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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริม
ความรู้ทางโภชนาการผ่านกิจกรรมการเล่นเกมในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกิน โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ณ โรงเรียนวันครู 2502 จ�ำนวน 47 คน อายุระหว่าง 9-12 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ
ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมความรู้
ทางโภชนาการผ่านกิจกรรมการเล่นเกมพัฒนามาจากหลักการประเมินภาวะโภชนาการและเกมนันทนาการสอดแทรก
เนื้อหาความรู้ทางโภชนาการโดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดูแลสุขภาพทฤษฎีหลัก 3 อ. และแบบทดสอบความรู้ก่อน
และหลังเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจยั พบว่า จากกิจกรรมเกมทีส่ อดแทรกการประเมินภาวะโภชนาการ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีน�้ำหนักเกินเกณฑ์ (ร้อยละ 80.9) และมีความถี่ในการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน ประเภทขนม
เครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล และอาหารจานด่วน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างขึ้นไป) ผลการส่งเสริมความรู้
ทางโภชนาการจากเกมนันทนาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้จักชนิดอาหารประเภท ผักและผลไม้ ซึ่งจัดเป็นอาหารหมวดหมู่
ที่ดีต่อสุขภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 8.5 คะแนน นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้จักแยกชนิดอาหารที่มีผลต่อ
การเพิ่มน�้ำหนักตัวได้ การประเมินด้านความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าหมวดหมู่อาหารที่ส่งผลต่อการเพิ่มน�้ำหนักตัว
กลับเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบได้ถูกต้อง (ร้อยละ 100) ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมความรู้
ทางโภชนาการผ่านกิจกรรมการเล่นเกมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือท�ำ ร่วมอภิปราย ร่วมฝึกทักษะ และสื่อสารท�ำให้ผล
การเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการรู้จักแยกแยะอาหารที่มีผลต่อการเพิ่มน�้ำหนักตัว
ค�ำส�ำคัญ: เกม นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ความรู้ทางโภชนาการ ภาวะโภชนาการเกิน
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to investigate the effects of activities to promote nutrition
education by game-based learning in senior elementary school students with over-nutrition. Forty-seven
senior elementary school students with over-nutrition aged 9-12 years old were purposively selected
from Wankru 2502 school for the experimental. The instrument of the study included an experiment
program as game-based learning developed from nutrition assessment, 3A health behavior
and pretest-posttest. Results revealed that after the activity that the student attended games based
on nutrition assessment, most of them were overweight (80.9 %) and over 50% of total subjects
consumed food frequency related over-nutrition such as snacks, sugar-sweetened beverages, and
fast food 3-4 times per week. After nutrition education by game-based learning was provided for the
student, they knew vegetables and fruits as the type of healthy food represented by a game score
that was 8.5 score. In addition, the student separated food items related to weight gain. Before and
after the student joint game-based learning program, they answered the question of food item related
weight gain was 100%. Promoting nutrition education by game-based learning by letting learners act,
participate in discussions, practice skills and communicate increased the learning outcomes, especially
the knowledge for separated food item related weight gain.
Keywords: game based learning; senior elementary school students; nutrition education; Over-nutrition

