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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความถี่ในการปฏิบัติด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรค
อ้วนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หลม่เก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ มีนักเรียนจ านวน 374 คน โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  จ านวน  193  ชุด  ผลการวิเคราะห์ระดับความถี่ของนักเรียนต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม การออกก าลังกายภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ ง 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความถี่ของนักเรียนอยู่ในระดับบางครั้ง ได้แก่ ออกก าลังกายหลังจากรับประทานอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า3
ช่ัวโมงรองลงมาคือออกก าลังเสมอเมื่อมีเวลาว่าง และออกก าลังกายโดยใช้เวลาออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาที และจากการวิเคราะห์
โดยใช้จากค าถาม 10 ข้อ พบว่าความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคอ้วน เมื่อพิจารณารายข้อมีระดับการตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับ คือ โรคอ้วน
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จ านวน 187 คิดเป็นร้อยละ 96.9 รองลงมาคือ คนที่
อ้วนมากๆ จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า จ านวน 182 คิดเป็นร้อยละ 94.3 และ ภาวะของโรคอ้วนคือบุคคลที่มีไขมัน
เกินก าหนดมาตรฐาน จ านวน 179 คิดเป็นร้อยละ 92.7 ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่ตอบผิดที่มากที่สุด 3 อันดับ คือ วิธีการลดความ
อ้วนที่ถูกต้องคือการกินยาลดความอ้วน จ านวน 163 คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมาคือ ภาวะของโรคอ้วนหมายถึงการมีน้าหนักเกิน
เพียงอย่างเดียว จ านวน 127 คิดเป็นร้อยละ 65.8 และ การลดอาหารเป็นวิธีการลดความอ้วนที่ถูกต้อง จ านวน 124 คิดเป็นร้อยละ 
64.2 ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ระดับความถี่พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียน
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความถี่ของ
นักเรียนอยู่ในระดับบ่อยครั้ง คือ หลีกเลี่ยงการบริโภคขนมอบและเบเกอรี่มากที่สุดรองลงมาคือหลีกเลี่ยงการบริโภคของทอด และ
หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่น้ าตาลและอาหารที่มีรสหวานทุกชนิด ตามล าดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนหล่มพิทยาคม พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีความถี่ในการปฏิบัติแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมการบริโภค  กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีน้ าหนักต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกต่างกัน  และกลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัวและไม่มีโรคประจ าตัวมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารแตกต่างกัน   
ค าส าคัญ:  โรคอ้วน,พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of eating, eating, and feeding on asthma among 

schoolchildren using 193 questionnaires. Analyze students' scores on food intake that affects the disease. 
Lomkao Pittayakom School Physical exercise is sometimes included. When considering each item, it was found 
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that the frequency of students was at a sometimes level. Include Exercise after eating for at least 3 hours. The 
second is You always exercise when you have free time. And you exercise at least 30 minutes.. And from the 
analysis using 10 questions found that knowledge about obesity of students at Lomkham Pittayakom School 
When considering each question has the most accurate answer top 3 is Obesity is harmful to health . And cause 
of heart disease, diabetes, hypertension 187  people Accounted for 96.9 percent. The second is Fat people have 
a 10 times higher chance of diabetes. 182 people Accounted for 94.3 percent And obesity is a person with 
excess fat 179 people Accounted for 92.7 percent respectively. Part The question that answers the most wrong  
Top 3 is The correct way to lose weight is to eat pills. 163 people Accounted for 84.5 percent. The second is 
Obesity means having excess weight alone. 127 people Accounted for 65.8 percent And reducing food is the right 
way to lose weight. 124 people Accounted for 64.2 percent And analysis results Frequency level found Student 
frequency per dietary habits at Affects obesity Of Lomkao Pittayakom School Dietary habits the overview In level 
often  When considering each question  is you avoid consuming pastries and bakeries In level often is you avoid 
consuming pastries and bakeries..The second is you avoid consuming fried foods. You avoid foods that contain 
sugary and sugary foods of all kinds. Respectively And hypothesis testing results. Students mathayom 5 at 
Lomkaopittayakhom School found Education different there will be different frequency of dietary habits 
representative sample With different weights there are different dietary habits. And representative sample with a 
congenital disease and no congenital disease. There are different dietary habits. 
Keywords: Obesity, Food habits 
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1.บทน า 
โรคอ้วนเป็นสภาวะที่ร่างกายมีน้ าหนักตัว เกินกว่าปกติและมีการสะสมของไขมันใต้ผิวหนัง มากเกินไปเมื่อเทียบกับมวล

