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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 160 คน ใชการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา นักเรียนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 71.3 ( =115.34, 

S.D.=25.478) และนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.5 ( =201.88, S.D.=26.405) 

ผลจากการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ และสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนตอไป 
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Abstract 

This study is a descriptive research. With the objective To study health literacy and food 

consumption behavior of school students grade 4-6. Nong Sano Sub-district, Sam Ngam District, Phichit 

Province. Sample group is 160 students grade 4-6 used random sampling. The tools were questionnaires. Data 

were analysis by descriptive statistics such as frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. 

The results of the study showed that most of the students had a moderate level of health Literacy, 

Accounted for 71.3 percent ( =115.34, S.D.= 25.478). And the students had a moderate level food 

consumption behavior, Accounted for 67.5 percent ( =201.88, S.D.=26.405). The results of this research can 

be used as a basis for developing health literacy. And further promote the food consumption behavior of 

students. 

Keywords: Health Literacy, Food Consumption Behavior 

1. บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ซึ่งพบภาวะเตี้ย ภาวะอวน ภาวะผอม และภาวะ

ซีด ทั้งนี้ภาวะเต้ีย มีสาเหตุมาจากการขาดอาหารเร้ือรัง ทําใหเด็กเตี้ย แคระแกร็น ภูมิตานทานโรคต่ํา เจ็บปวยบอย และมี
สติปญญาต่ํา แตกตางจากปญหาภาวะอวนที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มากเกินความตองการของรางกาย 
มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ มีผลนําไปสูการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable Chronic Diseases : NCDs) 

เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโปงพอง โรคมะเร็ง โรคอวนลงพุง และโรคอัม
พฤกษ-อัมพาต (ณิชากร ศรีเพชรดี, อาทิตย เคนมี และอนุชิต นิ่มตลุง, 2562)  

อุบัติการณของโรคอวนกําลังเปนปญหาที่ขยายวงมากข้ึน ในงานวิจัยขององคการอนามัยโลก (WHO) ในป ค.ศ. 2011 ที่
มีการสํารวจสถานการณความอวนในประเทศไทยเทียบเคียงกับประชากรเพ่ือนบานในกลุมอาเ ซียน พบวา ประชากรในประเทศ
ไทยมีคาเฉลี่ย BMI ≥ 25 อยูที่ 32.2 เปอรเซ็นต สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน (ณิชากร ศรีเพชรดี , อาทิตย เคนมี และอนุชิต 
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นิ่มตลุง, 2560) ซึ่งมีแนวโนมโรคอวนในเด็กและวัยรุนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 17 คือ เกือบ 13 ลานคนทั่วประเทศ เชนเดียวกับความชุก
ของภาวะนํ้าหนักเกินและอวน ในเด็กวัยเรียนมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ จากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกายคร้ังที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบวา มีความชุกของภาวะนํ้าหนักเกินและอวนในเด็ก รอยละ 9.7 และจากการเฝาระวังและ
ติดตามภาวะอาหารและ โภชนาการในป พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา เด็กวัยเรียนเปนโรคอวนรอยละ 
13.7 และรอยละ 17.0 ในป พ.ศ. 2554 และจากการสํารวจโภชนาการเด็กไทยพบวา เด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ชอนโตะ ทั้งที่ควร
กินไมต่ํากวาวันละ 12 ชอนโตะ กินขนมกรุบกรอบและเครื่อง ด่ืมรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงรอยละ 67.4 สงผลให
เด็กไทยมีปญหาภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ , 2562) จากการสํารวจ
ภาวะโภชนาการของนักเรียน (ป.1-ม.3) ในปการศึกษา 2562 เทอม 1 ในเขตโรงเรียนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร พบเด็กที่มีภาวะนํ้าหนักเกินและอวน รอยละ 19.89 ซึ่งเกินเกณฑของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีกําหนดใหมีเด็กน้ําหนักเกินและอวนไมเกินรอยละ 10 (Sanisa, T. & Tanchanok, K., 2018) 