บทน�ำ
องค์การอนามัยโลกรายงานถึงประชากรเด็กและ
วัยรุ่นช่วงอายุ 5-19 ปี จ�ำนวน 340 ล้านคนพบว่ามีภาวะ
น�้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนและมีความชุกเพิ่มขึ้นจาก
ร้ อ ยละ 4 ในปี พ.ศ. 2518 เป็นร้อยละ 18 ในปี พ.ศ. 2559
(World Health Organization (WHO), 2019) ในขณะ
ที่ประเทศไทยพบว่าความชุกของภาวะน�้ำหนักเกินและ
โรคอ้วนในเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี เพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 9.7
จากปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 13.9 ในปี พ.ศ. 2557 และมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วน
ในเด็กจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างด่วน (Aekplakorn, 2014) ภาวะน�้ำหนักเกินและ
โรคอ้วนในวัยเด็กมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รังในวัยผูใ้ หญ่ (Non-communicable diseases--NCD)
ซึ่งปัจจัยหลักของภาวะโภชนาการเกินในเด็กเป็นผลมา
จากปัจจัยทางด้านอาหาร ได้แก่ การบริโภคอาหารที่เกิน
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ดุลพลังงานของร่างกาย ประเภทอาหารและอาหารว่างที่มี
พลังงานสูงโดยเฉพาะปรุงประกอบจากน�้ำมัน น�้ำตาลและ
เกลือในปริมาณมาก รวมถึงเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ำ�้ ตาล และข้อจ�ำกัด
ในการเลือกบริโภคอาหาร นอกจากนี้ยังพบปัจจัยอื่นที่ส่ง
ผลต่อการเพิ่มน�้ำหนักตัว ได้แก่ ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ ปัจจัย
ทางกิจกรรมทางกายทีล่ ดลง ปัจจัยทางเศรษฐานะครอบครัว
วัฒนธรรม และปัจจัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (Sahoo, 2015)
เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาช่วงอายุ 6–12ปี
เป็นช่วงวัยที่มีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา และ
อารมณ์มคี วามสามารถในการเรียนรู้ แก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อนได้ และ
มีอิสระในการตัดสินใจ หากช่วงวัยนี้ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมความรูด้ า้ นการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลน�ำ้ หนัก
ตนเองจะส่งผลให้เกิดความตระหนักในการรับรู้ตนเองและ
การพัฒนาตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
แทรกซ้อนทางเมตาบอลิกได้ในอนาคต (Piyasil, 2005)
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ปัจจุบันทิศทางการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมโดยเน้นไปทีก่ จิ กรรมและสือ่ ทีน่ า่ สนใจเพือ่ ให้ผเู้ รียน
เข้าใจและทดลองด้วยตนเอง Game Based Learning--GBL
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทีถ่ กู น�ำมาใช้เป็นสือ่ การสอน
อย่างแพร่หลาย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีโอกาสลงมือกระท�ำ ร่วมอภิปราย ร่วมฝึกทักษะ ด้าน
การสื่อสาร พบว่าผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 จาก
วิธีการสอนแบบเดิม (Intasara, 2019)
การศึกษาถึงความชุกของภาวะน�้ำหนักเกินของ
นักเรียนในเขตพื้นที่อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปีการศึกษา 2559 พบว่าโรงเรียนวันครู 2502 มีจ�ำนวน
นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีม่ ภี าวะน�ำ้ หนักเกิน
เป็นเพศชายร้อยละ 12.11 และเพศหญิงร้อยละ 9.88 และ
พบว่า ปัจจัยการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การสนับสนุน
ทางสังคม เช่น ครอบครัว และพฤติกรรมการป้องกันภาวะ
น�้ ำ หนั ก เกิ น ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะน�้ ำ หนั ก เกิ น ของ
นั กเรี ย นซึ่ ง ได้ แ นะน�ำว่าควรมีก ารส่ง เสริมการรับรู้ด้าน
อื่น ๆ ควบคูไ่ ปด้วย (Tuntiakarat & Khuneepong, 2017)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาจึงเป็นที่มา
ของการวิจัยนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กมีความจ�ำเป็นผูว้ จิ ยั จึงได้
น�ำทฤษฎีพีระมิดแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning
(Dale, 1969) โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active
Process มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเกมนันทนาการที่
สอดแทรกความรู้ทางโภชนาการประกอบด้วยการประเมิน
ภาวะโภชนาการด้วยตนเอง ประเภทของอาหารที่สัมพันธ์
กับภาวะโภชนาการเกินมาเป็นสื่อกลางส�ำหรับการส่งเสริม
ความรู ้ ท างโภชนาการโดยผ่ า นกิ จ กรรมการเล่ น เกมใน
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการ
เกิน เพื่อน�ำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมและสามารถน�ำไปปรับ
พฤติกรรมการบริโภค เลือกประเภทอาหารบริโภคได้อย่าง
เหมาะสมอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ ศึกษาผลของการส่งเสริมความรูท้ างโภชนาการ
ผ่านกิจกรรมการเล่นเกมในนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พีระมิดแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning
(Dale, 1969) ถูกแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่
กระบวนการเรียนรู้ Passive Learning กระบวนการเรียนรู้
แบบดัง้ เดิม (conventional learning) เช่น การอ่านท่องจ�ำ
การฟังบรรยาย และการสอนทีจ่ ดั ประสบการณ์ให้ผเู้ รียนส่ง
ผลให้เกิดการเรียนรู้ร้อยละ 20-50 ในขณะที่กระบวนการ
เรียนรู้ Active Learning ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือท�ำ
ร่วมอภิปราย ร่วมฝึกทักษะ และสื่อสารท�ำให้ผลการเรียน
รู้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70-90 แสดงดังภาพ 1
Game-Based Learning--GBL เป็ น รู ป แบบ
การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานซึ่งน�ำแรงจูงใจของเกมมาเป็น
สือ่ ทางการศึกษาโดยผูเ้ รียนมีสว่ นร่วม การน�ำองค์ประกอบ
ของเกมมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
เพิ่มแนวคิด ค�ำแนะน�ำ แนวทางการแก้ปัญหาและค�ำตอบ
ผลลัพธ์สดุ ท้ายให้กบั ผูเ้ รียนได้ ประโยชน์ของ GBL กับผูเ้ รียน
ช่วยเพิ่ม (1) กระบวนการการรับรู้ (cognitive) ด้านการมี
สมาธิจดจ่อ และการตอบสนองที่ดีขึ้น (2) กระบวนการ
สร้างแรงจูงใจ (motivation) (3) กระบวนการทางอารมณ์
(emotional) สร้างอารมณ์ในเชิงบวก และ (4) การเข้าสังคม
(social) เกมส่วนใหญ่จะใช้ผู้เล่นแบบทีมเล่น (Nakasan
& Nakasan, 2016)
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น ปั จ จั ย
เสี่ ย งต่ อ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable
Diseases--NCDs) โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีตามแนวทางการดูแลสุขภาพทฤษฎีหลัก 3 อ.
ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย และอารมณ์ ซึ่ง อ.ที่ 1 คือ
อาหาร: บริโภคอาหารครบ 3 มือ้ ครบทัง้ 5 หมู่ ลดความหวาน
มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น�้ำมันซ�้ำ
หลาย ๆ ครั้ง อ.ที่ 2 คือ ออกก�ำลังกาย :การออกก�ำลัง
กายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน อ.ที่
3 คือ อารมณ์: เลือกวิธีที่ถนัด สนใจ ท�ำแล้วเพลิดเพลิน
ลดความเครียด มีความสุข (Thai Health Promotion
Foundation, 2017)
ผู้วิจัยได้น�ำหลักการดูแลสุขภาพเบื้องต้นทฤษฎี
หลัก 3 อ. ซึ่งงานวิจัยนี้เน้นเฉพาะเรื่องของพฤติกรรม
การบริโภคอาหารมาเป็นองค์ความรู้ทางโภชนาการเป็น
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หลักกอปรกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมเพื่อให้
เหมาะสมกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเด็ ก ประถมศึ ก ษาตอนปลาย
ผู้วิจัยเลือกทฤษฎีพีระมิดแห่งการเรียนรู้แบบ กระบวนการ
Active Learning มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มากที่สุด โดยการน�ำเกม
มาสร้างแรงจูงใจ ผ่านการแข่งขัน การมีส่วนร่วม และ

การให้รางวัลจากการเล่นเกมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ได้รับความรู้และสร้างความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลายที่มีภาวะโภชนาการเกินต่อไปได้ในอนาคต

ภาพ 1 พีระมิดแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning
Note. From Audio-visual methods in teaching (3rd ed.) by E. Dale, 1969, New York: Dryden Press.
https://www.researchgate.net/figure/283011989_fig1_Figure-2-Edgar-Dale-Audio-Visual-Methods-inTeaching-3rd-Edition-Holt-Rinehart-and

