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พฤติกรรมการบริโภคอาหารในนักเรียนประถมศึกษาชั้นปท่ี 4-6 โรงเรียนแหงหน่ึงใน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนประถมศึกษาช้ันปที่ 4-6  โรงเรียนแหงหน่ึงในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางคือเด็ก

นักเรียนประถมศึกษาช้ันปที่ 4-6จํานวน 230 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาช้ันปท่ี 4-6อยูในระดับปาน

กลาง ความรูอยูในระดับนอย เจตคติอยูในระดับมาก ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก เพศ ความรู เจตคติ (P Value <0.05 ) 

 

คําสําคัญ : เด็กประถมศึกษาปท่ี 4-6 / พฤติกรรมการบริโภคอาหาร / ความรู/ เจตคติ 

 

ABTRACT 

 This cross-sectional survey research aimed to studythefood consumptionbehavior in grade 

4 to 6elementary studentsat one ofthe private school in taweewattana, Bangkok 

metropolitan,twohundred and thirty childrenin grade 4 to 6elementary studentswere sampled in the 

study.The data were collected using the questionnaire. 

 The results showedthefood consumption behavior in grade 4 to 6elementary 

studentswere medium, studentshad low knowledge, had highattitude. Factors significantly related 

tothefood consumptionbehavior in grade 4 to 6elementary studentswere sex, knowledge, attitude(P 

Value<0.05) 
 

KEY WORDS: Grade 4 To 6Elementary Students/ Food consumptionbehavior /Knowledge/ Attitude 

_______________________ 

1 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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บทนํา  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โภชนาการท่ีดีเปนรากฐานสําคัญของการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีตลอดชีวิต ในขณะเดียวกันปญหา

ทางดานโภชนาการก็ถือเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศเชนกัน เพราะเปนสิ่งที่เก่ียวของกับสุขภาพ

ของบุคคลโดยตรง และยังเปนเคร่ืองช้ีวัดอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการพัฒนาท้ังทาง

เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาและการสาธารณสุขของประชาชนในประเทศ  ท้ังน้ีเด็กวัยเรียนเปนชวงวัยท่ีมี

ความสําคัญอีกชวงหนึ่ง เนื่องจากมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จึงเปนโอกาสสุดทายที่จะสงเสริมใหเด็กมีการ

เจริญเติบโตอยางเต็มศักยภาพท้ังทางดานสมองและรางกาย แตหากปลอยใหเด็กขาดอาหาร จะมีผลเสียถึง 3 ชวง

อายุ คือปจจุบัน วัยผูใหญ และวัยชรา ซึ่งมีผลโดยตรงตอโครงสรางของรางกายเปนผลใหการเจริญเติบโตไมดี 

ดานการพัฒนาสมองเปนผลใหสติปญญาและการเรียนรูตํ่า รวมท้ังการสรางภูมิตานทานโรค เปนผลใหเจ็บปวย

บอยหรือเจ็บปวยนาน ประสิทธิภาพการทํางานต่ํา รวมทั้งมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเร้ือรัง(1)กระทรวง

สาธารณสุข ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาทางดานโภชนาการมาตลอดไดกําหนดแนวทางในการ

แกปญหา โดยมีการกําหนดแผนงานดานโภชนาการไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปจจุบันจะ

เห็นไดวาปญหาภาวะโภชนาการท่ีพบในเด็กวัยเรียน มีทั้งภาวะโภชนาการเกินกวามาตรฐาน และภาวะ

โภชนาการต่ํากวามาตรฐาน ลวนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งภาวะโภชนาการเหลาน้ี สามารถ

ปองกันไดโดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนมีภาวะโภชนาการท่ี

ดี เพื่อสงเสริมใหสุขภาพรางกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย แข็งแรง และสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจซึ่ง

สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (2555-2559) (2)ท่ีมุงเนนคนไทยใหมีความ

สมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือตอสุขภาพเด็กวัยเรียนและ

เยาวชน เปนกลุมเปาหมายที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนใหมีสุขภาวะทาง

กาย จิต ปญญาและสังคม โดยการสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล และการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม เปนแนวทางที่ถูกกลาวไวอยางชัดเจนในธรรมนูญวา

ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2554 ท่ีวา “สุขภาพเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนและระบบสุขภาพตอง

ใหความสําคัญสูงกับการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะท่ีย่ังยืนและการพ่ึงตนเองไดของประชาชน” 