สาเหตุของภาวะนํ้าหนักเกินหรือโรคอวนเกิดจากวิธีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป และสาเหตุอื่น ๆ ไดแก อายุ พันธุกรรม 
พฤติกรรม การบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย ซึ่งคนไทยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมถูกตอง และออกกําลังกายนอยลง 
อัตราคนเปนโรคอวน มีคาเฉลี่ยสูงข้ึน ที่สําคัญคือคนสวนใหญไมรูตัววามีอาการของโรคเหลานี้ เพราะปจจุบันกําลังอยูในวิกฤติที่คน
กินไมดี-อยูไมดี ผูคนสวนใหญนิยมซื้ออาหารถุงหรืออาหารสําเร็จรูปที่เต็มไปดวยแปง น้ําตาล และเกลือ หรือแมกระท้ังชุมชนแหง
นั้นจะอยูหางไกลจากเมืองขนาดไหน อาหารสําเร็จรูปเหลานี้ยังสงถึงชุมชนทุกพื้นที่ และปจจัยที่มีผลตอภาวะนํ้าหนักเกินในเด็กวัย
เรียนประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสิ่งแวดลอม โดยปจจัยสวนบุคคล ไดแก 1. อายุ 2. เพศ 3. ความรู
เรื่องการบริโภคอาหาร 4.  ความเช่ือในการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง เชน การงดอาหารเชาและด่ืมน้ําอัดลม 5. พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีไมถูกตอง เชน การบริโภคบะหมี่สําเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ อาหารจานดวน และดื่มน้ําอัดลม เปนตน และ 6. 
พฤติกรรมการทํากิจกรรมทางกายนอยลง ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน 1. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 2 . ภาวะน้ําหนักเกินของ
บิดา หรือมารดา (BMI ≥ 23 kg/m2) และ 3. แหลงจําหนายอาหารนอกโรงเรียนที่มักจําหนายอาหารที่ทําใหอวน (ศศิธร ตันติเอก
รัตน, วนลดา ทองใบ และนิตยา ตากวิริยะนนท, 2558) เปนตน  

จากเหตุผลขางตน คณะผูวิจัยสนใจในการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ในตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเด็กมีทักษะการเขาถึงขอมูลและ
บริการสุขภาพอยางถูกวิธี สามารถตรวจสอบขอมูลจากหลายๆ แหลงได เพื่อยืนยันความเขาใจและไดขอมูลที่นาเช่ือถือ เพื่อใหมี
ความรู ความเขาใจเน้ือหาสาระสําคัญดานสุขภาพ สามารถอธิบายถึงความเขาใจเนื้อหา และสามารถกําหนดเปาหมายและวาง
แผนการปฏิบัติ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติตนได 
2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม 

2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม 
3. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 
ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 271 คน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 160 คน 
โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลากแบบ
ใสคืน  
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เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 
1 ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา โรคประจําตัว น้ําหนัก และ
สวนสูง สวนที่ 2 แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวของกับกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ ดานที่ 1 ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการ
สุขภาพ จํานวน 8 ขอ ดานที่ 2 ทักษะความรู ความเขาใจ จํานวน 14 ขอ ดานที่ 3 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ จํานวน 8 ขอ ดาน
ที่ 4 ทักษะการตัดสินใจ จํานวน 12 ขอ ดานท่ี 5 ทักษะการจัดการตนเอง จํานวน 10 ขอ และดานที่ 6 ทักษะการรูเทาทันสื่อ 
จํานวน 10 ขอ สวนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการ
ทบทวนเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน 59 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ความตรงของเน้ือหา โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน วัดจากคา IOC ซึ่งมีคาระหวาง 0.67-

1.0 ทุกขอ คาความเช่ือมั่น (Reliability) จากการทดลองใชกับกลุมที่ลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน โดยการหาคา
ทดสอบความรู KR20 ของคูเดอรริชารตสัน (Kuder-Richardson) จากดานที่ 2 ทักษะความรู ความเขาใจ ดานที่ 4 ทักษะการ
ตัดสินใจ มีคา 0.79 และ 0.80 ตามลําดับ โดยมีคามีความยากงาย (Difficulty) อยูระหวาง 0.45-0.80 คาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) จากดานที่ 1 ทักษะการเขาถึง
ขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ดานที่ 5 ทักษะการจัดการตนเอง ดานที่ 6 ทักษะการ
รูเทาทันสื่อ และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีคาเทากับ 0.91, 0.88, 0.84, 0.92 และ 0.95 ตามลําดับ และคา
อํานาจจําแนก (Corrected Item-Total  Correlation) มีคาเทากับ 0.20-0.84 คาอํานาจจําแนกของ B-Index เทากับ 0.20-0.6 