กล้ามเนื้อ กระดูก และของเหลวในร่างกาย ซึ่งปัญหาความอ้วนนั้น ส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างพลังงาน ที่ได้รับจากการ
รับประทานอาหาร กับพลังงาน ที่ร่างกายใช้ไปในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ประจ าวัน เมื่อมีพลังงานเหลือร่างกายจะเก็บสะสม 
พลังงานดังกล่าวไว้ตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ในรูป “ไขมัน“ เพื่อน าไปใช้ในยามจ าเป็น แต่ถ้า ร่างกายไม่มีการน าไขมันออกไปใช้
ไขมันท่ีถูกสะสม ไว้จะเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ จนท าให้เกิดภาวะน้ าหนัก เกิน แล้วน าไปสู่ความอ้วนและโรคอ้วนในที่สุด ซึ่งโรคอ้วนนับวัน
จะเป็นปัญหาทางสังคมและเป็น ปัญหาสาธารณสุขท่ียิ่งวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิม มากขึ้น (มัลลิกา จันทร์ฟั่น2557) 

ภาวะน้ าหนักเกินในเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประเทศไทยเช่นเดียวกับอีกหลาย ประเทศทั่วโลก หลายปีที่ผ่านมา
พบว่าเด็กไทยมีแนวโน้มมีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาวะน้ าหนักเกินในเด็กจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของเด็ก รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในระยะยาว (จันทร์จิรา สีสว่าง และ ปุลวิชช์ ทองแตง 2555) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่า
พิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางวางแผนด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีเพิ่มมาก
ขึ้น  รวมทั้งศึกษาการควบคุมและการป้องกันภาวะน ้าหนักเกินในเด็กซึ่งบุคลากรทางสุขภาพควรมีความรู้ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญเกี่ยวกับภาวะน ้าหนักเกินในเด็ก 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
 2.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วน 
 3.เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดภาวะโรคอ้วน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กานดา จันทร์แย้ม, จิราภรณ์ เรืองยิ่ง, และ สุจิตรา จรจิตร(2557) ได้ศึกษา  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นจังหวัด
สงขลา: การสังเคราะห์องค์ความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวัยรุ่น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.1) ปัจจัยน าได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติต่อการ บริโภคอาหาร และค่านิยม
ในการบริโภคอาหาร 1.2) ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ระดับการศึกษาของ ผู้ปกครอง และรายได้ของครอบครัว และ 1.3) ปัจจัยเสริม ได้แก่ 
อิทธิพลของสื่อโฆษณา 2) วัยรุ่นที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองและรายได้ของครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรมการ บริโภคอาหารไม่
แตกต่างกัน และ 3) ค่านิยมในการบริโภคอาหาร อิทธิพลของสื่อโฆษณา และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น ในจังหวัดสงขลาได้ร้อยละ 11.30  
 เกียรติพงษ์ เขื่อนรอบเขต (2556) ได้ศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรี
วิทยา ๒  ปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรี
วิทยา ๒ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ จ านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 จรรจา สันตยากร , ปกรณ์ ประจัญบาน , ปาริฉัตร พงษ์หาร, และวิโรจน์ วรรณภิระ(2554)  ได้ศึกษา   ผลของโปรแกรมการ
สร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรม การป้องกันกลุ่ม อาการอ้วนลงพุง ของอาสาสมัครสาธารณสุข การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย กึ่งทดลอง
แบบสองกลุ่มวัดซ้ าเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงของอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างเป็น อาสาสมัครสาธารณสขุท่ีปฏิบัตงิานอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 30 คน ผลการวิจัย พบว่า  ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุง ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) และ สูงกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัย ส าคัญทาง
สถิติ (p< .001) 