กรอบแนวคิดการวิจัย
			

ตัวแปรต้น					

การส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการผ่านกิจกรรมการ
เล่นเกม
1. กิจกรรมเกมสำ�รวจรูปร่างตนเอง
2. กิจกรรมเกมอาหารจานโปรดของน้องหน
3. กิจกรรมเกมนันทนาการด้านโภชนาการ
3.1 กิจกรรมเกมใบ้หัวต่อท้ายคำ�ศัพท์อาหาร
● หมวดอาหารเพื่อสุขภาพ
● หมวดผักและผลไม้
● หมวดอาหารที่ทำ�ให้อ้วน
3.2 กิจกรรมเกมกล่องหรรษาอาหาร Good or
Bad

ตัวแปรตาม

ความรู้ทางโภชนาการเกี่ยวกับอาหารบริโภค
ที่ทำ�ให้เกิดภาวะโภชนาการเกินและอาหาร
บริโภคเพื่อสุขภาพ

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
การส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการผ่านกิจกรรม
การเล่นเกมสามารถเพิ่มความรู้ทางโภชนาการเกี่ยวกับ
อาหารบริโภคที่ท�ำให้เกิดภาวะโภชนาการเกินและอาหาร
บริโภคเพือ่ สุขภาพได้ในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ที่มีภาวะโภชนาการเกิน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นแบบกึง่ ทดลอง (quasi-experimental
research) เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการส่ ง เสริ ม ความรู ้ ท าง
โภชนาการผ่ า นกิ จ กรรมการเล่ น เกมในนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกิน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลายมี ภ าวะ
โภชนาการเกิ น ณ โรงเรี ย นวั น ครู 2502 เทศบาลต�ำ บล
ท่าโขลง ต�ำบลคลองหนึง่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน อายุระหว่าง 9-12 ปี ณ โรงเรียนวันครู
2502 จ�ำนวน 47 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) นักเรียนประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 4-6 ตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ก�ำหนดดังนี้ (1) กลุ่ม
ตัวอย่างมีน�้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for height)
มากกว่า 2 เท่า ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (+2 SD) เมื่อ
เทียบกับตารางแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตจ�ำแนก
เพศชายและหญิง (Bureau of Nutrition Department
of Health, Ministry of Public Health, 2000) และ
(2) กลุม่ ตัวอย่างสามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการทดลองและเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูลผนวก

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564

เข้าด้วยกัน รูปแบบการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการผ่าน
กิ จ กรรมการเล่ น เกมซึ่ ง กิ จ กรรมที่ 1–2 พั ฒ นามาจาก
หลักการประเมินภาวะโภชนาการ (nutritional assessment)
(Gibson, 2005) และกิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกมตามคู่มือผู้น�ำ
ทางนันทนาการ (Department of Physical Education,
2016) ด�ำเนินการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ทางโภชนาการ
โดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดูแลสุขภาพทฤษฎีหลัก 3 อ.
(Thai Health Promotion Foundation, 2017) ซึ่ง
กิจกรรมที่กล่าวข้างต้นประกอบดังนี้
1. กิจกรรมส�ำรวจรูปร่างตนเอง รูปแบบกิจกรรม
น�ำกระบวนการประเมินสัดส่วนร่างกาย (anthropometric
assessment) มาด�ำเนินการเป็นหลัก ได้แก่ การชั่งน�้ำหนัก
การวัดส่วนสูง และการวัดเส้นรอบวงเอว โดยหลักการชั่ง
น�้ ำ หนั ก และวั ด ส่ ว นสู ง ด� ำ เนิ น การตามแนวปฏิ บั ติ ข อง
Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity,
National Center for Chronic Disease Prevention
and Health Promotion (Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), 2015) เครื่องชั่ง Bioelectrical
Impedance Analyzer (รุ่นTanita BC-582, Japan) มี
ความละเอียด 0.1 กิโลกรัมและการวัดส่วนสูงโดยใช้เครือ่ งวัด
ส่วนสูง มีความละเอียด 0.1 เซนติเมตรถูกน�ำมาใช้เป็น
เครือ่ งมือในการประเมินน�ำ้ หนักและส่วนสูงของกลุม่ ตัวอย่าง
การประเมินภาวะอ้วนลงพุงด�ำเนินการโดยการวัดเส้นรอบวง
เอวตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมอนามัย (Bureau of Nutrition
Department of Health, Ministry of Public Health,
2015)
2.กิจกรรมเกมอาหารจานโปรดของน้องหนู รูปแบบ
กิจกรรมเป็นการประเมินอาหารบริโภค (dietary assessment)
ซึง่ เลือกใช้วธิ กี ารประเมินความถีใ่ นการบริโภคอาหาร (Semi
Food Frequency--Semi FFQ) เพื่อก�ำหนดชนิดอาหาร
ที่บริโภคแล้วมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน
3.กิจกรรมเกมนันทนาการด้านโภชนาการ
3.1 กิจกรรมเกมใบ้หัวต่อท้ายค�ำศัพท์อาหาร
แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดอาหารเพื่อสุขภาพ
หมวดผักและผลไม้ และหมวดอาหารที่ท�ำให้อ้วน
or Bad

