฐม  ในป พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549  พบอัตรา
ความชุกภาวะโภชนาการเกนิหรือโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน  รอยละ 8  และ 9.7  ตามลําดับ  และ
จากการศึกษาอัตราความชุกภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครปฐม  รวมทั้งหมด  5  โรงเรียน  ในป พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549   พบวา   โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดพระงาม (สามคัคีพิทยา)  มีอัตราความชุกของโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน  เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 1.48  เปนรอยละ 3.7   ในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมคัรพลผดุง)  มีอัตราความชุก
ของโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน  เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.88  เปนรอยละ  9.31   ในโรงเรียนเทศบาล 3 
(สระกระเทยีม) มีอัตราความชุกของโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน เพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.26 เปน     
รอยละ 9.09   ในโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)   มีอัตราความชุกของโรคอวนในเดก็กอน
วัยเรียน  เพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.77  เปนรอยละ  8.59   และในโรงเรียนเทศบาล 5 วดัพระปฐมเจดีย   
มีอัตราความชุกของโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียน  เพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.8 เปนรอยละ 7.96  จากขอมลู
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ดังกลาวชีใ้หเห็นถึงอัตราความชุกของโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนที่มแีนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป   
ดังนั้น  ผูวิจยัไดตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทของมารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก
ใหกับบุตรกอนวัยเรียน  ซ่ึงโรคอวนในเดก็เปนสิ่งที่สามารถปองกันได   จึงสนใจจะศึกษาปจจยัที่ 
สงผลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครปฐม  โดยมีแนวทางการศึกษาถึงปจจัยทั้งภายในและภายนอกตวับุคคล เพราะ
นอกจากจะเปนการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลแลว     ยังสอดคลองกับการศึกษาในสาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน  ซ่ึงเปนสาขาที่เนนการคนหาปญหา และพยายามหาแนวทางใหความชวยเหลือโดย
มีหลักการที่สําคัญ คือ การปองกันและการสรางพลังอํานาจในตัวบุคคลและสังคม  เพื่อใหบุคคล
สามารถดําเนินชีวิตที่ปกติตอไปได (กานดา  พูพุฒ  2545 : 2 - 3)   ทั้งนี้ยังสามารถนําผลการศึกษา
ใชเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติในการสนับสนุนใหมารดามีพฤติกรรมในการปองกันการเกิด
โรคอวนใหกบับุตรกอนวยัเรียน และเปนแนวทางพัฒนางานในเชิงปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก
กอนวยัเรียน  สําหรับหนวยงานและบุคลากรสาธารณสุขรวมทั้งผูที่มีสวนเกีย่วของทุกฝาย  รวมถึง
ไดพัฒนาคณุภาพชีวิตของเดก็ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา  ความเชื่อตอภาวะอวนใน
เด็กของมารดา    การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู  และพฤตกิรรมของมารดาในการปองกนัการเกิดโรคอวน
ในเดก็กอนวยัเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
       2.   เพื่อเปรียบเทียบพฤตกิรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัย 
เรียน ในโรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก ระดับการศกึษา    
สภาพการทํางาน    ภาวะโภชนาการของมารดา   ภาวะการเงินของครอบครัว    ลักษณะครอบครัว   
จํานวนบุตร   และภาวะโภชนาการของบุตร 
       3. เพื่อศึกษาความรูเกีย่วกับโรคอวนในเด็กของมารดา  ความเชือ่ตอภาวะอวนในเด็ก
ของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา   การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกดิ
โรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครู เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกนั
การเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
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ปญหาของการวิจัย 
       1. ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา  
การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กจากโรงเรียนและครู และพฤตกิรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัย
เรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  อยูในระดับใด 
       2.  มารดาที่มีระดับการศกึษา   สภาพการทํางาน   ภาวะโภชนาการของมารดา  ภาวะ
การเงินของครอบครัว  ลักษณะครอบครัว  จํานวนบุตร และภาวะโภชนาการของบุตรแตกตางกนัมี
พฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียน  แตกตางกันหรือไม  อยางไร 
       3. ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา  
การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กจากโรงเรียนและครู   เปนปจจยัทีส่ามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิด
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนไดหรือไม  อยางไร   
 
สมมุติฐานการวิจัย 
       1.  มารดาที่มีระดับการศกึษาแตกตางกนัมีพฤติกรรมในการปองกนัการเกิดโรคอวนใน 
เด็กกอนวยัเรียนแตกตางกัน 
       2.  มารดาที่มีสภาพการทํางานแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวน 
ในเดก็กอนวยัเรียนแตกตางกัน 
       3.  มารดาที่มีภาวะโภชนาการแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวน 
ในเดก็กอนวยัเรียนแตกตางกัน 
       4.  มารดาที่มีภาวะการเงนิของครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิด
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนแตกตางกัน 
       5.  มารดาที่มีลักษณะครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวน 
ในเดก็กอนวยัเรียนแตกตางกัน 
       6.  มารดาที่มีจํานวนบุตรแตกตางกนัมพีฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็ 
กอนวยัเรียนแตกตางกัน 

7.   มารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรค 
อวนในเดก็กอนวัยเรียนแตกตางกัน 
       8. ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา  
การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา   การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
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เด็กจากโรงเรียนและครู  เปนปจจัยทีส่ามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิด
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
       ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยสนใจศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของมารดาในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน  จึงกําหนดขอบเขตการวจิัย  ดังนี ้
       1.  ขอบเขตดานประชากร  ประชากรทีใ่ชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ไดแก  มารดาของเด็ก
ที่มีภาวะโภชนาการสมสวน  ทวม  และอวน  ซ่ึงกาํลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2         
ปการศึกษา 2549  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  จํานวน 5 โรงเรียน  คือ โรงเรียน      
เทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  โรงเรียน   
เทศบาล 3 (สระกระเทยีม)  โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  และโรงเรียนเทศบาล 5 วดั    
พระปฐมเจดีย     ทั้งนี้มารดาตองพักอาศยัอยูกับบตุรเปนประจําและมบีทบาทเปนผูเล้ียงดูบุตรเอง
เปนหลัก  จํานวน  928 คน  โดยการสอบถามขอมูลจากครูประจําชั้นระดับอนุบาล  ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครปฐม   จํานวน  5  โรงเรียน   เมื่อเดือนธันวาคม  2549        
       2.  ขอบเขตดานกลุมตวัอยาง   กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก มารดาของเด็ก
ที่มีภาวะโภชนาการสมสวน  ทวม  และอวน  ซ่ึงกาํลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2        
ปการศึกษา 2549  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม   รวมทั้งหมด 5 โรงเรียน    ทั้งนี้มารดา
ตองพักอาศัยอยูกับบุตรเปนประจําและมีบทบาทเปนผูเล้ียงดูบุตรเองเปนหลัก โดยมีกลุมตัวอยาง  
จํานวน  280  คน    กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane 1988, อางถึง
ใน  พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 284-285)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ยอมใหคลาดเคลื่อนได
รอยละ 5   สุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified  Random  Sampling)  ตามสัดสวนของโรงเรียนและ
ระดับชั้นเรยีน  
       3.  ขอบเขตดานตวัแปร 

3.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
                    3.1.1  ขอมูลสวนบุคคล    ประกอบดวย 

    -  ระดับการศึกษา 
    -  สภาพการทํางาน 
    -  ภาวะโภชนาการของมารดา 
    -  ภาวะการเงินของครอบครัว 
    -  ลักษณะครอบครัว 
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             -  จํานวนบุตร 
    -  ภาวะโภชนาการของบุตร 

                    3.1.2  ความรูเกีย่วกับโรคอวนในเดก็ของมารดา 
   3.1.3  ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา 
   3.1.4  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
   3.1.5  การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จาก 

โรงเรียนและครู 
             3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤตกิรรมของมารดาในการปองกนัการเกดิโรคอวนใน
เด็กกอนวยัเรียน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
       1. พฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน  หมายถึง  
การแสดงออกหรือการปฏิบัติของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนแกบุตรกอนวัยเรียน ที่เรียน
อยูในระดับชัน้อนุบาล  ใน  3  ดาน  ดังนี ้
             1.1  ดานการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง  หมายถึง  การแสดงออกหรือ
การปฏิบัติของมารดา ที่เปนการสนับสนุนใหบุตรมีพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารที่มี
คุณคาและมีปริมาณที่เหมาะสมกับสภาวะรางกาย  เพื่อมิใหรางกายไดรับพลังงานจากอาหารมาก
เกินไปจนเกิดโรคอวน   ซ่ึงประกอบดวย  การเลือกชนดิของอาหาร   ความถี่ในการบริโภคอาหาร   
และการปฏิบตัิตนในการรับประทานอาหาร 
             1.2  ดานการสงเสริมการใชพลังงานในชวีิตประจําวันใหมากขึ้น  หมายถึง  การ
แสดงออกหรอืการปฏิบัติของมารดา ที่เปนการสนับสนุนใหบุตรไดทํากิจกรรมตางๆที่เปนการ
เคล่ือนไหวรางกายเพื่อใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกต ิ  ในชวงเวลานอกเหนือจากการเรียน  ซ่ึง
ประกอบดวย  การทํากิจกรรมประจําวนั   เชน   การเลน   การชวยทํางานบาน   การทํางานอดิเรก    
และการออกกาํลังกาย  เชน  วายน้ํา  กระโดดเชือก  เตนแอโรบิค 
             1.3  ดานการตรวจสขุภาพ  หมายถึง   การแสดงออกหรือการปฏิบัติของมารดาที่
เปนการดแูลรักษาสุขภาพของบุตร   เพื่อใหบุตรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณและมภีมูิคุมกันโรค  ซ่ึง
ประกอบดวย การตรวจสุขภาพ  การรับวคัซีนปองกันโรค และการรักษาการเจ็บปวย รวมถึงการที่
มารดาไดมีการติดตามหรือใหความสนใจชั่งน้ําหนกัและวดัสวนสูงของบุตรเปนระยะ 
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       2.  ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา  หมายถึง  ความรู  ความเขาใจของมารดา
เกี่ยวกับโรคอวนในเดก็  ซ่ึงประกอบดวย  การประเมินภาวะอวน  สาเหตุการเกิดโรค  โอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรค   ผลกระทบและโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้น    
       3.  ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา   หมายถงึ   ความนึกคดิ  หรือความเขาใจที่
ไมถูกตองของมารดาที่มีตอภาวะอวนในเดก็  เชน  เชื่อวาเดก็อวนเปนเด็กที่มีสุขภาพดี  มีพลามัย
สมบูรณ    เด็กอวนเปนเด็กนารัก 
       4.  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา  หมายถึง  การปฏิบัติตนของมารดา  ที่กระทํา 
หรืองดเวนการกระทํา  เพื่อใหสุขภาพของตนแข็งแรง  ปราศจากความเจ็บปวย  และสามารถดําเนนิ
ชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข  เปนกิจกรรมที่มารดากระทําจนเปนแบบแผนการดําเนินชวีิต ใน       
3  ดาน   ดังนี ้
             4.1  ดานการบริโภคอาหาร  หมายถึง  การปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหารใน
ชีวิตประจําวันใหมีประโยชน  เหมาะสมกบัวัยและความตองการของรางกาย   รวมทัง้การหลีกเลี่ยง
อาหารและเครือ่งดื่มที่ทําลายสุขภาพ 
             4.2  ดานการออกกําลังกาย   หมายถึง  การปฏิบัติในการเคลื่อนไหวรางกาย  ทําให
รางกายไดใชแรงงานหรือกําลังงาน   การใชกลามเนื้อ  การเลนกีฬาชนดิตาง ๆ   ที่นอกเหนือไปจาก
กิจกรรมในชีวติประจําวนั เพื่อสรางสมรรถภาพและความแข็งแรงของรางกาย หรือเพื่อการพักผอน  
และชวยปองกนัการเกดิโรค 
             4.3  ดานการใชระบบบริการทางสุขภาพ  หมายถึง  การปฏิบัติในการดแูลสุขภาพ
ตนเอง  โดยการใชประโยชนจากระบบบริการดานสุขภาพ   ไดแก  การตรวจสุขภาพรางกายทัว่ไป  
การขอคําปรึกษาแนะนําทางสุขภาพ   การรับบริการตรวจรักษาโรค 
       5.  การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 
หมายถึง การที่มารดาไดรับคําแนะนําและการชวยเหลือสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวน
ในเดก็จากโรงเรียนและครู   ใน  3  ดาน  ดงันี้ 
             5.1  การตรวจสุขภาพ  หมายถึง  การประเมินภาวะสุขภาพของเด็ก  มีการตดิตาม 
ช่ังน้ําหนกัและวดัสวนสูงเดก็เปนระยะ  รวมทั้งบันทึก และมีการรายงานผลไปยังผูปกครอง 
             5.2  การสงเสริมดานโภชนาการ หมายถึง การสนับสนุนใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนตอรางกาย    การจัดอาหารกลางวันใหเดก็โดยมีผักทุกมื้อ  มีผลไมเปนของวาง  
จัดบริการน้ําดืม่แกเดก็   รวมทั้งควบคุมการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มที่ไมเปนประโยชน เชน 
ขนมกรุบกรอบ  และน้ําอัดลม 
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             5.3  การสงเสริมการออกกําลังกาย  หมายถึง การสนับสนุนใหนักเรียนไดมกีจิกรรม 
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  เพิ่มโอกาสในการเคลื่อนไหวรางกายและออกกําลังกายในโรงเรียน 
โดยการจดัเตรยีมสถานที่และอุปกรณไวใหเด็กทํากิจกรรม  และเพิ่มชั่วโมงการทํากิจกรรมใหมาก
ขึ้นแตเดิม  และทําอยางสม่ําเสมอ 
       6.  มารดา   หมายถึง  หญิงที่มีบุตรมีภาวะโภชนาการสมสวน  ทวม  และอวน   ซ่ึงกําลัง
ศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  
รวมถึงตองพักอาศัยอยูกับบตุรเปนประจําและมีบทบาทเปนผูเล้ียงดูบุตรเองเปนหลัก 
       7.  ระดับการศึกษา  หมายถึง   ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของมารดา  จําแนกเปน 4  กลุม   
ไดแก 
             7.1   ระดับประถมศกึษาหรือต่ํากวา 
             7.2   ระดับมัธยมศกึษา / ปวช. 
             7.3   ระดับปวส. / อนุปริญญา 
             7.4   ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
       8.  สภาพการทํางานของมารดา    หมายถึง     ลักษณะการทํางานของมารดาที่ทําใหเกิด   
  รายไดมาใชจายในครอบครวั   จําแนกเปน  2  กลุม   ไดแก 
             8.1  มารดาทํางานอยูกับบาน  หมายถึง มารดาทีท่ํางานอยูในบานหรือภายในบริเวณ
รอบบาน  รวมถึงการเปนแมบานดวย 
             8.2   มารดาทํางานนอกบาน  หมายถึง  มารดาที่ออกไปทํางานนอกบาน 
       9. ภาวะโภชนาการของมารดา  หมายถึง  สภาวะทางสุขภาพของมารดา  ซ่ึงเกี่ยวพันกับ
การบริโภคและการที่รางกายใชอาหารเพื่อความเจริญเตบิโต บํารุงซอมแซมรางกายและชวยให
อวัยวะตาง ๆ ของรางกายทํางานไดเปนปกติ  โดยประเมนิจากคาดัชนมีวลกาย   ซ่ึงคํานวณไดจาก
คาน้ําหนกัตัวเปนกิโลกรัมหารดวยสวนสูงเปนเมตรยกกําลังสอง ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้จําแนก
ภาวะโภชนาการของมารดาเปน  4  กลุม  ไดแก 
             9.1   ผอม   หมายถึง  มารดาที่มีคาดัชนีมวลกายนอยกวา  18.5  กก./ม.2 

             9.2   สมสวน   หมายถึง  มารดาที่มีคาดัชนีมวลกายระหวาง  18.5  - 22.9  กก./ม.2 
             9.3   ทวม   หมายถึง  มารดาที่มีคาดชันีมวลกายระหวาง  23  - 24.9  กก./ม.2 
             9.4   อวน  หมายถึง  มารดาที่มีคาดชันีมวลกายมากกวา  25  กก./ม.2 
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       10. ภาวะการเงินของครอบครัว   หมายถึง  จํานวนเงินรายไดประจําเฉลี่ยตอเดือนของ
มารดาและสามีรวมกัน หรือของฝายใดฝายหนึ่งถาอีกฝายหนึ่งไมมีรายได เมื่อหกัคาใชจายแลว  
จําแนกเปน  3  กลุม   ไดแก 
             10.1   รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 
             10.2   รายไดเพยีงพอกับคาใชจาย 
             10.3   รายไดเพยีงพอกับคาใชจายและเหลือเก็บ 
       11. ลักษณะครอบครัว   หมายถึง  สภาพการอยูรวมกันของสมาชิกภายในครอบครัว  
ภายใตหลังคาเดียวกันหรือในเขตรั้วเดียวกนักับมารดา   จําแนกเปน  2  กลุม   ไดแก 
             11.1   ครอบครัวเดี่ยว   หมายถึง  ครอบครัวที่ประกอบดวยบดิา  มารดา  และบุตร 
             11.2   ครอบครัวขยาย   หมายถึง  ครอบครัวที่ประกอบดวยบิดา  มารดา  บุตร  
รวมทั้งญาติของฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายอยูรวมในบานเดียวกนั 
       12. จํานวนบุตร  หมายถึง จํานวนบุตรทั้งหมดที่มีชีวิตอยูในปจจบุันของมารดา  จําแนก
เปน  2  กลุม   ไดแก 
             12.1   จํานวน  1  คน 
             12.2   ตั้งแต  2  คนขึน้ไป 
       13. ภาวะโภชนาการของบุตร  หมายถึง  ภาวะการเจริญเติบโตของบุตรกอนวัยเรียน  
ประเมินโดยใชเกณฑน้ําหนกัตามเกณฑสวนสูง เปรียบเทียบกับเกณฑอางอิง น้ําหนกั สวนสูงและ
เครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย  อายุ 1 วัน - 19 ป  ของกรมอนามัย  กระทรวง        
สาธารณสุข  พ.ศ.2542  ในการศึกษาวจิยัครั้งนี้จําแนกภาวะโภชนาการของบุตร  เปน  3  กลุม ไดแก 
             13.1  สมสวน  หมายถึง  ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กกอนวยัเรียนที่มีสัดสวนของ
น้ําหนกัเหมาะสมกับสวนสูงเมื่อเทียบกับเดก็เพศเดยีวกัน  เมื่อประเมินกับเกณฑอางอิงการเจริญ 
เติบโตแลวมีคาอยูระหวาง  - 1.5 S.D. ถึง  + 1.5  S.D. 
             13.2  ทวม  หมายถงึ   ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กกอนวยัเรียนที่มีสัดสวนของ   
น้ําหนกัเหมาะสมกับสวนสูงเมื่อเทียบกับเดก็เพศเดยีวกัน  เมื่อประเมินกับเกณฑอางอิงการเจริญ 
เติบโตแลวมีคาอยูระหวาง  + 1.5 S.D. ถึง  + 2  S.D. 
             13.3   อวน  หมายถึง  ภาวะการเจรญิเติบโตของเด็กกอนวยัเรียนที่มีน้ําหนักมากกวา
เด็กเพศเดยีวกนัที่มีสวนสูงเทากัน    เมื่อประเมินกบัเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตแลวมีคาสูงกวา    
+ 2  S.D. ขึ้นไป   
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1. ทําใหทราบถึงระดับของความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา  ความเชื่อตอ
ภาวะอวนในเด็กของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    การไดรับการสนับสนุนใน
การปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครู และพฤตกิรรมของมารดาในการปองกัน
การเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
       2.   ทําใหทราบถึงปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิด 
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐมได 
       3.  สามารถนําผลการวิจยัมาเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการสนับสนุนใหมารดา
มีพฤติกรรมปองกันการเกิดโรคอวนแกบตุรกอนวยัเรียน  ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย   
       4. สามารถนําผลวิจัยที่ไดมาจัดทําโปรแกรมการอบรมใหความรูแกบุคคลที่เกี่ยวของใน
การที่จะสนับสนุนใหมารดามีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในบุตรกอนวัยเรียนไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
       การวิจยัคร้ังนี้  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกดิโรคอวนใน
เด็กกอนวยัเรียน   ในโรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม   โดยผูวจิัยไดนําแนวคดิ  ทฤษฎี  และ
งานวิจยัที่เกี่ยวของมาสนับสนุนและประกอบการศึกษาวจิัย  ดังนี ้
       1.  สถานการณและปญหาโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน 
       2.  พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน 
       3.  บทบาทของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน 
       4.  ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา 
       5.  ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา 
       6.  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
       7.  การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 
       8.  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
             8.1 งานวิจยัที่เกีย่วของกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกิดโรคอวนใน 
เด็กกอนวยัเรียน 
             8.2  งานวิจยัที่เกีย่วของกับความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา 
             8.3  งานวิจยัที่เกีย่วของกับความเชือ่ตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา 
             8.4  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
             8.5  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการไดรับการสนับสนุนในการปองกนัการเกดิโรคอวน 
ในเดก็จากโรงเรียนและครู 
             8.6   งานวิจยัที่เกีย่วของกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกดิโรคอวนใน 
เด็กกอนวยัเรียน  เมื่อจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  ระดับการศึกษา   สภาพการทํางาน   
ภาวะโภชนาการของมารดา   ภาวะการเงินของครอบครัว    ลักษณะครอบครัว   จํานวนบุตร    และ
ภาวะโภชนาการของบุตร 
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สถานการณและปญหาโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน 
 

       สถานการณโรคอวนในเด็กมีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว  นอกจากนั้นยัง
ทวีความรุนแรงขึ้นโดยตลอด  เพราะผลกระทบที่เกดิขึน้มิไดทําใหเกดิผลเสียตอสุขภาพเฉพาะชวง
วัยเด็กเทานั้นแตยังสงผลตอเนื่องตลอดชวงชีวิต  เนื่องจากความอวนเปนโรคชนดิหนึ่ง  ซ่ึงมี
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวยั  คนที่เปนโรคอวนจะมีโอกาสสูงที่จะเปนโรค
เร้ือรังอ่ืน ๆ ไดงายกวาคนทีม่ีภาวะโภชนาการปกติ  เชน  โรคหัวใจขาดเลือด  โรคความดันโลหิต
สูง  โรคเบาหวาน  โรคขอเสื่อมตาง ๆ  โรคเกาท  โรคมะเร็งบางชนดิ  ซ่ึงเด็กที่เปนโรคอวนตั้งแต
อายุ  6  ป  เมือ่เติบโตเปนผูใหญจะมีโอกาสเปนโรคอวน  รอยละ  25  และหากอาย ุ 12 ป  โอกาสที่
จะเปนโรคอวนสูงถึงรอยละ 75  นับวาเปนอันตรายอยางยิ่ง  จากการศึกษาที่ผานมาพบอุบัติการณ
ของโรคอวนในเด็กมจีํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็  การศกึษาโดยกรมอนามัย ในป พ.ศ. 2543 โดย
การสุมสํารวจภาวะโภชนาการเกินของเดก็นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวดั 11 จังหวดั
(นนทบุรี  สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี  นครราชสีมา  ขอนแกน  อุบลราชธานี  นครสวรรค  พิษณุโลก  
เชียงใหม  และยะลา) ทําการคัดโรงเรียนจาก  12  ศูนยเขต  เขตละ 1 โรงเรียน  รวมจาํนวนโรงเรียน  
12 โรงเรียนซึ่งทําการสุมสํารวจนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษา 6  นักเรียนทั้งส้ิน  9,252  
คน  พบนักเรยีนในกลุมดังกลาวเริ่มอวนและเปนโรคอวน  รอยละ  13.6  ป  ผลจากการดําเนินงาน
ควบคุมปองกนัภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  102,984  คน  ใน
โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดทัว่ประเทศ  ป พ.ศ 2544  พบวามีภาวะโภชนาการเกนิ  รอยละ  12.3  
ป พ.ศ 2545 พบวา มภีาวะโภชนาการเกิน รอยละ12.8   จากจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 60,510  คน  และ
ในป พ.ศ.2546 พบวามีภาวะโภชนาการเกิน  รอยละ  13.4  จากจํานวน  นักเรียนทั้งสิ้น  75,592  คน 
(กรมอนามัย  2543 , อางถึงใน ยอดขวัญ  เกษทองทา  2545 : 2)  

       การสํารวจเด็กไทยทัว่ประเทศในป พ.ศ. 2544  ตามโครงการวิจยัพัฒนาการแบบองค
รวมของเด็กไทย  โดยใชดชันีน้ําหนักตามเกณฑสวนสงูของเกณฑอางอิงในป พ.ศ. 2542   ลัดดา  
เหมาะสวุรรณ  และคณะ (2547 : 158) รายงานวาเดก็อายุระหวาง 2 - 18 ป  รอยละ 8.2  มีภาวะอวน   
กลุมอายุที่พบเด็กมีภาวะอวนจํานวนมากทีสุ่ดคือ  กลุมเด็กอายุ 13 - 18 ป  พบวามี รอยละ 8.6  
รองลงมา  เด็กอายุต่ํากวา  3 ป  รอยละ 8.2  (ในแผนภมูิที่ 1 )  เพศชายมีความชกุของภาวะอวนสูง
กวาเพศหญิง  เขตกรุงเทพมหานครมีความชุกของภาวะอวนมากที่สุด  รอยละ 11.6  รองลงมาคือ
ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคใต  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีความชุกของภาวะอวนนอยที่สุด  รอยละ 
4.7  ประมาณคาในประชากรเด็กไทยไดวา  เดก็ไทยอายุ 2 - 18 ป จํานวน  17.2  ลานคน  เปนเดก็
อวนและเริ่มอวนรวมกัน 1.27  ลานคน   
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แผนภูมิที่ 1   แสดงความชุก  ภาวะผอม  อวน  เตีย้ของเดก็  จากการสํารวจใน พ.ศ. 2544  แยกตาม  
                     กลุมอาย ุ
ที่มา :  กรมอนามัย , กองโภชนาการ , อางถึงใน  ลัดดา  เหมาะสวุรรณ  และคณะ,  พัฒนาการ     
ดานกายของเด็กไทย : การเจริญเติบโต  ภาวะโภชนาการ  และสมรรถภาพทางกาย (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2547), 43. 
 
       จากการสํารวจสถานะสุขภาพประชากรไทย 2 คร้ังใน พ.ศ.2534 และ พ.ศ. 2539 - 2540 
ของกรมอนามัยโดยใชเกณฑอางอิงน้ําหนกัและสวนสูงเดยีวกัน (ใชดัชนีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง
ของกองโภชนาการป พ.ศ. 2530)  พบวา  เด็กปฐมวัยหรือเด็กที่มีอายนุอยกวา 5 ป  อวนขึ้นประมาณ 
3 เทา  เมื่อเปรียบเทียบการสํารวจในป พ.ศ. 2539 - 2540 กับ  พ.ศ. 2544  โดยใชเกณฑอางอิง        
น้ําหนกัและสวนสูงของประชากรไทยลาสุด (พ.ศ.2542)  พบวา  เด็กกอนวยัเรียนอวนจากรอยละ 
5.8  ในการสํารวจป พ.ศ. 2539 - 2540  เปนรอยละ 7.9  ในการสํารวจป พ.ศ. 2544  หรือเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 36  ในระยะเวลาเพยีง 5 ป   ในขณะที่เดก็วยัเรียน  อาย ุ6 - 13 ป  สัดสวนเดก็อวนเพิ่มขึน้จาก
รอยละ 5.8   ในการสํารวจป พ.ศ. 2539 - 2540  เปนรอยละ 6.7  ในการสํารวจป พ.ศ. 2544 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.5  ในระยะเวลา 5 ป   (ในแผนภูมิที่ 2 ) 
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แผนภูมิที่ 2   แสดงการเปลีย่นแปลงภาวะอวนของเดก็ไทย  ในรอบ  5  ป 
ที่มา :  ลัดดา  เหมาะสุวรรณ,  ‘โรงเรียน’ กบั ‘เด็กอวน’ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตลุา, 2548), 39. 
 

       จากแผนภมูิที่ 2    จะเหน็ไดวา  เดก็กอนวัยเรียน  มอัีตราการเพิ่มขึ้นของเด็กอวนมาก
เปนสองเทาของเด็กวัยเรียน  และคาดวาอีก 10 ปขางหนา 1 ใน 5 ของเด็กกอนวยัเรียนในประเทศ
ไทยจะเปนโรคอวน  และ 1 ใน 10 ของเด็กวัยเรียนจะเปนโรคอวนถาปจจัยเส่ียงไมเพิ่ม (ลัดดา 
เหมาะสวุรรณ  2548 : 37)  ทั้งนี้เปนเพราะเดก็กอนวัยเรียนเปนวยัที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง   
รางกายและจติใจ  กลาวคอื  เปนระยะที่รางกายมีการเจริญเติบโตอยางรวดเรว็   รางกายตองสราง
เซลลเนื้อเยื่อ  กระดกู  ฟน  และอวยัวะอ่ืน ๆ อีกทั้งมีการเพิ่มของน้ําหนักตัว  สวนสงู  ตอมตาง ๆ 
ทํางานมากขึ้น  จึงเปนวัยที่มคีวามตองการพลังงานและสารอาหารคอนขางสูง  จึงมแีนวโนมวาเดก็
วัยนีจ้ะเปนโรคอวนได หากมีพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน
ที่ไมเหมาะสม    ในป พ.ศ. 2545  สุภาภรณ  โรยมณี  และคณะ (2547 : 48)  ไดศกึษาปจจัยเส่ียงของ
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนในเขตอําเภอหาดใหญ ไดสุมตัวอยางเดก็นักเรยีนอนบุาลอายุ 2 - 4 ป 
จํานวน  782  คน   ใน 5  โรงเรียนจากจาํนวนโรงเรียนทั้งหมด  30  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
หาดใหญ  โดยใชน้ําหนักและสวนสูงป พ.ศ. 2542  และกําหนดวาภาวะโรคอวนคือมีน้ําหนัก
มากกวารอยละ 120 ของเปอรเซ็นไทลที่ 50   พบความชกุของภาวะโรคอวนรอยละ 15.4  พบในเดก็    
นักเรียนชาย  รอยละ 17 และพบในเดก็นกัเรียนหญิง รอยละ  14.1  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับการศกึษา
คร้ังอ่ืนๆ พบวาภาวะอวนในเด็กเพิ่มขึ้นถึงประมาณรอยละ 50  ในระยะเวลา 5  ปที่ผานมา  ตามที่
แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่  1   แสดงภาวะโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนจากการสํารวจ / ศกึษาที่ผานมา 
 

การศึกษา ปที่
ศึกษา 

อายุเด็ก 
(ป) 

จํานวน 
ตัวอยาง 

เกณฑกําหนด 
ภาวะโรคอวน 

ภาวะโรค 
อวน (%) 

สุภาภรณ  โรยมณี  และคณะก 2545 2 - 4 544 % น้ําหนักตามเกณฑ
สวนสูง > 120 1 

15.4 

การสํารวจภาวะสุขภาพของ
ประชากรไทย  คร้ังที่  2ข 

2539 1 - 5 3,298 น้ําหนกัตามเกณฑ
อายุ>เปอรเซนตไทล 
ที่ 97 1 

7.3 

ลัดดา  เหมาะสุวรรณ  และคณะก 2538 4 - 5 310 ความหนาของไขมัน
ใตผิวหนัง  >  เปอร 
เซ็นไทลที่ 95 2 

12.2 

การสํารวจภาวะอาหารและ
โภชนาการ  ครั้งที่ 4ค 

2538 0 - 5 748 % น้ําหนักตามเกณฑ
สวนสูง > 120 1 

8.8 

Bundred  และคณะ ง 2541 3 - 4 2,728 ดัชนีมวลกาย >เปอร 
เซ็นไทลที่ 95 

9.2 

Ogden  และคณะจ 2531-
2537 

4 - 5 77,616 น้ําหนกัตามเกณฑ
สวนสูง>เปอรเซนต
ไทล ที่ 95 

10.8 

ก เขตเมืองอําเภอหาดใหญ, ข เขตเมืองประเทศไทย,  ค สํารวจระดับประเทศของไทย,  ง สํารวจระดับประเทศของ
สหรัฐอเมริกา,  จ สํารวจระดับประเทศของอังกฤษ,   1 เกณฑอางอิงน้ําหนักและสวนสูงของประชากรไทยป พ.ศ. 
2542 ,  2 เกณฑอางอิงขององคการอนามัยโลก 
 
ที่มา :  สุภาภรณ  โรยมณี  และคณะ, ปจจยัเส่ียงของโรคอวนในเดก็อายุ 2 - 4 ป ในเขตเมืองอําเภอ 
หาดใหญ  (สงขลา : ลิมบราเดอรการพิมพ จํากัด, 2547), 37. 
 
       โรคอวนเปนสภาวะที่รางกายมีการสะสมเนื้อเยื่อไขมันไวมากกวาเกณฑปกติ  โดยการ
วินิจฉยัดวยการตัดสินดวยตาชั่งน้ําหนกัและวดัสวนสูง  การคํานวณหาดัชนีความหนาของรางกาย  
การวัดความหนาของรอยพบัไขมันใตผิวหนังบริเวณตนแขนซายดานหลัง และการวัดเสนรอบวง 
รอบเอว  และสะโพก (วิชัย  ตันไพจิตร  2530 : 25)  สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคอวน  คือความไม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

20 

สมดุลระหวางพลังงานที่ไดรับ หรือการบริโภคอาหาร  ที่มีมากกวาพลังงานที่รางกายใชไป หรือ
การเคลื่อนไหวรางกาย ทําใหเกิดการสะสมพลังงานในรูปของไขมันตามสวนตาง ๆ ของรางกาย     
(กรมอนามัย 2544 ก : 47) สวนปจจัยที่ทําใหเกิดโรคอวน ประการแรกคือ ปจจัยเส่ียงทางพันธุกรรม  
มีพอแมหรือคนในครอบครัวอวน  จากสถิติพบวาถาทั้งพอและแมที่มนี้ําหนกัมากทัง้คู  รอยละ 80 
ของลูกจะอวน  ถาพอหรือแมคนใดคนหนึง่อวน โอกาสที่ลูกจะอวนลดลงเหลือเพียงรอยละ 40  แต
ถาพอและแมผอมทั้งคูโอกาสที่ลูกจะอวนเหลือเพียงรอยละ 14 เทานั้น (Thiele  1980 : 43)   สวน
ปจจัยสําคัญทีสุ่ดที่ทําใหโรคอวนเพิ่มมากขึ้นก็คือ  การมีพฤติกรรมที่ไมถูกตอง  กลาวคือ มีการ     
รับประทานอาหารที่มีพลังงานสูง รับประทานอาหารที่ถูกปากแตผิดหลักโภชนาการ  รวมทั้งปจจยั
ดานพฤติกรรมการเลี้ยงดู  เชน  วิธีการเลี้ยงดูเดก็ที่เสริมสรางนิสัยการบริโภคอยางไมมีขอบเขต   
ขาดการออกกาํลังกายหรือเลนกีฬา  เปนตน  จะเหน็ไดวาลักษณะ พฤติกรรมการบริโภคและบริโภค
นิสัยของเด็ก  รวมทั้งการใชพลังงานประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในชีวติประจําวนั    พฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย   และลักษณะการเลี้ยงดูมีสวนสงเสริมใหเด็กมภีาวะโภชนาการเกนิหรือเปนโรคอวน
ไดงาย (กิจตยิา  รัตนมณี  2547 : 2) 
      เด็กไทยยุคใหมมีแนวโนมจะอวนเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีตเนื่องจากลักษณะวิถีการดําเนิน
ชีวิตและการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกอน  การไดรับอิทธิพลมาจากตะวันตก  อยางเชนใน
การรับประทานอาหารซึ่งเปนอาหารที่มีไขมันสูง  มีรสหวานเพิ่มขึ้น  ไดแก  อาหารจานดวน (Fast  
food)  ขนมถุง  ขนมขบเคี้ยวตาง ๆ  และน้ําอัดลม  น้ําผลไม  ซ่ึงมีวางขายอยูทัว่ไป  มกีารโฆษณาที่
เขาถึงตัวเด็ก มีส่ือที่จูงใจใหเด็กเลือกซื้ออาหาร  ประกอบกับสภาพแวดลอมในสังคมเมืองทําใหเดก็
สามารถหาซื้ออาหารเหลานีไ้ดงาย  และโดยเฉลี่ยอาหารประเภทนีจ้ะมีปริมาณไขมันที่คอนขางสูง
เมื่อเทียบกับความตองการของรางกาย  และในดานพฤติกรรมการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน  
พบวามีการใชพลังงานในแตละวันและการออกกําลังกายลดลง   เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  
โดยเฉพาะเดก็ ๆ ที่อาศัยอยูในเมือง  ที่ตองเผชิญกับสภาพรถติดเกือบทุกวนั  แถมหลังเลิกเรียนยัง
ตองไปเรียนพเิศษ  ชวงเวลาที่อยูบานเดก็สวนใหญมักจะใชเวลาวางหมดไปกับการดูโทรทัศน การ
เลนวีดีโอเกม  เกมคอมพิวเตอร  ทําใหโอกาสที่จะไปวิ่งเลน  ขี่จักรยาน  หรือออกกาํลังกายเหมือน
เด็กสมัยกอน ลดลง   ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เอื้ออํานวยตอความสะดวกสบาย
ตาง ๆ ในสังคมยุคไอที  เชนทุกวันนี้ ก็เปนอีกหนึ่งสาเหตทุี่ทําใหเด็กอวนขึ้น  เพราะการดําเนินชวีิต
ในแตละวนัมีเครื่องทุนแรง เชนแทนทีจ่ะขี่รถจักรยานกเ็ปลี่ยนมานั่งรถยนตแทน  จากการที่เคยขึน้
บันไดกเ็ปลี่ยนไปขึ้นลิฟตแทน (อุมาพร  สุทัศนวรวุฒิ   2543 : 14)   จึงมีสวนทําใหเด็กมกีิจกรรม
การออกกําลังกายและการเคลื่อนไหวรางกายลดลง   ซ่ึงการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา  
เด็กที่ดูโทรทัศนมากกวา 5  ช่ัวโมงตอวนั  จะมีน้ําหนักตัวมากกวาเด็กที่ดูโทรทัศนนอยกวา  2  
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ช่ัวโมง   ถึง  5.3  เทา (นวลอนงค  บุญจรูญศิลป  2546 : 5) รวมทั้งครอบครัวไมมีการกระตุนให
บุคคลภายในครอบครัวมีการออกกําลังกาย   หรือไมมีปจจัยเอ้ือตาง ๆ ที่จะทําใหทุกคนภายใน
ครอบครัวไดออกกําลังกาย  เหลานี้ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคอวนไดงาย       

       โรคอวนในเด็ก  ถือวาเปนโรคที่ตองใหความสําคญั  เพราะเด็กที่อวนในวยัเดก็  พบวา
รอยละ 47  จะเติบโตเปนผูใหญที่เปนโรคอวน (Mossberg  1989 : 491) ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัอายุและระดบั
ความอวน  เดก็ที่ยังคงอวนเมื่อเปนวยัรุนและยิ่งอวนรุนแรงมาก  โอกาสหายจากโรคอวนจะนอยลง  
โรคอวนทําใหมีผลกระทบทั้งทางดานรางกายและจิตใจ   ในดานรางกายนั้นความอวนทําใหเกิดผล
เสียตอระบบตาง ๆ ในรางกาย  เนื่องจากความอวนทําใหแขนขาตองรับน้ําหนกัมากกวาปกติ  การ
เคล่ือนไหวตาง ๆ จึงตองใชแรงมาก  หวัใจทํางานหนกัขึ้น  จึงเหนื่อยงาย  เพลีย  เดก็จึงไมคอยอยาก
ทําอะไรที่ตองออกกําลัง ชอบอยูเฉยๆมากกวา  ทําใหยิ่งเปนการสงเสริมใหรางกายไมไดใชพลังงาน  
พลังงานสวนเกินที่เหลือรางกายเก็บสะสมไวในรูปไขมนั  จึงมภีาวะอวนเพิ่มขึน้อกี  เมื่อน้ําหนัก
มากขึ้นกระดกูขอตอตาง ๆ ตองรับน้ําหนักมากขึ้น  โดยเฉพาะหวัเขาและสะโพก  ที่มีการกดทบั  
เสียดสีมากทําใหเกิดการเสื่อมสภาพและเจบ็ปวด  เกิดขออักเสบ  และอาจดําเนนิตอไปจนเปน   
โรคขอและกระดูก  มีโอกาสเกิดอุบัติเหตไุดงาย  ในดานผิวหนังนั้น  ปญหาที่พบไดบอย  คือ  การ
ติดเชื้อราตามรอยพับของผิวหนัง  ผลกระทบทางดานรางกายอื่น ๆ นั้น  เด็กอวนวัยเรียนมีโอกาส
เสี่ยงสูงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคเบาหวาน  หวัใจวาย  โรคนิ่ว
ในถุงน้ําดี  ปญหาทางดานระบบหายใจ  เกิดโรค Sleep-apnea  syndrome  เสนเลือดขอด  และ     
โรคอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับโรคอวนได  (มานะศรี  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา   2529 : 910 - 911)     
เด็กที่อวนเกือบทุกคนจะนอนกรน  รอยละ 5.7 - 7  ของเด็กอวนมีอาการหยดุหายใจขณะหลบั  
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดขณะหลับลดต่ําลงมาก สงผลกระทบตอความสามารถในการ
เรียนรูของเด็ก  เด็กเหลานี้จะหลับกลางวนั  หงุดหงิดงาย  สมาธิส้ัน  ผลการเรียนตก  บางคนที่เปน
มากตองใสเครื่องชวยหายใจขณะหลับ  เมื่อเปนนานเขาหัวใจจะลมเหลวและถึงแกชีวิตได นอกจาก
ผลกระทบทางดานรางกายแลว  ภาวะอวนยังเปนผลกระทบตอเด็กทางดานจิตใจเปนอยางมาก   จาก
การที่มีรางกายอวนทําใหการใหคุณคาตอภาพลักษณตนเอง(Self  Image) เสียไป  เดก็มักถูกลอเลียน
จากเพื่อนฝูง  เด็กอวนจะกลายเปนเด็กที่มปีมดอย  มีความรูสึกวาตนเองตางไปจากเพื่อนฝูง  มองดู
ไมสวยงาม   การเขารวมกจิกรรมตาง  ๆ  อาจไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน ๆ  เนื่องจากถูกมองวา  
เชื่องชา  งุมงาม  เพื่อนไมเลือกหรือไมเต็มใจใหเปนสมาชิกกลุมในทีมกีฬาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ยิ่งทํา
ใหเดก็เกดิปมดอย  กลายเปนเด็กเหงา แยกตัว  มีสมาธิในการเรยีนนอย ผลคือ  อาจทําใหการเรียน
ดอยกวาเพื่อน ๆ มีความคับของใจ  ถาปญหานี้ไมไดรับการแกไข  ความรูสึกในดานลบนี้จะตดิฝง
แนนไปจนเตบิโตเปนผูใหญ (เทวี  รักวานิช   2536 : 3) 
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พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน 
 

ความหมายของพฤติกรรมการปองกัน 
       พฤติกรรม (Behavior)  ในทางจิตวิทยานั้น  หมายถงึ  การกระทําอันเนื่องมาจากการ
กระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตาง ๆ   การกระทําหรือพฤติกรรมเหลานี้เกิดขึน้หลังจากบุคคลไดใช
กระบวนการ  กล่ันกรอง  ตกแตงและตั้งใจที่จะทําใหเกิดขึ้นเพื่อใหผูอ่ืนไดสัมผัสรับรู ทั้งนี้จะเห็น
ไดวามพีฤติกรรมจํานวนมากที่แมจะกระทําดวยสาเหตุหรือจุดมุงหมายเดียวกัน  แตลักษณะทาที
กิริยาอาการอาจแตกตางกันไป เมื่อบุคคล  เวลา  สถานที่  หรือสถานการณเปลี่ยนไป  ความแตกตาง
ที่เกิดขึ้นนี้เปนเพราะการกระทําในแตละครั้งของบุคคลที่มีสภาพรางกายปกติ   ลวนแลวจะตองผาน
กระบวนการคดิและการตัดสินใจ  อันประกอบดวยอารมณและความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรม
นั้นๆ  จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคนและพฤติกรรมแตละคราวเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไป
ตามเรื่องที่เกี่ยวของเสมอ   (สุรพล  พยอมแยม  2545 : 18-19)   นกัจิตวิทยาเชื่อวา  พฤติกรรมเปน
ผลที่เกิดมาจากการกระทําปฏิกิริยาของมนษุยหรืออินทรยี(Organism)กบัสิ่งแวดลอม(Environment) 
และยังสามารถแบงพฤติกรรม  ไดเปน 3 สวน  ตามทฤษฎีของเบนจามิน เอส  บลูม (Benjamin S. 
Bloom)  คือ พฤติกรรมดานความรู  ดานเจตคติ  และดานปฏิบัติ (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 2526 : 15)  
นอกจากนี้  พฤติกรรมยังสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท  ไดแก  พฤติกรรมภายใน  หรือพฤติกรรม
ปกปด (Covert  Behavior)  ซ่ึงเปนการกระทํา  กจิกรรมที่เกิดขึ้นในตวับุคคล  ซ่ึงสมองจะทําหนาที่
รวบรวมและสั่งการ เชน ความคิด  ความรูสึก  ทัศนคติ  ความเชื่อ  คานิยม  และพฤติกรรมภายนอก 
หรือพฤติกรรมเปดเผย (Overt  Behavior)  ซ่ึงเปนปฏิกิริยาของบุคคล  หรือกิจกรรมของบุคคลที่
ปรากฏออกมาใหบุคคลอื่นเห็นไดทั้งทางวาจา  การกระทํา   ทาทางตาง ๆ เชน  การพูด  การหวัเราะ  
การกินอาหาร  เปนตน   (ปรียาพร วงศบุตรโรจน 2521 : 7) 
       สําหรับคําวา  พฤติกรรมการปองกัน ไดมีผูใหความหมายไวดังนี ้

       แฮริส  และกูเตน (Harris  and Guten  1979 : 28)  ไดใหความหมายของ  พฤติกรรมใน
เชิงการปองกนั (Protective Behavior) หมายถึง การกระทําใด ๆ ของบุคคลที่กระทําเปนปกติอยาง
สม่ําเสมอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปอง  สงเสริม  หรือคงไว  ซ่ึงคุณภาพชีวติที่ด ี

       แลงลี (Langlie 1977, อางถึงใน  อลิสา  จันทรเรือง  2545 : 47)  ไดใหความหมายของ  
พฤติกรรมการปองกันไววา  หมายถึง  กิจกรรมที่บุคคลกระทําโดยความสมัครใจ เพือ่เจตนาในการ
ปองกันการเกดิโรคภัยไขเจบ็  การเกิดความพิการ  รวมทัง้สืบคนหาโรคขณะทีย่ังไมแสดงอาการ 

       ธนวรรธน  อ่ิมสมบูรณ  (2544 : 60)  กลาววา  พฤติกรรมการปองกันโรคเปนการ
กระทําหรือการปฏิบัติของบุคคลที่นําไปสูการปองกันโรค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

23 

       จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา  พฤติกรรมการปองกัน หมายถึง  กิจกรรมทีบุ่คคล
กระทําโดยสม่าํเสมอในการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึน้  เพื่อทําใหบคุคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เชน  
การปองกันโรค  เปนตน 
 

ความหมายของพฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก 
       พฤติกรรมการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก  หมายถึง  การกระทําหรือกจิกรรมที่

เปนไปเพื่อปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก ที่แสดงออกทางรางกาย  กลามเนื้อ  สมอง  อารมณ  
ความคิด  ความรูสึก  อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความสอดคลองจากความเชื่อ  คานิยม  เจตคติ  
บุคลิกภาพ  หรือส่ิงอ่ืน ๆ โดยมีส่ิงกระตุนตามสถานการณ   จึงแสดงออกเปนพฤตกิรรมซึ่งอาจเปน
พฤติกรรมที่เปดเผย (Overt  Behavior)  คือ  เปนการกระทําที่สามารถวัดได  สังเกตได  เชน  การ
รับประทานอาหาร  การออกกําลังกาย  การรวมกิจกรรมตาง ๆ   หรือเปนพฤติกรรมที่ปกปด 
(Covert  Behavior)  ซ่ึงเปนการกระทําทีไ่มสามารถสังเกตเหน็ได  นอกจากใชเครื่องมือทําการวัด  
เชน  ความคิด  ความ รูสึก   ทัศนคติ  ความเชื่อ  คานยิม  และพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเปนไป
เพื่อการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็ พรอมทั้งเปนการสงเสริมสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนแกเดก็ทุกคน 
 
ระดับของการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก 

       มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ  ไดกลาวถึง  การปองกันโรคอวน  สามารถจําแนกออกได
เปน 3  ระดับ  คือ 

       1. การปองกันระดับปฐมภูมิ  (Primary  Prevention)  เปนการปองกันในระดับชุมชน  
กลุมเปาหมายคือประชากรทั้งหมดที่มีความเสี่ยงและไมมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน   ทําโดย
การใหขอมูลขาวสารแกสังคมโดยรวม  ใหบริโภคอาหารที่เหมาะสม  กระตุนการออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ  ปรับลดหรือไมเพิ่มพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรค  ตัวอยางเชน  การจัดโปรแกรม   
การออกกําลังกายใหกับเด็กนักเรียนอนุบาล  จากการศึกษาของหนวยโภชนาการเด็ก  ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยการใหออกกําลังกายแบบเตน  
แอโรบิค  20  นาที  3  ครั้งตอสัปดาห  นาน  29  สัปดาห  รวมกับการเดินเลน  สามารถปองกันการ
เกิดโรคอวน  โดยลดความเสี่ยงในเด็กผูหญิงไดอยางมีนัยสําคัญ   การสื่อสารเกี่ยวกับการปองกันใน
ระดับชุมชน  ตองระวังไมใหเกิดความตื่นตระหนกหรือกังวลในกลุมที่ไมมีความเสี่ยง  และอาจ
กอใหเกิดปญหาน้ําหนักในอีกดานหนึ่งคือ  ปญหาของความผิดปกติในการรับประทานอาหาร 
(Eating  Disorders)  เชน Anorexia  nervosa ที่เปนภาวะผิดปกติของการรับประทานอาหารที่
อันตรายที่สุดที่ทําใหถึงแกชีวิตได  ผูปวยจะมีภาพลักษณตอรางกายตนเองที่บิดเบนไปจากภาพที่
เปนจริง  รูสึกวาตนเองอวน  มีความกลัวการมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ  จึงอดอาหารจนน้ําหนัก
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ตัวเองลดลง ผอมมาก ขาดสารอาหาร  และมีอาการ Bulimia nervosa ซ่ึงเปนอาการที่ผูปวยจะมี
ความรูสึกอยากรับประทานอาหารแบบไมหยุดยั้ง แตเมื่อทานแลวจะลวงคอใหอาเจียนออกมา  เปนตน 

