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บทคดัย่อ 
 

 
         การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือเด็กและผูป้กครองในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 
252 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและการบนัทึกน ้ าหนกัและส่วนสูงของเด็ก สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์                 
การถดถอยพหุคูณ 
         ผลการวิจัยพบว่า เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กมีภาวะโภชนาการต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน                 
ร้อยละ 7.1 ภาวะโภชนาการปกติ ร้อยละ 81.8 และภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 
11.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก คือ ปัจจยัความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหารของ
ครอบครัว ปัจจยัเจตคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหารของครอบครัว และการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดั
อาหารของครอบครัว 
 
ค าส าคัญ : ภาวะโภชนาการ, ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก, ผูจ้ดัเตรียมอาหารของครอบครัว 
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ABSTRACT 
 
 
             This research aims to investigate nutrition of children in the Children Development 
Centers in Banklang Subdistrict Municipality, Sanpatong District, Chiang Mai Province, and to 
examine the factors influencing the nutrition of the children in the centers.   The sample group 
consisted of 252 children and their parents.  The data were collected by using a questionnaire and 
record of the children’s weights and heights.   The data were analyzed for fuguency, percentage, 
mean correlation, and multiple regression analyses.  The research findings reveal that 7.1% of the 
children had their nutrition lower than the standard, 81.1% had a normal nutrition standard, and 
11.1% had their nutrition exceeding the standard.  The factors influencing their nutrition included 
knowledge about and attitude toward eating habit of their families as well as practices about food 
management of their families. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 
         วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนอย่างดียิ่ งจาก                             
รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชวิศ จิตรวิจารณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าต่าง ๆ ให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์และช่วยตรวจทาน
แกไ้ขขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนดว้ยความเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา พร้อม
ทั้ งช่วยกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู ้ศึกษาเสมอมา ท าให้วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จด้วยดี ผู ้ศึกษาจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
         ขอขอบพระคุณผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ ง 3 ท่าน  คือ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์เสาวภา ศักยพันธ์   
อาจารยห์ทยัรัตน์ สามิบติั และอาจารย ์ดร.รพีพร เทียมจนัทร์ ท่ีกรุณาตรวจสอบความเท่ียงตรงใน
เน้ือหาของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและเสนอแนะในการปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีประสิทธิภาพ
มาก 
         ขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง ครู ผูดู้แลเด็ก สังกดัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลบา้นกลางจงัหวดัเชียงใหม่และเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวกในการเก็บรวม
รวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
         ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวและเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีเป็นก าลงัใจให้
ผูศึ้กษาสามารถท าวิทยานิพนธ์ไดส้ าเร็จ คุณงามความดีและส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ทั้งหลายอนัเกิดจาก
การศึกษาน้ี ขอมอบให้แด่คณาจารยทุ์กท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อนัมีค่าแก่ผูศึ้กษา 
เพื่อท่ีจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานและการด าเนินชีวติต่อไป 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

         ประเทศไทยได้ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเด็กวยัก่อนเรียน (0-5 ปี)            
ระยะยำว พ.ศ. 2550 - พ.ศ.2559  ซ่ึงให้ควำมส ำคญัของกำรพฒันำมนุษยอ์ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะ
ช่วงปฐมวยัซ่ึงเป็นรำกฐำนของกำรพฒันำคุณภำพมนุษยท่ี์ย ัง่ยืนและป้องกนัปัญหำในสังคมระยะ
ยำว โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลกั และให้ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในกำรพฒันำเด็ก โดย
เล็งเห็นว่ำกำรลงทุนในกำรพฒันำเด็กวยัก่อนเรียนเป็นกำรลงทุนท่ีน้อยกวำ่ค่ำใช้จ่ำยในกำรแกไ้ข
ปัญหำสังคมท่ีเกิดข้ึนจำกควำมไม่มีคุณภำพของประชำกรในสังคม แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) มีประเด็นในกำรพฒันำหลักท่ีส ำคญัคือกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพของประชำกรในทุกช่วงวยั มุ่งเน้นกำรยกระดับ
คุณภำพทุนมนุษยข์องประเทศ โดยพฒันำให้เหมำะสมตำมช่วงวยัเพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ                 
มีสุขภำวะท่ีดี ลดปัจจยัเส่ียงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ อำทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทำงสุขภำพและโภชนำกำรท่ีเหมำะสมตำมช่วงวยั  ตำมนโยบำยและ
ยทุธศำสตร์กำรพฒันำเด็กปฐมวยั (0 – 5 ปี) ระยะยำว พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 ไดก้ ำหนดยทุธศำสตร์
กำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำเด็กปฐมวยั โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
มำตรกำรสนบัสนุนกำรพฒันำเด็กปฐมวยั ประสำนควำมร่วมมือจำกชุมชนในทอ้งถ่ินให้มีส่วนร่วม
รับผดิชอบ เฝ้ำระวงั และส่งเสริมกำรพฒันำเด็กปฐมวยัในทอ้งถ่ิน  
         ภำวะโภชนำกำรเป็นดัชนีบ่งช้ีภำวะสุขภำพโดยรวมของเด็ก และ เป็นต้นทุนส ำคัญ
ส ำหรับกำรพฒันำเด็กใหเ้ติบโตเต็มศกัยภำพ มีสุขภำพดีและมีเชำวน์ปัญญำท่ีพร้อมจะเรียนรู้ ฝึกฝน
ทกัษะ สะสมประสบกำรณ์  เพื่อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภำพ (ลัดดำ เหมำะสุวรรณ, 2555) เด็ก
จ ำเป็นตอ้งไดรั้บสำรอำหำรในปริมำณท่ีพอเพียง  ควำมตอ้งกำรสำรอำหำรของเด็กแต่ละคนในช่วง
น้ีจะไม่เท่ำกันข้ึนอยู่กับอตัรำกำรเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคน หำกเด็กได้รับโภชนำกำรหรือ
สำรอำหำรต่ำง ๆ ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้กำรเจริญเติบโตช้ำ กลำ้มเน้ือไม่แข็งแรง ภูมิตำ้นทำนต ่ำ 
เกิดภำวะโลหิตจำง ในทำงตรงขำ้มถำ้ได้รับมำกเกินไป ก็ท ำให้มีน ้ ำหนกัเกินเกิดโรคอว้น ซ่ึงส่งผล
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เสียต่อสุขภำพด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ (สมำคมกุมำรแพทยแ์ห่งประเทศไทย, 2560)โภชนำกำรมี
บทบำทส ำคญัต่อกำรเจริญเติบโตและพฒันำกำรของเด็ก อย่ำงไรก็ตำมเด็กวยัก่อนเรียน มกัจะมี
ปัญหำเร่ืองกำรรับประทำนอำหำรอนัเน่ืองมำจำกสำเหตุกำรสนใจส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมำกกวำ่และ
ยงัไม่รู้จกัเลือกรับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์ กำรให้อำหำรเด็กอยำ่งไม่เหมำะสมหรือไม่ครบทั้ง 
5 หมู่ จะท ำให้กำรเจริญเติบโตหยุดชะงกั มีระดบัสติปัญญำไม่ดีเท่ำท่ีควร และเจ็บป่วยบ่อย ดว้ยเหตุน้ี 
เด็กวยัก่อนเรียนจึงควรได้กินอำหำรหลักครบทั้ ง 5 หมู่ ในแต่ละชนิดควรกินให้หลำกหลำย                 
วนัละ 3 ม้ือ และด่ืมนมเป็นอำหำรเสริมให้เพียงพอทั้ งปริมำณและคุณภำพ ตำมท่ีร่ำงกำยเด็ก
ต้องกำรในแต่ละม้ือ แต่ละวนั เพื่อให้เด็กได้รับอำหำรท่ีครบถ้วนและปลอดภัย จึงจะสำมำรถ
ป้องกนั แกไ้ข และฟ้ืนฟูภำวะทุพโภชนำกำรของเด็กได ้(ประไพพิศ สิงหเสมและคณะ, 2560) จำก
กำรส ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย  (Multiple Indicators Cluster Survey : MICS) 
ควำมชุกของปัญหำทุพโภชนำกำรในเด็กอำยุ 0 – 5 ปี คร้ังท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2549  คร้ังท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2555 
และคร้ังท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ภำวะเต้ีย ร้อยละ 15.7, 16.4 และ 10.5 ตำมล ำดบั ภำวะผอม ร้อยละ 
4.7, 6.7 และ5.4 ตำมล ำดบั ภำวะอว้น ร้อยละ 5, 10.9 และ 8.2 ตำมล ำดบั โดยใน พ.ศ. 2558 มีภำวะ
เต้ีย ผอม อว้น ลดลง โดยภำวะเต้ียยงัคงมีควำมชุกสูงท่ีสุด (กรมอนำมยั, 2559) 
         ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีส าคญัต่อการพฒันาการของเด็ก เด็กจะมีพฒันาการท่ีดีข้ึนอยูก่บั
การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่หรือผูป้กครอง นอกจากน้ีครอบครัวยงัเป็นสถาบนัท่ีส าคญัในการถ่ายทอด
ความรู้ ทศันคติ อุดมคติ และแนวทางให้แก่เด็กในการด ารงชีวิตต่อไปในภายหน้า (วีราภรณ์ พุทธวงค์, 
2547) ครอบครัวยงัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก พฤติกรรมการเลียนแบบของเด็กจะยดึพ่อ
แม่และบุคคลในครอบครัวเป็นแบบอยา่ง ทศันคติในการเลือกอาหารของพ่อแม่จึงเป็นส่ิงส าคญัใน
การก าหนดความชอบหรือไม่ชอบของเด็ก พ่อแม่และบุคคลในครอบครัวจึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการ
รับประทานอาหาร (เบญจา มุกตพนัธ์ุ, 2542) และในสภำวะท่ีสังคมมีกำรเปล่ียนแปลงไปยอ่มส่งผล
ต่อพฤติกรรมกำรบริโภคของเด็ก ภำวะโภชนำกำรของเด็กจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยดำ้น โดยเฉพำะ
ปัจจยัดำ้นครอบครัว มีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คุณลกัษณะผูป้กครอง เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ 
อำชีพ จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน รำยได้ ผูจ้ดัเตรียมอำหำรในครอบครัว ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำร 
ควำมเช่ือด้ำนกำรบริโภคอำหำรของครอบครัว เป็นต้น ดังนั้ นกำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อภำวะ
โภชนำกำรของเด็กในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสังกดัเทศบำลต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ จะท ำให้ทรำบถึงภำวะโภชนำกำรของเด็กในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง เพื่อจะเป็น
ขอ้มูลพื้นฐำนท่ีใชใ้นกำรวำงแผนเร่ืองโภชนำกำรของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและใชเ้ป็นแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร ได้แก่ ภำวะโภชนำกำรต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนและภำวะ
โภชนำกำรเกินเกณฑ์มำตรฐำน ของเด็กในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก  รวมทั้งสำมำรถน ำมำเป็นข้อมูล
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พื้นฐำนในกำรศึกษำคร้ังต่อไป จำกกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำพบว่ำกำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อภำวะ
โภชนำกำรในเด็กเล็กยงัพบวำ่มีค่อนขำ้งนอ้ย อีกทั้งยงัไม่เคยมีกำรศึกษำขอ้มูลในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก
สังกัดเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง ผู ้วิจ ัยจึงมีควำมสนใจ ท่ีจะศึกษำเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อภำวะ
โภชนำกำรของเด็กในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสังกดัเทศบำลต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษำภำวะโภชนำกำรของเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สังกัดเทศบำลต ำบล                  
บำ้นกลำง อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.  เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อภำวะโภชนำกำรของเด็กในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก สังกดัเทศบำล
ต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. เน้ือหำในกำรศึกษำในคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อภำวะโภชนำกำรของเด็กใน
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสังกดัเทศบำลต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  ำนวน 4 แห่ง
ไดแ้ก่ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กพระเจำ้ทองทิพย์ ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นทอ้งฝำย ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้น
ทุ่งฟ้ำบด และศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กตน้แหนหลวง เป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถำม
ผูป้กครองเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดำ้นครอบครัว ขอ้มูลกำรจดัเตรียมอำหำรของครอบครัว ขอ้มูลควำมรู้
ด้ำนโภชนำกำรของครอบครัว ขอ้มูลปัจจยัด้ำนควำมเช่ือด้ำนกำรบริโภคอำหำรของครอบครัว  
แบบบนัทึกน ้ ำหนักและส่วนสูงของเด็กในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสังกดัเทศบำลต ำบลบำ้นกลำงและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรประเมินภำวะโภชนำกำร (เคร่ืองชัง่น ้ำหนกัและวดัส่วนสูง) 

2.  กลุ่มประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ ผูป้กครอง จ ำนวน 130 คน และเด็กเล็ก 
จ ำนวน 130 คน ในศูนย์พฒันำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำงอ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  ำนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กพระเจำ้ทองทิพย ์ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นทอ้งฝำย 
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นทุ่งฟ้ำบด และศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กตน้แหนหลวง 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

  ภำวะโภชนำกำร (Nutritional Status) หมำยถึง สภำพหรือสภำวะของร่ำงกำยของเด็ก          
ท่ีมีผลจำกสำรอำหำรท่ีได้รับประทำน สำมำรถประเมินได้จำกกำรชั่งน ้ ำหนัก กำรวดัส่วนสูง ณ 
ปัจจุบนัท่ีมีกำรศึกษำแลว้น ำมำเปรียบเทียบกบักรำฟแสดงน ้ ำหนกัตำมเกณฑ์ส่วนสูงในกำรติดตำม
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กำรเจริญเติบโตของเด็กอำยุ 0 - 6 ปี ในสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก ของส ำนักงำนส่งเสริม
สุขภำพ กรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสุขโดยมีการประเมินภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ ดงัน้ี 

ภำวะโภชนำกำรต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน เกณฑ์ตดัสิน คือ น ้ าหนกัเม่ือเทียบกบัส่วนสูงแล้ว 
โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ -1.5 

ภำวะโภชนำกำรปกติ เกณฑ์ตดัสิน คือ น ้ าหนกัเม่ือเทียบกบัส่วนสูงแลว้ โดยมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยูร่ะหวา่ง +1.5 ถึง -1.5 

ภำวะโภชนำกำรเกินเกณฑ์มำตรฐำน เกณฑ์ตดัสิน คือ น ้ าหนกัเม่ือเทียบกบัส่วนสูงแลว้
โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มากกวา่ +1.5 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมำยถึง สถำนศึกษำท่ีให้กำรอบรมเล้ียงดู จดัประสบกำรณ์และ
ส่งเสริมพฒันำกำร กำรเรียนรู้ให้เด็กเล็กท่ีมีอำยุตั้งแต่ 2 – 6 ปี ให้มีควำมพร้อม ดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญำ ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสังกดัเทศบำลต ำบลบำ้นกลำง จ ำนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นพระเจำ้ทองทิพย ์ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นทอ้งฝำย ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นทุ่ง
ฟ้ำบด และศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กตน้แหนหลวง  

ผู้ปกครอง หมำยถึง บุคคลซ่ึงใช้อ ำนำจปกครองเด็กเล็กท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะในขณะท่ี
ท ำกำรวจิยั 

 



 

 

 
บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

         การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาหาความสัมพนัธ์เชิงการท านายผล เพื่อศึกษา 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา โดยมีเน้ือหาครอบคลุมรายละเอียดดงัน้ี 

1. โภชนาการส าหรับเด็กวยัก่อนเรียน 
2. การประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียน 
3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารของเด็ก 
4. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัทางครอบครัว 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
โภชนาการส าหรับเด็กวยัก่อนเรียน 

สารอาหารเป็นส่วนประกอบของร่างกาย การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กและ
พื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุด คือ โภชนาการ เด็กท่ีได้รับอาหารเพียงพอต่อร่างกาย ก็จะมีพฒันาการและ 
การเจริญเติบโตท่ีดี โดยท่ีอาหารถูกจดัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีของชีวิต การด าเนินชีวิตจะเป็นไปดว้ยดี  
หากร่างกายไดรั้บอาหารท่ีมีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสม ในด้านของโภชนาการ กระบวนการ
เปล่ียนแปลงอาหารให้ได้สารอาหารเพื่อการใช้ประโยชน์ของร่างกายนั้น จะส่งผลต่อสุขภาพ 
(ประไพพิศ สิงหเสม และคณะ, 2560) ดงัต่อไปน้ี 

1. การเจริญเติบโตของร่างกาย การเจริญเติบโตบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงด้านพลงังาน 
การเพิ่มของขนาดตัวทั้ งหมด และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซ่ึงสามารถวดัได้ เช่น น ้ าหนักเป็น
กิโลกรัม ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรและน้ิว โภชนาการมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและขนาดของ
ร่างกายมากกว่าปัจจยัอ่ืน ๆ โดยเฉพาะวยัทารกและวยัก่อนเรียน เป็นวยัท่ีระบบร่างกายทุกส่วนมี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีโภชนาการดี ย่อมมี ผลต่อเซลล์กระดูกและโครงสร้าง
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กระดูกท่ีมีความหนาแน่นของกระดูกปกติ รวมถึงขนาดของสมองและปริมาณของไขมนัและ
กลา้มเน้ือ เด็กท่ีไดรั้บอาหารเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกายจะมีการเจริญเติบโตตาม เกณฑ์
ปกติ ตามสัดส่วนการเพิ่มข้ึนของน ้าหนกัตวั เช่น 5 เท่าของแรกเกิดเม่ืออาย ุ5 ขวบ  
            2. ความสามารถในการตา้นทานโรค ถึงแมว้า่โรคหลายชนิดยงัไม่มีวคัซีนป้องกนั ร่างกาย
ของเด็กจะภูมิตา้นทาน มีกลไกสร้างภูมิตา้นทานต่อสู้เช้ือโรค มีเม็ดเลือดขาวท่ีคอยป้องกนัและเขา้
ท าลายเช้ือโรคต่าง ๆ ไม่ให้ก่อตวัสร้างอนัตรายให้แก่ร่างกายของเด็กได ้แต่ถ้าหากเม่ือใดร่างกาย
อ่อนแอภูมิตา้นทานในร่างกายลดลง เช้ือโรคก็จะสร้างผลร้ายให้แก่ร่างกายของเด็กไดท้นัที ดงันั้น
ร่างกายของผู ้ท่ี มีภาวะโภชนาการท่ี ดี  จะมีความต้านทานโรคได้ดีกว่าร่างกายของผู ้ท่ี มีภาวะ                              
ทุพโภชนาการ หรือถ้าได้รับเช้ือโรคก็มีโอกาสติดเช้ือโรคได้น้อยกว่าและแมว้่าติดโรคแลว้ก็จะมี
อาการรุนแรงนอ้ยกวา่ และหายป่วยไดเ้ร็วกวา่ 

3. ความสามารถในการเคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็ก อาหารและ
โภชนาการท่ีดีในเด็กก่อนวยัเรียน จะส่งเสริมความสามารถในการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือใหญ่ 
ซ่ึงจะท าให้เด็กวยัน้ีสามารถบงัคบัการเคล่ือนไหวของร่างกายได้ดี เดินได้คล่อง สามารถวิ่งและ
กระโดดได้ดี ไม่ค่อยอยู่น่ิง หันซ้ายขวา ในส่วนของกล้ามเน้ือเล็กจะท าให้การเคล่ือนไหวของ
กลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการหยิบจบัส่ิงต่าง ๆ เช่น จบัดินสอ การใชก้รรไกร การติดกระดุม การร้อยลูกปัด 
ฯลฯ ซ่ึงส่วนมากจะอยูบ่ริเวณขอ้มือ มือ น้ิวมือ การท างานของกลา้มเน้ือ เล็กส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีตอ้ง
ใหป้ระสานสัมพนัธ์กนั เช่น การท างานประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือมือ ตา ขอ้มือ น้ิวมือ เป็นตน้ 

