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Abstract: 
Purpose: To study nutritional status and to search relationships 
between food consumption behavior and exercise, and the                      
nutritional status of adolescents. 
Design: Descriptive research. 
Methods: The subjects comprised grade 7 students in academic 
year 2008 from 2 schools subordinated to the Office of the Basic 
Education Commission, Bangkok Education Service Area Office 
3 Bangkok Noi. Data were collected from 410 students by simple 
random sampling. They were asked to answer rating scale              
questions about food consumption behavior and open-ended 
questions about weekly exercise and playing sports including 
details of activities and time spent. Their nutritional status were 
assessed using the standard weight-for-height percentage                 
formula of the Nutrition Division, Department of Health, Ministry 
of Public Health, 1999. This data was analyzed using the Correlation 
and ANOVA.
Main findings: The sample group consists of 204 males and 206 
females. The average age was 12.13 years. Most of their parents 
graduated from the primary school. They work for hire and 
can earn around 10,000-20,000 baht/month. The nutritional 
status of 39.3% of the students is normal. 10.5% are overweight. 
29.5% are obese and 20.2% are underweight. Males are more 
overweight and underweight than females. Males spent more 
time on exercise than females with a statistical significance at 
level of P < .001. Food consumption behavior correlates with 
nutritional status at a statistically significant level of  r = .133, 
p < .01.  In contrast, this does not relate to time spent on        
exercise. The underweight group consumes fat, carbohydrate 
and glucose food more often than the overweight group; it is 
not over 2 days per week. The result is showed that the normal, 
overweight, obese and underweight groups have consumed 
rice, vegetable, fruits, pure milk and water for 3-5 days per 
week. And they also spent time on exercise approximately 
167.11 minutes per week. 
Conclusion and recommendations: For well-being and good 
health in future adults, further studies of the unsuitable food 
consumption behavior of the overweight and underweight 
adolescents are recommended.
Keywords: nutritional status, adolescents, food consumption 
behavior, exercise
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการและศึกษาความสัมพันธ์
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก�าลังกาย กับภาวะ
โภชนาการของเด็กวัยรุ่น 
รูปแบบการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 
วิธีด�าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2551ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 บางกอกน้อย 
จ�านวน 2 โรงเรียน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ�านวน 410 คน เก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเป็น
แบบประมาณค่า และแบบสอบถามการออกก�าลงักาย การเล่นกฬีา
ใน 1 สปัดาห์ทีผ่่านมาเป็นแบบปลายเปิด ให้เตมิกจิกรรมและเวลา
ทีใ่ช้ ประเมนิภาวะโภชนาการโดยใช้ค่าร้อยละมาตรฐานน�า้หนกัต่อ
ส่วนสงูของกองโภชนาการ กรมอนามยั พ.ศ. 2542 วเิคราะห์ข้อมลู
โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Correlation และ ANOVA 
ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย 12.13 ปี เพศชาย 204 คน 
เพศหญิง 206 คน ส่วนใหญ่บิดามารดาจบชั้นประถมศึกษา อาชีพ
รับจ้าง รายได้ครอบครัว 10,000.00 – 20,000.00 บาท/เดือน
ภาวะโภชนาการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปกตร้ิอยละ 39.3 ท้วมร้อยละ 
10.5 อ้วนร้อยละ 29.5 ผอมร้อยละ 20.2 เพศชายอ้วนมากกว่า
และผอมน้อยกว่าเพศหญงิ เวลาเฉลีย่ในการออกก�าลงักายเพศชาย
มากกว่าเพศหญงิอย่างมน้ีอยส�าคญัทางสถติ ิ (P < .001) ภาวะ
โภชนาการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (r = .133, P < .01) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การใช้เวลาในการออกก�าลังกาย โดยกลุ่มผอมมีการบริโภคอาหาร
ไขมัน แป้ง น�้าตาลบ่อยกว่ากลุ่มอ้วนแต่ไม่เกิน 2 วัน/สัปดาห์ กลุ่ม
ปกติ ท้วม อ้วน ผอมมีการบริโภคข้าว ผัก ผลไม้ นมจืด น�้าเปล่า 
3-5 วนั/สปัดาห์ ใช้เวลาในการออกก�าลงักายเฉลีย่ 167.11 นาท/ี
สปัดาห์ 
สรุปและข้อเสนอแนะ: ควรมีการศึกษารายละเอียดพฤติกรรมการ
บรโิภคอาหารทีไ่ม่เหมาะสมของวยัรุน่กลุม่อ้วนและผอมเพือ่สขุภาพ
ที่ดีต่อไปในวัยผู้ใหญ่