4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 

   ชาย 

   หญิง 
80 

80 

50.0 

50.0 

อาย ุ

    9 ป 
   10 ป 
   11 ป 
   12 ป 

=10.85, S.D.=0.862 , Min = 9, Max = 12 

5 
58 
53 
44 

3.1 
36.3 
33.1 
27.5 

ระดับการศึกษา 
   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

52 

49 

59 

32.5 

30.6 

36.9 

โรคประจําตัว  
   ไมม ี 153 95.6 
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ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
   มี 7 4.4 

น้ําหนัก    
   20-38 กิโลกรมั              
   39-55 กิโลกรมั              
   56-71 กิโลกรมั             
   72-90 กิโลกรมั             

94 

52 

11 

3 

58.8 

32.5 

6.9 

1.8 

สวนสูง  
   119-134 เซนติเมตร                
   135-150 เซนติเมตร                
 151-164 เซนติเมตร            

   165-180 เซนติเมตร            

28 

99 

31 

2 

17.5 

61.9 

19.4 

1.2 

จากตารางที ่1 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.0 กลุมตัวอยางมีอายุ 10 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 
36.3 ระดับการศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 คิดเปนรอยละ 36.1, 32.5 และ 30.6 ตามลําดับ น้ําหนักสวนใหญอยูในชวง 20-38 กิโลกรัม รองลงมาคือ น้ําหนัก 39-55 
กิโลกรัม นํ้าหนัก 56-71 กิโลกรัม และนํ้าหนัก 72-90 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 58.8, 32.5, 6.9 และ 1.8 ตามลําดับ สวนสูงสวน
ใหญอยูในชวง 135-150 เซนติเมตร รองลงมาคือ สวนสูง 151-164 เซนติเมตร สวนสูง 119-134 เซนติเมตร และสวนสูง 165-180 
เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 61.9, 19.4, 17.5 และ 1.2 ตามลําดับ 

ตารางที ่2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความรอบรูดานสุขภาพ (n=160) 

ระดับความรอบรูดานสุขภาพ จํานวน รอยละ 
ดี (149 – 206 คะแนน) 
ปานกลาง (94 – 148 คะแนน) 
ไมดี (36 – 93 คะแนน) 

=115.34, S.D.= 25.478, Min = 58, Max = 178 

16 

115 

29 

10.0 

71.9 

18.1 

จากตารางท่ี 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 71.3 
รองลงมาคือ ไมดีและดี คิดเปนรอยละ 18.1 และ 10.6 ตามลําดับ ( =115.34, S.D.= 25.478) 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความรอบรูดานสุขภาพจําแนกรายดาน (n=160) 

 ความรอบรูดานสุขภาพ  S.D. แปลผล 
1. ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ
2. ทักษะความรู ความเขาใจ
3. ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ
4. ทักษะการตัดสินใจ
5. ทักษะการจัดการตนเอง
6. ทักษะการรูเทาทันสื่อ

19.98 

7.79 

21.81 

7.83 

29.91 

28.02 

5.911 

2.766 

6.104 

2.966 

7.928 

8.734 

ไมด ี

ไมด ี
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพอยูในระดับไมดี  ( = 

19.98, S.D.= 5.911), ทักษะความรู ความเขาใจอยูในระดับไมดี ( =7.79, S.D.= 2.766), ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพอยูในระดับปาน
กลาง ( = 21.81, S.D.= 6.104), ทักษะการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง  ( = 7.83, S.D.= 2.966), ทักษะการจัดการ
ตนเองอยูในระดับปานกลาง ( = 29.91, S.D.= 7.928) และทักษะการรูเทาทันสื่ออยูในระดับปานกลาง ( =28.02 , S.D.= 