4. การเจริญเติบโตของสมองและสติปัญญา ภาวะทุพโภชนาการท่ีเป็นปัญหาส าคญัท่ีสุด 
คือภาวะขาดโปรตีนและแคลอร่ี ภาวะบกพร่องทางโภชนาการน้ี จะมีผลให้การเจริญเติบโตของเด็ก
ชะงกัทั้งทางร่างกาย จิตใจ สมอง และสติปัญญา  
            อาหารหลกั 5 หมู่  
            หมู่ท่ี 1 เน้ือสัตว ์นม ไข่ ถัว่เมล็ดแห้ง และผลิตภณัฑ์จากถัว่ อาหารหมู่น้ีให้สารอาหาร
โปรตีนเป็นหลกั รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุ มีหน้าท่ีหลกัท าให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซม
ส่วนท่ีสึกหรอของร่างกายโดยการสร้างเซลล์กลา้มเน้ือ เน้ือเยื่อ กระดูก ฮอร์โมน เอนไซม์ และใช้
เป็นแหล่งพลงังานส ารองของร่างกายเม่ือไดรั้บสารอาหารจากคาร์โบไฮเดรตและไขมนัไม่เพียงพอ 
            หมู่ท่ี 2 ขา้ว แป้ง มนั เผือกและน ้ าตาล อาหารหลกัหมู่น้ีให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต 
เป็นหลัก มีหน้าท่ีหลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดิน ออก            
ก าลงักาย ท างาน เป็นตน้ ถา้รับประทานอาหารหมู่น้ีมากเกินความตอ้งการของร่างกายสารอาหาร
คาร์โบไฮเดรตจะถูกเปล่ียนไปอยูใ่นรูปไขมนัสะสมในร่างกาย 
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หมู่ท่ี 3 ผกั อาหารหมู่น้ีอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ท าให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมน ้ าตาลและไขมนัเขา้สู่ร่างกาย 
และน าพาสารพิษสะสมขบัออกมากบัอุจจาระ 

หมู่ท่ี 4 ผลไม ้เป็นแหล่งของใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ มีหน้าท่ีหลกัช่วยให้ร่างกาย
ท างานไดต้ามปกติและมีประสิทธิภาพ ชะลอการเส่ือมของเซลล์ ซ่ึงมีคุณสมบติัต่าง ๆ ดงัน้ี  

ผกัและผลไมสี้เขียว ลดการเส่ือของจอประสาทตา ลดความเส่ียงมะเร็งเตา้นม เช่น ต าลึง 
ผกับุง้  คะนา้  ฝร่ัง แอปเป้ิลเขียว กีวี ่เป็นตน้ 

ผกัและผลไมสี้เหลือง ส้ม รักษาหัวใจและหลอดเลือด ภูมิคุม้กนัของร่างกาย สายตา เช่น    
แครอท ขา้วโพด ฟักทอง ส้ม มะละกอ สับปะรด เป็นตน้ 

ผกัและผลไมสี้น ้าเงิน ม่วง ชะลอความเส่ือมของเซลล์ความจ า ลดความเส่ียงของการเกิด
โรคหวัใจและหลอดเลือด เช่น มะเขือม่วง กะหล ่าปลีสีม่วง องุ่น พรุน เป็นตน้ 

ผกัและผลไมสี้ขาว น ้ าตาล สร้างเซลล์ให้แข็งแรง ลดระดบัน ้ าตาลและไขมนัในเลือด  
ลดความดนัโลหิต ตา้นการอกัเสบ ยงัย ั้งการเกิดเน้ืองอก เช่น ขิง ข่า กระเทียม ถัว่งอก สาล่ี ล้ินจ่ี 
ลองกอง ละมุด ล าไย เป็นตน้ 

ผกัและผลไมสี้แดง ช่วยป้องกนัและยบัย ั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งเตา้นม มะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งล าไส้ใหญ่และเยื่อบุมดลูก ช่วยให้ภาวะผิดปกติ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน กระดูก
พรุน ใหดี้ข้ึน เช่น มะเขือเทศ พริกหวาน สตรอเบอร์ร่ี แตงโม เป็นตน้ 

หมู่ท่ี 5 ไขมนัต่าง ๆ เช่น ไขมนัจากสัตวแ์ละไขมนัจากพืช อาหารหมู่น้ีจะให้สารอาหาร
ไขมนั มีหน้าท่ีหลกัในการให้พลงังานท่ีใช้ประจ าวนัและกรดไขมนัท่ีจ าเป็นกบัร่างกาย ถา้เรากิน
อาหารท่ีมีไขมนัมากเกินความตอ้งการ จะถูกเก็บสะสมในรูปไขมนัตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

อาหารแต่ละชนิดมีปริมาณสารอาหารแตกต่างกนัไป โดยสารอาหารมีทั้งหมด 6 ชนิด คือ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วิตามิน แร่ธาตุและน ้ า ไม่มีอาหารชนิดใดท่ีมีสารอาหารครบทั้ง 6 ชนิด 
ดังนั้ น เราจึงต้องรับประทานอาหารให้ครบ  5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายชนิดและปริมาณท่ี
เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 
            สารอาหารทีส่ าคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็ก 
            พลงังาน มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตและการท างานของเซลล์ในระบบต่าง ๆ เช่น 
ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนของโลหิต การรักษาอุณหภูมิของร่างกาย และการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ สารอาหารหลกัท่ีใหพ้ลงังาน ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมนั เป็นแหล่งพลงังานของ
สมอง ตบัและกล้ามเน้ือแหล่งอาหารท่ีให้คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ อาหารประเภทข้าว  แป้ง เช่น  
ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เส้นก๋วยเต๋ียว ขนมปัง ขนมจีน มัน เผือก น ้ าตาล หากกินมากเกินมีโอกาส 
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เป็นโรคอว้นได้ ไขมนั เป็นแหล่งพลงังาน สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย ช่วยการดูดซึมวิตามิน 
ท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก่ วิตามินดี วิตามินเอ วิตามินอี และวิตามินเค แหล่งอาหารไขมนั ไดแ้ก่ เนย 
น ้ามนั กะทิ ไขมนัสัตว ์และนม ถา้บริโภคมากเกินไป จะท าให้มีไขมนัสะสมอยูใ่นร่างกาย น ้าหนกั
เพิ่มข้ึน และมีโอกาสเป็นโรคอว้น ถา้บริโภคไขมนัน้อยเกินไป เด็กจะมีการเจริญเติบโตบกพร่อง 
และลดการดูดซึมวติามินท่ีละลายในไขมนั 
            โปรตีน มีความส าคญัต่อการสร้างกระดูก กลา้มเน้ือ และอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายท าให้มี
การเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ สร้างภูมิคุม้กนัโรคฮอร์โมนและใชเ้ป็นแหล่งพลงังานของ
ร่างกายเม่ือร่างกายไดรั้บสารอาหารคาร์โบไฮเดรตและไขมนัไม่เพียงพอ การขาดโปรตีนอาจท าให้
เต้ีย แคระแกร็น กล้ามเน้ือลีบ ภูมิต้านทานต ่า สติปัญญาต ่าและเรียนรู้ช้า  ซ่ึงไม่สามารถแก้ไข 
ให้กลับคืนมาเป็นปกติได้แม้ว่าจะได้รับการแก้ไขแล้วก็ตาม แหล่งอาหารของโปรตีนได้แก่ 
เน้ือสัตวต่์าง ๆ ไข่ นม ถัว่เมล็ดแห้ง อย่างไรก็ตาม หากได้รับพลงังานไม่เพียงพอ ร่างกายจะใช้
โปรตีนให้เกิดพลงังาน แทนการน าไปใช้สร้างกลา้มเน้ือ กระดูกและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของ
อวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นผลใหก้ารเจริญเติบโตไม่เตม็ท่ี 
            แคลเซียม มีความส าคญัต่อการสร้างกระดูกและฟัน เป็นผลให้มีการเจริญเติบโตและ
กระดูกแข็งแรง หากขาดแคลเซียมท าให้มีอาการชารอบปากปลายมือ  ปลายเท้า และเป็นตะคริว  
การเจริญเติบโตชะงัก  ความหนาแน่นของกระดูกต ่าเป็นผลให้ของกระดูกไม่แข็งแรง ถ้าขาด
แคลเซียมเร้ือรังมีโอกาสเส่ียงต่อโรคกระดูกพรุน แหล่งแคลเซียมไดแ้ก่ นมและผลิตภณัฑ์นม ปลา
และสัตว์ตัวเล็กท่ีกินได้ทั้ งกระดูก ถั่วเหลืองและเต้าหู้แข็ง ผกัใบเขียวบางชนิด เช่น ผกัคะน้า 
ผกักวางตุง้ 
            ธาตุเหล็ก มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสมอง การสร้างเม็ดเลือดแดง 
และมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กการเจริญเติบโตของเด็กวยัเรียนเป็นระยะท่ีมีการ
เจริญเติบโตด้วยอตัราเร่ง (Growth Spurt) ในระยะน้ีร่างกายจะมีการสร้างเม็ดเลือดอย่างรวดเร็ว 
เพื่อให้ปริมาณของเลือดเพียงพอกบัการขยายตวัของพลาสมา เพื่อรักษาระดบัความเข้มข้นของ
ฮีโมโกลบินไว ้ในเด็กท่ีขาดธาตุเหล็กจะมีภาวะโลหิตจาง ส่งผลเสียต่อศกัยภาพการเรียนรู้ ท าใหเ้ด็ก
ไม่สามารถเรียนรู้ไดเ้ท่ากบัเด็กปกติ แหล่งอาหารของธาตุเหล็ก ไดแ้ก่ ตบั เน้ือสัตวต่์าง ๆ โดยเฉพาะเน้ือ
แดง เลือดสัตวต่์าง ๆ เช่น เลือดหมู เลือดไก่ 
            ไอโอดีน มีความส าคญัต่อการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยดช่์วยกระตุน้ระบบประสาท
และสมองให้เจริญเติบโต  มีผลต่อสติปัญญาและการเรียนรู้ หากขาดไอโอดีนท าให้สติปัญญา
บกพร่อง การเรียนรู้ช้า การเจริญเติบโตชะงกั ไอโอดีนพบมากในอาหารทะเลทั้งพืชและสัตว ์เช่น 
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สาหร่ายทะเล ปลาสีกุนปลาทู ปลาส าลี กุง้แห้ง และปัจจุบนัมีการเสริมไอโอดีนในเคร่ืองปรุง เช่น 
เกลือ น ้าปลา ซอสปรุงรส และอ่ืน ๆ โดยสามารถสังเกตจากขอ้ความบนสินคา้ 
            สังกะสี  เก่ียวข้องกับการท างานของโปรตีน ถ้าขาดจะท าให้มีภาวะเต้ีย พบมากใน
เน้ือสัตว ์อาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรม กุง้ ปลา ไข่นม ผลิตภณัฑน์ม และผกัสีเขียวเขม้ 
             วิตามินเอ มีความส าคญัต่อการมองเห็น การเจริญเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุม้กนัโรค 
หากขาดวิตามินเอท าให้มองไม่เห็นในแสงสลวั ๆ หรือ ท่ีเรียกว่า ตาบอดกลางคืนและถา้ขาดมาก 
ท าให้ตาบอดได ้แหล่งของวิตามินเอ ไดแ้ก่ ตบัสัตว ์เช่น ตบัหมู ตบัไก่ ไข่ นม ผกัผลไมท่ี้มีสีเขียว
เขม้และเหลืองส้ม เช่น ผกัต าลึง ผกักวางตุง้ ผกับุง้ ฟักทอง แครอท มะเขือเทศ มะละกอสุก 
            วิตามินบี 1 ช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ถา้ขาดจะท าให้เกิดโรคเหน็บชา แหล่ง
อาหารของวติามินบี 1 ไดแ้ก่ เน้ือหมู ขา้วซอ้มมือ ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง ถัว่ด าและงา 
             วิตามินบี 2 ช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมนั และโปรตีนท าให้ร่างกายเจริญเติบโต 
ส่งเสริมระบบประสาท ผิวหนงั ตา และช่วยป้องกนัเซลล์ถูกท าลาย ถา้ขาดท าให้เกิดอาการเจ็บคอ 
อกัเสบท่ีริมฝีปาก ล้ินบวมแดงและมีรอยแผลแตกเป็นร่องมีสะเก็ดคลุมท่ีบริเวณมุมปากหรือท่ีเรียกว่า
ปากนกกระจอก แหล่งอาหารของวติามินบี 2 ไดแ้ก่ เน้ือสัตว ์เคร่ืองในสัตว ์ไข่ นม 
            วิตามินซี มีความส าคญัต่อระบบประสาท เพิ่มภูมิตา้นทานโรคและช่วยในการดูดซึม
เหล็ก ยบัย ั้งการสร้างสารก่อมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระหากขาดวิตามินซีท าให้เบ่ืออาหาร  กระวน
กระวาย อารมณ์แปรปรวน เกิดภาวะซึมเศร้า เลือดออกตามไรฟันหรือท่ีเรียกวา่โรคลกัปิดลกัเปิด
แผลหายช้าการเจริญเติบโตชะงกั  แหล่งของวิตามินซี ได้แก่ ฝร่ัง มะขามป้อม มะปรางสุก ขนุน
มะละกอสุก ส้มเขียวหวาน ผลไมส้ดอ่ืน ๆ รวมทั้งผกัสดต่าง ๆ เช่น มะเขือเทศ ผกัใบเขียว เป็นตน้ 

การปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวยัก่อนเรียน 
         เด็กวยัก่อนเรียน เป็นวยัท่ีมกัจะมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการและปัญหาขาดสารอาหาร 
เพราะเป็น วยัท่ีซุกซน ห่วงเล่น และยงัไม่รู้จกัเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ผูป้กครองและ
ผูเ้ล้ียงดูจึงควรรับรู้ใส่ใจในความต้องการอาหารของเด็กและสามารถจดัอาหารให้เพียงพอทั้ ง
ปริมาณและคุณภาพตามท่ีร่างกายเด็กต้องการในแต่ละม้ือ แต่ละวนั เพื่อให้เด็กได้รับอาหารท่ี
ครบถว้นและปลอดภยั จึงจะสามารถป้องกนั แกไ้ข และฟ้ืนฟูภาวะทุพโภชนาการของเด็กได ้โดยมี
แนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี (นิติธร ปิลวาสน์, 2557) 
            1. ใน 1 วนั เด็กควรไดรั้บอาหารหลกั 3 ม้ือ โดยจดัอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 
ทั้ง 5 หมู ่และจดัใหมี้อาหารม้ือวา่ง เช่น นมสดหรือน ้าผลไม ้ 
            2. ไม่ให้อาหารวา่งก่อนม้ืออาหารหลกั หรือให้อาหารบ่อยจนเด็กไม่เกิดความหิว โดยจดั
อาหารวา่ง ท่ีมีคุณภาพ เช่น ผลไม ้แทน น ้าหวาน ขนมกรุบกรอบ 
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3.  ฝึกให้เด็กรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ทุกชนิด  รวมถึงให้ลองอาหารชนิดใหม่ 
เช่น มะเขือเทศ ผกัใบเขียว โดยเร่ิมให้คร้ังละน้อย ๆ แลว้ค่อยเพิ่มปริมาณโดยไม่ควรบงัคบั เพราะ
จะท าให้เด็กไม่ชอบอาหารชนิด นั้นและไม่ยอมรับประทานอีก และถา้เด็กอ่ิม ไม่ควรคะย ั้นคะยอให้
กินอีก จะท าใหเ้ด็กปฏิเสธอาหารชนิดนั้น 

4.  การดดัแปลงสูตร วิธีท า รสชาติอาหาร ควรเนน้อาหารรสชาติอ่อน คือ ไม่เค็ม เปร้ียว  
และหวานจดั และปรุงอาหารดว้ยวธีิการตม้ น่ึง อบ แทนการทอด จะช่วยใหเ้ด็กไดรั้บไขมนัไม่มาก
เกินไป และมีการจดัอาหารใหมี้ลกัษณะแตกต่างกนั เช่น นุ่ม กรอบ สีสัน กล่ินหอมน่ารับประทาน  

5.  อาหารท่ีจดัให้เด็กควรเป็นอาหารท่ียอ่ยง่าย แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งสับละเอียด ทั้งน้ีเพื่อฝึก
เด็กไดใ้ชฟั้นในการขบเค้ียวอาหาร 

6.  บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมขณะรับประทานอาหาร พ่อแม่ไม่ควรบ่นว่าหรือดุเด็ก 
เพราะจะท าให้เด็กมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่ออาหาร จดับรรยากาศในการกินอาหารเป็นเวลาท่ีมีความสุข 
โดยส่งเสริม ให้เด็กกินอาหารเอง ไม่ร าคาญเม่ือเด็กยงัท าได้ไม่ดี เช่น การใช้ช้อนส้อม ท าเลอะ
ระหว่างกินอาหารท าอาหารหก ตอ้งพยายามอดใจไม่แสดงความโกรธเม่ือเด็กเทอาหารลงขา้ง ๆ โต๊ะ 
เน่ืองจากเป็นลกัษณะปกติตามวยัของเด็กวยัน้ี ไม่ควรส่งเสริมพฤติกรรมน้ีดว้ยการกม้ลงเก็บอาหาร
ใหเ้ด็ก เม่ือเด็กท าอยา่งน้ี 2 - 3 คร้ัง ควรเอาอาหารไปเก็บ 

7.  จดัอาหารให้ตรงเวลา ถ้าเด็กก าลังเล่นสนุกให้บอกเด็กล่วงหน้าว่าถึงเวลาอาหาร             
ให้หยุดพกั ล้างมือ เตรียมกินอาหารจะท าให้เด็กรู้ตวัล่วงหน้า หยุดเล่นและเตรียมตวักินอาหาร             
เด็กจะไดไ้ม่เหน่ือยหรือต่ืนเตน้ ไม่อยากหยดุเล่นจนไม่ยอมกินอาหาร 

8.  ชวนเด็กให้ช่วยคิดว่าจะกินอะไร ช่วยเลือกซ้ือ มีส่วนร่วมในการท าอาหาร เช่น ล้างผกั  
ท าใหเ้ด็กมี ความภูมิใจ อยากชิมอาหารท่ีตวัเองมีส่วนร่วม 

9. ผูใ้หญ่ควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการสร้างสุขนิสัยแก่เด็ก เช่นการลา้งมือก่อนรับประทาน
อาหาร และรับประทานอาหารเป็นเวลา อีกทั้งควรสอนให้เด็กเค้ียวอาหารให้ละเอียด ให้เด็กกิน
อาหารพอประมาณการตกัขา้วและกบัขา้วควรตกัพอกินและกินให้หมดจาน ถา้ไม่อ่ิมจึงค่อยตกัเพิ่ม 
และเม่ือกินอาหารเสร็จแลว้สอนใหเ้ด็กน าภาชนะไปเก็บหรือลา้งใหส้ะอาดและแปรงฟัน 