       2. การปองกันระดับทุติยภูมิ (Secondary  Prevention)  เปนการปองกันในระดับกลุม
เสี่ยงตอการเปนโรคอวนสูง   ชวงอายุที่เส่ียงตอการเกิดโรคอวน  คือ  ชวงกอนเกิด (Pre-natal)  ชวง
กอนวัยเรียน  ชวง 5 - 7 ขวบ   และชวงวัยรุน   จากผลการศึกษาพบวา  ภาวะโภชนาการของทารก
ในครรภ(Fetal Nutrition)  มีผลตอการเติบโต  รูปราง  ความอวนและการควบคุมพลังงานในอนาคต 
ในชวง 2 - 5 ขวบ  เด็กจะมีมวลไขมันในสัดสวนที่ลดนอยลงจากในขวบปแรก  ในระยะ 5 - 7 ขวบ 
เด็กจะมีไขมันสะสมกลับขึ้นมาใหม (Adiposity  Rebound)  กลุมที่มีไขมันสะสมกลับขึ้นมาใหมเร็ว
จะเสี่ยงตอการเปนโรคอวนในอนาคต   สวนวัยรุนเปนวัยที่มีความเปนตัวของตัวเองสูง  จึงมักจะ     
รับประทานอาหารไมเปนเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่อาจสงเสริมใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น 
ปจจัยที่ใชในการคัดเลือกเด็กกลุมเสี่ยง ไดแก  ประวัติโรคอวนในครอบครัว  บิดาหรือมารดาอวน
หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและทักษะในการปองกัน
ไมใหน้ําหนักเพิ่มมากจนเปนโรคอวน  โดยสามารถทําไดที่สถานบริการสุขภาพ  ในคลินิกเด็ก    
สุขภาพดี   คลินิกเด็กทั่วไป  หรือที่โรงเรียนในทุกระดับ  ซ่ึงตองมีการจัดการบริการอาหารและ          
ส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการปองกันโรคอวนดวย 

       3. การปองกันระดบัตตยิภูมิ  (Tertiary  Prevention)  เปนการปองกันภาวะแทรกซอน
ในระดบัคนทีม่ีปญหาน้ําหนกัตัวแลว เปนการดูแลผูปวยแตละบุคคลหรือจัดเปนกจิกรรมกลุม การ
คนหาผูที่จะไดประโยชนจากการปองกันนี้ควรเปนสวนหนึ่งของการใหบริการมาตรฐาน  โดยมี 
เปาหมายคือ  การปองกันไมใหน้ําหนักเพิม่มากขึ้นไปอกี 

       สําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงเนนการปองกันในระดับปฐมภูมิ (Primary  Prevention)  
ที่เปนการกระทําหรือวิธีการตางๆ  ที่ปรับลดหรือไมเพิ่มพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกดิโรคอวนในเด็ก  
เพื่อเปนการปองกันโรคอวนในวัยเด็ก  พรอมทั้งเปนการสงเสริมสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนแกเดก็ทุกคน 
 
การปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน 
       โรคอวนในเดก็กําลังเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบดานรางกาย  จิตใจและสังคม  เด็ก
ที่มีภาวะอวนสวนใหญจะเตบิโตเปนผูใหญที่อวนและเกิดปญหาสุขภาพตามมา  ดังนั้น  การปองกัน
การเกิดโรคอวนในเด็กจึงเปนสิ่งสําคัญ และดกีวาปลอยใหเกิดโรคอวนแลวมาลดน้ําหนกัทหีลัง 
โดยเฉพาะในเด็กกอนวยัเรียน ซ่ึงถือวาเปนชวงของการวางรากฐานของการพัฒนาการที่จะเตบิโต
เปนผูใหญที่มคีุณภาพ    การปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน  มีผูกลาวไว   ดังนี ้
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       กองโภชนาการ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย 2544 ก : 42)  ได
กลาวถึงแนวทางการปองกันภาวะโภชนาการเกิน (เร่ิมอวน/อวน) ในเดก็  ไวดังนี ้

       1. ติดตามการชั่งน้ําหนกัทุกเดือนและวดัสวนสูงทุก 6 เดือน 
       2. แนะนาํการใหอาหารครบทุกกลุมไดแก เนื้อสัตว ไข นม ขาว-แปง ผัก ผลไม และ  

น้ํามัน ในปริมาณที่เหมาะสมและควรกนิใหหลากหลาย 
       3. ลดอาหารที่ใหพลังงาน ไดแก อาหารประเภทขาว-แปง ขาว กวยเตีย๋ว ขนมจีน    

ขนมปง เผือก มัน เปนตน และอาหารไขมัน เชน น้ํามัน กะทิ ควรหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารดวย
วิธีการทอด ผัด แกงกะทหิรือขนมใสกะท ิ

       4. งดกินจกุจิก เชน ขนม น้ําหวาน น้ําอัดลม 
       5. ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน คร้ังละ 20 นาที และเคลื่อนไหวรางกายเปน

ประจํา  เชน เลนกีฬา  วิ่งเลน  เดินขึ้น-ลงบันได 
       วาณี  แมนยํา (2545 : 24 - 25)  ไดกลาวถึง  หลักปองกันโรคอวนในเด็ก  ไวดังนี ้
       1. ควบคุมน้ําหนกัตัวใหเหมาะสมกับสวนสูง  เพศ  และอายุ    
             ในเดก็และวัยรุน  รางกายกําลังเจริญเติบโต  การควบคุมน้ําหนักตวัจําเปนตองทํา

อยางถูกตอง จะใชวิธีควบคุมน้ําหนกัตัวใหคงที่หรือใหน้าํหนักตวัขึ้นชา ๆ  (Weight  control) แทน
การลดน้ําหนกั (Weight  reduction)  เมือ่เด็กสูงขึ้น  น้ําหนกัตัวที่คมุไวจะไดสัดสวนกับสวนสูง  
การลดน้ําหนกัตัวในเดก็จะทําเมื่อเด็กนั้นอวนมากๆ (เกนิรอยละ 70 น้ําหนกัมาตรฐานตามความสูง)  
หรือมีผลแทรกซอนของโรคอวนเทานัน้  โดยควรใหแพทยประเมนิหาวา  อวนจากสาเหตอุะไร  
หากรักษาได  จําเปนตองรักษาโรคที่เปนตนเหตุดวย  และตองพยายามหาปจจยัเสริมที่ทําใหเด็กนัน้
ยังคงอวนอยูดวย  เชน  บริโภคนิสัยของเด็กและคนภายในครอบครัว  ทัศนคติและคานิยมของการ
เล้ียงดู  การออกกําลังกายและกิจวัตรประจาํวัน  ความเครียดหรือปญหาที่อาจเสริมใหเด็กกนิมากขึ้น   

       2. การติดตามการขึ้นของน้ําหนกัของเด็ก   
             โดยเฉพาะเดก็ที่เสี่ยงตอการเปนโรคอวน เชน พอแมอวน เปนตน  ถาเห็นวา       

น้ําหนกัตัวเด็กขึ้นเร็วกวาปกติ  จะตองรีบเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารและการออกกําลังกาย  ใหลด
อาหารประเภทไขมันหรือใชคารโบไฮเดรตแทนไขมันจะทําใหการสะสมไขมันลดนอยลง  ใหลด
เวลาที่ดูโทรทศัน  และใหมกีิจกรรมอื่น  เชน  การเลน  แทนการดูโททัศน  นอกจากจะทําใหไมได
ออกกําลังกายแลวยังทําใหเด็กถูกโฆษณาชวนเชื่อใหซ้ือขนมขบเคี้ยวตางๆ ที่โฆษณาทางโทรทัศน  
ขนมตาง ๆ เหลานี้  สวนใหญจะมนี้ํามันปาลม  น้ําตาล  และแปง  ซ่ึงจะทําใหไขมันในเลือดสูง  
และทําใหอวน 
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       จันทฑิตา  พฤษานานนท  (2536 : 104 - 105)  ไดกลาวถึง  หลักการดูแลเด็กเพื่อการ
ปองกันโรคอวน  ประกอบดวยดังนี ้

       1.  การควบคุมอาหาร   
             ในเดก็ที่มีอายุมากกวา 2 ป  ควรแนะนําใหลดปริมาณสารอาหารบางอยาง  เชน  

การกําจัดของหวาน  ลูกกวาด  ช็อกโกแลต  ไอศกรีม  เคก  เปนตน  ควรนําเด็กมาตรวจสม่ําเสมอ  
พอแมควรชวยสรางบริโภคนิสัยที่ดีใหแกเด็ก ซ่ึงจะชวยปองกันโรคอวนได  ควรใหเด็กรับประทาน
อาหารเปนเวลา  ในปริมาณที่เหมาะสม  ไมควรใหเด็กกนิเมื่อเบื่อหรือไมมีอะไรทํา  เพราะเปนการ
สรางสุขนิสัยที่ไมดีและจะแกไขยากในภายหลัง  ควรใหเด็กเดินหรือวิ่งเลนแทนการนั่งเฉย ๆ หรือ
นอนดูโทรทัศนนาน ๆ  ในเด็กโตควรถือหลักดังนี้  คือ การรับประทานอาหารใหครบทั้ง 5  หมูใน
ปริมาณที่เหมาะสม  เพื่อใหรางกายนําไปใชในการเจริญเติบโต  และซอมแซมสวนทีสึ่กหรอ  ไมลด
น้ําหนกัโดยการอดอาหาร  เพราะการอดอาหารจะทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย   

       2.  เพิ่มการออกกําลังกาย   
             การออกกําลังกายและการทํากจิกรรมเพิ่มขึ้นทุกชนิดชวยในการเผาผลาญพลังงาน
ที่มีอยูในรางกาย  นอกจากนี้การออกกําลังกายยังทําใหรางกายแข็งแรงอีกดวย   กิจวัตรประจําวนั
บางอยางควรเปลี่ยนเพื่อใหรางกายไดใชพลังงานมากขึ้น  เชน  เดนิขึ้นลงทางบันไดแทนการใช
ลิฟต  ใชการเดินแทนการใชรถ  ถาระยะทางไมไกลนัก    การทํางานบาน  เชน  ซักผา  รีดผา  ถูบาน  
กวาดบาน  รดน้ําตนไม  ก็เปนการออกกําลังกายที่ดี    การออกกําลังกายแตพอควรไมหักโหมและ
ทําอยางสม่ําเสมอจะชวยใหรางกายมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  และยังชวยควบคุมน้ําหนักไดอีกดวย 
       3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เปนการเปลี่ยนสุขนิสัยในการบริโภคอาหารและการ 
ออกกําลังกายเสียใหม  ดังนี ้
             3.1 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร (Self  monitoring)  เปนการชวย
การประเมินการกินและการออกกําลังกายของเด็ก โดยการใชการจดบนัทึกอยางละเอียดทั้งวนั  เวลา  
สถานที่  ปริมาณ  และชนิดของอาหารที่กิน  รวมทั้งอารมณและกิจกรรมอื่นที่ทําขณะนั้น  เมื่อจด
บันทึกไประยะหนึ่งจะทําใหมีการระมัดระวังการกนิอาหารมากขึ้น 
             3.2 การควบคุมปจจยัเอ้ือตอการบริโภคอาหาร (Stimulus  control)  เปนการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและสถานการณที่เอื้ออํานวยตอการบริโภค  เชน  ไมซ้ืออาหารหวานเขา
บาน  จํากัดเวลาและสถานที่ในการกนิอาหาร  ไมกินอาหารขณะดูโทรทัศน  หลีกเลี่ยงการไปงาน
เล้ียงบอย ๆ  เลิกนิสัยการกนิที่ทําเปนกจิวตัร  เชน  ตักขาวพูนจาน  เปนตน 
             3.3 การใหรางวัล  (Reinforcement)  การใหรางวัล  คําชมเชย  จะทําใหพฤตกิรรมที่
พยายามปองกนัโรคอวนนั้นคงอยูและมกีําลังใจที่จะทําตอไป 
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บทบาทของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน 
 
       การปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนเปนสิ่งสําคัญ   เนื่องจากเดก็ในชวงกอน
วัยเรียนนีเ้ปนชวงของการวางรากฐานของการพัฒนาการที่จะเติบโตเปนผูใหญที่มคีุณภาพตอไปใน 
อนาคต    มารดาซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเลี้ยงดูบุตรและเปนบุคคลที่ใกลชิดกับบตุรมาก   เพราะ
ในสังคมไทยมารดาจะมหีนาที่หลักในการดูแลครอบครัว นอกจากนี้มารดายังมอิีทธิพลตอภาวะ  
สุขภาพของบุตร  ทั้งในภาวะการเจ็บปวย  และสภาวะสุขภาพดี เปนส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน
ของบุตร (รุจา  ภูไพบูลย 2541 : 25)   ดังนัน้  มารดายอมตระหนกัถึงการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กใหกับบุตร   เพื่อเปนการสงเสริมใหเกดิภาวะโภชนาการที่ดีในบตุรรวมทั้งการมีสุขภาพที่ดแีบบ
ยั่งยืนของบุตรตอไป     
       สําหรับการวิจัยในครั้งนี ้   ผูวิจัยไดกําหนดพฤตกิรรมของมารดาในการปองกันการเกิด
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน  เปน 3 ดาน  ไดแก  การสงเสริมพฤติกรรมบริโภคที่ถูกตอง  การ       
สงเสริมการใชพลังงานในชวีิตประจําวันใหมากขึ้น  และการตรวจสุขภาพ   มีรายละเอียดดังนี ้
 
การสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง 
       พฤติกรรมการบริโภคมีผลตอภาวะโภชนาการของเดก็กอนวัยเรียน  ซ่ึงเปนวัยที่กําลังมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ กลาวคือเปนระยะที่รางกายมีการเจริญเตบิโตอยางรวดเร็ว   
รางกายตองสรางเซลลเนื้อเยื่อ  กระดกู  ฟน  และอวัยวะอ่ืน ๆ อีกทั้งมีการเพิม่ของน้ําหนักตัว    
สวนสูง  ตอมตาง ๆ ทํางานมากขึ้น  จึงเปนวัยที่มีความตองการพลังงานและสารอาหารคอนขางสูง  
การรับประทานอาหารที่ถูกตองเหมาะสมจะชวยใหภาวะโภชนาการดหีางไกลจากโรคอวน   ดังนัน้  
ในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนนั้น   มารดาควรมีการสงเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่ถูกตองใหแกบุตรเพื่อใหบุตรสามารถสรางนิสัยการบริโภคและมีทัศนคติทีถู่กตองเกี่ยวกบั
การรับประทานอาหาร  เพื่อลดปญหาการเกิดโรคอวนในเด็ก  เพราะถาเด็กไดรับอิทธิพลอันจะ     
สงเสริมใหมีพฤติกรรมที่ดีในการรับประทานเร็วเทาไร เด็กยอมจะมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมที่ดีใน
การบริโภคมากเทานั้น โดยไดมีผูใหแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองไวหลาย
แนวทาง   ซ่ึงสรุปไดดังนี้  (น้ําฝน ทองตันไตรย  2541 : 27-28 ; พุทธชาด นาคเรือง  2541 : 27-30 ; 
สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล และจนัทราภรณ  เคียมเส็ง  2545 : 11 - 13)                      

       -  เลือกซื้อผักและผลไมสดเก็บไวในตูเย็น  แทนขนมกรุบกรอบ  ขนมที่มีพลังงานสูง  
เชน  เคก   คกุกี้  มนัฝร่ังทอด   และควรใหเด็กรับประทานผักผลไมเปนประจํา  เพราะมีวิตามนิและ
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เกลือแร รวมทั้งมีเสนใยจํานวนมากซึ่งรางกายตองใชเวลาในการยอย  ทําใหเปนอาหารที่ทําใหอ่ิม
นาน  ไมหวิงาย  และใหพลังงานนอย 
       -  ควรใหเด็กหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง  อาหารทอด  อาหารที่มีกะทิ  อาหารฟาสทฟูด 
(Fast  food)  เนื้อสัตวที่มีไขมันมาก  เชน  ขาวขาหมู  ขาวมันไก  หนังไกทอด   ขนมขบเคี้ยวตาง ๆ 
และไอศกรีม  ซ่ึงนอกจากจะใหพลังงานมากแลว  สวนใหญมักจะมีไขมันเปนสวนประกอบ มี   
กากใยอาหารนอย  ไมดตีอสุขภาพ    ควรรับประทานในปริมาณที่นอยที่สุด 
       -  ใหเด็กรบัประทานอาหารประเภทคารโบไฮเดรตเชิงซอน  เชน  ขาว  กวยเตี๋ยว  ซ่ึงมี
วิตามิน รวมทัง้ใยอาหารที่ตองใชเวลาในการยอยสลาย แตควรงดหรือหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดืม่
ที่ไมจําเปนตอรางกาย  จําพวก  น้ําหวาน  น้ําอัดลม  ขนมหวาน  ทอฟฟ  ซ่ึงมปีริมาณน้ําตาลสูง    
ดูดซึมเร็วโดยที่รางกายไมตองยอยสลาย  ซ่ึงจะถูกเก็บสะสมในรูปของไขมัน   
       -  หากรับประทานอาหารระหวางมื้อ  ควรใหเด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชนและ
ใหพลังงานไมสูงนัก  เชน  ผลไม  สลัด  สมตํา  ยําตาง ๆ  นม  ควรหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวตาง ๆ 

      -   ใหเด็กดื่มนมแตพอด ี  เด็กอนุบาลดื่มนมเพยีงวนัละ 2 - 3 มื้อก็เพียงพอ 
       -  ใหเด็กรบัประทานอาหารวันละ 3 มื้อ  โดยแตละมื้อควรมีปริมาณใกลเคียงกัน  และ
ควรรับประทานอาหารใหตรงเวลา   งดการรับประทานอาหารจุบจิบไมเปนมื้อ 
       -  ควรใหเด็กรับประทานอาหารเชาทกุวัน   เพราะการงดอาหารเชาจะทําใหเดก็หิวและ
หาอาหารอื่นทีไ่มมีประโยชนมากินแทนขาว   และไมควรใหเด็กงดอาหารมื้อใดมือ้หนึ่ง เพราะจะ
ทําใหรับประทานไดมากในมื้อถัดไป 

       -  ใหเด็กหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารหวานจัดหรือเค็มเกินไป  เพราะจะทาํใหเดก็
เปนคนติดอาหารรสจัดซึ่งเปนผลเสียตอสุขภาพ  อาจเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน  โรคอวน  และ
โรคความดันโลหิตสูง 
       - ใหเดก็รบัประทานอาหารในสถานที่ที่จัดไวเทานัน้  เมื่อเด็กรับประทานอาหารเสร็จ
เรียบรอย  ลุกจากโตะหรือเก็บอาหารที่เหลือเขาที่เก็บทันที 
       -  ใหเด็กหลีกเล่ียงการกนิอาหารหรือของวาง (ขนมขบเคี้ยว) ในขณะดูโทรทัศน  เพราะ
การรับประทานอาหารขณะดูโทรทัศนจะทําใหลืมความอิ่มไปและอาจรับประทานอาหารมากเกนิ 
       -  สอนเดก็ใหมวีินยัในการรับประทาน  ใหรับประทานอาหารเปนเวลา  ตักอาหารให
พอดีรับประทาน  ไมรับประทานทิ้งรับประทานขวาง  การจัดอาหารของครอบครัวมีสวนชวยใน
การฝกวินยั    บางครอบครัวจัดอาหารมากเกินถึง 2 - 3 เทา  กระตุนใหเกิดการรับประทานอยางไม
ยั้งคิด   สําหรับปริมาณอาหารที่เด็กควรไดรับในแตละมื้อ  ประกอบดวย  ขาว 2 - 3 ทัพพี  เนื้อสัตว 
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2 - 3 ชอนโตะ   ผักสุก  1 - 1.5 ทัพพี   และผลไม 1  สวน   นอกจากนี้การสอนใหเด็กเคี้ยวอาหาร
อยางละเอียดและรับประทานอาหารพอดอ่ิีม  จะเปนผลดีตอสุขภาพ 
       -  ควรกระตุนเตือนใหเดก็รับประทานชาๆ  เพราะเดก็จะแยกความหิวและความอิม่ออก
จากกนัไดเมื่อพวกเขารับประทานชาลง 

      -   งดซื้อน้าํอัดลม  น้ําหวานไวในตูเย็น  เลือกซื้อนมไขมันต่ํา  และน้ําเปลาแทน 
       -  ไมซ้ือขนม นม  และอาหารสะสมไวในบาน   เพราะในยุคที่มหีางแบบดิสเคาทสโตร
ที่ลดราคาสินคาที่ขายเปนแพคหรือเปนลัง  เปนการเชญิชวนใหซ้ือของเหลานั้นตุนเอาไว  เด็กยังไม
สามารถยับยั้งความอยากได  เมื่อมีของอยูในบานมากกจ็ะหยิบบริโภคครั้งละมาก ๆ  จนหมดใน
เวลาอันสั้น  และทําใหเด็กมนี้ําหนกัเกนิในที่สุด  
       -  มารดาควรเปนรูปแบบที่ดีในการรับประทานอาหาร   และมีพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสม  ฝกวินัยใหลูกกินอาหารเปนมื้อ  เปนเวลา  ไมพรํ่าเพรื่อ 
       -  ควรศึกษาดูจํานวนแคลอรีที่มีในผลิตภัณฑตาง ๆ หลีกเลี่ยงของที่มีรสหวาน  และ
แคลอรีสูง 
       -   ดูเมนูอาหารลูก  ใหเคยชินกับการกนิอาหารตามธรรมชาติ  หลีกเลี่ยงอาหารกระปอง 
       -  อยาตามใจลูกเรื่องขนม  และอาหารที่ไมเหมาะสม  ซ่ึงโดยมากมารดาจะทราบดีวาไม
ควรใหลูกกินอะไร  แตมกัตามใจมาจนเคยชิน  และไมสามารถควบคุมได 
       -  ใหเดก็ ๆ มีสวนรวมในการไปจายกบัขาวและการเตรียมอาหาร  มารดาจะไดมโีอกาส
สอนลูกใหรูจกัอาหาร  และคุณคาของอาหาร 
       -  มกีารวางแผนรายการอาหารลวงหนาในแตละวนัของครอบครัว  อาจจะจัดเปนราย
อาทิตย  ซ่ึงสามารถจายของลวงหนา  เปนการประหยัดเวลาและคาใชจายดวย 
       -   ส่ังสอนลูกหลานใหมคีวามรู  ทัศนคติ และบริโภคนิสัยที่ถูกตอง  ควรทําตั้งแตวัยเด็ก  
โดยสอนใหรูจักเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน  เพราะอาหารมีผลตอการเจริญเติบโต  พัฒนาการ
และเปนพลังงานที่จะเก็บสะสมไวในรางกาย 
       -  อยาหามลูกกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง  เพราะลกูจะแอบกิน  ดังสุภาษิตทีว่ายิ่งหาม
เหมือนยิ่งยุ  เพียงแตมารดาไมพาลูกไปกนิ  ไมซ้ือเขาบาน  อาจจะใหกินไดบางกรณี  เชน  มีโอกาส
พิเศษ  หรือมีงานเลี้ยงสังสรรค 
       -  รับประทานอาหารพรอมหนากนัทั้งครอบครัวใหบอยที่สุด  เทาที่จะทําได  พยายาม
ใหเวลาอาหารเปนเวลาที่นาร่ืนรมย  ไมใชเวลาดุดาหรือโตเถียงกัน  เพราะจะสรางความเครียด  ถา
เวลาอาหารไมนาภิรมย   เด็กจะพยายามรับประทานอยางรวดเร็วเพือ่จะไดลุกออกจากโตะไดทันที
เมื่อรับประทานเสร็จ 
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       -   อยาใชอาหารเปนเครือ่งลงโทษหรือใหรางวัลแกเด็ก    การใหเด็กอดอาหารเพื่อเปน
การลงโทษนั้นอาจทําใหเดก็กังวลวา  จะรับประทานอาหารไมพอ  ผลก็คือเด็กพยายามกินมากขึ้น
เทาที่จะมีโอกาส  ในทํานองเดียวกันการใหของหวานเด็กเปนรางวัลจะทําใหเดก็คดิวา  ขนมและ
ของหวานเปนอาหารที่มีคุณคา 
      ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดประมวลสาระสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองจากวรรณกรรมขางตน  และนํามากําหนดกรอบของตัว
แปรในงานวิจยั  โดยกําหนดวาการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง  หมายถึง  การแสดงออก
หรือการปฏิบัติของมารดา ที่เปนการสนบัสนุนใหบุตรมีพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารที่
มีคุณคาและมปีริมาณที่เหมาะสมกับสภาวะรางกาย  เพือ่มิใหรางกายไดรับพลังงานจากอาหารมาก
เกินไปจนเกิดโรคอวน   ซ่ึงประกอบดวย  การเลือกชนดิของอาหาร   ความถี่ในการบริโภคอาหาร   
และการปฏิบตัิตนในการรับประทานอาหาร 
 
การสงเสริมการใชพลังงานในชีวิตประจําวันใหมากขึ้น 
       แกรโรว (Garrow 1978, อางถึงใน น้ําฝน  ทองตันไตรย  2541 : 30)  กลาววา  “หาก 
พลังงานที่รางกายไดรับมีเทากับความตองการใชพลังงาน บุคคลนั้นถือวาอยูในภาวะที่รางกายมี
ความสมดุลของพลังงาน นั่นคือพลังงานสะสมในรางกายจะคงที่ แตถาพลังงานที่รางกายไดรับมี
มากกวาการใชพลังงาน บุคคลก็จะอยูในภาวะสมดุลบวก ในทางกลับกันถาหากการใชพลังงานมี
มากกวาพลังงานที่รางกายไดรับบุคคลก็จะอยูในภาวะสมดุลลบ” โดยความสมดลุของพลังงานใน
รางกายจะมีผลตอน้ําหนักตวัของบุคคลนั้น ๆ หากจะกลาวถึงพลังงานที่รางกายไดรับเขาไป(Energy 
Intake) ก็คือพลังงานจากอาหารที่รับประทานเขาไป สวนการใชพลังงาน (Energy Expenditure) นัน้
สามารถใชไดหลายทาง โดยสวนใหญรางกายจะใชในการดํารงชีวิต เชน  การหายใจ  การเตนของ
หัวใจ  การซอมแซมสวนทีสึ่กหรอ เปนตน การใชพลังงานอีกสวนหนึ่ง รางกายไดใชในการสราง
ความรอนซ่ึงรวมทั้งพลังงานที่ใชในการยอยอาหาร  ดดูซมึอาหาร  และเมตาบอลิซึมของสารอาหาร  
การสรางความรอนใหรางกายขณะอยูในอากาศเยน็หรือในภาวะเครยีด  พลังงานในสวนสุดทาย  คอื 
พลังงานที่ใชประกอบกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงจะแตกตางกนัในแตละบุคคล  ประเภทของงานที่ทําและ
การออกกําลังกายของบุคคลนั้น ๆ    ดังนัน้ กิจกรรมที่มีการออกแรง  เปนการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ 
ของรางกายที่เกิดจากการทํางาน  เพื่อยืดตวัหดตัวของกลามเนื้อ  และทํางานเพื่อใหมีการใชพลังงาน
เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ  เพราะฉะนัน้การทาํกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายทกุ
ชนิด  จึงชวยในการเผาผลาญพลังงานที่มีอยูในรางกาย  (วาณี  แมนยาํ  2545 : 22)   ครอบคลุมทั้ง
การออกแรงในงานบาน  เลนกีฬา หรือออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงการทํากิจกรรมในเวลาวาง
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เพื่อเพิ่มระดับการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายในเด็กนั้น  สามารถสรุปไดดวยพีระมิดการ
ออกกําลังกาย (Physical  Activity  Pyramid)  โดยกจิกรรมการเคลื่อนไหว/ออกกําลังกาย ที่อยูระดับ
ฐานลางของพีระมิดเปนกิจกรรมที่ตองทําเปนประจําและสม่ําเสมอ  และกิจกรรมที่อยูเหนือข้ึนไปก็
ควรทําลดนอยลง  ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมอนามัย, คูมือการควบคุมและปองกันภาวะโภชนาการเกนิในเด็กวัยเรียน (ม.ป.ท., 2544), 
48 - 51. 
 
       ระดับที่ 1 ฐานลางสุดของพีระมิดแสดงถึงกิจกรรมในวิถีชีวิตที่ตองเคลื่อนไหวออกแรง 
ออกกําลังกายทุกวัน  ซ่ึงชวยสงเสริมการมีสุขภาพดี  มสีมรรถภาพและความสุขสบายได  เชน 
      -  เดินขึน้บนัได  เดินในตลาด/หางสรรพสินคา  เดินหลังอาหารเทีย่ง/เยน็  วิ่งเลน 
      -  ทํางานอดิเรกที่ตองใชแรง  ชวยทํางานบาน  เชน  รดน้ําตนไม  กวาดบาน  พาสนุัขไป
เดินเลนในสวน 

 - ว่ิงเลนนอกบาน            - เลนในสวนสาธารณะ           - เลนของเลน 
- เดินบนทอนไม           - เกมพื้นบาน               - ปนปาย               - ทํางานบาน  

    ออกกําลังกาย  , กิจกรรมบันเทิง  (อยางนอย  20  นาที) 
             - วายน้ํา  - สเก็ตบอรด    - ว่ิง   - วอลเลยบอล   - เตะฟุตบอล  - กระโดดเชือก 
        - บาสเกตบอล  - แบดมินตัน   - ถีบจักรยาน   - โรเรอเบตท   - เดาะฟุตบอล   - สเก็ต 

           กิจกรรมเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุน 
     - ฝกทักษะกีฬา เชน  การโยนขวางบอล  กระโดดสูง 
- เตนรํา กายบริหาร   - ดึงขอดันพื้น   - ลุก นั่ง   - โหนเชือก 

                - ดูวีดีโอ  
             - ดูโทรทัศน 
      - เลนเกมคอมพิวเตอร 
      - นั่งเกินกวา  30  นาที 

ลดกิจกรรมลง 

2 - 3  วัน/สัปดาห 

ทุกวัน 

3 -  5  วัน/สัปดาห 
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       กิจกรรมเหลานี้ถาทําดวยแรงปานกลางขึ้นไป  สะสมใหไดอยางนอยวนัละ 3 นาท ี 
หรือเทากับการเดินเร็ว 2 - 3 กิโลเมตรในชั่วโมง  จะไดประโยชนตอสุขภาพที่สําคัญ  กิจกรรมใน 
วิถีชีวิตหลายอยางหากทาํตอเนื่องและนานพอ  จะเปนกิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค  
ระดับที่ 2 ไดเชนกัน 
       ระดับที่ 2  เปนกิจกรรมการออกกําลังกายที่เปนแบบแผน  ซ่ึงคอนขางหนักมากกวา   
กิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายในวิถีชีวิต  ไดแก การออกกําลังกายแบบแอโรบิค  
หรือเลนกีฬา  และนนัทนาการ  บางอยางตองการอุปกรณ  และใชเวลาพอควร  กจิกรรมเหลานีจ้ะ
ทําใหหวัใจเตนเร็วขึ้น  จะชวยสงเสริมสมรรถภาพ  ความแข็งแรงของหัวใจ  และชวยควบคุมไขมนั
ในรางกาย โดยทํากิจกรรมเหลานี้ 3 - 5 วันตอสัปดาห  อยางนอยครั้งละ 20 นาที  ดวยแรงปานกลาง
ถึงหนัก  ทั้งนี้ความแรงหรือความเหนื่อยระดับปานกลางนั้น  สังเกตไดจากการหายใจทีแ่รงขึ้นแต
ยังพอพูดคยุกบัคนขางเคียงได การออกกําลังกายดวยความแรงปานกลางจะทําใหเด็กและเยาวชน
สามารถออกกําลังกายไดนานขึ้น  มีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มมากขึน้ 
       ระดับที่  3  เปนกิจกรรมการออกกําลังกาย  เพื่อเสริมสรางความแข็งแรง  อดทนและ
ออนตัวของกลามเนื้อ  เชน  การยกน้ําหนัก  การบริหารรางกาย  โดยใชน้ําหนักตนเอง  การยืด
เหยยีดกลามเนื้อ  โดยทํากจิกรรมเหลานี ้  สัปดาหละ 2 - 3 วัน  กิจกรรมในวิถีชีวติไมคอยสงเสริม
ความออนตัว  ดังนั้นการยืดเหยยีดกลามเนื้อคอนขางจําเปน  ทําโดยการยืดเหยยีดกลามเนื้อหมดั
ใหญ  จนถึงจดุที่เร่ิมรูสึกตึงแตไมเจ็บ  อาจทําไดสัปดาหละ 3 - 7 วัน  สําหรับการฝกกลามเนื้อหรือ
ความแข็งแรงโดยการยกน้ําหนักนั้น  เปนการฝกกลามเนื้อมัดใหญ  ประมาณสัปดาหละ 2 - 3 วัน  
โดยสลับดวยการพัก  1  วนั  จะชวยทําใหกลามเนื้อตึงตัวและแข็งแรง    กิจกรรมตาง ๆ เหลานีไ้ม 
จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ  แตจําเปนตองเรียนรูเทคนคิที่ถูกตอง       

       ระดับที่  4  ซ่ึงเปนยอดของสามเหลี่ยมนั้น  แสดงใหเห็นวาการทํากิจกรรมประเภทที่
ไมคอยมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย หรือมชีีวิตแบบสบายไมตองออกแรงนั้น ตองลดลง
เชน การนั่งดูโทรทัศน การเลนเกมคอมพวิเตอร ฯลฯ ยกเวนการพักผอนนอนหลับซึ่งมีความจําเปน
       หลักการทีสํ่าคัญของการปองกันและควบคุมความอวนหรือไขมันคอืใหมีการเผาผลาญ
หรือใชพลังงานใหมากที่สุดในระหวางชวงของการออกกําลังกายในแตละครั้ง  การเคลื่อนไหว 
ออกกําลังกาย  ทํากิจกรรมตาง ๆ ตามพีระมิดการออกกําลังกาย  จะทําใหมีการใชพลังงานจึงชวยใน
การควบคุมความอวน (กรมอนามัย  2544 ก :  52) 
       การปฏิบัติกิจกรรมแตละชนิดจะใชพลังงานแตกตางกันไป  ดังตัวอยางกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย  ที่มีการเผาผลาญพลังงานในปริมาณที่แตกตางกัน (กิโลแคลอรี
ตอนาที)  ขึ้นอยูกับระดับความแรงมากนอยของกิจกรรมเหลานั้น   ดังตารางที่  2  
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ตารางที่ 2    ตัวอยางกิจกรรมการเคลื่อนไหว/ออกกําลังกายที่มีการเผาผลาญพลังงานในปริมาณที ่
                   แตกตางกัน 
 

กิจกรรม 
พลังงานที่ใช 

(กิโลแคลอรีตอนาที)
 

นอนหลับ 
นอนนิ่ง ๆ   
ยืน 
นั่ง 
เดินปกต ิ
เดินเรว็ 
กิจกรรมชวยงานบาน 
ปรุงอาหาร 
ทําความสะอาดหนาตาง 
ปลูกตนไม 
ตัดหญา 
กวาดบาน 
ซักผา 
รีดผา 
ลางจาน 
ชวยเลีย้งนอง 
พรวนดนิ 
กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ 
กีฬาในรม : หมากรุก  หมากฮอส 
กีฬาออกแรงเบา ๆ : บิลเลียด  โบวล่ิง 
กีฬาออกแรงปานกลาง :  เตนรํา  วายน้ํา  แบดมินตนั  ฯลฯ 
กีฬาออกแรงมาก ๆ : ฟุตบอล  วิ่งเร็ว  ขี่จักรยาน  ฯลฯ 

 

0.73 
0.90 
1.10 
0.90 
2.47 
5.29 

 
1.31 
2.84 
2.23 
3.63 
2.19 
2.19 
1.02 
1.24 
1.60 
3.14 

 
1.61 

1.53 - 3.38 
3.39 - 5.08 

5.09 หรือมากกวา 
 
ที่มา :  มหาวิทยาลัยมหดิล, สถาบันวิจยัโภชนาการ,  โรคอวนในเดก็วยัเรียน  (นครปฐม : สถาบัน 
วิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล, 2538), 21. 
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       การใชพลังงานในชีวิตประจําวันใหมากขึ้นนั้น  สามารถปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก
ได  เนื่องจากสาเหตุที่ทําใหเด็กเปนโรคอวนนั้น  บอยคร้ังมักเกิดจากเคลื่อนไหวออกกําลังกายนอย  
ไมใชสาเหตุเพราะการกินมากเกินไปเพียงอยางเดียว    เด็กอวนจํานวนมากเคลื่อนไหวรางกายนอย
กวาเด็กที่ไมอวน  การนั่งดูโทรทัศนหรือเลนเกมคอมพิวเตอรมากเกินไป  ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
มีการเคลื่อนไหวนอยลง   การใชพลังงานในชีวิตประจําวันของเด็กกอนวัยเรียนประกอบดวย  การ
เคลื่อนไหวรางกายขณะทํางาน  ในเด็กกอนวัยเรียนการทํางานของเด็กที่กระทําเปนประจํา คือ    
การเรียน  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ เด็กทุกคนตองปฏิบัติเปนกิจวัตรประจํา  สวนกิจกรรมที่ปฏิบัติ
นอกเหนือจากการเรียนจะประกอบดวย  การทํางานบาน   การทํางานอดิเรก   การเลน  การออก
กําลังกาย  และการพักผอน      

       การออกกาํลังกายจึงเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการปองกันการเกิด
โรคอวนไดเปนอยางดี  เพราะการออกกาํลังกายเปนการใชพลังงานที่เกิดจากการบรโิภคอาหารสวน
หนึ่ง  และการออกกําลังกายยังมีสวนชวยใหมีการเผาผลาญอาหารหรือกระบวนการเมตาบอลิซ่ึมใน
รางกายเปนไปไดดี   จะเหน็ไดวารางกายมนุษยสามารถทํางานไดหลายลักษณะ  และสามารถใช
พลังงานไดแตกตางกันในแตละบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่เขามาเกี่ยวของ เชน  อายุ  เพศ  
อุณหภูมิ  ความเครียด  อาหารที่รับประทานเขาไป การออกกําลังกาย เปนตน หากเมือ่ใดรางกายเกดิ
ภาวะไมสมดุลของพลังงานขึ้นก็ยอมจะสงผลตอการขึ้นลงของน้ําหนกัตัวได   โดยเฉพาะพลังงาน
ของรางกายทีไ่ดรับเขามามมีากกวาการใชพลังงานก็จะทําใหบุคคลนัน้มีน้ําหนักตวัเพิ่มขึ้น ถาหาก
ปลอยใหอยูในภาวะเชนนี้ตอไปก็จะเกดิโรคอวนในที่สุด   การใชพลังงานในชีวติประจําวนั  เชน  
การออกกําลังกาย  ถือวาเปนสิ่งสําคญัในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็  ดังนั้น  การใชพลังงาน
ในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมจึงไดแก การใชเวลาวางทํางานอดิเรกตางๆ โดยอาจชวยทํางานบาน  
เลนกีฬาหรือออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ (ดุษณี  สุทธปรียาศรี   2532 : 32)  การออกกําลังกาย
สําหรับเด็ก  ควรตั้งอยูบนพืน้ฐานของความสนุกสนานและความ    พอใจมากกวาการบังคับเด็กตอง
ทําตามที่กําหนด  และทีสํ่าคัญอีกประการหนึ่งคืออยาใหการออกกาํลังกายเปนวิธีการลงโทษเดก็  
ซ่ึงทําใหเดก็มทีัศนคติในเชิงลบตอการออกกําลังกาย ดังนั้นการเลนทุกรูปแบบที่มกีารเคลื่อนไหว
รางกายจนเหงือ่ออกหรือเหนื่อย  จึงถือวาเปนการออกกําลังกายที่ดีสําหรับเด็ก   นอกจากนีก้ิจวัตร
ประจําวนับางอยางควรเปลี่ยนเพื่อใหรางกายไดใชพลังงานมากขึ้น  เชน  เดินขึ้นลงบันไดแทนการ
ขึ้นลิฟต ใชการเดินแทนการใชรถถาระยะทางไมไกลนัก  การทํางานบาน  เชน รดน้าํตนไม  กวาด
บาน  ชวยเลีย้งนองก็เปนการออกกําลังกายที่ดี  ไมควรนอนดูโทรทัศนเพราะการนอนดูโทรทัศน  
รางกายจะผอนคลาย  อัตราการใชพลังงานของรางกายจะลดลงกวาปกติ  ยิ่งมีการรับประทานของ
ขบเคี้ยวในขณะดูโทรทัศนดวยก็จะทําใหเปนโรคอวนไดอยางงายดาย 
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       ดังนั้น ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนนัน้  มารดาควรมีการสงเสริม
การใชพลังงานในชวีิตประจําวันของบุตรกอนวยัเรียนใหมากขึ้น  เพราะกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน
ชีวิตประจําวันนั้นสามารถใชในการปองกนัการเกิดโรคอวนไดเชนกันถาทําอยางสม่ําเสมอและเพิ่ม
ระยะเวลาใหยาวนานขึน้    โดยไดมีผูใหแนวทางในการสงเสริมการใชพลังงานในชวีิตประจําวันให
มากขึ้นไวหลายแนวทาง   ซ่ึงสรุปไดดังนี้  (น้ําฝน ทองตนัไตรย  2541 : 27-28 ; พุทธชาด นาคเรือง  
2541 : 27-30 ; สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล และจนัทราภรณ  เคยีมเส็ง  2545 : 11 - 13) 
       -  ฝกวินยัใหลูกรูจักแบงเวลา  มีการออกกําลังกาย  การพักผอน  และการชวยงานบาน  
ทํากิจกรรมรวมกัน    

      -  พยายามใหเดก็ลดกจิกรรมที่ไมเคล่ือนไหวรางกาย (Sedentary  Behavior) โดยเฉพาะ
การดูโทรทัศนซ่ึงมักสัมพันธกับการรับประทานขนมหรือของจุบจิบ  มีขอแนะนําใหเด็กดูโทรทัศน 
(ซ่ึงรวมการเลนเกมคอมพวิเตอร)  ไมเกิน 2 ช่ัวโมงตอวนั 
       -  สงเสริมการสรางนิสัยการออกกําลังกาย  ทั้งที่เปนการเลนกฬีา  เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
กฎกติกา  และการอยูรวมกบัผูอ่ืน  และที่เปนการออกกําลังกายในชวีิตประจําวัน  เชน  การทํา      
กิจกรรมงานบานรวมกนัทั้งครอบครัว  เดินหรือข่ีจักรยานแทนการนั่งรถ  เดินขึ้น - ลงบันไดแทน
การใชลิฟตหรือบันไดเลื่อน  เปนตน    
       -  ใหเดก็ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน คร้ังละ 20 นาที   และเคลื่อนไหว      
รางกายเปนประจํา  เชน เลนกีฬา  วิ่งเลน  เดินขึ้น - ลงบันได 
       -    การออกกําลังกายควรใหเดก็เริ่มจากขนาดที่นอยและเหมาะสมกับสภาพรางกายใน   
ขณะนัน้   แลวคอย ๆ เพิ่มขีดความสามารถจนกระทําไดตดิตอกันเปนเวลาอยางนอย  30  นาที 
       -  มารดาควรทําตัวใหเปนตัวอยางแกลูกของคุณ   ตองสดชื่นมีชีวิตชีวาตลอดทั้งวนั  ถา
เด็กเห็นวามารดาเปนคนที่มคีวามกระตือรืนรนในการออกกําลังกาย  และทําใหมคีวามสนุกสนาน  
พวกเด็กก็จะทาํตามอยางและจะกลายเปนคนกระตือรือรน   ถาเด็กไปโรงเรียนในชวงพักก็ควรจะ
เลนสนุกสนานกับเพื่อน ๆ  ในสนามหรือไมก็เดนิเลนรอบ ๆ สนามเปนการออกกําลังกาย 
       -  วางแผนการออกกําลังกายของครอบครัวที่สนุกและงาย ๆ  ไดแก  เดินเลน  เตนรํา     
ขี่จักรยาน  หรือวายน้ํา  อาจเดินเลนหลังอาหารเย็นแทนทีจ่ะนั่งดูโทรทัศน  เปนตน 
       -  การหาหรือจัดเตรยีมกิจกรรมที่เหมาะสมกับเดก็ ซ่ึงกิจกรรมนัน้ตองไมทําใหเด็กรูสึก
วามันยากเกินไป  และทําแลวจะรูสึกเขิน  แตตรงกันขาม  ส่ิงนั้นควรจะทําใหเขารูสึกสนุกสนาน 
       -  จัดเตรยีมสถานที่หรืออุปกรณตาง ๆ  ใหอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา  เพื่อเปน
ส่ิงจูงใจใหเดก็ทํากิจกรรมเพิม่มากขึ้น    เชน  การเตรียมสนามเด็กเลน   อุปกรณกฬีาตาง ๆ  หรือพา
เด็กไปสถานทีท่ํากิจกรรมตาง ๆ เชน  ลานกีฬา   สนามเดก็เลน  สระวายน้ํา  เปนตน 
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       -  มารดาควรมีการวางแผนการดูโทรทัศน  การเลนวีดีโอเกม  และเลนคอมพิวเตอรให
ลูก  วาในวนัหนึ่งควรทําไดกี่นาที  กี่ช่ัวโมง  และอาจทําตารางการดาํเนินชวีิตไววา  วันหนึ่งจะทํา
อะไรบาง  เวลาไหน  นานเทาไร  โดยใหลูกมีสวนรวมในการจดัตารางนี้ดวย   พรอมทั้งอธิบาย  
เหตุผลใหลูกฟงวาเพราะเหตุใดจึงตองจัดตารางเชนนี ้
       ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจยัไดประมวลสาระสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมการใชพลังงานในชีวิตประจําวนัใหมากขึ้นจากวรรณกรรมขางตน  และนํามากําหนด
กรอบของตัวแปรในงานวิจัย  โดยกําหนดวาการสงเสริมการใชพลังงานในชีวิตประจําวันใหมากขึน้  
หมายถึง  การแสดงออกหรอืการปฏิบัติของมารดา ที่เปนการสนับสนนุใหบุตรไดทาํกิจกรรมตางๆ
ที่เปนการเคลือ่นไหวรางกายเพื่อใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ  ในชวงเวลานอกเหนือจากการ
เรียน  ซ่ึงประกอบดวย  การทํากิจกรรมประจําวัน   เชน   การเลน   การชวยทํางานบาน   การทํางาน
อดิเรก    และการออกกําลังกาย  เชน  วายน้ํา  กระโดดเชือก  เตนแอโรบิค 
 

การตรวจสุขภาพ 
       การดูแลสุขภาพเดก็เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง  ที่สงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ดานรางกาย  สติปญญาของเด็ก  ถาหากมกีารเจ็บปวยเกดิขึ้นจะมีผลกระทบกระเทือนถึงพัฒนาการ
ทางอารมณและสังคมของเดก็ดวย  นอกจากนี้ยังทําใหเปนอุปสรรคตอการศึกษาเลาเรียน  การ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมตาง ๆ  หรืออาจทําใหเด็กเปนอันตรายถึงแกชีวิตหรือพิการ  กลายเปน
ผูมีปญหาทางกายและแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติได  โดยเฉพาะในเด็กกอนวยัเรียน  ซ่ึงถือวาเปนวยั
ที่มีความเจริญเติบโตทางรางกายเพิ่มสูง  มารดาจึงควรใหความใสใจในเรื่องสุขภาพเปนสําคญั  
รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูใหบตุรเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ถูกตอง  มีความเชื่อ  ทัศนคติที่ดี  เพราะถา
เด็กไดรับการดูแลดานสุขภาพที่ดี  รวมถึงการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่มีความอบอุนแลว  ยอมสงผล
ใหเดก็มีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ  และเปนเยาวชนที่มีคุณภาพตอไป    ดังนั้น  มารดาจึงควร
สงเสริม  สุขภาพอนามยัของเด็กทั้งทางดานรางกายและทางดานจิตใจ    สําหรับการดูแลรักษา
สุขภาพของบุตรกอนวยัเรียน  ประกอบดวย  การตรวจสุขภาพ  การรบัวัคซีนปองกนัโรค  และการ
รักษาการ   เจบ็ปวย   ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

       -  การตรวจสุขภาพ     
             การตรวจสุขภาพเปนสิ่งสําคัญในการดูแลสุขภาพของเด็กเปนอยางมาก  การตรวจ
สุขภาพเด็กมใิชแตทําในชวงเวลาของการเจ็บปวยเทานั้น  แตเปนการดแูลตอเนื่อง  นับตั้งแตเด็กอยู
ภายในครรภจนกระทั่งเติบใหญเขาสูวัยรุน  การตรวจสุขภาพเดก็จะทําใหมารดาทราบถึงปญหาและ
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โรคตางๆ  ทําใหเริ่มการรักษาไดเร็ว  และหายขาด   สําหรับระยะเวลาที่ควรนําทารกและเดก็ไปทํา
การตรวจสุขภาพ  คือ 
             ระยะระหวาง  6  อาทิตย  ถึง  12  เดือน  ควรตรวจสุขภาพทุก 1 เดือน 
             ระยะระหวาง  13  เดอืน  ถึง  2 ป  ควรตรวจสุขภาพทุก  3 เดือน 
             ระยะระหวาง  2 - 3 ป  ควรตรวจสขุภาพทุก  4 เดอืน 
             ระยะระหวาง  3 - 6 ป  เด็กวัยนี้จําเปนตองพบแพทยเพื่อตรวจสุขภาพ ทุกๆ  6 เดือน  
หรืออยางนอยปละครั้ง  (สุขศรี  บูรณกนิษฐ 2530 : 101) 
             ในการตรวจสุขภาพนั้น  เมื่อมารดาพาเดก็มาตรวจสุขภาพแตละครั้ง  แพทยจะทํา
การตรวจรางกาย  และสนทนากับบิดามารดาถึงปญหาตาง ๆ ในการดูแลบุตรในชวงอายุนัน้ ๆ  
รวมทั้งการใหสุขศึกษาและการแนะนําวิธีการดูแลเดก็ทีถู่กตองแกมารดา    การตรวจสุขภาพจะมี
ดังนี ้
             -  ช่ังน้าํหนัก 
             -  วัดสวนสูง  หรือความยาว 
             -  วัดเสนรอบศีรษะ  เสนรอบอก 
             -  ตรวจรางกายตั้งแตหัวจรดเทา  เพือ่ดูความผิดปกติของอวัยวะตาง ๆ  
             -  ตรวจสอบการไดยนิ   การมองเหน็  การเดิน  เปนระยะ ๆ 
             -  ตรวจพัฒนาการและวุฒิภาวะของเด็ก 
             -  ประเมินผลการเจรญิเติบโต  โดยใชกราฟมาตรฐาน 
             -  ใหวคัซีนปองกันโรคตามกําหนดอาย ุ
             -  แกไขปญหาที่ตรวจพบหรือที่ผูปกครองมีขอสงสัย 
             มารดาสามารถนําบุตรไปรับการตรวจสุขภาพ ณ ที่ใดที่หนึ่งที่อยูใกลบานได  เชน 
แผนกกุมารเวชกรรม  หรือแผนกเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาลรัฐ  และโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป 
ศูนยอนามัยแมและเด็ก  กรุงเทพฯ    ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลประจําจังหวัดตาง ๆ   
รวมถึงโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง    สถานีอนามัยและสุขศาลาที่อยูใกลบาน  และคลีนิกเอกชน 
             หลังจากการตรวจสุขภาพแลวในแตละครั้ง  นอกจากจะจดบันทึกผลการตรวจใน
รายงานของโรงพยาบาลหรือศูนย  มารดาควรจะไดรับสมุดบันทึกสุขภาพเด็กอีกดวย  เพือ่จะชวยให
การดูแลสุขภาพเด็กนั้นไดผลมากขึ้น   สมุดบันทึกจะมีขอมูลพื้นฐาน  เชน  ประวัติสวนตัวของเด็ก  
ประวัติการเจ็บปวยที่สําคัญ  ประวัติการแพยา  ประวัติการเจริญเติบโตของเด็ก  บันทึกการใหวัคซีน
ตาง ๆ   รวมทั้งขอแนะนําสําหรับมารดาในการดูแลสุขภาพบุตร  ไดแก  คําแนะนําเรื่องกําหนดการ
ใหวัคซีนและขอควรทราบในการใหวัคซีนตาง ๆ ที่สําคัญ   การรักษาสุขภาพฟน   ปญหาบางอยาง
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ที่ควรจะปรึกษาแพทยในการตรวจสุขภาพและขอแนะนําในการใชสมุด    สมุดบันทึกสุขภาพจะ
ชวยใหมารดาติดตามดูแลสุขภาพของบุตรได  ดังนั้นมารดาจึงควรนําสมุดบันทึกไปดวยทุกครั้งที่พา
บุตรไปตรวจสุขภาพตามที่แพทยนัดเปนประจํา  (สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย  2530 :107) 
 

