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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีต่อความรู้ ทัศนคติและการ
ปฏิบัติของเด็กประถมศึกษาตอนปลายมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน
ช่องทางSMS(Short Message Service)ในด้านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนด้านโภชนาการของเด็ก
วัยประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างก่อนท าการทดลองและหลังท าการทดลองและศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร จ านวน 220 คน มีการวัดคะแนนของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลองจากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test) และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ( Pearson  ‘ s  
Correlation   Coefficient  ) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการก่อนและหลังท าการ
ส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูล
ข่าวสารผ่าน SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้สูงขึ้นและเมื่อน ามาเปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่อง
โภชนาการก่อนและหลังส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMSก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลคะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการก่อนและหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสาร
เรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS มี
คะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติสูงขึ้นและเมื่อน ามาเปรียบเทียบคะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการก่อนและหลังส่ง
ข้อมูลข่าวสารผ่าน SMSก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) ผลคะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการก่อนและหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน 
SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้านการ
ปฏิบัติตนสูงขึ้นและเมื่อน ามาเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการก่อนและหลังส่งข้อมูล

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2
 ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ า คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ข่าวสารผ่าน SMS ก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการและคะแนนการปฏิบัติตนเรื่อง
โภชนาการหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า 
หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนความรู้เรื่องโภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนการ
ปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนน
ทัศนคติเรื่องโภชนาการและคะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนน
ทัศนคติเรื่องโภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 6) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการและคะแนนทัศนคติ
เรื่องโภชนาการหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลาย
พบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนความรู้เรื่องโภชนาการไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนน
ทัศนคติเรื่องโภชนาการในทางสถิติ 

ค าส าคัญ: นวัตกรรมการสื่อสาร, ภาวะโภชนาการเกิน, นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract 

 This study is quasi-experimental research. The purposes of this research were to 

study the Effects of innovative communication on the topic of overweight towards 

knowledge, attitude and practices of upper primary school students; to compare the 

knowledge, attitude and practice scores on the topic of the overweight of the students in 

the SMS method; and to study the Pearson‘s Correlation Coefficient betweenthe 

knowledge, attitude and practice scores in overweight. The sample group was the 

experimental group of 220 students in the upper primary school students at Naluang 

School. The obtained data were then analyzed in terms of percentages, mean, standard 

deviation, t-test and the Pearson‘s Correlation Coefficient. 

 The research findings are as follows: 

1. Scores knowledge about nutrition before and after transmission 
through SMS messages about nutrition of the students at the end of that. After sending 
information via SMS scores and higher knowledge scores when compared knowledge 
about nutrition before and after sending information via SMS, it found that the mean 
score of knowledge. The difference was statistically significant level. 05. 

2. Scores attitudes about nutrition before and after transmission 
through SMS messages about nutrition of the students at the end of that. After sending 
information via SMS attitude scores higher when compared the attitudes about nutrition 
before and after sending information via SMS, it found that the mean score of attitude. 
The difference was statistically significant level. 05. 

3. The conduct nutrition before and after transmission through SMS 
messagesabout nutrition of the students at the end of that. After sending information via 
SMS on their practice scores and higher scores when compared to behave nutrition 
before and after sending information via SMS, it found that the average score of their 
practice. The difference was statistically significant level. 05. 

4. The results of knowledge about nutrition and the nutritional 
practices after sending information via SMS nutrition of the students at the end of that. 
After sending information via SMS the knowledge about nutrition and the nutritional 
practices that are positively correlated to the level of statistical significance. 01. 
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5. Scores attitudes about nutrition and the nutritional practices after 
sending information via SMS nutrition of the students at the end of that. After sending the 
information via SMS attitudes about nutrition and the nutritional practices that are 
positively correlated to the level of statistical significance. 05. 

6. Scores of knowledge about nutrition and the nutritional habits after 
sending information via SMS nutrition of the students at the end of that. After sending 
information via SMS the knowledge about nutrition and the nutritional habits no 
correlation statistically. 

Keywords: innovative communication, overweight, upper primary school students 

 

บทน า 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก(World Health Organization) (WHO, 2013) ได้ระบุเกี่ยวกับ

ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกินไว้ว่าประเทศก าลังพัฒนาที่มีรายได้อยู่ในช่วงต่ าถึงปานกลางมีปัญหา

ทางสุขภาพท่ีถือว่าเป็นภัยคุกคามส าคัญนั่นก็คือปัญหาโรคอ้วนโดยประเทศดังกล่าวมีนโยบายที่ป้องกันโรค

ขาดสารอาหารแต่ละเลยนโยบายที่จะป้องกันโรคอ้วนซึ่งข้อมูลใหม่ที่องค์การการอนามัยโลกพบนั่นก็คือกว่า 

75%ของจ านวนเด็กในประเทศก าลังพัฒนาอ้วนเพ่ิมขึ้นเป็นจ าวนวน 2เท่าของเด็กในทวีปแอฟริกาภายใน

ช่วงเวลา 20ปีที่ผ่านมาและที่ส าคัญเด็กอ้วนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยง

เพ่ิมข้ึนของโรคเบาหวานและโรค อ่ืนๆอีกด้วย  

ปัจจุบันมีคนไทยที่รูปร่างท้วมจนถึงระดับอ้วนถึง 17 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคอ้วนถึงปีละ 

