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EXTENDED ABSTRACT
Poor eating behavior is a risk factor for the 

development of non-communicable diseases. Adolescence 
is a crucial stage between childhood and adulthood 
where an individual develops new behavior and practices, 
including dietary habits, under the influence of family, 
friends and knowledge of nutrition. Early improvement 
of literacy in nutrition may lead to healthy lifelong  
eating habits. This quasi-experimental study was aimed 
at assessing the effects of a nutrition literacy promotion 
program on the nutrition literacy and eating behavior of 
secondary school students in the Province of Samut 
Prakan.

Experimental and comparison groups consisted 
of samples of 33 grade 7 students from each of  
2 coeducational secondary schools in the study area. 
The nutritional literacy promotion program was provided 
to the experimental group for 4 weeks. The nutrition 
literacy’s program consisted of accessing, understanding, 
and analyzing nutritional information and dietary decisions 
based on methods of active learning including lectures, 
game playing, question and answer sessions, and brain-
storming. The comparison group received the nutrition 
education program from the regular school health  
curriculum. Self-administered questionnaires on nutrition 
literacy and eating behavior were collected at baseline 

and 4 weeks after the start of the intervention. Weight 
and height were performed for anthropometric measure-
ments. Paired t-test, independent 2 simple t-tests, 
Pearson correlation and multiple linear regression were 
used at a 5% significance level.

The results showed that improvements in overall 
nutrition literacy and eating behavior among the  
experimental group were significantly higher than for 
the comparison group (p<0.001 and 0.001, respectively). 
However, after controlling for students’ sex, grade-point 
average, daily allowance, place of residence and source 
of family foods, the experimental group had a significantly 
higher change of nutrition literacy and eating behavior, 
following the intervention, than did the comparison group 
(p<0.001 and 0.003, respectively).

An increase was noted in nutrition literacy from 
baseline to the post-intervention period, and that  
improvement was significantly reflected in better eating 
behavior. To promote nutrition literacy and eating  
behavior among secondary school students, a program 
of nutrition literacy should be included into the regular 
school health curriculum.

Keywords: Nutrition literacy promotion program, Nutrition 
literacy, Eating behavior, Grade 7 students
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บทนำ�
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและ

เทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะ 

การบรโิภคอาหารซ่ึงสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ องคก์าร

อนามัยโลกรายงานความชุกโรคอ้วนในเด็กอายุ 5-19 ปี

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 4 ในปี 2518 เป็น

มากกว่าร้อยละ 18 ในปี 25591 ในประเทศไทย 

ความชุกของเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีน้ำาหนักเกินและ 

โรคอ้วนช่วงปี 2552-2557 เพ่ิมสูงข้ึนเช่นกัน เด็กชาย

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ16.7 เป็นร้อยละ 26.1 เด็กหญิง

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.2 เป็นร้อยละ 19.02 จังหวัด

สมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีการขยายตัว

ของที่อยูอ่าศยัและเศรษฐกจิทำาใหพ้บปญัหาโรคอว้น

ในเด็กมากข้ึน จากรายงานของสำานกังานสาธารณสขุ

จังหวัดสมุทรปราการ พบเด็กวัยเรียนมีภาวะน้ำาหนักตัว

เกินเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.69 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 

13.13 ในปี 25603 ซ่ึงหนึ่งในสาเหตุนั้นเกิดจาก

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกต้อง4 ข้อมูล 

การสำารวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย พบว่า

เด็กอายุ 6-14 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม

มากกว่าวัยอ่ืนๆ5 โดยเฉพาะเด็กอายุ 12-14 ปี ซ่ึงกำาลัง

ย่างเข้าสู่วัยรุ่น เด็กสามารถตัดสินใจและเลือกซ้ือ

อาหารด้วยตนเองได้ โดยพบว่า เด็กอายุ 12 ปี  

ร้อยละ 38.9 ดื่มน้ำาหวานมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 

ร้อยละ 26.6 ดื่มน้ำาอัดลมมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 

และร้อยละ 76.9 กินขนมกรุบกรอบ6 ซึ่งการขาด

ความรอบรู้ด้านโภชนาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้เกิด

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม จากการ

ศึกษาพบว่า ความรอบรู้ด้านโภชนาการในระดับดี 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ทีม่ปีระโยชนต่์อสขุภาพและมคีวามสมัพนัธเ์ชิงลบกับ

การบริโภคไขมัน และอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ หากเด็ก

มีระดับความรอบรู้เรื่องสุขภาพต่ำาจะเพิ่มโอกาสที่จะ

ไม่ปฏิบัติตามหลักโภชนาการมากข้ึน7, 8 ท้ังน้ีเน่ืองจาก

ความรอบรู้ด้านโภชนาการ หมายถึง ความสามารถของ

บุคคลในการเข้าถึงข้อมูลด้านโภชนาการ ทำาความเข้าใจ 

และวิเคราะห์ประมวลผลเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสม 

อันนำาไปสู่พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ9 

ซ่ึงจากการศึกษาความรอบรู้ด้านโภชนาการในนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาพบว่า ประมาณ 1 ใน 5 มีความรอบรู้

