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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเร่ือง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการกบัภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบ  Uncontrolled trial                               
มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการกบัภาวะโภชนาการนกัเรียน
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประชากรคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 1-6 อายุระหวา่ง12-18 ปี ท่ีพกั
ในบา้นพกันักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2556 แยกเป็นบ้านพกัชาย 1 หลงั บ้านพกัหญิง 4 หลงั จ านวน 43 คน ในการศึกษามีการ             
เก็บขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือประกอบดว้ย แบบบนัทึกน ้ าหนักและส่วนสูง แบบทดสอบก่อนและหลงัเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้                
ดา้นอาหารและโภชนาการเพื่อพฒันาภาวะโภชนาการนกัเรียนในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และแบบแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการชัง่น ้ าหนกัและวดัส่วนสูงน าไปเทียบกบัเกณฑ์อา้งอิง              
การเจริญเติบโตของเด็กอายา 5-18 ปี ของกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข พุทธศกัราช 2553 โดยใช้
น ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง ขอ้มูลจากแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการกบัแบบแสดงความคิดเห็น         
ท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการนักเรียน 
เปรียบเทียบผลการทดสอบโดยน ามาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
คิดเปอร์เซนตเ์ทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน  
 
สรุปผลการศึกษา 

1. เม่ือด าเนินการตามแผนการจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ                 
เพื่อพฒันาภาวะโภชนาการนักเรียนในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
97.63 สามารถแยกตามสัปดาห์ได ้ดงัน้ี  

1.1 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์แห่งการแลกเปล่ียนประสบการณ์ นักเรียนผ่านกิจกรรม                 
เฉล่ีย 41.12 คน คิดเป็นร้อยละ 95.62  
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1.2 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์แห่งการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน มีนักเรียนท่ีผ่านกิจกรรม 
เฉล่ีย 41.57คน คิดเป็นร้อยละ  96.67 

1.3 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์แห่งการน าเสนอความรู้ พบวา่นกัเรียนทุกคนผา่นทุกกิจกรรม
เฉล่ีย 43 คน คิดเป็นร้อยละ  100 

1.4 สัปดาห์ท่ี  4-8 สัปดาห์แห่งการประยุกต์ใช้ พบว่ามีนักเรียนท่ีผ่านกิจกรรม       
เฉล่ีย 42.25 คน คิดเป็นร้อยละ 98.25 

 2. หลงัส้ินสุดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการของนักเรียนโรงเรียน    
นครบางยางพิทยาคมพบว่า นักเรียนมีอายุเฉล่ีย 15.19±1.5 ปี เม่ือประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้
น ้าหนกัตามเกณฑ์อาย ุส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุและน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง พบวา่มีภาวะโภชนาการ
ปกติ โดยมีน ้ าหนักเฉล่ียตามเกณฑ์อายุ 49.15±1.5 กิโลกรัม ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 157.46±1.5 
เซนติเมตร และน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง 49.15±1.5 ตามล าดบั  

3. เม่ือส้ินสุดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ร้อยละ 8.40 เพิ่มจากร้อยละ 63.34 เป็น ร้อยละ 71.74 โดยมีคะแนนจากการทดสอบทั้ ง 6 ด้าน
ดงัต่อไปน้ี 
        3.1 ดา้นอาหารหลกั 5 หมู่ คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนในภาพรวมอยูใ่นเกณฑสู์ง  

คิดเป็นร้อยละ 92.24  
        3.2 ดา้นโภชนบญัญติั 9 ประการ คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนในภาพรวมอยูใ่น 
                         เกณฑสู์ง คิดเป็นร้อยละ 87.77 
        3.3 ดา้นโภชนาการส าหรับวยัรุ่น  คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนในภาพรวมอยูใ่น 
                           เกณฑสู์ง คิดเป็นร้อยละ 88.95 
         3.4 ดา้นการประเมินภาวะโภชนาการ คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนในภาพรวม 
                           อยูใ่นเกณฑ์สูง คิดเป็นร้อยละ 83.71 
         3.5 ดา้นการออกก าลงักาย คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนในภาพรวมอยูใ่น                            
                           เกณฑสู์ง คิดเป็นร้อยละ 89.14 
         3.6 ดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนใน       
                           ภาพรวมอยูใ่นเกณฑสู์ง คิดเป็นร้อยละ 93.02 

 4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการ                       
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.53, S.D. = 0.55)  
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อภิปรายผล 

 การเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการ ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ นกัเรียนส่วนใหญ่
ผา่นกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 97.63 (ตารางท่ี 4.5)ท าให้หลงัส้ินสุดกิจกรรมนกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้
เร่ืองอาหารและโภชนาการมากข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากร้อยละ 63.34 
เป็นร้อยละ 71.74  นกัเรียนมีคะแนนโดยรวมหลงัเรียนอยูใ่นเกณฑสู์ง (ตารางท่ี 4.11-4.17)  สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ B.Hatice and B.Zuhul (2010)  เร่ือง ผลลพัธ์ของความรู้ทางโภชนาการและการเลือก
อาหารท่ีมีสุขภาพดีในเด็กอายุ 5-6 ปี ซ่ึงได้รับการส่งเสริมทางโภชนาการตามทฤษฎีของ Piaget’s 
พบว่าคะแนนความรู้ของเด็กและการบริโภคอาหารท่ีมีสุขภาพดีเพิ่มข้ึนหลังจากท่ีได้รับความรู้                  
ทางโภชนาการตามทฤษฎีของ Piaget’s คะแนนความรู้ของกลุ่มทดลองมีมากข้ึน  เม่ือพิจารณาโดย
รายละเอียดของความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการจะพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนความรู้ดา้นอาหารหลกั  
5 หมู่สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 8.79 (ตารางท่ี 4.12) คะแนนด้านโภชนบัญญัติ 9 ประการสูงกว่า                 
ก่อนเรียนร้อยละ 9.58 (ตารางท่ี 4.13)  คะแนนดา้นโภชนาการส าหรับวยัรุ่นสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 
18.66 (ตารางท่ี 4.14)  คะแนนด้านการประเมินภาวะโภชนาการสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 11.62  
(ตารางท่ี 4.15)  คะแนนด้านการออกก าลงักายสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 10.08 (ตารางท่ี 4.16) และ
คะแนนดา้นการกบัอารมณ์และความเครียดสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 18.61  (ตารางท่ี 4.17) แสดงว่า
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองอาหารและโภชนาการกบัภาวะโภชนาการมากข้ึนจากการเสริมสร้าง
ความรู้ในหลกัการและการปฏิบติั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เฉิดฉนัท ์ กองทอง (2550) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ืองการจดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนบา้นแม่ศึก อ าเภอ
แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเส ริมสุขภาพทั้ ง  3 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ดา้นสุขศึกษาในโรงเรียน ดา้นโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภยัและดา้นการออก
ก าลงักาย กีฬาและนันทนาการ พบว่าผลการทดสอบก่อนและหลงัเรียนโดยใช้แผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียนมีคะแนนในการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนน             
ในการทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 การศึกษาของ David L.K. and others (2011) ท่ีศึกษา 
การสอนการเลือกอาหารท่ีดีต่อสุขภาพให้กับเด็กปฐมวยัและผูป้กครองโดยใช้โปรแกรมนักสืบ
โภชนาการ พบว่าโปรแกรมมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเด็กและผูป้กครองในการ
จ าแนกแยกแยะอาหารท่ีดีต่อสุขภาพมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการประเมินและมีอิทธิพลส่งเสริม
ประสิทธิภาพให้พอ่แม่ผูป้กครองและเด็กนกัเรียนมีศกัยภาพในการเลือกและมีรูปแบบการกินท่ีดี และ 
M.F. Fahlmanand and others (2008)  เร่ือง การศึกษาน าร่องเพื่อท่ีจะตรวจสอบผลของการพฒันา
ทางดา้นโภชนาการต่อความรู้ดา้นโภชนาการ พฤติกรรม ความคาดหวงัท่ีมีประสิทธิภาพในเด็กมธัยม 
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ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มแทรกแซงมีความเช่ือมัน่ในการกินอาหารท่ีมีสุขภาพดีได ้มีการเพิ่มพูนความรู้
หลังจากใช้หลัก สูตร Michigan Model (MM)   มีความชอบในการกินผักและผลไม้มาก ข้ึน                        
กลุ่มควบคุมลดการกินอาหารขยะ 