20,000 คน(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556:4)หากพิจารณาตามช่วงอายุของ

ประชากรพบว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2548-2555 เด็กไทยที่มีอายุแรกเกิดถึง 5 ปี มีภาวะน้ าหนักเกินมากถึง 8% 

(WHO. WHO Department of Health Statistics and Information Systems of the Health 

Systems and Innovation Cluster, 2013: 113)    

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ประมาณการสัดส่วนของเด็กไทยที่อาจจะเข้าสู่สภาวะเป็นเด็ก

อ้วนไว้ว่า ในปี 2558 เด็กก่อนวัยเรียน จะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 คือ เด็ก 5 คน จะมี

เด็กอ้วน 1 คน และ เด็กวัยเรียนจะมีสัดส่วนของเด็กอ้วนอยู่ที่ 1 ใน 10 และจากข้อมูลยังพบว่า ช่วง 10 ปี

ที่ผ่านมา อุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและตามสถิติอาจสรุปได้ว่าไทยเป็นประเทศที่มี

การเพ่ิมจ านวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก โดยมีรายงานว่าเฉพาะช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา จ านวนเด็ก
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ก่อนวัยเรียนอ้วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36 และ เด็กวัยเรียนอายุ 6-13 ปี อ้วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.5 ซึ่งพฤติกรรม

การบริโภคของเด็กไทยน่าเป็นห่วงถือเป็นวาระส าคัญของประเทศที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะโรงเรียนต้องเร่งให้

ความรู้แก่เด็ก(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556)   

ภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดท าโครงการพัฒนาต้นแบบ

โรงเรียนเด็กไทยดูดีมีพลานามัยสนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) 

พบว่านักเรียนในเขตกทม.มีสัดส่วนโรคอ้วนมากที่สุดโดยปี 2555 ผลการส ารวจในเครือข่ายโรงเรียนภาครัฐ 

4 โรงเรียนป.1-ป.6 มีอัตราการเกิดโรคอ้วน 21 % ไขมันในเลือด 66 % ใกล้เคียงกับการส ารวจใน

ระยะแรกเม่ือปี 2547-2549 ที่พบว่าเด็กไทยเกิดโรคอ้วน 20 % มีไขมันในเลือดสูง 78% และ 1 ใน 3 ของ

เด็กอ้วนมีปื้นด าที่คอเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือดสะสมตั้งแต่วัยเด็กหากเด็กยังคงความอ้วนต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน

อนาคตและเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนก็จะพบว่าปัจจัยหลักก็คือ

ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการเป็นส าคัญ(ชุติมา ศิริกุลชยานนท์, 2556:15) 

 จากข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้ทั้งในระดับนานาชาติ และประเทศไทยท าให้สามารถ

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะทางโภชนาการต่างๆ นั่นก็คือ ความไม่สมดุลของการได้รับพลังงาน 

และการใช้พลังงานในการด าเนินกิจวัตรในแต่ละวันนั่นเอง ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียทางสุ ขภาพต่างๆ ตามมา

ดังนี้ ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนท าให้เพ่ิมความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และถ้าขณะนั้นมีการตั้งครรภ์อยู่ภาวะดังกล่าวอาจจะน ามาซึ่ง

ปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวต่อบุตร (U.S. Department of Health and Human 

Services.The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases,2012:1) 

ปัจจุบันทั้งไทยและต่างประเทศ เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงประยุกต์ใช้ SMSใน

การแก้ปัญหาโดยการปรับพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตประจ าวัน แต่ยังมีแนวทางที่ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการสื่อสาร โดยใช้ SMSเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เช่นการลดการสูบบุหรี่และการ

ป้องกันโรคเอดส์เป็นต้น 

หนังสือรายงานการวิจัย Mobile Messaging Futures 2012-2016 Analysis and growth 

forecasts for mobile messaging markets worldwide: 6th edition (Sudhir Kumar, 2013: 349) 

ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ท าให้ SMS เป็นเครื่องมือที่จะสามารถเติบโตได้อีกในอนาคตและคุณสมบัติเฉพาะของ 

SMS ไว้ว่าSMS จะยังคงเติบโตต่อไปด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ มันสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกหนทุกแห่งอย่าง

แน่นอนในทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ และสามารถเข้าถึง SMS ได้ด้วยเครื่องโทรศัพท์มากที่สุด ตั้งแต่
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โทรศัพท์พ้ืนฐาน(Basic phone)จนถึงโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์หรือวินโดว์ (Smart 

phone) ซึ่งบางที่อาจจะเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่สุด และสามารถใช้ได้กับทุกระบบสัญญาณโทรศัพท์ไม่ว่าจะ

เป็นเก่าหรือใหม่ อนาคตของการบริการด้านข้อความขึ้นอยู่กับผู้ส่งและผู้รับต้องทีอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่

เหมือนกัน และที่ส าคัญไปกว่านั้นก็คือการบริการในอนาคตเราเชื่อใจได้ว่าจะเป็นการบริการที่ ผู้รับได้รับ

สารทันที ขณะที่สารของผู้ส่ง SMS มีสถานะที่เฉพาะเจาะลงระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  

