
การป้องกนัภาวะเมตาบอลคิซินโดรมสําหรับวยัรุ่นในโรงเรียนด้วย

กระบวนการมส่ีวนร่วม: ปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง  

วนิดา        เสนะสุทธิพนัธ์ุ 

อาภาวรรณ หนูคง 

วรียา         จึงสมเจตไพศาล 

ยุวด ี         พงษ์สาระนันทกลุ 

พรด ี         ลมิปรัตนากร 

ผู้ให้ทุน สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ



 ปัญหา  

• ในประเทศไทย ความชุกของภาวะเมตาโบลิคซินโดรมเพิ่มข้ึน 

ในเดก็อว้นจาก 27.3%-32.6% (พ.ศ.2545-2552)    

• กลุ่มอาการเมตะบอลิก คือ กลุ่มอาการผดิปกติของระบบ 

    เผาผลาญ อาหารของร่างกาย หรือเรียกวา่ "โรคอ้วนลงพุง"  

• สาเหตุ: พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกาํลงักาย 

    ของเดก็  

  
 

 
 

 



                    กลุ่มอาการเมตะบอลกิ 
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 อวนลงพุง และอาการรวมเพ่ิม 2 ขอ คือ 
1. ระดับน้ําตาลขณะอดอาหาร > 100 mg/dl  

    หรือเปนเบาหวานชนิดที่สอง 

2. ความดันโลหิต SBP > 130 mmHg  

 หรือ DBP > 85 mmHg  

3. ไตรกลเีซอไรดขณะอดอาหาร > 150 mg/dl  

 หรือขณะไดรับการรักษา 

4. HDL cholesterol < 40 mg/dl  

 
ภาวะอว้นลงพงุ คอื ผูช้ายมรีอบเอว > 90 ซม. หรอื 36 นิว้ สว่นในผูห้ญงิ
มรีอบเอว > 80 ซม. หรอื 32 นิว้ รว่มกับความผดิปกต ิ2 ใน 4 ขอ้  

   (International Diabetes Federation, 2006) 
  



“รูปแบบการป้องกนัภาวะเมตาบอลคิซินโดรมของวัยรุ่น 

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม : ระยะที่ 1 กรณีศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล 

กรุงเทพมหานคร 
 

อรุณรัศม ี    บุนนาค 

อาภาวรรณ  หนูคง 

วนิดา           เสนะสุทธิพนัธ์ุ 

วรียา            จึงสมเจตไพศาล 

ยุวด ี            พงษ์สาระนันทกลุ 

พรด ี            ลมิปรัตนากร 

ผู้ให้ทุน สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ



รูปแบบทีไ่ด้จากโครงการวจิัย ระยะที ่1  

• นักเรียนแกนนํา 

• ผู้ปกครอง 

• ครู 

• ผู้บริหารโรงเรียน 

• ผู้ประกอบการ

ร้านค้า  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 4  



รูปแบบทีไ่ด้จากโครงการวจิัย ระยะที ่1  
• การค้นหาปัญหา 

• การวางแผน 

• การปฏิบัติ 

• การประเมินผล 

• ผลการศึกษาระยะที่ 1 (นักเรียน 227 คน เจาะเลอืด 92 คน)  
– เส่ียงต่อภาวะเมตาโบลิคซินโดรม  นอ้ย (มีนํ้าหนกัเกิน) 5.4% 

– เส่ียงต่อภาวะเมตาโบลคิซินโดรม  มาก (มีน้ําหนักเกิน และรอบเอวเกิน หรือ

น้ําตาลในเลือดสูง หรือไตรกลีเซอไรด์สูง หรือความดันโลหิตสูง) 58.7% 
 

 

 

 



 

“รปูแบบการป้องกนัภาวะเมตาบอลคิซนิโดรม
ของวยัรุน่ 

ดว้ยกระบวนการมสีว่นรว่ม : ระยะที ่2 การศกึษา
ประสทิธผิลของการใชร้ปูแบบฯ” 

 
 

ในการนําเสนอคร ัง้นีมุ้ง่เนน้ศกึษาปจัจยัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั 
ภาวะเมตาบอลคิซนิโดรม 



