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 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถปุระสงคเพ่ือพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคตทิี่ดีในการลดน้ําหนักแก
เยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด และศึกษาประสิทธิภาพเกมโดยใชหลกัการหลังเลนเกมจะมีเกณฑ
คะแนนความรูสูงกวากอนเลนเกม 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือผูเชี่ยวชาญดานออกแบบผลิตภัณฑที่มี
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น้ําหนัก และผลประเมินทศันคติกอนเลนเกมเพ่ือสรางทศันคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัดมีทิศทางทีสู่งขึ้นโดยกอนเลนเกมมีคาเฉลี่ย 4.21 และหลังเลนเกมคาเฉลี่ย 4.58 มี
ความแตกตางไปในทิศทางที่สูงขึ้นทั้งในทางการใหความรูและทัศนคติ แสดงใหเห็นวาเกมเพ่ือสราง
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 The objective of this study is to develop a new activity in order to build a positive 
attitude about weight loss among overweight youth. It also examines the quality of the game 
by using the method that after playing game, children will have a better attitude about 
weight loss and be aware of the issue  
 The subjects of the study consisted of two innovation design experts with at least 
five years of experience working the field, one child psychologist with at least five years of 
experience working with adolescents to answer a questionnaire, do the estimation and give 
advices. The study selection involved seventeen overweight or obese youth (9 to 12 years) 
using a game to create a positive attitude towards weight loss, before making a 
comparative examination of the subjects' attitudes before and after playing the game. And 
to conclude the results, there are quality checking to estimate their attitudes before and 
after playing the game. 
 The result is that the game designed to build a positive attitude about weight loss 
was effective. After playing the game, it increased to 94.12% from 83.53% This 
demonstrates that the participants of the study understand methods of losing weight better. 
Also, their overall attitudes towards weight loss improved from 4.2 to 4.58 points in average. 
This result shows that the game is practical and effective in helping overweight youth in 
building the necessary attitudes to lose weight. As such, it is concluded that the game may 
be used as an effective technological tool to promote weight loss among young people. 
 In conclusion, the examiner has created a card game which is effective and 
entertaining for overweight youth. They can play the game without realizing that they are 
actually doing an exercise, whilst at the same time raising the issue of obesity among 
young people. Under the proper circumstances, the game thus serves as a useful tool to 
help engender a positive attitude toward weight loss. 
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ออกแบบท่ีคอยผลักดัน ใหคําชวยเหลือและใหคําแนะนาํในทุกๆ ดาน จนเกิดเปนการศึกษาและ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลังของปญหา 
 ผลการสํารวจเด็กนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาของกรมอนามัยเม่ือปพ.ศ. 2544, 2545 
และ2546 พบเด็กมีภาวะโภชนาการเกิน รอยละ 12.3, 12.8 และ 13.4 ผลการวิเคราะหขอมูลนํ้าหนัก 
และสวนสูงของเด็กชั้นประถมศึกษา 6 จํานวน 67,389 คนในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองทั่ว
ประเทศจํานวน 268 โรงเรียน ในป พ.ศ. 2548 พบวาเด็กรอยละ 12 อวน รอยละ 5 ทวมบาง
โรงเรียนในภาคกลางมีเด็กอวนถึงรอยละ 25 (มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 2549: 25)  
 โรคอวนในวัยเด็กเปนตนเหตุของปญหาสุขภาพหลายระบบรอยละ 30 - 80 ของเด็กเหลาน้ี
จะเติบโตเปนผูใหญที่ยังคงอวนและปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหิตสูง นอกจากน้ีเด็กอวนที่ขาดวิตามินและแรธาตุอาจตรวจพบไดยาก การที่พบโรคอวน
เพ่ิมขึ้นทั้งที่ยังมีปญหาขาดสารอาหาร จึงเปนภัยคุกคามตอสุขภาพของประชาชาติ  
 กระทรวงสาธารณสุข คาดวาอีก 6 ปขางหนา จํานวนของเด็กอวนจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 ใน 5 
ของเด็กกอนวัยเรียน และ 1 ใน 10 ของเด็กในวัยเรียน ซ่ึงจะมีเด็กอวนในประเทศไทยจํานวนสูงขึ้น
ถึง 20% ภาวะโรคอวนของเด็กที่เกิดขึ้นน้ันจะสงผลใหเด็กเปนโรคตางๆ ได ทั้งโรคเบาหวาน, 
ภาวะการตอตานอินซูลินทําใหมีระดับอินซูลินสูงกวาเด็กปกติ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ปญหา
เก่ียวกับการหายใจ มีโอกาส 3-5 เทา ที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน นอกจากน้ี โรค
โครงสรางผิดรูปเปนโรคที่กําลังเปนภัยคุกคามเด็กอวนดวย การบิดโคงของแนวกระดูกสันหลัง
ผิดปกติ มักเกิดในกลุมเด็กผูหญิง โดยเฉพาะในกลุมเด็กอวน พอ แมอยาละเลยกับพฤติกรรมการ
บริโภค การพัฒนาดานโครงสรางรางกายในเด็กจะเจริญเติบโตเต็มรูปในชวงอายุ 12-15 ป หากพบ
ปญหาความผิดปกติดานโครงสรางรางกายยังสามารถรักษาใหหายได โดยเฉลี่ยอยูในชวงอายุไมเกิน 
18 ป (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. 2553) 
 จากขอมูลจากสาธารณสุขแหงชาติและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยบงบอกไดวา
สถานการณโรคอวนในเด็กเปนปญหาสะสมมาตอเน่ือง มาหลายปและมีภัยรายที่แอบแฝงมากมายไม
นอยกวาปญหาอ่ืนๆ แนวทางการแกปญหาที่เรามักจะเห็นไดบอยคือการใหผูปกครองศึกษา
โภชนาการ อาหาร และชักชวนบุตรหลานออกกําลังกายสมํ่าเสมอแตผลบางครั้งก็ออกมาวานํ้าหนัก
ไมลด เพราะสาเหตุคือคนที่ตระหนักถึงความภาวะอวนก็คือผูปกครองมากกวาเด็ก ถาลองวิเคราะห
สาเหตุที่การลดน้ําหนักของเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดไม สําเร็จอาจแบงเปนเพราะเด็กไมไดเขาใจ 
ถึงการจําเปนอยางแทจริงใน 1 วัน เด็กใชเวลา 1/3 ของวันทํากิจกรรมนอกบาน อาจไดรับ
โภชนาการที่เยอะเกินไป รวมถึงการขาดองคความรูในการลดน้ําหนักที่เหมาะสมกับตัวเอง 
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 การเรียนรูศึกษาของเด็กปจจุบันเราจะมุงเนนการศึกษาในหองเรียน การเรียนตามหลักสูตร
ที่กระทรวงศึกษากําหนด และเด็กจะเคยชินกับการเรียนในตําราพอเยาวชนออกจากหองเรียนก็ไม
คอยไดมีการทบทวนสม่ําเสมอหรือทบทวนก็มักจะเปนแควิชาหลัก คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม 
บางวิชาอยางสุขศึกษาหรือพละศึกษาก็อาจถูกละเลยไปและไมควรละเลยเรื่องสื่อการสอนมี
ความสําคัญตอการเรียนอยางยิ่งเพราะจะชวยใหเด็กเรียนรูไดอยางรวดเร็วและชัดเจน (อํานวย    
เดชชัยศรี. 2551) กลาวไววาการเรียนรูจากเกมจําลองสถานการณ (Simulation Gaming) เปน
เทคนิคการจัดการเรียนรูที่คลายกับการแสดงบทบาทสมมุติโดยใหนักเรียนเลนเกมจําลอง
สถานการณโดยครูนําสถานการณจริงมาจําลองไวในหองเรียน โดยมีการกําหนดกฎ กติกา และ
เง่ือนไขสําหรับเกมน้ันๆ แลวใหนักเรียนไปเลนเกมหรือกิจกรรมในสถานการณจําลองนั้น 
 ถาเราสามารถนํากิจกรรมการเลนเกมซ่ึงเปนกิจกรรมที่มีความผูกพันกับเยาวชน เปน
กิจกรรมที่เขาถึงไดงายและเด็กพรอมจะทําความเขาใจกับกฎและกติกาของ เกม แตยุคสมัยนี้เด็ก
สวนใหญเลนเกมผานอุปกรณอิเล็กทรอนิคสที่มีมากมาย ไมวาจะเปนเครื่องเลนเกม คอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ หรือจะเปนอุปกรณแท็บเล็ต ซึ่งมีเกมมากมายใหเลือกเลน แตอุปกรณเหลาน้ีมักจะ
ทําใหเด็กเขาถึงไดเฉพาะเด็กที่มีฐานะปานกลางถึง สูงและเลนคนเดียวเสียเปนสวนใหญ เกม
กระดานเปนกิจกรรมเกมที่มีตนทุนราคาไมสูงและมีความสนุกไมนอยในการเลนเพราะมักตองเลนกัน 
2 คนขึ้นไปและสามารถสอดแทรกความรูไปไดครบถวนไมตางจากเกมทั่วไป รวมถึงสามารถให
ผูปกครองเฝาสังเกตและเขาไปชี้แนะไดงาย 
 ปจจุบันเด็กไทยไดรับขอมูลที่หลากหลายจากหลายดานไมวาทางทีวี หรือส่ืออินเทอรเน็ต 
แตสําหรับเยาวชนสื่อบางอยางที่ เขามาโดยตรงก็อาจใหขอมูลที่ ใหมเหมาะสม เพราะขาด
กระบวนการจัดการขอมูลที่ดี และไมไดผานการวิเคราะหขอมูลที่เด็กควรจะไดรับเปนลําดับเปนขั้น
เปนตอน เราจึงควรคัดหาทฤษฎีที่มีความเหมาะสมตอสงเสริมการการเรียนรูใหแกเด็ก และรูปแบบที่
ใหเด็กเขาถึงขอมูลดวยความสนใจของเด็กเองและไดทดลองใชกระบวน การคิดเองในเกมที่สัมพันธ
กับขอมูลที่เด็กควรไดรับ 
 ดังน้ันจากภูมิหลังปญหาผูวิจัยเล็งเห็นวาการศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีใน
การลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดมีความเหมาะสมเพื่อเปนเกมสําหรับจูงใจเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัดใหลดนํ้าหนัก 
  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. ศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกิน
พิกัด 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนัก
เกินพิกัดโดยใชหลักการหลังเลนเกมจะมีเกณฑคะแนนความรูสูงกวากอนเลนเกม 
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ความสําคญัของการวิจัย 
 1. การศึกษาและพัฒนาครั้งน้ีเปนไปเพื่อสรางแรงจูงใจเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดใหลด
น้ําหนัก 
 2. ใหเยาวชนทราบถึงการลดนํ้าหนักอยางถูกวิธี 
 

ขอบเขตของงานวิจัยและขอบเขตปญหา 
 ศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด
โดยใชการพัฒนาจากฐานขอมูลศึกษาความตองการในทางดานฟงกชั่น รูปทรง และรูปแบบการเลน
เกมกระดาน 1 ชุด 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เกม หมายถึงลักษณะของกิจกรรมของเพื่อประโยชนแกเยาวชน เพ่ือความสนุกสนาน
บันเทิง และเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่เกินพิกัด 
 2. ทัศนคติที่ดี หมายถึงสภาวะความพรอม ของบุคคล ที่จะ แสดงพฤติกรรม ออกมา 
ในทางสนับสนุน 
 3. เยาวชนที่มีนํ้าหนักเกินพิกัด หมายถึงเยาวชนอายุ 9-12 ปที่มีภาวะ น้ําหนักตัวมาก
เกินพิกัด รางกายโดยสามารถจําแนกไดจากตารางดัชนีมวลกาย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนัก
เกินพิกัด และเปนแนวความคิดเพ่ือนําไปพัฒนาตอจึงมีกรอบวิจัยดังน้ี 

 
 

 
 
 

หลักเกณฑดานการออกแบบ
เกม 
- ดานรูปแบบการเลน 
- ดานรปแบบกฎและกติกา 

แนวคิดเกมเพ่ือสราง
ทัศนคติที่ดีในการลด
น้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด 

การลดน้ําหนัก 
การสรางทัศนคต ิ
กระบวนการลดน้ําหนัก 

เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดี
ในการลดน้ําหนักแก

เยาวชนที่มีน้ําหนักเกิน
พิกัด 
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สมมุติฐานการวิจัย 
 เยาวชนที่เลนเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางความรูเก่ียวกับการลดนํ้าหนักไดดีกวากอนเลนเกม 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 1. พัฒนาการของเด็กวัยตอนกลาง (Middle Childhood: 6-12 ขวบ) 
 2. โรคอวน (Obesity) 
 3. การออกกําลังกายสําหรับเด็ก 
 4. เรื่องการจูงใจ 
 5. ทฤษฏีการรับรู 
 6. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
 7. ทฤษฏีการจดจํา 
 8. ทฤษฏีเกม 
 9. เกมกระดาน 
 10. ทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic  Interaction) 
 11. ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต 
   11.1 ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต 
   11.2 หลักสําคัญทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
   11.3 การเรียนรูตามแนวคอนสตรัคตวิิสต 
   11.4 คุณลักษณะของการออกแบบการสอนตามแนวทางคอนสตรัคติวิสตซึม 
 12. การเขียนภาพประกอบนิทานภาพ 
 13. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. พัฒนาการของเด็กวัยตอนกลาง (Middle Childhood: 6-12 ขวบ) 
 มลินี จุฑะรพ (2537) กลาววาเด็กวัย 6-12 ขวบ เปนวัยที่มีพัฒนาการสําคัญมาก เปน “วัย
สงบ ราบเรียบ” ที่อยูระหวาง “วัยยุงยาก” ของเด็กวัยกอนเขาเรียน กับ “วัยบาคลั่ง” ของวัยรุน เปน
วัยที่มีความพรอมมากข้ึนเด็กเร่ิมเรียนรูอยางมีระบบและสนใจสิ่งแวดลอมมากขึ้นและกวางขวางเทา
เดิม นับเปนการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญเพราะเด็กเริ่มออกสูสังคมนอกบาน ตองปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมใหมมีแรงจูงใจใฝสัมพันธที่ทําใหเด็กอยากรวมกลุมกับเพ่ือนรุนราวคราวเดียวกัน 
นักจิตวิทยากลุมจิตวิเคราะห (Psychoanalysis) เรียกวัยนี้วา “วัยที่สนใจอวัยวะเพศ” (Phallic Stage) 
กับ “วัยกอนเขาสูวัยรุน” (Latency Stage) ซึ่งรวมอยูในชวงอายุ 6-12 ขวบ เด็กจะสนใจเรื่องเพศ วัย
เด็กตอนกลางนี้เร่ิมจากฟนนํ้านมหัก และสิ้นสุดลงที่ฟนแทขึ้น ดังน้ันจึงเรียกวัยนี้วา “วัยฟนนํ้านม
หลุด” (Age of the Loose of Tooth) เปนชวงเวลาที่ความเพอฝนของเด็กเริ่มเขาสูความจริง 
 เด็กวัยนี้เปนวัยที่ยากแกการเขาใจ เหตุผลที่เด็กวัยนี้ยากแกการเขาใจคือ 
 1. เด็กวัยนี้ชอบจับกลุมเพ่ือนรุนราวคราวเดียวกัน โดยไมสนใจพอแม 



 6 

 2. เด็กยกยองเพ่ือนรวมชั้นมากกวาพอแมและผูใหญ เพราะเด็กวัยนี้มักจะคิดวาผูใหญเปน
คนเจาเลห หลอกลวงและโกหก 
 3. บางทีเด็กก็กาวราว บางทีก็เงียบเรียบรอยตอผูใหญ เด็กจะจับกลุมกับเพ่ือนอยางเหนียว
แนน และเปนกลุมที่ลี้ลับ แมกลุมจะรวมตัวกันไดไมนาน แตจะมีคําปฏิญาณ และคําสัญญาที่เขียน
ดวยเลือดหรือหมึกสีแดง 
 
 พัฒนาการทางกาย  
 เด็กวัย 6-12 ขวบ มีพัฒนาการทางกายแตกตางกันดังนี้ 
 วัย 6 ขวบ มีอัตราการเจริบเติบโตชาลงแตสมํ่าเสมอ กระดูกมือยังไมแข็งแรง ฟนน้ํานมจะ
หลุด ฟนแทขึ้นมาแทน มักจะติดโรคงายกวาวัย 5 ขวบ ระบบประสาทเปลี่ยนแปลงไปดวย ทําอะไร
มักสุดโตงไปทางใดทางหนึ่ง 
 วัย 7 ขวบ ชอบออกกําลังกายและเลนกีฬากลางแจง การใชสายตาจะสัมพันธกับมือมากขึ้น 
มีสมาธิในการทํางานมากขึ้น สามารถชวยตัวเองในการอาบน้ํา แตงตัวไดดีขึ้น 
 วัย 8 ขวบ เด็กวัยนี้กินจุ กินอาหารแปลก ๆ ไดทุกชนิด กินอาหารไดเอง แตไมคอย
เรียบรอย พอแมตองดูแลอยางไกลชิด วัยนี้สามารถควบคุมการขับถายไดดี แตงตัวไดเอง แตพอแมก็
ยังคงชวยเหลืออยูบาง เด็กวัย 8 ขวบ มีลักษณะตรงกันขามกับวัย 7 ขวบ คือจะตอสูกับทุกอยางแมมี
อุปสรรค เด็กวัยนี้จึงชอบการตอสูและการแสดงที่โลดโผน  
 วัย 9 ขวบ รางการแข็งแรงมากขึ้น ทําอะไรซํ้า ๆ โดยไมรูจักเหน็ดเหน่ือย วัยน้ีเด็กผูชาย
ชอบการตอสู การกินอาหารมีระเบียบมากขึ้น โดยการเลียนแบบผูใหญ แตไมคอยพิถีพิถันในการ
แตงตัว เสื้อผาที่ใชแลวมักทิ้งไวเกลื่อนหองเสมอ แตเด็กวัยทํางานรวดเร็ว วองไว รูจักจัดเวลาอะไร
ควรทํากอนหรือหลัง 
 วัย 10-12 ขวบ เปนระยะพัฒนาการที่กวาง เด็กบางคนอยูระหวางวัยเด็กกับวัยรุนเรียกวา 
“กอนวัยรุน” (Puberty) วัยนี้เด็กผูหญิงมีพัฒนาการเร็วกวาเด็กผูชาย การเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ
รางกายจะมีการประสานกันดีขึ้น จะเห็นจากการเลนเกมตางๆ เด็กวัยนี้จึงสามารถเลนกีฬา และเกม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ลักษณะการเลนของเด็กวัย 6-12 ขวบ การเลนของเด็กเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความ
สนุกสนานโดยไมคํานึงถึงผลตอบแทน การเลนจึงเกิดจากความสมัครใจ ลักษณะการเลนของเด็กมี
ลักษณะดังนี้ 
 1. การเลนเปนการระบายพลังที่เหลือ เพราะเด็กไมตองทํางานหนักไมตองใชสมอง  
 2. การเลนเปนการหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 3. เด็กเลนเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ เชน เลนตุกตา โดยสมมติใหตุกตาเปนลูก
ตนเองเปนแม หรือการเลนหุงขาว ตมแกง เปนตน 
 4. การเลนของเด็กวัยนี้มักแสดงออกถึงความรูสึก ประสบการณอารมณตางๆ เชนความ
คับของใจ ความโกรธ ความสงสัย ความตองการ ฯลฯ ลักษณะการเลนทั่วๆ ไป จะเลนเปนกลุมใหญ 
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 ลักษณะการเลนโดยทั่วไปเด็กจะเลนอยางไรขึ้นอยูกับวัยถาวัยตางกัน การเลนก็ตางกัน
ออกไป ดังนี้ 
 1. การเลนที่เปนไปตามธรรมชาติ เปนการเลนที่ไมมีกฎเกณฑมักเลนคนเดียวมากกวาการ
เลนเปนกลุม เด็กจะเลนตามใจตนเอง เม่ือเบื่อก็เลิกไปมักเปนการเลนของเด็กวัยกอนเขาเรียน เชน 
การเลนตุกตา แมวาตุกตาจะไมมีความหมายสําหรับเขา แตเด็กจะสํารวจตุกตาโดยดึงทิ้งออกจากกัน 
แลวนํามาประกอบใหม แตกลามเน้ือยังไมแข็งแรงพอ เด็กวัยนี้จึงมักทําส่ิงตางๆ เสียหาย เสมอ 
 2. การเลนแบบสมมติ โดยมากเด็กที่ปรับตัวไมคอยไดมักเลนสมมติมากกวาเด็กที่ปรับตัว
ไดดี การเลนสมมติจึงสะทอนใหเห็นถึงจิตใจ อารมณและความตองการ ตลอดจนถึงวัฒนธรรมของ
สังคมที่เด็กอาศัยอยู เชน เด็กที่พอแมเกลียดชังไมตองการตน จะสมมติตุกตาเปนพอแม แลวแสดง
อาการกาวราวทําลายตุกตาน้ันเพ่ือระบายความคับแคนใจ สําหรับเด็กที่ชอบเปนตํารวจและตองการ
เปนตํารวจก็จะสมมติตัวเองเปนตํารวจถือปนตอสูกับผูราย ฯลฯ การเลนสมมติมักเลนเกี่ยวกับชีวิต
ในบาน การเดินทาง การสมมติตัวเองเปนบุคคลตางๆ ในนวนิยาย ในโทรทัศนและภาพยนตร 
  การเลนสมมติมีประโยชนมาก เปนการฝกใหเด็กคิดอยางเสรีเก่ียวกับส่ิงที่เปนจริง
ทั้งหลาย เพราะเด็กขาดประสบการณและการเลนสมมติยังชวยใหเด็กไดผอนคลายความตึงเครียดได
ดวย การเลนสมมติเปนการคิดฝนของเด็ก ถาเด็กเพอฝนมากเกินไปจะทําใหเด็กหลุดออกไปจากโลก
ของความเปนจริงและจะทําใหเกิดความสับสนระหวาง “ขอเท็จจริง” (Facts) กับ “ความเพอฝน” 
(Fantasy) ผูใหญควรคอยๆ ใหเหตุผล แตมิใชขัดขวางหรือหามปราม 
 3. การเลนแบบสรางสรรค เชน การเอาไมมาประกอบเปนรูปตางๆ การวาดภาพตางๆ 
การวาดเปนการแสดงออกซึ่งอารมณ ความตองการและส่ิงที่เด็กคิดในขณะนั้น เด็กวัย 5-8 ขวบ จะ
วาดรูปคนที่เปนเพศเดียวกับตนมากกวาเด็กวัย 11 ขวบ เพราะเด็กวัย 11 ขวบ เริ่มแยกเพศไดแลว 
 ดังน้ัน การจะเขาใจตองสังเกตจากการเลน แตโดยปกติแลวผูใหญมักไมสนใจการเลนของ
เด็ก เพราะถือวาเปนเรื่องไรสาระ และถือวาวัยเด็กก็ชอบเลนเปนธรรมดา เด็กมักจะเลนในลักษณะ
ของการระบายอารมณความตองการลับหลังผูใหญ เชน เลนผัวเมีย เปนทหาร ตํารวจ และการเลนที่
แสดงออกซึ่งความไมพอใจตางๆ 
 
 พัฒนาการทางอารมณ  
 เด็กวัยนี้ทําอะไรมักจะมีอารมณเขามาเกี่ยวของ ไมมีความอดทน ขาดความสามารถในการ
ทําตามความตองการของผูอ่ืน ถือตนเองเปนศูนยกลาง วัย  6 ขวบ จะมีอารมณกลัวและวิตกกังวล 
คือ กลัวความมืด ฟารอง ฟาแลบ หมด และความเจ็บปวด และมีความวิตกกังวลวาพอแมจะไมรัก 
รูสึกอิจฉานองที่เกิดใหม กลัวความแตกแยกในครอบครัว กลัวความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เชน เม่ือ
เด็กออกจากบานไปเด็กกลัววาเม่ือกลับมาแลวจะไมพบใคร นอกจากนี้เด็กจะมีความละอายเม่ือทํา
ผิด เด็กวัยนี้ชอบหนีและโหกเพราะกลัวถูกลงโทษ และไมรูจักรักษาสัญญาเพราะขาดความอดทน  
มักอยากไดสิ่งตางๆ มาเปนของตนแตไมรูจักเลือกส่ิงที่ดีที่สุด เม่ือไดมาแลวก็เก็บรักษาไมเปน มักจะ
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ทิ้งขวาง เด็กวัย  7 ขวบ จะชอบเลาเรื่องเพอฝนยังแสดงออกซ่ึงความกาวราวตอบางสิ่งบางอยางที่
เด็กแสดงออกไมไดโดยตรงและมักเลาเร่ืองตางๆ เกินจริงเสมอ เชน “ฉันเห็นคนอวนเทาบาน” “ฉัน
รักเธอเทาฟา” การเลาเร่ืองเพอฝนนอกจากจะแสดงใหเห็นจินตนาการแลวยังแสดงใหเห็นความ
ตองการความใหญโต แข็งแรง มีอํานาจและความมีอิสระเนื่องจากเด็กวัยนี้มีความกลัวความลมเหลว
จากการตอสู กลัวการไมยอมรับจากเพ่ือน ซึ่งอีริกสัน (Erikson) เรียกพัฒนาการวัยนี้วา “พัฒนาการ
ความอยากเดน หรือความรูสึกดอย (Industry VS. Inferiority) ถาเด็กทําอะไร แลวประสบ
ความสําเร็จจะรูสึกม่ันใจ แตถาลมเหลวจะรูสึกมีปมดอย 
 เม่ือมีความกดดันหรือมีความตึงเครียด เด็กจะแสดงอารมณออกทางสีหนาจนเห็นไดชัด 
โดยเฉพาะเม่ือถูกบังคับใหทํางานที่ตนไมชอบ หรือเม่ือพอแมเปรียบเทียบเด็กกับผูอ่ืน ทําใหเกิดการ
ตอตานและทาทายได เด็กวัย 9 ขวบ จะวิตกกังวลเกี่ยวกับไฝฝา ผมหยิก ผมเหยียด เพราะขัดกับสิ่ง
ที่เขาตองการจะเปน เด็กวัยน้ีอยากจะเปนพระเอก นางเอก หรือดารา  หรือผูที่เดนในสังคม วัย 10-
12 ขวบ จะเร่ิมวิตกเก่ียวกับเรื่องเพศ เพราะเด็กโตพอที่จะหาคําตอบไดวา ทําไมคนจึงตองมีความ
ผูกพันเก่ียวของกัน เด็กจะสนใจ ปญหาทางเพศมากกวาเร่ืองอ่ืนๆ และตองการความรักในการ
พัฒนาและเจริบเติบโต 
 
 พัฒนาการทางสังคม  
 เน่ืองจากเด็กวัย 6-12 ขวบจะมีอิสระและรับผิดชอบนอยกวาวัยรุนและวัยอ่ืนๆ เด็กวัยนี้
อยากเติบโตเปนวัยรุน ทําอะไรก็จะเลียนแบบวัยรุน ถาพอแมคาดหวังใหเด็กวัยนี้ทําตามที่พอแม
ตองการหรือใหเด็กรับผิดชอบงานหนักในเวลาจํากัด เด็กก็จะหนีไปอยูกับเพ่ือน เขากลุมเพ่ือนและใช
เวลาอยูกับกลุมเพ่ือนมากที่สุด ประกอบกับเด็กวัยนี้ตองการเปนสมาชิกของกลุม แกงและสมาคม
ของเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันมาก เด็กจะเลนเปนกลุมใหญ และเปลี่ยนหัวหนากลุมบอย ๆ การเลน
จะเปนแบบเพอฝนมากกวาการเลนแบบแขงขัน เชน “เลนตํารวจจับผูราย” การท่ีเด็กเขากลุมเพ่ือน
เพราะเด็กตองการใหเพ่ือนยอมรับเด็กตองการใหเพื่อนยอมรับ เด็กจึงพยายามทําตามกฎเกณฑของ
กลุม เด็กจะซื่อสัตยตอกลุม ทําตามคําแนะนําของกลุมได ถาเด็กคนใดถูกเนรเทศออกจากกลุมก็จะ
กลายเปนคนเงียบขรึม เก็บตัว เด็กวัยนี้เด็กผูชายและเด็กผูหญิงจะไมเลนรวมกันเปนอันขาด การอยู
ในกลุมเพ่ือนทําใหเด็กเรียนรูคําวา “พวกเรา” (In-group) และ “พวกเขา” (Out-group) การเปนผูนํา 
การเปนผูตามที่ดี เรียนรูกฎของสังคมโดยไมรูตัว นอกจากน้ีทําใหเด็กเรียนรูวิถีชีวิต และมาตรฐาน
ของสังคมดวย ทําใหเด็กมีประสบการณทางสังคมมากขึ้น ทําใหสามารถควบคุมอารมณไดดีขึ้น เม่ือ
อยูในโรงเรียนเด็กยอมรับกฎเกณฑของโรงเรียนไดมากขึ้น ดานการติดตอสัมพันธกับครู เด็กเริ่ม
เลียนแบบการแตงกาย กิริยาทาทางของครู เอาใจครู โดยการทํางานใหเพราะรูวาครูมิใชตัวแทนของ
พอแมอีกตอไป เด็กอาจจะคิดวาครูเปนอะไรของเขาก็ได เชน เปนเพื่อน เปนพี่ ฯลฯ บอยคร้ังที่เด็ก
คิดวาครูคือเพ่ือนที่เขาใจเขามากที่สุด บางทีเด็กเรียกรองความสนใจจากครูโดยชวยเหลือครูทํางาน 
แตบางคร้ังก็เรียกรองความสนใจทางลบ เชน ผิวปาก ขวางปาส่ิงของ ฯลฯ เด็กวัยน้ีเร่ิมมองเห็น
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ความแตกตางระหวางโลกของเด็กและโลกของผูใหญ ถาเด็กรูวาผูใหญใชอํานาจกับตน เด็กจะ
ตอตาน ด้ือดึงแตจะเชื่อเพ่ือนมากกวาผูใหญ 
 
 พัฒนาการทางสติปญญา  
 พีอาเจท (Piaget) นักจิตวิทยากลุมที่เนน “ความรูความเขาใจ” (Cognitive) จัดเด็กวัย 7-11 
ขวบ อยูในขั้นพัฒนาการ “ขั้นรูปธรรม” (Concrete operation) คือ เด็กสามารถคิดไดอยางมีเหตุผล 
รูจักการแกปญหาในสิ่งที่เปนรูปธรรมได เขาใจในเรื่องความคงตัวการคิดยอนกลับ รูจักแบงหมวดหมู
อยางมีกฎเกณฑ สามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ไดสองลักษณะในเวลาเดียวกัน (Decent ration) เชน 
สามารถคิดถึงปริมาตร และน้ําหนักในเวลาเดียวกันได (พรรณี ชูทัย. 2522: 59) เด็กวัยน้ีมีความ
อยากรูอยากเห็นมาก เม่ือพบอะไรจะจับตอง รื้อถอนเสมอ นอกจากน้ียังมีความอยากรูอยากเห็น
เก่ียวกับการเกิด การผสมพันธุ มักชอบเปรียบเทียบอวัยวะเพศของตนกับของเพ่ือน เด็กผูชายที่มี
อวัยวะเพศเล็กกวาของเพ่ือนจะรูสึกมีปมดอยและไมกลาใหผูอ่ืนเห็นไมวาเวลาใด และจะมีความวิตก
กังวลจนกลายเปนเด็กที่แยกตัวออกจากสังคมได เด็กวัย 8 ขวบ สามารถยอนระลึกถึงอดีตได สังเกต
ไดจากคําพูดที่วา “เม่ือฉันเปนเด็กเล็กๆ ....” เด็กจะสนใจสถานที่ไกลๆ คนตางชาติและเริ่มเรียนรูวา
ในโลกกวางมีอีกหลายอยางที่เขาไมรู เริ่มมองเห็นความแตกตางระหวางบานตนกับบานของเพ่ือน
และยอมรับทัศนคติของพอแมที่มีตอส่ิงตางๆ เด็กวัยน้ีจะรับผิดชอบและซ่ือสัตยในการทํางาน วัยนี้
สามารถอานหนังสือไดเขาใจ จะอานหนังสือเพ่ือความสนุกสนาน  
 พัฒนาการทางจริยธรรม พีอาเจท กลาววา พัฒนาการทางจริยธรรมเกี่ยวของกับสติปญญา
ดวย วัย  6-12 ขวบ เริ่มเขาใจกฎเกณฑตางๆ วา สามารถยืดหยุนได ดังน้ันจริยธรรมของเด็กวัยนี้จึง
เปนจริยธรรมที่สัมพันธกับสภาพการณ (Moral Relativism) เด็กวัยน้ีเร่ิมมีเหตุผลวา การกระทํา
บางอยางอาจจะมาจากแรงจูงใจ กฎเกณฑบางอยางจึงตองมีขอยกเวน 
 ในทัศนะของโคลเบอรก (Kholberg. 1976) นักจิตวิทยาที่ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมวัดระดับ
จริยธรรม กลาววาเด็กวัย  6-12 ขวบ พัฒนาจริยธรรมในระดับกอนกฎเกณฑ คือ เด็กจะเลือกทําใน
สิ่งที่เด็กคิดวาจะเปนประโยชนแกตน จะหลบหลีกการลงโทษเพราะกลัวความเจ็บปวด เด็กวัยนี้จึง
ยอมรับคําส่ังของผูใหญเพราะคิดวาผูใหญมีอํานาจเหนือตน นอกจากนี้ยังทําส่ิงตางๆ เพ่ือใหไดรับ
ผลตอบแทน การกระทําที่ถูกตองคือ การกระทําที่ตนพอใจเทาน้ัน ความยุติธรรมคือการแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน  
 กลาวโดยสรุปวา เด็กวัย  6-12 ขวบ ยังมีประสบการณนอย จึงมีปญหาในการปรับตัวมาก 
บางคร้ังเด็กก็สามารถแกปญหาได แตบางครั้งก็แกปญหาไมได จึงพยายามหลีกหนีปญหาโดยใช 
“กลวิธีปองกันตนเอง” (Defense mechanism) ปญหาดังกลาวเปนสภาพการณที่กอใหเกิดภาวการณ
ที่เปนปญหาทางจิตใจดังนี้ 
 ความวิตกกังวล (Anxiety) เปนความรูสึกที่ฝงลึกอยูภายใน และเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้น
โดยไมรูตัว เชน เด็กที่โกรธพอแม แตก็เชื่อวาความโกรธตอพอแมเปนสิ่งไมดี จึงเก็บกดอารมณนั้น
ไว เม่ือเก็บไวนานๆ เด็กจะหาทางแสดงความโกรธกับคนอ่ืนๆ เพ่ือลดความวิตกกังวล 
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 ความของคับใจ (Frustration) จะเกิดขึ้นเม่ือเด็กถูกขัดขวางไมใหไปถึงเปาหมาย โดยปกติ
เด็กจะแสดงอารมณออกอยางเสรี เม่ือมีคนมาขัดขวางความตองการ เด็กจะหาทางเอาชนะดวยการ
แสดงอารมณที่รุนแรงออกมา ถาหากยังไมไดดังใจอีกหลายคร้ังหลายหน เด็กจะกลายเปนคนแยกตัว
และหนีสังคมไปก็ได 
 ความขัดแยงในใจ (Conflict) เม่ือมีความขัดแยงเกิดขึ้น จะทําใหเด็กตัดสินใจไมได เชน 
เด็กตองการที่จะไปกินอาหารกับลุง แตก็ไมตองการฟงเสียง ปาบน จึงไมสามารถตัดสินใจไดวาจะทํา
อยางไร ความขัดแยงในใจจะเกิดขึ้นใน  3 ลักษณะ 
 1. ความขัดแยงในใจเกิดเม่ือมีบุคคลมีความพอใจของ 2 อยางในเวลาเดียวกัน เชน เด็ก
ตองการไปเรียนหนังสือ แตไมอยากจากพอแมไป 
 2. ความขัดแยงในใจเกิดเม่ือพบกับส่ิงที่ไมพึงปรารถนา 2 อยางในเวลาเดียวกัน และ
ยอมรับสภาพน้ันไมได เม่ือเด็กเผชิญปญหาเชนน้ี เด็กจะหาทางหนี ถาหนีไมพนจะเกิดความของคับ
ใจ  
 3. ความขัดแยงในใจเกิดขึ้นเม่ือพบกับสิ่งที่นาพอใจและไมนาพอใจในจุดหมายเดียวกัน 
เชน เด็กกลัวในเรื่องเพศ และคิดวาเปนเรื่องลามก แตในขณะเดียวกันเขาก็มีความตองการทางเพศ 
 เม่ือเด็กเผชิญปญหาดังกลาว เด็กจะเกิดความของคับใจ และหาทางปรับตัวโดยใชกลวิธี
ปองกันตัวตางๆ ดังนี้ 
 1. การถอยหนี (Withdrawal) เปนวิธีการขจัดความของคับใจไดดี วิธีหน่ึง เชน เด็กที่พอ
แมบังคับใหเลนเปยโน เด็กอาจจะหนีเขาปาไปกับลูกหมาก็ได เปนการปฏิเสธที่จะพบกับปญหา วิธีนี้
เปนวิธีการปรับตัวทางบวก ดังนั้นถาเด็กถูกครูบังคับใหทําส่ิงที่เด็กไมชอบเด็กจะหนีโรงเรียนก็ได 
 2. การลืม (Forgotten) เปนวิธีการแกปญหาที่ยาก ๆดังน้ัน ครูจึงไมควรแปลกใจวาทําไม
เด็กบางคนจึงเปนคนขี้ลืม 
 3. การบิดเบือนความจริง (Denial) หรือการไมยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น เม่ือเด็กพบ
ปญหาที่ทําใหเกิดความปวดราว เด็กจะไมยอมรับวาสิ่งน้ันเกิดขึ้นกับตนเอง เชน เด็กที่พอแมไมรัก 
เด็กจะไมยอมรับวาพอแมไมรักตนแตจะพยายามคุยกลบเกลื่อนความจริงวาพอแมดีกับตนสารพัด 
 4. การซัดโทษคนอ่ืน (Projection) เพ่ือแกความผิดของตนเอง เด็กจะอางวาเปนความผิด
ของผูอ่ืน เชน เด็กที่เดินไปชนเพื่อนลมลงก็กลาวโทษวาเพ่ือนยืนเกะกะขวางทาง 
 5. การกลบเกลื่อนความรูสึก (Reaction formation) เปนการแสดงความรูสึกที่ตรงกันขาม
กับความเปนจริง หรือความตองการในสวนลึกของจิตใจอาจเปนการกลบเกลื่อนความรูสึกไมม่ันคง
ปลอดภัยก็ได เชน เด็กที่กาวราวเกเรชอบวางโตและรังแกผูอ่ืนเสมอ มักจะเปนเด็กที่มีความรูสึกไม
ม่ันคงปลอดภัยพอแมเกลียดชังและไมตองการ 
 6. การระบายอารมณผิดที่ (Displacement) เน่ืองจากการเก็บกดอารมณไว เพราะไม
สามารถแสดงออกตอบุคคลนั้นๆ ได จึงเปลี่ยนเปาหมายไปสูที่อ่ืน ตัวอยางเชน เม่ือเด็กถูกครูตี เด็ก
ไมสามารถแสดงอารมณโกรธโตตอบตอครูได เม่ือกลับไปถึงบานเด็กจะระบายอารมณโดยการเตะถีบ
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ประตู หรือระบายอารมณกับพอแมซึ่งมีอันตรายนอยกวา หรือเด็กโกรธกับแมก็มาระบายอารมณกับ
เพ่ือน เปนตน 
 7. การทดแทน (Sublimation) หมายถึงการทดแทนความตองการที่ไมสามารถแสดงออก
ไดโดยตรง แรงผลักดันน้ีจะถูกเก็บไวใตจิตสํานึกแตจะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่สังคม
ยอมรับ เชน คนที่มีนิสัยกาวราว เกเร ก็แสดงออกโดยการเลนกีฬา ฟุตบอล เปนนักบวช เปนหมอ
ผาตัด ฯลฯ  
 8. การเลียนแบบ (Identification) หมายถึงการรับเอาแบบอยางของคนอ่ืนมาเปนของตน 
เด็กชอบการเลียนแบบเพื่อใหเปนที่ยอมรับ และมักจะทําตามบุคคลที่ตนนิยมชมชอบ พฤติกรรมอีก
แบบหนึ่งคือ การอวดอางวารูจัก คนโนนคนนี้ อวดอางบารมีของผูอ่ืนเพ่ือใหเห็นอิทธิพลของตน 
พฤติกรรมที่เห็นไดชัดอีกอยาง เชน รานอาหารถาตองการจะใหขายดีก็ตองติดปายวา “เชลลชวนชิม” 
โดยอางบารมีของผูมีอิทธิพลในดานการชิมรสอาหารวาเปนเลิศมาโฆษณา 
 9. การกาวราวรุกราน (Aggression) เกิดขึ้นเม่ือเด็กถูกขัดใจ หรือพบกับสถานการณที่ทํา
ใหเกิดความตึงเครียด เด็กอาจแสดงความโกรธออกมา ดวยการกาวราวรุกราน เชน เม่ือถูกครูบังคับ
ใหทํางาน เด็กจะระบายความโกรธดวยการเตะถีบสิ่งของหรือบุคคลที่อยูใกล ๆ  
  10.  การเก็บกด (Repression) เม่ือเด็กบางคนถูกใชงานหรือถูกบังคับมากเกินไป เด็กจะไม
กลาแสดงความไมพอใจเพราะเกรงกลัวอํานาจของพอแมหรือครู เด็กจึงเก็บอารมณนั้นไว แตถาเก็บ
กดไวนานๆ  จะทําใหเด็กมีอาการทางโรคประสาทได 
  11. การยอนกลับไปเปนเด็ก (Regression) เม่ือเด็กเผชิญปญหาที่หนัก และแกปญหาไมได 
เด็กไมอยากรับผิดชอบปญหาน้ัน จึงมีพฤติกรรมถอยกลับไปเปนเด็กอีก คือ จะรองไห กระทืบเทา 
ฯลฯ 
  12. ฝนกลางวัน (Day dreaming) เม่ือเด็กประสบอุปสรรคและมีความของคับใจอยูเปนนิจ 
เด็กจะพยายามสรางมโนภาพขึ้นมาในลักษณะที่ตรงกันขามกับความเปนจริง เพ่ือลดความตึงเครียด
และเพื่อสนองความตองการเชน การท่ีพอแมยากจนไมมีสิ่งของที่ดี ๆ ตามที่ใจปรารถนา เด็กจึงน่ัง
ฝนและ จินตนาการถึงบานสวย ๆ ของเลนดี ๆ ที่เด็กไมสามารถจะมีได 
 ถาเด็กใชกลวิธีการปองกันตัวเองดังกลาว แลวไดรับความสําเร็จ เด็กก็หายของคับใจ แตถา
ใชแลวไมประสบผลสําเร็จ เด็กจะหาทางออกเพื่อลดความของคับใจตอไป พฤติกรรมในขั้นนี้จะ
ออกมาในของโรคประสาท (Neurotic) เชนย้ําคิดย้ําคิด หรือเด็กที่ทําผิดรุนแรงแลวไมกลารับผิด 
หรือไมสามารถสารภาพผิดกับใครได เด็กจะเก็บกดเอาความผิดไว กลายเปนความหวาดระแวงความ
กวาดกลัว (Phobia) และความวิตกกังวลอยางรุนแรง 
 
