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            The purpose of this work were to study and compare the  food consumption 
behavior in accordance with the National Health Recommendations of Prathom Suksa 6 
Students in Amphur Thasala Changwat Nakhon Si Thammarat . The studied variables 
were sex, guardian education , guardian occupation, money for expense, food 
consumption knowledge, food consumption attitude, influence of mass communication 
and influence of friend.  The prediction of food consumption behavior was also studied. 
            The sample in this study were 350 Prathom Suksa 6 Students selected by 
multistage random sampling. All data were collected from the questionnaires 
constructed by researcher. Percentages, arithmetic mean, standard deviations, t-test, 
F-test and Pearson product moment correlation coefficient by a computer program. 
            The results were as follows: 
            1.  The Prathom Suksa 6 Students had moderate level of food consumption 
behavior in accordance with the National Health Recommendations. 
            2.  The Prathom Suksa 6 students with different guardian education, guardian 
occupation and money of expense had no significant differences in food consumption 
behavior in accordance with the National Health Recommendations. 
            3.  The Prathom Suksa 6 students with different sex had significant difference 
in food consumption behavior in accordance with the National Health Recommendations 
at .05 level. 
            4.  The food consumption knowledge, food consumption attitude, influence of 
mass communication and influence of friend correlated positively with food consumption 
behavior at .05 level.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในการดํารงชีวิตของมนุษย อาหารถือวาเปนสวนประกอบหนึ่งที่สําคัญ ซ่ึงการที่
รางกายจะเจริญเติบโตแข็งแรง โครงรางไดสัดสวน รวมทั้งพัฒนาการดานปญญา อารมณและ
สังคม สวนหนึ่งไดมาจากการบริโภคอาหารที่มีสวนประกอบครบถวนทั้งปริมาณและคุณคา การ
พัฒนาประชากรใหมีสุขภาพที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจนั้นเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะประชากรที่
อยูในวัยเด็ก เพ่ือพรอมที่จะเปนทรัพยากรสําคัญในการพัฒนาประเทศภายหนา  
 ปญหาโภชนาการ ถือเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ เพราะเปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับสุขภาพของบุคคลโดยตรง และยังเปนเคร่ืองชี้วัดอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาการและการสาธารณสุขของ
ประชาชนในประเทศ สําหรับเด็กวัยเรียนเปนวัยแหงการเจริญเติบโต ดังนั้น การไดรับอาหารที่
ถูกตองเหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับเด็กวัยเรียน หากเกิดภาวะทุพโภชนาการ จะทําให
เด็กมีสุขภาพออนแอเจ็บปวยบอย ไมมีสมาธิใน   การเรียน ผลการเรียนไมดีซ่ึงถือวาเปนการ
สูญเสียทั้งเวลาและเศรษฐกิจ เม่ือเติบโตเปนผูใหญที่ดอยคุณภาพสงผลถึงการพัฒนาของ
ประเทศชาติ (กองโภชนาการ.  2535 : 3)   
 กระทรวงสาธารณสุข ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาทุพโภชนาการมาตลอด 
ไดกําหนดแนวทางในการแกปญหา โดยมีการกําหนดแผนงานดานโภชนาการไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปจจุบันจะเห็นไดวาปญหาภาวะโภชนาการที่พบในเด็กวัยเรียน มี
ทั้งภาวะโภชนาการเกินกวามาตรฐาน และภาวะโภชนาการต่ํากวามาตรฐาน ลวนเกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซ่ึงภาวะโภชนาการเหลานี้ สามารถปองกันไดโดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนมีภาวะโภชนาการที่ดี เพ่ือสงเสริม
ใหสุขภาพรางกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย แข็งแรง และสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ 
ซ่ึงสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) ที่มุงเนน
ประชากรใหมีคุณภาพโดยการสรางเสริมสุขภาพมากกวารักษา เพ่ือชวยลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล (กระทรวงสาธารณสุข.  2544 : 130-135)   
 อยางไรก็ดี แมรัฐไดดําเนินการแกไขปญหาโภชนาการอยางตอเน่ือง แตจาก
สถานการณสุขภาพเด็กวัยเรียน คือ กลุมเด็กวัยเรียน (5-14 ป) ในป 2540 ประเทศไทยมีเด็ก
อายุ 5-14 ป  จํานวน 1,023 ลานคน สถานการณสุขภาพดานภาวะทุพโภชนาการที่พบมีดังนี้ 
ปญหาภาวะการเจริญเติบโตบกพรอง ยังพบในเด็กวัยเรียนโดยเฉพาะในเขตชนบท ซ่ึงพบวา
นักเรียนในเขตเมืองมีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑ และสวนสูงต่ํากวาเกณฑนอยกวานักเรียนในเขต
ชนบท จากการสํารวจในป  2540 พบวา นักเรียนในเขตเมืองมีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑรอยละ 11 
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สวนสูงต่ํากวาเกณฑรอยละ 10  ในเขตชนบทนักเรียนมีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑรอยละ 14.9 
สวนสูงต่ํากวาเกณฑรอยละ 16  สวนปญหาโรคอวนเปนปญหาที่พบมากในเขตเมือง (กรม
อนามัย.  2545 : 19) และจากผลสํารวจอัตราการมีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑ ของเด็กนักเรียน
ประถมศึกษามีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด จากรอยละ 17.8 ใน พ.ศ. 2532 เหลือรอยละ 10.5 
ใน พ.ศ. 2537 อยางไรก็ตามในชวงวิกฤติเศรษฐกิจพบวา เด็กนักเรียนประถมศึกษา มีนํ้าหนัก
ต่ํากวาเกณฑเพ่ิมสูงขึ้น รายละเอียดแสดง ดังตาราง 1   
 
ตาราง 1  รอยละ ของเด็กนักเรียนประถมศึกษา ที่นํ้าหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน พ.ศ. 2532-    
     2544 
 

 

 พ.ศ. รอยละ 
 2532 17.8 
 2533 15.2 
 2534 16.0 
 2535 14.0 
 2536 14.1 
 2537 10.5 
 2538 - 
 2539 - 
 2540 12.2 
 2541 12.2 
 2542 10.6 
 2543 11.5 
 2544 11.5 
 

 
 ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข.  (2544).  การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2542-2543.  หนา 
181.  

 ปญหาภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ ภาวะโภชนาการเกิน ลวนสงผลกระทบตอภาวะ
สุขภาพของเด็กวัยเรียนทั้งสิ้น ถึงแมวาการดําเนินแผนอาหาร และโภชนาการในระยะที่ผานมา    
จะสามารถลดความรุนแรงของปญหาลงไดระดับหน่ึงแลวก็ตาม แตปญหาโภชนาการของ
ประเทศก็คงมีอยูทั่วไป ทั้งน้ีเน่ืองจากผลพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปลี่ยนไป 
ทําใหแนวโนมของปญหาดานอาหารและโภชนาการเปลี่ยนแปลงไปดวย แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพของประชาชน จากเกษตรกรรมเขาสูอุตสาหกรรมมีผลกระทบตอผลผลิต
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อาหาร ราคาอาหารแพงขึ้น ประชาชนไมมีกําลังทรัพยมาซื้ออาหารมารับประทานใหเพียงพอ 
รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ และรูปแบบการบรรจุผลิตภัณฑอาหารที่ทันสมัยสวยงาม ทํา
ใหไดรับอาหารซึ่งบางครั้งดอยคุณคาทางโภชนาการแตมีราคาแพง ซ่ึงเปนผลเสียตอสุขภาพ
และสูญเสียเศรษฐกิจ 
 เม่ือปญหาทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน ยังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ในกลุมนักเรียนประถมศึกษา ดังจะเห็นไดจากขอมูลภาวะทุพโภชนาการที่ชี้ชัดวา นักเรียนกลุม
น้ีมีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว ประกอบกับงานวิจัยยังมีจํากัด ดังน้ัน จึงควรมีการวิจัยเพ่ือ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนมากขึ้น ซ่ึงนอกจากจะตอง
ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารแลว ยังจําเปนตองศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารดวย เพ่ือนําไปใชประกอบการวางแผน เพ่ือการแกไขปญหาโภชนาการใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ
แหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2548 จากการ
สํารวจภาวะโภชนาการ ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ป
การศึกษา 2548 โดยสํารวจเด็กนักเรียนทั้งหมด 26,771 คน พบวา มีนักเรียนที่นํ้าหนักต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานจํานวน 2,818 คน คิดเปนรอยละ 10.52 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช.  2548) ตัวเลขดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวาปญหาทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน
กลุมน้ี ยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช สมควรไดรับการแกไข
เพ่ือลดความรุนแรงของปญหา   
 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยในฐานะบุคลากรดานสาธารณสุข มีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เน่ืองจากการสํารวจยังพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ยังคงมี
ปญหาทุพโภชนาการอยูคิดเปนรอยละ 10.52  และนักเรียนในระดับน้ีเปนระดับชั้นที่ไดรับ
ประสบการณเรยีนรูจากเนื้อหา  เรื่องอาหารและโภชนาการมากกวาในระดับชั้นอ่ืนๆในระดับชั้น
ประถมศึกษา เพ่ือนําขอมูลมาเปนประโยชนในการวางแผน แกไขปญหาทุพโภชนาการของเด็ก
ประถมศึกษา ซ่ึงเปนประชากรที่จะเจริญเติบโต ไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร  เจตคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  
อิทธิพลจากสือ่มวลชน อิทธิพลจากเพื่อน พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ
ของนักเรียนประถมศึกษา ปที่ 6 อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช  
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 2.  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสขุบญัญัตแิหงชาติของนกัเรยีน
ประถม ศึกษาปที่ 6 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช จําแนกตามปจจัยชีวสังคม ไดแก 
เพศ  ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และปจจัยเอ้ือ ไดแก  เงินที่ไดรับจาก
ผูปกครอง 
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ไดแก ความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร 
เจตคติเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร และปจจัยเสริม ไดแก อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจาก
เพ่ือน ตอพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ความสําคญัของการวิจัย 

 1.  ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.  ทําใหทราบถึงตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ
แหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3.  เปนขอมูลเบื้องตนในการปลูกฝงพฤติกรรมและปรับปรุงแกไขพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไมถูกตองสําหรับนักเรียน 
 4.  เปนขอมูลและแนวทางในการใหความรูดานโภชนาการแกนักเรียน 
 5.  เปนขอมูลสําหรับผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษา 
นําไป เปนแนวทางในการแกไขปญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 

  
ขอบเขตของการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ ใชในการวิ จัยครั้ง น้ี เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2,799 
คน 
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 350 คน 
ซ่ึงไดมาโดย การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) และกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใช สูตรคํานวณขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane.  1967 : 886) 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ (Independent variable) แบงเปนดังน้ี 
   1.1 ปจจัยชีวสังคม 
    1.1.1 เพศ 
    1.1.2 ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
    1.1.3 อาชีพของผูปกครอง 
   1.2 ปจจัยนํา 
    2.1 ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
    2.2 เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
   1.3 ปจจัยเอ้ือ                    
    1.3.1 เงินที่ไดรับจากผูปกครอง 
   1.4. ปจจัยเสริม  
    1.4.1 อิทธิพลจากสื่อมวลชน 
    1.4.2 อิทธิพลจากเพื่อน                
  2.  ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม 
สุขบัญญัติ แหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ หมายถึง การกระทํา
หรือกิจกรรมที่นักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ในเรื่องการเลือกซื้ออาหารที่สะอาด  
ปราศจากอันตราย กินอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ มีการเตรียม การประกอบอาหารและใสในภาชนะที่
สะอาด ไมกินอาหารที่ใสสีมีสารอันตราย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ของหมักดอง ของกินเลน โดย
รับประทานครบทั้ง 5 หมู และน้ําใหเพียงพอกับความตองการของรางกายไมมากเกินไปหรือ
นอยเกินไป 
  2.  สุขบัญญัติแหงชาต ิหมายถึง ขอกําหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไปพึงปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จนเปนสุขนิสยัเพ่ือมีสขุภาพดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ
และสังคม การสรางเสริมสุขภาพดวยสุขบัญญัติแหงชาติ ไดมีขอกําหนดไว 10  ขอ โดยขอที่ 4 
เปนเรื่องเก่ียวกับ  .”การกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 
สีฉูดฉาด” เปนขอกําหนดเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร (กองสุขศึกษา.  2541 : 26)     
  3.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชายหรือหญิง ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  4.  ปจจัยชีวสังคม หมายถึง ลักษณะที่เปนขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของนักเรียน  
ไดแก 
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   4.1  เพศ หมายถึง เพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอทาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบงเปน เพศชาย และเพศหญิง 
   4.2  ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดของผูที่นักเรียนพัก
อาศัยอยูดวยขณะที่กําลังศกึษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบงออกเปน 
    4.2.1  ต่ํากวาประถมศึกษา 
    4.2.2  ประถมศึกษา 
    4.2.3  มัธยมศึกษาตอนตน 
    4.2.4  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    4.2.5  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  
    4.2.6  ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
   4.3  อาชีพของผูปกครอง หมายถึง อาชีพที่ทํารายไดสูงสุดใหกับผูที่นักเรียน
พักอาศัยอยูดวยขณะที่กําลงัศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบงออกเปน           
    4.3.1  รับจาง หมายถึง ผูที่ทํางานโดยไดรับคาจางจากนายจาง ที่ไมใช
หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกจิ 
    4.3.2  เกษตรกรรม หมายถึง ผูที่ทํางานเกษตร ทําไร ทําสวน หรือเลี้ยง
สัตวเพ่ือจําหนาย 
    4.3.3  คาขาย หมายถึง ผูประกอบการคาทุกชนิด 
    4.3.4  รับราชการ หมายถึง ผูที่ทํางานในหนวยงานราชการโดยไดรับ
เงินเดือน 
    4.3.5  พนักงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูที่ทํางานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
โดยไดรับคาจาง 
    4.3.6  ธุรกิจสวนตวั หมายถึง ผูที่ประกอบธุรกิจของตนเองหรือได
ดําเนินการรวมกับผูอ่ืนในรูปของหางหุนสวนโดยหวังผลกําไรหรือสวนแบง 
  5.  ปจจยันํา (Predisposing Factor)  หมายถึง ปจจัยภายในบุคคลซึ่งเปน
แรงจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซ่ึงในงานวิจัยครั้งน้ีปจจัยดังกลาวคือ ความรู
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร  
   5.1  ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร หมายถึง ความรูในเรื่องประโยชนและ
คุณคาของอาหาร พิษของอาหาร การขาดและการไดรับอาหารเกินบางประเภท ที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของรางกาย 
   5.2  เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความ
คิดเห็น  ตลอดจนความเชื่อของนักเรียนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อาหารหลัก 5 หมู และน้ํา 
การเลือกซื้อและการรับประทานอาหารที่สุกสะอาด ปราศจากสารอันตราย หลีกเลีย่งอาหารรส
จัด สีฉูดฉาด              
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  6.  ปจจัยเอ้ือ (Enabling Factor) หมายถึง ปจจัยภายนอกตัวบคุคลที่เอ้ือใหเกิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซ่ึงในงานวิจัยครั้งน้ีปจจัยดังกลาวคือ เงินที่ไดรับจากผูปกครอง 
   6.1  เงินที่ไดรับจากผูปกครอง หมายถึง เงินที่นักเรียนไดรับจากบดิา หรือ
มารดา  หรือผูปกครองเพื่อใชจายแตละวัน แบงออกเปน 
    6.1.1  ต่ํากวา 10 บาท / วัน 
    6.1.2  10 - 15 บาท / วัน 
    6.1.3  15 - 20 บาท / วัน 
    6.1.4  20 - 25 บาท / วัน 
    6.1.5  มากกวา 25 บาท / วัน 
  7.  ปจจัยเสรมิ (Reinforcing Factor) หมายถึง ปจจัยภายนอกบุคคล ซ่ึงอาจจะ
ชวยสนบัสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซ่ึงในงานวิจัยครั้งน้ี ปจจัยดัง
กลาวคือ  อิทธิพลจากสื่อมวลชน  อิทธิพลจากเพื่อน                         
   7.1  อิทธิพลจากสื่อมวลชน หมายถึง การที่นักเรียนใหความสําคัญกบัขอมูล
ขาวสารทีไ่ดรับจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ อันไดแก การไดยิน ไดฟง ไดอาน ที่ไดรับมามีผลตอ
ความคิดและนักเรียนปฏิบตัิตามเกี่ยวกบัการบริโภคอาหารที่ถูกตองโดยยึดแบบอยางจาก
สื่อมวลชน   
                      7.2  อิทธิพลจากเพื่อน หมายถึง การที่นักเรียนใหเพ่ือนมามีผลตอความคิด
และนักเรียนปฏิบัตติาม เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกตองโดยยึดแบบอยางจากเพื่อน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากภูมิหลัง ความมุงหมายของการศึกษาคนควา ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
รวมทั้งการศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผูวิจัย
จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ดังปรากฏตามภาพประกอบ 1 
 
  ตัวแปรอิสระ                                                           ตัวแปรตาม 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 

ปจจัยชีวสังคม 
   1.  เพศ 
   2.  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
   3.  อาชีพของผูปกครอง 

ปจจัยนํา 
   1.  ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
   2.  เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
 
ปจจัยเอ้ือ 
   1.  เงินที่ไดรับจากผูปกครอง 
 
ปจจัยเสริม 
   1.  อิทธิพลจากสื่อมวลชน 
   2.  อิทธิพลจากเพื่อน 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม 
สุขบัญญัติแหงชาต ิ
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีเพศตางกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตาม สุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน 
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน จะมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน  
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่อาชีพของผูปกครองตางกัน จะมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน  
 4.  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับเงินจากผูปกครองตางกัน จะมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามสุขบญัญัติแหงชาติแตกตางกัน 
 5.  ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 6.  เจตคติเกีย่วกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 7.  อิทธิพลจากสื่อมวลชน มีความสมัพันธทางบวก กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 8.  อิทธิพลจากเพื่อน มีความสัมพันธทางบวก กับพฤตกิรรมการบริโภคอาหารตาม 
สุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอ    
ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ
และตางประเทศ มีรายละเอียดดังหัวขอตอไปน้ี 
  1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย  
     1.1  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
   1.2  พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ 
   1.3  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน 
   1.4  แนวคิดเกี่ยวกับโภชนาการ 
   1.5  ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ 
   1.6  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามกรอบแนวคิด 
ของกรีน 
  2.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
   2.1  งานวิจัยในตางประเทศ 
   2.2  งานวิจัยในประเทศ 
 

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 

 1.1 แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรม   
  ความหมายของพฤติกรรม มีผูใหความหมายไวดังน้ี   
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ  (2536 : 27) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุก
ประเภทที่มนุษยกระทํา ไมวาสิ่งน้ันจะสังเกตไดหรือไม เชน การทํางานของหัวใจ การทํางาน
ของกลามเนื้อ การเดิน การพูด การคิด ความรูสึก ความชอบ ความสนใจ เปนตน  
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 373) ใหคําจํากัดความของ
พฤติกรรมวา  หมายถึง การกระทําหรืออาการแสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึก
เพ่ือตอบสนองตอสิ่งเรา   
  ประทีป  จินง่ี (2540 : 5) ไดกลาววาพฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทํา
แสดงออก  หรือสนองตอบตอสิ่งเรา  ที่สามารถสังเกตได  วัดไดตรงกัน 
  เฉลิมพล  ตันสกุล  (2541 : 2) กลาววาพฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมตางๆที่
เกิดขึ้นซึ่งอาจเปนการกระทําที่บุคคลนั้นแสดงออกมา  รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล
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และกิจกรรมนี้อาจสังเกตไดดวยประสาทสัมผัส  หรือไมสามารถสังเกตได  ซ่ึงสามารถแบง
พฤติกรรมออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior)  คือ การกระทําที่เกิดขึ้นสามารถ
สังเกตไดดวยประสาทสัมผัส  หรืออาจใชเครื่องมือชวย 

2. พฤติกรรมภายใน (Covert behavior)  คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ  
บุคคลอื่นไมสามารถสังเกตได 

  สรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของมนุษย การกระทํา กิจกรรมซึ่ง
อาจเปนการกระทําที่บุคคลนั้นแสดงออกมา หรือกิจกรรมภายในตัวบุคคลทั้งที่สังเกตไดโดยตรง
หรือสังเกตไมไดโดยตรง และอาจเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคหรือพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคก็
ได  
 
  องคประกอบของพฤติกรรม 
  พฤติกรรมทางการศึกษามีองคประกอบ 3 ดาน (Bloom.  1975 : 65-197) ไดแบง
ออกเปน 3 สวน คือ ดานพุทธพิสัย ดานจิตพิสัย และทักษะพิสัย  ดังน้ี   
  1.  พฤติกรรมดานพุทธพิสัย (Cognitive domain)  พฤติกรรมดานนี้เกี่ยวของกับ
การรู การจํา ขอเท็จจริงตางๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถและทักษะทางสติปญญา การใช
วิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ พฤติกรรมดานพุทธพิสัยน้ีประกอบดวย ความสามารถ
ระดับตางๆ ซ่ึงเริ่มตนจากการรับรูในระดับงายๆ และเพ่ิมการใชความคิด และพัฒนาสติปญญา
มากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงขั้นของความสามารถตางๆ มีดังน้ี   
   1.1  ความรู (Knowledge) เปนพฤติกรรมขั้นตนเกี่ยวกับความจําไดหรือระลึก
ได   
   1.2  ความเขาใจ (Comprehention) เปนพฤติกรรมที่ตอเน่ืองมาจากความรู 
ตองมีความรูมากอนจึงจะเขาใจ ความเขาใจนี้จะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ 
และคาดคะเน   
   1.3  การนําไปใช (Application) เปนการนําเอาวิธีการทางทฤษฎี กฎเกณฑ 
และแนวคิดตางๆ ไปใช   
   1.4  การวิเคราะห (Analysis) เปนขั้นที่บุคคลมีความสามารถ และมีทักษะใน
การจําแนกเรื่องที่สมบูรณใดๆ ออกเปนสวนยอย และมองเห็นความสัมพันธอยางแนชัดระหวาง
สวนประกอบที่รวมเปนปญหาหรือสถานการณ หรืออยางใดอยางหนึ่ง   
   1.5  การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถของบุคคลในการรวบรวม
สวนยอยตางๆ เขาเปนสวนรวมที่มีโครงสรางใหม มีความชัดเจน และมีคุณภาพสูงขึ้น   
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   1.6  การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถของบุคคลในการวินิจฉัย     
ตีราคาของสิ่งของตางๆ โดยมีกฎเกณฑที่ใชชวยประเมินคานี้ อาจเปนกฎเกณฑที่บุคคลสราง
ขึ้นมาหรือมีอยูแลวก็ตาม   
  2.  พฤติกรรมดานจิตพิสัย (Affective domain) พฤติกรรมดานนี้ หมายถึง ความ
สนใจ ความรูสึก ทาที ความชอบในการใหคุณคา หรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดติดอยู เปน
พฤติกรรมที่ยากแกการอธิบายเพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภาพในจิตใจของคน การเกิดพฤติกรรม
ดานเจตคติแบงขั้นตอนดังน้ี   
   2.1  การรับหรือการใหความสนใจ (Receiving or Attending) เปนขั้นที่บุคคล
ถูกกระตุนใหทราบวามีเหตุการณหรือสิ่งเราบางอยางเกิดขึ้นและบุคคลนั้นมีความยินดีหรือมี
ภาวะจิตใจพรอมที่จะรับหรือใหความพอใจตอสิ่งเรานั้น ในการยอมรับน้ีประกอบดวยความ
ตระหนัก ความยินดีที่ควรรับ และการเลือกรับ   
   2.2  การตอบสนอง (Responding) เปนขั้นที่บุคคลถูกจูงใจใหเกิดความรูสึก
ผูกมัดตอสิ่งเรา เปนเหตุใหบุคคลพยายามทําใหเกิดปฏิกิ ริยาตอบสนอง พฤติกรรมนี้
ประกอบดวยการยินยอม ความเต็มใจ และพอใจที่จะตอบสนอง   
   2.3  การใหคานิยม (Valuing) เปนขั้นที่บุคคลมีปฏิกิริยาซึ่งแสดงใหเห็นวา
บุคคลนั้นยอมรับวาเปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับตนเอง และไดนําไปพัฒนาเปนของตนอยางแทจริง 
พฤติกรรม  ขั้นนี้สวนมากใชคําวา ”คานิยม” ซ่ึงการเกิดคานิยมน้ีประกอบดวย การยอมรับ 
ความชอบและการผูกมัดคานิยมเขากับตนเอง   
   2.4  การจัดกลุมคานิยม (Organization) เปนขั้นที่จัดระบบของคานิยมตางๆ 
ใหเขากลุม โดยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางคานิยมเหลานั้น ในการจัดกลุมน้ีประกอบดวย
การสรางแนวความคิดเกี่ยวกับคานิยมและการจัดระบบของคานิยม   
   2.5  การแสดงลักษณะตามคานิยมที่ยึดถือ (Characterization by a value or 
value complex) พฤติกรรมขั้นนี้ถือวาบุคคลมีคานิยมหลายชนิด และจัดอันดับของคานิยม
เหลานั้นจากดีที่สุดไปถึงนอยที่สุด พฤติกรรมเหลานี้จะเปนตัวคอยกระตุนพฤติกรรมของบุคคล 
พฤติกรรมในขั้นนี้ประกอบดวย การวางแนวทางของการปฏิบัติและแสดงลักษณะที่จะปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กําหนด   
  3.  พฤติกรรมดานทักษะพิสัย  (Psychomotor domain)  เปนความสามารถใน
ดานการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ  
ภายในรางกาย  แยกยอยไดเปน 5 ขั้นดังน้ี 
   3.1  การเลียนแบบ  (Imitation)  เปนการเลือกตัวแบบ หรือตัวอยางที่สนใจ 
   3.2  การทําตามแบบ  (Manipulation) เปนการกระทําลงมือตามแบบที่สนใจ 
   3.3  การมีความถูกตอง (Precision) เปนการตัดสินใจทําตามแบบที่เห็นวา
ถูกตอง 
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   3.4  การกระทําอยางตอเน่ือง (Articulation) เปนการกระทําที่เห็นวาถูกตอง
น้ันอยางเปนเรื่องเปนราวตอเน่ือง 
   3.5  การกระทําโดยธรรมชาติ (Naturalization) เปนการกระทําจนเกิดทักษะ
สามารถปฏิบัติไดโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ 
  พฤติกรรมนี้เปนการใชความ สามารถที่แสดงออกทางรางกาย ซ่ึงรวมทั้งปฏิบัติ
หรือพฤติกรรมที่แสดงออก และสังเกตไดในสถานการณหน่ึงๆ หรืออาจจะเปนพฤติกรรมที่ลาชา 
คือ บุคคลไมไดปฏิบัติทันที แตคาดคะเนวาอาจปฏิบัติในโอกาสตอไป พฤติกรรมการแสดงออก
น้ีเปนพฤติกรรมสุดทายที่เปนเปาหมายของการศึกษาซึ่งจะตองอาศัยพฤติกรรมระดับตางๆ ที่
ไดกลาวมาแลวเปนสวนประกอบ พฤติกรรมดานนี้เม่ือแสดงออกมาจะสามารถประเมินผลไดงาย 
แตกระบวนการในการจะกอใหเกิดพฤติกรรมนี้จะตองอาศัยระยะเวลาและการตัดสินใจหลาย
ขั้นตอน ซ่ึงเปนปญหาของการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ทางดานการศึกษา การ
สาธารณสุข เปนตน และนักวิชาการก็เชื่อวากระบวนการทางการศึกษาจะชวยใหเกิดพฤติกรรม
การปฏิบัติน้ี   
 
 1.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ 
  พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีผูใหความหมายไวดังน้ี  
  จันทรทิพย  ลิ้มทองกุล (2538 : 6-7) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภค 
หมายถึง การแสดงออกทั้งทางดานการกระทํา ความคิด ความรูสึก ที่เกี่ยวของกับการกินอาหาร 
เชน กินอะไร กินขาว กินขนมปง ไมกินเนื้อสัตว กินเทาใด กินมากกินนอย กินอยางไร (กินเปน
ม้ือหลัก กลางวัน เย็น กินเปนม้ือยอย อาหารวาง กินเปนของหวาน กินเปนของคาว กินดวยมือ 
กินดวยตะเกียบ เด่ียวๆ หรือกินคูกับอาหารอื่น กินรอน กินเย็น) กินเพ่ืออะไร (กินแกหิว กิน
เพราะอยากกิน กินเพ่ือสังคม) และกินเพ่ือใคร (กินเพ่ือตนเอง ไมกินตาย กินอาหารเพื่อใหลูกใน
ครรภเจริญเติบโต)   
  วรางคณา บุตรศรี (2536 : 6) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภค 
หมายถึง ลักษณะความชอบ และความเคยชินในการรับประทานอาหารหรือไมรับประทาน
อาหาร ลักษณะและชนิดของอาหารที่รับประทาน จํานวนมื้อที่รับประทาน การปฏิบัติในการ
รับประทานอาหาร   
  สุดาวรรณ ขันธมิตร (2538 : 8) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร หมายถึง การกระทํา การแสดงออกเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ทั้งดานความรู 
ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ทั้งที่สังเกตไดและสังเกตไมได   
  ศิริลักษณ สินธวาลัย (2533 : 86) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารวาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง ลักษณะวิธีการรับประทานอาหาร วา
รับประทานอะไร รับประทานอยางไร มากหรือนอย บอยหรือไมในรอบวันหรือรอบเดือน มี
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ระเบียบมารยาทการรับประทานอาหารวาเปนเชนไร เปนตน ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาว จําแนกไป
ตามลักษณะหรือประเภทของบุคคล เปนเด็ก ผูใหญ คนชรา หรืออาจจําแนกพฤติกรรมตาม
โอกาส เชนรับประทานที่บาน รับประทานที่รานอาหาร เปนตน พฤติกรรมการบริโภคอาหารมี
ความสัมพันธไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการหาอาหารกอนที่จะรับประทานวาไดวัสดุอาหารนั้นมาจาก
ไหน วิธีใดรักษาหรือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการไดดีที่สุด วิธีใดทําลายหรือลดคุณคาทาง
โภชนาการ   
  สรุป พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกเกี่ยวกับ
การรับประทานอาหารที่บุคคลกระทําเปนประจํา ซ่ึงการแสดงออกนั้นอาจเปนการแสดงออกทั้ง
ทางดานการกระทํา เชน การเลือกชนิดของอาหาร การเตรียม การปรุง การบริโภค สุขนิสัยใน
การบริโภค และทางดานความคิด ความรูสึกตางๆ ตอการบริโภคอาหาร ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถาบุคคล
ไดปฏิบัติถูกตองตามหลักโภชนาการแลว ก็จะสงผลใหบุคคลมีภาวะโภชนาการที่ดี ในทาง
ตรงกันขาม ถาบุคคลปฏิบัติไมถูกตอง เชน เลือกรับประทานอาหารเฉพาะบางชนิดที่ชอบ
รับประทาน และอาหารที่ชอบนั้นเปนอาหารที่ไมมีประโยชน หรือมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการปรุง
อาหารที่ไมถูกตอง ก็จะสงผลใหเกิดปญหาทางโภชนาการตามมา ซ่ึงอาจจะเปนปญหา
โภชนาการเกินมาตรฐาน ปญหาโภชนาการต่ํากวามาตรฐาน หรือปญหาการขาดสารอาหารบาง
ประเภทได ดังน้ันการที่จะสงเสริมใหบุคคลมีภาวะโภชนาการที่ดีน้ัน จึงควรจะตองเริ่มที่การ
สงเสริมใหบุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีกอน โดยเนนถึงการบริโภคอาหารใหครบทั้งหาหมู 
และเลือกรับประทานอาหารหลายๆ อยางจากหมูเดียวกัน เพ่ือใหไดสารอาหารจากหลายแหลง   

  ความหมายของสุขบัญญัติแหงชาติ 
  สุขบัญญัติแหงชาติ คือ ขอกําหนดที่เด็กและเยาชนตลอดจนประชาชนทั่วไปพึง
ปฏิบัติ อยางสม่ําเสมอ จนเปนสุขนิสัยเพ่ือใหมีสุขภาพดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม 
  สุขบัญญัติแหงชาติและแนวทางปฏิบัติทั้งหมด 10 ขอดังน้ี (กองสุขศึกษา. 2542 : 
7-9) 
  1.  ดูแลรางกายและของใชใหสะอาด 
   1.1  อาบนํ้าใหสะอาดทุกวันอยางนอยวันละ 1 ครั้ง  
   1.2  สระผมอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง  
   1.3  ตัดเล็บมือ เล็บเทาใหสั้นอยูเสมอ  
   1.4  ถายอุจจาระเปนเวลาทุกวัน  
   1.5  ใสเสื้อผาที่สะอาด ไมอับชื้น และใหอบอุนเพียงพอ  
   1.6  จัดเก็บของใชใหเปนระเบียบ  
  2.  รักษาฟนใหแข็งแรง และแปรงฟนทุกวันอยางถูกตอง  
   2.1  ถูฟน หรือบวนปากหลังอาหาร  
   2.2  หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟ  
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   2.3  ตรวจสุขภาพในชองปาก อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
   2.4  แปรงฟนทุกวันอยางถูกวิธี อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในตอนเชาและกอน
นอน 
   2.5  หามใชฟนกัด ขบเคี้ยวของแข็ง  
  3.  ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหาร และหลังการขับถาย 
   3.1  ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหาร และหลังการขับถายทุกครั้ง  
  4.  กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สี
ฉูดฉาด  
   4.1  เลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปราศจากสารอันตราย  
   4.2  กินอาหารที่มีการเตรียม การประกอบอาหาร และใสในภาชนะที่สะอาด  
   4.3  กินอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ  
   4.4  ไมกินอาหารที่ใสสี มีสารอันตราย เชน สียอมผา ยากันบูด ผงชูรส  
บอแรกซ  ยาฆาแมลง ฟอรมาลิน ฯลฯ  
   4.5  กินอาหารเปนเวลา  
   4.6  กินอาหารใหครบหาหมู ในปริมาณที่พอเหมาะ  
   4.7  ด่ืมนํ้าที่สะอาดอยางนอยวนัละ 8 แกว เชน นํ้าประปา นํ้าตม นํ้าฝน นํ้าที่ 
ผานการกรอง นํ้ากลั่น นํ้าที่ผานกระบวนการผลิตที่ถูกวิธี  
   4.8  หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด เปร้ียวจัด เผ็ดจัด และของหมักดอง  
   4.9  หลีกเลี่ยงของกินเลน  
  5.  งดสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา สารเสพติด การพนัน และสําสอนทางเพศ  
   5.1  งดสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา สารเสพติด การพนัน 
   5.2  สรางเสริมคานิยม รักเดียวใจเดียว รักนวลสงวนตัว ไมชิงสุกกอนหาม 
(มีคูครองเม่ือถึงเวลาอันควร)  
  6.  สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน  
   6.1  สมาชิกในครอบครัวชวยเหลือกันทํางานบาน  
   6.2  มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในครอบครัว 
   6.3  มีการปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัว เม่ือมีปญหา 
   6.4  เผื่อแผนํ้าใจไมตรีใหกับสมาชิกในครอบครัว  
   6.5  มีกิจกรรมรื่นเริงสังสรรคและพักผอนภายในครอบครัว  
  7.  ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท  
   7.1  ระมัดระวังในการปองกันอุบัติเหตุภายในบาน เชน ไฟฟา เตาแกส ของมี
คม  จุดเทียนบูชาพระ ไมขีดไฟ  
   7.2  ระมัดระวังในการปองกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เชน ปฏิบัติตามกฎแหง
ความปลอดภัย จากการจราจรทางบก ทางน้ํา ปองกันอันตรายจากโรงฝกงาน หองปฏิบัติการ 
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เขตกอสราง หลีกเลี่ยงการชุมนุมหอมลอมในขณะเกิดอุบัติภัย  
  8.  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และตรวจสุขภาพประจําป  
   8.1  ออกกําลังกายอยางนอย สัปดาหละ 3 ครั้ง  
   8.2  ออกกําลังกายและเลนกีฬาใหเหมาะสมกับสภาพรางกายและวัย  
   8.3  เลนกีฬาหรือออกกําลังกายอยางสนุกสนาน  
   8.4  ตรวจสุขภาพโดยแพทย หรือเจาหนาที่สาธารณสุข อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
  9.  ทําจิตใจใหราเริงอยูเสมอ  
   9.1  พักผอนใหเพียงพอ  
   9.2  เม่ือมีปญหาไมสบายใจ ควรหาทางผอนคลาย โดยการปรึกษาผูใกลชิดที่ 
ไวใจได หรือเขาหาสิ่งบันเทิงใจ เชน เลนกีฬา ฟงเพลง ดูภาพยนตร เปนตน  
   9.3  ทํางานอดิเรกในยามวาง  
   9.4  ชวยเหลือผูอ่ืนที่มีปญหา 
     10.  มีความสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม  
   10.1  ใชทรัพยากรอยางประหยัด  
   10.2  อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม เชน ปา สัตวนํ้า สัตวปา เปนตน  
   10.3  ทิ้งขยะลงในที่รองรับ  
   10.4  หลีกเลี่ยงการใชวัสดุอุปกรณที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม เชน 
พลาสติก สเปรย เปนตน  
   10.5  มีและใชสวมที่ถูกลักษณะ  
   10.6  มีการกําจัดน้ําทิ้งในโรงครัวเรือน และโรงเรียนที่ถูกตอง 