       -  การรับวัคซีนปองกนัโรค 
             ในการดูแลเด็กที่มีสุขภาพดีนั้น  นอกจากการตรวจดูการเจริญเติบโตของรางกาย  
การพัฒนาทางจิตใจ   และตรวจสุขภาพทั่วไปแลว  การใหการปองกันโรคดวยวัคซีนก็เปนสิง่จาํเปน
ดวยอีกอยางหนึ่ง  เนื่องจากในปจจุบันโรคติดเชื้อในเด็กหลายชนิดสามารถจะปองกันไดดวยการให
วัคซีน   วัคซีนที่ใชแพรหลายและนํามาใชในเด็กจะเปนวัคซีนที่สามารถจะปองกันโรคไดเปน
เวลานานดวยการใหเพียงครั้งเดียวหรือเพียงไมกี่คร้ัง ไดแก วัคซีนปองกันโรคคอตีบ  ไอกรน  
บาดทะยัก   ไขไขสันหลังอักเสบ   วัณโรค   ไขทรพิษ   หัด   หัดเยอรมัน   คางทูม   เปนตน  
นอกจากนั้นวัคซีนบางชนิดที่กระตุนรางกายใหสรางภูมิคุมกันโรคไดพอสมควร  แตตองฉีดกระตุน
อยูเสมอ  ไดแก  วัคซีนปองกันไขทัยฟอยด  เปนตน  (ประสบศรี  อ้ึงถาวร  2526 : 177)   
             สําหรับเด็กกอนวัยเรียน  อายุระหวาง 3 - 6 ป วัคซีนที่ควรไดรับ เชน วัคซีน ดี  ที  พ ี
(คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน) วัคซีน บี ซี จี  และ/หรือ ปลูกฝปองกันไขทรพิษถายังไมเคยไดรับ   และ
วัคซีนปองกันทัยฟอยด   นอกจากนี้แลวเด็กที่ตองอยูในเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาลที่มักจะมี
เด็กอยูรวมกันมากในพื้นที่คอนขางคับแคบ  จึงมักจะพบโรคติดเชื้อ ไดแก โรคทางระบบทางเดิน
อาหาร  ไดแก  โรคตับอักเสบเอ  อุจจาระรวง  โรคทางระบบทางเดินหายใจ  เชน  โรคไขหวัด       
หูช้ันกลางอักเสบ  โรคของผิวหนัง  เชน  โรคหิด  กลากเกลื้อน  แผลพุพอง   เริม   โรคติดเชื้อไวรัส  
เชน  โรคอีสุกอีใส  โรคตับอักเสบบี  และโรคติดเชื้อแบคทีเรีย   เชน  โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ   โรค
ปอดอักเสบ  ซ่ึงเด็กยังมีระบบภูมิคุมกันที่พัฒนาไมเต็มที่เทาผูใหญ  ดังนั้น  นอกเหนือจากวัคซีนซึ่ง
อยูในวัคซีนพื้นฐานแลว  เด็กควรไดรับวัคซีนเพิ่มเติม เชน วัคซีนฮิบเพื่อปองกันโรคเยื่อหุมสมอง
อักเสบ   วัคซีนตับอักเสบเอ เพื่อปองกันโรคดีซาน   วัคซีนอีสุกอีใส  วัคซีนไขหวัดใหญ  และ
วัคซีนนิวโมคอดคัส  เพื่อปองกันโรคทางระบบทางเดินหายใจ (โอฬาร  พรหมาลิขิต  2548 : 80) 
 

       -  การรักษาการเจ็บปวย 
             การดูแลสุขภาพของเด็ก  ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ  การใหการรักษาและยา
เมื่อเด็กเกิดอาการเจ็บปวย   เนื่องจากเมื่อเด็กมีอาการเจ็บปวยหรือตรวจพบวามีความผิดปกติอยางใด
อยางหนึ่ง   มารดาควรจะนําเด็กไปพบแพทยเพื่อทําการวินิจฉัย  และใหการรักษาที่เหมาะสมเพื่อ
ปองกันปญหาที่จะตามมา   นอกจากนี้มารดายังจะไดรับคําแนะนําในการปฏิบิติเพื่อดูแลเด็กในยาม
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เจ็บปวยจากแพทย   ซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมแกบุตร  และเพื่อเปนการ     
สงเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนแกบุตรดวย 
 

       -  การติดตามชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงเปนระยะ 
             การดูแลสุขภาพเด็กโดยการตรวจสุขภาพ  การรับวัคซีนปองกันโรค และการ
รักษาการเจ็บปวยแลว  ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนนั้น  ส่ิงที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ  การที่มารดามีการติดตามชั่งน้ําหนักและการวัดสวนสูงของบุตรเปนระยะ   และ
บันทึกผลเพื่อ ติดตามการเจริญเติบโตของบุตรตามกราฟการเจริญเติบโตของเด็กไทย  และดูอัตรา
การเพิ่มน้ําหนักในแตละชวงอายุวาเปนไปตามเกณฑหรือไม  ซ่ึงจะชวยใหมารดาทราบวาบุตร
เจริญเติบโตเปนปกติดีหรือเติบโตชาผิดปกติ  หรือชวยใหเห็นแนวโนมของการเกิดภาวะน้ําหนัก
เกินมาตรฐานได นอกจากนี้ยังชวยใหมารดาคนหาสาเหตุไดแตเนิ่น ๆ ถาหากมีภาวะโภชนาการเกิน
เกิดขึ้น  ก็จะสามารถหาทางปองกันหรือแกไขไดทันทวงที 
       ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดประมวลสาระสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของมารดาใน
การตรวจสุขภาพจากวรรณกรรมขางตน และนํามากําหนดกรอบของตัวแปรในงานวิจัย โดยกําหนด
วาการตรวจสุขภาพ  หมายถึง   การแสดงออกหรือการปฏิบัติของมารดาที่เปนการดูแลรักษาสุขภาพ
ของบุตร   เพื่อใหบุตรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณและมีภูมิคุมกันโรค  ซ่ึงประกอบดวย การตรวจ
สุขภาพ  การรับวัคซีนปองกันโรค และการรักษาการเจ็บปวย รวมถึงการที่มารดาไดมีการติดตาม
หรือใหความสนใจชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงของบุตรเปนระยะ 
 

ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา 
 

       ความรูเปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และ
คอนขางถาวร (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ 2536 : 16)  ความรูจะเปนปจจัยที่ทําใหบุคคล
รูจักคิดพิจารณา ตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ตลอดจนความคิดสรางสรรคในการที่จะปฏิบัติพฤติกรรม   
(จินตนา ยูนิพันธ  2534 : 2)  เนื่องจากการมีความรูที่ถูกตองเหมาะสมจะทําใหทราบวาจะตองปฏิบตัิ
อยางไร  และจะตองสามารถปฏิบัติไดจริง   ฉะนั้นความรูและการปฏิบัติจึงมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดและตองพึ่งพาอาศัยกัน (นันทยา  ทวีศักดิ์  2531 : 16)  การสรางเสริมความรูจะชวยสราง
พฤติกรรมการปฏิบัติดวยเสมอไมวาทางตรงหรือทางออม  ดังนั้น  ในการปองกันการเกิดโรคอวน
ในเด็กใหกับบุตรกอนวัยเรียนนั้น  ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กก็มีความสําคัญมากตอพฤติกรรม
ของมารดา  เพราะเปนสิ่งที่ชวยกําหนดการกระทําหรือการปฏิบัติของมารดาในการปองกันการเกิด
โรคอวนในเด็กใหกับบุตร  และเปนส่ิงที่สงเสริมใหมารดานั้นมีพฤติกรรมที่ถูกตองและเหมาะสม  
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ซ่ึงจะสงผลตอภาวะสุขภาพของบุตรดวย   นอกจากนี้ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กยังสามารถทํา
ใหมารดาไดมีแนวทางในการปองกัน  หรือสงเสริมภาวะสุขภาพของบุตรไดอยางยั่งยืนอีกทางหนึ่ง  
สําหรับความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กที่มารดาควรทราบ  จะประกอบดวยสถานการณเกี่ยวกับโรค
อวนในเด็ก  การประเมินภาวะอวน  สาเหตุการเกิดโรคอวน  โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค   รวมถึง
ผลกระทบและโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้น   ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

       โรคอวนในเด็ก 
             “โรคอวน” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Obesity” มาจากภาษาละตินวา “Obesus”  
ซ่ึงหมายถึง  สภาพของรางกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการสะสมของไขมันจนมีปริมาณมากเกิน
พอดี  ถามีน้ําหนักมากกวาปกติ  ตั้งแต  10  เปอรเซ็นตขึ้นไป  จัดวามีน้ําหนักเกินปกติ  และถา
มากกวา  20  เปอรเซ็นตขึ้นไป  จึงจัดวาเปนคนอวน (สุชาติ  โสมประยูร  2523 : 64)  แมวาโรคอวน
จะพบไดทุกวัย  ตั้งแตวัยเด็กถึงวัยผูใหญ  แตวัยที่นับวาเปนปญหาสําคัญตองเรงดําเนินการแกไข  
คือ  โรคอวนในเด็ก  ซ่ึงโอกาสที่จะลดน้ําหนักเปนไปไดยากกวาโรคอวนในผูใหญ  เพราะผูที่อวน
มา ตั้งแตเด็ก  เซลลไขมันในรางกายจะเพิ่มขึ้นทั้งขนาดและจํานวนของเซลล  แตกตางจากการอวน
ใน ผูใหญ  ที่เปนเพียงการเพิ่มขนาดของเซลลไขมัน  ทั้งนี้ทฤษฎีเซลลไขมัน (Fat Cell Theory) 
กลาววา เนื้อเยื่อไขมัน (Adipose  Tissue) ซ่ึงประกอบดวยเซลลไขมันนั้น เมื่อเกิดขึ้นแลวจะไมลด
จํานวนลงแตอาจลดขนาดได  การควบคุมหรือการลดน้ําหนักทําไดเพียงลดขนาดของเซลลไขมัน
เทานั้น  ไมสามารถลดจํานวนเซลลที่แบงตัวแลวลงได (สิริประภา  กล่ันกล่ิน  และคณะ  2544 : 18)   
นอกจากนี้พบวา  ชวงสําคัญที่ทําใหจํานวนเซลลไขมันเพิ่มขึ้นมากมี 2 ชวงอายุ  คือ  ชวงอายุแรก
เกิด - 3 ป  และชวงอายุ 10 - 12 ป    และจากการสํารวจผูใหญอวน  ยังพบวา  1  ใน 3  ของเด็กอวน
เมื่ออายุ 6 เดือน โตขึ้นกลายเปนผูใหญอวน 4 ใน 10 ของเด็กอวนเมื่ออายุ 7 ปโตขึ้นกลายเปนผูใหญ
อวน    และรอยละ70  ของเด็กอวนเมื่ออายุ 10 - 13 ป โตขึ้นเปนผูใหญอวน (รัชนีบูลย  เงินวิลัย  
2539 : 16)   

             โรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนมีความสําคัญอยางยิ่ง  เนื่องจากเด็กกอนวัยเรียนเปนวัย
ที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ  กลาวคือ  เปนระยะที่รางกายมีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว   รางกายตองสรางเซลลเนื้อเยื่อ  กระดูก  ฟน  และอวัยวะอื่น ๆ อีกทั้งมีการเพิ่มของ 
น้ําหนักตัว  สวนสูง  ตอมตาง ๆ ทํางานมากขึ้น  จึงเปนวัยที่มีความตองการพลังงานและสารอาหาร
คอนขางสูง จึงมีแนวโนมวาเด็กวัยนี้จะเปนโรคอวนได หากมีพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรม 
การใชพลังงานในชีวิตประจําวันที่ไมเหมาะสม   นอกจากนี้ยังพบวาโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนได
เพิ่มจํานวนขึ้นทุกป  คนทั่วไปมักเขาใจวาเด็กอวนจะผอมลงเมื่อโตขึ้น   แตจากการทบทวนผลการ
ศึกษาวิจัยที่ติดตามเด็กอวนในระยะยาว   Serdula  และคณะ  (อางถึงใน  ลัดดา  เหมาะสุวรรณ  
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2548 : 14)  พบวา 1 ใน 3 ของเด็กที่อวนในวัยกอนเรียน  และครึ่งหนึ่งของเด็กที่อวนในวัยเรียนจะ
ยังคงอวนเมื่อเปนผูใหญ และหากยังอวนเมื่อเปนวัยรุน โอกาสที่จะเปนผูใหญอวนยิ่งสูงมาก  

 

       การประเมินภาวะอวนในเด็ก 
             ในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ควรดูที่น้าํหนักที่เพิ่มขึน้ควบคูกับอัตราการ
เพิ่มของความสูง   โดยการประเมินน้าํหนักตวัเทยีบกับสวนสูงของเด็ก  ใชเกณฑอางอิงการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย  อายุ 1  - 18 ป  ซ่ึงมี  2  ลักษณะ  คือ  (กรมอนามัย  2544 ก : 14 - 22) 
             1.  กราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย - หญิง  สําหรับเดก็ที่มีอายุ 
5 -18 ป  ซ่ึงสํานักสงเสรมิสุขภาพจัดพิมพแบบบันทกึการตรวจสุขภาพดวยตนเอง  โดยสนับสนุน
ใหโรงเรียนตาง ๆ ใชในการเฝาระวังการเจริญเติบโต  ถาเด็กนักเรียนมีน้ําหนกัตามเกณฑสวนสูง
มากกวา 2 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (+ 2 S.D.)  ของเด็กเพศเดยีวกันที่มีอายเุทากัน  โดยการ
เปรียบเทียบบนกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต แสดงวา อวน 
             2.  ตารางตัวเลขแสดงเกณฑอางองิการเจริญเติบโตน้ําหนักตามเกณฑสวนสงู  ใช
เกณฑน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงมากกวา 2 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (+ 2 S.D.) เชนเดยีวกัน    
สําหรับการประเมินภาวะอวนในเด็กกอนวยัเรียน นยิมใชวิธีการประเมินโดยใชเกณฑน้ําหนกัเทยีบ
กับน้ําหนักมาตรฐานที่ความสูงเดียวกัน  อายุเทากันและเพศเดียวกนั (Weight  for  height)  ตาม      
เกณฑเปรียบน้าํหนักกับสวนสูง  ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  2542   ซ่ึงมีการแปลผล  
ดังตารางที่ 3   
 
ตารางที่ 3   แสดงการแปลผลภาวะโภชนาการ : น้ําหนกัตามเกณฑสวนสูง 
 

ชวงที ่ คาน้ําหนกัตาม 
เกณฑสวนสูง 

การแปลผล 
ภาวะโภชนาการ ความหมาย 

1 อยูเหนือเสน 
+3 S.D. 

อวน ควรจะรีบแกไขโดยการปรับเปลี่ยน
บริโภคนิสัย  โดยชนดิของอาหารที่ควร
หลีกเลี่ยง  คืออาหารที่มีไขมันและแปงสูง  
ขนมหวาน  ทอฟฟ  น้ําอัดลม  และควร
ออกกําลังกายสม่ําเสมออยางนอยสัปดาห
ละ 3 วัน  คร้ังละ  30  นาที/วนั 
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ตารางที่  3  (ตอ) 
 

ชวงที ่ คาน้ําหนกัตาม 
เกณฑสวนสูง 

การแปลผล 
ภาวะโภชนาการ ความหมาย 

2 อยูระหวางเสน 
+2 S.D. ถึง  +3 S.D. 

เร่ิมอวน น้ําหนกัเริ่มมากกวาเด็กที่มีสวนสูงเทากนั
อยางชัดเจน  ควรรีบแกไขเชนกัน 

3 อยูระหวางเสน 
+1.5 S.D. ถึง +2 S.D. 

ทวม น้ําหนกัตามเกณฑสวนสูงยังอยูในเกณฑ  
แตน้ําหนักจะคอนขางมากกวาเดก็ที่ม ี
สวนสูงเทากัน  เปนการเตือนใหระวังเรื่อง 
น้ําหนกัเกนิมาตรฐาน 

4 อยูระหวางเสน 
+1.5 S.D. ถึง -1.5 S.D. 

สมสวน น้ําหนกัเหมาะสมกับสวนสูงโดยมี      
แนวโนมที่ดี  ควรอยูใกลเสนมัธยฐาน 

 

ที่มา: กรมอนามัย,คูมือการควบคุมและปองกันภาวะโภชนาการเกนิในเด็กวยัเรียน(ม.ป.ท.,2544),15.   
 

       สาเหตุของโรคอวนในเดก็ 
             โรคอวนเกิดจากการไดรับพลังงานเกินสมดุล  คอื  ไดพลังงานจากอาหารมากกวา
พลังงานที่รางกายใชไป  จนเหลือพลังงานเก็บสะสมไวในรางกายในรูปของไขมันมากขึ้น  แลวทํา
ใหน้ําหนักรางกายเพิ่มขึน้ในที่สุด  ซ่ึงปจจยัที่คาดวาอาจเปนสาเหตุสงเสริมใหอวนได  มีดังตอไปนี้  
(ดุษณี  สุทธปรียาศรี  2532 : 128 ; อุรุวรรณ  แยมบริสุทธิ์ และคณะ 2536 : 159 - 169 ; อุมาพร  
สุทัศนวรวุฒิ 2537 : 20) 
             1. ปจจัยดานพันธุกรรม พบวามีผลตอภาวะอวนถึงรอยละ10 (เสถียร เตชะไพบูลย
และคณะ2532 :16) โดยเฉพาะคนในครอบครัวเดียวกนั  ถาทั้งพอและแมที่มีน้ําหนักมากทั้งคูรอยละ 
80 ของลูกจะอวน  ถาพอหรือแมคนใดคนหนึ่งอวน โอกาสที่ลูกจะอวนลดลงเหลอืเพียงรอยละ 40  
แตถาพอและแมผอมทั้งคูโอกาสที่ลูกจะอวนเหลือเพยีงรอยละ 14 เทานั้น (Thiele  1980 : 43)        
             2. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม  มีผลตอภาวะอวนเปนอยางมาก เชน  ความอุดมสมบูรณ
ของอาหาร   ความเจริญทางอุตสาหกรรมอาหารที่สามารถจัดซื้อไดงาย  และมีใหเลือกมากมาย  มี
รูปแบบการบริการในรูปตาง ๆ  ซ่ึงเปนแรงยั่วยใุหมกีารบริโภคมากขึ้น  นอกจากนีส้ภาพแวดลอม
ในครอบครัวก็เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคอวนได เนื่องจากมกีารสรางนิสัยการกินที่ถายทอด
กันมา  ทั้งความนิยมในชนิดของอาหาร รดชาดในการปรุง ทําใหเกิดการบริโภคที่คลายคลึงกัน 
             3. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  เปนอีกปจจยัหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคอวน โดยเฉพาะ
การมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม ไดแก  การชอบรับประทานอาหารจุบจบิ  รับประทาน
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อาหารมากและบอย  รับประทานอาหารทีใ่หพลังงานสูง เชน  ไกชุบแปงทอด  ไอศกรีม โดนัท     
น้ําอัดลม ทอฟฟ รับประทานอาหารที่มากเกินความตองการของรางกายวันละเล็กละนอยในสัดสวน
ที่ไมเหมาะสม คือรับประทานเฉพาะอาหารประเภทแปงและไขมันมากเกินไปซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ
ทําใหอวนได 
             4.  การใชพลังงาน  เปนปจจยัที่สําคัญตอการเกิดโรคอวน   พบวา  ในปจจุบนัเด็กมี
การใชพลังงานนอยลง  เนือ่งจากในการทํางานบานมีอุปกรณอํานวยความสะดวกมากขึ้น  และพอ
แมเปนคนทําเองทั้งหมด  กลับจากโรงเรียนใชเวลาสวนใหญในการดูโทรทัศน  เลนเกมกดหรือเกม
คอมพิวเตอร  วันละไมต่ํากวา 2 - 3 ช่ัวโมง ในวันหยดุจะใชเวลาสวนใหญในการนั่งดูโทรทัศน
ประมาณ 4 - 6 ช่ัวโมง สลับกับการรับประทานอาหารประเภทอบกรอบ ขบเคี้ยว ไอศกรีม น้ําอัดลม   
สุดทายกลายเปนคนอวน  อวนเพราะไมมีเวลาออกกําลังกาย  หรือมีเพียงเล็กนอย  ไมเพียงพอตอ
การกําจดัไขมนัสวนเกินในรางกาย  เมื่อยิง่อวนกย็ิ่งเฉื่อยชา  ไมอยากออกแรง 
             5.  เกดิจากการทํางานผิดปกติของตอมไรทอ  โดยปกตติอมไรทอตางๆ ในรางกาย
ซ่ึงมีหลายตอม  แตละตอมจะทําหนาที่ผลิตฮอรโมน  เพื่อควบคุมสภาวะการทํางานของอวัยวะตางๆ
ตลอดจนกระบวนการสรางพลังงานของรางกาย  ควบคมุกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร  ตอมไร
ทอที่เกี่ยวของกับความอวน คือ  ตอมไรทอที่ผลิตฮอรโมนที่เกีย่วของกับกระบวนการสรางพลังงาน  
ไดแก  ตอมไทรอยด (Thyroid  gland)  ตอมปตูอิตารีย (Pituitary  gladn)  ตอมไรทอในตับออน 
(Islet  of  pancrease)  และตอมหมวกไต (Adrenal  gland) 
 

       ผลกระทบและโรคแทรกซอนท่ีเกิดในเด็กอวน 
             ขอมูลในปจจุบนัพบวาเดก็และวัยรุนที่อวนจะทําใหเปนผูใหญอวน  แลวยงัทําให
เกิดผลกระทบและโรคแทรกซอนที่มากมายและรายแรงกวาผูที่อวนเมือ่เปนผูใหญ  โรคอวนถา
เปนอยูนานและไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง  จะทําใหเกดิโรคเรื้อรังและความผิดปกติทางเมตาบอลิ
ซึม     สงผลใหคนอวนมีอัตราตายสูงกวาคนที่มีน้ําหนกัตัวอยูในเกณฑปกติ  คนที่เปนโรคอวน  มี
โอกาสไดรับผลกระทบและเปนโรคอื่นๆ  ไดมากกวาคนปกติ  ดังนี ้ (สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล และ
จันทราภรณ  เคียมเส็ง  2545 : 7 - 9) 
             1.  ผลกระทบและโรคแทรกซอนทางรางกาย 
                   1.1  สมรรถภาพในการทํางานลดลง อุยอาย  เหนื่อยงาย  การเคลื่อนไหว  การ
เรียน การรับรูตาง ๆ มักจะชากวาเด็กปกติ   มีผูศึกษาสมรรถภาพในการทํางานของเด็กอวน  โดย
ทดสอบความสามารถในการออกกําลังกายดวยวิธีตาง ๆ เชน  การถีบจักรยานอยูกบัที่  การเดินใน
อัตราเร็วตาง ๆ  พบวา  เด็กอวนมีสมรรถภาพในการทํางานนอยกวาปกต ิ
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                   1.2  ผลตอกระดกูและขอตอทีรั่บน้ําหนักตัว   เด็กที่อวนมากมักมีปญหาของ
กระดกูและขอ  ไดแก  ปวดหัวเขา  ปวดขอเทา  กระดูกงอ  เปนตน เพราะรางกายตองแบกรบั       
น้ําหนกัมากอยูตลอดเวลา  ซ่ึงถาเปนมาก ๆ อาจทําใหขอหลุดหรือขอเสื่อมได  นอกจากนั้นยังทําให
ขาโกงหรือขากางผิดปกต ิ และอันตรายตอหัวกระดกูโคนขา ซ่ึงเกดิเนื่องจากน้ําหนักทีก่ดลงบน
แผนเนื้อเยื่อเจริญ (Growth Plate) ของกระดกูที่ยังไมเชื่อมสนิทกับกระดกูทําใหขายาวไมเทากัน  
เด็กเล็กที่อวนมาก ๆนั้น   จะมีปญหาทางดานพัฒนาการที่ตองใชกลามเนื้อ   คือ   จะเดินไมคลองตัว       
การเดินหรือการวิ่งจะเหนื่อยงาย 
                   1.3  โรคเบาหวาน  และภาวะตอตานอินซูลิน     โรคอวนจะกระตุนใหเกิด
โรคเบาหวานไดงาย  และจะทาํใหไขมนัในเลือดสูงดวย  โดยเฉพาะเดก็ที่มปีระวัติสมาชิกใน
ครอบครัวเปนเบาหวาน  จะยิ่งมีความเสีย่งสูงเพิ่มขึ้น  มีขอมูลพบวา  เด็กอวนทีม่ีพอหรือแมเปน
เบาหวานมีโอกาสรอยละ 14  ถาพอและแมเปนมีโอกาสเปนรอยละ 40  รวมถึงภาวะตอตานอินซูลิน 
(Insulin  Resistance)  ทําใหมีระดับอนิซูลินสูงกวาในเดก็ปกติรอยละ 25 ของเด็กอวนมีความ
ผิดปกติของการเผาผลาญกลูโคส (Glucose  Tolerance) ภาวะผิดปกติของอินซูลินนี้  นาํไปสูการเกิด
โรคเบาหวานประเภทที่ 2  นอกจากนี้การที่เด็กเติบโตเรว็กวาอายุ  แผนเนื้อเยื่อเจริญ (Growth Plate) 
ของกระดูกจะปดเร็วกวาปกติ และทําใหเด็กเหลานี้โตเปนผูใหญที่มสีวนสูงต่ํากวาเด็กทัว่ไปหรือต่ํา
กวาปกต ิ
                   1.4  ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรคอวนเปนสาเหตุหนึ่งของโรคความ
ดันโลหิตสูงทั้งในเดก็และผูใหญ  การศกึษาในเด็กนักเรยีน 4,829 คน (Muscatine Study) พบวา    
เด็กอวน มีความชุกของภาวะความดนัโลหิตสูงมากกวาเด็กปกติ (Lauer 1975, อางถึงใน อุมาพร 
สุทัศนวรวุฒิ 2537:22) จากการติดตามศึกษาเด็กซึ่งมีความดันโลหิตสูง พบวาโรคนีม้ีความสัมพันธ
กับน้ําหนักตวั    นอกจากนัน้ยังมีรายงานพบวาไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือดหวัใจในเดก็ตั้งแตอาย ุ
2 ขวบโดยสัมพันธกับดัชนีมวลกาย (BMI)  และยังพบวาเด็กอวนมีความดันโลหิตและระดับไตรกลี
เซอไรดในเลือดสูงกวาเด็กทีไ่มอวนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งโรคอวน  ภาวะไตรกลีเซอไรดใน
เลือดสูง  เอชดีแอล   โคเลสเตอรอล (HDL-Cholesterol) ต่ํา  และความดันโลหิตสูง  เปนปจจยัเสี่ยง
ที่สําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตนั 
                   1.5  ไขมันในเลือดสูง   ความผิดปกติของไขมันในเลือดทีพ่บในคนอวน  ไดแก 
ระดับไตรกลีเซอไรด  โคเลสเตอรอล และ LDL-C (Low  Density  Lipoprotein-Cholesterol)  มักสูง
กวาปกติแต  HDL-C (High  Density  Lipoprotein-Cholesterol)  มักต่ําลง  สาเหตุที่ไตรกลีเซอไรด
สูง  อาจเกิดจากภาวะอินซลิูนในเลือดสูง เนื่องจากโรคไขมันในเลือดสูงทําใหหลอดเลือดตีบแขง็ 
ดังนั้น  โรคอวนจึงเปนปจจยัเส่ียงตอโรคหัวใจขาดเลือด  จากการศึกษาของ ชุติมา  ศิริกุลชยานนท 
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(Chutima  S 2006 : 15 -19) ไดสํารวจภาวะโภชนาการและโรคอวนในเด็กนกัเรียนชัน้ ป.1 - 6 จาก
โรงเรียนสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนอนุบาลวดั
นางนอง โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศน และโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จํานวน 5,126 คน  โดยไดสุม
เลือกนักเรียนที่น้ําหนกัปกต ิ อวน และน้ําหนักนอยรวม 1,028 คน ซ่ึงเด็กอายตุ่ํากวา 12 ป ระดับ   
โคเลสเตอรอลไมควรเกนิ 170 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต พบวา รอยละ 23 มีระดับโคเลสเตอรอลปกติ 
รอยละ 77 ระดับโคเลสเตอรอลสูงเกิน 170 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต  ซ่ึงในกลุมนี้พบวารอยละ 38 ม ี   
โคเลสเตอรอลระหวาง 170-200 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต และรอยละ 39 มีโคเลสเตอรอลมากกวา 200 
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต   ซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในวัยผูใหญ  
                   1.6  ผลตอระบบการหายใจ    เด็กอวนมาก  มักหายใจเร็วตื้น  และหายใจ
บอยครั้งกวาเด็กน้ําหนักปกติ สาเหตุพบวา เกิดจากการทํางานของปอดถูกขัดขวางจากไขมันในชอง
ทองและบริเวณกระบังลม  ทําใหปอดไมสามารถขยายตัวไดเต็มที่  การแลกเปลี่ยนกาซภายในปอด
ไมดี  กอใหเกิดการคั่งของกาซคารบอนไดออกไซดในปอดและกระแสเลือด  รางกายจึงพยายาม
ปรับตัวใหหายใจเพิ่มขึ้น  และนอกจากนั้นยังตองใชแรงเพื่อชวยในการหายใจ  จึงมักพบวาเด็กอวน
จะรูสึกหอบเหนื่อยอยูตลอดเวลาและจากผลของการแลกเปลี่ยนกาซที่ไมมีประสิทธิภาพจะทําให
เกิดการคั่งของกาซคารบอนไดออกไซดในกระแสเลือด  ทําใหรางกายพยายามสรางเม็ดเลือดแดง
เพิ่มขึ้นและทําใหหัวใจหองลางขวาโตในที่สุด   ซ่ึงเปนปจจัยช้ีนําของภาวะหัวใจวาย       จาก
รายงานของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) พบวา  เด็กอวนรอยละ 30 - 90  มีความผิดปกติของ
การหายใจขณะนอนหลับ  รอยละ 7  เปนมากจนหยุดหายใจ  เด็กที่อวนมากมีระดับอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดต่ํากวารอยละ 90  ตลอดเวลาครึ่งหนึ่งของการนอนหลับ  เด็กที่มีปญหาเหลานี้จะ
มีอาการงวงซึมในเวลากลางวัน  ปวดหัวในตอนเชา  ผลการเรียนและความจําต่ํากวากลุมที่ไมมี
ปญหา 
                   1.7  ผลตอผิวหนัง  เด็กที่อวนมากจะมีผิวหนังแตกและเปนลาย  มีลักษณะดํา
บริเวณคอ   รักแร   ขอพับตาง ๆ  มีสีคลํ้าโดยเฉพาะในกรณีที่อวนมาก ๆ อาจมีแผลที่เกิดจากการ
เสียดสี  แผลแตกเกิดจากอักเสบตามมา 
                   1.8  นิ่วในถุงน้ําดี   เกิดขึ้นเนื่องจากรางกายมีไขมันสะสมมาก  จึงมีการสราง   
โคเลสเตอรอลมาก  น้ําดีจึงมีการสรางเพิ่มขึ้นเพื่อกําจัดโคเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้น  ทําใหเกิดนิ่วในถุง
น้ําดีขึ้นได   วัยรุนและเด็กผูหญิงที่อวนจะเสี่ยงตอการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีเปน 4.2 เทาของคนปกติ  
และยังพบวาประมาณรอยละ 40 - 50  ของเด็กที่อวนมากมีระดับเอนไซม (Liver  Enzymes) จากตับ
สูงขึ้นดวย 
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                   1.9  โรคมะเร็ง  ภาวะโภชนาการเกินมีความสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็งบาง
ชนิด  การทีม่ีน้ําหนกัตัวเกนิจะเปนการเพิ่มปจจยัเส่ียงตอการเกิดมะเร็งลําไสใหญ  ตอมลูกหมาก  
เตานม  และเยือ่บุมดลูก 
                   1.10  การเจริญเติบโตและภาวะเปนหนุมสาวเร็ว  เดก็ที่มนี้ําหนกัมากเกนิกวา
ปกติมักจะสูงกวาเพื่อนในวยัเดยีวกัน  และเปนหนุมสาวเร็วกวาในเด็กที่มีน้ําหนักปกติ ซ่ึงปริมาณ
ไขมันในรางกายมีบทบาทสําคัญตอการเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรก และความสม่ําเสมอของการมี
ประจําเดือน  อยางไรก็ตาม  ผลที่เกิดในเดก็ที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานหรืออวน  มีประจําเดือนเร็วข้ึน
กวาเด็กที่มีน้ําหนักปกติ  ซ่ึงเด็กอาจจะยังไมพรอมที่จะดูแลตนเองได  ที่ผานมาพบเด็กหญิงไทยที่
อวนหลายรายมีประจําเดือนเมื่ออายุระหวาง 9 -10 ป  ซ่ึงคอนขางเร็วกวาเกณฑเฉล่ียที่มีประจําเดือน
อายุเฉล่ีย 11 - 12 ป 
             2.  ผลกระทบตอดานจิตใจและสังคม 
                   เด็กอวนมักถูกลอ และอาจไมเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน ทําใหขาดความมั่นใจ  
มีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self  Esteem) ต่ํากวาเด็กน้ําหนักปกติ   จะรูสึกอายกลัวถูกเพื่อนลอและ
มองแบบตลกขบขัน   สุดทายอาจแยกตัวออกจากกลุมสังคมทําใหเกิดโรคซึมเศรา เฉื่อยชา การ    
ตัดสินใจทําอะไรจะชากวาเด็กคนอื่นๆ เด็กอวนจะมีรูปรางโตกวาอายุ ผูใหญที่พบเห็นจึงมักจะ  
คาดหวังเด็กมากกวาวัยที่แทจริง ทําใหเด็กเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล และกดดันในตัวเด็ก  รวมทั้ง
อาจจะสะสมความรูสึกผิด  ความลมเหลว  ไมประสบความสําเร็จในตัวเด็กเองไดงาย  ซ่ึงผลนี้
สามารถนําไปสูความไมภาคภูมิใจในตนเอง  ความไมกลาสรางสัมพันธภาพกับผูใหญ  และบุคคล
รอบขาง  เกิดความยึดติดกับครอบครัวมากเกินไป  ซ่ึงเด็กกลุมนี้มักแกปญหาดวยการกิน จึงยิ่งทําให
เด็กอวนมากขึ้น    นอกจากนี้อาจจะรูสึกกดดันทางสังคม  เชน  ถูกคนอื่นประเมินวาทํางานเชื่องชา  
ไมคลองแคลว  ออนแอ  ถูกกีดกันจากกิจกรรม หรือกีฬาบางอยาง  ความยากลําบากในการหาซื้อ
เสื้อผา  เครื่องใชตาง ๆ ตองเปนพิเศษแตกตางจากบุคคลอื่น  เปนตน  ส่ิงเหลานี้จะสงผลใหเด็กที่
อวนเครียดมากยิ่งขึ้น  และอาจเปนปญหาทางสุขภาพจิตในที่สุด 
       ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงประเด็นไปที่ความรูของมารดาเกี่ยวกับโรคอวนในเด็ก  
การประเมินภาวะอวน  สาเหตุการเกิดโรค  โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค   ผลกระทบและโรคแทรก
ซอนที่เกิดขึ้น  ซ่ึงถามารดามีความรูดังกลาวแลว  อาจทําใหมารดานําไปปฏิบัติตอบุตรของตนได
อยางถูกตองและเหมาะสม    โดยที่ผูวิจัยไดบูรณะวรรณกรรมเกี่ยวกับโรคอวนในเด็ก  และกําหนด
ขอบขายของความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา  หมายถึง  ความรู  ความเขาใจของมารดา
เกี่ยวกับโรคอวนในเด็ก  ซ่ึงประกอบดวย  การประเมินภาวะอวน  สาเหตุการเกิดโรค  โอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรค   ผลกระทบและโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้น 
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ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา 
 
แนวความคดิเก่ียวกับความเชื่อ 
       การแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น  เกิดจากอิทธิพลของความเชื่อ  ทัศนคติ  คานิยม  
บุคลิกภาพ  และประสบการณของแตละบคุคล  (สุชา  จันทรเอม  2542 : 248 - 250)  ส่ิงเหลานีม้ี
อํานาจในการควบคุมใหบุคคลแตละบุคคลมีการปฏิบัติไปในลักษณะที่แตกตางกันออกไป กลาวอีก
นัยหนึ่งไดวา  ความเชื่อเปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดการกระทําตาง ๆ ของบุคคล (รุงทิพย  กลาหาญ 
2539 : 18)  ซ่ึงไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ (Belief)  ไวหลายทาน  ดังนี ้
       พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2526 : 76)  ไดใหความหมายของความเชื่อวา 
เห็นจริงดวย  นับถือ  มั่นใจ  อาจจะดวยความรูสึกไตรตรองดวยเหตุผลหรือไมก็ตาม  เมื่อเกิดความ
เชื่อมักจะแสดงออกทางกาย  คือ  การปฏิบัติ  และทางวาจา  เชน  ตกัเตือน  ส่ังสอน  หรือแจงให     
ผูอ่ืนทราบ  ความเชื่อของบคุคลยอมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับประเพณี  สุภาษติ  คําพังเพย 
       พนมพร  ปยธรรมาภรณ  (2529 : 25)  ไดใหความหมายของความเชื่อวา  ความเชื่อ  คือ 
ความนึกคดิหรือความเขาใจของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจมีเหตุผลหรือไมมีเหตผุลก็ได  และจะ
ทําใหมนษุยมคีวามโนมเอียงที่จะปฏิบัติตามแนวคดิและความเขาใจนัน้ ๆ  ความเชื่อคลายกับสิ่งที่
ติดแนนอยูในความคิด ความเขาใจ  จัดเปนลักษณะหนึ่งของความรูและการกระทําเมือ่บุคคลมีความ
เชื่ออยางใดอยางหนึ่ง  ความเชื่อนั้นจะเปนตัวกําหนดความโนมเอียงในการกระทําตาง ๆ ของบุคคล
นั้น ๆ  หรือ  ความเชื่อ  คือ  ความนาจะเปนเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงสามารถเราใหบุคคลมีปฏิกิริยา
โตตอบและสิ่งนั้นจะมีความสัมพันธกับเหตุผลมโนทัศนของบุคคลนั้น ๆ ทั้งนีโ้ดยอาจจะรูตวั
หรือไมรูตัวกต็ามและความเชื่อนั้น ๆ ไมจําเปนตองอยูบนพื้นฐานของความเปนจรงิเสมอไป  หรือ
ความเชื่อ อาจเปนเพียงความรูสึกนึกคิด  ความเขาใจ  ความคาดหวัง  หรือสมมติฐานที่อาจมีเหตุผล 
       สุชา จันทรเอม  (2542 : 248)  กลาววา  ความเชื่อคือการที่บุคคลยอมรับขอเท็จจริงตางๆ 
ซ่ึงความคิดของเขาอาจจะถูกตองหรือไมถูกตองตามความเปนจริงก็ได  คนแตละคนจะมีความเชื่อที่
แตกตางออกไป  ความเชื่อเปนสิ่งที่หักหามไดยากและเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอบุคคลมาก  บุคคลมี
ความเชื่ออยางใดกจ็ะมีพฤตกิรรมไปตามความเชื่อของเขา 
       โรคีช   เอม็  (Roceach M. 1970, อางถึงใน  นภัสวรรณ  อินประสทิธิ์  2536 : 20)  ไดให
ความหมายของความเชื่อไววา  ความเชื่อนั้นจะเปนตวักําหนดพฤติกรรมใหบุคคลประพฤติปฏิบัติ
ตามความคิดเห็นและความเขาใจนั้น ๆ โดยอาจจะรูตวัหรือไมรูตัวกไ็ด  และความเชื่อในสิ่งนั้นๆ 
ไมจําเปนตองอยูบนพื้นฐานแหงความเปนจริงเสมอ อาจเปนเพยีงความรูสึกนึกคิด ความเขาใจ  
ความคาดหวัง  หรือสมมติฐาน  ซ่ึงอาจจะมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ได 
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       จากความหมายของความเชื่อดังกลาวขางตน   สามารถสรุปไดวา    ความเชื่อ   หมายถึง 
 ความนึกคดิ  ความเขาใจ  และการยอมรับเชื่อถือของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  อาจจะถูกตอง
หรือไมถูกตองตามความเปนจริง อาจจะมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ได โดยความเชื่อนี้อาจไดรับการ     
ส่ังสอนถายทอดตอ ๆ กันมาจากครอบครัว  และทองถ่ิน  เมื่อบุคคลมีความเชื่อในสิ่งใดแลว  เขาก็
จะแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับความเชื่อนั้น ๆ 
 
ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา 
       ความเชื่อมบีทบาทสําคัญในการวางหลกัแหงการกระทํา  หรือวางกรอบแหงความ
คิดเห็นตาง ๆ ของคน  (สุชาติ  โสมประยรู  2523 : 13)  และความเชือ่ยังเปนพืน้ฐานทําใหเกิดการ
กระทําส่ิงตางๆทั้งดานดีและดานราย  นอกจากนี้ความเชื่อเปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีสวนสัมพันธกับภาวะ
โภชนาการของเด็ก  โดยเฉพาะความเชื่อเกีย่วกับโภชนาการและอาหาร  ซ่ึงเปนเรื่องที่บอกเลาตอ ๆ 
กันมาโดยไมมหีลักวิทยาศาสตร  ในแตละทองถ่ินจะมีความเชื่อที่แตกตางกันออกไป  ทั้งนี้เพราะ 
ส่ิงแวดลอม  ขนมธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  และความเปนอยูทีแ่ตกตางกัน   ความเชื่อเกี่ยวกับ
โภชนาการและอาหารมีความสําคัญตอสุขภาพเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากโภชนาการและอาหารเปน 
รากฐานและปจจัยที่สําคัญทีท่ําใหมีสุขภาพดี  ถาบุคคลมีความเชื่อที่ถูกตองในเรื่องโภชนาการแลว  
ก็จะสงผลใหบุคคลนั้นมีรางกายเจริญเติบโตเหมาะสมกบัวัย   แตในขณะเดียวกนัถาบุคคลเหลานั้น
มีความเชื่อที่ผิดก็จะสงผลทําใหรางกายออนแอและไมเจริญเติบโต  (อุไรวรรณ คําไทย 2531 : 2)  
ดังนั้น  ความเชื่อเกี่ยวกับโภชนาการและอาหาร  โดยเฉพาะความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กยอมมีผล
ตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนดวย     เนื่องจากการเกดิ
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนนั้นสาเหตหุนึง่มาจากการทีม่ารดามีความเชื่อที่ไมถูกตองตอภาวะอวน
ในเดก็  ซ่ึงเปนความเชื่อทีสื่บตอกันมาตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน  เดก็อวนดูจะเปนสัญลักษณของ
ความสมบูรณและมีพลานามัย  มองดูนารักกวาเด็กที่มรีางกายผอม  ใคร ๆ ก็ช่ืนชมกับความอวน
ของเด็ก  พยายามใหรับประทานอาหารมาก ๆ  เพื่อใหเด็กอวน   เพราะเห็นวายิ่งอวนกย็ิ่งดนูารัก  
นอกจากนั้นคนสวนมากมกัมีความเชื่อ  ความเขาใจที่ผิด  คิดวาเดก็อวน  คือ เด็กทีแ่ข็งแรง  ซ่ึงความ
จริงแลวทางการแพทยถือวาเด็กอวนเปนเดก็ที่มีภาวะทุพโภชนาการ  ประเภทภาวะโภชนาการเกนิ 
(อารี  วัลยะเสรี และคณะ 2525 : 149) ในเมื่อมารดามีความเชื่อ  ก็จะสงผลใหปฏิบัติหรือกระทําตาม
ความเชื่อนั้น ๆ   ดังนัน้ ในการที่มารดาจะมีพฤติกรรมในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัย
เรียนขึ้นไดนั้น  ยอมเกดิขึ้นจากความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กสวนหนึง่ดวย   ซ่ึงตอไปนี้จะกลาวถึง
ความเชื่อที่ไมถูกตองที่มีตอภาวะอวนในเด็ก   ดังนี ้
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       -  เด็กอวนเปนเดก็นารัก 
       -  เด็กอวนเปนเดก็แข็งแรง 
       -  เด็กอวนเปนเดก็ที่มีสุขภาพดี  พลานามัยสมบูรณ 
       -  เด็กอวนมีอารมณดีกวาเด็กทัว่ ๆ ไป 
       -  เด็กอวน  คือ  เด็กที่มีสงาราศี 
       -  เด็กที่มีรูปรางอวน  คือ  เด็กที่กนิดีอยูดี 
       -  เด็กอวนแสดงวาเปนเดก็ที่ทางบานมฐีานะดี  รํ่ารวย 
       -  เด็กอวนเปนเดก็ที่มีสุขภาพจิตด ี
       -  เด็กอวนฉลาดกวาเด็กธรรมดาทั่วไป 
       -  เด็กอวนเล้ียงงาย  กนิอาหารทุกอยาง 
       -  เด็กอวนมีพละกําลังมากกวาเด็กปกต ิ
       -  เด็กอวนเปนที่เอ็นดูของบุคคลอื่นมากกวาเด็กผอม 
       -  เด็กอวนจะผอมลงเมื่อโตขึ้น 
       -  เด็กอวนเมื่อลดน้ําหนกัแลวจะทําใหรางกายทรุดโทรม 
       -  เด็กอวนออกกําลังกายเพียงอยางเดียวก็สามารถลดน้ําหนักได 
       -  พอ แมทีผ่อม  ยอมตองการใหลูกอวน 
       -  สมาชิกในครอบครัวชอบเด็กอวน 
       -  ถาพอ แมอวน  ลูกยอมอวนดวย 
 

       ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้  ผูวิจัยมุงประเด็นไปที่ความเชื่อที่ไมถูกตองของมารดาที่มีตอ
ภาวะอวนในเด็ก   ซ่ึงถามารดามีความเชือ่ที่ไมถูกตองตอภาวะอวนในเด็กแลว  อาจสงผลตอการ
ปฏิบัติในการปองกันการเกดิโรคอวนใหแกบุตรของตนดวย  เพราะการที่บุคคลมีความคิดความเชื่อ
อยางไรกย็อมมีผลตอการกระทําที่แสดงออกมา  โดยผูวจิัยไดกําหนดขอบขายของความเชื่อตอภาวะ
อวนในเดก็ของมารดา   หมายถึง   ความนึกคดิ  หรือความเขาใจที่ไมถูกตองของมารดาที่มีตอภาวะ
อวนในเดก็  เชน  เชื่อวาเด็กอวนเปนเด็กทีม่ีสุขภาพดี  มพีลามัยสมบูรณ    เดก็อวนเปนเด็กนารัก 
 

การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
 
       ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กใหกับบุตรกอนวัยเรียน  หากมารดามีการสงเสริม
สุขภาพตนเองที่ดีแลวยอมจะสงผลใหมีการปฏิบัติการปองกันการเกิดโรคอวนในบตุรกอนวยัเรียน
ไดดยีิ่งขึ้นดวย  เนื่องจากในฐานะที่มารดาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอบุตรจึงจําเปนที่มารดาตองมี
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การสงเสริมสุขภาพที่ดีของตัวมารดาเองกอน เพื่อที่มารดาจะสามารถวางรากฐานดานประสบการณ 
ตลอดจนถายทอดลักษณะนสัิยการดูแลสุขภาพใหกับบุตรได  การปฏิบัติของมารดายอมถายทอดไป
ถึงตัวบุตร  เปนวิถีชีวิตตามการถายทอดกันมา  ดังนัน้  การสงเสริมสุขภาพของตนเองที่ดีที่ติดตัว
มารดามานั้น  ยอมจะนํามาถายทอด  ส่ังสอนบุตร  รวมถึงใหการดแูลบุตรได  ซ่ึงจะเปนผลใหบุตรมี
สุขภาพอนามยัที่ดีตอไป 
 
ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ 
       องคการอนามัยโลก  (1988 : 7,  อางถึงใน  ชมภู  วิสุทธิเมธีกร  2540 : 34)  ไดให
ความหมายของการสงเสริมสุขภาพไววา  หมายถึง  กระบวนการทีท่ําใหบุคคลสามารถเพิ่มการ
ควบคุมและพฒันาภาวะสุขภาพของตนเอง  เพื่อใหถึงการมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ
และสังคมของแตละบุคคลหรือกลุมคน  ซ่ึงสามารถบรรลุความตองการของตนเอง  รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวใหเขาส่ิงแวดลอมรอบตนเองไดเปนอยางด ี
       กอชแมน  (Gochman,  อางถึงใน  อรนชุ  อธินันทน  2543 : 12)  ไดใหความหมายการ    
สงเสริมสุขภาพวา  หมายถึง  การแสดงที่บคุคลลงมือทํา  ทั้งที่สังเกตไดอยางชัดเจน  เพื่อใหตนเองมี
สุขภาพที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับ นสัิยในการรับประทานอาหาร  การพักผอน  การออกกําลังกาย  ลักษณะ
บุคลิกภาพ  การใชยา  เปนตน  รวมถึงส่ิงที่สังเกตไมได  ตองอาศัยวิธีการประเมนิแบบอื่น  เชน  
ภาวะอารมณ  ความเชื่อ  ความคาดหวัง  แรงจูงใจ  คานยิม  ความรูและการรับรู  เปนตน 
       เพนเดอร  (Pender  1987 : 4)  กลาววา  การสงเสริมสุขภาพ  เปนกิจกรรมที่บุคคล
กระทําเพื่อยกระดับความเปนอยูที่ดีโดยสวนรวม  และการมีศักยภาพที่ถูกตองสมบูรณของบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
       จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา  การสงเสริมสุขภาพ  หมายถึง  การปฏิบัติการดูแล
สุขภาพของตนเอง  โดยมีเปาหมายเพื่อใหตนเองมภีาวะสุขภาพที่ดพีบกับความสุขและบรรลุความ
ตองการสูงสุดของชีวิต   ดงันั้นการกระตุนใหบุคคลเกดิพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ดีก็จะเปนการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ทําใหบุคคลนั้น มีคุณภาพชวีิตที่ดีตอไปได 
 
การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
       การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดามีความสําคัญมาก  เนื่องจากการสงเสริมสุขภาพ
เปนองคประกอบที่สําคัญมากในการพัฒนาสุขภาพของบุคคล  และเปนการกระทําเพื่อการปองกนั
ปญหาทางดานสุขภาพ  หากมารดามีสุขภาพที่ดีแลวยอมสงผลตอการปฏิบัติทางดานสุขภาพตอบตุร
ไดดยีิ่งขึ้น  ซ่ึงจะสงผลตอสุขภาพที่ดีของบุตรตอไปดวย     สําหรับการศึกษาวิจยัในครั้งนี้   ผูวิจัย
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ไดกําหนดการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา   เปน  3  ดาน  ไดแก  การบริโภคอาหาร    การ  
ออกกําลังกาย  และการใชระบบบริการทางสุขภาพ   ซ่ึงมีรายละเอียด   ดังนี ้
 