ภาวะโภชนาการของนกัเรียน จากการศึกษาพบว่านกัเรียนเพศชาย 14 คน จาก 20 คน มีการ
เปล่ียนแปลงน ้ าหนกัและส่วนสูงในทางท่ีดีข้ึนคิดเป็นร้อยละ 70.00 และนกัเรียนเพศหญิง 17 คน จาก 
23 คน มีการเปล่ียนแปลงน ้ าหนักและส่วนสูงในทางท่ีดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 73.91 (ตารางท่ี 4.6-4.7) 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของทิพยสุ์ดา  ไกรเกตุ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันากิจกรรมการควบคุม
น ้ าหนกัส าหรับนกัเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนราษีไศล อ าเภอ
ราษีไศลจงัหวดัศรีสะเกษ พบวา่นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 15 คนมีการเปล่ียนแปลงดา้นน ้ าหนกัในระดบั
ปานกลางโดยมีน ้ าหนักลดลงประมาณ 1.5-2 กิโลกรัมและนักเรียนอีก  5 คนมีการเปล่ียนแปลง                  
ในระดบัดีมากโดยมีน ้ าหนกัลดลง 3 กิโลกรัม สาเหตุท่ีท าให้นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงน ้ าหนกัและ
ส่วนสูงเน่ืองมาจากกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ได้ท าให้นักเรียนซึมซับความรู้เร่ืองอาหารและ
โภชนาการอย่างเป็นขั้ นตอนส่งผลให้ เกิดการปฏิบัติ ท่ี ถูกต้องและเหมาะสมในการดูแล                             
ภาวะโภชนาการของตนเองสอดคล้องกับ C. Ginioux, J. Grousset, S.Mestari, and F. Ruiz (2006) 
เร่ืองความชุกของผูท่ี้เป็นโรคอว้นในเด็กและวยัรุ่นประเทศฝร่ังเศส โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ
ชุกของเด็กท่ีเป็นโรคอว้นและหาแนวทางให้ความรู้แก่เด็กและผูป้กครอง จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
1,455 คน ผลการศึกษาพบวา่ เด็กในเมืองเป็นโรคอว้นร้อยละ 14.3 ทางโรงเรียนจึงไดใ้ห้ความร่วมมือ
กบัโครงการส่งเสริมสุขภาพและแนะน าใหข้อ้มูลข่าวสารความรู้ดา้นโภชนาการและการออกก าลงักาย
แก่เด็กและผูป้กครอง พบว่าผูป้กครองและเด็กไดน้ าความรู้ไปปฏิบติัในการเลือกรับประทานอาหาร               
ท่ีมีคุณค่าและมีการออกก าลงักายมากข้ึน เม่ือพิจารณาภาวะโภชนาการของนกัเรียนชายและหญิงหลงั
ส้ินสุดกิจกรรมจะเห็นได้ว่านักเรียนมีน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ                     
ตามเกณฑ์ และน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงสมส่วน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชนานาถ  แสนเสมอ 
(2555) เร่ือง การเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวยัเรียนก่อนและหลังการจดัโครงการ
พัฒนาสุขภาพ พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพประชากรเพศชายโดยรวมประเมิน                     
ภาวะโภชนาการโดยใชน้ ้ าหนกัตามเกณฑ์อายสุ่วนสูงตามเกณฑ์อายุและน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงมี
ภาวะโภชนาการปกติส่วนประชากรเพศหญิงโดยรวมประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้น ้ าหนัก                 
ตามเกณฑ์อายุและน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงมีภาวะโภชนาการปกติแต่เม่ือใช้ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
พบว่าค่อนขา้งเต้ียหลงัส้ินสุดโครงการพฒันาสุขภาพประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยรวมเม่ือ
ประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้น ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและน ้ าหนกัตามเกณฑ์
ส่วนสูงพบว่ามีภาวะโภชนาการปกติ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากประชากรมีความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการ
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และน าไปปฏิบติัจริง กบัการศึกษาของธัญลกัษณ์  สุวรรณโณและอุทยั  ธารมรรค (2551) ท่ีศึกษา 
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กประถมวยั โรงเรียนอนุบาล 
จงัหวดัราชบุรีพบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้งดีข้ึนกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value< .001) ยงัผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการโดยมีน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั (p-value = 
.031)  

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษากิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการกับภาวะโภชนาการ
นกัเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
 การน าผลการศึกษาไปใช้ 

 1. ควรน ากิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการไปใชก้บันกัเรียนทั้งหมดของ
โรงเรียนทีละระดบัชั้น  
 2. ควรพฒันาภาวะโภชนาการนกัเรียนท่ีพกัในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้มีความรู้และการ
ปฏิบติัในชีวติประจ าวนัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมมากข้ึนดว้ยตนเอง  
 3. ควรมีการติดตาม เฝ้าระวงัภาวะโภชนาการของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
 4. ควรขอความร่วมมือจากผูป้กครองและจดัให้มีการอบรมแก่ผูป้กครองเก่ียวกบัความรู้ดา้น
อาหารและโภชนาการเพื่อช่วยในการเสริมสร้างภาวะโภชนาการท่ีดีแก่นกัเรียนอยา่งเหมาะสม 
 
 การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาดังนี้ 

 1. ควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงส าหรับนกัเรียนท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงน ้ าหนกัและส่วนสูง
ภายหลงัเสร็จส้ินกิจกรรม 
  2. ควรแยกศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประชากรออกเป็นช่วงชั้ นเพื่อให้เห็นความชัดเจนใน
การศึกษามากข้ึน 
 3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ดา้นอาหาร โภชนาการ ภาวะโภชนาการ และปัจจยั
แวดลอ้มดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัร่วมดว้ย 
 4. ควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อใหไ้ดผ้ลดา้นความรู้และภาวะโภชนาการท่ีเท่ียงตรงยิง่ข้ึน 
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 5. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโดยวิธีอ่ืน เช่น การวดั                 
รอบอก รอบคอและรอบแขน รวมทั้ งการตรวจทางการแพทย์ เพื่อประเมินภาวะโภชนาการท่ี
ครอบคลุมและแสดงผลชดัเจนมากข้ึน 
 