ด้านทักษะการตัดสินใจ การเข้าถึงข้อมูลโภชนาการ 

และความเข้าใจข้อมูลโภชนาการอยู่ในระดับต่ำา10 

การขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องทำาให้นักเรียน 

มพีฤตกิรรมการบริโภคอาหารท่ีไมดี่ต่อสขุภาพมากข้ึน 

ซ่ึงการท่ีนักเรียนจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ท่ีถูกต้องได้น้ัน ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จะต้องมีการพัฒนาทักษะ

ความรอบรู้ทางด้านโภชนาการด้วย

จากการวิเคราะห์การเรียนการสอนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 255111 

พบว่า โรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องโภชนาการ 

ในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาต้ังแต่ 

ช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีเวลา 

ในการเรียนทัง้หมดไมเ่กิน 80 ช่ัวโมงตอ่ป ีแต่เนือ้หา

ไม่ได้เน้นโภชนาการเพียงอย่างเดียว ทำาให้ความเข้มข้น

ของเน้ือหาด้านโภชนาการลดลง ซ่ึงการเรียนในช่ัวโมง

สขุศกึษาเพยีงอย่างเดยีวอาจไมเ่พยีงพอ ประกอบกับ

การเรียนการสอนมักเน้นการให้ความรู้แต่ขาดการ

พฒันาทักษะ และรปูแบบการสอนสว่นใหญ่เนน้ทีค่รู

ผูส้อนเป็นหลกั ขาดการมสีว่นรว่มในช้ันเรียน สง่ผล

ให้นักเรียนมีการเรียนรู้ได้ไม่เต็มศักยภาพ12 ดังนั้น 

จึงควรมีการพัฒนาทักษะความสามารถด้านโภชนาการ

เพิ่มมากข้ึน โดยเน้นการเรียนรู้แบบเชิงรุกซ่ึงจะให้

ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ให้ผู้เรียน
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ลงมือกระทำาด้วยตนเอง มีการคิดแก้ปัญหา และนำาไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน13

จากสถานการณ์ข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความ

สำาคัญของการส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการ

ผา่นกระบวนการหรือโปรแกรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา

ทกัษะความสามารถทางดา้นโภชนาการของนกัเรยีน 

ประกอบกับงานศึกษาวิจัยด้านนี้ยังมีจำากัด ดังนั้น 

ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม 

ความรอบรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมสง่เสริมความรอบรู้

ด้านโภชนาการต่อความรอบรู้ด้านโภชนาการและ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 และวัดความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้าน

โภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

วิธีการศึกษา
การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-

experimental research) แบบสองกลุม่วัดก่อนและ

หลังการทดลอง (Two group pretest - posttest 

design)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในจังหวัดสมุทรปราการ กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากการคำานวณด้วยสูตรการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน14 จากการศึกษา

ของพสัตราภรณ ์แย้มเมน่15 พบว่า กลุม่เปรยีบเทยีบ

มีผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการรับประทาน

อาหาร ลดลง 0.8 ± 3.5 คะแนน และกลุ่มทดลอง

มีผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการรับประทาน

อาหาร 2.8±2.8 คะแนน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

และอำานาจการทดสอบ 80% และคาดว่าพฤตกิรรม

การบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองที่ได้จากการศึกษา

คร้ังนีม้คีา่อย่างนอ้ย 3.0 หากสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

ของกลุ่มทดลองท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้เหมือนกับ

การศึกษาของพัสตราภรณ์ แย้มเม่น จะต้องใช้จำานวน

ตัวอย่างกลุ่มละ 33 คน

การคัดเลือกตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมการศึกษา 

ดำาเนินการดังนี้

คัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

สังกัดสำานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นโรงเรียน

ขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีบริบทและ

สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน กล่าวคือเป็นโรงเรียนที่

ตัง้อยู่ในเขตเทศบาล มโีรงอาหารโดยให้เดก็ซ้ือกินเอง

และผู้อำานวยการโรงเรียนยินยอมให้ทำาการศึกษา 

จำานวน 2 โรงเรียนเพื่อเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทยีบจากนัน้สุม่ห้องเรยีนระดับช้ันมธัยมศกึษา

ปีท่ี 1 เพ่ือเป็นตัวแทนของห้องเรียนในระดับช้ันดังกล่าว 

โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำานวนกลุ่มละ 1 ห้องเรียน 

และคัดเลือกนักเรียนท่ีอยู่ในช้ันเรียนท่ีสุ่มได้ทุกคน 

ที่ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองลงนามยินยอม 

เข้าร่วมการศึกษา ได้จำานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

4 ครัง้ และตอบแบบสอบถามก่อนและหลงัการศึกษา

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 33 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการ 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม “เข้าถึง