        เพือ่ศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการป้องกนัภาวะ

เมตาบอลคิซินโดรมของวยัรุ่นในโรงเรียน  

        ด้วยกระบวนการการมส่ีวนร่วมของ วยัรุ่น ผู้ปกครอง ครู 

ผู้บริหาร และผู้ประกอบการร้านค้า  

 

         รูปแบบการวจิยั: การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารอย่างมส่ีวนร่วม 
(Participation Action Research: PAR) 

 

    วตัถุประสงค์ของการวจัิย  



1. จํานวนนักเรียนที่มีความเส่ียงต่อภาวะเมตาบอลคิซินโดรมลดลง

หรือความเส่ียงต่อภาวะเมตาบอลคิซินโดรมไม่เพิม่ขึน้  

 

2. เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนก่อนและหลงัการนํารูปแบบการ

ป้องกนัภาวะเมตาบอลคิซินโดรมไปปฏิบัติ ในปัจจัยที่ศึกษา 

(แบบสอบถาม) 

 

3.   สังเคราะห์องค์ความรู้โดยการถอดบทเรียนในการป้องกนัภาวะเมตา

บอลคิซินโดรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ฝ่าย 

    วตัถุประสงค์ของการวจัิย  



 

1) จาํนวนนักเรียนทีอ่ยู่ในกลุ่มเส่ียงต่อภาวะเมตาบอลคิ 

     ซินโดรม ลดลง 

     พฤตกิรรมเส่ียงต่อการเกดิเมตาบอลคิซินโดรมของวยัรุ่น 

     ดขีึน้ มากกว่าร้อยละ 75 

 

 2) ผู้ร่วมวจิยั ผู้บริหารโรงเรียน มคีวามพงึพอใจต่อ 

      โครงการวจิยั “รูปแบบการป้องกนัภาวะเมตาบอลคิซินโดรม 

      ของวยัรุ่น” ในระดบัมาก 

    ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบฯ  



การป้องกนัภาวะเมตาบอลคิซินโดรมสําหรับวยัรุ่นในโรงเรียนด้วย

กระบวนการมส่ีวนร่วม: ปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง  

                                 ในการนาํเสนอคร้ังน้ี    

วตัถุประสงค์: เปรียบเทียบ คะแนนของนักเรียนก่อน-หลังนํารูปแบบฯ ไป

ปฏิบัติ ในปัจจัย ดังนี ้ 

• ความรู้เกี่ยวกับภาวะเมตาบอลคิซินโดรม 

• การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย 

และการทํากิจกรรมของนักเรียน 

• การรับรู้สมรรถนะตนเองในการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการ

ทํากิจกรรมของนักเรียน 

•  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย  และการทํากิจกรรมของ

นักเรียน 



กลุ่มตวัอย่าง/ผู้ร่วมวจิัย    

• ผู้วจัิยหลัก  ทีมวจัิย 6 คน  

• แกนนํากลุ่มต่างๆ (36 คน) 

 -ผู้บริหารโรงเรียน  1 คน 

 -ตัวแทนครูระดับช้ันม. 5 และครูพยาบาล จํานวน 5 คน 

 -ตัวแทนผู้ปกครอง 5 คน 

 -ตัวแทนนักเรียน 9 ห้อง (ห้องละ 1-2 คน) (30 คน)  

 -ผู้ประกอบการร้านค้า 5 คน 



กลุ่มตวัอย่าง/ผู้ร่วมวจิัย  
 

• กลุ่มเป้าหมาย :   

             -นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 จํานวน 100 คน  

               (เน้นนักเรียนกลุ่มเส่ียง เป็นหลัก และเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ)  

•        -ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปี 5 จํานวน 30 คน  

              (เน้นเป็นผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง) 



หน้าที ่
 
• วางแผนงาน/ประชุมร่วมกนั เดือนละ 1 คร้ัง  
• ประสานงานกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (ผูบ้ริหารโรงเรียน นกัเรียน

ครู ผูป้กครอง และ ผูป้ระกอบการร้านคา้) 
• อาํนวยความสะดวกในการจดัโครงการ/กิจกรรม 
• ประเมินและติดตามผลโครงการตามตวัช้ีวดั 
 



