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บทบาทของครูต่อการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
นนทรี สัจจาธรรม1*
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมจากผู้บริหาร
โรงเรียน กับการปฏิบัติของครูที่มีต่อบทบาทการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน ระดับประถมศึกษา
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2) ปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติของครู ต่อ
บทบาทการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน 3) ภาวะโภชนาการของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือครู 10
โรงเรียน ใน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 125 คน และ นักเรียน 31 คน เครื่องมือคือแบบสอบถาม และ
แบบประเมินภาวะโภชนาการของนักเรีย น ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสหสัมพันธ์เพียร์สัน
และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของครูที่มีต่อ
บทบาทการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทุกด้าน คือ การปฏิบัติตามระบบ
ป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน r= 0.520 ที่ระดับ 0.05 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน r=
0.333 ที่ระดับ 0.05 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ r=0.466 ที่ระดับ 0.05 แรงสนับสนุนทางสังคม กับการจัด
อาหารกลางวันสาหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน r= 0.304 ที่ระดับ 0.05 และ 2) ตัวแปรพยากรณ์แรง
สนับสนุนทางสังคมต่อการปฏิบัติของครูที่มีต่อระบบการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน R= 0.526
สามารถอธิบายการผันแปรตัวแปร การปฏิบัติของครู ที่มีต่อระบบการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน
ร้อยละ 27.7 (R2 = 0.277) และ ตัวแปรพยากรณ์แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ R= 0.505 สามารถอธิบายการผันแปรตัวแปรการปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 22.5
(R2=0.255) และ 3) นักเรียนมีภาวะอ้วน และท้วม ร้อยละ 19.4
คาสาคัญ : บทบาทของครู การป้องกันภาวะโภชนาการเกิน นักเรียนระดับประถมศึกษา
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THE TEACHERS’ ROLE TO PREVENTION FOR OVERWEIGHT STUDENTS OF
PRIMARY EDUCATION IN BANG KRUAI DISTRICT, NONTHABURI PROVINCE
Nontraree Sajjathram1*
ABSTRACT
The purpose of this research was to study 1) the relationship between social support
from school administrator of teachers’ role to prevention for overweight students of primary
education in bang kruai district, nonthaburi province, 2) the prediction variable of social support
of teachers’ role to over- nutritional protection, 3) the nutritional status of the overweight
students. The sample consisted of 10 schools 125 teachers and 31 elementary students in bang
kruai district, nonthaburi province. The instruments used were questionnaire and student
nutrition assessment form. Statistics for analysis are percentage, frequency, standard deviation,
Pearson correlation coefficient, and Multiple Regression Analysis. The research findings were
summarized as follows: 1) The relationship between social support from school administrator
and teachers’ role to prevention for overweight students all Statistically significant positive
correlations, there were the systems for prevention overweight students r= 0.520 at 0.05 level,
the student nutritional surveillance r= 0.333 at 0.05 level, the school health promotion r= 0.466
at 0.05 level, and lunch preparation r= 0.304 at 0.05 level. 2) The prediction variable of social
support effected of school administrators and teachers’ role to prevention of child nutrition
were R= 0.526, that can explain those variables were 27.7%(R2= 27.77) in addition, the
relationship between social support and teachers’ role toward the school health promotion
R= 0.505, that can explain those variable were 22.5% (R2= 0.255) and 3) the overweight
students found that 19.35%.