ค�าส�าคัญ: ภาวะโภชนาการ วัยรุ่น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร      
การออกก�าลังกาย
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 วัยรุ่นเป็นช่วงทีม่กีารเปลีย่นแปลงของสรรีะร่างกาย 
อารมณ์ ความคดิ มกีารเจรญิเตบิโตอย่างก้าวกระโดด ท�าให้
ความต้องการอาหารเพิม่ขึน้ การบรโิภคอาหารของวยัรุน่รวม
ถงึคณุค่าของสารอาหารทีไ่ด้รบัจงึส่งผลต่อภาวะโภชนาการ
และบ่งชี้ภาวะสุขภาพ ปัญหาของวัยรุ่นที่พบคือภาวะขาด
อาหาร1,2 ซดีจากการขาดเหลก็3,4 ขาดแคลเซยีม5,6 น�า้หนกั
เกนิหรอือ้วน7,8วยัรุน่หญงิมพีฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร
ผดิปกต ิ เช่น อดอาหารเพราะกลวัอ้วน บางคนใช้วธีิท�าให้
อาเจยีนหลงัรบัประทานอาหาร9 เบเนอและคณะ10 ศกึษา   
วยัรุน่ชาย 593 คน พบว่า กลุม่ทีม่นี�า้หนกัเกนิร้อยละ 33.1 
กลุม่ทีอ่ดอาหารร้อยละ 10.1 และมคีวามรูส้กึว่าตนเองอ้วน 
ส่งผลต่อสขุภาพคอืเหนือ่ยตลอดเวลา นอนไม่หลบั กรมอนามยั 
ส�ารวจภาวะอาหารและโภชนาการ พ.ศ. 2546 พบว่าเดก็
ไทยทั้งชายและหญิงอายุ 6-14 ปี ทั่วประเทศมีภาวะ
โภชนาการเกนิร้อยละ 8.1 และภาวะโภชนาการขาดร้อยละ 
4.511 ข้อมลูการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการในนกัเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2548 พบ
มภีาวะโภชนาการเกนิในระดับท้วม เริม่อ้วนและอ้วน ร้อยละ 
5.2 6.9 และ 6.3 ตามล�าดบั ภาวะโภชนาการขาดในระดบั
ค่อนข้างผอมและผอมร้อยละ 6.7 และ 3.9 พบเดก็ทีเ่ตีย้ซึง่
แสดงถงึการขาดสารอาหารเรือ้รงัร้อยละ 9.411 ปัจจัยทีม่ผีล
ต่อภาวะโภชนาการขาดและเกินคือความรู้ของเด็กและ
ครอบครัวและภาวะเศรษฐกจิ12จากการศกึษาพฤตกิรรมสร้าง
เสรมิสขุภาพและพฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุน่ไทยพบว่า วยัรุน่มี
การรบัประทานอาหารจานด่วนและด่ืมน�า้อดัลมเป็นประจ�า
ร้อยละ 33.8 และ 17.2 ตามล�าดบั13 ซึง่พฤตกิรรมเหล่านีม้ี
ผลท�าให้ร่างกายได้รบัพลงังานเพิม่มากขึน้เกนิความจ�าเป็น จงึ
ท�าให้มภีาวะน�า้หนกัเกินมากขึน้ 
 จากการศกึษาวยัรุน่ชายและหญงิในสหรฐัอเมรกิา
พบว่าค่าดชันมีวลกาย มคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้เวลาในการ
ดโูทรทศัน์หรอืวดิโีอ วยัรุน่ทีด่โูทรทศัน์จะมค่ีาดชันมีวลกาย
มากกว่าวยัรุ่นทีไ่ม่ได้ดโูทรทศัน์ และพบว่าปรมิาณอาหารที่
รบัประทาน หรอืปรมิาณพลงังานทีไ่ด้รบัของวยัรุน่ชายและ
วยัรุน่หญงิได้รบัพลงังานมากขึน้วนัละ 400 กโิลแคลอร ีและ 
300 กโิลแคลอรีตามล�าดบั ซ่ึงเกดิจากการทีว่ยัรุน่เหล่านีด้ืม่
น�้าอัดลม รับประทานอาหารประเภททอด และขนมกรุบ
กรอบขณะดโูทรทัศน์ท�าให้มนี�า้หนกัเกนิเกณฑ์14 และพบว่า
วยัรุ่นทีม่ปัีญหาทางด้านจติใจ กลวัอ้วนไม่รบัประทานอาหาร15,16 