       1.  การบริโภคอาหาร 
             หลักสําคัญของโภชนาการ  คือ การบริโภคอาหารเพื่อใหไดปริมาณและคณุคาอยาง
เพียงพอ  โดยที่สารอาหารตาง ๆ และพลังงานที่ไดรับ  ควรจะสมดุลกันไมมากหรอืนอยจนเกินไป  
เพื่อใหรางกายมีภาวะโภชนาการที่ดี  ไมเปนโรคขาดสารอาหารหรือเปนโรคไดรับสารอาหารเกิน  
ดังนั้น  ในทางปฏิบัติ จึงควรที่จะบริโภคอาหารตามแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของ
คนไทย  หรือโภชนบัญญัติ 9  ประการ  (อางถึงใน  อรนชุ  อธินันทน  2543 : 23)  ดังนี้ 
             1.  กนิอาหารครบ  5  หมู  แตละหมูใหหลากหลาย  และหมั่นดแูลน้ําหนักตัว   
เนื่องจากรางกายเราตองการสารอาหารตาง ๆ ที่มีอยูในอาหาร  ไดแก  โปรตีน  คารโบไฮเดรต  
ไขมัน  แรธาตุ  วิตามิน  รวมทั้งน้ําและใยอาหาร  แตไมมีอาหารชนดิใดชนดิเดยีวที่ใหสารอาหาร
ตาง ๆ ครบในปริมาณที่รางกายตองการ  จึงจําเปนตองกนิอาหารใหครบ 5 หมู  และกนิแตละหมูให
หลากหลาย  จึงจะไดรับสารอาหารตาง ๆ ครบถวนและเพียงพอ   สวนน้ําหนักตวัเปนเครื่องบงชี้ที่
บอกถึงสุขภาพของเรา จึงควรหมั่นดแูลใหเหมาะสมตามวัยและไดสัดสวนกับความสูงของตนเอง 
ดังนั้น  การรกัษาน้ําหนักตวัใหอยูในเกณฑปกติ  โดยการกินอาหารใหเหมาะสม  ควบคูไปกับการ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  โดยใชดัชนีมวลกาย  ซ่ึงคํานวณ
โดยใชสูตร   ดัชนีมวลกาย  =  น้ําหนัก (กิโลกรัม) / สวนสูง2 (เมตร)  คาปกติจะอยูที่ 18.5 - 24.9 
กก./ม.2 
             2.  กินขาวเปนหลัก  สลับกับอาหารประเภทแปง  เปนบางมื้อ   โดยขาวเปนอาหาร
หลักของคนไทยที่ใหกําลังงาน มีสารอาหารคารโบไฮเดรต โปรตีน  วติามิน   แรธาตุ และใยอาหาร 
ควรกินขาวที่ขัดสีแตนอย  และกินสลับกับอาหารประเภทแปงอ่ืน ๆ เชน กวยเตีย๋ว ขนมจีน ขนมปง 
เผือก  และมัน 
             3.  กนิพืชผักใหมาก  และกินผลไมเปนประจาํ   พืชผักและผลไม  นอกจากให
วิตามิน  แรธาตุ และใยอาหารแลว  ยังมีสารอาหารอื่น ๆ ที่ชวยปองกันไมใหไขมันไปเกาะผนัง
หลอดเลือด  ชวยทําใหเยื่อบขุองเซลลและอวัยวะตางๆ  แข็งแรง  และชวยปองกนัมะเร็งบางชนิดอีก
ดวย  โดยเนนพืชผักที่มีสีเขียวจดัและเหลอืง  และผลไมที่ไมหวานจัด 
             4.  กินปลา  เนื้อสัตวไมติดมัน  ไข  และถ่ัวเมล็ดแหง  เปนประจํา  เพราะเนือ้สัตว
ทุกชนิดมีโปรตีน  แตควรกินชนิดไมติดมัน  เพื่อลดการสะสมไขมันในรางกายและควรกนิปลา
อยางสม่ําเสมอ  ปลาเปนแหลงอาหารโปรตีนที่ดี  ยอยงาย  มไีขมันต่าํ  มีฟอสฟอรสัสูง  ในปลาเล็ก
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ปลานอย  รวมทั้งปลากระปอง  มีแคลเซียมซ่ึงทําใหกระดกูและฟนแข็งแรง  ในปลาทะเลทุกชนิด  
มีสารไอโอดีน  ปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
             5.  ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย   โดย นม  มีโปรตีน  วิตามิน  และแคลเซียม  ซ่ึง
สําคัญตอการเจริญเติบโต  และเสริมสรางความแข็งแรงใหกระดูกและฟน จึงเปนอาหารที่เหมาะสม
กับบุคคลทุกวยั  ในคนอวน  ควรดื่มนมพรองมันเนย  วยัผูใหญควรดื่มนม  วันละ 1  แกว ทกุวัน 
             6.  กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร   ซ่ึงไขมัน ใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย  
ทั้งชวยดูดซึม  วิตามินเอ  ดี  อี  เค  แตไมควรกินมากเกนิไป  จะทําใหอวนและเกดิโรคอื่น ๆ ตามมา  
รางกายควรไดรับพลังงานจากไขมัน  รอยละ 20 - 30 ของพลังงานทั้งหมด  การไดรับไขมันอิ่มตัว
จากสัตว  และอาหารที่มีโคเลสเตอรอลมากเกินไป  จะทาํใหโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  และเสี่ยงตอ
การเปนโรคหวัใจ  ควรกินอาหารประเภท ตม  นึ่ง  ยาง  อบ  จะชวยลดปริมาณไขมันในอาหารได 
             7.  หลีกเลี่ยงการกนิอาหารรสหวานจัดและเค็มจดั   การกินอาหารรสจัดมากจนเปน
นิสัยใหโทษแกรางกาย  รสหวานจัดทําใหไดพลังงานเพิม่ ทําใหอวน  การไดรับพลังงานจากน้ําตาล
ไมควรเกนิรอยละ 10  ของพลังงานทั้งหมด  รสเค็มจดัเสี่ยงตอภาวะความดนัโลหิตสูง  ควรไดรับ
เกลือแกง  ไมเกนิวนัละ 6  กรัม  หรือ  1  ชอนชา 
             8.  กินอาหารที่สะอาด  ปราศจากการปนเปอน   อาหารที่สด  สะอาด  ปรุงสุกใหมๆ 
โดยใชความรอน  (โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว)  สําหรับผัก  ผลไม  ควรเลือกที่ผานการลาง
ใหสะอาด   อาหาร  ควรมีการปกปดปองกันเชื้อโรค  แมลงวัน  และบรรจุในภาชนะที่สะอาด  มี
อุปกรณหยิบจบัที่ถูกตอง  ประการสําคัญ คือ  ตองมีสุขนิสัยที่ดีในการกินอาหาร  ลางมือใหสะอาด
ดวยน้ําและสบูกอนกินอาหารและหลังจากใชสวม  ใชชอนกลางเมื่อกินอาหารรวมกันหลายคน  
หยิบจับภาชนะ  อุปกรณใหถูกตอง  ยอมทําใหปลอดภัยจากการเจ็บปวย  และรางกายไดรับ
ประโยชนจากอาหารอยางเตม็ที่ 
             9.  งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล   การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจํา 
เปนโทษแกรางกาย  ทําใหสมรรถภาพการทํางานลดลง  ขาดสติ  ทําใหเกิดอุบัติเหตุงาย  สูญเสีย
ทรัพยสิน  เงินทอง  ตลอดจนชีวิต  เสี่ยงตอการเปนโรคตับแข็ง  แผลในกระเพาะอาหารและลําไส  
มะเร็งหลอดอาหาร  และโรคขาดสารอาหาร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การดื่มสุรารวมกับนิสัยการสูบ
บุหร่ี  จึงควรงดหรือลด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  และไมขับขี่ยานพาหนะในขณะมนึเมา 
             การสงเสริมสุขภาพตนเองทางดานการบริโภคอาหารของมารดา   เปนการปฏิบัติ
ของมารดาในการรับประทานอาหารในชวีติประจําวนั  ใหมีประโยชน  เหมาะสมกับวยัและความ
ตองการของรางกาย   รวมทั้งการหลีกเลีย่งอาหารและเครื่องดื่มที่ทําลายสุขภาพ   เพื่อใหรางกายมี
ภาวะสุขภาพที่ดี แข็งแรง  และเปนการมใิหรางกายไดรับพลังงานจากอาหารมากเกนิไปจนเกิดโรค
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อวน  นอกจากนี้ภาวะโภชนาการของมารดานั้น  มีผลตอภาวะโภชนาการของบุตรดวย   ถามารดามี 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองแลว  ยอมจะสงผลใหบุตรมีภาวะโภชนาการที่ไดมาตรฐาน  
ไมอวนและผอมเกินไป   ดังนั้น  การสงเสริมสุขภาพตนเองทางดานการบริโภคอาหารของมารดา  
ยอมมีสวนสัมพันธกับการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็ใหกับบุตรกอนวัยเรียนได  เพราะสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดโรคอวนในเด็กเกิดจากการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง 
 
       2.  การออกกําลังกาย 
             การออกกําลังกายเปนสิ่งจําเปน   และมีความสําคัญตอรางกายเปนอยางยิ่ง   การ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  เปนประจํา  และเพยีงพอ  มีผลทําใหรางกายเจริญเติบโตอยางเตม็ที่  
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ  และสมรรถภาพของรางกายสูง  สามารถประกอบกิจกรรม  หรือการงาน
ตางๆไดดีมีประสิทธิภาพ  การออกกําลังกายใหประโยชนแตกตางกัน  ตามลักษณะของกิจกรรมนั้น 
             กรมอนามัย  (2538 : 23)  กลาวถึง  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  คือ  การออก
กําลังกายแบบแอโรบิคที่มีการใชไขมันเปนพลังงาน  ใชออกซิเจนชวยในการสันดาป  เปน
ระยะเวลานานติดตอกัน  เพียงพอที่จะใหเกดิความอดทนของปอด  หัวใจ  และระบบไหลเวียนเลือด  
จึงจะมีผลตอสุขภาพ  โดยมหีลัก 3  ประการ  คือ  ความถี่  ความหนัก  และความนาน  ดังนี ้
                   -  ความถี่ (Frequency)  ถามีสุขภาพดีอยูเดิมการออกกําลังกายสัปดาหละ 3 - 5 
คร้ัง  ก็จะไดประโยชนในการฝกความทนทานของหัวใจและปอด  สําหรับผูที่เพิ่งจะเริ่มตนอาจออก
กําลังกายวันเวนวันไปกอน  จนกระทั่งระดบัสมรรถภาพทางกายดพีอแลวจึงเพิ่มความบอยขึ้น 
                   -  ความหนัก (Intensity)  การออกกําลังกายควรมีความเขมหรือความหนัก
มากกวารอยละ 50-60 แตไมเกินรอยละ 75 -78  ของความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2 
max) ซ่ึงสามารถใชอัตราเตนหัวใจสูงสุด  เปนเกณฑช้ีบอกความหนักของการออกกําลังกายแทน
ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดได  โดยที่อัตราการเตนสูงสุดของหัวใจเทากบั 220 - อาย ุ
                   -  ความนาน  (Time or Duration)  ความนานที่จะใหผลดานสุขภาพของหัวใจ  
และปอด  จะตองใชเวลาประมาณ 15 - 60 นาที  โดยระยะเริ่มตนออกกําลังกายดวยความหนกัขั้นต่ํา  
เชน  รอยละ 60 - 70  ของอัตราเตนสูงสุดของหัวใจนาน 15 -20 นาที  โดยใหเวลาในการอบอุน   
รางกาย (warm-up)  และผอนหยดุ (cool-down) ตางหาก  เมื่อรางกายมีการปรับตัวจนทนไดดแีลว
จึงคอย ๆ เพิ่มความหนกัและเพิ่มเวลาขึ้นจนถึง 60 นาที  หรือเฉลี่ยควรจะประมาณ 30 นาทีตอคร้ัง  
การออกกําลังกายที่นานกวา  60  นาทตีอคร้ังนั้น  เปนการฝกความอดทนเพื่อการแขงขัน  แตไมมี
ความจําเปนในดานการเสริมสรางสุขภาพ 
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             การออกกําลังกายควรปฏิบัติใหเหมาะสมกับเพศ วยั  สภาพรางกายและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหไดรับประโยชนจากการออกกําลังกายอยางแทจริง  ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตามหลักและวิธีการ
ออกกําลังกายที่ถูกตอง  ดังนี้ 
             กรุงไกร  เจนพานิช  (2527 : 58)  ไดใหขอเสนอแนะ  หลักการออกกําลังกาย  ไววา  
การออกกําลังกายที่ทําใหสุขภาพดี  ไดแก  การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับเพศ  วัย  และสภาวะ
ของรางกาย  โดยทั่วไปถือหลักวาการออกกําลังกายนั้น  จะตองทําใหรูสึกเหนื่อยแตเพยีงเล็กนอย 
(เหงื่อซึม)  แตเหนื่อยอยูเปนเวลานานพอสมควร  การออกกําลังกายที่หกัโหมหรือไมสม่ําเสมอ  ไม
เปนประจํา   คอื เลน ๆ หยุด ๆ  จะไมไดผลดีกวาที่ควร  หรือกลับเปนอันตรายตอรางกายได 
             จรวยพร   ธรณินทร  (2534 : 37)  ใหแนวคดิไววา  การออกกําลังกาย  เปนสิ่งจําเปน
ที่ตองปฏิบัติไปตลอดชีวิต  โดยฝกปฏิบัตใิหถูกตอง  และเปนลําดับขัน้ตอน  ตองเลือกกิจกรรมให
เหมาะสมกับอายุ  และสมรรถภาพรางกายของแตละคน  คนที่มีสุขภาพดี  ควรออกกําลังกาย 3 - 5 
วัน/สัปดาห  มีความหนกัของการฝกรอยละ 60 - 90  ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด  มีระยะเวลา
การฝก 15 - 60 นาที  โดยเนนกิจกรรมการฝกแบบแอโรบิคที่กลามเนื้อใหญไดออกแรง  มีรูปแบบ
การออกกําลังกายที่หลากหลาย  งาย  สะดวก  ฝกแลวสนุกสนาน  เห็นความกาวหนา  ประการ
สําคัญ  คือ  ตองฝกอยางสม่ําเสมอ 
             จากแนวคิดขางตน  สรุปไดวา  การออกกําลังกาย  คือ  การกระทํากิจกรรมใด ๆ ใน
การเคลื่อนไหวรางกาย  การใชกลามเนื้อหรือแรงของรางกาย  การเลนกีฬาตาง ๆ นอกเหนือไปจาก
กิจกรรมในชีวติประจําวนั  เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของรางกาย  หรือเพื่อการพกัผอน  มีการ
ปฏิบัติสม่ําเสมออยางนอย 3 คร้ัง / สัปดาห  ครั้งละ 20 - 30 นาที  โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกบั
เพศ  วยั  สภาวะสุขภาพ  และความตองการ  ความชอบของตน 
             การสงเสริมสุขภาพตนเองทางดานการออกกําลังกายของมารดา   เปนการปฏิบัติใน
การเคลื่อนไหวรางกาย  ทําใหรางกายไดใชแรงงานหรือกําลังงาน   การใชกลามเนือ้  การเลนกีฬา
ชนิดตาง ๆ   ที่นอกเหนือไปจากกจิกรรมในชีวิตประจําวัน เพื่อสรางสมรรถภาพและความแข็งแรง
ของรางกาย หรือเพื่อการพักผอน  และชวยปองกันการเกิดโรค  สงผลตอสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
และสมบูรณ     การที่มารดามีการออกกําลังกายอยูเปนประจําและเหมาะสมนัน้  สามารถเปน
แบบอยางที่ดแีกบุตรกอนวยัเรียน  ซ่ึงบุตรสามารถเกิดการเลียนแบบพฤตกิรรมจากมารดาได  
นอกจากนี้บุตรยังสามารถมีสวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ กับมารดาไดอีกดวย  ซ่ึงจะสงผลใหบุตรมี
สุขภาพที่ดีตามไปดวย  ดงันั้น  การสงเสริมสุขภาพตนเองทางดานการออกกําลังกายของมารดา  
ยอมมีสวนสัมพันธกับการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็ใหกับบุตรกอนวัยเรียนได 
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       3.  การใชระบบบริการทางสุขภาพ 
             ในระบบบริการทางสุขภาพของประเทศไทย  กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการ 
ใหการดแูลสุขภาพของคนในชาติ  ในลักษณะของการบริการ 4  ดาน  คือ  การสงเสริมสุขภาพ  การ
ปองกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟนฟูสภาพหลังการเจ็บปวย    การตรวจสุขภาพประจําป  
เปนวิธีการหนึง่ที่จะชวยใหคนมีสุขภาพที่ดขีึ้นได  และชวยปองกันการเกิดโรคหรือลดความรุนแรง
ของโรค  จากการตรวจพบตั้งแตเร่ิมแรก  หรือกอนจะมีอาการของโรคปรากฏ   เมื่อเกิดมีปญหา   
สุขภาพหรือการเจ็บปวย  ปจจุบันสถานบริการสาธารณสุขไดกระจายไปสูชุมชนในทุกระดับ  โดย
เร่ิมตนจากระดับตําบลในรปูแบบของสถานีอนามัย  โรงพยาบาลชุมชน  จนถึงโรงพยาบาลทั่วไป       
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลของสถาบันการศึกษาตาง ๆ  ซ่ึงมีขดีความสามารถแตกตางกนัไป  
แตในหลักการที่สําคัญคือมีสถานบริการที่ใกลที่สุด  ที่ประชาชนจะสามารถไปรับบริการไดเพือ่
ความสะดวกในการรับบริการ  และลดความรุนแรงเรงดวนของปญหาสุขภาพนั้น  ซ่ึงบริการทาง  
สุขภาพสรุปไดดังนี้  (วลัยทพิย  สาชลวิจารณ   2538 : 65 - 73) 
             1.  การตรวจสุขภาพประจําป   โดยท่ัวไปแลวคนมักเขาใจความหมายของการตรวจ    
สุขภาพวาเปนการตรวจเพื่อใหมีสุขภาพด ี  ความหมายโดยรวมทีเ่ขาใจกันก็คือ  การตรวจสุขภาพ
เปนการตรวจทางการแพทย  ใหกับผูที่ยังไมปวยหรือผูที่มีสุขภาพปกติ  การตรวจสุขภาพที่ดีไมได
หมายความวาตองตรวจหลาย ๆ อยาง  หรือตรวจดวยเทคโนโลยีใหม ๆ หรือการตรวจที่ตองใชวิธี
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  การตรวจสุขภาพที่ดี  จะกําหนดใหตรวจเฉพาะรายการที่ผลการตรวจ
เปนเรื่องที่บุคคลนั้น  สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตนเองได  รวมทั้งสามารถวินิจฉัยโรค
ที่อาจอยูในรางกายไดโดยบคุคลนั้นไมรูสึกวามีความผิดปกติ  คือ  เปนการตรวจเพือ่หวังผลในการ
คนหาโรคที่อาจเกิดขึน้โดยไมแสดงอาการ  และตรวจในเรื่องที่เปนเหตุเสี่ยงตอการเกิดโรค  ตรวจ
ใหเหมาะสมกบัสภาพ  และสภาวะเศรษฐกิจของบุคคล  ควรตรวจดวยวิธีที่ไมยุงยาก  ไมเสี่ยงตอ
อันตราย  ไมเสียคาใชจายสูง  เพราะการตรวจสุขภาพเปนมาตรการเพือ่การปองกัน  ซ่ึงมีหลักการวา  
เปนการใชงบประมาณที่ถูกกวาการรักษา   
             2.  การตรวจสุขภาพที่จําเปนทางการแพทย   ประกอบดวยการตรวจ  ดังตอไปนี้ 
                   -  การตรวจเกี่ยวกับหัวใจ  คนที่มีความเสี่ยงสูง  คือ  คนอวน  ผูสูบบุหร่ี  ผูที่มี
ความดันโลหติสูงเรื้อรัง  ผูที่มีไขมันในเลือดสูง  มีความเครียด  วิตกกังวลตลอดเวลา  และผูทีม่ี
บุคคลในครอบครัว  มีประวตัิปวยดวยโรคหัวใจ  หรือมปีจจัยเส่ียงตอการเกิดโรค 
                   -  การตรวจวัดความดันโลหิต  ผูที่มีความดันโลหิตสูง  สวนหนึ่งเกิดจากความ
ผิดปกติ  เชน  มีไขมันไปเกาะจับที่ผนังหลอดเลือดแดง  ทําใหเลือดไหลเวียนไดยาก  เนื่องจากชอง
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ภายในเสนเลือดแดงแคบลง  เปนผลทําใหหัวใจตองพยายามทํางานหนกัขึ้น  เพื่อขับเลือดออกมาให
เพียงพอ  และความดันโลหติก็จะเพิ่มสูงขึ้น 
                   -  การตรวจระดบัไขมันในโลหิต  ในรายทีม่ีอายุเกิน  40  ป  หรือมีปจจัยเส่ียง
ตอการเกิดโรคหัวใจ  แพทยจะใหตรวจเจาะเลือดตรวจ 
                   -  การตรวจปสสาวะ  เปนการตรวจวามนี้ําตาลหรือไมเพื่อดูโรคเบาหวาน  ซ่ึง
เปนปจจยัเส่ียงอยางหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจ  การตรวจนี้สามารถตรวจหาโปรตีน  หรือเซลลเม็ด
เลือดแดงอันเปนผลจากโรคไต  และความผิดปกติซ่ึงเกิดจากโรคของระบบทางเดนิปสสาวะ 
                   -  การตรวจคลื่นไฟฟาหวัใจ  ซ่ึงมีการตรวจทั้งแบบขณะพกัผอนและขณะออก
กําลังกาย  โดยมีแพทยที่ชํานาญเฉพาะเปนผูอานผลและแปรผล 
                   -  การตรวจหามะเร็ง  การตรวจพบโรคไดเร็วและเขารับการรักษาไดทนัทวงที  
ทําใหมีโอกาสรอดชีวิตจากโรคนี้ 
             3.  การตรวจสอบทางการแพทยทีทุ่กคนควรไดรับ    บรรทัดฐานของผูที่ไมเคยมี
อาการแสดงของโรคหัวใจ  หรือโรคอื่น ๆ ซ่ึงมีอายุ  35  ปขึ้นไป  ควรไดรับการตรวจสอบ  และ
ระยะเวลาที่ควรตรวจ  คือ 
                   -  การตรวจหาปริมาณสารชีวเคมีในเลือด  ควรทําทุก 2 ป 
                   -  การวัดความดนัโลหิต  ควรทําทุกป 
                   -  การตรวจฟน  ควรทําทุก 1 - 2 ป 
                   -  การตรวจคลื่นไฟฟาของหวัใจ ควรทําทุก 3 - 5 ป (สําหรบัผูที่มีอายุ 40 ปขึ้น) 
                   -  การตรวจวัดสายตา  ควรทําทุก 3 - 5 ป 
                   - การตรวจสอบการไดยนิ   ควรทําทุก 5 ป  เมื่ออายุ 40 ปขึ้นไปจนถึง 70 ป  
หลังจากนัน้ควรปรึกษาแพทยเฉพาะทาง  ทุกป 
                   -  ในผูหญิงอายุ  40  ปขึ้นไปควรตรวจเตานม  ทุก 2 ป  อายุ  50 ปขึ้นไปควร
ตรวจ  ปละ 1 คร้ัง  การตรวจหามะเร็งปากมดลูก  อายุ  40 ปขึ้นไป  ควรทําปละครั้ง 
             การสงเสริมสุขภาพตนเองทางดานการใชระบบบริการทางสุขภาพของมารดา   เปน
การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเอง  โดยการใชประโยชนจากระบบบริการดานสุขภาพ   ไดแก  
การตรวจสุขภาพรางกายทัว่ไป  การขอคําปรึกษาแนะนาํทางสุขภาพ   การรับบริการตรวจรักษาโรค 
เมื่อมารดามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองแลว  ยอมสงผลถึงความตระหนกัในการ  
ดูแลสุขภาพของบุตรดวย  จึงเปนการกระตุนใหมารดามาใสใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของบุตรมาก
ยิ่งขึ้นดวย   นอกจากนีก้ารใชระบบบริการทางสุขภาพ  ยงัสมารถชวยใหมารดามีความเตรียมพรอม
ในการจดัการกับภาวะสุขภาพทั้งของตนเองและของบุตรได  ดังนัน้  การสงเสริมสุขภาพตนเอง
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ทางดานการใชระบบบริการทางสุขภาพมารดา  ยอมมีสวนสัมพันธกับการปองกันการเกิดโรคอวน
ในเดก็ใหกับบตุรกอนวยัเรียนได     

             ในการศึกษาวจิัยครัง้นี้  ผูวิจัยไดประมวลสาระสําคัญเกี่ยวกบัการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของมารดาจากวรรณกรรมขางตนและนํามากําหนดกรอบของตัวแปรในงานวจิัย โดยกําหนด
วาการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา  หมายถึง  การปฏิบัติตนของมารดา  ที่กระทาํ หรืองดเวน
การกระทํา  เพื่อใหสุขภาพของตนแข็งแรง ปราศจากความเจ็บปวยและสามารถดําเนนิชีวิตในสังคม
ไดอยางปกติสุข  เปนกิจกรรมที่มารดากระทําจนเปนแบบแผนการดําเนินชีวิต   ใน  3  ดาน  ดังนี ้
             1. ดานการบริโภคอาหาร  หมายถึง  การปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหารใน
ชีวิตประจําวันใหมีประโยชน  เหมาะสมกบัวัยและความตองการของรางกาย   รวมทัง้การหลีกเลี่ยง
อาหารและเครือ่งดื่มที่ทําลายสุขภาพ 
             2.  ดานการออกกําลังกาย   หมายถึง  การปฏิบัติในการเคลื่อนไหวรางกาย  ทําให
รางกายไดใชแรงงานหรือกําลังงาน   การใชกลามเนื้อ  การเลนกีฬาชนดิตาง ๆ   ที่นอกเหนือไปจาก
กิจกรรมในชีวติประจําวนั เพื่อสรางสมรรถภาพและความแข็งแรงของรางกาย หรือเพื่อการพักผอน  
และชวยปองกนัการเกดิโรค 
             3. ดานการใชระบบบริการทางสุขภาพ   หมายถึง   การปฏิบัติในการดแูลสุขภาพ
ตนเอง  โดยการใชประโยชนจากระบบบริการดานสุขภาพ   ไดแก  การตรวจสุขภาพรางกายทัว่ไป  
การขอคําปรึกษาแนะนําทางสุขภาพ   การรับบริการตรวจรักษาโรค 
 

การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 
 
ความสําคัญของการไดรับการสนับสนุนเก่ียวกับการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กใหกับบุตร   
ท่ีมีผลตอพฤตกิรรมของมารดา 
       จินดา  บุญชวยเกื้อกูล (2543 : 69-70)  ไดกลาวถึงรูปแบบความความเชื่ออํานาจนอกตน 
(External  locus  of  control)  จากการใหส่ิงแวดลอมที่อยูภายนอกตัวเองมาควบคุม  จากการมี
แนวความคิดวาการตัดสินใจสวนใหญของบุคคลนั้น จะขึ้นอยูกับอิทธพิลของบุคคลผูซ่ึงมี
ความสําคัญและมีอํานาจเหนือตนตลอดเวลา  ดังนั้นแหลงที่ใหการสนับสนุนในดานสุขภาพจึงมี
ความสําคัญตอพฤติกรรมของมารดาในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพของบุตร 
       เมอรเซอร  (Mercer  1988 : 26 - 39,  อางถึงใน  สฤษฎิ  จนัทรหอม  2536 : 35 - 36 ) ได
กลาวถึง  การไดรับการสนับสนุนจะมีผลตอพฤติกรรม  ใน  2  ลักษณะ  คือ 
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       1.  มีผลโดยตรงตอภาวะสุขภาพ  กลาวคือ  การไดรับการสนับสนุนโดยตรงจะทําให
บุคคลมั่นคงตอการเผชิญกับเหตุการณที่เกดิขึ้น  รับรูถึงความมีคุณคาในตัวเอง  ซ่ึงจะมีผลตอภาวะ
สุขภาพและพฤติกรรมทางดานสุขภาพในทางบวก  จงึทําใหบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนสามารถ   
ดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวไดดีกวา 
       2.  ชวยดดูซับหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะเครียดและสิง่คุกคาม  โดยชวยให
บุคคลประเมินวา  เหตกุารณที่เกิดขึน้นัน้ไมรุนแรง  เพราะรับรูวาจะมีบุคคลที่คอยใหคําแนะนํา  
ชวยเหลือ  แกไขเหตุการณนัน้ ๆ ได  สงผลใหบุคคลรูจักแกไขปญหา  
       ดังนั้นเมื่อมารดาไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กแลว  
ยอมสงผลโดยตรงตอภาวะสุขภาพของบุตร  นอกจากนัน้เปนแนวทางใหมารดานําไปปฏิบัติในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กใหกับบุตรไดอีกดวย 
 
แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนกับการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก 
       โรงเรียนมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็กเปนอยางมาก ซ่ึงเปนสถานที่ที่เปนแบบอยาง
ของสิ่งแวดลอมและรูปแบบของพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม  เพราะเดก็ในปจจบุันมีชีวิตอยูใน
โรงเรียนเปนเวลาวันละหลายชั่วโมงและหลายป   เปนที่ที่เด็กตองรับประทานอาหารอยางนอยวัน
ละ 1 มื้อหลัก คือมื้อกลางวัน  เปนสถานที่ที่เด็กใหการยอมรับวาเปนแหลงแสวงหาความรูและ  
สวนใหญพรอมที่จะเปดใจรบัสิ่งที่โรงเรียนประสิทธิ์ประสานใหอยางนอยก็มากกวาจากแหลงอ่ืน ๆ  
ขณะเดียวกนักเ็ปนสถานที่ที่ผูปกครองยอมรับนับถือและมีแนวโนมทีจ่ะใหความรวมมือ  หาก
ไดรับการขอรองอยางมีเหตผุล  ที่สําคัญโรงเรียนสามารถสื่อสาร  ใหขอเสนอแนะแกชุมชนและฝาย
กําหนดนโยบายและบรหิารระดับบนไดดวย  เนื่องดวยภาพลักษณที่ด ี  เจตนาบริสุทธิ์  มีวิชาการ
รองรับ  ซ่ึงมีแนวโนมวาจะไดรับการรวมมอืและถูกรับฟงสูงกวาหลายภาคสวน   ดวยเหตุผลเหลานี้
ทําใหโรงเรียนจึงนาจะเปนกญุแจสําคัญที่จะเปดระบบขับเคลื่อนใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติในการ
ปองกันรวมทัง้แกไขปญหาโรคอวนในเดก็ไดอยางมีประสิทธิภาพ   ดวยความตระหนกัถึงปญหา
การระบาดอยางรวดเร็วของโรคอวนในเดก็   และเห็นดวยกับการใชโรงเรียนเปนจดุขับเคลื่อนการ
แกปญหาอยางเปนระบบและยั่งยืน  ปจจุบนัมีการทดลองผลักดันใหโรงเรียนเขามามบีทบาทสําคัญ  
แกปญหาโรคเด็กอวนทั้งในและนอกประเทศจํานวนไมนอย (กมล  สุกิน   2549  : 52) 
 
แนวทางการดาํเนินงานปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กภายในโรงเรียน 
       บทบาทของโรงเรียนและครูในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก เปนสิ่งสําคัญมาก 
เนื่องจากเด็กใชเวลาสวนใหญอยูในโรงเรยีนและรับประทานอาหารหลักมื้อเที่ยงพรอมอาหารวางที่
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โรงเรียน โรงเรียนและครูจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการปองกันภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวนใน
เด็ก โดยสงเสริมการรับประทานอาหารทีเ่หมาะสมตามวัย สรางเสริมนิสัยการเคลือ่นไหวรางกาย 
และการออกกาํลังกายอยางสม่ําเสมอจนติดเปนนิสัย   รวมทั้งการจดัสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนที่
เหมาะสม  สําหรับแนวทางการดําเนนิงานปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กภายในโรงเรียนไดมีผู
เสนอไวหลายแนวทาง  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  (ลัดดา  เหมาะสุวรรณ  2548 : 42 - 48 ; กมล  สุกิน  
2549 : 87 - 90) 
       1.  ดานอาหารในโรงเรยีน  อาหารกลางวันควรไดมาตรฐานทางโภชนาการ  โดยเนน
เร่ืองผักซึ่งตองมีปริมาณผักทุกมื้อใหไดตามปริมาณที่แนะนํา  มีผลไมเปนอาหารวางอยางนอย 3 วัน
ตอสัปดาห  สําหรับโรงเรียนที่ไมไดทําอาหารเองและเดก็ซื้ออาหารจากรานคาในโรงเรียน ควรมี
มาตรการสงเสริมอาหารที่ไดมาตรฐานทางโภชนาการ เชน ลดคาเชาเพื่อใหขายอาหารไดถูกกวา    
มีผลไมราคาถูกกวาในโรงเรยีน   ติดปายสัญลักษณรายการอาหารที่ไดมาตรฐาน   นอกจากนี้ทาง
โรงเรียนและครู  ตองสงเสริมใหเดก็นั้นรูจักเลือกรับประทานอาหารทีม่ีประโยชนตอสุขภาพ  และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค  โดยอาศัยการเรียนการสอนในหอง   
       2.  ดานน้ําดื่มและขนมในโรงเรียน   ทางโรงเรียนควรหามขายน้ําอัดลมในโรงเรียน 
หรือเครื่องดื่มในโรงเรียนตองมี   น้าํตาลไมเกิน 5%   โรงเรียนตองมีน้ําเปลาที่สะอาดใหเด็กไดดื่ม
อยางเพียงพอ นอกจากนี้ควรหามขายขนมกรุบกรอบ ขนมซองที่มีไขมัน เกลือ และน้ําตาลสูง  ซ่ึง
นําไปสูโรคอวน   เบาหวาน   หัวใจ  และหลอดเลือด  และขนมที่ขายไดตองมีสารอาหารที่มีคุณคา
อยางนอย 2 ชนิดใน 8 ชนดิ  ไดแก  โปรตีน  เหล็ก  แคลเซียม  วิตามินเอ  วิตามนิซี  วิตามินบ1ี  
วิตามินบี2  หรือใยอาหารไมนอยกวา 2 ชนิด ตามกําหนด 
       3. ดานการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายภายในโรงเรียน   ทางโรงเรียนควรเพิ่ม
โอกาสในการเคลื่อนไหวรางกายและออกกาํลังกายในโรงเรียน ในชัว่โมงพลศึกษา เด็กตองไดออก
กําลังกายเต็มที่อยางนอย 30 นาทีตอคร้ัง นอกจากนี้โรงเรียนควรจัดกจิกรรมใหเด็กไดออกกําลังกาย
เพิ่มจากชัว่โมงพละอีกวนัละ 15 นาที   และสงเสริมใหเดก็รูจักการใชพลังงานรางกายตนอยาง     
ถูกตองตามหลักสุขภาพที่ด ี  ทั้งการใชพลังงานผานกิจกรรมในชีวิตประจําวนั  และลดการใชเวลา
กับกิจกรรมที่ไมตองออกแรงหรือใชแรงนอย เชน การดโูทรทัศน 
       4.  ดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน   ทางโรงเรียนควรหามการโฆษณาอาหาร  ขนมและ
เครื่องดื่มที่ไมมีประโยชนในโรงเรียน โรงเรียนตองไมอยูภายใตอิทธิพลของบริษัท หามโรงเรียน
รับการสนับสนุนจากบรษิัทที่ขายผลิตภัณฑขนม  เครื่องดื่ม   นอกจากนี้ควรจดัสถานที่สําหรับให
เด็กไดทํากิจกรรมอยางเพียงพอและจดัเตรยีมอุปกรณตางๆ ใหมีสภาพพรอมใช ทั้งนี้เพื่อเปนการ 
สงเสริมใหเดก็ไดมีการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น  เชน  สนามเด็กเลนในโรงเรียน  ลานกีฬา  เปนตน 
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       5.  ดานการติดตามภาวะโภชนาการ   ทางโรงเรียนและครูควรมีการเก็บขอมูลและ
ประเมินภาวะน้ําหนกัของเดก็นักเรยีนทั้งโรงเรียน จัดชัง่น้ําหนกัและวัดสวนสูงเด็กทุกคน โดยใช
เกณฑน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง ของกระทรวงสาธารณสุข   การเกบ็ขอมูลนี้จะทาํทุกเทมอเพื่อดู
การเปลี่ยนแปลงในเด็กแตละคน  และรายงานผลไปถึงผูปกครองของเด็กดวย 
       นอกจากนีแ้ลว  ทางโรงเรียนยังสามารถจัดใหมกีารดาํเนินโครงการสุขภาพในโรงเรียน
ขึ้นได  โดยประยุกตใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมพิเศษตาง ๆ   โดย
วัตถุประสงคของโครงการสุขภาพในโรงเรียนนัน้  เพื่อใหเดก็นักเรียนสามารถปรับปรุงตนเอง
เกี่ยวกับสุขภาพ  และปราศจากความผิดปกติ  เนนที่การปฏิบัติ  ทัศนคติ  และความรูที่ถูกตอง  ซ่ึง
จะสงผลใหชีวติความเปนอยูดีขึ้น  และมีความสามรถในการตัดสนิใจสิ่งที่จะสงผลกระทบตอ
สุขภาพของตนเองและครอบครัว   หลักการดําเนนิงานโครงการสุขภาพในโรงเรียนครอบคลุมงาน
สาธารณสุขทุก ๆ ดาน  โดยยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุขแบบผสมผสาน  ไดแก  
งานสงเสริมสุขภาพ  งานควบคุมและปองกันโรค  งานรักษาพยาบาล  และงานฟนฟสุูขภาพ (บุษบา  
จันทรผอง  ม.ป.ป. : 13) 
       จากแนวคดิดังกลาวขางตน  จะเหน็ไดวาโรงเรียนและครูมีอิทธิพลอยางมากตอการ
พัฒนาการของเด็ก  เนื่องจากเด็กตองใชเวลาอยูภายในโรงเรียนเปนเวลาวันละหลายชั่วโมง  ถือวา
เปนเสมือนบานหลังที่สองของเด็ก  ซ่ึงเดก็ตองกินอาหารอยางนอยวันละ 1 มื้อหลักคือมื้อกลางวัน 
และมีกิจกรรมการใชพลังงานในโรงเรียนคอนขางมาก   ดังนั้น ถาทางโรงเรียนและครูมีการปองกัน
การเกิดโรคอวนในเด็กใหแกนักเรียนทุกคนทั้งในเรื่องของโภชนาการ  การสงเสริมการใชพลังงาน
ใหมากขึน้  และการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมภายในโรงเรียนแลวยอมสงผลแกตัวเดก็ 
นอกจากนี้ยังมสีวนสัมพันธกบัพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กใหกับ
บุตร เนื่องจากถามารดาไดรับการสนับสนนุในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและ
ครู จะสงผลใหมารดาสามารถประเมินสถานการณดานสุขภาพของเดก็  รวมทั้งสงเสริม ปองกัน
และแกไขปญหาสุขภาพใหแกเดก็ไดอยางถูกตองและเหมาะสมโดยกระทําควบคูไปกับทาง
โรงเรียน ซ่ึงกอใหเกดิผลโดยตรงแกเด็ก  ทําใหเด็กมภีาวะโภชนาการที่ไดมาตรฐาน  มีสุขภาพที่ดี
แบบยั่งยืนตอไป 

       ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบขายของการไดรับการสนับสนุนในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู   หมายถึง  การที่มารดาไดรับคําแนะนําและการ
ชวยเหลือสนับสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู   ใน  3  ดาน  ดังนี ้
       1. การตรวจสุขภาพ  เพื่อเปนการประเมินภาวะสุขภาพของเด็ก มกีารติดตามชั่งน้าํหนัก
และวดัสวนสงูเด็กเปนระยะ  รวมทั้งบันทกึ และมกีารรายงานผลไปยังผูปกครอง 
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       2. การสงเสริมดานโภชนาการ มีการสนับสนุนใหนักเรยีนไดรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกาย    การจัดอาหารกลางวันใหเดก็โดยมีผักทุกมื้อ  มีผลไมเปนของวาง  จัดบริการ
น้ําดื่มที่สะอาดแกเด็ก  รวมทั้งควบคุมการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มที่ไมเปนประโยชน เชน 
ขนมกรุบกรอบ  และน้ําอัดลม 

       3.  การสงเสริมการออกกําลังกาย   มีการสนับสนุนใหนักเรยีนไดมีกิจกรรมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ  เพิ่มโอกาสในการเคลื่อนไหวรางกายและออกกาํลังกายในโรงเรียน โดยการ
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณไวใหเด็กทํากิจกรรม และเพิ่มชั่วโมงการทํากิจกรรมใหมากขึ้นแตเดมิ  
และทําอยางสม่ําเสมอ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน 
       การปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนเปนสิ่งที่สําคัญตอการสงเสริมภาวะ
โภชนาการที่ดใีหแกเดก็  ซ่ึงในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนนั้น  มารดามีบทบาท
สําคัญมากเนื่องจากเปนผูทีใ่กลชิดและเปนผูดูแลบุตรเปนหลัก งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับพฤติกรรม
ของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการ
ศึกษาวจิัยได  มีดังนี ้
       กัลยา  นาคเพ็ชร (2521 : 147 - 150)  ศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการ
ของเด็กกอนวยัเรียน  ในทองที่ตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยแสดงผลให
ทราบวา  มารดาเปนตวัแปรที่สําคัญอยางยิ่งในการใหอาหาร  ตลอดจนการใหนิสัยในการบริโภคแก
เด็ก  เชน  การเลือกรับประทานอาหาร  ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการเลี้ยงดูจากมารดา   นอกจากนั้น
พบวา  อาหารที่เด็กบริโภค  นิสัยในการบริโภค  และภาวะโภชนาการของเด็กมีความเกีย่วของซึ่ง
กันและกัน  และเกี่ยวของกบัระดับทางเศรษฐกิจสังคมตลอดจนทัศนคติ  ความเชื่อ  และการศึกษา
ของมารดา  และครอบครัวของเด็ก 
       คอลฟลด (Caulfield  1991 : 103) ไดทําการศึกษาเรือ่ง  ภาวะน้ําหนักเกนิในเด็ก : การ
ปองกันและการปฏิบัติดวยวธีิสมัยใหมดวยการวเิคราะหสาเหตุ โดยไดกลาวถึงปญหาสาธารณสุขที่
พบทั้งเด็กและผูใหญซ่ึงไดแกโรคอวน โดยเฉพาะความอวนในวยัเดก็มักมีผลในระยะยาว  ประกอบ
กับมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงสภาพจิตใจที่ตองถูกการกดดันจากผูอ่ืน  นอกจากนี้
ยังพบวาเด็กทีอ่วนเมื่อเติบโตเปนวยัรุนและผูใหญจะมีแนวโนมอวนเชนกัน  สวนโปรแกรมการ
ควบคุมน้ําหนกัในเด็กอวนทีไ่ดผลดีที่สุด ไดแก การควบคุมรูปแบบการบริโภคอาหาร  และรูปแบบ
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การออกกําลังกาย  ในการปองกันและสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม  ซ่ึงควรเริ่มจาก
กลุมเปาหมาย  ไดแก  กลุมของเด็กวัยเรียน 
       เอปสตีน (Epstein   1996 : 14 - 21)  ไดศึกษา  กลวิธีปองกันภาวะอวนในเด็กโดยใช
ครอบครัวเปนหลัก  กลุมตัวอยางเปนเด็กทีม่ีภาวะอวนระหวาง 8 - 12 ป  ทําการศึกษาและตดิตาม
อยางตอเนื่องนาน  4 - 10 ป  พบวา  ครอบครัวมีสวนสําคัญที่ทําใหเด็ก  สามารถควบคุมน้ําหนักตัว
และลดน้ําหนกัตัวได  นอกจากนีก้ารออกกําลังกายจะชวยใหคงไวซ่ึงน้ําหนกัตัวในระยะยาว  โดย
ครอบครัวและเพื่อน  มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหเดก็ควบคุมน้ําหนักตัว 
       เบคเกอรและคนอื่น ๆ (Becker  and  others  1977 : 348 - 366)  ไดศึกษา  ความเชื่อดาน
สุขภาพกับการทํานายความรวมมือในการควบคุมอาหารในเดก็ที่เปนโรคอวน  โดยการสัมภาษณ
มารดาจํานวน 116 คนและการใชส่ือกระตุนใหเกิดความกลัว พรอมใหคําแนะนําโดยนักโภชนาการ
โดยวดัผลจากการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของบุตร  หลังศึกษา 2 เดือน  และการมาตามนัดของมารดา  
ผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการจูงใจดานสุขภาพ  การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรค  ความรุนแรงของโรค  ลักษณะเฉพาะของน้ําหนกัตัวเด็ก  ประโยชนของการควบคุม
อาหารและอุปสรรคของการควบคุมอาหาร  กับการมนี้ําหนกัตัวของบุตรลดลง  แตไมพบวามี
ความสัมพันธระหวางอายุของเด็ก  สถานภาพสมรสของมารดา  และการลดน้ําหนกัตัวของเด็ก 
       คารลา  ฟารีนา  (Carla  Farina  1996 : 172)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การรับรูของผูเล้ียงดู
เด็กตอการบรโิภคอาหารและรูปแบบกจิกรรมซึ่งสัมพันธกับน้ําหนกั เปนการศึกษาเพื่อการ
ตรวจสอบเจตคติและพฤติกรรมของผูเล้ียงดูซ่ึงเปนผูหญิงตอทารกและเด็ก โปรแกรมมุงศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคและรูปแบบของกจิกรรม ซ่ึงอาจมีผลตอโรคอวนในวยัเดก็พบวา ไมมีความ
แตกตางกันระหวางเจตคติและพฤติกรรมของผูเล้ียงดูเดก็ในกลุมน้ําหนักปกติ และเด็กอวน  ผูเลี้ยงดู
สงเสริมใหเดก็รับประทานอาหารทุกอยางใหหมดไมใหเหลือทิ้ง  มีการควบคุมการรับประทาน
อาหารขนมขบเคี้ยว  และการสงเสริมใหออกกําลังกายทุกวัน 
       วัชรี   หิรัญพฤกษ (2548 : 90) ไดศึกษาปจจยัดานครอบครัวและสิ่งแวดลอมทีม่ีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนของนกัเรียนวัยรุนหญิง ในจังหวดัชลบุรี  พบวา  ปจจัยดาน
ครอบครัวสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนของนักเรียนวยัรุนหญิง ในจังหวัด
ชลบุรี  ไดรอยละ 23.6 (p < .05)  ในดานรายไดของครอบครัว  การศึกษาของบิดามารดา  การเปน
แบบอยางของครอบครัว  และการสนับสนนุจากครอบครัว 
       จากงานวิจยัขางตน  แสดงใหเห็นวามารดามีสวนสําคัญตอภาวะสุขภาพของบุตร  และ
มีสวนในการปองกันการเกดิโรคอวนในบุตรกอนวยัเรียน ทั้งในเรื่องของการสงเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ถูกตอง  การสงเสริมพฤติกรรมการใชพลังงานใหมากขึน้ และการตรวจสุขภาพดวย   
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ซ่ึงจะสงผลตอภาวะสุขภาพที่ดีของบุตร  ดังนั้นในการศึกษาวจิัยครัง้นี้  ผูวิจัยจงึไดทําการศึกษา 
พฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน 
 
2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูเก่ียวกับโรคอวนในเด็กของมารดา 
       ความรูเปนปจจยัสําคัญที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรม เมื่อมารดามีความรูเกีย่วกับโรค
อวนในเดก็แลวยอมชวยใหเกิดความมัน่ใจ และสามารถแสดงออกมาเปนพฤติกรรมในการปองกนั
การเกดิโรคอวนในเด็กใหกับบุตรกอนวยัเรียนได  ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ สุชา จันทนเอม 
และสุรางค จันทนเอม (2507 : 1) ที่วาความรูนั้นเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตเหน็ได  และ
พฤติกรรมการแสดงออกเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได ซ่ึงวิธีการกระทําที่สังเกตเหน็ไดนั้น
จะตองอาศัยการกระทําที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดเปนสวนประกอบในการแสดงออก ความรูจึงมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมที่แสดงออก   นอกจากนี้ยังมงีานวิจยัท่ีเกี่ยวของอีก  ดังนี ้
       ช่ืนชม  เจริญยุทธ  และคณะ (2528 : 370 - 384)  ไดศึกษา  โครงการสงเสริมภาวะ
โภชนาการของเด็กกอนวยัเรียนในสถานเลี้ยงเดก็กลางวนั  ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ  แขวงหิรัญรูจี  
เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  โดยศกึษาจากเด็กกอนวัยเรียน  202 คน  จากสถานเลีย้งเดก็ 6 แหง  
พบวา  ปจจยัที่มีผลตอภาวะโภชนาการในเด็ก  คือ  ความรูของมารดา   และบริโภคนิสัยของเด็กจะ
มีผลตอภาวะโภชนาการ  ดังนั้นการแกไขจึงทําไดโดยการฝกนิสัยของเด็กในการบริโภคอาหาร  
และการใหความรูแกบิดามารดา  จะมีผลทําใหภาวะโภชนาการของเดก็ดีขึ้น 
       พิชิต  จีระวัฒน  (2530 : 88 - 90)  ไดศึกษาปจจยัทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอ
ภาวะโภชนาการ  โดยศึกษาครอบครัวเดก็กอนวัยเรียนในชุมชนแออัดยานทาเรือคลองเตย  พบวา  
ความรู  ความเขาใจของมารดา มีผลตอความสนใจเด็กและการจดัอาหารใหเด็ก  ซ่ึงสงผลตอภาวะ
โภชนการของเด็ก 
       สุภาพรณ  เชิดชัยภูมิ  (2542 : 76 - 77)  ไดทําการศึกษา  ปจจัยที่เกีย่วของกับภาวะอวน  
ในกลุมนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  อําเภอเมือง  จงัหวัดจันทบุรี  พบวา  ความรูเกี่ยวกับภาวะ
อวน  มีความสัมพันธกับภาวะอวนในกลุมนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 - 6  อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01    
       วรรณวิมล  กิตติดิลกกุล (2536 : 39) ไดศึกษาปจจยัที่มีผลตอภาวะอวนในเด็กวยัเรียน
ในกรุงเทพมหานคร  พบวา  ปจจัยทางดานครอบครัวมีอิทธิพลตอภาวะอวนในเด็กนกัเรียน  โดยถา
บิดามารดามีความรู  ความเขาใจ  ทีไ่มถูกตองในการเลี้ยงดูบุตร  โดยเฉพาะความรูทางดาน
โภชนาการ  จะทําใหไมสามารถเลือกรับประทานอาหารไดถูกตอง ซ่ึงมีผลตอภาวะสุขภาพของบุตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

64 

 

       จันทรเพ็ญ  สุทธนะ (2547 : 89) ไดศึกษาพฤตกิรรมการจัดการกับภาวะน้ําหนักเกนิ
มาตรฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนกลุมสหวิทยาเขตกรุงเกษม  กรุงเทพมหานคร 
พบวา นักเรยีนที่มีความรูเกีย่วกับภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานตางกันมพีฤติกรรมการจัดการกับภาวะ
น้ําหนกัเกนิมาตรฐานแตกตางกัน  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่มีความรู
เกี่ยวกับภาวะน้ําหนกัเกนิมาตรฐานระดับด ี  มีคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการกับภาวะ   
น้ําหนกัเกนิมาตรฐานสูงกวานักเรียนที่มีความรูระดับปานกลางและระดบัไมด ี
       จากงานวิจยัที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา ความรูความเขาใจที่เกี่ยวกับโรคภัยหรือภาวะ
โภชนาการตาง ๆ นั้นมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพ และยังเปนตวักําหนดพฤติกรรมของบุคคล
ดวย    การทีม่ารดามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กนัน้ยอมสงผลใหมารดามีการปฏิบัติ
ตอบุตรของตนไดอยางถูกตองเหมาะสม  ดังนั้นความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดานาจะเปน
ปจจัยที่สามารถทํานายพฤตกิรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนได 
 