  ขอปฏิบัติและวิธีปฏิบัติของการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ 
  การสรางเสริมสุขภาพดวยสุขบัญญัติแหงชาติ ไดมีการกําหนดไว 10 ขอ สําหรับ      
สุขบัญญัติ แหงชาติขอ 4 วาดวยการกนิอาหารที่สุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และ
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด ซ่ึงมีขอปฏิบัติและวิธปีฏิบัตขิองการบริโภคอาหาร ดังน้ีคือ  
  1.  เลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารอันตราย 
  เลือกซื้ออาหารที่สะอาด ปลอดภัย โดยคํานึงถึงหลัก 3 ป. คือ ประโยชน 
ปลอดภยั ประหยัด (กองสุขศึกษา.  2545 : 41) 
   1.  ประโยชน เลือกซื้อและกินอาหารที่สดใหม มีคุณคาทางโภชนาการที่
ครบถวน เหมาะสมกับความตองการของคนแตละวัย  
   2.  ปลอดภัย เลือกซื้อและกนิอาหารที่มีในทองตลาด ปราศจากการปนเปอน
ของ     เชื้อโรค และสารอนัตราย ผลติจากแหลงที่เชื่อถือได 
   3.  ประหยัด เลือกซื้อและกนิอาหารที่มีในทองถิ่น หาไดงายตามฤดูกาล ราคา
ถูก 
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  อาหารทุกชนิดที่มีคุณคาทางโภชนาการ  เพราะมีสารอาหารตางๆ ที่จําเปนตอ
ความตองการของรางกายประกอบอยู ซ่ึงจะทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ แตถาหากอาหาร
เหลานั้นเกิดการปนเปอนจากเชื้อโรค สารพิษที่เกิดจากสารที่เปนสวนประกอบของอาหารและ
สารเคมีจะทําใหอาหารดอยคุณคา และยังกอใหเกิดโทษตอรางกายได อาหารปนเปอนเกิดได
จากหลายสาเหตุ คือ เชื้อโรค พยาธิ สารเคมี ซ่ึงเกิดตั้งแตขบวนการปลูก เลี้ยงสัตว ใชสารเคมี 
ใชปุย เพ่ือเรงการเจริญเติบโต ปองกันศัตรูพืช การเก็บรักษา การปรุง การประกอบและการแปร
รูปอาหารที่ไดมีการใสสารเคมี เพ่ือการถนอม เพ่ิมรสชาติและสีสัน นอกนั้นยังเกิดจากการสัมผัส
และการกินอาหารที่ขาดสุขลักษณะที่ดี เชน การรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอมอาหารที่
ไมไดมาตรฐาน เม่ือรับประทานอาหารเขาไป จะทําเกิดใหเกิดอันตรายตอรางกายและชีวิต ทํา
ใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร  สวนการกินอาหารที่มีการปนเปอนสารเขาไป จะทําใหมีการ
สะสมไวในรางกาย เม่ือสะสมนานๆจะทําใหเกิดโรคภัยตางๆได 
  ดังนั้น จึงควรเลือกซื้ออาหารจากรานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ ไมมีแมลงวันตอม
อาหารไมตกคางนาน เพราะอาหารที่ทําทิ้งไวนานๆ อาจมีสารปนเปอนของเชื้อโรค เน่ืองจากใน
บรรยากาศมีเชื้อจุลินทรียที่สามารถลงไปในอาหารได  รานอาหารนับเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ผูบริโภค ผูที่ออกไปทํางานนอกบานหรือไปเรียนหนังสือ สวนใหญตองพ่ึงบริการของรานอาหาร
อยางนอยวันละ 1 ม้ือ คือ อาหารมื้อกลางวัน และบางรายอาจรับประทานอาหารตามรานวันละ 
2-3 รานก็ได ดังน้ันนอกจากความอรอยของอาหาร ความพอเหมาะพอควรของราคาและความ
สะอาดของอาหารแลว ถาจะรับประทานอาหารนอกบาน ควรจะเลือกรานอาหาร โดยขั้นแรกดู
ความสะอาดทั้งบริเวณขายอาหาร ผูขายและผูบริการอาหาร ควรจะดูสะอาด ไมอมโรคหรือเปน
โรคที่มองเห็นไดตามตัว เชน เปนแผลหนองที่สัมผัสกับอาหารได หรือมีลักษณะการไอ หรือจาม 
หรือแตงตัวสกปรก ผมรุงรังไมสะอาด นอกจากนั้นควรดูสุขลักษณะของรานดวย เชน สถานที่
ลางอาหารและภาชนะดูสะอาด ไมอยูหนาประตูหองน้ํา หองสวมที่เฉอะแฉะ มีคนเดินเขาออกใช
อยูตลอดเวลา จะเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคได พยายามหลีกเลี่ยงไมกินอาหารตามราน ขางถนน
โดยไมจําเปน เพราะโอกาสที่จะติดโรคและไดรับสารพิษมีมาก (ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต.  2536 : 
46) 
  นอกจากนั้นการที่จะปรุง ประกอบอาหารจะตองเลือกซื้ออาหารที่ถูกวิธี จึงจะได
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และการเลือกอาหารที่ปราศจากเชื้อที่ทําใหเกิดโรค สารเคมีที่
เปนพิษและสารพิษ ยอมทําใหอาหารนั้นมีประโยชนตอรางกาย ดังน้ันผูบริโภคควรรูจักวิธี เลือก
ซ้ือและเลือกบริโภคอาหารแตละประเภท ดังน้ี (ยุวดี กาญจนัษฐิติ; และคนอื่นๆ.  2542 : 1088-
1103) 
  1.  ผักสดและผลไม การเลือกซื้อผักและผลไมตามฤดูกาล จะไดผักสดและผลไม
สดมีคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการสูงที่สุด และราคาถูก เลือกซื้อผักที่มีปลูกและขายใน
ทองถิ่น เพราะจะไดผักที่สดกวาและมีราคาถูกกวาไมตองเสียคาขนสง เลือกผักที่แมลงไมชอบ
กิน เชน ตนหอม ยอดฟกทอง บวบ นํ้าเตา ยอดแค ดอกแค กระถิน ตําลึง เลือกชนิดที่แนน สี
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สดตามธรรมชาติอยูในสภาพใหมสะอาด ไมเห่ียวเฉา ไมมีรองรอยเนาช้ําหรือขึ้นรา ไมมีเศษดิน
หรือคราบสกปรก รวมทั้งคราบสีขาวของวัตถุมีพิษฆาแมลงติดอยู หรือเลือกซื้อผักสดอนามัย 
(ผักกางมุง) จากแหลงที่เชื่อถือได 
  กอนการบริ โภคผักผลไม  จะตองล างใหสะอาดดวยวิธีที่ ถู กตองและมี         
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดปริมาณวัตถุมีพิษและไขพยาธิตางๆ โดยผักควรลอกเปนสวนๆ ลางให
สะอาดโดยน้ําที่ไหลจากกอกแลวเอามือถูตามบริเวณใบผักประมาณ 2 นาที  หรือลางดวยการ
แชนํ้าสะอาดแลวใชมือถูตามบริเวณใบผักประมาณ 15 นาที การปอกเปลือกหรือลอกชั้นนอก
ของผักออก ถาลอกใบออก 4-5 ชิ้นจะปลอดภัยมากกวา เพราะชั้นนอกจะมีสารพิษตกคาง
มากกวาชั้นใน สวนผลไมควรปอกเปลือกทุกครั้งกอนรับประทาน สําหรับผลไมที่ตองกินทั้ง
เปลือกควรลางดวยวิธีการแชในน้ําสะอาดนานประมาณ 15 นาที การปรุงผักควรใหสุกโดยใชไฟ
แรงระยะเวลาสั้นในขณะการลวกผักหรือตมในเวลาสั้น ทั้งน้ีเพ่ือเปนการรักษาคุณคาอาหาร และ
ลดปริมาณสารพิษฆาแมลงที่อาจตกคางการเก็บผักผลไมที่ลางทําความสะอาด ควรเก็บไวใน
ตูเย็นที่อุณหภูมิ 7-10 องศาเซลเซียส 
  2.  เน้ือสัตว เลือกซื้อเน้ือสัตวใหเหมาะสมกับชนิดของอาหารและวิธีหุงตม เชน 
ถาจะทําเนื้อยางก็ควรจะใชเน้ือสัน จะทําเนื้อเปอยก็ควรจะใชสวนที่เหนียวมีเอ็น หรือพังผืดได
เลือกซื้อเน้ือที่มีสีชมพูแดง เน้ือละเอียด มีความแนนตัวดี ลองใชน้ิวจ้ิมดูถาเนื้อแนนดีจะไมบุม 
ไมมีกลิ่นเหม็นเปร้ียว หรือเปนเมือกลื่น ไมมีเม็ดสาคู ควรเปนเนื้อสัตวที่ไดผานการตรวจจาก
สัตวแพทย และยอมใหออกจําหนายได เน้ือสัตวที่จะนํามาบริโภคจะตองทําใหสุกเสียกอนและ
อยาใหมีแมลงไตตอมเพราะจะทําใหเกิดโรคติดเชื้อหรือโรคพยาธิได หลีกเลี่ยงการบริโภคแหนม 
ไสกรอก กุนเชียงที่มีการผสมสี ลูกชิ้นที่จะบริโภคจะตองไมมีความกรุบกรอบมากเกินไป
เน่ืองจากอาจมีสารบอแรกซผสมอยู 
  3.  ปลา กุง หอย การเลือกซื้อตองเลือกใหไดของสด ไมเนาเสีย ไมมีกลิ่น ปลาที่
สดจะมีเหงือกสีแดงสด ครีบของเหงือกปดสนิทตาเม็ดโตเต็มไมลึกโบ เนื้อตาจะตองแนนไมหลุด
ออกจากกันงาย ถาเปนปลามีเกล็ด เกล็ดเรียบจะติดแนนกับหนังและเปนมัน มีเมือกใสหุม
ตัวบางๆ เน้ือปลาจะแนนไมเปนรอยบุมอยูนาน 
   กุงสด สวนหัวและตัวกุงควรติดกันแนน สีของกุงควรเปนสีใสตามลักษณะของ
กุงชนิดนั้นๆ ครีบหางจะไมเปนสีชมพู ยกเวนกุงบางชนิด ตัวกุงจะมีเน้ือแนนไมเละ ไมมีกลิ่น
เหม็นคลายกลิ่นแอมโมเนีย 
   หอยสดจะไมมีกลิ่นเหม็นเนา ฝาปดสนิท เปลือกไมมีเมือกและสกปรก
จนเกินไป  ควรนํามาแชนํ้าใหหอยคายสิ่งสกปรกออกจากตัวใหหมด เน่ืองจากอาหารประเภทนี้
ทําใหเกิดโรคพยาธิชนิดตางๆ ในผูบริโภคที่นิยมอาหารสุกๆ ดิบๆ ดังนั้นกอนบริโภคควรทําให
อาหารสุกเสียกอน 
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  4.  สัตวปก (เปด ไก หาน) เน้ือสัตวประเภทนี้ตองสด การเลือกซื้อตองเลือกที่ไมมี
กลิ่นเหม็นหืน ไมมีสีดําหรือสีคล้ําใตปก ใตขา ลําคอ กนและสวนปลายสุดของปก ตองปรุงใหสุก
กอนบริโภค 
  5.  ไขเปด ไขไก ไขที่ดีเม่ือนํามาสองกับไฟดู ภายในเนื้อไขจะตองไมมีจุดเปนสี
ดําๆ หรือมีฟองอากาศขนาดใหญอยูภายใน ถานํามาลอยน้ํา ไขสดจะจมน้ํา ถาลอยน้ําหรือตั้ง
เอียงๆ ในน้ําแสดงวาเปนไขเกา ตอกไขลงในจานถาเปนไขสด ไขแดงจะนูนเปนกอนไมแบน 
การเลือกควรเลือกไขที่มีเปลือกเรียบสะอาด ไมมีสิ่งสกปรกติดมากนัก ไมมีรอยแตก รอยราว 
หรือบุบ ถาเปลือกบุบเชื้อโรคจะเขาไปทําใหเสียเร็ว จะมีกลิ่นเหม็น 
  6.  อาหารแหง ปลาแหง กุงแหง เน้ือแหง จะตองไมมีกลิ่นเหม็นหืน ไมมีรา ไมมีสี 
ไมทาหรือฉีดยาฆาแมลง ไมใสผงเปอยหรือผงกรอบ รวมทั้งบอแรกซและดินประสิว ไมมีสารกัน
บูดหรือสารเจือปนอื่นใดที่กระทรวงสาธารณสุขมิไดอนุญาตใหใชผสมอาหาร การเลือกจะตอง
เลือกอาหารที่สะอาดไมเสียและจะตองอยูในสภาพที่ดี สวนที่ถั่วลิสง หอม กระเทียมและพริกถา
พบวามีเชื้อราไมควรเลือกซื้อมาบริโภค เพราะมีราบางชนิดเปนพิษและอันตรายตอมนุษย เชน 
แอสเปอรจิลลัสฟลาวัส (Aspergillus flavus) ใหสารพิษชื่ออะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ซ่ึงทน
ความรอนไดสูงและความรอนไมสามารถทําลายความเปนพิษได  สารพิษดังกลาวเปนสาเหตุ
ของมะเร็งตับ 
  7.  อาหารหมักดอง ปจจุบันมีอาหารหมักดองมากมายหลายชนิด สวนมากทําจาก
ผักและผลไม เปนอาหารที่นิยมบริโภคกันมากแตมีคุณคาทางโภชนาการต่ํา ในกระบวนการ
หมักดองผูผลิตมักจะใสสารเจือปนลงไปดวย เพ่ือประโยชนทางการคา เชน ใสสารบอแรกซทํา
ใหอาหารกรุบกรอบ ใสสีใหดูนาบริโภค ใสขัณฑสกรเพื่อใหรสหวาน เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนเปน
อันตรายตอผูบริโภคไดทั้งสิ้น สําหรับอาหารหมักดองประเภทปลารา ปลาเจา กะป บูด เปนตน 
กอนซื้อจะตองแนใจวาผูผลิตจําหนายมิไดใสยาฆาแมลง พน หรือทา เพ่ือปองกันแมลงรบกวน 
ถาจะนํามาบริโภคควรทําใหสุกเสียกอน 
  8.  อาหารกระปอง การเลือกอาหารกระปอง ลักษณะภายนอกของกระปองตองอยู
ในสภาพดี  ตองเรียบทั้งฝาและกน ไมโปงนูน ไมมีรูร่ัว หรือเปนสนิมโดยเฉพาะที่รอบตะเข็บ
กระปองไมบุบบูบี้ ฉลากของอาหารกระปอง ตองระบุขอความภาษาไทยที่อานไดชัดเจน เชน 
บอกชื่อทางการคา ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต เครื่องหมายและเลขทะเบียนตํารับอาหาร วัน
เดือนปที่ผลิต  หรือวันเดือนปที่หมดอายุ ชนิดและปริมาณของสารตางๆ ที่ใชในอาหาร ลักษณะ
ภายในกระปองที่ดี   ขณะที่เปดควรมีลมดูดเขาไปในกระปองแทนที่จะมีลมดันออกมา อาหารที่
บรรจุภายในควรมีสี  กลิ่นและรส ตามลักษณะธรรมชาติของอาหารชนิดนั้นที่ผานความรอน แต
ลักษณะตองไมเปลี่ยนไปจนอยูในสภาพที่เสื่อมคุณภาพ ถาเปนอาหารมีนํ้า นํ้าไมควรขุนกวาที่
จะเปน กลิ่นไมควรผิดธรรมชาติ สีอาจซีดไปบางแตไมควรดําทั่วกระปอง ผิวดานในกระปองควร
เรียบ ไมมีรอยเสนหรือรอยดางซึ่งแสดงวามีการกัดกรอน อาหารที่มีความเปนกรดสูง เชน 
ผักกาดกระปอง ควรเปนกระปองที่มีแลคเกอรเคลือบดานใน การปรุงอาหารจะตองนําไปอุนใน
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ภาชนะหุงตม หามอุนอาหารทั้งกระปองเพราะอาจทําใหสารเคลือบภายในละลายปนลงใน
อาหาร อาหารกระปองที่เปดแลวควรใสภาชนะอ่ืน เชน ภาชนะแกว มีฝา แลวเก็บไวในตูเย็น ไม
ควรเก็บอาหารกระปองไวนาน 
  9.  อาหารปรุงสําเร็จรูป อาหารประเภทนี ้ไดแก ขาวแกง ขนมจีน กับขาวสําเร็จ  
อาหารปนโต รวมทั้งอาหารที่ปรุงเสร็จ พรอมที่จะจําหนายใหแกลูกคา เปนตน อาหารประเภทนี้
จะสกปรกไดงายโดยเกิดจากผูปรุง ผูจําหนาย การวางขาย ภาชนะบรรจุ แมลง และสัตว รวมทั้ง
ฝุนละอองและเชื้อโรคจากอากาศ และพบวาผูผลตินิยมใสผงชูรส ใสส ีสารกันบูดและสิ่งเจือปน  
ผูบริโภคควรตระหนักถึงอันตรายที่จะเกดิขึ้น จึงตองเลือกซื้อและบริโภคที่ถูกตองเหมาะสม 
  10.  ขนมและเครื่องด่ืม ขนมและของหวานที่ขายตามทองตลาดสวนใหญจะมีสีสัน 
นํ้าหวานชนิดตางๆ ใสสารกนับูดมากเกินไป ดังน้ัน การบริโภคขนมหรือของหวานจึงอาจทําให
เกิดพิษภัยได พิษภัยน้ีอาจเกิดจากสีที่ใชผสมในขนม หรือของหวานเปนสีเยอรมันหรือสียอมผา 
ดังน้ันการบริโภคอาหารประเภทนี้จึงตองระมัดระวัง อยาบริโภคขนมหรือของหวานที่มีสี ซ่ึงไม
แนใจวาเปนสทีี่เกิดจากสีทีผ่สมอาหาร ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคขนมที่ใสสารกันบูด สวนน้ําดื่ม
และน้ําแข็งจะตองสะอาดปราศจากเชื้อโรคสารพิษ และไดมาตรฐานน้าํสะอาด ผูบริโภคไมควร
ซ้ือนํ้าบรรจุหรือบรรจุถังที่ผลิตจากแหลงที่มิไดจดทะเบียนการคา และไมไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุขใหผลติจําหนาย ถาน้ําดื่มที่ไดน้ันไมแนใจวาจะสะอาดควรนํามาตมกอนด่ืม 
สําหรับนํ้าแขง็ที่จะบริโภคตองไดจากโรงงานที่ผลิตน้าํแข็งที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีการขนสง
และการจัดจําหนายถูกสุขลกัษณะ 
  11.  นม และผลิตภัณฑนม เปนแหลงโปรตีนที่สําคัญ แหลงไขมัน พลังงาน
แคลเซียมและฟอสฟอรัส จะชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง สําหรับเด็กและวยัรุนควรดื่มนมวันละ 
2-3 แกว  สวนผูที่มีอายุเกิน 35 ป หรือผูที่ตองระวังนํ้าหนักและปรมิาณไขมันในเลือด ควรเลือก
ด่ืมนมที่มีไขมันต่ําอยางนอยวันละ 1 แกว ไมซ้ือนมสดหมดอายุ หรือที่เสียแลวมาบริโภค นมสด
พาสเจอรไรสควรบริโภคภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผลติ 
  12.  อาหารใสสี ปจจุบันมีการใชสีลงผสมในอาหารเปนจํานวนมาก การเลือกควร
เลือกอาหารไมใสสีหรือใชสจีากธรรมชาต ิเพราะเปนสทีี่ปลอดภัยในการใชผสมอาหารมากที่สุด
สามารถใชจํานวนเทาไหรกไ็ด และใชติดตอกันเปนเวลานานโดยไมเกิดพิษภัย สีจากธรรมชาติ
จะใหสีตางๆ ดังน้ี สีเขียวจากใบเตยหอม พริกเขียว ใบยานาง คะนา สีเหลืองจากขมิ้นออย
ขม้ินชัน ลูกตาลยี  ไขแดง ฟกทอง เมล็ดคําแสด ดอกคําฝอย ดอกโสน สีแดงจากคร่ัง กระเจ๊ียบ 
มะเขือเทศ มะละกอ  พริกแดง ถั่วแดง ขางแดง สีนํ้าเงินจากดอกอัญชัน สีดําจากกาบมะพราว
เผา ถั่วดํา ดอกดิน และสีนํ้าตาลจากน้ําตาลเคี่ยวไหม หากการใชสีธรรมชาติไมสามารถจะทําได
จริงๆ แลว การใชสีสังเคราะหสําหรับผสมอาหารก็อาจใชแทนได แตตองใชในปริมาณนอยที่สุด 
โดยมีหลักพิจารณาเลือกซื้อสีสังเคราะหสําหรับผสมอาหารดังน้ี 
   12.1  คําวา “สผีสมอาหาร”        
   12.2  ชื่อสามัญของสี 
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   12.3  เลขทะเบียนตํารับอาหาร 
   12.4  ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต 
   12.5  ปริมาณสุทธิเปนระบบเมตริก 
   12.6  ถาเปนชนิดผงควรมีวิธีใชกํากับ 
  การใชสีผสมอาหารถาเปนสีธรรมชาติสามารถใชปริมาณเทาใดก็ได แตถาเปนสี
สังเคราะหสําหรับผสมอาหารตองใชในปริมาณจํากัด หามใชสีสังเคราะหที่มิไดผลิตขึ้นสําหรับ
เปนสีผสมอาหาร เชน สียอมผา สียอมกระดาษ เพราะจะทําใหเกิดอันตรายจากสารเคมีที่เปนสี 
เชน ทําใหเกิดเนื้องอกหรือมะเร็ง  
  13.  เครื่องปรุงรส เครื่องปรุงรสอาหาร ไดแก สิ่งที่ใชในกระบวนการปรุงอาหารให
มีรูปแบบ กลิ่นสี ใหชวนรับประทาน ไดแก นํ้าปลา นํ้าสมสายชู ผงชูรส เปนตน การเลือกตอง
สังเกตภาชนะบรรจุตองสะอาด ฝาจุกควรปดสนิท ถาเปนกระปองจะตองไมบุบบวม ไมร่ัว ไมซึม 
มีฉลากอาหาร เลขทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อและที่ตั้งผูผลิต ปริมาณอาหารเปนระบบเมตริก 
สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนัก แสดงเดือนปที่ผลิต แสดงขอความ “ใชวัตถุกันเสีย” 
ถามีการใช และขอความ “ใชวัตถุปรุงแตงอาหาร” ในกรณีใชโมโนโซเดียมกลูตาเมต สภาพของ
อาหาร นํ้าปลาหรือนํ้าสมสายชูตองสะอาด ไมมีตะกอน มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันหรือมีลักษณะ
ตามที่กําหนด สําหรับเครื่องปรุงรส เชน นํ้าปลาที่ดีจะมีสีใส สีนํ้าตาลปนแดงตามธรรมชาติ สวน
ผงชูรสจะตองมีฉลากพิมพระบุชนิดของผงชูรสเปน “ผงชูรสแท”  หรือ “ผงชูรสผสม” ซ่ึงตองระบุ
ชนิดและปริมาณของสวนผสมที่มีอยูเปนรอยละของน้ําหนัก มีเลขทะเบียนอาหาร นํ้าหนักสุทธิ 
ลักษณะเปนเกล็ด ผงชูรสตองเปนรูปกระดูกหรือกระบอง ขาวใส ไมมีความวาว ชิมดูรสคลาย
เน้ือตมเปอย 
  ดังน้ัน การที่เด็กวัยเรียนจะเปนผูที่มีพลานามัยสมบูรณแข็งแรงไดน้ัน จะตองซ้ือ
อาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารอันตรายกอน จึงจะทําใหไดรับประทานอาหารที่มีประโยชน
และมีคุณคา เพ่ือนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีตอไป 
  2.  กินอาหารที่มีการเตรียม การประกอบอาหาร และใสภาชนะที่สะอาด 
  การเตรียมอาหาร หมายถึง วิธีการตางๆ ที่ทําใหอาหารพรอมที่จะบริโภคได เชน 
การปอก การหั่น การลาง การแชอาหาร ฯลฯ แตละวิธีก็มีการทําที่แตกตางกันออกไป การปรุง
อาหารใหถูกหลักก็จําเปนตองทําใหถูกวิธี ซ่ึงจะทําใหมีการสูญเสียคุณคาอาหารใหนอยที่สุด 
และรักษารสชาติใหใกลเคียงกับของเดิมมากที่สุด (สิริพันธุ จุลกรังคะ. 2542 : 236-237) 
  1.  การปอก ตัก ควาน ฯลฯ โดยทั่วไปแลวเปลือกของผลไมและเนื้อเยื่อสวนที่ติด
อยูกับเปลือก มักจะมีวิตามินซีสูงกวาเนื้อหรือนํ้าที่อยูภายใน (ยกเวนสับปะรด ไสกลางของ
สับปะรดจะมีวิตามินซีสูงกวาเนื้อ) ซ่ึงสวนพวกนี้เราไมนิยมรับประทานและมักจะปอกทิ้งไป เชน 
เปลือกฟกทอง เปลือกแตงกวา เปลือกฝร่ัง เปนตน เพราะฉะนั้น เพ่ือเปนการรักษาคุณคาของ
อาหารใหเสียนอยที่สุด ผักเปลือกบางที่กินไดทั้งเปลือกก็ควรกินทั้งเปลือก เชน แตงกวา แตถา
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จําเปนตองปอกเปลือก ควรปอกใหบางที่สุด ผักบางอยาง เชน แครอท สามารถขูดผิวออกได
ควรใชวิธีน้ีแทน หรือนําไปตมก็สามารถลอกเปลือกออกไดงาย มันฝรั่งก็ควรทําเชนกัน เพราะ
เปนวิธีการสงวนคุณคาของอาหารไดดีกวาปอกแลวตม การปอกเปลือกผักบางชนิด ไม
จําเปนตองปอกเปลือกใหหมดก็รับประทานได เชน บวบเหลี่ยมที่ไมแกเกินไป ปอกเพียงแตเอา
เหลี่ยมออกเทานั้น  หรือฟกทองก็ปอกออกบางสวน  ไมจําเปนตองปอกจนหมด เพ่ือให
สารอาหารคงอยูมากที่สุดในใบผัก ใบที่อยูสวนนอกที่คนชอบเอาออกเวลาเตรียมอาหาร จะเปน
ใบที่มีวิตามินซีและแคโรทีนในปริมาณสูงสุด แคโรทีนมักจะอยูในสวนที่เปนสีมากกวาในสวน
ขาว โดยปกติลําตนและกานมีสารอาหารนอยกวาใบ ใบดานนอกมีปริมาณวิตามินและแรธาตุ
มากกวากานและลําตนซึ่งมีสีออนกวา 
  2.  การลาง เม่ือนําอาหารไปลางหรือแชนํ้า สารอาหารที่ละลายน้ําได เชน วิตามิน
ที่ละลายน้ํายอมจะละลายลงไปอยูในน้ํามากนอยทั้งน้ีขึ้นอยูกับ 
   2.1  อุณหภูมิของน้ํา ถาอุณหภูมิสูงสารอาหารก็จะละลายเร็วขึ้น 
   2.2  ผิวหนาตัดของอาหาร ถาอาหารมีผิวหนาตัดมากเทาใด สารอาหารก็จะ
ละลายออกไปมากขึ้น เพราะฉะนั้น ถาปอกเปลือกผลไมหรือห่ันเปนชิ้นๆ กอนนําไปแชนํ้าหรือ
ลางน้ําจะสูญเสียคุณคาทางโภชนาการมากกวาแช หรือลางทั้งเปลือก 
   2.3  ระยะเวลา ถาแชนํ้านานเทาใด วิตามินที่ละลายในน้ําก็จะสูญเสียมากขึ้น
เทานั้น ดังน้ัน เวลาลางผักและผลไม ควรลางทั้งเปลือก ตน และหัว แลวจึงห่ัน  การซาวขาว ถา
ซาวหลายครั้งจะสูญเสียวิตามินบีหน่ึงมากขึ้น จากการศึกษาพบวาจากการซาวครั้งที่ 1 ถาเปน
ขาวขาวจะทําใหเสียวิตามินบีหน่ึงรอยละ 25 แตถาเปนขาวแดงจะสูญเสียรอยละ 10 แตถาซาว
ขาว 3 ครั้ง จะเสียวิตามินบีหน่ึงมากขึ้นโดย ขาวขาวจะเสียวิตามินบีหน่ึงรอยละ 55 ขาวแดง
สูญเสียรอยละ 20 
  3.  การหั่นผัก จะทําใหนํ้ายอยแอสคอรเบส (Ascorbase) ทําปฏิกิริยากับวิตามินซี
ที่อยูในผักและวิตามินซีที่สูญเสียไป นอกจากนี้แรธาตุตางๆ ที่มีอยูในผักสามารถออกมาตรง
บริเวณที่ห่ัน  ดังน้ัน ควรหั่นผักใหมีขนาดพอเหมาะไมเล็กเกินไปหรือใหญเกินไป เพราะถาผักมี
ขนาดใหญใชเวลาในการทําใหสุกนาน โอกาสที่จะสูญเสียสารอาหารก็มีมากเชนกัน นอกจากนี้
มีดที่ใชห่ันผักควรจะเปนมีดที่คมเพ่ือปองกันเซลลของผักช้ํา ซ่ึงเปนทางหนึ่งที่ทําใหคุณคา
อาหารสูญเสียไดมากขึ้น และถาเปนไปไดควรหั่นผักใหใกลเวลาประกอบอาหารใหมากที่สุด 
สําหรับผักที่เตรียมทําสลัดอยาห่ันใหเปนชิ้นเล็ก เพราะการหั่นชิ้นเล็กมากเทาใดก็จะทําให
นํ้ายอยแอสคอรเบสออกมามาก นอกจากนี้แลวการหั่นเปนชิ้นเล็กจะทําใหมีพ้ืนที่ผิวมาก ซ่ึง
วิตามินซีและวิตามินที่ละลายน้ําตัวอ่ืน ตลอดจนแรธาตุจะสูญเสียไดในระหวางการลางและการ
ตมดวยน้ํา 
  4.  การแชอาหาร อาหารพวกผัก ผลไมบางอยาง เชน มัน เผือก มะมวง นิยมแช
ดวยน้ําปูนใสกอนที่จะนําไปหุงตม เพ่ือใหเน้ืออาหารกรอบขึ้นนั้น เน่ืองจากน้ําปูนใส มีฤทธิ์เปน
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ดาง และวิตามินบีหน่ึงสลายตัวไดงายในสารที่มีฤทธิ์เปนดาง ดังน้ัน ควรหลีกเลี่ยงวิธีการนี้ถาไม
จําเปน 
  ขั้นตอนสุดทายกอนที่จะกินอาหารคือ การปรุงหรือหุงตมอาหาร สวนใหญเปนการ
ใชวิธีทอด ตม น่ึง ปง ยาง หรืออบแลวแตคนชอบ  จากการศึกษาหลายแหงพบวา การตม 
หรือน่ึงจะปลอดภัยที่สุด สวนการทอดและอบนั้น ถาไมรอนจนเกินไปนักก็จะปลอดภัย สําหรับ
การปงหรือยางที่ใชไฟแรงน้ัน พบวา อาหารบางอยางเกิดสารอันตรายขึ้น เชน พวกเนื้อสัตวที่
ยางจนไหมเกรียมมักจะเกิดสารกอกลายพันธุหรือสารกอมะเร็งบางอยางขึ้นได เนื่องจากสารที่
เกิดจากการเผาไหมของกรดอะมิโนบางอยางหรือการเกิดไนโตรซามีนบางชนิดจากสาร amines 
ในเน้ือสัตว และไนโตรเจนออกไซดที่เกิดจากไนโตรเจนในอากาศ ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเม่ือ
ถูกความรอนสูง หรือสาร PAH (Polynuclear aromatic hydrocarbon) ที่เกิดจากน้ํามันจากสัตว
หยดลงไปถูกไฟแลวเกิดการเผาไหมเปน PAH ขึ้น สารเหลานี้พบวา อาจกอใหเกิดการกลาย
พันธุในการทดลองและเปนสารกอมะเร็งในสัตวทดลองไดดวย ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการปรุง
อาหารชนิดอบ ปง ยาง ที่ใชไฟแรงมากๆ บุคคลที่ทําหนาที่ประกอบอาหารหรือผูประกอบ
อาหารจะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตนอยางถูกตอง ทั้งในเรื่องสุขวิทยาสวน
บุคคล และสุขนิสัยที่ดีในการปรุงและประกอบอาหาร  โดยยึดหลักที่วาจะตองไมใหมีการ
ปนเปอนในทุกขั้นตอนของการปรุงและประกอบอาหาร  นอกจากนี้ ผูประกอบอาหารควรมี
รางกายสมบูรณแข็งแรง ไมควรเปนโรคผิวหนัง หิด กลากเกลื้อน  วัณโรค หวัด ทองรวง ฯลฯ 
หากผูประกอบอาหารปวยควรงดปรุงอาหารทันที เพราะโรคติดตอเหลานี้อาจติดตอไปยัง
ผูบริโภคได นอกจากนี้ ภาชนะที่ใสอาหารจะตองเลือกภาชนะที่สะอาดและถูกตองเหมาะสมกับ
อาหารแตละชนิด เพราะภาชนะบางชนิดอาจทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได เม่ือมีการนํา
ภาชนะมาใสอาหาร สวนการลาง การเก็บและการใชอยางถูกวิธี ก็จะชวยใหเกิดความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหารได ภาชนะที่อาจทําใหมีการปนเปอน เชน ภาชนะพลาสติกบางชนิดเปน
พลาสติกที่ไมทนความรอน เม่ือใสอาหารที่รอนๆ ความรอนจะทําใหสีละลายปนออกมาใน
อาหาร สีซ่ึงมีสวนประกอบของโลหะหนัก เชน ปรอท ตะกั่ว สารหนู แคดเมี่ยม ฯลฯ จะเขาสู
รางกายถาใชภาชนะที่ไมมีคุณภาพใสอาหารกินเปนประจํา สารโลหะหนักเหลานั้น จะสะสมอยู
ในรางกาย จนเปนสาเหตุของความผิดปกติของระบบตางๆ ในรางกาย และอาจทําใหเกิดมะเร็ง
ได ดังน้ัน การเลือกภาชนะพลาสติกควรเลือกชนิดใสไมมีสีหรือสีออน และเปนพลาสติกใหม 
เชน ถุงรอน ถุงเย็น  ถาตองการใชกับอาหารหลายๆ ครั้ง ควรเลือกใชพลาสติกชนิดหนา และ
ควรใชกับอาหารแหงหรือที่มีฤทธิ์เปนกลางและไมรอนเทานั้น ภาชนะที่ทําจากวัสดุอ่ืนที่จะตอง 
ระวังในเรื่องความปลอดภัย เชน ภาชนะที่เปนพวกเซรามิกชนิดตางๆ ภาชนะพวกโลหะเคลือบ
ควรเลือกใชชนิดขาวลวน หรือไมตกแตงสี หรือสังเกตจากการใชภาชนะกระเบื้องเคลือบ หรือ
โลหะเคลือบที่มีสีหลุดลอกใหเลิกใช  เพราะสารโลหะหนักอาจจะละลายปนอาหาร ภาชนะที่ใช
บรรจุอาหารอีกชนิดหนึ่งคือ ถุงกระดาษ โดยเฉพาะถุงกระดาษที่ทําจากกระดาษหนังสือพิมพ 
ถุงประเภทนี้ไมเหมาะที่จะนํามาใสอาหารอยางยิ่ง ถาเปนอาหารที่มีไขมัน เชน ปาทองโก กลวย
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ทอด จะยิ่งมีอันตรายมาก เน่ืองจากในหมึกพิมพบนกระดาษหนังสือพิมพมีสารโลหะที่เปน
อันตรายตอรางกาย ไดแก สารหนูและสารตะกั่ว สารเหลานี้จะละลายไขมันเขาไปปนเปอนอยูใน
อาหารได (กองสุขาภิบาลอาหาร. 2541: 5-142) 
  ดังน้ัน เด็กวัยเรียนจึงควรเลือกกินอาหารที่มีการเตรียม การประกอบอาหารและใส
ภาชนะที่สะอาดเทานั้น จึงจะปลอดภัยจากโรคตาง ๆ  
  3.  กินอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ  
  อาหารที่ปรุงสุกจะปราศจากเชื้อโรคที่กอใหเกิดโทษตอรางกาย อาหารที่เก็บไวที่
อุณหภูมิหองนานๆ โดยไมมีการอุนอาหารหรือการเก็บรักษาที่ถูกตอง เชื้อโรคในอาหารจะเริ่ม
แพรขยาย ทําใหอาหารนั้นมีความเสี่ยงที่จะบริโภค เกิดการปนเปอนเชื้อโรคทําใหเกิดโรคระบบ
ทางเดินอาหาร เชน บิด ไทฟอยด ทองรวง เปนตน การกินอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะ
เน้ือสัตว เชน เปด  ไก หมู วัว ควาย มักมีการปนเปอนเชื้อโรคตางๆ เปนจํานวนมาก ดังน้ัน จึง
ตองปรุงใหสุกจนม่ันใจไดวาอาหารปลอดภัยจากเชื้อโรคและพยาธิตางๆ เชน เชื้อแอนแทรกซ 
พยาธิตัวจ๊ีด พยาธิใบไม   ในตับ พยาธิตัวตืด เปนตน ฉะน้ันกอนการกินอาหาร โดยเฉพาะ
เน้ือสัตว จะตองปรุงหรือทําใหทุกสวนของอาหารไดรับความรอนอยางนอย 70 องศาเซลเซียส 
เพราะเนื้อสัตวที่ผานการฆาเชื้อโรคดวยความรอน จะทําลายเชื้อโรคและพยาธิ ที่อาจปนเปอน
มากับอาหารได การกินอาหารนั้นควรกินอาหารในขณะที่ยังรอนอยู (อรนุช ขันทะวงศ.  2544 : 
38) 
               ดังน้ันเพ่ือใหมีสุขภาพที่ดี  เด็กวัยเรียนจึงควรกินอาหารที่ปลอดภัยจากเชื้อโรคและ
พยาธิ โดยการกินอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ เสมอ 
  4.  ไมกินอาหารที่ใสสี มีสารอันตราย เชน สียอมผา ยากันบูด ผงชูรส  
บอแรกซ ยาฆาแมลง ฟอรมาลิน ฯลฯ 
  ผูบริโภคควรหลีกเลี่ยงอาหารใสสีฉูดฉาด ซ่ึงอาหารใสสีดูมีสีสันนารับประทานแต
ปจจุบันการใสสีผสมอาหารลงในอาหาร มักใสกันอยางพร่ําเพร่ือ เพ่ือปดบังของบกพรองของ
อาหาร ฉะนั้นเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดชนิดของอาหารที่
จํากัดการใชสีไว 3 ประเภท ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2525) ดังน้ี 
(กองสุขศึกษา.  2541: 26-27 ) 
  1.  อาหารที่หามใชสีผสมอาหารทุกชนิด ไมวาจะเปนสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห
ผสมอาหาร คือ อาหารทารก นมดัดแปลงสําหรับทารก อาหารเสริมสําหรับเด็ก เน้ือสัตวทุกชนิด
ที่ปรุงแตงและทําใหเค็มหรือหวาน เน้ือสัตวทุกชนิดที่ปรุงแตงรมควันทําใหแหง ผลไมสด ผลไม
ดอง แหนม  กุนเชียง ไสกรอก ลูกชิ้น หมูยอ ทอดมัน ขาวเกรียบ กะป และเนื้อสัตวทุกชนิด
ยกเวนไก 
  2.  อาหารที่ใชไดเฉพาะสีจากขมิ้นหรือผงกระหรี่มี 1 ชนิด เน้ือไกสด 
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  3.  อาหารที่หามใชสีผสมอาหารทุกชนิด ยกเวนสีที่ไดจากธรรมชาติมี 3 อยาง คือ 
เน้ือสัตวที่ยางอบหรือทอด เสนบะหม่ี แผนเกี้ยว หม่ีซ่ัว สปาเกตตี มักกะโรนีและน้ําพริกแกง 
สําหรับสารอันตรายที่มักพบกันบอยในอาหาร ซ่ึงผูผลิตและผูประกอบการบางราย มักจะใชผสม
ลงไปในอาหาร ไดแก สารบอแรกซ สารกันบูด ดินประสิว แซ็กคาริน โซดาซักผา ฟอรมาลิน 
ไตรคลอรฟอน (ดิพเทอเร็ก) อันตรายที่ผูบริโภคไดรับจากสารเหลานี้เขาสูรางกายเกินขนาด 
ไดแก อาเจียน เบื่ออาหาร ทองรวง ผื่นคันทางผิวหนัง ปวดทอง ตัวเหลือง ความดันโลหิตต่ํา 
กระเพาะลําไสเปนแผลมีเลือดออก 
  ในปจจุบันมีการใชสีผสมลงไปในอาหารเพื่อใหนากิน แตสีที่ใสในอาหารนั้นจะมีทั้ง
สีที่มีความปลอดภัยในการบริโภค และสีที่ใหโทษตอรางกายไดรับสารนั้นนานๆ และบอยๆ จะ
ทําใหเกิดผลเสียตอระบบตางๆ ของรางกาย และอาจกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ เชน สียอมผาที่ปน
อยูในอาหาร เม่ือกินในปริมาณที่มากหรือบอยครั้ง จะทําใหเกิดอาการทองอืด ทองเฟอและ
ขัดขวางการดูดซึมอาหาร นํ้าหนักลด ออนเพลีย อาจมีอาการของตับและไตอักเสบ ซ่ึงจะเปน
ของโรคมะเร็งในอนาคตได อันตรายที่เกิดขึ้นจากสารอื่นๆ ที่เปนสวนผสมของสียอมผา ไดแก 
โลหะหนัก ปรอท   สารหนู ตะกั่ว แคดเมี่ยม โครเมี่ยม ฯลฯ เพ่ือใหสีติดทนงายและคงทน สาร
เหลานี้จะมีอันตรายหรือพิษมากกวาสีผสมอาหารหลายเทา เชน พิษจากตะกั่ว ในระยะแรกทํา
ใหรางกายออนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดศีรษะและโลหิตจาง อาการตอมาคือเปนอัมพาตตามแขน
ขา สมองไมปกติ ชักกระตุก เพอคลั่งและหมดสติได พิษของสารหนูจะมีอันตรายตอประสาท
สวนกลาง ระบบทางเดินอาหาร ทําใหตับอักเสบและมีอันตรายตอวงจรโลหิตที่ไปเลี้ยงหัวใจ ทํา
ใหหัวใจวาย และพิษเนื่องจากโครเมี่ยมเม่ือกินอาหารที่มีโครเมี่ยมปนอยูจะเกิดพิษเฉียบพลัน 
ทําใหวิงเวียนศีรษะ กระหายน้ําอยางรุนแรง ปวดทองอยางรุนแรง อาเจียน หมดสติและเสียชีวิต
เน่ืองจากปสสาวะเปนพิษ (กองสุขาภิบาลอาหาร. 2541 : 98) 
  สารกันเสีย มีทั้งกันบูดและกันหืน การใชจะตองใชตามกําหนด เชน สารกันบูด ซ่ึง
มีเชื้อแบคทีเรีย ไดแก กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก ตามกําหนดนั้นจะตองใชไม
เกิน 1,000 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม สวนสารปองกันเชื้อรา ไดแก กรดซอรบิคหรือกรด
ของเกลือซอรบิค อนุญาติใหใชไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัมเชนกัน ถาใชภายใน
กําหนดนี้จะปลอดภัยไมมีอันตราย ปญหาที่เกิดขึ้นคือ มีการใชสารเคมีอ่ืนที่ไมอนุญาตใหใชใน
อาหาร ไดแก กรดซาลิซิลิก ซ่ึงเปนสารที่มีอันตรายมาก อาจกัดกระเพาะอาหารของคนที่กินเขา
ไปจนเปนแผลอันตรายได มีสารเคมีอีกประเภทหนึ่งที่ใชกันแพรหลาย คือสารไนเตรท และสาร
ไนไตรท ทั้งสองชนิดนี้ใชในจุดประสงคสองอยางดวยกันคือ ประการแรกใชเปนสารกันเสีย
ปองกันเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว ไดแก เชื้อ Clostridium botulinum ซ่ึงเปนเชื้อโรคอันตรายสาม
รถสรางสารพิษ Botulin หรือ Botulinum toxin ได เม่ือเจริญเติบโตในอาหารที่เก็บในภาชนะปด
สนิทไมมีอากาศผานเขาออก แตสารไนเตรทกับไนไตรทน้ันมีอันตรายพอสมควร จึงกําหนดให
ใชในปริมาณคอนขางนอย ไนเตรทนั้นใหใชไดไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอเน้ือสัตว 1 กิโลกรัมและ
ไนไตรทใหใชไดไมเกิน 125 มิลลิกรัมตอเน้ือสัตว 1 กิโลกรัม นอกจากนั้น สารทั้ง 2 ชนิดนี้ ยัง