จารุณี นุ่มพูล และ อารยา ทิพย์วงศ์ (2557)  ได้ศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางด้านสุขภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วน
กับพฤติกรรม การบริโภคอาหารและการออกก าลังกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน กรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความฉลาดทางสุขภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจก
แจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติสหสัมพันธ์สเปียร์แมน วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วน ด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพสูงสุด รองลงมาเป็นทักษะการตัดสิ นใจ 
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายอยู่ระดับมาก ความฉลาดทางสุขภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วน ด้านทักษะการ
ตัดสินใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านทักษะการจัดการตนเอง
และด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05 
ตามล าดับ 

ชญานิกา ศรีวิชัย , ภัทร์ภร อยู่สุข และ วนิดา แพร่ภาษา (2554)  ได้ศึกษา  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
เหล่านี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดมูลจินดารามและโรงเรียนธัญสิทธิ์ศิลป์ ช้ันประถมศึกษา 1-6 ที่มีภาวะ
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โภชนาการเกิน จ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ค่าความเช่ือมั่นเชิงเนื้อหา ของเครื่องมือ 
เท่ากับ 0.84 แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ประกอบด้วย: ปัจจัยด้านพันธุกรรม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยด้าน 
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกก าลังกาย และพฤติกรรมของกิจวัตรประจ าวัน ผลการวิจัยพบว่าทั้ง
ปัจจัยด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียน 

ทัศพร สุดเสน่หา (2556) ได้ศึกษา   ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่ม เสี่ยงโรคอ้วนลงพุงกรณีศึกษา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่งาม วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงโรค
อ้วนลงพุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่งาม อ าเภอโคกสูง จังหวัด สระแก้ว 2) เพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของกลุ่ม เสี่ยงโรคอ้วนลงพุง 3) เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง
ต่อผู้บริหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่งาม อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม เสี่ยงโรคอ้วนลงพุงมี
พฤติกรรมการบริโภค อาหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 ปัญจภรณ์ ยะเกษม , นุชจรีรัตน์ ชูทองรัตน์ , และพัชราภัณฑ์ ไชยสังข์(2557) ได้ศึกษา  ปัจจัยท านายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัย ท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีน้ าหนักเกิน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเสริม (r = .638) และความเชื่อ(r=.241) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ และที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 และสามารถใช้พยากรณ์พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ที่มีน้ าหนักเกิน เกณฑ์ได้ ร้อยละ 41.8 (R2 = 0.418, F=57.420) 

เปรมยศ เปี่ยมนิธิกุล (2556) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนกับการลาป่วย ของคนงาน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนเป็นภาวะที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพซึ่งก่อให้เกิดการเจ็บป่วย หรือโรคที่
เกี่ยวเนื่องกับความอ้วนท าให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญตามมา คือ การหยุดงานเนื่องจาก การเจ็บป่วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาอุบัติการณ์และจ านวนวันในการลาป่วย และหาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลาป่วยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะน้ าหนักเกิน โดย
สรุปการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าภาวะโรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับการลาป่วย สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากภาวะโรคอ้วนที่
นอกเหนือไปจากผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งยังส่งผลกระทบต่อการท างานอีกด้วย 

พรทิพย์ ลยานันท์ (2555) ได้ศึกษา  ประสิทธิผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการก ากับตนเองของบุคลากร ที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรงพยาบาลเลิดสิน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการก ากับตนเองในเรื่องอาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ (3อ.) ของบุคลากรโรงพยาบาลเลิดสินที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคอ้วน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรม 3อ. ที่ถูกต้อง เพิ่มมากขึ้นจาก 10.60 เป็น 19.57 และเพิ่มมากกว่ากลุ่มควบคุม สามารถลด ภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วนได้ ส่งผล
ให้ค่า BMI เส้นรอบเอว และค่าไขมันในเลือดลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < .05)  

มัลลิกา จันทร์ฟั่น(2557) ได้ศึกษา  การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพต่อโรคอ้วน ของนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ เกี่ยวกับโรคอ้วน ทัศนคติต่อโรคอ้วน 
และพฤติกรรม สุขภาพ ของนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จ านวน 100 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก
การส ารวจความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนของกลุ่มตัวอย่าง จากการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
พฤติกรรมสุขภาพใน ระดับปานกลาง ผลจากการวิเคราะห์ในส่วนนี้ พบว่า นิสิตมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง  
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2.วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันม.5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 193 
คน ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  