3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา 
       ความเชื่อมอียูในสังคมไทยมาชานาน       ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดานั้นก็
เชนกัน  ซ่ึงบางครั้งไมมีเหตผุลมาอธิบาย  แตก็มีผลตอพฤติกรรมซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพและ
ภาวะโภชนาการของเด็ก     ดังเชนงานวิจยัที่เกีย่วของ  ดังนี ้
       วรรณวิมล   กิตติดิลกกุล  (2536 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  ปจจยัที่มอิีทธิพลตอภาวะอวน
ในเดก็นกัเรียนชั้นประถม 1 - 6  ในกรุงเทพมหานคร  จํานวนนักเรียน  521  คน  แบงเปน 2 กลุม  
คือ เด็กนักเรียนที่มีภาวะอวน  และนกัเรียนที่มีภาวะโภชนาการปกต ิ  ในดานทัศนคติของผูปกครอง
ตอการมองดูรูปรางบุตรของตนเอง  พบวา  ยังมีผูปกครองของนักเรียนที่มภีาวะโภชนาการอวน  
รอยละ 14 - 23  เห็นวาบุตรของตนเองมีรูปรางพอดีแลวหรือเพียงแคทวมเทานัน้ 
       สมศรี  เกิดโชค  (2531 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับนสัิยการ
กินของเดก็วยัเรียน  อําเภอดอนเจดยี  จังหวัดสุพรรณบุรี   ผลการศึกษาพบวา  ความเชื่อของมารดา
เกี่ยวกับการกนิอาหารของเด็กวยัเรียน  มีความสัมพันธทางบวกกับนิสัยการกนิของเด็กนักเรียน  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01   
       กัลยา  นาคเพ็ชร (2521 : 147 - 150)  ศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการ
ของเด็กกอนวยัเรียน  ในทองที่ตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  พบวา  มารดาที่
มีทัศนคติตอประเพณแีละความเชื่อในการบริโภคตางกัน มีผลใหนสัิยในการบริโภคของเด็กนั้น
แตกตางกัน  และนิสัยในการบริโภคของเด็กกับนิสัยการบริโภคของมารดามีความเกีย่วของกนัอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ และนิสัยในการบริโภคและภาวะโภชนาการของเด็กยังมีความเกี่ยวของกันดวย 
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       ปยะวรรณ  วิรัชชัย  (2521 : 148 - 154)  ไดทําการวจิยัเร่ือง ความเชือ่เกี่ยวกับการอบรม
เล้ียงดู  และสภุาพอนามยัของเด็กกอนวยัเรียน  พบวา  ความเชื่ออยางไมมีเหตุผลของมารดาในการ
เล้ียงดูเดก็  มคีวามสัมพันธกับสุขภาพของเด็ก  และการเปรียบเทียบกับสุขภาพของเด็กกอนวยัเรียน
ในกลุมตวัอยาง  ที่ศึกษามีมารดาที่มีความเชื่อในการเลี้ยงดูอยางขาดเหตุผลมากนอยตางกัน  พบวา  
เด็กที่มีมารดาซึ่งมีความเชื่อในการเลี้ยงดูอยางไมมีเหตุผลนอย  มีสุขภาพอนามัยดกีวาเด็กที่มีมารดา
ซ่ึงมีความเชื่อในการเลี้ยงดูอยางไมมีเหตุผล 
       ประยงค  ล้ิมตระกูล  และชลอศรี  จันทรประชุม  (2528 : 38 - 39)  ทําการวจิัยเร่ือง  
การศึกษาปจจยัทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอภาวะทุพโภชนาการของเด็กวัยกอนเรียนใน
ชนบทจังหวัดเชียงใหม  โดยการสัมภาษณเด็ก  และตรวจรางกาย  ช่ังน้ําหนัก  วดัสวนสูงของเด็กใน
ชนบท  กลุมตัวอยาง  417  ครอบครัว  ผลการวิจัยพบวา  เดก็ที่มีภาวะโภชนาการบกพรองมาจาก
มารดาที่มีความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ 
       ณฐกร  ชินศรีวงศกูล  (2544 : 150)  ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนที่มภีาวะโภชนาการเกนิมาตรฐาน  ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา นกัเรียนสวนใหญมีความเชื่อตอภาวะ
โภชนาการเกนิถูกตองอยูในระดับด ี  นอกจากนี้ความเชื่อตอภาวะโภชนาการเกินยังมีความสัมพันธ
ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  กลาวคือ  ความเชื่อตอภาวะโภชนาการเกินถูกตองอยูใน
ระดับดีทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับด ี
       จากงานวิจยัที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา  ความเชื่อมผีลตอพฤติกรรมของบุคคล  และ
ความเชื่อเปนอีกสิ่งหนึ่งที่มสีวนสัมพันธกบัภาวะโภชนาการของเด็ก โดยเฉพาะความเชื่อเกีย่วกับ
โภชนาการและอาหาร  ดังนั้น  ความเชือ่ตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา  ยอมสงผลตอพฤตกิรรม
ของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็ใหกับบตุรดวย 
 
4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
        การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา  สามารถแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของมารดา
ในดานการรับประทานอาหาร   การออกกําลังกาย  และการดูแลสุขภาพตนเองของมารดา  ซ่ึงนาจะ
มีสวนสัมพันธกับการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็ใหกับบุตรได เพราะถามารดามีการดูแลตนเอง
ที่ดีแลวยอมสงผลตอการดูแลสุขภาพของบุตรดวย    ซ่ึงมีงานวิจยัที่เกีย่วของ  ดังนี ้

       วรรณวิมล   กิตติดิลกกุล  (2536 : บทคัดยอ)  ศกึษาปจจัยที่มอิีทธิพลตอภาวะอวนใน
เด็กนกัเรียนชัน้ประถม 1 - 6  ในกรุงเทพมหานคร  จํานวน  521  คน  ผลการศึกษาปจจยัทางดาน
ครอบครัว  พบวา  ภาวะโภชนาการของบิดามารดามีผลตอภาวะโภชนาการของบุตร  โดยเฉพาะ
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มารดาที่มีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน  มีแนวโนมที่จะมีบตุรอวนไดเปน 3 เทาของมารดาที่มีภาวะ
โภชนาการปกติ 
       ประยงค  ล้ิมตระกูล  และชลอศรี  จันทรประชุม  (2528 : 111 - 112)  ไดศึกษาบริโภค
นิสัยของมารดาที่มีผลกระทบตอภาวะโภชนาการของเดก็กอนวัยเรียน  ในชนบท  จงัหวัดเชียงใหม 
พบวา กลุมมารดาที่มีบริโภคนิสัยที่ถูกตอง จะสงผลใหเด็กกอนวัยเรียนมีความบกพรองทาง
โภชนาการนอยกวากลุมมารดาที่มีบริโภคนิสัยไมถูกตอง   
       พุทธชาด  นาคเรือง (2541 : 143)  ไดทําการศึกษา  ปจจยัที่มผีลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศกึษาที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  พบวา  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบิดามารดา  เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกนิ    และในครอบครัวท่ีมีบิดามารดามีน้ําหนกั
หนักเกินพบวาบุตรมีน้ําหนกัเกินมากกวาในครอบครัวท่ีบิดามารดามภีาวะโภชนาการปกติ 
       จอหนสัน  และ เบิรช  (Johnson and Birch 1994,  อางถึงใน พุทธชาด  นาคเรือง  2541 : 
38)  ไดทําการวิจัยรูปแบบการบริโภคอาหารของผูปกครอง และเดก็กอนวัยเรียน  พบวา  ลักษณะ
การบริโภคอาหารของบิดามารดา  มีอิทธิพลอยางมากตอลักษณะนสัิยการบริโภคอาหารของเดก็
กอนวยัเรียน 
       จากงานวิจยัที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา พฤติกรรมของมารดาในดานการรับประทาน
อาหาร   การออกกําลังกาย  และการดแูลสุขภาพตนเองของมารดา  สงผลตอภาวะสขุภาพของบุตร  
ถามารดามีการสงเสริมสุขภาพที่ดีแลวยอมสงผลตอภาวะสุขภาพที่ดีของบุตรดวยเชนกัน ดังนัน้การ
สงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา  ยอมสงผลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเดก็ใหกับบุตรดวย 
 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียน
และครู 
       การไดรับการสนับสนุนในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครูนั้น
จะเปนสิ่งที่ชวยในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็ใหกับบุตรของมารดาได  เนื่องจากเดก็ตองใช
ชีวิตอยูในโรงเรียนเปนเวลาวนัละหลายชัว่โมง  ดังนัน้ การสนับสนุนจากโรงเรียนและครูมี
ความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเดก็ดวย  ซ่ึง บญุเยี่ยม  ตระกูลวงษ (2528 : 32) กลาววา  
โรงเรียนมีบทบาทในการสรางภาวะโภชนาการที่ดีใหแกนักเรียน  กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจดัเสริม
จะชวยใหเดก็มีความรูและทกัษะเพิ่มขึ้นจากในตําราเรยีน   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ แมสซีย  
(Massey, M.S.1992 : 112)  ที่พบวา โครงการศึกษาโภชนาการทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
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ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงดขีึ้น และนกัเรียนทีเ่ขารวมกิจกรรมจะใชความรูที่เรียนมาเลือกบริโภค
อาหารที่ถูกตองและเหมาะสม   นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  ดังนี ้      
       ฝายสงเสริมสุขภาพ  กองสงเสริมพลศึกษาและสุขภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 
39) ไดทําการวิจัยเร่ืองปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ  เพื่อแสวงหาลูทางไปสูสุขภาพดีถวนหนา
ป 2543 : ศึกษาเฉพาะนักเรยีนระดับประถมศึกษา   กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 1,600  คน  ผลการวิจัยพบวา  การปฏิบัติทางดานสขุภาพของนักเรียน
เกี่ยวกับความสะอาดของรางกาย  การรับประทานอาหาร  การออกกําลังกาย  การพักผอน  การ    
ขับถาย  การรักษาและปองกันโรค  การปองกันอุบัติเหตุ  เกิดจากปจจัยการอบรมสั่งสอนแนะนํา
ของครูมากที่สุด 
       วูลฟ (Wolf 1992 : 4674)ไดทําการวิจยัเร่ือง ภาวะโภชนาการในเดก็และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนประถมศึกษา    ในเรื่องการดําเนินโครงการโภชนาการในโรงเรียน  พบวา  มีการให
ประสบการณทางดานโภชนาการแกนกัเรียน  จากการสอนวิชาสุขศึกษา  กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด
มีการใหคําปรกึษาทางดานโภชนาการ  การจัดประสบการณบางอยางทางโรงเรียนไมมีการวางแผน
งานที่เปนรูปธรรม  ยกเวนการสอนสขุศึกษาและพลศึกษา  ที่มีแนวโนมจะชวยพัฒนาภาวะ
โภชนาการของนักเรียนใหดขีึ้น  ถาสามารถควบคุมความแตกตางทางดานฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ไดกลาวโดยสรุปการพัฒนาสุขภาพนักเรียนควรอาศัยการจดัโครงการโภชนาการในโรงเรียน 
       เรยโนลด  และคณะ (Reynold  and  others  2000 : 177 - 186)  ทําการวิจยัเร่ือง  วิธีการ  
ผลลัพธและการเรียนรูจากบทเรียนจากการประเมินผลโดยการสอดแทรกเนื้อหาทางดานโภชนาการ  
กลุมตัวอยางคอืนักเรียนเกรด 4  จากโรงเรียนจํานวน  28  แหงและครอบครัวของนักเรียน  ผล
การศึกษาพบวา  การจัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหาทางดานโภชนาการในชั้นเรียนคอนขางประสบ
ความสําเร็จ  เชนเดียวกับที่บานแมวาบางครั้งผูปกครองจะไมชอบรับประทานผักและผลไมก็ตาม  
ในกรณีของโรงอาหารภายในโรงเรียนนัน้หากจดัสภาพแวดลอมที่ด ี  ก็ควรจะมีสวนสงเสริมใหเด็ก         
รับประทานผักและผลไมเพิม่  แตการสอดแทรกเนื้อหาดังกลาวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  ใน
โรงเรียนที่มีนกัเรียนเชื้อสายแอฟริกันและครอบครัวที่มีรายไดต่ํา 
       จากงานวิจยัขางตน  จะเห็นไดวา  โรงเรียนและครูมีสวนสําคัญในการปองกันการเกิด
โรคอวนในเดก็แกเด็กนักเรยีน  ทั้งในเรื่องของโภชนาการ  การสงเสริมการออกกําลัง และการ
ประเมินภาวะสุขภาพของเดก็   ดั้งนั้น  การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กจากโรงเรียนและครู  ยอมสงผลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก
ใหกับบุตรกอนวัยเรียนดวย 
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6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน   
เม่ือจําแนกตามขอมูลสวนบคุคล    

       6.1  ระดับการศึกษา 
             ระดับการศึกษาจะสงผลถึงความรู  ความเขาใจ  และโอกาสทีจ่ะไดรับความรูความ
เขาใจในเทคนคิวิทยาการใหม ๆ  ขาวสาร  และการเรยีนรูส่ังสมประสบการณตาง ๆ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงและเปดโลกทัศนใหมใหกวางขวางขึ้นของมารดา   ดังงานวิจัยทีเ่กีย่วของตอไปนี ้

             ณฐกร  ชินศรีวงศกูล  (2544 : 154)  ไดศึกษา ปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนที่มภีาวะโภชนาการเกนิมาตรฐาน  ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  พบวา  ระดับการศึกษาของมารดามีความสัมพันธ
ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยระดบั
การศึกษาของมารดาที่อยูในระดับสูง  จะทาํใหนกัเรียนมพีฤติกรรมที่ถูกตองในการบริโภคอาหาร 

            วาณี  แมนยํา (2545 : 79)  ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของมารดาในการดูแลบุตร
อายุ 1 -5 ป  ที่เปนโรคอวน  สถาบันสุขภาพเดก็แหงชาติมหาราชินี  พบวา  มารดาที่มีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา   มัธยมศึกษา  และประถมศึกษา  มีความรูในการดแูลบุตรอายุ 1 -5 ป  ทีเ่ปนโรค
อวน   ดกีวามารดาที่มีการศกึษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา 
             วัชรี   หิรัญพฤกษ (2548 : 90)  ไดศึกษา  ปจจัยดานครอบครัวและสิ่งแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนของนักเรียนวยัรุนหญิง ในจงัหวัดชลบุรี  พบวา  ระดับ
การศึกษาของมารดา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนโดยรวมของนักเรียนหญิง
วัยรุน  โดยมารดาที่มีระดับการศึกษาอยูในระดับสูง  จะทําใหนักเรยีนมีพฤติกรรมการปองกันภาวะ
อวนที่เหมาะสมโดยรวมสูงกวา 
             วิณี  ชิดเชิดวงศ  (2521 : 58)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะนิสัยการบริโภค
และการเจริญเติบโตของเด็กที่มาจากครอบครัวตางกัน  พบวา  เดก็กอนวัยเรียนที่มาจากครอบครัว
ซ่ึงมารดามีระดับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไปจะมีลักษณะการบริโภคที่ดีกวาเดก็
กอนวยัเรียนทีม่าจากครอบครัวที่มารดามีการศึกษาต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

             แกรน  และคณะ  (Gran  and  others   1979 : 2375)  จากการศึกษาพบวา  ระดับ
การศึกษาของมารดาสามารถทํานายความอวนของเดก็ได  เนื่องจากมารดาที่มีการศึกษาสูงจะเหน็
ความสําคัญของโรคอวนในเด็กมากกวามารดาที่มีการศึกษานอย 
             แพทเทอรสัน  (Patterson 1983,  อางถึงใน สุภาพรณ  เชิดชัยภูมิ  2542 : 36)  ศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนอายุ 2 - 5 ป  จํานวน  94  คน  ผลการศึกษา
พบวา  ระดับการศึกษาของมารดามีความสัมพันธกับน้ําหนักตามสวนสูง  หรือความหนาของไขมนั
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ใตผิวหนังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ  มารดาที่มีระดับการศึกษาสูงจะพบเดก็อวนนอยกวา
มารดาที่มีการศึกษาต่ํากวา 
             สตรอสและไนท  (Strauss  and  Knight   1999 : 85)  ศึกษาอตัราการอวนของเด็ก
ในสหรัฐอเมรกิา  พบวา  ระดับการศึกษาของมารดามีความสัมพันธระหวางความอวนของแมกับ
การพัฒนาไปสูความอวนของบุตรและใชเปนตัวคาดคะเนความอวนของบุตรได  ระดับการศึกษาต่าํ
มีแนวโนมที่บตุรจะอวนไดงาย 
             จากงานวิจยัขางตนจะพบวา  ระดบัการศึกษาของมารดามีผลตอการปองกันการเกิด
โรคอวนแกบตุร  โดยมารดาที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโนมในการมีพฤติกรรมในการปองกันการ
เกิดโรคอวนใหแกบุตรไดดกีวามารดาที่มรีะดับการศึกษาต่ํากวา   ทั้งนีเ้ปนเพราะระดบัการศึกษาทีด่ี
จะชวยใหบุคคลตระหนักถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาทีเ่กิดขึ้นไดดกีวา  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงคาดวา
มารดาที่มีระดบัการศึกษาแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็กอน   
วัยเรียนแตกตางกัน 
 

       6.2  สภาพการทํางาน 
             แมวาในสภาพสังคมปจจุบันการประกอบอาชพีจะทําใหมารดามีรายไดและมีสวน

ชวยในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกครอบครัว  แตในขณะเดยีวกนัการทํางานกท็ํา
ใหมารดามีเวลาในการดแูลเด็กนอยลง (Desai  et  al  1989 : 547)  เพราะโดยสวนมากบทบาทใน
การทํางานมักจะไมสอดคลองกับการดูแลเด็ก  จากการศึกษาที่ผานมา  พบวาสถานที่ทํางานของ
มารดาเปนตวักาํหนดที่สําคัญตอการดูแลเด็ก  การที่มารดามีสถานที่ทํางานแตกตางกันจะมีผลตอ
บทบาทในการดูแลเด็กของมารดาตางกัน  กลาวคือ มารดาที่ทํางานในสภาพที่สามารถยืดหยุนทั้งใน
เร่ืองเวลาและสถานที่ทํางาน  เชน  งานทีท่ําอยูกับบาน  ธุรกิจสวนตัว  งานในภาคเกษตรกรรม  จะ
กระทบกระเทอืนตอการดูแลบุตรเล็ก ๆ ไมมากนกั  เนื่องจากงานเหลานี้สามารถผสมผสานหรือ
พอจะทําควบคูกับการดูแลเด็กไปพรอม ๆ กันได  ในทางกลับกันงานในระบบเศรษฐกิจ  เชน  งาน
ตามหนวยงานเอกชนหรือราชการที่ตองออกไปทํางานนอกบานโดยมกีําหนดเวลาทีต่ายตัว เปนการ
กําจัดบทบาทในการดูแลเด็กของมารดา  (Vipan  Prachuabmoh  1991 : 130) 
             กลุมสงเสริมโภชนาการ  กองโภชนาการ  กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข 
(2533 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกีย่วกบัอาชีพของมารดาที่มีผลตอภาวะโภชนาการเกินของเด็ก
วัยเรียน  ผลการศึกษาพบวามารดาของเด็กอวนและเดก็ปกติ  รอยละ  29.3  และ 36.0  มีอาชีพเปน
แมบาน  รอยละ  25.0 และ 26.3  มีอาชพีคาขาย  รอยละ 14.2  และ 7.8  ทําธุรกิจสวนตวั  จากการ
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วิเคราะหหาความสัมพันธพบวาอาชีพของมารดามีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็กอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
             ชุติมา  ชัยวิสุทธิ์  (2532 : บทคัดยอ)  ศึกษาเกีย่วกับผลของการประกอบภาระกิจ
ของมารดาตอภาวะโภชนาการของบุตรวัยกอนเรียน  อายุ 1 - 3 ป  พบวา  มารดาทีม่ีการทํางานหา
รายไดทั้งในเขตเมืองและชนบท  จะใชเวลาในการเลี้ยงดูบุตรนอยกวามารดาที่ไมไดทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   

             เตือนใจ  อินทุโสมา  (2517 : 63 - 64)  ไดศึกษาลักษณะการเลี้ยงดูเดก็ของมารดา
ที่มารับบริการคารักษาโดยไมไดเสียคาใชจายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ปรากฏวามารดาที่ทํางาน
ในครอบครัวมีโอกาสไดเล้ียงดูเดก็มากกวามารดาที่ทํางานอื่น ๆ   

             ภารด ี  เต็มเจริญ  และเพ็ญศรี  นอยพงษ (2528 : 180)  ไดศึกษาพฤตกิรรมการ
บริโภคอาหารมื้อเชาของเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  ลักษณะการทํางานของ
มารดามีผลตอสุขภาพของเดก็  กลาวคือ เดก็ที่มีมารดาประกอบอาชีพอยูกับบานหรือมีธุรกิจสวนตวั  
จะมีสุขภาพดกีวาเด็กที่มารดาทํางานอื่น ๆ  
             จากงานวิจยัขางตนจะพบวา  สภาพการทํางานของมารดามีสวนสัมพันธกบัภาวะ
โภชนาการและสุขภาพของบุตร   โดยมารดาที่ประกอบอาชีพอยูกับบานหรือเปนแมบาน  จะมเีวลา
ในการดแูลบุตรไดมากกวามารดาที่ตองออกไปทํางานนอกบาน  ทั้งนี้เปนเพราะมารดามีเวลาและ
โอกาสไดใกลชิดและเลี้ยงดบูุตรไดมากกวา  ซ่ึงสงผลถึงการปองกันการเกิดโรคอวนใหแกบุตรดวย 
ดังนั้น  ผูวิจยัจงึคาดวามารดาที่มีสภาพการทํางานแตกตางกัน  จะมีพฤติกรรมในการปองกันการเกดิ
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนแตกตางกัน 
 

       6.3  ภาวะโภชนาการของมารดา 
             ภาวะโภชนาการของมารดา แสดงใหเห็นถึงสภาพรางกายของมารดาที่มีสุขภาพ
ทางกาย  ซ่ึงเกีย่วพนักับการบริโภคและการที่รางกายใชอาหารเพื่อความเจริญเติบโต บํารุงซอมแซม
รางกายและชวยใหอวัยวะตาง ๆ ของรางกายทํางานไดเปนปกติ  ซ่ึงนาจะมีสวนสมัพันธกับการเกิด
โรคอวนในบตุรได   เนื่องจากพบวาปจจยัสวนหนึ่งที่ทาํใหเกิดโรคอวนมาจากปจจยัทางพันธุกรรม
จากสถิติพบวาถาทั้งพอและแมที่มีน้ําหนกัมากทั้งคู  รอยละ 80 ของลูกจะอวน  ถาพอหรือแมคนใด
คนหนึ่งอวน โอกาสที่ลูกจะอวนลดลงเหลอืเพียงรอยละ 40  แตถาพอและแมผอมทัง้คูโอกาสที่ลูก
จะอวนเหลือเพียงรอยละ 14 เทานั้น (Thiele  1980 : 43)   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  วรรณวิมล   
กิตติดิลกกุล (2536 : บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะอวนในเด็กนักเรยีนชั้นประถม 1 - 6  
ในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 521 คน ผลการศึกษาปจจยัทางดานครอบครัว พบวา  ภาวะโภชนาการ
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ของบิดามารดามีผลตอภาวะโภชนาการของบุตร  โดยเฉพาะมารดาที่มีน้ําหนกัตัวเกินมาตรฐานมี
แนวโนมที่จะมีบุตรอวนไดเปน 3 เทาของมารดาที่มีภาวะโภชนาการปกติ   ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ  พุทธชาด  นาคเรือง (2541 : 143)  โดยไดทาํการศึกษา  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศกึษาที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  พบวา  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบิดามารดา  เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกนิ    และในครอบครัวท่ีมีบิดามารดามีน้ําหนกั
หนักเกินพบวาบุตรมีน้ําหนกัเกินมากกวาในครอบครัวท่ีบิดามารดามภีาวะโภชนาการปกติดวย   
นอกจากนี้  โคนิ  แชพลิน  ฟรานซิส (Coni  Chaplin  Francis  1996,  อางถึงใน พุทธชาด  นาคเรือง 
2541 : 21)  ไดศึกษาเปรยีบเทียบไขมันในเลือด  ความเขมขนของไลโปโปรตีนและกลูโคส  ในเด็ก
ที่มีน้ําหนกัปกติ  อายุ 6 - 10.5 ป  แตมีมารดาอวน  กับเดก็ที่มารดามีน้ําหนักปกติ  โดยใหทั้ง 2 กลุม  
ไดรับประทานอาหารที่กําหนดเหมือนกัน 1 สัปดาห แลวมาวดัระดับคาที่ตองการวัดในกระแสเลือด
พบวาทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  อาจเนื่องมาจากอัตราการเผาผลาญ
ของรางกายเดก็ (BMI)  ไมเทากัน  เด็กน้ําหนักปกติแตมมีารดาอวน  พบวา  รอยละ 89  กลายมาเปน
โรคอวนเมื่ออายุ  25 - 35  ป   รวมทั้งมีผูกลาวไววา  เดก็ที่มาจากครอบครัวที่มีบิดามารดาอวน  จะ
ไมสามารถควบคุมพลังงานที่รางกายควรไดรับไดเลย  มักจะรับประทานอาหารไดทั้งที่ไมรูสึกหิว 
(Johnson  and  Birch  1994,  อางถึงใน พุทธชาด  นาคเรือง 2541 : 21) 
             จากงานวิจยัขางตนจะพบวา   ภาวะโภชนาการของมารดามีสวนสัมพันธกับภาวะ
โภชนาการของบุตรดวย   มารดาที่มีภาวะโภชนาการดีจะสงผลใหบุตรมีภาวะโภชนาการดีดวย 
ในทางตรงขามหากมารดามภีาวะโภชนาการเกินจะสงผลใหบุตรมีภาวะโภชนาการเกินตามไปดวย  
ซ่ึงจะสงผลถึงการปองกันการเกิดโรคอวนใหแกบุตรดวยเชนกัน   ดังนัน้  ผูวิจัยจึงคาดวามารดาที่มี
ภาวะโภชนาการแตกตางกนั   จะมีพฤติกรรมในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน
แตกตางกัน  
 

       6.4  ภาวะการเงินของครอบครัว 
             ภาวะการเงินของครอบครัว เปนปจจัยหนึ่งซ่ึงจะสงผลตอชีวิตความเปนอยูของเด็ก

หรือการใหการดูแลเด็ก  เพราะภาวะการเงินของครอบครัวเปนสิ่งที่จะบอกไดถึงโอกาสและอํานาจ
ในการซื้อสินคาและบริการตาง ๆ เพื่อใหครอบครัวมีวถีิชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึน้ได  ครอบครัว
ที่มีรายไดสูงยอมมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรเพื่อความเปนอยูที่ดีของบุตรไดมากกวา
ครอบครัวที่มีรายไดต่ํา  (ชาลีมาศ  นอยสัมฤทธิ์  2534 : 24)   ดังงานวจิัยที่เกี่ยวของตอไปนี ้
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             พุทธชาด นาคเรือง (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารของนักเรยีนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน ในโรงเรยีน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  รายไดของครอบครัว   เปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลกับภาวะโภชนาการ
เกินของเดก็  โดยนกัเรียนที่มรีายไดเฉล่ียของครอบครัวคอนขางดี  มีผลกับภาวะโภชนาการเกนิของ
เด็กมากกวานกัเรียนที่มีรายไดเฉล่ียของครอบครัวต่ํากวา 

             ชไมพร  ยนตนิยม  (2539 : 141)  ไดศึกษาคุณคาทางโภชนาการของอาหารบริโภค
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายที่บริโภคอาหารจานดวน พบวา  เด็กวยัรุนที่มาจากครอบครัว
ที่มีฐานะเศรษฐกิจระดับปานกลางถึงคอนขางสูง  มีการบริโภคอาหารที่มีไขมันและโคเลสเตอรอล
ในปริมาณมาก  มีเสนใยอาหารนอย  อาจกอใหเกิดปญหาโรคอวนได 

             ดุษณ ี  สุทธปรียาศรี  และคณะ  (2532 : 49)  ไดรายงานปจจัยที่มีผลตอภาวะ
โภชนาการวา  ครอบครัวที่มีฐานะเศรษฐกจิดีมักจะบริโภคอาหารมากเกนิความจําเปน  เชน  อาหาร
ทอด ขนมหวาน ไอศกรีม น้ําอัดลม  ซ่ึงเปนอาหารที่มีน้ําตาลสูง  ซ่ึงเปนผลใหเกิดปญหาโภชนาการ
เกินตามมา  ในขณะที่ครอบครัวที่มีฐานะเศรษฐกิจไมดีจะมีปญหาภาวะขาดสารอาหาร  เนื่องจากมี
อํานาจในการซื้ออาหารต่ํา  หรือไมสามารถสรรหาอาหารที่จําเปนตอรางกายมาบริโภคไดอยาง
เพียงพอตอความตองการของรางกาย  เปนเหตุใหไดรับอาหารที่ไมเพยีงพอทั้งคุณภาพและปริมาณ 

             นฤมล  โพธิสัตย (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรยีบเทียบบริโภคนิสัยของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ในจงัหวัดพังงา  พบวา  นกัเรียนที่มีผูปกครองมีรายได  เฉล่ียสูงกวา  40,000 
บาท  มีบริโภคนิสัยดีกวานกัเรียนที่มีผูปกครองมีรายได เฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,000 - 40,000 บาท
และต่ํากวา 20,000  บาท  ตามลําดับ 

             บรีเดน  และคณะ (Bredan  and  others 1984 : 293 - 298)  ไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนอายุ 6 - 9  ป  11  เดือน  ในเมืองทริพพะลี  พบวา  
ครอบครัวที่มีระดับชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจสูง มีอุบัติการณของโรคอวนเทากบั รอยละ  9.6  
สวนครอบครัวที่มีระดับชัน้ทางสังคมและเศรษฐกิจต่ํา  พบอุบัติการณของโรคอวนเทากับ  รอยละ  
4.6 
             จากงานวิจยัขางตนจะพบวา  รายไดของครอบครัวมีผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก
และสมาชิกในครอบครัว  โดยครอบครัวที่มีรายไดสูงมักจะพบอุบัตกิารณของโรคอวนไดมากกวา
ครอบครัวที่มีรายไดต่ํา  ทั้งนี้เปนเพราะมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรเพือ่ความเปนอยูที่ดี
ไดมากกวา     ซ่ึงจะสงผลถึงการปองกันการเกิดโรคอวนใหแกบุตรดวย  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงคาดวา
มารดาที่มีภาวะการเงินของครอบครัวแตกตางกัน  จะมพีฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กกอนวยัเรียนแตกตางกัน 
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       6.5  ลักษณะครอบครัว 

             ลักษณะครอบครัวหรือจํานวนสมาชิกที่อาศัยภายในครอบครัว  เปนปจจยัสําคัญตอ
การใชทรัพยากรเปนอยางยิ่ง   ครอบครัวขนาดเล็กยอมใชทรัพยากรนอยกวาครอบครัวขนาดใหญ
(สุภาพ  ฉัตรภรณ   2526 : 50)  กลาวคือ  ครอบครัวขนาดเล็กยอมบริโภคอาหารในปริมาณที่นอย
กวาครอบครัวขนาดใหญ    ซ่ึงความตองการในเรื่องอาหารก็มากตามไปดวย   ดังนั้นถาครอบครัว
ใดมีสมาชิกในครอบครัวที่นอกเหนือไปจากบิดามารดาแลว  ซ่ึงอาจจะเปนปู  ยา ตา ยาย  ปา นา  อา  
ซ่ึงบุคคลเหลานี้อาจเปนปจจยัสงเสริมใหเดก็ในครอบครัวเกดิภาวะอวนขึ้นได  ดังงานวิจยัตอไปนี ้

            สุภาพรณ  เชดิชัยภมูิ  (2542 : 76 - 77)  ไดทําการศึกษา  ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะ
อวน  ในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  พบวา  เครือญาติมี
ความสัมพันธกับภาวะอวนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01  
             สุวรรณีย วิโรจนสายลี (2519 : 69) ไดทําการศึกษาบริโภคนิสัยของเด็กวัยกอนเรียน
ในหมูที่ 3  ตาํบลดอนเจดยี  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  พบวา  บริโภคนิสัยของเด็กวยั
กอนเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว  คือ  จํานวนสมาชกิในครอบครัว
มาก  เด็กจะมบีริโภคนิสัยระดับมากเชนกนั 
             นฤมล  โพธิสัตย  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรยีบเทียบบริโภคนิสัยของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ในจังหวดัพังงา  พบวา  นกัเรียนที่มีขนาดครอบครัวขนาดเล็กบริโภคนิสัย
ดีกวานักเรยีนที่อยูในครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ  ตามลําดับ 
             ศรีสวาง  มุกตธนะอนันต (2534 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอภาวะ
โภชนาการเกนิของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6  ในจังหวัดสุรินทร  พบวา  จาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัว  มีความสัมพันธกบัภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานของนักเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
             มณฑิรา  เขียวยิ่ง และคณะ  (2534 : 98)  ไดทําการศึกษาแนวทางและวิธีการแกไข
ปญหาภาวะทพุโภชนาการของเด็ก อายุ 0 – 5 ป  ของ 3 หมูบาน  จังหวัดกาฬสินธุ  พบวา  ขนาด
ของครอบครัวมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเดก็ 
             จากงานวิจยัขางตนจะพบวา  ลักษณะครอบครัวมีผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก 
โดยครอบครัวท่ีมีจํานวนสมาชิกมากนัน้มกัจะพบอุบัติการณของโรคอวนในเดก็สูงกวาครอบครัวที่
มีจํานวนสมาชิกนอย   ซ่ึงจะสงผลถึงการปองกันการเกิดโรคอวนใหแกเด็กดวย   ดังนั้น  ผูวิจยัจึง
คาดวามารดาที่มีลักษณะครอบครัวแตกตางกัน  จะมพีฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กกอนวยัเรียนแตกตางกัน 
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       6.6  จํานวนบุตร 
             จํานวนบุตรนาจะเปนอีกปจจยัหนึง่  ที่มีอิทธิพลตอการเลี้ยงดบูุตรของมารดาดวย  

โดยเฉพาะจํานวนบุตรที่มีอายุต่ํากวา 6 ป  เพราะการมีบุตรเล็ก ๆ จํานวนมากยอมเปนเครื่อง
ช้ีใหเห็นวามารดาจําเปนตองใหการดแูลมากกวามารดาที่มีบุตรเล็ก ๆ เพียงคนเดยีว  การมีบตุร
จํานวนมากยอมหมายถึง  การที่จะตองใชทรัพยากรของครอบครัวที่มีอยูอยางจํากัดใหเด็กแตละคน  
อาจจะไมไดรับทรัพยากรตาง ๆ อยางเพียงพอสําหรับการสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพรางกาย    

             เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ (2531 : 45 - 46)  จากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางจาํนวน
บุตรกับการเลี้ยงดูบุตร  พบวา  จํานวนบตุรมีอิทธิพลตอความจําเปนทางเศรษฐกิจ เพราะครอบครัว
ที่มีบุตรมากมีความจําเปนทีจ่ะตองหาคาใชจายเพื่อนํามาใชในการเลี้ยงดูบุตรมากกวาครอบครัวที่มี
บุตรนอย  ทําใหมีเวลาในการดูแลบุตรนอยลง  โดยเฉพาะเรื่องที่เกีย่วกบัสุขภาพอนามัยของบุตร   

             สุระวณี  มโนธรรม  (2534 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  พฤติกรรมโภชนาการของมารดา
เด็กแรกเกดิถึง 15 ป  ที่นําเดก็มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี  ศูนยบริการสาธารณสุข 15  สํานัก
อนามัย  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  มารดาที่มีจํานวนบตุรแตกตางกนั  จะมีความรู        
เจตคติ  และการปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะโภชนาการเดก็แรกเกิดถึง 5 ป  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  โดยมารดาที่มบีุตรจํานวนนอยจะมกีารปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะโภชนาการดีกวามารดาทีม่ี
บุตรจํานวนมากกวา 

             ปุย  โรจนะบุรานนท (2519 , อางถึงใน  ภวดี  ลิขิตวงษ  2547 : 28)  ศึกษานิสัย
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร พบวา ครอบครัวใดมีสมาชิกมาก คาใชจายในเรื่องอาหารก็สูง ยิ่งมี
สมาชิกเพิ่มขึน้  คุณภาพของอาหารก็ต่ํา  ตองซื้ออาหารที่ราคาถูกลงหรืออาหารที่ดอยคุณภาพ  ซ่ึง
กระทบกระเทอืนไปถึงสุขภาพของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้น 
             จากงานวิจยัขางตนจะพบวา  จาํนวนบุตรมีผลตอการดูแลเลี้ยงดูบุตรของมารดา 
โดยมารดาที่มบีุตรจํานวนนอยจะมกีารดูแลบุตรไดดีกวามารดาที่มีจํานวนบุตรมาก ซ่ึงจะสงผลถึง
การปองกันการเกิดโรคอวนใหแกบุตรดวย   ดังนัน้  ผูวิจัยจึงคาดวามารดาที่มีจํานวนบุตรแตกตาง
กัน   จะมีพฤตกิรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนแตกตางกัน 
 

       6.7  ภาวะโภชนาการของบุตร 
             ในการศึกษาวจิัยพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการปองกนัการเกดิโรคอวน
ในเดก็กอนวยัเรียนนี้  ตัวแปรที่นาสนใจอีกตัวแปรหนึ่งไดแก  ภาวะโภชนาการของบุตร  
เนื่องจากวา  มารดาที่มีบุตรภาวะโภชนาการเกินหรือเปนโรคอวนยอมจะตองมีการดูแลและปองกัน
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การเกิดโรคอวนในเด็กใหกับบุตรมากกวามารดาที่มีบุตรภาวะโภชนาการปกติ  ทั้งนีเ้พราะเดก็ที่มี
ภาวะโภชนาการเกินนั้น  มีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคเรื้อรังตาง ๆ  เชน  โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรค
ความดันโลหติสูง  โรคเบาหวาน   โรคขอเส่ือม   รวมถึงทําใหสมรรถภาพในการทาํงานลดลง  และ
อาจเกิดปญหาทางดานจิตใจและสังคมได  จึงตองไดรับการดูแลและปองกันมากกวาเด็กที่มภีาวะ
โภชนาการปกติ   ดังที่  วาณี  แมนยํา  (2545 : 5)   กลาววา  มารดาที่มีบุตรอวนนั้นมีการรับรูถึง
ผลกระทบที่เกดิจากโรคอวนจึงมีการดูแลบตุรมากกวามารดาที่มีบุตรภาวะโภชนาการปกติ  
นอกจากนี้ การศึกษาของ  วราวุธ  มั่งมีสุข (2549 : 72)  ซ่ึงไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาวะน้ําหนกัของ
นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล  จังหวดัสมุทรปราการ  พบวา  ภาวะโภชนาการมี
ผลตอการดูแลตนเองและการควบคุมน้ําหนักของนักเรียน  จากงานวจิัยจะพบวา ภาวะโภชนาการ
ของบุตรมีผลตอมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนแกบุตร   โดยมารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการ
เกินยอมจะตองมีการดูแลและปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กมากกวามารดาที่บุตรมีภาวะ
โภชนาการปกติ  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงคาดวามารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการแตกตางกัน  จะมีพฤติกรรม
ในการ   ปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนแตกตางกัน 
 
       ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําแนวคดิของจิตวิทยาชมุชนมาประยกุตใชรวมกับแนวคดิ
ในการปองกนัปญหา ซ่ึงแนวคิดของจิตวิทยาชุมชนเปนการมุงเนนการคนหาปญหาและพยายามหา
แนวทางใหความชวยเหลือ ภายใตเปาหมายและหลักการสําคัญคือหลักการปองกัน
(Prevention)ไมใหปญหาเกดิขึ้นหรือลุกลาม  และหลกัการสรางพลังอํานาจในตัวบุคคลและสังคม 
(Empowerment)  
เพื่อใหบุคคลและสังคมมีความสามารถที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึน้ไดอยางมีประสิทธิภาพ  จาก
แนวคดิดังกลาว  ผูวิจยัจึงตระหนกัถึงความสําคัญของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็
ใหกับบุตรกอนวัยเรียน   ซ่ึงปญหาโรคอวนในเดก็นีเ้ปนปญหาที่สามารถปองกันไมใหเกิดขึ้นได  
โดยมารดาตองมีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองใหกับบุตร  สงเสริมใหบุตรไดมีการใช
พลังงานในชวีติประจําวนัใหมากขึ้น และการตรวจสุขภาพของบุตรเปนประจํา  การที่มารดาจะมี
พฤติกรรมการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กใหกับบุตรกอนวยัเรียนไดนั้น ยอมขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ  การศึกษาวิจยัคร้ังนี้จึงเปนการคนหาปจจัยปองกันทั้งจากภายในและภายนอกตน
ของมารดา  ในการที่จะสนบัสนุนใหมารดามีพฤติกรรมในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็ใหกับ
บุตรกอนวยัเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกีย่วของ  
พบวา  ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา   ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา   การ 
สงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    และการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

76 

 

เด็กจากโรงเรียนและครู  เปนปจจยัปองกันที่นาสนใจตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน   ผูวิจยัจึงสรุปเปนกรอบแนวคดิในการวิจัย   ดังนี ้

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

  ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 
 
         ขอมูลสวนบุคคล 
      -  ระดับการศึกษา 
      -  สภาพการทํางาน 
      -  ภาวะโภชนาการของมารดา 
      -  ภาวะการเงินของครอบครัว 
      -  ลักษณะครอบครัว 
      -  จํานวนบตุร 
      -  ภาวะโภชนาการของบุตร 
 
 
 
 
       พฤติกรรมของมารดา 
            ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน 
 
 

 
 
 
 
         -  ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา 
         -  ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา 
         -  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
         -  การไดรับการสนับสนุนในการปองกัน 
            การเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและคร ู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
       การดําเนินการศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)  เพื่อ
ศึกษาปจจัยทีส่งผลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน ใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนครนครปฐม   ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวธีิการวิจัย  ดังนี้ 
       1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
       2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
       3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
       4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
       5.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 
       6.  การวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
       1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี้  ไดแก  มารดาของเด็กที่มีภาวะโภชนาการ    
สมสวน  ทวม  และอวน   ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  ใน 
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนครนครปฐม จํานวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 
(สามัคคีพิทยา)  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทยีม)   
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  และโรงเรียนเทศบาล 5 วดัพระปฐมเจดยี     ทั้งนี้มารดาตอง
พักอาศัยอยูกบับุตรเปนประจําและมีบทบาทเปนผูเล้ียงดูบุตรเองเปนหลัก จํานวน 928  คน  โดยการ
สอบถามขอมูลจากครูประจาํชั้นระดับอนบุาล  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ทั้งหมด
จํานวน  5  โรงเรียน 
       2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  ไดแก  มารดาของเด็กที่มีภาวะโภชนาการ
สมสวน  ทวม  และอวน   ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  ใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนครนครปฐม  รวมทั้งหมด 5 โรงเรียน   ทั้งนี้มารดาตองพักอาศัยอยูกับบตุร
เปนประจําและมีบทบาทเปนผูเล้ียงดูบุตรเองเปนหลัก  จํานวน  280  คน    กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง  โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane 1988, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 284 - 285)    
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ยอมใหคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5   โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้
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       n =        N 
     1 + N(e)2 

       n =       ขนาดของกลุมตัวอยาง 
       N =       จํานวนประชากร 
       e =       คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ในที่นี้กําหนดให  e  เทากับ  .05) 
       แทนคาในสูตร n       =                    928 
              1 + [928 (0.05)2] 
                                                   =              928 
                                                                            1  +  2.32 
                                                                =        279.52 
       ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  จึงไดกลุมตวัอยางจํานวน   280   คน 
 
       3.  การสุมตัวอยาง  การศึกษาวจิัยครั้งนี้ไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified  
Random Sampling)  ตามสัดสวนของโรงเรียนและระดบัชั้นเรียน   และใชวิธีการจับฉลากรายชือ่
นักเรียนที่มีมารดาเปนกลุมประชากรตามทีก่ําหนดไวใหไดตามสัดสวนที่คํานวณ    ดงัตารางที่  4 
 
ตารางที่  4   แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจยั 
 

ประชากร  (คน) กลุมตัวอยาง 
จากการคํานวณ (คน) 

ระดับชั้น ระดับชั้น 
ลําดับ ช่ือโรงเรียน 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 1 อนุบาล 2 
1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 112 76 33 23 
2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา 43 109 13 33 
3 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 54 55 16 17 
4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 95 136 29 41 
5 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดยี 166 82 50 25 

รวม 470 458 141 139 
รวมทั้งหมด 928 280 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
       ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย  ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้
       1.  ตัวแปรอิสระ   ไดแก 
             1.1  ขอมูลสวนบุคคล 
                   1.1.1  ระดับการศกึษา    จําแนกเปน  4  กลุม   ไดแก 
                                           -  ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
                                           -  ระดับมัธยมศกึษา / ปวช. 
                                           -  ระดับปวส. / อนุปริญญา 
                                           -  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
                   1.1.2  สภาพการทํางาน    จําแนกเปน  2  กลุม   ไดแก 
                                           -  มารดาทํางานอยูกับบาน 
                                           -  มารดาทํางานนอกบาน 
                   1.1.3  ภาวะโภชนาการของมารดา    จําแนกเปน  4  กลุม   ไดแก 
                                           -  ผอม 
                                           -  สมสวน 
                                           -  ทวม 
                                           -  อวน 
                   1.1.4  ภาวะการเงนิของครอบครัว    จําแนกเปน  3  กลุม   ไดแก 
                                           -  รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 
                                           -  รายไดเพยีงพอกับคาใชจาย 
                                           -  รายไดเพยีงพอกับคาใชจายและเหลือเก็บ 
                   1.1.5  ลักษณะครอบครัว    จําแนกเปน  2  กลุม   ไดแก 
                                           -  ครอบครัวเดี่ยว 
                                           -  ครอบครัวขยาย 
                   1.1.6  จํานวนบุตร    จําแนกเปน  2  กลุม   ไดแก 
                                           -  จํานวน  1  คน 
                                           -  ตั้งแต  2  คนขึ้นไป 
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                   1.1.7  ภาวะโภชนาการของบุตร    จําแนกเปน  3  กลุม   ไดแก 
                                           -  สมสวน 
                                           -  ทวม 
                                           -  อวน 
             1.2  ความรูเกีย่วกับโรคอวนในเดก็ของมารดา 
             1.3  ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา 
             1.4  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    
             1.5  การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียน 
และครู    
       2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอน
วัยเรียน    
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้ เปนแบบสอบถามที่    
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวน แนวคดิ  ทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกี่ยวของ  แบบสอบถาม
ดังกลาว  แบงเปน  6  สวน    มีรายละเอียดดังนี ้
       สวนที่  1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล   ไดแก    ระดับการศึกษา    สภาพการทํางาน   
ภาวะโภชนาการของมารดา   ภาวะการเงินของครอบครัว   ลักษณะครอบครัว   จํานวนบุตร   และ
ภาวะโภชนาการของบุตร  จํานวน 7  ขอ  ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  และเติมขอความในชองวาง    
       สวนที่  2  แบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคอวนในเด็กของมารดา    ประกอบดวยขอ    
คําถามที่ประเมินความรูเกีย่วกับโรคอวนในเด็ก  จํานวน  25 ขอ  ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ  
ถูก  ผิด   โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบความรู  ดังนี้  

       ตอบถูก   ใหคะแนนเทากับ    1   คะแนน   
       ตอบผิด   ใหคะแนนเทากับ    0   คะแนน   

       สวนที่  3  แบบสอบถามความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา     ประกอบดวยขอ   
คําถามที่ประเมินความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา  จํานวน 13 ขอ  มีขอคําถามทางลบ  2  ขอ 
คือ ขอ 12  และ 13   ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  
มี  5  ระดับ  ดงันี้ 
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       มากที่สุด หมายถึง    ผูตอบแบบสอบถามมีความเชื่อตามขอความนัน้อยูในระดับ 
                                                          มากที่สุด 
       มาก  หมายถึง    ผูตอบแบบสอบถามมีความเชื่อตามขอความนัน้อยูในระดับ 
                                                          มาก 
       ปานกลาง หมายถึง    ผูตอบแบบสอบถามมีความเชื่อตามขอความนัน้อยูในระดับ 
                                                          ปานกลาง 
       นอย  หมายถึง    ผูตอบแบบสอบถามมีความเชื่อตามขอความนัน้อยูในระดับ 
                                                          นอย 
       นอยที่สุด หมายถึง    ผูตอบแบบสอบถามมีความเชื่อตามขอความนัน้อยูในระดบั 
                                                          นอยทีสุ่ด 
       ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1  ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการมี
ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา จะไดคะแนน 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยทีสุ่ดถึงมากที่สุด
ตามลําดับ  สวนขอความตรงกันขาม  จะไดคะแนนกลับกัน  ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก
แสดงวามีความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็มากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย 
       สวนที่  4  แบบสอบถามการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา  ประกอบดวยขอคําถาม
ที่ประเมินการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา  จํานวน  18  ขอ   มีขอคําถามทางลบ 2  ขอ คือ     
ขอ 5  และ 16    ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด  แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  มี            
5  ระดับ  ดังนี ้
       ปฏิบัติเปนประจํา    หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้น 
                                                                  เปนประจํา  หรือทุกครั้ง 
       ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้น 
                                                                  เกือบทุกครั้ง 
       ปฏิบัติเปนบางครั้ง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้น 
                                                                  เปนบางครั้ง 
       ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้น 
                                                                  นาน ๆ คร้ัง 
       ไมเคยปฏบิัติ          หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไมเคยมีการปฏิบัติกิจกรรมตาม 
                                                                  ขอความนั้น 
       ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1  ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการปฏิบัติ
กิจกรรมที่แสดงถึงการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา  จะไดคะแนน 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบไม
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เคยปฏิบัติถึงปฏิบัติเปนประจําตามลําดับ  สวนขอความตรงกันขาม  จะไดคะแนนกลับกัน  ผูตอบ
แบบสอบถามที่ไดคะแนนมากแสดงวามีการสงเสริมสุขภาพตนเองมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่
ไดคะแนนนอย 