 26 

สามรถทําใหสีของเนื้อสัตวดูแดงอยูตลอดเวลา จึงนิยมใชกันอยางแพรหลาย ปญหาที่เกิดขึ้นคือ
มีการใชกันมากเกินไป เชน ในเนื้อเค็ม เน้ือสวรรค ไตปลา อันตรายของสารไนเตรทนั้นมีไมมาก
นัก ถากินเขาไปจํานวนมากอาจทําใหทองรวงอยางรุนแรงได สําหรับไนไตรทน้ันมีพิษรุนแรง
สามารถจะจับกับ Haemoglobin แลวทําใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถขนถายออกซิเจนได
ตามปกติ ทําใหรางกายและสมองขาดออกซิเจนรุนแรงได ถากินมากๆ อาจหายใจไมออก ตัว
เขียวและตาย (ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต.  2536 : 39-40) 
  ผงชูรส ปจจุบันเปนที่นิยมของพอบาน แมบาน คนปรุงอาหารตามรานคาที่ใชปรุง
แตงอาหารใหมีรสชาติ ถากินผงชูรสเกินวันละ 120 มิลลิกรัม จะทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย 
  ดังนั้น เพ่ือใหเด็กวัยเรียนไดมีการเจริญเติบโต เปนผูใหญที่มีคุณภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง ควรระมัดระวังในการกินอาหาร ไมกินอาหารที่ใสสีและมีสารอันตรายตางๆ ที่
จะทําใหเกิดอาการผิดปกติ และเปนการทําลายสุขภาพ 
  5.  กินอาหารใหเปนเวลา 
  การกินอาหารใหเปนเวลาถือวามีความสําคัญมาก เพราะเมื่อถึงเวลากินน้ํายอยซ่ึง
มีฤทธิ์เปนกรดออนๆ จะไหลซึมออกมาคอยยอยอาหาร ถาไมกินเม่ือถึงเวลา นํ้ายอยที่ออกมาก็
จะกัดผนังของกระเพาะอาหาร นานๆ เขากลายเปนแผลในกระเพาะอาหารได สําหรับการกินจุบ
กินจิบไมเปนเวลานั้น จะทําใหกระเพาะอาหารและลําไสไมมีเวลาพักผอนและตองทํางานผิด
เวลาอีกดวย จึงอาจทําใหระบบยอยอาหารผิดปกติไดงาย 
  หลักการกินอาหาร ควรแบงการกินอาหารเปน 3 ม้ือ และใหครบทุกหมู อาหาร
ระหวางมื้อน้ันไมจําเปนตอรางกาย มักจะเกินความตองการของรากาย ควรใหความสําคัญกับ
อาหารมื้อเชา เพราะตอนเชาเปนเวลาที่ สมองปลอดโปรงจากการพักผอน ทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากกวาเวลาบาย ดังน้ัน จึงจําเปนตองใหอาหารเพื่อเพ่ิมพลังแกรางกาย กินให
พอเหมาะ กินอาหารเบาๆ ยอยงาย ควรกินผลไมในตอนเชาดวย ม้ือกลางวันควรกินแคพออ่ิม
หรือเกือบอ่ิม อยาใหแนนทอง มิฉะน้ันจะงวงนอน ม้ือเย็นควรกินนอยมากๆ กินอาหารเบาๆ 
ยอยงาย ควรใหกระเพาะและลําไสไดพักผอนเชนเดียวกัน  (เฉก ธนะสิริ. ม.ป.ป.:160) 
  ดังน้ัน เด็กวัยเรียนจึงควรกินอาหารใหเปนเวลา เพ่ือใหรางกายไดรับสารอาหาร
และพลังงานอยางเพียงพอตามความตองการของรางกาย และยังเปนการปองกันโรคที่เกิดจาก
การกินอาหารไมเปนเวลาอีกดวย   
  6.  กินอาหารใหครบ 5 หมูในปริมาณที่พอเหมาะ 
  การกินอาหารของคนไทยมีหลายรูปแบบแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
และการดําเนินวิถีชีวิตที่แตกตางกัน เชน ลักษณะของการประกอบอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
ความเรงรีบในการเดินทาง ความรูในเรื่องการกินอาหาร ทําใหเกิดรูปแบบการกินที่แตกตางกัน
เปนตนวา  กินตามความชอบ กินตามความพอใจ กินตามแฟชั่น กินตามความเคยชิน และ
บางครั้งกินตามความสะดวก ซ่ึงมีผลทําใหเกิดโรคตางๆ มากมาย ทั้งในแงของโรคโภชนาการ
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ขาดและโภชนาการเกิน เชน โรคอวน โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด และโรคขาด
โปรตีนและพลังงาน    เปนตน ดังน้ัน การกินอันจะนําไปสูการกินดีน้ัน ควรเลือกรับประทาน
อาหารหลายชนิดสับเปลี่ยนกันอยูเสมอ ไมควรกินอาหารชนิดเดียวกันซํ้าซากทุกวัน เพราะอาจ
ไดรับสารหนึ่งสารใดมากเกินไป หรืออาจขาดสารบางตัวไดเชนกัน ดังนั้น เราจะตองกินอาหาร
ใหครบ 5 หมูในแตละวันในปริมาณที่พอเหมาะ           
  ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันของทุกคน และเพื่อใหเกิดการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกินอาหารใหถูกตอง ในประเทศไทยมีการแบงอาหารหลักของคนไทยตาม
สารอาหารและลักษณะของอาหารออกเปน 5 หมูดวยกัน โดยรวมอาหารที่มีสารอาหารชนิด
เดียวกัน มาไวในหมูเดียวกันเรียกวา อาหารหลัก 5 หมู ซ่ึงแบงได ดังน้ี (กองสุขศึกษา.  2545 : 
43-45) 
  อาหารหมูที่ 1 นม ไข เน้ือสัตวตางๆ ถั่วเมล็ดแหงและงา เปนแหลงโปรตีนที่ดี
สามารถนําไปเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโต และซอมแซมเนื้อเหยื่อที่เสื่อมใหอยูในสภาพ
ปกติ 
  ในวัยเด็ก จําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับโปรตีน ในปริมาณที่เพียงพอและคุณภาพที่ดี 
  วัยผูใหญ ควรเลือกกินโปรตีนที่สามารถยอยงายและมีไขมันต่ํา เชน เน้ือปลา และ
เพ่ือใหไมเบื่ออาหาร ควรกินสลับกับถั่วเมล็ดแหงบาง ทําใหเกิดความหลากหลายในชนิดอาหาร 
  อาหารหมูที่ 2 ขาว แปง เผือก มัน นํ้าตาล มีสารอาหารคารโบไฮเดรตเปนแหลง
สําคัญที่ใหพลังงาน ขาวกลอง และขาวซอมมือ มีใยอาหาร (ซ่ึงมีประโยชนชวยเพ่ิมนํ้าหนักและ
ปริมาณอุจจาระ) วิตามินและแรธาตุ เพื่อใหรางกายไดประโยชนมากที่สุด ควรกินสลับกับ
ผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชอ่ืนที่ใหพลังงานเชนเดียวกับขาว ไดแก กวยเตี๋ยว ขนมจีน บะหม่ี 
วุนเสนและแปงตางๆ และไมควรกินมากเกินความตองการ เพราะอาหารประเภทนี้จะถูกเปลี่ยน
และเก็บสะสมในรูปของไขมันตามสวนตางๆ ของรางกาย ทําใหเกิดโรคอวน 
  อาหารหมูที่ 3 และ 4 พืชผัก และผลไมตางๆ พืชผักและผลไมเปนแหลงสําคัญ
ของวิตามินและแรธาตุ รวมทั้งสารอื่นๆ ที่จําเปนตอรางกาย ทําใหการทํางานของรางกายเปน
ปกติ เชน ใยอาหารชวยในการขับถายน้ําโคเลสเตอรอล และสารพิษที่กอมะเร็งบางชนิดออก
จากรางกาย พืชผักผลไมที่ไมหวานจัด ใหพลังงานต่ําทําใหไมอวนลดความเสี่ยง ตอการเกิด
โรคมะเร็งและโรคหัวใจ 
  อาหารหมูที่ 5 นํ้ามัน และไขมันจากพืชและสัตว เปนอาหารที่จําเปนตอสุขภาพ 
ใหพลังงาน (2 เทาของสารคารโบไฮเดรต) และความอบอุนแกรางกาย ในเนื้อสัตว หนังสัตว 
นํ้ามันสัตวทุกชนิดพบกรดไขมันอ่ิมตัว ยกเวน ไขมันจากปลาจะมีสัดสวนของกรดไขมันไมอ่ิมตัว
สูง และยังมีกรดไขมันโอเมกา 3 อีพีเอ และดีเอชเอ อยูดวย ซ่ึงมีคุณสมบัติชวยลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคหัวใจขาดเลือด 
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  ในอาหารแตละชนิดจะประกอบดวยสารอาหารตางๆ ในปริมาณที่มากนอยตางกัน 
โดยไมมีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่จะมีสารอาหารตางๆ ครบในปริมาณที่เพียงพอกับความ
ตองการของรางกาย ควรรับประทานอาหารที่สับเปลี่ยนอยูเสมอ อยารับประทานอาหารซ้ําซาก
มาก เพราะถาเกิดอาหารที่ รับประทานซ้ําซากมีสิ่งเปนอันตรายปะปนอยู ก็จะไดรับอยู
ตลอดเวลารางกายไมสามารถจะกําจัดไดทัน 
  ดังนั้น เด็กวัยเรียนเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโต อาหารจึงมีความจําเปนตอรางกาย
ในวันหนึ่งๆ จะตองเลือกกินอาหารใหครบทั้ง 5 หมูในปริมาณที่พอเหมาะ เพ่ือใหไดสารอาหาร
ตางๆ ครบตามความตองการของรางกาย อันจะนําไปสูการกินดีอยูดี มีผลไปสูการมีภาวะ
โภชนาการดี สามารถศึกษาเลาเรียน หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7.  ด่ืมน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว เชน นํ้าประปา นํ้าตม นํ้าฝน นํ้าที่
ผานการกรอง นํ้ากลั่น นํ้าที่ผานกระบวนการผลิตที่ถูกวิธี 
  นํ้าเปนสิ่งจําเปนสําหรับรางกาย เน่ืองจากรางกายตองใชนํ้าอยูตลอดเวลาและน้ํา
ภายในรางกายของคนเราถูกขับถายออกเปนเหงื่อ ปสสาวะ และของเสียอ่ืนๆ ดังน้ัน รางกายจึง
ตองการน้ําเขาไปทดแทน ความตองการน้ําของรางกายขึ้นอยูกับอากาศและสภาวะของรางกาย 
เชน ถาอากาศรอนรางกายจะเสียนํ้าจึงตองการน้ําเขาไปมาก ปกติรางกายตองการน้ําประมาณ
วันละ 2 ลิตร โดยจะไดรับมาพรอมๆ กับอาหาร และไดรับมาจากเครื่องด่ืมหรือนํ้าดื่มโดยตรง 
ตามปกติคนเราตองการน้ําสะอาดในวันหน่ึงๆ เปนปริมาณมากพอสมควร ถาขาดน้ําก็อาจจะ
เปนอันตรายถึงแกความตายไดเร็วกวาขาดสารอาหารชนิดอ่ืน ถาขาดน้ําเพียงรอยละ 10 ของ
นํ้าหนักตัว รางกายจะเริ่มมีความผิดปกติ เชน ผิวหนังแหงและเห่ียว กระหายน้ํามากๆ คอแหง 
ออนเพลีย ไมมีแรง ปสสาวะนอย ถาขาดน้ํามากๆ จะทําใหเกิดตะคริวและอาจหมดสติไปได 
  หลักการเลือกน้ําดื่มเพ่ือการบริโภค (กองสุขศึกษา. 2545:48-49) 
   1.  แหลงนํ้าดิบในหมูบาน ใชวิธีการตมหรือกรองใหสะอาด 
   2.  นํ้าดื่มในภาชนะบรรจุปดสนิท ตองสังเกตลักษณะทางกายภาพ นํ้าตองใส 
สะอาด ไมมีตะกอน บรรจุในขวดที่สะอาด มีฝาปดมิดชิด มีฉลากถูกตอง ระบุชื่อผูผลิต วันเดือน
ป   ที่ผลิตและมีเครื่องหมายรับรอง (อย.) 
   3.  ภาชนะบรรจุนํ้าดื่ม ตองเปนภาชนะที่สะอาดมีฝาปดมิดชิด และมีทางให
นํ้ารินออกทางเดียว เชน คูลเลอร ขวดน้ํา กาน้ํา เปนตน สําหรับตุมนํ้าดื่ม ตองมีฝาปดและมี
ชอน     สแตนเลส หรือกระบวยดามยาวตักน้ําเฉพาะ (หามดื่มจากภาชนะที่ใชตักโดยตรง) 
สําหรับนํ้าดื่มเวลาอยู ไรนา หามบรรจุในถุงพลาสติกที่เคยใสนํ้ามันเครื่อง หรือถังที่เคยใชบรรจุ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพราะอาจจะเปนอันตรายจากสารเคมีตกคาง 
  พฤติกรรมดื่มน้ําที่ถูกสุขลักษณะ 
   1.  มีภาชนะบรรจุนํ้าดื่มเฉพาะ เชน แกวนํ้า ขันน้ํา เปนตน ไมด่ืมนํ้าใน
ภาชนะเดียวกันกับบุคคลอื่น 
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   2.  จับภาชนะบรรจุนํ้าที่ถูกตอง โดยจับแกวนํ้าต่ําลงจากปากแกว อยาใชน้ิว
มือแตะตองปากแกว 
   3.  ลางภาชนะบรรจุนํ้าดื่มใหสะอาด ใหปลอยคว่ําในตะกราหรือตะแกรงสูง
จากพื้นอยางนอย 6 เซนติเมตร ตากแดดใหแหง และเก็บไวในที่สะอาด ไมมีฝุนละอองมา
ปนเปอน 
  ดังน้ัน เด็กวัยเรียนจึงควรดื่มนํ้าที่สะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว เพ่ือขับถายของ
เสียและอวัยวะตางๆ ในรางกายสามารถทํางานไดอยางเปนปกติ 
  8.  หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด และของหมักดอง 
  อาหารรสจัด หมายถึง อาหารเค็มจัด เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด หวานจัด ตางก็มีทั้งคุณ
และโทษตอสุขภาพรางกายของผูบริโภค (กองสุขศึกษา.  2541 : 27-28) 
  อาหารหวานจัด ปจจุบันมีการใชสารใหความหวานแทนน้ําตาลซึ่งเปนการ
สังเคราะหโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตรหลายชนิด แตละชนิดมีคุณสมบัติแตกตางกันไป 
โดยสารบางชนิดกอใหเกิดพิษภัยตอสุขภาพของผูบริโภค เชน เปนสารกอมะเร็งที่กระเพาะ
ปสสาวะหรือเปนโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ ไดแก สารโซเดียมไซคลาเมตและดัลซิน รวมทั้ง
แซ็กคารินซึ่งเปนสารประกอบอินทรียที่ใชเปนวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล มีความหวาน 500 
เทาของน้ําตาลทราย ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขหามใชใสอาหารบางประเภท เชน หามใชใสใน
เครื่องปรุงรส เครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอลบางประเภท นม และผลิตภัณฑนม 
  อาหารเค็มจัด จะมีสวนทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น และความดันโลหิตสูงขึ้นนี้จะ
นําไปสูโรคหัวใจและหัวใจวายในที่สุด วิธีปองกันความดันโลหิตสูง และลดความดันโลหิตสูงวิธี
หน่ึง ก็คือกินเกลือใหนอยลงหรือลดความเค็มของอาหาร โดยปกติแลวรางกายจะไมขาดเกลือ 
จะขาดเกลือก็ตอเม่ือมีการสูญเสียโซเดียมมากกวาปกติ เชน อากาศรอนจัด เหง่ือออกมาก และ
ทองเสียอยางรุนแรง ในกรณีที่เริ่มมีปญหาความดันโลหิตสูง ก็ควรจะลดอาหารรสเค็มจัดลงดวย 
  อาหารเปรี้ยวจัด เชน จําพวกยํา ตมยํา ซ่ึงมีรสเปรี้ยวจากน้ําสมสายชู หากเปน
นํ้าสมสายชูปลอม ยอมมีอันตรายหลายอยาง เชน กอใหเกิดอันตรายตอระบบทางเดินอาหาร 
ตับ กระเพาะ ลําไสเปนแผล อาจทะลุถึงตายได แตถารสเปรี้ยวจากมะนาวมีประโยชน เปนยา
ขับเสมหะ รักษาอาการไอ 
  อาหารเผ็ดจัด อาจทําใหปวดทองและนําไปสูการเปนโรคกระเพาะ 
  ของหมักดอง เชน มะมวงดอง ฝรั่งดอง ไสกรอก ผักกาดเค็ม เปนตน จะทําให
รางกายไดรับสารพิษตางๆ ไดแก สารบอแรกซ สารนี้จะทําใหอาหารนั้นมีความหยุน กรอบ เม่ือ
กินสารนี้ เขาไปในปริมาณที่มาก จะทําใหมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเดิน เจ็บในชองทอง 
ปวดศีรษะ อาจอุจจาระเปนเลือดในบางครั้ง รางกายจะดูดซึมสานบอแรกซเขาไปในเซลลตางๆ 
แลวทําลายเซลลภายในรางกาย ทําใหเซลลไมเจริญเติบโต และบางครั้งอาจทําใหเซลลตายได 
นอกจากนั้นยังพบวาบอแรกซสวนใหญเขาไปสะสมอยูในกรวยไต หรือที่สมองบางสวน ถาไดรับ
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สารบอแรกซเขาไปมากๆ จะทําใหไตผิดปกติ ถึงขนาดไตพิการได และอาจทําใหสมองเสื่อม ถา
เด็กรับประทานเกิน 5 กรัม อาจตายได และในผูใหญถารับประทานเกิน 15 กรัม อาจตายได 
การที่รางกายไดรับสารบอแรกซในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวกัน หรือไดรับแตนอยติดตอกัน
เปนเวลานานก็อาจทําใหตายได เพราะรางกายขับถายไมทัน (พรพรรณ ระพี.  2537 : 47-49) 
  ดังน้ัน เด็กวัยเรียนจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง เพ่ือไมใหเกิด
โรคภัยแกรางกาย อันจะเปนอุปสรรคตอการเรียน และทําลายสุขภาพในวัยที่กําลังเจริญเติบโต 
  9.  หลีกเลี่ยงการกินเลน 
  ของกินเลน ขนมขบเคี้ยว และขนมกรุบกรอบตางๆ เปนตน อาหารเหลานี้เกือบ
ทั้งหมดเปนจําพวกแปง นํ้าตาล ไขมัน ซ่ึงจะใหสารอาหารคารโบไฮเดรต และพลังงานมาก เม่ือ
รับประทานกอนอาหารจะรูสึกอ่ิม เพราะไดรับพลังงานสูงทําใหรับประทานอาหารไดนอย มีผล
ทําใหเด็กขาดสารอาหารที่จําเปนตอราง เชน โปรตีนและวิตามิน ของกินเลนนอกจากเปนอาหาร
ที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการแลว ยังมีสารอื่นที่ปนอยูทําใหเกิดโทษตอรางกาย เชน วัตถุปรุงแตง
กลิ่นรส ไดแก ผงกรอบหรือบอแรกซ ผงชูรส สารเหลานี้เม่ือรับประทานเขาไปในปริมาณมาก 
จะกอใหเกิดอันตรายตอรางกายดังกลาวขางตน เน่ืองจากผงชูรสที่ใสในอาหารจะเปนตัวชวย
กระตุนปลายประสาทโคนลิ้นและลําคอ ทําใหรูสึกอรอย ขณะเดียวกันผงชูรสก็เกิดอันตรายได 
คือผงชูรสมีสารในกลุมอะมิโนเปนสวนประกอบ เม่ือสลายตัวจะทําใหเกิดกาซแอมโมเนีย ซ่ึงเปน
กาซพิษที่รางกายตองการกําจัดใหหมดไป เพราะจะทําใหเกิดอันตรายรายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต 
ผงชูรสไมเหมาะสําหรับคนที่เปนโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร การขับถายผิดปกติและโรคไตใน
ของกินเลน ยังพบวามีสวนประกอบของเกลือ หากรับประทานมากๆ  นานๆ อาจจะ
กระทบกระเทือนถึงการทํางานของไตได อาจทําใหเปนโรคไตและโรคความดันโลหิตสูง เพราะ
ไตตองทํางานหนัก ของกินเลนสวนใหญมักจะมีสีสันนารับประทาน ซ่ึงผูผลิตมักจะใสสีผสมลง
ไป และยังมีการใสสารกันบูดเพื่อใหขนมนั้นมีอายุการเก็บนานขึ้น สารเหลานี้มีอันตรายตอ
รางกายดังไดกลาวมาแลวขางตน นอกจากนี้ยังพบวามีเชื้อราปนเปอนในขนมขบเคี้ยวที่เปน
ซองสําเร็จรูป เชื้อราน้ีจะสรางสารเคมีที่เปนพิษขึ้น ในขณะที่มันเจริญเติบโตอยูในอาหาร คือ 
สารพิษชื่ออะฟลาทอกซิน หากกินสารนี้เขาไปจํานวนมาก หรือแมเปนจํานวนนอย แตไดรับเปน
ประจําก็เกิดอันตรายได 
 
 1.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน   
  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคล เปนปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ 
ดังน้ันการสงเสริมใหบุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ และใน
ปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของรางกาย จึงนับไดวาเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะในเด็กวัย
เรียน ซ่ึงเปนวัยที่รางกายกําลังเจริญเติบโต มีการใชพลังงานเพื่อกิจกรรมตางๆ มาก การได
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รับประทานอาหารที่ถูกตอง และเหมาะสมจะชวยใหรางกายมีการเจริญเติบโตและสามารถทํา
กิจกรรมตางๆ ไดดีและมีประสิทธิภาพ   
  เด็กวัยเรียนสวนใหญนิยมรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการนอย ไดแก 
อาหารจําพวกน้ําหวาน นํ้าแข็งใส นํ้าอัดลม ทอฟฟ ลูกกวาด ตังเม นมขนหวาน ซ่ึงอาหาร
เหลานี้จะเปนอาหารที่ใหพลังงานแตเพียงอยางเดียว ไมมีสารอาหารอื่นที่มีประโยชนหรือถามีก็
มีในอัตราสวนต่ํามาก ถารับประทานเปนประจําจะทําใหรูสึกอ่ิมอยูตลอดเวลา ไมอยาก
รับประทานอาหารมื้อหลักซึ่งเปนผลเสียตอรางกาย ทําใหรางกายไดรับสารอาหารตางๆ ไม
เพียงพอ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงอาหารหมักดองตางๆ อาหารสีสดใส ขนมกรอบสําเร็จรูปตางๆ 
เน่ืองจากเปนอาหารที่มีรสชาติ    ถูกปาก สวนขนมกรอบตางๆ เด็กไดรับอิทธิพลมาจาก
โฆษณาทางโทรทัศน ทําใหอยากลองรับประทาน รสชาติอรอยถูกปาก และมักจะรับประทาน
เปนอาหารวาง   
  อาหารฟาสตฟูตหรืออาหารจานดวน ไดแก แฮมเบอรเกอร มันทอด เฟรนซฟราย 
มิลคเชค นมผสมไอศกรีม ซ่ึงอาหารในกลุมน้ีมักจะขาดผัดและผลไม เปนอาหารที่ใหพลังงาน
มากเหมาะกับชาวตางชาติที่มีรูปรางสูงใหญ สวนคนไทยนั้นรูปรางเล็ก โดยเฉพาะเด็กดวยแลว         
ถาบริโภคแมเพียงหนึ่งม้ือ ก็ถือวาไดพลังงานเกินครึ่งหน่ึงของพลังงานที่รางกายตองการในแต
ละวัน ดังน้ัน ถารับประทานบอยๆ หรือรับประทานเปนประจําอาจทําใหอวนได (อรวินท โทรกี.  
2537 : 17-18) ซ่ึงในปจจุบันพบวา อาหารเหลานี้กําลังเปนที่นิยมของเด็กวัยรุน และวัยเรียน   