 Susan Michie(Susan Michie, 2012)และคณะได้ท าการวิจัยเรื่อง Characterising the 

‘Txt2Stop’ Smoking Cessation Text Messaging Intervention in Terms of Behaviour Change 

Techniques โดยมีผลการวิจัยว่า โปรแกรมการส่งข้อความสั้น ‘Txt2Stop’ ที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้แสดง

ให้เห็นว่าผู้ที่ร่วมโปรแกรมมีโอกาสในการหยุดสูบบุหรี่มากกว่าปกติ 2เท่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการอธิบาย

ลักษณะเนื้อหาของข้อมูลในแง่ของเทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เฉพาะ เจาะจง (BCTs) ส าหรับ

วัตถุประสงค์การพัฒนาในอนาคต          

 นอกจากนี้แล้ว Erin Wright และคณะ(Erin Wright, 2011: 534-541)ได้ท าการวิจัยเรื่อง Text 

messaging for HIV prevention with young Black men: formative research and campaign 

Development โดยมีข้อมูลการก าการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ืออธิบายถึงการวิจัยและพัฒนาการรณรงค์

การศึกษาน าร่องเพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ในการทดสอบการใช้โทรศัพท์มือถือส่งข้อความเพ่ือที่จะ

สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันเชื้อ HIV ในกลุ่มวัยรุ่นชายแอฟริกันอเมริกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเปิดรับในการรับข้อความส าหรับการรณรงค์การป้องกัน HIV ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือการศึกษาเพ่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพในการส่งข้อความดังกล่าวต่อพฤติกรรมเสี่ยง และถ้ามีประสิทธิภาพก็จะท าให้การ

รณรงค์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว    

 ส าหรับประเทศไทยนั้นผู้วิจัยยังไม่พบข้อมูลการน า SMS ไปใช้เพ่ือเป็นช่องทางในการน าข่าวสาร

เกี่ยวกับสุขภาพไปใช้ในงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของนาย จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) หรือดีแทค(UNICEF, 2013) ได้กล่าวไว้ในวัน

แถลงความร่วมมือกับยูนิเซฟโครงการ Call for children ว่า ‘นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่เทคโนโลยี

การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการให้บริการด้านสุขภาพ โครงการที่มีคุณค่านี้ได้แสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นรวมทั้งการตระหนักของเราต่อปัญหาด้านสุขภาพ

ของเด็กที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดีแทคจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มีส่วนในการสนับสนุนยูนิเซฟ

โดยการน าเทคโนโลยีการสื่อสาร และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจมาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้านพัฒนาการ

ของเด็ก’   
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เมื่อพิจารณาปัญหาภาวะโภชนาการที่มีตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับประเทศไทย ประกอบกับการ

ด าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลได้สูงสุดจากข้อมูลข้างต้น ผนวก

กับประสิทธิภาพของ SMS เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีมาแล้วกว่า 20ปีและยังจะมีแนวโน้มที่เติบโตได้อีกใน

อนาคต จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะผนวกจุดอ่อนของปัญหาสุขภาพและจุดแข็งของเทคโนโลยีการสื่อสาร 

SMS หากจะมองด้านโอกาสก็น่าสนใจเนื่องจากยังไม่มีนักวิจัยท่านใดได้น าประเด็นดังกล่าวมาท าวิจัย โดย

การท าการศึกษาเกี่ยวกับผู้ส่งสาร สารซึ่งในที่นี้ก็คือสารเกี่ยวกับโภชนาการ และผู้ รับสารซึ่งในที่นี้ก็คือเด็ก 

โดยการน าความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไปบูรณาการกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติของงานพัฒนา โดยเน้นการพัฒนา

ทั้งความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติซึ่งตรงกับสาขานิเทศศาสตร์เพ่ือการพัฒนานั่นเอง   

 จากปัญหาภาวะโภชนาการที่ไม่สมดุลซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ท าให้เด็กในสังคมไทยมีคุณภาพดีไม่

เท่าที่ควร ผนวกกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารของ SMS (Short Message Service)ซึ่งถือว่า

เป็นจุดแข็งในการสื่อสารที่มีมากว่า 20ปี และโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารที่มีนโยบาย

ระดับโลกและระดับประเทศรองรับและที่ส าคัญยังไม่มีงานวิจัยที่น าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในด้านสุขภาพ

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง “ผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีต่อความรู้ 

ทัศนคติและการปฏิบัติของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย” เพ่ือด าเนินการศึกษาถึงประสิทธิผลของ

เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านช่องทางSMS(Short Message Service)ในด้านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ

ตนด้านโภชนาการของเด็กวัยประถมศึกษาเพ่ือน าไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ในกระบวนการ

ด าเนินงานด้านสุขภาพต่อไปทั้งในระดับปฏิบัติการหรือระดับนโยบายในอนาคต 

กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

การสื่อสารเรื่องภาวะ  

โภชนาการเกินผ่านช่องทาง  

SMS 

ความรู้เรื่องโภชนาการ 

ทัศนคติเรื่องโภชนาการ 

พฤติกรรมการปฏิบัติตน 

เรื่องโภชนาการ 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรู้เรื่องโภชนาการของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติเรื่องโภชนาการของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตนเรื่อง

โภชนาการของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย 
5. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินผ่านช่องทาง

SMSของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย 
 

วิธีการวิจัย 

1. การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง     
   1.1 ศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ งานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านบริการการส่งข้อความสั้น SMS     
   1.2 ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม      
   1.3 ศึกษาเรื่องโภชนาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร     
   ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัด
กรุงเทพมหานครจ านวน 109,557 คนจากจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 438 โรงเรียน (ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2557)          
   กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนนาหลวงเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 220 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 การวิจัยเรื่องผลของนวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพเรื่องภาวะโภชนาการเกิน 

ของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้   

   3.1 แบบทดสอบความรู้เรื่องโภชนาการจ านวน  20 ข้อ  

   3.2 แบบวัดทัศนคติเรื่องโภชนาการจ านวน   15 ข้อ  

   3.3 แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการ  15 ข้อ 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล        
    ผู้วิจัยท าการทดลองโดยการส่งข้อความสั้น (SMS) ด้วยตนเองตามสาระการ
เรียนรู้เรื่องโภชนาการในกลุ่มผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ iOS ผ่านโปรแกรม Group SMS! ของ
ผู้พัฒนา Cedars โดยบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างลงในโปรแกรม โดยโปรแกรมสามารถ
แสดงสถานการณ์รับ-ส่งข้อความว่าผู้รับข้อความได้รับข้อความแล้วหรือยัง ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้            
    4.1 ก่อนการทดลองผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนทดลอง (Pre-test)กับกลุ่มทดลอง
    4.2 ด าเนินการส่งข่าวสารสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการทุกวันๆ ละ 1 
ข้อความเป็นเวลา 1 เดือนให้กลุ่มทดลองจ านวน 220 คน ซึ่งประกอบด้วยข้อความดังนี้ 

วันที่ 1 สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ ขอต้อนรับเข้าสู่บริการ SMS ฟรีเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องโภชนาการ

โดยครูเอกราช ดีเลิศ 

วันที่ 2 ข้าว ขนมปัง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยวกินแทนกันได้ให้พลังงานเหมือนกันครับ 

วันที่ 3 ไขมันมีประโยชน์ช่วยละลายวิตามินบางชนิด แต่ต้องรับประทานน้อยๆ 

วันที่ 4 น้ ามะนาวไม่สามารถท าให้เนื้อสุกได้ น้ าอัดลมมีกรดคาร์บอนิกกัดกระเพาะได้ 

วันที่ 5 น้ าส้มสายชูปลอมจะท าให้ใบผักชีที่ใส่ลงไปไหม้เกรียม ผักและผลไม้ช่วยในการขับถ่าย 

วันที่ 6 เนื้อ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ให้โปรตีน ผักผลไม้ให้โปรตีนและเกลือแร่ 

วันที่ 7 ข้าว แป้ง น้ าตาล เผือก มัน ขนมปัง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต 

วันที่ 8 การควบคุมน้ าหนัก กินอาหาร 3มื้อ แต่มื้อเย็นน้อยที่สุด ออกก าลังกาย 30นาท ี

วันที่ 9 ความเชื่อเรื่องห้ามกินข้าวเหนียวและไข่ขณะเป็นแผล แพทย์ระบุว่าไม่เป็นความจริง 

วันที่ 10 สวัสดีปีใหม่ครับ อาหารดี ออกก าลังดี อารมณ์ดี 3อ นี้ชีวิตดีแน่ครับ 

วันที่ 11 น้ ามัน เนย มาการีน วิปครีม กะทิ มันหมู ครีมต่างๆ ให้สารอาหารไขมัน 

วันที่ 12 มื้อเช้าส าคัญที่สุดป้องกันสมองเสื่อม อาหารที่ดีไม่จ าเป็นต้องมีราคาแพง 

วันที่ 13 ของหมักดองท าให้ท้องเสียได้หากไม่สะอาด กุนเชียงสีแดงจัดอาจมีดินปะสิว 

วันที่ 14 การปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ ท าให้สุขภาพดี กะทิให้ไขมัน ลูกกวาดท าให้ฟันผุ 
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วันที่ 15 ธงโภชนาการคือรูปสามเหลี่ยมหัวทิ่มแบ่งเป็น 4ชั้น ชั้นที่ 1 คือพวกข้าวแป้ง 

วันที่ 16 ธงโภชนากามรชั้นที่ 2 คือผักผลไม้ ชั้นที่ 3 คือเนื้อ นม ไข่ ปลา ชั้นที่ 4 เค็ม หวาน มัน 

วันที่ 17 ธงโภชนาการชั้น 1 คาร์โบไฮเดรต ชั้น 2 เกลือแร่วิตามิน ชั้น 3 โปรตีน ชั้น 4 ไขมัน 

วันที่ 18 การกินอาหารตามธงโภชนาการ กินจากมากไปหาน้อย เรียงจากชั้นที่ 1 ไปชั้นที่ 4 

วันที่ 19 ธงโภชนาการชั้นที่ 4 ยอดแหลมของธง ได้แก่ไขมัน น้ าตาล เกลือกินน้อยที่สุด 