ตอนที ่1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตัวแบบสอบถามมีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check  list) 
ตอนที่ 2 การออกก าลังกาย เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  แบ่งเป็น 4ระดับ คือ 

ประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 
ตอนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจของภาวะโรคอ้วน เป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบตอบถูกและตอบผิด (ใช่หรือไม่ใช่)  
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  แบ่งเป็น 4 ระดับ 

คือ ประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 
เกณฑ์การแปลความหมาย เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายมี 4 ตัวเลือก ส าหรับตอนที่ 2 และตอนที่ 4 แสดงดังนี้   

(อ้างอิง บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  3.51 – 4.00 หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจ า 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  2.51 – 3.50 หมายถึง ปฏิบัติเป็นบ่อยครั้ง 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.51 – 2.50 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 – 1.50 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการศึกษานี้อาศัยข้อมูลที่ได้จาก การเก็บตัวอย่างของแบบสอบถาม แล้วน ามาอธิบายเชิงพรรณนา (Description 
method) และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ค่าความถี่ร้อยละ (Percentage)  

𝑃  
𝑓

𝑁
     

 

เมื่อ 𝑃  แทน ค่าร้อยละ 

  𝑓  แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงข้อมลูให้เปน็ร้อยละ 

  𝑁 แทน  จ านวนทั้งหมด 
 

ค่าเฉลี่ย (Mean: x ) (อ้างอิงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 
 

�̅�  
∑𝑥

𝑛
 

 

   เมื่อ �̅� แทน    ค่าเฉลี่ย 

        ∑𝑥 แทน    ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

           𝑛 แทน    จ านวนข้อมูลทั้งหมด  
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ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: SD) (อ้างอิงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 
 

𝑆𝐷  √
𝑛∑𝑥   ∑𝑥  

𝑛 𝑛    
 

 

            เมื่อ  𝑆𝐷 แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑥 แทน  ข้อมูลตัวที่ 1,2,3,….n 

  �̅� แทน  ค่าเฉลี่ย 

𝑛  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
Independent Sample T-test (อ้างอิงใน มนตรี สังข์ทอง, 2557) 
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𝑛 
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 𝑑𝑓  𝑛  𝑛     

เมื่อ t แทน ค่าการแจกแจงของที (t-Distribution) 

  �̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุม่ตัวอย่างที่ 1 

  �̅�   แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุม่ตัวอย่างที่ 2 

  𝑆 
 

 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

𝑆 
 

 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

𝑛  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

𝑛  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
The Wilcoxon-Mann-Whitney U Test (อ้างอิงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2553) 

𝑧  
𝑊𝑥    𝑚 𝑁     
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  𝑡𝑗)   

𝑔
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เมื่อ 𝑊𝑥   แทน ผลรวมของล าดับแต่ละตัวแปร 

  𝑚   แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มที่น้อยกว่า 

  𝑛 แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มที่มากกว่า 

  𝑡𝑗  แทน จ านวนที่ซ้ า 

  𝑁 แทน จ านวนทั้งหมด 
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The Kruskal-Wallis (อ้างอิงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2553) 

𝐾𝑊  [
  

𝑁 𝑁    
∑𝑛𝑗�̅�𝑗

 

𝑘

𝑖  

]    𝑁     

 

เมื่อ �̅�𝑗 แทน ค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่มที่ j 

    แทน          𝑘  
 

One-way ANOVA (อ้างอิงใน มนตรี สังข์ทอง, 2557) 
 

𝐹  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑤
 𝑑𝑓  𝑘 𝑛  𝑘 

 

เมื่อ  𝐹  แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 

𝑀𝑆𝐵 แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

𝑀𝑆𝑊 แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
การด าเนินการวิจัย 

ก่อนท าการทดสอบสมมติฐานจะต้องท าการการทดสอบคุณสมบัติของข้อมูล 2 ขั้นตอน คือ 
1. การทดสอบข้อมูลที่ท าการศึกษามีการกระจายตัวแบบเป็นโค้งปกติหรือไม่ ทดสอบด้วย Kolmogorov-Smirnov Test 
หรือ Shapiro Wilk Test  
2. การทดสอบว่าข้อมูลที่ท าการศึกษามีความแปรปรวนเท่ากันในทุกกลุ่มหรือไม่ ทดสอบด้วย Levene Test  
ข้อมูลที่ท าการทดสอบหากมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ จะสามารถใช้สถิติ Parametric (Independent Sample t Test, 