กระบวนการดาํเนินงาน 
แบ่งเป็น 3 ระยะ 

 ระยะทีห่น่ึง ระยะวางแผน  ตั้งเป้าหมายร่วมกนั 

 ระยะทีส่อง ระยะดาํเนินการ/จดัทาํโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  

 ระยะทีส่าม ระยะประเมินผล และติดตามผลการนาํรูปแบบฯ ไปใช ้

โดยผ่าน: การจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ การประชุมร่วม และการ

สัมภาษณ์เชิงลกึ 

นักเรียน: ตอบแบบสอบถาม ช่ังนํา้หนัก วดัส่วนสูง วดัรอบเอว และรับ

การเจาะเลอืดทีร่ายทีม่คีวามเส่ียงต่อภาวะนี ้ และสมคัรใจ 



กระบวนการดาํเนินงาน 
• แกนนําร่วมกนัหาแนวทาง ประชาสัมพนัธ์หากลุ่มเป้าหมาย 

• ประเมินภาวะสุขภาพนักเรียน (นํ้าหนัก ส่วนสูง วัดความดัน วัดรอบเอว 

เจาะเลอืดปลายนิว้ ตอบแบบสอบถาม) 

• จัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ โดยผู้วิจัยหลกั ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง

แกนนํา นักเรียนแกนนํา และผู้ประกอบร้านค้า และกลุ่มเป้าหมาย 

• การประชุมร่วมระหว่างแกนนํา เพือ่วางแผน (คร้ังที่ 1) 

• Aero Boxing Training Program ให้แกนนํา ช่วงปิดเทอม 
• นํารูปแบบไปใช้กบักลุ่มเป้าหมาย: จัดโครงการตามแผนที่กาํหนดด้วย

แกนนําทุกกลุ่ม (โครงการ วัยใส ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค

อ้วนลงพุง, การจัดนิทรรศการ กจิกรรมที่สนใจ) 

 



กระบวนการดาํเนินงาน 
• ประเมินภาวะสุขภาพนักเรียน  (นํ้าหนัก ส่วนสูง วัดความดัน วัดรอบเอว 

เจาะเลอืดปลายนิว้ ตอบแบบสอบถาม)  

• การประชุมร่วม ระหว่างแกนนําทุกกลุ่ม เพือ่ประเมินผล (คร้ังที่ 2)  
• การประชุมร่วม ระหว่างแกนนําทุกกลุ่ม เพือ่สรุปติดตามผล (คร้ังที่ 3)  

• การสัมภาษณ์เชิงลกึ แกนนําทุกกลุ่ม  

• จัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้  โดยผู้วิจัยหลกั ครู ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้ปกครองแกนนํา นักเรียนแกนนํา และผู้ประกอบร้านค้า และ

กลุ่มเป้าหมาย  

 



    การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

• เน้นการวางแผน การนําไปใช้ และการประเมนิตดิตามผล 

• นักเรียน: แบบสอบถาม การเจาะเลอืด การประชุมร่วม และการ

สัมภาษณ์เชิงลกึ  

• ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ประกอบการร้านค้า: การประชุมร่วม 

และการสัมภาษณ์ เน้นแนวทางแก้ไข  
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     พบกลุ่มแกนนํา   



ประเมินภาวะสุขภาพ -ตอบแบบสอบถาม 
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     วดัความดันโลหิต  



           เจาะเลือด 



กิจกรรม “วยัใส ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคอว้นลงพงุ”  
 
 



  

 
 



Aero Boxing Exercise   

 
 



Aero Boxing Exercise แกนนํา-นักเรียน 
 
 



ผู้ประกอบการร้านค้า 
 
 



อาจารย์-ทีมวจัิย 
 
 



เปรียบเทียบปัจจยัท่ีศึกษา   
 
 
 

• กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด (ตอบแบบสอบถาม) 

• ก่อนการใชรู้ปแบบฯ 107 คน  

• หลงัการทดลอง 140 คน  

• สามารถนํามาจบัคู่และวเิคราะห์ข้อมูล  

• ก่อนและหลงัได ้89 คน 

 



 
 

 
 