หรือครอบครัวยากจนขาดแคลนอาหารมีน�้าหนักต�่ากว่า
เกณฑ์17 ในประเทศไทยสถานะสขุภาพปี 2543 พบว่าวยัรุน่
ประมาณครึง่หน่ึงใช้เวลาในการเรยีนพเิศษหรอืท�าการบ้าน
เฉลีย่วนัละ 1-2 ชัว่โมงในวนัธรรมดา และมากกว่า 2 ชัว่โมง
ในวนัหยดุ มเีพยีงร้อยละ 4.2 เท่านัน้ ทีม่โีอกาสเล่นกลาง
แจ้งหรอืออกก�าลงักายเฉลีย่ประมาณ ½-1 ชัว่โมงต่อวนั18  
จากการวิเคราะห์ การดโูทรทศัน์ทีม่ากกว่า 3 ชัว่โมง/วัน 
เป็นปัจจยัท�านายการเกดิภาวะโภชนาการเกนิในเดก็ได้ 1.8 
เท่า11 ส่วนวยัรุน่ทีเ่ป็นนกักฬีายมินาสตกิ วิง่มาราธอน มวย 
จอกกิง้ ต้องควบคมุน�า้หนกัตวัและต้องออกก�าลงักายมากเป็น
ประจ�าท�าให้มนี�า้หนกัน้อยกว่ามาตรฐานเสีย่งต่อการขาดสาร
อาหารได้9

 ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร
และการออกก�าลงักายของวยัรุน่ตอนต้นว่ามคีวามสมัพนัธ์ต่อ
ภาวะโภชนาการอย่างไร เพราะภาวะโภชนาการของวยันีจ้ะ
เป็นปัจจยัส�าคญัในการท�านายภาวะสขุภาพเมือ่เตบิโตเป็น
ผูใ้หญ่ ผูว้จิยัจงึเลอืกศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและ
การออกก�าลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน
โรงเรียนเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าผลการ
ศึกษาไปจัดท�าโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับวัยรุ ่นใน
โรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียง และใช้เป็นแนวทางประกอบ
การเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล

วตัถปุระสงค์ของกำรวจัิย
 ศึกษาภาวะโภชนาการและศึกษาความสัมพันธ์
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก�าลังกายกับ
ภาวะโภชนาการของเด็กวัยรุ่น 

วธิดี�ำเนนิกำรวจัิย
 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2551 ของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ      
การศึกษาขั้นพื้นฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 บางกอกน้อย
 กลุม่ตวัอย่าง ใช้วธิสีุม่ตวัอย่างแบบง่าย จากรายชือ่
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เป็นสหศึกษาทั้งหมดในสังกัด
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 บางกอกน้อย จ�านวน 5 
โรงเรียน ได้รายชื่อโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม มีจ�านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 1 โรงเรียนละประมาณ 400-450 คน จากนั้นสุ่มเลือก
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 5 ห้องได้
นกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างทีม่คีวามสมคัรใจเข้าร่วมการวจิยั และ
ได้รบัความยนิยอมให้เข้าร่วมการวจิยัจากผูป้กครอง จ�านวน
รวมกัน 410 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบ 
สอบถามและแบบประเมินภาวะโภชนาการ
 1.แบบสอบถาม สร ้างขึ้นโดยการทบทวน
วรรณกรรม ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร และ
แบบสอบถามการออกก�าลงักายและเล่นกฬีา แบบสอบถาม
ได้ผ่านการทดสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (content validity) 
โดยใช้เทคนิค IOC จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 คน ท�าการ
ทดสอบความเชื่อถือได้ (reliability) กับกลุ่มนักเรียนที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา 0.68

รายละเอยีดแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน
ดงันี้

1.1 แบบสอบถามส่วนบคุคล ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไป
ของนักเรียนและข้อมูลทั่วไปของบิดามารดา 

1.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ที่เหมาะสม ไม่เหมาะสม รวมจ�านวนทั้งหมด 18 ข้อ เป็น
แบบประมาณค่า 4 ระดับคือ

ปฏิบัติเป็นประจ�า หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมนั้น
มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ ให้ = 3 คะแนน

ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมนั้น 
3- 5 วัน/สัปดาห์ = 2 คะแนน 

ปฏิบัตินานๆ ครั้ง หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมนั้น 
1-2 วัน/สัปดาห์ = 1 คะแนน 
 ไม่เคยปฏิบัติ = 0 คะแนน 

มีค่าคะแนนเต็ม 54 คะแนน ในกรณีค�าถาม
ระบุพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะมีการปรับคะแนนให้เป็น
เชิงบวกก่อนน�ามาคิดคะแนน

1.3 แบบสอบถามการออกก�าลังกายและเล่น
กฬีา 1 สปัดาห์ทีผ่่านมา เป็นแบบปลายเปิดให้เตมิกจิกรรม
ที่ปฏิบัติและเวลาที่ใช้ 
 2.แบบประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้น�้าหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสงู (standard weight for height) ของกอง
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2542  