อย่างรูเ้ทา่ทัน” เพือ่ให้สามารถเข้าถึงข้อมลูโภชนาการ

ได้ถูกต้อง 2) กิจกรรม “รู้เฟื่องเร่ืองโภชนาการ”  

เพื่อให้สามารถทำาความเข้าใจโดยตีความข้อมูล
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โภชนาการได้ถูกต้อง 3) กิจกรรม “คิดได้ กินดี”  

เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านโภชนาการได้ถูกต้อง 

และ 4) กิจกรรม “สุขภาพดี เร่ิมต้นท่ีตนเอง” เพ่ือให้

สามารถตดัสนิใจบรโิภคอาหารได้ถูกต้องมรีะยะเวลา

ดำาเนินการ 4 สัปดาห์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง เนื้อหา 

การเรียนรู้ประกอบด้วย ธงโภชนาการ อาหารหลัก 

5 หมู่พลังงานอาหาร และการอ่านฉลากโภชนาการ 

เน้นจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active learning ด้วย

วิธกีารเลน่เกมการระดมสมอง การตอบคำาถาม และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ 

สไลด์ประกอบการสอน วิดีโอ ใบงาน รูปภาพ บัตรคำา 

และเกม

แบบสอบถามเพือ่ใช้เก็บรวบรวมข้อมลู จำานวน 

42 ข้อ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล จำานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ ผลการศึกษา 

เงินทีน่กัเรียนนำามาโรงเรยีนต่อวัน การศึกษาของบิดา

มารดา อาชีพของบดิามารดา การพกัอาศัยในปัจจบัุน

และแหล่งที่มาของอาหารในครอบครัว 2) แบบวัด

ความรอบรู้ด้านโภชนาการ จำานวน 25 ข้อ ประกอบด้วย 

การเข้าถึงข้อมูลโภชนาการซ่ึงเป็นคำาถามเก่ียวกับ 

การอ่านข้อมูลโภชนาการจำานวน 6 ข้อ การเข้าใจ

ข้อมูลโภชนาการ มีลักษณะคำาถามเกี่ยวกับการแปล

ความหมายข้อมูลโภชนาการ จำานวน 7 ข้อ การวิเคราะห์

ข้อมูลโภชนาการเก่ียวกับการจำาแนกอาหารท่ีดีและ

ไม่ดีต่อสุขภาพ จำานวน 6 ข้อ และการตัดสินใจบริโภค

อาหารโดยการเปรียบเทียบข้อมูลโภชนาการของ

อาหาร จำานวน 6 ข้อ คำาตอบเป็นแบบหลายตวัเลอืก 

(Multiple choices) เกณฑ์การให้คะแนน คือตอบถูก 

1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน คะแนนรวม 25 คะแนน

และ 3) แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ 

การบริโภคอาหารตามหลัก 5 หมู่ การบริโภคอาหาร

หวาน มัน เค็ม ขนมขบเคี้ยว การคำานวณพลังงาน

อาหาร และการอ่านฉลากโภชนาการ จำานวน 10 ข้อ 

คำาตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) แบ่งเปน็ 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบตัิทกุวนั ปฏิบตัิ

เป็นประจำา ปฏิบัติเป็นบางคร้ัง ปฏิบัตินานๆ คร้ัง  

ไม่ปฏิบัติเลย มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 4, 3, 2, 1, 0 

แต่ข้อคำาถามเชิงลบให้คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3, 4 

ตามลำาดับ คะแนนรวม 40 คะแนน แบบสอบถามท่ีใช้

ในการวิจัยผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จำานวน 3 ท่าน มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00  

แบบวัดความรอบรู้ดา้นโภชนาการมคีา่ความยากง่าย

อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัด

ความรอบรู้ด้านโภชนาการและแบบวัดพฤติกรรม 

การบริโภคอาหาร เท่ากับ 0.760 และ 0.679 ตามลำาดับ

การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีชั่งน้ำาหนัก

ด้วยเคร่ืองช่ังน้ำาหนักดิจิตอลย่ีห้อ Tanita รุ่น BC-541N 

ชั่งได้ละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัม และวัดส่วนสูงด้วย 

ที่วัดส่วนสูงภาคสนามที่สร้างข้ึนเองโดยใช้สายวัด

โลหะมาตรฐานที่วัดค่าเป็นเซนติเมตรได้ละเอียด  

0.1 เซนติเมตร และประเมินด้วยกราฟแสดงเกณฑ์

อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทยอายุ 6 ถึง 18 ปี 

จำาแนกตามเพศ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 254216

ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย

ก่อนการทดลองผู้วิจัยดำาเนินการขออนุญาตจาก

ผู้อำานวยการโรงเรียนกลุ่มทดลองและเปรียบเทียบ

เมื่อได้รับการอนุญาตจึงเข้าช้ีแจงโครงการวิจัยและ

นัดหมายช่วงเวลาดำาเนินการวิจัย จากนั้นเข้าพบ

นักเรียนเพื่อชี้แจงโครงการวิจัยและขอความยินยอม

จากผู้ปกครองและให้นักเรียนลงชื่อยินยอมจึงเริ่ม

ดำาเนินการ โดยใช้ระยะเวลาวิจัยทั้งหมด 6 สัปดาห์

กลุ่มทดลองสัปดาห์ที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล

ลกัษณะของกลุม่ตัวอย่างความรอบรูด้้านสขุภาพและ
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารก่อนการทดลอง (Pre-test) 

