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การศึกษาเรืองนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอดจน

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่าง ลักษณะทัวไป ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร และพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร เครืองมือทีใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการบริโภคอาหาร ซึงมีความเชือมันตามตัวชีวัดของครอนบาค

เท่ากับ 0.8943 เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างทีสุ่มจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  ขัน ขนาดตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา

จํานวน 694 คน  ซึงสุ่มมาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 

จํานวน 3 โรงเรียน  

ผลการศึกษา พบว่า เพศ  เกรดเฉลียสะสม และระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองมีผลต่อความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 5% แต่พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่มีความแตกต่างกัน

ระหว่างเพศ ระดับชันทีศึกษา เงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อวัน และรายได้เฉลียต่อ

เดือนของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง นอกจากนียังพบว่า ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารและพฤติกรรม

การบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญระดับสูง (%) และพบว่า เพศและ
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รายได้เฉลียต่อเดือนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับขนาดรูปร่างอย่างมีนัยสําคัญ

ระดับสูง ส่วนเงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อวันและระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่

หรือผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับขนาดรูปร่างอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 5% 

ท้ายทีสุดพบว่า นักเรียนมีความรู้ทีถูกต้องเกียวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับมาก/ดี แต่

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง นันคือ แม้นักเรียนมีความรู้ที

ถูกต้องเกียวกับการบริโภคอาหารแต่อาจไม่ได้เห็นความสําคัญเกียวกับการบริโภคอาหารทีถูกต้อง

มากนักจึงไม่ได้นํามาปฏิบัติจริง จากการศึกษาครังนีพบว่านักเรียนทีมีรูปร่างท้วมมากถึงร้อยละ 

67.00 และมีรูปร่างเริมอ้วนถึงอ้วนร้อยละ 13.69 
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The objective of this study is to ascertain the nutritional knowledge and behavior on food 

consumption, including the relation between these variables to the body shape and general 

characteristic of junior high school students in Bangkok. The data collecting instrument is the 

wellprepared questionnaire with the Cronbach’s alpha coefficient of 0.8943. Under threestage 

cluster sampling plan, 694 students are drawn from 3 junior high schools selected at random from 

education district 1 of Bangkok. 

The study is found that gender, grade point average (GPA) and the education level of 

parents or guardians effect to the nutritional knowledge of the students significantly at level  0.05. 

Nevertheless, the behavior on food consumption is not different among gender, junior high school  

level (Matayom 1, 2 and 3), average allowance received from parents or guardians per day and 

average income of parents or guardians. Besides, it is found that the nutritional knowledge and 

food consumption behavior has high significantly positive correlated. Also, it is found that gender 

and average income per month of parents or guardians are correlated to body shape of students at 

highly significant level. Average allowance received from parents or guardians per day and 

education level of parents or guardians are also related to the body shape of student at 5% level of 

significance. 
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Finally, it is found that students have nutritional knowledge at high/good level but their 

appropriate food consumption are at medium level. That means students are careless on applying  

their nutritional knowledge on their food consumption. Consequently, in this survey, 67% and 

13.69% of the students are found to be shubby and almost fat or fat consecutively.  
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ทําให้การศึกษาครังนีประสบผลสําเร็จได้ตามทีตังใจ 
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บทที  
 

บทนํา 
                                                       

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลียนแปลงในทุกๆด้านทังด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

และความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สิงเหล่านีส่งผลให้การดํารงชีวิตในสังคมมีการแข่งขันกัน

สูง การดําเนินชีวิตของประชาชนจึงปรับเปลียนตามไปด้วย คนต้องทํางานมากขึนเพือความเป็นอยู่

ทีดีของตนเองและครอบครัวทําให้ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ  การจะมีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง

ต้องออกกําลังกายสมําเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และทีสําคัญ คือ การรับประทานอาหาร ร่างกาย

จะต้องได้รับพลังงานและสารอาหารในปริมาณทีเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ จึงจะมี

สุขภาพทีสมบูรณ์แข็งแรง   

 ปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง คือ โรคเรือรังต่างๆ เช่น ภาวะความ

ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ซึงโรคเหล่านีมีสาเหตุเบืองต้นมาจากโรคอ้วน และเป็นปัญหา

ทีทวีความรุนแรงขึนเรือยๆ เห็นได้จากผลการสํารวจสุขภาพปี พ.ศ.2552  เมือเทียบย้อนหลังไป 5 ปี 

พบว่า การสูบบุหรีและการดืมสุราลดลงแต่สวนทางกับโรคอ้วนทีสูงขึนด้วยสัดส่วน 1 คนต่อ 3 คน 

กลุ่มทีมีปัญหาเรืองนีมากทีสุด คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน (ไพจิตร์ วราชิต, 2553: 6) ซึงเป็นสิงทีน่า

กังวล เนืองจากในอนาคตชีวิตความเป็นอยู่หรือปัญหาทีจะเกิดขึนจะเป็นอย่างไร สิงทีเป็นตัวชีวัด 

คือ สถานการณ์ของเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบัน เพราะเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน

อนาคต หากไม่มีการแก้ไขหรือหาแนวทางป้องกันทีถูกต้องก็จะเกิดปัญหาต่อเนืองในอนาคต  

ปัจจุบันปัญหาภาวะนําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและปัญหาโรคอ้วนเกิดขึนในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น

หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหานี ในอนาคตคนไทยก็จะมีปัญหาด้านสุขภาพเพิมมากขึนเพราะเด็กอ้วน

มีโอกาสโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนสูงถึงร้อยละ    (ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล, : 3) และขณะนีพบ

เด็กและวัยรุ่นไทยอ้วนประมาณ 15 ล้านคน พบมากทีสุดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงสาเหตุหลักมา

จากพฤติกรรมการกิน (ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์, 2551: 1) และเมือพิจารณาตามช่วงวัย พบว่า เด็กที

อยู่ในวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีปัญหาโรคอ้วนโดยเฉพาะเด็กทีอาศัยในเขตเมือง        
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(ชนิกา  ตู้จินดา, 2553) ดังนัน ปัญหานีจึงควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพือป้องกันปัญหาด้าน

สุขภาพของคนไทยในอนาคต   

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นสาเหตุหลักของปัญหาภาวะนําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน

และโรคอ้วน  ดังนัน หน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชนจึงพยายามหาแนวทางแก้ไข โดยมีการ

จัดทําโครงการต่างๆ เพือให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ รวมทังรณรงค์ให้เด็กและวัยรุ่นเห็น

ความสําคัญในการดูแลสุขภาพผ่านทางโครงการต่างๆ เช่น โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ซึงเน้นการ 

ใช้สือการสอน เพือดึงดูดความสนใจในการให้ความรู้เรืองสุขภาพแก่นักเรียนในโรงเรียน โครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยโรงเรียนจะจัดกิจกรรมให้นักเรียนออกกําลังกายร่วมกันหลังเคารพ   

ธงชาติ ส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานผักและผลไม้ รวมทังขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ใส่ใจ

ดูแลการรับประทานอาหารของบุตรหลาน  หลังจากเข้าร่วมโครงการจะมีการประเมินสุขภาพของ

นักเรียน โครงการเหล่านีล้วนมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็ก อีกทังยังมีการปรับหลัก 

สูตรการเรียนการสอนโดยสอนเนือหาเกียวกับโภชนาการให้แก่เด็กมากขึน เพือให้เด็กมีความรู้

ความเข้าใจและสามารถนํามาปฏิบัติได้ถูกต้อง  

การบริโภคอาหารมากเกินกว่าทีร่างกายต้องการใช้ในแต่ละวันเป็นสาเหตุของภาวะนําหนัก

เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ โรคอ้วน  ดังนัน สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากเด็กไม่มีความรู้ความเข้าใจ 

หรือรู้แต่ไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริโภคอาหารทีถูกต้อง  ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่มีการศึกษา

ถึงความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ

วิเคราะห์ดูความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก อีกทังยังมีตัวแปร

ทีอาจเกียวข้องกับความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กทียังไม่ได้นํามาศึกษา หากเรา

ทราบภาวะโภชนาการของเด็กในพืนทีกรุงเทพมหานครชัดเจนขึน จะสามารถหาแนวทางแก้ไขที

ถูกต้องและสอดคล้องกับปัญหาทีเกิด และหาแนวทางป้องกันเพือไม่ให้เกิดปัญหานีในระยะยาว จึง

ศึกษาเรืองการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร

ศึกษาจากนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น เนืองจากข้อมูลจากการสํารวจของกองโภชนาการ      

กรมอนามัย พบว่า เด็กอายุ 6  4 ปี  มีพฤติกรรมการบริโภคเครืองดืมรสหวาน ขนมกรุบกรอบ 

อาหารประเภทไขมันสูงกว่าประชากรกลุ่มอืน และมีแนวโน้มการบริโภคสูงขึนอย่างต่อเนือง 

(โสภณ เมฑธน, 2552: 1) ซึงช่วงอายุดังกล่าว คือ เด็กทีอยู่ในวัยประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

แต่ในการศึกษาครังนีศึกษาเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านัน เนืองจากนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้เลือกอาหารรับประทานเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก

ดังทีได้กล่าวมาอาจมีสาเหตุจากการขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการ

บริโภคอาหารทีถูกต้องเพือสุขภาพทีดี  การศึกษาครังนีจึงศึกษาในประเด็นความรู้และพฤติกรรม
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การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึงในส่วนของพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจะศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคอาหารโดยรวมของนักเรียน และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารทีโรงเรียนของนักเรียนเพราะเป็นอาหารทีนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกซือรับประทานได้

เอง เพือให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมจริงในการบริโภคอาหารของนักเรียน 

   

.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.  เพือศึกษาระดับความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

2.  เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่าง ลักษณะทัวไป ความรู้เกียวกับการบริโภค

อาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

3. เพือศึกษาลักษณะทัวไปของนักเรียนทีมีผลต่อความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารและ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

 

.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 

 การศึกษาเรืองการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพ       

มหานคร มีขอบเขตการศึกษา ดังนี 

ขอบเขตด้านเนือหา คือ ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีศึกษาอยู่ในโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงประกอบด้วยโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต   และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ในปีการศึกษา  ภาคเรียนที   

 

.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

ความรู้ ในทีนีหมายถึง ความรู้เกียวกับอาหาร การบริโภคอาหาร และหลักการในการ

บริโภคอาหารทีถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีศึกษาอยู่

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 

 ภาคเรียนที  

พฤติกรรม  หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวมถึงอาหารและลักษณะการบริโภค
อาหารของนักเรียน 

ลักษณะทัวไปของนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียน       
ซึงประกอบด้วย เพศ ระดับชันทีศึกษา เกรดเฉลียสะสม และเงินทีได้รับจากผู้ปกครอง และข้อมูล

เกียวกับผู้ปกครอง ประกอบด้วย รายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองและระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อ

แม่หรือผู้ปกครอง 

 รายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หมายถึง รายได้รวมต่อเดือนของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

(ไม่ใช่พ่อ  แม่) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

ขนาดรูปร่าง หมายถึง ลักษณะทีมองเห็นและบ่งบอกถึงภาวะโภชนาการของบุคคล ใน

การศึกษานีใช้เกณฑ์อ้างอิงนําหนักและส่วนสูงของกองโภชนาการ กรมอนามัย โดยแบ่งออกเป็น  

ลักษณะ คือ ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน และอ้วน (ดูภาคผนวก ข) 

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1. ผลการศึกษาทําให้เด็กเห็นความสําคัญของการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลัก

โภชนาการ 

2. ผลการศึกษาทําให้ผู้ปกครองเห็นความสําคัญและใส่ใจดูแลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของบุตรหลานมากขึน 

3.  ผลการศึกษาช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก และทราบสาเหตุทีทําให้
เกิดโรคอ้วนในเด็ก  

4. หน่วยงานทีเกียวข้องสามารถนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางเพือจัดโครงการรณรงค์

หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพือแก้ไขและหาแนวทางป้องกันปัญหาโรคอ้วนในเด็กได้ตรงจุดมากขึน 
 



บทที  
 

 ทบทวนวรรณกรรม  

 

ในการศึกษาครังนีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้องกับการบริโภค 

อาหาร เพือสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี 

2.1  ความรู้เกียวกับอาหาร 

2.2  ความรู้เกียวกับโภชนาการ 

2.3  แนวทางการบริโภคอาหาร 

2.4  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1   ความรู้เกียวกับอาหาร 

 

2.1.1  อาหารและสารอาหาร 

อาหาร มีความหมายตามพระราชบัญญัติอาหารปี 2522 คือ ของทีคนกิน ดืม ฉีด หรือนําเข้า

สู่ร่างกาย รวมทังวัตถุเจือปนอาหาร แต่ไม่รวมถึงยาและวัตถุออกฤทธิต่อระบบประสาท หรือยาเสพ

ติดให้โทษ หรือกล่าวได้ว่า  “อาหาร คือ สิงทีเรากินหรือดืมแล้วเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย”ส่วน

ความหมายด้านโภชนาการ หมายถึง สิงทีรับประทานแล้วให้ประโยชน์แก่ร่างกายช่วยให้ร่างกาย

เจริญเติบโต  ซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ ให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้อวัยวะต่างๆทํางานได้ตามปกติ  

และช่วยเพิมความต้านทานโรค 

สารอาหาร หมายถึง สารเคมีทีมีอยู่ในอาหารซึงทําหน้าทีแตกต่างกัน (เสาวนีย์ จักรพิทักษ์, 

2520: 1) คือ ให้พลังงานและความร้อน ซึงเป็นสิงจําเป็นสําหรับการทํางานของอวัยวะภายใน

ร่างกาย ช่วยบํารุงให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ  ควบคุมปฏิกิริยาเคมีต่างๆใน

ร่างกาย และช่วยป้องกันและต้านทานโรค ทําให้ร่างกายแข็งแรง 

ในอาหารแต่ละชนิดมีปริมาณสารอาหารมากหรือน้อยขึนอยู่กับชนิดของอาหาร การปรุง

และการเก็บรักษา สารอาหารทีจําเป็นสําหรับร่างกายแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (วิวัฒน์ โชติเลอศักดิ, 

2540: 39) คือ 
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.  คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารทีให้พลังงานและความร้อนแก่ร่างกาย มีในอาหาร

ประเภทข้าว นําตาล ผลไม้ทีมีรสหวาน  

.  ไขมัน เป็นสารอาหารทีให้พลังงานแก่ร่างกายสูงทีสุด ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

และ ให้วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค ได้จากไขมันพืชและไขมันสัตว์ 

.  โปรตีน เป็นสารอาหารทีทําให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และเป็นส่วนสําคัญทีทําให้
ร่างกายมีความต้านทานโรค  มีอยู่ในเนือสัตว์ทุกชนิดรวมทังไข่ด้วย 

4. เกลือแร่หรือแร่ธาตุ  สารอาหารประเภทนีจะช่วยให้โครงสร้างของร่างกายแข็งแรง ช่วย
ควบคุมกระบวนการทํางานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย ช่วยในการผลิตฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ

บางชนิด   

5.  วิตามิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

     1)  วิตามินทีละลายในไขมัน มี 4 ชนิด คือ วิตามินเอช่วยในการเติบโตของกระดูกและ

ฟัน บํารุงสายตา  วิตามินดีช่วยให้โครงสร้างกระดูกและฟันแข็งแรง วิตามินอี ช่วยในการทํางาน

ของต่อมอวัยวะสืบพันธ์ุ และบํารุงกล้ามเนือ และวิตามินเคช่วยในการแข็งตัวของเลือด วิตามิน

เหล่านีพบมากในตับ ไข่แดง นม ผักสีเขียวและสีเหลือง 

     2)  วิตามินทีละลายในนํา คือ วิตามินบีและวิตามินซี  วิตามินทีสําคัญ เช่น วิตามินบีหนึง 

ช่วยในการทํางานของระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร กล้ามเนือหัวใจ  มีในตับ ไข่ ถัวลิสง 

เนือสัตว์ และข้าวซ้อมมือ วิตามินบีสองช่วยให้ร่างกายใช้คาร์โบไฮเดรตได้ตามปกติ มีในตับ นม 

และผักสดสีเขียว วิตามินซี ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟัน สมานแผล ช่วยในกระบวนการสร้าง

เม็ดเลือดแดง มีมากในผลไม้สด และผักสด  

การบริโภคอาหารให้ร่ายกายได้รับประโยชน์สูงสุด ต้องบริโภคอาหารให้สมดุล หรือ

บริโภคให้สมส่วน  ซึงสามารถแบ่งได้โดยใช้ปริมาณของอาหารหลัก 5 หมู่ ทีบุคคลควรบริโภค 

(ดุษณี สุทธปรียาศรี, 2535: 644) ดังนี 

1.  ความสมดุลของสารอาหารทีให้พลังงาน ร่างกายควรได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต    

ร้อยละ 65 โปรตีนร้อยละ 10  15 และไขมันร้อยละ 15  20 ของพลังงานทีควรได้รับในแต่ละวัน 

หาก เด็กได้รับคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปจะทําให้ร่างกายไม่เจริญเติบโต อ่อนแอ และถ้า

คาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ทีได้รับมาจากนําตาลจะทําให้เสียงต่อโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง  

ส่วนโปรตีนถ้าได้รับมากเกินไปร่างกายจะไม่นําโปรตีนไปใช้เสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกาย แต่

จะนําไปใช้แทนคาร์โบไฮเดรตเพือเป็นพลังงาน ส่งผลทําให้ไตทํางานหนัก  สําหรับอาหารประเภท