วันที่ 20 นมถั่วเหลืองให้โปรตีน ขนมสีฉูดฉาดอาจอันตราย แกงเขียวหวานกะทิมีไขมัน 

วันที่ 21 โภชนบัญญัติ 9 ประการคือ 1กินครบ5หมู่ หลากหลาย 2ข้าวเป็นหลัก 3ผักผลไม ้

วันที่ 22 โภชนบัญญัติ 9 ประการ ข้อ4 กินปลา ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง เนื้อไม่มัน 5นมสมวัย 6ไขมันพอควร 

วันที่ 23 โภชนบัญญัติ 9 ประการ ข้อ7 หลีกเลี่ยงหวานเค็มจัด 8กินสะอาดไม่ปนเปื้อน 

วันที่ 24 โภชนบัญญัติ 9 ประการ ข้อ9 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมานะครับ 

วันที่ 25 เคี้ยวอาหารให้ละเอียดท าให้อ่ิมเร็วขึ้น ไม่พูดขณะอาหารอยู่ในปากครับ 

วันที่ 26 น้ าวันละ 8แก้ว หลีกเลี่ยงอาหารริมถนนและขนมกรุบกรอบ ทอฟฟ่ี ปลาร้าดิบ 

วันที่ 27 อาหารหลัก 5หมู่ 1เนื้อนมไข่ถ่ัว 2ข้าวแป้งน้ าตาลเผือกมัน 3ผัก 4ผลไม ้

วันที่ 29 หมู่ที5่ ไขมันมีความส าคัญช่วยละลายวิตามิน ADEK 

วันที่ 30 เหนียวไก่ทอด กุ้ยช่ายทอด กล้วยทอด หมูย่างมันๆ ลูกชิ้นทอด มีไขมันสูง 

วันที่ 31 อาหารกระป๋องบุบไม่ควรกิน ตักอาหารด้วยช้อนกลาง น้ าอัดลมท าให้อ้วนได้    

                                  4.3 หลังการทดลองผู้วิจัยท าการทดสอบหลังทดลอง (Post-test) กับ 

กลุ่มทดลอง    

                                  4.4 น าคะแนนแบบทดสอบและแบบวัดไปทดสอบค่าทางสถิติ เพ่ือ 

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล        
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ด าเนินการวิเคราะห์ 

ข้อมูลดังนี้           

   5.1 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ

และแบบวัดเรื่องโภชนาการ         

   5.2 ใช้ค่าที (t-test) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติ

และการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการระหว่างก่อนและหลังการทดลอง     

   5.3 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘s Correlation   

Coefficient) ระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเรื่องโภชนาการ 

ผลการวิจัย 

1. ผลคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการก่อนและหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการ
ผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความรู้สูงขึ้นและเมื่อน ามาเปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการก่อนและหลังส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน 
SMSก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ผลคะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการก่อนและหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการ
ผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ทัศนคติสูงขึ้นและเม่ือน ามาเปรียบเทียบคะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการก่อนและหลังส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน 
SMSก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลคะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการก่อนและหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่ อง
โภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS มี
คะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตนสูงขึ้นและเมื่อน ามาเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการก่อน
และหลังส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMSก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการและคะแนนการปฏิบัติตน
เรื่องโภชนาการหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลาย
พบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนความรู้เรื่องโภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนน
การปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการและคะแนนการปฏิบัติตน
เรื่องโภชนาการหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลาย
พบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 
1-29 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

6. ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการและคะแนนทัศนคติเรื่อง
โภชนาการหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า 
หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนความรู้เรื่องโภชนาการไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนทัศนคติ
เรื่องโภชนาการในทางสถิติ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องผลของนวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพเรื่องภาวะโภชนาการเกินของเด็กประถมศึกษา

ตอนปลาย ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลคะแนนเรื่องโภชนาการก่อนและหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของ

นักเรียนชั้นประถมตอนปลาย ผลคะแนนด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านการปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างที่

ได้รับข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS พบว่า 

คะแนนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกข้อ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการส่งข้อมูลข่าวสาร

เรื่องโภชนาการผ่านช่องทาง SMS สามารถส่งได้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดจ านวนข้อความ (เพียงแต่จ ากัด

จ านวนตัวอักษรในแต่ละครั้งที่ส่ง) ผู้ส่งสามารถส่ง SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายข้อความ

เป็นสื่อทางตรงท่ีถึงมือกลุ่มตัวอย่างแน่นอนกว่า 90% เนื่องจากสื่อที่รับสารนั้นเป็นโทรศัพท์ที่อยู่ติดตัว

กับกลุ่มตัวอย่างตลอดเวลา ดังนั้นอัตราในการรับสื่อค่อนข้างมากเม่ือเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนๆ SMS เป็น

สื่อทางตรงที่สามารถเรียกกลับมาดูได้หลายครั้ง กลุ่มตัวอย่างสามารถเรียกข้อความนั้นกลับมาดู

รายละเอียดที่สนใจหรือเนื้อหาที่ส าคัญๆ อีกครั้ง เป็นสื่อทางตรงที่สามารถส่งข้อมูลป้อนกลับหรือติด                                                                                                                                                                                                                