นอกจากน้ันพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 6 ระบุเก่ียวกับ แนว

ทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนขอหน่ึงวา “ใหเด็กมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รูจักการปองกันตนเองจากโรค

และสิ่งเสพติด” ดวยเหตุน้ี กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการใหความสําคัญกับการ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองและ
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สามารถตัดสินใจจัดการปองกันและแกไขสถานการณและปญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองโดยการสนับสนุนจากทุก

ภาคสวนที่เก่ียวของและจากการศึกษาท่ีผานมาพบวาเด็กวัยเรียน ยังมีปญหาโภชนาการท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน

อยางรวดเร็ว น่ันคือภาวะอวนในเด็ก เนื่องจากรูปแบบการบริโภคอาหารท่ีเปล่ียนแปลงไปบริโภคอาหารท่ีมี

พลังงานสูงและมีเสนใยนอย เด็กท่ีมีภาวะอวนจะนําไปสูโรคเร้ือรังไดเชนเดียวกับผูใหญ เชน โรคเบาหวาน โรค

ความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือด   ขอเขาอักเสบ ขาโกง และหยุดหายใจ เปนตน(3) พฤติกรรมดาน

โภชนาการเด็กในปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงไปมากท้ังอาหารการกินที่เปล่ียนแปลงไป เด็กทานอาหารจาน

ดวนมากข้ึน ทานผักนอยลง การมีอาหารที่ไมมีประโยชนตอสุขภาพในโรงเรียน รวมไปถึงสังคมในปจจุบันท่ี

กลายเปนสังคมเมืองมากข้ึนจนทําใหเด็กและครอบตองเรงรีบในการรับประทานอาหาร 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในนักเรียน

ประถมศึกษาในโรงเรียนแหงหนึ่งในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครูและผูปกครอง

หรือหนวยงานที่เก่ียวของในการวางแผนสงเสริมภาวะโภชนาการใหวัยนี้ ตลอดจนเพ่ือสรางความตะหนักใหกับ

ครูและผูปกครองในการดูแลสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา และมีความรูท่ีถูกตองเพื่อการมีสุขภาวะท่ีดีของ

เด็กในวัยนี้ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาช้ันปที่ 4-6  โรงเรียนแหงหน่ึงในเขต

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2.   เพ่ือศึกษาความรู และเจตคติดานการบริโภคอาหารในนักเรียนประถมศึกษาช้ันปท่ี 4-6  โรงเรียนแหง

หนึ่งในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3.   เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรู เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน

ประถมศึกษาช้ันปท่ี 4-6  โรงเรียนแหงหน่ึงในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิด และทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาช้ันปท่ี 4-6  โรงเรียนแหงหนึ่งใน

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีรายละเอียดดังหัวขอ  ตอไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 

2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน 

3. แนวคิดเก่ียวกับโภชนาการ 

4. ปจจัยท่ีมีผลตอภาวะโภชนาการ 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
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1.  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม(4) 

พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมตาง ๆของอินทรียที่แสดงออกมาโดยสังเกตไดดวยบุคคลอ่ืน ๆ เชน การ

พูด การนิ่งการหัวเราะ ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีสังเกตไดดวยประสาทรับความรูสึกทั้งหานอกจากน้ีกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนภายใน เชน การคิด จินตนาการ ความเช่ือ ฯลฯก็เปนพฤติกรรม 

1.1  แนวคิดเก่ียวกับความรู 

ความหมายของความรูกลาววา ความรูหมายถึง ขอเท็จจริง ความจริง กฎเกณฑ และขอมูลตาง ๆ ท่ี

มนุษยไดรับและสะสมรวบรวมเอาไวความรูหมายถึงบรรดาขอเท็จจริงรายละเอียดของเร่ืองราวและการกระทํา

ใดๆ ของบุคคลท่ีมนุษยไดสะสมและถายทอดตอๆกันมาตั้งแตในอดีตและเราสามารถรับทราบ และสะสมไวใน

รูปของการจํา สิ่งเหลาน้ันไดเปนการแสดงออกของสมรรถภาพของสมองดานความจําเปนพฤติกรรมข้ันตนท่ี

บุคคลสามารถจําไดโดยไดมาจากการศึกษาการไดยินการสังเกตและประสบการณซึ่งสะสมและถายทอด

ตลอดเวลา 

1.2  แนวคิดเก่ียวกับเจตคติ 

เปนเร่ืองของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิดและความโนมเอียงของบุคคล ท่ีมีตอขอมูลขาวสาร และการ