 1.4 แนวคิดเก่ียวกับโภชนาการ    
  การที่บุคคลจะมีภาวะโภชนาการปกติหรือไมน้ัน ยอมขึ้นอยูกับสารอาหารที่
รับประทาน ถาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน ในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของ
รางกายแลวบุคคลก็จะมีภาวะโภชนาการที่ดี และการมีภาวะโภชนาการที่ดีน้ันก็สงผลตอการ
เจริญเติบโต และพัฒนาทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซ่ึงภาวะโภชนาการที่ดีน้ัน มีความสําคัญ
ยิ่ง ตอเด็ก โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนสําหรับคําวา ภาวะโภชนาการ (Nutritional Status) ดังนั้น
นักวิชาการสวนใหญไดใหคํานิยามที่คอนขางคลายกัน ดังน้ี   
  ควน ขาวหนู (2534 :13) กลาววา โภชนาการ หมายถึง ภาวะของรางกายและ
จิตใจที่เกิดจากการรับประทานอาหาร และการที่รางกายใชสารอาหารตางๆ ที่รับประทานเขาไป
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด   
   เสาวนีย จักรพิทักษ (2539 : 27) กลาววา ภาวะโภชนาการ หมายถึง สภาพ 
หรือ สภาวะของรางกายที่เกิดจากการรับประทานอาหาร   
  จากคํานิยามที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ภาวะโภชนาการ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของอาหารและสารอาหารที่เขาไปในรางกาย ตลอดจนการใชสารอาหารเพื่อให
รางกายดํารงอยูได 
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  ประเภทของภาวะโภชนาการ 
  สารอาหารที่รางกายไดรับจากการรับประทานอาหารจะมีผลตอสภาวะสุขภาพ  
กลาวคือ หากรับประทานอาหาร ในปริมาณที่พอเหมาะและมีคุณภาพเพียงพอ มีผลใหภาวะ
โภชนาการดี หากรับประทานอาหารในปริมาณที่ไมเหมาะสม อาจมากเกินไปหรือนอยเกินไปจะ
มีผลใหมีภาวะโภชนาการไมดี โดยทั่วไป นักวิชาการไดแบงภาวะโภชนาการออกเปน 2 
ประเภท คือ (เสาวนีย จักรพิทักษ.  2539 : 42) 
  1.  ภาวะโภชนาการดี (Good Nutritional Status) หมายถึง สภาพของรางกาย ที่
เกิดจากการไดรับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ หรือมีสารอาหารครบถวน และมีปริมาณเพียงพอ
กับความตองการของรางกาย และรางกายใชสารเหลานั้นในการเสริมสรางสุขภาพอนามัย ได
อยางมีประสิทธิภาพเต็มที่  
  2.  ภาวะโภชนาการไมดี หรือ ภาวะทุพโภชนาการ (Bad Nutritional Status หรือ 
Malnutrition) หมายถึง สภาพของรางกายที่เกิดจากการไดรับสารอาหาร ที่มีสารอาหารไม
ครบถวน หรือปริมาณไมพอเหมาะตอความตองการของรางกาย หรืออาจเกิดจากรางกายไดรับ
อาหารครบถวนพอเหมาะ แตรางกายไมสามารถใชอาหารเหลานั้นได จึงทําใหเกิดภาวะผิดปกติ
ขึ้น ภาวะโภชนาการไมดี จึงแบงออกเปน 2 ลักษณะดังน้ี 
   2.1  ภาวะโภชนาการที่สูงกวาปกติ (Over Nutrition) สภาพรางกายที่เกิดจาก
การบริโภคอาหารเกินความตองการของรางกาย เชน การบริโภคอาหารที่ใหพลังงานเกินกวาที่
รางกายจะใช รางกายจึงเก็บอาหารนั้นไวในรูปของไขมัน ทําใหเปนโรคอวน และมีโรคอ่ืนๆ 
แทรกตามมาดวย เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดตีบ  
   2.2  ภาวะโภชนาการที่ต่ํากวาปกติ (Under Nutrition) สภาพรางกายที่เกิด
จากการไดรับอาหารไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย หรือไดรับอาหารไมครบ ทําให
เกิดโรคขึ้น เชน โรคขาดโปรตีน ขาดพลังงาน หรือขาดวิตามิน เปนตน  
  การประเมินภาวะโภชนาการ    
  สุวิทย อารีกุล และ วิชา พ่ึงพาพงษ (2534 : 52)  การประเมินภาวะโภชนาการ 
หมายถึง การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลหรือชุมชน อันเนื่องมาจากผลการรับประทาน
อาหารและการใชประโยชนของสารอาหาร ที่ไดจากการรับประทานอาหารในรางกาย โดย
วิธีการตรวจวิเคราะหและการสํารวจ วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายๆ วิธีรวมกันก็ได  
  จุดมุงหมายของการประเมิน ภาวะโภชนาการ มีดังตอไป 
  1.  เพ่ือสามารถที่จะระบุไดวา มีปญหาทุพโภชนาการอะไรบางหรือไม  
  2.  เพ่ือที่จะระบุถึงขอบเขตการกระจายและความรุนแรงของภาวะทุพโภชนาการ
หรือปญหาโภชนาการ 
  3.  เพ่ือที่จะคนหาที่มา หรือสาเหตุของปญหาโภชนาการที่เกิดขึ้น เชน การขาด
แคลนอาหาร การขาดความรูทางโภชนาการ เปนตน  
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  4.  เพ่ือที่จะใชผลการประเมินภาวะโภชนาการที่ไดมา วิเคราะหวินิจฉัย แลว
วางแผนดําเนินโครงการ โภชนาการตางๆ เพ่ือควบคุมแกไขปรับปรุงและสงเสริมให ภาวะ
โภชนาการดีขึ้นอยางมีประสิทธิผล  
  5.  เพ่ือใชขอมูลใหเปนประโยชนในการศึกษาวิจัย ทางอาหารและโภชนาการและ
งานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ  
  วิธีประเมินภาวะโภชนาการ แบงออกเปน 4 วิธีดังน้ี 
  1.  วิธปีระเมินสภาวะโภชนาการทางชีวเคมี (Biochemical Assessment of 
Nutritional Status) เปนการตรวจวิเคราะหปริมาณ และ / หรือทดสอบหนาที่ทางชวีภาพหรือ
ชีวเคมขีองสารอาหาร หรือสารที่เกี่ยวของที่มีอยูในเลือด ปสสาวะ และเน้ือเยื่อตางๆ จะใหผลที่
ถูกตอง แมนยํา และเปนการประเมินไดในระยะเริ่มแรก แตเปนวธิีทีมี่ขบวนการซบัซอนหลาย
ขั้นตอน ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งสิน้เปลืองคาใชจาย (สุวิทย อารีกุล; และ วชิา พ่ึงพาพงษ.  
2538 : 55)   
  2.  วิธปีระเมินภาวะโภชนาการทางการแพทย (Clinical Assessment of 
Nutritional Status) เปนวิธกีารตรวจหาความผิดปกติของรางกาย ซ่ึงมีผลจากรางกายไดรับ 
สารอาหารไมเพียงพอเปนเวลานาน จนแสดงอาการผิดปกติออกมาใหเห็นตามอวยัวะตางๆ ของ
รางกาย เชน ตา เล็บ ผม ผวิหนัง ฯลฯ ซ่ึงตองใชแพทยผูชํานาญในการตรวจ จึงจะไดผล
แมนยําตรงกบัความจริง (ประพิมพร สมนาแซง.  2530 : 72) 
  3.  วิธีการสํารวจอาหารที่บริโภค (Dietary Survey) เปนการประเมินภาวะ
โภชนาการของชุมชน ครอบครัว หรือบุคคล โดยการประเมินปริมาณและคุณภาพของอาหารที่
บริโภคเขาสูรางกาย ซ่ึงมีหลายวิธีไดแก การชั่งนํ้าหนักอาหารที่บริโภคการทบทวนความจํา 
เกี่ยวกับอาหารที่บริโภค การสํารวจอาหารที่บริโภค โดยวิธีวิเคราะหตัวอยางอาหารใน
หองปฏิบัติการ ซ่ึงเปนการประเมินภาวะโภชนาการโดยทางออม ไมสามารถระบุไดแนชัดวา มี
ภาวะโภชนาการเปนอยางไร รวมทั้งตองใชผูที่มีความชํานาญ และบางวิธีที่มีโอกาสผิดพลาดสูง 
บางวิธีสิ้นเปลืองคาใชจายและเวลาในการดําเนินการ (สมใจ วิชัยดิษฐ; และ วลัยทิพย สาชล
วิจารณ.   2538 : ไมปรากฏเลขหนา) 
  4.  การวัดสัดสวนของรางกาย (Anthropometric Assessment) การวัดสัดสวน
ของรางกายโดยทั่วไปประกอบไปดวย การวัดสวนสูง การชั่งนํ้าหนัก การวัดเสนรอบวงอวัยวะ
ตางๆ ของรางกาย (body circumferences) เชน เสนรอบศีรษะ เสนรอบแขน เสนรอบขา เสน
รอบสะโพก และรอบเอว การวัดความหนาของไขมันใตผิว (Skinfold thickness) บริเวณ
กลามเนื้อ Biceps Triceps Subscapular และ Supra-iliac เปนตน (ประณีต ผองแผว. 2539 : 
271-272) ในทางปฏิบัติการชั่งนํ้าหนักและวัดสวนตางๆ ของรางกายนั้น จําเปนจะตองคํานึงถึง
วิธีการที่ใชอุปกรณที่ใชและคามาตรฐานที่ใชเปนตัวเปรียบเทียบ (Standard of reference) ผล
ของการวัดเหลานั้นดวย (นิธิยา รัตนาปนนท.  2537 : 221) 



 34 

  การชั่งนํ้าหนักและการวัดสวนตางๆ ของรางกายเพื่อประเมินภาวะโภชนาการนั้น
มีหลายวิธี ซ่ึงจะขอกลาวละเอียดเฉพาะวิธีการชั่งนํ้าหนักและวัดสวนสูงเทานั้น สวนวิธีการอื่นจะ
กลาวไวพอสังเขป ดังตอไปน้ี 
   4.1  การชั่งนํ้าหนัก (Weight) การชั่งนํ้าหนักเปนวิธีการที่นิยมใชกันมากที่สุด
ในการประเมินภาวะโภชนาการเด็ก เน่ืองจากเปนวิธีการที่งายในการวัดและประเมินผล ไมวาผู
ชั่งจะเปนบุคลากรสาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขก็ตาม ก็สามารถใชวิธีการใชนํ้าหนัก
ในการประเมินภาวะโภชนาการได นอกจากนี้ การชั่งนํ้าหนักจะเปนวิธีที่จะบอกถึงภาวะการขาด
สารอาหารในระยะเฉียบพลันไดดีกวาสวนสูง ทั้งนี้เน่ืองจากสวนสูงมีการเปลี่ยนแปลงชา ดังนั้น 
การชั่งนํ้าหนักจึงเปนดัชนีที่บงบอกถึงภาวะโภชนาการในปจจุบัน (Present nutritional status) 
ของเด็ก การชั่งนํ้าหนักแบงตามวัตถุประสงคไดดังตอไปน้ี (นิธิยา รัตนาปนนท.  2537 : 224) 
    4.1.1  การชั่งนํ้าหนักของรางกายเพื่อหามาตรฐานการเจริญเติบโตของ
เด็กในทองถิ่นกลุมตัวอยางเปนไดทั้งเด็กอายุ 0-5 ป เด็กกอนวัยเรียนหรือเด็กวัยเรียนก็ไดโดย
จะชั่งทุก 3 เดือนผลที่ไดจากการชั่ง นํามาจําแนกตามเพศเพื่อหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
    4.1.2  การชั่งนํ้าหนักของรางกายเพื่อใชสํารวจภาวะโภชนาการ เปนการ
ชั่งนํ้าหนักเพื่อดูวาเด็กหรือประชากร มีการเจริญเติบโตอยูในเกณฑปกติหรือไม การชั่งน้ําหนัก
อาจจะกระทําครั้งเดียวหรือทําเปนครั้งคราวก็ได ไมจําเปนตองชั่งติดตอกันเหมือนการชั่งเพ่ือหา
อัตราการเจริญเติบโต การชั่งน้ําหนักของรางกายเพียงครั้งเดียวอาจไดผลไมแนนอน ควร
เปรียบเทียบคาอ่ืนๆ ของรางกายดวย เชน สวนสูง   
   4.2  การวัดสวนสูง (Hight) สวนสูงเปนเครื่องชี้วัดการเจริญเติบโตของ
รางกายในหนวยของความยาว จึงสามารถนํามาใชประเมินภาวะโภชนาการของเด็กได แตการ
บงชี้ภาวะโภชนาการนั้น สวนสูงจะไมไวเทาน้ําหนัก เน่ืองจากสวนสูงมีการเปลี่ยนแปลงชา 
ดังนั้น ถาสวนสูงมีการหยุดชะงัก หรือเปลี่ยนแปลงชามาก จะเปนเครื่องแสดงใหเห็นวามีการ
ขาดสารอาหารอยางเรื้อรัง (อุไรพร แจงจิตต.  2538 : 18) สวนสูงของรางกายประกอบดวย 
ความยาวขา กระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลัง และกะโหลกศีรษะรวมกัน การวัดสวนสูงจะเปนตวั
บงชี้การเจริญเติบโตของโครงกระดูกของรางกาย (นิธิยา รัตนาปนนท.  2537 : 228)    
   4.3  การประเมินภาวะโภชนาการโดยการวัดเสนรอบวงของศีรษะในเด็ก
ทารก ขนาดของกะโหลกศีรษะมีความสัมพันธกับสมอง (สุวิทย อารีกุล และ วิชา พ่ึงพาพงศ.  
2538 :   ไมปรากฏเลขหนา) ฉะน้ัน ความยาวของเสนรอบวงศีรษะ จะเปนตัวชี้วัดความเจริญ
ทางสมองเด็ก  ที่มีขนาดเสนรอบวงศีรษะต่ํากวาคาเฉลี่ยปกติ แสดงวาความเจริญของสมองเด็ก
คนนั้นผิดปกติ วิธีวัดเสนรอบวงศีรษะนี้เหมาะสําหรับใชบงชี้ในเด็กกลุมอายุระหวาง 0-4 ป 
(ประพิมพร สมนาแซง. 2530 : ไมปรากฏเลขหนา; และ ควน ขาวหนู.  2534 : ไมปรากฏเลข
หนา)   
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   4.4  การประเมินภาวะโภชนาการ โดยใชเครื่องชี้วัดความยาวของเสนรอบวง
แขน เปนการคนหาเด็กขาดสารอาหารในชุมชนไดดี ทําไดสะดวกรวดเร็วใชอุปกรณอยางเดียว
และไมตองรูอายุ (ประพิมพร สมนาแซง.  2530 : ไมปรากฏเลขหนา; อางอิงจาก Jilliffe; & 
Jillife.  1969) แตเปนเครื่องชี้วัดที่ไมไวตอภาวะทุพโภชนาการในระยะแรกๆ (ประพิมพร สมนา
แซง.  2530; อางอิงจาก Kondakis.  1969; Karberg; et al. 1968)  
   4.5  การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง (skinfold  thickness) ดานหลัง
ของแขนทอนบนมีกลามเนื้อชื่อวา triceps การวัดความหนาของผิวหนังที่ดานหลังของแขนจะ
วัดที่ตําแหนงกึ่งกลางของลําแขนจากชวงไหลถึงขอศอก โดยขั้นแรกงอขอศอกใหตั้งฉากกับ
ลําตัวเพ่ือวัดความยาวจากปุมไหลถึงปุมขอศอก แลวแบงครึ่งความยาวที่ไดจะเปนตําแหนงที่ใช
วัดความหนาของผิวหนัง ขณะวัดความหนาของผิวหนังตองปลอยแขนหอยลงใหขนานกับลําตัว
ตามสบาย   
  ดัชนีในการประเมินภาวะโภชนาการ (Indicator for nutrirional evaluation) 
(อุไรพร แจงจิตต.  2540 และ สมใจ วิชัยดิษฐ.  2529 : 54) ไดกลาวรายละเอียดไวดังน้ี  
  1.  สวนสูงตามเกณฑอายุ เปนเครื่องบงชี้ภาวะขาดโปรตีนและพลังงานแบบเรื้อรัง
มาเปนระยะเวลานานจะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางโครงสราง ทําใหเด็กนั้นเตี้ยกวาเด็ก
ในวัยเดียวกัน ชุมชนใดมีการเตี้ยแคระมาก แสดงถึงสถานการณทางดานโภชนาการของชุมชน
น้ันวามีปญหาตอเน่ืองมาเปนเวลานาน และเน่ืองจากสวนสูงมีการเปลี่ยนแปลงชา และไมมีการ
ถดถอย (เตี้ยลง) เม่ือมีการขาดอาหารเฉียบพลัน จึงไมคอยนิยมนํามาใชในการเฝาระวังทาง
โภชนาการ    แตใชในการบงชี้ระดับความเจริญเติบโตได   
  2.  นํ้าหนักตามเกณฑอายุ เปนเครื่องบงชี้การขาดโปรตีนและพลังงาน ที่ไมได
แยกชัดเจนวาเปนแบบเรื้อรังหรือแบบเฉียบพลัน เน่ืองจากน้ําหนักตัวเปนผลรวมของกลามเนื้อ 
ไขมัน นํ้า และกระดูก ยากที่แยกชักวาน้ําหนักที่หายไป เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในสวน
ใดอยางชัดเจน (อุไรพร แจงจิตต.  2540 : ไมปรากฏเลขหนา) นอกจากนี้ นํ้าหนักตามเกณฑ
อายุยังไมเหมาะที่จะนํามาใชประเมินภาวะโภชนาการเกิน (Overweight) อีกดวย ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ไมไดเอาสวนสูงมาใชในการประเมิน อาจทําใหพบขอผิดพลาดไดในกรณีที่มีความสูงไมเทากัน 
เชน ถาน้ําหนักเทากัน คนสูงอาจจะผอมแตคนเตี้ยอาจจะอวน เปนตน ( Himes, J.H.; Dietz, 
W.H.  1994 : 307) อยางไรก็ดีในเด็กเล็ก (0-2 ป ) ซ่ึงมีอัตราภาวะเตี้ยแคระ ที่เกิดจากการขาด
สารอาหารเรื้อรัง ยังปรากฏไมมากนัก นํ้าหนักตามเกณฑอายุ จึงยังพออนุโลมใหใชบงชี้การขาด
สารอาหารแบบเฉียบพลันได ประกอบกับการชั่งนํ้าหนักเปนวิธีการที่งาย รวดเร็ว และเครื่องมือ
หาไดไมยากนัก   จึงนิยมใชในระบบเฝาระวังทางโภชนาการ และการติดตามการเจริญเติบโต
ของรางกายของเด็กวัยกอนเรียน (อุไรพร แจงจิตต.  2540 : ไมปรากฏเลขหนา)  
  3.  นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง เปนเครื่องบงชี้ภาวะขาดโปรตีนและพลังงานแบบ
เฉียบพลัน เน่ืองจากกลามเนื้อและไขมันที่ถูกเก็บสะสมไวในรางกาย จะถูกสลายออกมาใชจน
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เกิดภาวะผอม-แกร็น ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตองไดรับการแกไขอยางเร็ว และสามารถกลับสูภาวะ
ปกติไดงายเมื่อไดรับอาหารที่เหมาะสม ดังน้ัน นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง จึงเหมาะกับการ
ติดตามและประเมินภาวะขาดสารอาหารระยะสั้น และนอกจากนี้ ยังเปนเคร่ืองบงชี้ภาวะ
โภชนาการเกิน หรือโรคอวนได เน่ืองจากเปนการเปรียบเทียบวาน้ําหนักที่เปนอยูขณะนั้น มี
ความเหมาะสมกับสวนสูงที่เปนอยูหรือไม หากต่ํากวาเกณฑปกติก็แสดงวาผอม ถาสูงกวาปกติ
ก็แสดงวาอวน การใชนํ้าหนักตามเกณฑสวนสูงน้ัน ไมเหมาะสําหรับการประเมินภาวะ
โภชนาการเด็ก ที่มีภาวะการขาดสารอาหารเปนเวลานาน ทั้งน้ี เน่ืองจากการขาดสารอาหารเปน
เวลานาน จะทําใหสวนสูงต่ําลงดวย ทําใหนํ้าหนักกับสวนสูงไดสัดสวน ถาไมทราบอายุอาจทํา
ใหเขาใจผิดวาเปนเด็กปกติได (สมใจ วิชัยดิษฐ.  2529 : 54)    
  จากที่กลาวมาแลวน้ัน จะเห็นวาการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน 
เพ่ือจําแนกภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ ภาวะโภชนาการเกิน และโรคอวนในระยะสั้น ซ่ึง
ผูวิจัยกําลังศึกษาอยูน้ัน นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง จึงเปนดัชนีที่เหมาะสมสําหรับการประเมิน
ภาวะโภชนาการในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางขององคการอนามัยโลก (WHO) 
และ CHS (National Center for Health Statistic) ที่กําหนดใหใชนํ้าหนักตอสวนสูงเปนเกณฑ
ในการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กเล็กและเด็กโต (Onis, M.D.; & Habicht, J.P.  1996 : 
650)   
  
  การแปลผลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน   
  การแปลผลโภชนาการของเด็กวัยเรียน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่ใช
อยูในปจจุบัน จัดทําขึ้นโดยสถาบันวิจัยทางโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชขอมูล 
นํ้าหนัก สวนสูงของเด็ก กระทรวงสาธารณสุขไดทําการสํารวจไวในป 2530 มาจัดทําเปนกราฟ
แปลผลภาวการณเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนจําแนกตามเพศ และไดกําหนดเกณฑที่ใชในการ
ตัดสินภาวะโภชนาการไวดังน้ี (อุไรพร แจงจิตต.  2540 : ไมปรากฏเลขหนา)   
  ภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ คอนขางผอม เกณฑตัดสินคือนํ้าหนักเม่ือ
เปรียบเทียบกับสวนสูงแลวต่ํากวาระดับเปอรเซ็นไทลที่ 10   
  ภาวะโภชนาการปกติ เกณฑตัดสินคือ นํ้าหนักเม่ือเทียบกับสวนสูงแลวอยูระหวาง
เปอรเซ็นไทลที่ 10-90   
  ภาวะโภชนาการเกิน เกณฑตัดสินคือ นํ้าหนักเม่ือเทียบกับสวนสูงแลวอยูระหวาง
เปอรเซ็นไทลที่ 90 ขึ้นไปถึง 97   
  โรคอวน เกณฑตัดสินคือ นํ้าหนักเม่ือเปรียบเทียบกับสวนสูง แลวสูงกวาระดับ  
เปอรเซ็นไทลที่ 97 
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    โภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน   
  เด็กวัยเรียน ควรไดรับอาหารที่มีเน้ือสัตว นํ้านม ถั่วเมล็ดแหง ขาว แปง อ่ืนๆ 
ไขมัน หรือนํ้ามัน ผักสีเขียว ผักสีเหลือง และผลไมใหเพียงพอเพ่ือเสริมสรางรางกายให
เจริญเติบโต เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ ของเด็ก เด็กวัยน้ีสามารถรับประทานอาหารตางๆ ได
เหมือนผูใหญ จึงเปนระยะที่เหมาะสมที่จะหัดนิสัยการรับประทานของเด็ก ใหรู จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชนแกรางกาย รวมทั้งรูจักรักษาความสะอาดของรางกายและ
เครื่องใชตางๆ ของตนดวย   
  วลัย อินทรัมพรรย (2530 : ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาวถึงอาหารที่สําคัญและ
ปริมาณของอาหารที่เด็กวัยเรียนควรไดรับดังน้ี   
   1. เน้ือสัตวตางๆ เด็กควรไดรับประมาณวันละ 100-150 กรัม หรือปริมาณ 
2/3 ถวยตวง ถาแบงเปนม้ือควรไดรับประมาณมื้อละ 2-3 ชอนโตะ จะเปนเนื้อหมู เน้ือวัว เปด 
ไก ปู ปลา กุงหอย หรือเน้ือสัตวอ่ืนก็ได และควรไดรับเครื่องในสัตว เชน ตับ สัปดาหละ 1-2 
ครั้ง   
   2. ไขเปด ไขไก ควรไดรับวันละ ½ -1 ฟอง จะโดยการตม ทอด หรือผัดกับ
อาหารอื่นก็ได   
   3. ถั่วเมล็ดแหง เชน ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดํา ถั่งเหลือง และผลิตภัณฑ
ของ   ถั่วเหลือง เชน เตาหู เด็กวัยน้ีควรรับประทานถั่วเมล็ดแหงใหมากขึ้น อาจประกอบเปน
อาหารคาวกินกับขาว หรือทําเปนขนมหรืออาหารวางก็ได ถั่งเมล็ดแหงมีโปรตีน แคลเซียม และ
วิตามินบีสอง 
   4. นํ้านม เปนอาหารที่มีโปรตีนและแคลอรีสูง และยังมีแคลเซียมและวิตามิน
เอมาก ซ่ึงเหมาะสําหรับเด็กที่กําลังเจริญเติบโต จึงควรดื่มนมวันละ 1 ถวยตวง จะเปนน้ํานมวัว 
หรือนํ้านมถั่วเหลืองก็ได   
   5. ขาว กวยเตี๋ยว หรือแปงชนิดอ่ืน ควรไดรับอยางนอยวันละ 3 ครั้งๆ ละ 1 
ถวยตวงครึ่ง หรือรับประทานในรูปขนมก็ได เชน ขางเหนียวเปยกถั่วดํา ขาวตมผัดเปนตน   
   6. ผักสีเขียว และสีเหลือง ซ่ึงไดแก ผักบุง ผักคะนา ผักตําลึง ถั่วฝกยาว 
ผักกวางตุง มะเขือเทศ ฟกทอง ควรรับประทานทุกวันๆ ละ 2-3 ครั้งๆ ละประมาณ 1/3 - ½ 
ถวยตวง ผักสีเขียว นอกจากจะมีแคโรทีนมากแลว ยังมีเหล็กและวิตามินซีมากดวย   
   7. ผลไมสด เปนแหลงที่ดีของวิตามิน และเกลือแรโดยเฉพาะวิตามินซี จะมี
มากในสม สับปะรด มะละกอสุก ฝรั่ง กลวยน้ําวา เด็กควรไดรับผลไมทุกวัน วันละ 2-3 ครั้ง ถา
เปนผลไม  ที่หน่ึงคนรับประทานพอดี เชน สม กลวย ควรไดรับวันละ 1-2 ผล ถาเปนผลไมใหญ 
เชน สับปะรด มะละกอสุก ควรไดรับวันละ ½ -1 ถวยตวง   
   8. นํ้ามันหรือไขมัน เปนแหลงที่ดีของพลังงาน และชวยใหวิตามินในไขมันดูด
ซึมไดดีขึ้น นอกจากนี้นํ้ามันพืชจําพวก นํ้ามันถั่วเหลือง นํ้ามันรํา ยังมีวิตามินที่ละลายใน 



 38 

ไขมันที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกาย ชวยปองกันการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง เด็กวัย
น้ีควรไดรับนํ้ามันหรือไขมันประมาณวันละ 21/2 - 3 ชอนโตะ ในรูปของอาหารผัดหรือทอด 
 

 1.5 ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ 
  นอกจากโรคประจําตัวของเด็ก จะเปนสาเหตุใหเกิดปญหาโภชนาการในเด็กแลว 
ยังพบวาโรคระบบทางเดินอาหาร เชน โรคกระเพาะอาหาร  โรคลําไส  โรคหนอนพยาธิ ยังเปน
สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหเกิดปญหาทางดานโภชนาการตามมาอีกดวย คนที่เปนโรคหนอนพยาธิ
ปากขอ มักจะเปนโรคโลหิตจาง ทั้งน้ี เน่ืองจากพยาธิปากขอดูดเลือดจากรางกายของบุคคล ไป
เปนอาหาร  ทําใหรางกายตองสรางเม็ดเลือดเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้โรคกระเพาะอาหารและ
ลําไสยังมีผลใหการยอยและการดูดซึมอาหารไมดีอีกดวย ทําใหเกิดโรคขาดสารอาหารตามมา 
(Jelliffe, D.B.  1966 : 12) นอกจากนี้ยังมีโรคที่เปนสาเหตุใหเกิดอาการเบื่ออาหารดวย เชน 
โรคขาดวิตามินบี วัณโรค 
  1.  ปจจัยดานสังคมเศรษฐกิจ (Social-economic factor) ไดแก ระดับการศึกษา
ของบิดา มารดา และรายไดของครอบครัว 
   1.1  ระดับการศึกษาของบิดามารดา การศึกษานับไดวาเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มี
ผลตอการแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการกําหนดพฤติกรรมการ
บริโภค การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ โดยรูวาอาหารสิ่งใดมีประโยชน
แกรางกายควรซื้อมาใหบุคคลในครอบครัวรับประทาน อาหารสิ่งใดไมมีประโยชนไมควรซื้อมา
บริโภค นอกจากนี้  ผูที่มีระดับการศึกษาดี แมขาดความรูทางโภชนาการ ก็สามารถจะหา
เอกสารในเรื่องน้ีมาอานได   ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ วิชัย จุฬาโรจนมนตรี (2514 : ไม
ปรากฏเลขหนา) พบวา มารดาที่มีระดับการศึกษาดี มีโอกาสที่จะหาความรูเกี่ยวกับโภชนาการ
ไดดีกวามารดาที่มีการศึกษานอย 
  จากที่กลาวมาแลว ถึงแมจะพบวาระดับการศึกษาของบิดามารดา มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคของเด็กก็ตาม แตถาบิดามารดาที่มีระดับการศึกษาสูงมาก มีภาระกิจที่
ตองทําอยูตลอดเวลาไมมีเวลาดูแลเอาใจใสเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของบุคคลในครอบครัว 
พบวา  พฤติกรรม การบริโภคที่ไมไดดีสงผลตอภาวะโภชนาการได เชน การศึกษาของ ศรีสวาง 
มุกดธนะอนันต (2535 : ไมปรากฏเลขหนา) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะ
โภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดสุรินทร พบวา เด็กนักเรียนที่บิดา
มารดามีระดับการศึกษาต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หรือไมไดรับการศึกษาจะมีภาวะ
โภชนาการปกติ มากกวานักเรียนที่บิดามารดามีระดับการศึกษาสูงขึ้น เปนตน 
   1.2  รายไดของครอบครัว รายไดของครอบครัวเปนเครื่องบงชี้ถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว กลาวคือ ครอบครัวที่มีรายไดดี จะมีอํานาจในการซื้อและมีโอกาสเลือก
ซ้ืออาหารมาบริโภคมากวาครอบครัวที่มีรายไดต่ํา นอกจากนี้ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
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พบวา มีการบริโภคอาหารมากเกินความตองการ เชน อาหารทอด ขนมหวาน ไอศกรีม 
นํ้าอัดลม ซ่ึงเปนอาหารที่มีนํ้าตาลสูง เปนผลใหเกิดปญหาโภชนาการตามมา ในขณะที่
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี จะมีปญหาภาวะขาดสารอาหาร เน่ืองจากมีอํานาจในการ
ซ้ืออาหารต่ํา 
  2.  ปจจัยทางดานวัฒนธรรม (Cultural factor) ปจจัยน้ีนับไดวา เปนปจจัยหน่ึงที่
มีผลตอภาวะโภชนาการ ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในอาหาร เชน การงดอาหาร
แสลงในขณะเจ็บปวย หรืออาหารตองหามในยามที่ไมเจ็บ ซ่ึงพฤติกรรมตางๆ ดังกลาว อาจมี
ผลตอภาวะโภชนาการ เพราะทําใหเด็กไดรับสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการของ
รางกาย ทั้งในปริมาณและคุณภาพ 
  3.  ปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ความรูเร่ืองโภชนาการของบุคคล กลาวคือ 
ความรูจะกอใหเกิดความเขาใจ เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติ และกอใหเกิดความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ตางๆ และการมีความรูที่ถูกตองเหมาะสม จะทําใหทราบวาจะปฏิบัติตนอยางไร 
ในเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการก็เชนเดียวกัน ถาบุคคลขาดความรูทางดานโภชนาการ จะสงผลทํา
ใหมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมถูกตอง เชน ถาขาดความรูจะทําใหไมรูวาอาหาร
อะไรใหสารอาหารชนิดใดมีประโยชนและจําเปนตอรางกายอยางไร ทําใหเลือกซื้ออาหารที่มี
ประโยชนมารับประทาน ในทํานองเดียวกัน การขาดความรูก็จะทําใหไมรูวาอาหารชนิดใดให
โทษแกรางกายอยางไรดวย นอกจากนี้ การขาดความรูทางดานโภชนาการ จะทําใหไมเห็นวา
เร่ืองของการบริโภคอาหารเปนสําคัญ เปนหัวใจของสุขภาพอนามัย บุคคลเหลานั้นก็จะเลือก
รับประทานอาหารเพื่อใหอ่ิมไปม้ือๆ เทานั้น โดยไมคํานึงถึงภาวะโภชนาการ จึงถือไดวาความรู
เปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหาร (Goer, S. A.  1995 : 423)  ซ่ึงสงผลตอภาวะ
โภชนาการ 
  4.  ปจจัยเกี่ยวกับอาหาร (Dietary factor) ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซ่ึง
ถือไดวา เปนปจจัยที่สําคัญและเกี่ยวของกับภาวะโภชนาการโดยตรง ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะมีผลตอปริมาณและคุณคาของอาหารที่บุคคลจะไดรับ กลาวคือ 
ถาบุคคลไดรับอาหารที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงพอ กับความตองการของรางกาย ก็จะ
สงผลทําใหไมเกิดปญหาโภชนาการ ในทางกลับกัน ถาบุคคลไดรับอาหารมากเกินความตองการ 
ก็จะสงผลทําใหเกิดภาวะโภชนาการเกินได ดังนั้นจะเห็นไดวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารมี
อิทธิพลตอภาวะโภชนาการโดยเฉพาะเด็กวัยเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากวัยเรียนเปนวัยที่รางกายกําลัง
เจริญเติบโต มีการใชพลังงานเพื่อกิจกรรมตางๆ มากมาย การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม
ถูกตอง ยอมสงผลตอปริมาณของอาหารที่เด็กวัยเรียนไดรับ ดังน้ัน เพ่ือใหเด็กวัยเรียนมีการ
เจริญเติบโตสมวัย มีการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ จําเปนจะตองสงเสริมใหมีการรับประทาน
อาหารที่ถูกตอง แตในปจจุบันกลับ พบวา เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง ทาํให
เกิดปญหาโภชนาการตามมา    
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 1.6 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามกรอบแนวคิด 
ของกรีน 
  PRECEDE - PROCEED  MODEL ประกอบดวย 9 ขั้นตอน เพ่ือใชในการ
วางแผนเพื่อการสงเสริมและประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลโดยใชหลักของการวิเคราะห 
ยอนกลับจากผลลัพธที่เกิดขึ้น (out  come)  ไปหาสาเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับ (Input) 
กลาวคือ จะเนนการวางแผนเพื่อสงเสริมสุขภาพเหลานั้น ซ่ึงขั้นตอนตางๆ ของกรีนที่ใชในการ
วางแผน เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั้นมี 9 ขั้นตอน  (Green; & Kreuter.  1999 : 
135) 
  PRECEDE เปนขั้นตอนหรอืระยะตางๆในการวางแผนดําเนินการ และประเมินผล  
การระบุลําดับความสําคัญ และกําหนดจุดประสงค ในสวนของ PROCEED เปนการวาง
จุดประสงคและเกณฑสําหรบันโยบาย การดําเนินการและประเมินผล (Green; & Kreuter.  
1999 : 135) 
  ขั้นตอนที่ 1  การประเมินสังคม (Social assessment) 
   เปนการพิจารณาและวิเคราะหถึงคุณภาพชีวิตของประชากร โดยการประเมิน
ปญหาของของประชากรกลุมเปาหมาย (Target population) ซ่ึงปญหาที่ประเมินไดจะเปน
เครื่องชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเหลานั้น 
  ขั้นตอนที่ 2  การประเมินวิทยาการระบาด (Epidemiological assessment) 
   เปนการประเมินวาปญหาที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มีปญหาใดบางที่เปนปญหา
สําคัญในสังคม หรือในกลุมประชากรที่ศึกษา โดยอาศัยขอมูลตางๆ ที่มีอยูแลว หรือขอมูลที่ได
จากการรวบรวมขึ้นใหม โดยวิธีการตางๆ แลว ทําการเลือกปญหาสุขภาพที่ควรไดรับการแกไข
ตามลําดับกอนหลัง 
  ขั้นตอนที ่3  การประเมินพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม (Behavioral and 
Environmental assessment) 
  ทําการวิเคราะหหาพฤติกรรมสุขภาพ ที่เปนสาเหตุสําคัญของปญหาสุขภาพและ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เกีย่วของ ที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนที ่2 พฤติกรรมสุขภาพที่
วิเคราะหไดในขั้นตอนนี้เปนเปาหมายสําคัญของการดําเนินงานสุขศกึษาที่จะตองเปลี่ยนแปลง
ใหเหมาะสม 
  ขั้นตอนที่ 4  การประเมินทางการศึกษาและนิเวศนวิทยา (Educational and 
ecological assessment) 
  เปนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงไดจําแนกปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลไว 3 ปจจัย ไดแก 
  1.  ปจจัยนํา (Predisposing Factors) หมายถึงปจจัยที่เปนหลักฐานและกอใหเกิด
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล (Preference) ซ่ึงไดจากประสบการณในการเรียนรู  
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(Education experience) ซ่ึงความพอใจนี้อาจมีผลในทางสนับสนุน หรือยับยั้งการแสดง
พฤติกรรม  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับแตละบุคคล ปจจัยนํา ไดแก ความรู เจตคติ ความเชื่อ คานิยม การ
รับรู นอกจากนี้  ยังรวมไปถึงสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว ซ่ึง
ปจจัยเหลานี้จะมีผลตอการวางโครงการทางสุขศึกษา 
  2.  ปจจัยเสริม (Reinforcing Factors) เปนผลสะทอนที่บุคคลจะไดรับหรือคาดวา
จะไดรับการแสดงพฤติกรรมนั้น ซ่ึงอาจจะชวยสนับสนุน หรือการยับยั้งการแสดงพฤติกรรมทาง
สุขภาพนั้นมีทั้งสิ่งที่เปนรางวัล (Reward) สิ่งยวนใจ (Incentive) และการลงโทษ (Punishment)   
ผลสะทอนเหลานี้บุคคลจะไดรับจากคนอื่นๆ นี้จะแตกตางกันไปตามพฤติกรรมของบุคคลและ
สถานการณ 
  3.  ปจจัยเอ้ือ (Enabling Factors) หมายถึง สิ่งที่เปนแหลงทรัพยากรที่จําเปนใน
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมทั้ง ทักษะที่ชวยใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นๆไดดวย 
เชน สถานบริการทางสุขภาพ บุคลากร โรงเรียน รวมทั้งความสามารถที่จะใชแหลงทรัพยากร
เหลานั้นดวย ซ่ึงจะเกี่ยวของกับราคา ระยะทาง เวลา และอ่ืนๆ สิ่งสําคัญ คือ การหาไดงาย 
(Available) และสามารถเขาถึง (Accessibility) ของสิ่งจําเปนในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 
เปนไปไดงายยิ่งขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 5  การประเมินการบริหารและนโยบาย (Administrative and Policy  
assessment)   
  เปนการประเมินความสามารถของกระบวนการบริหาร และนโยบายการสงเสริม
สุขภาพ เพ่ืออธิบายถึงแหลงทรัพยากรขององคกร ที่ตองการสรางแผนงานและดําเนินงานตาม
แผนงาน ทําใหโครงการสงเสริมสุขภาพประสบความสําเร็จ จึงมีการวิเคราะหองคกรในดาน
ปญหาอุปสรรค ที่ขัดขวางการวางแผนและดําเนินงานสุขศึกษา เชน ขาดงบประมาณสนับสนุน 
ไมมีกําลังทรัพยากรบุคคล นโยบายไมเหมาะสม เปนตน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอโครงการ 
ตลอดจนมีการวิเคราะหนโยบายที่มีสวนชวยสนับสนุนโครงการใหประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจะ
สอดคลองกับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทั้ง 3 ปจจัย ดังกลาว 
  ขั้นตอนที่ 6  การดําเนินการ (Implementation)  
  ขั้นตอนที่ 7  การประเมินผลกระบวนการ (Process evalution) 
  ขั้นตอนที่ 8  การประเมินผลกระทบ (Impact evalution) 
  ขั้นตอนที่ 9  การประเมินผลลัพธ (Outcome evalution) 
  ในระยะที่ 6 ถึง 9  ซ่ึงเกี่ยวของกับการวางแผนโครงการ การดําเนินงานและการ
ประเมินผลระดับตางๆ ของโครงการ ตามความจําเปนและเหมาะสม ซ่ึงเปนกิจกรรมที่กระทํา
อยางตอเน่ือง 
  จากขั้นตอนการวิเคราะหปญหาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลตามรูปแบบ 
PRECEDE – PROCEED Model ทั้ง 9 ขั้นตอนดังกลาวมาแลว จะเห็นวาภายหลังจาก
ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 – 3 แลว ในขั้นตอนที่ 4 จะเปนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอ
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พฤติกรรมสุขภาพ หลังจากนั้น จึงนําผลการวิเคราะหไปวางแผนแกไขปญหาในขั้นตอนที่ 5 – 6  
สวนขั้นตอนที่  7, 8 และ 9  เปนการประเมินผล   
  ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนํารูปแบบ PRECEDE – PROCEED Model ในสวน
ของ PRECEDE ซ่ึงใชศึกษาและอธิบายพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล มาใชเปนแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน ซ่ึงตามกรอบแนวคิดดังกลาว  ได
จําแนกปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลไวดังน้ี คือ ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ปจจัย
เสริมดังกลาวไวขางตน ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกศึกเฉพาะปจจัยบางปจจัย ที่
คาดวานาจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน เชน ปจจัยนํา ไดแก 
ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ปจจัยเอ้ือ ไดแก เงินที่
ไดรับจากผูปกครอง ปจจัยเสริม ไดแก อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจากเพื่อน จากที่กลาว
มาแลว สรุปเปนกรอบการวิเคราะหตาม ภาพประกอบ  2 
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PRECEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PROCEED 
ภาพประกอบ 2 กรอบการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 
      แบบจําลอง  PRECEDE – PROCEED Model 
  