ANOVA) ได้ หากข้อมูลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อจะต้องใช้สถิติ Non-Parametric ในการทดสอบ (Mann Whitney 
Test, Kruskal Wallis Test) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 

สถานภาพส่วนบุคคล 

-เพศ 

-น้ าหนักตัว 

-ส่วนสูง 

-โรคประจ าตัว 

-คนท่ีเป็นคนอ้วนในครอบครัว 

-การออกก าลังกาย 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
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3.ผลการวิจัย  
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ31.6 มีน้ าหนัก 47-56 มากที่สุด คือ คิดเป็นร้อยละ 38.9 และรองลงมาคือ น้ าหนัก 57-69 คิดเป็นร้อยละ 25.9 และ
น้ าหนัก 35-46 คิดเป็นร้อยละ 22.8 ส่วนสูง มากที่สุดคือ159-168 คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือ 169-180 คิดเป็นร้อยละ 27.5 
และ 148-158 คิดเป็นร้อยละ 22.8  ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 181คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 ในครอบครัวไม่มีคนอ้วน จ านวน 138 คิด
เป็นร้อยละ 71.5 ตามล าดับ  (มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี)้ 

ตารางที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม    

 
 
 
 

 

ข้อมูลทั่วไป คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 61 31.6 

หญิง 132 68.4 

รวม 193 100 

น  าหนัก 35-46 kg 44 22.8 

47-56 kg 75 38.9 

57-69 kg 50 25.9 

69-105 kg 24 12.4 

รวม 193 100 

ส่วนสูง 148-158 cm 44 22.8 

159-168 cm 96 49.7 

169-180 cm 53 27.5 

รวม 193 100 

โรคประจ าตัว มี 12 6.2 

ไม่มี 181 93.8 

รวม 193 100 

ในครอบครัวของท่านมี

คนอ้วนหรือไม่ 

มี 55 28.5 

ไม่มี 138 71.5 

รวม 193 100 
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ตอนที่ 2 การออกก าลังกาย 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการออกก าลงักายของนักเรียนช้ันม.5โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในการออกก าลังกาย โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

การออกก าลังกาย �̅� SD ระดับการปฏิบตั ิ

 1. ออกก าลังกายโดยใช้เวลาออกก าลังกายอย่าง
น้อย 30 นาที 
 2.ออกก าลังเสมอเมื่อมีเวลาว่าง 
3. ออกก าลังกายหลังจาก รับประทานอาหาร      
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 
4. ออกก าลังกายเบาๆ หรือเคลื่อนไหวร่างกาย 
เช่น ท างานบ้าน  เดินไปท างาน (ไม่ท าให้รู้สึก
เหนื่อย หรือ อาจเหนื่อยเล็กน้อย) 
5. เริ่มออกก าลังกายโดยเริ่มต้นที่เบา ๆ แล้วค่อย
เพิ่มความหนักของ การออกก าลังกาย 
6. ยืดเหยียด ผ่อนคลายกลา้มเนื้อ 5 – 10  นาที 
ทุกครั้งหลังการออกก าลังกาย หรอืเล่นกีฬา 

2.22 
 

2.23 
2.69 

 
1.76 

 
 

2.07 
 

2.04 
 

0.80 
 

0.82 
0.83 

 
0.65 

 
 

0.87 
 

0.76 
 

บางครั้ง 
 

บางครั้ง 
บ่อยครั้ง 

 
บางครั้ง 

 
 

บางครั้ง 
 

บางครั้ง 
 

รวม 2.17 0.79 บางครั ง 
   จากตาราง 2 จากผลการออกก าลังกายที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ ออกก าลังกายหลังจากรับประทานอาหารมาแล้วไม่

น้อยกว่า3ช่ัวโมงมากที่สุด( X =2.69, S.D.=0.83 ) รองลงมาคือ ออกก าลังเสมอเมื่อมีเวลาว่าง( X =2.23, S.D.=0.82 ) ) และออก