       สวนที่  5  แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก 
จากโรงเรียนและครู  ประกอบดวยขอคําถามที่ประเมินการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู  จํานวน 12 ขอ   ลักษณะคาํถามเปนคําถามปลายปดแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ  ดังนี ้
       มากที่สุด     หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตามขอความนั้นอยูใน 
                                                       ระดับมากที่สุด 
       มาก             หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตามขอความนั้นอยูใน 
                                                       ระดับมาก 
       ปานกลาง    หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตามขอความนั้นอยูใน 
                                                       ระดับปานกลาง 
       นอย             หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตามขอความนั้นอยูใน 
                                                       ระดับนอย 
       นอยที่สุด     หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนตามขอความนั้นอยูใน 
                                                       ระดับนอยที่สุด 
       ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1  ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการไดรับ
การสนับสนุนในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู  จะไดคะแนน 1 ถึง 5 
สําหรับคําตอบนอยที่สุดถึงมากที่สุดตามลําดับ  สวนขอความตรงกนัขาม  จะไดคะแนนกลับกัน     
ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมากแสดงวาไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กจากโรงเรียนและครูมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย 
       สวนที่   6    แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก 
กอนวัยเรียน ประกอบดวยขอคําถามที่ประเมินพฤตกิรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวน
ในเดก็กอนวยัเรียน จํานวน  33  ขอ  มีขอคําถามทางลบ  2  ขอ  คือ ขอ 5  และ 15  ลักษณะคําถาม
เปนคําถามปลายปด  แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ  ดังนี ้
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       ปฏิบัติเปนประจํา    หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้น 
                                                                  เปนประจํา  หรือทุกครั้ง 
       ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้น 
                                                                  เกือบทุกครั้ง 
       ปฏิบัติเปนบางครั้ง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้น 
                                                                  เปนบางครั้ง 
       ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง   หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้น 
                                                                   นาน ๆ คร้ัง 
       ไมเคยปฏบิัติ           หมายถงึ  ผูตอบแบบสอบถามไมเคยมีการปฏิบัตกิิจกรรมตาม 
                                                                   ขอความนั้น 
       ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1  ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงพฤติกรรม
ของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียน  จะไดคะแนน 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบ
ไมเคยปฏิบัติถึงปฏิบัติเปนประจําตามลําดบั  สวนขอความตรงกันขาม  จะไดคะแนนกลับกัน ผูตอบ
แบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก แสดงวามีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยั
เรียนมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย 
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
       เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนา
เครื่องมือข้ึนเอง  โดยมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ  ดังนี้ 
       1.  ศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎี   หลักการจากหนังสือ  ตํารา  เอกสาร  วรรณกรรม  และ
งานวิจยัที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม   
       2.  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและ
ขอบเขตของเนื้อหา 
       3.  สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา  ครอบคลุมตามวัตถุประสงค ของการ
วิจัยและตามรายละเอียดของนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปร 
       4.   ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
             4.1  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ของแบบสอบถาม โดย
นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตออาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งส้ิน
จํานวน  5  ทาน  เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมครบถวนของเนื้อหาในประเดน็และสาระสําคัญตรง
ตามพฤติกรรมที่ตองการวัด  รวมถึงความเหมาะสมของสํานวนภาษาและพิจารณาปรบัปรุงแกไข 
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             4.2  หาคาความเชื่อมัน่ (Reliability)  โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและปรบัปรุง
แกไขเรยีบรอยแลว  ไปทดลองใช (Try  out)  กับมารดาของเด็กที่มีภาวะโภชนาการสมสวน  ทวม 
และอวน  ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  ในโรงเรียนเทศบาล 4  
(เชาวนปรีชาอุทิศ)  ทั้งนี้มารดาตองพักอาศยัอยูกับบตุรเปนประจําและมบีทบาทเปนผูเล้ียงดูบุตรเอง
เปนหลัก   ซ่ึงอยูในกลุมประชากรแตไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั  จํานวน  30  คน  และหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ดังนี ้
                   4.2.1 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา  โดยวิธีใชสูตร  
KR20  ของคูเดอร-ริคชาดสัน (Kuder-Richardson’s  Method) (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 123)   ดังนี ้
                   สูตร   KR20         rtt   =           n                         1  -    ∑ pq 
                                                                           n – 1                                 St

2 

                                             n          หมายถงึ   จํานวนขอ 
                                             p          หมายถงึ   สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
                                             q          หมายถงึ   สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  = 1- p 
                                             St

2        หมายถึง   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
                              ขอคําถามความรูเกี่ยวกบัโรคอวนในเด็ก มีจํานวน 25 ขอ วิเคราะหความ
เชื่อมั่นได  0.7176 
                   4.2.2 แบบสอบถามความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา   การสงเสริม     
สุขภาพตนเองของมารดา การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จาก       
โรงเรียนและครู และพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน โดย
ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha - Coefficient)  ในโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร (Statistical  Package  for  the  Social  Sciences : SPSS  for  
Windows)  ไดคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม  ดังนี้ 
                              -  ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา   มีคําถามจํานวน 13 ขอ  
วิเคราะหความเชื่อมั่นได  .8145 
                              -  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา     มีคําถามจํานวน  18  ขอ  
วิเคราะหความเชื่อมั่นได  .8998 
                              -    การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจาก 
โรงเรียนและครู   มีคําถามจํานวน   12   ขอ   วิเคราะหความเชื่อมั่นได   .8963 
                              -    พฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็กอนวัย 
เรียน    มีคําถามจํานวน  33  ขอ    วิเคราะหความเชื่อมั่นได   .9336 

× 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
       1.  ผูวิจัยดาํเนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน      ทีบ่ัณฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดไว 
       2.  ผูวจิัยนําแบบสอบถามที่ผานการพฒันาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับทีย่อมรับ
ได  ไปดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองและโดยผูชวยผูวิจัย  ซ่ึงผูวิจัยไดขอความรวมมือจากครู
ประจําชั้นระดบัอนุบาล 1 และอนุบาล 2  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ทั้งหมด      
5 โรงเรียน  โดยกอนทําการเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจยัทาํการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัวัตถุประสงค
การวิจยั   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อให
ไดขอมูลที่ถูกตองครบถวนแกผูชวยวจิัย 
       3.  ผูวิจัยและผูชวยผูวจิัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง  ไดแก  มารดาของเด็กที่
มีภาวะโภชนาการสมสวน  ทวม  และอวน   ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2          
ปการศึกษา 2549  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  รวมทั้งหมด 5 โรงเรียน   ทั้งนี้มารดา
ตองพักอาศัยอยูกับบุตรเปนประจําและมีบทบาทเปนผูเล้ียงดูบุตรเองเปนหลัก ตามที่ไดกําหนด    
สัดสวนไว  รวมจํานวนทั้งสิ้น 280 คน  โดยทําหนังสือถึงมารดาที่เปนกลุมตัวอยาง  และใหครู
ประจําชั้นระดบัอนุบาลสงมอบหนังสือพรอมแบบสอบถามไปยังมารดา เพื่อใหมารดาตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง 
       4.   ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลกับมารดาที่เปนกลุม 
ตัวอยาง  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  โดยขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
ครบถวนสมบูรณสามารถนํามาใชในการวิเคราะหได   จํานวน  280  ฉบบั   คิดเปนรอยละ 100 
       5.  นําแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบยีบขอมูลและลงรหัสในคูมือลงรหัส 
 
การวิเคราะหขอมูล 
       การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร (Statistical  Package  for  the  Social  Sciences : SPSS  for  
Windows)   และใชสถิติในการวิจยั  ดังนี ้
       1.  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก  ระดับการศึกษา   สภาพการทํางาน   ภาวะ
โภชนาการของมารดา  ภาวะการเงินของครอบครัว  ลักษณะครอบครัว  จํานวนบุตร  และภาวะ
โภชนาการของบุตร   โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่และรอยละ (%) 
       2.  การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา  ความเชื่อตอภาวะอวน
ในเดก็ของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา   การไดรับการสนับสนุนในการปองกนั
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การเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู และพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเดก็กอนวัยเรียน   โดยใชคาเฉลีย่  ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยกําหนด
เกณฑการประเมินและแปลความหมายของคะแนน  ดังนี ้
             2.1  การแปลความหมายคะแนนสวนความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา โดย
ใชเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ  แบงคะแนนเปน  3  ระดับ  ตามแนวความคดิของ ธรอนไดค 
(Throndike 1991 : 65 - 69)  ดังนี ้
                     -  คะแนนต่ํากวา   12.5  คะแนน (นอยกวารอยละ 50)   มคีวามรูระดับนอย 
                     -  คะแนนอยูระหวาง  12.5 - 18.75  คะแนน  (รอยละ 50 - 75)  มีความรูระดับ 
ปานกลาง 
                     -  คะแนนสูงกวา   18.75  คะแนน  (สูงกวารอยละ 75)     มคีวามรูระดับมาก 
 

             2.2  การแปลความหมายคะแนน   ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา    การ
สงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา การไดรับการสนบัสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก
จากโรงเรียนและครู   และพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน 
โดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และแปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid  Point)  ของชวงระดับ
คะแนน(Class Interval) โดยแบงเปน  5  ระดับ  ตามแนวคิดของเบสท (Best 1981 : 179 -184)  ดังนี ้
                      -  คาเฉลี่ย   1.00  - 1.49   หมายถึง   มารดามีความเชื่อตอภาวะอวนในเด็ก  มี
การสงเสริมสุขภาพตนเอง   ไดรับการสนบัสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียน
และครู    และมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 
                      -  คาเฉลี่ย   1.50  - 2.49   หมายถึง   มารดามีความเชื่อตอภาวะอวนในเด็ก  มี
การสงเสริมสุขภาพตนเอง   ไดรับการสนบัสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียน
และครู    และมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนอยูในระดับนอย 
                      -  คาเฉลี่ย   2.50  - 3.49   หมายถึง   มารดามีความเชื่อตอภาวะอวนในเด็ก  มี
การสงเสริมสุขภาพตนเอง   ไดรับการสนบัสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียน
และครู    และมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนอยูในระดับปานกลาง 
                      -  คาเฉลี่ย   3.50  - 4.49   หมายถึง   มารดามีความเชื่อตอภาวะอวนในเด็ก  มี
การสงเสริมสุขภาพตนเอง   ไดรับการสนบัสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียน
และครู    และมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนอยูในระดับมาก 
                      -  คาเฉลี่ย   4.50  - 5.00   หมายถึง   มารดามีความเชื่อตอภาวะอวนในเด็ก  มี
การสงเสริมสุขภาพตนเอง   ไดรับการสนบัสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียน
และครู    และมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
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       3. การเปรียบเทียบพฤตกิรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัย
เรียน   โดยจําแนกตามขอมลูสวนบุคคล ไดแก  ระดับการศึกษา   ภาวะโภชนาการของมารดา  ภาวะ
การเงินของครอบครัว  และภาวะโภชนาการของบุตร   ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว 
(One-way ANOVA)  และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe′)  สวนสภาพการทํางาน  ลักษณะครอบครัว  และ
จํานวนบุตร   ใชการทดสอบคาที (t - test)       

      4.  การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา  ความเชื่อตอภาวะอวนใน
เด็กของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา   การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและคร ู ที่สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการ
เกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน  ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
       การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเดก็กอนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม”  คร้ังนี้   ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจาก
การตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง คือ มารดาของเด็กที่มภีาวะโภชนาการสมสวน ทวม และ
อวน  ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครปฐม รวมทั้งหมด  5  โรงเรียน  จํานวน  280  คน  มาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย   จาํแนกออกเปน 4 ตอน      ดังรายละเอียดตอไปนี ้
       ตอนที่  1    การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของมารดาที่ตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ 2  การวเิคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา  ความเชื่อตอ
ภาวะอวนในเด็กของมารดา    การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    การไดรับการสนับสนุนใน
การปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครู  และพฤติกรรมของมารดาในการปองกนั
การเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
       ตอนที่  3   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมของมารดาในการปองกัน
การเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  จําแนกตามขอมูล
สวนบุคคล  ไดแก  ระดับการศึกษา  สภาพการทํางาน  ภาวะโภชนาการของมารดา   ภาวะการเงิน
ของครอบครัว    ลักษณะครอบครัว    จํานวนบุตร    และภาวะโภชนาการของบุตร 
       ตอนที่  4  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกิด
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับโรค
อวนในเดก็ของมารดา  ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของ
มารดา   และการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู โดย
การวิเคราะหถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis) 
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สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
       ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดทําการ
กําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
       n      แทน  จํานวนกลุมตวัอยาง 
       x       แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 
       S.D.      แทน  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
       F      แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  F- distribution 
       t      แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t - distribution 
       r      แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
       df      แทน  องศาอิสระ (Degree  of  freedom) 
       SS      แทน  ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน  (Sum  of  Squares) 
       MS      แทน  คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean  Squares) 
       R      แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู (Multiple  R) 
       R2      แทน  ประสิทธิภาพในการทํานาย (R  Square) 
       Adj.R2  แทน  ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted  R  Square) 
       b      แทน  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression  Coefficients) 
       Beta      แทน  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน  
                                          (Standardized  Regression  Coefficients) 
       S.E.      แทน  คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  
                                          (Standard  Error  of  the  Estimate) 
       a      แทน  คาคงที่ (Constant) 
       Min      แทน  คะแนนต่ําสุด 
       Max     แทน  คะแนนสงูสุด 
       Y      แทน  พฤตกิรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน 
       X1      แทน  ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา 
       X2      แทน  ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา 
       X3      แทน  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
       X4      แทน  การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จาก 
                                          โรงเรียนและครู 
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ตอนที่  1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของมารดาที่ตอบแบบสอบถาม 
 
       การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของมารดาที่ตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนมารดาของเด็กที่
มีภาวะโภชนาการสมสวน  ทวม  และอวน   ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2           
ปการศึกษา 2549   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  รวมทั้งหมด  5  โรงเรียน  จํานวน  280  
คน  จําแนกตาม  ระดับการศึกษา   สภาพการทํางาน   ภาวะโภชนาการของมารดา   ภาวะการเงนิ
ของครอบครัว    ลักษณะครอบครัว   จํานวนบุตร   และภาวะโภชนาการของบุตร   วเิคราะหโดย
การแจกแจงความถี่   คารอยละ   ดังรายละเอียดตามตารางที่  5 
 
ตารางที่  5  แสดงจํานวน  และรอยละ  ขอมูลสวนบุคคลของมารดาที่ตอบแบบสอบถาม 
 

จํานวน ขอมูลสวนบุคคล 
คน รอยละ 

ระดับการศึกษา     
       ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
       ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. 
       ระดับ ปวส. / อนุปริญญา 
       ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 
135 
120 

              7 
            18 

 
         48.2 
         42.9 
           2.5 
           6.4 

รวม 280 100 
สภาพการทํางาน     
       มารดาทํางานอยูกับบาน 
       มารดาทํางานนอกบาน 

 
134 
146 

 
47.9 
52.1 

รวม 280 100 
ภาวะโภชนาการของมารดา 
       ผอม 
       สมสวน 
       ทวม 
       อวน 

 
            25 

100 
  43 
112 

 
           8.9 

35.7 
15.4 
40.0 

รวม 280 100 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
 

จํานวน ขอมูลสวนบุคคล 
คน รอยละ 

ภาวะการเงินของครอบครัว     
       รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 
       รายไดเพยีงพอกับคาใชจาย 
       รายไดเพยีงพอกับคาใชจายและเหลือเก็บ 

 
  78 
162 
  40 

 
27.9 
57.9 
14.3 

รวม 280 100 
ลักษณะครอบครัว 
       ครอบครัวเดี่ยว 
       ครอบครัวขยาย 

 
196 
  84 

 
70.0 
30.0 

รวม 280 100 
จํานวนบุตร     
       จํานวน  1  คน 
       ตั้งแต  2  คนขึ้นไป 

 
  89 
191 

 
31.8 
68.2 

รวม 280 100 
ภาวะโภชนาการของบตุร 
       สมสวน 
       ทวม 
       อวน 

 
128 
  51 
101 

 
45.7 
18.2 
36.1 

รวม 280 100 
ภาวะโภชนาการของบตุรตามการรับรูของมารดา 
       มารดาที่มีบุตรภาวะโภชนาการสมสวน 
              -  ผอม 
              -  สมสวน 
              -  ทวม 
              -  อวน 

รวม 

 
 

  30 
  88 
   3 
   7 
128 

 
 

23.4 
68.8 
  2.3 
  5.5 
100 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
 

จํานวน ขอมูลสวนบุคคล 
คน รอยละ 

ภาวะโภชนาการของบตุรตามการรับรูของมารดา (ตอ) 
       มารดาที่มีบุตรภาวะโภชนาการทวม 
              -  ผอม 
              -  สมสวน 
              -  ทวม 
              -  อวน 

รวม 
 

       มารดาที่มีบุตรภาวะโภชนาการอวน 
              -  ผอม 
              -  สมสวน 
              -  ทวม 
              -  อวน 

รวม 
 

 
 

  10 
  29 
   8 
  4 
51 
 

  2 
21 
26 
52 

101 

 
 

19.6 
56.9 
15.7 
  7.8 
100 

 
  2.0 
20.8 
25.7 
51.5 
100 

 
       จากตารางที่  5   พบวา   ขอมูลสวนบุคคลของมารดาที่เปนกลุมตัวอยาง   สวนใหญมี
การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือต่ํากวา  จํานวน 135  คน   คิดเปนรอยละ 48.2   มีสภาพการทํางาน
นอกบาน  จํานวน 146  คน   คิดเปนรอยละ 52.1    มภีาวะโภชนาการแบบอวน  จาํนวน 112  คน  
คิดเปนรอยละ 40.0  มีภาวะการเงินของครอบครัวแบบรายไดเพียงพอกับคาใชจาย  จํานวน 162  คน 
คิดเปนรอยละ 57.9   มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว  จํานวน  196 คน  คิดเปนรอยละ 70.0  มีจํานวนบุตร
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป  จํานวน 191 คน  คิดเปนรอยละ 68.2    และมีบุตรภาวะโภชนาการแบบสมสวน   
จํานวน  128  คน   คิดเปนรอยละ  45.7    
       เมื่อพิจารณาขอมูลภาวะโภชนาการของบุตรตามการรับรูของมารดา  พบวา  มารดาที่มี
บุตรภาวะโภชนาการสมสวน  สวนใหญเห็นวาบตุรมีภาวะโภชนาการสมสวน จํานวน 88 คน      
คิดเปนรอยละ  68.8  รองลงมาไดแก  ภาวะโภชนาการผอม  จํานวน  30  คน   คิดเปนรอยละ  23.4  
ภาวะโภชนาการอวน  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ 5.5  และภาวะโภชนาการทวม  จํานวน 3  คน  
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คิดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ  สวนมารดาที่มีบุตรภาวะโภชนาการทวม  สวนใหญเห็นวาบตุรมี
ภาวะโภชนาการสมสวน จํานวน 29 คน  คิดเปนรอยละ 56.9  รองลงมาไดแก ภาวะโภชนาการผอม  
จํานวน  10  คน   คิดเปนรอยละ  19.6   ภาวะโภชนาการทวม  จํานวน  8  คน  คดิเปนรอยละ 15.7  
และภาวะโภชนาการอวน  จาํนวน 4  คน  คิดเปนรอยละ 7.8  ตามลําดบั   สวนมารดาที่มีบุตรภาวะ
โภชนาการอวน   สวนใหญเห็นวาบตุรมีภาวะโภชนาการอวน จํานวน 52 คน  คิดเปนรอยละ  51. 5  
รองลงมาไดแก   ภาวะโภชนาการทวม   จํานวน  26  คน   คิดเปนรอยละ 25.7    ภาวะโภชนาการ
สมสวน  จํานวน 21 คน  คิดเปนรอยละ  20.8   และภาวะโภชนาการผอม  จํานวน  2  คน   คิดเปน
รอยละ  2.0  ตามลําดับ 
 
       เนื่องจากขอมูลระดับการศึกษาของมารดากลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลไดบางกลุม 
มีจํานวนนอยเกินไป  ทําใหมีความแตกตางของจํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมมาก  ผูวิจัยจึงจดั
กลุมใหมเพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล   ดังรายละเอียดตามตารางที่  6 
 
ตารางที่  6  แสดงจํานวน  และรอยละ  ขอมูลสวนบุคคลของมารดาที่ตอบแบบสอบถาม  ดานระดบั 
                   การศึกษา 
 

จํานวน ขอมูลสวนบุคคล 
คน รอยละ 

ระดับการศึกษา     
     ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
     ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. 
     สูงกวาระดบัมัธยมศึกษา / ปวช. 

 
135 
120 
 25 

 
48.2 
42.9 
  8.9 

รวม 280 100 
 
       จากตารางที่  6   พบวา   ระดับการศกึษาของมารดาที่เปนกลุมตัวอยาง   สวนใหญมี
การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือต่ํากวา  จํานวน 135  คน   คิดเปนรอยละ 48.2  รองลงมาไดแก  
ระดับมัธยมศกึษา / ปวช.  จํานวน 120  คน   คิดเปนรอยละ 42.9   และสูงกวาระดับมัธยมศึกษา / 
ปวช.  จํานวน 25  คน   คิดเปนรอยละ 8.9 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับโรคอวนในเด็กของมารดา  ความเชื่อตอภาวะอวนใน
เด็กของมารดา   การสงเสรมิสุขภาพตนเองของมารดา    การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู  และพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกิดโรคอวนใน
เด็กกอนวัยเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
 
       2.1   การวเิคราะหระดับความรูเกี่ยวกบัโรคอวนในเด็กของมารดา     โดยใชคารอยละ 
ดังรายละเอยีดตามตารางที่  7 
 
ตารางที่  7   แสดงจํานวน  และรอยละ  ระดับความรูเกีย่วกับโรคอวนในเด็กของมารดา 
 

ระดับความรูเก่ียวกับโรคอวนในเด็ก จํานวน รอยละ 
ระดับนอย (นอยกวา  12.5  คะแนน) 
ระดับปานกลาง  (ตั้งแต  12.5 - 18.75  คะแนน) 
ระดับมาก  (มากกวา  18.75  คะแนน) 

  40 
205 
  35 

14.3 
73.2 
12.5 

         x   =   15.33                  S.D.  =   2.68                   Min  =    5                   Max   =   21 
 
               จากตารางที่ 7  พบวา มารดาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับโรคอวน
ในเดก็อยูในระดับปานกลาง  จํานวน  205  คน  คิดเปนรอยละ  73.2   รองลงมามีความรูเกีย่วกับ
โรคอวนในเดก็อยูในระดับนอย  จํานวน  40 คน   คิดเปนรอยละ 14.3   และมีความรูเกี่ยวกับโรค
อวนในเดก็อยูในระดบัมาก  จํานวน  35  คน   คิดเปนรอยละ 12.5  ตามลําดับ 
 

       2.2  การวิเคราะหระดบัความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา   การสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของมารดา    การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและ
ครู  และพฤตกิรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน  ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครปฐม  วิเคราะหโดยใช  คาเฉลี่ย  ( x ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   ดัง     
รายละเอียดตามตารางที่  8 
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ตารางที่  8   แสดงคาเฉลี่ย   ( x )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    และคาระดับของความเชื่อตอ 
                    ภาวะอวนในเดก็ของมารดา     การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    การไดรับการ 
                    สนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู   และพฤติกรรม 
                    ของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน        ในโรงเรียนสังกัด 
                    เทศบาลนครนครปฐม 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา x  S.D. ระดับ 
1.  ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา 
2.  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
3.  การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการ 
     เกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 
4.  พฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิด 
     โรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน 

2.6668 
3.0026 
3.6741 

 
3.4465 

.5232 

.6309 

.6137 
 

.5645 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
               จากตารางที่ 8  พบวา  มารดาที่เปนกลุมตัวอยางมีความเชื่อตอภาวะอวนในเด็ก   มี
การสงเสริมสุขภาพตนเอง  และมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน  อยู
ในระดบัปานกลาง ( x =  2.6668, x = 3.0026  และ x  =  3.4465  ตามลําดับ)   สวนการไดรับการ
สนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครูอยูในระดับมาก ( x =  3.6741 ) 
  
ตอนที่  3   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเด็กกอนวัยเรียน   ในโรงเรียนสงักัดเทศบาลนครนครปฐม  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล   
ไดแก ระดับการศึกษา  สภาพการทํางาน  ภาวะโภชนาการของมารดา   ภาวะการเงินของครอบครัว    
ลักษณะครอบครัว    จํานวนบุตร    และภาวะโภชนาการของบตุร 
 

       ในการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กกอนวยัเรียน  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม   ที่มีระดับการศึกษา    สภาพการทํางาน    
ภาวะโภชนาการของมารดา   ภาวะการเงินของครอบครัว    ลักษณะครอบครัว   จํานวนบุตร   และ
ภาวะโภชนาการของบุตรที่แตกตางกัน   มรีายละเอียดดังนี้ 

       การวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก
กอนวยัเรียนทีม่ีระดับการศึกษา  ภาวะโภชนาการของมารดา  ภาวะการเงินของครอบครัว และภาวะ
โภชนาการของบุตรที่แตกตางกัน  ใชการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  
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และถาหากพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe′)    
สวนการวเิคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัย
เรียนที่มีสภาพการทํางาน   ลักษณะครอบครัว  และจํานวนบุตรที่แตกตางกัน   โดยใชการทดสอบ
คาที (t - test)   ดังรายละเอยีดตามตารางที่  9 - 20 
 
ตารางที่  9    แสดงคาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรมของมารดา 
                     ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน     ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 
                     นครปฐม  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n x  S.D. ระดับ 
ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
ระดับมัธยมศกึษา / ปวช. 
สูงกวาระดับมธัยมศึกษา / ปวช. 

135 
120 
25 

3.3560 
3.5662 
3.3612 

.5557 

.5608 

.5441 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
 
       จากตารางที่ 9  พบวา   มารดาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรอืต่ํากวา  และสูงกวา
ระดับมัธยมศกึษา/ปวช.  มีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง   สวนมารดาที่มกีารศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเดก็กอนวัยเรียนอยูในระดับมาก  โดยมารดาที่มกีารศึกษาระดบัมัธยมศึกษา/ปวช. มีคาเฉลีย่
ของพฤติกรรมในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนสูงทีสุ่ด ( x  =  3.5662 )  
รองลงมาไดแก  มารดาที่มกีารศึกษาสูงกวาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ( x = 3.3612 )  และมารดาที่มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือต่ํากวา  ( x  =  3.3560 )  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกิดโรคอวน 
                  ในเด็กกอนวยัเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  จําแนกตามระดับการศกึษา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

    2 
277 
279 

  3.006 
85.918 
88.924 

1.503 
  .310 

4.845∗ 

∗ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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       จากตารางที่  10  พบวา  มารดาที่มีระดับการศกึษาแตกตางกัน   มีพฤติกรรมในการ 
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทํา
การทดสอบความแตกตางเปนรายคู  ดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe′)  ดงัรายละเอียดในตารางที่  11 
 
ตารางที่  11    แสดงการเปรยีบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมของมารดาในการ 
                       ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน     ในโรงเรยีนสังกัดเทศบาลนคร 
                       นครปฐม   ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 
 

ระดับการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา

หรือต่ํากวา 
( x  =  3.3560 ) 

สูงกวาระดับ
มัธยมศึกษา / ปวช. 

( x  =  3.3612 ) 

ระดับมัธยมศกึษา / 
ปวช. 

( x  =  3.5662 ) 
ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
( x  =  3.3560 ) 
สูงกวาระดับมธัยมศึกษา / ปวช. 
( x  =  3.3612 )  
ระดับมัธยมศกึษา / ปวช. 
( x  =  3.5662 ) 

- 
 

.0052 
 

.2102∗ 

 
 
- 
 

.2049 

 
 
 
 
- 

∗ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
       จากตารางที่  11   พบวา  มารดาที่มีการศึกษาระดับมธัยมศึกษา / ปวช. มีพฤติกรรมใน
การปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนมากกวามารดาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรอื
ต่ํากวา ( x  =  3.5662  และ x  =  3.3560  ตามลําดับ)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   สวน  
คูอ่ืนไมพบความแตกตางกัน 
 
ตารางที่  12  แสดงการวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนใน 
                    เด็กกอนวยัเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  จําแนกตามสภาพการทํางาน 
 

สภาพการทํางาน n x  S.D. t 
มารดาทํางานอยูกับบาน 
มารดาทํางานนอกบาน 

134 
146 

3.4968 
3.4004 

.5124 

.6065 
1.431 
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       จากตารางที่ 12   พบวา   มารดาที่มีสภาพการทํางานแตกตางกัน   มีพฤติกรรมในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไมแตกตางกนั 
   
ตารางที่ 13   แสดงคาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรมของมารดา 
                     ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน     ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 
                     นครปฐม  จําแนกตามภาวะโภชนาการของมารดา 
 

ภาวะโภชนาการของมารดา n x  S.D. ระดับ 
ผอม 
สมสวน 
ทวม 
อวน 

25 
100 
43 

112 

3.3139 
3.4797 
3.4433 
3.4478 

.6199 

.5901 

.4967 

.5560 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
       จากตารางที่ 13  พบวา  มารดาที่มีภาวะโภชนาการผอม  สมสวน  ทวม  และอวน มี
พฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนอยูในระดับปานกลาง  โดยมารดาที่มี
ภาวะโภชนาการสมสวนมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน
สูงที่สุด ( x = 3.4797)  รองลงมาไดแก  มารดาที่มีภาวะโภชนาการอวน ( x = 3.4478 )  มารดาที่มี
ภาวะโภชนาการทวม ( x = 3.4433)  และมารดาที่มีภาวะโภชนาการผอม ( x  =  3.3139 ) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 14   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกิดโรค 
                    อวนในเดก็กอนวัยเรียน    ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม     จําแนกตามภาวะ 
                    โภชนาการของมารดา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

    3 
276 
279 

    .550 
88.374 
88.924 

.183 

.320 
.573 

 
       จากตารางที่  14  พบวา  มารดาที่มีภาวะโภชนาการแตกตางกนั  มีพฤติกรรมในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไมแตกตางกนั 
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ตารางที่ 15   แสดงคาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรมของมารดา 
                     ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน     ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 
                     นครปฐม  จําแนกตามภาวะการเงินของครอบครัว 
 

ภาวะการเงินของครอบครัว n x  S.D. ระดับ 
รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 
รายไดเพยีงพอกับคาใชจาย 
รายไดเพยีงพอกับคาใชจายและเหลือเก็บ 

78 
162 
40 

3.4075 
3.4386 
3.5545 

.5679 

.5568 

.5897 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
       จากตารางที่ 15  พบวา  มารดาที่มีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย  และรายไดเพียงพอ
กับคาใชจาย มีพฤติกรรมในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนอยูในระดับปานกลาง   
สวนมารดาทีม่ีรายไดเพยีงพอกับคาใชจายและเหลือเกบ็ มีพฤติกรรมในการปองกนัการเกิดโรคอวน
ในเดก็กอนวยัเรียนอยูในระดับมาก โดยมารดาที่มีรายไดเพียงพอกบัคาใชจายและเหลือเก็บ มี
คาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนสูงที่สุด ( x = 3.5545 )  
รองลงมาไดแก  มารดาที่มรีายไดเพยีงพอกับคาใชจาย ( x = 3.4386 )  และมารดาที่มีรายไดไม
เพียงพอกับคาใชจาย  ( x  =  3.4075 )  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกิดโรคอวน 
                  ในเด็กกอนวยัเรียน    ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม     จําแนกตามภาวะการ 
                   เงินของครอบครัว 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

    2 
277 
279 

    .595 
88.329 
88.924 

.298 

.319 
.934 

  
       จากตารางที่  16  พบวา  มารดาที่มีภาวะการเงินของครอบครัวแตกตางกัน  มพีฤติกรรม
ในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 17  แสดงการวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนใน 
                   เด็กกอนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม จําแนกตามลักษณะครอบครัว 
 

ลักษณะครอบครัว n x  S.D. t 
ครอบครัวเดี่ยว 
ครอบครัวขยาย 

196 
84 

3.4740 
3.3824 

.5159 

.6632 
1.246 

 
       จากตารางที่  17   พบวา  มารดาที่มีลักษณะครอบครัวแตกตางกัน   มีพฤติกรรมในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไมแตกตางกนั 
  
ตารางที่ 18  แสดงการวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนใน 
                    เด็กกอนวยัเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  จําแนกตามจํานวนบุตร 
 

จํานวนบุตร n x  S.D. t 
จํานวน  1  คน 
ตั้งแต  2  คนขึน้ไป 

89 
191 

3.4988 
3.4222 

.5583 

.5672 
1.058 

 
       จากตารางที่  18  พบวา  มารดาที่มีจํานวนบุตรแตกตางกัน  มีพฤติกรรมในการปองกัน
การเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไมแตกตางกัน 
  
ตารางที่ 19   แสดงคาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรมของมารดา 
                     ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน     ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 
                     นครปฐม  จําแนกตามภาวะโภชนาการของบุตร 
 

ภาวะโภชนาการของบตุร n x  S.D. ระดับ 
สมสวน 
ทวม 
อวน 

128 
51 

101 

3.4666 
3.5217 
3.3831 

.5630 

.6200 

.5356 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
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       จากตารางที่ 19  พบวา  มารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการสมสวน  และอวน มพีฤติกรรม
ในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนอยูในระดับปานกลาง สวนมารดาที่บุตรมีภาวะ
โภชนาการทวม มีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนอยูในระดับมาก  
โดยมารดาที่บตุรมีภาวะโภชนาการทวม มคีาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กกอนวยัเรียนสูงที่สุด ( x = 3.5217)  รองลงมาไดแก  มารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการสมสวน 
( x = 3.4666)  และมารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการอวน ( x  =  3.3831 )  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 20   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกิดโรค 
                     อวนในเดก็กอนวัยเรียน    ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม     จําแนกตาม 
                     ภาวะโภชนาการของบุตร 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

    2 
277 
279 

    .746 
88.179 
88.924 

.373 

.318 
1.171 

 
       จากตารางที่ 20  พบวา  มารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการแตกตางกนั  มีพฤติกรรมในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไมแตกตางกนั 
 
ตอนที่  4  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กกอนวัยเรียน   ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครนครปฐม  ไดแก  ความรูเก่ียวกับโรคอวนในเด็ก
ของมารดา   ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา   และ
การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู โดยการวิเคราะห
ถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
       4.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ระหวางความรูเกีย่วกับโรคอวนในเดก็
ของมารดา  ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    การ
ไดรับการสนบัสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู  และพฤติกรรมของ
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มารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  
ดังรายละเอยีดในตารางที่  21 
 
ตารางที่ 21   แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ระหวางความรูเกีย่วกับโรคอวนในเดก็ 
                     ของมารดา (X1)    ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา (X2)    การสงเสริมสุขภาพ 
                     ตนเองของมารดา (X3)  การไดรับการสนบัสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก 
                     จากโรงเรียนและครู  (X4)    และพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวน 
                     ในเด็กกอนวัยเรียน (Y)   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 

X1 

X2  
X3 

X4 

     Y 

1.00 
-.015 
.044 
.005 
.059 

 
1.00 

   .179∗∗ 

.112 

.098 

 
 

1.00 
    .228∗∗ 
    .610∗∗ 

 
 
 

1.00 
    .336∗∗ 

 
 
 
 

1.00 
∗∗ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
               จากตารางที่ 21  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกับตัวแปรตาม  
พบวา  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา  และการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกดิ
โรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครู มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกนั
การเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ( r = .610 และ  r  =  .336  
ตามลําดับ) โดยการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของ
มารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนมากที่สุด ( r  =  .610 ) 
                เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกนัเอง  พบวา  ความเชื่อตอ
ภาวะอวนในเด็กของมารดากับการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา และการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของมารดากับการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครู มี
ความสัมพันธกันทางบวก  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 ( r  =  .179  และ  r  =  .228  
ตามลําดับ)  โดยการสงเสรมิสุขภาพตนเองของมารดากับการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู  มคีวามสัมพันธกันทางบวกมากที่สุด ( r  =  .228 ) 
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       4.2  การวิเคราะหปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเดก็กอนวัยเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับโรคอวน
ในเดก็ของมารดา  ความเชือ่ตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา    การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา     
การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครู ใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis)   ดังรายละเอียด  ในตารางที่  22 
 
ตารางที่ 22    แสดงการวเิคราะหตวัแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการ     การทํานายพฤติกรรมของ 
                     มารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
                     นครนครปฐม     โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของ 
                     ตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
 
ลําดับของตัวแปรท่ีไดรับการ

คัดเลือก R R2 Adj R2 R2 
Change b Beta t 

1. การสงเสริมสุขภาพตนเอง 
 ของมารดา  (X3) 
2. การไดรับการสนับสนุนใน 
การปองกันการเกิดโรคอวน    
ในเดก็จากโรงเรียนและครู(X4) 

.610 
 

.642 

.372 
 

.413 

.370 
 

.409 

.372 
 

.041 

.503 
 

.191 

.562 
 

.208 

11.894∗ 
 

4.396∗ 

           Constant (a)  =   1.233                      S.E.  =   .434                       F   =    97.342∗ 
∗ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
               จากตารางที่ 22  พบวา  ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทาํนายพฤติกรรมของ
มารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน(Y) ไดแก การสงเสริมสุขภาพตนเองของ
มารดา(X3) และการไดรับการสนับสนุนในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 
(X4)   โดยการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา (X3)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 1  สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยั
เรียนไดรอยละ 37.2   
               การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครู 
(X4) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่ 2  และสามารถทํานายพฤติกรรมของ
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มารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไดเพิ่มขึน้ รอยละ 4.1   โดยการสงเสริม
สุขภาพตนเองของมารดา (X3)    และการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็
จากโรงเรียนและครู (X4)  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเดก็กอนวัยเรียนไดรอยละ 41.3   โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  เทากบั  
.370 และ  .409  ตามลําดับ   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ  .434 
               สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี ้
               ในรูปคะแนนดิบ 
               Y   =     1.233  +   .503 (X3)  +   .191 (X4) 
               ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
               Z   =      .562 (X3)  +   .208 (X4) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 
 
       การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเด็กกอนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม”  คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  
1) ระดับความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา   ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา   การ
สงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก
จากโรงเรียนและครู  และพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน   
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม   2) เปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม จําแนกตามขอมูลสวน
บุคคล  ไดแก  ระดับการศึกษา   สภาพการทํางาน   ภาวะโภชนาการของมารดา   ภาวะการเงินของ
ครอบครัว    ลักษณะครอบครัว   จํานวนบุตร   และภาวะโภชนาการของบุตร   3) ความรูเกี่ยวกับ
โรคอวนในเด็กของมารดา  ความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของมารดา   การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู เปน
ปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน   ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 
       เมื่อไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําตัวแปรแตละตัวมากําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยแลว    ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในการวิจัยไวดังนี้  1) มารดาที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนแตกตางกัน    
2) มารดาที่มีสภาพการทํางานแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัย
เรียนแตกตางกัน   3) มารดาที่มีภาวะโภชนาการแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิด    
โรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนแตกตางกัน  4) มารดาที่มีภาวะการเงินของครอบครัวแตกตางกันมี  
พฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนแตกตางกัน   5) มารดาที่มีลักษณะ
ครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนแตกตางกัน    
6) มารดาที่มีจํานวนบุตรแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน
แตกตางกัน  7) มารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการแตกตางกันมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเด็กกอนวัยเรียนแตกตางกัน  8) ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา  ความเชื่อตอ
ภาวะอวนในเด็กของมารดา  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา   การไดรับการสนับสนุนในการ
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ปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ มารดาของเด็กที่มีภาวะโภชนาการสมสวน  ทวม  และ
อวน  ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครปฐม รวมทั้งหมด 5 โรงเรียน  ทั้งนี้มารดาตองพกัอาศัยอยูกับบุตรเปนประจาํและมีบทบาท
เปนผูเล้ียงดูบตุรเองเปนหลัก  จํานวน 280 คน โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified  Random  
Sampling) 
       เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ประกอบดวย  
6  สวน  ไดแก  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล   แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของ
มารดา  แบบสอบถามความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา  แบบสอบถามการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของมารดา   แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็จาก
โรงเรียนและครู  และแบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอน
วัยเรียน 
       สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลใชสถิติการแจกแจง
ความถี่และรอยละ (%)  การวิเคราะหระดบัตัวแปรอิสระและตวัแปรตามใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที (t - test) และ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  การวิเคราะหตัวแปรอิสระที่สามารถ
รวมกันทํานายตัวแปรตาม ใชการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  
(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
       จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดงัตอไปนี ้
       1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซ่ึงตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 280 คน   
พบวา  กลุมตวัอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศกึษาหรือต่ํากวา  จํานวน 135  คน   คิดเปน
รอยละ 48.2  มีสภาพการทํางานนอกบาน  จํานวน 146  คน  คิดเปนรอยละ 52.1   มีภาวะโภชนาการ
แบบอวน  จํานวน 112 คน  คิดเปนรอยละ 40.0  มีภาวะการเงินของครอบครัวแบบรายไดเพยีงพอ
กับคาใชจาย  จํานวน 162  คน  คิดเปนรอยละ 57.9   มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว  จาํนวน 196 คน     
คิดเปนรอยละ 70.0  มจีํานวนบุตรตั้งแต 2 คนขึ้นไป  จํานวน  191  คน  คิดเปนรอยละ 68.2    และมี
บุตรภาวะโภชนาการสมสวน   จํานวน  128  คน   คิดเปนรอยละ  45.7   สวนภาวะโภชนาการของ
บุตรตามการรับรูของมารดา  พบวา  มารดาที่มีบุตรภาวะโภชนาการสมสวน  สวนใหญเห็นวาบุตร
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มีภาวะโภชนาการสมสวน จาํนวน  88  คน  คิดเปนรอยละ  68.8   รองลงมาไดแก  ภาวะโภชนาการ
ผอม  จํานวน  30  คน   คิดเปนรอยละ  23.4  ภาวะโภชนาการอวน  จาํนวน  7  คน  คิดเปนรอยละ 
5.5  และภาวะโภชนาการทวม  จํานวน 3  คน  คิดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ  สวนมารดาที่มีบุตร
ภาวะโภชนาการทวม   สวนใหญเห็นวาบุตรมีภาวะโภชนาการสมสวน  จํานวน 29 คน  คดิเปน    
รอยละ 56.9  รองลงมาไดแก ภาวะโภชนาการผอม  จํานวน  10  คน   คิดเปนรอยละ  19.6   ภาวะ
โภชนาการทวม  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ 15.7  และภาวะโภชนาการอวน  จํานวน 4  คน    
คิดเปนรอยละ 7.8  ตามลําดบั   สวนมารดาที่มีบุตรภาวะโภชนาการอวน   สวนใหญเห็นวาบตุรมี
ภาวะโภชนาการอวน จํานวน  52  คน  คิดเปนรอยละ  51. 5  รองลงมาไดแก   ภาวะโภชนาการทวม   
จํานวน  26  คน   คิดเปนรอยละ 25.7    ภาวะโภชนาการสมสวน  จํานวน 21 คน  คดิเปนรอยละ  
20.8   และภาวะโภชนาการผอม  จํานวน  2  คน   คิดเปนรอยละ  2.0  ตามลําดับ 
       2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา   ความเชื่อตอภาวะอวน
ในเดก็ของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    การไดรับการสนับสนุนในการปองกนั
การเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู  และระดับพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิ
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม   พบวา 
             2.1  มารดาสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กอยูในระดับปานกลาง  คิดเปน
รอยละ  73.2 
             2.2   มารดามีความเชือ่ตอภาวะอวนในเดก็อยูในระดับปานกลาง  ( x  =  2.6668 ) 
             2.3   มารดามีการสงเสริมสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง  ( x  =  3.0026 ) 
             2.4   มารดาไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียน 
และครูอยูในระดับมาก  ( x  =  3.6741 ) 