8.734) ตามลําดับ   

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตําบลหนองโสน จําแนกตามระดับพฤติกรรม (n=160) 

ระดับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร จํานวน รอยละ 
ดี (216-295 คะแนน) 
ปานกลาง (139-215 คะแนน) 
ไมดี (59-138 คะแนน) 

=201.88, S.D.=26.405, Min=131,  Max=256 

51 

108 

1 

31.9 

67.5 

0.6 

จากตารางที่ 4 พบกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดานโภชนาการ เกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
ในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.5 รองลงมาคือ ดีและควรปรับปรุง คิดเปนรอยละ 
31.9 และลําดับสุดทายคือ 0.6 ตามลําดับ ( =201.88, S.D.=26.405) 

5. สรุปผลการวิจัย
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล จากการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 160 คน พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

50 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 50 มีอายุ 10 ป คิดเปนรอยละ 36.3 ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 36.9 

มีน้ําหนักอยูในชวง 20-38 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 58.8 และมีสวนสูง 135-150 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 61.9 

สวนท่ี 2 ความรอบรูดานสุขภาพท้ัง 6 ดาน ผลการศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีทกัษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพอยูในระดับไมดี คิดเปนรอยละ 51.2 มีทักษะความรู 
ความเขาใจอยูในระดับไมดี คิดเปนรอยละ 50.6 มีทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.9 มีทักษะ
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การตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 41.3 มีทักษะการจัดการตนเองอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 55.6 มี
ทักษะการรูเทาทันสื่ออยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.9  

สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดานโภชนาการ เกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ ผลการศึกษาระดับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตําบลหนองโสนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.5  
6. อภปิรายผลการวิจัย

6.1. ความรอบรูดานสุขภาพ 
จากการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัด

พิจิตร พบวา นักเรียนสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับปานกลาง อาจเปนผลมาจากนักเรียนมีทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ
และบริการสุขภาพและทักษะความรู ความเขาใจอยูในระดับไมดี นอกจากน้ียังพบวานักเรียนสวนใหญไมสามารถเลือกแหลงขอมูล
และวิธีการในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน การตรวจสอบขอมูลจากหลายแหลงตางๆ จนขอมูลมีความนาเช่ือถือกอน
ตัดสินใจ ไมมีความรูในเนื้อหาสาระสําคัญดานสุขภาพ ไมสามารถอธิบายถึงความเขาใจในประเด็นเนื้อหาสาระในการที่จะนําไป
ปฏิบัติ และไมสามารถวิเคราะห เปรียบเทียบเน้ือหา หรือแนวทางการปฏิบัติตนไดอยางมีเหตุผล ท้ังนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยาง 
คือเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา และยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ซึ่งสอดคลองกับ              
ธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ และคณะ (2562) ที่กลาววา กลุมตัวอยางยังขาดแหลงขอมูลความรูดานสุขภาพท่ีนาเช่ือถือและถูกตอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ตที่ไดรับความนิยมในกลุมวัยรุน  ซึ่งแหลงขอมูลเหลานี้อาจมีเนื้อหาที่         
ไมถูกตอง บิดเบือนจากความเปนจริง อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพได รวมถึงขอมูลทางการแพทย และสื่อดานสุขภาพ         
ในปจจุบันมีการเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ทั้งจากแหลงที่มีความนาเชื่อถือหรือกลาวอางอยางไมมีที่มาที่ไป โดยมีการเผยแพรขอมูลที่อาจ
สงผลกระทบอยางรายแรงตอสุขภาพได  

ทั้งนีท้ักษะการสื่อสารขอมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการตนเอง และทักษะการรูเทาทันสื่อ อยูในระดับ
ปานกลาง อาจอธิบายไดวาทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ มีนักเรียนบางคนที่มีความสามารถในการส่ือสารโดยการพูด  อาน เขียน 