ก าลังกายโดยใช้เวลาออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาที ( X =2.22, S.D.=0.80 ) ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจของภาวะโรคอ้วน 
ตาราง 3 จ านวนและร้อยละค าตอบของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของภาวะโรคอ้วนของนักเรียนช้ันม.5โรงเรียนหล่มเก่า
พิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

 
ความรู้ความเข้าใจของภาวะโรคอ้วน 

 

ถูก ผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คนท่ีอ้วนมากๆ จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า 182 94.3 11 5.7 

2. ภาวะของโรคอ้วนคือบุคคลที่มีไขมันเกินก าหนดมาตรฐาน 179 92.7 14 7.3 

3. ภาวะของโรคอ้วนหมายถึงการมีน้าหนักเกินเพียงอย่างเดียว 66 34.2 127 65.8 

4. โรคอ้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

187 96.9 6 3.1 

5. การนอนดึกหรือนอนไม่พอ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับ
ร่างกายที่เกี่ยวกับความอ้วน 

156 80.8 37 19.2 
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ตาราง 3 จ านวนแลร้อยละค าตอบของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของภาวะโรคอ้วนของนักเรียนช้ันม.5โรงเรียนหล่มเก่า
พิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (ต่อ) 

 
ความรู้ความเข้าใจของภาวะโรคอ้วน 

 

ถูก ผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6. การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปสามารถ
น าไปสู่ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคอ้วน 

130 67.4 63 32.6 

7. การลดอาหารเป็นวิธีการลดความอ้วนท่ีถูกต้อง 69 35.8 124 64.2 

8. ในเพศชายและเพศหญิงที่มีปริมาณไขมันมากกว่าร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 30 ขึ้นไปจะถูกจัดว่าเป็นโรคอ้วน 

147 76.2 46 23.8 

9. การรับประทานยาบางชนิด ก็อาจส่งผลกระทบให้อ้วนได้ เช่น การ
ได้รับฮอร์โมนสเตียรอยด์เป็นเวลานาน หรือในผู้หญิงที่ฉีดยา หรือ
รับประทานยาคุมก าเนิดได้รับฮอร์โมนสเตียรอยด์เป็นเวลานาน หรือใน
ผู้หญิงท่ีฉีดยา หรือรับประทานยาคุมก าเนิด  

155 80.3 38 19.7 

10. วิธีการลดความอ้วนท่ีถูกต้องคือการกินยาลดความอ้วน 30 15.5 163 84.5 

จากตาราง 3 ข้อค าถามความรู้ความเข้าใจของภาวะโรคอ้วนจ านวน 10 ข้อ  เมื่อพิจารณารายข้อมีระดับการตอบถูกมาก
ที่สุด 3 อันดับ คือ โรคอ้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุของโรคหวัใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จ านวน 187 คิดเป็นร้อย
ละ 96.9 รองลงมาคือ คนที่อ้วนมากๆ จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า จ านวน 182 คิดเป็นร้อยละ 94.3 และ ภาวะ
ของโรคอ้วนคือบุคคลที่มีไขมันเกินก าหนดมาตรฐาน จ านวน 179 คิดเป็นร้อยละ 92.7 ตามล าดับ 

ส่วนข้อค าถามที่ตอบผิดที่มากที่สุด 3 อันดับ คือ วิธีการลดความอ้วนที่ถูกต้องคือการกินยาลดความอ้วน จ านวน 163 คิด
เป็นร้อยละ 84.5 รองลงมาคือ ภาวะของโรคอ้วนหมายถึงการมีน้าหนักเกินเพียงอย่างเดียว จ านวน 127 คิดเป็นร้อยละ 65.8 และ 
การลดอาหารเป็นวิธีการลดความอ้วนท่ีถูกต้อง จ านวน 124 คิดเป็นร้อยละ 64.2 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร   
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของนักเรียนช้ันม.5 โรงเรียนหล่มเกา่พิทยา
คม ต.หลม่เก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร �̅� SD ระดับการปฏิบัติ 
1.รับประทานข้าว/แป้งมากกว่า 1 จาน ต่อมื้อ 2.50 0.82 บางครั้ง 
2.รับประทานอาหารก่อนนอน 2.69 0.82 บ่อยครั้ง 
3.รับประทานอาหารที่มไีขมันสูง 2.71 0.63 บ่อยครั้ง 
4.ดื่มน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าชา หรอืน้ ามี
ส่วนประกอบของน้ าตาล 