ไขมันถ้าบริโภคน้อยเกินไปก็จะทําให้ร่างกายขาดพลังงาน แต่ถ้ารับประทานไขมันมากเกินไปก็จะ

ทําให้เป็นโรคอ้วน เสียงต่อภาวะไขมันในเลือดสูง ซึงเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง โรคเส้น

เลือดอุดตัน โรคหัวใจ รวมทังโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนอืนๆ 
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2.  ความสมดุลของกรดอะมิโนชนิดจําเป็น ร่างกายสามารถสร้างกรดอะมิโนบางตัว ได้จาก

อาหารทีบริโภค แต่มีกรดอะมิโนบางชนิดทีร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ต้องได้มาจากอาหารที

บริโภคเข้าไป ซึงพบในอาหารประเภทโปรตีนบางชนิด เช่น ไข่และนม  

3. ความสมดุลของกรดไขมันชนิดจําเป็น ได้จากอาหารประเภทนํามันและไขมัน ซึงนอก 

จากจะให้พลังงานแล้วยังให้กรดไขมันชนิดทีจําเป็นแก่ร่างกาย ซึงจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของ

ร่างกาย  และเป็นสารละลายวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค เพือดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย แต่

ถ้าบริโภคไขมันมากเกินไปจะทําให้เป็นโรคอ้วน โรคไขมันในเส้นเลือดสูง โรคหลอดเลือดอุดตัน 

และโรคหัวใจ   

4.  ความสมดุลของสารอาหารอืนๆ ได้แก่ 
     )  วิตามิน โดยเฉพาะวิตามินทีละลายได้ในไขมัน เมือรับประทานในปริมาณมากจะถูก

สะสมไว้ในร่างกาย ซึงถ้ามีมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย  

     ) เกลือแร่ โดยเฉพาะทีเป็นส่วนประกอบของอิเลคโตรไลท์ในร่างกาย  เช่น  

แมกนีเซียมแคลเซียม ซึงถ้าได้รับน้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะมีผลต่อการทํางานของกล้ามเนือ

หัวใจและระบบประสาท อาจถึงแก่ชีวิตได้ทันที 

 

ระบบเมตาบอลิซึมหรือระบบดูดซึมของสารอาหารต่างๆในร่างกายต้องพึงพาอาศัยกัน 

ดังนัน จึงจําเป็นต้องบริโภคอาหารให้ร่างกายได้รับสารอาหารทีสมดุลกัน เพือให้ร่างกายได้รับ

ประโยชน์จากอาหารอย่างคุ้มค่า 

 

2.2  ความรู้เกียวกับโภชนาการ 

 

โดยทัวไป ความรู้ (knowledge) หมายถึง ผลรวมของสิงทีรู้  ซึงประกอบด้วยข้อเท็จจริง 

หลักการซึงเป็นสิงทีสังสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทัง

ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ (บดินทร์ วิจารณ์, 2547:  243) แต่ในทีนีจะเน้นความรู้เกียวกับ

โภชนาการในด้านต่างๆ ดังนี 

 

2.2.1  ความหมายและความสําคัญของโภชนาการ 

โภชนาการ หมายถึง อาหารทีเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ด้านการ

เจริญเติบโต  มีสุขภาพดี  และซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายได้ โภชนาการจัดเป็นวิทยาศาสตร์

แขนงหนึงซึงเกียวข้องกับความสําคัญของอาหารต่อสุขภาพ ทุกคนต้องการมีสุขภาพแข็งแรง        
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จึงจําเป็นต้องบริโภคอาหารทีจําเป็นต่อร่างกายในปริมาณทีเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ

ของร่างกาย ดังนัน เราจึงควรเข้าใจความสําคัญของโภชนาการต่อชีวิตความเป็นอยู่ (ค้วน หนูขาว, 

2529: 1) ซึงมีรายละเอียด ดังนี 

1. ความสําคัญต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอของร่างกาย การ

เจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์หรือไม่ขึนอยู่กับสิงแวดล้อมทีสําคัญ คือ อาหาร โภชนาการ 

และพันธุกรรม ในปัจจุบันมีการรับรองแล้วว่าความสูงของร่างกายขึนอยู่กับโภชนาการเป็นสําคัญ 

และถึงแม้ร่างกายจะหยุดการเจริญเติบโตแล้ว  แต่จะต้องมีการซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ เพือให้การ

ทํางานของระบบต่างๆในร่างกายเป็นไปตามปกติ  

2. โภชนาการให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย ร่างกายต้องปรับอุณหภูมิใน

ร่างกายให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม ดังนัน จึงต้องบริโภคอาหารเพือให้ร่างกายได้รับพลังงานที

เพียงพอต่อการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน  

3.  โภชนาการกับการมีอายุยืนยาว  การมีอายุยืนยาวทีเป็นผลมาจากโภชนาการ เห็น

ได้จากในประเทศทีพัฒนาแล้ว จะพบว่าประชากรจะมีอายุเฉลียสูงกว่าในประเทศทีกําลังพัฒนาและ

ด้อยพัฒนา ซึงการมีอายุยืนยาวส่งผลมาจากปัจจัยสําคัญคือ โภชนาการ หากรับประทานอาหารตาม

หลักโภชนาการแล้วจะส่งผลให้การทํางานของระบบต่างๆในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ ส่งผลให้

ร่างกายมีอายุยืนยาว 

4. โภชนาการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ในอาหารมีสารอาหารทีช่วยให้ร่างกาย

แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรค โดยเฉพาะในโปรตีนและวิตามินบางชนิด ถ้าร่างกายขาดสารเหล่านีอย่าง

รุนแรงจะทําให้เป็นโรคขาดสารอาหาร เช่น โรคเหน็บชา โรคโลหิตจาง เป็นต้น  

5. โภชนาการให้ความเจริญทางสมองและสติปัญญา มีการพิสูจน์อย่างแน่ชัดโดย

องค์การวิทยาศาสตร์โภชนาการหลายแห่งแล้วว่าสมองของคนเราจะเจริญเติบโตเต็มทีได้จะต้องได้ 

รับโปรตีนทีถูกต้องตังแต่อายุยังน้อยซึงวัยทีสมองเจริญมากทีสุด คือ ระหว่างอายุ 15 ปี พัฒนาการ

ของสมองส่งผลโดยตรงต่อสติปัญญา ดังนัน ถ้าสมองมีการเจริญเต็มทีจะส่งผลให้มีสติปัญญาดี  

และสมองจะเจริญเต็มทีได้จะต้องบริโภคอาหารทีถูกต้องและมีการส่งเสริมโภชนาการในด้าน

สติปัญญา  

6. โภชนาการช่วยให้ร่างกายมีสมรรถภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประโยชน์อีกอย่างของอาหาร คือ ให้พลังงานซึงเป็นแหล่งกําเนิดสมรรถภาพของคน นอกจากนี

สารอาหารประเภทวิตามินยังทําหน้าทีกระตุ้นและส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 

ประสิทธิภาพในการทํางานของร่างกายขึนอยู่กับสุขภาพทางกาย อารมณ์ และสติปัญญา ผู้ทีได้รับ

อาหารทีดีมีประโยชน์อย่างเพียงพอย่อมมีร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี และสติปัญญาดี ช่วยให้มีความ

อดทนในการทํางานมากกว่าผู้ทีร่างกายอ่อนแอ  
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โภชนาการจึงเป็นสิงจําเป็นทีสุดต่อร่างกาย คนจํานวนมากเข้าใจและมีความคิดว่าอาหารใด

ก็ตามหากรับประทานแล้วรู้สึกอิมนับว่าเป็นอาหารทีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึงความ 

จริงแล้วไม่ใช่ ร่างกายจะอยู่อย่างมีความสุขและแข็งแรงต้องได้รับอาหารทีมีทังปริมาณและคุณภาพ

ทีถูกต้องและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 

 

2.2.2  เกณฑ์ชีวัดภาวะโภชนาการในเด็ก 

 ดัชนีบ่งชีภาวะโภชนาการทีใช้ในเด็กมี 3 ดัชนี (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, : 13) คือ 

1.  ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age) มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการที

เกิดขึนอย่างต่อเนืองมาตังแต่ในอดีตและส่งผลถึงภาวะโภชนาการในระยะยาว หากเด็กได้รับอาหาร

ไม่เพียง พอเป็นเวลานานและมีอาการเจ็บป่วยบ่อยๆ จะมีผลทําให้อัตราการเจริญเติบโตของกระดูก

ชะงักทําให้เด็กตัวเตียกว่าเด็กทีมีอายุเดียวกันส่วนสูงตามเกณฑ์จึงเป็นดัชนีบ่งชีภาวะของสารอาหาร

แบบเรือรัง 

2.  ดัชนีนําหนักตามเกณฑ์อายุ (weight for age) นําหนักเป็นผลรวมของกล้ามเนือ 

ไขมัน  นํา และกระดูก เมือมีการขาดสารอาหารในระยะแรกนําหนักจะลดลงก่อนทีจะลดลงจะมี

การชะงักของการเพิมส่วนสูง นําหนักตามเกณฑ์อายุมีข้อจํากัด  เนืองจากไม่สามารถแยกแยะ

ระหว่างการขาดสารอาหารแบบฉับพลันและแบบเรือรังได้ นอกจากนีเด็กอายุเดียวกันทีมีโครงสร้าง

ของกระดูกต่าง กันมีส่วนสูงต่างกัน ไม่สามารถแยกออกได้ด้วยดัชนีนําหนักตามเกณฑ์อายุ เด็กจะ

ถูกประเมินว่ามีภาวะโภชนาการระดับเดียวกัน  

3.  ดัชนีนําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for height)  เป็นการใช้ดัชนีส่วนสูงตาม

เกณฑ์อายุร่วมกับดัชนีนําหนักตามเกณฑ์อายุเหมาะสําหรับประเมินภาวะขาดอาหารทีทําให้มี

นําหนักลดลงและมีภาวะผอม ซึงสะท้อนภาวะโภชนาการในปัจจุบัน ดัชนีนําหนักตามเกณฑ์

ส่วนสูงเพือประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็กไทยอายุ 2  18 ปี ของกองโภชนาการ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการประเมินการเจริญเติบโตไว้ (อุไรพร จิตต์แจ้ง 

และคณะ, 2543: 1) ดังแสดงในตารางที 1 ในภาคผนวก ข 

 

2.2.3  ภาวะโภชนาการของเด็กในปัจจุบัน 

เด็กและเยาวชนทีมีคุณภาพเป็นพืนฐานสําคัญของการพัฒนาสังคม ภาวะโภชนาการของ

เด็กเป็นดัชนีบ่งชีทีดีของภาวะสุขภาพโดยรวมของเด็ก และภาวะโภชนาการทีดีเป็นต้นทุนสําคัญที

ส่งเสริมให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ปัญหาด้าน

โภชนาการหลักของเด็ก (จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ และชญาดา แสนศิริวงษ์, 2550: 9) คือภาวะการ
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ขาดสารอาหารทีสําคัญและจําเป็นทีร่างกายต้องการในปริมาณเพียงเล็กน้อย เช่น วิตามินและ    

เกลือแร่  ภาวะการขาดสารอาหารหลัก คือ อาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ภาวะ

ทีร่างกายได้รับสารอาหารน้อยไป  ภาวะโภชนาการเกินทีก่อให้เกิดโรคอ้วนและนํามาซึงโรคเรือรัง

ต่างๆ  และภาวะการขาดอาหารของวัยรุ่นทีตังครรภ์เนืองจากขาดความรู้ทําให้รับประทานอาหารไม่

เหมาะสม  

ประเทศไทยเคยได้รับการยกย่องในเวทีโลกให้เป็นตัวอย่างประเทศทีประสบความสําเร็จ

อย่างยิงในการขจัดปัญหาการขาดสารอาหาร แต่ในปัจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญปัญหาใหม่ คือ 

เด็กไทยมีภาวะโภชนาการเกินมากขึน ในขณะเดียวกันมีเด็กอีกส่วนหนึงยังมีปัญหาขาดสารอาหาร  

ข้อมูลจากการสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทย (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2551: 49) มีดังนี 

1.  ปัญหาขาดสารอาหารและนําหนักน้อยลดลง ปัญหานําหนักน้อยลดลงเกือบ 3 เท่า 

เมือเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงขององค์การอนามัยโลก  ผลการสํารวจอาหารและโภชนาการตังแต่

ปี พ.ศ.2529 ถึง พ.ศ.2549 พบว่า ภาวะนําหนักน้อยและภาวะผอมลดลงอย่างต่อเนือง แต่ปัญหาส่วน 

สูงตํากว่าเกณฑ์ยังคงเดิมในช่วง 10 ปีทีผ่านมา และพบว่าส่วนสูงสัมพันธ์กับการขาดสารอาหาร

หลายชนิด และพบว่า ปริมาณพลังงานจากสารอาหารประเภทโปรตีนและไขมันทีเด็กได้รับแต่ละ

วันสามารถอธิบายความแปรปรวนของส่วนสูงของเด็กได้ถึงร้อยละ 18  30 ภาวะการขาดสารอาหาร

มีความสัมพันธ์กับระดับสติปัญญา ส่วนปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนปัจจุบันไม่พบปัญหานีแล้ว   

แต่ยังต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนือง เพราะยังพบความไม่ครอบคลุมของการใช้เกลือเสริม

ไอโอดีนในครัวเรือน  

2.  ปัญหาโภชนาการเกินหรือโรคอ้วนในเด็ก พบว่า จํานวนเด็กอ้วนในประเทศไทย

เพิมขึนอย่างรวดเร็ว  โรคอ้วนในวัยเด็กเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพหลายระบบ เนืองจากร้อยละ 

30  80 ของเด็กเหล่านีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีอ้วนและป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอด

เลือด และโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนเป็นผลมาจากกรรมพันธ์ุและสิงแวดล้อม ทําให้เกิดความ

ไม่สมดุลระหว่างพลังงานทีร่างกายได้รับกับการใช้พลังงาน ในส่วนของพันธุกรรมไม่น่าจะเปลียน

ได้มากนักในเวลาอันสัน จึงน่าจะมีสาเหตุมาจากการเลียงดู และจากปัจจัยแวดล้อมทีเอือต่อการกิน

มากกว่าการใช้พลังงาน  

ประเทศไทยมีการดําเนินการด้านนโยบายเพือควบคุมปัญหาโรคอ้วนในเด็กอย่างต่อเนือง

โดยมีการดําเนินงานเพือควบคุมปัญหาโรคอ้วนในนักเรียนจากหลายหน่วยงานทังภาครัฐและ

เอกชน เช่น มาตรการห้ามจําหน่ายนําอัดลมและขนมกรุบกรอบในโรงเรียน ส่งเสริมการกินผักและ

ผลไม้ เพิมกิจกรรมทางกายและการออกกําลังกาย เป็นต้น  
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2.3   แนวทางการบริโภคอาหาร 

 

2.3.1  พลังงาน หน่วยพลังงาน  และความต้องการพลังงานของร่างกาย 

พลังงาน คือ ความสามารถในการทํางานมีหลายรูปแบบ  เช่น พลังงานความร้อน พลังงาน

ไฟฟ้า  มีหน่วยเป็นแคลอรี (ชนิดา ปโชติการ และศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2550: 7) พลังงานทีเกิดขึน

ภายในร่างกายจะนําไปใช้ในการทํางานของอวัยวะต่างๆ และใช้ในการสังเคราะห์สารต่างๆภายใน

ร่างกาย  ทําให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ รักษาและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

และการทํากิจกรรมต่างๆ สารอาหารประเภทต่างๆเมือบริโภคเข้าไปร่างกายจะนําไปเผาผลาญทําให้

เกิดพลังงานขึน โดยคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงานความร้อน 4.1 กิโลแคลอรี  โปรตีน 1 กรัม 

ให้พลังงานความร้อน 4.65 กิโลแคลอรี  และไขมัน 1 กรัม ให้พลังงานความร้อน 9.4 กิโลแคลอรี 

เด็กเป็นวัยทีกําลังเจริญเติบโต เพือให้เด็กได้รับพลังงานเพียงพอจึงจําเป็นต้องบริโภค

อาหารทีมีสารอาหารต่างๆมากขึน  โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต 

เพือใช้ในการสร้างเนือเยือต่างๆ จํานวนพลังงานทีเด็กต้องการต่อวันแสดงดังตารางที 2.1 
 

ตารางที 2.1  จํานวนพลังงานทีเด็กอายุ 9  18 ปี ต้องการในแต่ละวัน จําแนกตามเพศ 

 
 

อายุ  นําหนักตัว (กิโลกรัม) 
พลังงานทีร่างกาย 

ต้องการต่อวัน (กิโลแคลอรี) 

     เด็กชาย   

             9  12  ปี 32.0 2,400 

             12  15  ปี 45.5 2,800 

             15  18  ปี 61.0 3,000 

     เด็กหญิง   

             9  12  ปี 33.0 2,300 

             12  15  ปี 48.5 2,300 

             15  18  ปี 56.0 2,300 

 

แหล่งทีมา: ชนิดา ปโชติการ และศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2550 
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2.3.2  แนวทางการบริโภคอาหารสําหรับคนไทย 

สุขภาพของมนุษย์ขึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ตังแต่กรรมพันธ์ุ สุขภาพจิต วิธีการดํารงชีวิต 

สิงแวดล้อม และโภชนาการ ถ้าบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการแล้วจะทําให้มี

สุขภาพดีทังกายและใจ ดังนัน การบริโภคอาหารจึงต้องคํานึงถึงหลักทางโภชนาการ และต้องมี

แนวทางในการปฏิบัติอย่างสมําเสมอ เพือให้มีภาวะโภชนาการทีดี (คณะกรรมการจัดทําข้อกําหนด 