  จาํนวน ร้อยละ 

เพศ     

     ชาย 32 36.0 
     หญิง 57 64.0 

อายุ     

     16 ปี 2 2.2 

     17 ปี 71 79.8 

     18 ปี 16 18.0 

อายุเฉลี่ย 17.2 ปี SD = 0.42 ปี พสัิย = 16.0-18.0 

ความคดิต่อรูปร่างตวัเอง     

     ปกต ิ 30 33.7 

     ผอม 4 4.5 

     ท้วม 30 33.7 

     อ้วน 23 25.8 

     ไม่ระบุ 2 2.2 

น้ําหนักเฉลี่ย 63.0 กก. SD = 16.1 กก. พสัิย = 37.0-106.0 

ส่วนสูงเฉลี่ย 164.2 ซม. SD = 7.8 ซม. พสัิย = 148.0-186.0 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน  

(n = 89) 



 
 
 

 
 
 

  
  
จํานวนสมาชิกในบ้าน 

    

     2 คน 3 3.4 

     3 คน 20 22.5 

     4 คน 25 28.1 

     5 คน 24 27.0 

     6 คนขึน้ไป 14 15.7 

     ไม่ระบุ 3 3.4 

ประวัติโรคเบาหวานสมาชิกในบ้าน     

     ไม่มี 63 70.8 

     มี 26 29.2 

กิจกรรมขณะดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์     

   กินขนมกรุบกรอบ 43 48.3 

   กินเคร่ืองดื่มรสหวาน 31 34.8 

การออกกําลังกายต่อสัปดาห์     

     ไม่ออกกําลังกาย 11 12.4 

     1 คร้ัง 26 29.2 

     2 คร้ัง  16 18.0 

     3 คร้ัง 13 14.6 

     4 คร้ัง 23 25.8 



  จํานวน ร้อยละ 

สถานภาพสมรส     

     อยู่ด้วยกัน 58 65.2 

     แยกกันอยู่ 13 14.6 

     หย่า 11 12.4 

     เสียชีวติ 7 7.9 
อายุของพ่อ อายุเฉลีย่ 48.8 ปี SD = 6.7 ปี  
            พสัิย = 36-65 

    

อายุของแม่  อายุเฉลีย่ 45.2 ปี SD = 5.0 ปี  
            พสัิย = 36-59 
 

    

ตารางท่ี 2 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครอง (n=89)  
 



 
 

การศึกษาของพ่อ     
     มัธยมศึกษา 39 43.8 
การศึกษาของแม่     
     มัธยมศึกษา 37 41.5 
อาชีพของพ่อ     
     รับจ้าง เอกชน 38 42.7 
อาชีพของแม่ 

    รับจ้าง เอกชน 
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33.7 
นักเรียนอาศัยอยู่กบัใคร     
     บิดาหรือมารดา 79 88.8 



 
 

  กอ่นไดร้บัรูปแบบฯ หลงัไดร้บัรูปแบบฯ paired  
t- test              

p               
Range Mean (SD) Range Mean (SD) 

1. ความรูภ้าวะเมตาบอลคิ 
       ซนิโดรม 

4-10 9.20 

(1.22) 
1-10 9.38 (1.24) -1.14 0.258 

2.  พฤตกิรรม             
การบรโิภคอาหาร 12-34 20.99 

(4.27) 

8-33  20.86 
(4.83) 

0.33 0.741 

การทาํกจิกรรมและออก 
กาํลงักาย 

4-19 
  

10.83 
(2.76) 

  

5-17 
  

10.80 
(2.59  

0.11 
  

0.915 
 

  
3. การรบัรูป้ระโยชน ์

  
 

  

การบรโิภคอาหาร 26-47 36.56 
(3.78) 

28-45 36.70 
(3.82) 

-0.30 0.765 

การทาํกจิกรรมและออกกาํลงั
กาย 

20-32 28.26 
(3 16) 

22-32  28.63 
(3 04) 

-0.85 0.396 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ภาวะเมตาบอลิคซินโดรม พฤติกรรม การรับรู้

ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะตนเอง ในดา้นการบริโภคอาหาร 

และการออกกาํลงักาย (n=89) 
 



 
 