2. โรคอวน Obesity 
 โรคอวนเปนปญหาที่เกิดเพ่ิมมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมา โรคอวนจะสงผลกระทบตอ
ประชาชนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุมประเทศที่ พัฒนาการทางอุตสาหกรรม ในประเทศ
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สหรัฐอเมริกา อัตราการเกิดโรคอวนที่เพ่ิมสูงขึ้นน้ัน เปนสัญญาณอันตรายที่เตือนถึงภาวะสุขภาพ
ของประชาชนที่เกิดปญหาขึ้นเชน โรคหัวใจอุดตัน (Coronary Heart Disease-CHD) ความดันเลือด
สูง เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ ยิ่งไปกวาน้ัน งบประมาณที่ใชไปเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากโรคอวนในแตละปนับพันลานเหรียญ ซึ่งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่มีการพัฒนา เปนสังคมแบบอุตสาหกรรม มีการใช
เทคโนโลยีอันทันสมัยกันอยางกวางขวาง ใชเคร่ืองจักรทํางานแทนแรงคน ทําใหประชาชนสวนใหญ
ทํางานอยูกับที่มากขึ้น ใชแรงนอยลงในแตละวัน มีวิถีชีวิตประจําวันเปลี่ยนไป เปนผลใหประชาชน
ทุกเพศ-วัย มีน้ําหนักตัวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ มีไขมันที่เปนสวนเกินเพิ่มมากขึ้นกวาแตกอน เปนสาเหตุ
ใหเกิดความอวนมากขึ้น 
 ในป ค.ศ.1995 ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาที่มีอายุระหวาง 6-17 ป มีน้ําหนักตัวเกิน
มาตรฐาน มีไขมันที่เปนสวนเกินมากขึ้น อวนมากขึ้นกวาเม่ือ 25 ปที่ผานมา กวา 2 เทา คิดเปนการ
เพ่ิมขึ้น 5-11% ในป ค.ศ. 1996 ไดมีการสํารวจสุขภาพของคนอเมริกันในวัยทํางาน ที่มีปญหา
เก่ียวกับน้ําหนักตัว พบวาประมาณ 75% ของคนในวัยนี้ ที่ใชชีวิตแบบทันสมัยในเมืองใหญที่เจริญ มี
ไขมันที่เปนสวนเกินเพ่ิมมากขึ้น คนในวัยกลางคนทั้งสองเพศมากกวา 50% มีไขมันรางกายมาก
กวาเดิม มวลกลามเนื้อลดลง และพบวาวัยเด็ก มีปริมาณไขมันที่เปนสวนเกินเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมี
แนวโนมที่เพ่ิมมากกวาวัยผูใหญที่อวนในอนาคตที่ควบคุมไดคอนขางยาก ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรม
การบริโภคที่ไมถูกตอง ที่เปนสาเหตุหน่ึงของการเกิดโรคอวน และยังเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคอ่ืนๆ 
ตามมาอีกเชน โรคความดันเลือดสูง เสนเลือดแข็งเปราะ เบาหวาน การทํางานของหัวใจและปอด
ผิดปกติ โรคหัวใจระยะเริ่มตนฯลฯ 
 อัตราการเสียชีวิตของผูที่มีความอวน ที่มีอายุระหวาง 15-69 ป สูงกวาผูที่มีน้ําหนักตัวปกติ
ถึง 50% และสูงกวาผูที่มีน้ําหนักตัวเกิน 30% และทุกๆ10% ของผูที่มีน้ําหนักตัวเกินกวาปกติ จะมี
ชวงอายุขัย (Life span) สั้นลงอยางนอย 1ป มีคุณภาพชีวิตลดต่ําลง ในประเทศไทยเรา ไดเริ่ม
ประสบกับปญหาโรคอวนมากขึ้นกวาแตกอน จากการขอมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ไดสํารวจพบวา ในรอบ 5-6 ปที่ผานมา ประชาชนชาวไทยเปนโรคอวนเพิ่มมากขึ้น โดยเพศชาย
พบวาเปนโรคอวนเพิ่มขึ้น 36% เพศหญิงเพิ่มขึ้น 47% โดยชวงวัยทํางาน อายุระหวาง 20-29 ป มี
อัตราเพิ่มของโรคอวนมากที่สุด ผูชายท่ีมีรอบเอวเกินกวา 90 เซนติเมตร ผูหญิงที่มีรอบเอวเกินกวา 
80 เซนติเมตร ถือวามีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน (ขนาดรูปรางของชายไทย กําหนดจากรอบเอว
เฉลี่ยคือ size 40 size 36) 
 สาเหตุของการเกิดโรคอวนในคนไทย พบวาเกิดจากสาเหตุ 2 ประการดังนี้ 
 1. กรรมพันธุ 
 2. การดําเนินชีวิตในรูปแบบตะวันตกเชน การกินอาหารที่มีไขมันสูง การใชชีวิตที่
สะดวกสบายเคลื่อนไหวรางกายนอย 
 ความอวน หมายถึง การที่ปริมาณไขมันในรางกายที่มากเกิน หรือมีคาดัชนีมวลกาย(Body 
Mass Index – BMI) ที่เกินวา 30.0 Mg/ (เปอรเซ็นตไขมันปกติ ในเพศชาย มีคาเฉลี่ย 18-25 % ใน
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เพศหญิงมีคาเฉลี่ย 25-30 % หากเพศชายมีคาเปอรเซ็นตไขมัน เกินกวา 25 % เพศหญิง เกินกวา 
30% ถือวาเปนโรคอวน) 
 
 สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคอวน 
 โรคอวนเกิดจากหลายสาเหตุ เก่ียวพันกันในทางดานรางกายและจิตใจที่ไมปกติ ระดับ
ฮอรโมนบกพรอง ระดับดุลยภาพรางกายเปล่ียนแปลง ปจจัยสิ่งแวดลอมเชน พฤติกรรมการบริโภค 
ขาดการออกกําลังกาย 
 สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความอวนคือ 
 1. ขาดการออกกําลังกาย 
 2. การบริโภคอาหารที่มากเกิน 
 กิจกรรมกายออกกําลังกาย จะชวยควบคุมนํ้าหนักตัว และขจัดไขมันที่เปนสวนเกินออกไป 
การบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูงเปนประจํา ควรใชโปรแกรมการออกกําลังกายอยางหนักที่จะชวยให
การใชแคลอรี่ในรางกายมีความสมดุลมากขึ้น สามารถควบคุมนํ้าหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ หรือมี
น้ําหนักตัวเพ่ิมจากเดิมเล็กนอย  
 สภาพทางสังคม กรรมพันธุ และปจจัยตางๆ ทางจิตวิทยา มีสวนทําใหมีการบริโภคอาหาร
ที่มากเกิน และทําใหอวน พบวา โรคอวนที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุและความผิดปกติทางรางกาย
เกิดขึ้นนอยมาก แมวาปจจัยเหลาน้ีมีผลที่ทําใหเกิดโรคอวน และนํ้าหนักตัวเกินก็ตาม การใช
ชีวิตประจําวันที่มีการเคลื่อนไหวรางกายนอย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง ทําใหเกิด
โรคอวนไดงายรูปแบบการบริโภคอาหารชวงเร่ิมแรก ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาศาสตรสวนใหญมี
ความเห็นวา พฤติกรรมการบริโภคอาหารน้ันเริ่มตนตั้งแตวัยทารก วัยเด็ก และสงผลมาถึงวัยผูใหญ
ดวย เด็กที่ไมคอยออกกําลังกาย และมีนิสัยบริโภคอาหารที่มากเกิน จะมีพฤติกรรมนี้ติดตัวมาจนถึง
วัยผูใหญ และกลายเปนผูใหญที่อวนแรกผลักดันที่เกินจากสภาพแวดลอม มีอิทธิพลตอรูปแบบการ
บริโภคอาหารมากกวาแรงผลักดันที่เกิดในรางกายเชน ความหิว เปนตน การเลี้ยงทารกดวยขวดนม 
เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหทารกอวนมากกวาการเลี้ยงดวยนมแมถึง 3 เทา ทารกท่ีถูกเลี้ยงดวยขวดนม 
มีโอกาสที่จะเกิดความกังวลในตัวเองสูง และอาจถูกกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคเกินตอไปใน
อนาคตไดการเลี้ยงดวยนมแมทารกจะมีการเรียนรูดวยการหยุดดูดนม เน่ืองจากคุณคาของ
สารอาหารที่มีอยูในน้ํานมแมมีมากเกินพอที่ไมจําเปนตองบริโภคในปริมาณมาก ซึ่งตางจากการเลี้ยง
ดวยนมขวดที่ไมสามารถทดแทนน้ํานมแมได ทารกจะกินเพราะเกิดความหิว ที่ทําใหทีแคลอร่ีเพ่ิม
มากเกิน 
 เด็กอวนจะมีโอกาสกลับมาเปนเด็กที่มีน้ําหนักตัวเปนปกตินั้นคอยขางยาก และจะ
กลายเปนผูใหญที่อวนในอนาคตมากกวา 3 เทา ของเด็กที่มีน้ําหนักตัวปกติ เด็กอวนที่มีโอกาส
กลับมาเปนผูใหญที่มีน้ําหนักเปนปกตินั้นมีโอกาสเพียง 1/16 เทาน้ัน จึงมีโอกาสนอยมากที่จะ
หลีกเลี่ยงปญหาโรคอวนในอนาคตไดเลย ดังน้ันจึงควรตองเริ่มตนสรางพฤติกรรมการบริโภคตั้งแต
วัยเด็กเพ่ือปองกันมิใหมีน้ําหนักตัวที่มากเกินไป  
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 โรคอวนในวัยเด็ก (Childhood Obesity) 
 จากการศึกษาโรคอวนในวัยเด็กของสหรัฐอเมริกาที่ผานมาพบวา คนสวนใหญมีความคิดวา 
เด็กที่อวนนั้นเกิดจากการกินอาหารที่มากเกิน ซึ่งเปนความคิดที่ไมถูกตอง จากการศึกษาพบวา โรค
อวนในวัยเด็กเกิดจากปจจัยตางๆ หลายปจจัยเชน 

 1.  กรรมพันธุ 
 2.  สังคมสิ่งแวดลอม 
 3.  เชื้อชาติ 

 ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การที่มีน้ําหนักตัวเกิน (Overweight) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาตองเพ่ิมคาใชจายในการเยียวยารักษาโรคอวนในวัยเด็กแตละปสูงขึ้น 70 พันลานบาท 
สวนใหญใชจายในดานคุณภาพอาหารและโปรแกรมลดน้ําหนัก ดังน้ันโรคอวนในวัยเด็กจึงกลายเปน
ปญหาใหญที่สําคัญในการดูแลสุขภาพของกลุมชนสังคมอุตสาหกรรม จึงตองมีการตระหนักถึง
ความสําคัญและหาทางปองกันมิใหเกิดโรคอวนในวัยเด็กขึ้น  
 
 อัตราเสี่ยงที่สัมพันธกับโรคอวนในวัยเด็ก 
 เด็กอวนจะมีโอกาสเพ่ิมอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆเพ่ิมสูงขึ้น จากการรายงานของ
องคการอนามัยโลก (WHO) ในป ค.ศ.1996 พบวา โรคอวนที่เกิดขึ้นในวัยผูใหญมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นถึง 
70% และผูใหญที่อวนมักจะเปนเด็กที่อวนมากอน จาการศึกษาติดตามผลในระยะยาวในตางประเทศ
พบวา เด็กอวนมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปเปนผูใหญที่อวนและพบวาเด็กกอนวัยเรียน     (0-3 ขวบ) ที่
อวน มากกวา 20% ที่จะกลายเปนผูใหญที่อวน ในขณะที่กวา 50% ของเด็กวัยเรียนที่อวน และ 80% 
ของวัยรุนที่อวน จะกลายเปนโรคอวนในวัยผูใหญ 
 โรคอวนในวัยเด็กมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เด็กในวัยอนุบาลและ
ประถมศึกษา จะมีภาวะโภชนาเกินเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน
และนักศึกษาท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวามีอัตราสูงขึ้น จากการศึกษาพบวา เด็กอวนสวนใหญ
จะอยูในครอบครัวที่มีรายไดสูงกวาเด็กที่ไมอวน เด็กที่อวนจะมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเทรกซอน
ตางๆ ที่ตามมาจากความอวนเชน โรคหัวใจ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมากกวาเด็กที่มีน้ําหนักตัว
เปนปกติ หากยังปลอยใหเกิดความอวนนี้ตอไปเร่ือยๆ เม่ือเติบโตเปนผูใหญจะมีอัตราเสี่ยงสูงตอการ
เกิดโรคในระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด จากการศึกษาพบวา เด็กที่ มีน้ําหนักตัวเกิน 
(Overweight) จะมีแนวโนมที่มีน้ําหนักตัวที่เกินในวัยผูใหญและมีระดับคอเลสเตอรอล (Cholesterol) 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น (มากกวา 240 mg/dl.) ที่สูงกวาคนปกติ 2.5 เทา คา LDL (Low Density Lipoprotein) 
เพ่ิมเปน 3.1 เทา (มากกวา 160 mg/dl.) สวนคา HDL (High Density Lipoprotein) ลดลง 5.4 เทา 
(นอยกวา 35 mg/dl.) และโอกาสเพ่ิมอัตราเสี่ยงตอโรคความดันเลือดสูง 8.5 เทา นอกจากน้ีมีโอกาส
เสี่ยงตอการที่มีไขมันในเลือดสูง เบาหวานชนิดที่ 2 (ซึ่งพบมากในวัยผูใหญที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้น
ไป) โรคในระบบทางเดินหายใจ เปนตน 
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 ความอวนในวัยเด็ก ไมเพียงแตสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูที่ดีเทาน้ัน แตยังสงผล
กระทบทางจิตใจของเด็กอีกดวย มีความเครียดสูง ถูกลอเลียน ถูกมองวาเปนคนงุมงาม ไมนาสนใจ 
บางรายไมมีความม่ันใจในตัวเอง ไมกลาเขาสังคม จากการศึกษาในกลุมเด็กที่มีอายุระหวาง 9-10 
ขวบ จํานวน 1,520 คน ที่มาจากหลายเชื้อชาติ และอยูในสังคมเศรษฐกิจที่หลากหลาย ผลการวัด
เก่ียวกับความภาคภูมิใจในตนเอง (Self – Esteem) พบวาเด็กผิวขาวและเด็กผิวสีเพศหญิง ที่อวน มี
ความภาคภูมิใจในตนเองนอยกวาเด็กที่ไมอวนนอกจากนี้ความอวนยังสงผลกระทบตอรูปรางเชน ขา
โกง (รับน้ําหนักตัวมากเกิน) มีการเขาสูวัยรุนเร็วกวาปกติ เด็กหญิงจะมีรอบเดือนที่ผิดปกติ อาจมีถุง
น้ําดีหรือเน้ืองอกในรังไขไดดวย 
 
 ปจจัยที่มีความเก่ียวของกับการเกิดโรคอวน 
 พันธุกรรม (Genetics) 
 เปนที่ทราบกันแลววา ยีนส (Gene) ในรางกาย เปนตัวที่มีอิทธิพลตอนํ้าหนักตัวและจํานวน
ไขมันที่สะสมในรางกาย เด็กที่มีพอแมที่อวน (โดยเฉพาะแมที่อวน) มักจะมีโอกาสเกิดโรคอวน หรือมี
ปญหาเก่ียวกับน้ําหนักตัวในอนาคต พันธุกรรมอาจมีสวนเกี่ยวของกับการสะสมไขมันที่เปนสวนเกิน 
ที่นอกเหนือจากไขมันที่สะสมมาจากดานอ่ืนๆ เชน ชอบบริโภคของหวานบริโภคอาหารประเภท
ไขมันสูง ภาวะฮอรโมนในรางกายบกพรอง (เชน ฮอรโมน Insulin และ Cortisol) อัตราเมตาบอลิสม
พ้ืนฐาน (Basal Metabolic Rate – BMR) ต่ํา ความแตกตางของการใชแคลอรี่ที่ไดรับจากอาหารและ
หารใชในการปฏิบัติกิจกรรมไมสมดุลกัน ศูนยความคุมความอยากอาหารผิดปกติ รางกายสะสม
ไขมันมากกกวาการนาไปใชในกิจกรรมการปฏิบัติที่ไมหนัก และมีแนวโนมของการสรางเซลไขมัน
เพ่ิมขึ้น ปจจัยทางดานพันธุกรรมอาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคอวนคอนขางนอย 
 จาการศึกษาไดชี้ใหเห็นวา ปจจัยทางพันธุกรรม จะสงผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตของ
รางกายเชน ความสูง น้ําหนักตัว และคาดัชนีมวลกาย (BMI) และสามารถพิจารณาไดวาบทบาทของ
การทํางานของยีนสในรางกาย อาจเชื่อมโยงถึงการเกิดโรคอวนในลักษณะตางๆ ได 
 
 ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Environmental Factors) 
 ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเกิดโรคอวนมีหลายปจจัย เชน จํานวนไขมันที่สะสมใน
รางกาย เด็กที่มีพอแมที่อวน (โดยเฉพาะแมที่อวน) มักจะมีโอกาสเกิดโรคอวน หรือมีปญหาเก่ียวกับ
น้ําหนักตัวในอนาคต พันธุกรรมอาจมีสวนเกี่ยวของกับการสะสมไขมันที่ เปนสวนเกิน ที่
นอกเหนือจากไขมันที่สะสมมาจากดานอ่ืนๆ เชน ชอบบริโภคของหวาน บริโภคอาหารประเภทที่มี
ไขมันสูง ภาวะฮอรโมนในรางกายบกพรอง (เชน ฮอรโมน Insulin และ Cortisol) อัตราเมตาบอลิสม
พ้ืนฐาน (Basal Metabolin Rate – BMR) ต่ํา ความแตกตางของการใชแคลอรี่ที่ไดรับจากอาหารและ
การใชในการปฏิบัติกิจกรรมไมสมดุลยกัน ศูนยควบคุมความอยากอาหารทํางานปกติ รางกายสะสม
ไขมันมากกวาการนาไปใชในกิจกรรมการปฏิบัติที่ไมหนัก และมีแนวโนมของการสรางเซลไขมัน
เพ่ิมขึ้น ปจจัยทางดานพันธุกรรมอาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคอวนคอนขางนอย 
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 จากการศึกษาไดชี้ใหเห็นวา ปจจัยทางดานพันธุกรรม จะสงผลโดยตรงตอการเจริญเติบโต
ของรางกายเชน ความสูง น้ําหนักตัว และคาดัชนีมวลกาย (BMI) และสามารถพิจารณาไดวาบทบาท
ของการทํางานของยีนสในรางกาย อาจเชื่อมโยงถึงการเกิดโรคอวนในลักษณะตางๆได 
ปจจัยสิ่งแวดลอม (Environmental factors) 
 ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเกิดโรคอวนมีหลายปจจัย เชน 
 1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 3. การใชชีวิตในรูปแบบสังคมตะวันตก 
 แมวาปจจัยทางพันธุกรรมจะมีบทบาทที่สําคัญตอการเกิดโรคอวนก็ตาม แตปจจัย
สิ่งแวดลอมก็ยังมีความสําคัญเชนกันพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย รูปแบบการใช
ชีวิตของแตละคน มีผลทําใหเกิดโรคอวนได สามารถควบคุมโรคอวนไดเชนกัน ซึ่งจะแกไขไดดีกวา
โรคอวนที่เกิดจากปจจัยทางพันธุกรรม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การบริโภคอาหารไมครบถวน 
อาหารสานใหญเปนอาหารที่ใหแคลอรี่สูง การเลือกบริโภคอาหารเฉพาะท่ีชอบ เปนอาหารที่มีไขมัน
สูง เชน อาหารประเภทขยะ (Junk food) ทั้งหลาย ขนมประเภทกรุบกรอบ น้ําอัดลม การบริโภค
อาหารในปริมาณที่มากเกินในแตละคร้ัง บริโภคผัก ผลไมนอยลง พฤติกรรมเหลาน้ี สามารถทําให
เกิดโรคอวนไดมากขึ้นและโดยเฉพาะในวัยเด็ก ที่จะสงผลตอเน่ืองมาถึงวัยผูใหญดวย 
 การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงเปนประจํา จะเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ง การ
บริโภคโซเดียมและเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในปริมาณที่มาก จะพบในกลุมของผูที่เปนโรคความดัน
เลือดสูง การบริโภคอาหารประเภทใหแคลอรี่สูงและผูที่อวน จะเส่ียงตอภาวการณเกิดความดันเลือด
สูง เบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ง ในทางกลับกัน การบริโภคอาหารประเภทคารโบไฮเดรทที่มีกากใยสูง 
มีสารวิตามินเอ (Beta Carotene) จะชวยปองกันการเกิดมะเร็งตางๆ เชน ในลําไส กระเพาะอาหาร 
เปนตน  การบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ํา จะชวยปองกันการเกิดโรคในระบบหัวใจและหายใจ การกอ
โรคมะเร็ง 
 การบริโภคอาหารประเภทใหแคลอรี่สูงเปนประจํา ทําใหแคลอรี่ที่เปนสวนเกินตอการ
นํามาใชในรางกายแตละวันนั้นเพ่ิมสูงมากขึ้น และรางกายจะแปรสภาพไปเปนไขมัน เก็บสะสมเปน
กอนไขมันไวตามสวนตางๆของรางกาย เชนเดียวกัน การบริโภคอาหารในแตละครั้งที่มากเกินความ
ตองการของรางกาย ไขมันก็จะมีการสะสมมากขึ้น เปนไขมันสวนเกินของรางกายศูนยการวิจัย
โรคมะเร็งของประเทศอังกฤษ ระบุวาความอวนเปนตัวการใหญที่สุดที่ทําใหสตรีวัยหมดประจําเดือน 
(วัยทอง) เปนมะเร็งเตานม โดยมีเหลาและบุหร่ีเปนภัยที่รายแรงรองลงมาอาหารท่ีบริโภคแตละม้ือ 
จะมีไขมันรวมอยูดวยในปริมาณที่แตกตางกันออกไปตามชนิดของอาหารที่บริโภค การบริโภคอาหาร
ที่ใหไดแคลอรี่ที่พอเหมาะในแตละครั้ง USDA (U.S. of Agriculture, Dietary Advisory Committee) 
ไดเสนอแนะวา อาหารที่บริโภคแตละครั้งควรมีไขมันประกอบไมเกิน 30 % ของแคลอร่ีที่รางกาย
ไดรับทั้งหมดและไขมันประเภทอ่ิมตัว (Saturated fat คือ ไขมันที่ไดจากสัตว) ไมควรเกิน 10 % 
(Wilmore; & Costill.  1994: 354) 
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 พฤติกรรมการออกกําลังกายและการใชชีวิตตามรูปแบบของสังคมตะวันตก ในปจจุบันน้ี
รูปแบบของการใชชีวิตของคนเราจะเปนรูปแบบของการใชชีวิตที่ทันสมัยแบบสังคมอุตสาหกรรมเปน
สวนใหญ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆถูกนํามาใชมากมายหลายชนิด รวมทั้งการพึ่งพาเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ใชเคร่ืองจักรแทนแรงงานคน มนุษยเราในยุคปจจุบันตกเปนเหย่ือเทคโนโลยีที่นํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน การนาเอาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆมาใชใหชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นกวา
แตกอน การปฏิบัติกิจกรรมดวยแรงกายของคนเราลดนอยลงไป ออกกําลังกายนอยลง จะเห็นไดวา 
ผูที่อยูในวัยเรียนทั้งหลาย ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยและรวมถึงประชาชนทั่วไป มี
กิจกรรมออกกําลังกายนอย ใหความสําคัญในเรื่องน้ีนอย จึงทําใหเปนโรคอวนมากขึ้น มีสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายในระดับต่ํา มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆไดมากขึ้น 
 
ตาราง 1 แสดงน้ําหนักในความสัมพันธทีเ่หมาะสมกับสวนสูง (เกณฑเฉลี่ยของมาตาฐานคนไทย) 
 

ความสูง (ซม.) นํ้าหนักชาย (กก.) นํ้าหนักหญิง (กก.) 
150 50-55 45-50 
160 55-60 50-55 
170 60-65 55-60 
180 65-70 60-65 
190 70-75 - 

 
 การประเมินไขมันรางกายดวยวิธีการหาคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index – BMI) 
ดัชนีมวลกาย (BMI) เปนอัตราสวนระหวางนํ้าหนักตัวกับสวนสูงของรางกาย ผูที่ริเร่ิมการประเมิน
ไขมันดวยวิธีการนี้คือ นายแพทยคูป (C. Evert Koop) ซึ่งเปนศัลยแพทยใหญแหงกองทัพเรือ
สหรัฐอเมริกา ได คิดวิธีการใชดัชนีมวลกายมาใชในการประเมินคาไขมันรางกาย เพ่ือกําหนดความ
อวนสําหรับใชในทางการแพทย โดยท่ีกําหนดคาดัชนีมวลกาย (BMI) ของคนทั่วไปต่ํากวา 25 และ
คูปไดกําหนดระดับดัชนีมวลกายสําหรับใชในกายแพทย เพ่ือใหคาปรึกษาแกคนไขที่มีความอวนอยู
ในระดับอัตราเสี่ยงสูง เพ่ือการเยียวยารักษา โดยแบงออกเปนระดับอัตราเสี่ยงต่ําสุด ต่ํา ปานกลาง 
สูง สูงมาก และสูงสุด 
 1. คาดัชนีมวลกายที่ต่ํากวา 27 (อัตราเสี่ยงต่ํา – ต่ําสุด) ควรตองพิจารณาในเรื่องการกิน
อาหาร เพ่ิมกิจกรรมทางรางกาย และตองเปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิตประจําวันใหม 
 2. คาดัชนีมวลกายที่อยูระหวาง 27-29 (อัตราเสี่ยงปานกลาง) ควรตองกินอาหารที่มีแคลอ
รี่ต่ํา (800-1,200 กิโลแคลอรี่/วัน) 
 3. คาดัชนีมวลการที่อยูระหวาง 30-39 (อัตราเสี่ยงสูง-สูงมาก) ตองควบคุมอาหารดวยการ
กินอาหารที่มีแคลอร่ีต่ําเทาน้ัน และอยูในความดูแลของแพทย 
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 4. คาดัชนีมวลกายตั้งแต 40 ขึ้นไป (อัตราเสี่ยงสูงมาก) ตองอยูในความดูแลอยางใกลชิด
ของแพทย 
 การคํานวณคาดัชนีมวลกาย (BMI) กระทําไดดวยการนาคานํ้าหนักตัวหารดวยความสูง
ของรางกาย ดังนี้ 
 ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)/ สวนสูง (เมตร) 
 นําคาที่คํานวณไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑดัชนีมวลกายตามตารางดังนี้ 
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบกับเกณฑดัชนีมวลกาย 
 

คาดัชนีมวลกาย (BMI) 
น้ําหนักตัวทีต่่าํกวาเกณฑ                                 19.9 หรือต่ํากวา 
น้ําหนักตัวที่อยูในเกณฑปกติ                             20.0-25.0 
น้ําหนักตัวเกิน                                               25.1-30.0 
อวน                                                           30.1-40.0 
อวนมาก                                                      40.1 ขึ้นไป 

 

 ที่มา: Newton; & Joyce.  (1996). The Essential Dictionary of Human Biology. P. 24. 
 
 หรือสามารถดูไดจากกราฟดัชนีมวล BMI 

 
 

ภาพประกอบ 1 กราฟดัชนีมวล BMI 
 

 ที่มา: www.wikipedia.com 
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 การควบคุมนํ้าหนักรางกาย (Weight Control) 
 โรคอวนเปนปญหาที่แกไดคอนขางยาก ตองอาศัยปจจัยตางๆ เขามาชวยเสริมในการ
ตั้งเปาหมายในการลดนํ้าหนักตัวลงไป ไมวาจะเปนตัวผูปวยเอง การใหคําปรึกษาและการเสริมแรง
ทางบวก รูปแบบการบริโภค กิจกรรมการออกกําลังกาย และรวมถึงการดําเนินชีวิตประจําวันดวยสิ่ง
ที่จะตองทาความเขาใจในการกําหนดโปรแกรมลดน้ําหนักคือ 
 1. ในระหวางที่มีการลดนํ้าหนัก รางกายจะมีการตอตาน ขัดขวาง โดยที่ลดอัตราเมตาบอลิ
สมพ้ืนฐานลงไป ลดระดับการหลั่งฮอรโมนธัยร็อกซินที่ควบคุมเมตาบอลิสมของรางกายลง ทําใหมี
การใชแคลอรี่นอยลง 
 2. เนนการปองกันในการเกิดโรคอวนที่ยากตอการเยียวยา โปรแกรมลดน้ําหนักที่ประสบ
ความสําเร็จไดนั้น น้ําหนักตัวจะตองใหอยูในระดับที่คงที่ตอเน่ืองกัน 3-5 ป 
 3. น้ําหนักที่ลดลง จะเกิดจากการลดน้ําหนักของไขมันที่สะสม ไมใชมวลกลามเน้ือ น้ําหนัก
ที่ลดลงในชวงแรก อาจเกิดจากการสูญเสียของเหลวในรางกายเชน น้ําในรางกายและรวมทั้งสารกลัย
โคเจนในตับและในกลามเน้ือ 
  
 ขอเสนอแนะสําหรับการบริโภคอาหารที่ดี 
 ทุกวันนี้คนเรามีการบริโภคอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้น สังคมปจจัยมีความเปนอยู
ที่ซับซอน คนเรามีเวลาใหกับตัวเองนอยลง มีความเรงรีบอยูตลอดเวลา ทําใหไมมีเวลาดูแลตัวเอง
เทาที่ควร โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่ใหประโยชนตอรางกาย อาหารในปจจุบันมีอยู
มากมายหลายชนิด ทั้งที่เปนประโยชนตอรางกายโดยทางตรงและทางออม หากมรการบริโภคที่
ถูกตอง มากหรือนอยเกินไป บริโภคไมถูกสุขลักษณะ ไมครบถวนของสารอาหารตามที่รางการ
ตองการในแตละวันแลว ก็อาจจะทําใหเกิดผลเสียที่ติดตามมาได ทําใหสุขภาพรางกายไมดีอาจเกิน
โรคหรือความผิดปกติของรางกายในภายหลังได ดังน้ันการระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหารจึงมี
ความสําคัญและจําเปนตอคนเราในสังคมปจจุบันนี้ 
 นี่คือทางอยางหนึ่งของวิธีการเลือกบริโภคอาหารใหถูกสุขลักษณะ และลดการเส่ียงตอการ
เกิดโรค/หรือความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในรางกายของเรา  
 1.  แตละวันควรกินอาหารที่มีความหลากหลาย 

  1.1  ควรกินผัก ผลไมสดทุกวัน 
  1.2  กินอาหารที่มีสวนผสมของธัญพืชสูง 
  1.3  บริโภคนม เนยแข็ง หรือโยเกิรต 
  1.4  บริโภคเนื้อไมติดมัน เน้ือสัตวปก ปลา และไข 
  1.5  บริโภคอาหารที่ประกอบดวยเมล็ดถั่ว รวมถึงพืชตระกูลถั่ว 

 2.  ควบคุมน้ําหนักรางกายใหพอเหมาะ 
  2.1  เพ่ิมการออกกําลังกาย/ กิจกรรมทางรางกาย 
  2.2  ลดสัดสวนรางกายที่เปนสวนเกิน 
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  2.3 หลีกเลี่ยงความคิด “เอาไวทีหลัง” หรือ “ไมทีเวลา” 
  2.4 กินชาๆ 
  2.5 ลดอาหารประเภทไขมัน บริโภคใหนอยลง 
  2.6 ลดนํ้าตาลและของหวาน 
  2.7 ลดการด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล 
 3. ลดการบริโภคอาหารประเภทไขมันที่มากเกิน ลดการบริโภคไขมันประเภทอ่ิมตัวและ
อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง 
  3.1 เลือกบริโภคเนื้อไมติดมัน 
  3.2 จํากัดการบริโภคไข และเครื่องในสัตว 
  3.3 จํากัดการบริโภคเนยเหลว ครีม เนยเทียม แปงกรอบ กะทิ และรวมถึงอาหารที่ทํา
จากผลิตภัณฑเหลาน้ี 
  3.4 ใชวิธีการปง ยาง อบ หรือตม แทนวิธีการทอดดวยน้ํามันที่ใชปรุงอาหาร 
  3.5 เลาะไขมันออกจากเนื้อสัตวกอนปรุงอาหาร 
  3.6 อานฉลากที่ติดผลิตภัณฑอาหารใหเขาใจ โดยเฉพาะสวนประกอบที่เปนไขมันใน
ปริมาณสูง ประเภทไขมันที่อยูในสวนผสมของอาหารนั้นๆ 
 4. บริโภคอาหารที่มีเสนใยหรือกากใย 
  4.1  เลือกบริโภคอาหารที่เปนแหลงเสนใยที่ดีเชน ธัญพืชตางๆ ผักผลไม ถั่วเมล็ดแหง 
ผลไมประเภทเปลือกแข็ง และเมล็ดพืชตางๆ 
 5.  หลีกเลี่ยงการบริโภคนํ้าตาลที่มากเกิน 
  5.1 ใชน้ําตาลทุกประเภทในปริมาณที่นอย 
  5.2 บริโภคอาหารที่มีสวนประกอบของนํ้าตาลใหนอยลงเชน ของหวานทั้งหลาย 
ลูกกวาด ไอศกรีม เคก คุกก้ี และเครื่องด่ืมที่ปราศจากแอลกอฮอล (Soft drink) 
  5.3 เลือกรับประทานผลไมสด หรือผลไมกระปองที่ไมมีสวนผสมของน้ําตาลหรือ
น้ําเชื่อม 
 6.  ลดการบริโภคเกลือที่มากเกิน 
  6.1 สรางความคุนเคยการบริโภคอาหารตามรสธรรมชาติ 
  6.2 ปรุงอาหารดวยการเหยาะเกลือ / น้ําปลาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 
  6.3 ไมนาขวดเกลือ / น้ําปลาวางบนโตะอาหาร 
  6.4 จํากัดอาหาร / ของขบเคี้ยวที่มีเกลือผสมอยูใหนอยลง 
  6.5 อานฉลากที่ปดผลิตภัณฑอาหารใหเขาใจในสวนผสมของอาหารที่มีสวนผสมของ
เกลือ สารโซเดียม ผงชูรส ในปริมาณตางๆ 
  6.6. ปรุงอาหารที่ไมมีรสจัด และใชพืชสมุนไพรแทนเกลือการบริโภคสารโซเดียม หรือ
เกลือปรุงรส แตละวัน ควรต่ํากวา 2,400-3,000 มิลลิกรัม 
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 7.  หากยังด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลอยู ใหลดปริมาณการด่ืมลง ควรด่ืมวันละไมเกิน 
1-2 แกว ทั้งน้ีรวมทั้งเบียร ไวน หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่ผสมสารอ่ืนๆดวย 
 8.  ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 
  8.1 จํากัดการบริโภคอาหารประเภทไขมันอ่ิมตัว 
  8.2 บริโภคอาหารประเภทกากใยสูงใหมากขึ้น 
  8.3 มาควรบริโภคอาหารที่มีสวนผสมของสารเพิ่มความหวาน (Sweetener Saccharin) 
  8.4 ไมควรบริโภคอาหารที่มีสวนผสมของสารไนเตรท และไนไตรท 
  8.5 ลดการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล 
  8.6 เพ่ิมวิตามิน A C และ E ดวยการกินผักใบสีเขียวเขม ผลไมประเภทสม เมล็ด
ธัญพืช ผลไมเปลือกแข็ง เมล็ดพืชตางๆ และน้ํามันพืช 
  8.7 ไมบริโภคเมล็ดธัญพืช เมล็ดพืช-ผลไม ที่มีเชื้อราขึ้น 
  8.8 ลดการบริโภคอาหารประเภทรมควัน หรือปงยาง ที่ใชอุณหภูมิสูง 
 