เปดรับ รายการกรองสถานการณท่ีไดรับมา ซึ่งเปนไปไดทั้งเชิงบวก และเชิงลบ เจตคติ มีผลใหมีการแสดง 

พฤติกรรมออกมา จะเห็นไดวา ทัศนคติ ประกอบดวย ความคิดท่ีมีผลตออารมณ และความรูสึกนั้นออกมาโดย

ทางพฤติกรรม  

2.  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคล เปนปจจัยที่มี

ผลตอภาวะโภชนาการดังน้ันการสงเสริมใหบุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตองตามหลักโภชนาการ 

และในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของรางกาย จึงนับไดวาเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน ซึ่งเปน

วัยท่ีรางกายกําลังเจริญเติบโต มีการใชพลังงานเพ่ือกิจกรรมตางๆ มาก การไดรับประทานอาหารที่ถูกตอง และ

เหมาะสมจะชวยใหรางกายมีการเจริญเติบโตและสามารถทํากิจกรรม   ตางๆ ไดดีและมีประสิทธิภาพเด็กวัย

เรียนสวนใหญนิยมรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการนอย ไดแกอาหารจําพวกนํ้าหวาน นํ้าแข็งใส 

นํ้าอัดลม ทอฟฟลูกกวาด ตังเม นมขนหวาน ซึ่งอาหารเหลาน้ีจะเปนอาหารที่ใหพลังงานแตเพียงอยางเดียว ไมมี

สารอาหารอ่ืนท่ีมีประโยชนหรือถามีก็มีในอัตราสวนตํ่ามาก ถารับประทานเปนประจําจะทําใหรูสึกอ่ิมอยู

ตลอดเวลา ไมอยากรับประทานอาหารม้ือหลักซึ่งเปนผลเสียตอรางกาย ทําใหรางกายไดรับสารอาหารตางๆ ไม

เพียงพอ สวนขนมกรอบตางๆ เด็กไดรับอิทธิพลมาจากโฆษณาทางโทรทัศน ทําใหอยากลองรับประทาน 

รสชาติอรอยถูกปาก และมักจะรับประทานเปนอาหารวางอาหารฟาสตฟูตหรืออาหารจานดวน ไดแก

แฮมเบอรเกอรมันทอด เฟรนซฟรายมิลคเชค นมผสมไอศกรีม ซึ่งอาหารในกลุมน้ีมักจะขาดผักและผลไมเปน

อาหารท่ีใหพลังงานมาก ถารับประทานบอยๆ หรือรับประทานเปนประจําอาจทําใหอวนไดซึ่งในปจจุบันพบวา 

อาหารเหลาน้ีกําลังเปนท่ีนิยมของเด็กวัยรุน และวัยเรียน 
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3. แนวคิดเก่ียวกับโภชนาการ 

การที่บุคคลจะมีภาวะโภชนาการปกติหรือไมน้ัน ยอมข้ึนอยูกับสารอาหารที่รับประทาน ถาเลือก

รับประทานอาหารที่มีประโยชนในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการของรางกายแลวบุคคลก็จะมีภาวะ

โภชนาการที่ดี และการมีภาวะโภชนาการท่ีดีน้ันก็สงผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาทั้งทางดานรางกายและ

จิตใจ ซึ่งภาวะโภชนาการท่ีดีนั้น มีความสําคัญย่ิง ตอเด็ก โดยเฉพาะเด็กวัยเรียน 

4. ปจจัยท่ีมีผลตอภาวะโภชนาการ 

นอกจากโรคประจําตัวของเด็ก จะเปนสาเหตุใหเกิดปญหาโภชนาการในเด็กแลวยังพบวาโรคระบบ

ทางเดินอาหาร เชน โรคกระเพาะอาหาร โรคลําไสโรคหนอนพยาธิ ยังเปนสาเหตุท่ีสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา

ทางดานโภชนาการตามมาอีกดวย คนที่เปนโรคหนอนพยาธิปากขอ มักจะเปนโรคโลหิตจาง ทั้งนี้ เนื่องจาก

พยาธิปากขอดูดเลือดจากรางกายของบุคคล ไปเปนอาหาร ทําใหรางกายตองสรางเม็ดเลือดเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากน้ีโรคกระเพาะอาหารและลําไสยังมีผลใหการยอยและการดูดซึมอาหารไมดีอีกดวย ทําใหเกิดโรคขาด