Keywords : teachers’ role, prevention for overweight, students of primary education
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บทนา
จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน โดยเฉพาะ รูปแบบการรับประทานอาหาร และการ
ดาเนินชีวิตที่ขาดการออกกาลั งกาย ส่งผลต่อ ภาวะน้าหนักเกิ นและโรคอ้ว นที่มีม ากขึ้น ในเด็ก อายุ 5-19 ปี
องค์การควบคุมและป้องกันโรคเรื้อรัง (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) ได้ศึกษาเด็ก
อเมริกัน พบว่า ร้อยละ 32 ของเด็กอ้วน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น จะมีภาวะอ้วนร้อยละ 40 อีกทั้งวัยรุ่นอ้วนนี้ เมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ ยังคงมีภาวะอ้วน ร้อยละ 75 ถึง ร้อยละ 80 (กองสุขศึกษา, 2557: 1) สาหรับประเทศไทย อัตราการ
เพิ่มของโรคอ้วนในเด็ก เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น บริโภค อาหารขยะ (Junk
Food) เกินความต้องการของร่างกาย และดื่มน้าหวาน น้าอัดลม เป็นต้น พฤติกรรมการบริโภคของเด็กส่งผลถึง
ประสิทธิภาพในการเรียน สติปัญญา และคุณภาพพลเมืองในอนาคต ในปี 2552 กรมอนามัยร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาโครงการป้องกันโรคอ้วน เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นโรงเรียนปลอดน้าอัดลม พ.ศ. 2558 พบ เด็กก่อนวัยเรียน มีภาวะ
โภชนาการเกิ น ในสั ด ส่ ว น 1 ใน 5 และเด็ ก วั ย เรี ย นมี ภ าวะโภชนาการเกิ น 1 ใน 10 นั บ ว่ า อุ บั ติ ก ารณ์ โ รค
โภชนาการเกิน เพิ่มอย่างรวดเร็ว จังหวัดนนทบุรี ปี 2557 พบเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน 64,598 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.46 (กานดาวสี มาลีวงษ์, 2558:1) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดตัวชี้วัด ปี 2558 ให้ลดภาวะ
เริ่ ม อ้ ว นและอ้ ว น ในเด็ ก วั ย เรี ย น ช่ ว งอายุ 5 – 14 ปี ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 (ส านั ก โภชนาการ, 2559: 8) โดย
มอบหมายให้ครูอนามัย ครูประจาชั้นหรือครูประจาสายชั้น ดาเนินการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน
ตามบทบาท 4 ด้าน คือ การดาเนินงานระบบการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน การเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ การดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ การจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนเพื่อป้องกันภาวะ
โภชนาการเกิน ติดตาม และรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนที่มีปัญหาภาวะเริ่มอ้วน และอ้ วน ซึ่งแบ่งเป็น
2 กลุ่ม (สานักโภชนาการ, 2558: 4-13 คือ
1. กลุ่มเด็กอ้วนที่ยังไม่เป็นโรค ได้แก่ นักเรียนที่มีปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน โดยยังไม่แสดง
อาการของโรคให้เห็น ควรแนะนาการบริโภคอาหาร และการออกกาลังกาย
2. กลุ่มเด็กอ้วนที่เป็นโรค เป็นความผิดปกติซึ่งถ่ ายทอดมาจากครอบครัว มีอาการที่ซับซ้อนอย่าง
มาก โดยมีลักษณะอ้วน มีไขมันในเซลล์มาก มีรอยปื้นดาที่คอ และรักแร้ เป็นต้น ควรแนะนาการบริโภคอาหาร
และการกาลังกาย หากพบความเสี่ยง 3 ใน 4 ข้อ คือ รอยปื้นดาที่คอและรอบรักแร้ และบุคคลในครอบครัวมี
ภาวะเบาหวานหรือเป็นโรคหัว ใจ ต้องแจ้งผู้ปกครอง และประสานสถานบริ การสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ
เพื่อให้การช่วยเหลือ และส่งต่อเพื่อการรักษาตามสิทธิ์ ต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทของครู ต่อการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยนาแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่ง (Cohen
et al., 2000: 3-25) มีแนวคิดว่าการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่จะขึ้นกับอิทธิพลของบุคคลที่มีความสาคัญ และมี
อานาจเหนือคนผู้นั้น ช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ เต็มความสามารถ สอดคล้องกับ ฮาเบอร์ (Haber,
2003: 288-290) ให้ความหมายว่า เป็นการรับรู้ต่อความเอาใจใส่ ความเคารพนับถือ การช่วยเหลือ จากบุคลอื่น
เช่ น ในสาขาวิชาชีพ ผู้ ร่ ว มงาน และญาติสนิ ท เป็ น ต้ น มี รู ป แบบการสนั บสนุ นทางสังคม 2 แบบ (House,
1981:23) คื อ แบบที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บงาน (Work Related Source of Support) และไม่ เกี่ ย วข้ อ งกับ งาน (Non
Work Source of Support) ซึ่งผู้วิจัย นารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับงาน ลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ
ระหว่างผู้บังคับบัญชาหมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน หรือผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