โดยใช้แบบวดัความรอบรูด้้านสขุภาพและพฤติกรรม

การบริโภคอาหารสัปดาห์ที่ 2-5 ดำาเนินโปรแกรม 

การส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการ สัปดาห์ละ  

1 ครั้ง รวม 4 สัปดาห์ ใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง  

ในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รายละเอียดดังนี้  

1) กิจกรรมที ่1 “เข้าถึงอย่างรู้เท่าทัน” มวัีตถุประสงค์

เพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลโภชนาการโดยสามารถอ่าน

ข้อมูลโภชนาการได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมประกอบด้วย

การบรรยายเรื่องธงโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมู่ 

พลังงานอาหาร และการอ่านฉลากโภชนาการ และ

ฝึกทักษะด้วยการฝึกอ่านธงโภชนาการเพ่ือตอบคำาถาม 

การเล่นเกมจับคู่พลังงานกับหมวดหมู่อาหาร และ

การฝกึอา่นฉลากโภชนาการ 2) กิจกรรมที ่2 “รูเ้ฟือ่ง

เร่ืองโภชนาการ” เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจข้อมูลโภชนาการ 

โดยสามารถตคีวาม และคำานวณข้อมลูโภชนาการได้

อย่างถูกต้อง ประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ือทบทวนความรู้

โดยการบรรยายสรุปเนื้อหาโภชนาการจากคร้ังที่ 1 

และกิจกรรมพัฒนาความเข้าใจ โดยแบ่งกลุ่มระดมสมอง

จัดหมวดหมู่อาหารพร้อมนำาเสนอหน้าห้อง และการฝึก

ปฏบัิติคำานวณพลงังานอาหารจากใบงาน 3) กิจกรรม

ที่ 3 “คิดได้ กินดี” เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลโภชนาการโดยแยกแยะอาหารที่ดี-ไม่ดีต่อ

สุขภาพได้ โดยมีการบรรยายเรื่องการบริโภคอาหาร

ตามสัญญาณไฟจราจร และฝึกการวิเคราะห์การบริโภค

ตามโซนสีด้วยการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนวิเคราะห์อาหาร

ที่บริโภคในชีวิตประจำาวันพร้อมนำาเสนอแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับเพ่ือน และมอบหมายงานให้นักเรียนกลับไป

จดบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง 

และ 4) กิจกรรมที่ 4 “สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตนเอง” 

เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร

ได้อย่างถูกต้อง โดยมีการบรรยายสรุปความรู้ตั้งแต่

คร้ังท่ี 1-3 และให้นักเรียนนำาข้อมูลจากแบบฝึกปฏิบัติ

บันทกึพฤติกรรมการบริโภคของตนเองมาแลกเปลีย่น

เรยีนรูกั้บเพือ่น จากนัน้ทำากิจกรรมฝกึทกัษะการเลอืก

บริโภคอาหารโดยให้นักเรียนต้ังเป้าหมายวางแผน 

การบรโิภคอาหารของตนเองและเลน่เกมเลอืกบริโภค

อาหารก่อนสรุปกิจกรรม และในสัปดาห์ที่ 6 เก็บ 

รวมรวบข้อมูลความรอบรู้ด้านโภชนาการและพฤติกรรม

การบริโภคอาหารหลังการทดลอง (Post-test)

กลุ่มเปรียบเทียบ สัปดาห์ที่ 1 เก็บรวบรวม

ข้อมลูลกัษณะสว่นบุคคลความรอบรู้ด้านสขุภาพและ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารก่อนการทดลอง (Pre-test) 

โดยใช้แบบวดัความรอบรูด้้านสขุภาพและพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร สัปดาห์ที่ 2-5 เรียนตามปกติของ

หลักสูตรสำานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องหลักการเลือกรับประทาน

อาหาร ปัญหาสุขภาพจากปัญหาภาวะโภชนาการท่ีไม่ดี 

และแนวทางการควบคุมน้ำาหนัก11 และสัปดาห์ที่ 6 

เก็บรวมรวบข้อมูลความรอบรู้ด้านโภชนาการและ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการทดลอง (Post-

test)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิตทิีใ่ช้ประกอบด้วยสถิตเิชิงพรรณนา แสดง