ที่มา : Lawrence W. Green; & Marshall W. Kreuter.  (1999).  HEALTH Promotion 
Planning an Educational and Ecological Approach.  p. 135. 

องคประกอบ
ดานสุขศึกษา
ของโครงการ
สงเสริม
สุขภาพ 

นโยบาย
ระเบียบ 
องคการ 

ปจจัยเสริม 
-อิทธิพลจาก
สื่อมวลชน 
-อิทธิพลจากเพื่อน

ปจจัยเอ้ือ 
-เงินที่ไดรับจาก
ผูปกครอง 

พฤติกรรม   
-การบริโภค
อาหาร 

ระยะที่ 5 
การประเมิน
การบริหาร
และนโยบาย 

ระยะที่ 4 
การประเมิน
การศึกษาและ 
นิเวศวิทยา 

ระยะที่ 3 
การประเมิน
พฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอม 

ระยะที่ 2 
การประเมิน
วิทยาการ
ระบาด 

ระยะที่ 1 
การประเมิน
สังคม 

สิ่งแวดลอม 
-จํานวน
รานอาหาร 

คุณภาพ
ชีวติ 
-มีภาวะ
โภชนาการ
ปกต ิ
-มีผลการ
เรียนด ี

งานสุขศึกษา 

ระยะที ่6 
การและเลือก
ขอคาถามที่มี
คาอํานาจ

ระยะที่ 7  
การ
ประเมินผล
กระบวนการ 

ระยะที ่8 
การ
ประเมินผล
กระทบ 

ระยะที ่9 
การประเมิน
ผลลัพธ 

ปจจัยนํา 
-ความรูเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร 
-เจตคติเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร 

สุขภาพ 
-แข็งแรงไม
เจ็บปวยดวย
โรคขาด
สารอาหาร
หรือโรคอวน 
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2.  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัย 

 2.1 งานวิจัยตางประเทศ 
  ดีแมส (Demas.  1995 : 3717A) ไดทําการศึกษาเรื่องความรูเกี่ยวกับอาหารใน
ชั้นเรียน ระดับประถมศึกษาที่ไดรับอาหารหลายๆ ชนิด ตอการรับประทานอาหารที่มีปริมาณ
ไขมันต่ําในโครงการอาหารกลางวัน โปรแกรมในการวิจัยประมาณ 9 เดือน โดยทําการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาในเทรมเบอรกและนิวยอรก โดยแบงครึ่งหน่ึงเปนกลุมทดลองและอีกครึ่ง
เปนกลุมควบคุม โดยที่กลุมทดลองจะไดรับความรูเกี่ยวกับอาหาร ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับ
อาหารตามที่กําหนดไว และมีการสุมตัวอยางจากกลุมทดลองจํานวน 91 คน นํามาสัมภาษณ
กอนและหลังการทดลองเพื่อนํามาเปรียบเทียบ และมีการสงแบบสอบถามไปยังผูปกครองของ
นักเรียนทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคมุ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบผลลัพธ จากการทดลองพบวา 
นักเรียนในกลุมทดลองจะรับประทานอาหารแบบใหมๆ ที่ไดรับการเรียนรูในโครงการอาหาร
กลางวันมากกวากลุมควบคุม และนักเรียนในกลุมทดลองที่ไดเรียนรูเกี่ยวกับสุขปฏิบัติ จะมี
พ้ืนฐานทางโภชนาการดีนอกจากนั้น ผูปกครองของนักเรียนในกลุมทดลองรายงานวา นักเรียน
ในกลุมทดลองเรียนรูเกี่ยวกับอาหารในชั้นเรียน มีวิธีการที่จะรับประทานอาหารตามโครงการ
อาหารกลางวัน และมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารดีขึ้น 
  สกอต (Scott.  1995 : 34-35) ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดบริการอาหารกลาง
วันที่สงเสริมโภชนาการของเด็กนักเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลทางโภชนาการของนักเรียน ที่
ไดรับบริการอาหารกลางวันอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ กับนักเรียนที่ไมไดรับบริการ
อาหารใดๆ โดยทดลองกับโรงเรียนในรัฐมิสซูรี จํานวน 20 โรงเรียน ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
โดยจัดใหมีการบริการอาหารกลางวันที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ กับนักเรียนใน 10 โรงเรียน 
และอีก 10 โรงเรียนไมมีการจัด บริการใดๆ และใหนักเรียนทั้ง 2 กลุม ทําขอสอบเปรียบเทียบ
กัน ผลปรากฏวาโรงเรียนที่จัดบริการอาหารกลางวัน เปนนักเรียนที่มีความกาวหนาดานการ
เรียนเพิ่มขึ้น สวนโรงเรียนที่ไมมีการจัดบริการดานอาหารกลางวัน นักเรียนจะมีความกาวหนา
ดานการเรียนนอยกวา 
  ชวาท (Schwartz.  1975 : 28-31) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความรู เจตคติ และ
การปฏิบัติทางดานโภชนาการของนักเรียน ที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษามาแลว 4 ป จํานวน 313 คน 
ซ่ึง 171 คน  เคยเรียนวิชาคหกรรมศาสตร สาขาโภชนาการ สวนอีก 142 คน ไมเคยเรียนวิชาค
หกรรมศาสตร  มากอน ผลการศึกษาพบวา คะแนนจากการทดสอบความรู เจตคติ และการ
ปฏิบัติทางดานโภชนาการ ไมมีความสัมพันธกับการเคยเรียนวิชาคหกรรมศาสตร สาขาอาหาร
และโภชนาการ  มากอน และพบวาความรูทางดานโภชนาการ เจตคติทางบวกตอโภชนาการ
ของนักเรียน ไดมาจากแหลงอ่ืนๆ มากกวาที่จะไดจากการเรียนวิชาคหกรรมศาสตรในระดับ
มัธยมศึกษา  และพบวาความรูทางโภชนาการ   มีความสัมพันธกับเจตคติทางโภชนาการ   และ 



 45 

เจตคติทางโภชนาการมีความสัมพันธกับการปฏิบัติทางโภชนาการ แตความรูทางโภชนาการไม
มีความสัมพันธกับการปฏิบัติทางโภชนาการ 
  เฟลแมน (Feldman.  1983 : 140-143) ศึกษาเรื่องขาวสารเรื่องโภชนาการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเคนยา ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
โภชนาการบางแตยังมีความเขาใจผิดในเรื่องนํ้าอัดลม โดยเชื่อวาน้ําอัดลมที่ผลิตในอเมริกาเปน
สิ่งที่มีคุณคาทางอาหาร มีประโยชนตอรางกาย โดยไมตระหนักถึงคุณคาของอาหารผักและ
ผลไมในทองถิ่น แตมีความเชื่อวา อาหารที่มีราคาแพงเปนอาหารที่มีคุณคาและเปนประโยชน
ตอสุขภาพ และยังพบวากลุมที่ไดรับขาวสารดานโภชนาการ จะมีความรูเจตคติเกี่ยวกับ
โภชนาการ ดีกวากลุมที่ไมไดรับขาวสาร 
  รูท (Root.  1987 : 569) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางความรู
ทางโภชนาการและรูปแบบการรับประทานอาหาร ของนักศึกษาปที่ 2 และปที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ เพ่ือศึกษาความรูทางดานอาหารและโภชนาการ กับรูปแบบพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักศึกษาปที่ 2 และปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคือ  แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ความรูทางดานโภชนาการ ไมมีความสัมพันธ
กับรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สรุปไดวาความรูทาง
โภชนาการไมสามารถทํานายรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอาหารได 
  คูแซติส (Cusatis.  1995 : 3825) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัยทาง
สังคมและจิตวิทยา ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน กับพฤติกรรมของบุคคลแวดลอม 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 242 คน เปนชาย 107 คน หญิง 135 คน ที่
ครอบครัวมีรายไดต่ําถึงปานกลาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามแบงออกเปน 3 
ดาน  คือ รูปแบบแนวทางการบริโภคแตละวัน การบริโภคไขมัน และการบริโภคนํ้าตาล ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนชายและหญิงสวนใหญ มีนิสัยที่ชอบรับประทานอาหารมื้อหลักและ
อาหารวางจากบาน ซึ่งบริโภคนิสัยน้ีมีความสัมพันธกับความพอใจของตนเอง ความพรอมของ
ครอบครัวและจํานวนมื้ออาหารของครอบครัว โดยที่นักเรียนชายมีกิจกรรมการออกกําลังกาย
รวมดวย สวนบริโภคนิสัยเกี่ยวกับ ไขมัน นํ้าตาล และความถี่ในการบริโภคอาหาร ระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยที่แตกตางกัน
สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุนแตกตางกันดวย 

 2.2 งานวิจัยในประเทศ 
  ประยงค ลิ้มตระกูล (2521 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลตอภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยกอนเรียน ในชนบทจังหวัดเชียงใหม จากกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 417 ครอบครัว โดยการสัมภาษณเด็ก ตรวจรางกาย ชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูงของ
เด็ก และใชมาตรฐานของเด็กจังหวัดเชียงใหมเปนเกณฑในการวัดภาวะโภชนาการ พบวา 
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ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมมีผลตอภาวะโภชนาการเด็ก กลาวคือ มารดากลุมที่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนตน มีความรูทางโภชนาการในระดับปานกลาง ประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม มารดาที่ออกไปทํางานนอกบานตลอดวันปลอยเด็กใหญาติเปนผูดูแล และมีรายได
ต่ํา จะมีผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก  นอกจากนี้ยังพบอีกวา ครอบครัวที่ใหอาหารเสริมไม
ถูกตอง   มีบริโภคนิสัยยังไมคอยถูกตอง   และมีสมาชิกในครอบครัวมาก  จะมีผลตอภาวะ 
ทุพโภชนาการของเด็กเชนกัน สวนลําดับที่ของบุตรพบวา  บุตรที่เกิดลําดับที่หน่ึงและสอง มี
ภาวะทุพโภชนาการมากกวาบุตรลําดับหลัง ๆ  
  นภัส ศิริสัมพันธ (2527 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการรับขาวสาร และ
พฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคอาหารที่สารปรุงแตงของครู ระดับประถมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา  ผูบริโภคสวนใหญยึดคุณคาและราคาของอาหาร ตลอดจนรายไดของ
ตนเองเปนเกณฑในการตัดสินใจ สวนตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค คือ ความรูความ
เขาใจเรื่องดังกลาว และพบวาอายุ รายได รายจาย คาอาหารตอวัน เพศ จํานวนปที่ไดรับ
การศึกษา จํานวนปที่ทํางานอาชีพครู   เปนตัวแปรรวมกัน ที่มีผลตอความแตกตางคะแนน
พฤติกรรมการบริโภค 
  ยุพิน  ตรีรส (2528 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางภาวะ
โภชนาการกับความรู   ความเชื่อ   บริโภคนิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพ่ือ  ศึกษาภาวะโภชนาการ   ความรู  ความเชื่อ   และ
การบริโภคนิสัยทางดานโภชนาการ   และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการความรู 
ความเชื่อ และบริโภคนิสัยทางดานโภชนาการ  กลุมตัวอยางคือนักเรียนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 560 คน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนสวนใหญมีความรูทางดาน
โภชนาการอยูในระดับปานกลาง  เน่ืองจากยังขาดการฝกฝนนํามาใชในชีวิตประจําวัน  สวน
ความเชื่ออยูในระดับปานกลาง เน่ืองจาก ครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง
ประสบการณไดรับ มีอิทธิพลตอความเชื่อ สวนบริโภคนิสัยอยูในเกณฑดีเน่ืองจากความรู และ
ความเชื่อ  มีอิทธิพลตอบริโภคนิสัย ซ่ึงพบวาความรู  ความเชื่อ  และบริโภคนิสัยมี
ความสัมพันธกัน แตภาวะโภชนาการไมมีความสัมพันธกับ ความรู  ความเชื่อ และบริโภคนิสัย 
  รัชนี ภูดวง (2528 : 43-45) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความรูเร่ือง
สารเคมีกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการสํารวจพบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจ ในเรื่อง
โภชนาการระดับพอใช สวนการนําความรูในสวนที่เกี่ยวกับการนําไปใชในชีวิตประจําวันอยูใน
ระดับต่ํา และพบวาความสัมพันธระหวางความรูเร่ืองสารเคมี กับการนําไปใชในชีวิตประจําวันมี
ความสัมพันธกันในทางบวกเปนความสัมพันธกันในระดับกลาง 
  ภารดี เต็มเจริญ; และคนอื่นๆ (2529 : ไมปรากฏเลขหนา) ไดศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารมื้อเชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ทําการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 
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846 ราย ผลการศึกษา พบวา นักเรียนมีนิสัยการบริโภคอาหารเชาไมเหมาะสม คือ รับประทาน
อาหารเชาเปนบางวัน หรือไมไดรับประทานอาหารเชา ในวันเปดเรียนประมาณรอยละ 35 
คุณคาของอาหารเชาที่ นักเรียนไดรับยังไมเหมาะสมทั้งในดานปริมาณและคุณคาภาพ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารขึ้นอยูกับรายไดของบิดา นิสัยสวนตัวของนักเรียนและนิสัยการ
บริโภคอาหารของสมาชิกในครอบครัว 
  นฤมล  โพธิสัตย  (2530 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  บริโภคนิสัยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดพังงา   มีวัตถุประสงคเพ่ือ  ศึกษาและเปรียบเทียบ
นักเรียนที่มีความแตกตางกันทางดานการอบรมเลี้ยงดู   ระดับการศึกษาของผูปกครอง  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  และขนาดของครอบครัวตางกัน  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชายและ
หญิงจํานวน  456 คน  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีบริโภคนิสัยอยูในระดับดี  นักเรียนที่
ผูปกครองมีการศึกษาสูง  มีฐานะทางเศรษฐกิจดี  และนักเรียนที่อยูในครอบครัวขนาดเล็ก  มี
บริโภคนิสัยดีกวา ผูปกครองที่มีการศึกษาต่ํา  มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา  และอยูในครอบครัว
ขนาดกลางและใหญ 
  พิมพร ยศแกว (2530 : 60) ไดทําการศึกษาเรื่องความรู เจตคติ และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 
8 ผลการ ศึกษาพบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภคอยูในระดับคอนขางดี นักเรียน
หญิงมีความรูเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภคดีกวานักเรียนชาย และนักเรียนหญิงมีเจตคติเกี่ยวกับ
สุขภาพผูบริโภคอยูในระดับดี นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีเจตคติไมตางกัน สวนการปฏิบัติ 
นักเรียนหญิงมีการปฏิบัติอยูในระดับดี โดยนักเรียนหญิงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภค
ดีกวานักเรียนชาย 
  สุภาภรณ โรจนรังสีธรรม (2530 : ง) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความรู เจตคติ และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนแบบสหศึกษา
มีความรูระดับปานกลาง มีเจตคติ และการปฏิบัติอยูในเกณฑดี นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมี  
ความรูและการปฏิบัติไมแตกตางกัน มีเจตคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  สมศรี เกิดโชค (2531 : 52-55) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับนิสัยการกิน
ของเด็กวัยเรียน อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา เด็กวัยเรียนสวนใหญ
มีนิสัยการกินในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมในการกินอาหารที่เกี่ยวกับชนิดของอาหาร 
วิธีการกินอาหาร ม้ืออาหาร และสุขวิทยาในการกินอาหาร ทั้งในสิ่งที่ดีและไมดี ซ่ึงเม่ือประเมิน
ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน พบวา เด็กวัยเรียนสวนใหญมีภาวะโภชนาการปกติ 
นอกจากนี้ยังพบวา รายไดของครอบครัว อาชีพของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา 
มีอิทธิพลตอนิสัยการกินของเด็กวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวา
รายจายคาอาหารของครอบครัวตอวัน  ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับการกินอาหารของเด็กวัย
เรียน การประกอบอาหารในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับนิสัยการกินของเด็กวัยเรียน 
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โดยนิสัยการกินของเด็กวัยเรียน มีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน ที่ประเมินโดย
เกณฑนํ้าหนักตามอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  วิมล สุเสวี (2532 : บทคัดยอ) ไดศึกษาอิทธิพลของรายการโฆษณาทางโทรทัศน
ตอพฤติกรรมการกินของเด็กวัยกอนเรียนในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนเด็กกอนวัยเรยีน
อายุ  4-5 ป ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 255 คน และผูปกครองเด็ก ผลการศึกษาพบวา 
บทบาทของบิดามารดาในการใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการเลือกอาหารตามโฆษณาทางโทรทัศน 
พบวารอยละ 86.28  มีการใหคําแนะนําเปนบางคร้ัง รอยละ 7.84 แนะนําเปนประจํา สําหรับ
พฤติกรรมการกินอาหารหลักของเด็ก พบวารอยละ 3.53 ไมตองการกินอาหารในมื้อเชา รอยละ 
1.96 ไมตองการกินอาหารใน  ม้ือเย็น บทบาทของบิดา มารดา ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เลือกอาหารตามโฆษณา มีผลตอพฤติกรรมการกินอาหารตามโฆษณาทางโทรทัศน 
  ฉันทนา  ลิ้มนิรัดรกุล  (2532 : 76-84)  ไดศึกษาประสิทธิผลของโครงการสุข
ศึกษาที่ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ตัวอยางประชากรในการศึกษาวิจัย  ไดเลือกเลือกจากโรงเรียน  ตามเกณฑที่
กําหนด และไดนักเรียนเปนกลุมทดลอง 60 คน กลุมเปรียบเทียบ 60 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยไดแก แบบสอบถามนักเรียน  แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน      แบบสังเกตรานจําหนาย
อาหารในโรงเรียน   แบบสังเกตพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของนักเรียน  จดหมายถึง
ผูปกครอง  ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยหมวดความรู เจตคติ และพฤติกรรม 
หลังการทดลองดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เจตคติมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ชอเพชร บูรศิริรักษ (2532 : 51-79) ไดทําการศึกษาเรื่องความรูเร่ืองวัตถุเจือปน
ในอาหารและการนําไปใช ในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่  6 ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการ ศึกษาพบวา นักเรียนมีความรู และมีการนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน อยูในเกณฑพอใช  นักเรียนที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกัน มีความรูเร่ือง
วัตถุเจือปนในอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีความ
แตกตางกันในเรื่องเพศ ระดับการศึกษาของผูปกครอง และแหลงขาวสารความรูเร่ืองวัตถุเจือ
ปนในอาหาร มีความรูเร่ืองวัตถุเจือปนในอาหาร  ไมแตกตางกัน นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพ
แตกตางกันในดานเพศ ระดับการศึกษาของผูปกครอง  แหลงขาวสารความรู มีการนําความรูไป
ใชไมแตกตางกัน และพบวา ความรูเรื่องวัตถุเจือปนในอาหารและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.1 
  พจนา สุวรรณประทีป (2532 : 53-69) ไดทําการศึกษาเรื่องการรับรูเกี่ยวกับพิษ
ภัยของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งเจือปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในจังหวดสุพรรณบุรี 
ผลการ ศึกษาพบวา นักเรียนมีการรับรูเกี่ยวกับพิษภัย ของการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปอนอยู
ในระดับดี  นักเรียนที่มีความแตกตางกันในเรื่องเพศ และระดับการศึกษาของผูปกครอง มีการ
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รับรูเกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหาร ที่มีสิ่งปนเปอนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางทาง
สถิติที่ระดับ .05  และพบวา นักเรียนที่มีความแตกตางกันดานภูมิลําเนา อาชีพของผูปกครอง 
ฐานะเศรษฐกิจของผูปกครอง และขนาดของครอบครัว มีการรับรูเกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภค
อาหารที่มีสิ่งปนเปอนไมแตกตางกัน 
  ประดับพร  บุญเจือ  (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงเสริมการ
รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6    โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร   ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลกับการปฏิบัติตน
ทางดานการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   ไดแก  ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ระดับการศึกษาของผูปกครอง ถิ่นที่อยูอาศัย ขนาดของครอบครัว คานิยมดาน
โภชนาการและความรูดานโภชนาการกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ของ
โรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  จํานวน  394 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ  
แบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความรูดานโภชนาการระดับปานกลาง  การปฏิบัติ
ตนทางดานการรับประทานอาหารระดับพอใช  และตัวแปรพยากรณที่สงผลตอการปฏิบัติตน
ทางดานการรับประทานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ตัวแปร  เรียงลําดับความสําคัญในการ
พยากรณจากมากไปหานอยดังน้ีคือ  คานิยมดานโภชนาการและฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพันธกับการปฏิบัติตนทางดานการรับประทานอาหารได
รอยละ  31.19  และรอยละ  9.82  ตามลําดับ  และตัวแปรพยากรณทั้ง 2 ตัวแปร  สามารถรวม
อธิบายการแปรปรวนของการปฏิบัติตนทางดานการรับประทานอาหารไดรอยละ  41.02 
   ปริวรรต มโนรมชัชวาล (2533 : 87) ไดทําการศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนทางดาน
สุขภาพตามบทสุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีการปฏิบัติตนทางสุขภาพอยูในเกณฑดี โดยมีการปฏิบัติตนใน
ดานการปองกันอุบัติเหตุสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ดานอนามัยสวนบุคคล ดานสุขภาพจิต ดาน
การออกกําลังกาย  ดานอนามัยสิ่งแวดลอม และดานอาหารและโภชนาการ นอกจากนี้พบวา 
เพศนักเรียน การศึกษาของผูปกครอง และอาชีพของผูปกครอง มีผลตอการปฏิบัติตนทางดาน
สุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน                                                                      
  พนอ ทิพยพิมลรัตน (2534 : 109-110) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดชุมพร  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมีความรูอยูในระดับพอใชเจตคติอยูใน
ระดับดี การปฏิบัติอยูในระดับพอใช นักเรียนที่มีเพศและอาชีพของบิดาหรือมารดาแตกตางกัน 
มีความรูเร่ืองสารเคมีในอาหารไมแตกตางกัน นักเรียนที่บิดาหรือมารดามีระดับการศึกษา 
รายไดของครอบครัว ขนาดของครอบครัวและแหลงขาวสารแตกตางกัน มีความรูเรื่องสารเคมีใน
อาหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 และ .01 ตามลําดับ นักเรียนที่มี
รายไดของครอบครัว และแหลงขาวสารแตกตางกันมีความรูเร่ืองสารเคมี มีเจตคติในเรื่อง
สารเคมีในอาหารไมแตกตางกัน นักเรียนที่มีเพศ  ระดับการศึกษาของบิดาหรือมารดา อาชีพ
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ของบิดาหรือมารดา และขนาดของครอบครัวแตกตางกัน  มีเจตคติในเรื่องสารเคมีในอาหาร
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .01, .05, และ  .05 ตามลําดับ นักเรียนที่มี
เพศ รายไดของครอบครัว ขนาดของครอบครัว และแหลงขาวสารที่แตกตางกัน มีการปฏิบัติใน
เรื่องสารเคมีในอาหารไมแตกตางกัน และนักเรียนที่บิดาหรือมารดามีระดับการศึกษา และอาชีพ
ของบิดาหรือมารดาแตกตางกัน มีการปฏิบัติในเรื่องสารเคมีในอาหารแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สุพรรณี ปานเจริญ (2534 :114-119) ศึกษาเรื่องคานิยมทางสุขภาพของนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา
แหงชาติ 11  จํานวน 720 คน เปนเพศชาย 360 คน เพศหญิง 360 คน จากโรงเรียน
ประถมศึกษา 60 โรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา คานิยมทางสุขภาพดานอาหารและการบริโภค
อาหารโดยสวนรวม อยูในระดับสูง  นักเรียนมีคานิยมทางดานสุขภาพต่ํา เกี่ยวกับการดื่มนมวัน
ละ 1-2 แกว การใชชอนกลาง เม่ือรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน การรับประทานอาหารรสจัด 
การรับประทานขาวมากๆ และรับประทานกับแตนอย และพบวานักเรียนหญิงมีคานิยมทาง
สุขภาพสูงกวานักเรียนชาย นักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล มีคานิยมทาง
สุขภาพสูงกวานักเรียนในโรงเรียนนอกเขตเทศบาล และนักเรียนที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
นอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  อนุกูล พลศิริ (2534 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกบริโภค
อาหารกลางวัน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบวา รายรับ
ของนักเรียน มีความสัมพันธทางสถิติกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร 
  สมฤดี วีระพงษ (2534 : 111-122) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค
อาหารดวนทันใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการ ศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กรุงเทพมหานคร สวน
ใหญมีความรูและการปฏิบัติในการบริโภคอาหารดวนทันใจอยูในระดับพอใช สวนเจตคติอยูใน
ระดับคอนขางดี นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความรู เจตคติ และการปฏิบัติในการบริโภค
อาหารดวนทันใจไมแตกตางกัน  นักเรียนที่มีผูปกครองตางกันมีคามรู เจตคติ และการปฏิบัติใน
การบริโภคอาหารดวนทันใจ ไมแตกตางกัน นักเรียนที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มี
ความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานเจตคติ และการปฏิบัติไม
แตกตางกัน นักเรียนที่อาชีพของผูปกครองตางกัน มีความรู และเจตคติในการบริโภคอาหาร
ดวนทันใจไมแตกตางกัน สวนการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นักเรียนที่ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองตางกันมีความรู  และเจตคติในการบริโภคอาหาร
ดวนทันใจไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนที่ไดรับขอมูลขาวสาร
ตางกันมีความรู เจตคติ และการปฏิบัติในการบริโภคอาหารดวนทันใจไมแตกตางกัน และ
ความรูกับเจตคติ ความรูกับการปฏิบัติ และเจตคติกับการปฏิบัติในการบริโภคอาหารดวนทันใจ 
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกันเชิงนิมานในระดับต่ํา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01                                                                                                  
  โสภนา รอดชู (2536 : 111-112) ศึกษาเรื่องคานิยมกับการบริโภคอาหารของ
นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยศึกษาและเปรียบเทียบคานิยมเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1,014 คน เปนนักเรียนชาย 518 คน นักเรียนหญิง 496 คน 
จาก 256 โรงเรียน   ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคานิยมเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารอยูในระดับสูง  นักเรียนหญิงมีคานิยมในการบริโภคอาหาร สูงกวานักเรียนชาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของบิดามารดา และขนาด
ของครอบครัวที่แตกตางกันมีคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน แตนักเรียนกลุม
ที่มีการปฏิบัติมากเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร สูงกวากลุมที่
มีการปฏิบัตินอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  อําภา แสงกล่ํา (2536 : 103-104) ศึกษาเรื่องการรับรูเกี่ยวกับพิษภัยของการ
บริโภคอาหารที่มีสิ่งปนเปอน และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ผลการ ศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมีระดับการรับรูพิษภัย ของการบริโภคอาหารที่มีสิ่ง
ปนเปอนอยูในระดับดี และนําไปใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับพอใช นักเรียนที่มีเพศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .05, และ .001 
นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพ  ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน การรับรูเกี่ยวกับ
การบริโภคที่มีสิ่งปนเปอนไปใชในชีวิตประจําวันไมแตกตางกัน การรับรู และการนําการรับรู
เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคที่มีสิ่งปนเปอนในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 มีความสัมพันธกันเชิงนิมานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ .0321 
  ปาลีรัฐ   พิทักษดํารงกิจ (2537: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง   พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติในภาคเหนือ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรู  ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 500 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม พบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง   
นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล มี
ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักเรียนที่ทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับดี นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล  และ
นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับดี    
นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล  และนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล  มี
การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางการเมือง 
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  สุเนตรา นิมานันท (2537 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาภาวะโภชนาการและปจจัย
ที่สัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขต
เมืองเชียงใหม จํานวน 1,233 คน เปนชาย 619 คน และหญิง 614 คน พบวา นักเรียนชาย
ประมาณ  รอยละ 62-69 และนักเรียนหญิง ประมาณรอยละ 64-71 มีภาวะโภชนาการระดับ
มาตรฐาน กลุมตัวอยางนักเรียนชาย รอยละ 15.2 และกลุมตัวอยางนักเรียนหญิง รอยละ 9.9 มี
ภาวะโภชนาการการเกินมาตรฐาน และพบวากลุมตัวอยางนักเรียน รอยละ 19.5 และกลุม
ตัวอยางนักเรียนหญิง  รอยละ 22.5 มีภาวะโภชนาการต่ํากวามาตรฐาน นักเรียนสวนใหญมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้นไปตามหลักโภชนาการ คือ รับประทานอาหารเชาทุกวัน 
รับประทานขาว แปง นํ้าตาล เน้ือสัตว ผัก  ตางๆ และด่ืมนม 7 วันตอสัปดาห ไมรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆ รับประทานอาหารวันละ 3 ม้ือ   เลือกบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมดวยตนเอง 
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการตางกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคไมแตกตางกัน และพบปจจัยนํา 
ปจจัยเอ้ืออํานวย และปจจัยเสริม สวนใหญมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ
พฤตกิรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 
  นลินี มกรเสน (2538 : 133-134) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยนํา ไดแก เพศ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ  สวนความรู เจตคติ คานิยม พบวา ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ 
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปจจัยเอ้ือ ไดแก อาชีพของบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ สวนการศึกษาของ
บิดามารดา หรือผูปกครอง การจัด บริการอนามัยโรงเรียน การจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน หลักสูตร และการสอนของครู  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แหงชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปจจัยเสริม  ไดแก การดูแลเอาใจใสของผูปกครองมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ สวนการกระตุนเตือนของครู เกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ นอกจากนี้ยังพบวา ตัวแปรใน
ปจจัยนํา ไดแก คานิยม มีความสามารถในการทํานาย  พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติมาก
ที่สุด สวนตัวแปรในปจจัยเอ้ือ ที่มีความสามารถในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แหงชาติมากที่สุด ไดแก การจัดบริการอนามัยโรงเรียน สําหรับ  ตัวแปรในปจจัยเสริม พบวา 
การดูแลเอาใจใสของผูปกครอง มีความสามารถในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แหงชาติมากที่สุด 
  สุดาวรรณ  ขันธมิตร  (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
ในภาคกลางจํานวน 500 คน พบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับปาน
กลาง นักเรียนมีความรูต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําในเรื่อง อาหารที่ชวยใหรางกายเจริญเติบโต       
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ประโยชนของผักและผลไมที่มีสีเหลือง อาหารที่มีสารบอแรกซ นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารอยูในระดับดี 
  สิริวัฒน อายุวัฒน (2539 :บทคัดยอ) ซ่ึงการศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรม
การบริโภคของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่พบวา นักเรียน
ที่มีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ มีการบริโภคอาหารในปริมาณที่ไมเพียงพอ เชน มีการบริโภค
อาหารเพียง  2 ม้ือตอวัน และบริโภคอาหารเย็นไมสมํ่าเสมอทุกวัน ในขณะที่นักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการสูงกวาเกณฑมีการบริโภคอาหารครบ 3 ม้ือ และยังพบวา นักเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการต่ํากวาเกณฑมีการบริโภคอาหารประเภทเนื้อวัว เน้ือหมู นมสด เปนประจํานอยกวา
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการสูงกวาเกณฑ 
  ณัฐสิตางศุ ทัศบุตร (2539 :117-118) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษากลุม 3 กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนชายและหญิง มีความรู และเจตคติ ในการบริโภคอาหารแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการปฏิบัติไมแตกตางกัน นักเรียนที่ผูปกครองมีระดับ
การศึกษาตางกัน   มีเจตคติ และการปฏิบัติในการบริโภคอาหารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนที่มีผูปกครองมีอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีความรูใน
การบริโภคอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 สวนเจตคติ และ
การปฏิบัติไมแตกตางกัน  นักเรียนที่มีแหลงขอมูลขาวสารตางกัน มีเจตคติในการบริโภคอาหาร
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความรูและการปฏิบัติไมแตกตางกัน 
ความรูกับเจตคติ ความรูกับการปฏิบัติ และเจตคติกับการปฏิบัติในการบริโภคอาหาร มี
ความสัมพันธกันเชิงนิมานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สุชาดา มะโนทัย (2539 : ไมปรากฏเลขหนา) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 
   1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน รอย
ละ 22.4  นํ้าหนักเกินมาตรฐาน รอยละ 5.5 และโรคอวน รอยละ 7.2 
   2.  นักเรียนมีความรูโดยรวมอยูในระดับพอใช แตควรปรับปรุงในเรื่องความ
ตองการสารอาหารตามหลักโภชนาการใน 1 วัน สาเหตุและผลเสียของการมีนํ้าหนักเกิน
มาตรฐานการควบคุมนํ้าหนักและการปองกันโรคอวน ฯลฯ นักเรียนหญิงมีความรูโดยรวม ดีกวา
นักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.  นักเรียนที่มีเจตคติโดยรวมอยูในระดับดี แตอยูระดับพอใชในเรื่องการ
รับประทานอาหารเพื่อฉลองความสุข และกลัวอวน ควรงดอาหารที่ไขมัน นักเรียนหญิงมีเจตคติ
โดยรวมดีวานักเรียนชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4.  นักเรียนมีบริโภคนิสัยโดยรวมอยูในระดับดี แตอยูในระดับพอใชเรื่องการ     
รับประทานอาหารเฉพาะที่ชอบ รับประทานอาหารมื้อเย็นในปริมาณมากและดึกเกินไป 
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รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ นักเรียนหญิงมีบริโภคนิสัยโดยรวม
ดีกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   5.  ความรู เจตคติ และการบริโภคนิสัยในการบริโภคอาหารที่เกี่ยวกับปญหา
โภชนาการเกินมาตรฐานและโรคอวน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
  เสาวคนธ สิดารัตน (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องสุขภาพตามสุข
บัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในอําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี โดย
มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสุขบัญญัติแหงชาติ เจตคติที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพ
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ ภาวะสุขภาพ ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แหงชาติ    ผลการศึกษาพบวา นักเรียนรอยละ 29.00, 41.30, และ 29.70 มีความรูเกี่ยวกับสุข
บัญญัติแหงชาติ  ในระดับสูง ปานกลาง และต่ํา ตามลําดับ รอยละ 85.00 และ 15.00 มีเจตคติ
ตอพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติในระดับสูง และปานกลาง ตามลําดับ รอยละ 
50.30 และ 49.70 มีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ ในระดับสูงและปานกลาง ภาวะ
สุขภาพนักเรียน ในเรื่องเครื่อง   แตงกาย ผิวหนัง มือ เล็บ ผม ปาก ฟน พบวา สวนใหญอยูใน
ภาวะสะอาด ถึงสะอาดดี – ดีมาก  มากกวารอยละ 97 ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ไดแก เพศ ความรูเกี่ยวกับสุขบัญญัติ
แหงชาติ เจตคติตอพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ 
  สุเทศน กุลละวนิชย (2540 : 78-79) ศึกษาเรื่อง ความรู เจตคติ และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับวัตถุเจือปนในอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมีความรูและการปฏิบัติอยูใน
ระดับพอใช สวนเจตคติอยูในระดับดี นักเรียนหญิงมีเจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุเจือปน
ในอาหารแตกตางจากนักเรียนชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานความรูไม
แตกตางกัน นักเรียนที่มีผูปกครองจบการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุเจือปนใน
อาหารไมแตกตางกัน นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดแตกตางกัน มีความรูเกี่ยวกับวัตถุเจือปนใน
อาหารไมแตกตางกัน ความรูกับ   เจตคติ และเจตคติกับการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุเจือปนใน
อาหาร มีความสัมพันธกันเชิงนิมานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความรูกับการ
ปฏิบัติไมมีความสัมพันธกัน 
  กัลยา ศรีมหันต (2541 : ง) ศึกษาเรื่องภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของเด็กวัยเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา เด็กวัยเรียนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีภาวะโภชนาการปกติ โภชนาการต่ํากวาเกณฑ ภาวะโภชนาการ
เกินและโรคอวนคิดเปน รอยละ 70.0, 14.5, 6.8 และ 8.0 ตามลําดับ สวนใหญมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารถูกตองปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.9 และพบวา บางสวนมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไมถูกตอง  ไดแก การบริโภคขนมถุงขบเคี้ยว อาหารทอดและน้ําอัดลม ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการบริโภคอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความรูเร่ืองโภชนาการของ
เด็กวัยเรียน รายไดของครอบครัว การไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ระดับ
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การศึกษาของบิดามารดา และเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยรวมไมแตกตางกัน 
  กมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย (2541 : ก-ข) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ
ของเด็กนักเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอพล จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยสรุป ไดดังน้ี 
   1.  คุณลักษณะของนักเรียน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 12 ป มีความรูดาน
โภชนาการ สุขภาพดีไมเจ็บปวย บิดา มารดา จบชั้นประถมศึกษา บิดาประกอบอาชีพรับจาง  
มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม มารดาสวนใหญไมไดออกไปประกอบอาชีพนอกบาน รายได
ตอคนตอเดือนต่ํากวา 2,000 บาท มีความเพียงพอในรายได และผลผลิต เปนครอบครัวขนาด
กลางมีสมาชิก 5-7 คน มีการยายถิ่นระยะสั้นของบิดาหรือมารดา ดานบริโภคนิสัยสวนใหญมี
การบริโภคอาหาร ความชอบอาหาร และความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร และความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร 
ที่ถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งการรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือตอวัน ไดรับอิทธิพลเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารที่ถูกตองจากครอบครัวมากที่สุด รองลงมาคือครู เพ่ือน และสื่อมวลชน 
ตามลําดับ 
   สําหรับภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา การประเมินโดยใชเกณฑ
นํ้าหนักตออายุ มีภาวะโภชนาการปกติรอยละ 83.8 ภาวะขาดสารอาหารรอยละ 16.2 
   2.  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
ทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน พบวา ความรูดานโภชนาการ ประวัติความ
เจ็บปวย  ความเพียงพอของรายไดและผลผลิต  การบริโภคอาหาร  ความชอบอาหาร ความเชื่อ
เกี่ยวกับอาหาร จํานวนมื้อที่รับประทานใน 1 วัน และอิทธิพลจากครอบครัว เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ ของเด็กนักเรียนประถมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  3.  ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะโภชนาการ ของเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
ทดสอบโดยการวิเคราะหจําแนกประเภทแบบขั้นตอน พบวา ความชอบอาหาร ความรูดาน
โภชนาการ ประวัติความเจ็บปวย ความเพียงพอของรายไดและผลผลิต อิทธิพลจากครอบครัว 
การบริโภคอาหาร  รายไดตอเดือนตอคน เปนปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  พุทธชาด  นาคเรือง  (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน
มาตรฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ
เกินมาตรฐานสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เปนบุตรคนที่ 1 ในจํานวน 2 คน มี
ความรูอยูในระดับคอนขางดี มีทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมอยูในระดับดี  ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานพบวา  ปจจัยนํา
ไดแก  เพศและทัศนคติตอการบริโภคอาหาร   ปจจัยเอ้ือ  ไดแก  อํานาจในการซื้อ  รายไดของ
นักเรียนและครอบครัว ปจจัยเสริม ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปกครองและการ



 56 

รับรูสื่อโฆษณา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพบวา ปจจัยนํา ไดแก  
เพศ ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร และความเชื่อตอภาวะ
โภชนาการเกินมาตรฐาน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนอายุลําดับการเปนบุตร จํานวนพี่นองและขนาดของครอบครัว ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   ปจจัยเอ้ือ  ไดแก  อํานาจในการซื้ออาหารและ
สถานที่ที่เอ้ือตอการออกกําลังกาย  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ  .05 สวนรายไดของครอบครัว รายไดของนักเรียนและแหลงขายอาหาร  
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ปจจัยเสริม  ไดแก พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผูปกครอง การรับรูสื่อโฆษณาและการพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเพื่อน  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 สวนการ
ปฏิบัติตอเด็กของผูปกครองเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อายุของผูปกครอง  ระดับการศึกษาและ
อาชีพของผูปกครอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
  วิธี แจมกระทึก (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานตัวบุคคล ไดแก เพศ คาใชจายที่
นักเรียนไดรับ  และเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดวน เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยดาน
ครอบครัว ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดา มารดา เปนตัวแปร
ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม  ไดแก ลักษณะจูงใจของอาหารจานดวนดานคุณลักษณะของ
อาหาร ดานคุณคาทางโภชนาการ ดานราคาของอาหาร ดานความสะดวกและรวดเร็ว ดานการ
ตกแตงและทําเลที่ตั้งของราน อิทธิพลของเพื่อน และอิทธิพลของสื่อโฆษณา เปนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  จานดวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และตัวพยากรณที่เรียงลําดับจากที่สงผลมากสุดไป ยังนอยที่สุดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการการ
บริโภคอาหารจานดวน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ไดแก อิทธิพลของสื่อโฆษณา ลักษณะจูงใจของอาหารจานดวน ดานราคาของ
อาหาร คาใชจายที่นักเรียนไดรับ ลักษณะจูงใจของอาหารจานดวน  ดานคุณลักษณะของอาหาร 
เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เจตคติเด่ียวกับการบริโภคอาหาร ลักษณะจูงใจของ
อาหารจานดวน ดานความสะดวกและรวดเร็ว และอิทธิพลของเพื่อนตามลําดับ และสามารถ
รวมกันพยากรณพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จันทรเต็ม หาญมงคลศิลป (2543 :158) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารเพื่อปองกันโรคไมติดตอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี ตัวแปรที่ศึกษา คือ เพศ ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพ
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ของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง ความรูเกี่ยวกับโภชนาการและโรคไมติดตอ เจตคติในการ
บริโภคอาหาร รวมทั้งศึกษาปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารเพื่อปองกันโรคไมติดตอ ผลการศึกษาพบวา                                                                        
   1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นนทบุรี   มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพ่ือปองกันโรคไมติดตออยูในระดับปานกลาง 
   2.  นักเรียนที่มีเพศ ระดับการศึกษาของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง และ
ลักษณะการเตรียมอาหารในครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
เพ่ือปองกันโรคไมติดตอแตกตางกัน 
   3.  นักเรียนที่มีความรูเรื่องโภชนาการและโรคไมติดตอ เจตคติในการบริโภค
อาหาร  คานิยมในการบริโภคอาหาร  และอิทธิพลจากสื่อสารมวลชน ตางมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อปองกันโรคไมติดตอแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
   4.  เจตคติในการบริโภคอาหารสามารถทํานายพฤติกรรม การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารเพื่อปองกันโรคไมติดตอไดรอยละ 7.5   
  ชญานิษฐ ธรรมธิษฐาน (2543 :110-112) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมี
ความรูและเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับดี และมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารอยูในระดับปานกลาง นักเรียนที่มีเพศตางกันมีความรูและเจตคติ เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารไมแตกตางกัน  นักเรียนที่มีอาชีพของผูปกครอง รายได และมีความเชื่อตางกัน มีความรู 
เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน และพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารของนักเรียน ดานความรูกับเจตคติ และเจตคติกับการปฏิบัติ มีความสัมพันธ
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนความรูไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร   
  อรนุช  ขันทะวงศ  (2544 :บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ
เกี่ยวกบัการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติและโภชนบัญญัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักการศึกษา  กรุเทพมหานคร  ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพดานความรู  เจตคติ  และการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารอยูในระดับดี  มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรูกับเจตคติ  มีพฤติกรรมสุขภาพดาน
ความรูกับเจตคติ  ความรูกับการปฏิบัติเจตคติกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารสัมพันธ
กันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นักเรียนที่มีอาชีพ   ระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน  มีความรู
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน นักเรียนที่มีเพศและไดรับขาวสารเรื่องอาหารตางกัน      
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มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่
นักเรียนหญิงมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคดีกวานักเรียนชายและนักเรียนที่ไดรับขาวสารเรื่อง
อาหารจากสื่อบุคคล  (พอ แม ญาติ เพ่ือน ครู )  โทรทัศน  วีดีโอมีความรูเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารดีกวานักเรียนที่ไดรับขาวสารจากสิ่งพิมพและวิทยุ นักเรียนที่มีระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตางกัน มีเจตคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน นักเรียนที่มีเพศ อาชีพของผูปกครองและไดรับ
ขาวสารเรื่องอาหารตางกัน  มีเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่แตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยที่นักเรียนหญิงมีเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารดีกวานักเรียนชาย   
และนักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพคาขายหรือธุรกิจมีเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารดีกวา
นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพรับจาง  นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนที่ตางกัน  มีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริโภคอาหารไมแตกตางกัน  นักเรียนที่มี
เพศไดรับขาวสารเรื่องอาหาร อาชีพของผูปกครอง  ระดับการศึกษาของผูปกครองตางกันมีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
นักเรียนหญิงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริโภคอาหารดีกวานักเรียนชาย  นักเรียนที่ผูปกครองมี
อาชีพรับจาง  และนักเรียนที่ผูปกครองมีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทามีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารดีกวานักเรียนที่ผูปกครองมีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  จากการศึกษาเอกสารการวิจัยในประเทศและตางประเทศ  จะเห็นไดวาพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ของนักเรียนทั้งพฤติกรรมดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติในการบริโภค
อาหารของนักเรียนแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก ความรู เจตคติ เกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร เพศ ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง เงินที่ไดรับจาก
ผูปกครอง และอิทธิพลจากสื่อมวลชน  อิทธิพลจากเพื่อน 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ซ่ึงมีความมุงหมาย 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผูวิจัยดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
   1.1 ประชากร  
   1.2 กลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
   2.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
   2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2,799 
คน 
 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 350 คน 
ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) และกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane. 1967 : 886)  มีวิธีการเลือกกลุมตวัอยาง 
 ดังตอไปน้ี 
 
  1.  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ ยามาเน (Yamane.  1967 : 
886) 
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   เม่ือ   
   n    แทน จํานวนประชากรกลุมตัวอยาง 
   N    แทน   จํานวนประชากรทั้งหมด 
   e    แทน   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง = .05 
  จากการคํานวณ คาของจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 350 คน จากประชากร 2,799 
คน 
  2.  แบงโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาในอําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ออกเปนในเขตสุขาภิบาล นอกเขตสุขาภิบาล 
  3.  เลือกจํานวนประชากรที่เปนกลุมตัวอยางจากโรงเรียน ในเขตสุขาภิบาล : 
นอกเขตสุขาภิบาล เทากับ  534 : 2,265 คน  คิดเปนสัดสวน 1 : 4 
  4.  สุมโรงเรียนจากในเขตสุขาภิบาล และนอกเขตสุขาภิบาล โดยวิธีการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก 
  5.  คิดสัดสวนรอยละของจํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จากจํานวนนักเรียน
ที่เปนประชากรในแตละโรงเรียน 
  6.  ในแตละโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง สุมเลือกหองเรียน โรงเรียนละ 1-2 
หองเรียน  โดยวิธีการสุมอยางงาย ใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา ดวยวิธีการ
จับฉลากรวมใชนักเรียนทั้งหมดในแตละหองที่คัดเลือกมาไดทั้งสิ้น 350 คน 
  ซ่ึงนักเรียนแตละโรงเรียน และจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา ดังปรากฏใน
รายละเอียดตามตาราง  2 
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ตาราง 2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอ 
     ทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

เขตโรงเรียน โรงเรียน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
ในเขตสุขาภิบาล 
 
นอกเขต
สุขาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทาศาลา 
ปทุมมานุกูล 
วัดจันพอ 
วัดหญาปลอง 
บานฉาง 
บานวังหิน 
วัดสระประดิษฐ 
บานสองแพรก มิตรภาพที่ 92  
วัดสโมสร 
วัดโมคลาน 
วัดยางทอง 
บานทุงเกราะ 
วัดปา 
บานประชาอารี 
วัดชัยธารามประดิษฐ 
วัดสวนหมาก 
บานทุงชน 
ราชประชานุเคราะห 8 
บานสะพานหัน 
วัดพระอาสน 
วัดโคกเหล็ก 
บานสํานักมวง 
วัดปา (ทาขึ้น) 
บานในถุง 
วัดหมาย 
บานสระบัว 
วัดพระเลียบ 
วัดประดูหอม 

333 
201 
75 
101 
71 
30 
126 
99 
60 
91 
79 
139 
34 
43 
47 
40 
58 
145 
47 
44 
42 
17 
31 
101 
35 
49 
39 
37 

70 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

25 
- 

59 
- 
- 
- 
- 
- 

60 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

16 
           30 

- 
- 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

 

เขตโรงเรียน โรงเรียน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บานชุมโลง 
บานอินทนิน 
บานหนับเภา 
วัดนากุล 
ชุมชนวัดสระแกว 
บานทาสูง 
วัดเทวดาราม 
วัดดอนใคร 
บานบอกรูด 
บานพังปริง 
วัดเขาพนมไตรรัตน 
บานปากดวด 
วัดยางงาม 
บานหนองหวา 
บานปากเจา 
วัดปลักปลา 
วัดจันทาราม 
บานหนาเขา 

34 
20 
21 
24 
17 
41 
30 
43 
12 

           54 
40 
30 
35 
19 
36 
51 
42 
36 

- 
- 
- 

11 
- 
- 

16 
15 
- 

21 
12 
- 

15 
- 
- 
- 
- 
- 

 รวม 2,799 350 
 

 
 ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4.  (2548).  สรุปจํานวน
นักเรียน  ปการศึกษา  2548. 
 

2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการศึกษา
คนควา ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหาร
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ตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลักษณะของแบบสอบถาม แบงออกเปน 6 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตวัของนักเรียนตามตวัแปรทีศ่ึกษา ไดแก 
เพศ   ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และเงินที่ไดรับจากผูปกครอง 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 2  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ซ่ึงลักษณะ
แบบสอบถามเปนคําถามใหนักเรียนเลือกตอบ (Multiple choices) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
  ตอนที่ 3  แบบสอบถามเจตคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับคือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย  
  ตอนที่ 4  แบบสอบถามอิทธิพลจากสื่อมวลชน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติประจํา ปฏิบตัิบางครั้ง ไมปฏิบัต ิ
  ตอนที่ 5  แบบสอบถามอิทธิพลจากเพื่อน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติประจํา ปฏิบัตบิางครั้ง ไมปฏิบัต ิ
  ตอนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ 
ลักษณะแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัตบิางครัง้ ไมปฏิบัต ิ

 2.2 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม 
สุขบัญญัติ แหงชาติ เพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม 
  2.  สรางแบบทดสอบความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร เจตคติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ โดยมีเน้ือหาครอบคลมุ
และตรงวัตถปุระสงคมากที่สุด 
  3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
พิจารณาตรวจสอบ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 
  4.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชีย่วชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาและ
ตรวจสอบเนื้อหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ 
  5.  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน
ที่มีคุณสมบัตคิลายคลึงกับกลุมตัวอยาง ที่ไมไดรับการคัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง และนํามา
วิเคราะหเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือตอไป 
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  เกณฑการใหคะแนนและแปลความหมาย 
  เกณฑการใหคะแนนและแปลความหมายคะแนนในการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาตขิองนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน และแปล
ความหมายไว ดังน้ี 
  1.  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีเกณฑการใหคะแนน โดย
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
  การแปลความหมายของคะแนนความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร โดยอาศัย
คะแนนเฉลี่ย แบงเปน 3 ระดับ คือ (วิเชียร เกตุสิงห.  2538 : 9) 
   คะแนนรอยละ  80.00 – 100.00   หมายถึงมีความรูระดับดี 
   คะแนนรอยละ  50.00 – 79.99    หมายถึงมีความรูระดับปานกลาง 
   คะแนนรอยละ   0.00 – 49.99     หมายถึงมีคามรูระดับควรปรับปรุง 
  2.  แบบสอบเจตคติเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร ในแบบสอบถามตอนที่ 3 ลักษณะ
แบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 ระดับ มีเกณฑการให
คะแนน  ดังน้ี 
 
 ขอคําถามที่มีความหมายทางบวก 

(คะแนน) 
ขอคําถามที่มีความหมายทางลบ 

(คะแนน) 
เห็นดวย 3 1 
ไมแนใจ 2 2 
ไมเห็นดวย 1 3 

  การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย มีดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห.  2538 : 9)   
   คะแนนเฉลี่ย  2.34 – 3.00  หมายถึง  มีเจตคติระดับดี 
   คะแนนเฉลี่ย  1.67 – 2.33  หมายถึง  มีเจตคติระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.66  หมายถึง  มีเจตคติระดับไมดี 
  3.  แบบสอบถามอิทธิพลของสื่อมวลชน ในแบบสอบถามตอนที่ 4 ลักษณะ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 ระดับ มีเกณฑการให
คะแนน  ดังน้ี 
 
 ขอคําถามที่มีอิทธิพลของ

สื่อมวลชนทางบวก 
(คะแนน) 

ขอคําถามที่มีอิทธิพลของ
สื่อมวลชนทางลบ 

(คะแนน) 
ปฏิบัตปิระจํา 3 1 



 65 

ปฏิบัตบิางครัง้ 
ไมปฏิบัต ิ

2 
1 

2 
3 

  การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย มีดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห.  2538 : 9) 
   คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  หมายถึง  ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  หมายถึง  ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนระดับปาน
                                     กลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66  หมายถึง  ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนระดับนอย               
  4. แบบสอบถามอิทธิพลจากเพื่อน ในแบบสอบถามตอนที่ 4 ลักษณะ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 ระดับ มีเกณฑการให
คะแนน ดังน้ี 
 
 ขอคําถามที่มีอิทธิพลจาก

เพ่ือนทางบวก 
(คะแนน) 

ขอคําถามที่มีอิทธิพลจาก
เพ่ือนทางลบ 

(คะแนน) 
ปฏิบัตปิระจํา 
ปฏิบัตบิางครัง้ 

3 
2 

1 
2 

ไมปฏิบัต ิ 1 3 
  การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย มีดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห.  2538 : 9)  
   คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนระดับปาน
              กลาง     
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนระดับนอย   
  5.  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ ใน
แบบสอบถามตอนที่ 5 ลักษณะแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
แบงเปน 3 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 
 ขอคําถามที่มีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารทางบวก 
(คะแนน) 

ขอคําถามที่มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารทางลบ 

(คะแนน) 
ปฏิบัตปิระจํา 3 1 
ปฏิบัตบิางครัง้ 2 2 

ไมปฏิบัต ิ 1 3 
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  การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย มีดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห.  2538 : 9) 
   คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  หมายถึง  พฤติกรรมในการบริโภคอาหารอยูใน
                                     ระดับดี 
   คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  หมายถึง  พฤติกรรมในการบริโภคอาหารอยูใน
                ระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66  หมายถึง  พฤติกรรมในการบริโภคอาหารอยูใน
                                     ระดับควรปรบัปรุง               

 2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

  ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน ดังน้ี 
  1.  หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สราง
ขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ วาสอดคลองกับสิ่งที่จะวดัหรือไม โดยผูเชี่ยวชาญจะตรวจสอบใน
สวนของขอคาํถามวัดความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ขอคําถามวดัเจตคติเกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร ขอคําถามวัดอิทธิพลจากสื่อมวลชน ขอคําถามวัดอิทธิพลจากเพื่อน และขอคําถามวัด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาต ิผูเชี่ยวชาญจะพิจารณาวาสอดคลองกับสิ่ง
ที่จะวัดหรือไม โดยพิจารณาเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543 : 17) 
   แนใจวาสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด ใหคะแนน +1 
   ไมแนใจวาสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด ใหคะแนน 0 
   แนใจวาไมสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด ใหคะแนน –1 
  2.  นําผลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IC) ในแต
ละขอ  ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีความสอดคลอง มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอคําถามนั้น
มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาสามารถนําไปใชได แตถาขอคําถามใดมีคาดัชนีความสอดคลองนอย
กวา 0.5 แสดงวาขอคําถามนั้นไมมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ไมสามารถนําไปใชได ไดขอ
คําถามความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจํานวน 28 ขอ ขอคําถามวัดเจตคติเกี่ยวกบัการบริโภค
อาหารจํานวน 21 ขอ  ขอคําถามวัดอิทธพิลจากสื่อมวลชนจํานวน15 ขอ  ขอคําถามวัดอิทธิพล
จากเพื่อนจํานวน12 ขอ  และขอคําถามวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาต ิ
จํานวน 28 ขอ 
  3.  วิเคราะหหาคาความยากงาย (Difficulty) และคาอํานาจจําแนก 
(Discrimination) โดยนําแบบสอบถามทัง้ 6 สวนปรบัปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ
นักเรียนโรงเรียนปทุมมานุกูล ที่มีคุณสมบตัิคลายคลึงกบักลุมตวัอยาง ที่ไมไดรับการคัดเลือก
เปนกลุมตวัอยาง จํานวน 50 คน  
   3.1  หาคาความยากงายของแบบทดสอบความรู โดยหาสัดสวนระหวาง
จํานวนผูที่ตอบแบบทดสอบในแตละขอถูกตอจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด แลวเลือกขอ
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คําถามที่มีความยากงาย 0.20-0.80 ไว  (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543 : 129) คัดเลือกขอคําถามไว
จํานวน 24 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.22-0.84 
   3.2  หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความรู เปนรายขอโดยใชคา
สหสัมพันธ  แบบพอยทไบซีเรียล (Point Biserial Correlation)  ซ่ึงเปนคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนแตละขอ กับคะแนนรวมทั้งฉบบั   และเลือกขอคาถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20  
ขึ้นไป  (สุณีย  รักษาเกียรตศิักดิ์.  2539 : 119)  คัดเลือกขอคําถามไวจํานวน 24 ขอ  มีคา
อํานาจจําแนก ระหวาง 0.08-0.43  (สําหรับขอที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 น้ัน ผูวิจัยได
นําไปปรับปรงุภาษาที่ใช แลวนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
กอนนําไปใชเก็บขอมูล) 
   3.3  หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเจตคติเกีย่วกับการบริโภคอาหาร   
อิทธิพลจากสือ่มวลชน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาต ิโดยวิเคราะห
หาคาสหสมัพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนทั้งฉบับ (Corrected item to total 
correlation) และเลือกขอคาถามที่มีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (สุณีย รักษาเกียรติ
ศักดิ์.  2539 : 116-117) ไดขอคําถามวัดเจตคติเกี่ยวกบัการบริโภคอาหารจํานวน 18 ขอ จาก 
21 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21-0.45   ไดขอคําถามวัดอิทธิพลจากสื่อมวลชนจํานวน 
11 ขอ จาก 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.25-0.38  ไดขอคําถามวัดอิทธิพลจากเพื่อน
จํานวน 9 ขอ จาก 12 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21-0.53 และไดขอคําถามวัดพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามสุขบญัญัติแหงชาต ิจํานวน  23ขอ จาก 28 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
ระหวาง 0.19-0.43  (สําหรับขอที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 น้ัน  ผูวิจัยไดนําไปปรับปรุง
ภาษาที่ใช แลวนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือตรวจสอบกอนนําไปใชเกบ็
ขอมูล) 
   3.4  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความรู ที่มีเกณฑการใหคะแนนคือ 
ถาตอบถูก ได 1 คะแนน ถาตอบผิดได 0 คะแนน โดยใชสูตร คูเดอร ริชารดสัน (Kuder 
richardson KR20) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543 : 123)  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.75 
   3.5  หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) แบบสอบถามเจตคตเิกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร อิทธิพลจากสื่อมวลชน  อิทธิพลจากเพื่อน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุข
บัญญัติแหงชาติ โดยหาคาสัมประสิทธแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (พวงรัตน ทวี
รัตน.2543:125) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.76, 0.70, 0.76 และ 0.76 ตามลําดับ 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
  1.  ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ถึงประชาชนผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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  2.  ผูวิจัยนําหนังสือแนะนําตัว และนําแบบสอบถามไปทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง และแนะนําเกี่ยวกับการใชแบบสอบถามและรายละเอียดของการวิจัย 
  3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูลที่โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ     
ทาศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช จากกลุมตัวอยางจํานวน 350 คน 
  4.  ผูวิจัยตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบบัใหมีความสมบูรณและเกบ็รวบรวม
แบบสอบถาม มาจัดกระทําและวเิคราะหขอมูลทางสถติิตอไป 

4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่ตรวจสอบเรียบรอยแลว มา
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และในการทดสอบสมมติฐานครั้งน้ี ยอมรับ
ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหตามลําดับดังน้ี 
  1.  ตรวจดูความเรียบรอยของแบบสอบถามแลวคัดเลือกฉบับทีส่มบูรณได 350 
ฉบับ 
  2.  ตรวจใหคะแนนขอความแตละขอของแบบสอบถามแตละชุดตามเกณฑที่
กําหนดไว 
  3.  วิเคราะหโดยแจกแจงความถี่หาคารอยละ ตามตวัแปร ไดแก เพศ เงินที่ไดรับ
จากผูปกครอง อายุของผูปกครอง ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และ
รายไดของครอบครัวนําเสนอในรูปตารางและความเรียง  
  4.  วิเคราะหโดย หาคาเฉลีย่( X ) และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน( S ) และคารอยละ
ของขอมูลในสวนของเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจาก
เพ่ือน และพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาต ิ  
  5.  เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุมตัวอยาง 2 กลุม จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบคาที (t – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ขอ 1 
  6.  เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 
กลุม ขึ้นไป โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of 
Variance) หรือทดสอบคาเอฟ (F – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 2, 3 และ 4 
  7.  วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อิทธิพลจากสือ่มวลชน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุข
บัญญัติแหงชาติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ขอ 5, 6, 7 และ 8 โดยใชการคํานวนคาสมัประสิทธ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation coefficient) 
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5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพื้นฐานไดแก 

  1.1 หาคารอยละโดยใชสูตร 

 

100×=
n
fP  

 
   เม่ือ   
   P    แทน  คารอยละ 
   f     แทน   ความถี่ทีต่องการแปลงใหเปนคารอยละ 
   n       แทน   จํานวนความถี่ทั้งหมด 
  
  1.2 หาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร  
 

n
X

X ∑=  

 
   เม่ือ      
   X    แทน    คะแนนเฉลี่ย 
   ∑ X   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n          แทน   จํานวนกลุมตวัอยาง 
  1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสตูร  
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   เม่ือ     
   S    แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑ 2x   แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

   ( )2∑ x   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
   n         แทน   จํานวนกลุมตวัอยาง 
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 2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือหาคาความเทีย่งตรงเชิงพินิจ 
(Face Validity) โดยใชวิธขีองโรวิเนลลี;่ และ แฮมเบลตัน (Rovinele; & Hambleton) โดยใชสูตร 
(พวงรัตน ทวรัีตน.  2543 : 117) 
 

     
N

R
IC ∑=  

 
   เม่ือ     
   IC     แทน    ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 
   ∑R   แทน    ผลรวมคะแนนความคิดของผูเชี่ยวชาญ 
   N       แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  2.2 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
โดยหาคาสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item to 
Total Correlation) โดยใชคาสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) โดย
ใชสูตร ดังน้ี (สุณี รักษาเกียรติศักดิ.์  2539 : 117-118)                                                  
 
                                                       py  -  qy   
                                 r pbis        =                      . pq  
                                                         S y  
 
                   เม่ือ     

   pbisr   แทน คาอํานาจจําแนกประจําขอ 
   pY    แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมของประชากรกลุมที่ตอบขอ
        น้ันถูก 
   qY    แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมของประชากรกลุมที่ตอบขอ
        น้ันผิด 
   yS    แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมทั้งหมด 
   p    แทน คาความยากของแบบสอบถามขอน้ัน (สัดสวนของ
        ประชากรทีต่อบขอน้ันถูก) 
   q    แทน  คา p−1   ซ่ึงคือสัดสวนของนักเรยีนที่ตอบขอน้ันผิด 
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  2.3 วิเคราะหความยากงาย โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543 : 129)  
 

     
N
RP =    

 
   เม่ือ 
   P    แทน  คาความยากงายของคําถามแตละขอ 
   R    แทน จํานวนผูตอบขอน้ันถูก 
   N    แทน จํานวนผูตอบขอน้ันทั้งหมด 
 