การสื่อสารและโนมนาวใหบุคคลอื่นเขาใจและยอมรับได ทักษะการตัดสินใจ มีนักเรียนบางคนที่มีการเลือกปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงหรือ
เลือกวิธีการปฏิบัติ โดยมีการใชเหตุผลหรือวิเคราะหผลดี-ผลเสีย เพื่อปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงไดดี ทักษะการจัดการตนเอง มีนักเรียนบาง
คนท่ีมีการกําหนดเปาหมาย วางแผน แตไมสามารถนํามาปฏิบัติตัวตามไดอยางถูกตอง และทักษะการรูเทาทันสื่อ เมื่อนักเรียนเห็น
การโฆษณาสินคาและสนใจ มีบางครั้งเทานั้นที่จะหาขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือของขอมูลที่สื่อนําเสนอ และ
เปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเองและผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับธีรศักดิ์  
ศรีพิทักษ และคณะ (2562) ที่กลาววา การท่ีกลุมตัวอยางจะมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับดีมากไดนั้น.จะตองมีความรอบรู
ดานสุขภาพอยูในระดับขั้นวิจารณญาณ (Critical.health.literacy) ซึ่งเปนความรอบรูดานสุขภาพในระดับสูงตองอาศัยทักษะทาง
สังคมและปญญาท่ีสูงขึ้น ซึ่งทักษะดานตางๆ.ที่กลาวมาขางตน.เปนทักษะที่ตองอาศัยเวลาในการสั่งสมประสบการณและความ
เช่ียวชาญพอสมควร ซึ่งกลุมตัวอยางในคร้ังนี้ยังเปนกลุมวัยรุนตอนกลาง มีอายุเพียง.15–18.ป.เทานั้น ยังมีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และความนึกคิด แบบคอยเปนคอยไป ซึ่งยังไมเต็มที่เทาที่ควร และพัฒนาการดังกลาวมี
ความสัมพันธกับความรอบรูดานสขุภาพ เพราะวัยรุนในชวงนี้ จะเริ่มมีความคิดในเชิงนามธรรมสามารถคิดรวบยอดไดใชเหตผุลของ
ตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการดูแลสุขภาพ และเลือกปฏิบัติที่สงผลตอการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของตนเอง สอดคลองกับ กุลกานต 
อภิวัฒนลังการ (2547) ที่กลาววา อายุเปนปจจัยในการพัฒนาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงบางอยางเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงเมื่อวัยรุนมีอายุเพิ่มขึ้น รวมไปถึงปจจุบันความทันสมัยทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สื่อตางๆ ที่ไรพรมแดน ซึ่งมีความ
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หลากหลายสามารถดึงดูดความสนใจ สรางความนาเช่ือถือและเกิดการเลียนแบบในกลุมวัยรุนได โดยอาจใชจุดสนใจจากบุคคลที่
วัยรุนช่ืนชอบ เชน ดารา นักรอง หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงทางอินเตอรเน็ต (Net Idol) เปนตน ทําใหวัยรุนขาดความรูเทาทันสื่อมี
โอกาสในการกระทําพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายสงผลทาใหเกิดโรคอวนได  สอดคลองกับ 
ลฎาภา ศรีพสุดา และคณะ (2561) ไดกลาวไววา วัยรุนนั้นชอบทําอะไรท่ีรวดเร็ว มักไมคอยชอบการรอคอย ใจรอนและพรอมจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมหากเจอสิ่งท่ีดีกวาและทําไดจริง รวมไปถึงสื่อสมัยใหมทําใหเกิดการลอกเลียนแบบ และตามกระแสท่ีผิดๆ ซึ่งการ
เลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อสมัยใหมของวัยรุนนั้นมักเปนพฤติกรรมที่ไมถูกตองและไมเหมาะสม 