 การออกกําลังกาย 
 หากตองการลดไขมันและน้ําหนักของรางกายใหอยูในระดับที่ตองการ จะตองวางแผนใน
การควบคุมอาหารและการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอควบคูกันไป โดยทั่วไปแลว การออกกําลัง
กายจะทําใหรางกายมีความตองการอาหารเพิ่มมากขึ้น เพ่ือชดเชยพลังงานที่สูญเสียไป จึงทําให
น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น แทนที่จะลดลง ดังน้ันจึงตองมีการควบคุมอาหารดวย เพ่ือมิใหมีการกินอาหารที่
เพ่ิมมากเกินไป 
 จํานวนไขมันและนํ้าหนักตัวที่ลดลงในชวงของการปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย เกิด
จากการที่รางกายใชแคลอรี่เพ่ิมมากขึ้น ปรับเปลี่ยนอัตราเมตาบอลิสมพ้ืนฐาน (SMR) ของรางกาย
ใหสูงขึ้น ลดจํานวนแคลอรี่ที่ไดรับมากเกินไป การออกกําลังกายแบบแอโรบิกอยางสมํ่าเสมอ จะชวย
เผาผลาญไขมันที่เปนสวนเกินของรางกายไดมาก และที่ผลตอสมรรถภาพการทํางานของระบบหัวใจ
และหายใจใหดีขึ้น 
 การควบคุมอาหารเพียงอยางเดียว ทําใหน้ําหนักไขมันรางกายลดลง 70-80 % มวล
กลามเน้ือลดลง 20-30 % แตหากมีการควบคุมอาหารและออกกําลังกายควบคูกับไปจะทําใหน้ําหนัก
ไขมันลดลงมากขึ้นถึง 95 % และมวลกลามเน้ือสูญเสียไปเพียง 5% เทาน้ัน 
 ขณะท่ีมีการออกกําลังกายที่ตอเน่ืองกัน โดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบแอโรบิก 
รางกายจะมีการเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้น ตัวอยางเชน การวิ่งหรือเดินเร็ว 5 กิโลเมตร (3 ไมล) จะใช
พลังงาน 200-300 กิโลแคลอรี่ การวิ่งเหยาะ (Jogging) ที่ตอเน่ืองกัน 1 ชั่วโมง จะเพ่ิมการเผาผลาญ
แคลอรี่ขึ้นไปอีก 25-40 กิโลแคลอรี่ / ชั่วโมง และเพ่ิมอัตราเมตาบอลิสมพ้ืนฐานของรางกายขึ้นไป 
การวิ่งเหยาะตอเน่ืองกัน 5 กิโลเมตร 4-5 วัน/สัปดาห จะมีผลตอนํ้าหนักไขมันที่ลดลง 1.33 กิโลกรัม/
เดือน (3 ปอนด) หรือ 16 กิโลกรัม/ป (36 ปอนด) 
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 เยื่อไขมันที่สะสมในรางกาย (Adipose tissue) ตองการพลังงานที่นํามาใชในการเก็บสะสม
นอยมาก ในขณะเดียวกัน มวลกลามเน้ือรางกายท่ีเพ่ิมขึ้น ตองการพลังงานที่ใชเก็บสะสมมากกวา 
ประมาณกวาทุกๆ 0.5 กิโลกรัม (1ปอนด) ของกลามเน้ือที่เพ่ิมขึ้น จะทําใหอัตราเมตาบอลิสมเพ่ิมขึ้น 
30-40 กิโลแคลอรี่/วัน หากมวลกลามเน้ือเพ่ิมขึ้น 2.2 กิโลกรัม (5 ปอนด) ในชวงเวลา 6 เดือน อัตรา
เมตาบอลิสมจะเพ่ิมขึ้น 200 กิโลแคลอรี่/วัน หรือประมาณ 6,000 กิโลแคลอรี่/เดือน มีการเผาผลาญ
แคลอร่ีที่เพ่ิมมากขึ้น ใกลเคียงกับไขมันที่สะสมมากขึ้น 0.9 กิโลกรัม (2 ปอนด) (จํานวนแคลอรี่ 
3,500 กิโลแคลอรี่ จะเปลี่ยนไปเปนไขมันไดประมาณ 0.5 กิโลกรัม) 
 การออกกําลังกายชวยทําใหสาร (Low Density Lipoprotein –LDL) ลดต่ําลง ควบคุมการ
เพ่ิมขึ้นของคอเรสเตอรอล และ Triglyceride ในกระเลือด ทําใหระดับของสาร (High Density 
Lipoprotein-HDL) เพ่ิมสูงขึ้น (HDL เปนสารที่ควบคุมการสะสมคอเรสเตอรอลไมใหเพ่ิมสูงขึ้น) ลด
อัตราการเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ 
 การออกกําลังกายอยางหนักตอเน่ืองกัน จํานวนแคลอรี่จะถูกเผาผลาญตอนาทีเพ่ิมมากขึ้น
เชน การวิ่งทางไกล จํานวนแคลอรี่จะถูกเผาผลาญในปริมาณที่สูงขึ้นถึง 20 กิโลแคลอรี่/ที การวาย
น้ําเปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่มีการเผาผลาญแคลอรี่ในปริมาณที่สูง 
 เราสามารถวัดการเผาผลาญแคลอรี่ในชวงการออกกําลังกายอยางหนักไดดวยการวัดอัตรา
ชีพจร หากขณะออกกําลังกาย อัตราชีพจรสูง 120 คร้ัง/นาที อาจประทานไดวาแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ
ไป 5 กิโลแคลอรี่/นาที หากอัตราชีพจรอยูในชวง 120-150 คร้ัง/ที แคลอรี่จะถูกเผาผลาญไป 10 กิโล
แคลอร่ี /นาที แตหากชีพจรเกิน 150 คร้ัง/นาที แคลอรี่จะถูกเผาผลาญไปเกินกวา 10 กิโลแคลอรี่/
นาที ตัวอยางเชน การวิ่งเหยาะ (Jogging) ตอเนื่องกัน 30 นาที ที่อัตราชีพจรอยูระหวาง 130-140 
คร้ัง/นาที จะสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได 300 กิโลแคลอรี่/30 นาที (10 กิโลแคลอรี่ × 30 นาที) 
 
 กิจกรรมการออกกําลังกาย 
 การออกกําลังกายสามารถกระทําไดหลากหลายวิธีดังนี้ 
 1.  การเดิน หมายถึงการเดินระยะไกลและเดินเร็วพอสมควร ในชวงแรกควรใชเวลา
ประมาณ 15-30 นาที ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสมรรถภาพการเดินของแตละบุคคล เม่ือรางกายแข็งแรงดีแลว 
จึงเพิ่มเวลาเพ่ิมใหมากขึ้นเปน 1 ชั่วโมงหรือมากกวาน้ัน ควรเดินออกกําลังกายตอนเชาหรือเย็น 
เน่ืองจากอากาศไมรอน การเดินมีความเครียดนอยกวาการวิ่ง เกิดการบาดเจ็บไดนอยกวา ผูสูงอายุ 
ผูที่มีสมรรถภาพทางกายต่ํา ควรเริ่มตนการออกกําลังกายดวยการเดินกอนจะดีที่สุด ผูที่มีความอวน
หรือมีน้ําหนักตัวมากกวาปกติ การเดินถือไดวาเปนกิจกรรมการออกกําลังกายที่ดีที่สุดชนิดหน่ึง ผู
ที่มาสามารถจะวิ่งไดเหมือนคนทั่วไป เนื่องจากมีขอจํากัดทางรางกาย การเดินจะเปนวิธีออกกําลัง
กายไดดีที่สุด การเดินอยางกระฉับกระเฉงที่ใชเวลาเดินตอเน่ืองกันไป 1 ชั่วโมง จะใชพลังงาน
ประมาณ 300 กิโลแคลอรี่ (ซึ่งการวิ่ง 30 นาที ก็จะใชพลังงานประมาณ 300 กิโลแคลอรี่หรือสูงกวาน้ี
เพียงเล็กนอย) การเดินควรใชวิธีการเดินที่คอนขางเร็วอยางกระฉับกระเฉง ใชความเร็วประมาณ 
5.5-6.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผูสูงอายุควรลดความเร็วลงมาเหลือประมาณ 3.2 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้
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รวมถึงผูปวยโรคหัวใจ ผูที่ฟนตัวจากการปวย การเดินดวยความเร็ว 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง รางกายจะ
ใชพลังงานพอๆกับการวิ่งเหยาะดวยความเร็วปานกลาง ใหเร่ิมตนปกติกอน กาวใหคงที่ ชวงแรก
ควรใหไดระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรกอน หลังจากน้ันคอยๆเพ่ิมระยะทางขึ้นไปทีละนอยในชวง
ตอไป จนสามารถเดินอยางตอเน่ืองไดในระยะทาง 3 กิโลเมตร จับชีพจรทุกคร้ังหลังเสร็จส้ินการเดิน
แลว อัตราชีพจรไมควรเกินกวา 75% ของการเตนหัวใจสูงสุด ชวงตอไปใหเพ่ิมระยะทางการเดินขึ้น
ไปเปน 5-6.5 กิโลเมตร หากไมสามารถรักษาความเร็วในการกาวอยางคงที่ได ใหลดความเร็วของ
การเดินลงมาใชเวลา 30-60 นาที แลวเพ่ิมความเร็วขึ้นมาใหม ใหสามารถเดินในระยะ 5-5.5 
กิโลเมตรไดในเวลา 45-60 นาที 
 2.  การวิ่ง เปนการออกกําลังการที่ดีที่สุดประเภทหนึ่ง การวิ่งทําใหรางกายทุกสวนไดออก
กําลัง การเริ่มตนควรวิ่งเหยาะๆ ชาๆกอน ลงดวยสันเทา ถายนํ้าหนักตอไปยังฝาเทาและปลายเทา
ตามลาดับ กอนที่จะถีบเทาขึ้นไป การลงสูพ้ืนของเทา จุดสัมผัสพ้ืนของเทาจะคอนออกมาทางดาน
นอกของฝาเทา การวิ่งเหยาะ พยายามหลีกเลี่ยงการลงสูพ้ืนดวยปลายเทากอนจะทําใหเกินการ
เจ็บปวยของขาทอนลางและขอเทาไดงาย ผูที่มีปญหาเก่ียวกับขอตอทั้งหลายเชน ขอเขา ขอเทา ผูที่
เปนโรคอวนหรือมีน้ําหนักตัวเกินจะเสี่ยงตอการปาดเจ็บไดมากเม่ือออกกําลังกายดวยการวิ่ง จึงควร
ตองมีการระมัดระวังและมีการปองกันที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บไวลางหนา หรืออาจจะตองเปลี่ยนไป
เปนการออกกําลังกายในรูปแบบอ่ืนแทนการเร่ิมตนวิ่งเหยาะ ไมควรหักโหมมากเกินไป คอยเปนคอย
ไป ใชเวลาวิ่งประมาณ 5-10 นาที หากรูสึกเหนื่อยมาก ควรหยุดหรือเปลี่ยนไปเปนการเดิน เม่ือหาย
เหน่ือยแลวจึงคอยวิ่งตอเม่ือรางกายแข็งแรงดีขึ้น จึงคอยเพ่ิมการวิ่งใหมากขึ้น โดยการเพ่ิมระยะทาง
หรือเวลาในการวิ่งขึ้นไปทีละเล็กนอย 
 3.  การวายนํ้า เปนการออกกําลังกายที่เหมาะกับทุกเพศ-วัยมาก การวายนํ้าสามารถ
พัฒนาสมรรถภาพการทํางานของระบบหัวใจและหายใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด การวายน้ํา
เปนการเคลื่อนไหวของรางกายในแนวราบ ลงแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นบริเวณสะโพก ขอเขา ขอเทา 
อุณหภูมิของน้ําที่เย็นจะชวยลดอัตราเตนของหัวใจที่จะเพ่ิมสูงขึ้นขณะวายน้ําไดดีกวาการวิ่ง อัตรา
เตนหัวใจขณะวายนํ้ากับการวิ่งจะแตกตางกันประมาณ 13 คร้ัง/นาที ขณะที่การวิ่งจะมีคาเทากับ 180 
คร้ัง/นาที (McGlynn. 1996:129) น้ําเปนตัวพยุงน้ําหนักรางกายไดดี โดยเฉพาะผูที่เปนโรคอวน หรือ
มีน้ําหนักตัวมากๆ เม่ือออกกําลังกายในน้ํา (Water exercise) หรือวายนํ้าจะเกิดการบาดเจ็บนอย 
การออกกําลังกายในน้ํา (Water exercise) เชน การเดิน วิ่งเหยาะ ในน้ํา จะชวยใหเกิดการปรับปรุง
ระบบกลามเน้ือและกระดูกที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยแกผูปฏิบัติทุกเพศ-วัย รวมทั้งผูที่มีสุขภาพที่
ตางกัน ผูที่เปนโรคอวน เม่ืออกกําลังกายประเภทอ่ืน ความรอนในรางกายจะเพ่ิมสูงขึ้นมาก ที่ขจัด
ออกจากรางกายไดคอนขางยาก (ความรอนน้ีเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิสม) เน่ืองจากติดชั้น
ไขมันที่สะสมอยูใตผิวหนัง ที่อยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนฉนวนความรอน การใชการออกกําลังกายใน
น้ําของผูที่เปนโรคอวน จะทําใหความรอนที่เกิดขึ้นน้ีกระจายไปในน้ํามากขึ้น ลดการสะสมความรอน
ในรางกายลด ความรอนจะกระจายออกไปไดงายเม่ืออยูในน้ํามากกวาบนบก การเร่ิมตนออกกําลัง
กายในน้ํา ใหเริ่มตนดวยการเดินในน้ํากอน ที่มีความลึกระดับอก ในชวง 2-3 สัปดาหแรก ปฏิบัติคร้ัง
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ละ 10 นาที 2 รอบ ตอไปใหใชการเดินและวิ่งเหยาะในน้ํา 4 เที่ยวๆ ละ 5 นาที หลังจากนั้นฝกวิ่งใน
น้ําขามสระวายนํ้าทางขวาง แลววายนํ้ากลับ ปฏิบัติซาๆกันหลายๆ เที่ยว จนสามารถปฏิบัติตอเน่ือง
ได 20-30 นาที เม่ือระดับสมรรถภาพทางกายเพิ่มมากขึ้น ใหเพ่ิมการวานนํ้าขึ้นมากกวาการวิ่งในน้ํา 
จนกระทั่งสามารถวานน้ําไดตอเนื่อง 20-30 นาที การออกกําลังกายดวยการวายนํ้าควรทาอยาง
สมํ่าเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง ควรวายนํ้าใหเร็วและไกลพอสมควรเชน ควรวายนํ้าใหได
ระยะทาง 300 เมตร ภายในเวลา 8 นาที เปนตน ไมควรกระทําอยางเต็มที่ในตอนเริ่มตน เร่ิมจาก
การวาย 100 เมตร ชาๆ กอน แลว พัก 5 นาที หายเหนื่อยแลววายตออีก 50 เมตร เม่ือรางกาย
แข็งแรงดีแลวจึงคอยเพ่ิมระยะทางใหไกลออกไป 
 4.  การถีบจักรยาน เปนการออกกําลังการที่ดีเชนเดียวกัน เปนที่นิยมปฏิบัติกัน โดยเฉพาะ
ผูที่มีปญหาเก่ียวกับขอตอทั้งหลาย ผูที่เปนโรคอวนหรือนํ้าหนักตัวเกิน การถีบจักรยานน้ําหนักตัวจะ
ตกอยูบนอาน ไมขยับไป-มา สามารถถีบตอเนื่องกันโดยใชเวลายาวนานได ลดแรงกดของรางกายท่ี
จะลงไปยังขอตอของขาเชน ขอเขา ขอเทา ลดอัตราการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับสวนขา ดังน้ันผูที่ไม
สามารถออกกําลังกายดวยการวิ่งเหยาะได เน่ืองจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังชวงลาง 
ก็สามารถใชการออกกําลังกายดวยการถีบจักรยานได โดยที่ไมเกิดการบาดเจ็บในสวนนี้เลย การออก
กําลังกายดวนการถีบจักรยาน สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายดวยความอดทนในระบบหัวและ
หายใจ และความอดทนของกลามเน้ือไดดี การเร่ิมตนในการถีบจักรยาน ควรถีบดวยความเร็ว
พอสมควร แตสมํ่าเสมอ หรือถีบเร็วสลับชาเปนชวงๆ ควรถีบจักรยานตอเนื่องคร้ังละ 30-45 นาที 
ในชวง 2-3 สัปดาหแรก ควรถีบใหไดระยะทาง 1.6-3.2 กิโลเมตร ในความเร็วที่ทําใหอัตราเตนหัวใจ
ถึง 60% ของอัตราเตนหัวใจเปาหมาย (THR) เม่ือสามารถถีบไดในระยะทาง 5-8 กิโลเมตร จะตอง
ใหอัตราเตนหัวใจเพิ่มขึ้นเปน 70-75 % ของอัตราเตนหัวใจเปาหมาย จนกระทั่งสามารถถีบตอเนื่อง
ได 16-24 กิโลเมตร ที่ใหอัตราเตนหัวใจถึง 80 % ของอัตราเตนหัวใจเปาหมาย 
การถีบจักรยานที่ตอเนื่อง 8 กิโลเมตร ดวยความเร็วเปน 2 เทา ของการวิ่งเหยาะจะเกิดประโยชน
เทากับการวิ่งเหยาะในระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ควรถีบจักรยานใหตอเน่ืองกันประมาณ 90 
นาที/ครั้ง ความเร็ว 24 กิโลเมตร/ชั่วโมง 3-5 วัน/สัปดาห ชวงแรกของการเริ่มตนปฏิบัติ ไมควรเกิน 
3 วัน/สัปดาห หากมากเกินไปอาจทําใหปวดกลามเน้ือได 
 5.  การกระโดดเชือก เปนวิธีที่สามารถเสริมสรางความอดทนในระบบหัวใจและหายใจไดดี
มากประเภทหนึ่ง แตจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องกันอยางนอย 20 นาทีขึ้นไปจึงจะเกิดผลดี การกระ
โดยเชือกสามารถเผาผลาญแคลอรี่ไดมากภายในชวงเวลาสั้นคือ มากกวา 25 กิโลแคลอรี่ตอนาที 
เม่ือเปรียบเทียบกันการถีบจักรยานดวยความเร็ว 16 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่เผาผลาญแคลอรี่ไดเพียง 6 
กิโลแคลอรี่/นาที และเดินเร็ว เผาผลาญแคลอรี่ได 7 กิโลแคลอรี่ (รัชดา แดงจารูญ 2545:110) การ
กระโดดเชือกจะเผาผลาญไขมันทุกสวนของรางกายในเวลาเดียวกัน ทําใหกลามเน้ือทุกสวนมีความ
กระชับ มีรูปรางไดสัดสวนมากขึ้น สิ่งที่เปนปญหาของการกระโดนเชือกคือ เม่ือปฏิบัติตอเน่ืองกันไป
นานๆ จะทําใหขอเขา ขอเทา มีความกดดันมากขึ้น และมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บเพ่ิมมากขึ้นที่ขอ
เขา ขาทอนลาง กระดูกแตกราว เปนตน ผูที่มีน้ําหนักตัวมาก ผูที่เปนโรคอวนหรือผูที่มีปญหา
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เก่ียวกับการทํางานของขอตอสวนลางของรางกาย จึงตองระมัดระวัง และมีการปองกันการบาดเจ็บที่
อาจจะเกิดขึ้นได หรือเลือกรูปแบบการออกกําลังกายประเภทอื่นแทนการที่จะเลี่ยงการบาดเจ็บที่
อาจจะเกิดขึ้นในการกระโดดเชือก ตองกระโดดสลับเทา ซาย-ขวา การกระโดดเชือกแบบลงเทาคู จะ
ทําใหขาทอนลางรับน้ําหนักกระแทกเพ่ิมมากเกินไป ควรสวมรองเทาที่เหมาะสม มีสวนที่เสริมสนเทา
โดยเฉพาะ หลีกเลี่ยงการกระโดดเชือกบนพ้ืนที่แข็งเกินไป 
 6.  กิจกรรมกีฬา การเลนกีฬาที่ตองใชการเคลื่อนไหวของรางกายมีอยูหลายชนิด หลาย
ประเภท ที่สามารถเลือกใชในการออกกําลังกายได ควรเลือกกีฬาประเภทที่ไมมีการปะทะกันโดยตรง 
หากเลือกกีฬาที่มีการปะทะกันโดยตรง ไมควรเลนอยางหักโหม หรือแบบแขงขันเอาจริงเอาจังมาก
เกินไป อาจดัดแปลงกติกาใหงายลง สิ่งสําคัญก็คือ หากรูสึกเหน่ือยมากควรพักใหหายเหน่ือยกอน 
เม่ือหายเหนื่อยแลวคอยลงเลนตอ 
 7.  กายบริหาร เปนวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับทุกเพศ-วัย สามารถกระทําไดทุก
แหง ทุกสถานท่ี กายบริหารทําใหรางกายมีทรวดทรงที่ดี สวยงาม สามารถแกไขทรวดทรงที่ผิดปกติ
ที่เกิดจากกลามเน้ือออนแอได หากจะฝกความอดทนและความคลองแคลว จะตองฝกใหนานและมาก
พอ ปฏิบัติใหสมํ่าเสมอ การเตนแอโรบิก (Aerobic dance) แอโรบิกมวยไทย การรามวยจีน การรา
กระบอก ฯลฯ เปนกิจกรรมกายบริหารรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย และ
สงเสริมใหมีสุขภาพที่ดี 
 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลวิธีการสรางแรงจูงใจในการลดน้ําหนัก 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ในทางที่ถูกตองจะชวยควบคุม/ลดนํ้าหนักตัว ทั้งน้ี
รวมถึงการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแคลอร่ีสูง ซึ่งมีปริมาณน้ําตาลที่มากเกิน แทนที่จะเปนนํ้าเปลา บริโภค
ไขมันอ่ิมตัวในปริมาณที่สูง การบริโภคอาหารขยะ (Junk food) เปนประจํา บริโภคอาหารแตละม้ือที่
มีปริมาณมากเกินไป โดยเฉพาะม้ือกลางวันและม้ือเย็น ฯลฯ พฤติกรรมการออกกําลังกายที่ไม
สมํ่าเสมอ ใชเวลาน่ังดู T.V. ในแตละครั้งที่นานเกินไป ใชเวลาวางในวันหยุดอยางเกียจครานเปนส่ิง
สําคัญที่ตองระลึกวา เราสามารถควบคุมและปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย
ได สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทําใหเกิดการสะสมไขมันรางกายที่สูงขึ้นได 
หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือการลดน้ําหนัก 
 1.  ควบคุมสิ่งเรา (Stimulus Control) 
  1.1 การจับจาย (Shopping) 
   1.1.1 จับจายซ้ืออาหารหลังกินอาหารแลว 
   1.1.2 ซื้ออาหารเฉพาะที่จดไวในรายการซื้อเทาน้ัน 
   1.1.3 หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารสําเร็จรูปที่บริโภคไดทันที่ 
   1.1.4 ไมพกเงินมากเกินไปสําหรับการจับจายซ้ือของที่จดไวในรายการ 
 2. วางแผน (Plan) 
  2.1 วางแผนในการจํากัดอาหารที่บริโภคแตละม้ือ 
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   2.2 ออกกําลังกายแทนกินอาหารวาง 
  2.3 กินอาหารแตละม้ือและอาหารวางตามเวลาที่กําหนดไว 
 3. กิจกรรม (Activities) 
  3.1 เก็บอาหารไวใหพนสายตา 
  3.2 ไมกินอาหารพร่ําเพรื่อตลอดเวลา 
  3.3 อาหารที่เหลือจากการกินแตละม้ือ ใหเก็บออกไปจากโตะอาหารใหหมด 
  3.4 ใชจาน/ภาชนะเล็กๆ ใสอาหาร เพ่ือลดปริมาณอาหาร 
  3.5 ลุกจากโตะอาหารทันทีที่อ่ิม 
  3.6 อยาเสียดายอาหารที่เหลือเม่ืออ่ิมแลว 
 4. วันหยุดและงานสังสรรค (Holiday Parties) 
  4.1 ด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลเพียงเล็กนอย 
  4.2 กินอาหารลวงหนากอนไปงานสังสรรค 
  4.3 กินของวางที่มีแคลอร่ีต่ํา กอนงานสังสรรค 
  4.4 เตือนตนเองตลอดเวลาในทางที่ลดอาหาร 
  4.5 อยาทอใจหากโอกาสไมเอ้ืออํานวย ใหเริ่มตนใหม 
 5.  พฤติกรรมการกิน (Eating Behavior) 
  5.1 วางชอนลง ขณะที่อาหารยังอยูเต็มปาก 
  5.2 เคี้ยวอาหารชาๆ ใหละเอียดกอนกลืน 

  5.3 เตรียมอาหารใหพอดีม้ือ 
  5.4 ไมตักอาหารใสจานที่มากเกินไป 
  5.5 ขณะกินอาหาร ใหมีเวลาหยุดชวงการกินแตละครั้ง ไมกินรวดเดียว 

  5.6 ไมกินอาหารไปพรอมๆ กับทํากิจกรรมอ่ืนๆ เชน อานหนังสือพิมพ ดู T.V. 
 6.  ใหรางวัล (Reward) 
  6.1 ครอบครัวและเพื่อนๆมีความหวงใย ตองการใหประสบความสําเร็จ 

  6.2 ครอบครัวและเพื่อนๆ ใหกําลังใจดวยการยกยองชมเชยที่ทาไดแตละครั้ง 
  6.3 บันทึกผลกาวหนาของตนเอง ที่ทําใหเกิดเปนแรงจูงใจมากขึ้น 
 7.  เตือนตนเอง (Self-Monitoring) บันทึกประจําวันในการควบคุมอาหาร 

  7.1 เวลาและสถานที่ในการกินอาหาร 
  7.2 ชนิดและปริมาณอาหารที่กิน 
  7.3 บันทึกความรูสึกของตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 8.  ความรูทางโภชนาการ (Nutrition Education) 
  8.1 ใชบันทึกการควบคุมอาหารที่ปฏิบัติประจําวัน มาแกปญหาที่เกิดขึ้น 
  8.2 ปรับเปลี่ยนกลวิธีการควบคุมอาหารและกิจกรรมบางในโอกาสตอไปขางหนา 
  8.3 เรียนรูถึงคุณคาที่รับจากอาหาร 



 27 

  8.4 ลดการบริโภค ไขมัน เพ่ิมการบริโภคคารโบไฮเดรทที่มีกากใยสูง 
 9.  กิจกรรมทางรางกาย (Physical Activities) 
  9.1 กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา (Routine Activities) 
   9.1.1 เพ่ิมการปฏิบัติกิจกรรมที่ทาเปนประจําขึ้นไป 
   9.1.2 หลีกเลี่ยงการใชสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางเชน เดินขึ้นบันไดแทนการ
ใชลิฟท 
   9.1.3 บันทึกระยะทางที่เดินไดในแตละวัน 

  9.2 ออกกําลังกาย (Exercise) 
 9.2.1 เริ่มตนออกกําลังกายที่เบาๆกอน 

   9.2.2 บันทึกผลออกกําลังกายในแตละวัน 
   9.2.3 เพ่ิมความหนักของการออกกําลังกายขึ้นไปทีละนอยในแตละครั้ง 
 10. สรางความคิดใหม (Cognilive Restruction) 
  10.1 หลีกเลี่ยงการตั้งเปาหมายที่หาเหตุผลไมได หรือเปาหมายที่เปนไปไดยาก ไม
ชัดเจน 
  10.2 คิดในสิ่งที่ดาเนินไปขางหนา ไมมากังวลในสิ่งที่ผิดพลาด 
  10.3 หลีกเลี่ยงการใชการบังคับเชนคาวา เสมอ หรือ ไมเคย 
  10.4 ตอตานความคิดเชิงปฏิเสธ (เชิงลบ) สรางความคิดใหมที่มีเหตุผล 
  10.5 กําหนดเปาหมายของน้ําหนักตัวที่ตองการจะเปน ที่ตองการจะไปใหถึง 
 จากตัวอยางน้ี สามารถนํามาพิจารณาดัดแปลงใชในการกําหนดกิจกรรมการปรับ
พฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกายเพ่ือควบคุมนํ้าหนักตัว ใหเขากับวัฒนธรรมการกิน
อาหารของไทยเราได เน่ืองจากมีบางรายการที่เปนวัฒนธรรมตางชาติที่ตางไปจากวัฒนธรรมของ
ไทยเรา 
 
 การเยียวยาโรคอวนในวัยเด็ก 
 ในการปองกันและเยียวยาโรคอวนสวนใหญทํากันในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เนนการใหความรู การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และควบคุมกิจกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 
 ในปจจุบันทั่วโลกเร่ิมหันมาใหความสําคัญกับรูปแบบการควบคุมพฤติกรรมการบริโภค 
และการปองกันโรคอวนมากกวารักษา การออกกําลังกายเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอความสําเร็จใน
การลดนํ้าหนัก และชวยรักษาสุขภาพรางกายใหดีขึ้น การออกกําลังกายในวัยเด็กจะตองกระทําดวย
ความรอบคอบ คอยเปนคอยไป เพ่ือปองกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ควรปฏิบัติตอเน่ือง 20-30 นาที/
วัน 5วัน/สัปดาหการออกกําลังกายจะชวยทําใหเกิดการสมดุลของการใชพลังงานของรางกาย ไขมัน
ถูกเผาผลาญมากขึ้น และชวยปองกันการสูญเสียมวลกลามเน้ือและเน้ือเยื่ออ่ืนๆ และชวยเพิ่มอัตรา
เมตาบอลิสมขณะพักดวยในขณะที่มีการใชโปรแกรมการออกกําลังกายน้ัน ควรวางแผนในการ
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ควบคุมอาหารควบคูกันไปดวย บริโภคอาหารที่แคลอร่ีต่ํา จะชวยทําใหควบคุมนํ้าหนักและสลาย
ไขมันสวนเกินไดดีขึ้นกวาการใชการออกกําลังกายเพียงอยางเดียว 
 การออกกําลังกายแบบเอโรบิก จะชวยสลายไขมันสวนเกินในเด็กอวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติคร้ังละ 30 นาที/วัน ตอเน่ืองกัน จากการทดลองกับเด็กอวน 15 คน ที่มีอายุ
ระหวาง 9-12 ป มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) มากกวา 31.8 Kg / และเปอรเซ็นตไขมัน (% Fat) ที่เกิน
กวา 41 % ใหทาการออกกําลังกายแบบแอโรบิกวันละ 30 นาที 2 วัน / สัปดาห ตอเน่ืองกัน 12 
สัปดาห พบวานํ้าหนักตัวลดลง 1.5±1.0 กิโลกรัม ไขมันลดลง 4.1±1.8 กิโลกรัม มวลกลามเน้ือและ
เน้ือเยื่อตางๆเพ่ิมขึ้น 2.6±1.1 กิโลกรัม เปอรเซ็นตไขมันลดลงจากเดิมเหลือ 39.7 % 
 นอกเหนือจากโปรแกรมการออกกําลังกายแลว การควบคุมอาหารก็มีสวนสําคัญเชนกัน
ควรบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่ปานกลางท่ีพอเหมาะ และบริโภคไขมันประเภทไมอ่ิมตัว (Unsaturated 
fat)มีขอเสนอแนะวา การเยียวยาความอวนในวัยเด็กที่นิยมปฏิบัติมากที่สุดคือ Stop light diet 
หมายความวา อาหารที่บริโภคมี 5 หมูเชน ผัก ผลไม เมล็ดธัญพืช นม โปรตีน และกลุมอ่ืนๆ ใชรหัส 
3 สี เหมือนกับสัญญาณไฟจราจรคือ สีเขียว เหลือง และแดง  
 อาหารประเภทสีเขียว คืออาหารที่สามารถบริโภคไดตลอด 
 สีเหลือง หมายถึง อาหารที่ควรระวังในการบริโภค หารบริโภคมากเกินไปไมดี 
 สีแดง หมายถึง อาหารที่ควรงดเวน หรือหลีกเลี่ยง เพราะมีปริมาณไขมันหรือแคลอรี่สูง  
 ผูปกครองควรตองเขามาชวยเหลือในการจัดการเร่ืองอาหารที่เด็กบริโภค เพ่ือใหเด็ก
สามารถลดน้ําหนักของตัวเองลงไดตามตองการ (สิทธา พงษพิบูลย. 2547:72-73) 
การปรับพฤติกรรม เปนเรื่องใหญของเด็กอวน การปรับพฤติกรรมจะตองกระทํารวมกับโปรแกรมการ
ออกกําลังกายและการควบคุมอาหาร จะชวยทําใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของเด็กที่อวน ใหเด็กหันมาออกกําลังกาย/เลนกีฬามากขึ้น ใหรางกายมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น 
มากกวาที่จะอยูนิ่งๆ นั่งหนาจอทีวี หนาจอคอมพิวเตอร ซึ่งพอแม ผูปกครองมีความสําคัญตอการ
ปรับพฤติกรรมของเด็กอวนนี้อยางมากการชวยเหลือเยียวยาเด็กที่เปนโรคอวน ตองอาศัยขอความรู
ตางๆ ที่คอนขางหลากหลายไมสามารถจะใชศาสตรใด-หนึ่งเพียงอยางเดียว จะตองผสมผสานกัน 
 โรคอวนเปนภาวะทางสุขภาพที่เปนปญหาอยางมากในสังคมปจจุบันน้ี และมีแนวโนมที่
เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยตลอด ทําใหรัฐตองสูญเสียคาใชจายในการเยียวยารักษาในแตละปเปน
เงินมหาศาล โรคอวนยังสงผลตอการเกิดโรคอ่ืนๆ อีกเชน โรคหัวใจ ความดันเลือดสูง เบาหวาน ฯลฯ 
โรคอวนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่มากเกิน การขาดการออกกําลังกาย การใชชีวิตแบบสังคม
อุตสาหกรรมที่พ่ึงพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มากเกินไปโรคอวนในวัยเด็ก 
วัยเรียนมีการเพิ่มจํานวนที่มากขึ้นในปจจุบัน การแกปญหาที่เกิดขึ้นน้ี ควรใชวิธีการปองกัน การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มากกวาการเยียวยารักษา ใหความรูในเรื่องการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกตอง 
การกระตุนใหมีการออกกําลังกาย เลนกีฬาที่มากขึ้น การใชวิธีเยียวยารักษาเพียงอยางเดียว ไมได
ทําใหโรคอวนหมดไป ตองอาศัยการผสมผสานของขอความรูตางๆ ศาสตรตางๆ มาชวยแกไข 
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โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะตางๆ ที่สามารถจะชวยทําใหการเกิดโรค
อวนลดลงได 
 