  2.4 วิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกบัการบริโภค
อาหาร โดยใชสูตร KR20 ของคูเดอรริชารดสันโดยใชสูตรดังน้ี (สุณี รักษาเกียรตศิักดิ์.  2539 : 
121) 
 

     2
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t
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pqS
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   เม่ือ 
   ttr   แทน   ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
   n   แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
   2

tS  แทน คาความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
   p   แทน  สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
   q   แทน  คา p−1   ซ่ึงคือสัดสวนของนักเรยีนที่ทําผิดในแตละ 
       ขอ 
 
  2.5 แบบสอบถามเจตคติเกีย่วกับการบริโภคอาหาร บริโภคอาหาร อิทธิพลจาก
สื่อมวลชน อิทธิพลจากเพือ่น และพฤตกิรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาต ิวิเคราะห
หาคาอํานาจจําแนกของแตละขอ โดยหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอและคะแนนรวมทัง้
ฉบับ (Correlated item total correlation) (สุณี รักษาเกียรติศักดิ์.  2539 : 117) 
 

     xyr  = 
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
2222 YYnXXn

YXXYn
 

              
      เม่ือ          
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     r xy       แทน           สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร  X กับ Y 

       n      แทน           จํานวนกลุมตัวอยาง  

      ∑X     แทน           ผลรวมของคะแนนรายขอ( item) ของกลุม  
                     ตัวอยาง 

        ∑Y     แทน           ผลรวมของคะแนนรวม (total) ของกลุมตัวอยาง 

    ∑XY    แทน           ผลรวมของผลคูณของคะแนน และ คะแนน Y        
   

  2.6 การวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Raliability) ของแบบสอบถามเจตคตเิกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจากเพื่อน และพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร
ตามสุขบัญญัติแหงชาต ิโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach.  1970 : 161) โดยใชสูตร(พวงรัตน ทวีรัตน.  2543 : 125-126) 
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   เม่ือ     
   α   แทน  สัมประสิทธิข์องความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
   n       แทน  จํานวนขอของแบบสอบถาม 
   2

iS   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมในแตละขอของ 
        แบบสอบถาม 
               2

tS   แทน            ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบสอบถาม 
 
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปน
อิสระ จากกัน โดยการทดสอบคาที (t – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 1 โดยใชสูตร (ชูศรี วงศ
รัตนะ. 2544 : 169-170) 
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   เม่ือ   
   t         แทน   คาที่ใชพิจารณาใน t – distribution 
   21, XX   แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 

                   2
2

2
1 ,SS   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนในกลุมตวัอยางกลุมที1่ 

 และกลุมที่ 2  
   21,nn   แทน   จํานวนคนในกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
   df           แทน   จํานวนคาความเปนอิสระ  (Degree of Freedom) 
 
  3.2 ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม
ขึ้นไป โดยใชวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) หรือ
ทดสอบคาเอฟ (F – tast) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 2, 3 และ 4 โดยใชสตูร (ชูศร ีวงศรัตนะ.  
2544 : 236-237) 
 

     
W

B

MS
MSF =  

 
   เม่ือ      
   F         แทน   คาที่ใชพิจารณาใน f – distribution 
   BMS   แทน   คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลงัสองระหวางกลุม 
   WMS   แทน   คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลงัสองภายในกลุม 
 
  ถาพบวาผลการทดสอบดังกลาว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
จะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู  โดยวิธีของนวิแมน - คูลส (Newman - Kuels’ Method) 
 

     q      •   
n

MSW  

    
   เม่ือ 
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   q         แทน   q – Statistic ที่ไดจากตาราง 
   WMS   แทน  คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลงัสอง (Mean Square) 
   n    แทน  จํานวนคะแนนในแตละกลุมตัวอยางที่ไมเทากัน 
 ถา n  ในกลุมตัวอยางแตละกลุมไมเทากนั  ใชสูตร  ดังน้ี 
 

      q  • 
n

MSW
~  

 
   เม่ือ   

   n~    =  

knnn

k
1...11

21

+++
 

 
   k     แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
   knnn ,...,, 21  แทน จํานวนคะแนนในกลุมตวัอยางที่ 1  ถึงกลุม 
        ตัวอยางที่ k 
 
  3.3 ทดสอบความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อิทธิพลจากสือ่มวลชน อิทธิพลจากเพื่อน และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ โดยใชสมัประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation coefficient)   เพ่ือทดสอบสมมตฐิานขอ 5, 6, 7 และ 8 โดยใชสูตร (ชูศรี 
วงศรัตนะ.  2544 : 314)  
 

     xyr  = 
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑
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−
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   เม่ือ   
   xyr   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน x  และ y  
   ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนชุด x  
   ∑ y  แทน ผลรวมของคะแนนชุด y  

   2∑ x   แทน  ผลรวมของคะแนน x  แตละตวัยกกาํลัง 2 

   2∑ y  แทน   ผลรวมของคะแนน y  แตละตวัยกกําลัง 2 
   ∑ xy  แทน   ผลรวมของผลคูณระหวาง x  กับ  y  

    n    แทน  จํานวนคน 
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จะทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ที่คํานวณไดโดยทดสอบคาที (t-test) ใช
สูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.  2544 : 325) 
 

     
21
2

r
nrt
−

−
=  

 
   เม่ือ   
   t   แทน   คาที่ใชพิจารณาใน t-distribation 
   r   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ที่คํานวณได 

   n   แทน จํานวนคน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีไดใชสัญลักษณที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ดังน้ี 
n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

           X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
 S แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน คาสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบที (t – distribution) 
 F แทน คาสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบเอฟ (F– distribution) 
 df แทน ชั้นแหงความอิสระ (Degree of freedom) 
 SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนกําลังสอง (Sum of Square) 
 MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean of 
   Square) 
 r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 p แทน ความนาจะเปน (Probability) 

* แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมประมวลผล

สําเร็จรูป กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและ
นําเสนอผลการวิเคราะหตามลาํดับ ดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก เพศ ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของ
ผูปกครอง และเงินที่ไดรับจากผูปกครอง โดยการแจกแจงความถี่เปนคารอยละและนําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง  ดังปรากฏตามตาราง 3 

ตอนที่ 2  วิเคราะหคะแนนความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจากเพื่อน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
หาคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)รอยละของคะแนนและระดับตัวแปร นําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังปรากฏตามตาราง 4 และ 5 

ตอนที่ 3  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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จําแนกตามตัวแปรเพศ โดยการทดสอบคาที (t – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  และ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังปรากฏในตาราง 6 

ตอนที่ 4  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา  2548 อําเภอทาศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช กับตัวแปรระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และเงินที่ไดรับ
จากผูปกครอง โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) หรือ
ทดสอบคา (F – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2, 3 และ 4 ดังปรากฏในตาราง 7, 8, 9, 10, 
11 และ 12 
 ตอนที่ 5  วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจากเพื่อน กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 5, 6, 7 และ 8  แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง  ดังปรากฏในตาราง 13 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548  
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เปนกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และเงินที่ไดรับจากผูปกครอง โดยการแจกแจงความถี่เปนคา
รอยละและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังปรากฏตามตาราง 3 
 
ตาราง 3  จํานวนและคารอยละของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อําเภอทาศาลา  จังหวัด  
     นครศรีธรรมราช  จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษาของผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง        
     เงินที่ไดรับจากผูปกครอง   
 

ขอมูลทั่วไป n รอยละ 
1. เพศ   

ชาย 142 40.57 
หญิง 208 59.43 

รวม 350 100.00 
2. ระดับการศกึษาของผูปกครอง   

ต่ํากวาประถมศึกษา 8 2.29 
ประถมศึกษา 210 60.00 
มัธยมศึกษาตอนตน 45 12.86 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 62 17.71 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 15 4.29 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 10 2.86 

รวม 350 100.00 
3. อาชีพของผูปกครอง   

รับจาง 168 48.00 
เกษตรกรรม 45 12.86 
คาขาย 107 30.57 
รับราชการหรอืพนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 4.86 
ธุรกิจสวนตัว 13 3.71 

รวม 350 100.00 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป n รอยละ 
4. เงินที่ไดรับจากผูปกครอง   

ต่ํากวา 10 บาท / วัน 29 8.29 
10 – 15 บาท / วัน 127 36.29 
15 – 20 บาท / วัน 92 26.29 
20 – 25 บาท / วัน 50 14.29 
มากกวา 25 บาท / วัน 52 14.86 

รวม 350 100.00 

 
จากตาราง 3  แสดงวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทา

ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เปนกลุมตัวอยางมีจํานวน  350  คน  จําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี 
เพศหญิง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.43 รองลงมาคือเพศชาย คิดเปนรอย

ละ  40.57  
ระดับการศึกษาของผูปกครอง ระดับประถมศึกษามีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 

60.00  รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ  17.71 และระดับต่ํากวา
ประถมศึกษา มีจํานวนนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2.29 
  อาชีพของผูปกครอง อาชีพรับจางมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมา
คือ คาขาย คิดเปนรอยละ 30.57 และผูปกครองที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีจํานวนนอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 3.71    
  เงินที่ไดรับจากผูปกครอง มีนักเรียนที่ไดรับเงินจากผูปกครอง 10 – 15 บาท / วัน 
มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.29 รองลงมาคือ 15 – 20 บาท / วัน คิดเปนรอยละ 26.29 
และมีนักเรียนที่ไดรับเงินจากผูปกครอง ต่ํากวา 10 บาท / วัน มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
8.29     
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ตอนที่ 2  วิเคราะหคะแนนความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจากเพื่อน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ
แหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัด 
นครศรีธรรมราช โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S)รอยละของคะแนนและระดับตัว
แปร นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังปรากฏตามตาราง 4 และ 5 
 
ตาราง 4  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอ 
 ทาศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช จําแนกตามความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร เจตคติ

เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อิทธิพลจากสือ่มวลชน อิทธิพลจากเพื่อน และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

 

ตัวแปรที่ศึกษา n รอยละ 
ความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร   

ระดับดี 50 14.29 
ระดับปานกลาง 239 68.29 
ระดับควรปรบัปรุง 61 17.43 

รวม 350 100.00 
เจตคตเิกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร   

ระดับดี 238 68.00 
ระดับปานกลาง 111 31.71 
ระดับไมดี 1 0.29 

รวม 350 100.00 
อิทธิพลจากสือ่มวลชน   

ระดับมาก 145 41.43 
ระดับปานกลาง 204 58.29 
ระดับนอย 1 0.29 

รวม 350 100.00 
อิทธิพลจากเพื่อน   

ระดับมาก 182 52.00 
ระดับปานกลาง 146 41.71 
ระดับนอย 22 6.29 

รวม 350 100.00 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา n รอยละ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร   

ระดับดี 162 46.29 
ระดับปานกลาง 188 53.71 
ระดับควรปรบัปรุง 0 0.00 

รวม 350 100.00 

 
. จากตาราง 4 แสดงวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอ 
ทาศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกบัการบริโภค
อาหารระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 68.29 มีเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารระดับดี คิดเปน
รอยละ 68.00 ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 58.29 ไดรับอิทธิพล
จากเพื่อนระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.00 และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารระดบัปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 53.71  

 
ตาราง 5  คาคะแนนเฉลี่ย( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) รอยละของคะแนนและระดบัตวัแปร 
     ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อิทธิพลจากสื่อมวลชน  
     อิทธิพลจากเพื่อน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาต ิ
 

ตัวแปร n X  S ระดับ 
ความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร 350 63 0.17 ปานกลาง 
เจตคตเิกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร 350 2.45 0.26 ดี 
อิทธิพลจากสือ่มวลชน 350 2.29 0.26 ปานกลาง 
อิทธิพลจากเพื่อน 350 2.32 0.36 ปานกลาง 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 350 2.31 0.22 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 5  แสดงวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอ 
ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคาคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับ
ปานกลาง( X = 63  S=0.17) คาคะแนนเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับดี 
( X = 2.45  S=0.26) คาคะแนนเฉลี่ยอิทธิพลจากสื่อมวลชนอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.29  
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S=0.26) คาคะแนนเฉลี่ยอิทธิพลจากเพื่อนอยูในระดับปานกลาง ( X =2.32 S=0.36) และคา
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.31 S=0.22) 
 

ตอนที่ 3  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จําแนกตามตัวแปรเพศ โดยการทดสอบคาที (t – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  และ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดังปรากฏในตาราง 6 
 
ตาราง 6  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จําแนกตามตัวแปรเพศ 

 

เพศ n X  S t p 
ชาย 142 2.23 0.22 
หญิง 208 2.37 0.21 

6.034* 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 6 แสดงวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน  โดยพบวานักเรียนเพศหญิงมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติดีกวานักเรียนเพศชาย  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 
ที่วานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ
แหงชาติแตกตางกัน 

 
ตอนที่ 4  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา  2548 อําเภอทาศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช กับตัวแปรระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และเงินที่ไดรับ
จากผูปกครอง โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) หรือ
ทดสอบคา (F – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 2, 3 และ 4 และนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง ดังปรากฏในตาราง 7 
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ตาราง 7  จํานวน คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง n X  S 
ต่ํากวาประถมศึกษา 8 2.22 0.23 
ประถมศึกษา 210 2.30 0.23 
มัธยมศึกษาตอนตน 45 2.31 0.23 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 62 2.35 0.19 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 15 2.44 0.15 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 10 2.31 0.23 

รวม 350 2.31 0.22 

 
 จากตาราง 7  แสดงวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีระดับการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทามีคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีที่สุด เทากับ 
2.44 (S = 0.15) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทากับ 2.35 (S = 0.19) และระดับ
ต่ํากวาประถมศึกษามีคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอยที่สุดเทากับ 2.22 
(S=0.23) 
 
ตาราง 8  วิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม
ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

 ระหวางกลุม 5 0.467 0.093 1.883 0.097 
 ภายในกลุม 344 17.049 0.050   
 รวม 349 17.516    

     
จากตาราง 8  แสดงวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีระดับการศึกษา

ตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 2 ที่วานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน 



 84 

 
ตาราง 9  จํานวน คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

อาชีพของผูปกครอง n X  S 
รับจาง 168 2.32 0.23 
เกษตรกรรม 45 2.32 0.22 
คาขาย 107 2.28 0.22 
รับราชการหรอืพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ          

 
17 

 
2.35 

 
0.21 

ธุรกิจสวนตัว 13 2.37 0.24 
รวม 350 2.31 0.22 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีอาชีพรับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีคาคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีที่สุด เทากับ 2.35 
รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจสวนตวั เทากบั 2.37 (S= 0.24) และอาชพีรับจางกับอาชีพเกษตรกรรม
มีคาคะแนนเฉลี่ยของพฤตกิรรมการบริโภคอาหารนอยที่สุดเทากับ 2.32 (S=0.23, S=0.22) 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 10  วิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครอง 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวางกลุม 4 0.162 0.040 0.804 0.523 
ภายในกลุม 345 17.353 0.050   

รวม 349 17.515    

     
จากตาราง 10  แสดงวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 3 ที่วานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน 
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ตาราง 11  จํานวน คาเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช 
จําแนกตามเงินที่ไดรับจากผูปกครอง 

 

เงินที่ไดรับจากผูปกครอง n X  S 
ต่ํากวา 10 บาท / วัน 29 2.36 0.20 
10 – 15 บาท / วัน 127 2.32 0.23 
15 – 20 บาท / วัน 92 2.31 0.25 
20 – 25 บาท / วัน 50 2.31 0.20 
มากกวา 25 บาท / วัน 52 2.29 0.22 

รวม 350 2.31 0.22 

 
 จากตาราง 11 แสดงวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับเงินจากผูปกครอง ต่ํา
กวา 10 บาท / วัน มีคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีที่สุด เทากับ 2.36  
(S = 0.20) รองลงมาคือ ไดรับเงินจากผูปกครอง 10 – 15 บาท / วัน เทากับ 2.32 (S = 0.23) 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับเงินจากผูปกครอง มากกวา 25 บาท / วัน มีคา
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอยที่สุดเทากับ 2.29 (S=0.22) ตามลําดับ 
 
ตาราง 12  วิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม
เงินที่ไดรับจากผูปกครอง 

 
จากตาราง 12  แสดงวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับเงินจากผูปกครอง

ตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 4 ที่วานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับเงินจากผูปกครองตางกันมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหวางกลุม 4 0.084 0.021 0.417 0.796 
ภายในกลุม 345 17.431 0.051   

รวม 349 17.515    
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 ตอนที่ 5 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจากเพื่อน กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 6, 7, 8 และ 9  แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง  ดังปรากฏในตาราง 13 
 
ตาราง 13  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติเกี่ยวกับ

การบริโภคอาหาร อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจากเพื่อน กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

ตัวแปร n r p 
ความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร 350 0.381* .000 
เจตคตเิกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร 350 0.360* .000 
อิทธิพลจากสือ่มวลชน 350 0.356* .000 
อิทธิพลจากเพื่อน 350 0.397* .000 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 13  แสดงวา ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติเกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร  อิทธิพลจากสื่อมวลชน และ อิทธิพลจากเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 5, 6, 7 และ 8 ที่วา ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  เจตคติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร อิทธิพลจากสื่อมวลชน  และ  อิทธิพลจากเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย  สมมติฐาน  และวิธีดําเนินการวิจัย 
               ความมุงหมายของการวิจัย 
              1.  เพ่ือศึกษาความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร  เจตคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  
อิทธิพลจากสือ่มวลชน อิทธิพลจากเพื่อน พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ
ของนักเรียนประถมศึกษา ปที่ 6 อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช  
            2.  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสขุบญัญัตแิหงชาติของนกัเรยีน
ประถม ศึกษาปที่ 6 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช จําแนกตามปจจัยชีวสังคม ไดแก 
เพศ  ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และปจจัยเอ้ือ ไดแก  เงินที่ไดรับจาก
ผูปกครอง 
             3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ไดแก ความรูเกี่ยวกบัการบรโิภคอาหาร 
 เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และปจจัยเสริม ไดแก อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจาก
เพ่ือน ตอพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
             สมมติฐานในการวิจัย 

1.  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีเพศตางกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน 

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันจะมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน 

3.  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน 

4.  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับเงินจากผูปกครองตางกันจะมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามสุขบญัญัติแหงชาติแตกตางกัน 

5.  ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบรโิภค
อาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่6 

6.  เจตคติเกีย่วกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวกกับพฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่6 

7.  อิทธิพลจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสุขบัญญัติแหงชาตขิองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 
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            8.  อิทธิพลจากเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม 
สุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่6 ปการศึกษา 2548  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  2,799
คน   กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling)  จํานวน 
350  คน 

              เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการศึกษา
คนควา  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสุขบัญญัติแหงชาตขิองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6  ในอําเภอทาศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   ลักษณะของแบบสอบถาม  แบงออกเปน 6 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตวัของนักเรียนตามตวัแปรทีศ่ึกษา ไดแก เพศ   
ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และเงินที่ไดรับจากผูปกครอง  ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ซ่ึงลักษณะแบบสอบถาม
เปนคําถามใหนักเรียนเลือกตอบ (Multiple  choices) ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเจตคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  ลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับคอื เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย  
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามอิทธิพลจากสื่อมวลชน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับคอื ปฏิบตัิประจํา ปฏิบัติบางครั้ง ไมปฏิบัต ิ 
 ตอนที่ 5  แบบสอบถามอิทธิพลจากเพื่อน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับคอื ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติบางครั้ง ไมปฏิบัต ิ  
 ตอนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของเด็กวัยเรียนลักษณะ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ  ปฏิบตัิประจํา ปฏิบัติ
บางครั้ง  ไมปฏิบัต ิ
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี   ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไดนําเนินการวิเคราะห
ขอมูลและนําเสนอผลการวเิคราะหตามลําดับ  ดังน้ี 
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1. วิเคราะหโดยแจกแจงความถี่หาคารอยละ ตามตัวแปร ไดแก  เพศ  ระดับ
การศึกษาของผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง  และเงินที่ไดรับจากผูปกครอง  นําเสนอในรูป
ตารางและความเรียง  

2. วิเคราะหโดย หาคาเฉลี่ย( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S )  และคารอยละของ
ขอมูลในสวนของความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  อิทธิพล
จากสื่อมวลชน อิทธิพลจากเพื่อน  และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ   

3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
กลุมตัวอยาง 2 กลุม  จําแนกตามเพศ  โดยการทดสอบคา ที ( t – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ขอ 1 

4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 
ขึ้นไป โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) 
หรือทดสอบคา เอฟ (F – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ  2, 3 และ 4  

5. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อิทธิพลจากสื่อมวลชน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อทดสอบ
สมมติฐานขอ 5,6,7และ8 โดยใชการคํานวนคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation coefficient) 
 
สรุปผลการวจิัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลสรปุผลไดดังน้ี 
 1.  วิเคราะหขอมูลปจจัยชวีสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  อําเภอทาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 59.43   
การศึกษาของผูปกครองอยูในระดับประถมศึกษามากที่สุด  คิดเปนรอยละ 60.00  ผูปกครองมี
อาชีพรับจางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  48.00  และไดรับเงินจากผูปกครอง 10-15 บาท/วัน มาก
ที่สุด  คิดเปนรอยละ  36.29 
 2.  วิเคราะหระดับความรูเกีย่วกับการบริโภคอาหาร  เจตคตเิกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร  อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจากเพื่อน  และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม 
สุขบัญญัติแหงชาต ิ
  2.1  ความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหารพบของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 6  
อําเภอ ทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เปนกลุมตัวอยาง  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 63.00  
ซ่ึงจัดอยูในระดับปานกลาง 
  2.2  เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  อําเภอ 
ทาศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช   ที่เปนกลุมตวัอยาง  มีคะแนนเฉลี่ยเทากบั 2.45  ซ่ึงจัดอยู
ในระดับดี 
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  2.3  อิทธิพลจากสื่อมวลชน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  อําเภอทาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เปนกลุมตัวอยาง  มีคะแนนเฉลี่ยเทากบั 2.29  ซ่ึงจัดอยูในระดับ
ปานกลาง 
  2.4  อิทธิพลจากเพื่อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อําเภอทาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เปนกลุมตัวอยาง  มีคะแนนเฉลี่ยเทากบั 2.32  ซ่ึงจัดอยูในระดับ
ปานกลาง 
  2.5  พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาต ิของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่6  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช  ที่เปนกลุมตัวอยาง  มีคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบญัญัติแหงชาต ิ เทากับ 2.31  ซ่ึงจัดอยู
ในระดับปานกลาง 
 3.  การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรในปจจัยดานชีวสังคมและปจจัยเอ้ือตอ
พฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  
อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เปนกลุมตวัอยางพบวา 
  3.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  ทีมี่เพศตางกันมีพฤติกรรมกรรมการบริโภค
อาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานขอ 1 
  3.2  นักเรียนชั้นประถมปศกึษาที ่6  ที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมี
พฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานขอ  2 
  3.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  ทีผู่ปกครองมีอาชีพตางกันมีพฤติกรรม
กรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ
3 
  3.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  ที่ไดรับเงินจากผูปกครองตางกันมี
พฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานขอ 4 
 4.  วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยนําและปจจัยเสริมกับพฤติกรรมกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาตขิองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  อําเภอทาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่เปนกลุมตัวอยางพบวา 
  4.1  ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรม
กรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานขอ 5 
  4.2  เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรม
กรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานขอ 6 
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  4.3  อิทธิพลของสื่อมวลชนมีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมกรรมการบริโภค
อาหารตาม สุขบัญญัติแหงชาติของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7 
  4.4  อิทธิพลของเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมกรรมการบริโภค
อาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 8 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาตขิองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช  อภิปรายผลการศกึษา  ได
ดังน้ีคือ 
 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ   
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ  ทั้งนี้
เน่ืองมาจาก อําเภอทาศาลาเปนอําเภอที่ติดตอกับอําเภอเมือง  มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน  อีกทั้งความเจริญตางๆสามารถเขาถึงไดครอบคลุม
เกือบทุกพื้นที่  รวมทั้งอิทธิพลจากสื่อมวลชน การโฆษณาที่มีเทคนิคการสรางแรงจูงใจสูง  
ประกอบกับการรับวัฒนธรรมของตะวันตกมาใชโดยการขาดความรู  ขาดการกลั่นกรอง  ทําให
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ซ่ึงอยูในวัยรุนเปนวัยที่ชอบเลียนแบบ  รับคานิยมที่ไมถูกตอง
ในการบริโภคอาหารที่ไมถูกตองไว  จากปจจัยดังกลาวขางตน  จึงทําใหนักเรียนมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ  ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ  สมศรี เกิดโชค  (2531:52-55)  ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับนิสัยการ
กินของเด็กวัยเรียน อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการศึกษาพบวา  เด็กวัยเรียนสวน
ใหญมีนิสัยการกินระดับปานกลาง  และสอดคลองกับการศึกษาของ  พนอ  ทิพยพิมลรัตน  
(2534 :บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  ผลการศึกษาพบวานักเรียน
สวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับพอใช  และสอดคลองกับการศึกษา กัลยา ศรีมหันต  (2541: 
86)  ที่ไดศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน  ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ผลการศึกษาพบวาเด็กวัยเรียน  ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารถูกตองปานกลาง  สอดคลองกับ  จันทรเต็ม หาญมงคลศิลป  
(2543 :106)  ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อปองกันโรคไม
ติดตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  พบวา
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นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อปองกันโรคไมติดตออยูในระดับปานกลาง และ
สอดคลองกับ  สนทยา มูฮําหมัด  (2544:96)  ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  พบวานักเรียนในจังหวัดราชบุรี  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับ
ปานกลางเปนสวนใหญเชนเดียวกัน 
 
 ปจจัยชีวสังคม  
 ปจจัยชีวสังคม  ไดแก  เพศ  ระดับการศึกษาของผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง  
และเงินที่ไดรับจากผูปกครอง  ผลการศึกษาพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อําเภอ 
ทาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารตาม 
สุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานขอ 1  ที่วานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน แตพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่มีระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของ
ผูปกครอง  และเงินที่ไดรับจากผูปกครองตางกัน  มีพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารตาม 
สุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2,3และ 4  ที่วานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีระดับการศึกษาของผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง  และเงินที่ไดรับ
จากผูปกครองแตกตางกันมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติตางกัน
ตามลําดับ  แตการศึกษานี้สอดคลองกับบุคคลอื่นๆดังน้ี 
 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานขอ 1 ที่วานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมกรรมการบริโภค
อาหารแตกตางกัน  โดยพบวานักเรียนเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีกวานักเรียน
เพศชาย แสดงวาเพศของนักเรียนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  อาจเปนเพราะวาเพศ
หญิงเปนเพศที่มีความละเอียดออนมากกวาเพศชายและที่สําคัญคือมีประสบการณในการ
ชวยเหลือครอบครัวในการเลือกซื้ออาหารมาบริโภคและมีสวนรวมในการประกอบอาหาร ซ่ึงเปน
โอกาสที่นักเรียนหญิงจะนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  ทําใหมีการเรียนรูและประสบการณใน
การบริโภคอาหารไดอยางถูกตองมากกวานักเรียนชาย  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  พิมพร 
ยศแกว (2530 : 60) ไดทําการศึกษาเรื่องความรู เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
ผูบริโภค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 8 ผลการ 
ศึกษาพบวา นักเรียนหญิงมีการปฏิบัติอยูในระดับดี โดยนักเรียนหญิงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สุขภาพผูบริโภคดีกวานักเรียนชาย และสอดคลองกับการศึกษาของ  อรนุช  ขันทะวงศ  (2544 :
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บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ
แหงชาติและโภชนบัญญัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1  ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนนักเรียนที่มี
เพศตางกันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 โดยที่นักเรียนหญิงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริโภคอาหารดีกวานักเรียนชาย   
 
  2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2  
ที่วานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบันทําใหผูปกครองไมมีเวลามาดูแลเรื่องการบริโภค และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อยู
ในวัยเดียวกันการไดรับการเรียนการสอนจากโรงเรียนจึงทําใหนักเรียนมีการเรียนรูในเรื่องตางๆ
คลายคลึงกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ปริวรรต มโนรมชัชวาล (2533:87) ได
ทําการศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพตามบทสุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาของผูปกครอง มี
ผลตอการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน    และ
สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา ศรีมหันต (2541:ง) ศึกษาเรื่องภาวะโภชนาการและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา
พบวา เด็กวัยเรียนที่ระดับการศึกษาของบิดามารดาตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
โดยรวมไมแตกตางกัน 
                                                                                                                                               
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3ที่วา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม
สุขบัญญัติแหงชาติตางกัน ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยในปจจุบัน
ดานตางๆ  ทําใหวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป  กลายเปนสังคมที่เรงรีบ  มีการแขงขัน
กันอยูตลอดเวลา  ทําใหผูปกครองสนใจกับภาวะเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพจนอาจจะไมมี
เวลาในการถายทอดความรูหรือเปนแบบอยางในการบริโภคอาหารแกนักเรียนไดสอดคลองกับ
การศึกษาของ ปริวรรต มโนรมชัชวาล (2533 :87) ไดทําการศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนทางดาน
สุขภาพตามบทสุขบัญญัติแหงชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพตางกัน  มีผลตอการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพ
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน    
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 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับเงินจากผูปกครองตางกันจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับเงินจากผูปกครองตางกันจะมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกัน  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของบุคคลนั้นเกิดจากปจจัยหลายดาน เชน ความรู เจตคติ ประสบการณ เศรษฐกิจและ
การศึกษา  ปจจุบันการกระจายผลผลิตมากขึ้น  ทําใหอาหารที่มีคุณภาพดี มีราคาไมแพงมาก
นัก มีความสะดวกในการซื้อมารับประทาน ตลอดจนมีการสงเสริมใหประชาชนผลิตและแปรรูป
อาหารเพื่อการบริโภคในครอบครัวและชุมชนมากขึ้น ทําใหอาหารที่มีอยูในทองถิ่นมีราคาถูกลง 
ประกอบกับขอจํากัดในเรื่องรานคาที่จําหนายอาหารมีนอย อาหารที่จําหนายในโรงอาหารที่
โรงเรียนนั้นมีราคาไมแพงและโรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวันใหนักเรียนไดรับประทานพรอม
กัน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหเงินที่นักเรียนไดรับจากผูปกครองมากหรือนอย มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ไมแตกตางกัน     ซ่ึงการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ  เพ็ญจิตร  
กาญมณี (2535:68)  ที่ศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนรังษี
วิทยา และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  พบวา นักเรียนที่ไดรับเงินจาก
บิดามารดาที่สูงกวาเด็กคนอื่นๆ มีภาวะโภชนาการไมแตกตางกวานักเรียนที่ไดรับเงินไป
โรงเรียนนอยกวา สอดคลองกับการศึกษาของ  ชญานิษฐ  ธรรมธิษฐาน  (2543 :118)  พบวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่มีรายไดของนักเรียนตางกันมีความรู เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารที่ไมแตกตางกัน  สอดคลองกับการศึกษาของ  นงคนุช  ประยูรหงษ  (2547: 
บทคัดยอ)  ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ  ของ
นิสิตปริญญาตรีปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิตปริญญาตรีปที่ 1 ที่ไดรับเงิน
จากผูปกครองตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน   
สอดคลองกับการศึกษาของ  ชิดชนก กัณกูล (2548 : 80)  ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย  พบวานักเรียนที่มี
รายไดตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน   
 
 5.  ความรู เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ( r = 0.381*, p < .05 )  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 5 ที่วาความรู
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แสดงวา
นักเรียนที่มีความรูเรื่องอาหารอยางถูกตองจะรับประทานอาหารที่ครบถวนทั้งปริมาณและคุณคา  
โดยการเอาความรูน้ันไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันดวย  อาจกลาวไดวา  ความรูมีผลตอการปฏิบัติ 
ทั้งทางตรงและทางออมน้ัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานความรูจะมีผลทําใหบุคคล 
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เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติดวย  การศึกษานี้  สอดคลองกับการศึกษาของ  รัชนี ภูดวง 
(2528 :43-45) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความรูเร่ืองสารเคมีกับการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการสํารวจพบวา ความสัมพันธระหวางความรูเร่ืองสารเคมีของนักเรียน 
กับการนําไปใชในชีวิตประจําวันมีความสัมพันธกันในทางบวกเปนความสัมพันธกันใน
ระดับกลาง  สอดคลองกับการศึกษาของ  สุชาดา มะโนทัย (2539 : ไมปรากฏเลขหนา) ที่ได
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
กรุงเทพมหานคร  พบวาความรู เจตคติ และบริโภคนิสัยในการบริโภคอาหารที่เกี่ยวกับปญหา
โภชนาการเกินมาตรฐานและโรคอวน  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
สอดคลองกับการศึกษาของ  กัลยา  ศรีมหันต  (2541:81)  ที่ไดศึกษาเรื่องภาวะโภชนาการและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  พบวา ความรู
เรื่องโภชนาการของเด็กวัยเรียนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคลองกับการศึกษาของ  อรนุช  ขันทะวงศ  
(2544 :111)  ที่ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติและ
โภชนบัญญัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา ความรูกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารสัมพันธกัน
ทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับการศึกษาของ    
 
 6.  เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ( r = 0.360*, p < .05 )  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ6 ที่วาเจตคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แสดงวา  
เม่ือนักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  ยอมมีผลนําไปสูการปฏิบัติที่ดีดวย  อาจ
กลาวไดวา  เจตคติมีผลทําใหเกิดการปฎิบัติได หรือในทางออม เจตคติเปนตัวกลางที่ทําให
ความรูนําไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ  สมฤดี  วีระพงษ 
(2535 : 121-122)  ที่ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารดวนทันใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา เจตคติกับการ
ปฏิบัติในการบริโภคอาหารดวนทันใจ  ของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับการศึกษาของ  สุชาดา มะโนทัย  (2539:บทคัดยอ)  
เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
กรุงเทพมหานคร พบวา เจตคติและบริโภคนิสัยในการบริโภคอาหารที่เกี่ยวกับปญหา
โภชนาการเกินมาตรฐานและโรคอวนมีความสัมพันธกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคลองกับการศึกษาของ  อรนุช  ขันทะวงศ (2544:บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง
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พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติและโภชนบัญญัติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีเจตคติกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  
 7.  อิทธิพลจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม 
สุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                       
( r = 0.356*, p < .05 )  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7 ที่วา อิทธิพลจากสื่อมวลชนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 6  แสดงวาอิทธิพลจากสื่อตางๆ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
โดยเฉพาะการโฆษณาสินคาทางโทรทัศนจะเปนชองทางที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด  เพราะ
เด็กวัยเรียนเปนวัยที่ชอบเลียนแบบและถูกชักจูงไดงาย  จึงเปนปจจัยหลักที่ทําใหเบี่ยงเบนเจต
คติ  และพฤติกรรมซึ่งเปนไปทั้งทางบวกและทางลบ  ขึ้นอยูกับการตัดสินใจและสิ่งแวดลอม
อ่ืนๆ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  วิธี  แจมกระทึก  (2541 : 140)  ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร พบวา อิทธิพลของสื่อโฆษณามีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร     
 