 
การประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียน 
         ภาวะโภชนาการ คือลกัษณะหรือสภาพของร่างกายเน่ืองจากอาหารท่ีรับประทานอาจจะ
เกิดผลดีหรือไม่ดีต่อร่างกายได ้โดยภาวะโภชนาการ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
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1.  ภาวะโภชนาการดี หมายถึง ลกัษณะท่ีดีของร่างกาย เน่ืองมาจากการบริโภคอาหารท่ี 
ถูกสุขลกัษณะ เหมาะสม ครบถว้น ตามความตอ้งการของร่างกายไม่มากหรือไม่นอ้ยเกินไปร่างกาย
สามารถจะน าไปใชไ้ดดี้เกิดผลดีต่อร่างกายและจิตใจ 

2.  ภาวะโภชนาการไม่ดี หมายถึง ลกัษณะท่ีไม่ดีของร่างกาย เน่ืองมาจากการบริโภคอาหารท่ี
ไม่ถูกสุขลกัษณะไม่เหมาะสม ตามความตอ้งการของร่างกายมากหรือน้อยเกินไป เกิดผลไม่ดีต่อ
ร่างกายและจิตใจ แบ่งเป็น 

2.1 ภาวะโภชนาการขาด เน่ืองมาจากการบริโภคอาหารไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
ของร่างกาย ร่างกายต้องการมากแต่บริโภคน้อย  ท าให้ร่างกายสุขภาพไม่ ดี มีลักษณะผอม
เน่ืองมาจาก  ความอดอยากหรือรับประทานอาหารไม่ เป็นรับประทานอาหารท่ีไม่ มีคุณค่า 
ทางโภชนาการ อาจจะเน่ืองมาจากความเช่ือ ประเพณี ศาสนา ตลอดจนอวยัวะเก่ียวกับการย่อย 
การดูดซึม  การขับถ่ายอาหารอาจจะไม่ปกติเป็นผล  ท าให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับ 
ความตอ้งการของร่างกายท าให้เกิดโรคต่าง ๆ รวมถึงการขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการท่ีต ่ากว่า
ปกติน้ีจะเกิดกบัประเทศท่ีดอ้ยพฒันา (พรทิพย ์ค าพอ, 2540) 

     2.2  ภาวะโภชนาการเกิน เน่ืองมาจากการบริโภคอาหารเกินความตอ้งการของร่างกาย 
ซ่ึงการเกิดภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารประเภทโปรตีน
และพลงังานมากเกินความตอ้งการของร่างกายหรือเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีมี
ไขมนัและคาร์โบไฮเดรตสูง ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาการวดัและประเมินผลพฒันาการ
ของเด็กวยัก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ทางดา้นร่างกายตลอดจนพฤติกรรมของเด็กท่ีเบ่ียงเบนไปจากเกณฑ์ปกติ ในการวดัและประเมินผล
พฒันาการเด็กก่อนวยัเรียนกระท าไดห้ลายอยา่ง เช่น การสังเกตพฤติกรรม การใชเ้คร่ืองมือทดสอบ
การเปรียบเทียบน ้าหนกัและความสูงกบั Growth Chart และอ่ืน ๆ โดยการประเมินภาวะโภชนาการ
จึงเป็นกิจกรรมหน่ึงในการรวบรวมข้อมูลท่ีบอกให้ทราบถึงธรรมชาติ  และสาเหตุของโรค 
ทางโภชนาการและปัญหาสุขภาพ 

การประเมินแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ (ศกัดา พรึงล าภู, 2550) ไดแ้ก่ 
1. การประเมินทางตรง (Direct Assessment) 
2. การประเมินทางออ้ม (Indirect Assessment) 
หรืออาจแบ่งแยกยอ่ย เป็น 4 ประเภท มีดงัน้ี 
1. การประเมินโดยใชว้ธีิการวดัสัดส่วนของร่างกาย (A = Anthropometry Assessment) 
2. การประเมินโดยใชก้ารวเิคราะห์สารชีวเคมีในร่างกาย (B = Biochemical Assessment) 
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3. การประเมินโดยใช้การตรวจร่างกายเพื่อประเมินอาการทางคลินิกท่ีปรากฏให้เห็น  
(C = Clinical Assessment) 

4. การประเมินโดยใชก้ารประเมินอาหารท่ีบริโภค (D = Dietary Assessment) 
         การประเมินโดยใช้วธีิการวดัสัดส่วนของร่างกาย 
         วตัถุประสงค์หลักของการวดัสัดส่วนของร่างกาย  คือ การประเมินส่วนประกอบ 
ของร่างกายท่ีเป็นปัจจยัก าหนดน ้ าหนกัตวัในเชิงปริมาณ การวดัสัดส่วนของร่างกายจะใชป้ระเมิน
ภาวะโภชนาการส าหรับการวดัสัดส่วนของร่างกายในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การว ัดความยาว 
หรือส่วนสูงและน ้ าหนกั ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัของภาวะโภชนาการท่ีส าคญัในเด็กและนิยมใชม้ากท่ีสุด
(กระทรวงสาธารณสุข, 2543) คือ 

น ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง อตัราร้อยละของเด็กท่ีมีน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงน้อยหรือผอม 
จะบ่งช้ีว่าเด็กมีการขาดสารอาหารในปัจจุบนัหรือแบบเฉียบพลนัแสดงถึงการไดรั้บอาหารไม่เพียงพอ
หรือมีภาวการณ์เจ็บป่วยตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน และอตัราร้อยละของเด็กท่ีมีน ้ าหนกัเกินเกณฑ์จะบ่งช้ีวา่
เด็กไดรั้บอาหารเกินความตอ้งการของร่างกาย ท าให้เกิดภาวะโภชนาการเกินหรืออว้นการวดัความ
ยาวหรือส่วนสูง ใชไ้มว้ดัหรือเทปท่ีมีมาตรฐานติดไวก้บัฝาผนงัให้สูงกวา่พื้นประมาณ 2 เมตรหรือ
ติดยึดไวก้บัเคร่ืองชัง่น ้ าหนัก ถา้เด็กหรือทารกท่ีไม่สามารถยืนไดจ้ะใช้วิธีการวดัความยาวในท่านอน
แทนท่ายืน ส่วนการชัง่น ้ าหนกัควรจะชัง่ในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารเชา้ ในการชัง่น ้ าหนกั
เด็กควรชัง่เม่ือเด็กไม่ไดรั้บประทานอาหารจนอ่ิมแลว้ และตอ้งคิดถึงปัจจยัภายนอกท่ีท าให้น ้ าหนกั
ไม่ถูกตอ้ง เช่น เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ รองเทา้ ของเล่น ฯลฯ 
 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการบริโภคอาหารของเด็ก 
         พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลเป็นปัจจัยท่ี มีผลต่อภาวะโภชนาการ ดังนั้ น                       
การส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการและในปริมาณท่ี
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จึงนับได้ว่าเป็นส่ิงจาเป็น ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของบุคคลในแต่ละวยัย่อมแตกต่างกนัออกไป สาหรับเด็กวยัเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ความส าคญั หากไม่ไดรั้บการปลูกฝังนิสัยการบริโภคให้ดีแลว้ก็จะเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการมีภาวะ 
ทุพโภชนาการ และมีผลเสียหลายประการ เน่ืองจากเด็กวยัน้ียงัตอ้งการอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ
เพื่อการพฒันาการเจริญเติบโตและอ่ืน ๆ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารของเด็กวยัเรียน 
(สมใจ วชิยัดิษฐ ์และวศินา จนัทรศิริ, 2537) ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่ิงแวดล้อมในครอบครัว ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการพฒันาบริโภคนิสัยของเด็ก
โดยเฉพาะผูท่ี้พ่อแม่หรือผูท่ี้เล้ียงดูเน่ืองจากการก าหนดอาหารให้เด็กเล็กบางคน พ่อแม่จะเตรียม
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อาหารให้ลูกรับประทานโดยยึดความพอใจหรือความชอบในอาหารนั้นๆเป็นหลกั ไม่ไดค้  านึงถึง
ความถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการส าหรับเด็กวยัเรียนการรับประทานอาหารท่ีบา้นอาจมี  1 - 2 ม้ือ 
ม้ือกลางวนั มกัจะรับประทานท่ีโรงเรียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไดเ้รียนรู้จากบา้นจะส่งผล
ถึงการเลือกรับประทานอาหารท่ีโรงเรียน 

2.  ขอ้มูลข่าวสาร โลกปัจจุบนัถือว่าเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารท่ีแทจ้ริง การโฆษณา
สินคา้ทางโทรทศัน์จะเป็นช่องทางท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดโดยเฉพาะเด็กท่ีอยูใ่นสังคมเมือง 
ซ่ึงไม่มีเวลาและสถานท่ีส าหรับการออกก าลงักายมากนกัจึงมีเวลาส าหรับการดูโทรทศัน์มากข้ึน      
มีการโฆษณาสินคา้ฟุ่มเฟือยหรืออาหารท่ีไม่มีประโยชน์ในดา้นโภชนาการต่าง ๆ เช่น อาหารประเภท 
ท่ีให้น ้ าตาล ไขมนั หรือพลงังานสูงและอาหารท่ีมีโซเดียมสูง เป็นตน้ ผลส าเร็จจากการโฆษณา 
ท าให้ขนมขบเค้ียวและลูกอมเป็นสินคา้ท่ีมียอดจ าหน่ายค่อนขา้งสูง และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล
กระทบต่อภาวะโภชนาการเกินของเด็กในปัจจุบนั 

3. สังคมเพื่อน เม่ือเด็กเร่ิมเขา้โรงเรียน โลกส่วนตวัของเด็กจะขยายไปยงัสังคมเพื่อน  
และกลายเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการบริโภคอาหารของเด็กมากข้ึน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีทั้ง
ขอ้ดีและขอ้เสียขอ้ดีนั้นคือ สังคมเพื่อนอาจจะช่วยพฒันาเจตคติท่ีดีต่ออาหารและการเลือกอาหาร 
ในขอ้เสียนั้นอาจจะเป็นในรูปของการปฏิเสธไม่บริโภคอาหาร หรือการเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
อยูใ่นความนิยมค่านิยมใหม่ดา้นอาหารน้ี เกิดข้ึนไดเ้ม่ือเด็กไดเ้ขา้ร่วมรับประทานอาหารกบัเพื่อน ๆ 
ในอาหารม้ือกลางวนัท่ีโรงเรียน ดงันั้นการสร้างพฤติกรรมอาหารท่ีพึงประสงค ์เช่น การให้เด็กลอง
บริโภคอาหารใหม่ ๆ อาจเร่ิมข้ึนไดท่ี้โรงเรียนเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากการตามอย่างกนั เด็กบางคน 
จะปฏิเสธไม่รับประทานผกั เพราะเพื่อนสนิทไม่รับประทานผกั หรือบางคนเห็นเพื่อนรับประทาน
ก็รับประทานตาม 

4.  การจดัการบริการอาหารในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สภาพสังคมในปัจจุบนัเด็กบางคนจะ
เป็นตอ้งไปโรงเรียนก่อนเกณฑ์ประถมศึกษา ซ่ึงหมายถึงการท่ีเด็กตอ้งรับประทานอาหารนอกบา้น
มากข้ึนอย่างน้อย 1 ม้ือหรือมากกว่า 1 ม้ือ ท่ีสถานเล้ียงเด็กหรือท่ีโรงเรียน ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบ 
ต่อการเล้ียงดูเด็กตามสถานประกอบการดงักล่าวควรค านึงถึงการจดัอาหารในดา้นความสะอาดและ
ให้มีคุณภาพ เช่น เลือกรายการอาหารท่ีเด็กส่วนใหญ่สามารถรับประทานได้ คุณค่าอาหารท่ีเหมาะสม 
เลือกใชส้ารปรุงแต่งและวตัถุเจือปนอาหารท่ีปลอดภยัและค านึงถึงความสะดวกของเด็กในการบริโภค 

5. ความเจ็บป่วย เด็กท่ีมีความเจ็บป่วยหรือป่วยดว้ยโรคภยัมกัจะมีความอยากอาหารลด
น้อยลง และมีความจ ากดัในเร่ืองอาหารท่ีบริโภค ความเจ็บป่วยเฉียบพลนัจากเช้ือไวรัสหรือเช้ือ
แบคทีเรีย แมว้่าจะเป็นเวลาสั้ น ๆ แต่ก็เป็นช่วงท่ีเด็กมีความตอ้งการโปรตีนและสารอาหารอ่ืน ๆ 
เพิ่มมากจากเดิมโรคเร้ือรังต่าง ๆ เช่น หอบหืด หัวใจพิการแต่ก าเนิดเป็นภาวะท่ียากต่อการไดรั้บ
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สารอาหารให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เด็กท่ีประสบปัญหาความเจ็บป่วยด้วยโรค
เหล่าน้ีมกัจะมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาหรือแสดงอาการต่อตา้นกบัพ่อแม่เม่ือใหรั้บประทานอาหาร 
 
แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทางครอบครัว 
         ความหมายของครอบครัว ครอบครัวโดยทัว่ไปเกิดจากการรวมตวัในรูปแบบท่ีหลากหลาย
ของบุคคลท่ีมาด าเนินชีวิตร่วมกนัอย่าและมีจุดหมายเดียวกนั สามารถท าหน้าท่ีบทบาทได้อย่าง
เหมาะสม และรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง สามารถปรับตวัไดอ้ย่าง
สร้างสรรค์ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม และเป็นส่วนหน่ึงท่ีเก้ือกูลสังคมอย่างมีคุณธรรม 
ครอบครัวไม่ได้อยู่อย่างโดดเด่ียวตามล าพังหรือแยกตัวออกจากสังคมภายนอก  แต่รวมกลุ่ม
กลายเป็นชุมชนท่ีหลายครอบครัวอาศยัอยูใ่นบริเวณเดียวกนั มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพื่อ
การใชชี้วติร่วมกนัอยา่งสันติสุข 
         ครอบครัวนบัเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นหน่วยยอ่ยของสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์
และร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ด กล่าวไดว้่าเป็นสถาบนัท่ีคงทนท่ีสุดและยงัไม่เคยปรากฏวา่สังคมมนุษย์
ใดเป็นสังคมท่ีไม่มีสถาบนัครอบครัว เพราะสถาบนัครอบครัวเป็นกลุ่มสังคมกลุ่มแรกท่ีมนุษย ์          
ทุกคนเก่ียวขอ้งตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่เติบโตและมีครอบครัวของตนเอง ครอบครัวจะมีการตั้งช่ือ
และสกุล เพื่อบอกสถานภาพ บทบาท ตลอดจนก าหนดสิทธิหน้าท่ีท่ีสมาชิกพึงมีต่อกันและต่อ
สังคม ครอบครัวจึงเป็นสถาบนัแห่งแรกและแห่งส าคญัของสังคมในการก าหนดพฤติกรรมของ
มนุษยใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบแบบแผนของสังคมส่วนรวม 
         นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันครอบครัว  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2556 ได้ให้
ความหมายของครอบครัวคือกลุ่มบุคคลท่ีผูกพนัและใชชี้วิตร่วมกนัท าหนา้ท่ีเป็นสถาบนัหลกัเป็น
ฐานรากท่ีส าคญัยิ่งต่อกรด ารงชีวิตในสังคมครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะ
นอกเหนือจากครอบครัวท่ีประกอบดว้ย บิดา มารด าและบุตร  
         พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของครอบครัว หมายถึง  
ผูร่้วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยาและบุตร  
         สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย (2542) ให้ความหมายของครอบครัวในเชิง  
สหวทิยาการ ดงัน้ี  

1. ด้านชีววิทยา ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความผูกพนัทางสายโลหิต เช่น สามี 
ภรรยามีบุตรท่ีเกิดจากอสุจิของบิดาผสมกบัไข่สุกของมารดา ฉะนั้น บิดา มารดากบับุตรจึงเก่ียวพนัทาง
สายโลหิตแลว้แต่โครโมโซมและยนีท่ีบุตรไดรั้บมาจากทั้งบิดาและมารดา 
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2.  ดา้นเศรษฐศาสตร์ ครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเดียวกนั 
แมจ้ะอาศยัอยูต่่างสถานท่ีกนั  

3.  ด้านสังคมศาสตร์ ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมในบา้นเดียวกนั มีปฏิสัมพนัธ์ 
สนใจต่อทุกขซ่ึ์งกนัและกนั มีความผูกพนักนั มีความรักความปรารถนาดีต่อกนั โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
สืบสายโลหิตเดียวกนั  

4.  ดา้นนิติศาสตร์ กฎหมาย ครอบครัว หมายถึง ครอบครัวท่ีชายหญิงจดทะเบียนสมรส  
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมถึงบุตรและบุตรบุญธรรม กฎหมายยงัได้ก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของบิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรท่ีมีต่อกนั และก าหนดสิทธิในการรับมรดก
ทางกฎหมาย  
            คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (2542) ความหมายของครอบครัว 
หมายถึง กลุ่มบุคลท่ีมีความผูกพนักนัทางอารมณ์และจิตใจ มีการด าเนินชีวิตร่วมกนั รวมทั้งมีความ 
ผูกพนักนัทางอารมณ์และจิตใจ มีการด าเนินชีวิตร่วมกนั มีการพึ่งพิงกนัทางสังคมและเศรษฐกิจ มี
ความสัมพนัธ์กนัทางกฎหมายหรือทางสายโลหิต และบางครอบครัวอาจมีลกัษณะเป็นขอ้ยกเวน้ 
บางประการจากท่ีกล่าวมา  
            จิราพร ชมพิกุล และคณะ (2552) สรุปความหมายของครอบครัววา่ หมายถึง กลุ่มบุคคล 
ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั มีความสัมพนัธ์ผูกพนักนัทางสายโลหิตหรือกฎหมาย โดยสมาชิกแต่ละคนจะมี
บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนั เช่น บิดา มารดา สา ภรรยา บุตร และปู่ยา่ ตายาย  
            นลินี  มีผิว (2551) สรุปความหมายของครอบครัวว่า เป็นสถาบนัเบ้ืองตน้ของสังคมท่ีเป็น
สถาบนัท่ีเล็กท่ีสุดโดยประกอบไปดว้ยการสืบเช้ือสายทางโลหิตหรือการสมรส และด ารงชีวิตอยู ่
ท่ีสังคมต่าง ๆ ท่ีแต่ละคนในครอบครัวมีบทบาทและหนา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
            ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (2548) ให้ความหมายของครอบครัว หมายถึง 
กลุ่มบุคคลท่ีผูกพนัและใช้ชีวิตร่วมกนั ท าหน้าท่ีเป็นสถาบนัหลกั เป็นฐานรากท่ีส าคญัยิ่งต่อการ
ด ารงชีวติ ในสังคม โดยครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลกัษณะนอกเหนือจากครอบครัว
ท่ีประกอบดว้ย บิด า มารด าและบุตร  
            สรุปได้ว่า ครอบครัวหมายถึงกลุ่มบุคคลท่ีอาศยัอยู่ร่วมกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีความ
ผูกพนัและความสัมพนัธ์กนัทางสายโลหิต ทางกฎหมาย มีการด าเนินชีวิตร่วมกนั อาศยัอยู่ร่วมกนั 
มีการพึ่งพิงกนัทางสังคม เศรษฐกิจ โดยสมาชิกแต่ละมีหน้าท่ีและบทบาทท่ีแตกต่างกนั เช่นสามี 
ภรรยา บิดา มารดาและบุตร 
            การจ าแนกรูปแบบครอบครัว  