2.19 
 

0.75 
 

บางครั้ง 
 

5.รับประทานขนมหวาน 2.44 0.70 บางครั้ง 
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ตาราง 4 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของนักเรียนช้ันม.5 โรงเรียนหล่มเกา่พิทยา
คม ต.หลม่เก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยจ าแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร �̅� SD ระดับการปฏิบัติ 
6.หลีกเลีย่งอาหารที่ใส่น้ าตาลและอาหารที่มีรส
หวานทุกชนิด 

2.85 0.72 บ่อยครั้ง 
 

7.หลีกเลีย่งการบรโิภคขนมอบและเบเกอรี ่ 2.95 0.77 บ่อยครั้ง 
8.หลีกเลีย่งการบรโิภคของทอด 2.86 0.75 บ่อยครั้ง 
9.ดื่มน้ าท่ีมีไขมันต่ า 2.57 0.75 บ่อยครั้ง 
10.รับประทานผลไม้รสไม่หวานจดั เช่น กล้วยสม้ 2.00 0.73 บ่อยครั้ง 

รวม 2.58 0.74 บ่อยครั ง 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความถีพ่บว่าความถี่ของนักเรียนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะ

โรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ( X =2.58, S.D.=0.74) 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความถี่ของนักเรียนอยู่ในระดับบ่อยครั้ง คือ ท่านหลีกเลี่ยงการบริโภคขนมอบและเบเกอรี่( X =2.95, 

S.D.=0.77 ),ท่านหลีกเลี่ยงการบริโภคของทอด ( X =2.86, S.D.=0.75 ),ท่านหลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่น้ าตาลและอาหารที่มีรสหวานทุก

ชนิด( X =2.85, S.D.=0.72 ) ตามล าดับ 
การทดสอบสมมติฐานความถี่ในการปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมแต่ละด้านมีการก าหนดสมมติฐานและแสดงผล
การทดสอบดังนี  
ตาราง 5 แสดงการตั้งสมมติฐานและผลการทดสอบสมมติฐานในการปฏิบัติ 

สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม Sig 
1. เพศที่ต่างกันจะมีความถี่ใน
การปฏิบัติแตกต่างกัน 

เพศ (ชาย/หญิง) พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร .363 
 

2. กลุ่มตัวอย่างที่มีน้ าหนัก
ต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร แตกต่างกัน 

น้ าหนัก (35-46/47-56/57-
69/69-105) 
 

พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร .033 
 

3. กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนสูง
ต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร แตกต่างกัน 

ส่ ว น สู ง  ( 148-158/ 159-
168/169-180) 

พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร .258 
 

4. กลุ่มตัวอย่างที่มีโรค
ประจ าตัวและไมม่ีโรค
ประจ าตัวมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร แตกต่างกัน 
 

มี/ไม่ม ี
 

พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร .020 
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ตาราง 5 แสดงการตั้งสมมติฐานและผลการทดสอบสมมติฐานในการปฏิบัติ(ต่อ) 
สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม Sig 

6.กลุ่มตัวอย่างคนท่ีเป็นโรค
อ้วนในครอบครัวและไมม่ีคนที่
เป็นโรคอ้วนในครอบครัวมี
พฤติกรรมการบรโิภค 
 

มี/ไม่ม ี
 

พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร .588 
 

7.กลุ่มตัวอย่างที่ออกก าลังกาย
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
แตกต่างกัน 
 

การออกก าลังกาย (ปฏิบัตเิป็น
ประจ า/ปฏิบตัิเป็นบ่อยครั้ง/
ปฏิบัติบางครั้ง 
ไม่เคยปฏิบัตเิลย) 
 

พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร .288 

จากตาราง 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหล่มพิทยาคม พบว่า ระดับการศึกษาที่
ต่างกันจะมีการปฏิบัติแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   (Sig=.034)  กลุ่มตัวอย่างที่มีน้ าหนักต่างกันมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร แตกต่างกัน  (Sig=.033) และ กลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัวและไม่มีโรคประจ าตัวมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แตกต่างกัน  (Sig=.020)   
 