2.5 มารดามีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนอยูใน 
ระดับปานกลาง  ( x  =  3.4465 ) 
       3. การวิเคราะหเปรียบเทยีบพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็
กอนวยัเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ที่มีระดับการศึกษา   สภาพการทํางาน   ภาวะ
โภชนาการของมารดา   ภาวะการเงินของครอบครัว    ลักษณะครอบครัว   จํานวนบตุร   และภาวะ
โภชนาการของบุตร แตกตางกัน   พบวา 
             3.1  มารดาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน   มีพฤติกรรมในการปองกันการเกดิโรค
อวนในเดก็กอนวัยเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมารดาที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศกึษา / ปวช.    มีพฤติกรรมในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนมากกวา
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มารดาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรอืต่ํากวา  สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางกัน  ( x = 3.5662  
และ x  =  3.3560  ตามลําดับ) 
             3.2  มารดาที่มีสภาพการทํางานแตกตางกัน  มีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเดก็กอนวัยเรียนไมแตกตางกัน 
             3.3   มารดาที่มีภาวะโภชนาการแตกตางกัน  มีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเดก็กอนวัยเรียนไมแตกตางกัน 
             3.4  มารดาที่มีภาวะการเงินของครอบครัวแตกตางกัน  มีพฤติกรรมในการปองกัน
การเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไมแตกตางกัน 
             3.5  มารดาที่มีลักษณะครอบครัวแตกตางกัน   มีพฤติกรรมในการปองกันการเกิด
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนไมแตกตางกัน 
             3.6  มารดาที่มีจํานวนบุตรแตกตางกัน  มีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวน
ในเดก็กอนวยัเรียนไมแตกตางกัน 
             3.7  มารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการแตกตางกนั  มีพฤติกรรมในการปองกันการเกิด
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนไมแตกตางกัน 
       4.  การวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
 (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)  ของความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา   ความ
เชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    และการไดรับการ
สนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครู  ที่สามารถทํานายพฤติกรรม
ของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียน   พบวา  การสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของมารดา และการไดรับการสนับสนุนในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน  ได
รอยละ 41.3   อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
       จากการสรุปผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของ
การวิจยัได    ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้
       1.  ผลการวิเคราะหระดบัความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา   ความเชื่อตอภาวะ
อวนในเดก็ของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    การไดรับการสนับสนุนในการ 
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู  และพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการ
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เกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน   ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค  ดังนี ้
              1.1  ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา   พบวา   สวน
ใหญอยูในระดับปานกลาง  แสดงวา  มารดามีความรูเกีย่วกับโรคอวนในเดก็พอสมควร  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากขอมูลเกี่ยวกับโรคอวนในเด็ก  ที่เผยแพรจะประกอบดวยเนื้อหาเกีย่วกับ  สาเหตุการเกดิ
โรค  ผลกระทบที่เกิดขึ้น  และวิธีการปองกัน เปนสวนมาก  ซ่ึงอาจจะไมไดอธิบายโดยละเอยีดใน
เร่ืองของโรคอวนในเดก็   เกณฑการชีว้ัดภาวะอวน  รวมถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่เปนโรค
อวนทั้งทางตรงและทางออม   ดังนั้น  มารดาสวนใหญจงึมีความรูเกีย่วกับโรคอวนในเด็ก  เกีย่วกบั
สาเหตุการเกดิโรค   ผลกระทบที่เกิดขึ้น  และวิธีการปองกันในเบื้องตนเทานั้น  ประกอบกับมารดา  
รอยละ 48.2  มีการศึกษาระดับประถมศกึษาหรือต่ํากวา   ซ่ึงยังเปนการศึกษาทีอ่ยูในระดับนอย   
อาจทําใหมีขอจํากัดในการรบัรูและเขาใจในเนื้อหาของขอมูลที่เผยแพร  เนื่องจากระดับการศกึษา
เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาความรูและศักยภาพ   มารดาที่มีการศึกษาสูงยอมเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดงาย
กวาผูมีการศึกษานอย    ซ่ึงสอดคลองกับ  รูทส  (Ruth  1973, อางถึงใน  รัตนา  สําราญใจ  2541 : 4) 
ไดกลาวไววา  ผูที่ไดรับการศึกษานอยจะมีขอจํากัดในการทําความเขาใจเกีย่วกับสาเหตุการเกดิโรค  
วิธีการรักษา  และการปฏิบัติ   สวนผูที่ไดรับการศึกษามากกวาจะสามารถรับรู   ทําความเขาใจ  
เรียนรูไดมากกวาและสามารถเขาใจเหตกุารณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง   เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ  พบวาขอคําถามที่วาเด็กที่มีน้ําหนกัมากกวาปกติ  ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป  จึงจัดวาเปนเดก็อวน , 
โรคอวนในเดก็   เซลลไขมันในรางกายจะเพิ่มขึ้นเพียงขนาดของเซลล   ซ่ึงแตกตางจากโรคอวนใน
ผูใหญ  ที่เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและจํานวนของเซลล  เปนขอที่มีผูตอบผิดเปนจํานวนมาก (รอยละ 79.3 
และ รอยละ  68.6  ตามลําดบั)  แสดงวามารดายังไมทราบถึงเกณฑการมีภาวะน้ําหนกัเกินมาตรฐาน  
และความเขาใจระหวางโรคอวนในเดก็  และโรคอวนในผูใหญ  เพราะแทจริงแลวโรคอวนในเดก็
เซลลไขมันในรางกายจะเพิ่มขึ้นทั้งขนาดและจํานวนของเซลล  ซ่ึงแตกตางจากการอวนในผูใหญที่
เปนเพยีงการเพิ่มขนาดของเซลล    ส่ิงนี้เปนสิ่งสําคัญมากเพราะถามารดามีความเขาใจและตระหนกั
ตรงสวนนี้มาก  ก็จะทําใหเห็นความสําคัญของการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กมากเชนกัน  
เนื่องจากถาปลอยใหเด็กเปนโรคอวนแลว  โอกาสที่จะลดน้ําหนักจะเปนไปไดยากกวาโรคอวนใน
ผูใหญ 
นอกจากนี้ในขอคําถามที่วา เด็กที่มีคามาตรฐานน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง มากกวา 1.5 เทาของสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (+ 1.5 S.D.)  แสดงวามภีาวะโภชนาการอวน , การประเมินภาวะอวนในเดก็  วิธี
ที่ดีที่สุด  คือ  การคํานวณหาคาดัชนีมวลกาย  เปนขอที่มีผูตอบผิดเปนจํานวนมากเชนกัน (รอยละ 
75.4 และ รอยละ  67.9  ตามลําดับ)  ซ่ึงเปนความรูเกี่ยวกับการประเมินภาวะอวนในเด็ก  ซ่ึงจะ
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พบวามารดายงัมีความเขาใจไมมากนกั ในเรื่องของคามาตรฐานและวิธีการประเมนิภาวะอวนใน
เด็ก เนื่องจากในวิธีการประเมินภาวะอวนในเด็กที่เหมาะสมควรใชวธีินําคาน้ําหนกัตอสวนสูงของ
เด็กไปเทยีบกบักราฟการเจรญิเติบโตของเด็กไทย    สวนวิธีการคํานวณหาคาดัชนีมวลกายนั้น
เหมาะสําหรับผูที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป เนื่องจากสวนสูงคอนขางคงที่แลว  ดวยเหตุดังกลาวขางตนจงึ
ทําใหมารดามคีวามรูเกี่ยวกบัโรคอวนในเด็กอยูในระดบัปานกลาง 
              1.2   ผลการวิเคราะหระดับความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา   พบวา  อยูใน
ระดับปานกลาง  ( x =  2.6668 )  โดยท่ีความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กในการศึกษาครั้งนี้   เปนความ
เชื่อที่ไมถูกตอง   แสดงวามารดามีความเชือ่ที่ไมถูกตองตอภาวะอวนในเด็กอยูพอสมควร  เนื่องจาก
ความเชื่อและคานิยมของสังคมไทยที่เชื่อวาภาวะอวนเปนสิ่งที่บงบอกถึงสภาวะสุขภาพดี  รางกาย
สมบูรณแข็งแรง  แสดงถึงฐานะร่ํารวย  อยูดีกนิดี  ซ่ึงจากการศึกษาของ คอรนเนอร (Konner  1987, 
อางถึงใน อาภรณ รัตนวจิิตร 2533 : 3) พบวา  คนในประเทศดอยพัฒนา  มักชอบใหน้ําหนักเกิน
มาตรฐานเนื่องจากจะแสดงถึงความอยูดีกนิดี   มฐีานะร่ํารวย   ความสวยงาม   จากความเชื่อและ   
คานิยมดังกลาวจึงถูกถายทอดกันมา  สงผลใหบิดามารดาหรือผูใหญในครอบครัวจงึมักเลี้ยงดูบุตร
หลานหรือสมาชิกในครอบครัวใหอวน ดังนั้น เด็กอวนจงึดูจะเปนสัญลักษณของความสมบูรณและ
มีพลานามัย   มองดูนารักกวาเด็กที่มีรางกายผอม  ใคร ๆ ก็  ช่ืนชมกับความอวนของเด็ก  พอแมมี
ความสุขที่เหน็ลูกอวนขึน้  และพยายามใหอาหารมาก ๆ เพื่อใหเด็กอวน  เพราะเหน็วายิ่งอวนก็ยิง่ดู
นารัก (เทว ี รักวานิช  2536 : 1)  ดังนัน้มารดากลุมตัวอยางจึงอาจไดรับการถายทอดความเชื่อเหลานี้
สืบตอกันมา   จึงทําใหมีความเชื่อเหลานีอ้ยู   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาความเชื่อที่วาเดก็อวน
เปนที่เอ็นดูของบุคคลอื่นมากกวาเดก็ผอม , เดก็อวนเปนเด็กนารัก เปนขอที่มีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับ 
1 และ 2 ( x = 3.30 และ x = 3.26 ตามลําดับ)  การที่มารดามีความเชื่อเชนนี้อาจเนื่องมาจากความ
เชื่อที่ถูกถายทอดกันมาวาเดก็อวนเปนเดก็ที่นารัก เปนที่ช่ืนชอบของบุคคลทั่วไปดงัที่กลาวมาแลว
ขางตน   นอกจากนีใ้นความเชื่อที่วาเดก็ทีม่ีรูปรางอวน  คือ  เด็กที่กนิดีอยูดี และ เดก็อวนมีอารมณ
ดีกวาเด็กทัว่ ๆ ไป  เปนขอทีม่ีคาเฉลี่ยรองลงมา ( x = 2.91 และ x =  2.88 ตามลําดับ)  การที่มารดา
มีความเชื่อเชนนี้อาจเนื่องมาจาก  ในอดตีความอวนเปนสัญลักษณของความสมบูรณ  ความร่ํารวย
หรือการมีฐานะที่ดี  มีความพรอมในหลาย ๆ ดาน  ประกอบกับคนทีม่ีฐานะดีสวนใหญจะมีโอกาส
ในการรับประทานอาหารทีห่ลากหลายและราคาแพงตามภัตราคาร  ซ่ึงอาหารดังกลาวใหสารอาหาร
ประเภทไขมนั  คารโบไฮเดรตและโปรตีนสูงจึงทําใหมรูีปรางอวน   นอกจากนี้การที่มารดามองวา
เด็กอวนเปนเดก็อารมณดี  อาจเนื่องมาจากการมองเพียงภาพลักษณบางสวนของคนอวน  อาทิเชน  
ดาราตลกที่มีรูปรางอวนซึ่งถูกลอเลียนจากสมาชิกในคณะตลกเดยีวกันแลวไมรูสึกโกรธ  ตรงกัน
ขามกลับเห็นเปนเรื่องขําขันจึงทําใหมารดามีความเชื่อดงักลาว โดยความเปนจริงแลวคนอวนทกุคน
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ไมไดมีอารมณดีเสมอไป   ดังที่  แสงโสม  สีนะวัฒน  (2541 : 4 - 5) ไดกลาวถึงผลกระทบจากโรค
อวนทางดานจติใจวา  ทําใหเกิดปมดอย  หงุดหงิด  เครียด  วิตกกังวล   ดวยเหตุดังกลาวขางตนจึงทาํ
ใหมารดามีความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กอยูในระดับปานกลาง 
              1.3  ผลการวิเคราะหระดับการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา   พบวา   อยูใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.0026)   แสดงวา  มารดามีการสงเสริมสุขภาพตนเองทั้งดานการบริโภค
อาหาร    การออกกําลังกาย   และการใชระบบบริการทางสุขภาพพอสมควร  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
กลุมตัวอยางสวนใหญมีสภาพการทํางานนอกบาน และลักษณะครอบครัวเปนแบบครอบครัวเดี่ยว  
มารดาจึงตองมีหนาเปนผูดแูลจัดการสิ่งตาง ๆ ภายในครอบครัวเปนหลัก  ซ่ึงอาจจะมีภารกจิที่ตอง
รับผิดชอบจํานวนมาก  รวมถึงมารดาสวนใหญมีจํานวนบุตรตั้งแต 2 คนขึ้นไป  จึงมักจะใชเวลา
สวนใหญในการดูแลบุตรทั้งในเรื่องกิจวัตรประจําวนั  และเรื่องทั่ว ๆ ไป  ดวยเหตนุี้มารดาจึงไมมี
เวลาในการดูแลสุขภาพตนเองมากนัก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอดานการบริโภคอาหาร พบวา มารดา
มีการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด  เชน  หวานจัด  เค็มจัด  และหลีกเลีย่งการรับประทาน
อาหารที่มีไขมันมาก  พวกเนื้อสัตวติดมนั อาหารทอด , อาหารที่ปรุงดวยน้ํามันหม ู  อยูในระดับ
ปานกลาง (ดูจากภาคผนวก ค  หนา 164)  แสดงวา มารดามีการปฏิบัติในเรื่องนี้อยางพอประมาณ 
ซ่ึงจะสงผลเสียตอสุขภาพได  เพราะสาเหตุของการเกิดโรคอวน  หรือโรคภัยตาง ๆ เชน  ไขมันใน
เลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  เปนตน  เกิดจากการรับประทานอาหารที่มไีขมัน  น้ําตาล  
และโคเลสเตอรอลสูง รวมทั้งการกินอาหารรสจัดมากจนติดเปนนิสัย โดยเฉพาะรสหวานจัด  
เพราะจะทําใหไดพลังงานเพิม่ขึ้น  ทําใหอวนได   เมื่อพิจารณาเปนรายขอในดานการออกกําลังกาย  
พบวา  มารดามีการออกกําลังกาย 3 - 5 คร้ัง / สัปดาหคร้ังละ 20 - 30 นาที , ออกกําลังกาย  เชน  การ
เดินเรว็  วิ่ง  เตนแอโรบิค ฯลฯ  โดยใชเวลาอยางนอย 30 นาที   และการอบอุนรางกายกอนและหลัง
การออกกําลังกายเพื่อลดการบาดเจ็บของกลามเนื้อ อยูในระดับนอย (ดูจากภาคผนวก ค  หนา 164)  
แสดงวา  มารดามีการออกกําลังกายและเคลื่อนไหวรางกายไมมากนัก  ซ่ึงไมเปนผลดีตอสุขภาพ  
รางกาย  เพราะประโยชนของการออกกําลังกายนั้นจะชวยเผาผลาญพลังงานที่ไดรับเขามาสูรางกาย  
ทําใหสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ   ชวยปองกันการเกิดโรคตาง ๆ   และการออกกําลังกายยังมีผลตอ
ระบบประสาท  ผูที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  ทําใหสุขภาพจิตดีขึ้น  ผอนคลายความตึงเครียด  จติใจ
สดชื่นแจมใสมีชีวิตชีวา  (อุดมศิลป  ศรีแสงนาม  2528 : 47)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอในดานการใช
ระบบบริการทางสุขภาพ  พบวา  มารดามีการไปตรวจหาปริมาณน้ําตาลในเลือดตามกําหนด  อยูใน
ระดับนอย  (ดจูากภาคผนวก ค  หนา 165)   แสดงวามารดาอาจจะยังไมตระหนกัถึงการดูแลสุขภาพ
ตนเองเทาที่ควร  การที่มารดาไมไดไปตรวจวดัปริมาณน้ําตาลในเลือด  จะสงผลเสียตอสุขภาพ  
เพราะการตรวจวัดปริมาณน้าํตาลในเลือดจะชวยใหมารดาทราบถึงภาวะสุขภาพของตัวมารดาเอง
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และสามารถปองกันการเกิดโรคอวนได  ดวยเหตุดังกลาวขางตนจึงทําใหมารดามีการสงเสริม      
สุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง 
              1.4  ผลการวิเคราะหระดับการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวน
ในเดก็จากโรงเรียนและครู  พบวา  อยูในระดับมาก  ( x  =  3.6741 )  แสดงวา  มารดาไดรับการ
สนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครูอยูในระดับมาก  เนื่องจากใน
การศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดทาํการศึกษาในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  จํานวนทั้งหมด    
5  โรงเรียน   และทุกโรงเรียนเปนโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ  ซ่ึงมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักการ 
สาธารณสุขแบบผสมผสาน  ไดแก  งานสงเสริมสุขภาพ  งานควบคุมและปองกันโรค  งาน
รักษาพยาบาล และงานฟนฟูสุขภาพ  โดยมีการบริการสุขภาพในโรงเรียน  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่
ดําเนินการตอนักเรียนโดยตรงเพื่อใหนกัเรยีนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  สมบูรณ  เรียนรูการปองกนั
โรค  รับการรักษาพยาบาลเบื้องตนเมื่อเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ  นอกจากนี้สํานกังาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2540 : 158 - 168)  ไดกําหนดการบริการสุขภาพขั้นพืน้ฐาน
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริการสุขภาพในโรงเรียน  อาทิเชน  ดานโภชนาการในโรงเรียน  ซ่ึงเปน
การสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนไดรับประทานอาหารทีม่ีประโยชนตอรางกาย  เพือ่ใหนกัเรียนมี
การเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย  ใหโภชนศึกษาเพื่อสงเสริมบริโภคนิสัย  และประเมินภาวะการ
เจริญเติบโตโดยการชั่งน้าํหนัก  วัดสวนสูงปละ 2 คร้ัง  รวมทั้งมีการจดัหาน้ําดื่มน้ําใชที่สะอาดอยาง
เพียงพอตลอดปและยังมกีารจัดกิจกรรมพิเศษดานสุขภาพ  เพื่อการสงเสริมสุขภาพกายและจติ 
รวมทั้งนักเรยีนตองไดรับการตรวจสุขภาพปละ 1 ครั้ง เพื่อคนหาความบกพรองของสุขภาพใน
ระยะเริ่มแรกและดําเนนิการชวยเหลือ  แกไข  เพื่อปองกันมิใหความบกพรองนั้น ๆ ลุกลามเปน
ผลรายแรง  เปนตน  ดวยเหตุ   ดังกลาวนี้ ทางโรงเรียนและครูจึงมกีารปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กอยูในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเปนรายขอ  พบวา  มารดาไดรับการสนับสนุนในการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู ทีอ่ยูในระดับมาก ในขอที่วาโรงเรียนมีการจดักิจกรรมเพื่อ
กระตุนใหเด็กไดเหน็ความสาํคัญของการออกกําลังกายและเลนกฬีา เชน กฬีาสี , โรงเรียนมีสนาม
เด็กเลน  และลานกีฬาใหเดก็เลน , โรงเรียนจดัชั่วโมงการทํากิจกรรมหรือช่ัวโมงพลศึกษาใหแกเด็ก
และโรงเรียนจดัเตรียมอุปกรณกฬีาตาง ๆ ใหแกเด็ก (ดูจากภาคผนวก ค หนา 166)  ดวยเหตุนีจ้ึงทํา
ใหเดก็ไดมีโอกาสไดเลนกฬีา     ออกกําลังกาย  และมีการใชพลังงานไดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ   
รวมทั้งดานของโภชนาการ  ที่อยูในระดับมาก  ในขอที่วา โรงเรียนจดับริการน้ําเปลาที่สะอาดให
เด็กไดดื่มอยางเพียงพอ, โรงเรียนมีการรณรงคใหเดก็ดื่มน้ําเปลาแทนการดื่มน้ําหวาน  และน้ําอัดลม  
และโรงเรียนจดัอาหารและของวางที่มีผักและผลไมใหแกบุตรของทาน (ดูจากภาคผนวก ค  หนา 
165 - 166)  จะเห็นวาเดก็นักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนและทาํใหไมอวนดวย   
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นอกจากนี้ยังมดีานการตรวจสุขภาพที่ทางโรงเรียนไดปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การติดตามชั่ง
น้ําหนกัและวดัสวนสูงเดก็เปนระยะ  และสงผลไปยังผูปกครอง  การปฏิบัติเชนนี้จะทําใหทั้งทาง
โรงเรียนและมารดาทราบถึงการเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานทางดาน
สุขภาพอนามยัของเด็กตอไป ดวยเหตุดังกลาวขางตนจึงทําใหมารดาไดรับการสนับสนุนในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครูอยูในระดับมาก 
              1.5  ผลการวิเคราะหระดับพฤตกิรรมของมารดาในการปองกนัการเกดิโรคอวนใน
เด็กกอนวยัเรียน   พบวา  อยูในระดบัปานกลาง  ( x  =  3.4465 )   แสดงวา  มารดามีการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนทั้งในดานการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง การสงเสริม
การใชพลังงานในชวีิตประจําวันใหมากขึน้  และการตรวจสุขภาพอยูพอสมควร  ทั้งนี้สามารถ
อธิบายไดวา  กลุมตัวอยางสวนใหญยังตองทํางาน  ไมวาจะเปนงานนอกบานและงานในบาน  ซ่ึง
การทํางานมักจะทําใหมารดามีเวลาในการดูแลบุตรนอยลง รวมทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญมี
การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือต่ํากวา   ซ่ึงยังเปนการศึกษาที่อยูในระดบันอย  อาจทําใหมี
ขอจํากัดในการรับรูและเขาใจในเนื้อหาของขอมูลที่เผยแพร  จึงทําใหมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไมมากนกั สงผลใหมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิด
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนอยูในระดับปานกลาง   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  วาณี  แมนยํา 
(2545 : 79)   ที่พบวา มารดามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลบุตรอายุ 1 - 5 ป ที่เปนโรคอวน  อยูใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอดานการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง  พบวา ขอ
คําถาม ทานใหบุตรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรอืขนมในขณะดูโทรทัศน , ทานใหบุตร
หลีกเลี่ยงน้ําอัดลม  น้ําหวาน  และทานใหบุตรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารไขมันสูง  อาหารทอด  
อาหารฟาทสฟูด เชน ไกทอด พิซซา  แฮมเบอรเกอร  มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
(ดูจากภาคผนวก ค  หนา 166 - 167)  ซ่ึงถาหากมารดายังใหบุตรปฏิบัติส่ิงเหลานี้อยูเสมอ  ก็มี
แนวโนมที่บุตรจะเกดิโรคอวนได เพราะพฤติกรรมเหลานี้เปนปจจัยสําคัญทีน่ําไปสูโรคอวน  
เนื่องจากการใหเด็กรับประทานอาหารหรือขนมในขณะดโูทรทัศน จะทําใหเด็กลืมความอิ่มไปและ
อาจรับประทานอาหารมากเกินไปจนนําไปสูการเกิดโรคอวนได  รวมทั้งการใหเดก็รับประทาน
อาหารที่มีไขมันสูง  ดื่มน้ําอัดลม ก็อาจทําใหเดก็อวนได  เมื่อพจิารณาเปนรายขอดานการสงเสริม
การใชพลังงานในชวีิตประจําวันใหมากขึน้  พบวา ขอคําถามที่  ทานใหบุตรชวยทํางานบานเลก็ ๆ 
นอย ๆ  เชน  รดน้ําตนไม   พาสัตวเล้ียงไปเดินเลน , ทานใหบุตรเดินเลนหลังอาหารเย็นแทนการนัง่
หรือนอนดูโทรทัศน   และทานใหบุตรออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน  ครั้งละ 20 - 30 
นาที  มีคาเฉลีย่ของการปฏบิัติอยูในระดับปานกลาง(ดจูากภาคผนวก ค หนา 167) แสดงใหเห็นวา
มารดามีการสงเสริมใหบุตรมีการเคลื่อนไหวรางกายและออกกําลังกายยังไมมากนกั  เพราะอาจคดิ
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วาบุตรยังอายนุอยอยู  และเพื่อความปลอดภัยของตวับตุรเอง รวมทั้งอาจจะไมมีเวลาในการพาบตุร
ไปออกกําลังกาย  และเมื่อพจิารณาเปนรายขอดานการตรวจสุขภาพ  พบวา  ขอคําถาม  เมื่อพบวา
บุตรอวนขึ้น  ทานจะควบคมุอาหารและเพิ่มการออกกําลังกายใหแกบตุร และทานนาํคาน้ําหนกัตอ
สวนสูงของบุตรมาเทียบกับกราฟการเจรญิเติบโตของเด็กไทยเพื่อดกูารเจริญเติบโตของบุตรเปน
ระยะ  มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติอยูในระดบัปานกลาง (ดจูากภาคผนวก ค  หนา 168) แสดงใหเห็นวา
มารดายังมีการปฏิบัติในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กไมมากนัก เพราะสิ่งเหลานี้เปนแนวทาง
ในการปองกนัโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนทั้งส้ิน   
       2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการ 
เกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม จําแนกตาม ระดับ
การศึกษา   สภาพการทํางาน   ภาวะโภชนาการของมารดา   ภาวะการเงินของครอบครัว    ลักษณะ
ครอบครัว   จํานวนบุตร   และภาวะโภชนาการของบุตร   สามารถอภิปรายผลตามสมมุติฐานการ
วิจัยไดดังนี ้
             2.1 จากสมมุติฐานในการวจิัย  ขอที่ 1  มารดาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี  
พฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนแตกตางกัน 
                     ผลการวิจัย   พบวา  มารดาทีม่ีระดับการศึกษาแตกตางกัน   มีพฤติกรรมในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง
เปนไปตามสมมุติฐาน  โดยมารดาที่มีการศึกษาระดับมธัยมศึกษา / ปวช.    มีพฤติกรรมในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนมากกวามารดาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํา
กวา  ( x = 3.5662  และ x  =  3.3560  ตามลําดับ)  ทั้งนีส้ามารถอธิบายไดวา  มารดาที่มีระดับ
การศึกษาสูงยอมมีโอกาสในการรับรูขอมูล เขาถึงแหลงขอมูล และมีความเขาใจตอขอมูลขาวสาร
ไดงายกวา   ดงัที่  พัทยา  สายหู (2538 : 51)  ศึกษาพบวา  คนที่มีการศึกษาจะไดเปรียบในการเปน
ผูรับขาวสารที่ดีมากกวาผูที่มกีารศึกษาต่ํากวา  นอกจากนี้  มารดาที่มีระดับการศึกษาสูงยังสามารถ
ถายทอดความรูที่ถูกตองใหแกบุตรได   รวมทั้งนําขอมูลหรือความรูนั้นมาปฏิบัติตอบุตรไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ เพนเดอร (Pender  1987, อางถึงใน  ณฐกร  ชินศรี
วงศกูล  2544 : 165)  ที่วา  การศึกษาทาํใหบุคคลมีเหตุผลและสามารถที่จะตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
ทางดานสุขอนามัย  รวมทั้งมีโอกาสไดรับรูขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและมีความเขาใจเกี่ยวกบั
ส่ิงตาง ๆ ทําใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองและเหมาะสม    ซ่ึงสอดคลองกับ  แกรน  และคณะ  
(Gran  and  others   1979 : 2375)  ที่ศึกษาพบวา  ระดบัการศึกษาของมารดาสามารถทํานายความ
อวนของเดก็ได  เนื่องจากมารดาที่มีการศึกษาสูงจะเห็นความสําคญัของโรคอวนในเด็กมากกวา
มารดาที่มีการศึกษานอย ทั้งยังเขาใจเกีย่วกับดานสุขภาพ  สามารถถายทอดเจตคติใหเดก็ไดดี  
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รวมถึงการศึกษาของ  สตรอสและไนท (Strauss and Knight 1999:85)  ที่พบวา ระดับการศึกษาของ
มารดามีความสัมพันธระหวางความอวนของแมกับการพัฒนาไปสูความอวนของบตุร และใชเปน
ตัวคาดคะเนความอวนของบุตรได  มารดาที่มีระดับการศึกษาต่ํามแีนวโนมที่บุตรจะอวนไดงาย   
นอกจากนี้  การศึกษาของ วชัรี   หิรัญพฤกษ (2548 : 90)  ยังพบวา  ระดับการศึกษาของมารดา  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนโดยรวมของนักเรียนหญิงวัยรุน โดยมารดาที่มี
ระดับการศึกษาอยูในระดับสงู  จะทําใหนกัเรียนมีพฤติกรรมการปองกันภาวะอวนที่เหมาะสม
โดยรวมสูงกวา   สําหรับผูทีม่ีการศึกษาต่ํานั้น  มกัจะไมชอบการคนควาหาความรู  ขาดความสนใจ  
ขาดความเขาใจในประโยชนและความจําเปนในสิ่งที่ตองปฏิบัติตอบุตร (Roger  1977,  อางถึงใน 
สฤษฎิ  จันทรหอม  2536 : 86) 
             2.2  จากสมมุติฐานในการวจิัย  ขอที่  2  มารดาที่มีสภาพการทํางานแตกตางกันมี
พฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนแตกตางกัน 
                     ผลการวิจัย   พบวา  มารดาที่มีสภาพการทํางานแตกตางกัน  มีพฤติกรรมใน
การปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนไมแตกตางกัน   ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน  และ
ไมสอดคลองกับการศึกษาของภารดี  เต็มเจริญ และเพ็ญศรี นอยพงษ (2528 :180)  ทีพ่บวา  ลักษณะ
การทํางานของมารดามีผลตอสุขภาพของเด็ก  กลาวคือ เด็กที่มีมารดาประกอบอาชพีอยูกับบานหรือ
มีธุรกิจสวนตวั  จะมสุีขภาพดีกวาเดก็ที่มารดาทํางานอืน่ ๆ  และการศึกษาของ  เตอืนใจ  อินทุโสมา  
(2517 : 63 - 64)  ที่พบวามารดาที่ทํางานในครอบครัวมีโอกาสไดเล้ียงดูเด็กมากกวามารดาที่ทํางาน
อ่ืน ๆ  ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา  แมวามารดาที่ทํางานหรือประกอบอาชีพอยูกับบานจะสามารถ    
ดูแลเด็กควบคูไปกับการทํางานได  ทําใหมารดากลุมนี้มโีอกาสดูแลสุขภาพของเดก็ไดอยางใกลชิด
มากกวามารดาที่ทํางานนอกบานก็ตาม  แตในชีวติประจาํวันของเดก็นัน้  เด็กตองใชชีวิตอยูภายใน
โรงเรียนดวยสวนหนึ่ง  ซ่ึงสวนใหญเปนเวลาเดยีวกับที่มารดาตองออกไปทํางานนอกบาน  ดังนั้น
ในการดแูลเดก็ยอมขึ้นอยูกบัทางโรงเรียนและครูดวยเหมือนกัน   ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้  พบวา  
มารดาไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครูอยูในระดับ
มากเชนกนั จึงเปนสวนสนับสนุนที่สําคัญตอมารดา ดวยเหตนุี้จึงเปนผลทําใหสภาพการทํางานที่
แตกตางกันของมารดา ไมมผีลทําใหมีพฤติกรรมในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน
แตกตางกัน    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  วาณี   แมนยํา (2545 : 79)  ที่พบวา   มารดาที่มีอาชีพ
แตกตางกัน  มีความรู  เจตคติ  และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลบุตรอาย ุ1 - 5 ป  ที่เปนโรคอวน  ไม
แตกตางกัน 
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             2.3 จากสมมุติฐานในการวจิัย ขอที่ 3 มารดาที่มีภาวะโภชนาการแตกตางกันมี     
พฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนแตกตางกัน 
                     ผลการวิจัย   พบวา  มารดาที่มีภาวะโภชนาการแตกตางกัน  มพีฤติกรรมใน
การปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนไมแตกตางกัน   ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน   ทั้งนี้
อธิบายไดวา  ในการศึกษาครั้งนี้  ถึงแมจะพบวา  มารดา  รอยละ 40  จะมภีาวะโภชนาการอวน    
แตเมื่อพิจารณาจากขอมูลในแบบสอบถามหัวขอการสงเสริมสุขภาพของตนเองของมารดา พบวา 
กลุมตัวอยางมคีาเฉลี่ยของการสงเสริมสุขภาพของตนเองอยูในระดับปานกลาง  แสดงถึงวามารดามี
การสงเสริมสุขภาพทั้งดานการบริโภค  ดานการออกกําลังกาย  และดานการใชบริการทาง
การแพทยที่เหมือนกัน ยอมสงผลในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียนที่เหมือนกัน
ดวย   ดังนัน้ไมวามารดาจะมภีาวะโภชนาการเปนแบบใดตางก็มพีฤติกรรมในการปองกันการเกดิ
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนไมแตกตางกัน   ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ วรรณวิมล   กิตติ
ดิลกกุล (2536 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  ภาวะโภชนาการของบิดามารดามีผลตอภาวะโภชนาการของ
บุตร  โดยเฉพาะมารดาทีม่ีน้ําหนกัตัวเกนิมาตรฐานมีแนวโนมที่จะมบีุตรอวนไดเปน 3 เทาของ
มารดาที่มีภาวะโภชนาการปกติ   รวมทั้งการศึกษาของ  พุทธชาด  นาคเรือง (2541 :143) ที่พบวาใน
ครอบครัวที่มีมารดามีน้ําหนกัหนกัเกนิมาตรฐานพบวาบุตรมีน้ําหนกัเกนิมากกวาในครอบครัวที่
มารดามีภาวะโภชนาการปกติดวย    

2.4 จากสมมุติฐานในการวิจยั  ขอที่  4  มารดาที่มีภาวะการเงินของครอบครัว 
แตกตางกันมพีฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนแตกตางกัน 
                     ผลการวิจัย      พบวา     มารดาที่มีภาวะการเงินของครอบครัวแตกตางกนัมี 
พฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนไมแตกตางกัน      ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมุติฐาน     ทั้งนี้อธิบายไดวา    ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนนั้น    บางสวน
อาจกระทําโดยตองใชรายไดหรือเงินเปนปจจัยสําคัญ ไดแก การจัดหาอาหารและของวางที่เปน
ประโยชนตอบุตร   การซื้ออุปกรณกีฬาหรือของเลนเพื่อใหบุตรไดเคลื่อนไหวรางกาย  รวมทั้ง
คาใชจายในการเดินทางไปยงัสถานที่ใหบริการตาง ๆ    และการรับบริการทางการแพทย  เปนตน  
แตบางสวนสามารถกระทําไดโดยไมตองใชเงินหรือทรัพยส่ิงของ  ไดแก  การสั่งสอนบุตรหรือการ
กระตุนเตือนใหบุตรมีบริโภคนิสัยที่ถูกตอง   การฝกวนิัยใหแกบุตร   การชวนบตุรออกกําลังกาย
หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวรางกาย  ซ่ึงสามารถทําไดภายในบริเวณบาน  หรือออกไป
ยังสถานที่ออกกําลังกายตามสวนสาธารณะใกลบาน    รวมทั้งในเรื่องการตรวจสุขภาพของบุตรนั้น  
บางสวนมารดาสามารถกระทําเองได  เชน  การชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงบุตร   การสังเกตการ
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เจริญเติบโตของบุตร   เปนตน   จะเห็นไดวาส่ิงที่กลาวมาขางตนเปนการกระทําที่สามารถมาจากตัว
ของมารดาเองโดยตรง  ซ่ึงตองอาศัยความตั้งใจ  ความมุงมั่น  และความสม่ําเสมอ   โดยมิตองอาศยั
ปจจัยทางดานการเงิน   ประกอบกับมารดากลุมตัวอยางไดรับการสนบัสนุนในการปองกันการเกดิ
โรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครู   อยูในระดับมาก  ( x  =  3.6741 ) ซ่ึงเปนสวนสาํคัญในการ
สนับสนุนใหมารดามีการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็ใหกับบุตรกอนวัยเรียน ดงันั้น มารดาที่มี
ภาวะการเงนิของครอบครัวแตกตางกันมพีฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัย
เรียนไมแตกตางกัน   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วาณี  แมนยํา (2545 : 79)  พบวา  มารดาที่
ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกนั  มคีวามรู  เจตคติ  และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลบตุรอาย ุ   
1 - 5 ป  ที่เปนโรคอวนไมแตกตางกัน   ซ่ึงไมสอดคลองกับ  ดรุณี  ดลรัตนภัทร (2545 : 88) ที่  
กลาววา  ฐานะทางเศรษฐกจินั้นมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ  เนื่องจากบคุคลที่มีรายไดสูง มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีจะตระหนกัถึงการควบคุมน้ําหนักของตนเองไดดี  มกีารหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่มีแคลอรีและไขมันสูง ในขณะทีบุ่คคลที่มีรายไดต่ําหรือรายไดไมเพยีงพอตอคาใชจายอาจ
เกิดขอจํากัดของโอกาสและสิ่งแวดลอม  เชน  ไมมีโอกาสในการหาอาหารที่มีประโยชน  ไมมีเงนิ
ซ้ืออาหารที่มีประโยชนมาจนุเจือครอบครัว  ไมมีโอกาสไปออกกําลังกาย  เปนตน 
             2.5 จากสมมุติฐานในการวจิัย ขอที่ 5 มารดาที่มีลักษณะครอบครัวแตกตางกันมี
พฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนแตกตางกัน 
                     ผลการวิจัย   พบวา  มารดาที่มีลักษณะครอบครัวแตกตางกัน   มีพฤติกรรมใน
การปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนไมแตกตางกัน   ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน  และ
ไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุภาพรณ  เชิดชัยภูมิ  (2542 : 76 - 77)  ที่พบวา  เครือญาติมี
ความสัมพันธกับภาวะอวน  และการศึกษาของสุวรรณีย วิโรจนสายลี (2519 : 69) ที่พบวา  บริโภค
นิสัยของเด็กวยักอนเรยีนมีความสัมพันธทางบวกกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยจํานวน
สมาชิกในครอบครัวมาก เด็กจะมีบริโภคนิสัยระดับมากเชนกนั   ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา ถึงแม
มารดาที่อยูในครอบครัวขยายจะมีญาตพิี่นองคอยใหการชวยเหลือ  รวมทั้งมีการถายทอดคานยิม  
ประเพณี  และวัฒนธรรมในการเลี้ยงดบูุตรทั้งที่ถูกและผิดก็ตาม แตจากการที่มารดาไดรับขอมูล
ขาวสารหรือคําแนะนําในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กใหกับบตุร  จากหนวยงานที่เกีย่วของ  
เชน  หนวยงานสาธารณสุข  และสื่อมวลชนตาง ๆ ที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการปองกนัการ
เกิดโรคอวนในเด็กใหกับบตุรได   รวมทั้งมารดายังไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเดก็จากโรงเรียนและครูอยูในระดับมากเชนกนั  ดวยเหตุนีจ้ึงเปนผลทําใหลักษณะครอบครัว
ที่แตกตางกันของมารดา ไมมีผลทําใหมีพฤติกรรมในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็กอนวัย
เรียนแตกตางกัน    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  วาณ ี  แมนยํา (2545 : 79)  ที่พบวา   มารดาที่อยู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

118

ในลักษณะครวัเรือนที่ตางกนั  มีความรู  เจตคติ  และการปฏิบัติเกี่ยวกบัการดูแลบุตรอายุ 1 - 5 ป  ที่
เปนโรคอวน  ไมแตกตางกัน 

2.6  จากสมมุติฐานในการวิจยั    ขอที่   6    มารดาที่มีจํานวนบุตรแตกตางกนัมี   
พฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนแตกตางกัน 
                     ผลการวิจัย พบวา มารดาที่มีจํานวนบุตรแตกตางกนั มีพฤติกรรมในการ    
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไมแตกตางกนั   ซ่ึงไมเปนไปตามสมมตุิฐาน   และไม
สอดคลองกับ เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ (2531:45-46)  ที่กลาววา  จํานวนบตุรมีอิทธิพลตอความจําเปนทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพอนามยับุตร เพราะครอบครัวที่มีบุตรมากมีความจําเปนที่จะตองหาคาใชจาย
เพื่อนํามาใชในการเลี้ยงดูบตุรมากกวาครอบครัวที่มีบุตรนอย  ทําใหมีเวลาในการดูแลบุตรนอยลง  
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามยัของบุตร   ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา  ในการศึกษาครัง้นี้  
พบวา  มารดากลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะการเงินของครอบครัวแบบรายไดเพยีงพอกับคาใชจาย  
และรายไดเพยีงพอกับคาใชจายและเหลือเกบ็  แสดงใหเห็นวามารดามรีายไดเพยีงพอตอการเลี้ยงดู
และใชในดแูลสุขภาพของบุตรได    ยอมสงผลในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนที่
เหมือนกนั   นอกจากนี้แลวมารดายังไดรับการสนับสนุนในการปองกนัการเกดิโรคอวนในเดก็จาก
โรงเรียนและครูอีกดวย  ซ่ึงทําใหมารดาไดรับการสนบัสนุนในการดูแลบุตรของตนเองมากขึ้นดวย
ดังนั้น  ไมวามารดาจะมจีํานวนบุตรเทาใดมารดาตางกม็ีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวน
ในเดก็กอนวยัเรียนไมแตกตางกัน   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วาณี  แมนยํา (2545 : 79)  พบวา  
มารดาที่มีจํานวนบุตรตางกนั  มีความรู  เจตคติ  และการปฏบิัติเกี่ยวกบัการดูแลบุตรอายุ 1 - 5 ป  ที่
เปนโรคอวน  ไมแตกตางกัน 
             2.7   จากสมมุติฐานในการวจิัย  ขอที่  7  มารดาทีบุ่ตรมีภาวะโภชนาการแตกตางกัน
มีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนแตกตางกัน 
                     ผลการวิจัย   พบวา  มารดาที่บุตรมีภาวะโภชนาการแตกตางกัน  มีพฤติกรรม
ในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน  
ทั้งนี้อธิบายไดวา  ในการศกึษาครั้งนี้    ขอมูลเกี่ยวกบัภาวะโภชนาการของบุตรตามการรับรูของ
มารดา  พบวา มารดาที่มบีุตรภาวะโภชนาการอวน มีรอยละ 51.5 ที่เห็นวาบุตรของตนมีภาวะ
โภชนาการอวน  ซ่ึงตรงตามความเปนจริง   แตยังมีมารดาอีก  รอยละ 48.5  ที่ยังเห็นวาบุตรของตน
ยังมีภาวะโภชนาการแบบสมสวน  ทวม  และผอม   แสดงใหเห็นวามารดาเหลานี้ยังรับรูวาบุตรของ
ตนนั้นยังมีภาวะโภชนาการปกติอยู  เมือ่มารดามีการรับรูเชนนั้นจึงปฏิบัติไปตามการรับรูของตัว
มารดาเอง  เนื่องจากการรบัรูเปนองคประกอบทางจิตวทิยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม  การที่บุคคล
นึกคิดหรือเขาใจสิ่งหนึ่งส่ิงใดซึ่งอาจจะมเีหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ได  จะทําใหมนุษยมีความโนม
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เอียงที่จะปฏิบัติตามแนวคิดและความเขาใจนั้น ๆ (จรรจา  สุวรรณทัต  2527 : 141)   ดังนั้น มารดาที่
มีบุตรภาวะโภชนาการเกนิจงึมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนไม
แตกตางกับกลุมมารดาที่มีบุตรภาวะโภชนาการปกติ  สอดคลองกับการศึกษาของ วรรณวิมล กิตติ
ดิลกกุล (2536 : 48)  ซ่ึงทําการศึกษาทัศนคติของผูปกครองตอการมองดูรูปรางของบุตรตนเอง  
พบวา  ยังมีผูปกครองของเด็กวยัเรียนที่มภีาวะอวน  รอยละ 14  - 23 ที่เห็นวาบตุรของตนเองมี
รูปรางพอดีแลวหรือเพยีงแตทวมเทานัน้  จากทัศนคติเชนนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการมีการรับรูภาวะ
สุขภาพที่ไม   ถูกตองของผูปกครองในอนัที่จะนํามาซึ่งอุปสรรคในการสงเสริมใหเดก็มีการควบคมุ
น้ําหนกัใหอยูในเกณฑมาตรฐานตอไป 
       3.  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
 (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)  ของความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดา   ความ
เชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    และการไดรับการ
สนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครู  ที่สามารถทํานายพฤติกรรม
ของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียน 
             ผลการวิเคราะห   พบวา   การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    และการไดรับ
การสนับสนุนในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู สามารถรวมกันทํานาย      
พฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน  ไดรอยละ 41.3   อยางมี  
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    โดยพบวาการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดาเปนตัวแปรที่ไดรับ
การคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1  สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิ
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนไดรอยละ 37.2   เมื่อพิจารณาความสัมพันธ  พบวา  การสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของมารดามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวน
ในเดก็กอนวยัเรียน   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ( r =  .610)  แสดงวา  เมื่อมารดามีการ
สงเสริมสุขภาพตนเองอยูในระดับมากก็มแีนวโนมที่จะมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวน
ในเดก็กอนวยัเรียนมากขึน้ดวย เนื่องจากการสงเสริมสุขภาพเปนองคประกอบที่สําคัญมากในการ
พัฒนาสุขภาพของบุคคล  และเปนการกระทําเพื่อการปองกันปญหาทางดานสุขภาพ  ในฐานะที่
มารดาเปนผูทีม่ีบทบาทสําคัญตอบุตรจึงจําเปนที่มารดาตองมีการสงเสริมสุขภาพที่ดขีองตัวมารดา
เองกอน  หากมารดามกีารสงเสริมสุขภาพตนเองที่ดแีลวยอมจะสงผลใหมีการปฏิบัติการปองกัน
การเกิดโรคอวนในบุตรกอนวัยเรียนไดดยีิ่งขึ้นดวย   ซ่ึงสอดคลองกับ สมชาย  ดุรงคเดช (2544 :76)  
ที่กลาววา ปฎสัิมพันธภายในครอบครัวเปนสิ่งที่กําหนดแบบแผนการบริโภคอาหาร เด็กมีแนวโนม
ที่จะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการมีกจิกรรมการออกกําลังกายเหมือนผูเล้ียงดู  หาก
บิดามารดามีน้าํหนักเกิน  เดก็จะมีโอกาสน้ําหนกัเกนิไดเชนกัน   รวมทั้งสอดคลองกับ วาณี  แมนยํา   
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(2545 : 5)  ที่กลาววา  มารดามีบทบาทสําคัญตอการบริโภคอาหาร  และการใชพลังงานใน
ชีวิตประจําวันของบุตร  ทั้งในเรื่องการการจัดเตรียมอาหารใหแกเด็ก  การปลูกฝงพฤติกรรมการ
บริโภคและพฤติกรรมการออกกําลังกายแกเด็ก  ถามารดามีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การ   ออกกาํลังกายที่ไมถูกตอง  กจ็ะสงผลใหเด็กเกิดภาวะอวน  และเติบโตเปนคนอวนตอไป  
ดังนั้นเมื่อมารดา ซ่ึงเปนผูใกลชิดและสามารถวางรากฐานดานประสบการณ ตลอดจนถายทอด
ลักษณะนสัิยการดูแลสุขภาพใหกับบุตรได  การปฏิบัติของมารดายอมถายทอดไปถึงตัวบุตร  เปน
วิถีชีวิตตามการถายทอดกันมา    การสงเสริมสุขภาพของตนเองที่ดทีี่ติดตัวมารดามานั้น  ยอมจะ
นํามาถายทอด  ส่ังสอนบุตร  รวมถึงสามารถใหการดแูลบุตรได  ซ่ึงจะเปนผลใหบุตรมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีตอไป     
             การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู
เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2  สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนไดเพิ่มขึน้รอยละ 4.1 โดยการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของมารดา และการไดรับการสนับสนุนในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนได
รอยละ 41.3   เมื่อพิจารณาความสัมพันธ  พบวา  การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรค
อวนในเดก็จากโรงเรียนและครู มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ( r =  .336)  แสดงวา  เมื่อ
มารดาไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครูอยูในระดับ
มากก็มีแนวโนมที่จะมพีฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนมากขึ้น  
เนื่องจากโรงเรียนและครูมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเดก็เปนอยางมาก ซ่ึงเปนสถานที่ที่เปน
แบบอยางของสิ่งแวดลอมและรูปแบบของพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม  เพราะเด็กในปจจุบนัใช
ชีวิตอยูในโรงเรียนเปนเวลาอยางนอยวันละ 8 ช่ัวโมง สัปดาหละ 5 วัน  ปละ 8 เดือน (ลัดดา  เหมาะ
สุวรรณ 2548 : 42)  โรงเรียนและครูนบัไดวาเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร   การใชพลังงานในชีวติประจําวนั  และดานสุขภาพอนามัยของนกัเรียนเปนอยาง
ยิ่ง  เดก็ตองรับประทานอาหารที่โรงเรียนอยางนอยวนัละ 1 มื้อหลัก คือมื้อกลางวัน  และมีกิจกรรม
การใชพลังงานในโรงเรียนคอนขางมาก การพัฒนาสุขภาพของเดก็นกัเรียนจึงควรที่จะตองอาศัย
การจัดโครงการโภชนาการในโรงเรียน  นอกจากนี้การสอนสุขศึกษาและพลศึกษายังมีแนวโนมจะ
ชวยพัฒนาภาวะโภชนาการของนักเรียนไดดีขึ้น (Wolf  1990,  อางถึงใน  วัชรี   หิรัญพฤกษ  2548 : 
46)  สอดคลองกับการศึกษาของชูจันทร  จันทรมา (2539 : 93)    พบวา  การสงเสริมจากโรงเรียน
ในการจดัอาหารกลางวันมีความสัมพันธกบัภาวะโภชนาการของนักเรยีน    ดวยเหตดุังกลาวขางตน
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จะเห็นวาโรงเรียนและครูมสีวนในการสงเสริมสุขภาพและปองกันการเกิดโรคในเด็กนักเรียนได
เปนอยางด ี  ดังนั้นการที่มารดาไดรับการสนบัสนุนในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กจาก
โรงเรียนและครูจึงสงผลตอพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนดวย 
             สวนตวัแปรดานความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของมารดานั้น  ไมสามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกนัการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียนได  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในการศึกษาครัง้นี้  พบวา  มารดามีความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กอยูในระดับปานกลาง   
ซ่ึงเปนผลตอเนื่องจากกลุมตวัอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศกึษาหรือต่ํากวา  รอยละ 
48.2  ซ่ึงถือวาเปนการศึกษาที่อยูในระดับนอย  อาจทําใหมีขอจํากัดในการรับรูและเขาใจในเนื้อหา
ของขอมูลขาวสาร  ส่ิงตีพิมพตาง ๆ ที่เผยแพร  ทําใหในการวจิัยครั้งนี้ ความรูเกีย่วกับโรคอวนใน
เด็กของมารดาไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กกอนวยัเรียน 
             ตัวแปรดานความเชือ่ตอภาวะอวนในเดก็ของมารดานั้น  เปนอีกตัวแปรหนึ่งที่ไม
สามารถตัวรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการศึกษาครั้งนี้  พบวา  มารดามีความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กอยูในระดบั
ปานกลาง  ประกอบกับมลัีกษณะครอบครัวแบบครอบครัวเดี่ยว  ทําใหโอกาสในการไดรับการ   
ถายทอดความเชื่อและคานยิมตาง ๆ  เชน  เด็กอวนเปนเด็กที่นารัก  จากญาติผูใหญ  หรือจากบุคคล
รอบขางลดนอยลงไปดวย     รวมทั้งในปจจุบันความเจรญิกาวหนาทางการศึกษา  เทคโนโลยี  และ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ  ทําใหความเชื่อแบบเดิมไดเปลีย่นแปลงไป   เพราะในความจริงแลวทางการ
แพทยถือวาเดก็อวนเปนเดก็ที่มีภาวะทุพโภชนาการ  ประเภทภาวะโภชนาการเกิน (อารี  วัลยะเสรี 
และคณะ 2525 : 149) จึงมีสวนใหมารดามคีวามเขาใจที่ถูกตองซึ่งสงผลตอความเชื่อของมารดาดวย 
ทําใหการวิจยัครั้งนี้ ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดาไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรม
ของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียน 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
       ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิ
โรคอวนในเดก็กอนวัยเรียน   เปน  2  สวน  ดังตอไปนี ้
 
       ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
             1. จากผลการวิจัย  พบวา  การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา  เปนตวัแปรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํนายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอน
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วัยเรียน   แสดงใหเห็นวา   เมื่อมารดามีการสงเสริมสุขภาพตนเองอยูในระดับมากแลว  ก็มแีนวโนม
ที่จะมีพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวัยเรียนมากขึ้นดวย  เนื่องจากวาการ        
สงเสริมสุขภาพเปนองคประกอบที่สําคัญมากในการพัฒนาสุขภาพของบุคคล  และเปนการกระทํา
เพื่อการปองกนัปญหาทางดานสุขภาพ  ในฐานะที่มารดาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอบุตร  เปนผูดแูล
ใกลชิดและสามารถวางรากฐานดานประสบการณ ตลอดจนถายทอดลักษณะนิสัยการดูแลสุขภาพ
ใหกับบุตรได  การปฏิบัติของมารดายอมถายทอดไปถึงตวับุตร  เปนวถีิชีวิตตามการถายทอดกันมา    
การสงเสริมสุขภาพของตนเองที่ดีที่ติดตวัมารดามานั้น  ยอมจะนํามาถายทอด  ส่ังสอนบุตร  รวมถึง
สามารถใหการดูแลบุตรได  ซ่ึงจะเปนผลใหบุตรมีสุขภาพอนามัยทีด่ตีอไป    ดังนั้นผูที่เกีย่วของ
อาจกระทําไดดังนี ้
                   1.1 หนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานทีเ่กีย่วของ  ควรจดัใหความรูแกมารดา
ในเรื่องการสงเสริมสุขภาพตนเอง  ทั้งในดานการบริโภคอาหาร  การออกกําลังกาย  และการใช
ระบบบริการทางสุขภาพ  เพื่อใหมารดาเห็นความสําคญัของการสงเสริมสุขภาพตนเองและสามารถ
ชวยใหคําแนะนําที่ถูกตอง  ตลอดจนคอยกระตุนเตือนใหมารดามีการปฏิบัติพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองอยางตอเนื่อง 
                   1.2 หนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานทีเ่กีย่วของ  ควรจัดใหมารดาเขาถึง   
ขอมูลดานสุขภาพ   โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพตนเองมากขึ้น  โดยผานหลายชองทาง  เชน  
อาสาสมัครสาธารณสุข   แกนนําตาง ๆ ดานสุขภาพ  และผานสื่อในชุมชน  เชน  เสียงตามสาย    
หอกระจายขาว  โปสเตอร  ปายประชาสัมพันธ  เอกสาร  แผนพับ  เปนตน  เพื่อเปนแหลงจูงใจให
มารดาและประชาชน  เห็นความสําคัญและเกิดการปฏิบัตพิฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง 
                   1.3   หนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานทีเ่กีย่วของ      ควรจัดใหบริการดาน 
สุขภาพแกประชาชนลักษณะเชิงรุกเขาไปในชุมชน  เชน  การตรวจสุขภาพ  การรณรงคใหความรู  
หรือการจัดเวทีความรูที่เกีย่วกับการสงเสริมสุขภาพในชุมชน  ตลอดจนสนับสนุนใหมีการจดัตั้ง
แกนนํา/ชมรม/กลุม  ของสตรีหรือกลุมอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพแลวมีสุขภาพ
แข็งแรง  เพือ่เปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลอืน่ในชุมชนและมีการปฏิบัตกิิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง   โดยมีการขยายเปนเครือขายกันมากขึ้น    
                   1.4  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  เทศบาล  องคการบริหารราชการสวน
ตําบล(อบต.)  ควรเขามามีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของมารดาและประชาชนใหมากขึ้น  โดย
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสงเสริมสุขภาพของประชาชน  เชน  การตรวจ      
สุขภาพประจําป    การจัดตั้งชมรมเพื่อสุขภาพ   รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม
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ประเภทตาง ๆ  จัดสถานที่ออกกําลังกายในชุมชน  และจัดหาอุปกรณ  ตลอดจนจดัหาบุคลากรที่มี
ความรูดานเวชศาสตรการกีฬาคอยใหคําแนะนําการออกกําลังกายอยางถูกวิธี 
             2.  จากผลการวิจัย  พบวา  การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวน
ในเดก็จากโรงเรียนและครู  เปนตวัทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
เด็กกอนวยัเรียนที่มีประสิทธิภาพเปนอนัดบัที่ 2  ดังนั้น หนวยงานที่มสีวนเกีย่วของกับการสงเสริม       
สุขภาพเด็กนักเรียน  อาทิเชน  กระทรวงศึกษาธิการ   สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
กระทรวงสาธารณสุข  ควรมีการสงเสริมและสนับสนนุใหโรงเรียนมีการจัดตั้งโครงการสุขภาพใน
โรงเรียนขึ้นทกุแหง   นอกจากนี้ทางโรงเรียนควรมกีารดาํเนินงานในการบริการสุขภาพในโรงเรียน
ใหเปนไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กําหนดขึ้นอยางจรงิจังและตอเนือ่ง  รวมทั้งครูซ่ึงมีบทบาท
สําคัญมาก  เพราะเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเด็กและผูปกครอง  ควรมีการอบรมและสงเสริมใหครูมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก  เพื่อมีแนวทางในการปฏิบตัิ
ที่ถูกตองและสามารถเผยแพรความรูเหลานี้ไปยังผูปกครองของเด็กนกัเรียนได   ดงันั้นผูที่เกีย่วของ
ควรเนนดําเนนิการในเรื่อง 
                   2.1 โภชนาการในโรงเรียน โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรยีนไดรับ
ประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย  เนนเรื่องผักซึ่งตองมีปริมาณผักทุกมื้อ  และมีผลไมเปน
อาหารวาง   รวมทั้งมีการจดัหาน้ําดื่มน้ําใชที่สะอาดอยางพอเพียงตลอดป   
                   2.2  การสงเสริมใหนกัเรียนมกีารเคลื่อนไหวรางกายและออกกําลังกายมากขึ้น  
เชน  การจดัสถานที่เพื่อใหนักเรียนออกกาํลังกาย   การจัดหาอุปกรณการกีฬา   การจัดกิจกรรมเพือ่
เปนการกระตุนใหเด็กเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย  เปนตน 
                   2.3   การตรวจสขุภาพ   เพื่อคนหาความบกพรองของสุขภาพในระยะเริ่มแรก
และดําเนินการชวยเหลือ  แกไข  หรือสงตอเพื่อขอคําแนะนําหรือบาํบัดรักษา   ไดแก  การตรวจ  
สุขภาพอยางนอยภาคเรียนละ 1  คร้ัง    การมีบัตรบันทึกสุขภาพประจําตัว     การประเมินภาวะการ
เจริญเติบโตโดยการชั่งน้าํหนัก  วดัสวนสงูปละ  2  ครั้ง  เปนตน 
             3.  จากผลการวิจัย  พบวา  มารดาที่มีระดับการศกึษาแตกตางกนั   มีพฤติกรรมใน
การปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็กอนวยัเรียนแตกตางกัน   ดังนั้น   หนวยงานสาธารณสุขและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ    ควรใหความสนใจแกกลุมมารดาที่มีระดับการศึกษาต่ําใหมากขึ้น  โดยใช 
คําพูดที่เขาใจงายหรือมีการใชส่ือตาง ๆ ในขณะใหขอมลูหรือคําแนะนํา  ที่ทําใหมารดาสนใจและ
สามารถจดจําไดงายขึ้น  อาจเปนแผนพับ  โปสเตอรที่มีรูปภาพประกอบคําอธิบาย  เปนตน 
             4.  ในสวนความรูเกีย่วกับโรคอวนในเดก็ของมารดา   ความเชือ่ตอภาวะอวนในเด็ก
ของมารดา  แมจะไมสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนใน
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เด็กกอนวยัเรียนได  แตจากการศึกษาพบวา  ความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา   ความเชือ่
ตอภาวะอวนในเด็กของมารดาอยูในระดับปานกลาง    ดังนั้น   บุคลากรทางสาธารณสุขและผูที่
เกี่ยวของควรใหคําแนะนํา ขอมูล และความรูเกีย่วกับโรคอวนในเดก็ใหแกมารดามากขึ้น  เพื่อให
มารดามีแนวทางเพื่อนําไปปฏิบัติในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็ใหกับบุตรไดอยางตอเนื่อง  
รวมถึงมีการจดับอรดใหความรู  ติดโปสเตอร  หอกระจายขาว   แจกคูมือ   เอกสาร  แผนพับ     
เกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็โดยทัว่ไป   นอกจากนี้ควรมีการปลูกฝง  หรือสรางความ
เชื่อและคานยิมใหมที่ถูกตองเกี่ยวกับเด็กทีอ่วน  โดยแสดงใหเห็นวาความอวนถือเปนโรคชนิดหนึง่  
และเปนปจจยัเสี่ยงที่ทําใหเกดิโรคเรื้อรังตาง ๆ มากมาย  จึงควรมีการปองกันการเกิดโรคอวน
โดยเฉพาะในวัยเด็ก    
 
       ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
             1.  ควรมีการศึกษาตวัแปรอื่น  ทีส่งผลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการ
เกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน  เชน  อายุของมารดา   วุฒิภาวะของมารดา  เพศของบุตร  เปนตน 
             2.  ควรศึกษาในกลุมอื่นที่มีหนาทีใ่กลชิดเด็ก  นอกเหนือจากมารดา  เชน  เจาหนาที่
สาธารณสุขที่ทํางานเกีย่วของกับเด็ก   ผูดูแลเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเลก็   ครูอนุบาลและทางโรงเรียน  
เปนตน 
             3. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงทดลอง  เพื่อหาวิธีการพฒันาพฤติกรรมของมารดาในการ
ปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก    โดยจดัโปรแกรมใหความรู  และแนวทางการปฏบิัติแกมารดาใน
การปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็  ซ่ึงกระทํารวมกับทางโรงเรียน 
             4.   ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกีย่วกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรค 
อวนในเดก็   เพื่อทําความเขาใจและอธิบายเหตุผลของปรากฏการณทีพ่บในบริบททีศ่ึกษาดวย 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง   “ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน   

ในโรงเรียนสงักัดเทศบาลนครนครปฐม” 
 
คําอธิบาย    

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการศกึษาวิทยานพินธปริญญา   
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน  มหาวิทยาลัยศลิปากร โดยเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน   
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม   
       2.  ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามนี้ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ  และจะนาํมาประมวลผล
ในภาพรวม  ทานไมตองเขยีนชื่อ  นามสกุล  ลงในแบบสอบถาม  จึงขอความรวมมือใหทานตอบ
แบบสอบถามตามความเปนจริงและตอบใหครบถวนทุกขอ เพื่อทําใหเก็บขอมูลไดสมบูรณและ
สามารถใชประโยชนในการศึกษาไดจริง 
       3.  แบบสอบถามมีจํานวน  12  หนา   แบงออกเปน  6  สวน  ประกอบดวย 
             สวนที ่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล    จํานวน  7  ขอ 
             สวนที ่ 2  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา   จํานวน  25  ขอ 
             สวนที ่ 3  แบบสอบถามความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา    จํานวน  13  ขอ 
             สวนที ่ 4  แบบสอบถามการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา    จํานวน  18  ขอ 

            สวนที ่ 5  แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนในการปองกนัการเกิดโรคอวน 
                            ในเดก็จากโรงเรียนและครู     จํานวน  12  ขอ 

             สวนที ่6  แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็ 
                                         กอนวัยเรียน    จํานวน  33  ขอ 
        
       ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน  ที่ใหความรวมมือ  เสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามนี้ดวยความตั้งใจและครบถวนทุกขอ 
  
               นางสาวสุนิสา   ทรงอยู 
                                                                                     นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
                                                                                              ภาควิชาจติวทิยาและการแนะแนว   
                                                                                          บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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สวนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง   โปรดเติมขอความลงในชองวาง  และทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  □  ที่ตรงกับความ
เปนจริงของทาน 
 
1.  ในปจจุบนัทานมีน้ําหนัก.........................กิโลกรัม       สวนสูง.........................เซนติเมตร 
2.  ทานจบการศึกษาสูงสุดในระดับ 
     □ ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
     □ มัธยมศึกษา / ปวช. 
     □ ปวส. / อนุปริญญา 
     □ ปริญญาตรีขึ้นไป 
3.  สภาพการทํางานของทาน 
     □ ทานทํางานอยูกับบาน 
     □ ทานทํางานนอกบาน 
4.  รายไดของครอบครัวเมื่อหักคาใชจายแลว 
     □ รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 
     □ รายไดเพียงพอกับคาใชจาย 
     □ รายไดเพียงพอกับคาใชจายและเหลือเก็บ 
5.  ลักษณะครอบครัว 
     □ ครอบครัวเดี่ยว 
     □ ครอบครัวขยาย 
6.  จํานวนบุตร 
     □ จํานวน  1  คน 
     □ ต้ังแต  2  คนขึ้นไป 
7.  ทานคิดวาบุตรของทานมีภาวะโภชนาการแบบ 
     □ ผอม 
     □ สมสวน 
     □ ทวม 
     □ อวน 
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สวนที่  2  แบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคอวนในเด็กของมารดา 
คําชี้แจง      โปรดทําเครื่องหมาย     ลงหนาขอที่ทานคิดวา   ถูก 
                            ทําเครื่องหมาย      ลงหนาขอที่ทานคิดวา   ผิด 
 
________ 1.   โรคอวนในเดก็  หมายถึง  การที่เด็กมีปริมาณไขมันในรางกายสูงกวาปกติ   เมื่อเทียบ 
                       กับน้ําหนักเดก็มาตรฐานของเด็กที่มีอายุและสวนสูงเดยีวกัน 
________ 2.   เด็กที่มีน้ําหนกัมากกวาปกตเิมื่อเทียบกับความสูง  ตั้งแตรอยละ  10  ขึ้นไป  จึงจดัวา 
                       เปนเดก็อวน 
________ 3.   โรคอวนในเดก็   เซลลไขมันในรางกายจะเพิ่มขึ้นเพียงขนาดของเซลล   ซ่ึงแตกตาง 
                       จากโรคอวนในผูใหญ  ที่เพิม่ขึ้นทั้งขนาดและจํานวนของเซลล 
________ 4.   สาเหตุของโรคอวนเกดิจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 
________ 5.   การรับประทานอาหารมากเกินไป เปนสาเหตุเพยีงอยางเดียวที่ทําใหเดก็เปนโรคอวน 
________ 6.   การดื่มน้ําหวาน  และน้ําอัดลมทุกวันไมมผีลตอเด็กที่อวน 
________ 7.   โรคอวนในเดก็สาเหตุหนึ่งเกิดจากการทํางานผิดปกติของตอมไรทอ  เชน  ตอม 
                       ไทรอยด    ตอมปตูอิตารีย 
________ 8.   ปจจัยทางพันธุกรรมไมมีผลกับการเกิดโรคอวนในเด็ก 
________ 9.   เด็กที่มีพอและแมอวนทั้งคูมโีอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคอวนไดใกลเคยีงกับเด็กที่ม ี
                       พอและแมน้ําหนักปกต ิ
________ 10. ถาตองการทราบวาเดก็อวนหรือไม  ใหนําคาน้ําหนกัตอสวนสูงของเดก็ไปเทยีบกับ 
                       กราฟการเจรญิเติบโตของเด็กไทย 
________ 11. เด็กที่มีคามาตรฐานน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง  มากกวา 1.5 เทาของสวนเบีย่งเบน 
                       มาตรฐาน (+ 1.5 S.D.)  แสดงวามีภาวะโภชนาการอวน 
________ 12. การประเมินภาวะอวนในเดก็  วิธีที่ดีที่สุด  คือ  การคํานวณหาคาดัชนีมวลกาย 
________ 13.  การวัดความหนาของไขมนัใตผิวหนังสามารถวินิจฉัยวาเดก็เปนโรคอวนได 
________ 14. เด็กที่อวนจะเติบโตเร็วกวาเด็กในวยัเดยีวกัน 
________ 15. เดก็ที่อวนมักมีความมั่นใจในตัวเองสูง  กลาแสดงออก  มีอารมณขัน 
________ 16. ผิวหนังบริเวณรอบคอหรือรักแร  ซ่ึงมีลักษณะเปนปนดาํหนาและขรุขระคลายขี้ไคล 
                       ในเดก็ที่อวนนั้น  เปนสัญญาณที่บงถึงความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน 
________ 17. เด็กอวนมักมปีญหาทางจิตใจมากกวาเดก็ปกต ิ
________ 18. เด็กผูหญิงที่อวน  จะมีประจาํเดือนเร็วขึน้กวาเดก็ที่มีน้ําหนักปกต ิ
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________ 19. เด็กปกติเมื่อโตเปนผูใหญ  มีโอกาสปวยดวยโรคตาง ๆ เชน  โรคเบาหวาน  โรค 
                       หัวใจ   โรคมะเร็ง  สูงกวาเดก็ที่อวน 
________ 20. เด็กที่เปนโรคอวน  มีโอกาสหยุดหายใจในขณะหลับได 
________ 21. เด็กอวนที่ตองการควบคุมน้ําหนักควรใชวธีิการอดอาหารมื้อใดมื้อหนึง่  โดยไม 
                       จําเปนตองมีการออกกําลังกายรวมดวย 
________ 22. การติดตามชั่งน้ําหนกัและวดัสวนสูงเดก็เปนระยะ  สามารถปองกันการเกิดโรคอวน 
                       ในเดก็ได 
________ 23. การใชวิธีการควบคุมอาหารเพียงอยางเดยีว  สามารถปองกันโรคอวนได 
________ 24. การจดบันทกึการรับประทานอาหารในแตละวันของเด็กโรคอวน  เปนแนวทางรกัษา 
                       โรคอวนในเดก็ 
________ 25. การรักษาโรคอวนในเดก็  จะใชการควบคมุน้ําหนกั  ใหน้ําหนกัขึ้นชา ๆ  แทนการ 
                       ลดน้ําหนกั 
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สวนที่  3  แบบสอบถามความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา 
คําอธิบาย      ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจความเชื่อตอภาวะอวนในเด็กของทาน      โปรดทํา 
เครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงกับระดบัความเชื่อตามความเปนจรงิที่สุดของทาน   โดยเลือก 
ตอบตามเกณฑตอไปนี ้
     มากที่สุด       หมายถึง    ทานมีความเชือ่ตามขอความนั้นอยูในระดบัมากที่สุด 
     มาก              หมายถึง    ทานมีความเชื่อตามขอความนั้นอยูในระดับมาก 
     ปานกลาง      หมายถึง    ทานมีความเชือ่ตามขอความนั้นอยูในระดบัปานกลาง 
     นอย              หมายถึง    ทานมีความเชื่อตามขอความนั้นอยูในระดับนอย 
     นอยที่สุด       หมายถึง    ทานมีความเชือ่ตามขอความนั้นอยูในระดบันอยที่สุด 
 

ระดับความเชือ่ 
ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1.   เด็กอวนเปนเด็กนารัก      
2.   เด็กอวนเปนเด็กที่มีสุขภาพดี  แข็งแรง      
3.   เด็กอวนมอีารมณดีกวาเด็กทั่ว ๆ ไป      
4.   เด็กอวนแสดงวาเปนเด็กมีฐานะดี  รํ่ารวย      
5.   เด็กอวน  คือ  เด็กที่มีสงาราศี      
6.   เด็กที่มีรูปรางอวน  คือ  เด็กที่กนิดีอยูด ี      
7.   เด็กอวนฉลาดกวาเด็กธรรมดาทั่วไป      
8.   เด็กอวนเปนเด็กเลี้ยงงาย        
9.   เด็กอวนมพีละกําลังมากกวาเด็กปกต ิ      
10. เด็กอวนเปนที่เอ็นดูของบุคคลอื่นมาก 
      กวาเด็กผอม 

     

11. เด็กอวนไมเปนไร  โตขึ้นก็หายอวนเอง      
12. เด็กอวนมกัทําอะไรเชื่องชา      
13. เด็กอวนมกัมีอุปสรรคในการทํางาน      
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สวนที่  4  แบบสอบถามการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
คําอธิบาย  ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพตนเองของทาน โปรดทํา
เครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติตามความเปนจริงมากที่สุดของทาน  โดย
เลือกตอบตามเกณฑตอไปนี ้
     ปฏิบัติเปนประจํา      หมายถึง   ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนัน้เปนประจํา  หรือทุกครั้ง 
     ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง   หมายถึง   ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนัน้เกือบทุกครั้ง 
     ปฏิบัติเปนบางครั้ง    หมายถึง   ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนัน้เปนบางครั้ง 
     ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง     หมายถึง   ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้นนาน ๆ คร้ัง 
     ไมเคยปฏิบตัิ             หมายถึง   ทานไมเคยมีการปฏิบัตกิิจกรรมตามขอความนั้น 
 

ระดับการปฏบิัติ 

การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา ปฏิบัติ 
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ 
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ 
เปน 

บางครั้ง 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

 

ดานการบริโภคอาหาร 
 

1.   ทานรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู ใน 
      แตละมื้อ 

     

2.   ทานดื่มนม  เชน  นมสด  นมถั่วเหลือง   
      อยางนอยวันละ 1 แกว 

     

3.   ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร 
      รสจัด  เชน  หวานจัด  เค็มจัด 

     

4.   ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทีม่ี 
     ไขมันมาก  พวกเนื้อสัตวติดมัน , อาหาร 
      ทอด , อาหารที่ปรุงดวยน้ํามันหม ู

     

5.   ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล      
6.   ทานรับประทานผักและผลไมสดทุกวนั      

 

ดานการออกกาํลังกาย 
 

7.   ทานออกกาํลังกาย  3 - 5 คร้ัง / สัปดาห 
      ครั้งละ 20 - 30 นาที  
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ระดับการปฏบิัติ 

การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา ปฏิบัติ 
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ 
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ 
เปน 

บางครั้ง 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

8.   ทานเลนกฬีาจนเหงื่อออก  รูสึกเหนื่อย   
      และหวัใจเตนแรงขึ้นกวาเดิม 

     

9.   ทานออกกาํลังกาย  เชน  การเดินเรว็  วิง่   
      เตนแอโรบิค ฯลฯ   โดยใชเวลาอยางนอย  
      30 นาที 

     

10. ทานอบอุนรางกายกอนและหลังการ 
      ออกกําลังกายเพื่อลดการบาดเจ็บของ 
      กลามเนื้อ 

     

11. ทานออกกาํลังกายตามความเหมาะสมของ 
      สภาพรางกายทานในปจจุบัน  ไมหกัโหม 
      เกินไป 

     

12. ทานมักออกกําลังกายในชวงแดดรมลมตก 
      อากาศไมรอนอบอาวเกนิไป 

     

ดานการใชระบบบริการทางสุขภาพ 
13. ทานไปตรวจสุขภาพตามที่แพทยนัดเปน 
      ประจํา 

     

14. ทานไปตรวจวัดความดันโลหิตตาม 
      กําหนด 

     

15. ทานไปตรวจหาปริมาณน้ําตาลในเลือด 
      ตามกําหนด 

     

16. เมื่อเจ็บปวยทานไปซื้อยาที่รานยามา 
      รับประทานเอง 

     

17. ทานขอคําปรึกษาแนะนาํทางสุขภาพ 
      ทุกครั้งเมื่อไปพบแพทย 

     

18. เมื่อเจ็บปวยทานปฏิบัติตามคําแนะนําของ 
      บุคลากรทางการแพทยอยางเครงครัด 
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สวนที่  5  แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียน 
                และครู 
คําอธิบาย  ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกดิ
โรคอวนในเดก็จากโรงเรียนและครูของทาน  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับระดบั
การไดรับการสนับสนุนตามความเปนจริงมากที่สุดของทาน  โดยเลือกตอบตามเกณฑตอไปนี ้
     มากที่สุด       หมายถึง    ทานไดรับการสนับสนุนตามขอความนั้นในระดับมากทีสุ่ด 
     มาก              หมายถึง    ทานไดรับการสนับสนุนตามขอความนั้นในระดับมาก 
     ปานกลาง      หมายถึง    ทานไดรับการสนับสนุนตามขอความนั้นในระดับปานกลาง 
     นอย              หมายถึง    ทานไดรับการสนับสนุนตามขอความนั้นในระดับนอย 
     นอยที่สุด       หมายถึง    ทานไดรับการสนับสนุนตามขอความนั้นในระดับนอยทีสุ่ด 
 

ระดับการไดรับการสนับสนุน การสนับสนุนในการปองกนั 
การเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1.   ทานไดรับรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
      ของบุตรจากทางโรงเรียน 

     

2.   ทานไดรับผลการชั่งน้ําหนักและสวนสงู 
      ของบุตรจากทางโรงเรียน 

     

3.   ทานไดรับการแนะนําในการปองกันการ 
      เกิดโรคอวนในเด็กจากครู 

     

4.   ทานไดรับโปสเตอร  แผนพับ  หรือคูมอื 
      ในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจาก 
      ทางโรงเรียน 

     

5.   โรงเรียนจดัอาหารและของวางที่มีผัก 
      และผลไมใหแกบุตรของทาน 

     

6.   โรงเรียนมีการควบคุมการจําหนาย 
      อาหารและเครื่องดื่มที่ไมเปนประโยชน   
      เชน  ขนมกรุบกรอบ  และน้ําอัดลม 

     

7.   โรงเรียนจดับริการน้ําเปลาที่สะอาดใหเด็ก 
      ไดดื่มอยางเพียงพอ 
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ระดับการไดรับการสนับสนุน การสนับสนุนในการปองกนั 
การเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
8.   โรงเรียนมีการรณรงคใหเด็กดื่มน้ําเปลา 
      แทนการดืม่น้ําหวาน  และน้ําอัดลม 

     

9.   โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมเพื่อกระตุนให 
      เด็กเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย 
      และเลนกฬีา   เชน  กีฬาสี   

     

10. โรงเรียนจดัชั่วโมงการทาํกิจกรรม 
      หรือช่ัวโมงพลศึกษาใหแกเด็ก 

     

11. โรงเรียนมีสนามเด็กเลน   และลานกฬีา 
      ใหเดก็เลน 

     

12. โรงเรียนจดัเตรียมอุปกรณกฬีาตาง ๆ ให 
      แกเดก็ 
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สวนที่  6  แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน 
คําอธิบาย  ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจการปฏิบัติกิจกรรมของทาน เพื่อปองกันการเกิดโรคอวน
ในเดก็ใหกับบตุรกอนวยัเรียน  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับระดบัการปฏิบัติตาม
ความเปนจริงมากที่สุดของทาน  โดยเลือกตอบตามเกณฑตอไปนี ้
     ปฏิบัติเปนประจํา      หมายถึง   ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนัน้เปนประจํา  หรือทุกครั้ง 
     ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง   หมายถึง   ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนัน้เกือบทุกครั้ง 
     ปฏิบัติเปนบางครั้ง    หมายถึง   ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนัน้เปนบางครั้ง 
     ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง     หมายถึง   ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้นนาน ๆ คร้ัง 
     ไมเคยปฏิบตัิ             หมายถึง   ทานไมเคยมีการปฏิบัตกิิจกรรมตามขอความนั้น 
 

ระดับการปฏบิัติ 

พฤติกรรมการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก ปฏิบัติ 
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ 
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ 
เปน 

บางครั้ง 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

ดานการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภค 
ท่ีถูกตอง 

 

1.   ทานจัดผักและผลไมสดใหบุตร 
      รับประทาน 

     

2.   ทานใหบุตรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหาร 
      ไขมันสูง  อาหารทอด  อาหารฟาทสฟดู 
      เชน  ไกทอด  พิซซา  แฮมเบอรเกอร 

     

3.   ทานใหบุตรหลีกเลี่ยงน้ําอัดลม  น้ําหวาน      
4.   ทานใหบุตรดื่มนมรสจืดหรือนมไขมันต่ํา 
      แทนนมรสหวาน   รสสตรอเบอรี่    
      รสช็อกโกแล็ค   

     

5.   ทานใหบุตรรับประทานอาหารมื้อละ   
      2 จานขึ้นไป  ตามแตบุตรตองการ 

     

6.   ทานใหบุตรรับประทานอาหารในปริมาณ 
     ใกลเคียงกนัทุกมื้อ   ไมหนักไปมื้อใด 
      มื้อหนึ่ง 
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ระดับการปฏบิัติ 

พฤติกรรมการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก ปฏิบัติ 
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ 
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ 
เปน 

บางครั้ง 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

7.   ทานเตือนใหบุตรเคี้ยวอาหารใหละเอียด 
      กอนกลืน 

     

8.   ทานใหบุตรหลีกเลี่ยงการรับประทาน 
      อาหารหรือขนมในขณะดูโทรทัศน 

     

9.   ทานฝกนสัิยใหบุตรรับประทานอาหาร 
      เปนเวลา  ไมรับประทานจุบจิบ 

     

10. ทานสั่งสอนบุตรใหมีความรู   และม ี
      บริโภคนิสัยที่ถูกตอง 

     

11. ทานกลาวคําชมเชยบุตรเมื่อบุตรหลีกเลี่ยง 
      การกินอาหารที่ใหพลังงานสูง   เชน   
      น้ําอัดลม  ขนมหวาน   

     

 

ดานการสงเสริมการใชพลังงาน 
ในชีวติประจําวันใหมากขึ้น 

 

12. ในวนัหยุดทานพาบุตรไปสถานที่ที่ทํา      
      กิจกรรมตาง ๆ เชน  ลานกีฬา  สระวายน้ํา 
      สนามเด็กเลน  เพื่อใหบุตรวิ่งเลน  และ 
      ออกกําลังกาย 

     

13. ทานใหบุตรเดินเลนหลังอาหารเย็นแทน 
      การนั่งหรอืนอนดูโทรทศัน 

     

14. ทานใหบุตรชวยทํางานบานเล็ก ๆ นอย ๆ  
      เชน  รดน้าํตนไม  พาสัตวเล้ียงไปเดินเลน 

     

15. ทานใหบุตรใชเวลาวางทาํกิจกรรมที่นั่ง 
      หรือนอนติดตอกันหลายช่ัวโมง  เชน  ดู 
      โทรทัศน  เลนเกมคอมพวิเตอร   อาน   
      หนังสือการตูน   
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ระดับการปฏบิัติ 

พฤติกรรมการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก ปฏิบัติ 
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ 
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ 
เปน 

บางครั้ง 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

16. ทานชักชวนบุตรออกกําลังกายรวมกนั      
17. ทานใหบุตรออกกําลังกายอยางนอย 
      สัปดาหละ 3 วัน  คร้ังละ 20 - 30 นาท ี

     

18. ทานแนะนําการเลนกฬีา  กฎกติกาในการ    
      เลน  ใหแกบุตร 

     

19. ทานจัดหาอุปกรณการกฬีาตาง ๆ มาให 
      บุตรเลน 

     

20. ทานจัดสถานที่ในบานใหสามารถเลนกีฬา 
      หรือออกกาํลังกายได 

     

21. ทานกลาวคําชมเชยบุตรเมื่อบุตรสามารถ 
      ออกกําลังกายไดสําเร็จ 

     

22. ทานฝกวินยัใหบตุรรูจักแบงเวลา  มีการ 
      ออกกําลังกาย  การพกัผอน  การชวยงาน 
      บาน  และทํากิจกรรมรวมกัน 

     

 

ดานการตรวจสุขภาพ 
 

23. ทานพาบุตรไปตรวจสุขภาพตามทีแ่พทย 
      นัดเปนประจํา 

     

24. ทานพาบุตรไปตรวจสุขภาพเหงือกและ 
      ฟนตามกําหนด 

     

25. ทานพาบุตรไปตรวจดูความเจริญเติบโต 
      ตามขั้นพฒันาการและวฒุิภาวะตาม 
      กําหนด 

     

26. ทานพาบุตรไปรับวัคซีนตามกําหนด 
      ทุกครั้ง 
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ระดับการปฏบิัติ 

พฤติกรรมการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก ปฏิบัติ 
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ 
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ 
เปน 

บางครั้ง 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

27. ทานนําสมุดบันทึกสุขภาพของบุตรไป 
      ดวยทุกครัง้เมื่อพาบุตรไปพบแพทย 

     

28. ทานขอคําปรึกษาแนะนาํทางสุขภาพของ 
      บุตรทุกครั้งเมื่อพาบุตรไปพบแพทย 

     

29. เมื่อบุตรเจบ็ปวย  ทานปฏิบัติตอบุตรตาม 
      คําแนะนําของบุคลากรทางการแพทยอยาง 
      เครงครัด 

     

30. ทานติดตามชั่งน้ําหนกัและวัดสวนสูงบุตร 
      เปนระยะ 

     

31. ทานนําคาน้ําหนกัตอสวนสูงของบุตรมา 
     เทียบกับกราฟการเจริญเตบิโตของเด็กไทย 
     เพื่อดูการเจริญเติบโตของบุตรเปนระยะ 

     

32. เมื่อพบวาบุตรอวนขึ้น  ทานจะควบคมุ 
      อาหาร   และเพิ่มการออกกําลังกายให 
      แกบุตร 

     

33. เมื่อพบวาบุตรมีน้ําหนกัตัวขึ้นเรว็กวาปกต ิ
      ทานจะนําบุตรไปพบแพทย 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคอวนในเด็กของมารดา 
 
       แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเด็กของมารดา  ทดสอบหาคาความเชือ่มั่นโดย
วิธีใชสูตร  KR20  ของคูเดอร-ริคชาดสัน (Kuder-Richardson’s  Method)  ดังนี ้
 
                   สูตร   KR20         rtt   =           n                         1  -    ∑ pq 
                                                                           n – 1                                 St

2 

                    
  n          หมายถึง   จํานวนขอ 

                              p          หมายถึง   สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
                              q          หมายถึง   สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ   =  1- p 
                              St

2        หมายถึง   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
                   โดย                    St

2    =      ∑ X2                 ∑ X     2 

                                                         N                     N 
 
                   แทนคาในสูตร    St

2    =       8,273             482    2                                                             
                                                                             30                 30 
               =       17.84 
 
               ∑ pq     =       5.54 
 
                               KR20          rtt   =            25               1  -     5.54 
                                                                               25 - 1                     17.84 
 
                =      (1.04)(0.69) 
                                                                             

                =       0.7176 
 
 
 

× 

 - 

 - 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความเชือ่ตอภาวะอวนในเด็กของมารดา 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

                             Scale                     Scale               Corrected 
                            Mean                  Variance                Item-               Alpha 
                            if Item                   if Item                  Total              if Item 
                          Deleted                  Deleted             Correlation        Deleted 
 

B1                     32.1000                 42.2310                 .4357               .8046 
B2                     32.9667                 41.0678                 .4495               .8025 
B3                     32.6333                 40.9299                 .3811               .8076 
B4                     33.3333                 41.4023                 .3903               .8066 
B5                     33.1333                 41.0851                 .4604               .8018 
B6                     32.5000                 37.0862                 .5893               .7892 
B7                     33.1667                 38.9023                 .6575               .7872 
B8                     32.3333                 39.7471                 .4702               .8004 
B9                     32.6333                 40.3782                 .5428               .7963 
B10                   32.3333                 38.9885                 .4913               .7986 
B11                   32.3333                 39.7471                 .4702               .8004 
REB12              33.1667                40.6264                  .3083               .8167 
REB13              32.9667                40.4471                  .3406               .8129 
 
Reliability Coefficients 
 

N of Cases    =   30.0                    N of Items   =   13 
 

Alpha    =    .8145 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

                              Scale                    Scale                Corrected 
                             Mean                  Variance                Item-              Alpha 
                            if Item                   if Item                 Total              if Item 
                           Deleted                 Deleted             Correlation        Deleted 
 

C1                     49.3333                128.0230               .5523               .8943 
C2                     49.6333                128.4471               .4743               .8975 
C3                     49.8000                124.9931               .6895               .8897 
C4                     49.7667                139.1506               .2145               .9028 
REC5                48.8333                133.6609               .3499               .9007 
C6                     49.6000                137.9724               .3509               .8994 
C7                     50.5333                129.7057               .6209               .8925 
C8                     50.2333                135.2195               .2642               .9041 
C9                     50.9667                129.7575               .7560               .8903 
C10                   50.8333                126.2126               .6470               .8912 
C11                   50.4000                127.6966               .7136               .8899 
C12                   50.0667                124.4782               .7107               .8890 
C13                   50.5000                123.9138               .7146               .8888 
C14                   50.6000                127.2138               .6927               .8902 
C15                   50.8333                120.5575               .7420               .8874 
REC16              49.0333                134.4471               .3428               .9006 
C17                   49.9000                126.8517               .6183               .8921 
C18                   49.0000                132.8276               .4670               .8967 
 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases    =    30.0                    N of Items   =  18 
 

Alpha   =    .8998 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม   
การไดรับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 

 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

                              Scale                    Scale               Corrected 
                              Mean                Variance                Item-              Alpha 
                             if Item                  if Item                 Total              if Item 
                            Deleted                Deleted            Correlation        Deleted 
 

D1                      41.8333                52.0057                .6121              .8880 
D2                      41.7333                50.8920                .6240              .8877 
D3                      42.5333                50.7402                .6803              .8841 
D4                      42.7333                49.9264                .6478              .8867 
D5                      41.4000                50.6621                .7509              .8803 
D6                      41.7667                54.1161                .3967              .9019 
D7                      41.2667                51.1678                .7078              .8826 
D8                      41.2333                53.9782                .5615              .8904 
D9                      40.9667                53.0678                .7336              .8831 
D10                    41.1000                54.6448                .6276              .8880 
D11                    40.7667                56.2540                .6657              .8892 
D12                    40.9667                56.5161                .5367              .8923 
 
Reliability Coefficients 
 

N of Cases     =     30.0                    N of Items   =   12 
 

Alpha   =    .8963 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม   
พฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวัยเรียน 

  
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

                             Scale                     Scale              Corrected 
                            Mean                   Variance               Item-             Alpha 
                            if Item                    if Item                Total             if Item 
                           Deleted                  Deleted           Correlation        Deleted 
 
E1                     106.5333                382.3954               .5784             .9313 
E2                     106.7667                385.6333               .4279             .9327 
E3                     107.1667                381.2471               .6155             .9310 
E4                     106.7333                370.6851               .6487             .9302 
REE5                106.3667                393.7575               .2776             .9339 
E6                     106.7000                380.2862               .5859             .9311 
E7                     107.0333                379.4816               .4885             .9322 
E8                     106.8333                377.7299               .5305             .9317 
E9                     106.7333                370.7540               .6176             .9306 
E10                   106.3000                380.0103               .5842             .9311 
E11                   106.4333                381.7713               .4668             .9324 
E12                   106.9667                381.5506               .4222             .9330 
E13                   107.4333                381.5644               .5633             .9314 
E14                   106.7667                383.0126               .3974             .9333 
REE15              106.4667                393.4989               .3111             .9336 
E16                   107.3667                378.7230               .6841             .9303 
E17                   107.7333                384.4092               .6515             .9311 
E18                   107.0333                381.7575               .5320             .9316 
E19                   107.3667                381.6885               .6263             .9309 
E20                   107.7333                374.6161               .6908             .9300 
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                             Scale                     Scale              Corrected 
                            Mean                   Variance               Item-             Alpha 
                            if Item                    if Item                Total             if Item 
                           Deleted                  Deleted           Correlation        Deleted 
 
E21                   106.0667                376.1333               .6233             .9306 
E22                   106.5000                368.1207               .6743             .9299 
E23                   106.8000                387.3379               .2827             .9349 
E24                   107.2667                370.4092               .5415             .9319 
E25                   107.3000                370.0793               .6542             .9302 
E26                   106.9333                388.7540               .2755             .9348 
E27                   105.7667                389.7713               .4073             .9328 
E28                   105.9333                381.7885               .5752             .9313 
E29                   105.6667                383.7471               .5923             .9313 
E30                   106.3667                375.5506               .6044             .9308 
E31                   107.5667                376.3920               .7532             .9297 
E32                   106.9333                375.8575               .6022             .9308 
E33                   106.7000                376.0103               .4969             .9323 
 
Reliability Coefficients 
 

N of Cases   =   30.0                    N of Items  =   33 
 

Alpha    =    .9336 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคาระดับรายขอของแบบสอบถาม 
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ตารางที่  23   แสดงผลการวเิคราะหจํานวน  รอยละ  รายขอของความรูเกี่ยวกับโรคอวนในเดก็ของ 
                      มารดา 
 

ผูที่ตอบถูก ผูที่ตอบผิด ขอคําถาม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. โรคอวนในเด็ก  หมายถึง  การที่เด็กมีปริมาณไขมันใน 
    รางกายสูงกวาปกติ  เมื่อเทยีบกับน้ําหนกัเด็กมาตรฐาน  
    ของเด็กที่มอีายุและสวนสูงเดียวกัน 

269 96.1 11 3.9 

2.  เด็กที่มีน้ําหนักมากกวาปกติ  เมื่อเทียบกับความสูง   
     ตั้งแตรอยละ  10  ขึ้นไป  จึงจัดวาเปนเดก็อวน 

58 20.7 222 79.3 

3. โรคอวนในเด็ก   เซลลไขมันในรางกายจะเพิ่มขึน้เพยีง 
     ขนาดของเซลล   ซ่ึงแตกตางจากโรคอวนในผูใหญที ่
     เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและจํานวนของเซลล 

88 31.4 192 68.6 

4. สาเหตุของโรคอวนเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 158 56.4 122 43.6 
5.  การรับประทานอาหารมากเกินไป เปนสาเหตุเพียง 
     อยางเดยีวที่ทําใหเด็กเปนโรคอวน 

200 71.4 80 28.6 

6.  การดื่มน้ําหวาน   และน้าํอัดลมทุกวันไมมีผลตอเด็ก 
     ที่อวน 

233 83.2 47 16.8 

7.  โรคอวนในเด็กสาเหตุหนึ่งเกิดจากการทํางานผิดปกต ิ
     ของตอมไรทอ  เชน  ตอมไทรอยด    ตอมปตูอิตารีย 

115 41.1 165 58.9 

8. ปจจัยทางพนัธุกรรมไมมีผลกับการเกิดโรคอวนในเดก็ 160 57.1 120 42.9 
9.  เด็กที่มีพอและแมอวนทัง้คูมีโอกาสเสี่ยงตอการเปน 
    โรคอวนไดใกลเคียงกับเดก็ที่มีพอและแมน้ําหนกัปกติ

87 31.1 193 68.9 

10. ถาตองการทราบวาเด็กอวนหรือไม  ใหนําคาน้ําหนกั 
      ตอสวนสูงของเด็กไปเทยีบกับกราฟการเจริญเติบโต 
      ของเด็กไทย 

266 95.0 14 5.0 

11. เด็กที่มีคามาตรฐานน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง  มาก 
      กวา 1.5 เทาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (+ 1.5 S.D.)   
      แสดงวามภีาวะโภชนาการอวน 

69 24.6 211 75.4 
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ตารางที่  23  (ตอ) 
 

ผูตอบถูก ผูตอบผิด ขอคําถาม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

12. การประเมนิภาวะอวนในเด็ก  วิธีที่ดีทีสุ่ด  คือ  การ 
      คํานวณหาคาดัชนีมวลกาย 

90 32.1 190 67.9 

13.  การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังสามารถ 
      วินิจฉยัวาเด็กเปนโรคอวนได 

172 61.4 108 38.6 

14. เด็กที่อวนจะเติบโตเรว็กวาเดก็ในวยัเดยีวกัน 201 71.8 79 28.2 
15. เด็กที่อวนมักมีความมั่นใจในตัวเองสูง    
      กลาแสดงออก  มีอารมณขัน 

189 67.5 91 32.5 

16. ผิวหนังบรเิวณรอบคอหรือรักแร  ซ่ึงมีลักษณะเปน 
      ปนดําหนาและขรุขระคลายขี้ไคลในเดก็ที่อวนนั้น   
      เปนสัญญาณที่บงถึงความเสี่ยงตอการเกิดโรค 
      เบาหวาน 

143 51.1 137 48.9 

17. เด็กอวนมกัมีปญหาทางจิตใจมากกวาเด็กปกต ิ 161 57.5 119 42.5 
18. เด็กผูหญิงที่อวน  จะมีประจําเดือนเร็วข้ึนกวาเด็กที่ม ี
      น้ําหนกัปกต ิ

158 56.4 122 43.6 

19. เด็กปกตเิมือ่โตเปนผูใหญมีโอกาสปวยดวยโรคตางๆ  
      เชน  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ   โรคมะเร็ง  สูงกวา 
      เด็กที่อวน 

214 76.4 66 23.6 

20. เด็กที่เปนโรคอวน   มีโอกาสหยุดหายใจในขณะ 
      หลับได 

192 68.6 88 31.4 

21. เด็กอวนทีต่องการควบคมุน้ําหนกัควรใชวิธีการอด 
      อาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง  โดยไมจําเปนตองมีการ 
      ออกกําลังกายรวมดวย 

234 83.6 46 16.4 

22. การติดตามชั่งน้ําหนกัและวัดสวนสูงเด็กเปนระยะ   
      สามารถปองกันการเกิดโรคอวนในเดก็ได 

238 85.0 42 15.0 

23. การใชวิธีการควบคุมอาหารเพียงอยางเดียว  สามารถ 
      ปองกันโรคอวนได 

199 71.1 81 28.9 
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ตารางที่  23  (ตอ) 
 

ผูตอบถูก ผูตอบผิด ขอคําถาม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

24. การจดบันทึกการรับประทานอาหารในแตละวนัของ 
      เด็กโรคอวน  เปนแนวทางรักษาโรคอวนในเด็ก 

220 78.6 60 21.4 

25. การรักษาโรคอวนในเด็ก  จะใชการควบคุมน้ําหนกั   
      ใหน้ําหนักขึ้นชา ๆ  แทนการลดน้ําหนกั 

179 63.9 101 36.1 

 
ตารางที่  24   แสดงผลการวเิคราะหคาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและคาระดับรายขอของความ 
                      เชื่อตอภาวะอวนในเด็กของมารดา 
 

ความเชื่อตอภาวะอวนในเดก็ของมารดา x  S.D. คาระดับ 
1.   เด็กอวนเปนเด็กนารัก 3.26 .779 ปานกลาง 
2.   เด็กอวนเปนเด็กที่มีสุขภาพดี  แข็งแรง 2.42 .932 นอย 
3.   เด็กอวนมอีารมณดีกวาเด็กทั่ว ๆ ไป 2.88 .955 ปานกลาง 
4.   เด็กอวนแสดงวาเปนเด็กมีฐานะดี  รํ่ารวย 2.27 .985 นอย 
5.   เด็กอวน  คือ  เด็กที่มีสงาราศี 2.26 .932 นอย 
6.   เด็กที่มีรูปรางอวน  คือ  เด็กที่กนิดีอยูด ี 2.91 1.033 ปานกลาง 
7.   เด็กอวนฉลาดกวาเด็กธรรมดาทั่วไป 2.47 .942 นอย 
8.   เด็กอวนเปนเด็กเลี้ยงงาย   2.78 1.059 ปานกลาง 
9.   เด็กอวนมพีละกําลังมากกวาเด็กปกต ิ 2.84 1.012 ปานกลาง 
10. เด็กอวนเปนที่เอ็นดูของบุคคลอื่นมากกวาเด็กผอม 3.30 1.013 ปานกลาง 
11. เด็กอวนไมเปนไร  โตขึ้นก็หายอวนเอง 2.41 1.016 นอย 
12. เด็กอวนมกัทําอะไรเชื่องชา 2.47 1.116 นอย 
13. เด็กอวนมกัมีอุปสรรคในการทํางาน 2.40 1.083 นอย 
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ตารางที่  25   แสดงผลการวเิคราะหคาเฉลีย่   สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและคาระดับรายขอของการ 
                      สงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา 
 

การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา x  S.D. คาระดับ 
 

ดานการบริโภคอาหาร 
 

1.   ทานรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู ในแตละมื้อ 

 

 
 

3.22 

 

 
 

.890 

 

 
 

ปานกลาง 
2.   ทานดื่มนม  เชน  นมสด  นมถั่วเหลือง    
      อยางนอยวันละ 1 แกว 

3.03 1.192 ปานกลาง 

3.   ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด   เชน   
      หวานจัด  เค็มจัด 

3.16 1.137 ปานกลาง 

4.   ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทีม่ีไขมันมาก   
      พวกเนื้อสัตวติดมนั , อาหารทอด , อาหารที่ปรุงดวย 
      น้ํามันหม ู

3.14 1.103 ปานกลาง 

5.   ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 4.34 .930 มาก 
6.   ทานรับประทานผักและผลไมสดทุกวนั 3.78 .996 มาก 

ดานการออกกาํลังกาย 
7.   ทานออกกาํลังกาย  3 - 5 คร้ัง / สัปดาห 
      ครั้งละ 20 - 30 นาที  

 
2.43 

 
1.069 

 
นอย 

8.   ทานเลนกฬีาจนเหงื่อออก  รูสึกเหนื่อย   
      และหวัใจเตนแรงขึ้นกวาเดิม 

2.63 1.112 ปานกลาง 

9.   ทานออกกาํลังกาย  เชน  การเดินเรว็  วิง่  เตนแอโรบคิ    
     โดยใชเวลาอยางนอย  30 นาที 

2.29 1.044 นอย 

10. ทานอบอุนรางกายกอนและหลังการออกกําลังกายเพือ่ 
      ลดการบาดเจ็บของกลามเนื้อ 

2.14 1.110 นอย 

11. ทานออกกาํลังกายตามความเหมาะสมของสภาพ 
      รางกายทานในปจจุบัน  ไมหักโหมเกนิไป 

2.84 1.291 ปานกลาง 

12. ทานมักออกกําลังกายในชวงแดดรมลมตก 
      อากาศไมรอนอบอาวเกนิไป 

2.94 1.352 ปานกลาง 
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ตารางที่  25  (ตอ) 
 

การสงเสริมสุขภาพตนเองของมารดา x  S.D. คาระดับ 
ดานการใชระบบบริการทางสุขภาพ 

13. ทานไปตรวจสุขภาพตามที่แพทยนัดเปนประจํา 
 

2.87 
 

1.472 
 

ปานกลาง 
14. ทานไปตรวจวัดความดันโลหิตตามกําหนด 2.69 1.398 ปานกลาง 
15. ทานไปตรวจหาปริมาณน้ําตาลในเลือดตามกําหนด 2.25 1.363 นอย 
16. เมื่อเจ็บปวยทานไปซื้อยาที่รานยามารับประทานเอง 3.12 1.125 ปานกลาง 
17. ทานขอคําปรึกษาแนะนาํทางสุขภาพทกุครั้ง 
      เมื่อไปพบแพทย 

3.18 1.272 ปานกลาง 

18. เมื่อเจ็บปวยทานปฏิบัติตามคําแนะนําของ 
      บุคลากรทางการแพทยอยางเครงครัด 

3.98 1.003 มาก 

 
ตารางที่  26   แสดงผลการวเิคราะหคาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและคาระดับรายขอของการได 
                      รับการสนับสนุนในการปองกันการเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 
 

การสนับสนุนในการปองกนั 
การเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 

x  S.D. คาระดับ 

1.   ทานไดรับรายงานผลการตรวจสุขภาพของบุตร 
      จากทางโรงเรียน 

3.49 .991 ปานกลาง 

2.   ทานไดรับผลการชั่งน้ําหนักและสวนสงูของบุตร 
      จากทางโรงเรียน 

3.64 1.009 มาก 

3.   ทานไดรับการแนะนําในการปองกันการเกิดโรคอวน 
      ในเดก็จากครู 

2.92 1.083 ปานกลาง 

4.   ทานไดรับโปสเตอร  แผนพับ  หรือคูมอืในการปองกนั 
      การเกิดโรคอวนในเดก็จากทางโรงเรียน 

2.55 1.141 ปานกลาง 

5.   โรงเรียนจดัอาหารและของวางที่มีผักและผลไม 
      ใหแกบุตรของทาน 

3.78 .931 มาก 

6.   โรงเรียนมีการควบคุมการจําหนายอาหารและเครื่องดืม่ 
      ที่ไมเปนประโยชน เชน  ขนมกรุบกรอบ  และน้ําอัดลม

3.18 1.299 ปานกลาง 
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ตารางที่  26  (ตอ) 
 

การสนับสนุนในการปองกนั 
การเกิดโรคอวนในเด็กจากโรงเรียนและครู 

x  S.D. คาระดับ 

7.   โรงเรียนจดับริการน้ําเปลาที่สะอาดใหเด็กไดดื่ม 
      อยางเพียงพอ 

3.97 .941 มาก 

8.   โรงเรียนมีการรณรงคใหเด็กดื่มน้ําเปลา  แทนการดื่ม 
      น้ําหวาน  และน้ําอัดลม 

3.96 .990 มาก 

9.   โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมเพื่อกระตุนใหเด็กเห็นความ 
      สําคัญของการออกกําลังกายและเลนกฬีา   เชน  กีฬาสี   

4.29 .797 มาก 

10. โรงเรียนจดัชั่วโมงการทาํกิจกรรมหรือชั่วโมงพลศึกษา 
      ใหแกเดก็ 

4.09 .824 มาก 

11. โรงเรียนมีสนามเด็กเลน   และลานกฬีาใหเดก็เลน 4.18 .850 มาก 
12. โรงเรียนจดัเตรียมอุปกรณกฬีาตาง ๆ ใหแกเด็ก 4.04 .877 มาก 

 
ตารางที่  27   แสดงผลการวเิคราะหคาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและคาระดับรายขอของ 
                      พฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็กกอนวยัเรียน 
 

พฤติกรรมการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก x  S.D. คาระดับ 
ดานการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตอง 

 

1.   ทานจัดผักและผลไมสดใหบุตรรับประทาน 
 
 

3.73 
 
 

.921 
 
 

มาก 
2.   ทานใหบุตรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารไขมันสูง   
      อาหารทอด  อาหารฟาทสฟูด  เชน  ไกทอด  พิซซา   
      แฮมเบอรเกอร 

3.20 .938 ปานกลาง 

3.   ทานใหบุตรหลีกเลี่ยงน้ําอัดลม  น้ําหวาน 3.27 .975 ปานกลาง 
4.   ทานใหบุตรดื่มนมรสจืดหรือนมไขมันต่ํา  แทนนม 
      รสหวาน   รสสตรอเบอรี่   รสช็อกโกแล็ค   

3.53 1.132 มาก 

5.   ทานใหบุตรรับประทานอาหารมื้อละ  2 จานขึ้นไป   
      ตามแตบุตรตองการ 

3.33 1.206 ปานกลาง 
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ตารางที่  27  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก x  S.D. คาระดับ 
6.   ทานใหบุตรรับประทานอาหารในปริมาณใกลเคยีงกนั 
      ทุกมื้อ   ไมหนักไปมื้อใดมื้อหนึ่ง 

3.67 1.084 มาก 

7.   ทานเตือนใหบุตรเคี้ยวอาหารใหละเอียดกอนกลืน 4.12 1.076 มาก 
8.   ทานใหบุตรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือขนม 
      ในขณะดูโทรทัศน 

3.32 1.144 ปานกลาง 

9.   ทานฝกนสัิยใหบุตรรับประทานอาหารเปนเวลา   
      ไมรับประทานจุบจิบ 

3.52 1.167 มาก 

10.ทานสั่งสอนบุตรใหมีความรูและมีบริโภคนิสัยที่ถูกตอง 3.85 1.031 มาก 
11. ทานกลาวคําชมเชยบุตรเมื่อบุตรหลีกเลี่ยงการกนิ 
      อาหารที่ใหพลังงานสูง   เชน  น้ําอัดลม  ขนมหวาน   

3.59 1.164 มาก 

ดานการสงเสริมการใชพลังงาน 
ในชีวิตประจําวันใหมากขึน้ 

12. ในวนัหยุดทานพาบุตรไปสถานที่ที่ทํากิจกรรมตาง ๆ  
      เชน  ลานกีฬา  สระวายน้ํา  สนามเด็กเลน  เพื่อใหบุตร 
      วิ่งเลน  และออกกําลังกาย 

 
 

3.12 

 
 

1.093 

 
 

ปานกลาง 

13. ทานใหบุตรเดินเลนหลังอาหารเย็นแทนการนั่งหรือ 
      นอนดูโทรทัศน 

3.26 1.194 ปานกลาง 

14. ทานใหบุตรชวยทํางานบานเล็ก ๆ นอย ๆ  เชน  รดน้ํา 
      ตนไม  พาสัตวเล้ียงไปเดนิเลน 

3.47 1.176 ปานกลาง 

15. ทานใหบุตรใชเวลาวางทาํกิจกรรมที่นั่งหรือนอนติดตอ 
      กันหลายชัว่โมง  เชน  ดโูทรทัศน  เลนเกมคอมพิวเตอร  
      อานหนังสือการตูน   

3.12 1.172 ปานกลาง 

16. ทานชักชวนบุตรออกกําลังกายรวมกนั 3.08 1.060 ปานกลาง 
17. ทานใหบุตรออกกําลังกายอยางนอย  สัปดาหละ 3 วัน   
      ครั้งละ 20 - 30 นาท ี

2.68 1.056 ปานกลาง 

18. ทานแนะนําการเลนกฬีา กฎกติกาในการเลนใหแกบุตร 2.97 1.154 ปานกลาง 
19. ทานจัดหาอุปกรณการกฬีาตาง ๆ มาใหบุตรเลน 3.09 1.129 ปานกลาง 
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ตารางที่  27  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการปองกันการเกดิโรคอวนในเด็ก x  S.D. คาระดับ 
20. ทานจัดสถานที่ในบานใหสามารถเลนกีฬา 
      หรือออกกาํลังกายได 

2.93 1.294 ปานกลาง 

21. ทานกลาวคําชมเชยบุตรเมื่อบุตรสามารถออกกําลังกาย 
      ไดสําเร็จ 

3.60 1.178 มาก 

22. ทานฝกวินยัใหบตุรรูจักแบงเวลา  มีการออกกําลังกาย   
      การพักผอน  การชวยงานบาน  และทาํกิจกรรมรวมกัน 

3.60 1.132 มาก 

ดานการตรวจสุขภาพ 
23. ทานพาบุตรไปตรวจสุขภาพตามทีแ่พทยนัดเปนประจํา 

 
3.64 

 
1.379 

 
มาก 

24. ทานพาบุตรไปตรวจสุขภาพเหงือกและฟนตามกําหนด 2.93 1.312 ปานกลาง 
25. ทานพาบุตรไปตรวจดูความเจริญเติบโตตามขั้น 
      พัฒนาการและวุฒภิาวะตามกําหนด 

2.93 1.303 ปานกลาง 

26. ทานพาบุตรไปรับวัคซีนตามกําหนดทกุครั้ง 4.60 .787 มากที่สุด 
27. ทานนําสมุดบันทึกสุขภาพของบุตรไปดวยทุกครั้ง 
      เมื่อพาบุตรไปพบแพทย 

4.23 1.113 มาก 

28. ทานขอคําปรึกษาแนะนาํทางสุขภาพของบุตรทุกครั้ง 
      เมื่อพาบุตรไปพบแพทย 

4.06 1.069 มาก 

29. เมื่อบุตรเจบ็ปวย  ทานปฏิบัติตอบุตรตามคําแนะนําของ
      บุคลากรทางการแพทยอยางเครงครัด 

4.51 .803 มากที่สุด 

30. ทานติดตามชั่งน้ําหนกัและวัดสวนสูงบุตรเปนระยะ 3.66 1.111 มาก 
31. ทานนําคาน้ําหนกัตอสวนสูงของบุตรมาเทียบกับกราฟ 
      การเจริญเติบโตของเด็กไทยเพื่อดูการเจริญเติบโตของ 
      บุตรเปนระยะ 

2.96 1.232 ปานกลาง 

32. เมื่อพบวาบุตรอวนขึ้น  ทานจะควบคมุอาหาร   และ 
      เพิ่มการออกกําลังกายใหแกบุตร 

3.36 1.171 ปานกลาง 

33. เมื่อพบวาบุตรมีน้ําหนกัตัวขึ้นเรว็กวาปกต ิ
      ทานจะนําบุตรไปพบแพทย 

2.83 1.432 ปานกลาง 
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