สารอาหารประจําวันทีร่างกายควรได้รับของประชาชนไทย, 2540: 135) คือ  บริโภคอาหารให้ครบ   

 หมู่รักษานําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  รับประทานไขมันในปริมาณพอเหมาะ รับประทาน

นําตาลแต่พอควร  รับประทานอาหารทีให้ใยอาหารอย่างสมําเสมอ  รับประทานเกลือและอาหารทีมี

โซเดียมมากให้น้อยลง ระวังเรืองการดืมแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารทีมีส่วนป้องกันโรคมะเร็ง             

การปฏิบัติตนด้านอืนทีส่งเสริมสุขภาพ เช่น ไม่สูบบุหรี ออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ ทําจิตใจให้

สบายไม่เครียด ซึงข้อปฏิบัติดังกล่าวก็สอดคล้องกับหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ คือ แนวทาง     

การบริโภคอาหารของคนไทย ทีเกิดจากแนวคิดของไกสิทธิ ตันติศิรินทร์ มีรายละเอียด (กรม

อนามัย.  กองโภชนาการ, 2553) ดังนี 

1.  กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมันดูแลนําหนักตัว 

2.  กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ 

3.  กินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจํา 

4.  กินปลา เนือสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถัวเมล็ดแห้งเป็นประจํา 

5.  ดืมนมให้เหมาะสมตามวัย 

6.  กินอาหารทีมีไขมันแต่พอควร  

7.  หลีกเลียงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด 

8.  กินอาหารทีสะอาดปราศจากการปนเปือน  

9.  งดหรือลดเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์  

 

2.4   งานวิจัยทีเกียวข้อง  

 

จากการศึกษางานวิจัยทีเกียวข้องกับการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของเด็กและ

วัยรุ่น ผลการศึกษามี ดังนี  

การศึกษาเกียวกับการบริโภคอาหารของเด็กและวัยรุ่นทีมีอายุไม่เกิน 18 ปี ลัดดา เหมาะ

สุวรรณ และคณะ (2547) ศึกษาเรือง พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กไทย ในส่วนของการศึกษาด้าน

การเจริญเติบโต พบว่า ในภาพรวมเด็กมีนําหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยวัยรุ่นเพศชายมี
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นําหนักและส่วนสูงเฉลียสูงกว่าเพศหญิง และเด็กอายุ 13  18 ปี มีความชุกของภาวะนําหนักมาก 

กว่าเกณฑ์สูงสุด โดยเด็กในกรุงเทพมหานครอ้วนมากทีสุด ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของกรม

อนามัย (2547) เรือง พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   

ทีพบว่านักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีนําหนักเกินกว่าเกณฑ์และอยู่ในภาวะอ้วนมาก

ถึงร้อยละ 11.6 และสอดคล้องกับการศึกษาเรือง ปัญหาภาวะโภชนาการเกิน/ภาวะอ้วนในเด็กไทย

วัยเรียนอายุ 9  12 ปี ของนริศรา พึงโพธิสภ (2552) ผลการศึกษาพบว่า เด็กมีภาวะโภชนาการเกิน

สูงถึงร้อยละ 49  

การศึกษาเพือหาสาเหตุทีทําให้เด็กมีภาวะโภชนาการเกิน จากการศึกษาเรือง ปัญหา

โภชนาการเกินหรือ “ภาวะอ้วน” ในเด็กไทย ของ นริศรา พึงโพธิสภ (2552) ยังพบอีกว่า เด็กทีมี

ภาวะโภชนาการเกินมีพฤติกรรมการกินไม่แตกต่างกับเด็กทีมีโภชนาการปกติ แต่แตกต่างกันทีการ

ทํากิจกรรมทีมีการเคลือนไหวร่างกาย ส่วนการศึกษาของกรมอนามัย (2549) พบว่า เด็กมีภาวะ

โภชนาการเกินเพราะพฤติกรรมการบริโภคของตัวเด็กเอง ซึงผลการสํารวจพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของวัยรุ่น ในปี พ.ศ.2549 สามารถอธิบายเพิมเติมได้ว่าเด็กมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

โดยให้ความสําคัญกับรสชาติมากทีสุด รองลงมา คือ ราคา ประโยชน์ และความสะอาด ตามลําดับ 

และเด็กร้อยละ 23.29 ดืมนําอัดลมทุกวัน ซึงสอดคล้องกับการศึกษาในปีต่อมาทีพบว่า นักเรียนส่วน

ใหญ่รับประทานอาหารได้ถูกต้องแต่บางส่วนรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ และทีสําคัญ คือ 

เด็กรับประทานอาหารมากเกินความจําเป็น หรือมากเกินความต้องการของร่างกาย 

ในส่วนของการศึกษาปัจจัยทีเกียวข้องกับการบริโภคอาหารของนักเรียน การศึกษาของ  

ลัดดา เหมาะสุวรรณและคณะ (2547) เรือง พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กไทย : การเจริญเติบโต 

ภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพทางกาย  พบว่า  เพศ  อาชีพพ่อแม่  การศึกษาพ่อแม่  รายได้ของ

ครอบครัวมีผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนซึงบางส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษาภาวะ

โภชนาการเกินในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมอนามัย (2549) ที

พบว่า ภาวะโภชนาการของเด็กมีความสัมพันธ์กับอาชีพของพ่อ อาชีพของแม่ ชนิดของอาหาร และ

ชนิดของเครืองดืมทีเด็กเลือกซือบริโภค และเป็นแนวทางเดียวกันกับการศึกษาของ อนุกูล พลศิริ 

(2551) เรือง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทีพบว่า นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้วระดับการศึกษาของเด็ก ขนาดรูปร่าง และภูมิลําเนาก็มีผลต่อ

ภาวะโภชนาการด้วย อีกทังยังพบว่านักศึกษามีความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารในระดับผ่านเกณฑ์

ขันตํา  มีทัศนคติเกียวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี  และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

   



บทที  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรืองการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร  

มีขันตอนการดําเนินงาน ดังนี 

3.1  ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

3.2  สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.  กําหนดตัวแปรทีต้องการศึกษา 

3.  ตังสมมติฐาน 

3.  กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

3.6  สร้างเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.7  ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.8  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.10  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา  

 

.  การศึกษาข้อมูลและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

ในการศึกษาเรืองการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพ    

มหานครได้ศึกษาข้อมูลและเอกสารทีเกียวข้องกับเรืองการบริโภคอาหาร รวมทังข้อมูลเกียวกับ

ภาวะโภชนาการของเด็กไทยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 

วารสาร สือวิชาการ หนังสือพิมพ์ สือออนไลน์ เป็นต้น ดังปรากฏในบรรณานุกรม 

 

3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  การศึกษาการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครเป็น

การศึกษาเกียวกับความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



15 

ในกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะทัวไปของนักเรียนเป็นตัวแปรต้น ในทีนีลักษณะทัวไปของ

นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ลักษณะส่วนบุคคลและข้อมูลเกียวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

นอกจากนียังพิจารณาขนาดรูปร่างของนักเรียนว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรอืนๆหรือไม่ ดัง

รายละเอียดแสดงในภาพที 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

.  ตัวแปรทีต้องการศึกษา 

 

 ในการศึกษาเรืองการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพ   

มหานคร กําหนดตัวแปรทีต้องการศึกษา ดังนี 

1.  ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 

1)  เพศ 

2)  ระดับชันทีศึกษา 

3)  เกรดเฉลียสะสม 

4)  เงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

ความรู้เกียวกับการ

บริโภคอาหาร 

ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ในกรุงเทพมหานคร 

ขนาดรูปร่าง 

พฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร 

ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ในกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะทัวไป 

.  ลักษณะส่วนบุคคล 

     .  เพศ 

     1.2  ระดับชันทีศึกษา 

     .  เกรดเฉลียสะสม 

     .4  เงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือ 

            ผู้ปกครอง 

2.  ข้อมูลเกียวกับผู้ปกครอง 

     .  รายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

     .  ระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่ 

            หรือผู้ปกครอง 
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5)  รายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

6)  ระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

.  ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 

        1)  ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน    

กรุงเทพมหานคร 

        2)  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพ  

มหานคร 

  3.  ตัวแปรแทรกกลาง (intervening/mediating variable) คือ ขนาดรูปร่าง 

 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 

 

1. ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหา 
นครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

กรุงเทพมหานคร 

2.  ขนาดรูปร่างของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

3. ขนาดรูปร่างของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

4. ขนาดรูปร่างของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับลักษณะทัวไปของนักเรียนระดับมัธยม 

ศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

5. เพศ ระดับชันทีศึกษา เกรดเฉลียสะสม และระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองไม่มีผลต่อความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

กรุงเทพมหานคร 

6. เพศ ระดับชันทีศึกษา เงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และรายได้ของพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

กรุงเทพมหานคร  
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.5  การสร้างเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การสร้างเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขันตอน ดังนี 

.  พิจารณาวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย  เพือกําหนดข้อมูลและตัวชีวัดให้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า ข้อมูลทีต้องการเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ 

ระดับชันทีศึกษา เป็นต้น ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดย

คะแนนทีได้จากการตอบแบบทดสอบเป็นตัวชีวัดความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร คะแนนทีได้

จากการตอบแบบประเมินค่าเป็นตัวชีวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

.  เลือกชนิดและรูปแบบคําถามให้เหมาะสมกับเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึง

ประกอบด้วย  ส่วน คือ 

ส่วนที   ลักษณะส่วนบุคคล  ใช้แบบสอบถามแบบให้เลือกตอบได้เพียง  คําตอบ 

ส่วนที   ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร ใช้แบบทดสอบแบบผิด  ถูก ซึงมีข้อความ

เดียว โดยเกณฑ์ทีใช้วัดความรู้เป็นแบบอิงเกณฑ์ 

ส่วนที   พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

      ตอนที 3.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวม ใช้แบบประเมินค่าชนิด

กําหนดคําตอบเป็นข้อความ โดยคําตอบมีลักษณะเป็นการเปรียบ เทียบกันด้วยวิธีของลิเคอร์ท  ซึง

การกําหนดคะแนนให้แต่ละคําตอบพิจารณาจากเนือความของคําถามเป็นหลัก 

      ตอนที 3.2   พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีโรงเรียนใน 5 วันทีผ่านมา ใช้
แบบสอบถามชนิดให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

หากคําถามในส่วนที  ตอนที 3.1 มีลักษณะเป็นบวก คือ เนือความเป็นไปตามวัตถุ 

ประสงค์ ระดับพฤติกรรมจะเรียงจากมากไปหาน้อย ชุดคําตอบแบ่งออกเป็น 3 ชุด การให้คะแนน

แต่ละชุดคําตอบเป็น ดังนี 

1)  คําตอบชุดที  ด้านหมวดหมู่ของอาหารทีบริโภค 

ทุกวัน           ให้    คะแนน 

             บ่อย (   ครัง/สัปดาห์)       ให้    คะแนน 

    บางครัง (   ครัง/สัปดาห์)     ให้    คะแนน 

 นานๆครัง          ให้    คะแนน 

 ไม่เคยเลย          ให้    คะแนน 
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2)  คําตอบชุดที  ด้านประเภทของอาหารทีบริโภค 

ทุกมือ/เกือบทุกมือ        ให้    คะแนน 

    ทุกวัน/เกือบทุกวัน        ให้    คะแนน 

    บางวัน (   ครัง/สัปดาห์)      ให้    คะแนน 

 นานๆครัง          ให้    คะแนน 

 ไม่เคยเลย          ให้    คะแนน 

 

3)  คําตอบชุดที  ด้านสุขลักษณะ  

ทุกครัง           ให้    คะแนน 

             เกือบทุกครัง         ให้    คะแนน 

    บางครัง           ให้    คะแนน 

 นานๆครัง          ให้    คะแนน 

ไม่เคยเลย          ให้    คะแนน 

สําหรับคําถามทีมีลักษณะเป็นลบ ค่าของคะแนนจะกลับกัน 

3.  เขียนข้อคําถามให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ครอบคลุมเนือหาทีต้องการวัด โดยพิจารณาจาก 

ตัวแปรทีกําหนดไว้ แล้วนําข้อมูลเกียวกับการบริโภคอาหารทีค้นคว้าได้มาเขียนเป็นข้อคําถามใน

แบบทดสอบและแบบประเมินค่า สําหรับแบบทดสอบความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารผู้วิจัยสร้าง 

ข้อคําถามโดยยึดตามหลักโภชนบัญญัติของกรมอนามัย (กรมอนามัย.  กองโภชนาการ, ) และ

แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ซึงผู้วิจัยพัฒนาข้อคําถามมา

จากแบบประเมินสุขภาพด้วยตนเองสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

4.  เรียงข้อคําถามและจัดรูปแบบของชุดคําถามให้ง่ายต่อการตอบ 

5.  ตรวจสอบแล้วแก้ไขขันต้น โดยตรวจสอบความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที

ใช้เขียนคําชีแจง ข้อคําถาม และคําตอบ รวมทังความถูกต้องครบถ้วนของตัวเลือกในแต่ละข้อ  

 

.6  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ  

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในเบืองต้นทําโดยการ

นําเครืองมือทีสร้างขึนไปทดลองใช้กับตัวอย่างทีมีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างจริง โดยทดลองใช้

กับนักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชินีบน จํานวน 50 คน เพือนํา
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ข้อมูลทีได้มาตรวจสอบคุณภาพของข้อคําถามแต่ละข้อและทังฉบับ รวมทังปรับปรุงแก้ไขส่วนที

เกิดปัญหา เพือนําไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบคุณภาพและนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

จริง รายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ ดังนี  

.  แบบทดสอบความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร ตรวจสอบอํานาจจําแนกรายข้อ โดยวิธี

ของ Brennan (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 69) และตรวจสอบความเชือมันด้วยวิธีของ 

Lovett (อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2537: 283) 

2.  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ตรวจสอบค่าอํานาจจําแนกรายข้อ โดยใช้วิธี

คํานวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ และตรวจสอบความเชือมันด้วยวิธีของ Cronbach (อ้างถึงใน 

บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 75) 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือได้ผล ดังนี 

 

3.6.1  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร 

1. อํานาจจําแนกของแบบทดสอบความรู้ เมือตรวจสอบอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ

ของแบบทดสอบความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารด้วยวิธีของ Brennan โดยกําหนดเกณฑ์ว่า ถ้าได้

คะแนนตังแต่ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มขึนไป นักเรียนจะมีความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารผ่าน

เกณฑ์ รายละเอียดค่าอํานาจจําแนกของข้อถามแสดงดังตารางที . 

 

ตารางที .  จํานวนข้อถามจําแนกตามค่าอํานาจจําแนกและระดับการจําแนกของแบบทดสอบ  

ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร 

 

ค่าอํานาจจําแนก  จํานวนข้อถาม  ระดับอํานาจการจําแนก 

≤ 0 3 ตํามาก 

0.01  0.30 8 ปานกลาง 

> 0.30 14 สูง/ดี 

 

เมือพิจารณาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อแล้ว จึงตัดข้อคําถามของแบบทดสอบทีมี

ค่าอํานาจจําแนกน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ออก  ข้อ แต่เนืองจากข้อถาม “การดืมนําอัดลมหรือ         

นําผลไม้ให้ได้ปริมาณเท่ากับนําเปล่าทีร่างกายต้องการก็ถือว่าเพียงพอและสามารถทดแทนกันได้” 

เป็นข้อถามเดียวทีถามถึงความรู้ความเข้าใจเกียวกับการดืมนําอัดลมหรือ นําผลไม้ จึงไม่ตัดข้อถาม

นีออก ดังนันจึงเหลือข้อถามในแบบทดสอบความรู้เกียวกับบริโภคอาหารรวม 3 ข้อ 
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2. ความเชือมันของแบบทดสอบความรู้ การตรวจสอบความเชือมันของแบบทด 

สอบความรู้ ซึงตัดข้อถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตําออกแล้ว พบว่า ค่าความเชือมันของแบบทดสอบ

โดยวิธีของ Lovett มีค่าเท่ากับ 0.9924 ซึงมากกว่าเกณฑ์ จึงนับได้ว่าเป็นแบบทดสอบทีมีความ

เชือถือได้และสามารถนําไปใช้ในการทดสอบความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารได้  

 

3.6.2  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

1.  อํานาจจําแนกของแบบสอบถามพฤติกรรม เมือตรวจสอบอํานาจจําแนกเป็นราย

ข้อของแบบประเมินค่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ รายละเอียดค่า

อํานาจจําแนกของข้อถามแสดงดังตารางที . 

