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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  
 การศึกษาเร่ืองผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย 
ตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูตาม
หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการกอนและหลังการใหคําปรึกษา เปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติตาม
หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกายกอนและหลังการใหคําปรึกษาและเปรียบเทียบ
น้ําหนักกอนและหลังการใหคําปรึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 
ท่ีมีน้ําหนักเม่ือเทียบกับสวนสูงไดคาต้ังแต +2SD ถึง +3SD ข้ึนไป จํานวน 8 คน  เก็บขอมูลระหวาง
วันท่ี 2 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2550 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวยแผนการใหคําปรึกษา  
แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบวัดความรูเ ร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการและแบบสอบถาม 
การปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย ซ่ึงผานการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของ 
แบบวัดความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน ไดคาเทากับ .80  
และแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ 
ครอนบาค ไดคาเทากับ .78 ตามลําดับ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.  กลุมตัวอยางมีอายุ 10 ป และอายุ 11 ปรอยละ 50.00 เทากัน  ทุกคนอาศัยอยูกับบิดา
มารดา จํานวนสมาชิกในครอบครัว  4-5 คนรอยละ 50.00  บิดาและมารดาประกอบอาชีพรับจาง 
รอยละ 37.50 เทากัน รายไดของครอบครัว 10,001-20,000 บาทรอยละ 50.00 ไดรับเงินวันละ 30-50 
บาทรอยละ 75.00 
 2.  กลุมตัวอยางทุกคนรับประทานอาหารหลักวันละ 3 ม้ือและชอบรับประทานเน้ือสัตว 
ปลา ไข อาหารม้ือหลักท่ีชอบรับประทาน คือ ขาวผัดและกวยเต๋ียวน้ํารอยละ 25.00 เทากัน ชอบ
อาหารประเภททอดรอยละ 75.00 และชอบรับประทานอาหารที่มีรสหวานรอยละ 87.50 กลุมตัวอยาง
รับประทานอาหารวางวันละมากกวา 2 ม้ือรอยละ 87.50 อาหารวางท่ีชอบรับประทาน คือ ขนมปง 
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รอยละ 50.00 ชอบดื่มน้ําอัดลมและน้ําผลไมรอยละ 50.00  เทากัน  ชอบรับประทานผลไมรอยละ 
87.50  โดยชอบรับประทานสมรอยละ 37.50  ดื่มน้ําวันละ 5-6 แกวและ7-8 แกวรอยละ 50.00 
เทากัน 
 3. กลุมตัวอยางมีกิจกรรมที่ทําในเวลาวาง คือ ทํางานอดิเรกรอยละ 62.50 ออกกําลังกาย
ดวยการวิ่งเปนประจํารอยละ 37.50 ออกกําลังกายวันละ 11-20 นาทีรอยละ 50.00 และแรงจูงใจใน
การออกกําลังกาย คือ ตองการลดความอวนรอยละ 75.00  
 4.  กลุมตัวอยางมีความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการกอนการใหคําปรึกษาอยูในระดับดี
มาก รอยละ 62.50 หลังการใหคําปรึกษาทุกคนมีความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการอยูในระดับดี
มาก และจากการเปรียบเทียบกอนและหลังรับคําปรึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียรอยละของ
คะแนนความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.  กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการกอนและหลังรับคําปรึกษา
อยูในระดับพอใชรอยละ 87.50 เทากันและจากการเปรียบเทียบกอนและหลังรับคําปรึกษา พบวา 
คะแนนของกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 6. กลุมตัวอยางมีการออกกําลังกายกอนรับคําปรึกษาอยูในระดับไมดีรอยละ 50.00  
หลังรับคําปรึกษาอยูในระดับดีรอยละ 62.50 และจากการเปรียบเทียบกอนและหลังรับคําปรึกษา
พบวา คะแนนของกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 7.  ภายหลังการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกายกลุม
ตัวอยางคนท่ี 1, 3, 7 และ 8 มีน้ําหนักเพิ่มข้ึนระหวาง 0.5-1.5 กิโลกรัม คนท่ี 2, 4, 5 และ 6 มีน้ําหนัก
ลดลงระหวาง 0.5-0.6 กิโลกรัม  
 
อภิปรายผล  
 กลุมตัวอยางมีความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ กอนรับคําปรึกษาอยูในระดับดีมาก 
รอยละ 62.50 และหลังรับคําปรึกษากลุมตัวอยางทุกคนมีความรูอยูในระดับดีมาก คลายกับ
การศึกษาของ ธนพร จั่นเพชร (2547) ท่ีศึกษาเร่ือง ความรูเกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการและ 
การปฏิบัติของนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวานักเรียนมีความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการอยูใน 
ระดับดี รอยละ 65 และการศึกษาของ นันทกา ปนมณี (2549) เร่ือง ความรูการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 
9 ประการและภาวะโภชนาการของนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางมีความรูโภชนบัญญัติ 9 
ประการ อยูในระดับดี รอยละ 97.01 ท้ังนี้การท่ีกลุมตัวอยางมีความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการกอน
รับคําปรึกษาอยูในระดับดีมากนั้น อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4-6 ซ่ึงตามหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชา 
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สุขศึกษา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซ่ึงเนื้อหาของรายวิชาครอบคลุมเร่ืองอาหารและ
โภชนาการและสุขบัญญัติ (ฝายวิชาการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย, 2550)  จึงสงผลใหกลุมตัวอยาง
มีความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการอยูในระดับดีมาก จากการเปรียบเทียบกอนและหลังให
คําปรึกษากลุมตัวอยางมีคาคะแนนความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจ
เนื่องมาจากกระบวนการใหคําปรึกษาแตละข้ันตอนมีการทบทวนความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 
ประการ ในทุกๆ สัปดาหอยางตอเนื่อง ชวยใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจและสามารถจดจํา
ขอบัญญัติท้ัง 9 ประการไดอยางถูกตองและแมนยํา รวมท้ังสามารถนําไปปฏิบัติได (ภาคผนวก ช)  
ซ่ึง จิตรา วสุวานิช (2544) ไดสรุปวา เด็กวัยเรียนท่ีมีอายุ 10-12 ป เปนวัยท่ีมีการเรียนรูและรูจักคิด
อยางมีเหตุผล ความคิดเร่ิมจาก “ตนเองเปนศูนยกลาง” มาเปน “สังคมเปนศูนยกลาง” อยากรูอยาก
เห็น  ชอบทดลองและสนใจการเรียน  อยากทํางานใหดี ท่ี สุดและสามารถเรียนรู  ความดี - 
ความไมดี ถูก-ไมถูก ไดโดยไมยึดเอาแตผลของการกระทําท่ีตนเองไดรับเทานั้นเปนเคร่ืองตัดสิน
เพียงอยางเดียว  
 กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ  กอนและหลังรับคําปรึกษา
อยูในระดับพอใช รอยละ 87.50  เทากันและจากการเปรียบเทียบกอนและหลังรับคําปรึกษาพบวา 
คะแนนของกลุมตัวอยางไม มีความแตกตางกันทางสถิติ   ซ่ึงคลายกับการศึกษาของ ธนพร  