ต่อกลับได้โดยทันที (Real Time Marketing) กลุ่มตัวอย่างสามารถร่วมสนุกกับผู้ส่งเนื้อหา 

(Content) ได้โดยทันทีและหากส่งหมายเลขโทรศัพท์มากลุ่มตัวอย่างก็สามารถโทรศัพท์กลับไป

สอบถามได้ทันทีถือว่าเป็นสื่อที่มีการตอบโต้อย่างทันที (Real Time) ได้มากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ เป็น

สื่อทางตรงท่ีสามารถมอบคุณ(Value Delivery)ถึงมือกลุ่มตัวอย่างได้โดยตรง ผู้ส่งสามารถสร้างความ

ประทับใจด้วยคุณค่าในรูปแบบสิทธิพิเศษต่างๆ รายให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความ

พึงพอใจ เป็นสื่อทางตรงที่สามารถระบุชื่อผู้รับได้ สร้างความเป็นเอกลักษณ์รายบุคคลแก่ผู้รับ 

(Exclusive) โดยมากผู้รับจะรู้สึกดีและเป็นส่วนตัวกับหากมีการระบุชื่อผู้รับในข้อความ จึงสามารถ

สร้างความประทับใจแรกพบกับข้อความได้ไม่ยากเป็นสื่อทางตรงที่สามารถลบได้หากเนื้อหา

(Content)ไม่ตรงกับความต้องการหรือความสนใจ เม่ือกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวกที่จะรับบริการหรือไม่

สนใจในเนื้อหา(Content)ที่ส่งมากลุ่มตัวอย่างอาจลบได้ทุกเวลาที่ต้องการเป็นสื่อทางตรงที่สามารถ
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คัดเลือกจากฐานข้อมูลแล้วส่งได้ตามวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของแต่ละคนโดยผู้ส่งสามารถ

คัดเลือกจากฐานข้อมูลของตนเองแล้วส่งข้อความที่สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของ

กลุ่มตัวอย่างในแต่ละรายเป็นสื่อทางตรงที่สามารถวัดผลได้ (Measurability) จากการวัดการตอบรับ

และการน า SMS มาแสดง หากมีผู้ได้รับข่าวสารทางSMSแล้วน ามาแสดงแก่ผู้ส่งเป็นจ านวนมาก นั่น

หมายความว่าการส่ง SMS นั้นประสบความส าเร็จและเกิดคุณค่าแก่กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดและการวิจัยของ Sudhir Kumar(Sudhir Kumar, 2013: 349) เอกสารรายงานการวิจัย Mobile 

Messaging Futures 2012-2016 Analysis and growth forecasts for mobile messaging markets 

worldwide: 6th edition ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ท าให้ SMS เป็นเครื่องมือที่จะสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต

และคุณสมบัติเฉพาะของ SMS ไว้ว่า SMS จะยังคงอยู่อย่างยิ่งใหญ่ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ มันสามารถอยู่ที่

ไหนก็ได้ทุกหนทุกแห่งอย่างแน่นอนในทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ และสามารถเข้าถึง SMS ได้ด้วย

เครื่องโทรศัพท์มากที่สุด ตั้งแต่เบสิกโฟนจนถึงสมาร์ทโฟน ซึ่งบางที่อาจจะเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่สุด และ

สามารถใช้ได้กับทุกระบบสัญญาณโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ อนาคตของการบริการด้านข้อความ

ขึ้นอยู่กับผู้ส่งและผู้รับต้องที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมที่เหมือนกัน และที่ส าคัญไปกว่านั้นก็คือการบริก ารใน

อนาคตเราเชื่อใจได้ว่าจะเป็นการบริการที่ผู้รับได้รับสารทันที ขณะที่สารของผู้ส่ง SMS มีสถานะที่เฉพาะ

เจาะลงระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ SMS ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ 

Susan Michie(Susan Michie, 2012) และคณะได้ท าการวิจัยเรื่อง Characterising the ‘Txt2Stop’ 

Smoking Cessation Text Messaging Intervention in Terms of Behaviour Change Techniques 

โดยมีผลการวิจัยว่า โปรแกรมการส่งข้อความสั้น ‘Txt2Stop’ ที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่

ร่วมโปรแกรมมีโอกาสในการหยุดสูบบุหรี่มากกว่าปกติ 2 เท่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการอธิบายลักษณะ

เนื้อหาของข้อมูลในแง่ของเทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง (BCTs) ส าหรับวัตถุประสงค์การ

พัฒนาในอนาคต นอกจากนี้ Erin Wright และคณะ (Erin Wright, 2011: 534-541) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 

Text messaging for HIV prevention with young Black men: formative research and 

campaign Development โดยมีข้อมูลการก าการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ืออธิบายถึงการวิจัยและพัฒนาการ

รณรงค์การศึกษาน าร่องเพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ในการทดสอบการใช้โทรศัพท์มือถือส่งข้อความเพ่ือที่จะ

สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันเชื้อ HIV ในกลุ่มวัยรุ่นชายแอฟริกันอเมริกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเปิดรับในการรับข้อความส าหรับการรณรงค์การป้องกัน HIV ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือการศึกษาเพ่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพในการส่งข้อความดังกล่าวต่อพฤติกรรมเสี่ยง และถ้ามีประสิทธิภาพก็จะท า ให้การ