                        ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ภาวะเมตาบอลิคซินโดรม พฤติกรรม การรับรู้ประโยชน์  

               การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะตนเอง ในดา้นการบริโภคอาหารและการออกกาํลงักาย  

               (n=89) 
 

 
  
  
  
  
 
 
  
4. การรับรู้อุปสรรค 

            

การบริโภคอาหาร 7-28 15.55 
(5.21) 

7-28 15.77 
(4.86) 

-0.44 0.658 

การทาํกิจกรรมและออก
กาํลังกาย 

10-40 26.99 
(6.21) 

10-40 27.51 
(5.62) 

-0.74 0.462 

5. การรับรู้สมรรถนะ
ตนเอง 

            

การบริโภคอาหาร 8-30 19.76 
(5.95) 

10-30 19.61 
(5.31) 

-0.26 0.799 

การทาํกิจกรรมและออก
กาํลังกาย 

3-30  17.91 
(6.62) 

9-30  19.40 
(6.49) 

-1.81 0.074  



อภิปราย 
 
• ความเข้มของรูปแบบฯ ที่นําใช้ ยงัไม่มากพอ ยงัไม่ต่อเน่ืองเท่าที่ควร ทํา

ทุกเดือน ควรทุก 1-2 สัปดาห์  

• การเร่ิมต้นการศึกษา ระยะที่ 2 ห่างจากระยะที่ 1 
• การจัดทําโครงการ/กจิกรรม บางคร้ังเลือ่น เน่ืองจากใกล้สอบ ทํา

กจิกรรมพเิศษนอกโรงเรียน 

• การออกกาํลงักายช่วงเช้า เหงื่อออก ไม่สบายตัว  

• รูปแบบการป้องกนัฯ มีประโยชน์  Aero Boxing Exercise 
นําไปใช้ต่อ  

• อุปกรณ์กฬีายงัมไีม่เพยีงพอ 



ข้อเสนอแนะ 
 
• ควรพฒันาโครงการวิจัย โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้มี  

– ความเข้มของรูปแบบฯ ท่ีนําใช้ มากขึน้ และต่อเน่ือง 

• ควรจัดทําโครงการ/กจิกรรม ให้สอดคล้องกบักจิกรรมของโรงเรียนให้

มากขึน้ 

•  ควรจัดกจิกรรมให้นักเรียนมีการเคลือ่นไหวมากขึน้ ดึงดูดความสนใจ 

มากขึน้ และอาจขอให้นักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมาเป็นพี่

เลีย้ง เพือ่ให้สนุกสนานมากขึน้ 

• อาจจัดกจิกรรมการป้องกนัให้เฉพาะกลุ่มเส่ียง หรือนักเรียนช้ัน ม.1 



 ขอขอบคุณ 

• อรุณรัศมี บุนนาค และคณะ การศึกษาระยะท่ี 1 
 

• ผู้ช่วยวจัิย นักศึกษาปริญญาโท  
 
                 



 

 
ผลการตรวจรา่งกายนกัเรยีนช ัน้ ม.4 ปีการศกึษา 2556 

จํานวน 231 คน 
  *น้ําหนักเกนิ       105 คน 
  *รอบเอวเกนิ         69 คน 
  *ความดันโลหติสงู 15 คน 
  
นกัเรยีนสมคัรใจเจาะเลอืด 84 คน 
  *น้ําตาลในเลอืดสงู    15 คน 
  *ไตรกลเีซอไรดส์งู     25 คน 
  *คอเลสเตอรอลสงู     18 คน 
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                         ผลการประเมนิภาวะสขุภาพ  
 
นกัเรยีนช ัน้ ม.5 ปีการศกึษา 2557 จํานวน 207 คน 
 
ช ัง่นํา้หนกั-วดัสว่นสงู (207 คน) 
 
          * ปกต ิ135 คน (65.22%) 
 
  * ทว้ม เร ิม่อว้น และ อว้น 72 คน (34.78%) 
                  - ทว้ม      15 คน 
                  - เริม่อว้น  11 คน 
                  - อว้น      46 คน 
 40 



 

                         ผลการประเมนิภาวะสขุภาพ  
นกัเรยีนช ัน้ ม.5 ปีการศกึษา 2557 จาํนวน 207 คน 
 
วดัรอบเอว-ความดนัโลหติ (115 คน)  
 