1. ครอบครัวเด่ียว ในท่ีน้ี หมายถึง ครัวเรือนท่ีประกอบดว้ย 
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1.1 คู่ท่ีอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยาอยา่งเปิดเผยท่ีมีบุตร โดยจดทะเบียนสมรสหรือไม่
ก็ตาม 

1.2  คู่ท่ีอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยาอยา่งเปิดเผยท่ีไม่มีบุตร โดยจดทะเบียนสมรสหรือไม่
ก็ตาม 

1.3 ครอบครัวเล้ียงเด่ียว ครัวเรือนท่ีประกอบดว้ยบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพียง
ล าพงักบับุตรตั้งแต่หน่ึงคนข้ึนไป โดยท่ีอีกฝ่ายหน่ึงอาจอยูใ่นฐานะผูอุ้ปการะเล้ียงดูท่ีเป็นอิสระแต่
ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนัฉนัสามีภรรยา ครอบครัวซ่ึงบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึงไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ย 
เน่ืองจากการท างานหรือการศึกษาท าใหต้อ้งแยกกนัอยู ่ก็ถือวา่เป็นครอบครัวเล้ียงเด่ียวเช่นกนั 
            2.  ครอบครัวขยาย แบ่งเป็น 2 ประเภทยอ่ย 

2.1  ครอบครัวสามรุ่นหรือครอบครัวขยายโดยทัว่ไป ท่ีมีรุ่นปู่ย่าตายายอาศยัอยู่กบั
รุ่นลูกวยัแรงงานและรุ่นหลาน ทั้งน้ี คนรุ่นปู่ย่าตายายในครอบครัวขยายนั้นอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
ผูสู้งอายอุายุเกิน 60 ปี ส่วนครอบครัวสามรุ่นนั้น อาจรวมเครือญาติคนอ่ืน ๆ หรือบุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกครอบครัวอาศยัอยูใ่นครัวเรือนดว้ย 

2.2 ครอบครัวขา้มรุ่น ครอบครัวขา้มรุ่น หรือครอบครัวแหวง่กลาง หมายถึงครอบครัว
ท่ีคนในรุ่นปู่ยา่ตายายอาศยัอยูร่่วมกนักบัคนรุ่นหลาน ในขณะท่ีคนวยัท างานหรือคนรุ่นกลางไม่ได้
อาศยัอยูร่่วมดว้ย โดยส่วนใหญ่มกัจะยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืนไม่วา่จะเป็นการอยูท่ี่อ่ืนอยา่งถาวรหรือก่ึงถาวร 
เพื่อท างานหรือการศึกษา การท่ีไม่มีคนวยัท างานอาศยัอยูด่ว้ยอาจส่งผลกระทบต่อทั้งเด็กและผูสู้งอาย ุ
ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัโดยไม่มีคนวยัท างานอยูร่่วมดว้ย 
         แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัครอบครัว  
         จากรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 มีการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง               
ประชากรไทยในภาพรวม สังคมยุคใหม่จ  านวนมากล้วนเผชิญหน้ากับช่วงเวลาเปล่ียนผ่านของ
ประเทศจากท่ีมีประชากรวยัเด็กจ านวนมากในขณะท่ีประชากรสูงอายยุงัมีไม่มาก ไปสู่การมีจ านวน
ประชากรวยัเด็กลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มมากข้ึน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากร พลวตัประชากร และลักษณะของประชากรตามไปด้วย  
อีกทั้ งยงัส่งผลกระทบต่อการปรับเปล่ียนของสังคมอีกด้วย เช่น การลดจ านวนโรงเรียนและ
สถานศึกษาลง การเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวติใหแ้ก่ผูสู้งอายมุากข้ึน ความตอ้งการ
อยูอ่าศยัในหอ้งชุดขนาดเล็กในเขตเมืองกลายเป็นตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึนกวา่การอาศยัอยูใ่นบา้นหลงั
ใหญ่ในชนบท การบริหารการเงินการคลงัของประเทศ ตลอดจนแนวทางการจดัสรรเงินอุดหนุน
และสวสัดิการสังคมรูปแบบต่าง ๆ จึงตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัวยัแรงงานท่ีขยายตวัในระยะเวลาสั้นๆ 
และลดลงในไม่ชา้ ดงันั้น ประเทศตอ้งเตรียมพร้อมรับแรงกดดนัดา้นการคลงัสาธารณะท่ีจะเกิดข้ึน
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จากการมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากข้ึน ครอบครัวเด่ียวเป็นประเภทของครอบครัวหรือครัวเรือน 
ท่ีพบมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีครอบครัวขยายเป็นล าดบัรองลงมา ทั้งน้ี ถึงแมค้รอบครัวเด่ียว
จะเป็นประเภทหลกัของครัวเรือนในปัจจุบนั แต่ครอบครัวขยายก็ก าลงัเพิ่มมากข้ึน โดยประชากร
ไทยประมาณคร่ึงหน่ึงอาศยัอยู่ในครอบครัวประเภทน้ี ส่วนครัวเรือนคนเดียวเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า
ในช่วงสามทศวรรษท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2556) และครัวเรือนท่ีประกอบดว้ยสมาชิกท่ีไม่ได้
เป็นเครือญาติกันยงัคงมีสัดส่วนน้อย ทั้งยงัไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมากนัก ครอบครัวขยายได้เพิ่ม
จ านวนข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 25 ปี  ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีชนบท 
ครอบครัวประเภทน้ีโดยปกติแลว้มกัจ าแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  ครอบครัวขา้มรุ่นท่ีมีปู่ยา่ตายายอาศยัอยูร่่วมกบัหลานโดยไม่มีคนวยัแรงงานอาศยัอยู่
ในครัวเรือน 

2.  ครอบครัวสามรุ่นหรือครอบครัวขยายโดยทัว่ไป ท่ีมีรุ่นปู่ยา่ตายายอาศยัอยูก่บัรุ่นลูก
วยัแรงงานและรุ่นหลาน  
        แมว้า่ครอบครัวขา้มรุ่นจะยงัคงมีจ านวนไม่มากแต่ก็มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าในระยะเวลา 
25 ปี ท่ีผ่านมา แนวโน้มท่ีครอบครัวขยายมีจ านวนเพิ่มข้ึนน้ี ดูเหมือนจะขดักบัความทนัสมยัของ
สังคมไทยอยา่งไรก็ดี ประเทศไทยยงัคงอยูใ่นระยะเปล่ียนผา่น และยงัคงอยูใ่นช่วงเวลาท่ีมีการผสม
กนัระหวา่งประชากรรุ่นต่าง ๆ  โดยผูสู้งอายุในปัจจุบนัจ านวนมากยงัคงเป็นประชากรรุ่นท่ีมีบุตร  3 - 4  คน 
ในขณะท่ีรุ่นลูกของผูสู้งอายุกลุ่มน้ีมีจ  านวนบุตรนอ้ยกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั ส่วนรุ่นหลานก็มีแนวโนม้ว่า
จะยิ่งมีบุตรน้อยลงไปอีก กระนั้นก็ยงัคงถือเป็นเร่ืองปกติท่ีพ่อแม่วยัสูงอายุจะมีลูกวยัผูใ้หญ่ อยา่งน้อย  
1 คน ท่ีอาศัยอยู่ด้วยกันหรืออยู่ในละแวกใกล้เคียง ขณะท่ีลูกคนอ่ืน ๆ อาจจะไปอาศัยอยู่ท่ี อ่ืน                   
ส่วนเหตุผลประการอ่ืน เช่น การขาดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ หรือความจ าเป็นในการดูแลเด็กหรือ
เล้ียงดูพอ่แม ่อาจท าใหบุ้คคลวยัแรงงานบางคนเลือกใหพ้อ่แม่วยัสูงอายอุาศยั อยูก่บัตนเอง 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
        ปราณี ทดัศรี (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการในเด็กวยัก่อนเรียน
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งสุ่มแบบหลายขั้น ซ่ึงเป็นเด็กนกัเรียนชั้นอนุบาล 1 
และอนุบาล 2 อาย ุ4-6 ปี จ านวน 255 คน ท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
และผูป้กครองของเด็กนักเรียน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดบัการศึกษา
ของผูป้กครองเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการในเด็กวยัก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั p < .05 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่ พยาบาลควรส่งเสริมโภชนาการของเด็ก
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วยัก่อนเรียน โดยการจดัโปรแกรมให้ความรู้แก่ครู ผูป้กครองเก่ียวกบัการจดัอาหารคุณภาพส าหรับ
เด็กในโรงเรียน และวธีิการเสริมสร้างพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมของเด็ก 
         สินีพร ยืนยง และคณะ (2555) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะโภชนาการใน
เด็กก่อนวยัเรียนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มตวัอยา่งเป็นมารดาและเด็กก่อนวยัเรียน
อายุ 3 - 6 ปี จ านวน 144 คู่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการอว้น 72 คน และภาวะโภชนาการ
สมส่วน 72 คน ผลการวิจยัเด็กก่อนวยัเรียน 144 คน มีพฤติกรรมการบริโภคถูกตอ้งในระดบัปาน
กลางร้อยละ 74.3 ถูกตอ้งระดบันอ้ยร้อยละ 12.5 เด็กก่อนวยัเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการแตกต่างกนัมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < .05) ในเร่ืองของน ้ าหนักแรกเกิด การได้รับนม
มารดาช่วงอายุ 4 เดือนแรกพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก  ดัชนีมวลกายของมารดาและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครอบครัว  ส่วนระดับการศึกษาและลกัษณะอาชีพของมารดา 
ความเพียงพอของรายได้ครอบครัวและพฤติกรรมการท ากิจกรรมของครอบครัวของเด็กทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกนั (p > .05)  
         นพร อ้ึงอาภรณ์  (2554) ศึกษาภาวะโภชนาการเด็กว ัยก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีรอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มตัวอย่างคือเด็กอายุ 3 - 5 ปีใน 6 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑ์อาย ุพบความชุกของเด็กน ้าหนกันอ้ย
กว่าและมากกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 4.57 และ 14.78 ตามล าดบัส่วนสูงตามเกณฑ์อายุพบความชุกของ
ภาวะเต้ีย ร้อยละ 10.48 น ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงพบความชุกของเด็กท่ีผอมน้อยกว่าเด็กอ้วน              
(ร้อยละ 5.91 และ ร้อยละ 10.22) พฒันาการของเด็ก ร้อยละ 70.44 อยูใ่นระดบัปกติส่วนท่ีเหลือเป็น
เด็กท่ีมีสงสัยพฒันาการชา้ดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ชา้ดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก ชา้ดา้นสังคม ชา้ดา้นภาษา
และช้ามากกว่า 2 ด้าน ร้อยละ 2.76, 9.94, 3.87, 8.56 และ 4.42 ตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเส่ียงต่อภาวะทุพโภชนาการ มีดงัน้ี ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑอ์าย ุไดแ้ก่ 
ช่วงอายุของเด็กในช่วงอายุ 0 - 6 เดือน (p=0.004) จ านวนพี่น้องห้าคน (p=0.026) ล าดบับุตรคนท่ีส่ี 
(p=0.024) ด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ไดแ้ก่ การกินนมแม่และนมกล่อง (p=0.010) ไม่กินอาหาร
ฟ้าสต์ฟู้ด (p=0.015) กินขนมถุง 2-4 หน่วย/สัปดาห์ (p=0.048) อายุบิดา 14-20 ปี (p=0.029) พฒันาการ
ของเด็ก (p=0.042) ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง ไดแ้ก่ เคยสูบบุหร่ีของบิดา (p=0.028) พฒันาการ
ของเด็ก (p=0.039) 

         สุธี สฤษฎ์ิศิริ (2553) ศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน  เขตทวีวฒันา 
กรุงเทพมหานคร เป็นนกัเรียนในโรงเรียนพื้นท่ีเขต ทวีวฒันา 8 โรงเรียนท่ีไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ในปีการศึกษา 2551 - 2553 ผลการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนพื้นท่ีเขตทวีวฒันา ตั้งแต่
ระดบัชั้นอนุบาล ประถมศึกษามธัยมศึกษา ปีการศึกษา 2551 - 2553 ส่วนใหญ่น ้ าหนกัอยูใ่นเกณฑ์
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ปกติ สมส่วน แต่มีภาวะโภชนาการเกิน (เร่ิมอ้วนและอ้วน) เพิ่มข้ึนทุกปี ภาวะโภชนาการขาด 
(ผอม) เพิ่มข้ึนทุกปีเช่นเดียวกนัและพบนกัเรียนท่ีเต้ีย มีความสูงน้อยกวา่เกณฑ์ลดลง ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา แต่เพิ่มข้ึน ในระดบัชั้นอนุบาล นอกจากน้ียงัพบวา่การประเมินภาวะ
โภชนาการจากส่วนสูงตามเกณฑอ์ายุระหวา่ง เพศชาย - หญิง ไม่มีความแตกต่างกนั แต่การประเมิน 
ภาวะโภชนาการจากน ้ าหนกัตามเกณฑ์ ส่วนสูงระหวา่ง เพศชาย - หญิง มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญั ทางสถิติ (p < 0.01)  

         วิภากร สอนสนามและคณะ (2552) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดบัภาวะ
โภชนาการของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสงคราม ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน  
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการบริโภครวมอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรม                   
การบริโภคอาหารรวมเท่ากับ 3.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.736 2) ระดับภาวะโภชนา              
การส่วนใหญ่อยู่ระดับปกติ จานวน 298 คนคิด เป็นร้อยละ 74.5 รองลงมาผอม จ านวน 41 คน               
คิดเป็นร้อยละ 10.3 ค่อนขา้งผอม จานวน 31 คนคิด เป็นร้อยละ 7.8 ค่อนขา้งอว้น จ านวน 20 คน              
คิดเป็นร้อยละ 5.0 และอว้นมีจานวนน้อยท่ีสุด 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.5 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดบัภาวะโภชนาการพบวา่มีความสาพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ 
         นลินี  มีผิว (2551) ศึกษาปัจจยัทางดา้นครอบครัวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการ
ของเด็กก่อนวยัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็ก
ก่อนวัยเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จ  านวน 310 คน  
จากการศึกษาพบว่า ผูดู้แลอาหารของครอบครัวในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครสวรรค์ส่วนใหญ่ 
มีความรู้เก่ียวกบัการกินอาหารของเด็กก่อนวยัเรียน ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 54.84 มีเจตคติเก่ียวกบั
การกินอาหารของเด็กก่อนวยัเรียน ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 58.06 มีการปฏิบัติเก่ียวกับการ
จดัการอาหารของเด็กก่อนวยัเรียน ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 66.45 อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
รายได ้ลกัษณะครอบครัว ความรู้เก่ียวกบัการกินอาหาร เจตคติเก่ียวกบัการกินอาหาร การปฏิบติั
เก่ียวกบัการจดัการอาหาร ของผูดู้แลอาหารของครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการของ
เด็กก่อนวยัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์
         หทยัวรรณ  ตนัหนิม (2551) ศึกษาศึกษาภาวะโภชนาการของเด็ก ปัจจยัทางครอบครัว
ของเด็ก และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กต าบลท่าสุด อ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย ประชากรศึกษา  ได้แก่ เด็กอายุ 1-5 ปี               
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลท่าสุด จ านวน 164 คน ผลการศึกษา พบวา่ เด็ก ร้อยละ 69.5 ร้อยละ 25.6 
และ ร้อยละ4.8 มีภาวะโภชนาการปกติภาวะโภชนาการต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานและภาวะโภชนาการ 
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เกินเกณฑ์มาตรฐานตามล าดับในด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางครอบครัวและภาวะ
โภชนาการของเด็ก  พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม  ปัจจัยทางวฒันธรรมไม่มี
ความสัมพนัธ์กับภาวะโภชนาการของเด็ก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่ามารดาเป็นผูเ้ตรียมอาหาร
ให้กบัสมาชิกในบา้นและสมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารเสริมเม่ือรู้สึกวา่ร่างกายมีอาการ
อ่อนเพลีย มีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการของเด็กอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติ ท่ี  P = 0.031 
และ 0.015 ตามล าดบั 
         จสัติน่า เอส โอวูสุ และคณะ (Owusu, 2017) ศึกษาการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ
ของโรงเรียน เด็กในกานา ศึกษาภาวะโภชนาการและสถานะทางโภชนาการของเด็กนักเรียนจาก
โรงเรียนรัฐบาลสองแห่งในชุมชนใกล้เคียงของกานาท่ีมีโปรแกรมการให้อาหารโรงเรียนท่ี      
แตกต่างกนั กลุ่มประชากรเป็นผูป้กครองและคู่สมรสในวยัเรียน 182 คน โปรแกรมการให้อาหาร
ในโรงเรียนเอกชนมีส่วนช่วยเพิ่มพลงังานโปรตีนและธาตุอาหารเม่ือเทียบกบัโปรแกรมการให้
อาหารในโรงเรียนรัฐบาล เด็กสองในสาม (67.0%) แคระแกรน, น ้ าหนกัเกินหรือโลหิตจาง อายขุอง
เด็กเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของการท าให้แคระอว้น ภาวะขาดสารอาหารเป็นแพร่หลายในหมู่เด็ก ๆ 
จากทั้งสองโปรแกรม 
         ลาไฮรุ ซานดารุวนัและคณะ (Sandaruwan, 2017) ศึกษาภาวะโภชนาการและปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสัมพันธ์กันระหว่างเด็กปฐมวยัและเด็กนักเรียนในชุมชนเกษตรกรรม 
ประเทศศรีลงักา พื้นท่ีศึกษาเป็นชุมชนแออดัในเมืองไฮเดอราบาด โรงเรียนเอกชน จ านวน 5 แห่ง 
ผลการศึกษา พบวา่ มีเด็ก 547 คน (อายุ 1-15 ปีเฉล่ีย 7.0 ± 3.6 ปี และหญิง 53%) เขา้ร่วมการศึกษา 
35.6%, 26.9% และ 32.9% ของเด็กมีน ้ าหนกันอ้ยและแคระแกร็นและเสียชีวิตตามล าดบั ภาวะขาด
สารอาหารเป็นเร่ืองปกติในเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษา มารดาท่ีมีบุตรจ านวนมากและบุตรหญิงมี
ความสัมพนัธ์กบัการขาดสารอาหารในเด็กวยัก่อนเรียน การอาศยัอยู่ในบ้านหลังเล็ก ๆ จ านวน
สมาชิกในครอบครัวรายได้ขั้นต ่ารายเดือนและการจา้งงานของมารดา มีความสัมพนัธ์กบัภาวะ
โภชนาการต ่าในเด็กนกัเรียน 

  

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galgamuwa%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28464868
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กรอบความคิดในการวจัิย 
 

             ตัวแปรอสิระ                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ปัจจัยด้านครอบครัว 
1. ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบั
ครอบครัว 
(ผู ้ตอบแบบสอบถาม ,ผู ้จ ัด เต รียม
อาหารของครอบครัว, อายุ, อาชีพ, 
ระดบั,รายได้ของครอบครัว, ลักษณะ
ของครอบครัว) 
2. ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการ
รับประทานอาหาร 
3. ขอ้มูลเจตคติเก่ียวกบัการ
รับประทานอาหาร 
4. ขอ้มูลการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดั
อาหาร 
 
 

ภาวะโภชนาการของเด็ก 
1. ภาวะโภชนาการต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 
2. ภาวะโภชนาการปกติ 
3. ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐาน 



 

 