3. การออกกําลังกายสําหรับเด็ก 
 เด็กและเยาวชนเปนวัยที่กําลังเติบโต และมีพัฒนาการ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม 
และสตปิญญา หากไดรับการสนับสนุน และสงเสริมอยางตอเน่ือง จากพอแม และครู ที่เปดโอกาสให
เกิดการเรียนรู ในกิจกรรม และทักษะตามความสามารถของรางกาย ทางดานออกกําลังกาย และเลน
กีฬา จะทําใหเด็กและเยาวชนไดเลือกทําในสิ่งที่เขารัก จนเกิดเปนพฤติกรรมทีต่ิดตัวไปตลอดชีวิต 
นั่นคือ จุดหมายของชีวติเพ่ือสุขภาพ 
 จากความคิดของผูใหญบางคน ที่มองวา เด็กและเยาวชนออกกําลังกาย และเลนกีฬา เปน
การกระทําที่ไรสาระ ที่แทจริงแลว ผูใหญเหลาน้ันกําลังเลือก และกําหนดพฤติกรรมที่ผิดๆ ใหตดิตัว
เด็กไปตลอดชีวติ เรามาดูวา เด็กและเยาวชนออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาแลว จะมีการเปลี่ยนแปลง
อะไรในตวัเอง 
 1. เกิดการพัฒนาทางดานรางกาย จะทําใหรางกายแข็งแรงเติบโต สมวัย และสวนลกึที่อยู
ในรางกาย คือ อวัยวะภายใน เปยมไปดวยคุณภาพของระบบกลามเน้ือ โครงราง การไหลเวียนโลหิต 
ปอด หัวใจ ตลอดจนการยอยอาหาร และการขับถายที่ทํางาน อยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เกิดการพัฒนาการทํางาน ประสานกันระหวางประสาท และกลามเน้ือ ทําใหการเรียนรู 
และการเคลื่อนไหวสอดคลองกัน อยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยพฒันาความจําของสมอง ทําให
สติปญญาการเรียนรูดีขึ้น 
 3. เกิดการพัฒนาทางสังคม ชวยใหเกิดการปรับตวัเขากับสังคมไดเปนอยางดี มีทั้งความ
กลา ความคิดริเริ่ม ความอดทน ความเชือ่ม่ัน ความสามัคคีมีน้ําใจ และรูจักเคารพกฎ และสิทธขิอง
สวนรวม รูจักเสียสละ และเปนทั้งผูนํา และผูตามที่ดีในสังคม 
 4. เกิดการพัฒนาจิตใจ พัฒนาไหวพริบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา และการ
แสดงออกในทางที่ดี 
 5. เกิดการพัฒนาทางอารมณ ชวยผอนคลายความเครียด ความวติกกังวล ความตื่นเตน 
ความกลวั เพราะการที่มีสมาธิที่ดี ทําใหควบคุมอารมณไดดี  
 จุดมุงหมายหลักของการออกกําลังกาย สําหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือการปองกันโรค และ
การสรางเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
 1.  การทํางานของหัวใจ ปอด และหลอดเลือด (Cardio respiratory) สามารถชวยปองกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งบางชนิด ภาวะอวน และ
ชวยทําใหสภาพจิตใจดีขึ้น วิธีออกกําลังกายที่จะเปนประโยชน คือ เปนการออกกําลังกาย ที่มีการ
เคลื่อนไหวของกลามเน้ือมัดใหญๆ อยางตอเน่ือง ชวงระยะเวลาหนึง่ เชน การเดิน วิ่ง ถีบจักรยาน 
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วายนํ้า เตนรํา หรือการเลนกีฬาที่สนุกสนาน ที่ตอเน่ืองกันตลอด อยางนอย 30 นาทีขึ้นไป ฝกอยาง
นอย 3 วันตอสัปดาห ดวยความแรง หรือความเหนื่อยระดับปานกลาง ถึงหนัก 
 2.  กลามเน้ือโครงราง (Musculoskeletal) ชวยในการเพิ่มเสนใยของกลามเน้ือ และลด
ไขมัน ทําใหกลามเน้ือ กระดูก เอ็น มีความแข็งแรงทนทาน และยืดหยุน ซึ่งเด็กผูชายจะมีความ
พรอม ในการฝกมากกวาเด็กผูหญิง วิธีฝกเปนการออกแรง ยกนํ้าหนัก หรือออกแรงตานน้ําหนัก / 
วัตถุ หรือการฝกกายบริหาร ใหรับน้ําหนักตัวเอง 
 การออกกําลังกายสําหรับเด็กและเยาวชน ควรมีความสมัพันธกับอายุ วุฒิภาวะ รูปราง 
และขนาดของรางกาย หากเด็กยังไมมีความพรอมดังกลาว ควรใหเด็กไดมีการออกกําลังกาย เพ่ือ
ปลูกฝงใหเด็กรักการออกกําลังกาย และเปนการเตรียมความพรอม ของรางกาย เพ่ือการพัฒนาการ 
โดยมีขอแนะนําดังนี้ 
 
ตาราง 3 แนะนําปริมาณการออกกําลังกายเด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
 
ทุกวัน ทุกวันควรเพ่ิมกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว ออกแรง ออกกําลังกายใน

การละเลน เพ่ิมการวิ่งเลน เดิน กระโดดเชือก เลนเกมส หรือปนปายที่ทา
ทายความสามารถ เปนชวงๆ ของเวลา ไมเปนความตอเน่ืองที่ยาวนาน 

3-5 วัน 3-5 วันตอสัปดาห ควรเสรมิสรางทักษะ และเทคนิคที่เก่ียวของ กับการ
พัฒนาดานการเคลื่อนไหว เชน การถีบจักรยาน การเลนลูกบอล การเตะ
ฟุตบอล การเลนแบดมินตวั การโยนหวงยาง ฯลฯ 

2-3 วัน 2-3 วันตอสัปดาห เสริมสรางความแข็งแรง และความยืดหยุนของ
กลามเน้ือ เชน การฝกกายบริหาร การโหนราว การเลนชักคะเยอ การเลน
ขี้มาสงเมือง การเลนรถลาก ฯลฯ 

ลด ลดการน่ัง การนอนเลน การนอนดูทีวี การน่ังเลนคอมพิวเตอร นานเกิน 30 
นาที เพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการชอบนั่ง ชอบนอนโดยไมจําเปน 

 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก.  (2555).  www.trueplookpanya.com 
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ตาราง 4  แนะนําปริมาณการออกกําลังกายเด็กและเยาวชนที่อายุมากกวา 12 ปขึ้นไป 
 
ทุกวัน ทุกวันควรเพ่ิมกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว ออกแรง / ออกกําลังกายใน

ชีวติประจําวัน เชน การเดินขึ้นบันได การชวยทํางานบาน ขุดดิน ทําสวน 
รดนํ้าตนไม การถีบจักรยานไปซ้ือของ ซึ่งสวนใหญเนนการเดินใหมากขึ้น 
ในแตละวัน 

3-5 วัน 3-5 วันตอสัปดาห ควรฝกออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาที่พัฒนาการทํางาน
ของหัวใจ ปอด และหลอดเลือด เชน การเลนบาสเกตบอล การเตนแอโรบิค 
การเลนฟุตบอล การถีบจักรยาน การวิ่ง วายนํ้า ฯลฯ โดยขณะการออก
กําลังกาย และเลนกีฬา ใหเพ่ิมความแรงของการเคลื่อนไหว ในระดับปาน
กลาง ถึงหนัก (สังเกตจากอาการเหน่ือย ที่ยังพอพูดคุยได) ดวยความนาน
ตอเน่ือง อยางนอย 30 นาทีตอครั้ง 
 

2-3 วัน 2-3 วันตอสัปดาห เสริมสรางความแข็งแรง อดทน และความยืดหยุนของ
กลามเน้ือ และขอตอ เชน ฝกยกนํ้าหนักดวยอุปกรณบารเบล ดัมเบล ฯลฯ 
ในอายุ 15 ปขึ้นไป หรือรางกายมีความพรอม และแข็งแรงพอ หากรางกาย
ยังไมพรอมใหฝกแบบเดียวกับ การฝกกลามเน้ือ ของเด็ฏอายุต่ํากวา 12 ป 
 

ลด ลดการน่ัง การนอนเลน การนอนดูทีวี การเลนคอมพิวเตอร นานเกิน 30 
นาที เพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการชอบนั่ง ชอบนอนโดยไมจําเปน 

 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
 
 ออกกําลังกายใหปลอดภัย ทําอยางไร 
 การออกกําลังกายมีทั้งประโยชนและความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นได จากความไมพรอมของ
รางกาย โดยเฉพาะวัยเด็ก การระบายความรอนในรางกาย ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังน้ัน จึง
ควรระมัดระวังอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นในรางกาย อยางรวดเร็ว และสูงมาก และการลดลงอยางรวดเร็ว 
ขอแนะนําจึงควรเตรียมความพรอมของรางกาย ทั้งกอนและหลังการออกกําลังกาย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การอบอุนรางกาย (Warm-up) เปนวิธีการคอยๆ ปรับอุณหภูมิในรางกาย ให
คอยๆ สูงขึ้น ดวยวิธีเดิน กายบริหาร วิ่งเหยาะ ซึ่งใชเวลาเตรียมความพรอม ประมาณ 5-10 นาที 
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 ขั้นตอนที่ 2 การยืดเหยียดกลามเน้ือ (Stretching) เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนของกลามเน้ือ 
เอ็น เน้ือเยื่อรอบขอตอ ใหมีวิถีการเคล่ือนไหวที่มากขึ้น พรอมที่จะตอบสนองตอการเคลื่อนไหวไดดี 
ประมาณ 5 นาที 
 ขั้นตอนที่ 3 การฝก (Exercise) เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของหัวใจ ปอด และหลอดเลือด โดย
ตัวชี้วัดความแข็งแรง อยูที่อัตราการเตนของหัวใจที่เพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัดความอดทน เฉพาะเด็กที่มีอายุ 
12 ปขึ้นไป อยูที่ระยะเวลาของการฝกอยางเต็มที่ 30 นาที อายุต่ํากวา 12 ป ใหฝกหนักสลับเบาสลับ
พัก เทาที่ทําได หากมากเกินไป รางกายจะยับยั้งตัวเอง ตามธรรมชาติ 
 ขั้นตอนที่ 4 การผอนหนัก (Cool-down) เปนการลด หรือคอยๆ ปรับอุณหภูมิภายใน
รางกายลง อยาหยุดน่ิงทันที เพราะจะทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ และเกิดอาการหนามืดได 
วิธีการคือ ใหเคลื่อนไหวรางกายใหชาลง เชน การเดิน หรือทํากายบริหารชาๆ ประมาณ 5-10 นาที 
 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปรียบเสมือนการใหอาหารเสริมที่ดีกับชีวิต เราทุกคนจึง
ควรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ แตตองเลือกใหเหมาะสมกับกลุมอายุดวย 
 
 อายุต่ํากวา 10 ขวบ 
        เนนที่ความสนุกของเด็กเปนหลัก เพ่ือฝกความคลองตัว และรูจักเลนกับเพื่อน เปนการออก
กําลังกายเบาๆ งายๆ ไมตองใชอุปกรณมากนัก เชน วิ่ง เลนเกมส กายบริหารประกอบดนตรี ปนไต 
ยิมนาสติก ที่สําคัญพอแมไมควรมุง ใหลูกฝกเพ่ือเอาชนะ เพราะไมดีกับสุขภาพเด็ก 
 
 วัย 11-14 ป 
          เนนเรื่องความคลองแคลวและปลูกฝงนํ้าใจนักกีฬา จึงควรเลนกีฬาหลากหลายเพ่ือพัฒนา
รางกายทุกสวน เชน ปงปอง แบดมินตัน ยิมนาสติก ฟุตบอล แชรบอล วายนํ้า ขี่จักรยาน ที่เปนขอ
หามคือชกมวยและการออกกําลังกายที่ตองใชความอดทน เชน วิ่งไกล กระโดดไกล ยกนํ้าหนัก รักบี้ 
ยิมนาสติกที่มีแรงกระแทกสูง เพราะจะขัดขวางการเติบโตและความยาวของกระดูก  
 
 วัย 15-17 ป 
           เร่ิมมีความแตกตางระหวางเพศ ผูชายจะออกกําลังกายเพ่ือใหเกิดกําลัง ความแข็งแรง 
รวดเร็ว อดทน เชน วิ่ง วายนํ้า ถีบจักรยาน เลนบาส วอลเลยบอล โปโลน้ํา ขณะที่ผูหญิงออกกําลัง
กายท่ีไมหนักแตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของรางกาย เชน วิ่ง วายนํ้า ถีบจักรยาน เตนแอโรบิค 
เทนนิส 
 ปญหาเด็กอวนเปนปญหาของเด็กทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งเกิดจากการขาดการออก
กําลังกาย และรับประทานอาหารที่ไมไดสัดสวน การออกกําลังกายจะทําใหการพัฒนาการของเด็กทั้ง
ทางรางกาย จิตใจและอารมณรวมทั้งความฉลาดดําเนินไปดวยดีการที่จะใหเด็กออกกําลังกายพอแม
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จะตองทําเปนตัวอยางใหเด็กเห็น และปฏิบัติ การทําใหเด็กรักการออกกําลังกายและออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอจะเปนสมบัติติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต 
 นอกจากการออกกําลังกายแลวพอแมจะตองเตรียมอาหารท่ีมีคุณภาพใหเด็กรับประทาน 
รวมทั้งจะตองรับประทานเปนตัวอยางดวยอาหารคุณภาพทานอานไดที่นี่ อาหารเชาจะเปนอาหารม้ือ
ที่สําคัญเพราะจะทําใหเด็กไดรับสารอาหารครบถวนตัวอยางการเลนและการออกกําลังกายอยาง
สนุกสนานสําหรับเด็ก 
 1. นั่งบนพื้นแยกเทาทั้งสองขาง ใหเด็กวิ่งรอบตัวทานและกระโดดขามเทา ทานอาจจะยก
ตัวทานเพ่ือใหเด็กรอดลําตัว 
 
 

  
 

ภาพประกอบ 2 กิจกรรมใหเด็กวิ่งรอบตวัและใหเด็กลอดตัว 
 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
 2. ใหเด็กมือสองขางถือไมแลวยกเทาขามไม แลวยกออกทําสลับกัน 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 กิจกรรมใหเด็กวิ่งรอบตวัและใหเด็กลอดตัว 
 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
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 3.  ใหเด็กกระโดดขามไมโดยมีความสูงที่ระดับตางๆกัน 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 กิจกรรมกระโดดขามไม 
 

 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
 4.  กระโดดขามหวย โดยการนําผาเช็ดตัววางไวบนพื้นทําเสมือนลําธารแลวใหเด็กกระโดด
ขาม อาจจะใหเด็กกระโดดขามโดยการเปลี่ยนความกวางของผาแตตองคอยระวังเด็กจะลื่นลม 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 กิจกรรมกระโดดขามหวย 
 

 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 

 5. ใหเด็กยืดกลามเน้ือโดยการเอาเทาไปแตะที่คาง หู หรือเอามือไปจับนิ้วหัวแมเทา ไหล
เปนตนเพื่อใหเด็กมีการยืดกลามเน้ือ 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 กิจกรรมการยืดกลามเน้ือ 
  

 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
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 6.  ใหเด็กยืนหางจากกําแพงเอามือยันกําแพงดันและผอนลงเอาจมูกแตะกําแพงทําสลับกัน 
ใหเด็กลําตวัตรงและสนเทาอยูติดพ้ืน 

 
 

ภาพประกอบ 7 กิจกรรมมือยันกําแพงดันและผอน 
 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 

 
   7. ใหเด็กระโดดโดยการจับมือเด็กแลวใหเด็กกระโดด เด็กเหนื่อยก็หยุดหายเหนื่อยก็
กระโดดใหม อาจจะใหเด็กกระโดดเร็วชาสลับกัน 
 

 
ภาพประกอบ 8 กิจกรรมเด็กระโดดโดยการจับมือเด็ก 

 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
     8. เด็กทูนหัว โดยการใหนําหนังสือไวบนศีรษะเด็กแลวใหเด็กเดินโดยที่ของบนศีรษะไมตก 
ตอนเริ่มใหมอาจจะใหเด็กใชมือชวยจับ การวางของอาจจะเปลี่ยนไปไวที่ไหล หลงัมือ ขอศอก 
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ภาพประกอบ 9 กิจกรรมเด็กทูนหัว 
 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
  
 9.  โยกเยก โดยการนั่งบนพ้ืนเทาแยกกันเด็กก็นั่งเชนเดียวกันมือจักกันแลวใหเด็กนอนดึง
มือเด็กใหนั่ง แลวปลอยใหนอนพรอมกับรองโยกเยกเอย โยกเยกเอย 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 กิจกรรมโยกเยก 
 

 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
 10. ไถนา ใหเด็กนอนคว่ํา แมเด็กจับขอเทายกขึ้นแลวใหเด็กเอามือยันพ้ืนจนแขนตึงแลว
ใหเด็กเดินโดยใชแขน 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 กิจกรรมไถนา 
 

 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
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 11. การทรงตัว โดยใหเด็กยืนเทาเดียว แลวนับ 1-4 คอยๆเพิ่ม อาจจะใหยืนทรงตวัทาอ่ืนก็
ได เชนยืนแลวยกขาไปขางหนาหรือไปขางหลัง 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 กิจกรรมการทรงตัว 
 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
 12. ใหเดินเขยงโดยอาจจะแกวงแขน หรือเอาของไวบนศีรษะ 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 กิจกรรมเดินเขยง 
 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
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 13. ทรงตัวบนเทาขางเดียว โดยการวางของไวบนจาน 4-5 ชิ้นและวางถังไวใกลกัน ใหเด็ก
ยืนเทาขางเดียวแลวกมลงหยิบของในจานไปไวในถัง เม่ือเด็กเกงขึ้นคอยแยกจานและถังออกหาง
จากกัน 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 กิจกรรมทรงตัวบนเทาขางเดียว 
 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
 14. ใหเด็กกมลงเอามือจรดพ้ืนคอยๆเกาเทามาหามือทําใหใกลที่สุด 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 กิจกรรมมือจรดพ้ืน 
 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
 15. ตั้งไขลม โดยน่ังขัดสมาธิฝาเทาจรดกันโดยใชมือจับใหเด็กโยกไปทางซาย มาทางขวา
สลับกัน 
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ภาพประกอบ 16 กิจกรรมตั้งไขลม 
 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 

 
 16. กายกรรม โดยใหเด็กนอนบนโซฟายกขาขึ้นและลง ขอสําคัญตองใหคางอยูชิดหนาอก
มากที่สุด ใหไหลเปนตวัรับนํ้าหนัก 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 กิจกรรมกายกรรม 
 

 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
 17. กาวขึ้นบนัได เม่ือใชเทาขวาบอก"ขวา" "ซาย" 
 

 
ภาพประกอบ 18 กิจกรรมกาวขึ้นบันได 

 

 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
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 18. เก่ียวลูกบอล จับมือเด็กใหเด็กเอาเทาเกี่ยวลูกบอล 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 กิจกรรมเก่ียวลูกบอล 
 

 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
 19. เลนกับบอล โดยใหเด็กน่ังแลวเอาบอลไวบนศีรษะ ใหเด็กกมลงแลวใหบอลอยูไกลตวั
มากที่สุด 

 
 

ภาพประกอบ 20 กิจกรรมเลนกับบอล 
 

 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
 20. โยนบอล ใหยืนหางกันแลวสงบอลใหกัน อาจจะโยนใหกันหรือใหบอลกระเดงพ้ืน 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 กิจกรรมโยนบอล 
 

 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
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 21.โยนลูกบอลหรืออาจจะปาเครื่องบินกระดาษ 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 กิจกรรมโยนลูกบอลหรอืปาเคร่ืองบินกระดาษ 
 
 ที่มา: การออกกําลังกายในเด็ก. (2555) www.trueplookpanya.com 
 
4. เร่ืองการจูงใจ 
 การจูงใจนักจิตวิทยาไดใหความหมายไวดังนี้  
 โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ (2533) กลาววา กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลท่ี
กระตุนใหบุคคลไปสูการกระทําอยางมีเปาหมาย เรียกวา การจูงใจ  
 การจูงใจเปนคํากลาวรวมถึง สภาวะที่อินทรียถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู 
เปาหมายที่เราตองการ การจูใจอาจเกิดขึ้นในภาวะตาง ๆ มากมาย เกิดจากความตองการของมนุษย
ในการที่จะดํารงชีวิตอยู หรือเพ่ือสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น การจูงใจอาจเกิดสภาพแวดลอมภายนอก
เปนสิ่งเรา หรืออาจเกิดจากความตองการและแรงขับภายในตัวบุคคลได หรือเกิดจากส่ิงเราทั้ง
ภายนอกและภายในรวมกัน 
 

 
ภาพประกอบ 23 ตัวอยางการจูงใจ 

 
 ตัวอยางการจูงใจเกิดจากความตองการ หรือแรงขับภายในตัวบุคคล เชน นาย ก. หิวขาว 
เขาเดินไปยังโรงอาหารซ้ือขามารับประทาน จะเห็นไดวา นายโก เกิดความหิว (แรงขับ หรือ drive) 
กระตุนเพราะรางกายเกิดความตองการ (Need) อาหาร ดังน้ัน นายโก จึงตองแสดงพฤติกรรม คือ 
เดินไปซ้ือขาวที่โรงอาหาร สิ่งที่เขามุงหมายในที่นี้ คือ ขาว จึงเปนเปาหมายที่จะชวยลดความหิวหรือ
แรงขับใหลดลง หรือหมดไป เราอาจเขียนเปนไดอะแกรมงาย ๆ ดังนี้ 
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 สิ่งกระตุนใหเกิดพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทางเราเรียก แรงจูงใจ(Motive) จาก
ตัวอยางขางบน ความหิวเปนแรงจูงใจ ขาวเปนเปาหมาย ดังน้ัน เราอาจเขียนไดอะแกรมใหมของ
การเกิดการจูงใจไดดังนี้ 
 การจูงใจเกิดขึ้นจากแรงผลักดัน เชน ความตองการ เม่ือเกิดความตองการก็ตองพยายาม
ตอสูด้ินรนทําใหเกิดพฤติกรรมที่จะชวยใหเราถึงจุดหมาย แลวความตองการก็จะลดลง เม่ือไดรับการ
ตอบสนองตอไปก็จะเกิดความตองการอยางอ่ืน ๆ ตามมาอีก วนเวียนเชนน้ีตลอดไป 
 การจูงใจนั้นจะตองประกอบดวย 
 1. ภาวะที่อินทรียถูกเรา (Motivating States) 
 2. พฤติกรรมที่ถูกเราดวยเหตุจูงใจ (Motivating Behavior) 
 3. ภาวะอินทรียเกิดความสมปรารถนา (Satisfaction) หรือทําใหสภาพการเราลดลงสู
สภาพปกติ 
 สรุปทั้งความตองการ แรงขับ และแรงจูงใจ เม่ือปรากฏในตัวบุคคลก็จะเกิดองคประกอบ
พ้ืนฐานอยางนอย 2 ประการ คือ สภาวะของความไมสมดุล อันเปนองคประกอบภายในกับเปาหมาย
ภายนอก (goal) ซึ่งเม่ือประกอบเขาดวยกันจะทําใหเกิดภาวะการจูงใจ (Motivation) ขึ้น 
ถาตองการดูวาใครมีการจูงใจอยางไรนั้น ตองดูที่พฤติกรรมเพราะพฤติกรรมยอมสังเกตได เราทุกคน
รูจักจูงใจผูอ่ืนและถูกผูอ่ืนจูงใจมาแลว เชน เม่ือทานพูดวา “ อาหารที่ฟวเจอรอรอย เราไปรับประทาน
กันไหม ” ถาเพ่ือนตกลงตามที่ทานชวนแสดงวาทานจูงใจเขาสําเร็จแลว และเมื่อรับประทานเสร็จ
เพ่ือนชวนวา “ ภาพยนตรเร่ืองจดหมายรักดีนะเราไปดูกันไหม ” และถาทานตกลงไปดูหนังกับเพ่ือน
ก็แสดงวาทานถูกเพ่ือนจูงใจสําเร็จแลว 
 การศึกษาเรื่องการจูงใจจะไมสมบูรณ ถาเราไมไดกลาวถึงเรื่องของสิ่งจูงใจ สิ่งลอใจ คําวา
สิ่งจูงใจ (Incentive) เปนองคประกอบที่อยูภายนอก อาจเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได 
สิ่งจูงใจเปนตัวกําหนดทิศทางของพฤติกรรม กลาวคือ พฤติกรรมที่ไดรับการจูงใจอาจเปนการกระทํา
เพ่ือมุงเขาหา หรือหนีออกหางจากส่ิงจูงใจนั้นก็ได ดังน้ัน ถาเปนสิ่งที่คนเราอยากได หรืออยากเขา
ใกล เรียกวา สิ่งจูงใจทางบวก (Positive Incentive) เชน อาหาร ปริญญาบัตร คําสรรเสริญ เปนตน 
สิ่งที่คนเราไมตองการหรืออยากหลีกเลี่ยง เรียกวา สิ่งจูงใจทางลบ (Negative Incentive) ไดแก 
อาหารที่เราไมชอบ เสียงหนวกหู อากาศเสีย คํากลาวหา การลงโทษ 
 
5. ทฤษฏีการรับรู 
 กระบวนการรับรูซึ่งบุคคลไดรับจากส่ิงรอบตัวแลวสงผานไปยังสมอง และเกิดการ
ตีความหมายของการรูสึกสัมผัสที่ไดรับจากสิ่งใดสิ่งหน่ึงและแปลความหมายเปนความเขาใจในสารที่
แตกตางกันได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความรูพ้ืนฐานและประสบการณเดิมของบุคคลน้ัน ดวยตลอดจน สังคม 
ความเชื่อ เจตนคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป จึงมรผลทํา
ใหการรับรูและตีความหมายแตกตางกันออกไป นอกจากนั้นแสงและสีก็มีอิทธิพลตอการรับรูของ
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มนุษยดวย ในการศึกษาทฤษฎีการรับรูในบทนี้จะชวยนักออกแบบมีความรูและความเขาใจ
แนวความคิดในการออกแบบใหสื่อความหมายไดอยางสอดคลองกับความสามารถในการรับรูของ
กลุมเปาหมาย ซึ่งทฤษฎีการรับรูที่นักออกแบบตองศึกษาสามารถแบงเปน 2 กลุมหลัก คือ 1 ทฤษฎี
การรับรูภาพดวยการรูสึก 1.(Sensual Theories Of Visual Communication) 2.ทฤษฎีการรับรูภาพ
(perception Theories of Visual Communication)ทั้งสองทฤษฎีมีความแตกตางกัน แตทั้งสอง
ทฤษฎีมีความเชื่อมโยงกันและมีสวนชวยอธิบายถึงส่ิงตาง ๆ ที่ปรากฏตอสายตาเราแลวไมอาจ
อธิบายวาทําไมเราจึงรูสึกในสิ่งนั้น แตกตางกันออกไปทฤษฎีในการรับรูของกลุมเปาหมายรวมกับ
ทฤษฎีการออกแบบกราฟกเพ่ือใหการออกแบบกราฟอิกส่ือความหมายบรรลุวัตถุประสงคไดมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทฤษฎีการรับรูภาพดวยการรูสึก (Sensual Theories Of Visual Communication) 
การรับรูภาพดวยความรูสึกเปนสวนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีสิ่งเราตางๆ ที่อยูรอบตัวเราที่ไดเขามา 
กระทบตัวเราจนเกิดเปนการรับรูไดโดยปราศจากการวิเคราะหขอมูล เน่ืองจากมนุษยเราสามารับรูได
โดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การไดยินเสียง การไดกลิ่น การไดสัมผัส และการได
รส สงผานไปยังสมอง และเกิดเปนการรับรูดวยการรูสึกถึงสิ่งตางๆ ซึ่งการรับรูดวยการรูสึกเชนน้ีไม
จําเปนที่จะตองอาศัยความรูและการเขาใจในการตีความหมายก็สามารถรับรูและเขาใจได 
 ทฤษฎีการรับรูดวยการรูสึกประกอบไปดวย 3 ทฤษฎีหลักดังตอไปน้ี คือ 1) ทฤษฎีเกส
ตอลต (Gestalt) 2) ทฤษฎีการจัดโครงสราง (Constructivism) และ 3) ทฤษฎีเชื่อมโยงความสัมพันธ
(Ecological) ทั้งสามทฤษฏีนี้ชวยอธิบายใหเราเขาใจในการรับรูภาพดวยการรูสึกในงานกราฟกได
อยางชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

ทฤษฏีการรับรูและการเขาใจภาพ (Perception Theories of Visual Communication) 
การรับรูภาพ ในที่นี้หมายถึง การมองเห็นและรับรูสิ่งที่เกิดขึ้นอยูทุกวันในชีวิตประจําวันของเราดวย
ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งตาง ๆ การรับรูและสวนหนึ่งของการเรียนรูสิ่งใหม ถา
เราสามารถจดจําส่ิงน้ัน ๆ ไดจะชวยใหการเรียนรูสิ่งใหม ถาเราสามารถจดจําส่ิงน้ัน ๆ ไดจะชวยให
การเรียนรูของเรากาวหนาเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเราเขาใจและสามารถรับรูไดดวยการรูสึกไดจะชวยใหเรา
สามารถเลือกใชถายเพ่ือสื่อความหมายไดดียิ่งขึ้น  ทฤษฏีการรับรูภาพแบงออกไดเปน 2 สวนหลัก 
ดังนี้ คือ 1. ทฤษฏีการศึกษาภาพสัญลักษณ (Semiotics)และ 2. ทฤษฏีการเขาใจภาพ(Cognitive) 

ทฤษฎีการรับรู(Perception Theory) การรับรูเปนพ้ืนฐานการเรียนรูที่สําคัญของบุคคล 
เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆจะขึ้นอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของตนและความสามารถ
ในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆดังน้ันการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยูกับปจจัยการรับรู
และสิ่งเราที่มีประสิทธิภาพซ่ึงปจจัยการรับรูประกอบดวยประสาทสัมผัส และปจจัยทางจิตคือ ความรู
เดิมความตองการ และเจตคติ เปนตน การรับรูจะประกอบดวยกระบวนการสามดานคือการรับสัมผัส
การแปลความหมายและอารมณ 
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  หลักการรับรูสําหรับการศึกษา 
 1.  การรับรูจะพัฒนาตามวัยและความสามารถที่จะรับรูสิ่งภายนอกอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 2. การรับรูโดยการเห็นจะกอใหเกิดความเขาใจดีกวา การไดยินและประสาทสัมผัสอ่ืนๆ
ดังนั้นการเรียนรูโดยผานประสาทสัมผัสไดมากจะกอนใหเกิดความเขาใจที่สมบูรณยิ่งขึ้น  
 3.  ลักษณะและวิธีการรับรูของแตละคน จะแตกตางกันตามพื้นฐานของบุคลิกภาพและจะ
แสดงออกตามที่ไดรับรูและทรรศนะของเขา 
 4.  การเขาใจผูเรียนทั้งในดานคุณลักษณะและสภาพแวดลอมจะเปนผลดีตอการจัด 
การเรียนการสอน 
 พัชราภา เขียวขํา (2546: 30-31) เปนทฤษฎีทางดานจิตวิทยาที่เชื่อวาคนเรามีการรับรู
ตางกัน  การที่ไมยอมรับถึงความแตกตางในเร่ืองการรับรูของแตละบุคคลจะสงผลถึงความลมเหลว
ทางการสื่อสารได  การรับรูจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสาร  ทัศนคติ  และความคาดหวังของ
ผูสื่อสาร  การรับรูยังเปนกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตอส่ิงเรา  เปนกระบวนการเลือกรับสาร  
จัดสารเขาดวยกันและตีความสารที่ไดรับตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง  
 พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย  และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2534) ไดกลาวถึง
กระบวนการรับรูไวดังนี้    
 โดยทั่วไปการรับรู เปนกระบวนการที่ เ กิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจและมักเกิดตาม
ประสบการณและการสั่งสมทางสังคม คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดหมดแต
จะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทาน้ัน  แตละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวตางกัน  ฉะนั้นเม่ือ
ไดรับสารเดียวกันผูรับสารสองคน  อาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน  โดยทั่วไปการรับรู
ที่แตกตางกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter)  บางอยาง   คือ 

 1.  แรงหลักดันหรือแรงจูงใจ  (Motives)  เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและไดยินในสิ่ง
ที่เราตองการไดยินเพื่อสนองความตองการของตนเอง 
 2.  ประสบการณเดิม (Past  Experience)  คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมตางกัน
ถูกเลี้ยงดูดวยวิธีตางกันและคบสมาคมกับคนตางกัน 
 3.  กรอบอางอิง  (Frame  of  Reference)  ซึ่งเกิดจากการส่ังสมอบรมทางครอบครัวและ
สังคม  ฉะนั้นคนที่มาจากตางครอบครัว  สถานภาพทางสังคมตางกัน  นับถือศาสนาตางกัน  จึงมี
การรับรูในเรื่องตาง ๆ  ตางกัน 
 4.  สิ่งแวดลอม  คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน  เชน  อุณหภูมิ  บรรยากาศ  สถานที่  
ฯลฯ  จะเปดรับขาวสารและตีความขาวสารที่ไดรับตางกัน 
 5.  สภาวะจิตใจและอารมณ  ไดแก  ความโกรธ  ความกลัว  ฯลฯ  ตัวอยางเชน  เรามัก
มองปญหาของตนเองเปนปญหาใหญ  เปนตน 
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 กลาวโดยสรุป  การรับรูของบุคคลเปนผลมาจากสภาพรางกายหรือความสามารถทาง
กายภาพของบุคคล  (Individual  Biology  or  Physical Ability)  การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม  
(Cultural  Training)  และลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล  (Personal  Psychology)  นั่นเอง 

 
6.  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
 สุภณิดา ปุสุรินทรคํา (2555) บันทึกไววา ทัศนคติและพฤติกรรมของคน เปนเร่ืองที่
นักจิตวิทยาไดใหความสําคัญ และทําการศึกษาพบวาเปนสิ่งที่มีความสัมพันธ และสงผลตอกัน การที่
คนมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดนั้น เกิดจากการปฏิสัมพันธ
กับส่ิงแวดลอมภายนอก และส่ิงกระตุนจูงใจตางๆ ซึ่งผูเขียนจะเสนอถึงแนวคิดเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ความหมายของทัศนคติและพฤติกรรม 
 2. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรม 
 3. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 
 6.1 ความหมายของทัศนคติและพฤติกรรม 
 สุรางค โควตระกูล (2541: 366-367) ใหความหมายของทัศนคติวาเปนอัชฌาศัย 
(Disposition) หรือ เปนแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสนองตอบตอส่ิงแวดลอมหรือ สิ่งเรา ซึ่ง
อาจจะเปนไปได ทั้งคน วัตถุ สิ่งของ หรือความคิด ทัศนคติอาจเปน บวก หรือลบ ถาบุคคลมีทัศนคติ
บวกตอส่ิงใด ก็จะมี พฤติกรรมที่จะเผชิญตอสิ่งน้ัน ถามีทัศนคติ ลบก็จะหลีกเลี่ยง ทัศนคติเปนสิ่งที่
เรียนรู และเปนการแสดงออก ของคานิยมและความเชื่อ ของบุคคล ซึ่งไดสรุปลักษณะของทัศนคติ 
ไวดังนี้ 
 1.  ทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรู 
 2.  ทัศนคติเปนแรงจูงใจที่จะทําใหบุคคลกลาเผชิญกับส่ิงเราหรือหลีกเลี่ยง ดังน้ันทัศนคติ 
จึงมีทั้งบวกและลบ 
 3.  ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 อยาง คือ องคประกอบเชิงความรูสึก อารมณ
(Affective Component) องคประกอบเชิงปญญาหรือการรูคิด (Cognitive Component) องคประกอบ
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Component) 
 4.  ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไดงาย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจเปลี่ยนแปลงจากบวกเปนลบ
หรือจากลบเปน บวก ซึ่งบางครั้งเรียกวา การเปลี่ยนแปลงทิศทางของทัศนคติ หรืออาจจะ
เปลี่ยนแปลงความเขมขน (Intensity) หรือความมากนอย ทัศนคติบางอยางอาจจะ หยุดเลิกเลยก็ได 
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 5.  ทัศนคติเปลี่ยนแปรตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกเน่ืองจากชุมชนหรือ
สังคมหนึ่งๆ อาจจะเปนคานิยมที่เปนอุดมการณพิเศษเฉพาะ ดังน้ันคานิยมเหลาน้ี จะมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติ ของบุคคลที่เปนสมาชิก ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนทัศนคติ จะตองเปลี่ยนคานิยม 
 6.  สังคมประกิต (Socialization) มีความสําคัญตอพัฒนาการทัศนคติตอเด็ก โดยเฉพาะ
ทัศนคติตอ ความคิด และหลักการที่เปนนามธรรม เชน อุดมคติ ทัศนคติตอเสรีภาพในการพูด การ
เขียน เด็กที่มาจาก ครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมสูง จะมีทัศนคติบวกสูงสุด 
 ความหมายของพฤติกรรม พฤติกรรมเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกับการเรียนรู อาจกลาวไดวา
คือผลจาก การเรียนรู ดังนั้น จึงอธิบายพฤติกรรมในมิติของการเรียนรู ไดดังนี้ 

 
 ความหมายของพฤติกรรมและการเรียนรู 
 การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเปนผลของปฏิกิริยาตอบสนองที่มีตอส่ิงเรา 
ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร อันเปนผลจากประสบการณ การเปลี่ยนแปลงนี้ จะเปน
การเปลี่ยนทาง อวัยวะ ทางสติปญญา ทางสังคม หรือทางอารมณก็ไดและการเรียนรู นั้นเกิดไดโดย
ไมเลือกเวลาและสถานที่ จะมีการสอนหรือไมมีการสอนก็ได ซึ่งการเรียนรู มีความหมายลึกซ้ึง
มากกวาการส่ังสอน บอกเลาใหเขาใจ และจําไดเทาน้ัน ไมใชเร่ืองของการทําตามแบบ ไมไดมี
ความหมายแตเพียงการเรียนวิชาตางๆ เทาน้ัน แตหมายคลุมถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปน
ผลมาจากการสังเกต พิจารณา ไตรตรอง แกปญหาทั้งปวง และไมชี้ชัดวาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไป
ในทางที่สังคมยอมรับเทาน้ัน 