 

ตารางที 3.2  จํานวนข้อถามจําแนกตามค่าอํานาจจําแนกและระดับการจําแนกของแบบประเมินค่า

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 

ค่าอํานาจจําแนก  จํานวนข้อถาม  ระดับอํานาจการจําแนก 

≤ 0 3 ตํามาก 

0.01  0.30 9 ปานกลาง 

> 0.30 11 สูง/ดี 

 

เมือพิจารณาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อถามทีมีค่าอํานาจจําแนก

น้อยกว่าหรือเท่ากับ  จํานวน  ข้อ แต่เมือพิจารณาข้อคําถามแล้วไม่ตัดข้อคําถามออกเลย เนืองจาก

ข้อถาม “รับประทานเครืองในสัตว์”  “เคียวอาหารละเอียด” และ “ก่อนซือผลิตภัณฑ์ เช่น นม ขนม

ปัง ตรวจดูวัน เดือน ปีทีผลิตและหมดอายุ” ถ้าตัดข้อถามออกเนือหาจะไม่ครบถ้วน ดังนัน จึงเหลือ

ข้อถามในแบบประเมินค่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารจํานวน 23 ข้อ 

2.  ความเชือมันของแบบสอบถามพฤติกรรม ในการตรวจสอบความเชือมันของแบบ 

ประเมินค่า พบว่า ค่าความเชือมันของแบบประเมินค่าโดยวิธีของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.8943 ซึง

มากกว่าเกณฑ์ จึงนับได้ว่าเป็นแบบประเมินทีมีความเชือถือได้และสามารถนําไปใช้ในการประเมิน

ค่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้  

ตรวจสอบคุณภาพด้วยความเทียงตรงของเนือหา โดยการพิจารณาของผู้เชียวชาญ         

ด้านโภชนาการจํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ดูแลงานโภชนาการในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น และนักโภชนาการในโรงพยาบาล หลังจากตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือที
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ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามทีมีคุณภาพ ได้เครืองมือทีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังปรากฏในภาคผนวก ก. ซึงมีรายละเอียดประกอบด้วย  ส่วน คือ  

ส่วนที 1  ลักษณะส่วนบุคคล มี 8 ข้อ 

ส่วนที 2  ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร มี 3 ข้อ 

ส่วนที 3  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ตอนที 3.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวม มี 23 ข้อ 

ตอนที 3.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีโรงเรียนใน 5 วันทีผ่านมา  

 

.7  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรทีศึกษา คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีศึกษาอยู่ในโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงประกอบด้วยโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที 1 ซึงมีจํานวนนักเรียนทังหมด 161,913 คน 

(สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1.  กลุ่มนโยบายและแผน, 2554) 

การวิจัยครังนีคํานวณขนาดตัวอย่างจากสูตรตามทฤษฎีสถิติ (Cochran, 1977) สําหรับการ

สุ่มแบบคืนที ดังต่อไปนี 
 

         

N

n
1

n
n

0

0



  

                           

      โดยที 
2

2
α/2

0
4e

Z
n  

N  คือ  ขนาดประชากร  

n  คือ  ขนาดตัวอย่าง 

1  α  คือ  ระดับความเชือมัน 

Zα/2  คือ  ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที ( )  ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน   

e  คือ  ความคลาดเคลือนทียอมให้เกิดขึนได้ 

    

จากสูตรดังกล่าวถ้ากําหนดความคลาดเคลือน (e) ของการประมาณค่าสัดส่วนมีค่าไม่เกิน 

. ด้วยความเชือมัน . แล้วขนาดตัวอย่างนักเรียนจะต้องมีค่าอย่างน้อย 654 คน และในทีนีสุ่ม

มาได้  คน 
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การสุ่มตัวอย่างนักเรียนจากประชากรใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  ขัน (three 

stage cluster random sampling) ซึงมีขันตอน ดังนี  

ขันที   แบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็น  กลุ่ม (cluster) ตามเขตพืนทีการศึกษา ซึงกําหนด

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังนัน หน่วยตัวอย่างในขัน

ที  คือ เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีทังหมด  2 เขต สุ่มมา 1 เขต เขตทีตก

เป็นตัวอย่าง คือ เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 

ขันที   โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาที  ของกรุงเทพมหานคร มี

ทังหมด 67 โรงเรียน สุ่มตัวอย่างมา 3 โรงเรียน 

ขันที 3  ในแต่ละโรงเรียนทีสุ่มได้จากขันที  สุ่มนักเรียนจากชันมัธยมศึกษาปีที 1 ชัน

มัธยมศึกษาปีที 2 และชันมัธยมศึกษาปีที 3  มาทุกระดับชัน  

การจัดสรรขนาดตัวอย่าง (จํานวนนักเรียน) ไปตามโรงเรียนและชันทีศึกษาใช้วิธีการ

จัดสรรแบบให้ได้สัดส่วนกับขนาดประชากร (proportional  to  size allocation) และจํานวนนักเรียน

ทังหมดและจํานวนนักเรียนทีเก็บรวบรวมมาเป็นตัวอย่างแสดงดังตารางที .3 

 

.8  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ผู้วิจัยศึกษาการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขันตอน ดังนี 

1.  ทดสอบแบบสอบถาม 

2.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

3.  ปรับปรุงแบบสอบถาม 

4.  สุ่มตัวอย่างโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในกรุงเทพ 

มหานคร 

5.  ทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ละนําส่งโรงเรียนทีตกเป็นตัวอย่างด้วยตนเอง 

6.  เมือได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงนําแบบสอบถามไปให้ผู้รับผิดชอบใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงเรียน 

7.  ติดตามขอรับแบบสอบถามคืนจากผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน 

8. นําข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์เพือให้พร้อมสําหรับการวิเคราะห์ผลทาง

สถิติต่อไป 
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ตารางที 3.3  จํานวนนักเรียนทังหมดและจํานวนนักเรียนทีตกเป็นตัวอย่าง จําแนกตามโรงเรียนและ                      

                     ชันเรียน 

 
 

โรงเรียนตัวอย่าง 
 

ชันเรียน 
จํานวน 

ทังหมด ตัวอย่าง 

โรงเรียนที 1  ม.  469  81 

ม.  596  102 

ม.  563  97 

รวม  1628  280 

โรงเรียนที 2 ม.  366  59 

 ม.  367  63 

 ม.  370  64 

รวม   1103  186 

โรงเรียนที 3 ม.  397  68 

 ม.  472  82 

 ม.  466  78 

รวม   1335  228 

รวมทังหมด   4066  694 

 

หมายเหตุ: 1  เพือหลีกเลียงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการศึกษาครังนี จึงขอสงวนชือโรงเรียนทีสุ่ม   
มาเป็นตัวอย่าง โดยจะเรียกแทนโรงเรียนเหล่านันว่า โรงเรียนที , 2,  ตามลําดับ   

 

.9  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสรุปผล 

 

.9.  การกําหนดเกณฑ์ในการศึกษา  

.  เกณฑ์แสดงระดับความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร เครืองมือทีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ ส่วนที  เป็นแบบทดสอบความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร จํานวน 3 ข้อ ข้อที

ตอบถูกจะได้  คะแนน ข้อทีตอบผิดจะได้  คะแนน จึงมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนรวมจาก

การตอบแบบสอบถามของนักเรียน จะแสดงถึงความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนแต่ละ
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คน การกําหนดเกณฑ์เพือแสดงระดับความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารโดยเฉลียของนักเรียน ทําได้

ดังนี 

1)  คะแนนเฉลียน้อยกว่าหรือเท่ากับ . คะแนน หมายถึง ไม่มีความรู้หรือ        

มีความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารทีถูกต้องน้อยมาก 

2)  คะแนนเฉลีย .  . คะแนน หมายถึง มีความรู้เกียวกับการบริโภค

อาหารทีถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง   

3)  คะแนนเฉลียมากกว่า . คะแนน หมายถึง มีความรู้เกียวกับการบริโภค

อาหารทีถูกต้องอยู่ในระดับสูงหรือระดับดี  

.  เกณฑ์แสดงระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เครืองมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนที  เป็นแบบประเมินค่าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จํานวน 3 ข้อ คะแนนแต่ละข้อจะได้

คะแนนตามระดับพฤติกรรมทีเลือกตอบ จึงมีคะแนนเต็ม  คะแนน คะแนนรวมจากการตอบ

แบบสอบถามของนักเรียน จะแสดงถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนแต่ละคน การ

กําหนดเกณฑ์เพือแสดงระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยเฉลียของนักเรียนมี ทําได้ดังนี 

1)  คะแนนเฉลีย .00  . หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่าง

เหมาะสมอยู่ในระดับตําหรือไม่ดี คือ ทํานานๆครัง 

2)  คะแนนเฉลีย .  . หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่าง

เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ทําบางครัง 

3)  คะแนนเฉลีย .  . หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่าง

เหมาะสมอยู่ในระดับสูงหรือดี คือ ทําเป็นประจํา 

3. เกณฑ์กําหนดขนาดรูปร่าง เครืองมือทีใช้ในการกําหนดรูปร่างของนักเรียนใช้

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตนําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กไทยอายุ 218 ปี ของกองโภชนาการ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึงแบ่งขนาดรูปร่างออกเป็น 5 ระดับ คือ อ้วน เริมอ้วน ท้วม สม

ส่วน ค่อนข้างผอม และผอม ดังแสดงในภาคผนวก ข    

  

.9.2  สถิติพรรณนา  

สถิติเชิงพรรณนาทีใช้ในการพรรณนาข้อมูลทีได้จากตัวอย่าง ประกอบด้วย ค่าเฉลีย ร้อยละ 

ความถี และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
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.9.3  สถิติอนุมาน 

1. การทดสอบสมมติฐานเกียวกับค่าเฉลียของประชากร  กลุ่ม ใช้การทดสอบที (t  
test) 

2.  การทดสอบสมมติฐานเกียวกับค่าเฉลียของประชากร  กลุ่มทีเป็นอิสระกัน ใช้

การทดสอบที (t  test) 

3.  การทดสอบสมมติฐานเกียวกับค่าเฉลียของประชากรมากกว่า  กลุ่มทีเป็นอิสระ

กัน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  หลังจากนันเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD 

4.  การทดสอบสมมติฐานเกียวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรในประชากรใช้

สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน หรือการทดสอบไคกําลังสอง 



1 

บทที  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1  ข้อมูลทัวไปของตัวอย่าง 

 

ในการศึกษาการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน  โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม

จํานวน  ชุด  ได้ผลดังตารางต่อไปนี 

 

ตารางที .  จํานวนและร้อยละของนักเรียนทีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะทัวไป 

 

ลักษณะทัวไป จํานวน  ร้อยละ 

เพศ     ชาย 

           หญิง  

243 

451 

35.01 

64.99 

รวม 694  100.00 

เกรดเฉลียสะสม   

       ตํากว่า . 

       .  . 

       ตังแต่ . ขึนไป 

 

 

113 

  552 

 

4.18 

16.28 

79.54 

(ค่าเฉลีย เท่ากับ ., ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .)     

 

เงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อวัน 

       ตํากว่า 100 บาท 

       100  149 บาท                        

       150  199 บาท 

       ตังแต่ 200 บาท ขึนไป          

 

 

279 

23 

22     

 

52.31 

40.21 

3.31 

3.17 

   รวม 694  100.00 
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ตารางที 4.  (ต่อ) 

 

ลักษณะทัวไป จํานวน  ร้อยละ 

บุคคลทีนักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย 

       พ่อและแม่ 

       พ่อเท่านัน 

       แม่เท่านัน 

       ผู้ปกครอง (ไม่ใช่พ่อแม่) 

 

523 

34 

81 

56     

 

75.36 

4.90 

11.67 

8.07 

   รวม 694       100.00 

รายได้ต่อเดือนของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

       ไม่เกิน , บาท 

       ,  , บาท 

       ,  , บาท 

       40,001  50,000 บาท 

       มากกว่า , บาท 

       ไม่ระบุ/ไม่ทราบ 

 

228 

208 

101 

62 

86 

9 

 

32.85 

29.97 

14.55 

8.93 

12.39 

1.30 

รวม 694  100.00 

ระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

       ประถมศึกษาหรือตํากว่า 

       มัธยมศึกษาตอนต้น 

       มัธยมศึกษาตอนปลาย 

       อนุปริญญา/ปวส. 

       ปริญญาตรี 

       สูงกว่าปริญญาตรี  

       ไม่ระบุ/ไม่ทราบ 

 

119 

99 

65 

131 

197 

62 

21 

 

17.15 

14.27 

9.37 

18.88 

28.39 

8.93 

3.03 

รวม 694  100.00 

 
เมือพิจารณาในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 64.99 โดยเฉลียมีเกรดเฉลียสะสมเท่ากับ . ซึงร้อยละ . มีเกรดเฉลียสะสมตังแต่ . 

ขึนไป และนักเรียนกว่าร้อยละ 90 ได้รับเงินจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อวันน้อยกว่า 50 บาท 
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สําหรับบุคคลทีนักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยนักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ คิดเป็นร้อยละ 

.   

ในส่วนของข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง พบว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้

ต่อเดือนไม่เกิน , บาท คิดเป็นร้อยละ 62.82  และร้อยละ 37.32 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

นอกจากนีผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงขนาดรูปร่างของนักเรียนทีสุ่มมาเป็นตัวอย่าง พบว่า ขนาด

รูปร่างของนักเรียนแบ่งได้เป็น  กลุ่ม ดังนี 

 

ตารางที .  จํานวนและร้อยละของนักเรียนทีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาดรูปร่าง 

 

ขนาดรูปร่าง  จํานวน  ร้อยละ 

       อ้วน 

       เริมอ้วน 

       ท้วม 

       สมส่วน 

       ค่อนข้างผอม 

       ผอม 

38 

57 

465 

37 

53 

44 

5.48 

8.21 

67.00 

5.33 

7.64 

6.34 

รวม 694  100.00 

 

หมายเหตุ: 1 ขนาดรูปร่างจัดตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตนําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงสําหรับเด็ก  

                    อายุ 2  18 ปี (ดูตารางที    ในภาคผนวก ข) 

 

จากการศึกษา พบว่า มีนักเรียนขนาดรูปร่างสมส่วนเพียงร้อยละ 5.33 เท่านัน และนักเรียน

ส่วนใหญ่มีรูปร่างท้วมซึงมีสูงถึงร้อยละ 67.   
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4.2  ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพ 

มหานคร 

 

จากข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามส่วนที 2 คือ ความรู้เกียวกับการบริโภค

อาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร ซึงเป็นแบบทดสอบจํานวน  

ข้อ ดังนี  

1.  คนทีอยู่ในวัยเดียวกันร่างกายต้องการพลังงานเท่ากันในแต่ละวัน 

2. แม้จะรับประทานอาหารครบ  หมู่ แต่ถ้ารับประทานอาหารซําๆเป็นประจํา ก็เป็นผล 
เสียต่อร่างกาย 

3.  อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหาร  ประเภท  เช่น เนือสัตว์ มีโปรตีนอย่างเดียว

เท่านัน  

4.  ใยอาหารมีส่วนช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้ตามปกติ 

5.  อาหารหรือเครืองดืมทีขายในท้องตลาดทีระบุว่า “no sugar” (ไม่เติมนําตาล) แสดงว่า

อาหารหรือเครืองดืมดังกล่าวไม่ทําให้อ้วน 

6. อาหารบางชนิด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า มีสารอาหารครบ 5 หมู่จึงสามารถ

รับประทานได้ทุกวัน 

7.  การรับประทานอาหารร่วมกันภายในครอบครัวไม่จําเป็นต้องใช้ช้อนกลาง 

8. ถ้ารับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมากกว่าทีร่างกายต้องการในแต่ละวัน 

ร่างกายเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมัน 

9. ถัวเมล็ดแห้ง เช่น ถัวลิสง ถัวอัลมอนด์ จัดเป็นอาหารทีให้สารอาหารประเภท

คาร์โบไฮเดรต 

10.  ข้าวนอกจากจะมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วยังมีโปรตีนด้วย 

11. โปรตีนทําให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมเนือเยือ และเป็นส่วนประกอบของสาร

สร้างภูมิคุ้มกันโรค    

12.  ร่างกายจําเป็นต้องได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนทีเพียงพอทังปริมาณและคุณภาพ 

13.  ปลาเป็นแหล่งโปรตีนทีดีเพราะย่อยง่าย 

14.  เด็กควรรับประทานไข่โดยเฉลียวันละ  ฟอง 

15.  ไข่เป็ดกับไข่ไก่ให้คุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกัน 

16.  ไขมันเป็นสารอาหารทีจําเป็นต่อร่างกายเพราะช่วยในการดูดซึมวิตามินบางชนิด 

17.  ควรรับประทานผักสีเขียวและสีเหลืองทุกวันเพราะมีสารแคโรทีนมาก 
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18. ควรรับประทานผลไม้สดทุกวันเพราะวิตามินและเกลือแร่ในผลไม้ช่วยให้ระบบการ

ทํางานต่างๆของร่างกายทํางานเป็นปกติ 

19.  นมถัวเหลืองหรือนําเต้าหู้จัดเป็นอาหารประเภทโปรตีน 

20.  เด็กควรดืมนมวันละ 12 แก้ว 

21.  การออกกําลังกายควบคู่ไปกับการดืมนมช่วยให้ร่างกายสูงขึน 

22.  ในแต่ละวันควรดืมนําเปล่าอย่างน้อย  แก้ว 

23. การดืมนําอัดลมหรือนําผลไม้ให้ได้ปริมาณเท่ากับนําเปล่าทีร่างกายต้องการก็ถือว่า

เพียงพอและสามารถทดแทนกันได้ 

ถ้าตอบถูกให้คะแนนข้อละ  คะแนน ดังนันแบบทดสอบความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร

จึงมีคะแนนเต็มเท่ากับ  คะแนน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี สามารถได้ ดังนี 

จากการศึกษา พบว่า ค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนโดยรวม

เท่ากับ 16.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม  คะแนน ซึงหมายความว่านักเรียนมีความรู้เกียวกับการ

บริโภคอาหารมาก/ดี และเมือพิจารณาในรายละเอียดจําแนกตามลักษณะทัวไป ผลปรากฏ ดังนี 

 

4.2.1  คะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

 

นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารอยู่ในช่วง 6. 

. และพบว่าค่าเฉลียคะแนนความรู้โดยรวมนักเรียนหญิงมีค่าเฉลียสูงกว่าค่าเฉลียคะแนน

ความรู้ของนักเรียนชายอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ % โดยค่าเฉลียดังกล่าวของนักเรียนหญิงและ

นักเรียนชายมีค่าเท่ากับ . และ . ตามลําดับ (ดูตารางที 4.3) 
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ตารางที 4.3  ค่าเฉลียคะแนนความรู้และร้อยละของนักเรียน จําแนกตามเพศและระดับค่าเฉลีย  

                     คะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียน  

 

เพศ 
ค่าเฉลีย 

คะแนนความรู้ 

คะแนนความรู้ 
รวม 

น้อยกว่า . .. .. 