สารอาหารตามมา 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เฟลแมน (Feldman)1983(5)ศึกษาเร่ืองขาวสารเร่ืองโภชนาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในเคนยา ผล

การศึกษาพบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองโภชนาการบางแตยังมีความเขาใจผิดในเร่ืองน้ําอัดลม 

โดยเช่ือวานํ้าอัดลมท่ีผลิตในอเมริกาเปนสิ่งท่ีมีคุณคาทางอาหาร มีประโยชนตอรางกาย โดยไมตระหนักถึง

คุณคาของอาหารผักและผลไมในทองถ่ิน แตมีความเช่ือวา อาหารที่มีราคาแพงเปนอาหารที่มีคุณคาและเปน

ประโยชนตอสุขภาพ และยังพบวากลุมที่ไดรับขาวสารดานโภชนาการ จะมีความรูเจตคติเก่ียวกับโภชนาการ 

ดีกวากลุมท่ีไมไดรับขาวสาร 

พุทธชาด นาคเรือง(2541)(6) ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เปนบุตรคนท่ี 

1 ในจํานวน 2 คน มีความรูอยูในระดับคอนขางดี มีทัศนคติ ความเช่ือและพฤติกรรมอยูในระดับดี ปจจัยท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานพบวา เพศ ความรูเก่ียวกับการ

บริโภคอาหาร ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร และความเช่ือตอภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน อํานาจในการซื้อ

อาหาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

อรนุช ขันทะวงศ(2544)(7)ไดทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกับการบริโภคอาหารตามสุข

บัญญัติแหงชาติและโภชนบัญญัติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักการศึกษา กรุเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพดานความรูเจตคติ และ

การปฏิบัติเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับดี มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรูกับเจตคติ มีพฤติกรรม
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารในนักเรียน

ประถมศึกษาช้ันปท่ี 4-6 

สุขภาพดานความรูกับเจตคติ ความรูกับการปฏิบัติเจตคติกับการปฏิบัติเก่ียวกับการบริโภคอาหารสัมพันธกัน

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีอาชีพ ระดับการศึกษาของผูปกครอง ฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน มีความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหารไมแตกตาง

กัน นักเรียนที่มีเพศและไดรับขาวสารเร่ืองอาหารตางกันมีความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหารแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีนักเรียนหญิงมีความรูเก่ียวกับการบริโภคดีกวานักเรียนชายและนักเรียนท่ี

ไดรับขาวสารเร่ืองอาหารจากสื่อบุคคล (พอ แม ญาติ เพ่ือน ครู ) โทรทัศนวีดีโอมีความรูเก่ียวกับการบริโภค

อาหารดีกวานักเรียนท่ีไดรับขาวสารจากสิ่งพิมพและวิทยุ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ จะเห็นไดวาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนท้ังพฤติกรรม

ดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติในการบริโภคอาหารของนักเรียนแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ   ปจจัยหลายประการ 

ไดแก ความรูเจตคติ เก่ียวกับการบริโภคอาหาร เพศ ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง เงินท่ี

ไดรับจากผูปกครอง และอิทธิพลจากสื่อมวลชน  

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ประชากรที่ศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี4-6 โรงเรียนแหงหนึ่งใน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ป

การศึกษา2559 จํานวนท้ังหมด 230 คน 

เพศ 

ระดับการศึกษา 

อาชีพของผูปกครอง 

ความรูดานการบริโภคอาหาร 

เจคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 

 

การไดรับเงินจากผูปกครองในแตละวัน 

การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 
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เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยผูสรางข้ึน โดยการศึกษาจากตํารา เอกสาร งานวิจัย  

เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักเรียน จํานวน 5ขอ 

สวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหาร จํานวน 20ขอ 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเจตคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร จํานวน 20ขอ 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จํานวน 20ขอ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปมีการใช

สถิติดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. จัดระดับคะแนนความรู เจตคติ และการปฏิบัติโดยการอิงกลุมดังนี้ 

คะแนนระดับต่ํา  ไดแก คะแนนตํ่ากวา   - ½ SD 

คะแนนระดับปานกลาง  ไดแก คะแนนต้ังแต    - ½ SD ถึง  + ½ SD 

คะแนนระดับสูง  ไดแกคะแนนมากกวา+ ½ SD 

3. วิเคราะหความสัมพันธปจจัยChi Square Test และ Pearson correlation 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 48.3 เพศหญิงรอยละ 51.7 เปนนักเรียน