3.2 กิจกรรมเกมกล่องหรรษาอาหาร Good
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4. แบบทดสอบความรูก้ อ่ นและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย ค�ำถาม 3 ข้อ (1) หลัก 3 อ. ประกอบด้วยอะไร
บ้าง (2) อาหารชนิดใดที่บริโภคแล้วส่งผลต่อภาวะน�้ำหนัก
เกิน และ (3) อาหารชนิดใดที่ดีต่อสุขภาพผู้ที่มีนำ�้ หนักเกิน
สามารถบริโภคได้
ผูว้ จิ ยั พัฒนากิจกรรมทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือในการทดลอง
ของงานวิจัยนี้จากการทบทวนวรรณกรรมโดยน�ำหลักการ
พืน้ ฐานและข้อเท็จจริงจากแหล่งอ้างทีเ่ ชือ่ ถือได้และนิยมใช้
เป็นสากลโดยหลังจากผ่านการพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัยน�ำกิจกรรมไปใช้กับกลุ่มทดลอง 65 คน ในกิจกรรม
ทางโภชนาการเชิงรุกของหลักสูตรโภชนาการและการก�ำหนด
อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน�ำไป
ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านความชัดเจน
ของภาษา การบริหารเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมก่อนน�ำ
ไปใช้จริงในกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลในกิจกรรมการเรียนรู้
ทางโภชนาการผ่านการเล่นเกมโดยได้รับความอนุเคราะห์
จากเทศบาลท่าโขลงและโรงเรียนวันครู 2502 ให้ผู้วิจัยเข้า
ด�ำเนินกิจกรรมและท�ำการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
โดยข้อมูลงานวิจัยนี้ถูกน�ำเสนอในภาพรวมเท่านั้นโดยไม่
เปิดเผยข้อมูลหรือระบุตัวตน
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
1. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน อายุระหว่าง
9-12 ปี โดยได้รบั ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลน�ำ้ หนัก ส่วนสูง จาก
คุณครูฝ่ายอนามัยโรงเรียนวันครู 2502 เพื่อน�ำมาประเมิน
ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ก�ำหนด จ�ำนวน
47 คน โดยแบ่งกลุ่มละ 7-8 คน จ�ำนวน 6 กลุ่ม
2. กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมส�ำรวจรูปร่างตนเอง เป็น
กิจกรรมเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงรูปร่างของตนเองเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการรับรู้และแปลความหมายของ
สุขภาพของตนเอง ณ ปัจจุบนั ได้ โดยผูว้ จิ ยั น�ำการวัดสัดส่วน
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ร่างกาย มาด�ำเนินการเป็นหลัก ได้แก่ (1) การชั่งน�้ำหนัก
วิธีการคือ การยืนบนเครื่องชั่งโดยปราศจากการยึดจับส่วน
อืน่ นอกเครือ่ งชัง่ (2) การวัดส่วนสูง วิธกี ารคือ จัดท่าทางยืน
มองตรง เข่าไม่งอ หลัง ไหล่ ล�ำตัว และก้นอยู่ในแนวตรง
และ (3) การวัดเส้นรอบวงเอว วิธีการคือ ใช้สายวัดรอบวง
เอวผ่านระดับสะดือให้อยู่แนวขนานกับพื้นและไม่รัดแน่น
หรือหลวมจนเกินไป กิจกรรมด�ำเนินโดยกลุม่ ตัวอย่างซึง่ จับ
คู่กันภายในกลุ่มร่วมกันปฏิบัติตามวิธีการโดยมีทีมผู้วิจัย
เป็นพี่เลี้ยง และแปลผลด้วยการน�ำข้อมูล น�้ำหนัก ส่วนสูง
เทียบกับตัวชี้วัดทางการประเมินภาวะโภชนาการ ได้แก่
น�้ำหนักต่อเกณฑ์อายุ (weight for age) ส่วนสูงต่อเกณฑ์
อายุ (height for age) และ น�้ำหนักต่อส่วนสูง (weight
for height) จากตารางเกณฑ์การเจริญเติบโตจ�ำแนกเพศ
ชายและหญิง (Bureau of Nutrition Department of
Health, Ministry of Public Health, 2000) และเส้นรอบวง
เอวเทียบกับตัวชีว้ ดั ตามเกณฑ์อายุจำ� แนกเพศชายและหญิง
(Zimmet et al., 2013)
3. กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมเกมอาหารจานโปรดของ
น้องหนู กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะได้ใบกระดาษบันทึก
อาหารจานโปรดของตนเอง โดยผู้วิจัยออกแบบแบบบันทึก
อาหารตามวิธีการประเมินความถี่ในการบริโภคอาหาร
โดยก�ำหนดชนิดอาหารที่บริโภคแล้วมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะโภชนาการเกินโดยแบ่งอาหารออกเป็นหมวดได้แก่
(1) หมวดขนม ที่มีพลังงาน น�้ำตาล และเกลือสูง (2) หมวด
เครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล (3) หมวดอาหารจานด่วน ซึ่งชนิด
อาหารผูว้ จิ ยั เลือกตามความนิยมบริโภคในกลุม่ เด็กนักเรียน
ช่วง 6-18 ปี (Bureau of Nutrition Department of
Health, Ministry of Public Health, 2015)
4. กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมเกมนันทนาการด้าน
โภชนาการ แบ่งออกเป็น 2 เกม
4.1 กิจกรรมเกมใบ้หัวต่อท้ายค�ำศัพท์อาหาร
แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดอาหารเพือ่ สุขภาพ หมวด
ผักและผลไม้ และหมวดอาหารที่ท�ำให้อ้วน มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอาหารแต่ละหมวด เพื่อเป็นความรู้
เข้าสู่เกมถัดไป (เกมกล่องหรรษาอาหาร Good or Bad)
หลังจากจบเกมผู้วิจัยสรุปถอดบทเรียนจากเกมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับนักเรียนในการแยกอาหารแต่ละหมวด
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4.2 กิจกรรมเกมกล่องหรรษาอาหาร Good
or Bad มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถ
แยกชนิดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและดีต่อสุขภาพได้ โดย
นักเรียนน�ำบัตรภาพชนิดของอาหาร 40 ใบ ซึง่ ประกอบด้วย
บั ต รภาพชนิ ด อาหารที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะโภชนาการเกิ น
จ�ำนวน 20 และชนิดอาหารที่ดีต่อสุขภาพบริโภคได้จ�ำนวน
20 ใบ โดยนักเรียนน�ำบัตรภาพหย่อนลงในกล่องสีเขียว
ตั ว แทนอาหารที่ ดี ต ่ อ สุ ข ภาพบริ โ ภค หรื อ น� ำ บั ต รภาพ
หย่อนลงในกล่องสีแดงตัวแทนอาหารที่ที่สัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการเกิน หลังจากจบเกมผู้วิจัยสรุปถอดบทเรียนจาก
เกมเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ นั ก เรี ย นและเฉลย
บัตรภาพที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มตอบผิดเป็นส่วนใหญ่ โดย
กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลจากผู้วิจัย
5. แบบทดสอบความรู ้ ก ่ อ นและหลั ง เข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรม ผู ้ วิ จั ย แจกแบบทดสอบให้ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทุกคนก่อนเริม่ กิจกรรม ค�ำถาม 3 ข้อ ประกอบด้วย
(1) ความเข้าใจหลัก 3 อ. ประกอบด้วยอะไรบ้าง (2) อาหารชนิด
ใดทีบ่ ริโภคแล้วส่งผลต่อภาวะน�ำ้ หนักเกิน และ (3) อาหารชนิด
ใดที่ดีต่อสุขภาพผู้ที่มีภาวะโภชนาการเกินสามารถบริโภค
ได้ และแบบทดสอบชุดเดียวกันถูกแจกหลังจากนักเรียน
ร่วมกิจกรรมเกมจบเพื่อน�ำไปสู่การประเมินความรู้ที่ได้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยเลือกใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ที่มีภาวะโภชนาการเกินจ�ำนวน 47 คน ร้อยละ 57.4 มีอายุ
อยู่ในช่วง 11-12 ปี และเป็นเพศชาย ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 6 กลุ่มจ�ำนวนนักเรียน 7-8 คนเท่ากัน
เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มอย่างผ่านการร่วม
กิจกรรมเกมส�ำรวจรูปร่างตนเองโดยการประเมินสัดส่วน
ร่างกายพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีน�้ำหนักเกินเกณฑ์
(ร้อยละ 80.9) ส่วนสูงตามเกณฑ์ (ร้อยละ 57.4) น�้ำหนัก
ต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วน (ร้อยละ 46.8) และเส้นรอบ
วงเอวเกินเกณฑ์อายุ (ร้อยละ 31.9) แสดงดังตาราง 1