ชาย  15.81  .  .  .  100.00 

หญิง  16.36  .  .  .  100.00 

รวม  16.17  .  .  .  100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ t = 2.852 , pvalue = .004 

 

4.2.2  คะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน 

          กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับชันทีนักเรียนศึกษา 

 

นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 มีค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารสูงสุด

เท่ากับ . คะแนน และนักเรียนประมาณร้อยละ  ของทุกระดับชันมีคะแนนอยู่ในช่วง . 

. คะแนน แต่พบว่าความแตกต่างของทุกระดับชันไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดแสดง

ในตารางที 4.4 

 

ตารางที .4  ค่าเฉลียคะแนนความรู้และร้อยละของนักเรียน จําแนกตามระดับชันทีศึกษาและระดับ 

                     ค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียน  
 

ระดับชันทีศึกษา 
ค่าเฉลีย 

คะแนนความรู้ 

คะแนนความรู้ 
รวม 

น้อยกว่า . .. .. 

มัธยมศึกษาปีที  .  .  48.31  49.28 100.00 

มัธยมศึกษาปีที  

มัธยมศึกษาปีที  

. 

16.07 

. 

2.53 

44.94 

47.26 

52.63 

50.21 

100.00 

100.00 

รวม  .  2.46  46.74  50.80 100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ F = . , pvalue = . 
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4.2.3  คะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน 

          กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเกรดเฉลียสะสม  

 

ค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนสูงขึนตามระดับเกรดเฉลีย

สะสม และพบว่า นักเรียนทีมีเกรดเฉลียสะสม .  . กับนักเรียนทีมีเกรดเฉลียสะสมตังแต่ 

. ขึนไปมีค่าเฉลียความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ % ดัง

รายละเอียดแสดงในตารางที 4.5 

 

ตารางที .5  ค่าเฉลียคะแนนความรู้และร้อยละของนักเรียน จําแนกตามระดับเกรดเฉลียและระดับ 

                     ค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียน  

  

ระดับเกรดเฉลีย 
ค่าเฉลีย 

คะแนนความรู้ 

คะแนนความรู้ 
รวม 

น้อยกว่า . .. .. 

ตํากว่า 2.00  15.48  6.90  58.62  34.48 100.00 

2.00  2.99     

ตังแต่ 3.00 ขึนไป 

15.70 

16.30 

3.57 

2.00 

50.00 

45.45 

46.43 

52.55 

100.00 

100.00 

รวม  16.17  2.46  46.74  50.80 100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ F = 4.191 , pvalue = .016 

 

4.2.4  คะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     

          ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

 

ค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนสูงขึนตามระดับการศึกษา

สูงสุดของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง (ดูในตารางที 4.6) ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาหรือตํากว่าแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.94) จะมีคะแนนความรู้เกียวกับการ

บริโภคอาหารระหว่าง 10.01  16.00 คะแนน แต่ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีการศึกษาระดับ

อนุปริญญา/ปวส. หรือปริญญาตรีหรือสูงกว่า จะพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.15 และ 56.81 

ตามลําดับ) จะมีคะแนนความรู้ดังกล่าวระหว่าง 16.01  23.00 คะแนน นอกจากนียังพบว่า นักเรียน

ทีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีระดับการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือตํากว่ากับนักเรียนทีพ่อแม่
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หรือผู้ปกครองมีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีค่าเฉลียความรู้เกียวกับการ

บริโภคอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ % 

 

ตารางที .6  ค่าเฉลียคะแนนความรู้และร้อยละของนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของ 

                     พ่อแม่หรือผู้ปกครองและระดับค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของ 

                     นักเรียน  

  

ระดับการศึกษา 

สูงสุดของพ่อแม่ 

หรือผู้ปกครอง 

ค่าเฉลีย 

คะแนน

ความรู้ 

คะแนนความรู้ 
รวม 

น้อยกว่า . .. .. 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือตํากว่า 

15.89  2.83  51.94  45.23  100.00 

อนุปริญญา/ปวส.     

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

16.31 

16.38 

1.53 

2.72 

47.33 

40.47 

51.15 

56.81 

100.00 

100.00 

รวม 16.17  2.53  46.65  50.82  100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ F = 3.065 , pvalue = .047 

 

4.3  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพ  

       มหานคร 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วยเรืองต่างๆ จํานวน  ข้อ ดังนี  

.  รับประทานอาหารหลากหลายและครบ  หมู่ 

2.  รับประทานเนือสัตว์ติดมัน/อาหารทีมีไขมันสูง 

3.  รับประทานเครืองในสัตว์ 

4.  รับประทานไอศกรีม 

5.  รับประทานขนมแทนข้าว 

6.  ดืมนําเปล่าอย่างน้อยวันละ  แก้ว 

7.  ดืมนม/ผลิตภัณฑ์จากนม 
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8.  ดืมนําหวาน/นําอัดลม 

9.  ดืมเครืองดืมเกลือแร่/เครืองดืมชูกําลัง 

10. ดืมชา/กาแฟ 

11. รับประทานอาหารหมักดอง 

12. รับประทานอาหารประเภททอด 

13. รับประทานอาหารประเภทปิง/ย่าง 

14. รับประทานอาหารรสจัด เช่น ผัดเผ็ด แกงทีรสเผ็ดมาก 

15. รับประทานอาหารทีมีกะทิเป็นส่วนผสม 

16. รับประทานผัก 

17. รับประทานผลไม้ 

18. รับประทานขนมทีมีกะทิ แป้ง นําตาลเป็นส่วนผสมหลัก 

19. รับประทานขนมกรุบกรอบ 

20. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 

21. ใช้ช้อนกลางเมือรับประทานอาหารร่วมกับผู้อืน 

22. เคียวอาหารละเอียด 

23. ก่อนซือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ตรวจดูวันผลิตและวันหมดอายุ 

 

การประเมินพฤติกรรมในแต่ละข้อถามแบ่งได้เป็น  ระดับ ได้แก่  

คะแนน   หมายถึง ทุกวัน/ทุกมือหรือเกือบทุกมือ/ทุกครัง 

คะแนน   หมายถึง บ่อย/เกือบทุกวันหรือเกือบทุกมือ/เกือบทุกครัง 

คะแนน   หมายถึง บางวัน/บางครัง  

คะแนน   หมายถึง นานๆครัง 

คะแนน   หมายถึง ไม่เคยเลย 

สําหรับคําถามทีมีลักษณะเป็นลบค่าของคะแนนจะกลับกัน 

จากการศึกษา พบว่า ค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนโดยรวม

เท่ากับ 79.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม  คะแนน ซึงหมายความว่านักเรียนมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง คือ ทําบางครัง และเมือพิจารณาในรายละเอียดจําแนกตาม

ลักษณะทัวไป ผลปรากฏ ดังนี 
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4.3.1  คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน 

          กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

 

ในภาพรวม พบว่า ร้อยละ 85.38 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลียคะแนน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ระหว่าง 19.01  92.00 คะแนน และเมือพิจารณาจําแนกตามเพศ 

พบว่า ค่าเฉลียคะแนนดังกล่าวของนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชายเล็กน้อย แต่ค่าเฉลียคะแนน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงไม่แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทาง

สถิติ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที 4.7 

 

ตารางที 4.7  ค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมและร้อยละของนักเรียน จําแนกตามเพศและระดับค่าเฉลีย 

                     คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน  

 

เพศ 
ค่าเฉลีย 

คะแนนพฤติกรรม 

คะแนนพฤติกรรม 
รวม 

.. .. .. 

ชาย  .89  .  .89  .07  100.00 

หญิง  .84  .  6.64  3.56  100.00 

รวม  .51  .  .38  .04  100.00 

  

หมายเหตุ: ค่าสถิติ t = 1.492 , pvalue = .136 

 

4.3.2  คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน  

          กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับชันทีศึกษา 

 

ค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนลดลงตามระดับชันทีสูงขึน

กล่าวคือ คะแนนดังกล่าวของนักเรียนลดลงตามระดับชันทีศึกษา แต่พบว่าค่าเฉลียคะแนน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนทุกระดับชันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดัง

รายละเอียดแสดงในตารางที 4.8 
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ตารางที .8  ค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมและร้อยละของนักเรียน จําแนกตามระดับชันทีศึกษาและ                       

                     ระดับค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน  

 

ระดับชันทีศึกษา 

ค่าเฉลีย 

คะแนน 

พฤติกรรม 

คะแนนพฤติกรรม 
รวม 

.. .. .. 

มัธยมศึกษาปีที  .11  .  .47  .35  100.00 

มัธยมศึกษาปีที  .8  .  7.45  .02  100.00 

มัธยมศึกษาปีที  .  .  5.17  2.97  . 

รวม  .51  .  6.38  .04  100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ F = 1.551 , pvalue = .213 

 

4.3.3  คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน    

          กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อวัน 

 

ค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าลดลงเล็กน้อยเมือเงิน

ทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพิมขึน (ดูตารางที 4.9) กล่าวคือ นักเรียนทีได้รับเงินจากพ่อแม่

หรือผู้ปกครองไม่เกิน 150 บาท จะมีค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารประมาณ 

79.58  79.59 คะแนน และนักเรียนทีได้รับเงินดังกล่าวตังแต่ 150 บาทขึนไปจะมีคะแนนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารเท่ากับ 78.40 คะแนน นอกจากนียังพบว่า นักเรียนทีได้รับเงินจากพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองเฉลียต่อวันตังแต่  บาทขึนไปไม่มีนักเรียนทีมีคะแนนพฤติกรรมอยู่ในระดับสูงหรือดี

เลย (คะแนนมากกว่า 92.00 คะแนน) อย่างไรตามค่าเฉลียคะแนนดังกล่าวของนักเรียนทุกกลุ่มไม่

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที .9  ค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมและร้อยละของนักเรียน จําแนกตามเงินทีได้รับจากพ่อแม่ 

                     หรือผู้ปกครองเฉลียต่อวันและระดับค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ             

                     นักเรียน  

 

เงินทีได้รับจากพ่อแม่ 

หรือผู้ปกครอง 

เฉลียต่อวัน 

ค่าเฉลีย 

คะแนน 

พฤติกรรม 

คะแนนพฤติกรรม 
รวม 

.. .. .. 

ตํากว่า 100 บาท  79.58  11.72  84.74  3.54  100.00 

100  149 บาท  79.59  9.71  87.41  2.88  100.00 

ตังแต่ 150 บาทขึนไป 78.40  6.67  93.33  0.00  . 

รวม 79.51  10.58  85.38  3.04  100.00 

  

หมายเหตุ: ค่าสถิติ F = 0.444 , pvalue = .642 

 

4.3.4  คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน 

          กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดือนของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

 

นักเรียนทีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีรายได้เฉลียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มีค่าเฉลีย

คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงทีสุด ซึงเท่ากับ 80.12 คะแนน และนักเรียนส่วนใหญ่มี

ค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ทําบางครัง (.  . คะแนน) และยัง

พบว่าค่าเฉลียคะแนนดังกล่าวของนักเรียนทีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือนในระดับต่างๆไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที 4.10 
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ตารางที .10  ค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมและร้อยละของนักเรียน จําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดือน   

                       ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองและระดับค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ 

                       นักเรียน  

 

รายได้เฉลียต่อเดือน

ของพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครอง 

ค่าเฉลีย 

คะแนน 

พฤติกรรม 

คะแนนพฤติกรรม 
รวม 

.. .. .. 

ไม่เกิน 20,000 บาท  .49  .  .  .  100.00 

 20,001  30,000 บาท .76  .  8.29  1.46  100.00 

มากกว่า 30,000 บาท

ขึนไป 

.12  .  6.75  4.02  . 

รวม .51  .  6.20  .08  100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ F = 1.613 , pvalue = .200 

 

4.4  ผลการทดสอบสมมุติฐานเกียวกับความสัมพันธ์  

 

ผลการวิเคราะห์เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร พฤติกรรม

การบริโภคอาหาร ขนาดรูปร่าง และลักษณะทัวไปของนักเรียน สามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมุติฐานได้ ดังนี 

 

.4.  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับ 
          มัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร  

 

เมือพิจารณาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนทีมีขนาดรูปร่างต่างๆ ดัง

แสดงในตารางที . พบว่า นักเรียนทีมีรูปร่างสมส่วนจะมีค่าเฉลียของคะแนนความรู้และคะแนน

พฤติกรรมเกียวกับการบริโภคอาหารสูงกว่านักเรียนทีมีขนาดรูปร่างอืนๆอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม

คะแนนเฉลียของความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกล่าวก็ไม่ต่างกันระหว่างนักเรียนทีมี

ขนาดรูปร่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  นอกจากนียังพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครมีค่าเท่ากับ . แม้จะมีค่าไม่สูงมากนักแต่ก็

นับว่ามีนัยสําคัญทีระดับสูง (%) กล่าวอีกนัยหนึง คือ ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของ

นักเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนอยู่พอสมควร 

 

ตารางที 4.11  ค่าเฉลียคะแนนความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยม  

                       ศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดรูปร่าง 

 

ขนาดรูปร่าง 
ค่าเฉลียคะแนน 

ความรู้ พฤติกรรม 

     ค่อนข้างผอมถึงผอม 

     สมส่วน 

     ท้วม 

     เริมอ้วนถึงอ้วน 

16.17 

16.97 

16.42 

16.06 

78.35 

80.80 

79.72 

79.17 

รวม 16.37 79.51 

 

หมายเหตุ: การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวม                                                   

ค่าสถิติ r = .50 , pvalue = . 

                   การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารกับ

ขนาดรูปร่าง ค่าสถิติ F = .869 , pvalue = . 

                   การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับขนาด

รูปร่าง ค่าสถิติ F = 1.133 , pvalue = . 

 

จากการทดสอบความเป็นอิสระระหว่างขนาดรูปร่างกับความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร 

(ตารางที .) และความเป็นอิสระระหว่างขนาดรูปร่างกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (ตารางที 

.) โดยใช้การทดสอบแบบไคกําลังสอง พบว่า เป็นอิสระกันทัง  กรณี นันหมายความว่าความรู้

และพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่างไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดรูปร่างของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที 4.12  ร้อยละของนักเรียนทีมีขนาดรูปร่างต่างๆ จําแนกตามค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับ   

                       การบริโภคอาหาร 

 

ค่าเฉลีย 

คะแนนความรู้ 

ขนาดรูปร่าง 
รวม 

ค่อนข้างผอมถึงผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วนถึงอ้วน 

    น้อยกว่า .  11.76  0.00  64.71  23.53  100.00 

    .  . 

    .  . 

15.79 

11.97 

5.26 

5.70 

65.63 

68.09 

13.31 

14.25 

100.00 

100.00 

รวม 13.75  5.35  66.86  14.04  100.00 

 

หมายเหตุ:  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่างกับความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร  
ค่าสถิติ 2 = . , pvalue = . 

 

ตารางที 4.13  ร้อยละของนักเรียนทีมีขนาดรูปร่างต่างๆ จําแนกตามค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการ 

                       บริโภคอาหาร  

 

ค่าเฉลียคะแนน

พฤติกรรม 

ขนาดรูปร่าง 
รวม 

ค่อนข้างผอมถึงผอม สมส่วน  ท้วม เริมอ้วนถึงอ้วน 

    .  .  20.55  2.74  61.64  15.07  100.00 

    .  . 

    .  . 

13.42 

0.00 

5.54 

9.52 

67.11 

76.19 

13.93 

14.29 

100.00 

100.00 

รวม 13.77  5.36  66.81  14.06  100.00 

 

หมายเหตุ:  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่างกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร    

ค่าสถิติ 2 = . , pvalue = . 
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.4.2  ผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่างกับเพศของนักเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร  

 

แม้ว่านักเรียนหญิงและนักเรียนชายส่วนใหญ่มีขนาดรูปร่างท้วม แต่สัดส่วนของนักเรียน

หญิงทีค่อนข้างผอมถึงผอมมีมากกว่านักเรียนชาย ในทางกลับกันสัดส่วนของนักเรียนหญิงทีเริม

อ้วนถึงอ้วนก็มีน้อยกว่านักเรียนชายเกือบครึงหนึง และเมือทดสอบความเป็นอิสระระหว่างเพศกับ

ขนาดรูปร่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการทดสอบไคกําลังสอง สรุปได้ว่า 

ขนาดรูปร่างกับเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยสําคัญระดับสูง ดังรายละเอียดแสดงในตารางที 4.14 

 

ตารางที 4.14  ร้อยละของนักเรียนชายและหญิง จําแนกตามขนาดรูปร่าง 

 

เพศ 
ขนาดรูปร่าง 

รวม 
ค่อนข้างผอมถึงผอม สมส่วน  ท้วม เริมอ้วนถึงอ้วน 

    ชาย  11.52  5.35  62.96  20.16  100.00 

    หญิง  14.86  5.32  69.18  10.64  100.00 

รวม  13.69  5.33  67.00  13.98  100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ 2 = 12.436 , pvalue = .006 

 

.4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่างกับระดับชันทีศึกษาของนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร  

 

นักเรียนทุกระดับชันส่วนใหญ่มีขนาดรูปร่างท้วม โดยสัดส่วนของนักเรียนชันมัธยมศึกษา

ปีที  และมัธยมศึกษาปีที  ทีมีรูปร่างค่อนข้างผอมถึงผอม มากกว่านักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  

สําหรับกลุ่มรูปร่างสมส่วน นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  มีสัดส่วนนักเรียนทีมีรูปร่างสมส่วนสูง

กว่าชันอืนๆแม้ค่าร้อยละจะไม่สูงนักและสัดส่วนนักเรียนรูปร่างท้วมก็น้อยกว่าชันอืนๆ อีกด้วย 

ส่วนกลุ่มขนาดรูปร่างเริมอ้วนถึงอ้วนนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  มีสัดส่วนนักเรียนทีเริมอ้วนถึง

อ้วนตําทีสุดและนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  มีสัดส่วนนีสูงทีสุด แต่เมือทดสอบด้วยวิธีไคกําลัง
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สอง พบว่า ขนาดรูปร่างกับระดับชันทีศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพ    

มหานครไม่มีความสัมพันธ์กัน (ดูตารางที 4.15) 

 

ตารางที 4.15  ร้อยละของนักเรียน จําแนกตามระดับชันทีศึกษาและขนาดรูปร่าง 

 

ระดับชันที

ศึกษา 

ขนาดรูปร่าง 
รวม 

ค่อนข้างผอมถึงผอม สมส่วน  ท้วม เริมอ้วนถึงอ้วน 

    ม.  .  .  .  .  100.00 

    ม.  15.79  6.88  63.16  14.17  100.00 

    ม.  10.04  4.60  68.62  16.74  100.00 

รวม  13.69  5.33  67.00  13.98  100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ 2 = 9.197 , pvalue = .163 

 

.4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่างกับระดับเกรดเฉลียสะสมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร  

 

นักเรียนในทุกระดับเกรดเฉลียส่วนใหญ่มีขนาดรูปร่างท้วมเช่นเดียวกับกรณีอืนๆทีผ่านมา 

แต่เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ในบรรดานักเรียนทีเรียนไม่เก่ง (เกรดเฉลียสะสมตํากว่า .) 