จั่นเพชร  (2547)  ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ อยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 93.3 แตแตกตางจากการศึกษาของ นันทกา ปนมณี (2549) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางมี
การปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 2.40  ซ่ึงการท่ีกลุมตัวอยางมี
การปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ ท้ังกอนและหลังรับคําปรึกษาอยูในระดับพอใช อาจเนื่องจาก
กลุมตัวอยางสวนใหญชอบรับประทานอาหารท่ีปรุงดวยวิธีทอด (รอยละ 75.00) และชอบ
รับประทานขาวผัด (รอยละ 25.00) ซ่ึงอาหารเหลานี้เปนอาหารท่ีใหพลังงานสูง หากรางกายนําไปใช
ไมหมดจะสะสมในรางกายจนกลายเปนโรคอวน โดยตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ของ 
กองโภชนาการ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข (2542) ประการท่ี 6 เสนอแนะวา ใหกินอาหารท่ีมี
ไขมันแตพอควร เพราะไขมันเปนอาหารท่ีจําเปนตอสุขภาพ ใหพลังงาน ความอบอุนและชวยดูดซึม
วิตามินที่ละลายในไขมัน คือ วิตามินเอ ดี อี และเค  แตอยางไรก็ตามควรจํากัดการไดรับพลังงาน
จากไขมันอยางมากไมเกินรอยละ 30 ของพลังงานท่ีไดจากอาหารท้ังหมด และการรูจักประกอบ
อาหารไมใหมีไขมันมากจะควบคุมและจํากัดปริมาณไขมันในอาหารได และยังเลือกคุณภาพไขมัน
จากอาหารไดเหมาะสมเปนผลดีตอสุขภาพ นอกจากนี้ อบเชย วงศทอง (2541) ไดเสนอแนะวา 
เด็กวัยเรียนควรไดรับพลังงานจากนํ้ามันหรือไขมันจากสัตวและพืช รอยละ 15 ของพลังงานท้ังหมด
ท่ีรางกายตองการใน 1 วันหรือ 1 ม้ือเทานั้น  
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 กลุมตัวอยางสวนใหญชอบรับประทานอาหารท่ีมีรสหวาน (รอยละ 87.50) และชอบดื่ม
น้ําอัดลม (รอยละ 50.00)  ซ่ึงในนํ้าอัดลมมีน้ําตาลสูง ท้ังนี้ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการของ
กองโภชนาการ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข (2542) ประการท่ี 7 เสนอแนะวา ควรหลีกเล่ียง
การกินอาหารท่ีมีรสหวานจัดและเค็มจัด  เพราะการกินอาหารรสจัดจนเปนนิสัยจะเกิดโทษแก
รางกายโดยเฉพาะรสหวานจัด  ซ่ึงน้ําตาลเปนสวนประกอบในอาหารและขนมท่ีคนไทยกินเปน
ประจําอยูแลวและยังไดรับเพิ่มจากน้ําอัดลม  น้ําผลไม  น้ําหวานและน้ําชาอีก ควรจํากัดพลังงานท่ี
ไดรับจากน้ําตาลในแตละวันอยางมากท่ีสุดตองไมเกินรอยละ 10 ของพลังงานท่ีไดรับท้ังหมดและ
ไมควรกินน้ําตาลเกินวันละ 40-55 กรัมหรือมากกวา 4 ชอนโตะตอวัน เพราะพลังงานสวนเกินท่ี
ไดรับจากน้ําตาลจะสะสมทําใหอวนได  
 กลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานอาหารวางมากกวา 2 ม้ือตอวัน (รอยละ 87.50) โดย
รับประทานขนมปง เชน ขนมปงไสครีม/ไสหมูหยอง เปนตน (รอยละ 50.00) การท่ีกลุมตัวอยาง
รับประทานอาหารวางมากกวา 2 ม้ือตอวันนั้น อาจทําใหรางกายไดรับพลังงานมากเกินความตองการ
ของรางกายในแตละวัน ซ่ึง จิตติวัฒน สุประสงคสิน (2546) ไดสรุปไววา  สาเหตุของโรคอวนท่ี 
ทําใหรางกายมีน้ําหนักมากเกินขนาดนั้น  เนื่องมาจากการรับประทานอาหารท่ีมากกวาท่ีรางกาย
จําเปนตองใช  ซ่ึงอาหารสวนเกินนั้นเม่ือรางกายใชไมหมดจะถูกเก็บสะสมไวในรางกายในรูปของ
ไขมันไมวาอาหารนั้นจะเปนขาว ขนม ไขมัน หรือเนื้อสัตวก็ตาม  ถารับประทานมากเกินไปรางกาย
จะเปล่ียนเปนไขมันไดหมดและเก็บเอาไวในรางกาย  เม่ือเปนเชนนี้นานๆ น้ําหนักก็คอยๆ 