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564

ตาราง 2 แสดงผลของกลุม่ ตัวอย่างได้รบั การประเมิน
ความถี่ในการบริโภคอาหารจากกิจกรรมเกมอาหารจาน
โปรดของน้องหนู พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ
76.6) มีความถี่ในการบริโภค 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ในหมวด
ขนม ได้แก่ ขนมปังขัดขาวไส้หวาน และยังเป็นประเภท
ขนมที่กลุ่มตัวอย่างบริโภคในปริมาณ 1 ส่วน หรือ หมดชิ้น
(ร้อยละ 20.3) ด้านการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล น�้ำผัก
และผลไม้ เป็นชนิดของเครื่องดื่มที่มีความถี่ในการบริโภค
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 59.6 ของกลุ่มตัวอย่าง
แต่ในทางกลับกันปริมาณของอาหารหมวดเครื่องดื่มนม
ปรุงแต่งรสเป็นเครื่องดื่มที่กลุ่มตัว อย่างบริโภคทั้ ง หมด
ของปริ ม าณอาหาร (ร้ อ ยละ 27.7) นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย น� ำ
ประเภทของอาหารจานด่วนทีเ่ ป็นประเภทอาหารทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
วัยประถมศึกษานิยมบริโภคโดยเฉพาะหลังเลิกเรียน พบว่า
การบริโภคอาหารจานด่วนพลังงานสูงเช่น พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์
ฮอทดอก มีความถี่ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ กลุม่ อาหารจานด่วน
แทนมือ้ หลัก เช่น ข้าวเหนียวไก่ทอด ไก่ชบุ เกล็ดขนมปังทอด
เป็ น อาหารที่ ส ่ ว นใหญ่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งบริ โ ภคทั้ ง หมดของ
ปริมาณอาหาร (ร้อยละ 27.7)
จากการสังเกตุพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเกมนันทนาการด้านโภชนาการเพื่อส่งเสริมความรู้
ทางโภชนาการพบว่านักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยเกมแรกเป็นเกมใบ้หัวต่อ
ท้ายค�ำศัพท์อาหาร คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ท�ำคะแนนในการใบ้คำ� หมวดอาหารเพือ่ สุขภาพสูงสุด 8 คะแนน
และได้ตำ่� สุด 5 คะแนน ด้านหมวดผักและผลไม้กลุม่ ตัวอย่าง
สามารถท�ำได้คะแนนเต็ม 10 คะแนนและมีกลุม่ ทีไ่ ด้คะแนน
น้อยสุด 6 คะแนน หมวดสุดท้ายเป็นอาหารที่ท�ำให้อ้วน
พบว่า คะแนนสุดสูง 9 คะแนน คะแนนต�่ำสุด 6 คะแนน
กลุ่มตัวอย่างรู้จักชนิดอาหารประเภท ผักและผลไม้ ซึ่งจัด
เป็นอาหารหมวดหมู่ที่ดีต่อสุขภาพที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักดี
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 8.5 คะแนน และคะแนนต�่ำสุด
เป็ น ชนิ ด อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ 6.7 คะแนน ด้ า นกิ จ กรรม
เกมกล่องอาหารหรรษา Good or Bad คะแนนเต็ม 40 คะแนน
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างได้คะแนนเฉลีย่ หมวดอาหารเพือ่ สุขภาพ
(Good) 13.6 คะแนน และได้คะแนนเฉลี่ยหมวดอาหารที่
ท�ำให้อ้วน (Bad) 16.7 คะแนน แสดงดังตาราง 3
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ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวัดประเมินความรูข้ องกลุม่ ตัวอย่าง
จากแบบทดสอบ 3 ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึน้
หลังจากร่วมกิจกรรม โดยกลุม่ ตัวอย่างทุกคน (ร้อยละ 100)
สามารถตอบข้อค�ำถาม (1) องค์ประกอบหลัก 3 อ.ได้ถกู ต้อง
ด้านความรู้หมวดหมู่อาหารที่ส่งผลต่อการเพิ่มน�้ำหนักตัว
กลับเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบได้ถูกต้อง (ร้อยละ
100) ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนข้อค�ำถามชนิด
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 1 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 2.1) ตอบผิดเพิ่มขึ้นจากก่อนร่วมกิจกรรม แสดง
ดังตาราง 4