ให้แรงสนับสนุนทางสังคมต่อครู ด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านเครื่องมือหรือสิ่งของ และ แรงสนับสนุ น
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ด้านการประเมินผล ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนัก เรียน เป็นกรอบใน
การศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสนับสนุนทางสังคมจากผู้บริหารโรงเรียน กับการปฏิบัติของ
ครูที่มี ต่อบทบาทการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน 4 ด้าน คือ ระบบการป้องกันภาวะโภชนาการ
เกินของนักเรียน การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และการจัดอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียนในการป้องกันภาวะโภชนาการเกิน ของนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติของครูต่อบทบาทการ
ป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน
3. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียน ระดับประถมศึกษา
วิธดี าเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎี แรงสนับสนุนทางสังคม และบทบาทของครูต่อ
การป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน เป็นแนวทางการศึกษา ตามลาดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
1.1 ประชากรคือครู ระดับประถมศึกษา อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 จานวน 30 โรงเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต1:
ออนไลน์) สุ่มเลือกด้วยการจับสลาก 10 โรงเรียน มีจานวนครู 186 คน (ภาคเรียนที่ 2/2560) คานวณกลุ่ม
ตัวอย่างใช้สูตรของเครซี่และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ (2551: 283) ได้
125 คน วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง จากรายชื่อครูทั้ง 10 โรงเรียน โดยนับเรียงลาดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 13 เมื่อได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน และคัดเลือกชุดที่มีความสมบูรณ์ ได้ครบ 125 ชุด
1.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คัดเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
โดย วิธีการจับสลาก 1 โรงเรียน จานวนนักเรียน 92 คน และ ดาเนินการ สุ่มเลือกชั้นเรียนแบบ Cluster คือ ชั้น
ปีที่ 4 ถึง ปีที่ 6 ซึ่งมีจานวนนักเรียน 31 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม บทบาทของครูต่อการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน สร้างโดย
ผู้วิจัย ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index) โดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ปรึกษา
งานวิจัย การตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (Index of Item Objective Congruence) จานวน
ข้อคาถาม 97 ข้อ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ค่าอานาจจาแนกแต่ละข้อ Alpha อยู่ระหว่าง 0.74
- 0.76 ค่าเฉลี่ย = 0.75
2.2 แบบประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบฟอร์มรายชื่อนักเรียน
โรง เรียนวัดบางขนุน โดยเพิ่มข้อมูล การแปลผลระดับภาวะโภชนาการของนักเรียน
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบสอบถามโดยผู้วิจัยทาหนั งสือขออนุญาตให้ครูในสังกัดให้ ข้อมูลแบบสอบถาม และ
เดินทางไปชี้แจงรายละเอียด นัดหมายการเก็บข้อมูล กรณีที่เก็บแบบสอบถามไม่ครบ ขอให้จัดส่งกลับทาง
ไปรษณีย์
3.2 แบบประเมิน ภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบางขนุน โดยผู้วิจัยทาหนังสือถึงผู้
อานวย
การโรงเรียน ขออนุญาต เข้าดาเนินการ ชั่งน้าหนัก และวัดส่วนสูง ให้ กับนักเรียน ซึ่งกาหนดวันตรงกับแผนการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางขนุนซึ่งเป็นสถานบริการเขตรับผิดชอบ
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 2 ส่วน
4.1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปร และการถดถอยพหุแบบขั้นตอน
4.2 ส่วนที่ 2 แบบประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน โดยใช้ น้าหนักและส่วนสูงเป็นเกณฑ์
การแปลผลภาวะโภชนาการ 6 ระดับ คือ ภาวะอ้วน เริ่มอ้วน ท้วม สมส่วน ค่อนข้างผอม และ ผอม
ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง เป็นครู เพศหญิง ร้อยละ 83.2 อายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 40.0 รองลงมา อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 34.4 สถานะภาพสมรส เป็นโสด ร้อยละ 57.6 สมรส ร้อยละ 37.6 การศึกษาสูงสุด
จบปริญญาตรี ร้อยละ 79.2 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 15.2 ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระหว่าง 1-10 ปี ร้อยละ