4.สรุปและอภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 132 คน รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 61 คน น้ าหนัก 47-56 มากที่สุด 
และรองลงมาคือ น้ าหนัก 57-69 และน้ าหนัก 35-46 ส่วนสูง มากที่สุดคือ159-168 รองลงมาคือ 169-180 และ 148-158 ไม่มีโรค
ประจ าตัว จ านวน 181คน มีคนในครอบครัวไม่มีคนอ้วน จ านวน 138 ตามล าดับ  จากผลการวิเคราะห์พบว่าด้าน พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม การออกก าลังกายภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความถี่ของนักเรียนอยู่ในระดับบางครั้ง ได้แก่ ออกก าลังกายหลังจากรับประทานอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า3
ช่ัวโมง รองลงมาคือออกก าลังเสมอเมื่อมีเวลาว่างและออกก าลังกายโดยใช้เวลาออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาที และ ผลจากการ
วิเคราะห์ด้านความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคอ้วน มีระดับการตอบถูกมากที่สุด 3 อันดับ โรคอ้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุของ
โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จ านวน 187 รองลงมาคือ คนที่อ้วนมากๆ จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า 
จ านวน 182 และ ภาวะของโรคอ้วนคือบุคคลที่มีไขมันเกินก าหนดมาตรฐาน จ านวน 179 ตามล าดับ และ ส่วนข้อค าถามที่ตอบผิด
ที่มากท่ีสุด 3 อันดับคือ วิธีการลดความอ้วนท่ีถูกต้องคือการกินยาลดความอ้วน จ านวน 163 รองลงมาคือ ภาวะของโรคอ้วนหมายถึง
การมีน้ าหนักเกินเพียงอย่างเดียว จ านวน 127 และการลดอาหารเป็นวิธีการลดความอ้วนที่ถูกต้อง จ านวน 124 ตามล าดับ และผล
การวิเคราะห์ ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า หลีกเลี่ยงการบริโภคขนมอบ
และเบเกอรี่มากที่สุด รองลงมาคือท่านหลีกเลี่ยงการบริโภคของทอด และท่านหลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่น้ าตาลและอาหารที่มีรสหวานทุก
ชนิด ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหล่มพิทยาคม พบว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีการ
ปฏิบัติแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   กลุ่มตัวอย่างที่มีน้ าหนักต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกต่างกัน  
และ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีโรคประจ าตัวและไม่มีโรคประจ าตัวมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกต่างกัน  
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ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีการตอบค าถามผิดในคือข้อ วิธีการลดความอ้วนที่ถูกต้องคือการกินยา

ลดความอ้วน มากที่สุด รองลงมาคือข้อ ภาวะของโรคอ้วนหมายถึงการมีน้ าาหนักเกินเพียงอย่างเดียว และการลดอาหารเป็นวิธีการลด

ความอ้วนท่ีถูกต้อง ตามล าดับ อาจเป็นไปได้ว่าเด็กนักเรียนได้รับสื่อที่ผิดๆหรือความเข้าใจผิดที่พูดต่อๆกัน ดังนั้นควรขอให้หน่วนงาน

ทางด้านสาธารณสุขหรือผู้เช่ียวชาญทางด้านสุขภาพมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั งต่อไป 
 1.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภายในกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพียงเท่านั้น ควรมีการศึกษาความถี่ในการปฏิบัติของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของช้ันมัธยมศึกษาปีอ่ืนๆและโรงเรียนอื่นๆ  

2.  การท าวิจัยในครั้งต่อไป  ควรจะเพิ่มค าถามปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็น  เกีย่วกับความถี่ในการ

ปฏิบัติของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   

 3.  การท าวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อท่ีจะได้ขยายผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดีกว่านี้  
 
5.กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์” ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออนุเคราะห์ข้อมูลจากบุคลากรหน่วยงานของ
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจ
โดยทั่วไป โดยน างานที่ศึกษานี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการให้ความรู้ในการค้นคว้าในอนาคต คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามมา  ณ  โอกาสนี้ 
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	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