โดยใช้เครื่องชั่งน�้าหนักที่มีความละเอียด 0.1 กิโลกรัม วัด
ส่วนสูงโดยเครื่องวัดมีความละเอียด 0.5 เซนติเมตร การ
แบ่งภาวะโภชนาการแบ่งเป็น 4 ระดับคือ 

2.1 ค่าร้อยละเปอรเ์ซ็นไทล์ที่ 50 น้อยกว่า 90 
หมายถึง ผอม

2.2 ค ่าร ้อยละเปอร ์ เซ็นไทล ์ที่  50 อยู ่
ระหว่าง 90-109.9 หมายถึง ปกติ

2.3 ค่าร ้อยละเปอร ์ เซ็นไทล ์ที่  50 อยู ่
ระหว่าง 110-119.9 หมายถึง ท้วม

2.4 ค่าร้อยละเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 เท่ากับหรือ
มากกว่า 120 หมายถึง อ้วน
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ ่มตัวอย่าง โครงการและ
แบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาและมีมติให้การรับรอง
จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลยัมหดิล 
(รหัสโครงการ MU-IRB 2008/008.2202) ก่อนน�าไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 หลงัจากผ่านการอนมุตัเิพือ่การเกบ็รวบรวมข้อมลู
ตามสายการบังคับบัญชา พร้อมความยินยอมของกลุ่ม
ตัวอย่างและผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 โรงเรียน ผู้วิจัย
ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และด�าเนนิการชัง่น�า้หนกั วดัส่วนสงู และ
ให้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ
ออกก�าลังกาย ใช้เวลาในการตอบ 20 นาที
 
การวิเคราะห์ข้อมูล
 ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป แจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ความคาดเคลือ่นมาตรฐาน  หาความสมัพนัธ์ โดยใช้ 
Correlation และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร การออกก�าลังกายกับภาวะโภชนาการโดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)

ผลกำรวจัิย
 กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 410 คน เพศชาย 204  คน 
เพศหญิง 206 คน อายุเฉลี่ย 12.13 ปี นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 95.4  ได้รับเงินไปโรงเรียนเฉลี่ยวันละ 77.29 บาท 
ใช้เงินซ้ืออาหารเฉลี่ยวันละ 31.35 บาท ส่วนใหญ่ไม่สูบ
บุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ร ้อยละ 98.8 และ 89.5         
ตามล�าดับ บิดามารดามีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน  
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ร้อยละ 70.7 บิดาจบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 29.8 
มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 20.2 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 
45.4  มารดาจบชัน้ประถมศกึษาร้อยละ 32.7 มธัยมศกึษา
ตอนปลายร้อยละ 21.5 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 38.5 ค้าขาย 
ร้อยละ 26.8 ไม่ได้ท�างานร้อยละ 17.1 รายได้ของครอบครวั         
อยู่ระหว่าง 10,000.00-20,000.00 บาท/เดือน ร้อยละ 
36.8 น้อยกว่า 10,000.00 บาท/เดือน ร้อยละ 31.7

 กลุ่มตัวอย่างมีภาวะโภชนาการอยู่ในระดับปกติ
ร้อยละ 39.3 อ้วนร้อยละ 29.5 ผอมร้อยละ 20.2 และท้วม
ร้อยละ10.5 พบโรคอ้วนในเพศชายและเพศหญิง ร้อยละ 
36.3 และ 22.8  ผอมร้อยละ 15.2 และ 25.2 ตาม
ล�าดับ(ตารางที่ 1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการใช้เวลาออก
ก�าลังกาย เพศชายใช้เวลาออกก�าลังกายมากกว่าเพศหญิง
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p< .001) ค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรม
การบริโภคอาหารไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและแต่ละเพศจ�าแนกตามภาวะโภชนาการ 

ภาวะโภชนาการ หญิง (ร้อยละ) ชาย (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ)

ผอม
ปกติ
ท้วม
อ้วน

ไม่มีข้อมูล
รวม (คน)

52(25.2)
86(41.8)
21(10.2)
47(22.8)
0(0.0)

206(100.0)

31(15.2)
75(36.8)
22(10.8)
74(36.3)
2(0.9)

204(100.0)

83(20.2)
161(39.3)
43(10.5)
121(29.5)
2(0.5)

410(100.0)

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออก        
           ก�าลังกายของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง

พฤติกรรม จ�านวน ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

t p

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
     ชาย
     หญิง

การออกก�าลังกาย
     ชาย
     หญิง

202
206

189
191

27.05
27.30

212.41
122.29

4.53
5.31

304.26
174.14

-0.505

3.539

.614

<.001



J Nurs Sci   Vol.28  No.3  Jul - Sep  2010

Journal of Nursing Science 35

 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การใช้เวลาในการออกก�าลังกายกับภาวะโภชนาการของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีความ

สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P< 
.01) แต่การใช้เวลาในการออกก�าลงักายไม่มคีวามแตกต่าง 
(ตารางที่ 3)

ตารางที ่4  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการบรโิภคอาหารและการออกก�าลังกายของกลุม่ 
      ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)

พฤติกรรม จ�านวน ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F p

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 4.434 .004
     ผอม 83 25.77a 4.97
     ปกติ 161 27.09 4.70
     ท้วม 43 27.04 5.22
     อ้วน 121 28.28a 4.88

     โดยรวม 408 27.17 4.93
การออกก�าลังกาย 0.802 .494

     ผอม 77 145.96 167.21
     ปกติ 151 157.78 244.38
     ท้วม 39 216.00 365.42
     อ้วน 113 177.12 260.95

     โดยรวม 380 167.11 251.31
                 a = คู่ที่มีความแตกต่างกัน (p= .004)

ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก�าลังกาย และภาวะโภชนาการ

ตัวแปรที่ศึกษา
ภาวะโภชนาการ (%wt/ht)

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p

พฤติกรรมบริโภคอาหาร .133 .007
การออกก�าลังกาย .037 .472

 เปรียบเทียบภาวะโภชนาการกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร การใช้เวลาในการออกก�าลังกายของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่าภาวะโภชนาการที่แตกต่างกันของกลุ่ม
ตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถติ ิโดยกลุม่ตวัอย่างทีอ้่วนและผอมมพีฤตกิรรม
การบริโภคอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(P< .01) โดยพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม
เหมอืนกนัแต่พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีไ่ม่เหมาะสมคอื
อาหารที่มีน�้าตาล ไขมันสูงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (P< .01) และการใช้เวลาในการออกก�าลัง
กายไม่มีผลต่อภาวะโภชนาการที่แตกต่างกันของกลุ ่ม
ตัวอย่าง (ตารางที่ 4 และ 5)
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 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมของกลุม่ตวัอย่างทีม่ภีาวะโภชนาการแตกต่างกนั
ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 1.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 3 
คะแนน คือบริโภคข้าว แป้ง ผัก ผลไม้ อาหารต้ม นึ่ง ย่าง 
บ่อยครั้ง 3-5 วัน/สัปดาห์ ดื่มน�้าเปล่าทุกวัน ยกเว้นการ
กินอาหารหรือขนมโดยค�านึงถึงแคลอรีได้คะแนนต�่ากว่า 

ส�าหรับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่
เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่า 1.5 
คะแนนจากคะแนนเตม็ 3 คะแนน คือบรโิภคขนมกรบุกรอบ 
น�้าตาล ไขมัน ขนมหวาน นานๆ ครั้ง 1-2 วัน/สัปดาห์ 
(ตารางที่ 6)

ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออก ก�าลงักายของกลุม่     
   ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)

พฤติกรรม จ�านวน ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F p

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม 0.186 .906
     ผอม 83 16.67 3.59
     ปกติ 161 16.96 3.67
     ท้วม 43 17.02 3.18
     อ้วน 121 16.99 2.92
     โดยรวม 408 16.92 3.39

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 5.900 .001
     ผอม 83 17.79a 4.25
     ปกติ 161 16.61 4.13
     ท้วม 43 16.48 3.77
     อ้วน 121 15.40a 3.78
     โดยรวม 408 16.48 4.09

  a = คู่ที่มีความแตกต่างกัน (p= .001)

ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารรายข้อ จ�าแนกตามภาวะ  
    โภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง ( n = 410)