6.2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัด

พิจิตร พบวา นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง อาจเปนผลมาจากนักเรียนสวนใหญมพีฤติกรรม
การบริโภคอาหาร เกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ อีกทั้งยังมีการรับรูวาอาหารประเภทไหนที่ควรทาน หรือไมควรทาน รวมถึง
ขาดความรูความเขาใจในการเลือกรับประทานอาหาร รวมถึงประโยชนและโทษของอาหารแตละประเภท ขาดแนวทางในการ
ตัดสินใจและขาดการไตรตรองการเลือกซื้ออาหารโดยไมคํานึงถึงเรื่องสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่มีไขมัน เชน อาหารประเภท
ทอด มากกวาอาหารปงยาง ตม และนึ่ง อาหารที่มีกะทิเปนสวนประกอบ อาหารรสหวานจัด และเค็มจัด อีกท้ังยังเติมเกลือ น้ําตาล 
หรือน้ําปลาเพ่ิมในอาหารแตละมื้ออาหาร รับประทานผักและผลไมนอย นิยมด่ืมน้ําอัดลมมากกวาน้ําสะอาด และเนนการ
รับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากกวาอาหารประเภทอ่ืน สอดคลองกับปวีณภัทร  นิธิตันติวัฒน และวรางคณา อุดมทรัพย 
(2560) ที่กลาววา วัยรุนตอนปลายมีความรูนอยเก่ียวกับการรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู โดยเขาใจวาควรเลือกรับประทานแต
เนื้อสัตว และมีการด่ืมน้ําตอวันในปริมาณท่ีนอย สวนวัยรุนตอนตนมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในระดับปานกลาง เพราะ
ชอบดื่มนมหวาน นมช็อกโกแลต นมเปรี้ยว รับประทานมันฝรั่งทอด ขาวเกรียบ หมูทอด ไกทอด และลูกช้ินทอด เปนตน นอกจาก
ยังมีสื่อโฆษณาที่เขามามีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียน รวมถึงคนรอบตัวโดยเฉพาะครอบครัว เพื่อน ก็มีอิทธิพล
เชนกัน  

ทั้งนีพ้ฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนสวนใหญ ไมเลือกทานอาหารตามโฆษณาในโทรทัศน หนังสือพิมพ แผนพับ 
หรือนิตยสารตางๆ ซึ่งอาจจะเปนเพราะนักเรียนอาศัยอยูในพื้นที่ชนบท อาหารสวนใหญเปนอาหารพื้นบานที่ นําวัตถุดิบมาจาก
ธรรมชาติ เชน ผักที่ปลุกเอง หรือสัตวที่เลี้ยงเอง อีกทั้งสวนใหญไมมีพฤติกรรมทํางาน หรือเรียนจนลืมทานอาหาร ซึ่งเปนผลดี
เพราะถาหากลืมทานอาหารก็จะสงผลให รางกายขาดพลังงาน หรือไดรับสารอาหารไมเพียงพอ และทําใหสมองออนลา รางกายไม
แข็งแรง รูสึกออนเพลียได ระบบภูมิคุมกันออนแอลง รางกายไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงทําใหเกิดโรคกระเพาะหรือโรค
อื่นๆตามมาได สอดคลองกับวนิสา องอาจ และสิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2559) ที่กลาววา เด็กนั้นควรไดรับอาหารประเภทขาว 

อยางนอยวันละ 3 ครั้งเพื่อใหพลังงานแกรางกายในการทํากิจกรรมตางๆ ในระหวางเรียน และเด็กสวนใหญไมบริโภคอาหารกลุม
ขาว-แปง ประเภท พิซซา แฮมเบอรเกอร เฟรนชฟราย เนื่องจากวาอาหารดังกลาวไมไดเปนอาหารหลักของคนไทย  แมจึงไมได
จัดเตรียมอาหารใหเด็กรับประทาน ซึง่อาจกอใหเกิดโรคตางๆตามมาได  
7. ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําขอมูลนี้ไปใชในการจัดกิจกรรมตางๆภายในโรงเรียน ในดาน

ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ และทักษะความรู ความเขาใจใหมากข้ึน เชน กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
กิจกรรมใหความรูความเขาใจในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย 

ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
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ควรศึกษาปจจัยตางๆท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 เพื่อนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนตอไป 
8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองโสน โรงเรียนบานบึงเฒา โรงเรียนบานปาแซง และโรงเรียนไผใหญ รวมถึง
คุณครูประจําชั้น และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ทั้ง 4 โรงเรียนในตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ที่อํานวยความสะดวก และ
ชวยเหลือผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 
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