การอภิปรายผล

การประเมินสัดส่วนร่างกาย (anthropometric
assessment) จากกิจกรรมเกมส�ำรวจรูปร่างตนเอง เพื่อ
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงทาง
สุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการรับรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
มีการรับสัมผัสจากการกระท�ำด้วยตนเองผ่านประสาทรับ
สัมผัส ตา-ดู หู-ฟัง ร่วมกับความคิด (Tangkittipaporn,
2013) ผู้วิจัยพบว่า ภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีน�้ำหนักเกินเกณฑ์อายุ แต่ที่น่าสนใจกลุ่มตัวอย่าง
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3 คน (ร้อยละ 6.4) มีน�้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ซึ่งเมื่อเทียบ
เกณฑ์น�้ำหนักต่อส่วนสูงกลับพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนมี
ภาวะโภชนาการเกิน ได้แก่ ท้วม เริ่มอ้วน และอ้วน จาก
ข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์การเจริญเติบโต
จะเห็นได้วา่ การเทียบน�ำ้ หนักตามเกณฑ์อายุสะท้อนปัญหา
ทางโภชนาการเกินได้อย่างจ�ำกัดเนื่องจากเด็กผอมสูง เด็ก
ท้ ว มเตี้ ย ซึ่ ง แปลผลได้ เ ป็ น น�้ ำ หนั ก ตามเกณฑ์ อ ายุ ป กติ
การประเมินภาวะโภชนาการเกินในเด็กจึงจ�ำเป็นต้องใช้
เกณฑ์นำ�้ หนักต่อส่วนสูงเป็นตัวชีว้ ดั (Bureau of Nutrition
Department of Health, Ministry of Public Health,
2015) นอกจากนีง้ านวิจยั พบว่า ร้อยละ 31.9 ของกลุม่ ตัวย่าง
ที่มีเส้นรอบวงเอวเกินเกณฑ์อายุ ซึ่งควรได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงภาวะโภชนาการโดยเร่งด่วน ภาวะอ้วนลงพุงใน
วัยเด็กส่งผลต่อการเกิดภาวะอ้วนลงพุงในอนาคตและเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiometabolic
risk factors) ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน เป็นต้น (Ochiai et al., 2020; Kelishadi,
Mirmoghtadaee, Najafi & Keikha, 2015)
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ตาราง 1
ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะเบื้องต้น
เพศ
อายุ (ปี)
9-10
11-12
น�้ำหนัก, กก.*
น�้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
น�้ำหนักตามเกณฑ์
น�้ำหนักค่อนข้างมาก
น�้ำหนักเกินเกณฑ์
ส่วนสูง, ซม.*.
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ค่อนข้างสูง
สูง
การเจริญเติบโตภาพรวม
น�้ำหนักต่อส่วนสูงตามเกณฑ์
ท้วม
เริ่มอ้วน
อ้วน
เส้นรอบวงเอว, ซม.*
เส้นรอบวงเอวตามเกณฑ์
เส้นรอบวงเอวเกินเกณฑ์ (อ้วนลงพุง)

ชาย
หญิง
รวม
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
27 (57.4)
20 (42.6)
47 (100.0)
10 (21.3)
17 (36.2)
60.8±18.6

10 (21.3)
10 (21.3)
57.1±10.2

20 (42.6)
27 (57.4)
59.2±15.5

1 (2.1)
4 (8.5)
22 (46.8)
149.2±10.0

2 (4.3)
2 (4.3)
16 (34.0)
147.7±7.3

3 (6.4)
6 (12.8)
38 (80.9)
148.6±8.9

15 (31.9)
3 (6.4)
9 (19.1)

12 (25.5)
3 (6.4)
5 (10.6)

27 (57.4)
6 (12.8)
14 (29.8)

4 (8.5)
11 (23.4)
12 (25.5)
91.3±12.9
15 (31.9)
12 (25.5)

4 (8.5)
10 (21.3)
6 (12.8)
84.0±8.5
17 (36.2)
3 (6.4)

8 (17.0)
22 (46.8)
18 (38.3)
88.2±11.7
32 (68.1)
15 (31.9)

*ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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จากกิจกรรมเกมจานโปรดของน้องหนูทำ� ให้ทราบ
ถึงข้อมูลความถี่ในการบริโภคอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
บริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน ประเภท
ขนม เครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ำ�้ ตาล และอาหารจานด่วน โดยมีความถี่
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับการส�ำรวจพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า กลุม่ เด็ก
อายุ 6-14 ปี มีความถี่ในการบริโภคอาหารประเภทขนม
หรือขนมทานเล่น ขนมกรุบกรอบ และอาหารประเภท
จานด่วนตะวันตก 3-4 วันต่อสัปดาห์ (Nation Statistical
Office, 2017).
ขนมปังขัดขาวสอดไส้หวานเป็นขนมทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่นิยมบริโภคในปริมาณมากซึ่งบริโภคหมดชิ้นต่อ
ครั้ง แม้ว่าขนมปังจะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทางเลือกที่
มีประโยชน์ต่อเด็ก เช่น ขนมปังโฮลวีทที่มีไส้โปรตีน ทูน่า
ไข่ หรือ แฮม ในทางกลับกันหากเป็นขนมปังขัดขาวหาก
บริโภคปริมาณมากส่งผลต่อเพิ่มขึ้นของน�้ำหนักตัวและ
เส้นรอบสะโพกได้ (Serra-Majem & Bautista-Castaño,
2015) นมปรุงแต่งรสเป็นเครื่องดื่มที่กลุ่มตัวอย่างบริโภค
ปริมาณมากที่สุด แต่การบริโภคนมในปริมาณที่มากเกิน
ส�ำหรับเด็กบางคนท�ำให้ได้รับพลังงานมากเกินพอส่งผล
ให้น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้หากบริโภคติดต่อกันเป็นระยะยาว
(Berkey, Rockett, Willett & Colditz, 2005) และ
เนื่ อ งจากคาร์ โ บไฮเดรตในรู ป แบบของเหลวส่ ง ผลต่ อ
ความอิ่มได้น้อยท�ำให้เกิดการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นดังนั้น
ผลจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลส่งผลกระทบต่อ
น�้ ำ หนักตัว (Malik, Schulze & Hu, 2006)
แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างบริโภคกลุ่มอาหารจานด่วน
แทนมือ้ หลัก เช่น ข้าวเหนียวไก่ทอด ไก่ชบุ เกร็ดขนมปังทอด
ปริมาณมากที่สุด แต่ผู้วิจัยพบว่า อาหารจานด่วนพลังงาน
สูง เช่น พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอก กลุ่มตัวอย่าง
บริโภคในปริมาณทีน่ อ้ ย 0-1/4 ส่วน ซึง่ อาหารทีม่ คี วามเข้มข้น
ของพลังงานสูงมาก (high energy density foods) แม้ว่า
บริโภคแต่พียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยังคงส่งผลต่อการเพิ่ม
น�้ำหนักตัวได้เนื่องจากมีความอิ่มในการบริโภคต่อครั้งที่
น้อยเมื่อเทียบกับพลังงานในอาหารที่สูง (Blundell &
Macdiarmid, 1997)
จากกิจกรรมเกมจานโปรดของน้องหนูทำ� ให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมการบริโภคของกลุม่ ตัวอย่างทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะ
โภชนาการเกินของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั การทราบถึง
พฤติกรรมของตนเองต่อภาวะสุขภาพ สอดคล้องกับแนวคิด
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ของการก�ำกับตนเอง การรู้เท่าทันภาวะสุขภาพ การสร้าง
ความตระหนักรูใ้ น ตนเอง (self-awareness theory) ท�ำให้
บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง น�ำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรม
ของกลุม่ ตัวอย่างได้ในอนาคต (Duval & Wicklund, 1972)
จากเกมใบ้หวั ต่อท้ายค�ำศัพท์อาหาร กลุม่ ตัวอย่าง
รูจ้ กั ชนิดของอาหารประเภทผักและผลไม้สงู สุดจาก 3 หมวด
ซึ่งเนื่องจากผักและผลไม้จัดเป็นประเภทอาหาร 5 หมู่ ซึ่ง
เป็นความรู้พื้นฐานทางโภชนาการที่ถูกบรรจุในหลักสูตร
พื้ น ฐานรายวิ ช าสุ ข ศึ ก ษา หมวดอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนต�่ำสุดจากการเล่นเกม เป็นผลมา
จากชนิดอาหารในบัตรค�ำใบ้เป็นอาหารที่กลุ่มตัวอย่างไม่
คุ้นเคย เช่น สุกอี้ กไก่ ขนมปังโฮลวีท ด้านกิจกรรมเกมกล่อง
อาหารหรรษา Good or Bad พบว่ากลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ย
หมวดอาหารเพื่อสุขภาพ (good) 13.6 คะแนน และกลุ่มได้
คะแนนเฉลี่ยหมวดอาหารที่ท�ำให้อ้วน (bad) 16.7 คะแนน
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถแยกชนิดอาหารที่มีผล
ต่อการเพิ่มน�้ำหนักตัวมากกว่าอาหารที่ช่วยควบคุมน�้ำหนัก
หรืออาหารที่ดีต่อสุขภาพ สอดคล้องกับการวัดประเมิน
ความรู้กลุ่มตัวอย่างสามารถแยกชนิดอาหารที่ท�ำให้เกิด
โรคอ้วนได้ทุกคน แต่อย่างไรก็ตามความรู้ด้านอาหารเพื่อ
สุขภาพกลุ่มตัวอย่างตอบผิดเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง 1 คน
แม้ว่าในงานวิจัยนี้ไม่ได้วัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิด
วิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างจากการเล่นเกม แต่คะแนนจาก
กิจกรรมเกมเป็นสิ่งสะท้อนถึงความรู้ที่กลุ่มตัว อย่างได้
เรี ย นรู้และสามารถแยกแยะอาหารที่ดีและไม่ดีได้นั้นซึ่ง
จัดเป็นทักษะพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์ Analytical
Thinking--AT (Office of the Basic Education Commission,
2005 ) แต่ทนี่ า่ สนใจจากการประเมินความรูด้ า้ นโภชนาการ
เรื่องหมวดหมู่อาหารที่ส่งผลต่อการเพิ่มน�้ำหนักตัวกลับเป็น
สิง่ ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างทุกคนตอบได้ถกู ต้อง (ร้อยละ 100) ทัง้ ก่อน
และหลั ง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแต่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งยั ง คงมี ภ าวะ
โภชนาการเกิ น ซึ่ ง เนื่ อ งมาจากนั ก เรี ย นกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี
ความรูแ้ ละทราบดีถงึ พฤติกรรมการบริโภคทีส่ ง่ ผลต่อภาวะ
น�้ำหนักเกินแต่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตัวหรือยัง
ไม่น�ำไปปฏิบัติได้เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Meejinda, Siriprohmpathara & Taearak (2020)
พบว่า ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกิน
ของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึง
แม้จะมีความรู้หรือทัศนคติที่ดีต่อการลดน�้ำหนักแต่ก็ยังไม่
สามารถปรับพฤติกรรมในการควบคุมหรือลดน�้ำหนักตัวได้
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ตาราง 2
ข้อมูลความถี่การบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินจากกิจกรรม “จานโปรดของน้องหนู” (จ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 47 คน)
รายการอาหารที่สัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการเกิน

การบริโภคอาหาร
ปริมาณ (ต่อครั้ง) **
0-¼ ส่วน
½ ส่วน
1 ส่วน

ความถี่ (ต่อสัปดาห์)
0-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-7 ครั้ง

จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

อาหารที่นักเรียนนิยมบริโภค
หมวดขนม
ขนมขบเคี้ยว เช่น มันฝรั่งทอด
กรอบ ขนมอบปรุงรสเกลือ
ขนมปังขัดขาวสอดไส้หวาน
ข้าวโพดอบเนย หรือ ข้าวโพดคัว่
หมวดเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาล
น�้ำอัดลม
น�้ำผักและผลไม้
นมปรุงแต่งรส
หมวดอาหารจานด่วนพร้อมบริโภค
อาหารจานด่วนพลังงานสูง เช่น
พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอก
อาหารว่างประเภททอด เช่น
ไส้กรอกทอด ลูกชิ้นทอด แฮม
ทอด เบคอน
อาหารแทนจานหลัก เช่น ข้าว
เหนียวไก่ทอด ไก่ชุบเกล็ดขนมปัง
ทอด

31 (66.0)

10 (21.3)

6 (12.8)

10 (21.3)

35 (74.5)

2 (4.3)

22 (46.8)
40 (85.1)

15 (31.9)
2 (4.3)

10 (21.3)
5 (10.6)

7 (14.9)
6 (12.8)

36 (76.6) 4 (8.5)
27 (57.4) 14 (29.8)

27 (57.4)
37 (78.7)
18 (38.3)

12 (25.5)
5 (10.6)
16 (34.0)

8 (17.0)
5 (10.6)
13 (27.7)

25 (53.2)
12 (25.5)
18 (38.3)