พฤติกรรมการกินอาหาร
ผอม ปกติ ท้วม อ้วน

ค่าเฉลี่ย (SD) ค่าเฉลี่ย (SD) ค่าเฉลี่ย (SD) ค่าเฉลี่ย (SD)
กินข้าวมื้อละไม่เกิน 2 ทัพพี 1.74(0.79) 1.81(0.87) 1.90(0.86) 1.74(0.86)
กินผักมื้อละ 1 ทัพพี 1.56(0.79) 1.77(0.85) 1.74(0.84) 1.82(0.80)
กินผลไม้หลังอาหาร 1.62(0.80) 1.57(0.77) 1.60(0.62) 1.63(0.76)
กินผลไม้เป็นอาหารว่าง 1.81(0.84) 1.63(0.81) 1.81(0.76) 1.66(0.74)
กินอาหารประเภทต้ม นึ่ง 2.01(0.79) 2.04(0.77) 2.02(0.71) 2.04(0.66)
กินอาหารประเภทอบ ย่าง 1.89(0.76) 1.88(0.82) 1.67(0.65) 1.82(0.74)
ดื่มน�้าเปล่า 2.73(0.47) 2.79(0.44) 2.83(0.43) 2.83(0.48)
ดื่มนมจืด 2.08(0.81) 2.15(0.81) 2.19(0.93) 2.17(0.74)
กินอาหารหรือขนมโดยค�านึงถึงแคลอรี 1.30(0.87) 1.36(0.91) 1.42(0.80) 1.35(0.85)
กินขนมหวานหลังอาหาร 1.53(0.70) 1.67(0.80) 1.67(0.74) 1.68(0.72)
กินขนมกรุบกรอบ หรือ ขนมหวานเป็นอาหารว่าง 1.00(0.88) 1.02(0.88) 1.11(0.66) 1.31(0.80)
ดื่มน�้าหวาน หรือ น�้าอัดลม 0.95(0.77) 1.04(0.81) 0.92(0.83) 1.23(0.81)
กินอาหารที่ชอบจนหมดจานแม้ว่าจะรู้สึกอิ่ม 0.82(0.85) 0.99(0.84) 1.17(0.81) 1.16(0.89)
กินอาหารประเภท กะทิ ผัด ทอด 0.90(0.74) 1.10(0.81) 1.07(0.77) 1.08(0.74)
กินขนมประเภทแป้ง น�้าตาล ไขมัน  0.96(0.80) 1.12(0.78) 1.14(0.81) 1.37(0.77)
ดื่มนมหวาน โยเกิร์ต หรือนมเปรี้ยว 0.95(0.77) 0.99(0.79) 1.13(0.77) 1.18(0.76)
กินอาหารรสจัด เผ็ด เค็ม หวาน 1.01(0.90) 1.11(0.85) 0.97(0.86) 1.07(0.91)
กินขนม น�้าอัดลมหรือน�้าหวาน ขณะดูโทรทัศน์ 1.00(0.85) 1.14(0.88) 0.97(0.83) 1.29(0.89)
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กำรอภิปรำยผล
 กลุม่ตวัอย่างเป็นวยัรุน่มอีายุประมาณ 12 ปี มเีพศ
หญงิและเพศชาย จ�านวนใกล้เคยีงกนั เป็นภาวะโภชนาการ
อยูใ่นเกณฑ์ปกตร้ิอยละ 39.3 อ้วนร้อยละ 29.5 ผอมร้อยละ 
20.2 เพศชายภาวะอ้วนและภาวะทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ปกตจิ�านวน
ใกล้เคยีงกนั โดยพบว่ามภีาวะอ้วนมากกว่าเพศหญงิ แต่ผอม
น้อยกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาภาวะโภชนาการ
ของเดก็วยัรุ่นท่ีเชยีงใหม่19 ทีพ่บว่าเดก็วยัรุน่ 5,773 คน เพศ
ชายมภีาวะโภชนาการเกนิร้อยละ 19.70 เป็นเดก็อ้วนร้อยละ 
10.52 เพศหญงิมภีาวะโภชนาการเกนิร้อยละ 9.82 เป็นเดก็
อ้วนร้อยละ 4.69 และทีน่ครสวรรค์20 พบว่าภาวะโภชนาการ
เกนิของนกัเรยีนอายรุะหว่าง 10-12 ปี เพศชายร้อยละ 71 
เพศหญงิร้อยละ 29 การทีว่ยัรุน่หญงิอ้วนน้อยกว่าชายอาจ
เป็นเพราะการรกัสวยรกังามสนใจรปูร่างมากกว่าวยัรุน่ชาย 
ซึง่การศกึษาของฐติว ี แก้วพรสวรรค์21 เกีย่วกบัเจตคตแิละ
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของสตรวียัรุน่อายุ 10-19 ปี     
ในเขตกรุงเทพฯ พบว่าวยัรุน่หญงิร้อยละ 20 กลวัความอ้วน 
ต้องการให้ผอมและมีการจ�ากัดอาหารเพื่อควบคุมน�้าหนัก
แม้ว่าน�้าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งตรงกับการศึกษาของ   
Serdula และคณะ22 ทีพ่บว่าวยัรุน่และเดก็ผูห้ญงิร้อยละ 44 
จะจ�ากดัอาหาร เดก็ผูห้ญงิทีเ่ข้าวยัสาวไม่พอใจรปูร่างของ
ตนเอง ต้องการให้ผอม จะจ�ากดัอาหารตัง้แต่อาย ุ 9 ปี23  
Eisenmann และคณะ24 พบว่าวยัรุน่ชายดโูทรทศัน์มากกว่า
หญงิท�าให้อ้วนมากกว่า นอกจากนีค้วามอ้วนของเดก็ยงัขึน้
กบัสิง่แวดล้อม การปฏบิตัขิองบดิามารดา โดยมารดาทีม่ลีกู
ทีอ้่วนจะก�าหนดข้อบงัคบัในการกนิของลกูทีเ่ป็นหญงิมากกว่าชาย 
จงึท�าให้วยัรุ่นหญงิผอมกว่าชายและอ้วนน้อยกว่า25,26

 การศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารฟาสต์ฟูด้ที่
มีผลต่อภาวะโภชนาการของวัยรุ ่นในกรุงเทพมหานคร 
จ�านวน 300 คน อาย ุ13-22 ปี ทีใ่ช้บรกิารร้านอาหารฟาสต์
ฟูด้ พบว่าพฤตกิรรมการบรโิภคไก่ทอดร้อยละ 85.33 มนัฝรัง่
ทอดร้อยละ 64.00 ฮอทดอกร้อยละ 62.00 แซนด์วชิร้อยละ 
51.67 พซิซ่าร้อยละ 45.00 ปรมิาณทีบ่รโิภค ไก่ทอด 3-5 
ชิน้ต่อครัง้ มนัฝรัง่ทอดครัง้ละ 1 กล่อง พซิซ่าครัง้ละ 1-3 
ชิน้ ความบ่อยในการบรโิภค ร้อยละ 55.31 บรโิภคทกุวนั 
นิยมบริโภคกับเพื่อนมากกว่าบุคคลในวัยอื่น โทรทัศน์คือ
แหล่งข้อมลูท่ีได้รับข่าวสารเกีย่วกบัอาหารฟาสต์ฟูด้ มภีาวะ
โภชนาการเกินร้อยละ 82.3327 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับภาวะ

โภชนาการที่ p< .01 แต่มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ต�่า         
(r= .133) และพบว่าแตกต่างจากงานวจิยัทีผ่่านมาโดยกลุม่
อ้วนมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีไ่ม่เหมาะสมน้อยกว่ากลุม่
ผอม อาจเป็นไปได้ว่ากลุม่ผอมบรโิภคอาหารไขมนั น�า้ตาล
บ่อยกว่าแต่ในปรมิาณทีไ่ม่เกนิกว่าความต้องการของร่างกาย 
หรอืได้เพยีงเลก็น้อยไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้น�า้หนกัเพิม่ได้ กลุม่
เด็กอ้วนโดยลักษณะของเด็กอ้วนมักกินเร็ว ค�าโต แม้ว่า
จ�านวนครัง้ไม่มากแต่สามารถทีจ่ะได้ปรมิาณอาหารเกนิความ
ต้องการของร่างกายได้ท�าให้น�้าหนักเพิ่ม และในส่วนของ
พฤตกิรรมไม่เหมาะสมพบว่า คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ผอมและ
อ้วนต�า่กว่าพฤตกิรรมเหมาะสม แสดงว่าทัง้สองกลุม่ทราบว่า
ไม่ควรปฏบิตัจิงึท�าให้คะแนนน้อยและปฏบิตันิานๆ ครัง้ไม่
เกนิสปัดาห์ละ 1-2 วนั (ตารางที ่6) ซึง่ต่างจากการศกึษา
ของมารนิ สาลี27 ทีพ่บว่าวยัรุน่ในกรงุเทพฯ บรโิภคอาหาร
ฟาสต์ฟูด้ทกุวนัร้อยละ 55 อาจเป็นเพราะการเกบ็ข้อมลูที่
ต่างกันคือ เก็บในกลุ่มที่ใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด         
แต่การศึกษาน้ีกลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรยีนในโรงเรยีนและต่าง
จากการศึกษาของอุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ คือ เด็กอ้วนรับ
ประทานอาหารฟาสต์ฟูด้ อาหารว่าง น�า้อดัลม บ่อยครัง้
มากกว่าเดก็ปกต ิรบัประทานอาหารว่างหลงัมือ้เยน็และก่อนนอน28  
การศกึษาครัง้นีก้ลุม่อ้วน ท้วม ปกตมิพีฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารไม่แตกต่างกนั และกลุม่ตวัอย่างทกุกลุม่มพีฤตกิรรม
การบรโิภคอาหารทีเ่หมาะสมไม่แตกต่างกนั โดยเฉพาะการ
กนิอาหารประเภทต้ม น่ึง การดืม่น�า้เปล่า การดืม่นมจืด กลุม่
ตวัอย่างปฏบิตับ่ิอยครัง้สปัดาห์ละ 3-5 วนั (ตารางที ่ 6)   
อาจเป็นไปได้ว่าทีบ้่าน โรงเรยีนมอีาหารประเภทนีใ้ห้เลอืก
บรโิภค
 ในการศึกษาครัง้นี้พฤติกรรมการออกก�าลังกายมี
ความแตกต่างกันในเพศหญิงและเพศชายอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติ ิ(p< .001) อาจเนือ่งจากเดก็วยันีไ้ม่ค่อยอยูน่ิง่โดย
เฉพาะเพศชาย ชอบเล่นฟุตบอล บาสเกตบอล พบว่ามีค่า
เฉลีย่ของการใช้เวลาในการออกก�าลงักายมากกว่าเพศหญงิ 
ซึ่งตรงกับการส�ารวจสถานการณ์การออกก�าลังกายของคน
ไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป ในเขตกรงุเทพมหานครของกรมอนามยั 
พบว่า ในปี 2548 มีการออกก�าลังกายร้อยละ 30.91      
เพศชายมีการออกก�าลังกายมากกว่าเพศหญิง และผู้ที่ไม่
เคลื่อนไหวร่างกาย หรือเคลื่อนไหวบ้างแต่น้อยครั้งมีถึง   
ร้อยละ 54.929 อุปสรรคของการออกก�าลังกายในนักเรียน
หญิงคือขาดแรงกระตุ้นและห่วงภาพลักษณ์ขณะออกก�าลัง
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กายที่ท�าให้ดูไม่ดี มีเหงื่อออก ผมเปียก หน้ามันและขี้เกียจ 
ขาดความสนใจ อากาศไม่เหมาะสม ไม่มเีวลา ต้องการเวลา
ที่ออกก�าลังกายไปท�าอะไรที่เป็นส่วนตัว ท�าการบ้าน 
นอกจากนัน้นกัเรียนชายยงัได้รบัความสนใจจากครพูละและ
ผูฝึ้กสอนมากกว่า ท�าให้นกัเรยีนหญงิไม่อยากออกก�าลงักาย
ในชัว่โมงพละ และนกัเรยีนหญงิอายุ 11-12 ปี ออกก�าลงักาย
ลดลงเพราะอยูใ่นช่วงเปลีย่นโรงเรยีน เปลีย่นกลุม่เพือ่น30,31,32