  * รอบเอวเกนิ หญงิ       41 คน (35.65%) 
            (> 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญงิ) 
 

  * ความดนัโลหติสงู   19 คน (16.52%) 
          (SBP >130 mmHg, DBP >85 mmHg) 
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                         ผลการประเมนิภาวะสขุภาพ  
 
นกัเรยีนสมคัรใจเจาะเลอืด 75 คน 
 
 *น้ําตาลในเลอืดปกต ิ(70-100 mg%)     ทกุคน (100%) 
 
 *ไตรกลเีซอไรดส์งู (> 150 mg%)          26 คน (34.67%) 
                                                                 
 *คอเลสเตอรอลสงู (> 200 mg%)          23 คน (30.67%) 
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     ผลกระทบ 



 
 

  จํานวน ร้อยละ 
สถานภาพสมรส     
     อยู่ด้วยกนั 58 65.2 
     แยกกนัอยู่ 13 14.6 
     หย่า 11 12.4 
     เสียชีวติ 7 7.9 
อายุของพ่อ อายุเฉลี่ย 48.8 ปี SD = 6.7 ปี พิสัย = 36-65 
 

    
     30-39 ปี 5 5.6 
     40-49 ปี 36 40.4 
     50-59 ปี 27 30.3 
     60 ปี ขึน้ไป 6 6.7 
     ไม่ระบุ 15 16.9 

    

อายุของแม่  อายุเฉลีย่ 45.2 ปี SD = 5.0 ปี พิสัย = 36-59 
 

    
     30-39 ปี 14 15.7 
     40-49 ปี 48 53.9 
     50-59 ปี 17 19.1 
     60 ปี ขึน้ไป 0 0 0 
        

    

ตารางที่ 2 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครอง (n=89) 



 
 

การศึกษาของพ่อ     
     ไม่ได้เรียน 4 4.5 
     ประถมศึกษา 20 22.5 
     มัธยมศึกษา 39 43.8 
     อนุปริญญา/ ปวส. 16 18.0 
     ปริญญาตรีขึน้ไป 9 10.1 
     ไม่ระบุ 1 1.1 
การศึกษาของแม่     
     ไม่ได้เรียน 6 6.7 
     ประถมศึกษา 21 23.6 
     มัธยมศึกษา 37 41.5 
     อนุปริญญา/ ปวส. 12 13.5 
     ปริญญาตรีขึน้ไป 11 12.4 
     ไม่ระบุ 2 2.2 
อาชีพของพ่อ     
     ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 12 13.5 

     เกษตรกรรม 3 3.4 
     ค้าขาย 12 13.5 
     ธุรกิจส่วนตัว 15 16.9 
     รับจ้าง เอกชน 38 42.7 
     ไม่ได้ทํางาน 3 3.4 
     อื่นๆ  5 5.6 



 
 

     ไม่ระบุ 1 1.1 
อาชีพของแม่     
     ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 8 9.0 
     เกษตรกรรม 3 3.4 
     ค้าขาย 18 20.2 
     ธุรกิจส่วนตัว 13 14.6 
     รับจ้าง เอกชน 30 33.7 
     ไม่ได้ทํางาน 12 13.5 
     อื่นๆ  4 4.5 
     ไม่ระบุ 1 1.1 
นักเรียนอาศํยอยู่กับใคร     
     บิดาหรือมารดา 79 88.8 
     ญาติ 7 7.9 
     อื่นๆ (พระ) 3 3.4 



 
 

     ไม่ระบุ 1 1.1 
    

     ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 8 9.0 
     เกษตรกรรม 3 3.4 
     ค้าขาย 18 20.2 
     ธุรกิจส่วนตัว 13 14.6 
     รับจ้าง เอกชน 30 33.7 
     ไม่ได้ทํางาน 12 13.5 
     อื่นๆ  4 4.5 
     ไม่ระบุ 1 1.1 
นักเรียนอาศํยอยู่กับใคร     
     บิดาหรือมารดา 79 88.8 
     ญาติ 7 7.9 
     อื่นๆ (พระ) 3 3.4 
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