มีนักเรียนทีค่อนข้างผอมถึงผอมน้อยมาก (ร้อยละ .) แต่มีสัดส่วนของนักเรียนทีรูปร่างสม

ส่วนสูงกว่านักเรียนทีเรียนเก่งกว่าค่อนข้างมาก ในทางกลับกันนักเรียนทีเรียนเก่ง (เกรดเฉลียสะสม

ตังแต่ . ขึนไป) นันมีสัดส่วนนักเรียนทีค่อนข้างผอมถึงผอมมากกว่ากลุ่มอืนๆ มีสัดส่วนนักเรียน

ทีสมส่วนตํากว่ากลุ่มอืนๆอยู่พอสมควร และมีสัดส่วนของนักเรียนทีเริมอ้วนถึงอ้วนเพียงร้อยละ 

. ซึงนับว่าแตกต่างจากกลุ่มอืนๆอยู่มาก อย่างไรก็ตามเมือทําการทดสอบไคกําลังสอง พบว่า

ขนาดรูปร่างกับระดับเกรดเฉลียสะสมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร

ไม่มีความสัมพันธ์กัน (ดังรายละเอียดแสดงในตารางที 4.16) 
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ตารางที 4.16  ร้อยละของนักเรียน จําแนกตามระดับเกรดเฉลียสะสมและขนาดรูปร่าง 

 

เกรดเฉลียสะสม 

ขนาดรูปร่าง 

รวม ค่อนข้างผอม 

ถึงผอม 

 สมส่วน   ท้วม  เริมอ้วน 

ถึงอ้วน 

ตํากว่า 2.00  3.45  13.79  68.97  13.79  100.00 

2.00  2.99  10.62  7.96  67.26  14.16  100.00 

ตังแต่ 3.00 ขึนไป  14.86  4.35  66.85  3.95  100.00 

รวม 13.69  5.33  67.00  13.98  100.00 

 

หมายเหตุ:  ค่าสถิติ 2 = 9.542 , pvalue = .127 

 

.4.5  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่างกับเงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อ
วันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร  

 

แม้นักเรียนส่วนใหญ่มีขนาดรูปร่างท้วมในทุกระดับเงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

แต่นักเรียนทีได้รับเงินโดยเฉลียต่อวันตังแต่  บาทขึนไปมีสัดส่วนของนักเรียนทีเริมอ้วนถึงอ้วน

สูงกว่านักเรียนทีได้รับเงินน้อยกว่านี ในขณะเดียวกันก็มีสัดส่วนของคนทีค่อนข้างผอมถึงผอม

มากกว่ากลุ่มอืนๆด้วยเช่นกัน ทีน่าแปลกคือไม่มีนักเรียนทีรูปร่างสมส่วนเลยในกลุ่มทีได้รับเงินจาก

พ่อแม่หรือผู้ปกครองตังแต่ 150 บาทขึนไป ในทางกลับกันนักเรียนทีได้รับเงินโดยเฉลียต่อวันตํา

กว่า  บาท มีสัดส่วนของนักเรียนทีเริมอ้วนถึงอ้วนตํากว่ากลุ่มอืนๆอยู่พอสมควร แต่มีสัดส่วน

ของนักเรียนทีรูปร่างท้วมมากกว่ากลุ่มอืนๆ เมือทดสอบสมมติฐานแบบไคกําลังสองแล้วพบว่า 

ขนาดรูปร่างกับเงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ % ดังรายละเอียดแสดงใน

ตารางที 4.17 
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ตารางที 4.17  ร้อยละของนักเรียน จําแนกตามเงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อวันและ 

                    ขนาดรูปร่าง 

 

เงินทีได้รับจาก 

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง

เฉลียต่อวัน 

ขนาดรูปร่าง 

รวม ค่อนข้างผอม 

ถึงผอม 

     สมส่วน  ท้วม  เริมอ้วน 

ถึงอ้วน 

     ตํากว่า 100 บาท  10.81  5.41  71.35  12.43  100.00 

    100  149 บาท  16.49  6.09  63.08  14.34  100.00 

    ตังแต่ 150 บาทขึนไป  20.00  0.00  55.56  24.44  100.00 

รวม 13.69  5.33  67.00  13.98  100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ 2 = 14.601 , pvalue = .024 

 

.4.6  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่างกับบุคคลทีนักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร  

 

จากการศึกษาพบว่านักเรียนทีพักอาศัยอยู่กับพ่อและแม่จะมีสัดส่วนของนักเรียนทีมีขนาด

รูปร่างค่อนข้างผอมถึงผอมน้อยกว่ากลุ่มอืนๆ (ดูตารางที 4.18) แต่มีสัดส่วนของนักเรียนทีมีรูปร่าง

เริมอ้วนถึงอ้วนมากกว่ากลุ่มอืนๆ ส่วนนักเรียนทีพักอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่เท่านันจะมีสัดส่วนของ

นักเรียนทีมีขนาดรูปร่างสมส่วนน้อยกว่ากลุ่มอืนๆ และมีสัดส่วนของนักเรียนทีค่อนข้างผอมถึง

ผอมจะมีมากกว่ากลุ่มอืนๆ อย่างไรก็ตามเมือดําเนินการทดสอบความเป็นอิสระด้วยวิธีไคกําลังสอง

ก็พบว่า ขนาดรูปร่างกับบุคคลทีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครพักอาศัยอยู่

ด้วยไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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ตารางที 4.18  ร้อยละของนักเรียน จําแนกตามบุคคลทีนักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยและขนาดรูปร่าง 

 

บุคคลทีนักเรียน 

พักอาศัยอยู่ด้วย 

ขนาดรูปร่าง 
รวม 

ค่อนข้างผอมถึงผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วนถึงอ้วน 

    พ่อและแม่  12.05  5.54 66.73  15.68  100.00 

    พ่อหรือแม่เท่านัน  20.00  3.48 66.09  10.43  100.00 

    ผู้ปกครอง   16.07  7.14 71.43  5.36  100.00 

รวม 13.69  5.33 67.00  13.98  100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ 2 = 11.017 , pvalue = .088 

 

.4.7  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่างกับรายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อเดือน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร  

 

การศึกษารายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองกับขนาดรูปร่างของนักเรียนพบข้อสังเกตที

น่าสนใจ คือ กรณีทีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีรายได้น้อย (ไม่เกิน ,000 บาทต่อเดือน) นักเรียนใน

กลุ่มนีมีสัดส่วนของนักเรียนทีมีขนาดรูปร่างท้วมสูงถึงร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มอืนๆ

พอสมควร ส่วนนักเรียนทีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีรายได้ปานกลาง (,000  30,000 บาทต่อเดือน) 

ก็พบว่าสัดส่วนของนักเรียนทีเริมอ้วนถึงอ้วนสูงถึงร้อยละ . ซึงมากกว่ากลุ่มอืนๆพอสมควร

เช่นกัน ในขณะทีนักเรียนทีมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีรายได้สูง (มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน) 

พบว่า มีสัดส่วนของนักเรียนทีมีขนาดรูปร่างสมส่วนมากกว่ากลุ่มอืนๆ อย่างไรก็ตาม ในทุกระดับ

รายได้เฉลียต่อเดือนของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง นักเรียนส่วนใหญ่มีขนาดรูปร่างท้วม เมือทดสอบ

ความเป็นอิสระระหว่างรายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองกับขนาดรูปร่างของนักเรียนโดยใช้การ

ทดสอบแบบไคกําลังสองแล้วพบว่า ขนาดรูปร่างกับรายได้เฉลียต่อเดือนของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ

ระดับสูง ดังรายละเอียดแสดงในตารางที 4.19 
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ตารางที 4.19  ร้อยละของนักเรียน จําแนกตามรายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อเดือนและ 

                       ขนาดรูปร่าง 

 

รายได้ของพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองเฉลียต่อเดือน 

ขนาดรูปร่าง 

รวม ค่อนข้างผอม 

ถึงผอม 

     สมส่วน  ท้วม  เริมอ้วน 

ถึงอ้วน 

ไม่เกิน 20,000 บาท  .  .  .  .  100.00 

20,001  30,000 บาท  .  .  . .  100.00 

มากกว่า 30,000บาท  .  .  . .  100.00 

รวม .  .  . .  100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ 2 = 25.961 , pvalue = .000 

 

.4.8  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปร่างกับระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร  

 

ในทุกระดับการศึกษาของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง นักเรียนส่วนใหญ่มีขนาดรูปร่างท้วม เมือ

พิจารณาในรายละเอียดดังแสดงในตารางที 4.20 แล้วพบว่า นักเรียนทีพ่อแม่หรือผู้ปกครองจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือตํากว่ามีสัดส่วนของนักเรียนทีมีรูปร่างท้วมสูงกว่ากลุ่ม

อืนทุกกลุ่ม แต่ขนาดรูปร่างอืนๆ มีสัดส่วนตํากว่ากลุ่มอืนทุกกลุ่มเช่นกัน ในขณะทีนักเรียนทีมีพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ากลับมีสัดส่วนของนักเรียนทีเริมอ้วนถึง

อ้วนสูงกว่ากลุ่มอืนๆอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตามเมือดําเนินการทดสอบความเป็นอิสระระหว่าง

รายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองกับขนาดรูปร่างของนักเรียนแล้วพบว่า ขนาดรูปร่างกับระดับ

การศึกษาสูงสุดของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ % 
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ตารางที 4.20  ร้อยละของนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่หรือผู้ปกครองและ 

                       ขนาดรูปร่าง 

 

ระดับการศึกษา 

สูงสุดของพ่อแม่ 

หรือผู้ปกครอง 

ขนาดรูปร่าง 

รวม ค่อนข้างผอม 

ถึงผอม 

   สมส่วน   ท้วม  เริมอ้วน 

ถึงอ้วน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือตํากว่า 

12.37  3.89  73.50  10.25  100.00 

อนุปริญญา/ปวส.  15.27  6.87  63.36  14.50  100.00 

ปริญญาตรี 

หรือสูงกว่า 

15.06  6.56  60.23  18.15  100.00 

รวม 13.97  5.50  66.42  14.12  100.00 

 

หมายเหตุ: ค่าสถิติ 2 = 13.026 , pvalue = .043 

 

.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีโรงเรียนใน  วัน        

ทีผ่านมา  

 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนจากแบบสอบถามส่วนที 3 ตอนที 1 

เป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวม เพือให้ทราบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที

แท้จริงของนักเรียน  ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวมรายละเอียดพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันที

โรงเรียนใน 5 วันทีผ่านมาของนักเรียน เนืองจากมือกลางวันเป็นมือทีนักเรียนตัดสินใจเลือก   

อาหารสําหรับบริโภคด้วยตนเอง โดยแบบสอบถามส่วนที 3 ตอนที 2 (ดูภาคผนวก ก) ซึงเป็น

แบบสอบถามในแต่ละวันมีเนือหาโดยสรุป ดังนี 

.  ประเภทอาหารหลัก 

  .  ประเภทขนม 

  .  ประเภทเครืองดืม 

.  อาหาร/ขนม/เครืองดืม อืนๆทีไม่ใช่อาหารกลางวัน 

ผลการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของนักเรียนใน  วันทีผ่านมา 

สรุปได้ ดังนี 
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ตารางที .  ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จําแนกตามการบริโภคอาหารและ 

                       ความถีของลักษณะการบริโภคอาหารทีโรงเรียน 

 

ลักษณะการบริโภคอาหารกลางวัน  ทุกวัน  บางวัน  รวม 

บริโภคอาหารหลักอย่างเดียว  .  .  100.00 

บริโภคอาหารหลักและขนม  .  .  100.00 

 

ตารางที .  ร้อยละของนักเรียน จําแนกตามอาหารและความถีในการบริโภคอาหารมือกลางวันที

โรงเรียน 

 

อาหาร 
ความถีในการบริโภค ( วัน) 

                1                                  

อาหารหลัก    ข้าว 

                      ไข่ 

                      ก๋วยเตียว 

                      ส้มตํา 

. 

  33.72 

29.54 

. 

. 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

7.06 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

ขนม              ขนมไทย 

                      ขนมหวานนําแข็งใส 

                      ขนมกรุบกรอบ 

                     ไอศกรีม 

                     อืนๆ 

. 

42.07 

31.27 

45.39 

97.12 

. 

. 

20.17 

25.94 

1.87 

. 

. 

. 

14.12 

0.72 

. 

4.76 

10.81 

7.78 

0.00 

. 

3.03 

8.79 

3.17 

0.29 

. 

. 

12.97 

3.60 

0.00 

เครืองดืม     นําเปล่าไม่ใส่นําแข็ง 

                    นําเปล่าใส่นําแข็ง 

                    นําอัดลม 

                    นําผลไม้            

                    นม/ผลิตภัณฑ์จากนม 

                    ชา/กาแฟ 

. 

. 

. 

. 

. 

71.23 

. 

15.18 

24.11 

24.11 

18.63 

15.68 

12.37 

12.12 

13.14 

13.29 

9.16 

5.33 

5.78 

9.36 

9.12 

5.41 

5.80 

2.89 

5.32 

7.36 

4.17 

3.25 

5.50 

1.22 

18.24 

15.64 

9.43 

7.73 

14.20 

3.65 
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จากตารางที 4.21 ในภาพรวม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่บริโภคอาหารหลักทีโรงเรียนทุกวัน 

และเมือพิจารณาร่วมกับการบริโภคขนม พบว่า มีนักเรียนทีบริโภคอาหารหลักและขนมทุกวันคิด

เป็นร้อยละ . 

เมือพิจารณาข้อมูลการบริโภคอาหารแต่ละประเภทตามความถีในการบริโภคอาหารที

โรงเรียน พบว่า นักเรียนบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักทุกวันมากกว่าก๋วยเตียวและส้มตํา และมี

นักเรียนทีบริโภคไข่มากกว่า  วันเพียงร้อยละ . เท่านัน ส่วนประเภทขนม พบว่า นักเรียน

เลือกบริโภคขนมกรุบกรอบทุกวันมีร้อยละ 12.97 ในทางกลับกัน พบว่า นักเรียนไม่บริโภคขนม

ไทยเลยทัง 5 วันสูงถึงร้อยละ . สําหรับเครืองดืมสัดส่วนนักเรียนทีเลือกดืมนําเปล่าไม่ใส่

นําแข็งและนําเปล่าใส่นําแข็งทุกวันมีร้อยละ 18.24 และ 15.64 ตามลําดับ และยังพบว่ามีนักเรียนที

ไม่ดืมนม/ผลิตภัณฑ์จากนมเลยทัง 5 วันสูงถึงร้อยละ . (ดูตารางที 4.22) 

ในส่วนของอาหารมืออืนๆทีไม่ใช่มือกลางวันทีนักเรียนบริโภคทีโรงเรียน พบว่า นักเรียน

ร้อยละ 23.53 เลือกบริโภคไอศกรีมทุกวัน ซึงมากกว่าอาหารประเภทอืนๆ และมีนักเรียนทีไม่กิน

ไอศกรีมเลยร้อยละ 28.34 ซึงน้อยกว่าอาหารประเภทอืนๆ อย่างไรก็ตามขนมและอาหารทอดก็เป็น

อาหารทีนักเรียนเลือกบริโภครองจากไอศกรีม (ร้อยละ 17.80 และ 12.18 ตามลําดับ) เมือพิจารณา

อาหารทีนักเรียนบริโภคบ่อย (2  3 วัน) จะพบว่านักเรียนเลือกบริโภคอาหารทอดมากกว่าอาหาร

ประเภทอืนๆ และนักเรียนเลือกบริโภคขนมน้อยทีสุด (ร้อยละ 9.42 และ 8.38 ตามลําดับ) ดัง

รายละเอียดแสดงในตารางที 4.23  

  

ตารางที .3  ร้อยละของนักเรียน จําแนกตามอาหารและความถีในการบริโภคอาหารมืออืนๆ  

                       (ไม่ใช่มือกลางวัน) ทีโรงเรียน 

 

อาหาร/ขนม/เครืองดืมทีบริโภค

ในมือทีไม่ใช่อาหารกลางวัน 

ความถีในการบริโภค 

                1                                  

อาหารทอด 

อาหารปิง/ย่าง 

ขนม 

ไอศกรีม 

อืนๆ 

. 