 
 องคประกอบของพฤติกรรม (Element of Behaviors) 
 ลี เจ. ครอนบาค (Lee J. Cronbach. 1954: 45-51) ไดสรุปหลักการ และแนวความคิด
เก่ียวกับการเกิด พฤติกรรมของคน เรา วาในการเรียนรู หรือการแกปญหาใดๆ จะตองประกอบดวย 
องคประกอบสําคัญ 7 สวน ดังนี้ 
 1.  สถานการณ (Situation) เปนสภาพรอบตัวหลายๆอยางที่เหมาะสมในการมีพฤติกรรม 
โตตอบ หมายถึง สิ่งที่จะเอ้ืออํานวยใหเกิดพฤติกรรม หรือเกิดการเรียนรู อาจเปนบุคคล วัตถุหรือ
สิ่งของก็ไดหมายถึง สิ่งแวดลอมผูเรียน 
 2.  ลักษณะประจําตัวของบุคคล (Personal Characteristics) คือคุณลักษณะของผูเรียน 
(Characteristics of the Person) ที่จะทําใหเกิดการเรียนรู หมายถึง ความพรอม สมรรถวิสัย ความ
ถนัด ความสนใจ ประสบการณเดิม เจตคติ ความสามารถทางสมอง วุฒิภาวะทั้งทางกาย สติปญญา 
ซึ่งเปนตัวกําหนดขอบเขตของการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนอง (Responses) 
 3.  จุดมุงหมาย หรือเปาหมาย (Goal) เปนการกําหนดทิศทางในการกระทําวาตองการไปสู
จุดใด มีจุดมุงหมายอยูที่สิ่งใด เปนความตองการของผูเรียน 
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 4.  การแปลความหมาย (Interpretation) การวางแผน การคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นเปนขั้น
การวางแผน จะแสดงพฤติกรรมหรือที่จะกระทําตอไป การแปลความหมายของคนเราจะแตกตางกัน
ไปเพราะ แตละคนมีประสบการณ สังกัป และความจําตางกัน 
 5.  การลงมือกระทํา หรือการตอบสนอง (Action) การกระทําตามที่วิธีการที่คาดวาจะให ผล
สมดังความมุงหมาย กลาวคือ หลังจากที่บุคคลแปลความหมายของสถานการณแลว เขาจะเริ่ม
ปฏิบัติตามที่เขาคิด วาจะเปนทางไปสูเปาหมาย ดวยคิดวาจะไดรับความพอใจ ลงมือกระทําหรือ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองตามแผนที่วางไว เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดไว เปนขั้นตอนของ
การกระทําที่จะทดลองพิสูจนในสิ่งที่เขาคาดหวังไว 
 6.  การพิจารณาผลการกระทํา (Consequence) ผลที่ติดตามมา ผลจากการปฏิบัติ ผลที่
ไดรับน้ันเปนผล ที่เกิดจากบุคคลแสดงพฤติกรรมไปแลว คือหลังจากแสดงพฤติกรรมไปแลว บุคคล 
ก็จะวัดผลที่เกิดขึ้นจาก การกระทําวาไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม ผลของการปฏิบัติเปนสิ่งที่ยืนยัน
ความถูกตองของการแปลความ หมาย การที่ผูเรียนรูผลการกระทําจะทําใหมีรงจูงใจ ในการเรียนรู 
ถาผลตอบสนองตรงกับเปาหมายท่ีวางไว ก็จะมีกําลังใจและรับไวเปนหลักการยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
ตอไป 
 7.  ปฏิกิริยาตอบสนองตอความผิดหวัง หรือลมเหลว (Reaction on Disappointing) หรือ 
Reaction to Thwarting คือ ถาการกระทําไดผลบรรลุตามเปาหมาย พฤติกรรมน้ัน ก็สิ้นสุดลง ถา
หากผลที่ติดตาม ไดรับความพอใจหรือพฤติกรรมน้ันแกปญหาไดก็ยุติ แตถาเกิดความผิดหวังหรือ
ลมเหลว อาจเกิดปฏิกิริยาออกมา ได 2 ลักษณะ คือ 
  7.1 ปรับปรุงแกไข (Adaptive) หรือการด้ือร้ัน (Non –Adaptive) 
  7.2 ใชกลวิธานปองกันตัว (Defense Machanism) 

 
 6.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม 
 นักจิตวิทยาไดทําการศึกษาพบวาทัศนคติและพฤติกรรมมีความสัมพันธกัน จึงสามารถ
พยากรณพฤติกรรม จากทัศนคติ ไวดังนี้ 
  
 ความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม 
 จิรวัฒน วงศสวัสดิวัฒน (2536: 133) กลาวถึง ความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม 
ไววา พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกที่สามารถสังเกตเห็นได มักสันนิษฐานกันวา พฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดง ออกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้น สวนใหญถูกกําหนดโดยทัศนคติของบุคคล ที่มีตอส่ิงนั้น 
 ทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการเรียนรูและพรอมที่จะตอบสนองตอส่ิงน้ันในลักษณะชอบ
หรือ ไมชอบที่ คอนขางจะคงที่ ซึ่งแสดงถึงความเกี่ยวโยงอยางแนนแฟนระหวางทัศนคติและ
พฤติกรรม ดวยเหตุนี้เองการ ศึกษาในระยะตนๆจึงเชื่อวา ถาสามารถศึกษาและทราบทัศนคติของ
บุคคลตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง จะสามารถ อธิบายหรือทํานายพฤติกรรมได แตความจริงไมเปน เชนนั้น 
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เพราะผลงานวิ จัยที่ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ ระหวางสองตัวแปรนี้ สวนใหญพบวา มี
ความสัมพันธต่ํา ฟทบิน และคณะ (Fishbein; et al. 1971) เชื่อวา พฤติกรรมของ มนุษยจะบงชี้ได
จากเจตจํานงที่จะกระทํา (Intention) มากกวา แมวาทัศนคติของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง จะสัมพันธกับ
พฤติกรรมรวมที่มีตอส่ิงนั้น ทรานดิส (Triandis. 1971) กลาววา ทัศนคติเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอ 
ที่จะทํานายพฤติกรรมของบุคคลได ยังมีสิ่งอ่ืนที่จะบังคับใหบุคคลแสดงอยางอ่ืน ที่ไมสอดคลองกับ
ทัศนคติ และทรานดิส (Triandis) ไดเสนอตัวแปร 4 ตัว เพื่อทํานายพฤติกรรม ดังน้ี คือ ทัศนคติ 
ปทัสถานทางสังคม นิสัย และความคาดหวังผลที่จะเกิดตามมา และเชื่อวาเม่ือศึกษาทั้งส่ีตัวแปรจะ
พบวา ทัศนคติและพฤติกรรมมี ความสัมพันธที่แนนอนพอที่จะเชื่อถือไดระดับหน่ึง 

 
 การพยากรณพฤติกรรมจากทัศนคติ 
 ตัวแปรที่เชื่อวาเม่ือใชรวมกับตัวแปรทัศนคติ จะสามารถพยากรณพฤติกรรมไดดี ขึ้น ตัว
แปรเหลาน้ัน ไดแก 
 1.  การรับรูสิ่งที่จะเกิดตามมาภายหลังการแสดงพฤติกรรมน้ันๆ นั่นคือ สิ่งที่บุคคลคาดหวัง
นาจะเกิดขึ้น หากบุคคลน้ันไดแสดงพฤติกรรมดังกลาว เชน การท่ีบุคคลไปโบสถ จะกอใหเกิดความ
สงบทางใจ และ มีความพึงพอใจในผลการกระทํา 
 2.  การประเมินพฤติกรรม นั่นคือ บุคคลมีความรูสึก หรือประเมินพฤติกรรมนั้นๆ อยางไร 
 3.  การพิจารณาเหตุการณพิเศษท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาที่จะแสดงพฤติกรรมน้ัน เชน หิมะตก
หนักในวันเสาร อาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่จะไปวัดในเชาวันอาทิตย (จิรวัฒน วงศสวัสดิวัฒน. 
2536: 147) 

 
 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไดมีการอภิปราย และทําการศึกษามาแลวนับศตวรรษ 
นักจิตวิทยา และนักการศึกษาตางไดเห็นความสําคัญและใหความสนใจศึกษา เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปนผลกระทบที่เปนไป ไดจากการเรียนรูและเปนองคประกอบสําคัญเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษาและการเรียนรูของคน ซึ่งได สรุปถึงทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ ไวดังนี้ 
 การศึกษาถึงทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ ซึ่งสามารถจําแนกได 4 ทฤษฎี ดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีความสอดคลอง (Consistency Theories) 

  ทฤษฎีนี้ มีสมมุติฐานเบื้องตนวาเปนความตองการของบุคคลในความสอดคลอง เปน
ความสอดคลอง ระหวางทัศนคติ เปนความสอดคลองระหวางพฤติกรรม และระหวางทัศนคติและ
พฤติกรรม ซึ่งทฤษฎีความ สอดคลองในยุคแรกนั้น เรียกวา ทฤษฎีความสมดุล (Balance Theory) 
ซึ่งมีจุดเนนที่ความสัมพันธ ระหวาง บุคคลท่ีรับรู บุคคลอ่ืน และเรื่องราวหรือวัตถุ จากน้ันไดพัฒนา
เปนทฤษฎีความสอดคลองที่เก่ียวของ กับอารมณ ความรูสึกและการรูคิด (Affective – Cognitive 
Consistency Theory) ที่มีการตรวจสอบ ความสัมพันธระหวางทัศนคติและความเชื่อ (believes) ซึ่ง
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ไดกลาววาการส่ือสารที่สามารถจูงใจนั้น จะทําใหเปลี่ยนองคประกอบดานอารมณและความรูสึก และ
ระบบทัศนคติโดยเปลี่ยนองคประกอบทาง การรูคิดของทัศนคติ 
 2.  ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theories) 
  ทฤษฎีนี้ไดใหความสําคัญกับคุณลักษณะของการกระตุนของสถานการณในการ
ติดตอสื่อสาร ซึ่งทัศนคติ จะเปลี่ยนแปลงไดนั้นเกิดจากการเขาแทนที่ดวยความตั้งใจหรือเจตนา 
ความเขาใจและการยอมรับของบุคคล ในเรื่องราวตางๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปนผลจาก
การเรียนรู เชนดังผลลัพธของประสบการณที่ ผานมาตอส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของ 
 3.  ทฤษฎีการตัดสินใจทางสังคม (Social Judgement Theories) 
  ทฤษฎีนี้ มีจุดเนนในการศึกษาวา ทัศนคติของคนจะชวยสงเสริมการตัดสินใจหรือ
เรียกวาการมีอิทธิพลตอกัน นั่นเอง โดยทฤษฎีการตัดสินใจทางสังคม ไดทํานายการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนวาทัศนคติของคนที่มี อยู ณ ปจจุบันจะชวยสงเสริมใหมีการตัดสินใจในการมีบทบาท
หนาที่ของทัศนคติใหมในอนาคต 
 4.  ทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติตามหนาที่ (Functional Theories) 
  ทฤษฎีนี้ มีคําถามพื้นฐานเกี่ยวกับทัศนคติที่ไดตระหนักถึงจุดมุงหมาย เชน หนาที่อะไร
ที่สงเสริม ทัศนคติ เปนการทําความเขาใจในจุดมุงหมายของทัศนคติวาเปนการจําแนกคุณลักษณะ
ของ ทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติ ตามหนาที่ ซึ่งเหตุผลของการมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงเปนเรื่องสวน 
บุคคลและมีความสัมพันธกับหนาที่ สวนบุคคลของทัศนคติ ไดแก หนาที่ซึ่งถือผลประโยชนเปน 
สําคัญ (Utilitarian Function) หนาที่ของ ความรู (Knowledge Function) หนาที่ ในการปองกันดาน
อัตตา (Ego – Defensive Function) และหนาที่ในการแสดงออก ซึ่งคุณคา (Value – Expressive 
Function) 

 
 6.4 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน มีนักจิตวิทยาไดทําการศึกษา และสรุปคุณลักษณะ 
รูปแบบ และทฤษฎี ที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไวดังนี้ 
 1. คุณลักษณะในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

  หลักการสําคัญของการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมมนุษยสามารถวัดการดัดแปลงของ
พฤติกรรมผานการใชกระบวนการ ที่ทําซํ้าได สวนขอจํากัดของ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไมมีใครรู
มากนักในเรื่องน้ี แตมีความ แนนอนในหลักการที่จะชวยเหลือในโครงราง ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 
  อยางแรก พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจะตองสามารถใหคําจํากัดความได สามารถทําให
ชัดเจน หรืออธิบายได และเปนกรณีที่สามารถสืบสวนไดในเชิงประจักษ อยางที่สอง ความถี่ 
ระยะหาง และคุณลักษณะอื่นๆ ของพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตองสามารถวัดได ดังน้ัน
ความสามารถ ในการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมที่เชื่อถือไดจึงมีความสําคัญมากในโปรแกรม
การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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  ในทายที่สุด กระบวนการที่เคยใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะตองสามารถทําซํ้าได
โดยผูอ่ืน ความสามารถในการทําซํ้าน้ันอาจจะบรรลุผลผานวิธีการเชนการบรรยายดวยวาจา การ
สาธิต หรือการฝกอบรมเปน รายบุคคล อยางไรก็ดีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีความ
เชื่อม่ัน ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะ การไมเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตัวกลางที่
ขัดแยง ตอส่ิงที่อยูภายนอกพิสัยของการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมเชนการกําหนดไวในที่นี้ 
 2.  รูปแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Models) 

  รูปแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในมิติดานสุขภาพ ไวดังนี้ 
  2.1  ปจจัยที่สงผลตอรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
   รูปแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เปนหน่ึงในการพัฒนาทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่การเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมขึ้นอยูกับปจจัยทั้ง หา ดังนี้ 

   1) Perceived Severity: เปนความเชื่อท่ีวาปญหาสุขภาพเปนเรื่องนาวิตก 
   2) Perceived Threat: เปนความเชื่อท่ีวาบุคคลหนึ่งไดมีจิตใจหวั่นไหวกับปญหา 
   3) Perceived Benefit: เปนความเชื่อท่ีวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจะ

ชวยลดภาวะคุกคาม/อาการนากลัวลงได 
   4) Perceived Barriers: การรับรูตออุปสรรคหรือส่ิงขัดขวางในการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมของบุคคล 
   5) Self Efficacy: ความเช่ือที่วา บุคคลหน่ึงมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆได 
  2.2  ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ (Stages of 
Change or Transtheoretical Model) ดังนี้ 
   ขั้นของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกรอบแนวคิดในการอธิบายวา พฤติกรรม ที่
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดอยางไร ตามลําดับขึ้นทั้งหาของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
   2.2.1 Precontemplation (ขั้นกอนการไตรตรองพิจารณา): การไมไดคิดเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม 
   2.2.2 Contemplation (ขั้นการไตรตรองพิจารณา): การคิดเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันใกล 
   2.2.3 Decision (ขั้นการตกลงใจ): การวางแผนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
   2.2.4 Action (ขั้นปฏิบัติ): การนําแผนนั้นไปปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
   2.2.5 Maintenance (ขั้นการดําเนินตอไป/รักษาไว): การทําใหพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงนั้นยังคงอยูและดําเนินตอไป 

   The Tran theoretical Model มีมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วาเปน
กระบวนการที่แตละ บุคคลจะมีขั้นตอนที่หลากหลายของความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนของ
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การเปลี่ยนแปลงโมเดล ไมได เปนเสนตรง บุคคลสามารถเขาและออกไดในหลายจุด และบุคคลก็
สามารถทําซํ้าในแตละขั้นตอนได ในบางเวลา 
  2.3  ทฤษฎีสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive Theory) ที่เก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 เบนดูรา (Washington State Department of Health. 2004; citing Bandura.  1977) ได
เสนอทฤษฎีสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive Theory) โดยมีจุดมุงหมายวาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเปนผลมา จากส่ิงแวดลอม ปจจัยสวนบุคคล และการเกิดพฤติกรรม นั้นขึ้นเอง 
 ทฤษฎีนี้ไดอธิบายถึงกระบวนการทางการศึกษาเปนการสราง ซึ่งการสรางนั้นเปนการ
นําไปสู การปฏิบัติในการศึกษาดานสุขภาพ ดังนี้ 
 1.  Reinforcement: การใหแรงจูงใจอาจมีแตเชิงบวก หรือเชิงลบ ที่เปนผลตามมาคือ
พฤติกรรม 
 2.  Behavior capability (ประสิทธิภาพของพฤติกรรม): ในการเปลี่ยนสถานที่ บุคคลตอง
เรียนรูวาอะไรที่ตองทําในการเปลี่ยนแปลงและจะทํามันไดอยางไร 
 3.  Expectancies (สิ่งที่คาดหมาย): คุณคาของผลลัพธของความคาดหมาย ถาผลลัพธนั้น
มีความสําคัญกับบุคคล พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจะใหผลลัพธคลายกับส่ิงที่ปรากฏ 
 4.  Self Efficacy: ความเชื่อวาบุคคลมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลอ่ืนสําเร็จได ประสิทธิภาพในตนเองมีความเชื่อมโยงกับการสราง (Construct) ของอีกคนหน่ึงที่
เรียกวา“ Outcome Expectations “ ที่เปนผลประโยชนของความคาดหมายของบุคคลที่ไดรับจาก
การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน 
 5.  Reciprocal Determinism (ทฤษฎีที่วาดวยขอเท็จจริงซ่ึงกันและกัน): สัมพันธภาพเปน
ลักษณะเปนพลวัตระหวางสวนบุคคลกับส่ิงแวดลอม 
 
7. ทฤษฎีการจดจํา 
 เทคนิคชวยความจําที่ใชกันอยูมีทั้งหมด 6 วิธี คือ 
  1. การสรางเสียงสัมผัส 
 2. การสรางคําเพ่ือชวยความจําจากอักษรตัวแรกของแตละคํา 
 3. การสรางประโยคที่มีความหมายจากอักษรตัวแรกของกลุมของที่จะจํา 
 4. วิธี Peg word 
 5. วิธีโลไซ (Loci) 
 6. วิธี Keyword  
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 1.  การสรางเสียงสัมผัส เปนวิธีที่ใชไดผลดีมาก และส่ิงที่จดจําจะอยูในความทรงจําเปน
เวลานาน บทเรียนภาษาไทยมีผูคิดแตงกลอนที่มีสัมผัสและมีความหมายเพ่ือใหจําไดงาย เชน การจํา
การันใชไมมวนและคําที่ขึ้นตนดวย " บัน " 
 2.  การสรางคําเพ่ือชวยความจําจากอักษรตัวแรกของแตละคํา การสรางคําเพ่ือชวย
ความจําวิธีนี้ทําไดโดยการนําอักษรตัวแรกของแตละคําที่จะตองการจํามาเนนคําใหมที่มีความหมาย 
เชน การจําชื่อทะเลสาปที่ใหญทั้งหาของอเมริกาเหนือสรางคําวา Homes ซึ่งหมายถึงทะเลสาป 
Huron, Ontario, Michigan, Eric, Superior ตามลําดับการทองจําทิศทั้ง 8 ก็มีผูคิดวา ควรจะทองจํา 
"อุ-อิ-บุ-อา-ทัก-หอ-ประ-พา" เริ่มจากทิศเหนือแลววนขวาตามลําดับ 
 3.  การสรางประโยคที่ความหมายชวยความจํา (Acrostic) ตัวอยางการใชประโยคที่มี
ความหมายสรางจากอักษรตัวแรกของการจําชื่อ 9 จังหวัดที่อยูในภาคเหนือของประเทศไทยวา "ชิด
ชัยมิลังเลเพียงพบอนงค" ซึ่งศาสตราจารยสมุน อมรวิวัฒน ไดคิดขึ้น ถาถอดคําออกมาจะเปนชื่อ
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปางแพร พะเยา อุตรดิตถ นาน 
 4.  วิธี Peg word เปนวิธีที่มีประโยชนสําหรับการทองจํารายชื่อ สิ่งของหลาย ๆ อยางที่
จะตองมีลําดับ 1, 2, 3…การใชจําเปนจะตองสราง Pegs ขึ้น และทองจําปกติ มักจะใชตัวเลขมีความ
สัมผัสกับสิ่งของใหมีเสียงสัมผัส(Rhyme)การใชก็ตองใชจินตนาการชวยในการจํา การไปซื้อของ
หลายอยางอาจจะใชวิธี Peg word ตัวอยางเชน ตองซื้อของ 7-8 อยาง อยางที่หน่ึง คือ สี อยางที่
สอง คือ ดอกกุหลาบ ฯลฯ ก็อาจจะใชจิตนาการวา Bun ลอยอยูบนปองสี เปนอยางที่ 1 และดอก
กุหลาบโผลออกมาที่รองเทา ประโยชนของวิธี Peg word ชวยความจํา เปนการชวยใหระลึกใหงาย 
และอาจจะระลึกไดงายทั้งลําดับปกติ คือจากหนาไปหลัง (Foreyard) หรือยอนจากหลังไปหนา 
(Backwards) 
 5.  วิธีโลไซ (Loci Method) วิธีโลไซนับวาเปนวิธีชวยความจําที่เกาแกที่สุด คําวา "Loci" 
แปลวา ตําแหนง แหลงที่มาของวิธีโลไซไมปรากฏแนชัด แตมีเรื่องนิยายเกี่ยวกับวิธีชวยความจําโล
ไซที่เลาตอ ๆ กันมาเปนเวลาหลายรอยปวิธีโลไซเนนหลักการจําโดยการสรางมโนภาพเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมที่ตองการจะจํา โดยใชสถานที่และตําแหนงเปนส่ิงเตือนความจํา (Memory Pegs) เร่ืองมี
อยูวาเม่ือราว 450 ป กอนคริสตกาล 
 วิธีชวยความจํา โลไซมักจะใชชวยความจําเก่ียวกับสถานที่ เชน หองตาง ๆ ในบาน อาคาร
ตาง ๆ ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย หรือรานคาตาง ๆ บนถนนก็ได กฎเกณฑพ้ืนฐานของวิธีชวย
ความจําโลไซมีดังตอไปน้ี 
 1. สถานที่หรือตําแหนงตาง ๆ ที่จะเลือกใชควรจะอยูใกลกัน 
 2. จํานวนสถานที่หรือตําแหนงที่จะใชควรจะเปนจํานวนไมเกิน 10 แหง 
 3. ควรกําหนดหมายเลขใหแตละสถานที่ตามลําดับตั้งแตหน่ึงไปจนถึงสถานที่สุดทาย และ
ควรจะสามารถระลึกไดทั้งหนาไปหลังและหลังไปหนา 
 4. สถานที่ใชควรจะเปนที่ ๆ คุนเคย และผูใชสามารถจะนึกภาพไดอยางชัดเจน ฉะนั้น
สถานที่ ๆ จะใชควรจะมาจากประสบการณ 
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 5. สถานที่จะใชเปนเคร่ืองชวยความจําโลไซ ควรจะมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นชัด ผูใช
ควรจะเนนส่ิงเดนของแตละสถานที่ 
 6. ผูใชจะตองสามารถที่จะสรางจินตนาการภาพของลักษณะเดิมของแตละสถานที่ได เปน
ตนวาเครื่องแตงหองมีลักษณะพิเศษอะไรบาง 
 ในการปฏิบัติ ผูที่ประสงคจะใชวิธีชวยความจําโลไซจะตองนํามาเปนส่ิงแรกคือ เลือกหา
สถานที่ซึ่งประกอบดวยสวนประกอบตามธรรมชาติ เชน บาน สิ่งแรกคือหองรับแขก หองอาหาร 
หองครัว เปนตน หลังจากนั้นก็นําสิ่งที่คนอยากจะจดจํา อาจจะเปนสิ่งของเหตุการณหรือความคิดก็
ได พยายามเช่ือมโยงสิ่งที่จะจํากับสถานที่หรือส่ิงของที่ไดใหหมายเลขไว และเมื่อจะระลึกถึงสิ่งที่
ตองการจําก็เร่ิมจากหมายเลข 1 เปนตนไป 
 วิธี Keyword วิธีชวยความจําที่เรียกวา Keyword เปนวิธีใหมที่สุด มีผูเร่ิมใช เม่ือป พ.ศ. 
2518 แอตคินสันหรือผูรวมงาน ขั้นตอนของวิธี Keyword มีเพียง 2 ขั้น คือ 
 1. พยายามแยกคําภาษาตางประเทศที่จะเรียน ซึ่งเวลาออกเสียงแลวคลายภาษาไทย นี้คือ 
Keyword  
 2. นึกถึงความหมายของคํา Keyword ในภาษาไทยแลว แลวมาหาคําสัมผัสของ
ความหมายของ Keyword ในภาษาไทยตามเสียงที่อานและความหมายของคําภาษาตางประเทศที่จะ
เรียน แมวิธีชวยความจําแบบ Keyword ใชการเรียนคําในภาษาตางประเทศเปนการเช่ือมโยงกับ
ความหมายของคํากับ Keyword โดยเสียง และเชื่อมโยงกับความหมายของคําในภาษาไทยไดโดย
การใชจินตนาการ ตัวอยางเชน คําภาษาอังกฤษ Potato แปลวา มันฝรั่ง อานวา โพเทโท คํา 
Keyword ใชคําวาโพหรือโพธิ์ ฉะน้ันอาจจะจําคํา "โพเทโท" โดยนึกวาดภาพคําวา โพธิ์ และมันฝรั่ง
ตามตา มีใบโพธิ์โผลขึ้นมาวิธี Keyword ชวยในการเรียนเรื่องอ่ืน ๆ เชน การจําชื่อเมืองหลวงตาง ๆ 
และความสําเร็จของบุคคลตาง ๆ นักจิตวิทยาไดทดลองวิจัยเก่ียวกับการใชวิธี Keyword ชวย
ความจําทั้งในโรงเรียนประถม มัธยม และมหาวิทยาลัยปรากฏวาไดผลดีทุกระดับ 
 
8. ทฤษฏีเกม 
 ทฤษฎีเกมจําเปนที่จะตองทราบลักษณะทั่วไปของเกมกอน ในเรื่องดังตอไปน้ีคือ ลักษณะ
ของเกมเวลาของการเลมเกมผลไดของการเลือกในเกม Zero-sum Game กับ Non-zero-sum Game 
รวมทั้ง Non-cooperative Game กับ Cooperative Game 
 ลักษณะของเกมสเกมสมีลักษณะ 5 อยางคือ 
 1. กติกา (rules) หมายถึง สิ่งที่ทําไดและทําไมไดในเกมส 
 2. ผูเลน (players) หมายถึง ผูตัดสินใจในเกมส ซึ่งตองมีตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป 
 3. ผลลัพธที่ผูเลนแตละฝายจะไดรับ (payoffs) จะขึ้นอยูกับการกระทําของผูเลนฝายอ่ืน ๆ 
 4. การเลือก หรือ การตัดสินใจไดกระทําอยางรอบคอบและไตรตรองดีแลว (rational) 



 54 

 5.  เปาหมายของเกมสอยูที่การไดรับผลลัพธที่ทําใหไดความพอใจสูงสุดเทาที่จะสามารถ
เปนไปได (maximized benefits) 
 
 เวลาของการเลนเกมส 
 เกมสสามารถเลนไดหลายรอบหรือจะเลนรอบเดียวก็ได และในแตละรอบนั้นฝายตาง ๆ 
อาจจะตัดสินใจพรอมกัน (simultaneous game) เชน การเลนเปาย้ิงฉุบ หรืออาจจะผลัดกันตัดสินใจ 
(sequential game) เชน การเลนหมากรุก นอกจากน้ันยังมีเกมสที่เลนพรอมกันแตเลนหลาย ๆ คร้ัง 
เรียกวา repeatedgame เชน การที่คูแขงแตละรายตั้งราคาพรอม ๆ กันทุก ๆ ตนเดือน เปนตน 
 
 ชนิดของเกม 

 เกมรวมมือ และเกมไมรวมมือ (Cooperative Game) 
 เกมรวมมือเปนเกมที่ผูเลนแตละฝายสามารถตกลงกันไดเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนรวมที่ดี
ที่สุด โดยจะถือวาผูเลนที่รวมมือกันจะเปนผูเลนฝายเดียวกันและจะปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดตกลงกัน
ไว ซึ่งแตกตางจากเกมไมรวมมือที่ผูเลนแตละฝายไมสามารถตกลงผลตอบแทนกันไดเลย จะตอง
ตัดสินใจโดยใชผลตอบแทนของตนเปนหลักเทาน้ัน 
 

 เกมสมมาตร และเกมไมสมมาตร (Non-Cooperative Game) 
 เกมสมมาตรเปนเกมที่ผลตอบแทนที่ไดรับขึ้นกับการตัดสินใจของตนเองและคนอื่นเทาน้ัน 
โดยไมขึ้นกับวาใครจะเปนผูเลนเกมน้ี จึงมีกลยุทธในการเลนที่เหมือนกันสําหรับผูเลนทุกคน เกมที่มี
ผูเลน 2 คนและทางเลือก 2 ทางที่มีชื่อเสียงจํานวนมากจัดอยูในประเภทนี้ เชน เกมความลําบากใจ
ของนักโทษ เกมไกตื่น และเกมความรวมใจ 
 เกมไมสมมาตรจะมีกลยุทธในการเลนที่แตกตางกันออกไปสําหรับผูเลนแตละคน เชนเกม
ในภาพถือวาเปนเกมไมสมมาตร ถึงแมกลยุทธในการเลนที่ดีที่สุดจะเปนกลยุทธเดียวกันก็ตาม 
 
 เกมผลรวมศูนย และเกมผลรวมไมเปนศูนย (Zero-sum Game กับ Non-zero-sum 
Game) 
 เกมผลรวมศูนยเปนกรณีเฉพาะของเกมผลรวมคงที่ ซึ่งเปนเกมในลักษณะที่ผลรวมของ
ผลตอบแทนที่ไดของผูเลนจะเปนคาคงที่ เชน การแบงปนผลกําไร หรือเกมที่มีผูชนะและผูแพ เชน 
หมากรุก หมากลอม ก็ถือวาเปนเกมผลรวมศูนยเชนกัน ในการเขียนเกมในรูปแบบตารางที่มีผูเลน
สองคนจึงสามารถละไวโดยเขียนเพียงผลตอบแทนของผูเลนเพียงคนเดียวได และกลยุทธในการ
ตัดสินใจใหไดผลตอบแทนมากที่สุดจะเปนวิธีเดียวกับที่ทําใหฝายตรงขามไดผลตอบแทนนอยที่สุด 
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 เกมสวนมากที่นักทฤษฎีเกมศึกษามักจะเปนเกมผลรวมไมเปนศูนย เน่ืองจากในความเปน
จริง ผลลัพธที่ไดไมจําเปนตองคงที่เสมอไป ขึ้นอยูกับแนวทางการตัดสินใจของแตละฝาย ดังน้ัน การ
ไดรับผลตอบแทนมากที่สุดจึงไม จําเปนตองทําใหฝายตรงขามไดผลตอบแทนนอยที่สุด 
 
9. เกมกระดาน 
 เกมกระดาน คือเกมที่ตองใชชิ้นสวนหรือตัวหมากวางไวบนพ้ืนที่เลน เคลื่อนที่หรือหยิบ
ออกจากพ้ืนที่เลน พ้ืนที่เลนเปรียบไดกับ "กระดาน" ซึ่งจะมีผิวหนาหรือรูปภาพเฉพาะสําหรับเกมนั้น 
ๆ เกมกระดานมีหลายประเภทและหลากรูปแบบ ตั้งแตรูปแบบที่งายที่สุดคือหมากฮอส ไปจนถึงเกม
ที่มีความซับซอน มีกติกามากมาย ตองใชแผนการหรือยุทธวิธีเขาชวยเพื่อที่จะใหตนเองชนะ คือ
บรรลุจุดประสงคของการเลนเกมนั้น การเลนเกมกระดานเปนความบันเทิงอยางหนึ่ง บางครั้งก็ใช
เกมกระดานสําหรับการแขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติ จุดมุงหมายของเกมกระดาน สวนใหญ
เพ่ือวัตถุประสงคในการ ฝกทักษะ และ การคิดวางแผน  
 เกมกระดานเหมาะในการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการตาง ๆ โดยผูเลนเคลื่อนตัวเดินไป
ตามขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งเม่ือผูเลนเคลื่อนตัวเดินไป ผูเลนจะไดเรียนรูและเขาใจขั้นตอนตางๆ 
ในกระบวนการ ในขณะเดียวกันผูเลนจะไดพบกับคําถามทาทายความคิดดวยในบางชวงของการ
เดินทางไปบนกระดานเกม  
 เกมกระดานเปนกิจกรรมที่ดีสําหรับการเรียนการสอนเด็กทุกวัยที่แตกตางกันหลายส่ิง เปน
ที่ชื่นชอบของทุกเพศทุกวัยส่ิงที่สําคัญสําหรับการเรียนรูจากการเลนเกมเหลาน้ีฝกความอดทนและ
การทํางานเปนทีมการเลนเกมกระดาน ปริมาณของเวลาที่จะตองเรียนรูที่จะเลนหรือตนแบบเกม
แตกตางกันมากจากเกมกับเกม การเรียนรูตลอดเวลาไมจําเปนตองมีความสัมพันธกับจํานวนหรือ
ความซับซอนของกฎ รูปแบบการเลนเปนครอบครัวจะดีเปนเวลาที่ดีสําหรับครอบครัวที่จะ
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมและการสื่อสารกันและกัน 
 
10. ทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic  Interaction) 
 สัญลักษณ หรือ เคร่ืองหมาย (Symbol) โดยพ้ืนฐานหมายถึง สิ่งที่ใชแทนความหมายของ
อีกส่ิงหน่ึง หรือถาจะกลาวใหลึกลงไปอีก สัญลักษณ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปราง หรือสีสัน ซึ่งใชใน
การส่ือความหมายหรือแนวความคิดใหมนุษยเขาใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเปนรูปธรรมหรือ
นามธรรมก็ได ในทางปรัชญามักมีคํานิยามวา ทุกส่ิงทุกอยางในธรรมชาติ หรือแมในจักรวาล 
สามารถแทนไดดวยสัญลักษณทั้งสิ้น 
 สัญลักษณนั้นชวยในการสื่อสาร อาจจะเปนรูปภาพ การเขียนอักษร การออกเสียง หรือการ
ทําทาทาง ซึ่งชวยใหผูสงสารและผูรับสารเขาใจตรงกันแมจะพูดกันคนละภาษา แตขึ้นอยูกับ
ประสบการณของทั้งสองฝายวา ผูสงสารมีความสามารถใชสัญลักษณใหสื่อความหมายมากเพียงใด 
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และผูรับสารมีความเขาใจในสัญลักษณที่ใชมากเพียงใด ดังน้ันภาษามือจึงจัดวาเปนสัญลักษณอยาง
หนึ่งเชนกัน 
 ทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ ทฤษฎีนี้ไดรับการคิดและพัฒนามาจากการทํางานของนัก
สังคมวิทยาอเมริกา  3 ทาน คือ จอหน ดิวอ้ี (John Dewey), วิลเลี่ยม ไอ โทมัส (William I. 
Thomas), จอรจ เฮอรเบร์ิต  มีด (George Herbert Mead) ทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ เนนที่
ตัวผูกระทํา (Actor) และการตีความหมายของความจริงทางสังคม 
 มันเก่ียวกับ “สิ่งภายใน” (Inner) หรือลักษณะทางพฤติกรรม (The aspect of human 
behavior) ในบรรดานักทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณนี้ จอรจ เฮอรเบริ์ต  มีด เดนที่สุดในทัศนะ
ของมีด “ ความคิด ประสบการณ และพฤติกรรมมีสวนสําคัญตอสังคม , มนุษยสรางความสัมพันธ
ผานระบบสัญลักษณ (Symbols)  สัญลักษณที่สําคัญที่สุด คือ ภาษา 
 สัญลักษณไมไดหมายถึงวัตถุหรือเหตุการณเทาน้ัน แตยังอาจหมายถึง การกระทําจากวัตถุ
และเหตุการณนั้นดวย  เชน คําวา “เกาอ้ี “ เม่ือพูดถึงเกาอ้ี นอกจากหมายถึงที่นั่งแลว ยังแสดงถึง
การน่ัง ทาทางที่นั่ง การครอบครองตําแหนงอีกดวย 
 สัญลักษณจึงหมายถึง “วิธีการที่มนุษยปฏิสัมพันธอยางมีความหมายกับธรรมชาติและ
บริบททางสังคม 
 ถาไมมีสัญลักษณ มนุษยจะมีปฏิสัมพันธกันไมไดและจะไมมีคําวา”สังคม “ เกิดขึ้นมา 
สัญลักษณไมใชสัญชาตญาณ มันเปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นมา 
 เม่ือมีปฏิสัมพันธโดยใชสัญลักษณ มนุษยจะไมใชสัญชาตญาณในการสรางพฤติกรรม เพ่ือ
ความอยูรอด มนุษยจึงสรางระบบสัญลักษณขึ้นมาและตองอยูในโลกแหงการตีความหมาย (World of 
Meaning)  คือการตีความหมายตอสิ่งกระตุน และตอบสนองตอสิ่งน้ัน เชน พิจารณาวา อะไรคือ 
อาหาร อะไรไมใชอาหาร แลวจึงนํามากิน 
 ชีวิตในสังคมสามารถดําเนินไปได ถาการตีความสัญลักษณรวมมาใช โดยสมาชิกในสังคม
รวมกัน  แตถาไมก็สื่อสารกันไมได ดังน้ันสัญลักษณรวม (Common Symbols)  จึงเปนวิธีเดียวที่
มนุษยจะปฏิสัมพันธกันได  ดังนั้นเราจึงตองรูจักความหมายของสัญลักษณที่ไปสัมพันธกับผูอ่ืน, วิธนีี้
มีดเรียกวา “ การรับรูบทบาท “ (role – taking) = การรูจักบทบาทของผูอ่ืนจะทําใหเราทราบ
ความหมายและความตั้งใจของผูอ่ืน และสามารถตอบสนองการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางดี 
 จากการรับรูบทบาทนี้ มีด ไดพัฒนาแนวคิดเร่ือง “Self ” (ตัวตน) ขึ้นมา เขากลาววา 
ความคิดเร่ืองตัวตนเกิดขึ้นได เม่ือบุคคลคิดออกไปนอกตัว แลวมองสะทอนกลับมา เหมือนผูอ่ืนมอง
เรา =   บทบาทของผูอ่ืน (Role of Another) การรับรูบทบาทน้ีไมไดติดตัวมาแตกําเนิด ตองมาเรียน
ในภายหลัง และเรียนรูตอนเปนเด็ก เขามองเห็นขั้นตอนของการพัฒนาอยู 2 ขั้นตอน คือ  
 1. Play Stage  (ขั้นการละเลน) =  ตอนเปนเด็กเรามักจะเลนบทบาทที่ไมใชของตนเอง 
เชน บทบทพอแม ทหาร ตํารวจ นักฟุตบอล ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเขารูถึงความแตกตางระหวางตนเองกับ
ผูอ่ืนและบทบาทที่เลนที่แตกตางออกไป 
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 2. Game Stage (ขั้นเลนเกม) =  ในการเลนกับเพ่ือนๆในกลุม เด็กตองเรียนรูความ 
สัมพันธระหวางตนเองกับผูอ่ืน ผานกติกาของเกมที่เลน เขาจะตองถูกวางตัวเองไวในตําแหนงใด 
ตําแหนงหนึ่งในเกม เพ่ือจะเลนกับผูอ่ืนใหได 
 เมด (Mead)  สรุปวา การพัฒนาความสํานึกในตัวตน (Consciousness of Self) เปนส่ิง
สําคัญของความเปนมนุษย มันเปนพ้ืนของความคิด การกระทําและการสรางสังคม ถาปราศจาก
ความคิดเร่ือง Self แลว มนุษยจะไมสามารถตอบสนองและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนได  
 เม่ือมนุษยสามารถรูวาผูอ่ืนคิดอยางไรกับตน มนุษยก็สามารถอยูในสังคมไดอยางดี และสิ่ง
นี้ก็สรางความรวมมือทางสังคมไดอยางดีดวย  (Cooperative Action) ไดอยางดีเชนกัน 
 การปฏิสัมพันธของมนุษยมี 2 ประการ คือ มนุษยสรางตัวตนขึ้นมาและ มนุษยสะทอน
ตัวเองจากผูอ่ืน ทั้งปจเจกบุคคลและสังคมจึงแยกกันไมได ถาปราศจากการสื่อสารดวยสัญลักษณที่มี
การตีความหมายรวมกัน กระบวนการทางสังคมจะไมเกิดขึ้น ดังน้ันมนุษยที่จึงอยูในโลกแหง
สัญลักษณที่มีความหมายและมีความสําคัญตอชีวิตและพ้ืนฐานหลักของการมีปฏิสัมพันธของมนุษย 
 ตัวอยางสัญลักษณที่ใชในเกมที่เปนที่นิยม ในเกมอูโน เปนเกมไพ 4 สี ไดแก สีแดง สีเขียว 
สีเหลือง สีน้ําเงิน ผลิตขึ้นในป ค.ศ. 1971(พ.ศ. 2514) ในภาษาสเปนและอิตาลี แปลวา หนึ่ง 
 