รณรงค์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว 
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2. ผลการทดสอบสมมติฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโภชนาการกับการปฏิบัติตน

เรื่องโภชนาการหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลาย

พบว่า 

 ความรู้เรื่องโภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการ กล่าวคือเมื่อ

คะแนนความรู้เรื่องโภชนาการเพ่ิมขึ้นส่งผลให้การปฏิบัติตนเกี่ยวกับโภชนาการดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดและการวิจัยของ Susan Michie(Susan Michie, 2012) และคณะได้ท าการวิจัยเรื่อง 

Characterising the ‘Txt2Stop’ Smoking Cessation Text Messaging Intervention in Terms of 

Behaviour Change Techniques โดยมีผลการวิจัยว่า โปรแกรมการส่งข้อความสั้น ‘Txt2Stop’ ที่ใช้ใน

การท าวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ร่วมโปรแกรมมีโอกาสในการหยุดสูบบุหรี่มากกว่าปกติ 2 เท่า ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่ส าคัญในการอธิบายลักษณะเนื้อหาของข้อมูลในแง่ของเทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง 

(BCTs) ส าหรับวัตถุประสงค์การพัฒนาในอนาคต ส าหรับฉันทวิทย์ พงษ์ศิริ (ฉันทวิทย์ พงษ์ศิริ, 2557) ได้

ท าการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการโฆษณาผ่านเกม (Advergaming) ต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

การซื้อสินค้าและบริการ กรณีศึกษาบริษัท เกมอินดี้ จ ากัด กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปที่เล่น

เกมดัมมี่ออนไลน์ บนเฟสบุ๊คของบริษัท เกมอินดี้ จ ากัด จ านวน 124 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและรายได้อยู่ที่ 10,001 – 20,000 

บาท ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชนและลูกจ้างบริษัทเอกชน โดยกลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรมการเล่นเกม

ออนไลน์เกือบทุกวัน ระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ในแต่ละครั้งอยู่ที่ 1-3 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่จะเล่น

เกมที่ที่พักของตนในช่วงกลางวันเวลา 10.01 น.- 14.00 น. มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อป้ายโฆษณาแบน

เนอร์ภายในเกมดัมมี่ออนไลน์แบบเห็นแค่บางครั้ง มีความสนใจแบบดูผ่านๆ และจดจ าป้ายโฆษณาได้ 1 

แบบ โดยลักษณะประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ไม่มีผลต่อประสิทธิผลของโฆษณา

ในเกมออนไลน์ พฤติกรรมการเล่นเกมดัมมี่ออนไลน์ในด้านความบ่อยครั้งในการเล่นเกม ระยะเวลาในการ

เล่นเกม ช่วงเวลาที่เล่นเกม และสถานที่เล่นเกมไม่ส่งผลใด ๆ ต่อประสิทธิผลของโฆษณาอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ส่วนด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในด้านความบ่อยครั้งและการให้ความสนใจกับโฆษณาจะมีผล

ต่อประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลน์ ในด้านพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ตัวแปรด้านความบ่อยครั้ง

ในเล่นเกมและช่วงเวลาจะมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาของผู้เล่นเกมออนไลน์ และความสัมพันธ์

ระหว่างประสิทธิผลของโฆษณาในเกมออนไลน์สามารถสรุปได้ว่าความรู้ส่งผลต่อทัศนคติ และทัศนคติส่งผล

ต่อเนื่องไปสู่พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการได้ซึ่งการวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการสื่อสารเช่นกัน 
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3. ผลการทดสอบสมมติฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเรื่องโภชนาการกับการปฏิบัติตน

เรื่องโภชนาการหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลาย

พบว่า 

ทัศนคติเรื่องโภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการ กล่าวคือเมื่อ

คะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการเพ่ิมขึ้นส่งผลให้การปฏิบัติตนเกี่ยวกับโภชนาการดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดและการวิจัยของจ านง ธนะภพและคณะ (จ านง ธนะภพและคณะ, 2553) ได้ศึกษาถึงความรู้

ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จานวน 359 คนผลการศึกษาพบว่าความรู้ในการ

สวมหมวกนิรภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติและแรงสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับ ปรีชา รัตนบุรี (ปรีชา รัตนบุรี, 2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

ทัศนคติในการท างานและความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเองกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติในการท างานและการเห็นคุณค่าในตนเองร่วมกัน

มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจึงควรหาวิธีรักษาและคงไว้ทั้ง 2 ด้านควบคู่กันไปเพ่ือให้

องค์กรนั้นมีความก้าวหน้าและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้สูงขึ้นและได้ตาม

เป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ สังคม นนท์พิพัฒน์ และคณะ(สังคม นนท์พิพัฒน์ และคณะ, 2557) ได้ท าการ

ท าการวิจัยเรื่องความรู้ทัศนคติพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลนางแลอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงรายผลการวิจัยพบว่าประชากร

ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ในระดับดีร้อยละ 64.3 มีทัศนคติอยู่ในระดับดีร้อยละ 55.1 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ

พอใช้ร้อยละ54.4มีระดับการมีส่วนร่วมในระดับดีร้อยละ 55.9 และพบความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกับ

ระดับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับระดับความรู้เพศกับ

ระดับพฤติกรรมเพศกับระดับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และนอกจากนั้นยังพบว่าความรู้

มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน

ร่วมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้อสม. มีส่วนส าคัญต่อการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโภชนาการกับทัศนคติเรื่อง

โภชนาการหลังท าการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า 

ความรู้เรื่องโภชนาการไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการ กล่าวซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดและการวิจัยของสุพรรณิการ์ ปานบางพระและคณะ (สุพรรณิการ์ ปานบางพระและคณะ, 2556) 
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ได้ท าการวิจัยเรื่องความรู้และทัศนคติของพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล

เอกชน ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลมีคะแนนความรู้ ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับปานกลาง  

(x̄  = 16.79±2.833) คะแนนทัศนคติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับสูง (x̄  = 4.00 ± .317) 

และคะแนนการปฏิบัติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับสูงเฉลี่ย (x̄  = 2.37 ± .484) เมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติพบว่าทัศนคติของพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .295, p = 

.006) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติและความรู้กับการปฏิบัติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ ซึ่งสอดคล้องกับคลังพลอย เอ้ือวิทยาศุภรและคณะ(คลังพลอย เอ้ือวิทยาศุภรและคณะ, 2554) 

ได้ท าการวิจัยเรื่องความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นอ าเภอเมืองจังหวัด

นครราชสีมาผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.40) อาศัยอยู่กับบิดามารดา (ร้อย

ละ 77.20 ) มีอายุเฉลี่ย 15 ปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.6 ) มีเกรดเฉลี่ย 2.73 เคยมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 

17) เมื่อแบ่งระดับความรู้พบว่าวัยรุ่นส่วนมาก (ร้อยละ 30.04) มีความรู้ในระดับต่ าและมีทัศนคติที่

เหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 62.80) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่

วัยรุ่นมีทัศนคติเห็นด้วยที่เหมาะสมคือการมีแฟนในวัยรุ่นไม่จ าเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์โดยมีคะแนนเฉลี่ย  

4.33 โดยสรุปผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น

ในระดับต่ าแต่มีทัศนคติที่เหมาะสมอยู่ในระดับมากจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอน

เพศศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับปัญหาของวัยรุ่นและควรกระตุ้นให้

บิดามารดาและผู้ปกครองให้เอาใจใส่ในกลุ่มวัยรุ่นอย่างเข้าใจและเห็นใจ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ผลการวิจัยพบว่าบริการรับส่งข้อความสั้น (SMS) เป็นช่องทาง (Channel) ที่มี
ประสิทธิภาพในการส่งสาร (Message) ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสาร (Receiver) ได้ตรงวัตถุประสงค์
ของผู้ส่ง (Sender) ดังนั้นจึงควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริการรับส่งข้อความสั้น (SMS) ในแขนงอ่ืนๆ เช่น 
เกษตรกรรม หรือศาสนาเป็นต้น 

2. ผลการวิจัยพบว่าการส่งข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่านช่องทาง SMS ท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความรู้เรื่องโภชนาการ คะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการ และคะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการ
สูงขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนสุขศึกษาควรน าเทคโนโลยีบริการรับส่งข้อความสั้น (SMS) หรือเทคโนโลยีการสื่อสาร
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น โปรแกรมFacebook โปรแกรม Line โปรแกรม WhatApp ฯลฯ ไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโภชนาการในระดับช่ วงชั้นต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโภชนาการเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางส าคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
โภชนาการเกินของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

3. ครูผู้สอนเนื้อหาสุขศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ควรน าเทคโนโลยี
บริการรับส่งข้อความสั้น (SMS) หรือเทคโนโลยีการสื่อสารช่องทางอ่ืนๆ เช่น โปรแกรม Facebook 
โปรแกรม Line โปรแกรม WhatApp ฯลฯ ไปใช้เป็นสื่อในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาสุขศึกษา
อ่ืนๆ เช่น เนื้อหาเรื่องเพศศึกษา ยาเสพติด สุขภาพผู้บริโภค โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อเป็นต้น เนื่องจาก
ทุกเนื้อหาครูผู้สอนสามารถน าเทคโนโลยีบริการรับส่งข้อความสั้น (SMS) และโปรแกรมอ่ืนๆ ไปใช้เป็นสื่อ
ในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันน าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีได้ 

4. เทคโนโลยีบริการรับส่งข้อความสั้น (SMS) เป็นช่องทางสื่อสารที่มีความจ ากัดจ านวน
ตัวอักษรในหนึ่งข้อความ ดังนั้นครูผู้สอนควรจะมีการจัดเนื้อหาให้เหมาะสม ได้ใจความส าคัญของสารที่จะ
ส่งและมีการวางแผนการส่งข้อความให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 

5. การประเมินผลคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการและคะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการควรใช้
ระยะเวลานานพอสมควรในการประเมินผล เพ่ือที่จะได้ดูความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโภชนาการและ
ทัศนคติเรื่องโภชนาการอย่างชัดเจน 
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