ค่าเป็นจำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Chi-square test 

เพือ่ทดสอบความแตกต่างของคุณลกัษณะสว่นบุคคล

ระหว่างกลุ่มทดลองและเปรียบเทียบ Paired t-test 

เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้าน

โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคภายในกลุ่มทดลอง

และกลุ่มเปรียบเทียบ Independent 2 sample  

t-test เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรอบรูด้า้น

โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ Pearson correlation 
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เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านโภชนาการ

และพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการวัด

ครั้งแรก และ Multiple regression analysis  

เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคะแนนความรอบรู้

ด้านโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

เมื่อควบคุมคุณลักษณะส่วนบุคคล และทดสอบ 

การแจกแจงแบบปกติของข้อมูลด้วย Shapiro-Wilk 

test โดยกำาหนดความเชื่อมั่นในการทดสอบที่ระดับ

นัยสำาคัญ 0.05

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจริยธรรม  

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดท่ี 3 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขท่ี COA No. 089/2562 

รหัสโครงการ 060/2562 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 

2562

ผลการศึกษา
คุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทยีบภาพรวมมลีกัษณะคลา้ยคลงึกัน โดยเป็น

เพศชาย ประมาณ 3 ใน 5 ภาวะโภชนาการของ

กลุ่มทดลองอยู่ในระดับผอม ร้อยละ 27.3 และ 

ระดบัอว้น ร้อยละ 15.1 สว่นกลุม่เปรยีบเทียบมภีาวะ

โภชนาการระดับอ้วน ร้อยละ 21.2 ซ่ึงนักเรียน 

ทั้งสองกลุ่มประมาณร้อยละ 45 มีการเจริญเติบโต 

ทีไ่มใ่ช่แบบสงูดสีมสว่น ดา้นผลการเรียนกลุม่ทดลอง

ร้อยละ 66.7 และกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 57.6  

มีผลการเรียนรวม 3.00 ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 60 

มเีงินมาโรงเรียนวันละ 50-100 บาท บิดาและมารดา

จบการศกึษาระดับมธัยมศึกษา ประกอบอาชีพรับจา้ง 

และครอบครัวปรุงอาหารรับประทานเอง การพักอาศัย

ในปัจจบัุนกลุม่ทดลองและกลุม่เปรียบเทยีบพกัอาศยั

อยู่กับทั้งบิดาและมารดา ร้อยละ 50 และ 66.7  

ตามลำาดับ

ความรอบรูด้า้นโภชนาการ พบว่ากลุม่ทดลอง

มีความรอบรู้ด้านโภชนาการโดยรวมและรายด้าน 

ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลโภชนาการ การเข้าใจ

ข้อมูลโภชนาการ การวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการ  

และการตัดสินใจบริโภคอาหารหลังทดลองแตกต่าง

จากก่อนทดลองอย่างมนียัสำาคัญทางสถิติ (p<0.001) 

โดยที่ความรอบรู้ด้านโภชนาการหลังการทดลอง 

ดีกว่าก่อนการทดลอง ในกลุ่มเปรียบเทียบนักเรียน 

มีความรอบรู้ด้านโภชนาการทั้งโดยรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง (p=0.088-0.481)  

ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทียบพบว่า กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลง

ความรอบรู้ด้านโภชนาการท้ังโดยรวมและรายด้าน

มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p≤0.003) (Table 1)

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่ากลุ่มทดลอง

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการทดลองแตกต่าง

จากก่อนทดลองอย่างมนียัสำาคัญทางสถิติ (p=0.001) 

โดยท่ีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการทดลองดีกว่า

ก่อนการทดลอง ในกลุ่มเปรียบเทียบนักเรียนมีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง 

(p=0.960) เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบพบว่า กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p=0.002) (Table 1)
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Table 1 Comparison of average scores of nutrition literacy and eating behavior between 

experimental (n=33) and comparison groups (n=33) before and after the experiment

Nutrition literacy and 

eating behavior

Mean (SD) 95% CI (Exp-Comp) 
pb

Experimental Comparison (LL – UL)

Overall nutrition literacy
Before  8.79 (2.76)  9.85 (3.28) (-2.55-0.43)  0.160
After 14.91 (4.13)  9.45 (3.14) (3.65-7.26) <0.001
After-Before  6.12 (4.18) -0.39 (3.17) (4.69-8.34) <0.001
95% CI (After-Before) (4.64-7.60) (-1.52-0.73)
pa <0.001 0.481

Access to nutritional information
Before 3.58 (1.32)  3.73 (1.68) (-0.90-0.59) 0.547
After 4.73 (1.21)  3.27 (1.96) (0.66-2.25) 0.001
After-Before 1.15 (1.18) -0.46 (1.48) (0.95-2.26) <0.001
95% CI (After-Before) (0.74-1.57) (-0.98-0.07)
pa <0.001 0.160

Understanding of nutritional information
Before 2.30 (1.26) 2.30 (1.10) (-0.58-0.58)  0.929
After 3.97 (1.61) 2.39 (1.35)  (0.85-2.31) <0.001
After-Before 1.67 (2.01) 0.09 (1.76)  (0.65-2.50)  0.001
95% CI (After-Before) (0.95-2.38) (-0.53-0.71)
pa <0.001 0.373