ตาราง 5 แสดงสัญลักษณการกระทําเง่ือนไขตางๆ ของไพอูโน 
 
สัญลักษณ ลักษณะของไพ หนาที่ 

 

ตัวเลข 0-9 จะเปนตัวเลข ขอบ
ไพบนซายเปนตัวเลข ขอบไพ
ลางขวาเปนตัวเลขกลับหัว(เลข 
6 และเลข 9 จะขีดเสนใต) 

 

 

reverse จะเปนเครื่องหมาย
ลูกศร     

reverse หมายถึง เม่ือผูเลนวาง
ไพ ทิศทางการเลนจะกลับกัน
(สมมติวาผู เลนวางไพวนไป
ทางขวา เ ม่ือวางไพ reverse 
จะเปลี่ยนทิศทางเปน วางไพ
วนไปทางซาย ทันที) 

 

skip จะเปนเคร่ืองหมายหาม
(คลายเครื่องหมายหามจอดรถ) 

skip หมายถึง เม่ือผูเลนวางไพ 
ผูเลนคนตอไปจะไมไดเลน(ขาม
ตานั้น) 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 
สัญลักษณ ลักษณะของไพ หนาที่ 

 

draw two จะเปนรูปไพ 2 ใบ 
ขอบไพมีเคร่ืองหมาย +2 

draw two หมายถึง เม่ือผูเลน
วางไพ ผูเลนคนตอไปจะตอง
หยิบไพ 2 ใบ จากสํารับ และ
เสียตานั้นไป 

 

wild จะเปนรูปสี 4 สี     wild หมายถึง เม่ือผูเลนวางไพ 
ผูเลนสามารถเลือก 1 จาก 4 สี 
ผูเลนคนตอไปจะตองวางไพสี
เดียวกันกับสีที่เลือกไว 

 

wild draw four จะเปนรูปสี 4 สี 
ขอบไพมีเคร่ืองหมาย 

wild draw four มีลักษณะ
เหมือนกับไพ wild แตผูเลนคน
ตอไปจะตองหยิบไพ 4 ใบจาก
สํารับ และเสียตานั้นทันที 

 
 จากการศึกษาสัญลักษณไพอูโน เราจะเห็นไดวาการใชสัญลักษณที่เปนสากล หรือมีการใช
กันมานานแลวจะทําการเลนมีความเปนไปไดงายและมีความเขาใจตรงกันระหวางผูเลน ดังคําแนะนํา
จากอาจารยรัตติกร วุฒิกร (ผูเชี่ยวชาญดานเกมกระดาน) ที่กลาวไววาเลือกใชสัญลักษณที่เปนสากล 
เพ่ือใหการเลนเกมงายขึ้นและลดขั้นตอนการเรียนรูกฎกติกาในเกม 
 
11. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) เปนทฤษฎีที่วาดวยการสรางความรู ไดมี
การเปลี่ยนจากเดิมที่เนนการศึกษาปจจัยภายนอกมาเปน สิ่งเราภายใน ซึ่งไดแก ความรูความเขาใจ 
หรือกระบวนการรูคิด กระบวนการคิด(Cognitive processes) ที่ชวยสงเสริมการเรียนรู จากผล
การศึกษาพบวา ปจจัยภายในมีสวนชวยทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และความรูเดิมมี
สวนเกี่ยวของและเสริมสรางความเขาใจของผูเ รียน แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึม
(Constructivism) หรือ เรียกชื่อแตกตางกันไป ไดแก สรางสรรความรูนิยม หรือสรรสรางความรูนิยม 
หรือ การสรางความรู  (โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู. 2544) 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคอนสตรัคติวิสตซึม สรุปเปนสาระสําคัญไดดังนี้ 
        1. ความรูของบุคคลใด คือ โครงสรางทางปญญาของบุคคลน้ันที่สรางขึ้นจากประสบการณ
ในการคลี่คลายสถานการณที่เปนปญหาและสามารถนําไปใชเปนฐานในการแกปญหาหรืออธิบาย
สถานการณอ่ืน ๆ ได 
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         2.  นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยวิธีการที่ตาง ๆ กัน โดยอาศัยประสบการณและ
โครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเปนจุดเร่ิมตน 
         3.  ครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนักเรียนเอง ภายใต 
ขอสมมติฐานตอไปน้ี 
               3.1  สถานการณที่เปนปญหาและปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ปญญา 
               3.2  ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจภายในใหเกิดกิจกรรมการไตรตรองเพ่ือขจัด
ความขัดแยงน้ัน Dewey ไดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการไตรตรอง(Reflection) เปนการพิจารณา
อยางรอบคอบ กิจกรรมการไตรตรองจะเริ่มตนดวยสถานการณที่เปนปญหา นาสงสัย งงงวย ยุงยาก 
ซับซอน เรียกวา สถานการณกอนไตรตรอง และจะจบลงดวยความแจมชัดที่สามารถอธิบาย
สถานการณดังกลาว สามารถแกปญหาได ตลอดจนไดเรียนรูและพึงพอใจกับผลที่ไดรับ  
               3.3  การไตรตรองบนฐานแหงประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิมภายใต
การมีปฎิสัมพันธทางสังคม กระตุนใหมีการสรางโครงสรางใหมทางปญญา 
         จากแนวคิดขางตนนี้กระบวนการเรียนการสอนในแนวคอนสตรัคติวิสตซึม จึงมักเปนไปใน
แบบที่ใหนักเรียนสรางความรูจากการชวยกันแกปญหา (Cooperative problem solving) 
กระบวนการเรียนการสอนจะเริ่มตนดวยปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (Cognitive 
conflict) นั่นคือประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม ไมสามารถจัดการแกปญหาน้ันได
ลงตัวพอดีเหมือนปญหาที่เคยแกมาแลว ตองมีการคิดคนเพิ่มเติมที่เรียกวา “การปรับโครงสราง” หรือ 
“การสรางโครงสรางใหม” ทางปญญา (Cognitive restructuring) โดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
ถกเถียงปญหา ซักคานจนกระทั่งหาเหตุผล หรือหลักฐานในเชิงประจักษมาขจัดความขัดแยงทาง
ปญญาภายในตนเอง และระหวางบุคคลได (ไพจิตร สดวกการ. 2543)   
 
 ความแตกตางระหวางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึมกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
         ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึม(Constructivism) ไดเสนอทางเลือกของกระบวนทัศนการสอน 
จากเดิมซ่ึงเปนการสอนแบบยึดวัตถุประสงคแบบด้ังเดิม (Objectivist tradition) ซึ่งอาศัยพ้ืนฐานทาง
พฤติกรรมนิยม ที่แทจริงแลวพบวามีความแตกตางกับกระบวนทัศนของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึม 
ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียด ดังนี้ 
        1. ผูเรียนไมเพียงแตจะรับรูชิ้นสวนตางๆของความรูและเก็บไวในสมองเทาน้ัน แตยังนํา
ขอมูลตางๆจากสภาพจริงมาสรางเปนแนวความคิดของตนเอง  
        2.  ความรูทั้งหมดจะถูกเก็บและนํามาใชโดยผานประสบการณของแตละบุคคลโดยการ
เชื่อมโยงกับความรูในขอบเขตเฉพาะ 
        ถามีการเปรียบเทียบกับการเรียนรูในแนวคิดทั้ง 2 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึมจะเก่ียวของ
กับการสรางความรู ในขณะที่แนวคิดที่เปนแบบยึดวัตถุประสงคด้ังเดิมจะเกี่ยวของกับ การรู 
(Knowing) 
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 หลักสําคัญทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 หลักสําคัญ 2 ประการสําหรับการนําทฤษฎีตามแนว Cognitive constructivism ไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนไดแก: 
       1.  การเรียนรูเปนกระบวนการที่ลงมือปฏิบัติ (Learning is active process) ประสบการณ
ตรง การลองผิดลองถูกและคนหาวิธีการแกปญหาเปนสิ่งที่จําเปนตอการดูดซึมและการปรับเปลี่ยน
ของขอมูล วิธีการที่สารสนเทศถูกนําเสนอ เปนสิ่งสําคัญ เม่ือสารสนเทศถูกนําเขามาในฐานะเปนส่ิงที่
ชวยแกปญหา อาจทําหนาที่เปนเคร่ืองมือมากกวาจะเปนขอเท็จจริงอยางแทจริง 
        2.  การเรียนรูควรเปนองครวม เนนสภาพจริงและสิ่งที่เปนจริง 
        เพียเจตไดใหความกระจางเกี่ยวกับ "การสรางความหมาย จะมีการสรางขึ้นโดยเด็กมี
ปฏิสัมพันธอยางมีความหมายกับโลกโลกที่อยูรอบตัวของพวกเขา" นั่นหมายความวาสิ่งที่เด็กเรียน
จะมีความหมายตอเด็กนอยถาแยกฝกทักษะของแบบฝกหัดในการสอนโดยตัดตอนเปนชวงๆ เปน
สวน ๆ จนจบประโยค เด็กจะยังคงเรียนรูสิ่งเหลาน้ีในหองเรียนของเพียตเจตแตจะแตกตางกันที่วา
พวกเขาจะเขาไปเรียนในกิจกรรมที่มีความหมาย เชน ในชั้นเรียนที่เรียนเร่ือง การเก็บสะสมเงินหรือ
การฝากธนาคาร หรือการเขียนการทําขาวในชั้นเรียนเก่ียวกับหนังสือพิมพ กิจกรรมทั้งหมดจะตรง
ขามกับการฝกทักษะในแบบฝกหัด กิจกรรมการเรียนตามสภาพจริง (Authentic learning) ซึ่งเด็กให
ความสนใจและมีความหมายตอพวกเขาในหองเรียนตามแนวเพียเจตจะเนนกิจกรรมตามสภาพจริง 
จะมีผลตอพวกเด็กมากกวาระดับคะแนนที่ไดจากการทดสอบหรือคําชมวาดีมาก ในสาขาวิชา 
คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา(Educational Computing) ทฤษฎีที่เปนที่รูจักกันดี คือ Cognitive 
Constructivist หรือที่เรียกวา "Dirty teaching" ซึ่งมีการเนนที่ตรงกันขามกับวิธีการที่แบงแยกเน้ือหา
เปนสวน ๆ หรือที่เรียกวา "Clean teaching" กับวิชาที่เปนองครวมและสภาพจริงหรือที่เรียกวา"Dirty 
teaching" 
 
 การเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตอธิบายวาการเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนสรางความรูอยางตื่นตัวดวย
ตนเองโดยพยายามสรางความเขาใจ (Understanding) นอกเหนือเน้ือหาความรูที่ไดรับ โดยการสราง
สิ่งแทนความรู (Representation) ขึ้นมา ซึ่งตองอาศัยการเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของตนเอง 
แนวคิดน้ีเกิดขึ้นมาใชชวง คศ.1980s และ 1990s และรากฐานของหลักทฤษฎีนั้นมาจากการ
ศึกษาวิจัยการเรียนรูของมนุษยในสภาพบริบทจริง (Realistic) ตามแนวคิดน้ีบทบาทของผูเรียนคือ
ผูสรางความรู ในขณะที่ผูสอนเปนผูแนะนําทางพุทธิปญญา (Cognitive guide) ที่ใหคําแนะนําและ
รูปแบบเกี่ยวกับภารกิจการเรียนรูตามสภาพบริบทจริงในขณะที่ผูเรียนลงมือกระทําการเรียนรู สวน
บทบาทของนักออกแบบสื่อคือผูสรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธอยางมี
ความหมายกับเนื้อหา สื่อ ตลอดจนแหลงเรียนรูทั้งหลายท่ีอยูรอบตัวผูเรียน ในงานทางเทคโนโลยี
การศึกษาไดนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สําคัญ 2 กลุมแนวคิดมาใชเปนพ้ืนฐาน คือ ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสตเชิงปญญา (Cognitive Constructivism) และ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเชิงสังคม 
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 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเชิงปญญาพ้ืนฐานแนวคิดน้ีมาจากแนวคิดของเพียเจต โดยมีหลัก
สําคัญวามนุษยเราตอง "สราง" (Construct) ความรูดวยตนเองโดยผานทางประสบการณ ซึ่ง
ประสบการณเหลาน้ี จะกระตุนใหผูเรียนสราง โครงสรางทางปญญา หรือเรียกวา สกีมา (Schemas) 
รูปแบบการทําความเขาใจ (Mental Model) ในสมอง สกีมาเหลาน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงได (Change) 
ขยาย (Enlarge) และซับซอนขึ้นได โดยผานทางกระบวนการการดูดซึม (Assimilation) และการ
ปรับเปลี่ยน (Accommodation) ดังน้ันบทบาทของครูผูสอนในหองเรียน ตามแนวคิดของเพียเจต 
บทบาทที่สําคัญคือ การจัดเตรียมสิ่งแวดลอมที่ใหผูเรียนไดสํารวจ คนหา ตามธรรมชาติหองเรียน
ควรเติม สิ่งที่นาสนใจที่จะกระตุนใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง อยางตื่นตัวโดยการขยาย 
สกีมาผานทางประสบการณดวยวิธีการดูดซึม (Assimilation) และ การปรับเปลี่ยน 
(Accommodation) ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการปรับเขาสูสภาวะสมดุล (Equilibrium) 
 
 สรุปแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึม  โดยเนนเ ก่ียวกับลักษณะของ
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 1.  ผูเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning are active) ความสําคัญของการเรียนตาม
แนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสตซึม เปนกระบวนการ ที่ผูเรียนบูรณาการขอมูลใหมกับประสบการณที่มี
มากอนหรือความรูเดิมของผูเรียน และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู แนวคิดที่หลากหลายเปนส่ิงที่มีคา
และจําเปน (Multiple perspective are valued and necessary) ตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
ซึม กลาววา ผูเรียนจะตองสรางแนวคิดของตนเอง แนวคิดน้ีจําเปนตองประกอบดวยแนวคิดที่
หลากหลายและ กวางขวาง อาจมาจากแหลงขอมูลตางๆ โดยที่ผูเรียนจะตองเรียนรู เชน ครู กลุม
เพ่ือน นักเขียน และหนังสือ เปนตน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึมสงเสริมใหผูเรียนรวบรวมแนวคิดที่
หลากหลายและสังเคราะหสิ่งเหลาน้ีเปนแนวคิดที่บูรณาการขึ้นมาใหม 
 2.  การเรียนรูควรสนับสนุนการรวมมือกันไมใชการแขงขัน (Learning should support 
collaboration, not competition) จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลากหลายนั้นหมายถึงการรวมมือ ใน
ระหวางที่มีการรวมมือ ผูเรียนตองมีการสนทนากับคนอ่ืนๆเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียนรู กระบวนการนี้
คือ การรวมมือและแลกเปลี่ยน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเปนการทําใหผูเรียนตกผลึกและ
กลั่นกรองสิ่งที่สรางขึ้นแทนความรูภายในสมอง มาเปนคําพูดที่ใชในการสนทนาที่แสดงออกมา
ภายนอกที่เปนรูปธรรม และสงเสริมการสังเคราะหความรูที่จําเปนตอการเรียนรู และการสราง
ความหมายในการเรียนรูของตนเอง ดังน้ัน สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูที่จัดใหมีการรวมมือกันจะเปน
การสงเสริมการสรางความรูซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปนจําเปนตอการเรียนรู 
 3. ใหความสําคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของผูเรียน (Focuses control at the 
leaner level) ถาผูเรียนลงมือกระทําในบริบท การเรียนรู โดยการรวมมือกับผูเรียนคนอ่ืน และผูสอน 
และจําเปนตองควบคุมกระบวนการเรียนรูดวยตนเองมากกวาการที่เรียนในลักษณะที่เปนผูรับฟง 
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(Passive listening) จากการบรรยายของผูสอน นี่แสดงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานกิจกรรม
การเรียนรูในหองเรียน 
 4. นําเสนอประสบการณการเรียนรูที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงหรือประสบการณการเรียนรูใน
ชีวิตจริง (Provides authentic, real-world learning experiences) ความรูที่ถูกแยกออกจากบริบทใน
สภาพจริงในระหวางการสอนสิ่งที่เรียนเปนสิ่งที่ไมใชสภาพจริงนั้น มักจะเปน สิ่งที่ไมมีความหมายตอ
ผู เรียนมากนัก แตสภาพแวดลอมทางการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซึม ที่ จัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนรูในสถานการณตางๆท่ีอยูในบริบทของสภาพจริง ดังน้ันประสบการณ 
การเรียนรูที่ประยุกตไปสูปญหาในชีวิตจริง (Real world problems)จะชวยสรางการเชื่อมโยงที่
แข็งแกรง และสงผลใหผูเรียนสามารถประยุกตสิ่งที่ไดเรียนไปสูสถานการณใหมในสภาพชีวิตจริงได 
 
 คุณลักษณะของการออกแบบการสอนตามแนวทางคอนสตรัคติวิสตซึม 
 1.  กระบวนการในการออกแบบเปนลักษณะยอนกลับไปมา (Recursive)ไมเปนเสนตรง 
บางครั้งก็มีการยอนกลับไปกลับมาอยางไมเปนระเบียบ (Chaotic)การพัฒนาเปนส่ิงที่มีการยอนกลับ 
หรือย้ํา ซึ่งนักออกแบบอาจจะกําหนดเร่ืองเดียวกันเชน วิเคราะหผูเรียน วัตถุประสงคการสอน
หลายๆ คร้ัง การพัฒนาจะไมเปนเชิงเสนตรงไมตองการภารกิจการเรียนรูเบื้องตนที่ตองทํากอนที่
ประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ตอไป ปญหาบางปญหา การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงจะตองคนพบหรือ
ปรับเปลี่ยนตามบริบทการใชแผนการสําหรับการประเมินผลที่ยอนกลับมา โดยผูใช(User) และ
ผูเชี่ยวชาญ(Expert)และแผนการสําหรับการเร่ิมตนที่ไมถูกตองและการออกแบบใหมเชนเดียวกับ
การปรับปรุง 
 2.  การวางแผนเปนการจัดระบบ การพัฒนา การไตรตรองและการรวมมือเริ่มตนจาก
แผนการที่คราว ๆ และเติมรายละเอียดที่เปนความกาวหนา วิสัยทัศน (Vision) และการวางแผน
เชิงกลยุทธของสิ่งที่พัฒนามา วิสัยทัศนและการวางแผนอาจเริ่มตนอยางไมสมบูรณก็ได การพัฒนา
ควรเปนความรวมมือกันทํา กลุมการออกแบบ รวมถึงผูที่จะใชสื่อการเรียนการสอน ควรรวมงานกัน 
ในการที่จะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน ซึ่งควรดําเนินการทั้งกระบวนการในการพัฒนา วิสัยทัศน เปนสิ่ง
สําคัญของบุคคลหรือกลุม หรือหนวยงาน ซึ่งถาบุคคลใดขาดวิสัยทัศนของตนเอง อาจจะไมสามารถ
กระทําการใดเพ่ือคนอ่ืน ๆ ได  
 3.  วัตถุประสงค อาจปรากฏมาจากงานที่ออกแบบและพัฒนา Constructivism เชื่อวา
วัตถุประสงคไมควรเปนสิ่งที่นําทาง แทนที่จะเปนสิ่งที่กําหนดแนวทางไว วัตถุประสงคอาจปรากฏ
ออกมา ในขณะที่มีกระบวนการรวมมือพัฒนา มากขึ้นภายหลัง 
 4. สิ่งที่การออกแบบการสอนอื่นไมมี สิ่งที่นักออกแบบผูมีความเชี่ยวชาญดานเน้ือหาไมมี 
คือ การไดมีประสบการณตรงกับสิ่งน้ัน ๆ ตัวอยางเชน เกม ก็คือ การไดเลนเกมน้ัน ๆ การท่ี
ผูเชี่ยวชาญไดมีประสบการณในการใชสิ่งที่ออกแบบ โดยท่ีพวกเขาไดมีโอกาสไปลงคลุกใน
สิ่งแวดลอมการใชกอน เปนสิ่งที่ชวยประสิทธิภาพในการออกแบบส่ิงน้ัน 
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 5.  การสอนที่เนนการเรียนรูในบริบทที่มีความหมาย (เปาหมาย: เปนสิ่งที่เก่ียวของกับ
ความเขาใจของแตละบุคคลภายใตบริบทที่มีความหมาย)ตามมาตรฐานการสอนโดยตรงทั่วไป เนน
การสอนเน้ือหา ซึ่งปราศจากบริบทที่มีความหมายสําหรับชีวิตจริง เปนผลที่ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา 
ความรูที่เฉื่อย (Inert Knowledge) ซึ่งเปนสิ่งที่ไมมีประโยชน การสอนควรเนนการพัฒนาความเขาใจ
ในบริบท กลยุทธของวิธีการน้ีไดแก Anchored instruction Situated Cognition Cognitive 
apprenticeships และCognition Flexibility ซึ่งมีกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
โดยมีสวนเขาไปคลุกในบริบทตามสภาพจริงและยังเปนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเขาถึงการ
แกปญหาและวิธีการน้ีไดพัฒนาแหลงขอมูล ของ Hypermedia หรือ Multimedia สารนุกรมที่เปน 
electronic ตลอดจนการเขาถึงแหลงขาวสารตางๆ 
 6.  การประเมินผลเพื่อปรับปรุง (Formative Evaluation) การประเมินผลเพ่ือปรับปรุง เปน
สิ่งจําเปน ในการออกแบบการสอนตามแนวนี้จะใชความพยายามในการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงมาก
ที่สุด เพราะวาการใหผลยอนกลับทําใหสามารถนําขอมูลเหลาน้ันมาชวยปรับปรุงผลผลิตแตการ
ประเมินผลลัพธไมไดชวยในการปรับปรุงผลผลิต 
 7. ขอมูลเชิงอัตนัย เปนส่ิงที่มีคาที่สุด (Subjective data may be the may valuable) 
เปาหมายและวัตถุประสงคที่สําคัญ ไมเพียงพอที่สามารถวัดโดยขอสอบประเภทเลือกตอบเพราะ
บางครั้งการเลือกตอบมีขอจํากัดเก่ียวกับวิสัยทัศน ความคิดเห็น คานิยมของการสอน บางสิ่ง
บางอยางไมสามารถแสดงออกและสังเกตไดดวยเชิงปริมาณ การประเมินหลายประเภท รวมถึงการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) แฟมสะสมงาน (Portfolios) การศึกษาชาติ
พรรณวรรณา (Ethnographic studies) ความคิดเห็นของมืออาชีพเปนส่ิงที่ควรพิจารณา นอกจากน้ี
ในระหวางกระบวนการการออกแบบการสอน มีหลายจุดที่ตองเปนทางการหรือเชิงคุณภาพ เชน การ
สัมภาษณ การสังเกต focus groups การวิพากษของผูเชี่ยวชาญ ผลยอนกลับจากผูเรียน เปนส่ิงที่มี
คุณคามาก 
 
12. การเขียนภาพประกอบนิทานภาพ 
 “ภาพประกอบ” เปนหัวใจสําคัญของหนังสือสําหรับเด็กและของเกมสําหรับเด็ก โดยเฉพาะ
เด็กวัยกอนเขาเรียนหรือวัยอนุบาล เพราะเด็กในวัยน้ีอานหนังสือดวยภาพมากกวาอานดวย
ตัวหนังสือ ภาพทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ถึงแมจะอยูในวัยที่สูงขึ้นก็ยังคงชอบ
หนังสือที่มีภาพประกอบเชนกัน ภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็กจะเปนภาพในรูปลักษณะใดก็ได 
เชน จะเปนภาพวาดสี ภาพลายเสน ภาพถาย ฯลฯ แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ภาพจะตองเปนภาพที่มี
ชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหว สอดคลองกับเนื้อเรื่อง และใชอธิบายเรื่องได การเขียนภาพประกอบ
นิทานสําหรับ เด็กจึงนับวามีความสําคัญมาก ณรงค ทองปาน (2523: 81– 82) ไดกลาวถึงลักษณะ
ของ 
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 ภาพประกอบท่ีดีสําหรับเขียนหนังสือเด็กไวดังนี้ 
 1.  ลักษณะของภาพประกอบที่ดี 

  1.1 เด็กชอบภาพที่มีลักษณะงายๆ ไมซับซอน แตเม่ืออายุสูงขึ้นจะชอบภาพที่ซับซอน 
  1.2 เด็กชอบภาพประกอบที่แสดงการกระทําและการผจญภัย 
  1.3 เด็กสนใจภาพที่อยูขางขวามากกวาภาพที่อยูขางซาย 
  1.4 เด็กชอบภาพประกอบมาก มากกวาภาพประกอบนอย 
  1.5 เด็กชอบภาพตรงกับขอความมากกวาภาพที่ไมตรงกับขอความ 

 2.  แบบของภาพ 
  แบบในที่นี้หมายถึง ภาพที่ใชเปนภาพที่ทําขึ้นมาในลักษณะใดก็ได เชน ภาพถาย 
ภาพวาดแรเงา ภาพลายเสน ฯลฯ 
 3.  ภาพวาดแรเงา ภาพลายเสน สีของภาพ 
  สีมีอิทธิพลตอความชอบและความสนใจของเด็กตอหนังสือมาก นิทานหรือหนังสือภาพ
สําหรับเด็กควรจะมีสีสันสดใส นาสนใจและเปนสีที่เปนไปตามธรรมชาติ 
 4.  ขนาดของภาพ 
  ผูออกแบบภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็กควรจะทราบวาภาพขนาดใดที่เด็กจะชอบ 
หรือขนาดของภาพมีผลตอความชอบของเด็กเพียงใด 
 5.  อารมณของภาพ 
  อารมณที่เด็กไดรับจากภาพมีอยู 3 อารมณ คือ 

  5.1 อารมณที่นาพอใจ 
  5.2 อารมณที่ไมนาพอใจ 
  5.3 อารมณกลาง ๆ 

 โดยสรุปแลว นักออกแบบภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็กจะตองศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของ
ภาพท่ีจะนํามาทําหนังสือสําหรับเด็กใหเขาใจอยางละเอียด เพราะภาพเปนสิ่งที่สําคัญในการสงเสริม
การเรียนรูของเด็กและควรจะหาวิธีการในการออกแบบและเทคนิคตางๆ ในการจัดพิมพใหดีดวย
เชนกัน 
 
13. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 วิภาพร อําไพพิทักษวงศ (2552: 73) เกมน้ีผูวิจัยไดพัฒนาเปนส่ือการสอนการอานโนต
ดนตรีสากลขั้นตนในรูปแบบเกมกระดานแนวคิดเกมเศรษฐี และออกแบบใหสื่อใหมีวิธีการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนในวัย 7 ถึง 9 ป กลาวคือเกมนี้มีวิธีเลนและกฎกติกาที่คุนเคย สามารถเขาใจได
งาย จากการเปรียบเทียบกับเกมเศรษฐีแบบทั่วไป โดยการเปลี่ยนรายละเอียดเขากับเน้ือหาการอาน
โนตดนตรีสากล ระหวางการใช สื่อเกมกระดานน้ีมีปญหาทาทายนักเรียนใหคิดเสมอ 
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 นิตยา ฉิมวงศ (2551: 86) นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนของนักเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัค  
ติวิสต สูงกวากอนเรียน 
 พรใจ สารยศ (2544: 56-57) กระบวนการสงเสริมการแกปญหาโดยใชกิจกรรม
วิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตทําใหเด็กเกิดพัฒนาการแกปญหาตามระยะเวลา ใน 1-2 
สัปดาห เม่ือเกิดสถานการณปญหา เด็กมีพฤติกรรมการแกปญหาดวยความนิ่งเฉย หลีกเลี่ยงและไม
เขารวมปญหา ทั้งน้ีเพราะเปนชวงแรกของการเขารวมกิจกรรมที่เด็กตองปรับบทบาทจากการเปน
ผูรับถายทอดความรูจากครูมาเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง เด็กยังตองการเวลาในการฝกทักษะ
ทางวิทยาศาสตร ที่สําคัญคือ ทักษะการสังเกต การแยกแยะ การอภิปราย การฝกคิด ฝกแกไข
ปญหาจากสถานการณ ตลอดจนการมองไมเห็นปญหา ทําใหเกิดพฤติกรรมการแกปญหาไดนอย 
 อรอุมา ธรรมวันนา (2551: 109) ความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
บนเครือขายที่สราง ตามแนวคอนสตรัคตติวิสต หลังจากเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายผานไปแลว 2 
สัปดาห โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน ผลการทดลองปรากฏวา คะแนนความคงทนในการเรียนรู  
รอยละ 98.38 ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  
 อรอุมา ธรรมวันนา (2551: 111) ไดมีขอเสนอแนะสําหรับผูวิจัยตอไป ควรพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยบทเรียนบนเครือขายที่สรางตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เปรียบเทียบกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆในเรื่องอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของสรุปไดวา การศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อเยาวชนควรใช
แนวทางเกมที่มีเด็กมีวิธีเลนและกติกาความคุนเคยเพื่อสรางความเขาใจไดงายในการเรียนรู และ 
การใช แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ในการเรียนรูจะทําใหมีประสิทธิภาพของการเรียนรูและความ
คงทนในการเรียนรูในระดับที่สูง 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีใน
การลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวจัิยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  1.1 ศึกษาเอกสารขอมูลจากหนังสือ บทความ และวารสารที่เก่ียวของกับเกมกระดาน 
  1.2 ศึกษาจากเกมกระดานที่มีตามทองตลาดทั้งรูปแบบผลิตภัณฑและแบบดิจิตอล 
  1.3 ศึกษาขอมูลและรูปแบบเกมที่เหมาะกับเยาวชน 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 แนวความคิดในการสรางเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด 
  2.2 วิธวีิเคราะหการสรางแรงจูงใจเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดใหลดนํ้าหนัก 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  รวบรวมขอมูลเอกสารจากหนังสือ เอกสาร บทความ รวมถึงแบบสอบถาม พฤติกรรม
เยาวชน ความพึงพอใจ ขอมูลจากการสัมภาษณ และนํามาวิเคราะห ใชเปนขอมูลในการออกแบบ
เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 4. การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนการประเมินพฤติกรรมเยาวชนที่มีนําหนักเกินพิกัด 
 1. การสรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคดิเห็นและความตองการเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่
ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 2. สรางแบบประเมินรูปแบบของเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด 
 3. การสรางแบบทดสอบกอนและหลังเพ่ือหาประสิทธิภาพเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการ
ลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 

ขั้นตอนในการออกแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด 
 1. กําหนดประชากรและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยและกลุมตวัอยางครั้งนี้ไดแก แบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดี
ในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดคร้ังที่ 1 จํานวน 4 แบบ  และแบบเกมเพ่ือสราง
ทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด คร้ังที่ 2 จํานวน 1 แบบ 
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 2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลรูปแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแก
เยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือกําหนด
ขอบเขตเปน 5 ตอนดังน้ี 
  ตอนที ่1 กระบวนการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเยาวชนที่มีนําหนักเกิน
พิกัดเพ่ือสรางแนวทางที่จะสรางแรงทัศนคต ิ และเปนแนวคิดที่จะนํามาพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่
ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
  ตอนที ่2 กระบวนการออกแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่
มีน้ําหนักเกินพิกัดจํานวน 4 แบบ โดยผูออกแบบจะคํานึงถึงหลกัเกณฑ 1 หลักเกณฑ และ 1 
แนวคิดทฤษฎี ดังนี้ 
     1) หลักเกณฑดานการออกแบบเกม 

     - ดานรูปแบบการเลน 
     - ดานการนําเสนอขอมูล 

     2) แนวคิดการลดนํ้าหนัก 
     - การสรางทัศนคต ิ
     - กระบวนการลดน้ําหนัก 

 ตอนที ่ 3  กระบวนการคดัเลือกแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่
มีน้ําหนักเกินพิกัดจํานวน 4 แบบ โดยใหผูเชี่ยวชาญดานงานออกแบบเปนผูคัดเลือก 
 ตอนที ่ 4 กระบวนการออกแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัดโดยใชนําแนวทางการประเมินทั้งสี่แบบในตอนที่ 3 มารวมประเมินเพื่อออกแบบเกม
เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 ตอนที่ 5 กระบวนการวัดคณุภาพโดยทําการทดสอบดวยแบบทดสอบกอนและหลงัเพ่ือหา
ประสิทธิภาพเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 
ขั้นตอนการประเมินรูปแบบและประสิทธิภาพเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลด
น้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 1. ศึกษาเอกสารขอมูลจากหนังสือ บทความ และวารสารที่เก่ียวของสรางแบบสอบถาม
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 2. สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด เพ่ือสรางแนวทาง
พัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 3. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการผูเลนเกมใหเลือกใหตรงกับความ
คิดเห็นในแตละขอ 
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 4. เพ่ือสรางกรอบแนวคิดที่ใกลเคียงความเปนจริงในการออกแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดี
ในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดโดยนําไปออกแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการ
ลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 4 แนวทางดังนี้ 
  สรางแบบรางจําลองการเลนเกมกระดาน ชุดที่ 1 
  สรางแบบรางจําลองการเลนเกมกระดาน ชุดที่ 2 
  สรางแบบรางจําลองการเลนเกมกระดาน ชุดที่ 3 
  สรางแบบรางจําลองการเลนเกมกระดาน ชุดที่ 4 
โดยผูออกแบบจะคํานึงถึงหลักเกณฑ 1 หลักเกณฑ และ 1 แนวคดิทฤษฎีคือ หลักเกณฑดานการ
ออกแบบเกมหลักเกณฑการสรางสรางทัศนคตทิี่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนทีมี่น้ําหนักเกินพิกัด
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แผนผังวิธกีารดําเนินงานวิจัย 
(RESEARCH AND DEVELOPMENT DIAGRAM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 24 แผนผังการดําเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 

ศึกษา พัฒนา ตนแบบ 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร 
วิเคราะหและกําหนด
ขอบเขตปญหา สราง
แบบสอบถามเพื่อหา
คุณสมบัติและเกณฑใน

แบบรางเกมกระดาน 12 
รูปแบบ 

สรางผลงานตนแบบโดย
เขาสูกระบวนการผลิต 

เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดี
ในการลดน้ําหนักแก
เยาวชนที่มีน้ําหนักเกิน

ประเมินผลทศันคต ิ
กอนและหลังเลน 

สรุป อภิปราย 


คัดเลือกแบบโดยผูเชียว
ชาญ จํานวน 1 ชิ้น 

ปรับปรงแกไขแบบราง 
ศึกษาขอมูลรูปแบบเกม
กระดานที่เด็กชอบเลนใน

ทองตลาด 

ศึกษาพฤติกรรมเยาวชน
ในชวงอายุ 9-12 ป 

ศึกษาแนวทางทฤษฏี 
การเรียนรูแบะสราง

ทัศนคติและสรุปแนวทาง

สรุปเปนองคความรูเพ่ือ
การออกแบบเกม 

ออกแบบเกมกระดาน
จํานวน 1 ชิ้นและประเมิน

โดยผูเชี่ยวชาญ 

สรุปแบบเกมกระดาน 



 70 

ข้ันตอนการดําเนินการวจิัย 
 
 
 
 

 
 
 

เก็บรวบรวบขอมูล และทําการสรุปผล
จากการวิเคราะหขอมูล 

ออกแบบและเขียนแบบราง (Sketch 
Design) จํานวน  4 แนวทาง 12 แบบ 

ตรวจสอบแบบและทําการคัดเลือกแบบโดยให
ผูเชี่ยวชาญทาํแนวทางการประเมินทั้ง 4 แนวทาง 

นําแนวทางการประเมินทั้งส่ีแบบมาเปนแนวคิดในการออกแบบเกม

นําผลงานไปทดสอบ 
กอน-หลังเพ่ือหาประสิทธิภาพ 

สรุปผลงานวิจัย 

เผยแพรผลงานวิจัย 

ตอนที่ 1 

Validation Expert 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร 
และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