 การศึกษาครั้งนี้พบว่า พฤติกรรมการออกก�าลัง
กายไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะโภชนาการโดยค่าเฉลีย่เวลา
ทีใ่ช้ในการออกก�าลงักายเท่ากบั 167.11 นาท/ีสปัดาห์ ถอื
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้เวลาในการออกก�าลังกายตาม
แนวทางของประชาชนสุขภาพดีในปี พ.ศ. 2553 ที่ก�าหนด
ว่าให้ออกก�าลังกายปานกลางวันละ 30 นาที 5 ครั้งหรือ
มากกว่าต่อสัปดาห์ หรือออกก�าลังกายอย่างหนัก 20 นาที 
อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ 33 และแผนพัฒนาการกีฬาแห่ง
ชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545–2549) ก�าหนดให้ประชาชนวัย
เดก็และเยาวชนออกก�าลงักายและเล่นกฬีาเป็นประจ�า และ
เล่นเกือบทุกวันถึงร้อยละ 8034  ค่าเฉลี่ยของการใช้เวลาใน
การออกก�าลังกายในกลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันใน
กลุม่ปกต ิอ้วน  ซึง่การศกึษาทีผ่่านๆ มาจะรายงานว่า กลุม่
อ้วนใช้เวลาในการออกก�าลงักายน้อยหรอื เดก็วยัรุน่ไม่ชอบ
ออกก�าลงักาย  แต่โดยรวมของการศกึษาครัง้นีก้ลุม่ตวัอย่าง
ใช้เวลาในการออกก�าลงักายได้ตามเกณฑ์การออกก�าลงักาย  
อย่างไรกต็ามค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของแต่ละกลุม่ค่อนข้างสงู  
ดังนั้นควรศึกษาในรายละเอียดของแต่ละคนหรือแยกกลุ่ม
เพิ่มเติม โดยใช้เวลาในการออกก�าลังกายเป็นหลักเพื่อ      
จะให้ได้ค�าตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
 การศึกษาครั้งนี้พบว่า พฤติกรรมการบริโภค
อาหารมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะโภชนาการ พยาบาล จงึควร
เน้นให้วัยรุ่นได้รับรู้ประโยชน์และโทษของพฤติกรรมการ
บรโิภคอาหารและการออกก�าลงักาย  ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กนั
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และเพื่อให้เกิดความรู้เชิงประจักษ์
เกิดการยอมรับด้วยตัวเองถึงผลดีผลเสียที่เกิดขึ้น อันจะ
ท�าให้การสร้างเสริมสุขภาพด้วยพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีด ีออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ เป็นไปอย่างยัง่ยนื 
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปในวัยผู้ใหญ่ 
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