 8. อิทธิพลจากเพื่อนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ
แหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระ ดับ  .05                       
( r = 0.397*, p < .05 )  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 8 ที่วา อิทธิพลจากเพื่อนมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
แสดงวากลุมเพ่ือนนับวามีความสําคัญตอวิถีชีวิต และอนาคตของเด็กเปนอยางมาก ดังที่  
ทัศนา บุญทอง  (2528)  ไดกลาวถึงเด็กวัยเรียนวา เด็กวัยน้ีเร่ิมเขาสูวัยผูรุน กําลังนิยมเพื่อน 
ชอบเปนพวก รวมทั้งตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือนรุนราวคราวเดียวกัน ในการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร  เชนการรับประทานอาหารตามอยางเพื่อน เพ่ือจะไดเขากลุม
กับเพ่ือนได หรือแสดงความเปนพวกพองเดียวกัน ยอมมีผลใหเด็กนักเรียนไดรับสารอาหาร
เน่ืองจากอิทธิพลของกลุมเพ่ือน ซ่ึงถากลุมเพ่ือนมีการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 
เด็กนักเรียนก็ยอมไดรับอาหารที่ครบถวน หากเพื่อนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมถูก
หลักโภชนาการ นักเรียนอาจไดรับอาหารที่ไมครบถวนทั้งปริมาณและคุณภาพเชนกัน ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ วิธี  แจมกระทึก  (2541:139)  ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรม
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สามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร พบวา อิทธิพลของเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานดวน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา          
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอทาศาลา   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติอยูในระดับปาน
กลาง  มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1.  จากการศึกษาพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อําเภอทาศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง  ดังน้ันควรปรับปรุง
คุณภาพของการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับที่
เหมาะสมไปใชในชีวิตประจําวันได  เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนซึ่งจะเปน
ผูใหญที่มีอนาคตในวันหนา  โดยเนนใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ถูกตองเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติที่
ถูกตองตามหลักโภชนาการมากกวาการใหนักเรียนมีความรูแบบทองจํา  ดังที่สุชาติ  โสมประยูร  
(2525 : 51-52)  ไดกลาวไววา  ในการสอนสุขศึกษานั้น  ควรเนนทั้งความรู  เจตคติและการ
ปฏิบัติไปพรอมๆ กัน  แตเพ่ือใหสอดคลองกับความพรอม  ความสามารถ  และความตองการ
ของเด็กระดับตางๆ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จัดอยูในชั้นประถมศึกษาระดับ 3 
เด็กในวัยน้ีโตขึ้น  เริ่มมีความรูสึกนึกคิด  มีอารมณและมีรอยประทับใจ  (Impression) จึง
สมควรที่ครูจะไดฉวยโอกาสเริ่มปลูกฝงหรือเสริมสรางเจตคติทางดานสุขภาพเสียดวย  เพราะ
เจตคติเปนสิ่งสําคัญของการสอนสุขศึกษาเพราะจะทําใหไดมาซึ่งความรูและการปฏิบัติทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต  เจตคติจึงควรไดรับการเนนเปนอันดับหน่ึง  การปฏิบัติและความรูควรเนน
เปนอันดับสอง  รองลงมาดวยกันตามลําดับ  เพราะวามีความจําเปนนอยกวาเจตคติ  การ
ปฏิบัติที่เคยเนนมาอยางมากในชั้นประถมระดับ1-2  ก็ยังคงปรับปรุงสงเสริมใหดีขึ้นตอไปอีก
เปนอันดับที่สอง  สวนความรูน้ันมักจะไดมาในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติและการสอน
ของครูในชั้นเรียน 
 2.  จากการศึกษาครั้ ง น้ีพบอิทธิพลจากสื่อมวลชนและอิทธิพลจากเพื่อนมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดังน้ันควรมีการเผยแพรและความรู  
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเชน  เอกสาร  แผนพับ  โปสเตอร  เทปวีดีโอ หรือ
คูมือเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกตองตามสุขบัญญัติแหงชาติ  ใหกับนักเรียน เพ่ือใหการ
เรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางกวางขวางนอกเหนือจากตําราเรียน  ทั้งนี้เน่ืองจากอิทธิพลจาก
สื่อที่ใชในการเรียนการสอนจะมีผลตอการเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารของ
นักเรียนใหถูกตองเหมาะสม   ดังน้ัน  โรงเรียนควรมีการเผยแพรขาวสารความรูเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารที่ถูกตองอยางจริงจัง  เพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งอยูในชวงของการเปน
วัยรุน  ซ่ึงเปนวัยที่คึกคะนอง  มีนิสัยชอบเลียนแบบการกระทําตามโฆษณา  และถูกเพื่อนชัก 
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จูใหประพฤติ  ปฏิบัติตามอิทธิพลของกลุมไดงาย ดังน้ันจึงควรจัดโปรแกรมสุขศึกษาในโรงเรียน
โดยจัดในรูปแบบเพ่ือนสอนเพื่อนดวย  เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีพบวาอิทธิพลจากเพื่อนมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 3.  ควรมีการรณรงคตอตานอาหารประเภทขบเคี้ยว  อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
ต่ํา  โดยรวมมือประสานงานกันระหวางสถานศึกษา  และผูที่นํามาจําหนายใหแกนักเรียน  ควร
มีการควบคุมอยางจริงจัง  โดยผูบริหารสถานศึกษาตองคํานึงถึงสุขภาพของนักเรียนมากกวาที่
จะเล็ง   ผลกําไรจากการจําหนายอาหารเหลานี้ 
            4.  ในการจัดการเรียนการสอน  ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ตามสุขบัญญัติแหงชาติในรายวิชาที่เกี่ยวของ  โดยจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู  เจตคติ
และการปฏิบัติที่เหมาะสม  รวมทั้งปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองในการเลือกซื้อและการปฏิบัติตน
ดานการรับประทานอาหารแกนักเรียน  สงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่
ถูกตองตามหลักโภชนาการ  คือ  ใหนักเรียนสามารถนําความรู  เจตคติและการปฏิบัติไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง  โดยจัดในรูปของกระบวนการ  โครงการอาหารกลางวัน  ซ่ึง
นักเรียนจะไดเห็นตัวอยางการจัดเตรียมกาวางแผนการซื้อ  การจัดรายการอาหาร  การ
เตรียมการประกอบอาหารและการปฏิบัติตนในการเลือกซื้อ  เลือกรับประทานอาหารไดอยาง
ถูกตองสมํ่าเสมอ  โดยอยูภายใตการดูแลควบคุมอยางใกลชิดจากครูอาจารย  โดยเนนการมี
สวนรวมอยางเต็มที่ของนักเรียน 
 5.  ควรจัดโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูมีความรูที่ดีขึ้น  เพ่ือสงเสริม
ใหพฤติกรรมดีขึ้น   
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรทําการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ  ที่สงผลตอพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของเด็กวัย
เรียนเพ่ือนําขอมูลมาจัดรูปแบบการใหโภชนศึกษาใหสอดคลองกับปจจัยที่มีผลพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหาร  เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา 

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ
แหงชาติ  ในกลุมตัวอยางอ่ืนๆ  เชน    เด็กกอนวัยเรียน  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล นักเรียน
อาชีวศึกษา  ทั้งในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน  เพ่ือสามารถจัดการเรียนการสอนได
สอดคลองกับนักเรียนแตละวัย  ซ่ึงอาจมีปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมบริโภคอาหารที่แตกตางกัน 

3.  ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลอง  เพ่ือหารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
สรางโปรแกรมสุขศึกษาที่จะมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของ
นักเรียน  สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใชในระดับประถมศึกษาตามที่ตางๆตอไป 

4.  ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยใชการสังเกต  สัมภาษณ  
และบันทึกการบริโภคอาหารของนักเรียนควบคูไปดวย 
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5.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความรู  เจตคติ  อิทธิพลจากสื่อมวลชน  
อิทธิพลจากเพื่อน  กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ใน
จังหวัดอ่ืนๆดวย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
หนังสือขอความอนุเคราะห 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 
1.รองศาสตราจารยนภาพร  มัธยมางกูล  ภาควิชาสขุศกึษา  คณะพลศึกษา 
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.อาจารยสุธีรา  เมืองนาโพธิ์     ภาควิชาสขุศกึษา  คณะพลศึกษา 
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.นางสาวยุพิน  ตุลยไตรรตัน    พยาบาลศาสตร  6 ว 
           โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
4.นายชัยยศ  อุเด็น      นักโภชนาการ 6 ว 
         โรงพยาบาลทาศาลา 
5.นางสําลี  คงรัตน      นักโภชนาการ 6 ว 
         โรงพยาบาลทาศาลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ตารางแสดงคาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก  และคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

............................................ 
 
คําชี้แจง ในการตอบแบบสอบถาม 
 1. ความมุงหมายแบบสอบถามนี้มีความมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนี้ จะนําไปเพื่อใชประกอบการทํา
ปริญญานิพนธ ซ่ึงเปนประโยชนดานการศึกษา ซ่ึงขอมูลตางๆ นํามาใชในการเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ีเทานั้น โดยไมมีผลกระทบใดแกผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จึงขอความรวมมือ
ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงความเปนจริงมากที่สุด 
 2. ลักษณะของแบบสอบถาม แบงเปน 6 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักเรียน 
  ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามอิทธพิลจากสื่อมวลชน 
  ตอนที่ 5 แบบสอบถามอิทธพิลจากเพื่อน 
  ตอนที่ 6 แบบสอบถามพฤตกิรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาต ิ
 
                                         ขอขอบคุณทุกทานทีใ่หความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

       
                    สิริกันย    แกวพรหม 
        นิสิตปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
             สาขาวิชาสุขศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชอง  (   ) ที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน 
1. เพศ 
 (  )  ชาย 
 (  )  หญิง 
2. ระดับการศกึษาของผูปกครอง (ระดับการศึกษาสูงสุดของผูที่นักเรียนพักอาศยัอยูดวย 
    ขณะที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
 (  )  ต่ํากวาประถมศึกษา 
 (  )  ประถมศกึษา 
 (  )  มัธยมศึกษาตอนตน 
 (  )  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (  )  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
 (  )  ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
3. อาชีพของผูปกครอง (อาชีพที่ทํารายไดสูงสุดของผูที่นักเรียนพักอาศัยอยูดวย 
    ขณะที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
 (  )  รับจาง 
 (  )  เกษตรกรรม 
 (  )  คาขาย 
 (  )  รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (  )  ธุรกิจสวนตัว 
4. เงินที่ไดรับจากผูปกครอง (เงินที่นักเรียนไดรับจากผูที่นักเรียน) พักอาศัยอยูดวย 
    ขณะที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6) 
 (  )  ต่ํากวา 10 บาท / วัน 
 (  )  10 - 15 บาท / วัน 
 (  )  15 - 20 บาท / วัน  
 (  )  20 - 25 บาท / วัน 
 (  )  มากกวา 25 บาท / วัน 
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5.  การไดรับขาวสารเรื่องอาหาร ที่นักเรียนไดรับมากที่สุด  
 (  )  โทรทัศน 
 (  )  วิทย ุ
 (  )  สิ่งพิมพ 
 (  )  ผูปกครอง 
 (  )  ครู อาจารย   
 (  )  เพ่ือน 
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ตอนที่ 2  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร  
คําชี้แจง  1. แบบสอบถามมี 24 ขอ 
  2. โปรดใสเครื่องหมาย    ลงในชอง (  ) ที่เห็นวาเปนคําตอบทีถ่กูตองที่สุด 
   เพียงคําตอบเดียวเทานั้น 
1.  นักเรียนมีหลักในการเลอืกรับประทานอาหารอยางไร 
 (  ) ก. เลือกจากสวนประกอบของอาหารเปนหลัก 
 (  ) ข. เลือกตามความนิยมของกลุมเพ่ือน 
 (  ) ค. เลือกจากลักษณะอาหารนารับประทาน 
 (  ) ง. เลือกจากรสชาติถูกใจเปนหลัก 
2.  อาหารในขอใดใหโปรตนีที่ใหปริมาณโปรตีนมากทีสุ่ด เม่ือบริโภคปริมาณทากัน 
 (  ) ก. ตับหมู    (  ) ข. ถั่วเหลอืง 
 (  ) ค. เน้ือไก    (  ) ง. ปลาท ู
3.  ถานักเรียนไมชอบรับประทานเนื้อสัตว ควรรบัประทานอาหารชนิดใดแทน 
 (  ) ก. ขนมปงทาเนย  (  ) ข. เผือกตม 
 (  ) ค. ถั่วเมลด็แหง เตาหู  (  ) ง. ผักสดและผลไม 
4.  สารอาหารประเภทโปรตีนมีประโยชนตอรางกายอยางไร 
 (  ) ก. ชวยในการเจริญเติบโตและซอมแซมสวนที่สึกหรอ 
 (  ) ข. ชวยใหอวัยวะตางๆ ทํางานประสานกันดวยดี 
 (  ) ค. ชวยในการดูดซึมวิตามิน 
 (  ) ง. ใหพลังงานและความอบอุน 
5.  ไขมันจากพืชที่ไมควรรบัประทานคือขอใด 
 (  ) ก. นํ้ามันปาลม   (  ) ข. นํ้ามันงา 
 (  ) ค. นํ้ามันรําขาว   (  ) ง. นํ้ามันเมล็ดทานตะวนั 
6.  อาหารตอไปนี้ ขอใดมีสารโคเลสเตอรอลสูง 
 (  ) ก. ขาวตมกุง   (  ) ข. ขาวหมูแดง 
 (  ) ค. ขาวขาหมู   (  ) ง. กวยเตีย๋วราดน้ํา 
7.  การรับประทานไกทอดเปนประจําทําใหเกิดโรคอะไร 
 (  ) ก. โรคกระเพาะอาหาร  (  ) ข. โรคโลหิตจาง 
 (  ) ค. โรคฟนผุ    (  ) ง. โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด 
8.  ถารับประทานอาหารพวกแปงมากเกนิไปรางกายใชไมหมด รางกายจะเปลี่ยนแปงเปน 
 (  ) ก. ไขมัน    (  ) ข. วิตามนิ 
 (  ) ค. โปรตนี    (  ) ง. ขับถายออก 
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9.  ผักและผลไมมีประโยชนอยางไรตอรางกาย 
 (  ) ก. บํารุงประสาทและกลามเนื้อ (  ) ข. บํารุงกระดูก 
 (  ) ค. บํารุงสายตาและผวิหนัง (  ) ง. บํารุงเหงือกและฟน 
10. การรับประทานผักชนิดใด  เสียงตอการไดรับสารพิษจากยาฆาแมลงนอยที่สุด 
 (  ) ก. ผักบุง    (  ) ข. ผักคะนา 
 (  ) ค. ถั่วฟกยาว   (  ) ง. ตําลึง 
11. นักเรียนควรดื่มนํ้าในขอใดที่เปนประโยชนตอรางกาย 
 (  ) ก. นํ้าดื่มที่ใสสะอาด  (  ) ข. นํ้าเกลอืแร 
 (  ) ค. นํ้าอัดลม    (  ) ง. นํ้าชา 
12. เม่ือนักเรียนเปดอาหารกระปองแลวพบวามีฟองควรทําอยางไร 
 (  ) ก. ชิมอาหารกอนตัดสินใจ (  ) ข. รีบรับประทานอาหารทันท ี
 (  ) ค. นําไปอุนแลวรับประทาน (  ) ง. นําไปทิ้ง 
13. สีที่แมคาผสมลงไปในอาหารและทําใหอาหารเปนอันตรายตอผูบริโภค  คือขอใด 
 (  ) ก. สีมวงจากดอกอัญชัน  (  ) ข. สีเขียวจากใบเตย 
 (  ) ค. สีดําจากกาบมะพราวเผา (  ) ง. สีแดงจากสียอมผา 
14. นักเรียนมีหลักในการเลอืกซื้อสีผสมอาหารอยางไร 
 (  ) ก. มีคําวาสีผสมอาหาร และระบเุลขทะเบียน มอก. 
 (  ) ข. มีคําวาสีผสมอาหาร และระบเุลขทะเบียน อย. 
 (  ) ค. มีคําวาสีผสมอาหาร และระบเุลขทะเบียน ยอ. 
 (  ) ง. มีคําวาสีผสมอาหาร และระบเุลขทะเบียน อมก. 
15. การรับประทานผักและผลไมเปนประจํา จัดเปนการปองกัน 
 (  ) ก. เบาหวาน   (  ) ข. โรคทองผูก 
 (  ) ค. โรคหัวใจ    (  ) ง. โรคไต 
16. ควรเลือกรับประทานอาหารอยางไรจึงจะมีสุขภาพดีอยูเสมอ   
 (  ) ก. รับประทานอาหารที่มีรสอรอย 
 (  ) ข. รับประทานอาหารที่สดเสมอ 
 (  ) ค. รับประทานอาหารหวานคาวควบคูกัน 
 (  ) ง. รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกสวน 
17. อาหารที่ถูกสุขลักษณะควรมีลักษณะอยางไร 
 (  ) ก. มีกลิ่นหอมนารับประทาน (  ) ข. มีรสอรอย 
 (  ) ค. ปรุงสุกใหมๆ    (  ) ง. มีสีสวยนารับประทาน 
18. การรับประทานของหมักดองจะทําใหรางกายไดรับสารพิษในขอใด 
 (  ) ก. สารบอแรกซ   (  ) ข. ฟอรมาลิน 
 (  ) ค. ดินประสิว   (  ) ง. สารกันบูด 
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19. การรับประทานอาหารประเภทรมควนัเสี่ยงตอการเปนโรคอะไร   
 (  )  ก. โรคภูมิแพ   (  ) ข. โรคมะเร็ง 
 (  )  ค. โรคผิวหนัง   (  ) ง. โรคไต 
20. การกินขนมขบเคี้ยวหรือของกินเลนเปนประจําทําใหเกิดโรคอะไร 

 (  ) ก. โรคปอด    (  ) ข. โรคขาดสารอาหาร 
 (  ) ค. โรคนิ่ว               (  ) ง. ไมทําใหเกิดโรคอะไร 
21. การกินอาหารหลัก 5 หมู เพ่ือใหมีภาวะโภชนาการดี ควรกินอยางไร 
 (  ) ก. กินอาหารโปรตีนมากกวาหมูอ่ืน    
 (  ) ข. กินไขมันและคารโบไฮเดรตมากกวาหมูอ่ืน 
 (  ) ค. กินอาหารทุกหมูๆ ละนอยๆ 
 (  ) ง. กินอาหารแตละหมูใหหลากหลายในปริมาณที่พอเหมาะ 
22. นักเรียนไมควรซื้ออาหารประเภทใดมารับประทาน  
 (  ) ก. อาหารสําเร็จรูป 
 (  ) ข. อาหารที่ขายตามขางถนนที่มีฝาปดมิดชิด 
 (  ) ค. อาหารที่แมคาทําคางไวนานโดยไมมีการอุน 
 (  ) ง. ถูกทุกขอ 
23. นักเรียนควรเลือกรบัประทานอาหารในขอใด เพ่ือประโยชนตอสุขภาพรางกาย 
 (  ) ก. อาหารรสเค็ม   (  ) ข. อาหารรสเผ็ด 
 (  ) ค. อาหารรสหวาน  (  ) ง. อาหารรสจืด 
24. เชื้อราพวกอัลฟลาท็อกซินที่ทําใหเกดิโรคมะเร็งไดน้ันมีอยูในอาหารประเภทใด 
 (  ) ก. นํ้าปลา ซีอ้ิวดํา  (  ) ข. เน้ือเคม็ กุนเชียง 
 (  ) ค. ปลารา ปูเค็ม   (  ) ง. ถั่วลิสงปน หอมกระเทียม 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเจตคตใินการบริโภคอาหาร 
คําชี้แจง  1. แบบสอบถามมี 18 ขอ 
  2. โปรดอานขอความแตละขออยางรอบคอบ แลวทําเครื่องหมาย  
   ลงในชองที่ตรงกับความรูสกึ หรือความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 
  3. การเลือกคําตอบถือหลักเกณฑ ดังน้ี 
 
เห็นดวย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสกึของนักเรียนเปนสวนมาก 
ไมแนใจ  หมายถึง นักเรียนไมแนใจวาขอความนั้นตรงกับความรูสึกของนักเรียน 
ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึกของนักเรียนเปนสวนมาก 

 
 

ขอ ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
 1. ถาตองการใหมีสุขภาพดี ตองกินอาหารถูกหลัก 

โภชนาการ 
   

 2. การกินอาหารที่ทําคางไวนานๆ อาจทําให 
ทองเสียได 

   

 3. อาหารดีมีประโยชนตองมีราคาแพงเสมอ    
 4. การกินอาหารที่ปรุงสุขใหม  ทําใหรางกายไดรับ 

ประโยชนมากที่สุด 
   

 5. การกินอาหารรสเผ็ดเปนประจํา จะทําให 
ระคายเคืองตอเยื่อบุทางเดินอาหาร 

   

 6. ขนมกรุบกรอบเปนอาหารวางที่มีประโยชน 
ตอรางกาย 

   

 7. การเลือกซื้ออาหารกระปองที่ดีควรมีฉลากบอก
คุณคาทางอาหาร วันที่ผลติ หรือวันหมดอายุ 

   

 8. อาหารที่เก็บไดนานมักใสสารกันบูด    
 9. อาหารที่ใสสีทาํใหมีสีสัน ดูนารับประทาน  

ทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได 
   

10. การกินผักผลไมเปนประจํา จะทําใหรางกาย 
ขาดสารอาหาร 

   

11. นักเรียนควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารหมักดอง    
12. นํ้าอัดลมมีประโยชนมากกวาน้ําเปลา    
13. นักเรียนควรดืม่นมเปนประจํา    
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ขอ ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
14. ผงชูรสเปนสารปรุงแตง ทําใหอาหารมีรสชาต ิ

และมีประโยชนตอรางกาย 
   

15. การเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป ควรเลือกซื้ออาหาร 
ที่สุก สะอาด และใสภาชนะที่ปลอดภัย 

   

16. นักเรียนควรกนิอาหารใหครบ 3 ม้ือ    
17. นักเรียนควรดืม่นํ้า วันละ 8 แกว  

เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี 
   

18. นักเรียนควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสจัด    
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ตอนที่ 4  แบบสอบถามอิทธิพลจากสือ่มวลชน 
คําชี้แจง  1. แบบสอบถามมี 11 ขอ 
  2. โปรดอานขอความแตละขออยางรอบคอบ แลวทําเครื่องหมาย   
   ลงในชองที่ตรงกับความรูสกึ หรือความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 
  3. การเลือกคําตอบถือหลักเกณฑ ดังน้ี 
 
ปฏิบัตติามประจํา  หมายถึง ขอความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของนักเรียนหรือ         
        นักเรียนปฏิบัตติาม 3 – 4 ครั้ง / สัปดาห 
ปฏิบัตติามบางครั้ง หมายถึง นักเรียนไมแนใจวาขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือ 
        นักเรียนปฏิบัตติาม 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห 
ไมปฏิบัต ิ   หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนหรือ 
        นักเรียนไมไดปฏิบัตติาม 
 

 

ขอ ขอความ ปฎิบัติตาม
ประจํา 

ปฎิบัติตาม
บางครั้ง 

ไมปฎิบัติ 

 1 นักเรียนดื่มนมทุกวันเพ่ือใหรางกาย
เจริญเติบโตแข็งแรง  ตามอยางโฆษณาใน
ทีว ี

   

 2 การดื่มนมถั่วเหลืองใหโปรตนีเทียบเทา
นมวัว 

   

 3 ขนมขบเคี้ยว ชวยใหมิตรภาพ 
ระหวางเพื่อนผูกพันกันมากขึ้น 

   

 4 การดื่มเครื่องด่ืมชูกําลัง ทําใหเขมแข็ง 
เปนนักสูชวีิต 

   

 5 อาหารกระปองมีคุณคา  และปลอดภัย  
สามารถรับประทานไดบอยเทาที่ตองการ 

   

 6 นํ้าอัดลมทําใหรางกายสดชื่น แกกระหาย    
 7 บะหมี่สําเร็จรูปอรอย สะดวก และปลอดภัย  

สามารถรับประทานแทนอาหารได 
   

 8 หมากฝรั่ง เคี้ยวมันทําใหเพลิดเพลิน 
จนไมอยากหยุด 

   

 9 นักเรียนเลิกซือ้อาหารขนมขบเคีย้ว 
ตามที่วทิยุโทรทัศน โฆษณา 
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ขอ ขอความ ปฎิบัติตาม
ประจํา 

ปฎิบัติตาม
บางครั้ง 

ไมปฎิบัติ 

10 การเก็บซองเปลาหรือกลองเปลาสําหรับ 
ชิงโชค ทําใหนักเรียนซื้อสินคานั้นมากขึ้น 

   

11 ชุดของแถมและการลดราคาทําใหตัดสินใจ 
เลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูดมากขึ้น  
เชน เคเอฟซี พิซซา 
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ตอนที่ 5  แบบสอบถามอิทธิพลจากเพื่อน 
คําชี้แจง  1. แบบสอบถามมี 9 ขอ 
  2. โปรดอานขอความแตละขออยางรอบคอบ แลวทําเครื่องหมาย   
   ลงในชองที่ตรงกับความรูสกึ หรือความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 
  3. การเลือกคําตอบถือหลักเกณฑ ดังน้ี 
 
ปฏิบัตติามประจํา  หมายถึง ขอความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของนักเรียนหรือ         
        นักเรียนปฏิบัตติาม 3 – 4 ครั้ง / สัปดาห 
ปฏิบัตติามบางครั้ง หมายถึง นักเรียนไมแนใจวาขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือ 
        นักเรียนปฏิบัตติาม 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห 
ไมปฏิบัต ิ   หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนหรือ 
        นักเรียนไมไดปฏิบัตติาม 
 
 

 

ขอ ขอความ ปฎิบัติตาม 
ประจํา 

ปฎิบัติตาม 
บางครั้ง 

ไมปฎิบัติ 
 

1 นักเรียนเลือกซื้ออาหารตามเพื่อนในกลุม    
2 นักเรียนรับประทานขนมกรบุกรอบ ตามเพ่ือน

ในกลุม 
   

3 เพ่ือนมักทักทวงเม่ือนักเรียนกินอาหารที่ไมมี
ประโยชน 

   

4 นักเรียนรับประทานขนมขบเคี้ยวกบัเพ่ือน 
เพ่ือสรางความสามัคคีกับเพ่ือนในกลุม 

   

5 นักเรียนเลือกรับประทานอาหารฟาสฟูด  
เพ่ือใหทันสมัยเหมือนเพ่ือน 

   

6 นักเรียนเลือกรับประทานอาหารตามเพื่อนที่
เปนผูนําเพื่อตองการใหกลุมเพ่ือนยอมรับ
นักเรียน 

   

7 นักเรียนและเพื่อนมักเลือกรับประทานขนมขบ
เคี้ยวที่มีของแถม 
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ขอ ขอความ ปฎิบัติตาม
ประจํา 

ปฎิบัติตาม
บางครั้ง 

ไมปฎิบัติ 

8 นักเรียนตองถามเพื่อนกอนเสมอในการเลือก
ซ้ืออาหารเที่ยงรับประทาน 

   

9 การใชชอนกลางในการกินอาหารรวมกับเพ่ือน
เพ่ือปองกันโรคติดตอ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141

ตอนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาต ิ
คําชี้แจง  1. แบบสอบถามมี 23 ขอ 
  2. โปรดอานขอความแตละขออยางรอบคอบ แลวทําเครื่องหมาย   
   ลงในชองที่ตรงกับความรูสกึ หรือความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 
  3. การเลือกคําตอบถือหลักเกณฑ ดังน้ี 
 
ปฏิบัตติามประจํา  หมายถึง ขอความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของนักเรียนหรือ         
        นักเรียนปฏิบัตติาม 3 – 4 ครั้ง / สัปดาห 
ปฏิบัตติามบางครั้ง หมายถึง นักเรียนไมแนใจวาขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือ 
        นักเรียนปฏิบัตติาม 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห 
ไมปฏิบัติ       หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนหรือ 
        นักเรียนไมไดปฏิบัตติาม 
 

 

ขอ ขอความ ปฎิบัติตาม 
ประจํา 

ปฎิบัติตาม 
บางครั้ง 

ไมปฎิบัติ 
 

 1 นักเรียนรับประทานอาหารตรงตามทุกม้ือ    
 2 นักเรียนเลือกซื้ออาหารที่สุกสะอาด    
 3 นักเรียนกินอาหารที่สุขใหมๆ และรอนๆ    
 4 นักเรียนรับประทานขนมกรบุกรอบ    
 5 เมือซ้ืออาหารสําเร็จรูป นักเรียนดูวัน 

หมดอายุที่ฉลากขางลาง 
   

 6 นักเรียนดื่มนํ้าวันละ 8 แกว    
 7 นักเรียนรับประทานอาหารที่มีรสจัด  

เชน หวานจัด เค็มจัด เผ็ดจัด 
   

 8 นักเรียนใชชอนกลางเมื่อรับประทาน 
อาหารรวมกับผูอ่ืน 

   

 9 นักเรียนเลือกรับประทานอาหารที่ใส 
ภาชนะที่สะอาดและปลอดภัย 

   

10 นักเรียนรับประทานผักทุกม้ืออาหาร    
11 นักเรียนซื้ออาหารที่มีสีสันสวยนากิน    
12 นักเรียนรับประทานอาหารที่ ปง  ยาง  

 รมควัน 
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ขอ ขอความ ปฎิบัติตาม
ประจํา 

ปฎิบัติตาม 
บางครั้ง 

ไมปฎิบัติ 
 

13 นักเรียนใชมือหยิบอาหาร 
เพ่ือรับประทานอาหาร 

   

14 นักเรียนลางผกั และ ผลไม ดวยน้ําสะอาด  
กอนรับประทานทุกครั้ง 

   

15 นักเรียนดื่มนํ้าอัดลมหลังรับประทานอาหาร    
16 นักเรียนเลือกรับประทานอาหาร 

ที่ไมมีแมลงวนัตอม 
   

17 นักเรียนเลือกรับประทานอาหาร 
จําหมักดอง  เชน  ผลไมดอง 

   

18 นักเรียนรับประทานบะหมี่สาํเร็จรูป 
แทนอาหารมื้อเย็น 

   

19 นักเรียนรับประทานอาหาร  สุกๆ  ดิบๆ    
20 ครอบครัวนักเรียนใชนํ้ามันพืชปรุงอาหาร    
21 นักเรียนเลือกรับประทานทีมี่ฝาปดมิดชิด    
22 นักเรียนดื่มนมทุกวัน    
23 กอนซื้อผลิตภัณฑอาหารตางๆ เรียนสังเกต

เครื่องหมาย อย. 
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เฉลยแบบสอบ 
เร่ือง  พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญตัแิหงชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปที่ 6  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  จํานวน  24  ขอ 
            1. ก  2. ง  3. ค  4. ก   5. ก 
            6. ค  7. ง  8. ก  9. ค  10. ง 
           11. ข           12. ง            13. ง            14. ข                   15. ง  
           16. ค                17. ก                  18. ข                 19. ข                   20. ง 
           21. ค                22. ง                   23. ง                 24. ง                 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเจตคตใินการบรโิภคอาหาร 
            ขอความที่มีลักษณะทางบวก  ขอ 1, 11, 14, 15 และ 16 
            ขอความที่มีลักษณะทางลบ    ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 และ18 
ตอนที่ 4  แบบสอบถามอิทธิพลจากสื่อมวลชน  
           ขอความที่มีลักษณะทางบวก  ขอ 1 และ 2 
           ขอความที่มีลักษณะทางลบ    ขอ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 และ 11 
ตอนที่ 5  แบบสอบถามอิทธิพลจากเพื่อน  
           ขอความที่มีลักษณะทางบวก  ขอ 3 และ 9 
           ขอความที่มีลักษณะทางลบ    ขอ 1, 2, 4, 5, 6, 7 และ 8 
ตอนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของเด็กนักเรียน 
            ขอความที่มีลักษณะทางบวก  ขอ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 21, 22 และ 23 
            ขอความที่มีลักษณะทางลบ    ขอ 4, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18 และ 19 
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ตาราง 14 แสดงคาความยาก-งาย(P) คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
     ดานความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
 

ขอที่ คาความยาก-งาย(P) คาอํานาจจําแนก(r) 
1 0.68 0.22 
2 0.22 0.21 
3 0.36 0.27 
4 0.58 0.31 
5 0.46 0.08 
6 0.48 0.30 
7 0.80 0.35 
8 0.58 0.34 
9 0.70 0.35 

                  10 0.54 0.26 
                  11 0.64 0.29 
                  12 0.78 0.30 
                  13 0.84 0.36 
                  14 0.78 0.30 
                  15 0.82 0.22 
                  16 0.84 0.43 
                  17 0.30 0.25 
                  18 0.62 0.34 
                  19 0.82 0.32 
                  20 0.70 0.42 
                  21 0.78 0.36 
                  22 0.74 0.39 
                  23 0.32 0.22 
                  24 0.62 0.21 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  เทากับ 0.75 
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ตาราง 15 แสดง คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานเจตคตเิกี่ยวกับ 
     การบริโภคอาหาร 
 

           ขอที่ คาอํานาจจําแนก(r) 
             1 0.39 
             2 0.37 
             3 0.44 
             4 0.26 
             5 0.44 
             6 0.30 
             7 0.35 
             8 0.45 
             9 0.33 
           10 0.45 
           11 0.29 
           12 0.45 
           13 0.31 
           14 0.26 
           15 0.36 
           16 0.23 
           17 0.21 
           18 0.39 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานเจตคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เทากับ 0.76 
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ตาราง 16 แสดง คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานอิทธิพลจาก 
     สื่อมวลชน 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก(r) 
 1 0.37 
 2 0.27 
 3 0.36 
 4 0.32 
 5 0.38 
 6 0.36 
 7 0.36 
 8 0.29 
 9 0.29 
10 0.25 
11 0.32 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานอิทธิพลจากสื่อมวลชน เทากับ 0.70 
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ตาราง 17 แสดง คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานอิทธิพลจาก  
     เพ่ือน 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก(r) 
1 0.52 
2 0.53 
3 0.41 
4 0.53 
5 0.45 
6 0.46 
7 0.39 
8 0.21 
9 0.40 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานอิทธิพลจากเพื่อน เทากับ 0.76 
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ตาราง 18 แสดง คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานพฤติกรรมการ 
     บริโภคอาหารตามสุขบญัญัติแหงชาต ิ
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก(r) 
 1  0.25 
 2 0.35 
 3 0.21 
 4 0.19 
 5 0.24 
 6 0.19 
 7 0.25 
 8 0.33 
 9 0.40 
10 0.23 
11 0.33 
12 0.34 
13 0.36 
14 0.39 
15 0.28 
16 0.25 
17 0.35 
18 0.42 
19 0.43 
20 0.26 
21 0.32 
22 0.27 
23 0.37 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาต ิ 
เทากับ 0.76 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวสิริกันย  แกวพรหม 
 วันเดือนปเกิด    16  กันยายน  2521 
 สถานที่เกิด     อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สถานที่อยูปจจุบัน   9  ม.4  ตําบลทาขึ้น  อําเภอทาศาลา   
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ฝายขาย 
 สถานที่ทํางานปจจุบัน  บริษัทเบอรลนิฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้จํากัด 
 ประวตัิการศกึษา 
              พ.ศ. 2534   ประถมศึกษา   
      จากโรงเรียนทาศาลา 
                    พ.ศ. 2537   มัธยมศึกษาตอนตน   
      จากโรงเรียนทาศาลาประสทิธิ์ศึกษา 
                        พ.ศ. 2540   มัธยมศึกษาตอนปลาย   
       จากโรงเรียนกัลยาณีศรธีรรมราช                                          
                    พ.ศ. 2544                         พยาบาลศาสตรบัณฑติ  
   จากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย 
                        พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสขุศกึษา     
                                                                         จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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