ศึกษาความพงึพอใจของผูใช 

- หลักเกณฑดานการออกแบบ 

- หลักเกณฑการสรางทัศนคติ 

- ทฤษฎีการรับรู 

ภาพประกอบ 25 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ตอนที่ 2 

ตอนที่ 3 

ตอนที่ 5 

ตอนที่ 4 
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ขั้นตอนการประเมินรูปแบบและประสิทธิภาพของแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติทีด่ีใน
การลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพกัิด 
 1. สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด เพ่ือสรางแนวทาง
พัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
  1.1 ศึกษาวิธีการ ขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางประเมิน
รูปแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
  1.2 สรางแบบสอบถามและขอความคิดเห็นเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเยาวชนและความ
ตองการของรูปแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
  1.3 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและขอคิดเห็นมาสรางกรอบแนวความคิดเพ่ือเปน
โจทยตนแบบการสรางเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด โดย
กําหนดทิศทางการออกแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกิน
พิกัด 4 แนวทางดังนี้ 
   ออกแบบเกมกระดาน ชุดที่ 1  
   ออกแบบเกมกระดาน ชุดที่ 2 
   ออกแบบเกมกระดาน ชุดที่ 3 
   ออกแบบเกมกระดาน ชุดที่ 4 
 2. สรางแบบประเมินและรูปแบบการหาประสิทธิภาพของเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการ
ลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
  2.1 ศึกษาวิธีการ ขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางประเมิน
รูปแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
  2.2 สรางแบบสอบถามและขอความคิดเห็นเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเยาวชนและความ
ตองการของรูปแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดโดย
เก็บขอมูลเปนตัวเลขทดลองหาประสิทธิภาพจากผูประเมินตามหลักเกณฑดานประสิทธิภาพ ดาน
คุณประโยชน และความพึงพอใจ 
  2.3 สรางแบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนัก
แกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด โดยใชผูเชี่ยวชาญประเมินโดยมี 2 ตอน 
   ตอนที่ 1 เปนคําถามปลายปดประเมินแบบมาตราสวน 
   ตอนที่ 2 เปนคําถามปลายเปดเพ่ือสอบถามความคิดและคําแนะนําผูประเมิน 
   2.2.1 นําแบบประเมินเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธ 
   2.2.2 นําแบบประเมินเสนอตอผูเชี่ยวชาญตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป 2 ทาน 
ใหผูเชี่ยวชาญดานออกแบบผลิตภัณฑที่มีประสบการณทํางานไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 2 ทาน ทําแบบ
ประเมินและเสนอความคิดเห็น 
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   2.2.3 ใหผูเชี่ยวชาญท่ีเปนจิตวิทยาเยาวชนมีประสบการณการทํางานเก่ียวกับ
เยาวชนไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 1 ทาน ทําแบบประเมินและเสนอความคิดเห็น 
  2.3 สรางแบบประเมินการทดสอบกอน-หลังเพ่ือหาประสิทธิภาพของเกมเพื่อสราง
ทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดโดยใชกลุมเยาวชนเปนผูทดสอบ 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
  3.1 ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือนําไปแสดงตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือขอความอนุเคราะหทําแบบประเมินเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีใน
การลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
  3.2 ทําการเสนอรูปแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด จํานวน 4  แบบ พรอมขอมูลรายละเอียดประกอบแบบจํานวน  4 ชุดดวยสมุดภาพ 
และใหผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑ 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเด็ก 1 ทาน รวมทําแบบ
ประเมินเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 4. ประเมินการหาประสิทธิภาพของเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่
มีน้ําหนักเกินพิกัด 
  การวิจัยคร้ังนี้ทําการประเมินรูปแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแก
เยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด จํานวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ประเมินจากแบบจํานวน 4 ชุด โดยเอกจากแบบ
ที่มีคะแนนมากที่สุด 1 แบบมาพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  คร้ังที่ 2 ประเมินจากจํานวน
แบบ 1 ชุดโดยผูเชี่ยวชาญกลุมเดียวกัน ซึ่งแบบผูเชี่ยวชาญออกเปน 3 กลุมคือ 
  กลุมที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑ  2 ทาน มีประสบการณดานผลิตภัณฑ 7 ปขึ้นไป 
  กลุมที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเยาวชน  1 ทาน มีประสบการณดานจิตวิทยาเยาวชน 
7 ปขึ้นไป 
  กลุมที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพโดยการทําแบบทดสอบกอนเลนและหลังเลนโดย
คัดเลือกเยาวชน ใชการคัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 30 คน 
 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีเปนการประเมินรูปแบบและ
ประสิทธิภาพของเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 สถิติที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแก
เยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย และการวิเคราะหขอมูลการประมาณคาหรือระดับความ
คิดเห็นโดย SPSS 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัดผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับความสําคัญของกระบวนการวิจัย
และการออกแบบ พิจารณาผลจากแบบประเมินเพื่อใหไดมาซึ่งตนแบบที่ตองการ โดยแบงการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นดานแนวทางในการออกแบบเกม
เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
 ขั้นตอนที่  2  ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเพ่ือเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลด
น้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดของผูเชี่ยวชาญ  
 ขั้นตอนที่  3  ผลการประเมินผลทัศนคติกอนและหลังเลนเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการ
ลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดของกลุมตัวอยางเยาวชน 
 
ข้ันตอนที่  1  ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นดานแนวทางในการออกแบบเกม
เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีนํ้าหนักเกินพิกัดของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับ คือ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 4 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1: ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2: ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด 
 ตอนที่ 3: การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการนําเสนอในเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลด
น้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 ตอนที่ 4: ขอเสนอแนะในการพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่
มีน้ําหนักเกินพิกัด 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนที่ 1: ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  
 ผูเชี่ยวชาญทานที่ 1  
 นางสาวขัตติยดา ไชยโย ตําแหนงปจจุบัน รองผูอํานวยการโรงเรียนบานวังทองวัฒนาและ
บรรณาธิการสํานักพิมพสาราเด็ก บ. แปลน สารา จํากัด เพศ หญิง ประสบการณการผูเชี่ยวชาญ: 
ผูเชี่ยวชาญดานออกแบบผลิตภัณฑที่มีประสบการณทํางานไมต่ํากวา 7 ป 
 
 ผูเชี่ยวชาญทานที่ 2  
 นางสาววารุณี ปยวรรณวงศ ตําแหนงปจจุบัน Art Director / Designer เพศ หญิง 
ประสบการณการผูเชี่ยวชาญ: ผูเชี่ยวชาญดานออกแบบผลิตภัณฑที่มีประสบการณทํางานไมต่ํากวา 
7 ป 
 
 ผูเชี่ยวชาญทานที่ 3  
 แพทยหญิง โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ ตําแหนงปจจุบัน นายแพทยชํานาญการ (จิตแพทยเด็ก
และวัยรุน) เพศ หญิง ประสบการณการผูเชี่ยวชาญ: ผูเชี่ยวชาญที่เปนนักจิตวิทยาเยาวชนมี
ประสบการณการทํางานเก่ียวกับเยาวชนไมต่ํากวา 7 ป 
 
 ตอนที่ 2: ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแก
เยาวชนที่มีนํ้าหนักเกินพิกัด 
 1. ทานคิดวาเกมรูปแบบไหมที่เหมาะสมกับเลนของเด็กและเยาวชน 9-12 ป ผูเชี่ยวชาญ
รอยละ 45 เห็นวาเกมการดเปนเกมที่เหมาะสม 
 2. ทานคิดวาการใชเวลาเลนเกมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 9-12 ป ตอ 1 รอบเกม 
ผูเชี่ยวชาญรอยละ 33 เห็นวาระยะเวลาเลนเกมที่เหมาะสมคือ 10-20 นาทีตอเกม 
 3. ทานคิดวาการนําเสนอเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนัก
เกินพิกัดควรใชการนําเสนอผานรูปแบบใดผูเชี่ยวชาญรอยละ 45 เห็นวาเกมตองสื่อทางสัญลักษณ
และภาษา 
 4. ทานคิดวารูปแบบของเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนัก
เกินพิกัดควรมีลักษณะแบบใดผูเชี่ยวชาญรอยละ 33 เห็นวา การเลนเกมควรเปนเกมที่ไดเคลื่อนไหว 
ทานคิดวาจํานวนผูเลนที่เลนเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกิน
พิกัดควรเลนพรอมกันไดก่ีคน ผูเชี่ยวชาญรอยละ 50 เห็นวาผูเลนควรมีจํานวน 2- 4 คน   
 5. ทานคิดวาผูเลนที่เลนเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนัก
เกินพิกัดดวยกันควรเปนใคร ผูเชี่ยวชาญรอยละ 50 เห็นวาผูเลนที่เลนเกมเปนเด็กเลนกับเด็ก 
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 6. ทานคิดวาตัวละครในเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนัก
เกินพิกัดควรมีลักษณะแบบใด ผูเชี่ยวชาญรอยละ 50 เห็นวาตัวละครในเกมควรเปนตัวละครสมมุติ 

 
 สรุป 
 รูปแบบเกมที่เหมาะสมควรมีรายละเอียดดังนี้ รูปแบบเกมควรเปนเกมการด ที่ควร
ระยะเวลาเลนเกมที่เหมาะสมคือ 10-20 นาทีตอ เกมตัวเกมตองสื่อทางสัญลักษณและภาษา ในขณะ
เลนเกมผูเลนควรไดมีการเลนเกมควรเปนเกมที่ไดเคลื่อนไหว จํานวนที่เหมาะสมในการเลนเกมมี
จํานวน 2- 4 คน ผูเลนที่เลนเกมเปนเด็กเลนกับเด็กกันเอง และตัวละครในเกมที่เหมาะสมควรเปนตัว
ละครสมมุติ 
 
 ตอนท่ี 3: การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการนําเสนอในเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีใน
การลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีนํ้าหนักเกินพิกัด 
 1. ทานคิดวาจากทฤษฎีของ มาสโลว Abraham Maslow ซึ่งเปนผูนําที่สําคัญคนหนึ่งของ
นักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม ไดจําแนกแรงจูงใจของคนเรา จากทฤษฎีนี้อยากใหผูตอบแบบสอบถาม
เลือกความตองการท่ีเหมาะสมที่นํามาใชกับเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด ผูเชี่ยวชาญรอยละ 33 เห็นวาความตองการท่ีเหมาะสมที่นํามาใชกับเกมคือความ
ตองการทางการยกยอง 
 2. ทานคิดวาจากทฤษฎีการสรางแรงจูงใจ เราตองมีการเสริมแรงจูงใจ ทานคิดวาการ
กําหนดเวลาใชการเสริมแรง (Schedules of Reinforcement) วาการใหรางวัลที่สอดคลองกับ
พฤติกรรมที่กําหนดนั้นควรจะกระทําบอยเพียงใดเพ่ือใหเหมาะสมกับเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการ
ลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ผูเชี่ยวชาญรอยละ 100 เห็นวาการเสริมแรงจูงใจ การให
รางวัลอยางตอเน่ือง 
 3. ทานคิดวาลักษณะของแรงจูงใจ รูปแบบใจเหมาะสมกับเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการ
ลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ผูเชี่ยวชาญรอยละ 33 เห็นวาลักษณะของแรงจูงใจ ควร
เปนแรงจูงใจภายนอก 
 4. ทานคิดวาแรงจูงใจ มาจากภาษาลาตินวา “Movere” แปลวาเง่ือนไขหรือสภาวะที่
เก่ียวของกับพฤติกรรมมี 3 ทิศทาง ใหทานลําดับความสําคัญของทิศทางแรงจูงใจเพื่อกําหนด
แนวทางของเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ผูเชี่ยวชาญ
รอยละ 44 เห็นวา ควรสรางเกมที่มีเง่ือนไขหรือสภาวะที่ไปกําหนดแนวทางใหเกิดพฤติกรรม 
 อรทัย ชื่นมนุษย (2519) กลาวถึงลักษณะของแรงจูงใจไวดังน้ี แรงจูงใจมีลักษณะสําคัญ 2 
ประการ ทานคิดวาลักษณะใดเหมาะสมกับ เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด ผูเชี่ยวชาญรอยละ 100 เห็นวาการแขงขันเราใหเกิดแรงจูงใจเกี่ยวกับลําดับขั้นของ
การเรียนรู ทานคิดวา เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ควร
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ตอบสนองการเรียนรูในขอใด ผูเชี่ยวชาญรอยละ 39 เห็นวาควรใชทฤษฎีลําดับขั้นของการเรียนรูโดย
อิงจากประสบการณในการใหขอมูล 
 เฟมมิง (Fleming. 1984:3) ใหขอเสนอแนะวามีเหตุผลหลายประการที่นักออกแบบเพ่ือการ
เรียนการสอนจําตองรูและหลักการของการรับรูไปประยุกตใช ทานคิดวาควรมีการจัดลําดับ
ความสําคัญอยางไรถาจะนําแนวคิดน้ีไปใชกับเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่
มีน้ําหนักเกินพิกัด ผูเชี่ยวชาญรอยละ 50 เห็นวาการรับรูสิ่งตางๆ เชน วัตถุ บุคคล เหตุการณ หรือ
สิ่งที่มีความสัมพันธกัน ถูกรับรูดีกวาและทําใหจดจําไดดีกวา 
 ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) มนุษยสามารถรับขอมูลโดยผานเสนทางการรับรู 3 
ทาง คือ พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ปญญานิยม (Cognitivism) การสรางสรรคองคความรูดวย
ปญญา (Constructivism) ทานคิดวาทฤษฎีขอไหนเหมาะสมกับเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลด
น้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ผูเชี่ยวชาญรอยละ 50 เห็นวาควรเนนการใหขอมูลที่ซ้ําๆ 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม 
 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  ทฤษฎีขอใดเหมาะสมที่สุดในการนํามา
พัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ผูเชี่ยวชาญรอยละ 
50 เห็นวาเห็นวาทัศนคติของคนจะชวยสงเสริมการตัดสินใจ หรือเรียกวาการมีอิทธิพลตอกัน 

 
 สรุป 
 ดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไดผลออกมาวาวิธีการที่เหมาะสมกับเยาวชน ความตองการ
ที่เหมาะสมที่นํามาใชกับเกมคือความตองการทางการยกยอง ตัวเกมตองเสริมแรงจูงใจดวยวิธีการให
รางวัลอยางตอเน่ือง ลักษณะของแรงจูงใจ ควรเปนแรงจูงใจภายนอก และเน้ือเกมควรสรางเกมที่มี
เง่ือนไขหรือสภาวะที่ไปกําหนดแนวทางใหเกิดพฤติกรรมและทําใหเกิดการแขงขันเราใหเกิดแรงจูงใจ 
ในการใหขอมูลควรใหขั้นของการเรียนรูโดยอิงจากประสบการณเดิมและรับรูสิ่งตางๆ เชน วัตถุ 
บุคคล เหตุการณ หรือส่ิงที่มีความสัมพันธกัน ถูกรับรูดีกวาและทําใหจดจําไดดีกวา เน้ือหาในการเลน
เกมควรเนนการใหขอมูลที่ซ้ําๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีของคน
จะชวยสงเสริมการตัดสินใจ หรือเรียกวาการมีอิทธิพลตอกัน 
 
 ตอนที่ 4: ขอเสนอแนะในการพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแก
เยาวชนที่มีนํ้าหนักเกินพิกัด 
 ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมดังน้ี  
 1. เกมสําหรับเด็ก 9-12 ตองทาทาย ตองแขงขัน ตองเปนสถิติ เพราะชอบเปนที่สุด ตอง
เคลื่อนไหว ตองไดเลนกับเพื่อน ตองทันสมัย และสมัยใหม  
 2. วัย 9-12 มี energy สูง รูเร่ืองมาก ประสบการณในเกมสูงลักษณะเกมตองคํานึงถึงการ
ออกแบบ Process ที่ตองใช  Products เพ่ือใหเกิดองคประกอบที่เหมาะสม 
เด็ก 9-12 อาจตองใชเกมเชิงพฤติกรรมบําบัด และตองใชแรงเสริมจากภายนอกสูง 
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 3. ลักษณะงานออกแบบตองมีสีสันสดใส และมีภาพประกอบใหญๆ ตัวหนังสือนอยๆ อาน
แลวเขาใจงาย 
 4. เยาวชนในวัยน้ีมีความตองการเติบโตเปนผูใหญสูง อยากใหทุกคนมองตนในฐานะเด็ก
โตจนถึงวัยรุน ภาพประกอบตางๆ ตองพัฒนาไมใหดูเด็กจนเกินไป แนะนําใหใชรูปทรงกราฟคทาง
เลขาคณิต 
 
 ข้ันตอนที่  2  ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการ
ลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีนํ้าหนักเกินพิกัดของผูเชี่ยวชาญ  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 จากผลการประมวลผลแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญและนํามาพัฒนาแบบรางเกมเพ่ือสราง
ทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดของผูเชี่ยวชาญ โดยพัฒนาออกมา 4 
แนวทาง และแบบรางแนวทางละ 3 แบบ รวม 12 แบบราง โดยกําหนดแนวทางดังนี้ 
 แนวทางที่ 1 แนวทางเกมการดที่ไมมีอุปกรณเสริมใดๆ แตมีการผสมผสานกับกิจกรรมใน
การดเสริม 
 แนวทางที่ 2 แนวทางเกมการดที่มีอุปกรณเสริมเปนกระดานทอยเหรียญ 
 แนวทางที่ 3 แนวทางเกมการดที่มีอุปกรณเสริมเปนกระดานทอยลูกเตา 
 แนวทางที่ 4 แนวทางเกมการดที่มีการผสมผสานระหวางกิจกรรมในการดเสริม การทอย
เหรียญ และกระดานทอยเตา 
 
 จาก 4 แนวทาง แบบรางจํานวน 12 แบบ ผูเชี่ยวชาญไดประเมินรูปแบบเพื่อเกมเพื่อสราง
ทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือนํามาพัฒนาเปน
แบบราง 1 แบบ  โดยกําหนดคาคะแนน (Weigh) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก 
  4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
  3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช 
  2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
  1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได 
 
 โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบ  เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด ในแนวทางที่  1  จํานวนแบบราง 3  รูปแบบ 

 
คะแนนความคิดเห็นแนวทางที่ 1 รูปแบบ 1-3 
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 

 
รายการ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานรูปแบบเกม  

1.1 รูปแบบเกมเหมาะสมสําหรับเยาวชน 9-12 
ป  

4.67 0.58 4.00 1.00 4.33 0.58 

1.2 ลักษณะอุปกรณเหมาะสมกับเกม   4.00 1.00 2.33 0.58 3.67 0.58 
2. ดานวิธีการเลนเกม  

2.1 วิธีเลนเกมและกติกาเหมาะสมสําหรับ
เยาวชน 9-12 ป      

3.33 0.58 3.67 0.58 3.33 0.58 

2.2 วิธีการเลนเกมทําใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยาง
เหมาะสม      

2.67 0.58 3.00 1.00 3.00 0.00 

3. วิธีการนําเสนอ  
3.1 รูปแบบวธิีการนําเสนอเน้ือหามีความ

เหมาะสมเยาวชน 9-12 ป    
4.00 1.00 3.33 0.58 3.33 0.58 

3.2 ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสม 4.00 1.00 4.00 1.00 3.67 0.58 
รวม 3.78 0.23 3.39 0.23 3.56 0.24 
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบ  เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด ในแนวทางที่  2  จํานวน  3  รูปแบบ 

 
คะแนนความคิดเห็นแนวทางที่ 2 

รูปแบบ 4-6 
รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5 รูปแบบที่ 6 

รายการ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานรูปแบบเกม  

1.1 รูปแบบเกมเหมาะสมสําหรับเยาวชน 9-12 ป 4.00 1 4.00 1.00 4.33 1.15 
1.2 ลักษณะอุปกรณเหมาะสมกับเกม   3.00 1 3.00 1.00 4.67 0.58 

2. ดานวิธีการเลนเกม  
2.1 วิธีเลนเกมและกติกาเหมาะสมสําหรับ

เยาวชน 9-12 ป      
3.00 1 2.67 0.58 3.67 0.58 

2.2 วิธีการเลนเกมทําใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยาง
เหมาะสม      

3.00 1 3.33 0.58 5.00 0.00 

3. วิธีการนําเสนอ  
3.1 รูปแบบวธิีการนําเสนอเน้ือหามีความ

เหมาะสมเยาวชน 9-12 ป    
3.33 0.58 3.00 0.00 4.33 0.58 

3.2 ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสม 3.33 0.58 3.67 0.58 4.33 0.58 
รวม 3.28 0.22 3.28 0.37 4.39 0.37 
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด ในแนวทางที่  3  จํานวน  3  รูปแบบ 

 
คะแนนความคิดเห็นแนวทางที่ 1 

รูปแบบ 7-9 
รูปแบบที่ 7 รูปแบบที่ 8 รูปแบบที่ 9 

รายการ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานรูปแบบเกม  

1.1 รูปแบบเกมเหมาะสมสําหรับเยาวชน 9-12 
ป  

3.67 1.15 3.67 1.53 3.67 1.53 

1.2 ลักษณะอุปกรณเหมาะสมกับเกม   3.00 1.73 2.67 1.15 3.00 1.00 
2. ดานวิธีการเลนเกม  

2.1 วิธีเลนเกมและกติกาเหมาะสมสําหรับ
เยาวชน 9-12 ป      

2.33 0.58 2.67 1.15 2.33 0.58 

2.2 วิธีการเลนเกมทําใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยาง
เหมาะสม      

3.00 1.00 2.67 0.58 2.33 0.58 

3. วิธีการนําเสนอ  
3.1 รูปแบบวธิีการนําเสนอเน้ือหามีความ

เหมาะสมเยาวชน 9-12 ป  
3.00 0.00 3.00 1.00 3.33 0.58 

3.2 ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสม 3.00 0.00 3.00 0.00 3.33 0.58 
รวม 3.00 0.68 2.94 0.54 3.00 0.39 
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบ  เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด ในแนวทางที่  4  จํานวน  3  รูปแบบ 

 
คะแนนความคิดเห็นแนวทางที่ 1 

รูปแบบ 10-12 
รูปแบบที่ 10 รูปแบบที่ 11 รูปแบบที่ 12 

รายการ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานรูปแบบเกม  

1.1 รูปแบบเกมเหมาะสมสําหรับเยาวชน 9-12 
ป 

3.66 1.53 4.00 1.00 4.00 1.00 

1.2 ลักษณะอุปกรณเหมาะสมกับเกม   3.67 1.15 3.00 1.00 3.00 1.00 
2. ดานวิธีการเลนเกม  

2.1 วิธีเลนเกมและกติกาเหมาะสมสําหรับ
เยาวชน 9-12 ป      

2.33 0.58 2.67 0.58 2.67 0.58 

2.2 วิธีการเลนเกมทําใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยาง
เหมาะสม      

2.33 0.58 3.00 1.00 3.00 0.00 

3. วิธีการนําเสนอ  
3.1 รูปแบบวธิีการนําเสนอเน้ือหามีความ

เหมาะสมเยาวชน 9-12 ป  
2.67 0.58 2.67 0.58 3.67 0.58 

3.2 ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสม 3.00 1 2.67 0.58 3.00 0.00 
รวม 2.72 0.40 3.00 0.23 3.22 0.45 

 
 จากตาราง 6 - 9  จะพบวาผลประเมินเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชน
ที่มีน้ําหนักเกินพิกัด รูปแบบเกมเหมาะสมสําหรับเยาวชน 9-12 ป จะเปนรูปแบบในที่ไดรับการ
ประเมินสูงที่สุดคือรูปแบบ 6 ในแนวทางการออกแบบที่ 2 (คาเฉลี่ยเทากับ 4.39) แตเม่ือพิจารณาใน
แตละทุกความคิดเห็นจะพบวา  
 ดานรูปแบบเกม รูปแบบเกมเหมาะสมสําหรับเยาวชน 9-12 ป เปนรูปแบบในที่ไดรับการ
ประเมินสูงที่สุดคือรูปแบบ 1 ในแนวทางการออกแบบที่ 1 (คาเฉลี่ยเทากับ 4.67) และลักษณะ
อุปกรณเหมาะสมกับเกมเปนรูปแบบในที่ไดรับการประเมินสูงที่สุดคือรูปแบบ 6 ในแนวทางการ
ออกแบบที่ 2 (คาเฉลี่ยเทากับ 4.67) ดานวิธีการเลนเกมวิธีเลนเกมและกติกาเหมาะสมสําหรับ
เยาวชน 9-12 ปเปนรูปแบบในที่ไดรับการประเมินสูงที่สุดคือรูปแบบ 6 ในแนวทางการออกแบบที่ 2 
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.67) และวิธีการเลนเกมทําใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยางเหมาะสม เปนรูปแบบในที่
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ไดรับการประเมินสูงที่สุดคือรูปแบบ 6 ในแนวทางการออกแบบที่ 2 (คาเฉล่ียเทากับ 5.00) วิธีการ
นําเสนอรูปแบบวิธีการนําเสนอเน้ือหามีความเหมาะสมเยาวชน 9-12 ป เปนรูปแบบในที่ไดรับการ
ประเมินสูงที่สุดคือรูปแบบ 6 ในแนวทางการออกแบบที่ 2 (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33) และขั้นตอนการ
นําเสนอขอมูลมีความเหมาะสมเปนรูปแบบในที่ไดรับการประเมินสูงที่สุดคือรูปแบบ 6 ในแนวทาง
การออกแบบท่ี 2 (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33) แบบรางที่ไดรับการคัดเลือกมาพิจารณารวมกันคือแบบราง
ที่ 6 และแบบรางที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 แบบรางที่ 6 ( X  = 4.39 , S.D. = 0.37) 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 แบบรางที่ 6 
 

 แนวคิดเปนเกมการดที่ใชรูปแบบการเลนดวยคะแนนนํ้าหนักตัว จําลองเปนตัวละครอวนที่
จะทําใหน้ําหนักตัวลงมาปกติ โดยใชคา BMI เปนตัวตั้งคานํ้าหนักเทียบจากความสูงจริงเพ่ือใหได
ทราบน้ําหนักที่แทจริงที่ควรเปน โดยมีตัวละครใหเลือกใช ชาย 5 คน หญิง 5 คน ที่มีความสูงตางกัน
แตน้ําหนักตัวเกินทุกตัวและใหมีการผสมผสานการออกกําลังไมรูตัวดวยการทอยเหรียญและวิ่งไปดู
ผลและจะมีผลกระทบตอการใชการด จะเปนการออกกําลังกายแบบ รูสึกไมถูกบังคับ เพราะจะลุนถึง
ความแมนยําของตัวเอง 
 อุปกรณที่ใช 
 1.  การด 

     - การดพลัง 20 ใบ เก่ียวกบัอาหาร 
     - การดพลัง 20 ใบ เก่ียวกบัการออกกําลังกาย 
 2.  กระดานการด 
 3.  กระดานทอยเสน 
 4.  เหรียญทอย 2 เหรียญ 

 รูปแบบการเลน บังคับการเคลื่อนที่ผูเลนดวยทอยเหรยีญ +  การดคะแนน 
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 แบบรางที่ 1 ( X  = 3.78 , S.D. = 0.23) 

 
ภาพประกอบ 27 แบบรางที่ 1 

 
 แนวคิดเปนเกมการดที่ใชรูปแบบการเลนดวยคะแนนนํ้าหนักตัว จําลองเปนตัวละครอวนที่
จะทําใหน้ําหนักตัวลงมาปกติ โดยใชคา BMI เปนตัวตั้งคานํ้าหนักเทียบจากความสูงจริงเพ่ือใหได
ทราบน้ําหนักที่แทจริงที่ควรเปน โดยมีตัวละครใหเลือกใช ชาย 5 คน หญิง 5 คน ที่มีความสูงตางกัน
แตน้ําหนักตัวเกินทุกตัวและใหมีการผสมผสานการออกกําลังในพื้นที่แคบๆ ที่สามารถทําไดในที่มี
พ้ืนที่เลนไมมาก 
 อุปกรณที่ใช 
 1.  การด 

     - การดพลัง 20 ใบ เก่ียวกับอาหาร 
     - การดพลัง 20 ใบ เก่ียวกับการออกกําลังกาย 
     - การดภารกิจ  20 ใบ 
  - ใชการวิดพ้ืน 
    - สกอตจั้ม 
   - กระโดดตบ 
 2.  กระดานการด 

 รูปแบบการเลน ภารกิจออกกําลังในพื้นที่ตัวเอง + การดคะแนน 
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ 1 และ 6  

 
คะแนนความคิดเห็นรูปแบบที่ 

1 และ 6 
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 6 

 
รายการ 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดานรูปแบบเกม  

1.1 รูปแบบเกมเหมาะสมสําหรับเยาวชน 9-12 ป 4.67 0.58 4.33 1.15 
1.2 ลักษณะอุปกรณเหมาะสมกับเกม   4.00 1.00 4.67 0.58 

2. ดานวิธีการเลนเกม  
2.1 วิธีเลนเกมและกติกาเหมาะสมสําหรับเยาวชน 9-12 ป 3.33 0.58 3.67 0.58 
2.2 วิธีการเลนเกมทําใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยางเหมาะสม 2.67 0.58 5.00 0.00 

3. วิธีการนําเสนอ  
3.1 รูปแบบวธิีการนําเสนอเน้ือหามีความเหมาะสมเยาวชน  

9-12 ป      
4.00 1.00 4.33 0.58 

3.2 ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสม 4.00 1.00 4.33 0.58 
รวม 3.78 0.23 4.39 0.37 

 
 จากตาราง 10 การประเมินผลขอมูล รูปแบบที่ 6 ในแนวทางที่ 2 ไดรับผลประเมินดีมาก
เกือบทุกดาน ยกเวนดานรูปแบบเกมที่เหมาะสมจะเปนรูปแบบที่ 1 ในแนวทางที่ 1 ซึ่งเปนเรื่อง
เก่ียวกับวิธีการเลนเกมใหเคลื่อนไหวที่ในพื้นที่จํากัด  
 ดังน้ันผูวิจัยจึงนําผลประเมินในรูปแบบที่ 6 ในแนวทางที่ 2 นํามาพัฒนารวมกับ รูปแบบที่ 
1 ในแนวทางที่ 1 ในสวนของดานรูปแบบเกมมาพัฒนารวมกัน โดยไดรูปแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่
ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ออกมาดังน้ี 
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ภาพประกอบ 28 เกมเพ่ือสรางทัศนคติทีดี่ในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 

 
 ข้ันตอนที่  3  ผลการประเมินผลทัศนคติกอนและหลังเลนเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดี
ในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีนํ้าหนักเกินพิกัดของกลุมตวัอยางเยาวชน 
 จากผลการประมวลผลแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญและนํามาพัฒนาแบบรางเกมเพ่ือสราง
ทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดของผูเชี่ยวชาญ และทําการประเมิน
รูปแบบเกมโดยผูเชี่ยวชาญ และพัฒนาออกมาเปนเกม และนําไปทดสอบกับกลุมเยาวชน ชั้น 
ประถม 3 ณ โรงเรียนวังทองวัฒนา จํานวน 1 หอง  โดยทําการประเมินผล 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลผูเขารวมทดสอบ 
 ตอนที่ 2 แบบทดสอบกอน – หลัง ดานความรูจากการเลนเกม 
 ตอนที่ 3 แบบทดสอบกอน – หลัง ดานทัศนคตติอการลดน้ําหนัก 
 
 ไดผลดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 ขอมูลผูเขารวมทดสอบ 
 
ตาราง 11 แสดงจํานวน(ความถี่) คารอยละขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
 
ลักษณะขอมูลสวนตวั จํานวน(คน) รอยละ 
1.เพศ 

ชาย 10 58.82 
หญิง 7 41.18 

รวม 17 100 
2. อายุ 

ต่ํากวา 9 ป 0 0 
9-12 ป 17 100 
มากกวา 12 ป 0 0 

รวม 17 100 

 
 จากตาราง 11 กลุมตัวอยางที่เขารวมทดสอบมีขอมูลตรงตามความตองการที่ตองการ
ประเมินโดยครบถวน และกลุมตัวอยางอยูในอายุชวง 9- 12 ป ครบถวน เน่ืองดวยจากเด็กนักเรียน
ชั้นประถม 3 สวนใหญจะมีอายุอยูในชวง 9 – 10 ป อยูแลวจึงทําใหกลุมตัวอยางไมมีปญหาใดๆ 
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 ตอนที่ 2 แบบทดสอบกอน – หลัง ดานความรูจากการเลนเกม 
 
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบกอนและหลังเลนเกม ดานความรูจากการเลนเกมของกลุมตัวอยาง  
 

ลําดับผูรวม
ทดสอบ 

ความรูกอนเลนเกม  
(N = 20) 

ความรูหลังเลนเกม  
(N = 20) 

คารอยละของคะแนน
เม่ือเทียบกอนทําและ

หลังทํา 
1 16 18 10 
2 18 20 10 
3 8 14 30 
4 17 20 15 
5 19 20 5 
6 19 20 5 
7 19 20 5 
8 15 17 10 
9 16 18 10 
10 19 20 5 
11 16 20 20 
12 13 17 20 
13 14 16 10 
14 18 20 10 
15 20 20 0 
16 19 20 5 
17 18 20 15 
รวม รอยละ 83.53 รอยละ 94.12 10.59 

 
 จากตาราง 12 กลุมตัวอยางที่เขารวมทดสอบโดยสวนมากมีผลประเมินดานความรูจากการ
เลนเกมสูงขึ้น โดยกอนเลนในภาพรวม สามารถทําคะแนนไดรอยละ 83.53 คะแนน และหลังเลนเกม
สามารถทําคะแนนสูงไดขึ้นเปนรอยละ 94.12 โดยมีความเปลี่ยนแปลงของดานความรูสูงถึงรอยละ 
10.59 คะแนน และมีเพียง 1 คนในกลุมตัวอยางที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงทางดานความรู เพราะ
สามารถทําไดเต็มตั้งแตตน 
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ตอนที่ 3 แบบทดสอบกอน – หลัง ดานทัศนคติตอการลดน้ําหนัก 
ดานทัศนคติตอการลดน้ําหนักของกลุมตัวอยาง ความคิดเห็นดานดานทัศนคติตอการลดน้ําหนัก
สําหรับเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดกลุมตัวอยางโดย
กําหนดคาคะแนน (Weigh) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
  4 หมายถึง เห็นดวย 
  3 หมายถึง ไมแนใจ 
  2 หมายถึง ไมเห็นดวย 
  1 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการประเมินประสิทธิภาพ

ผลการทดสอบกอนและหลังเลนเกม ดานทัศนคติตอการลดน้ําหนักของกลุมตัวอยาง  
 

คะแนนความคิดเห็นดาน
ทัศนคติ กอนและหลังเลนเกม 
กอนเลนเกม หลังเลนเกม 

 
รายการ 

X  S.D. X  S.D. 
3.1 การทํากิจกรรมการออกกําลังกายเปนประจําเปนการควบคุม

น้ําหนักที่ดี       
4.82 0.53 4.94 0.24 

3.2 การควบคุมอาหารใหเหมาะสมเปนการควบคุมนํ้าหนักที่ดี 3.94 1.14 4.47 0.80 
3.3 การทํากิจกรรม ทํางานบาน ทําสวน เปนประจํามีผลดีตอ

การควบคุมนํ้าหนัก      
4.00 1.06 4.53 0.62 

3.4 การลดและการควบคุมน้ําหนักเราตองกินใหนอยลงและออก
กําลังกายใหมากขึ้น      

4.35 1.06 4.71 0.59 

3.5 การควบคุมนํ้าหนักทําไดงายๆ ไมยาก   3.94 0.83 4.24 0.90 
รวม 4.21 0.25 4.58 0.25 

 
 จากตาราง 13 ผลของคาเฉล่ียประสิทธิภาพของเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนัก
แกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดดานทัศนคติ ไดผลลัพธออกมาวามีผล(คาเฉลี่ย) หลังเลนเกม
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.58) สูงกวากอนเลนเกม(คาเฉลี่ยเทากับ 4.21) โดยกอนเลนเกม โดยผลจะแสดง
ใหเห็นวากลุมตัวอยางเขาใจถึงวาการออกกําลังกายเปนประจําเปนส่ิงที่ชวยลดนํ้าหนักซ่ึงมีคาผล
คะแนนเฉลี่ย กอนเลนเกม 4.82 และหลังเลนเกม 4.94 สูงกวาหัวขอที่ทําการประเมินทุกขอ โดย
ไมไดคิดวาการควบคุมอาหารก็เปนหนึ่งในวิธีการควบคุมนํ้าหนักที่เหมาะสมและควรทําเชนกันโดยมี
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คะแนนเฉลี่ย กอนเลนเกม 3.94 และหลังจากการเลนเกมมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเปน 4.47 สวนการทํา
กิจกรรม ทํางานบาน ทําสวน เปนประจํามีผลดีตอการควบคุมนํ้าหนัก คาเฉลี่ยกอนเลนเกม 4.00 จะ
เห็นไดวาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D. 1.06) มีคาเบี่ยงเบนที่สูง แตเม่ือหลังเลนเกมคาเฉลี่ย 
4.53  จะเห็นไดวาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D. 0.62) มีคาที่มีทิศทางไปทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น 
เชนเดียวกับ การลดและการควบคุมนํ้าหนักเราตองกินใหนอยลงและออกกําลังกายใหมากข้ึน 
คาเฉลี่ยกอนเลนเกม 4.35 จะเห็นไดวาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D. 1.06) มีคาเบี่ยงเบนที่สูง 
แตเม่ือหลังเลนเกมคาเฉลี่ย 4.71  จะเห็นไดวาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D. 0.59) มีคาที่มี
ทิศทางไปทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น แตหัวขอการควบคุมนํ้าหนักทําไดงายๆ ไมยาก คาเฉลี่ยกอนเลน
เกม 3.94 จะเห็นไดวาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D. 0.83) แตเม่ือหลังเลนเกมคาเฉลี่ย 4.24 จะ
เห็นไดวาถึงแมคาเฉลี่ยจะสูงขึ้น แตคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D. 0.90) มีคาที่มีทิศทางไมลดลง
แตเม่ือมองภาพรวมแลวกอนเลนเกมและหลังเลนเกมมุมมองทัศคติตอการลดน้ําหนักมีคาที่สูงขึ้น
แบบมีนัยยะ 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ใชเครื่องมือ

แบบสอบถามประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยาเยาวชน 1 ทาน โดยแยกเปน 2 ประเด็นหลักคือ  
 1.  ดานขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบเกม การศึกษาพบวาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลด
น้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด คือ รอยละ 45 เห็นวาเกมการดเปนเกมที่เหมาะสม  รอยละ 
33 เห็นวาระยะเวลาเลนเกมที่เหมาะสมคือ 10-20 นาทีตอเกม รอยละ 45 เห็นวาเกมตองสื่อทาง
สัญลักษณและภาษา รอยละ 33 เห็นวาการเลนเกมควรเปนเกมที่ไดเคลื่อนไหว รอยละ 50 เห็นวาผู
เลนควรมีจํานวน 2- 4 คน รอยละ 50 เห็นวาผูเลนที่เลนเกมเปนเด็กเลนกับเด็ก และ รอยละ 50 เห็น
วาตัวละครในเกมควรเปนตัวละครสมมุติ   
 2.  ดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไดผลออกมาวาวิธีการที่เหมาะสมกับเยาวชน คือ รอยละ 
33 เห็นวาความตองการที่เหมาะสมท่ีนํามาใชกับเกมคือความตองการทางการยกยอง รอยละ 100 
เห็นวาการเสริมแรงจูงใจ การใหรางวัลอยางตอเนื่อง รอยละ 33 เห็นวาลักษณะของแรงจูงใจ ควร
เปนแรงจูงใจภายนอก รอยละ 44 เห็นวาควรสรางเกมที่มีเง่ือนไขหรือสภาวะที่ไปกําหนดแนวทางให
เกิดพฤติกรรม รอยละ 100 เห็นวาการแขงขันเราใหเกิดแรงจูงใจ รอยละ 39 เห็นวาควรใชทฤษฎี
ลําดับขั้นของการเรียนรูโดยอิงจากประสบการณในการใหขอมูล รอยละ 50 เห็นวาการรับรูสิ่งตางๆ 
เชน วัตถุ บุคคล เหตุการณ หรือส่ิงที่มีความสัมพันธกัน ถูกรับรูดีกวาและทําใหจดจําไดดีกวา รอยละ 
50 เห็นวาควรเนนการใหขอมูลที่ซ้ําๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม  รอยละ 50 ทัศนคติของคนจะ
ชวยสงเสริมการตัดสินใจ หรือเรียกวาการมีอิทธิพลตอกัน 
 เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ใชเครื่องมือ
วัดผลประสิทธิภาพโดยใชเคร่ืองมือแบบทดสอบกอน – หลังเลนเกม โดยแบงการวัดผล 2 ดาน คือ 
(1)ดานความรูเก่ียวกับการลดน้ําหนัก กอนเลน 83.53 เปอรเซ็นต และหลังเลน 94.12 เปอรเซ็นต 
(2)ผลประเมินทัศนคติกอนเลนเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกิน
พิกัดมีทิศทางที่สูงขึ้นโดยกอนเลนเกมมีคาเฉลี่ย 4.21 และหลังเลนเกมคาเฉลี่ย 4.58 มีความ
แตกตางไปในทิศทางที่สูงขึ้น เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกิน
พิกัดมีคาประสิทธิภาพหลังการเลนเกมสูงกวากอนเลน ทั้งในทางการใหความรูและทัศนคติ แสดงให
เห็นวาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดใหผลระดับดี เปนไป
ตามสมมุติฐาน สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมเสริมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชน 

 

 



 91 

อภิปรายผล  
 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ ดานออกแบบผลิตภัณฑและดาน
จิตวิทยาเยาวชน เก่ียวกับรูปแบบเกม แนวทางเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และขอแนะนําเพ่ิมเติม ได
พบวาพฤติกรรมเยาวชน 9-12 ป มีลักษณะมีพลังกายสูง รูเร่ืองมาก ประสบการณในเกมสูง เด็กอายุ 
12 ป สามารถใชเกมเชิงวิเคราะหได ลักษณะรูปแบบเกม  ตองทาทาย ตองแขงขัน ตองไดเลนกับ
เพ่ือน และ อาจตองใชเกมเชิงพฤติกรรมบําบัด ตองใชแรงเสริมจากภายนอกสูง ขอมูลเหลาน้ีเปน
ขอมูลขั้นตนเพื่อนํามาวิเคราะหและพัฒนาหารูปแบบเกมที่เหมาะสมกับวัย 9-12 ผลงานเกมการดที่มี
ความสนุกสนานมีประโยชนใชสอยใหเด็กออกกําลังกายโดยไมรูตัว มีรูปแบบเหมาะกับเยาวชน 
เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการลดนํ้าหนัก และไดรับความรูดานตางๆ เก่ียวกับการควบคุมนํ้าหนักที่
เหมาะสมกับวัย ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพเกม จากขั้นตอนการพัฒนาเกมผูวิจัยทําการ
ทดสอบประสิทธิภาพเกม ดวยการทําแบบทดสอบกอนเลนเกม-หลังเลนเกม เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของเกมไดผล โดยขณะทดสอบประสิทธิภาพไดสังเกตพฤติกรรมของผูเลน วามีความสนใจในตัวเกม
สูง และเขาใจกติกาไดงายเนื่องจากมีความคุนเคยจากเกมการดที่มีในทองตลาด โดยเด็กจะสนใจ
ภาพประกอบในเกมกอนที่จะสนใจในสวนเน้ือหา และถึงคอยไปสนใจเน้ือหา เด็กที่เลนกิจกรรมการ
เลนเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดมีความพึงพอใจที่ตอง
จะเลนเกมมากกวา 2 รอบโดยการแสดงออกดวยการรองขอที่จะใหทําการเลนตอ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาตอ จากเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแก
เยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด การสรางสรรควิธีการเลนโดยใหเกิดพฤติกรรมบําบัดโดยไมรูตัว และ
เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอผูเลนเกม ดวยวิธีการเลนของเกมและการนําเสนอเนื้อหาในสวนดานความรู
เก่ียวกับการลดน้ําหนัก และทัศนคติ ที่มีผลที่สูงขึ้นหลังจากการเลน แสดงใหเห็นวากระบวนการนี้มี
ความเหมาะสมในการใหความรูและปรับปรุงทัศนคติ จึงสามารถนํามาพัฒนาเปนการใหความรู
ทางดานอ่ืนๆ เชน การรณรงคการไมสูบบุหร่ีใหแกเยาวชน การใหความรูสําหรับจริยธรรมใหแก
เยาวชน เปนตน โดยใชแนวทางเดิมนี้มาปรับปรุงทางดานเน้ือหาและการปรับทัศนคติ 
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แบบสอบถาม / สํารวจความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 
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โครงการสรางฐานขอมูล 

การศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือสรางทศันคติที่ดีในการลดนํ้าหนักแกเยาวชน 

ที่มีนํ้าหนักเกินพิกัด 

 

แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

แบบสอบถามกําหนดการออกแบบผลติภัณฑ 

เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 

 

เรียนผูตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดการออกแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลด

น้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดเพ่ือใหไดเกณฑในการเลนเกม 

 

แบบสอบถามสวนที ่1: 

ขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบแบบสอบถาม ทานสามารถเลือกไดเพียง 1 ขอ ที่ทานเห็นดวยมากที่สุด 

1.1   ชื่อ.............................................................  นามสกุล.......................................................... 