ประถมศึกษาช้ันปท่ี 4 รอยละ 34.3 ประถมศึกษาช้ันปที่ 5 รอยละ 29.6 และประถมศึกษาช้ันปท่ี 6 รอยละ 36.1 

ตามลําดับ อาชีพของผูปกครอง ไดแก อาชีพรับจาง รอยละ 44.8เกษตรกรรม รอยละ 2.2 คาขาย รอยละ27.0 รับ

ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 16.1ธุรกิจสวนตัวรอยละ 9.6 และอาชีพอ่ืนๆ รอยละ 4เงินท่ีไดรับจาก

ผูปกครองมาโรงเรียนในแตละวัน ต่ํากวา 20 บาท / วัน รอยละ3.9วันละ 21 - 40 บาท รอยละ44.3 วันละ 41 - 60 

บาท รอยละ 37.0 มากกวา 60 บาท / วันรอยละ14.8การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับสารอาหารมากที่สุด จาก

โทรทัศนรอยละ 53.5  วิทยุ รอยละ1.7สิ่งพิมพรอยละ 22.2 ผูปกครองรอยละ 0 ครู อาจารยรอยละ 22.6เพ่ือนรอย

ละ 0 ตามลําดับ 

ระดับความรูของนักเรียนประถม 4-6 อยูในระดับนอย รอยละ 45.7 ปานกลาง รอยละ 40.9 และมากรอย

ละ 13.4 ระดับคะแนนดานเจตคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับมาก รอยละ 54.8 ปานกลางรอยละ 35.7 

และระดับนอย รอยละ 9.5 ระดับคะแนนเก่ียวกับการปฎิบัติดานการบริโภคอาหาร อยูในระดับปานกลางรอยละ 
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60.9 ระดับนอยรอยละ 27.0 และระดับมาก รอยละ 12.1ผลการทดสอบความสัมพันธพบวา เพศความรู เจตคติ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สวนระดับการศึกษาปจจุบันของเด็ก อาชีพของผูปกครอง รายได

มาโรงเรียนตอวันและการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักเรียน 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบวานักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง โดยพบวา

เพศชายมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดับดีกวาเพศหญิงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีระดับพฤติกรรม

ดีมากท่ีสุดในทั้ง3ช้ันประดับความรูนักเรียนยังอยูในระดับนอย ระดับเจคติอยูในระดับมากขอมูลขาวสารที่เด็ก

ไดรับมากท่ีสุด คือจากโทรทัศน อภิปรายไดวา นักเรียนสวนใหญยังมีความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหารที่ถูกตอง

ในระดับนอย อาจเกิดจากการไดรับขอมูลจากทางโทรทัศนซึ่งอาจถูกแฝงดวยการโมษณาสิ้นคาตางๆ จนเด็ก

นักเ รียนมีความเข าใจที่ ไม ถูกตอง เ ก่ียวกับการบริโภคอาหาร สอดคลองกับงานวิจัยของเฟ ลแมน 

(Feldman)(5)พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองโภชนาการบางแตยังมีความเขาใจผิดในเร่ือง

นํ้าอัดลม โดยเช่ือวานํ้าอัดลมที่ผลิตในอเมริกาเปนสิ่งท่ีมีคุณคาทางอาหาร มีประโยชนตอรางกาย หนวยงานท่ี

เก่ียวของควรมีการเพิ่มความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหารท่ีถูกตองใหกับเด็กประถมศึกษา  

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการเพิ่มความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหารท่ีถูกตองใหกับเด็ก เชนการ

จัดกิจกรรมใหความรูในโรงเรียน หรือเพ่ิมเติมในเนื้อหาการเรียนการสอน 

2. เพิ่มชองทางการใหความรูในโรงเรียน เชน อบรมแกนนํานักเรียน หรือเสียงตามสายในโรงเรียน

เก่ียวการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ขยายพ้ืนท่ีการศึกษาใหเพิ่มมากข้ึนเพ่ือใหเกิดการเปรียบเทียบในแตละพ้ืนวามีความเหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไร 

2. การเพ่ิมตัวแปรในการศึกษา หรือการศึกษาในรูปแบบก่ึงทดลองเพื่อใหไดผลการวิจัยท่ี

หลากหลายและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 
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