Analyzing nutritional information
Before 1.30 (0.88) 1.18 (1.01) (-0.35-0.59)  0.410
After 2.91 (1.44) 1.67 (1.19) (0.59-1.90) <0.001
After-Before 1.61 (1.71) 0.49 (1.70) (0.28-1.96)  0.003
95% CI (After-Before) (1.00-2.21) (-0.12-1.09)
pa <0.001 0.244

Dietary decisions
Before 1.61 (1.20) 2.64 (1.52) (-1.70--0.36)  0.003
After 3.30 (1.31) 2.12 (1.05) (0.60-1.77)  0.005
After-Before 1.69 (1.74) -0.52 (1.72) (1.36-3.06) <0.001
95% CI (After-Before) (1.08-2.31) (-1.12-0.09)
pa <0.001 0.088

Eating behavior
Before 19.55 (3.15) 20.27 (3.70) (-2.42-0.97) 0.393
After 22.94 (4.02) 20.24 (3.30) (0.89-4.51) 0.004
After-Before 3.39 (5.12) -0.03 (3.46) (1.27-5.57) 0.002
95% CI (After-Before) (1.58-5.21) (-1.26-1.20)
pa 0.001 0.960

a Paired t-test; b Independent 2 sample t-test; LL = Lower Limit; UL=Upper Limit
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การเปล่ียนแปลงความรอบรู้ดานโภชนาการ

และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเม่ือควบคุม

คุณลักษณะส่วนบุคคล หลังจากควบคุมคุณลักษณะ

ดังนี้ เพศ ผลการเรียน จำานวนเงินที่นำามาโรงเรียน

ต่อวัน การพักอาศัยในปัจจุบัน และแหล่งที่มาของ

อาหารในครอบครวัพบวา่ ความรอบรูด้้านโภชนาการ

และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001 และ 0.003 

ตามลำาดับ) (Table 2)

Table 2 A comparison of improvement in nutrition literacy and eating behavior between the 

experimental and comparison groups, after controlling for sex, grade point average, 

daily allowance, place of residence, and source of family foods

Variables

Improvement in nutrition literacy scores Improvement in eating behavior scores

b se(b) bstd

95% CI of B
p b se(b) bstd

95% CI of B
p

(LB-UB) (LB-UB)

Constant

Groupa

Sexb

Grade point average

Daily allowance

Place of residencec

Source of family foodsd

-0.44

 6.35

-1.07

-0.45

0.01

0.50

1.53

3.32

1.01

1.10

0.89

0.02

1.06

1.21

0.65

-0.11

-0.05

0.07

0.05

0.13

(-7.08-6.21)

(4.32-8.38)

(-3.28-1.13)

(-2.24-1.35)

(-0.03-0.06)

(-1.62-2.63)

(-0.90-3.95)

 0.896

<0.001

 0.334

0.619

0.550

0.637

0.212

 2.46

 3.62

-0.93

-1.35

0.02

-0.73

0.64

3.85

1.18

1.28

1.04

0.03

1.23

1.40

0.40

-0.10

-0.17

0.10

-0.08

0.06

4.93

(1.26-5.97)

(-3.50-1.63)

(-3.43-0.73)

(-0.03-0.07)

(-3.20-1.73)

(-2.18-3.45)

0.524

0.003

0.468

0.199

0.461

0.553

0.652

(a1 = experimental group, 0 = comparison group); (b1 = Female, 0 = Male); (c1 = Live with 

both parents, 0 = Not live with both parents); (d1 = Cook by myself, 0 =  Not cook by 

myself); b = Unstandardized regression coefficients; bstd = Standardized regression coefficients; 

LB = Lower Bound; UB = Upper Bound

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านโภชนาการ

และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เมื่อพิจารณา 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านโภชนาการ 

และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากก่อน

การทดลองพบว่า ความรอบรู้ด้านโภชนาการท่ีเพ่ิมข้ึน

มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ข้ึน 

(r=0.216, p=0.034) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งคู่ในกลุ่มทดลอง  

ถึงแม้ว่าความรอบรู้ด้านโภชนาการท่ีเพิ่มข้ึนจะมี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ที่เพิ่มข้ึนก็ตามแต่ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ (r=0.146, 

p=0.416) สำาหรบักลุม่เปรียบเทยีบพบว่า ความรอบรู้

ด้านโภชนาการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การบริโภคอาหาร แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าความรอบรู้

ด้านโภชนาการเพ่ิมข้ึน แต่คะแนนพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่เปลี่ยนแปลงไปลดลง (r=-0.220, p=0.218) 

(Table 3)
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Table 3 Pearson correlation coefficient between change in nutrition literacy and eating  

behavior of combined, experimental and comparison groups

Group n Pearson correlation p

Two groups combined

Experimental

Comparison

66

33

33

 0.261

 0.146

-0.220

0.034

0.416

0.218

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโปรแกรม 

ส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการ ทำาให้นักเรียนมีการ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านโภชนาการดีข้ึน 

โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้

ด้านโภชนาการเพิ่มขึ้นจากก่อนทดลองเกือบ 2 เท่า 

และมคีะแนนเฉลีย่เปลีย่นแปลงเพิม่ข้ึนมากกว่ากลุม่

เปรียบเทียบเมื่อควบคุมคุณลักษณะส่วนบุคคลแล้ว

ทัง้นีเ้นือ่งจากนกัเรียนกลุม่ทดลองได้มสีว่นร่วมในการ

ทำากิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการเข้าถึง 

การทำาความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมลูดา้นโภชนาการ 

และส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเลือกบริโภค

อาหาร โดยนักเรียนได้ลงมือกระทำากิจกรรมด้วย

ตนเอง สอดคล้องตามหลักการออกแบบการเรียนรู้

เชิงรุกเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของมูลนิธิ

เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ท่ีเน้นบทบาทของผู้เรียน 

ให้มสีว่นรว่มในกิจกรรม และลงมอืกระทำาดว้ยตนเอง 

ซ่ึงจะทำาให้ผู้เรียนมีความต่ืนตัวและกระตือรือร้นส่งผล

ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ17 นอกจากนี้

ในช่วงเวลาที่จัดการเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่มี 

ความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรม 

โดยเฉพาะการเลน่เกม การตัง้คำาถาม การมสีว่นร่วม

แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีผู้วิจัยนำาเสนอ จึงทำาให้

นกัเรียนมกีารพฒันาทกัษะความรอบรูด้้านโภชนาการ

ในแตล่ะองค์ประกอบไดใ้นระดบัท่ีดีข้ึนสอดคลอ้งกับ

การศึกษาการเพิ่มความรอบรู้ด้านโภชนาการและ 

การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในวัยรุ่น

ประเทศอิสราเอลพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ด้าน

โภชนาการภายหลังการทดลองเพิ่มข้ึนอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ18 เช่นเดียวกับการศกึษาของดวงกมล 

เจียมเงิน19 ท่ีศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา

เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะด้านโภชนาการของ

นักเรียนมัธยมศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย

ความฉลาดทางสุขภาวะด้านโภชนาการตามหลัก

โภชนบัญญัติและธงโภชนาการสูงกว่าก่อนทดลอง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า 

ความรอบรูด้า้นโภชนาการของกลุม่ทดลองจะเพิม่ข้ึน 

แต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่ายังคงอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

โภชนาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนไม่มาก ทั้งนี้

เนื่องจากระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ค่อนข้างสั้น

และจำากัด นักเรียนจึงมีเวลาในการฝึกฝนทักษะให้

เช่ียวชาญไม่มากนัก ประกอบโปรแกรมน้ีขาดการมี

ส่วนร่วมในการออกแบบจากครูและนักเรียน อาจทำาให้

ขาดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ กิจกรรมบางส่วน

อาจยังไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียน

สำาหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพบว่า

นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากก่อน
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การทดลองและมีคะแนนเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน

มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบเมื่อควบคุมคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคลแล้ว โดยกลุ่มทดลองมีการบริโภคผัก  

การคำานวณพลงังานอาหาร และอา่นฉลากโภชนาการ

เพิ่มข้ึน และมีการบริโภคขนมกรุบกรอบ อาหาร 

ไขมันสูงลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ Stark & 

Stekler18 ทีศ่กึษาการเพิม่ความรอบรูด้้านโภชนาการ

และส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในวัยรุ่น

อิสราเอลพบว่า กลุ่มทดลองมีความรอบรู้ด้านโภชนาการ

ดีข้ึน มีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ การใช้

ฉลากอาหารและการเลอืกบรโิภคอาหารโดยรวมดข้ึีน 

เช่นเดียวกับการศึกษาการสร้างเสริมความแตกฉานด้าน

สุขภาพเร่ืองฉลากโภชนาการในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ของอรทัย ใจบุญ12 ที่พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี

ความแตกฉานด้านการใช้ฉลากโภชนาการและมี

พฤติกรรมการใช้ฉลากโภชนาการภายหลงัการทดลอง

ดีขึ้นกว่ากอ่นทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากการท่ีนักเรียน

มีความรอบรู้ด้านโภชนาการที่ดีข้ึนจึงมีพฤติกรรม 

การบริโภคดีข้ึนด้วย ซ่ึงในการศึกษาน้ีพบความสัมพันธ์

ระหว่างความรอบรู้ด้านโภชนาการและพฤติกรรม

การบริโภค โดยพบว่าความรอบรู้ด้านโภชนาการท่ี

เพ่ิมข้ึนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ที่ดีขึ้น7, 8 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคะแนนพฤติกรรม 

โดยรวมจะเพิ่มข้ึนแต่ยังคงอยู่ในระดับท่ีต่ำา โดย

พฤติกรรมการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ การบริโภค

น้ำาหวานหรอืขนมหวาน และผลไมม้กีารเปลีย่นแปลง

น้อยมาก ซ่ึงการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นั้น 

มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น รูปแบบ 

การเลี้ยงดู พฤติกรรมการบริโภคอาหารของพ่อแม่ 

เพื่อน สภาพแวดล้อมที่บ้านและสื่อ ซ่ึงมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก20 ดังนั้น  

ความรอบรู้ด้านโภชนาการเพียงอย่างเดียวจึงอาจไม่

สามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบริโภคไดม้ากนกั 

อีกทั้งโปรแกรมนี้ดำาเนินการเพียงระยะเวลาสั้นๆ 

ทำาให้ขาดความยั่งยืนและต่อเนื่องของกิจกรรม

ข้อจำากัดการวิจัย
การศึกษาคร้ังน้ีขาดการมีส่วนร่วมในการออกแบบ

โปรแกรมจากผู้ที่มีส่วนมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ครู  

ผู้ปกครอง และนักเรียน นอกจากน้ี ระยะเวลาในการ

ศกึษาค่อนข้างสัน้อาจทำาให้ไมเ่ห็นถึงความย่ังยืนของ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมส่งเสริม 

ความรอบรูด้า้นโภชนาการทำาให้นกัเรยีนมคีวามรอบรู้

ด้านโภชนาการเพิ่มข้ึนและมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารดีข้ึน ซ่ึงความรอบรู้ด้านโภชนาการท่ีเพิ่มข้ึน 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีข้ึนด้วย 

ดงันัน้ โรงเรียนควรประยุกตใ์ช้โปรแกรมการสง่เสรมิ

ความรอบรู้ด้านโภชนาการสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตร

การเรียนปกติของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ

รอบรู้ด้านโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคท่ีดี

อย่างย่ังยืน การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาค่อนข้างจำากัด 

การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการติดตามผลเพื่อให้ 

เห็นถึงความย่ังยืนของการเปลี่ยนแปลงความรอบรู้

และพฤติกรรมที่ชัดเจน

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อำานวยการโรงเรียน 

คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 

รวมทั้งผู้เก่ียวข้องในการอนุเคราะห์การวิจัย และ 

ผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำาให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำาเร็จ

ลุล่วงด้วยดี
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ธิดารัตน์ สิงห์ทอง 1, คัติยา อีวาโนวิช 2, ฉวีวรรณ บุญสุยา 2

บทคัดย่อ
การวิจยัก่ึงทดลองนีม้วัีตถุประสงคเ์พือ่ประเมนิ

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการ

ต่อความรอบรู้ ด้านโภชนาการและพฤติกรรม 

การบริโภคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนมัธยมสหศึกษา 2 

แห่งในจงัหวัดทีท่ำาการศกึษาทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเปน็กลุม่

ทดลองและเปรียบเทยีบ กลุม่ละ 33 คน กลุม่ทดลอง

ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการ

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ประกอบด้วย การเข้าถึง  

การทำาความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการ 

และการตัดสินใจบริโภคอาหาร โดยวิธีการเรียนรู้ 

เชิงรุก ได้แก่ การบรรยาย เล่นเกม ตอบคำาถาม  

และระดมสมอง กลุ่มเปรียบเทียบได้รับความรู้ด้าน

โภชนาการจากหลักสูตรปกติของโรงเรียน เก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยแบบสอบถามความรอบรู้ด้านโภชนาการ

และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ประเมินภาวะ

โภชนาการด้วยการชั่งน้ำาหนัก วัดส่วนสูง วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติ Paired t-test, Independent 2 

sample t-test, Pearson correlation และ Multiple 

linear regression ท่ีระดับนัยสำาคัญ 0.05 ผลการศึกษา

พบว่า กลุ่มทดลองมีความรอบรู้ด้านโภชนาการและ

พฤติกรรมการบริโภคเพ่ิมข้ึนมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001 และ 0.001 

ตามลำาดับ) เมื่อควบคุม เพศ ผลการเรียน เงินที่ 

นำามาโรงเรียน การพักอาศัยในปัจจุบัน และแหล่งท่ีมา

ของอาหารของครอบครัวพบว่า กลุ่มทดลองมีการ

เปลี่ยนแปลงความรอบรู้และพฤติกรรมการบริโภค

มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p<0.001 และ 0.003 ตามลำาดับ) ความรอบรู้ด้าน

โภชนาการที่เพิ่มข้ึนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญ

กับพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีข้ึน เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้

ด้านโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคในนักเรียน 

โรงเรียนควรประยุกต์ใช้โปรแกรมความรอบรู้ด้าน

โภชนาการในหลักสูตรปกติ

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้าน

โภชนาการ, ความรอบรู้ด้านโภชนาการ, 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, นักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
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