เพิ่มข้ึน  ดวยเหตุนี้คนท่ีเปนโรคอวนจึงเปนผูท่ีมีไขมันสะสมในรางกายมากกวาปกติ  สงผล 
ใหเกิดความไมสมดุลระหวางการรับพลังงานหรือการรับประทานอาหารกับการใชพลังงานหรือ 
การเคล่ือนไหวของรางกายได  
 กลุมตัวอยางชอบรับประทานผลไม (รอยละ 87.50) โดยชอบรับประทานสม (รอยละ 
37.50) ซ่ึงถือไดวาเปนการปฏิบัติท่ีสงผลดีตอสุขภาพ  โดยตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการของ
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2542) ประการท่ี 3 เสนอแนะวา ควรกินพืชผัก
ใหมากและกินผลไมเปนประจํา เพราะผลไมมีใยอาหารที่ชวยในการขับถายและนําโคเลสเตอรอล 
สารพิษท่ีกอโรคมะเร็งบางชนิดออกจากรางกายทําใหลดการสะสมสารพิษได  นอกจากนั้นผลไม
หลายอยางยังใหพลังงานตํ่า ดังนั้นหากกินใหหลากหลายเปนประจําจะไมกอใหเกิดโรคอวนและ
ไขมันอุดตันในเสนเลือด ซ่ึงผลไมสามารถกินไดท้ังชนดิดิบและสุก  มีท้ังรสหวานและเปรี้ยว ซ่ึงให
ประโยชนแตกตางกันไป  ผลไมท่ีกินดิบ เชน ฝร่ัง  มะมวงมัน ชมพู กลวย สับปะรด สมเขียวหวาน
และสมโอ มีวิตามินซีสูง  สวนผลไมท่ีกินสุก เชน  มะละกอและมะมวงสุก  มีวิตามินเอสูง สําหรับ 
ผูท่ีมีภาวะโภชนาการเกินควรจํากัดปริมาณการรับประทานผลไมท่ีมีรสหวานจัด เชน ทุเรียน ละมุด 
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ลําไยและขนุน  เพราะมีน้ําตาลสูง ดังนั้นเพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณและแข็งแรง จึงควรรับประทาน
ผลไมเปนประจําสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารแตละม้ือควรรับประทานเปนอาหาร
วางโดยการรับประทานผลไมตามฤดูกาล  
 กลุมตัวอยางมีการออกกําลังกายกอนรับคําปรึกษาอยูในระดับไมดี (รอยละ 50.00)  
กิจกรรมในเวลาวาง คือ การทํางานอดิเรก (รอยละ 62.50) โดยการวาดรูป เลนเกมและเลน
อินเตอรเน็ต  กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมที่ไมใชการออกกําลังกาย  อวัยวะของรางกายมี 
การเคล่ือนไหวเพียงบางสวนเทานั้น  ซ่ึงการออกกําลังกายนั้นหมายถึง การประกอบกิจกรรมใดๆ 
เพื่อใหรางกายมีความสมบูรณ แข็งแรงและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  (มนัส  ยอดคํา, 2548) 
แตกลุมตัวอยางมีการออกกําลังกายดวยการวิ่งเปนประจําเพียงรอยละ 37.50 โดยมีระยะเวลาใน 
การออกกําลังกาย 11-20 นาทีตอวันรอยละ 50.00 ซ่ึงอาจไมเพียงพอตอการทํางานในระบบเผาผลาญ
ของรางกาย  สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือกใชวิธีการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิก 
ระยะเวลา 30 นาที สัปดาหละ 3 คร้ังติดตอกัน 8 สัปดาห โดยหลังรับคําปรึกษากลุมตัวอยางมี 
การออกกําลังกายอยูในระดับดี รอยละ 62.50 ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะของ มนัส ยอดคํา 
(2548) ท่ีไดเสนอแนะวา การออกกําลังกายท่ีไดประโยชนสูงสุดประกอบดวย  1) ระยะเวลา 
การออกกําลังกายแตละคร้ังควรติดตอกันนานมากกวา 20 นาที เพื่อใหระบบการเผาผลาญของ
รางกายทํางานอยางตอเนื่อง เปนผลดีตอระบบไหลเวียนเลือดและ 2) ความถ่ีในการออกกําลัง
กาย ควรออกกําลังกายใหไดอยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห เชน การเดิน วิ่ง กระโดดเชือก ข่ีจักรยาน
และแอโรบิก เปนตน  ซ่ึงดีตอหัวใจ  แตถาทําไดทุกวันจะยิ่งสงผลดีตอสุขภาพและการควบคุม
น้ําหนักดวย  จากการศึกษาของ L. Zahner and others (2006) ท่ีศึกษาเร่ืองการออกกําลังกายใน 
