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ABSTRACT 

 

Thailand is similar to many other countries where unhealthy eating behavior 

among adolescents is an important contributor to nutritional problems among youth.  

Meanwhile, innovative and effective strategies are needed to promote healthy eating 

behavior among adolescents.  This participatory action research (PAR) aimed to 

develop an Internet-based program for promoting healthy eating behavior among Thai 

early adolescents based on a participatory approach.  The study participants included 

73 adolescent members and 27 adolescent leaders who studied in grade 7 and 8 at a 

private school in an urban area of Chiang Mai, with the involvement of other key 

stakeholders including 15 teachers, 1 school nurse, and 7 parents.  The PAR process 

of this study included eight steps: 1) establishing collaboration; 2) recruiting 

adolescent participants and other stakeholders; 3) assessing eating behavior issues and 

needs; 4) recruiting and preparing adolescent leaders; 5) planning and developing the 
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Internet-based program; 6) implementing the program; 7) evaluating outcomes and 

process of implementing the program; and 8) integrating the program into the school 

system.  Both qualitative and quantitative data were collected from May 2007 to 

August 2008 using various methods.  The findings of this study revealed that: 

1. The issues of unhealthy eating behavior in Thai early adolescents included 

four categories: 1) eating preference foods without realizing their nutritional benefits 

or harmful effects; 2) eating as per the latest eating trends/fashion; 3) eating meals at 

irregular hours; and 4) eating foods lacking the five essential nutrient groups. 

2. The critical elements of Internet-based program (F-Club program) were 1) 

contents, 2) webboard discussions, 3) animations, 4) quiz exercises, 5) a game, and 6) 

video clips. 

3. The process of implementing the program covered three components 

including: 1) encouraging teamwork and the involvement of adolescent leaders, 2) 

maximizing the use of the Internet-based program, and 3) gaining the support from 

the school administrators, teachers, the school nurse, and parents. 

4. The outcomes of implementing the Internet-based program were: 1) 

positive changes of the adolescent participants including knowledge of healthy eating, 

attitudes towards healthy eating, eating behavior, and nutritional status; 2) improving 

leadership competency of adolescent leaders; and 3) the adolescent participants felt 

satisfied with the utility of the Internet-based program, thus integrated the program 

into the school website. 

The research findings suggest that using PAR to develop an innovative 

Internet-based program has the potential to promote healthy eating behavior among 

Thai early adolescents and advocates leadership competency of adolescent leaders. 
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บทคัดยอ 
 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมถูกตองในเด็กวัยรุนไทยเปนปญหาท่ีสําคัญอันหนึ่ง
เชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอปญหาทางโภชนาการของวัยรุน  จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชนวัตกรรมและกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพในการสงเสริมสุขนิสัยการบริโภค
อาหารในเด็กวัยรุน   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคร้ังนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนา
โปรแกรมอินเทอรเน็ตสําหรับสงเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารของเด็กวัยรุนไทยตอนตนโดยเนน
การมีสวนรวม   ผูเขารวมโครงการวิจัยเปนเด็กวัยรุนท่ีใชโปรแกรมจํานวน 73 คน และแกนนําเด็ก
วัยรุนจํานวน 27 คน ท่ีกําลังเรียนอยูในระดับช้ันมัธยมปท่ี 1 และ 2 โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   นอกจากนี้ยังเนนการมีสวนรวมของครู 15 คน พยาบาลโรงเรียน 1 
คน และผูปกครอง 7 คน   กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมประกอบดวย 8 ข้ันตอน
ไดแก  1) การสรางความรวมมือ 2) การรับสมัครเด็กนักเรียนและผูเขารวมวิจัยอ่ืนท่ีมีสวนเกี่ยวของ
กับการวิจัย  3) การประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารและความตองการโปรแกรมอินเทอรเน็ต 
4) การรับสมัครนักเรียนแกนนําและการเตรียมความพรอมของกลุมแกนนํา 5) การวางแผนและ
พัฒนาโปรแกรม 6) การนําโปรแกรมไปใช 7) การประเมินผลลัพธและกระบวนการของการใช
โปรแกรม และ 8) การบูรณาการโปรแกรมในระบบโรงเรียน  โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูล
หลากหลายวิธีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ระหวางเดือนพฤษภาคม 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2551   
ซ่ึงผลการศึกษาพบวา 



 viii

1. ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสมในเด็กวัยรุนไทย
ตอนตนประกอบดวย 1) กินตามใจตัวเองหรือเลือกกินอาหารท่ีชอบโดยไมคํานึงประโยชนและ
โทษ 2) กินตามกระแสนิยม 3) กินอาหารไมเปนเวลา และ 4) กินอาหารไมครบ 5 หมู 

2. โปรแกรมอินเทอรเน็ตประกอบดวย 6 องคประกอบท่ีสําคัญคือ 1) เนื้อหาหรือ
บทเรียน 2) กระดานสนทนา 3) แอนิเมช่ัน 4) แบบฝกหัด 5) เกม และ 6) วิดีโอคลิป 

3. กระบวนการนําโปรแกรมอินเทอรเน็ตไปใชประกอบดวย 3 องคประกอบคือ 1) 
การสงเสริมการทํางานเปนทีมและมีสวนรวมของแกนนําเด็กวัยรุน 2) การสงเสริมการใชโปรแกรม 
และ 3) การสนับสนุนจากผูบริหารของโรงเรียน ครู พยาบาลโรงเรียน และผูปกครอง 

4. ผลลัพธของการนําโปรแกรมอินเทอรเน็ตไปใชในการสงเสริมสุขนิสัยการบริโภค
อาหารของเด็กวัยรุนไทยตอนตน คือ 1) เด็กวัยรุนท่ีเขารวมโครงการวิจัยมีความรูมากข้ึนและมี
ทัศนคติท่ีดีข้ึนเกี่ยวกับสุขนิสัยการบริโภคอาหาร รวมท้ังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะ
โภชนาการท่ีดีข้ึน 2) แกนนําเด็กวัยรุนมีศักยภาพในการเปนผูนํามากข้ึน 3) เด็กวัยรุนท่ีเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมอินเทอรเน็ตและเกิดการบูรณาการโปรแกรมไวบน
เว็บไซตของโรงเรียน 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้ช้ีใหเห็นวาการพัฒนาโปรแกรมอินเทอรเน็ตโดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สามารถสงเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในเด็กวัยรุนไทยตอนตน  
รวมท้ังพัฒนาศักยภาพในการเปนผูนําของแกนนําเด็กวัยรุน 

  
 

 