 
บทที ่3  

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 

รูปแบบกำรวจัิย         
         การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบเชิงสหสัมพนัธ์ 
(Correlational Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กและหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการรับประทาน
อาหารของครอบครัว ข้อมูลเจตคติเก่ียวกับการรับประทานอาหารของครอบครัวและข้อมูล               
การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหารของครอบครัว ต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
         เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลางอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ 4 แห่ง จ านวน 130 คน  
            เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นพระเจา้ทองทิพย ์จ านวน 38 คน 

            เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทอ้งฝาย จ านวน 30 คน 

            เด็กในพฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งฟ้าบด จ านวน 29 คน 

            เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แหนหลวง จ านวน 33 คน 
  ผูป้กครองเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลางอ าเภอสันป่าตอง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 4 แห่ง จ านวน 130 คน (เด็กเล็ก 1 คน ต่อผูป้กครอง 1 คน) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         ลกัษณะเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
         แบบสอบถาม (Questionnaires) จ านวน 1 ชุด คือ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึนเองจากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิการหา
คุณภาพเคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกับครอบครัว จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย ผูต้อบ

แบบสอบถาม ผูจ้ดัเตรียมอาหารของครอบครัว อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้ของครอบครัว 
ลกัษณะของครอบครัว 
                   ตอนที่  2 ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำรของผู้จัดเตรียมอำหำรของ
ครอบครัว มีลกัษณะเป็นค าถามให้เลือกตอบ แต่ละขอ้มี 2 ตวัเลือก คือ ใช่หรือไม่ใช่ จ านวน 20 ขอ้ 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

           ตอบถูก  หมายถึง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
           ตอบผดิหรือไม่ตอบ หมายถึง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 0 คะแนน 

            เกณฑ์การประเมินระดบัความรู้ โดยใช้ค่าคะแนนสูงสุดลบด้วยค่าคะแนนต ่าสุดและ
น ามาหารดว้ยจ านวนกลุ่ม หรือระดบัท่ีตอ้งการแบ่ง 
 
           พสิัยของช่วงคะแนน       =        คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                                         จ  านวนชั้น 
            
           เกณฑก์ารแปลความหมายความรู้  
           คะแนน     ระดับควำมรู้ 
           16 - 20  คะแนน    ระดบัความรู้ดีมาก 
           11 - 15  คะแนน    ระดบัความรู้ปานกลาง 
           5 - 10    คะแนน    ระดบัความรู้นอ้ย 
       
            ตอนที่  3 ข้อมูลเจตคติเกี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำรของผู้จัดเตรียมอำหำรของ
ครอบครัว จ านวน 17 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จ ำนวน 4 ระดบั คือ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เกณฑ์การให้คะแนนขอ้ค าถามแต่ละ              
ขอ้เป็นดงัน้ี 
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           เจตคติด้ำนบวก   เจตคติด้ำนลบ 
           4 คะแนนเห็นดว้ยอยา่งยิง่  4 คะแนนไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
           3 คะแนนเห็นดว้ย   3 คะแนนไม่เห็นดว้ย 
           2 คะแนนไม่เห็นดว้ย  2 คะแนนเห็นดว้ย 
           1 คะแนนไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนนเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
           เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉล่ียจากระดบัดีมากไปจนถึงตอ้งปรับปรุงดงัน้ี 
           เจตคติด้ำนบวก 
           ค่าเฉล่ีย 3.25 – 4.00  เจตคติระดบัดีมาก 
           ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.24  เจตคติระดบัดี 
           ค่าเฉล่ีย 1.75 - 2.49  เจตคติระดบัปานกลาง 
           ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.74  เจตคติระดบัตอ้งปรับปรุง 
           เจตคติด้ำนลบ 
           ค่าเฉล่ีย 1.75 - 1.00  เจตคติระดบัดีมาก 
           ค่าเฉล่ีย 2.50 - 1.76  เจตคติระดบัดี 
           ค่าเฉล่ีย 3.25 - 2.51  เจตคติระดบัปานกลาง 
           ค่าเฉล่ีย 4.00 - 3.26  เจตคติระดบัตอ้งปรับปรุง  
            ตอนที่ 4 ข้อมูลกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดอำหำรของผู้จัดเตรียมอำหำรของครอบครัว 
จ านวน 20 ขอ้ มีลกัษณะเป็นการส ารวจพฤติกรรม (Check List) 4 ระดบั คือ ปฏิบติัเป็นประจ า ปฏิบติั
เป็นบางคร้ังปฏิบติันาน ๆ คร้ัง ไม่เคยปฏิบติัเกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้ค าถามแต่ละขอ้ดงัน้ี 
           กำรปฏิบัติด้ำนบวก  กำรปฏิบัติด้ำนลบ 
           4 คะแนน ปฏิบติัเป็นประจ า 4 คะแนน ไม่เคยปฏิบติั 
           3 คะแนน ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 3 คะแนน ปฏิบติันานๆคร้ัง 
 2 คะแนน ปฏิบติันานๆคร้ัง 2 คะแนน ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 
           1 คะแนน ไม่เคยปฏิบติั  1 คะแนน ปฏิบติัเป็นประจ า 
           เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉล่ียจากระดบัดีมากไปจนถึงตอ้งปรับปรุง ดงัน้ี 
           กำรปฏิบัติด้ำนบวก 
           ค่าเฉล่ีย 3.25 – 4.00  การปฏิบติัระดบัดีมาก 
           ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.24  การปฏิบติัระดบัดี 
           ค่าเฉล่ีย 1.75 - 2.49  การปฏิบติัระดบัปานกลาง 
           ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.74  การปฏิบติัระดบัตอ้งปรับปรุง 
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           กำรปฏิบัติด้ำนลบ 
           ค่าเฉล่ีย 1.75 - 1.00  การปฏิบติัระดบัดีมาก 
           ค่าเฉล่ีย 2.50 - 1.76  การปฏิบติัระดบัดี 
           ค่าเฉล่ีย 3.25 - 2.51  การปฏิบติัระดบัปานกลาง 
           ค่าเฉล่ีย 4.00 - 3.26  การปฏิบติัระดบัตอ้งปรับปรุง 
           ตอนที่  5 ข้อมูลด้านโภชนาการของเด็กประกอบด้วย เพศ วนัเดือนปีเกิด อายุ น ้ าหนัก 
ความสูงและการประเมินภาวะโภชนาการโดยน ามาเทียบกบักราฟแสดงน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
ในการติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก 0 – 6 ปี ของส านักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข  

ภำวะโภชนำกำรต ่ำกว่ำเกณฑ์ เกณฑ์ตดัสิน คือ น ้ ำหนกัเม่ือเทียบกบัส่วนสูงแลว้โดยมีค่ำ
เบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) นอ้ยกวำ่ -1.5 ใหค้่าคะแนนท่ีระดบั 1 

ภำวะโภชนำกำรกำรปกติ เกณฑ์ตดัสิน คือ น ้ ำหนักเม่ือเทียบกับส่วนสูงแล้วโดยมีค่ำ
เบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) อยูร่ะหวำ่ง +1.5 ถึง -1.5 ใหค้่าคะแนนท่ีระดบั 2 

ภำวะโภชนำกำรเกินเกณฑ์มำตรฐำน เกณฑ์ตดัสิน คือ น ้ ำหนกัเม่ือเทียบกบัส่วนสูงแลว้
โดยมีค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) มำกกวำ่ +1.5 ใหค้่าคะแนนท่ีระดบั 3 
          กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 

1.  หำควำมเที่ยงตรงตำมเน้ือหำ (Content Validity) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไป 
หาค่าความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยการน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการ จ านวน  
3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหา จากนั้นน าเคร่ืองมือไปหาความเช่ือมัน่ (Reliability) เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเน้ือหา จากนั้นน ามาค านวณค่าดัชนีความตรงของเน้ือหา (Content 
Validity Index: CVI) โดยค่าท่ียอมรับได้มากกว่า 0.86 และน าเคร่ืองมือมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มีความถูกต้องชัดเจนด้านเน้ือหาและความเหมาะสม 
ของภาษา 

2. หำค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีได้จากการ ตรวจสอบจาก
อาจารยแ์ล้ว น าไปทดสอบกบัผูป้กครอง ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนักบักลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 30 ราย จากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลแม่วาง จากนั้นน ามา
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น แล้วน าไปทดสอบความเช่ือมั่นโดยใช้ค่ าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 
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        กำรพทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่ำง 
        การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้  านึงถึงการพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่ง โดยในการศึกษา 

ก่อนจะเร่ิมท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัจะได้แนะน าตวักับผูดู้แลเด็กและ
ผูป้กครองในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจยั วิธีการศึกษา และขอความร่วมมือในการการตอบแบบสอบถามของผูป้กครอง พร้อมทั้ง
ขอความยินยอมในการเข้าร่วมวิจยั ด้วยการลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยัและขอความ
ร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูลโดยกลุ่มตวัอยา่งสามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมวิจยัไดต้ลอดเวลา โดยไม่
เกิดผลเสียหายต่อกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีจะน าเสนอในภาพรวมโดยไม่มี
การเปิดเผยช่ือของกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจยัและจะน ามาใช้เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและการ
ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเท่านั้น 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณ์
จากแบบสอบถาม โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
          ขั้นตอนด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล  
          การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยวิธีการสัมภาษณ์
จากแบบสอบถาม โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ประสานงานและท าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงนายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง  
เพื่อขออนุญาตเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ผู ้ศึกษาด าเนินการช้ีแจงว ัตถุประสงค์ ขั้ นตอนของการศึกษารายละเอียดของ
แบบสอบถาม พร้อมทั้งอธิบายการพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่งใหก้ลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาดว้ย
ตนเองเพื่อใหมี้ความเขา้ใจในการศึกษาคร้ังน้ี 

3. แจกแบบสอบถามปัจจยัทางครอบครัวให้กบัผูป้กครองของเด็กซ่ึงเป็นกลุ่มประชากร
ในการศึกษา 

4. ชั่งน ้ าหนักและวดัส่วนสูงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้เคร่ืองชั่งน ้ าหนักและ
เคร่ืองวดัส่วนสูง 

5. ผูว้ิจยัท าการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลจากนั้น
น าไปศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มาจดัท าการแปลผล 

6. ด าเนินการจดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
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กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
         ผูว้ิจยัเรียบเรียงขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติและท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดงัน้ี       

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (


x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าต ่าสุด 
(Min) ค่าสูงสุด (Max) 

2.  หาความสัมพนัธ์ดา้นการท านายของปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัด้านศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กและปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ของประชากรศึกษาต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลางทั้ง 4 แห่ง โดยใชส้ถิติ Multiple Regression 

 

แผนกำรด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนของกจิกรรม 
ระยะเวลำ 

ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค 
1.  ทบทวนวรรณกรรม      
2. จดัท าโครงร่างวทิยานิพนธ์      
3. เสนอขอสอบ      
4. สร้างเคร่ืองมือ      
5. เก็บรวบรวมขอ้มูล       
6. วเิคราะห์ขอ้มูล      
7. เขียนรายงานวทิยานิพนธ์และเผยแพร่บทความ      
8. เสนอขอสอบวทิยานิพนธ์      

9. ปรับปรุงแกไ้ข      

10. จดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์      



 

 

 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 
         การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ภาวะโภชนาการและความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะ
โภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายในช่วงเวลาระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  
โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลน าเสนอโดยการบรรยายประกอบตาราง  

ตอนท่ี 1     ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว 
ตอนท่ี 2     ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหารของครอบครัว 
ตอนท่ี 3     ขอ้มูลเจตคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหารของครอบครัว 
ตอนท่ี 4     ขอ้มูลการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหารของครอบครัว 
ตอนท่ี 5     ขอ้มูลดา้นโภชนาการของเด็ก 
ตอนท่ี 6     ปัจจยัท านายท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก  
กลุ่มประชากรท่ีเข้าร่วมในการวิจยั เป็นผูป้กครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 4 ศูนย ์จ านวนผูป้กครองเด็ก
ทั้งหมด 130 ราย และไม่สามารถเก็บขอ้มูลผูป้กครองจ านวน 4 รายได ้เน่ืองจากมีการยา้ยเด็กไปยงั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่ืนท่ีอยูน่อกเขตเทศบาลต าบลบา้นกลาง จึงท าใหเ้หลือกลุ่มตวัอยา่ง 126 ราย 
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปเกีย่วกบัครอบครัว 

 
ตารางที่ 4.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว 
                     (n =126) 
 

ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป  จ านวน ร้อยละ 

ผู้จัดเตรียมอาหารของครอบครัว   
        พอ่    16 12.7 
        แม่  85 67.5 
        อ่ืนๆ 25 19.8 
อายุ   

ต ่ากวา่ 20 ปี 1 0.8 
20-29 ปี  46 36.5 
30-39 ปี 50 39.7 
40-49 ปี 16 12.7 
50 ปีข้ึนไป 13 10.3 

อาชีพ 
รับราชการ 2 1.6 
คา้ขาย  26 21.0 
รับจา้ง 77 60.8 
เกษตรกร 15 11.8 
ไม่ประกอบอาชีพ 6 4.8 

ระดับการศึกษา  
ต ่ากวา่ประถมศึกษา 8 6.4 
ประถมศึกษา 28 22.2 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 49 38.9 
มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. 24 19.1 
อนุปริญญา,ปวส. 8 6.3 
ปริญญาตรี 9 7.1 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป  จ านวน ร้อยละ 
สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0 

รายได้ของครอบครัว 
ต ่ากวา่ 5,001 บาท/เดือน 21 16.7 
5,001-10,000  บาท/เดือน 64 50.8 
10,001-15,000 บาท/เดือน 29 23.0 
15,001-20,000 บาท/เดือน 9 7.1 
สูงกวา่ 20,000 บาท/เดือน 3 2.4 

ลกัษณะของครอบครัว  
ครอบครัวเด่ียว 55 43.7 
ครอบครัวขยาย  60 47.6 
ครอบครัวอ่ืน 11 8.7 

 
        จากตารางท่ี  4.1 แสดงให้ เห็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับครอบครัวของเด็ก พบว่า                      
ส่วนใหญ่ผูจ้ดัเตรียมอาหารของครอบครัวคือแม่ ร้อยละ 67.5 มีอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 39.7 มีอาชีพ
รับจา้ง ร้อยละ 60.8 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 38.9 มีรายไดข้องครอบครัวต่อ
เดือน 5,001-10,000  บาท ร้อยละ 50.8 และส่วนใหญ่มีลกัษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย 
ร้อยละ 47.6 
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ตอนที ่2 ข้อมูลความรู้เกีย่วกบัการรับประทานอาหารของครอบครัว 
 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการรับประทาน  
                    อาหารเป็นรายข้อ (n=126) 
 

ตัวแปร 
ตอบถูก ตอบผดิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การรับประทาน ผกั ผลไมท้  าใหร้ะบบการขบัถ่ายของ
ร่างกายดี 

121 96.0 5 4.0 

2. ควรใหเ้ด็กรับประทานผลไมต้ามฤดูกาลแทนการ
รับประทานขนมหวานหรือขนมกรุบกรอบ 

120 95.2 6 4.8 

3. อาหารประเภทเน้ือสัตว ์ไข่ เป็นอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับ
เด็ก 

118 93.6 8 6.4 

4. การด่ืมนม ทุกวนั เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของเด็ก 117 92.8 9 7.2 
5. อาหารท่ีมีราคาถูกบางอยา่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น 
เตา้หู ้เป็นตน้ 

115 91.2 11 8.8 

6. อาหารม้ือเชา้เป็นอาหารม้ือท่ีส าคญั 110 87.3 16 12.7 
7. ขา้วท่ีขดัจนขาวเป็นขา้วท่ีสะอาดน่ารับประทานและมี
คุณค่าทางโภชนาการสูงกวา่ขา้วท่ีไม่ผา่นการขดัสีหรือ
ขา้วซอ้มมือ 

108 85.7 18 14.3 

8. การป้ิงหรือยา่งอาหาร จะท าใหอ้าหารมีคุณค่าทาง
โภชนาการมากวา่การน่ึง 

100 79.3 26 20.7 

9. การเลือกซ้ืออาหารท่ีปอกหรือหัน่และแช่น ้าไวแ้ลว้ 
เป็นการประหยดัเวลาและถนอมคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร 

98 77.8 28 22.2 

10. เด็กควรรับประทานขา้วมากกวา่กบัขา้ว 97 76.9 29 27.8 
11. อาหารวา่งระหวา่งม้ือของเด็ก ควรเป็นอาหารท่ีหาง่าย 
เช่น ขนมกรุบกรอบ เป็นตน้ 

91 72.2 35 27.8 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหารท่ี
ตอบถูกมากท่ีสุด คือ การรับประทาน ผกั ผลไมท้  าให้ระบบการขบัถ่ายของร่างกายดี ร้อยละ 96.0 
รองลงมา ไดแ้ก่ ควรให้เด็กรับประทานผลไมต้ามฤดูกาลแทนการรับประทานขนมหวานหรือขนม
กรุบกรอบ อาหารประเภทเน้ือสัตว ์ไข่  เป็นอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับเด็ก ร้อยละ 95.2, 93.6 ตามล าดบั 
ท่ีตอบถูกน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ เด็กท่ีไม่ชอบด่ืมนมสามารถให้ด่ืมน ้ าผลไมแ้ทนไดเ้พราะให้ประโยชน์
และคุณค่าทางอาหารเหมือนกัน ร้อยละ 29.3 รองลงมาได้แก่ อาหารประเภทแป้ง ข้าว น ้ าตาล            

ตัวแปร 
ตอบถูก ตอบผดิ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

12. อาหารกระป๋องประเภทเน้ือสัตว ์เช่น ปลากระป๋อง 
ตอ้งน าไปอุ่นให้ร้อนประมาณ 15 นาทีก่อนรับประทาน 

89 70.6 37 29.4 

13. โรคคอพอกเกิดจากการขาดสารอาหารไอโอดีน 
เน่ืองจากไม่ไดรั้บประทานอาหารประเภทอาหารทะเล 

85 67.4 41 32.6 

14. ถา้เกิดแผลท่ีมุมปากควรรับประทานอาหารประเภท
ขา้วซอ้มมือ ขา้วกลอ้ง เป็นตน้ 

71 56.3 55 43.7 

15. เด็กตอ้งรับประทานอาหารประเภทแป้งมาก ๆ เช่น 
ขา้ว ขนมปัง เป็นตน้ เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต 

62 49.2 64 50.8 

16. อาหารประเภทไขมนั และน ้ามนัจากพืชและสัตว ์ไม่มี
ความจ าเป็นต่อเด็ก 

58 46.0 68 54.0 

17. อาหารประเภทผกัต่าง ๆ ช่วยในการใหพ้ลงังานแก่
ร่างกาย 

55 43.6 71 56.4 

18. การรับประทานเมล็ดมะเขือหรือเมล็ดฝร่ังท าให้เป็น
โรคไส้ต่ิงได ้

50 39.6 73 60.4 

19. อาหารประเภทแป้ง ขา้ว น ้าตาล ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ี
สึกหรอของร่างกาย 

49 38.8 77 61.2 

20. เด็กท่ีไม่ชอบด่ืมนมสามารถใหด่ื้มน ้าผลไมแ้ทนได้
เพราะใหป้ระโยชน์แลคุณค่าทางอาหารเหมือนกนั 

37 29.3 89 70.7 

x  = 13.90    S.D.  = 2.65   Max  =  19    Min  =  4 
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ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย และการรับประทานเมล็ดมะเขือหรือเมล็ดฝร่ังท าให้เป็น
โรคไส้ต่ิงได ้38.8 และ 39.6 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม  
                     ระดับความรู้เกีย่วกบัการรับประทานอาหาร (n=126) 
 

ระดับความรู้เกีย่วกบัการรับประทานอาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความรู้ระดบัดีมาก (16 - 20    คะแนน) 36 28.5 
ความรู้ระดบัปานกลาง (11 - 15  คะแนน) 70 55.6 
ความรู้ระดบันอ้ย ( 5 - 10 คะแนน) 20 15.9 
รวม 126 100 
x  = 13.90    S.D.  = 2.65   Max  =  19    Min  =  4 

 
จากตารางท่ี 4.3 ความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหารของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่

มีความรู้ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 13.90 คะแนน สัดส่วนร้อยละ 55.6 รองลงมามีความรู้ใน
ระดบัดีมาก ร้อยละ 28.5 และมีความรู้ระดบันอ้ย ร้อยละ 15.9 
 
ตอนที ่3 ข้อมูลเจตคติเกีย่วกบัการรับประทานอาหารของครอบครัว 
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนเจคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของ 
                    กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อ (n=126) 
 

ตัวแปร 
ค่าเฉลีย่
( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.)  