เด็กอวนอายุ 6-13 ป  โดยการวิ่งระยะทาง 20 เมตร ทุกๆ วัน เพื่อควบคุมน้ําหนักและการมีรางกาย
แข็งแรง พบวา ในเวลา 1 ป กลุมตัวอยางมีไขมันในรางกายและไขมันใตผิวหนังลดลงและมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน การศึกษาของ พรเพ็ญ อรัณยะนาค (2548)  เร่ืองการออกกําลังกายในเด็กอายุเฉล่ีย  
10.4 ป จํานวน 20 คน พบวา กลุมท่ีออกกําลังกายวันละ 30 นาที สัปดาหละ 3 คร้ัง ติดตอกัน 32 
สัปดาห  มีมวลกระดูกหนาแนนกวากลุมท่ีไมไดออกกําลังกายถึง 2 เทา  และกลุมท่ีออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอมีสุขภาพจิตดีข้ึน ราเริง กลาแสดงออกและมีความเช่ือม่ันในตัวเองสูงข้ึน แตจาก 
การเปรียบเทียบกอนและหลังรับคําปรึกษาในการศึกษาคร้ังนี้ พบวา คาคะแนนการออกกําลังกาย
ของกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  คลายกับการศึกษาของ  สิทธิพร  ออนคลัง (2546)  
เ ร่ืองผลของการออกกําลังกายที่ มีผลตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนท่ีมีน้ําหนักเกิน
มาตรฐาน พบวาคาดัชนีมวลกายกอนและหลังการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  (P < .12)  
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 ภายหลังใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย พบวา 
กลุมตัวอยางคนท่ี 2, 4, 5 และ 6 มีน้ําหนักลดลงอยางตอเนื่อง (ตาราง 4.11) โดยลดลงระหวาง 0.5-0.6 
กิโลกรัม คลายกับการศึกษาของ Gable Sara, Chang Yiting and L. Jenifer Krull (2007) เร่ืองการดู
โทรทัศนและความถี่ของการรับประทานอาหารของครอบครัวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
ในการกินและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการมีน้ําหนักเกินในระยะเร่ิมตนและการเปนโรคอวนใน 
เด็กวัยเรียน  พบวาเด็กมีกิจกรรมทางกายและออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกสัปดาหละ 3 คร้ัง 
ทําใหเด็กมีน้ําหนักลดลงอยางตอเนื่อง การศึกษาคร้ังนี้การที่กลุมตัวอยางมีน้ําหนักลดลงอยาง
ตอเนื่องนั้น อาจเนื่องมาจากภายหลังไดรับคําปรึกษากลุมตัวอยางไดนําไปคิดและเช่ือตาม
กระบวนการใหคําปรึกษาแบบนําทางของ E.G. Williamson เพราะการใหคําปรึกษาดวยวิธีนี้จะ
พิจารณาวิเคราะหบุคลิกลักษณะและองคประกอบตางๆ ของผูรับคําปรึกษา โดยผูใหคําปรึกษา
พยายามศึกษาขอมูลตางๆ ของผูรับคําปรึกษา  เพื่อชวยใหการใหคําปรึกษาเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
(นงลักษณ เขียนงาม, 2548) นอกจากนี้การนําทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของ 
Albert Bandura (พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์, 2543) มาใชนั้นอาจทําใหเด็กมีแรงจูงใจในการลดน้ําหนักตาม
หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย  ซ่ึงในการใหคําปรึกษาแตละข้ันตอนผูรับ
คําปรึกษาจะมีการใหรางวัลตนเองเม่ือทําไดตามเปาหมายท่ีตนเองตั้งไว ซ่ึงรางวัลท่ีแตละคนใหกับ
ตนเองน้ัน เชน นําเงินท่ีเหลือจากการงดซ้ือขนมขบเค้ียว ไปซ้ืออุปกรณการเรียนช้ินใหมใหกับ
ตนเองเปนปากกากากเพชร เปนตน  จึงถือไดวาเปนแรงเสริมอยางหนึ่งท่ีกระตุนใหผูรับคําปรึกษา
สามารถประสบผลสําเร็จได อีกท้ังกลุมตัวอยางสังเกตเห็นตัวแบบของวัยรุน ดาราท่ีมีรูปรางเพรียว
จึงมีการควบคุมตนเพื่อใหมีรูปรางเพรียวตามดวย  
 กลุมตัวอยางคนท่ี 1, 3, 7 และ 8 มีน้ําหนักเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องระหวาง 0.5-1.5 กิโลกรัม 