       ตําแหนงปจจุบัน.................................................................................................................. 

1.2   เพศ 

       [   ] ชาย       

 [   ] หญิง   

1.3  ประสบการณการผูเชี่ยวชาญ  

      [   ]  ผูเชี่ยวชาญดานออกแบบผลิตภัณฑที่มีประสบการณทํางานไมต่ํากวา 6 ป 

      [   ]  ผูเชี่ยวชาญที่ดานเยาวชนมีประสบการณการทํางานเก่ียวกับเยาวชนไมต่ํากวา 6 ป 
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แบบสอบถามสวนที่ 2: 
ขอมูลเกี่ยวกบัรูปแบบเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 
2.1  ทานคิดวาเกมรูปแบบไหมที่เหมาะสมกับเลนของเด็กและเยาวชน 9-12 ป (กรุณาเลือกใสลําดับ  
 1- 4) 
 [     ]  เกมบันไดงู เกมกระดานที่มีตาเดิน มีเปาหมายคือเลนชัย ไมมีการเก็บคะแนน แตอาจมี
การเก็บ Item ได สามารถเลนได 2-6 คนพรอมกัน ใชเวลาเลนตอครัง้ 10 – 20 นาทีขึ้นไป 
ตัวอยางเชน เกมบันไดงู บอรดเกม 
 [     ] รูปแบบเกมเศรษฐี เกมกระดานที่มีตาเดิน มีการเก็บคาคะแนนหรือแตมสวนบุคคล ผูเลน
มีสิทธิครอบครองตาเดิน สามารถเลนได 2-4 คนพรอมกัน ใชเวลาเลนตอครั้งรอบละ   30 นาทีขึ้นไป  
ตัวอยางเชน เกม Monopoly . 
 [     ] รูปแบบเกมการด เกมกระดานที่มีการด มีการเก็บคาคะแนนหรือแตมสวนบุคคล เลนได 2 
คนเทาน้ัน ใชเวลาเลน ตอคร้ังรอบละ 5-10 นาที เชนเกม ไพยูกิ เกมเมจิกการด  เกม Two Tower 
 [     ]  รูปแบบเกมจับคู เปนเกมเนนทางทักษะการจํา โดยใชการดที่มีความสัมพันธกัน เพ่ือ
จับคูกัน สามารถเลนได 2-4 คนพรอมกัน ใชเวลาเลนตอครั้งรอบละ 10 – 20 นาทีขึ้นไป  
ตัวอยางเชน เกม Memory 

 
2.2 การใชเวลาเลนเกมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 9-12 ป ตอ 1 รอบเกม (กรุณาเลือกใสลําดับ  
 1- 4) 
 [     ] 5-10 นาที   
 [     ] 10-20 นาที  
 [     ] 20-30 นาที  
 [     ] 30 นาทีขึ้นไป 

 
2.3 ทานคิดวาการนําเสนอเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 ควรใชการนําเสนอผานรูปแบบใด (กรุณาเลือกใสลําดับ 1- 3) 
 [     ] สัญลักษณ   
 [     ] ภาษา   
 [     ] สัญลักษณและภาษา 
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2.4 ทานคิดวารูปแบบของเกมเพ่ือสรางทัศนคตทิี่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนทีมี่น้ําหนักเกินพิกัด 
 ควรมีลักษณะแบบใด (กรุณาเลือกใสลําดับ 1- 5) 
 [     ] เกมวางแผน  
 [     ] เกมความจํา  
 [     ] เกมการจําลอง   
 [     ] เกมผจญภัย   
 [     ] เกม Action   
 [     ] เกมเลนตามบทบาท 
 [     ] เกมสแกไขปริศนา 

 
2.5 ทานคิดวาจํานวนผูเลนที่เลนเกมเพ่ือสรางทัศนคตทิี่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนัก 
 เกินพิกัดควรเลนพรอมกันไดก่ีคน (กรุณาเลือกใสลําดับ 1- 3) 
 [     ] 2 คน   
 [     ] 2 - 4 คน   
 [     ] 4 คนขึน้ไป 

 
2.6 ผูเลนที่เลนเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัดควรเปนใคร  
 (กรุณาเลือกใสลําดับ 1- 3) 
 [     ] เด็กเลนกับเด็กดวยกนั  
 [     ] เด็กเลนผูปกครองหรือครู  
 [     ] เด็กเลนกับใครก็ได 

 
2.7 ทานคิดวาตัวละครในเกมเพ่ือสรางทัศนคตทิี่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนทีมี่น้ําหนักเกินพิกัด 
 ควรมีลักษณะแบบใด (กรุณาเลือกใสลําดับ 1- 3) 
 [    ] เปนตวัเด็กเอง  
 [    ] เปนตวัละครสมมุต ิ  
 [    ] ไมมีขอจํากัด 
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แบบสอบถามสวนที่ 3:  
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการนําเสนอในเกมเพ่ือสรางทัศนคติทีดี่ในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด 
 
3.1 จากทฤษฎีของ มาสโลว Abraham Maslow ซึ่งเปนผูนําที่สําคญัคนหนึ่งของนักจิตวิทยาแนว 
 มนุษยนิยม ไดจําแนกแรงจูงใจของคนเรา จากทฤษฎีนีอ้ยากใหผูตอบแบบสอบถามเลือกความ 
 ตองการที่เหมาะสมที่นํามาใชกับเกมเพื่อสรางทัศนคตทิี่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี 
 น้ําหนักเกินพิกัด (กรุณาเลือกใสลําดับ 1- 5) 
 [     ] ความตองการทางสรีรวิทยา (physiological needs): ความหิว ความกระหาย เปนตน 
 [     ] ความตองการทางความปลอดภัย (sefty needs): การรูสึกม่ันคงปลอดภัย ปราศจาก
อันตราย  
 [     ] ความตองการทางความเปนเจาของและความรัก (Belongingness and love need): การ
ผูกพันกับคนอ่ืน การไดรับการยอมรับและการเปนเจาของ  
 [     ] ความตองการทางการยกยอง (esteem needs): การบรรลุผลสําเร็จ การมีความสามารถ 
การไดรับการยอมรับและการรูจักจากคนอ่ืน  
 [     ] ความตองการทางการรู (cognitive needs): การรู การเขาใจและการสํารวจ  
 [     ] ความตองการทางสุนทรียภาพ (aesthetic needs): สมมาตร ความมีระเบยีบและความ
งาม  
 [     ] ความตองการทางความจริงแทแหงตน (self-actualization needs): การพบความสําเร็จ
แหงตนและการเขาใจศักยภาพของตน 
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3.2 จากทฤษฎีการสรางแรงจูงใจ เราตองมีการเสริมแรงจูงใจ ทานคิดวาการกําหนดเวลาใชการ 
 เสริมแรง (Schedules of Reinforcement) วาการใหรางวัลที่สอดคลองกับพฤติกรรมที่กําหนด 
 นั้นควรจะกระทําบอยเพียงใดเพ่ือใหเหมาะสมกับเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแก 
 เยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด (เลือกเพียงขอเดียว) 
 [   ] การใหรางวัลอยางตอเนื่องหรือเรียกวากําหนดเวลาแบบตอเน่ือง (continuous schedule) 
การกระทําอยางตอเน่ืองนี้หมายถึงการที่พฤติกรรมไดถูกเสริมแรงในแตละคร้ังของการเกิดพฤตกิรรม 
การเสริมแรงในลักษณะนี้มักจะไดผลดี บุคคลจะเรยีนรูไดอยางรวดเร็ว แตพฤติกรรมการปฏิบัตงิานที่
พึงปรารถนาจะหายไปเม่ือหยุดใหการเสริมแรง 
 [   ] การใหรางวัลเปนชวงๆ หรือเรียกวากําหนดเวลาอยางไมตอเน่ือง (intermittent schedule) 
การกระทําอยางไมตอเน่ืองนี้ หมายความถึงการที่พฤติกรรมไดถูกเสริมแรงหลังจากที่ไดเกิด
พฤติกรรมตามที่ปรารถนาในบางกรณี ซึ่งมิใชการเสริมแรงหลังทุกกรณี การเสริมแรงแบบไมตอเน่ือง
นี้จะมีผลตอการผดุงรักษาพฤติกรรมไวไดในระยะหนึ่ง ทั้งน้ีเพราะบคุคลจะตื่นตวัและมีความสนใจใน
ตัวเสริมแรงทีจ่ะไดเปนคร้ังคราวน้ัน ตารางเวลาการเสริมแรงแบบไมตอเน่ืองนี้ อาจแบงออกไดเปน 4 
แบบคือ การกําหนดชวงหางที่แนนอนตายตัว, การกําหนดชวงที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงได, อัตราสวนที่
ตายตวั, และอัตราสวนที่ผนัแปรเปลี่ยนแปลงได 

 
3.3 ลักษณะของแรงจูงใจ รูปแบบใจเหมาะสมกับเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแก 
 เยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด(เลือกเพียงขอเดียว) 
 [   ] แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่ง
อาจจะเปนเจตคติ ความคดิเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความ
ตองการ ฯลฯ สิ่งตางๆ 
 [   ] แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบคุคล
ที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะเปนการไดรับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง คําชม การไดรับการ
ยอมรับ ยกยอง ฯลฯ 
 
3.4 แรงจูงใจ มาจากภาษาลาตินวา “Movere” แปลวาเง่ือนไขหรือสภาวะที่เก่ียวของกับพฤติกรรมมี  
 3 ทิศทาง ใหทานลําดับความสําคัญของทิศทางแรงจูงใจเพ่ือกําหนดแนวทางของเกมเพื่อสราง 
 ทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด (กรุณาเลือกใสลําดับ 1- 3) 
 [   ] การสรางเกมที่มีเง่ือนไขหรือสภาวะที่ไปทําใหเกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหนึ่ง 
 [   ] การสรางเกมที่มีเง่ือนไขหรือสภาวะที่ไปยับยั้งพฤติกรรม 
 [   ] การสรางเกมที่มีเง่ือนไขหรือสภาวะที่ไปกําหนดแนวทางใหเกิดพฤติกรรม 
 
 



 103 

 
3.5  อรทัย ชื่นมนุษย (2519) กลาวถึงลกัษณะของแรงจูงใจไวดังนี้ แรงจูงใจมีลักษณะสําคัญ 2  

ประการ ทานคิดวาลักษณะใดเหมาะสมกับ เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแก
เยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด (เลือกเพียงขอเดียว) 

 [   ] มีการกระตุน หรือการเรา (Enegizing) แรงจูงใจเปนสิ่งผลักดันหรือเรงเราใหบุคคลพรอมที่
จะแสดงพฤตกิรรมหรือตอบสนอง เชน การแขงขันเราใหเกิดแรงจูงใจ แรงจูงใจกระตุนใหอินทรียมี
ความพรอมที่จะแสดงพฤตกิรรมการแขงขันจะกระตุนใหบุคคลอยูในลักษณะเตรียมพรอมที่จะกระทํา
หรือแสดงพฤติกรรมที่มีแรงจูงใจที่มีความเขมขนมากๆ จะมีชีวิตชีวามากกวาแรงจูงใจที่มีความ
เขมขนนอย 
 [   ] มีการชี้แนวทาง หรือทิศทาง (Directing) แรงจูงใจจะเปนสิ่งชวยชี้แนวทางใหอินทรียแสดง
พฤติกรรมหรอืบอกแนวทางของพฤติกรรม เชน การใหรางวัลแกเด็กประพฤติดี “รางวัล” เปนเคร่ือง
ชี้บอกแนวทางใหเด็กๆรูวาควรจะประพฤติอยางไรจึงจะไดรางวัล 

 
3.6 เกี่ยวกับลาํดับขั้นของการเรียนรู ทานคิดวา เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแก
เยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด ควรตอบสนองการเรียนรูในขอใด (กรุณาเลือกใสลําดับ 1- 3) 
 [   ] ประสบการณ (experiences) ในบุคคลปกตทิุกคนจะมีประสาทรับรูอยูดวยกันทัง้นั้น 
ประสาทสัมผสัทั้งหา ซึ่งไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ประสาทรับรูเหลาน้ีจะเปนเสมือนชอง
ประตูที่จะใหบุคคลไดรับรูและตอบสนองตอส่ิงเราตางๆ 
 [   ] ความเขาใจ (understanding) หลังจากบุคคลไดรับประสบการณแลว ขั้นตอไปก็คือ 
ตีความหมายหรือสรางมโนคติ (concept) กระบวนการนี้เกิดขึ้นในสมองหรือจิตของบุคคล เพราะ
สมองจะเกิดสัญญาณ (percept) และมีความทรงจํา (retain) ขึ้น ซึ่งเราเรียกกระบวนการน้ีวา “ความ
เขาใจ” 
 [   ] ความนึกคิด (thinking) ความนึกคิดถือวาเปนขั้นสุดทายของการเรียนรู ซึ่งเปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในสมอง ความนึกคิดที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองเปนความนกึคิดที่สามารถจัดระเบียบ 
(organize) ประสบการณเดิมกับประสบการณใหมที่ไดรับใหเขากันได ซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่จะทาํให
เกิดบูรณาการทางการเรียนรูอยางแทจริง 
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3.7  Fleming (1984:3) ใหขอเสนอแนะวามีเหตุผลหลายประการที่นกัออกแบบเพ่ือการเรียนการสอน 

จําตองรูและหลักการของการรับรูไปประยกุตใช ทานคิดวาควรมีการจัดลําดับความสําคัญ
อยางไรถาจะนําแนวคิดน้ีไปใชกับเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มี
น้ําหนักเกินพิกัด (กรุณาเลือกใสลําดับ 1- 3) 

 [   ] การรับรูสิง่ตางๆ เชน วตัถุ บุคคล เหตุการณ หรือส่ิงที่มีความสมัพันธกัน  ถูกรับรูดีกวา
และทําใหจดจําไดดีกวา 
 [   ] ในการเรยีนการสอนจําเปนตองหลกีเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดการรับรูที่ผิดพลาด  เชนการตั้ง
คําถามหรือใหเน้ือกํากวม 
 [   ] เม่ือมีความตองการสื่อในการเรียนการสอนเพ่ือใชแทนความเปนจริงเปนเรื่องสําคัญที่
จะตองรูวาทําอยางไร จึงจะนําเสนอความเปนจริงนั้นไดอยางเพียงพอที่จะใหเกิดการรับรูตามความ
มุงหมาย 
 
3.8 ทฤษฎีการเรียนรู(Learning Theory) มนุษยสามารถรับขอมูลโดยผานเสนทางการรับรู 3 ทาง  
 คือ พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ปญญานิยม (Cognitivism) การสรางสรรคองคความรูดวย 
 ปญญา (Constructivism) ทานคิดวาทฤษฎีขอไหนเหมาะสมกับเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการ 
 ลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด (กรุณาเลือกใสลําดับ 1- 3) 
 [    ] เนนการใหขอมูลที่ซ้ําๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม (พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
พฤติกรรมนิยมมองผูเรียนเหมือนกับ กระดานชนวนทีว่างเปลาผูสอนเตรียม ประสบการณใหกับ
ผูเรียน เพ่ือสรางประสบการณใหมใหผูเรียน อาจ กระทําซํ้าจนกลายเปนพฤติกรรม ผูเรียนทําในสิ่งที่
พวกเขาไดรบัฟงและจะไมทาํการคิดริเริ่มหา หนทางดวยตนเองตอการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่ง ตางๆ ใหดีขึ้น) 
 [    ] เนนการใหขอมูลใหเกิดความเขาใจ การประมวลผลความคิด (ปญญานิยม (Cognitivism) 
ปญญานิยมอยูบนฐานของกระบวนการคดิกอน แสดงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมทีจ่ะถูก
สังเกต สิ่งเหลาน้ัน มันก็เปนเพียงแตการบงชี้วาส่ิงนี้ กําลังดําเนินตอไปในสมองของผูเรียน เทานั้น 
ทักษะใหมๆ ที่จะทํา การสะทอนสงออกมา กระบวนการประมวลผลขอมูลสารสนเทศทางปญญา) 
 [    ] เนนการใชรากฐานและประสบการณเดิมของแตละบุคคล (การสรางสรรคองคความรูดวย
ปญญา (Constructivism)การสรางสรรคความรูดวยปญญาอยูบนฐานของ การอางอิงหลักฐานในสิ่งที่
พวกเราสรางขึ้นแสดงใหปรากฏแกสายตาของ เราดวยตัวของเราเอง และอยูบนฐานประสบการณ
ของแตละบุคคล องคความรูจะถูกสรางขึน้โดยผูเรียน และโดยเหตุผลที่ทุกคนตางมีชุดของ
ประสบการณตางๆ ของการเรียนรูจึงมีลักษณะเฉพาะตน และมี ความแตกตางกันไปในแตละคน) 
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3.9 ทฤษฎีทีเ่ก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  ทฤษฎีขอใดเหมาะสมที่สุดในการนํามาพัฒนา 
 เกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด (กรุณาเลือกใสลําดับ  
 1- 4) 
 [    ] ทฤษฎีความสอดคลอง (Consistency Theories) ทฤษฎีนี้ มีสมมุติฐานเบื้องตนวาเปน
ความตองการของบุคคลในความสอดคลอง เปนความสอดคลอง ระหวางทัศนคต ิเปนความ
สอดคลองระหวางพฤติกรรม และระหวางทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งทฤษฎีความ สอดคลองในยุค
แรกน้ัน เรียกวา ทฤษฎีความสมดุล (Balance Theory) ซึ่งมีจุดเนนที่ความสัมพันธ ระหวาง บุคคลท่ี
รับรู บุคคลอ่ืน และเรื่องราวหรือวัตถุ  
 [    ] ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theories) ทฤษฎีนีไ้ดใหความสําคัญกับคุณลักษณะของการ
กระตุนของสถานการณในการติดตอส่ือสาร ซึ่งทัศนคติ จะเปลี่ยนแปลงไดนั้นเกดิจากการเขาแทนที่
ดวยความตั้งใจหรือเจตนา ความเขาใจและการยอมรับของบุคคล ในเรื่องราวตางๆ และการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปนผลจากการเรยีนรู เชนดังผลลัพธของประสบการณที่ ผานมาตอส่ิงแวดลอม
ที่เก่ียวของ 
 [    ] ทฤษฎีการตัดสินใจทางสังคม (Social Judgement Theories)ทฤษฎีนี้ มีจุดเนนใน
การศึกษาวา ทัศนคติของคนจะชวยสงเสริมการตัดสินใจหรือเรียกวาการมีอิทธิพลตอกัน นั่นเอง โดย
ทฤษฎีการตัดสินใจทางสังคม ไดทํานายการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนวาทศันคตขิองคนที่มี อยู ณ 
ปจจุบันจะชวยสงเสริมใหมีการตัดสินใจในการมีบทบาทหนาที่ของทศันคตใิหมในอนาคต 
 [    ] ทฤษฎีเก่ียวกับการปฏบิัตติามหนาที่ (Functional Theories) ทฤษฎีนี้ มีคําถามพื้นฐาน
เก่ียวกับทัศนคติที่ไดตระหนักถึงจุดมุงหมาย เชน หนาที่อะไรที่สงเสริม ทัศนคติ เปนการทําความ
เขาใจในจุดมุงหมายของทัศนคตวิาเปนการจําแนกคุณลักษณะของ ทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบตั ิตาม
หนาที่  
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แบบสอบถามสวนที่ 4:  
ขอเสนอแนะในการพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคตทิี่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนทีมี่น้ําหนักเกินพิกัด 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
   วันทีต่อบแบบสอบถาม …………/………………/…………..    

 
………………………………………………… 
(                                                     ) 

ผูตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมิน  
กลุมตัวอยางแบบรางเกมเพื่อสรางทัศนคตทิี่ดี 
ในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 

(สําหรับผูเช่ียวชาญ) 
เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 

โดย นาย บรรจงกิจ ลิมปดาพันธ นิสิตปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการ

ลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด เพ่ือสงเสริมเยาวชนไดเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอการลด
น้ําหนัก 

 
 

คําชี้แจง แบบประเมินแบงออกเปน 2 ตอน มีดังนี้ 
ตอนที่ 1 รูปแบบเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 

- ดานรูปแบบเกม 
- ดานวิธีการเลนเกม 
- ดานวิธีการนําเสนอ 

 ขอความกรุณาใหทานพิจารณา และโปรดใสเคร่ืองหมาย / ในชองของระดับความคิดเห็นของแต
ละขอในตาราง ซึ่งกําหนดคาคะแนน (Weigh) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ทานสามารถตอบไดอยางอิสระ (Open End) ในตอนทายของ
แบบประเมิน เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้  

ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินนี้จะเก็บไวเปนความลับเพ่ือใชในการศึกษาเทาน้ัน ผูวิจัย
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอตอบแบบประเมินและใหขอมูลตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาและการวิจัยดังกลาวมา ณ โอกาสน้ี 
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ตอนที่ 1  การประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพและความพึงพอใจในเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีใน
การลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
 

ระดับความคิดเห็น  
5 4 3 2 1 

1. ดานรูปแบบเกม 
1.1 รูปแบบเกมเหมาะสมสําหรับเยาวชน 9-12 ป      
1.2 ลักษณะอุปกรณเหมาะสมกับเกม      
2. ดานวิธีการเลนเกม 
2.1 วิธีเลนเกมและกติกาเหมาะสมสําหรับเยาวชน 9-12 ป      
2.2 วิธีการเลนเกมทําใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยางเหมาะสม      
3. วิธีการนําเสนอ 
3.1 รูปแบบวิธีการนําเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมเยาวชน 9-12 
ป 

     

3.2 ขั้นตอนการนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสม      
 
 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ทานสามารถตอบไดอยางอิสระ (Open End) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 
   วันทีต่อบแบบสอบถาม …………/………………/…………..    

 
………………………………………………… 
(                                                     ) 

ผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอพิจารณาในคุณลักษณะดานตาง ๆ ของเกม 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบทดสอบประสิทธิภาพ 
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แบบทดสอบประสิทธิภาพกอนและหลังเลนเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ด ี
ในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีนํ้าหนักเกินพิกัด 

 
เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 

โดย นาย บรรจงกิจ ลิมปดาพันธ นิสิตปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีในการ

ลดนํ้าหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด เพ่ือสงเสริมเยาวชนไดเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอการลด
น้ําหนัก 

 
 

คําชี้แจง แบบประเมินแบงออกเปน 2 ตอน มีดังนี้ 
 
ตอนที ่1  ขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบแบบเขารวมทดสอบ 
ตอนที ่2  แบบทดสอบกอนและหลัง (Pretest – Posttest) 
ตอนที ่3  แบบทดสอบทัศนคติที่ดีตอการลดน้ําหนัก 

 ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินน้ีจะเก็บไวเปนความลบัเพื่อใชในการศกึษาเทาน้ัน ผูวิจัย
ขอขอบคุณทกุทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอตอบแบบประเมินและใหขอมูลตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาและการวิจัยดังกลาวมา ณ โอกาสน้ี 
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ตอนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบเขารวมทดสอบ  (ชุดท่ี  .........) 
1.1  เพศ 
        [   ] ชาย [   ] หญิง   
1.2 อายุ  
       [   ]  ต่ํากวา 9 ป [   ]  9-12 ป  [   ]  มากกวา 12 ป 

 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบกอนและหลัง  ครั้งที่ ..........  สถานที่ ...........................................  
เวลา.............. 
 
2.1 นองๆ เห็นดวยวาอาหารชนิดใดที่ไมควรกนิบอยจะทําใหมีโอกาสอวนไดสูง สามารถ 
 เลือกได 10 ขอ 

       [   ] น้ําผลไม [   ] หนังไกทอด     [   ] ผัก 5 ส ี     [   ] ธัญพืช 
       [   ] มันฝรัง่แผนทอด [   ] ไขขาว [   ] พิซซา      [   ] ชีส      
       [   ] โดนัท [   ] ปลาตม     [   ] ขนมซอง [   ] ปลายาง      
       [   ] สลัดผัก [   ] แฮมเบอรเกอร  [   ] ปลาอบ      [   ] เบคอน     
       [   ] สมุนไพรไทย [   ] กลวยทอด [   ] น้ําอัดลม   [   ] ปลานึ่ง      
 
2.2 นองๆ เห็นดวยวากิจกรรมใดเหมาะสมสําหรับเปนกิจกรรมลดน้ําหนัก สามารถเลือก 
 ได 10 ขอ 

       [   ] นอนกลางวัน [   ] ทํางานบาน     [   ] ดูทีวี       
 [   ] กระโดดเชือก [   ] เลนแท็บเล็ต      [   ] วายน้ํา      
 [   ] ทานขนมหวาน      [   ] รองเพลง [   ] เลนเกมคอมพิวเตอร  
 [   ] เลนฟุตบอล [   ] เตนรํา [   ] ทําสวน     
       [   ] ฟงเพลง [   ] ทานอาหารวาง     [   ] ขึ้นลงบนัได       
 [   ] อานหนงัสือ [   ] เตนแอโรบิค [   ] ขี่จักรยาน           
 [   ] วิ่ง [   ] อาบน้ําบอยๆ 
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ตอนที่ 3 นองๆ มีความคิดเห็นตอขอความเหลาน้ีอยางไรบาง 
 

ความคิดเห็น 
เห็น
ดวย 
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

 

ขอความ 

5 4 3 2 1 
3.1 การทํากิจกรรมการออกกําลังกายเปนประจําเปนการ      
3.2 การควบคุมอาหารใหเหมาะสมเปนการควบคุม      
3.3 การทํากิจกรรม ทํางานบาน ทําสวน เปนประจํามี      
3.4 การลดและการควบคุมน้ําหนักเราตองกินใหนอยลง      
3.5 การควบคุมนํ้าหนักทําไดงายๆ ไมยาก      
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ภาคผนวก ง 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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คุณ ขัตติยดา ไชยโย  
ปจจุบัน รองผูอํานวยการโรงเรียนบานวงัทองวัฒนาและบรรณาธิการสํานักพิมพสาราเด็ก บริษัท 
แปลน สารา จํากัด  
การศึกษา 

 กําลังศึกษาตอปริญญาเอกดานบริหารการศึกษา ที่ University of Northern Philippines 
 ปริญญาโท ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต เอกวิชาหลักสูตรและการสอนประถมศึกษา จาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตรบณัฑิต   (เกียรตินิยมอันดับ2)   นักเรยีนทุนโครงการเพชรในตม  
 เอกวิชาการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 ประวตัิการทาํงาน 

 ครูประถมศึกษาปที่1 โรงเรยีนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป พ.ศ.2539-2541 
 ครูประถมศึกษาโรงเรียนรุงอรุณ ป พ.ศ. 2541 - 2549 
 นักเขียนนิทาน แบบฝก และส่ือการเรียนรูสําหรับเด็ก ป พ.ศ.2549 - 2555 

ผลงานวชิาการ (ที่เปนผูแตงเอง) 

 นิทานพยัญชนะแปลงกาย 10 เลม 
 นิทานกลับหัว เรื่อง “อ่ึงอางนักลาฝน จักจ่ันยอดนักรอง” 
 แบบฝกหัด ทัว่ไปสําหรับเด็กอนุบาล ประมาณ 7 รายการ 
 สื่อการเรียนรูชุดการเรียนรู ฉลาดรูภาษาไทย ชุด  1  จํานวน 20 รายการ 
 นิทานชุด พุทธทาสนอย 3 เลม  และไดรบัรางวัลชมเชย เรื่อง “คางคาวคางคืน” จาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป 2550  
 หนังสือเรื่อง “ดูงานศิลป สรางงานสวย “อยูในชุดส่ือการเรียนรู “สุนทรยีะทางศลิปะ ดนตรี

และลลีาการเคลื่อนไหว” 
ผลงานที่เปนบรรณาธิการ 

หนังสือพ็อกเกตบุกสวิชาการสําหรับครูปฐมวัย 10 รายการและหนังสอืนิทาน ทุกเลม ที่ออก
พิมพในนามสํานักพิมพ สาราเด็ก 
วิทยากร  

ในโครงการนิทานพัฒนาการอาน และกระบวนการสอนศิลปะใหเกิดสุนทรียะสําหรบัเด็กวัย
อนุบาล โดยสอน นักศึกษาโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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คุณวารุณี ปยวรรณวงศ 
ปจจุบัน Graphic Designer / Art Director, PlanGrafik Co.,Ltd 

 2552 – ปจจุบัน  Graphic Designer / Art Director, PlanGrafik Co.,Ltd 
 2548 – 2551   Design Manager, Club Creative Co., Ltd. 
 2548    Design Manager, Plan Creations Co., Ltd. (Plantoys) 
 2546 - 2545  Senior Designer, Plan Creations Co., Ltd. (Plantoys) 
 2543 - 2545  Junior Designer, Plan Creations Co., Ltd. (Plantoys) 
 
การศึกษา 
 2538-2543   สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (เกียรตนิิยมอันดับสอง) 
 
ประวตัิการรับรางวัล 
 2556  Suriyasasithon Award for Excellent Calendar Design 2013 
 2548  Reddot Design Award in Hobbies Category 
 2546  Nominated for the German Design Prize (Deutscher Design Preis 

Holzspielzeug) 
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แพทยหญงิ โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ 
ปจจุบัน นายแพทยชํานาญการ(จิตแพทยเด็กและวัยรุน) 
 การทํางาน 
 ปจจุบัน  

 จิตแพทยเด็กและวัยรุน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กรมสุขภาพจิต                     
 นักวิจัยในโครงการการพัฒนานักวิชาการดานการสงเสริมปองกันสุขภาพ สํานักพัฒนา

นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสขุ  
 คณะทํางานโครงการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนในโรงเรียนอาชีวะและโรงเรียนของสพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 คณะกรรมการพัฒนาผูผลิตรายการโทรทศันสําหรับเด็กและเยาวชน สสส.และไทยพีบีเอส 
 คณะอนกุรรมการคัดสรรรายการเด็กและเยาวชน ไทยพีบีเอส 
 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็ก กระทรวงพัฒนาสงัคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 
 คณะทํางานวจัิยสํารวจสุขภาพเด็กไทยป 2556 
 คณะกรรมการการวิจัยระบาดวิทยาโรคจิตเวชในเด็กและวยัรุน กรมสุขภาพจิต 

 
ประวตัิการทาํงาน 

 แพทยทั่วไป รพ.บุรีรัมย ป 2547-2548 
 จิตแพทยเด็กและวัยรุน รพ.ยุวประสารทไวทโยปถัมภ ป 2548-2552 
 จิตแพทยเด็กและวัยรุนสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวยัรุนราชนครินทร ป 2552-2556 
 
ประวตัิการศกึษา 

 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 จบแพทยศาสตรบัณฑติ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ป 2544 
 จบวุฒิบตัรผูเชียวชาญดานจิตเวชศาสตรเด็กและวยัรุนโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2547 
 ทุนกพ. ศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน (Child and Adolescent 

Mental Health)จากมหาวิทยาลัยKing’s college, สหราชอาณาจักร ป 2551 
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ภาคผนวก จ 
 

แบบรางรูปแบบแบบเกม 
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ภาพประกอบ 29 แบบรางกระบวนการเกมเพ่ือสรางทัศนคตทิี่ดีในการลดน้ําหนักแกเยาวชนทีมี่
น้ําหนักเกินพิกัด 
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ภาคผนวก ฉ 
 

รูปแบบเกม 
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ภาพประกอบ 30 เกมเพ่ือสรางทัศนคติทีดี่ในการลดน้ําหนักแกเยาวชนที่มีน้ําหนักเกินพิกัด 
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ภาคผนวก ช 
 

รูปภาพแสดงทําแบบประเมินและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
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ภาพประกอบ 31 รูปภาพแสดงทําแบบประเมินและการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (คุณขัตติยดา ไชยโย) 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 รูปภาพแสดงทําแบบประเมินและการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (คุณวารุณี 
ปยวรรณวงศ) 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 33 รูปภาพแสดงทําแบบประเมินและการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (แพทยหญิงโชษิตา 
ภาวสุทธไิพศฐิ) 
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ภาคผนวก ซ 
 

รูปภาพแสดงทําแบบทดสอบประสิทธิภาพกลุมตวัอยาง 
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ภาพประกอบ 34 ภาพแสดงทําแบบทดสอบประสิทธิภาพกลุมตัวอยาง รูปท่ี 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 ภาพแสดงทําแบบทดสอบประสิทธิภาพกลุมตัวอยาง รูปท่ี 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 36 ภาพแสดงทําแบบทดสอบประสิทธิภาพกลุมตัวอยาง รูปท่ี 3 
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ภาพประกอบ 37 ภาพแสดงทําแบบทดสอบประสิทธิภาพกลุมตัวอยาง รูปท่ี 4 
 

 
 

ภาพประกอบ 38  ภาพแสดงทําแบบทดสอบประสิทธิภาพกลุมตัวอยาง รูปท่ี 5 
 

 
 

ภาพประกอบ 39 ภาพแสดงทําแบบทดสอบประสิทธิภาพกลุมตัวอยาง รูปท่ี 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล       นายบรรจงกิจ ลิมปดาพันธ 
วันเดือนปเกิด      16 พฤศจิกายน 2519 
สถานที่เกิด       จังหวัดปตตานี 
สถานที่อยูปจจุบัน     597/114 ลุมพินีวิลลศูนยวฒันธรรม  
       แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน  ผูจัดการฝายการตลาดสวนบริหารลูกคา Me+ 
สถานที่ทํางานปจจุบัน     บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) 
       เลขที่ 1 ชั้นที่ 4-6 ซอยลาดพราว 19, 
       แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2537     ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ไฟฟากําลัง 
       จาก  พระรามหกเทคโนโลย ี
 พ.ศ. 2539     ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไฟฟากําลัง 
       จาก  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2542     ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอบ.)  
       เทคโนโลยีคอมพิวเตอรศึกษา 
       จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2556    ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ 
       จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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