ระดับ 

เจตคติด้านบวก 
1. การรับประทานอาหารหลากหลายชนิดช่วยให้
ร่างกายแขง็แรง   

2.57 0.78 ดี 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ค่าเฉลีย่
( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.)  

ระดับ 

2. การทานของหวานมาก ๆ จะท าให้เป็นโรคเบาหวาน 2.46 0.77 ปานกลาง 
รวม 2.52 0.57 ดี 

เจตคติด้านลบ 
1. น ้าอดัลมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าต่อร่างกาย 1.59 0.65 ดีมาก 
2. การใหเ้ด็กด่ืมน ้าอดัลมแสดงถึงความทนัสมยั 1.60 0.65 ดีมาก 
3. อาหารราคาแพง เช่น รังนก มีคุณค่าทางโภชนาการ
สูงกวา่อาหารท่ีมีราคาถูก 

1.68 0.60 ดีมาก 

4. อาหารอร่อยตอ้งมีรสชาติจดัจา้น เช่น เปร้ียวจดั เคม็
จดั เป็นตน้ 

1.73 0.74 ดีมาก 

5. อาหารท่ีน่ารับประทานตอ้งมีสีสวยเขม้สดใส 1.75 0.67 ดีมาก 
6. การรับประทานอาหารกบัคนสนิทไม่ควรใชช้อ้น
กลางเพราะจะท าใหเ้สียสัมพนัธภาพ 

1.75 0.73 ดีมาก 

7.การเตรียมอาหารดว้ยตวัเองเป็นเร่ืองเสียเวลา 1.78 0.71 ดี 
8. การรับประทานอาหาร เช่น แฮมเบอร์เกอร์  พิซซ่า 
ตามแบบชาวตะวนัตก แสดงถึงความทนัสมยั 

1.78 0.65 ดี 

9. ขา้วแดง ขา้งซอ้มมือเป็นขา้วส าหรับคนจน 1.79 0.74 ดี 
10. อาหารหมกัดองต่าง ๆ เด็กสามารถรับประทานได ้ 1.84 0.70 ดี 
11. การรับประทานปลามากๆจะท าใหเ้ป็นตานขโมย 1.86 0.67 ดี 
12. การเลือกรับประทานอาหารใหถู้กหลกัโภชนาการ
เป็นเร่ืองยุง่ยาก 

1.89 0.75 ดี 

13. ขนมกรุบกรอบเป็นขนมท่ีสะดวกในการหาใหเ้ด็ก
รับประทาน 

1.94 0.72 ดี 

14.เด็กท่ีอว้นเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแขง็แรง 2.00 0.67 ดี 
15. อาหารท่ีไม่ใส่ผงชูรสจะไม่อร่อย 2.02 0.75 ดี 
รวม 1.80 0.49 ดี 
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จากตารางท่ี 4.4 เจตคติเก่ียวกับการรับประทานอาหารของกลุ่มตวัอย่าง เม่ือพิจารณา              
รายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีเจคติระดบัดี ไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีวา่ การรับประทานอาหารหลากหลายชนิด
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีค่าเฉล่ีย 2.57 และระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การทานของหวานมาก ๆ จะท าให ้
เป็นโรคเบาหวาน มีค่าเฉล่ีย 2.46  เจตคติดา้นลบ เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าเจคติดา้นลบท่ีมีระดบั             
ดีมาก ไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีว่า น ้ าอดัลมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าต่อร่างกาย มีค่าเฉล่ีย 1.59 รองลงมาคือ
การให้เด็กด่ืมน ้ าอดัลมแสดงถึงความทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 1.60 เจคติดา้นลบท่ีมีระดบัดี ไดแ้ก่  อาหาร
ท่ีไม่ใส่ผงชูรสจะไม่อร่อย มีค่าเฉล่ีย 2.02 รองลงมาคือ  เด็กท่ีอ้วนเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง                     
มีค่าเฉล่ีย 2.00 

 
ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับเจตคติเกี่ยวกับการรับประทาน 
                    อาหาร (n=126) 
 

ระดับเจตคติเกีย่วกบัการรับประทานอาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 

เจตคติด้านบวก   
เจตคติระดบัดี (ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.24 คะแนน) 95 75.4 
เจตคติระดบัปานกลาง (ช่วงคะแนนเฉล่ีย 1.75 - 2.49 คะแนน) 31 24.6 
รวม 126 100 
x  = 2.52   S.D. = 0.57 
เจตคติด้านลบ   
เจตคติระดบัดีมาก (ช่วงคะแนนเฉล่ีย 1.75 - 1.00 คะแนน) 36 28.5 
เจตคติระดบัดี (ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.50 - 1.76 คะแนน) 70 55.6 
เจตคติระดบัปานกลาง (ช่วงคะแนนเฉล่ีย 3.25 - 2.51 คะแนน) 20 15.9 
รวม 126 100 
x  = 1.8   S.D. = 0.49 

 
         จากตารางท่ี 4.5 เจตคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหารของกลุ่มตวัอยา่ง เจตคติดา้นบวก
พบวา่ส่วนใหญ่มีเจตคติในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 2.52 สัดส่วนร้อยละ 75.4 รองลงมามีเจตคติในระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 24.6 เจตคติดา้นลบ พบว่าส่วนใหญ่มีเจตคติในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 1.8 สัดส่วน  
ร้อยละ 55.6 รองลงมามี เจตคติในระดบัดีมาก ร้อยละ 28.5 และเจตคติในระดบัปานกลาง ร้อยละ 
15.9 
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ตอนที ่4 ข้อมูลการปฏิบัติเกีย่วกบัการจัดอาหารของครอบครัว 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหาร จ าแนกตามข้อ  
                    (n=126) 
 

ตัวแปร 
ค่าเฉลีย่ 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)  

ระดับ 

การปฏิบัติด้านบวก 
1. ท่านจดัอาหารประเภทเน้ือสตัวใ์หเ้ด็กรับประทาน
  

3.80 0.52 ดีมาก 

2. เด็กไดรั้บประทานอาหารครบ 3 ม้ือ  3.63 0.67 ดีมาก 
3. เด็กไดรั้บประทานอาหารม้ือเชา้ 3.56 0.66 ดีมาก 
4. ท่านจดันมให้เด็กด่ืม 3.53 0.62 ดีมาก 
5. ท่านจดัอาหารท่ีมีส่วนผสมของผกัใหเ้ด็ก
รับประทาน 

3.40 0.69 ดีมาก 

6. ท่านจดัอาหารประเภทขา้ว แป้ง ใหเ้ด็กรับประทาน 3.39 0.71 ดีมาก 
7. ท่านจดัผลไมใ้หเ้ด็กรับประทาน 3.37 0.82 ดีมาก 
8. ท่านปรุงอาหารให้เด็กรับประทานดว้ยตนเอง 3.32 0.60 ดีมาก 
9. ท่านเลือกซ้ืออาหารให้เด็กโดยค านึงถึงความ
สะอาดของร้านมากกวา่ความอร่อย 

3.24 0.84 ดี 

10. ท่านจดัอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ใหเ้ด็กรับประทาน  3.20 0.67 ดี 
11. ท่านใหเ้ด็กรับประทานไข่ 3.17 0.82 ดี 
12. ท่านใหเ้ด็กใชช้อ้นกลาง 3.16 0.96 ดี 
รวม 3.40 0.45 ดีมาก 

การปฏิบัติด้านลบ 
1. ท่านใหเ้ด็กด่ืมน ้าอดัลมหรือน ้าหวานผสมสี 1.99 0.82 ดี 
2. ท่านใหเ้ด็กรับประทานเน้ือสัตวติ์ดมนั เช่นหมู
สามชั้น 

2.33 0.79 ดี 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 

ตัวแปร 
ค่าเฉลีย่ 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)  

ระดับ 

3. ท่านใหเ้ด็กรับประทานอาหารหมกัดอง เช่น 
ผลไมด้อง ผกักาดดอง เป็นตน้ 

2.45 0.92 ดี 

4. ท่านใหเ้ด็กรับประทานอาหารฟาสตฟู้์ด เช่น 
แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า เป็นตน้ 

2.49 0.65 ดี 

5. ท่านใหเ้ด็กรับประทานอาหารก่ึงส าเร็จรูปแทน
อาหารบางม้ือเช่น บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป โจก๊ก่ึง
ส าเร็จรูป เป็นตน้  

2.57 0.62 ปานกลาง 

6. ท่านเลือกอาหารประเภทป้ิง ยา่ง ใหเ้ด็ก
รับประทาน 

2.59 0.72 ปานกลาง 

7. ท่านปรุงอาหารโดยใส่ผงชูรสหรือผงปรุงรส 2.61 0.85 ปานกลาง 
8. ท่านใหเ้ด็กรับประทานขนมกรุบกรอบ 2.63 0.64 ปานกลาง 
รวม 2.46 0.58 ดี 
 
        จากตารางท่ี 4.6 การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหารของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า การปฏิบัติ             
ดา้นบวก พิจารณาตามรายขอ้ท่ีมีการปฏิบติัระดบัดีมาก ได้แก่ จดัอาหารประเภทเน้ือสัตวใ์ห้เด็ก
รับประทาน มีค่าเฉล่ีย 3.80  รองลงมา เด็กได้รับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ ค่าเฉล่ีย 3.63 การจดั
อาหารให้กับเด็กมีการปฏิบติัในระดบัดี ได้แก่ ท่านให้เด็กใช้ช้อนกลาง ค่าเฉล่ีย 3.16 รองลงมา  
ท่านให้เด็กรับประทานไข่ ค่าเฉล่ีย 3.17 การปฏิบติัดา้นลบ พิจารณาตามรายขอ้ท่ีมีการปฏิบติัใน
ระดบัดี ไดแ้ก่ ให้เด็กด่ืมน ้ าอดัลมหรือน ้ าหวานผสมสี ค่าเฉล่ีย 1.99 รองลงมา ท่านให้เด็กรับประทาน
เน้ือสัตว์ติดมัน เช่นหมูสามชั้ น มีค่าเฉล่ีย 2.33 การปฏิบัติในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านให้เด็ก
รับประทานขนมกรุบกรอบ ค่าเฉล่ีย 2.63 
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ตารางที ่4.7  จ านวนและร้อยละการปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดอาหารของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับ  
                     ปฏิบัติเกีย่วกบัการจัดอาหาร (n=126) 
 

ระดับการปฏิบัติเกีย่วกบัการจัดอาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 

การปฏิบัติด้านบวก   
ปฏิบติัระดบัดีมาก (ช่วงคะแนนเฉล่ีย 3.25-4.00 คะแนน) 95 75.4 
ปฏิบติัระดบัดี (ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.50-3.24 คะแนน) 31 24.6 

รวม 126 100 
x  = 3.40   S.D. = 0.45 
การปฏิบัติด้านลบ   
ปฏิบติัระดบัดี (ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.50 - 1.76 คะแนน) 74 58.7 
ปฏิบติัระดบัปานกลาง (ช่วงคะแนนเฉล่ีย 3.25 - 2.51คะแนน) 52 41.3 
รวม 126 100 
x  = 2.46   S.D. = 0.58 

 
         จากตารางท่ี 4.7 การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหารของกลุ่มตวัอยา่ง การปฏิบติัด้านบวก 
พบวา่ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย 3.40 สัดส่วน ร้อยละ 75.4 รองลงมา มีการปฏิบติั
ระดบัดี ร้อยละ 24.6 การปฏิบติัด้านลบ ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในระดับดี ค่าเฉล่ีย 2.46 สัดส่วน               
ร้อยละ 58.7 และมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง ร้อยละ 41.3 
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ตอนที ่5  ข้อมูลด้านภาวะโภชนาการของเด็ก 
 
ตารางที่ 4.8  จ านวนและร้อยละของข้อมูล เพศ อายุ น ้าหนักและส่วนสูง ของเด็กในศูนย์พัฒนา 
                      เด็กเลก็สังกดัเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่  (n =126) 
 

คุณลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย    63 50 
หญิง  63 50 

อายุ   
0 - 2 ปี 11 เดือน    46 36.5 
3 - 4 ปี 11 เดือน 78 61.9 
5 – 6 ปี 11 เดือน 2 1.6 

น า้หนัก  
ต ่ากวา่ 10 กิโลกรัม 3 2.4 
10.1 กิโลกรัม – 15 กิโลกรัม 113 89.7 
15.1 กิโลกรัม- 20 กิโลกรัม 10 7.9 

ส่วนสูง  
80 เซนติเมตร - 90 เซนติเมตร 35 27.8 
90.1 เซนติเมตร -100 เซนติเมตร 82 65.1 
100 เซนติเมตรข้ึนไป 9 7.1 

 
         จากตารางท่ี 4.8 ข้อมูลของเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ เป็นเพศชายและเพศหญิง ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ร้อยละ 50 
มีอายุระหว่าง 3 - 4 ปี 11 เดือน 0 - 2 ปี 11 เดือน 5 – 6 ปี 11 เดือน ร้อยละ 61.9, 36.5 และ 1.6 ตามล าดบั             
มีน ้ าหนกัระหวา่ง 10.1 – 15 กิโลกรัม 15.1 - 20 กิโลกรัม และต ่ากวา่ 10 กิโลกรัม ร้อยละ 89.7, 7.9 
และ 2.4 ตามล าดับ  มีส่วนสูงอยู่ระหว่าง  90.1 - 100  เซนติเมตร ส่วนสูง80  -  90 เซนติเมตร และ
ส่วนสูง 100 เซนติเมตรข้ึนไป ร้อยละ 65.1, 27.8 และ 7.1 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.9  จ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                      สังกดัเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่  (n =126) 
 

ภาวะโภชนาการ  จ านวน ร้อยละ 
ภาวะโภชนาการต ่ากวา่เกณฑ ์(ระดบัคะแนน 1)  9 7.1 
ภาวะโภชนาการปกติ (ระดบัคะแนน 2) 103 81.8 
ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ ์(ระดบัคะแนน 3) 14 11.1 

 
         จากตารางท่ี 4.8 ขอ้มูลดา้นภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาล 
ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ ์ร้อยละ 81.8 ภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑ ์ร้อยละ 11.1 ภาวะโภชนาการต ่ากวา่เกณฑ ์ร้อยละ 7.1 
 
ตอนที ่6 ปัจจัยท านายทีม่ีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัเทศบาลต าบล 
              บ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 

         การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติท่ีใช้พารามิเตอร์ (Parametric Statistics) อย่างเช่น Multiple 
Regression ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความเป็นปกติของขอ้มูลทั้งหมดตามขอ้ก าหนดของ 
การใช้สถิติดังกล่าวน้ี ด้วยวิธีของ Fisher’s Measure of Skewness and Kurtosis และได้คัดเลือก
เฉพาะข้อมูลท่ีมีการกระจายตัวเป็นปกติเข้าสู่สมการตามข้อบ่งช้ีของการใช้  Multiple Regression                  
อนัรวมถึง  Binary Logistic Regression ดว้ย โดยไดน้ าตวัแปรมาวิเคราะห์จ านวนทั้งส้ิน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
ข้อมูลพื้ นฐานทั่วไปเก่ียวกับครอบครัว ความรู้เก่ียวการรับประทานอาหารเจคติเก่ียวกับ                    
การรับประทานอาหารและการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร 
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ตารางที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะโภชนาการเด็กกบั ปัจจัยข้อมูลพื้นฐานครอบครัว ความรู้ 
                      เกี่ยวการรับประทานอาหาร เจคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการปฏิบัติ 
                      เกีย่วกบัการจัดอาหาร (n = 126) 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา (x1) (x2) (x3) (x4) (y) 
ปัจจยัข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับครอบครัว 
(x1) 

1.00     

ปัจจยัความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร (x2) 0.624* 1.00    
ปัจจยัเจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร (x3) 0.575* 0.725* 1.00   
ปัจจยัการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร (x4) 0.534* 0.655* 0.679* 1.00  
ภาวะโภชนาการเด็ก (y) 0.064 * 0.259* 0. 118* 0.277* 1.00 

* p <0.05 

 

         จากตารางท่ี 1.10 การศึกษา พบวา่ ภาวะโภชนาการเด็กความสัมพนัธ์เชิงบวกหรือทิศทาง
เดียวกนักบัขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว ความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร เจคติเก่ียวกบั
การรับประทานอาหาร และการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร เป็นความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ความรู้เก่ียวการ
รับประทานอาหาร (x2) กบัเจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร (x3) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
0.725 เจคติเก่ียวกับการรับประทานอาหาร (x3) กับ การปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดอาหาร (x4) มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.679 ความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร (x2) กบั การปฏิบติัเก่ียวกับ             
การจดัอาหาร (x4) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.655 ความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร (x2)  
กบั ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว (x1) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.624 ขอ้มูลพื้นฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับครอบครัว (x1) กับ เจคติเก่ียวกับการรับประทานอาหาร (x3) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ 0.575 และขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว (x1) กบั การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดั
อาหาร (x4) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.534  ส าหรับค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการ
เด็ก (y) เรียงตามล าดบัความสัมพนัธ์ จากมากไปหานอ้ย คือ ความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร (x2) 
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 0.259 การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร (x4) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
0.277 เจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร (x3) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 0.118  และขอ้มูลพื้นฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว (x1) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 0.064 

 



42 

 

ตารางที ่4.11 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้ปัจจัยข้อมูลพืน้ฐานครอบครัว ความรู้เกีย่ว 
                      การรับประทานอาหาร เจคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการปฏิบัติเกี่ยวกับ   
                      การจัดอาหารต่อภาวะโภชนาการเด็ก (n = 126) 
 

ตัวแปร R2 b SE(b) Beta t p 
ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว (x1) .188 -.092 .092 -.135 .997 .326 
ปัจจยัความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร (x2) .080 .424 .118 .534 2.914 .006* 
ปัจจยัเจตคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร (x3) .147 .344 .173 .545 -2.456 .019* 
ปัจจยัการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร (x4) .170 .325 .139 .469 2.344 .025* 
ค่าคงท่ี = 63.356      F = 19.92            