(ตาราง 4.11) ซ่ึงตางจากการศึกษาของ พิสมัย  นนประสาท (2547) เร่ือง ผลการใหคําปรึกษาตาม
หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน  พบวาหลังการให
คําปรึกษานักเรียนทุกคนมีน้ําหนักตัวลดลงอยางตอเนื่องในระยะเวลา 8 สัปดาหและนักเรียนมี
น้ําหนักลดลงโดยเฉล่ีย 2.53 กิโลกรัม อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีชวงอายุท่ี
แตกตางกันจึงทําใหมีผลการศึกษาตางกันและการที่กลุมตัวอยางมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนนั้น  อาจเกิดจากมี
การเรียนรูทางสังคมดานลบคือกลุมตัวอยางอาจจะรับประทานอาหารขยะตามท่ีดาราหรือผูมี
ช่ือเสียงเปนตัวแบบตามกระแสนิยมในสังคม รวมทั้งมีปจจัยแวดลอมดานสังคม คือ การโฆษณา
ผลิตภัณฑอาหารขยะท่ีใชดารา  นักรองหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเด็กอยากเลียนแบบนํามาเปน 
ตัวแบบในการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมถูกตอง จึงไมเอ้ือใหเด็กสามารถมีสุขภาพ 
ท่ีดีไมสามารถมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคได ดังนั้นปจจัยเหลานี้จึงมีสวนสําคัญอยางมากใน 
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การควบคุมและปองกันภาวะโภชนาการเกิน (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2550) นอกจากนี้ผลการวิจัยเพื่อแกปญหาโรคอวนของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (2550) ช้ีใหเห็นวาการใหความรูทางดานการรับประทานอาหารเพียงอยางเดียวนั้นทํา
ใหประสบผลสําเร็จนอย ควรใหความรูในดานการออกกําลังกายดวย เนื่องจากการมีความรูดาน
โภชนาการท่ีถูกตองแตขาดการออกกําลังกายก็ไมสามารถทําใหรางกายมีความสมบูรณแข็งแรงและ
การทํางานของรางกายมีประสิทธิภาพได 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชดังนี้ 

1. การนําผลการศึกษาไปใช 
  1.1 เปนแนวทางและขอปฏิบัติในการสงเสริมการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีอยูใน
กลุมท่ีมีภาวะโภชนาการเกินใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 1.2 เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและเปนแนวทางในการปรับปรุงวิธีการให
คําปรึกษาเพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการดานอ่ืนตอไป 

2. การศึกษาคร้ังตอไป 
  2.1 ควรทําการศึกษาในระยะยาวและมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
  2.2 ควรทําศึกษาการในรูปแบบกิจกรรมเขาคายชวงปดเทอมโดยใหผูปกครองมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม และจัดรายการอาหารท่ีมีพลังงานตํ่า และเพิ่มระยะเวลาในการออก
กําลังกาย 
  2.3 ควรทําการศึกษาโดยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบอื่นๆ เชน ทฤษฎีการให
ปรึกษาแบบการรูการคิด (Cognitive Therapy: CT) ซ่ึงเปนการใหคําปรึกษาโดยใชเทคนิคของ
พฤติกรรมโดยเนนการรู-คิด เพื่อชวยบุคคลใหปรับสภาพอารมณและพฤติกรรมไดดียิ่งข้ึน 
 
ขอจํากัดในการศึกษา 
 1. ระยะเวลาในการศึกษาส้ันซ่ึงอาจทําใหการศึกษาไมเกิดประสิทธิผลเทาท่ีควร 
 2. ข้ันตอนหรือวิธีการท่ีใชอาจไมเหมาะสมกับกลุมตัวอยางบางคน เชน มีนักเรียนบาง
คนไมชอบการออกกําลังกายแบบเตนแอโรบิก ทําใหกลุมตัวอยางมีการออกกําลังกายไมเต็มท่ี  
 3. นักเรียนไมไดอยูรวมกันตลอดเวลาจึงอาจมีทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 
 