. 

. 

. 

.5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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บทที 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรืองการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพหานคร      

มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาด

รูปร่าง ลักษณะทัวไป ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี 

 

5.1.1  ลักษณะทัวไปของตัวอย่าง  

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยเฉลียมีเกรดเฉลีย

สะสมเท่ากับ . ส่วนใหญ่ได้รับเงินจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเฉลียต่อวันน้อยกว่า 50 บาท และ

นักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ ในส่วนของข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง พบว่า พ่อ

แม่หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน , บาท และร้อยละ 38.48 มีระดับ

การศึกษาสูงสุดตังแต่ปริญญาตรีขึนไป 

ในส่วนของขนาดรูปร่าง พบว่า นักเรียนมีขนาดรูปร่างสมส่วนเพียงร้อยละ 5.33 เท่านัน แต่

นักเรียนส่วนใหญ่มีรูปร่างท้วมซึงมีสูงถึงร้อยละ 67 

 

5.1.2  ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียน 

พบว่า โดยรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลียความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับมาก/ดี โดย

นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกว่านักเรียนชาย นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2 มีคะแนนความรู้สูง

กว่าระดับชันอืน ค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนสูงขึนตามระดับ

เกรดเฉลียสะสมและระดับการศึกษาสูงสุดขิงพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
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เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่าเพศ เกรดเฉลียสะสม และระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองมีผลต่อความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ % โดยนักเรียนหญิงมีค่าเฉลียคะแนนความรู้เกียวกับ

การบริโภคอาหารมากกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยสําคัญ นักเรียนทีมีเกรดเฉลียสะสม .  . กับ

นักเรียนทีมีเกรดเฉลียสะสมตังแต่ . ขึนไปมีค่าเฉลียความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญ และนักเรียนทีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีระดับการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา

หรือตํากว่ากับนักเรียนทีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามี

ค่าเฉลียความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  

 

5.1.3  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน พบว่า 

โดยรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลียพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง โดยนักเรียนชาย

และนักเรียนหญิงมีค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกต่างกันเล็กน้อย ค่าเฉลีย

คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนไม่แปรผันตามระดับชันทีศึกษา และนักเรียนทีพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองมีรายได้เฉลียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มีค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารสูงกว่ากลุ่มอืนๆ อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่มี

ลักษณะส่วนบุคคลใดทีมีผลทําให้คะแนนเฉลียพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติ  

 

5.1.4  พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีโรงเรียนใน  วัน  

  การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีโรงเรียนใน  วันทีผ่าน

มา พบว่า นักเรียนร้อยละ 80.80 บริโภคอาหารหลักทุกวัน และมีนักเรียนร้อยละ . บริโภค

อาหารหลักและขนมทุกวัน และยังพบอีกว่านักเรียนบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักทุกวันมากกว่า

อาหารหลักอืนๆ และมีนักเรียนทีบริโภคไข่ทุกวันเพียงร้อยละ . เท่านัน  ส่วนอาหารประเภท

ขนม นักเรียนเลือกบริโภคขนมกรุบกรอบและส่วนใหญ่ไม่เลือกบริโภคขนมไทย สําหรับเครืองดืม

ส่วนใหญ่เลือกดืมนําเปล่าไม่ใส่นําแข็ง นําเปล่าใส่นําแข็ง และนําอัดลมในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

(ร้อยละ 40.93, 40.34 และ 40.03 ตามลําดับ) และมีนักเรียนทีไม่ดืมนม/ผลิตภัณฑ์จากนมสูงถึงร้อย

ละ . ในส่วนของอาหารมืออืนๆทีไม่ใช่มือกลาง พบว่า นักเรียนร้อยละ 23.53 เลือกบริโภค

ไอศกรีมทุกวัน ซึงมากกว่าอาหารประเภทอืนๆ อย่างไรก็ตามขนมและอาหารทอดก็เป็นอาหารที

นักเรียนเลือกบริโภครองจากไอศกรีม (ร้อยละ 17.80 และ 12.18 ตามลําดับ) เมือพิจารณาอาหารที
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นักเรียนบริโภคบ่อย (2  3 วัน) จะพบว่านักเรียนเลือกบริโภคอาหารทอดมากกว่าอาหารประเภท

อืนๆ  



5.1.5  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 

การทดสอบสมมติฐานเกียวกับความสัมพันธ์ พบว่า ความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารและ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครมีความ 

สัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญระดับสูง แต่ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่มี

ความสัมพันธ์กับขนาดรูปร่างของนักเรียน นอกจากนียังพบว่า เพศและรายได้เฉลียต่อเดือนของพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับขนาดรูปร่างอย่างมีนัยสําคัญยิง และเงินทีได้รับจากผู้ปกครอง

เฉลียต่อวันและระดับการศึกษาสูงสุดของพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับขนาดรูปร่างอย่าง

มีนัยสําคัญทีระดับ % 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

ผลการศึกษาเกียวกับลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพ 

มหานคร พบว่า นักเรียนมีนําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ มีรูปร่างท้วมร้อยละ 67.00 และเริมอ้วน

หรืออ้วนร้อยละ 13.09 ซึงแตกต่างกันเล็กน้อยจากผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ

ของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ทีพบว่า เด็กอ้วนมี 

ร้อยละ .60 และเมือพิจารณาสัดส่วนของนักเรียนทีมีรูปร่างไม่สมส่วน จากการศึกษาพบว่า มี

นักเรียนทีมีรูปร่างไม่สมส่วนสูงถึงร้อยละ 94.67 ซึงแบ่งออกเป็นกลุ่มนักเรียนทีมีรูปร่างค่อนข้าง

ผอมถึงผอมร้อยละ 13.98 และนักเรียนทีมีรูปร่างท้วมถึงอ้วนร้อยละ 80.69 ผลการศึกษาชีให้เห็นว่า

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการบริโภคอาหารทีถูกต้องไม่ครบถ้วนหรืออาจมีความรู้แต่

ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ทําให้มีนักเรียนทีมีรูปร่างไม่สมส่วนค่อนข้างสูง  

สําหรับตัวแปรทีมีผลต่อขนาดรูปร่างของนักเรียน พบว่า เพศ ระดับการศึกษาของพ่อแม่

หรือผู้ปกครอง รายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และเงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง               

มีความสัมพันธ์กับขนาดรูปร่าง ผู้วิจัยเห็นว่าเงินทีได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นตัวแปรทีมีผล

โดยตรงกับขนาดรูปร่างของนักเรียน เนืองจากจํานวนเงินทีนักเรียนได้รับมีผลต่อการตัดสินใจซือ

อาหารของนักเรียน สําหรับรายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็เป็นตัวแปรทีมีความเกียวข้องกับเงินที

นักเรียนได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เนืองจากนักเรียนจะได้รับเงินมากน้อยเพียงใดย่อมขึนอยู่

กับรายได้ของพ่อแม่ด้วย ระดับการศึกษาของพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็เป็นสิงทีส่งผลต่อรายได้ 
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นอกจากนีพ่อแม่หรือผู้ปกครองทีมีระดับการศึกษาต่างกันย่อมมีเวลาการดูแลเอาใจใส่ลูกแตกต่าง

กันซึงก็รวมถึงการดูแลใส่ใจในเรืองของอาหาร การดูแลสุขภาพ ซึงสิงเหล่านีส่งผลต่อขนาดรูปร่าง

ของนักเรียน จึงทําให้ระดับการศึกษาของพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับขนาดรูปร่างของ

นักเรียน สําหรับสาเหตุทีเพศมีความสัมพันธ์กับขนาดรูปร่างของนักเรียนนัน อาจเป็นเพราะใน

การศึกษาครังนีผู้วิจัยศึกษาจากนักเรียนในช่วงวัยเดียว ซึงภาวะการเจริญเติบโตและการ

เปลียนแปลงของร่างกายในเด็กชายและเด็กหญิงแตกต่างกัน หรืออาจเป็นเพราะการทํากิจกรรมของ

เด็กชายและเด็กหญิงในวัยนีแตกต่างกันจึงส่งผลให้เพศมีความสัมพันธ์กับขนาดรูปร่างของนักเรียน 

ผลการศึกษาด้านความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมีความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารทีถูกต้องอยู่ในระดับมาก/ดี 

แต่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ซึงอาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนมี

ความรู้ทีถูกต้องเกียวกับการบริโภคอาหารแต่ไม่ได้เห็นความสําคัญเกียวกับการบริโภคอาหารที

ถูกต้องมากนักจึงไม่ได้นํามาปฏิบัติจริง สําหรับลักษณะส่วนบุคคลทีมีผลต่อความรู้เกียวกับการ

บริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบว่า เพศ 

เกรดเฉลียสะสม และระดับชันทีศึกษามีผลต่อความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารของนักเรียน ซึง

ระดับเกรดเฉลียสะสมและระดับชันทีศึกษาเป็นตัวแปรทีมีผลโดยตรงต่อความรู้ของนักเรียนอยู่แล้ว 

ส่วนเพศนันความสนใจในการดูแลรูปร่างทีแตกต่างกันจึงทําให้มีผลต่อความรู้เกียวกับการบริโภค

อาหารทีถูกต้อง 

ในส่วนของรายละเอียดพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเหมาะสม พบว่า นักเรียนมี

พฤติกรรมการดืมนําอัดลมทุกวันร้อยละ . แต่จากการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ในปี พ.ศ.  พบว่า เด็กร้อยละ . ดืมนําอัดลมทุกวัน หากมองในแง่ดีนับว่าเป็น

สัญญาณทีดีทีเด็กดืมนําอัดลมน้อยลง แต่ก็อาจมีสาเหตุมาจากการมีผลิตภัณฑ์เครืองดืมให้เลือก

หลากหลายมากขึนซึงเครืองดืมอืนๆเหล่านันเราไม่มีข้อมูลว่าเป็นเครืองดืมประเภทใดบ้าง จึงควรมี

การศึกษารายละเอียดในส่วนนีมากขึน เพือให้ทราบว่าแท้จริงแล้วการดืมนําอัดลมน้อยลงของ

นักเรียนมีสาเหตุมาจากอะไร   

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

5.3.1  ข้อเสนอแนะทัวไป 

1. ครูและอาจารย์สามารถนําเสนอผลการศึกษาครังนีให้นักเรียนทราบ ตามเวลาและ
โอกาสทีเหมาะสม เพือให้นักเรียนปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม  
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.  นักเรียนบริโภคไข่และนมน้อยจึงควรมีการรณรงค์ให้เด็กบริโภคไข่และนมมาก

ขึน ในส่วนของขนมทีนักเรียนบริโภค พบว่า นักเรียนเลือกบริโภคขนมกรุบกรอบมากทีสุด ถึงแม้

จะไม่ได้บริโภคทุกวัน แต่ก็ควรรณรงค์ให้นักเรียนบริโภคขนมทีมีประโยชน์มากกว่า เนืองจากขนม

กรุบกรอบส่วนใหญ่มีสารอาหารจําพวกแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก ซึงเป็นสาเหตุหลักของโรค

อ้วน อีกทังมีสารปรุงแต่งรสอาหารซึงร่างกายไม่ควรได้รับมากเกินไป ส่วนไอศกรีมแม้จะมี

ส่วนผสมของนมแต่ก็ไม่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของนักเรียน นอกจากนียังมีนําตาลใน

ปริมาณสูงไม่เหมาะสมกับการบริโภค ดังนัน จึงควรหลีกเลียงหรือรับประทานในปริมาณน้อย 

.  จากผลการศึกษาเรืองการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีความรู้เกียวกับการบริโภคอาหารแตกต่าง

กัน ซึงผู้ปกครองสามารถนําผลการศึกษานีไปเป็นแนวทางในการเลียงดูบุตรได้ตามความเหมาะสม 

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

การศึกษาครังนีพบข้อมูลทีน่าสนใจเกียวกับอาหารทีนักเรียนรับประทานเป็นอาหาร

กลางวันใน  วันทีไปโรงเรียน ซึงเป็นการเลือกรับประทานตามความชอบและความพึงพอใจของ

ตนเอง โดยไม่มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูอาจารย์มาชีนํา หากมีการวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทาง

โภชนาการประกอบหรือควบคู่ไปด้วยจะทําให้ผลการศึกษาน่าสนใจยิงขึน แต่เนืองจากผู้วิจัยไม่ใช่

นักโภชนาการประกอบกับการศึกษาเช่นนันอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาทีผู้วิจัยกําหนดและทีจะ

สามารถทําได้ อย่างไรก็ตามหากนักโภชนาการสนใจศึกษาข้อมูลในส่วนนีหรือทําการศึกษาทํานอง

เดียวกันก็อาจเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อไป  ผลการศึกษาในครังนีอาจยังไม่สมบูรณ์ เนืองจาก

ข้อจํากัดหลายประการ ดังนัน หากผู้สนใจศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 

อาจเพิมขอบข่ายของการศึกษาให้ครอบคลุมนักเรียนในช่วงอายุ พืนทีการศึกษา รวมทังขนาด

ตัวอย่างให้มากขึนได้ 
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กรมอนามัย.  2547.  พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ. 
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จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ และชญาดา แสนศิริวงษ์.  2550.  โภชนาการในวัยรุ่น.  วารสารคลินิก.  271 
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นริศรา พึงโพธิสภ.  2552.  ปัญหาโภชนาการเกินหรือ “ภาวะอ้วน” ในเด็กไทย.  วิทยาลัยประชากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

บดินทร์ วิจารณ์.  .  การจัดการความรู้สู่ปัญญาปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท. 
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ไพจิตร์ วราชิต.  2553 (19 มิถุนายน).  ผลการสํารวจสุขภาพเผยคนอ้วนมากขึน.  โพสต์ทูเดย์: 6. 

ลัดดา เหมาะสุวรรณ.  .  พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กไทย: การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ 
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ครอบครัว.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันแห่งชาติเพือการพัฒนาเด็กและครอบครัว.  

วิวัฒน์ โชติเลอศักดิ.  2540.  เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ(ฝ่าย

การผลิต). 

เสาวนีย์ จักรพิทักษ์.  2520.  หลักโภชนาการปัจจุบัน.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]. 

โสภณ เมฑธน.  2552 (23 กันยายน).  กรมอนามัยเผยเด็กไทยซือขนมปีละ , บาท.  เดลินิวส์: 1.  

อนุกูล พลศิริ.  2551.  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคําแหง.  วารสารวิจัยรามคําแหง.  11 (กรกฎาคม  ธันวาคม): 4960.  

อุไรพร จิตต์แจ้ง และคณะ.  2543.  คู่มือแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงนําหนัก ส่วนสูง เพือประเมิน

ภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก.  กรุงเทพมหานคร: กองโภชนาการ กรมอนามัย.  
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เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตนําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงสําหรับเด็กอายุ 2  18 ปี  
 

ตารางที ข  ช่วงนําหนัก (กก.) และส่วนสูง (ซม.) ของเด็กชายอายุ 2  18 ปี ทีใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง       
                     การเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

 

ส่วนสูง

(ซม.) 

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน อ้วน 

85 < 9.9 10.010.3 10.413.9 14.014.7 14.816.2 > 16.3 

86 < 10.1 10.210.5 10.614.1 14.214.9 15.016.4 > 16.5 

87 < 10.3 10.410.7 10.814.3 14.415.1 15.216.6 > 16.7 

88 < 10.5 10.610.9 11.014.6 14.715.4 15.516.9 > 17.0 

89 < 10.8 10.911.3 11.415.0 15.115.7 15.817.1 > 17.2 

90 < 11.0 11.111.5 11.615.2 15.315.9 16.017.3 > 17.4 

91 < 11.2 11.311.7 11.815.5 15.616.2 16.317.6 > 17.7 

92 < 11.4 11.511.9 12.015.8 15.916.5 16.617.9 > 18.0 

93 < 11.6 11.712.1 12.216.0 16.116.8 16.918.3 > 18.4 

94 < 11.9 12.012.4 12.516.4 16.517.2 17.318.7 > 18.8 

 < . .. 12.716.7 .. .. > . 

 < . .. 12.917.0 .. .. > . 

 < . .. 13.114.3 .. .. > . 

 < . ..2 13.317.6 .. .. > . 

 < . 13.113.5 13.617.9 .. .. > . 

 < . 13.313.7 13.818.2 .. .. > . 

 < . 13.513.9 14.018.4 .. .. > . 

 < . 13.814.2 14.318.7 .. .. > . 

 < . 14.014.5 14.619.0 .. .. > . 

 < . 14.214.7 14.819.4 .. .. > . 
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ตารางที ข  (ต่อ) 

 

ส่วนสูง

(ซม.) 

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน อ้วน 

 < . 14.515.0 15.119.7 .. .. > . 

 < . 14.615.2 15.320.1 .. .. > . 

 < 14.8 14.915.5 15.620.5 .. .. > 23.5 

 < 15.0 15.115.7 15.820.8 .. .. > 23.8 

 < . 15.416.0 .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .16.8 .. .. .. > . 

 < . 16.517.1 .. .. .. > . 

 < . 16.817.4 .. .. .. > . 

 < . 17.117.8 .. .. .. > . 

 < . 17.418.1 .. .. .. > . 

 < .6 17.718.4 .. .. .. > . 

 < . 18.118.8 .. .. .. > . 