* p <0.05 

         จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ภาวะโภชนาการเด็กท่ีมีต่อขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว ความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร
เจตคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหารและการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร พบว่าตวัแปรท านาย
ความสัมพนัธ์ต่อภาวะโภชนาการเด็ก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (F = 19.92) มี 3 ตวัแปร 
ได้แก่ ความรู้เก่ียวการรับประทานอาหารเจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหารและการปฏิบติัเก่ียวกบั 
การจดัอาหาร ในประเด็นความรู้เก่ียวการรับประทานอาหารเป็นดชันีท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของภาวะโภชนาการเด็กได้ร้อยละ 8.0 (R2 = 0.080) ดชันีอ่ืนท่ีช่วยอธิบายเพิ่ม คือ เจคติเก่ียวกับ           
การรับประทานอาหาร และ การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร พบวา่ เม่ือดชันีทั้ง 3 ร่วมกนัอธิบาย
ความแปรปรวนไดร้้อยละ 17.0 (R2 = 0.170) 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะโภชนาการเด็กกบัความรู้เก่ียวการรับประทาน
อาหาร (β = .534) เจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร (β = .545) และการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดั
อาหาร (β = .469) ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอยเพื่อใช ้x ท านาย y ไดด้งัน้ี 
         
                  ภาวะโภชนาการเด็ก (Y)  = 63.356 + .424 ความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร (x2)  + 

             .344 เจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร (x3) + 
             .325 การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร (x4) 



 

 

 
 บทที ่5  

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
สรุปผลการศึกษา 
         การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์เชิงการท านายผลโดยมี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษา ท่ีก าหนดไว ้2 ดา้น คือ 

1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาล
ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
         ผลการศึกษา พบว่า ภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบล 
บ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ใน 
เกณฑ์ปกติ ร้อยละ 81.8 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 11.1 ต  ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 7.1  
จากการศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยไดท้  าการศึกษาในกลุ่มผูป้กครอง
ซ่ึงเป็นผู ้จ ัดเตรียมอาหารของครอบครัว  พบว่า ร้อยละ 67.5 เป็นแม่ท่ี เป็นผู ้จ ัดเตรียมอาหาร 
ของครอบครัว และพบว่าร้อยละ 39.7 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  
ร้อยละ 60.8 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน ร้อยละ 38.9 มีรายได้รวมต่อเดือน 
ของครอบครัว 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 50.8 และส่วนใหญ่มีลกัษณะครอบครัวเป็นครอบครัว
ขยาย ร้อยละ 47.6 ด้านความรู้เก่ียวกับการรับประทานอาหารของผู ้จ ัดเตรียมอาหาร พบว่า  
ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมามีความรู้ในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
28.5 และมีความรู้ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.9 ดา้นเจตคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร 
พบว่าส่วนใหญ่มีเจตคติในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมามีเจตคติในระดบัท่ีดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 38.1 และมีเจตคติในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.4  ด้านการปฏิบัติเก่ียวกับการจดั
อาหาร พบวา่ ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมา มีการปฏิบติัท่ีดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 43.7 และมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.2  
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 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะโภชนาการเด็ก คือ ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว  
ปัจจยัความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร ปัจจยัเจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหารและปัจจยัการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ความรู้
เก่ียวการรับประทานอาหารกบัเจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร เจคติเก่ียวกบัการรับประทาน
อาหารกบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหารกบัความรู้เก่ียวการ
รับประทานอาหาร ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัวกบัความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร  
เจคติเก่ียวกับการรับประทานอาหารกับข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกับครอบครัวและการปฏิบัติ
เก่ียวกับการจดัอาหารกับข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกับครอบครัว มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
0.725,0.679,0.655,0.624, 0.575และ0.534 ตามล าดบั 
         ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรภาวะโภชนาการเด็ก
ท่ีมีต่อขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว ความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร เจตคติเก่ียวกบั 
การรับประทานอาหารและการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร พบวา่ ตวัแปรท านายความสัมพนัธ์ต่อ
ภาวะโภชนาการเด็ก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (F = 19.92) มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรู้
เก่ียวการรับประทานอาหาร เจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหารและการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร 
ในประเด็นความรู้เก่ียวการรับประทานอาหารเป็นดชันีท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะ
โภชนาการเด็กไดร้้อยละ 8.0 (R2 = 0.080) ดชันีอ่ืนท่ีช่วยอธิบายเพิ่ม คือ เจคติเก่ียวกบัการรับประทาน
อาหาร และการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร พบวา่เม่ือดชันีทั้ง 3 ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 17.0 (R2 = 0.170) โดยมีสมการถดถอยพหุคุณดงัน้ี 
 
      ภาวะโภชนาการเด็ก (Y) =  63.356 + .424 ความรู้เก่ียวการรับประทานอาหาร (x2)  + 

            .344 เจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร (x3) + 
            .325 การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร (x4) 

 

         จากสมการข้างต้น  พบว่าตวัแปรความรู้เก่ียวการรับประทานอาหารมีค่า (b = 0.424) 
หมายความว่า เม่ือคะแนนของตัวแปรความรู้เก่ียวการรับประทานอาหารเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ภาวะ
โภชนาการเด็กจะเพิ่มข้ึน 0.424 หน่วย ตวัแปรเจคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร มีค่า (b = 0.344) 
หมายความวา่ เม่ือคะแนนของตวัแปรเจตคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหารเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ภาวะ
โภชนาการเด็กจะเพิ่มข้ึน 0.344 หน่วย และเม่ือตวัแปรการปฏิบติัเก่ียวกับการจดัอาหารเพิ่มข้ึน                 
1 หน่วย ภาวะโภชนาการเด็กจะเพิ่มข้ึน 0.325 หน่วย 
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อภิปรายผล 
         สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
         ภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด เทศบาลต าบลบ้านกลาง  
อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 
         ผลการศึกษาภาวะศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาล 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีน ้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 81.8 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นลินี มีผิว 
(2551) ท่ีศึกษาปัจจยัด้านครอบครัวท่ีมีความสัมพนัธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวยัเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ พบว่าส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการ 
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 76.13 และผลการศึกษาของ หทัยวรรณ  ตนัหนิม (2551) ท่ีศึกษาปัจจยัทาง
ครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลท่าสุด อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย พบวา่เด็กส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการปกติร้อยละ 69.5 เช่นกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
การเจริญเติบโตของเด็กก่อนวยัเรียน (0 - 6 ปี) ข้ึนอยูก่บัการจดัเตรียมอาหารของผูป้กครองเป็นส่วน
ส าคญั หากเด็กได้รับสารอาหารท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกายหรือไดรั้บมากเกินไป  
ก็จะส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการตามมา โภชนาการเป็นส่ิงส าคญัในเด็ก หากมีส่ิงใดมาท าให ้
การเจริญเติบโตต้องชะงักไป จะเป็นผลเสียต่อเด็กเป็นอย่างยิ่ง อาจท าให้เติบโตเป็นผู ้ใหญ่ 
ท่ีมีคุณภาพด้อยไปได้ เด็กจึงควรได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการ 
ของร่างกาย การให้อาหารเด็กอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ครบทั้ง 5 หมู่ จะท าให้การเจริญเติบโต
หยุดชะงกั มีระดับสติปัญญาไม่ดีเท่าท่ีควรและเจ็บป่วยบ่อย เด็กควรได้กินอาหารหลักครบทั้ ง  
5 หมู่ ในแต่ละชนิดควรกินให้หลากหลายชนิด วนัละ 3 ม้ือ และด่ืมนมเป็นอาหารเสริม จึงเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะท าใหเ้ด็กมีน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง อยูใ่นเกณฑป์กติ 
         ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ข้อมูล
เจตคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกับภาวะ
โภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่  
         ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p <0.05) ไดแ้ก่  
         1. ด้านความรู้เก่ียวกับการรับประทานอาหารของผู ้จ ัดเตรียมอาหารในครอบครัว                  
(p = .006) ผลการศึกษา พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับการรับประทานอาหารใน   
ระดบัดี อาหารเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของเด็ก เพราะอาหารท าให้ร่างกาย
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และระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายเป็นปกติ การบริโภคอาหารท่ีถูกหลกั ครบถว้น เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของร่างกายทุกม้ือ จะท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย ท าให้การด ารงชีวิตเป็น
ปกติ ท าให้เด็กมีภาวะโภชนาการท่ีดี ในทางตรงขา้มถา้เด็กบริโภคอาหารไม่ไดส้ัดส่วนกบัความ
ตอ้งการของร่างกายในแต่ละวนั หรือไม่ไดรั้บสารอาหารครบถว้น จะท าให้การท างานของร่างกาย
ผิดปกติหรืออาจเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ หรือเกิดภาวะทุพโภชนาการ ถ้ารับประทานอาหารไม่
เพียงพอจะท าให้ขาดสารอาหาร แต่ถา้ไดรั้บสารอาหารมากเกินความจ าเป็นของร่างกายก็จะท าให้
เกิดภาวะโภชนาการเกิน หรืออว้นท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได ้เช่น โรคหวัใจ เบาหวาน ความดนัโลหิต
สูง นอกจากน้ีการรับประทานอาหารท่ีสุกใหม่ ๆ สะอาด ปราศจากอนัตรายจากสารปนเป้ือนต่าง ๆ 
ท าให้มีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วภิา มะลา (2552) ท่ีศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็กก่อนวยัเรียนในเขตอ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอด็ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามอายุเทียบตาม
เกณฑ์ของเด็กก่อนวยัเรียน ไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดูดา้นสุขภาพของผูป้กครองแก่เด็ก คือการดูแล
แนะน าให้เด็กรับประทานอาหารอย่างน้อยวนัละ 3 ม้ือ การดูแลให้เด็กรับประทานผลไมเ้พราะมี
ประโยชน์มากกวา่ขนมกรุบกรอบเป็นตน้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการดา้นส่วนสูงตาม
อายุเทียบตามเกณฑ์ของเด็กก่อนวยัเรียน ไดแ้ก่ ความรู้ทางโภชนาการของผูป้กครอง คือส่วนใหญ่
ผูป้กครองมีความรู้วา่การท่ีเด็กไดรั้บประทานอาหารครบ 5 หมู่ทุกวนัจะท าใหเ้ด็กมีสุขภาพแขง็แรง 
การขาดอาหารจะท าให้เด็กแคระแกรน ตวัเต้ีย มีการเจริญเติบโตชา้และอาหารส าหรับเด็กควรจดัให้
ครบ 5 หมู่ คือ ขา้ว เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้และไขมนั 

         2. ด้านเจตคติเก่ียวกับการรับประทานอาหารของผู ้จ ัดเตรียมอาหารในครอบครัว                  
(p = .019)  ผลการศึกษา พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีเจตคติในระดบัดี ความเช่ือในเร่ืองของการ
รับประทานอาหารของผูป้กครอง จะส่งผลต่อการแบบอย่างท่ีดีให้กบัเด็กในด้านการบริโภคอาหาร             
ท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ ท าให้เด็กได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเพียงพอ                
ไดส้ัดส่วนกบัความตอ้งการของเด็ก ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีผูป้กครองควรตระหนกัคือ ความรู้ในเร่ืองอาหาร
และโภชนาการเพราะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้ลูกมีภาวะโภชนาการท่ีดีและช่วยแกปั้ญหาในดา้น
สุขอนามยัของเด็กได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสินีพร ยืนยงและคณะ (2555) ท่ีท าการศึกษา
เปรียบเทียบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวยัเรียนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
สุพรรณบุรี พบว่า พฤติกรรมบริโภคของมารดาและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครอบครัว 
ลว้นเป็นแบบอยา่ง แก่เด็กเก่ียวกบัพฤติกรรมบริโภคอาหารของเด็กก่อนวยัเรียน โดยเฉพาะมารดา
ซ่ึงเป็นบุคคลหลักของครอบครัวในการดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นผลให้  พบระดับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครอบครัว มีระดับ                   
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ท่ีถูกตอ้งส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลางและจากการศึกษาของ ลดัดา เหมาะสุวรรณ 
(2555) ท าการศึกษาสถานการณ์ภาวะโภชนาการและโรคท่ีเก่ียวข้องในเด็กไทย พบว่า ภาวะ                
ทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในขวบปีแรกเป็นปัจจยัส าคญัท่ีขดัขวางพฒันาการและสติปัญญาของเด็ก 
ส่งผลให้เรียนรู้ชา้ สติปัญญาต ่า ภูมิตา้นทานโรคบกพร่องท าให้เจ็บป่วยบ่อย เป็นนานและรุนแรง 
และยงัมีผลเสียเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ มีความเส่ียงสูงกวา่คนทัว่ไปท่ีจะเกิดภาวะโภชนาการเกิน และโรค
ไม่ ติดต่อเร้ือรังต่าง ๆ  มากข้ึน  ทั้ งโรคเบาหวาน  โรคความดัน  โลหิตสูง และโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด โรคปอดเร้ือรัง ซ่ึงสาเหตุมาจากการรับประทานอาหาร ดังนั้ นผูป้กครองจึงควรให้
ความส าคญักบัการเลือกโภชนาการท่ีเหมาะสมใหก้บัเด็ก 
        3. ด้านการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดอาหาร (p = .025) ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่
ผูป้กครองมีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดอาหารระดับท่ีดี อาหารเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกาย เพราะมีผลต่อพฒันาการทางร่างกาย สมอง ระบบประสาทและสติปัญญา 
รวมทั้งพฒันาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพ  เด็กจึงตอ้งได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะทางด้าน
อาหารและโภชนาการ เด็กวยัน้ีจะมีความสนใจเร่ืองการรับประทานอาหารน้อยลง เน่ืองจากมีความ
สนใจส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมากข้ึน จึงมีโอกาสขาดสารอาหารได ้ ซ่ึงการไดรั้บสารอาหารท่ีครบถว้น
และเพียงพอต่อความตอ้งการจะช่วยให้ร่างกายเด็กเจริญเติบโตได้เต็มศกัยภาพ การจดัอาหารให้เด็ก 
นอกจากค านึงถึงปริมาณท่ีพอเหมาะแล้ว ยงัตอ้งค านึงถึงคุณค่าสารอาหาร การจดัเตรียมอาหารควรมี
ความหลากหลายชนิดหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเพียงพอทั้ งปริมาณและ
คุณภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นพร อ้ึงอาภรณ์ (2556) ศึกษาเร่ืองภาวะโภชนาการเด็กก่อน
วยัเรียนในเขตพื้นท่ีรอบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี พบวา่ การดูแลเด็กวยัก่อนเรียนใหมี้สุขภาพ
ดีช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคอว้นได้ จึงควรมีการประเมินและเฝ้าระวงัความเส่ียงต่อปัญหาด้าน
โภชนาการในเด็กวยัก่อนเรียนในช่วงวยัต่าง ๆ  การฝึกนิสัยการรับประทานอาหารตั้งแต่แรกเร่ิม
รวมถึงการจดัการอาหารเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมร่วมไปกบัการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก 
ตามวยั 
         แสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัความรู้ เจตคติ เร่ืองการรับประทานอาหารและการจดัเตรียมอาหาร
ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนของผูป้กครองหรือผู ้จดัเตรียมอาหารของครอบครัวเป็นหัวใจส าคัญ 
ท่ีจะส่งผลให้เกิดภาวะโภชนาการของเด็ก และระดบัความรู้ด้านโภชนาการท่ีเหมาะสม นับเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมพฒันาการของเด็ก เพราะในช่วงอายุ 0-6 ปีแรก เด็กจะมีการเจริญเติบโต
อยา่งรวดเร็ว ทั้งทางร่างกายและสมอง โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมอง อาหารส าหรับเด็กก่อน
วยัเรียน จึงเป็นการวางรากฐานชีวติท่ีดีส าหรับเด็กในวยัน้ี และระยะต่อไป การขาดอาหารในระยะน้ี 
จะส่งผลให้เด็กมีสติปัญญาการเรียนรู้ด้อยลง การเจริญเติบโตชะงัก ท าให้ร่างกายแคระแกรน  
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ไม่แข็งแรง เจ็บป่วย และติดเช้ือง่าย มีอตัราการเสียชีวิตสูง ผูป้กครองจึงควรให้ความส าคญักบัการ
เลือกอาหารอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอกบัความตอ้งการตามวยัดว้ย  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษา พบวา่ ภาวะโภชนาการของเด็ก ซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโต ไม่ไดข้ึ้นอยู่
กบัภาวะโภชนาการท่ีมีปัจจยัดา้นครอบครัวเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แมว้า่จะไดรั้บประทานอาหารม้ือ
หลกัจากบา้น 2 ม้ือ แต่เด็กก็ยงัไดรั้บประทานอาหารม้ือกลางวนัท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัให้ 1 ม้ือ 
ดงันั้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตอ้งจดัอาหารใหค้รบ 5 หมู่ อยา่งเคร่งครัด และมีการประเมินและเฝ้าระวงั 
ต่อปัญหาดา้นโภชนาการในเด็กอยา่งต่อเน่ือง  

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการประสานงานกบัผูป้กครอง 
เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ ช้ีใหเ้ห็นถึงความจ าเป็น ประโยชน์ และโทษของการ
ใหเ้ด็กรับประทานอาหารท่ีไม่มีคุณค่า  
         ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจถึงปัจจยัทางครอบครัว  
ในดา้นความรู้ เจตคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร และการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหาร อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมงานดา้นโภชนาการในชุมชน 

2. ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็ก 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กพื้นท่ีอ่ืน 

3. ศึกษาเปรียบเทียบภาวะโภชนาการระหวา่งเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเขตเมืองและเขต
ชนบท 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาววรีวลัย ์ ศิรินาม    
 
วนั เดือน ปีเกดิ    26 มีนาคม 2526 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน        95/1 หมู่ 9 ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 

ประวตัิการศึกษา   พ.ศ. 2544 – 2548     วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร     

                                     คณะธุรกิจการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                                                                           
          

ประวตัิการท างาน        พ.ศ. 2550 - 2553         เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์สินเช่ือรายยอ่ย   
                                       ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั มหาชน 

            พ.ศ. 2553 - 2556         นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
      อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
            พ.ศ. 2556 - 2558        นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลสันกลาง 
      อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
       พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั    นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ 

เทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ก 

 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิัย 
 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวภา ศกัยพนัธ์ ต าแหน่ง   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
                                                                      อาจารยป์ระจ า ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 
                                                                     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

    มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

2. ดร.หทยัรัตน์ สามิบติั      ต าแหน่ง   ขา้ราชการบ านาญดา้นโภชนาการ                                                           
     

3. อาจารย ์ดร.รพีพร เทียมจนัทร์   ต าแหน่ง    อาจารย ์
                                                                      อาจารยป์ระจ า ภาควชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
                                                                      คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

    มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการค านวณหาค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา 
(Content validity index: CVI) (Polit & Beck, 1999) 
 

ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา (CVI) = จ านวนขอ้ท่ีเห็นดว้ยตรงกนั 
                                             จ  านวนวนขอ้ทั้งหมด 

 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา ค านวณไดจ้ากค่าเฉล่ียของค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของ

ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1 และคนท่ี 2  =   0.95 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1 และคนท่ี 3  =   0.95 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2 และคนท่ี 3   =   0.96 

                                                                                              รวม        =   2.86 
 
    ดงันั้น ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา  =   2.86/3          =  0.95 
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ภาคผนวก ค 
 
 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
 

เอกสารค าช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวจิยั 
(Participant Information Sheet) 

 
 ในเอกสารนีอ้าจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยงัไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวจัิย 
หรือผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านจะได้รับเอกสารนี ้1 ฉบับ น ากลับไปอ่านที่บ้านเพ่ือ
ปรึกษาหารือกับญาติพี่น้อง เพ่ือนสนิท แพทย์ประจ าตัวของท่าน หรือผู้อ่ืนที่ท่านต้องการปรึกษา 
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวจัิย  
 ข้าพเจ้านางสาววีรวลัย์  ศิรินาม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีอยู่ บา้นเลขท่ี 95/1 หมู่ท่ี 9 ต าบล         
ยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 50120 หมายโทรศพัท์ 086-1807282 มีความประสงค์        
ขอความร่วมมือจากท่านเขา้ร่วมโครงการวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่” โครงการวิจยัน้ี
จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือ เพื่อทราบภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก และความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัด้านศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และปัจจยัด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม  
ต่อภาวะโภชนาการของเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบ้านกลาง ทั้ง 4 แห่ง คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
พระเจา้ทองทิพย ์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทอ้งฝาย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งฟ้าบดและศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กตน้แหนหลวง เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน ในการ
วางแผน ปรับปรุง พฒันางานโภชนาการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลางหรือ
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่ืน ๆ 
 ท่านไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมการวิจยัน้ีเพราะท่านเป็นผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก หรือผูจ้ดัเตรียม
อาหารให้ศูนยเ์ด็กเล็ก โดยจะมีผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยัน้ีทั้งหมด 140 คน โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 1เดือน เม่ือท่านได้ท าการตอบรับท่ีจะเข้าร่วมในการวิจัยแล้ว 
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จะมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ตอบแบบสอบถามเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่” โดยแบบสอบถาม
ถูกแบ่งออกเป็น 6 ตอน ตอนท่ี 1 จ  านวน 8 ขอ้  ตอนท่ี 2 จ  านวน 13 ขอ้ ตอนท่ี 3 จ านวน 15 ขอ้  ตอนท่ี 4 
จ านวน 12 ขอ้ ตอนท่ี 5 จ านวน 6 ขอ้ และตอนท่ี 6 จ านวน 18 ขอ้ รวม 72 ขอ้ ใช้เวลาตอบค าถาม
ประมาณ 30 นาที และไม่มีค่าตอบแทนใด ๆในการตอบค าถาม หากท่านไม่เขา้ร่วมในการวิจยัน้ี           
ก็จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน กรณีมีขอ้ขอ้งใจท่ีจะสอบถามเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ท่านสามารถ
ติดต่อ นางสาววีรวลัย ์ ศิรนาม ท่ีอยู่ บา้นเลขท่ี 95/1 หมู่ท่ี 9 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ 50120 หมายโทรศพัท ์086-1807282  
   
 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนีค้รบถ้วนแล้ว ยินดีด าเนินการตามเง่ือนไข 
  
      ลงช่ือ...................................................ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 
            (..................................................) 