20 (42.6)
28 (59.6)
27 (57.4)

2 (4.3)
7 (14.9)
2 (4.3)

36 (76.6)

6 (12.8)

5 (10.6)

3 (6.4)

40 (85.1)

4 (8.5)

25 (53.2)

13 (27.7)

9 (19.1)

13 (27.7)

31 (66.0)

3 (6.4)

23 (48.9)

11 (23.4)

13 (27.7)

14 (29.8)

32 (68.1)

1 (2.1)

** ปริมาณต่อครั้งที่บริโภค: 0-¼ ส่วน = ไม่บริโภคเลย-บริโภคเล็กน้อย ½ = บริโภคครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหาร
1 ส่วน = บริโภคทั้งหมดของปริมาณอาหาร

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตาราง 3
ผลการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการผ่านกิจกรรมการเล่นเกม (กลุ่มตัวอย่าง 47 คน)
กิจกรรมเกม
1. ใบ้หัวต่อท้ายค�ำศัพท์อาหาร
(30 คะแนนเต็ม)
หมวดอาหารเพื่อสุขภาพ
หมวดผักและผลไม้
หมวดอาหารที่ท�ำให้อ้วน
รวมคะแนน
2. กล่องหรรษาอาหาร Good
or Bad (40 คะแนนเต็ม)
หมวดอาหาร Good
หมวดอาหาร Bad

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6
คะแนนที่ได้
คะแนนที่ได้เฉลี่ย

7
8
6
21

8
9
7
24

8
10
6
24

7
10
6
23

5
6
9
20

5
8
7
20

6.7
8.5
6.8
22

10
15

8
15

19
19

13
18

15
14

17
19

13.6
16.7

ตาราง 4
ผลคะแนนเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มตัวอย่าง 47 คน)
ความรู้

คะแนนก่อนร่วม
คะแนนหลังร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม
ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด
1. แนวทางการดูแลสุขภาพหลัก 3 อ.ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย และ 39 (83.0) 8 (17.0) 47 (100.0) 0 (0.0)
อารมณ์ ใช่หรือไม่?
2. ไก่ทอด ไส้กรอก น�้ำอัดลม ลูกชิ้นทอด พิซซ่า จัดเป็นอาหารที่ท�ำให้อ้วน 47 (100.0) 0 (0.0) 47 (100.0) 0 (0.0)
ใช่หรือไม่
3. สุกี้ ย�ำไข่ต้ม ขนมปังโฮลวีท ผลไม้ จัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพใช่หรือไม่ 45 (95.7) 2 (4.3) 44 (93.6) 3 (6.4)

การส่งเสริมความรูด้ า้ นโภชนาการโดยเฉพาะการเลือก
บริโภคอาหารทีเ่ หมาะสมจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะเพิม่ ทางเลือก
ให้กับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเพื่อควบคุมน�้ำหนัก
ตนเองได้ การส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการผ่านกิจกรรม
การเล่นเกมทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนลงมือท�ำ ร่วมอภิปราย ร่วมฝึก
ทักษะ และสื่อสารท�ำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Rakthai, Cheeprasop, Singhasaem,
Suwanwela & Leartwanawattana (2021) พบว่าโปรแกรม
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อความรู้ ความ
ตระหนัก และพฤติกรรมการบริโภค สามารถเพิ่มความรู้ใน
นักเรียนประถมปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลของการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการผ่าน
กิจกรรมการเล่นเกม (Game-based Learning--GBL)
สามารถเพิ่มความรู้ในกลุ่มตัวอย่างได้ ซึ่งการศึกษาของ
(Suthathothon & Intanaga, 2013) ได้ท�ำการศึกษา
โดยน�ำวิธีการ Game-based Learning ในการสอนทักษะ
อ่านภาษาอังกฤษในนักศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความสามารถ
ในอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้
วิธีการสอนแบบ Game-based Learning แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเทียบการสอนแบบดั้งเดิม
และผลสัมฤทธิข์ องการใช้สอื่ แบบ Game-based Learning
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีทั้งในระดับ
ความจ�ำและความเข้าใจ (Nakasan & Nakasan, 2016)
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การส่งเสริมความรูท้ างโภชนาการผ่านกิจกรรมการ
เล่นเกมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือท�ำ ร่วมอภิปราย ร่วม
ฝึกทักษะ และสื่อสารท�ำให้ผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความรู้ในการแยกแยะอาหารที่มีผลต่อ
การเพิ่มน�้ำหนักและในอนาคตกลุ่มตัวอย่างสามารถน�ำ
ความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการปรับพฤติกรรมการบริโภค
ได้

เรื่องของอาหารที่ส่งผลต่อน�้ำหนักตัวและสามารถแยกแยะ
ประเภทอาหารได้
ผู้วิจัยแนะน�ำในการวิจัยครั้งถัดไป ควรเพิ่มข้อ
ค�ำถามทีร่ ะบุเชิงลึก หรือ ข้อค�ำถามเชิงวิเคราะห์เพิม่ เติมเพือ่
ให้ผลการเรียนรู้หลังจากกิจกรรมและควรมีการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ปัจจัยอื่นร่วมด้วย

กิตติกรรมประกาศ

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีข้อจ�ำกัดในเรื่องการสร้าง
เครื่องมือในการประเมินความรู้โดยหัวข้อของค�ำถามมี
จ� ำ นวนที่ น ้ อ ยเกิ น ไปซึ่ ง อาจท� ำ ให้ อ� ำ นาจในการจ� ำ แนก
ความรู้ไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของงาน
วิจยั นีจ้ ดั เพือ่ เป็นการน�ำรูปแบบ Game-based Learning--GBL
มาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักเรียนและพบว่าในแต่ละ
กิจกรรมสามารถแทรกความรู้และให้นักเรียนมีส่วนร่วม
กิจกรรมแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
ผลทีไ่ ด้ในแต่ละกิจกรรมยังคงสะท้อนว่านักเรียนมีความรูใ้ น

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เทศบาลท่าโขลง และโรงเรียน
วันครู 2502 ที่อนุเคราะห์ผู้วิจัยด�ำเนินการท�ำกิจกรรมและ
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งนี้สำ� เร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
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