68.0 รองลงมา ระหว่าง 11-20 ปี ร้อยละ 19.2 ระหว่าง 21-30 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 12.8 เป็นครูประจาชั้น ร้อยละ
73.6 และ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 40.0 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ร้อยละ 39.2
2. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากผู้บริหารโรงเรียน ความถี่ของแรงสนับสนุนทางสังคม 5
ระดับ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความถีข่ องแรงสนับสนุนทางสังคม 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.908
3. ระดับการปฏิบัติของครู ต่อการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน ประกอบด้วย บทบาท
การดาเนินงานระบบป้องกันภาวะโภชนาการของนักเรียน การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ งานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ และ การจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนในการป้องกันภาวะโภชนาการเกิน พบว่าปฏิบัติ ระดับมาก
ร้อยละ 52.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 39.2 คะแนนเฉลี่ยความถี่การปฏิบัติ 2.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.655
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ต่อบทบาทของครูในการป้องกันภาวะ
โภชนาการเกินของนักเรียน พบความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน คือแรงสนับสนุน
ทางสังคมกับการปฏิบัติของครูที่มีต่อระบบป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน r= 0.520 การปฏิบัติของครู
ที่มีต่อการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ r= 0.333 การปฏิบัติของครูที่มีต่อการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
r= 0.466 และ การปฏิบัติของครูที่มีต่อการจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน r= 0.304
5. สัมประสิทธิ์การถดถอย ของแรงสนับสนุนทางสังคม ต่อบทบาทของครูในการป้องกันภาวะ
โภชนาการเกิน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า
5.1 สัมประสิทธิ์การถดถอย ของแรงสนับสนุนทางสังคม ต่อการดาเนินงานระบบป้องกันภาวะ
โภชนาการเกินของนักเรียน สามารถพยากรณ์แรงสนับสนุนทางสังคม ที่ส่งผลต่อบทบาทของครูในการปฏิบัติ
ตามระบบป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน ค่า R= 0.526 สามารถอธิบายการผันแปร ตัวแปรบทบาท

100 | ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)

นนทรี สัจจาธรรม

ของครูในการปฏิบัติตามระบบป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนได้ = 27.7 % (R2 = 0.277) ตัวแปรอิสระ
ที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติของครู ต่อบทบาทการดาเนินงานระบบป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ แรงสนับสนุนด้านการสนับสนุนเครื่องมือหรือสิ่งของ (Beta = 0.350)
5.2 สัมประสิทธิ์การถดถอยของแรงสนับสนุนทางสังคม ต่อบทบาทการดาเนินงานเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการของนักเรียน สามารถพยากรณ์ แรงสนับสนุนทางสังคม ที่ส่งผลต่อบทบาทของครูในการดาเนินงาน
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน ค่า R = 0.353 สามารถอธิบายการผันแปร ตัวแปรบทบาทของครูในการ
ดาเนินงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน ได้= 12.5 % (R2 = 0.125) ตัวแปรอิสระที่พยากรณ์การปฏิบัติ
ของครู ต่อการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน ได้แก่แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Beta = 0.190)
5.3 สัมประสิทธิ์การถดถอยของแรงสนับสนุนทางสังคม ต่อการดาเนิ นงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ พบว่า การสนับสนุนเครื่องมือหรือสิ่งของ ส่งผลต่อบทบาทของครูในการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ค่า R= 0.505 สามารถอธิบายการผันแปร ตัวแปรบทบาทของครูในการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ=22.5 % (R2 = 0.255) ตัวแปรอิสระที่พยากรณ์การปฏิบัติของครู ต่อบทบาทการดาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่แรงสนับสนุนด้านการสนับสนุนเครื่องมือหรือสิ่งของ (Beta = 0.640)
5.4 สั ม ประสิท ธิ์ก ารถดถอยของแรงสนั บสนุ น ทางสังคม ต่ อ บทบาทการจั ดอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกิน พบว่าด้านข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อบทบาทการจัดอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกิน ค่า R= 0.325 สามารถอธิบายการผันแปร ตัวแปรบทบาทของ
ครูต่อการจัดอาหารกลางวัน ได้= 10.6 % (R2 = 0.106) และตัวแปรอิสระที่พยากรณ์การปฏิบัติของครู ต่อ
บทบาทการจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกิน ได้แก่ด้านข้อมูลข่าวสาร (Beta =