   วนัท่ี...........................................................    
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ใบยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั 
โดยได้รับการบอกกล่าวและเตม็ใจ (Inform Consent Form) 

การวจิยัเร่ือง 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 
 

ใบยนิยอมให้ท าการวจิยัโดยได้รับการบอกกล่าวและเตม็ใจ (Inform Consent Form) 
ช่ือโครงการ ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาล 
  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผู้วจิยั  นางสาววีรวลัย ์ ศิรินาม 
ค ายนิยอมของอาสาสมคัร 
 ก่อนท่ีจะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจยัน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บการอธิบายรายละเอียด
ของโครงการวิจยั วตัถุประสงค์ วิธีการวิจยั และขอ้เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากวิจยัอย่างชัดเจน 
ผูวิ้จยัรับรองว่าจะตอบค าถามต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้สงสัยดว้ยความเต็มใจ ไม่ปิดบงัซ่อนเร้น และ
ยนิยอมให้ท าการวิจยัในโครงการท่ีมีช่ือขา้งตน้ และหากมีปัญหาหรือขอ้สงสยัเกิดข้ึน ขา้พเจา้
สามารถสอบถามผูวิ้จยัไดข้า้พเจา้มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการเขา้ร่วมการวิจยัน้ีเม่ือใดก็ได ้โดยไม่
มีผลกระทบท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บ นอกจากน้ีแลว้ ผูวิ้จบัรับรองว่าจะเก็บขอ้มูลเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
ตวัข้าพเจา้เป็นความลบั และจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปแบบท่ีเป็นการสรุปผลการวิจยั ต่อ
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การท่ีขา้พเจา้ไดต้อบค าถามและส่งคืนแบบสอบถาม เป็นการบ่อบอกว่าขา้พเจา้มี
ความยนิดีท่ีเขา้ร่วมงานวิจยั 
                                           ลงช่ือ..................................................... (ผูย้นิยอม)     
                                                                          .................................................... (พยาน) 
                                            วนัท่ี .............. เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  
ค าอธิบายของผู้วจัิย 
 ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายรายละเอียดของโครงการตลอดจนประโยชน์ รวมถึงขอ้เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการตอบแบบสอบถามในการวจิยั แก่อาสาสมคัรแลว้อยา่งชดัเจนโดยไม่มีส่ิงใดปิดบงัซ่อนเร้น 
                                            ลงช่ือ  นางสาววรีวลัย ์ศิรินาม     
                                                                  วนัท่ี .............. เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ง 
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

เร่ือง     ปัจจัยทีม่ีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกดัเทศบาลต าบล                 
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

วตัถุประสงค์     1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั 
เทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมน าไปประกอบการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ โดยขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัน้ีจะน าไปใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น โดยมีรายละเอียดของค าถามดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1      ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว 
ตอนท่ี 2      ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการรับประทานอาหารของผูจ้ดัเตรียมอาหารของครอบครัว 
ตอนท่ี 3       ขอ้มูลเจตคติเก่ียวกบัการรับประทานอาหารของผูจ้ดัเตรียมอาหารของ 

                                 ครอบครัว 
 ตอนท่ี 4       ขอ้มูลการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัอาหารของผูจ้ดัเตรียมอาหารของครอบครัว 
 ตอนท่ี 5      ขอ้มูลดา้นโภชนาการของเด็ก 

 โปรดตอบค าถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพราะค าตอบท่ีเป็นจริงและสมบูรณ์เท่านั้น จะช่วย
ใหก้ารวจิยัในคร้ังน้ีเกิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

2. ค าตอบของท่าน ผูว้จิยัจะเก็บเป็นความลบั และจะประมวลผลเป็นรายงานในภาพรวมเท่านั้น 
 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ 
                                       นางสาววรีวลัย ์ ศิรินาม 

 นกัศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว  
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง          หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัค าตอบของท่าน หรือเติม
ขอ้ความใหส้มบูรณ์ และขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้  
           
 1. ผูจ้ดัเตรียมอาหารของครอบครัว        
   พอ่    แม่ 
   อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
  
 ต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลของผู้จัดเตรียมอาหารของครอบครัว 
 2. อาย ุ  
   1) ต ่ากวา่ 20 ปี   2) 20-29 ปี 
   3) 30-39 ปี    4) 40-49 ปี 
   5) 50 ปีข้ึนไป   
 3. อาชีพ 
   1) รับราชการ   2) คา้ขาย   
   3) รับจา้ง    4) ประกอบธุรกิจส่วนตวัธุรกิจ 
   5) เกษตรกร    6) ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 
   7) อ่ืนๆ ระบุ..................................    
 4. ระดบัการศึกษา            
   1) ต ่ากวา่ประถมศึกษา  2) ประถมศึกษา 
   3) มธัยมศึกษาตอนตน้  4) มธัยมศึกษาตอนปลาย, ปวช 
   5) อนุปริญญา, ปวส.   6) ปริญญาตรี 
   7)สูงกวา่ปริญญาตรี      
 5. รายไดข้องครอบครัว (รายไดร้วมของพอ่ แม่ และบุตรคนท่ีมีงานท าแลว้)               
   1) ต ่ากวา่ 5,001 บาท/เดือน  2) 5,001 – 10,000 บาท/เดือน 
   3) 10,001 – 15,000 บาท/เดือน 4) 15, 001 – 20,000 บาท/เดือน 
   5) สูงกวา่ 20,000 บาท/เดือน 
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6. ลกัษณะของครอบครัว          
   1) ครอบครัวเด่ียว หมายถึงครอบครัวท่ีประกอบดว้ย พอ่ แม่ ลูก เท่านั้น 
   2) ครอบครัวขยาย หมายถึง ครอบครัวท่ีประกอบดว้ย พอ่ แม่ ลูก ปู่ ยา่ ตา ยาย 
         ลุง ป้า นา้ อา 
   3) ครอบครัวอ่ืน หมายถึง ครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว หรือ 
        ครอบครัวท่ีเด็กอาศยัอยูก่บัผูอุ้ปการะอ่ืน     
  
 

ตอนที ่2 ข้อมูลความรู้เกีย่วกบัการรับประทานอาหารของผู้จัดเตรียมอาหารของครอบครัว 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องในช่องค าตอบท่ีท่านตอ้งการตอบ โดยแต่ละ

ขอ้ใหต้อบเพียงค าตอบเดียวใหค้รบทุกขอ้ 
 กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ ค าตอบแต่ละข้อมคีวามหมายดังนี ้ 
ค าตอบ ใช่ หมายความวา่ ท่านเห็นวา่ขอ้ความนั้นถูก 
ค าตอบ ไม่ใช่ หมายความวา่ ท่านเห็นวา่ขอ้ความนั้นผิด 
  

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1. โรคคอพอกเกิดจากการขาดสารอาหารไอโอดีน เน่ืองจากไม่ได้
รับประทานอาหารประเภทอาหารทะเล 

  

2. ถา้เกิดแผลท่ีมุมปากควรรับประทานอาหารประเภทขา้วซ้อมมือ ขา้ว
กลอ้ง เป็นตน้ 

  

3. เด็กตอ้งรับประทานอาหารประเภทแป้งมากๆ เช่น ขา้ว ขนมปัง เป็นตน้ 
เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต 

  

4. อาหารประเภทไขมนั และน ้ามนัจากพืชและสัตว ์ไม่มีความจ าเป็นต่อเด็ก   

5. อาหารประเภทผกัต่างๆ ช่วยในการใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย   

6. การรับประทานเมล็ดมะเขือหรือเมล็ดฝร่ังท าใหเ้ป็นโรคไส้ต่ิงได ้   
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

7. อาหารประเภทแป้ง ขา้ว น ้าตาล ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย   

8. เด็กท่ีไม่ชอบด่ืมนมสามารถใหด่ื้มน ้าผลไมแ้ทนไดเ้พราะใหป้ระโยชน์แล
คุณค่าทางอาหารเหมือนกนั 

  

9. อาหารวา่งระหวา่งม้ือของเด็ก ควรเป็นอาหารท่ีหาง่าย เช่น ขนมกรุบกรอบ 
เป็นตน้ 

  

10. อาหารกระป๋องประเภทเน้ือสัตว ์เช่น ปลากระป๋อง ตอ้งน าไปอุ่นใหร้้อน
ประมาณ 15 นาที ก่อนรับประทาน 

  

11. การรับประทาน ผกั ผลไมท้  าใหร้ะบบการขบัถ่ายของร่างกายดี   

12. ควรใหเ้ด็กรับประทานผลไมต้ามฤดูกาลแทนการรับประทานขนมหวาน
หรือขนมกรุบกรอบ 

  

13. อาหารประเภทเน้ือสัตว ์ไข่  เป็นอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับเด็ก   

14. การด่ืมนม ทุกวนั เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของเด็ก   

15. อาหารท่ีมีราคาถูกบางอยา่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น เตา้หู ้เป็นตน้   

16. อาหารม้ือเชา้เป็นอาหารม้ือท่ีส าคญั   

17. ขา้วท่ีขดัจนขาวเป็นขา้วท่ีสะอาดน่ารับประทานและมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงกวา่ขา้วท่ีไม่ผา่นการขดัสีหรือขา้วซ้อมมือ 

  

18. การป้ิงหรือยา่งอาหาร จะท าใหอ้าหารมีคุณค่าทางโภชนาการมากวา่การน่ึง   

19. การเลือกซ้ืออาหารท่ีปอกหรือหัน่และแช่น ้าไวแ้ลว้ เป็นการประหยดัเวลา
และถนอมคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 

  

20. เด็กควรรับประทานขา้วมากกวา่กบัขา้ว   
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ตอนที ่4 ข้อมูลเจตคติเกีย่วกบัการรับประทานอาหารของผู้จัดเตรียมอาหารของครอบครัว 
 
ค าช้ีแจง  ในแต่ละขอ้ค าถาม จะมีค าถามท่ีตรงกบัความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่านใหเ้ลือก 4 
ระดบั ขอใหท้่านท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องค าตอบท่ีท่านตอ้งการตอบ โดยแต่ละขอ้ใหต้อบเพียง
ค าตอบเดียวใหค้รบทุกขอ้ 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 
ค าตอบ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

1. น ้าอดัลมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าต่อร่างกาย     
2. การใหเ้ด็กด่ืมน ้าอดัลมแสดงถึงความทนัสมยั     
3. อาหารราคาแพง เช่น รังนก มีคุณค่าทาง

โภชนาการสูงกวา่อาหารท่ีมีราคาถูก 
    

4. อาหารอร่อยตอ้งมีรสชาติจดัจา้น เช่น เปร้ียว
จดั เคม็จดั เป็นตน้ 

    

5. อาหารท่ีน่ารับประทานตอ้งมีสีสวยเขม้
สดใส 

    

6. การรับประทานอาหารหลากหลายชนิดช่วย
ใหร่้างกายแขง็แรง   

    

7. การทานของหวานมากๆจะท าใหเ้ป็น
โรคเบาหวาน 

    

8. การรับประทานอาหารกบัคนสนิทไม่ควรใช้
ชอ้นกลางเพราะจะท าใหเ้สียสัมพนัธภาพ 

    

9. การเตรียมอาหารดว้ยตวัเองเป็นเร่ืองเสียเวลา     
10. การรับประทานอาหาร เช่น แฮมเบอร์เกอร์    

พิซซ่า ตามแบบชาวตะวนัตก แสดงถึงความ
ทนัสมยั 

    

11. ขา้วแดง ขา้งซอ้มมือเป็นขา้วส าหรับคนจน     
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ตอนที ่5  ข้อมูลการปฏิบัติเกีย่วกบัการจัดอาหารของผู้จัดเตรียมอาหารของครอบครัว 
ค าช้ีแจง ในแต่ละขอ้ค าถาม จะมีค าถามท่ีตรงกบัความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่านใหเ้ลือก          
4 ระดบั ขอใหท้่านท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องค าตอบท่ีท่านตอ้งการตอบ โดยแต่ละขอ้ใหต้อบ
เพียงค าตอบเดียวใหค้รบทุกขอ้  

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 
ค าตอบ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

12. อาหารหมกัดองต่างๆ เด็กสามารถ
รับประทานได ้

    

13. การรับประทานปลามากๆจะท าใหเ้ป็น
ตานขโมย 

    

14. การเลือกรับประทานอาหารใหถู้กหลกั
โภชนาการเป็นเร่ืองยุง่ยาก 

    

15. ขนมกรุบกรอบเป็นขนมท่ีสะดวกในการหา
ใหเ้ด็กรับประทาน 

    

16. เด็กท่ีอว้นเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแขง็แรง     
17. อาหารท่ีไม่ใส่ผงชูรสจะไม่อร่อย     

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ค าตอบ 

ปฏิบัติ
เป็นปะจ า
(ทุกวนั) 

ปฏิบัติ
เป็น

บางคร้ัง 
(2-3 คร้ัง/
สัปดาห์ 

ปฏิบัติ
นานๆคร้ัง
(น้อยกว่า 
1 คร้ัง/
สัปดาห์ 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

1. ท่านใหเ้ด็กด่ืมน ้าอดัลมหรือน ้าหวานผสมสี     
2. ท่านใหเ้ด็กรับประทานเน้ือสัตวติ์ดมนั เช่น

หมูสามชั้น 
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ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ค าตอบ 

ปฏิบัติ
เป็นปะจ า
(ทุกวนั) 

ปฏิบัติ
เป็น

บางคร้ัง 
(2-3 คร้ัง/
สัปดาห์ 

ปฏิบัติ
นานๆคร้ัง
(น้อยกว่า 
1 คร้ัง/
สัปดาห์ 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

3. ท่านใหเ้ด็กรับประทานอาหารหมกัดอง เช่น 
ผลไมด้อง ผกักาดดอง เป็นตน้ 

    

4. ท่านจดัอาหารประเภทเน้ือสัตวใ์หเ้ด็ก
รับประทาน  

    

5. เด็กไดรั้บประทานอาหารครบ 3 ม้ือ      
6. เด็กไดรั้บประทานอาหารม้ือเชา้     
7. ท่านจดันมให้เด็กด่ืม     
8. ท่านจดัอาหารท่ีมีส่วนผสมของผกัใหเ้ด็ก

รับประทาน 
    

9. ท่านจดัอาหารประเภทขา้ว แป้ง ใหเ้ด็ก
รับประทาน 

    

10. ท่านจดัผลไมใ้หเ้ด็กรับประทาน     
11. ท่านปรุงอาหารให้เด็กรับประทานดว้ย

ตนเอง 
    

12. ท่านเลือกซ้ืออาหารให้เด็กโดยค านึงถึงความ
สะอาดของร้านมากกวา่ความอร่อย 

    

13. ท่านจดัอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ใหเ้ด็ก
รับประทาน 

    

14. ท่านใหเ้ด็กรับประทานไข่     
15. ท่านใหเ้ด็กใชช้อ้นกลาง     
16. ท่านใหเ้ด็กรับประทานอาหารฟาสตฟู้์ด เช่น 

แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า เป็นตน้ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านโภชนาการของเด็ก 

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง       และเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง
ใหค้รบทุกขอ้ 
 

1. เด็กเพศ.............................    ชาย     หญิง 
2. เกิดวนัท่ี...................เดือน...........................พ.ศ. ................................อาย.ุ................ปี 

 
(ส าหรับผูท้  าการวจิยัตอบ ผูต้อบแบบสอบถามไม่ตอ้งตอบ) 

3. น ้าหนกัปัจจุบนัท่ีชัง่ได ้.................................................กิโลกรัม 
4. ส่วนสูงปัจจุบนัวดัได.้....................................................เซนติเมตร 

ผลของภาวะโภชนาการของเด็ก 
 ภาวะโภชนาการต ่ากวา่เกณฑ ์   ภาวะโภชนาการตามกวา่เกณฑ ์  
 ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ ์  
 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ค าตอบ 

ปฏิบัติ
เป็นปะจ า
(ทุกวนั) 

ปฏิบัติ
เป็น

บางคร้ัง 
(2-3 คร้ัง/
สัปดาห์ 

ปฏิบัติ
นานๆคร้ัง
(น้อยกว่า 
1 คร้ัง/
สัปดาห์ 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

17. ท่านใหเ้ด็กรับประทานอาหารก่ึงส าเร็จรูป
แทนอาหารบางม้ือเช่น บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
โจก๊ก่ึงส าเร็จรูป เป็นตน้  

    

18. ท่านเลือกอาหารประเภทป้ิง ยา่ง ใหเ้ด็ก
รับประทาน 

    

19. ท่านปรุงอาหารโดยใส่ผงชูรสหรือผงปรุงรส     
20. ท่านใหเ้ด็กรับประทานขนมกรุบกรอบ     