 < . 18.419.1 .. .. .. > . 

 < . 18.719.4 .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 



68 

ตารางที ข  (ต่อ) 

 

ส่วนสูง

(ซม.) 

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน อ้วน 

 < . .. .. .. 34.238.1 > . 

 < . .. .. .. 35.139.2 > . 

 < . .. .. .. 36.040.3 > . 

 < . .. .. .. 36.941.4 > 41.5 

 < . .. .. .. .. > 42.6 

 < . .. .. .. .. > 43.7 

 < . .. .. .. .. > 44.8 

 < . .. .. .. .. > 45.8 

 < . .. .. .. .. > 46.5 

 < . .. .. .. .. > 47.9 

 < . .. .. .. .. > 48.8 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 
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ตารางที ข  (ต่อ) 

 

ส่วนสูง

(ซม.) 

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน อ้วน 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > 63.0 

 < . .. .. .. .. > 63.7 

 < . .. .. 54.958.0 .164.3 > 64.4 

 < . .. .. 55.758.8 58.965.1 > 65.2 

 < . .. .. 56.659.7 59.866.0 > 66.1 

 < . .. .. 57.460.4 60.566.7 > 66.8 

 < . .. .. 58.361.2 61.367.4 > 67.5 

 < . .. .. 59.162.0 62.168.1 > 68.2 

 < . .. .. 59.962.8 62.968.8 > 68.9 

 < . .. .. 60.763.6 63.769.6 > 69.7 

 < . .. .. 61.664.4 64.570.2 > 70.3 

 < . .. .. 62.465.2 65.371.0 > 71.1 

 < . .. .. 63.266.0 66.177.7 > 71.8 

 < . .. .. 64.066.8 66.972.5 > 72.6 

 < . .. .. .. .. > 73.4 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 



70 

ตารางที ข  (ต่อ) 

 

ส่วนสูง

(ซม.) 

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน อ้วน 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 

แหล่งทีมา: คู่มือแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงนําหนัก ส่วนสูง เพือประเมินภาวะการเจริญเติบโต 
                    ของเด็ก 

 

ตารางที ข  ช่วงนําหนัก (กก.) และส่วนสูง (ซม.) ของเด็กหญิงอายุ 218 ปี ทีใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง       

                    การเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

 

ส่วนสูง

(ซม.) 

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน อ้วน 

85 < 9.7 9.810.1 10.213.5 13.614.2 14.315.6 > 15.7 

86 < 9.9 10.010.3 10.413.8 13.914.5 14.615.9 > 16.0 

87 < 10.1 10.210.5 10.614.0 14.114.7 14.816.0 > 16.1 

88 < 10.3 10.410.7 10.814.3 14.415.0 15.116.4 > 16.5 

89 < 10.5 10.610.9 11.014.6 14.715.3 15.416.7 > 16.8 

90 < 10.7 10.811.2 11.314.8 14.915.5 15.616.8 > 16.9 

91 < 10.9 11.011.4 11.515.1 15.215.8 15.917.1 > 17.2 

92 < 11.1 11.211.6 11.715.4 15.516.1 16.217.5 > 17.6 

93 < 11.3 11.411.8 11.915.7 15.816.4 16.517.8 > 17.9 

94 < 11.5 11.612.0 12.116.0 16.116.7 16.818.1 > 18.2 

 < 11.7 11.812.2 .. .. .. > . 

 < 12.0 12.112.5 .. .. .. > . 
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ตารางที ข (ต่อ) 

 

ส่วนสูง

(ซม.) 

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน อ้วน 

 < . 12.312.7 .. .. .. > . 

 < . 12.512.9 .. .. .. > . 

 < . 15.713.2 .. .. .. > . 

 < . 13.013.4 .. .18.7 .. > . 

 < . 13.213.7 .. 18.319.1 .. > . 

 < . 13.413.9 .. 18.619.4 .. > . 

 < . 13.514.1 .. 19.019.8 .. > . 

 < . 13.814.4 .. 19.320.1 .. > . 

 < . 14.014.6 .. 19.720.5 .. > . 

 < . 14.314.9 .. 20.120.9 .. > . 

 < . 14.515.1 .. 20.421.3 .. > . 

 < . 14.815.4 .. 20.821.7 .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 
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ตารางที ข (ต่อ) 

 

ส่วนสูง

(ซม.) 

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน อ้วน 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < 19.7 .. .. 29.931.8 .. > . 

 < 19.9 .. .. 30.632.6 .. > . 

 < 20.3 .. .. 21.433.4 .. > . 

 < 20.6 .. .. 32.134.2 .. > . 

 < 21.0 .. .. 32.935.2 .. > . 

 < 21.3 .. .. 33.836.1 .. > . 

 < 21.7 .. .. 34.637.0 .. > . 

 < 22.1 .. .. 35.437.9 .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. 25.438.9 .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 
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ตารางที ข (ต่อ) 

 

ส่วนสูง

(ซม.) 

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน อ้วน 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 < 35.9 .. .. .. .. > . 

 < 36.6 .. .. .. .. > . 

 < 37.3 .. .. .. .. > . 

 < 38.0 .. .. .. .. > . 

 < 38.7 .. .. .. .. > . 

 < 39.4 .. .. .. .. > . 

 < 40.0 .. .. .. .. > . 

 < 40.7 .. .. .. .. > . 

 < 41.4 .. .. .. .. > . 

 < 42.0 .. .. .. .. > . 

 < 42.7 .. .. .. .. > . 

 < 43.5 .. .. .. .. > . 

 < 44.2 .. .. .. .. > . 

 < 45.0 .. .. .. .. > . 
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ตารางที ข (ต่อ) 

 

ส่วนสูง

(ซม.) 

เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ขนาดรูปร่าง) 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริมอ้วน อ้วน 

 < . .. .. .. .. > . 

 < . .. .. .. .. > . 

 

แหล่งทีมา: คู่มือแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงนําหนัก ส่วนสูง เพือประเมินภาวะการเจริญเติบโต   
                    ของเด็ก 

 

 

   

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

จํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามคําตอบในแต่ละข้อถาม 
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จํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามคําตอบในแต่ละข้อถาม 
  

ตารางที ค  จํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามนําหนักตัว  

 

นําหนัก (กก.) จํานวน นําหนัก (กก.) จํานวน 

25 3 (.) 41.5 1 (.) 

26 1 (.) 42 14 (.) 

27 1 (.) 43 21 (.) 

28 2 (.) 43.7 1 (.) 

29 3 (.) 44 29 (.) 

30 4 (.) 44.5 1 (.) 

31 3 (.) 45 52 (.) 

32 6 (.) 45.6 1 (.) 

33 10 (.) 46 21 (.) 

34 7 (.) 47 21 (.) 

35 20 (.) 48 20 (.) 

36 16 (.) 48.5 1 (.) 

36.5 1 (.) 49 24 (.) 

37 9 (.) 49.5 3 (.) 

38 19 (.) 50 45 (.) 

39 17 (.) 51 15 (.) 

39.8 1 (.) 52 9 (.) 

40 39 (.) 53 15 (.) 

41 18 (.) 54 17 (.) 

55 19 (.) 67 7 (.) 

56 14 (.) 68 7 (.) 

57 14 (.) 69 7 (.) 
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ตารางที ค  (ต่อ) 

 

นําหนัก (กก.) จํานวน นําหนัก (กก.) จํานวน 

58 9 (.) 70 8 (.) 

58.5 2 (.) 70.5 1 (.) 

59 5 (.) 72 3 (.) 

55 19 (.) 73 2 (.) 

56 14 (.) 74 2 (.) 

57 14 (.) 75 2 (.) 

58 9 (.) 76 1 (.) 

58.5 2 (.) 78 1 (.) 

59 5 (.) 79 2 (.) 

59.7 2 (.) 80 6 (.) 

60 33 (.) 82 1 (.) 

61 3 (.) 83 4 (.) 

62  4 (.) 85 2 (.) 

63 17 (.) 88 1 (.) 

64 6 (.) 89 1 (.) 

65 15 (.) 96  1 (.) 

66 1 (.) รวม 694 (.) 

 

ตารางที ค  จํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามส่วนสูง  

 

ส่วนสูง (ซม.) จํานวน ส่วนสูง (ซม.) จํานวน 

125 1 (0.10) 155 28 (4.00) 

128 1 (0.10) 155.5 2 (0.30) 

131 1 (0.10) 156 37 (5.30) 

133 1 (0.10) 157 39 (5.60) 



78 

ตารางที ค  (ต่อ) 

 

ส่วนสูง (ซม.) จํานวน ส่วนสูง (ซม.) จํานวน 

135 1 (0.10) 157.5 2 (0.30) 

136 1 (0.10) 158 30 (4.30) 

139 1 (0.10) 158.5 2 (0.30) 

140 2 (0.30) 159 36 (5.20) 

142 4 (0.60) 159.5 2 (0.30) 

143 5 (0.70) 160 66 (9.50) 

144 5 (0.70) 161 27 (3.90) 

145 14 (2.00) 161.5 2 (0.30) 

146 4 (0.60) 162 22 (3.20) 

147 8 (1.20) 163 21 (3.00) 

148 6 (0.90) 163.5 2 (0.30) 

149 8 (1.20) 164 11 (1.60) 

149.5 2 (0.30) 165 33 (4.80) 

150 27 (3.90) 166 7 (1.00) 

150.5 1 (0.10) 167 18 (2.60) 

151 33 (4.80) 167.5 2 (0.30) 

151.5 1 (0.10) 168 17 (2.40) 

152 16 (2.30) 169 5 (0.70) 

153 33 (4.80) 170 25 (3.60) 

154 39 (5.60) 170.5 2 (0.30) 

171 5 (0.70) 178 2 (0.30) 

172 4 (0.60) 179 1 (0.10) 

173 9 (1.30) 180 4 (0.60) 

175 8 (1.20) รวม 694 (100.00) 

176 8 (1.20)   
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ตารางที ค  จํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามข้อถามและคําตอบของแบบทดสอบความรู้  

                     เกียวกับการบริโภคอาหาร 

 

ข้อถาม  ตอบถูก  ตอบผิด    ไม่ตอบ 

ข้อ 1  327 (47.12)  362 (52.16)  5 (0.72) 

ข้อ 2  512 (73.78)  177 (25.50)  5 (0.72) 

ข้อ 3  465 (67.00)  216 (31.12)  13 (1.87) 

ข้อ 4  620 (89.34)  58 (8.36)  16 (2.31) 

ข้อ 5  442 (63.69)  242 (34.87)  10 (1.44) 

ข้อ 6  615 (88.62)  72 (10.37)  7 (1.01) 

ข้อ 7  569 (81.99)  103 (14.84)  22 (3.17) 

ข้อ 8  558 (80.40)  126 (18.16)  10 (1.44) 

ข้อ 9  271 (39.05)  415 (59.80)  8 (1.15) 

ข้อ 10  403 (58.07)  277 (39.91)  14 (2.02) 

ข้อ 11  615 (88.62)  72 (10.37)  7 (1.01) 

ข้อ 12  635 (91.50)  50 (7.20)  9 (1.30) 

ข้อ 13  596 (85.88)  88 (12.68)  10 (1.44) 

ข้อ 14  134 (19.31)  555 (79.97)  5 (0.72) 

ข้อ 15  164 (23.63)  523 (75.36)  7 (1.01) 

ข้อ 16  472 (68.01)  215 (30.98)  7 (1.01) 

ข้อ 17  586 (84.44)  101 (14.55)  7 (1.01) 

ข้อ 18  645 (92.94)  42 (6.05)  7 (1.01) 

ข้อ 19  624 (89.91)  63 (9.08)  7 (1.01) 

ข้อ 20  118 (17.00)  570 (82.13)  6 (0.86) 

ข้อ 21  609 (87.75)  79 (11.38)  6 (0.86) 

ข้อ 22  648 (93.37)  41 (5.91)  5 (0.72) 

ข้อ 23  544 (78.39)  143 (20.61)  7 (1.01) 
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ตารางที ค  จํานวนและร้อยละของนักเรียน จําแนกตามคะแนนรวมของแบบทดสอบความรู้ 

                     เกียวกับการบริโภคอาหาร 

 

 

ตารางที ค5  จํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามข้อถามและคําตอบของแบบสอบถาม 
                     พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 

ข้อถาม มากทีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีสุด ไม่ตอบ 

ข้อ 1 138 (19.88) 302 (43.52) 207 (29.83) 40 (5.76)  2 (0.29) 5 (0.72) 

ข้อ 2  17 (2.45) 126 (18.16) 250 (36.02) 233 (33.57) 62 (8.93) 4 (0.58) 

ข้อ 3 133 (19.16) 290 (41.79) 168 (24.21) 68 (9.80) 31 (4.47) 4 (0.58) 

ข้อ 4  6 (0.86) 193 (27.81) 234 (33.72) 209 (30.12) 48 (6.92) 4 (0.58) 

ข้อ 5 110 (15.85) 281 (40.49) 166 (23.92) 95 (13.69) 37 (5.33) 5 (0.72) 

ข้อ 6 223 (32.13) 239 (34.44) 160 (23.05) 54 (7.78) 14 (2.02) 4 (0.58) 

ข้อ 7 306 (44.09) 242 (34.87) 103 (14.84) 37 (5.33)  2 (0.29) 4 (0.58) 

ข้อ 8  13 (1.87) 165 (23.78) 264 (38.04) 170 (24.50) 75 (10.81) 7 (1.01) 

ข้อ 9 177 (25.50) 311 (44.81) 133 (19.16) 47 (6.77) 21 (3.03) 5 (0.72) 

ข้อ 10 171 (24.64) 305 (43.95) 122 (17.58) 75 (10.81) 16 (2.31) 5 (0.72) 

คะแนนความรู้ จํานวน คะแนนความรู้ จํานวน 

1 2 (0.3) 16 111 (16.00) 

6 2 (0.3) 17 156 (22.50) 

8 4 (0.6) 18 102 (14.70) 

10 9 (1.30) 19 65 (9.40) 

11 12 (1.70) 20 22 (3.20) 

12 12 (1.70) 21 6 (0.90) 

13 40 (5.80) ไม่ตอบ 3 (0.40) 

14 45 (6.50) รวม 694 (100.00) 

15 103 (14.80)   
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ตารางที ค5  (ต่อ) 

 

ข้อถาม มากทีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีสุด ไม่ตอบ 

ข้อ 11 189 (27.23) 388 (55.91) 75 (10.81) 22 (3.17) 13 (1.87) 7 (1.01) 

ข้อ 12  4 (0.58) 28 (4.03) 254 (36.60) 282 (40.63) 121 (17.44) 5 (0.72) 

ข้อ 13  2 (0.29) 110 (15.85) 333 (47.98) 188 (27.09) 56 (8.07) 5 (0.72) 

ข้อ 14  22 (3.17) 156 (22.48) 271 (39.05) 171 (24.64) 69 (9.94) 5 (0.72) 

ข้อ 15  12 (1.73) 250 (36.02) 287 (41.35) 108 (15.56) 30 (4.32) 7 (1.01) 

ข้อ 16 197 (28.39) 279 (40.20) 161 (23.20) 50 (7.20)  2 (0.29) 5 (0.72) 

ข้อ 17 157 (22.62) 281 (40.49) 207 (29.83) 40 (5,76)  4 (0.58) 5 (0.72) 

ข้อ 18  1 (0.14) 239 (34.44) 291 (41.93) 115 (16.57) 38 (5.48) 9 (1.30) 

ข้อ 19  5 (0.72) 120 (17.29) 295 (42.51) 265 (38.18) 89 (12.82) 10 (1.44) 

ข้อ 20 162 (23.34) 304 (43.80) 192 (27.67) 22 (3.17)  8 (1.15) 6 (0.86) 

ข้อ 21 247 (35.59) 228 (32.85) 168 (24.21) 33 (4.76) 12 (1.73) 6 (0.86) 

ข้อ 22 231 (33.29) 289 (41.64) 146 (21.04) 16 (2.31)  5 (0.72) 7 (1.01) 

ข้อ 23 326 (46.97) 187 (26.95) 136 (19.60) 25 (3.60) 12 (1.73) 8 (1.15) 

 

ตารางที ค  จํานวนและร้อยละของตัวอย่าง จําแนกตามคะแนนรวมของแบบสอบถามพฤติกรรม  
                     การบริโภคอาหาร 

 

คะแนนพฤติกรรม จํานวน คะแนนพฤติกรรม จํานวน 

46 1 (0.10) 81 39 (5.60) 

59 6 (0.90) 82 35 (5.00) 

60 1 (0.10) 83 30 (4.30) 

61 1 (0.10) 84 31 (4.50) 

63 3 (0.40) 85 27 (3.90) 

64 6 (0.90) 86 28 (4.00) 

65 5 (0.70) 87 18 (2.60) 
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ตารางที ค  (ต่อ) 

   

คะแนนพฤติกรรม จํานวน คะแนนพฤติกรรม จํานวน 

66 13 (1.90) 88 11 (1.60) 

67 9 (1.30) 89 27 (3.90) 

68 6 (0.90) 90 13 (1.90) 

69 14 (2.00) 91 14 (2.00) 

70 11 (1.60) 92 9 (1.30) 

71 17 (2.40) 94 3 (0.40) 

72 22 (3.20) 95 1 (0.10) 

73 26 (3.70) 96 2 (0.30) 

74 31 (4.50) 97 4 (0.60) 

75 27 (3.90) 98 4 (0.60) 

76 28 (4.00) 99 3 (0.40) 

77 31 (4.50) 100 2 (0.30) 

78 31 (4.50) 112 2 (0.30) 

79 34 (4.90) ไม่ตอบ 32 (4.60) 

80 36 (5.20) รวม 694 (100.00) 
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