0.184)
6. การประเมินภาวะโภชนาการ พบว่านักเรียนเพศชายร้อยละ 45.0 เพศหญิง ร้อยละ 55.0 มี
อายุระหว่าง 9-13 ปี อายุมากที่สุด 12 ปี ร้อยละ 29.0 รองลงมา 10 ปี ร้อยละ 22.6 และ 9 ปี ร้อยละ 19.0
ระดับโภชนาการ พบว่า นักเรียนท้วม ร้อยละ 12.90 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 และ 5 จานวนเท่ากัน คือ
ร้อยละ 6.45 และภาวะอ้วน ร้อยละ 6.45 เป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ผลการประเมิน จะเห็นว่านักเรียน ที่มี
ภาวะอ้วน และท้วม ร้อยละ 19.4 มากกว่าตัวชี้วัดที่กระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้เด็กวัยเรียน อายุ 5 -14 ปี
เริ่มอ้วน และภาวะอ้วนลดลงไม่เกินร้อยละ10 (สานักโภชนาการ, 2559: 8)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสนับสนุนทางสังคมจากผู้บริหารโรงเรียน กับบทบาทของ
ครูในการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทุกตัวแปร สอดคล้องกับการศึกษา
ของ สรวงทิพย์ เธียรสุนทร (2555: 8) ได้ศึกษาปัจจัยของงานบุคลิกภาพ และการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกาลังสารอง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมของเจ้าหน้าที่กับผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานทุกด้านอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ การศึกษาของ กฤตภัค แป้นถนอม และถวัลย์ เนียมทรัพย์
(2557: 194) ได้ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงาน การสนับสนุนทางสังคม และการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์การที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี พบว่าการสนับสนุน
ทางสังคมจากหัวหน้างาน ด้านอารมณ์ ด้านเครื่องมือ และด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
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แรงสนับสนุนทางสังคมจากผู้บริหารโรงเรียน สามารถพยากรณ์การปฏิบัติของครู ต่อบทบาทการ
ป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน โดยอธิบาย สัมประสิทธิ์การถดถอย ระหว่างตัวแปรแรงสนับสนุนทาง
สังคมแต่ละด้าน คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ของแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปฏิบัติของครู ต่อ บทบาท
การดาเนินงานระบบป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน สามารถอธิบายการผันแปร ตัวแปรบทบาทของครู
ในการปฏิบัติตามระบบป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนได้ = 27.7 % (R2 = 0.277) และ ตัวแปรอิสระที่
สามารถพยากรณ์การปฏิบัติของครู ต่อบทบาทการดาเนินงานระบบป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือการสนับสนุนเครื่องมือหรือสิ่งของ เช่นเดียวกับ ตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคม ต่อ
การด าเนิ น งานโรงเรี ย นส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ พบว่ า การสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ หรื อ สิ่ งของ ส่ งผลต่ อ บทบาทการ
ดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สามารถอธิบายการผันแปร ตัวแปรบทบาทของครูในการดาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพได้ = 22.5 % (R2 = 0.255) สาหรับตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคม กับการดาเนินงานเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการของนักเรียน และ การจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน มีค่า =12.5% และ 10.6% ตามลาดับ
ซึ่ง ตัวแปรอิสระที่พยากรณ์การปฏิบัติของครู ต่อบทบาทการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และ การจัดอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน คือ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น แรงสนับสนุนทางสังคม ที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติของครู ต่อบทบาทการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน คือ การสนับสนุนเครื่องมือ หรือสิ่งของ
และการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร แตกต่างจากการศึกษาของ วรสรณ์ เนตรทิพย์ (2557: 34) ได้ศึกษาอิทธิพล
ของจิตลักษณะ และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทผู้นาทีม และพฤติกรรมการบริหาร
โครงการ ของประธานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลโดยรวมต่อการแสดงบทบาทผู้นาทีม เท่ากับ .08
และ ทุกปัจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนของบทบาทผู้นาทีมได้ร้อยละ 79 เช่นเดียวกับ กรวสา จันทวงศ
วิไล และคณะ (2555: 66) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคม ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสนับสนุน
ทางสังคม เป็นตัวแปรทานายพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .05
ตั ว แปรพยากรณ์ ที่ ส่งผลต่ อการปฏิบัติ ของครู ต่ อ บทบาทการป้อ งกัน ภาวะโภชนาการเกิน ของ
นักเรียน มีเพียงการสนับสนุนเครื่องมือ หรือสิ่ งของ และด้านข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนได้รับ
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ด้านวัสดุ อุปกรณ์การทางาน หนังสือ ตารา สาหรับค้นคว้า อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งครูอาจมีความต้องการแรงสนับสนุนที่เป็นพฤติกรรมภายใน
ของผู้บริหาร ในระดับที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ดังที่
เฮาส์ (House, 1981: 137) และ อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ (2510: 311-312) อธิบายว่าระบบการสนับสนุนจะ
ดาเนินไปได้ต้องประกอบด้วยการสนับสนุน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ความรู้สึก ห่วงใย เห็นอกเห็นใจ ด้าน
การให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งของหรือการกระทาเพื่อช่วยเหลือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การชี้แนะให้คาปรึกษา
และ ด้านการสะท้อนคิดหรือ ให้ประเมินตนเอง การให้ข้อมูลป้อนกลับ การเห็นพ้องหรือให้ การรับรอง ทาให้
บุ ค คลรู้ สึกมีคุ ณค่า ในตนเอง รู้ สึ ก เป็น ที่ ต้อ งการ อั น เป็ น แรงสนั บสนุ นให้ บุค คลพยายามแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น
สามารถปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง ต่อไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนทางสังคม จะ
ส่งผลให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ หน้าที่ของครุ คือ บุคลากร
วิชาชีพที่มีหน้าที่หลักในการสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ด้ วยความหนักแน่นในด้านการเรียนการ
สอน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทาหน้าที่ปกครองดูแลเด็กไม่น้อยไปกว่าบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง ครูได้รับการฝากความหวังจากสังคม โดยเห็นว่าเป็นบุคลสาคัญที่สามารถนาพาสังคมไปสู่ความปกติ

102 | ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)

นนทรี สัจจาธรรม

สุขได้ ซึ่งนักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ได้กาหนดบทบาท หน้าที่ และภาระงานให้ครูเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามความ
คาดหวังของสังคมในการปลูกฝัง เยาวชน อบรม สั่งสอนให้มีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เนื่อง
ด้วยเด็ก เยาวชน นักเรียน เป็นทรัพยากรที่ล้าค่ายิ่งของชาติบ้านเมืองในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรเพิ่ ม การสนั บ สนุ น ที่ แ สดงถึ งความรู้ สึ ก จากภายใน โดย เพิ่ ม แรง
สนับสนุนด้านอารมณ์ การให้ความไววางใจ หวงใย รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความสามารถ รวมทั้งการ
แนะนา ให้การปรึกษา และถ่ายทอดข้อมูล นโยบาย สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งนาไปใช้ในแก้ปัญหาการทางานได้
และควร เพิ่ม แรงสนับสนุนด้านการประเมินการทางาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้โอกาสครูพัฒนางาน และ
ยอมรับผลของงาน
1.2 จากการศึกษา พบว่าครูได้รับการอบรมเกี่ยวกับภาวะโภชนาการเพียง ร้อยละ 39.2 ดังนั้น
ควรสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาความรู้ และ เจตคติที่ดีต่อการป้องกันภาวะโภชนาการของนักเรียน โดยให้เข้ารับ
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพแก่ครูให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนให้
ได้รับการดูแล และป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการเกินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.3 จัดให้มีการอบรมภาวะโภชนาการ ให้กับ นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหา
และความสาคัญของโภชนาการโดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และควรดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน
เพื่อค้นหาความเสี่ยง และวางแผนการดูแลนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินอย่างเป็นระบบต่อไป
2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสนับสนุนทางสังคม กับแรงจูงใจของครู ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ในบทบาทการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา
2.3 ศึ ก ษาวิ จั ย การปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมนั กเรีย นที มีค วามเสี่ย งต่อ ภาวะโภชนาการเกินใน
รูปแบบค่ายลดความอ้วน
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