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บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะของครอบครัวกับ
ภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร กลุมตัวอยางจ ํานวน 309 คน นักเรียนชาย 153  
คน และนักเรียนหญิง 156 คน อายุระหวาง 6 – 12 ป โดยการบันทึกน้ํ าหนักและสวนสูงของ        
นักเรียน สวนลักษณะของครอบครัวเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูปกครอง การวิเคราะหขอมูล
โดยการหาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธดวย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันและแครมเมอรวี การประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน
โดยการเปรียบเทียบ คาน้ํ าหนักตอสวนสูงกับเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง                
สาธารณสุข ป 2542

ผลการศึกษา พบวา รอยละ 72.82 ของนักเรียนมีภาวะโภชนาการปกติ และรอยละ  13.59  
มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑและต่ํ ากวาเกณฑมาตรฐานดังกลาว ในดานความสัมพันธระหวาง  
ลักษณะของครอบครัวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน พบวา สมาชิกในครอบครัว จํ านวนสมาชิก
ที่อยูบานเดียวกนั อาชีพ ระดับการศึกษา รายได การจัดอาหารสํ าหรับบุตรหลาน และนิสัยการกิน 
และการปฏิบัติตัวของผูปกครองไมมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของนักเรียน เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา การใชผงชูรสปรุงอาหารในครอบครัวและการด่ืมน้ํ าเตาหู มีความสัมพันธกับ        
ภาวะโภชนาการของนักเรียนท่ี  p = .02  และ .01 ตามล ําดับ
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ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the relationship between family  
characteristics  and  student  nutritional  status  in  Anuban  Phrae School.  The weight and height 
of 309  primary  school  children, 153 males  and  156  females,  aged between six to  twelve were 
recorded. The data of family characteristics were obtained from parents by using questionnaires.  
The data were analyzed by using frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and 
Pearson Product Correlation Coefficient and Cramer’ V.  The students nutritional status was 
evaluated by comparing it with the standard criteria of weight for height index set by Health 
Department, Ministry of Public Health version 1999.

The results showed that 72.82 percent of students had normal nutritional status and 
13.59 percent were over and under the nutritional status standard criteria. Moreover, family 
characteristics namely family members, the number of family members living in the same quarter, 
their careers, education levels, income, food preparation for children, and meal consuming habit 
and practice, had no relationship with students, nutritional status. However, it was found that the 
students’ nutritional status were related to the use of MSG in cooking with in a family (p = .02)
and the consumption of soybean milk  (p = .01).
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