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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของ       
นักเรียนอาขา กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -5 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  
จํานวน 69 คน เปนนักเรียนชาย 37 คน และเปนนักเรียนหญิง 32 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล มีคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เทากับ 0.79 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธโดยใช
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบแครมเมอรวี 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญกินอาหารหลัก 3 มื้อ พอแมเปนผูรับผิดชอบ      
เร่ืองอาหารในครอบครัว ขณะที่มื้อกลางวันกินที่โรงเรียน อาหารมื้อหลัก คือ ขาวสวยและกับขาว 
เครื่องปรุงรสที่ใช คือ เกลือ น้ํามันพืช และผงชูรส กลุมตัวอยางกินอาหารครบ 5 หมู ดื่มน้ําผสม
ไอโอดีน และใชน้ําประปาภูเขา แหลงที่มาของอาหาร ผัก ผลไม ไดมาจากการปลูก รวมทั้งหาจาก
ธรรมชาติ และเลี้ยงไกไว เปนอาหาร  กลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ           
ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารโดยรวมไมมีความสัมพันธกัน 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this study were to study the nutritional status and food consumption of 

Akha students. The samples consisted of 69 children in grade 4-5, who were studying in the 
second semester of academic year, 2005. They composed of 37 males and 32 females. Data 
collected by using questionnaire. The reliability of the instrument was .79, tested by Cronbach 's 
Alpha Coefficient method. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and the correlation between variables  using Cramer 's V. 

The study revealed that most of samples took 3 meals daily and food of family were 
prepared by parent while lunch meal at the school. Main meals were plain rice and food receipt. 
Seasonings were salt, vegetable oil and monosodium glutamate (MSG). Their meal consisted of 
five food groups, drink water mixed with iodine and running water from the mountains.           
The source of their vegetables and fruits were from home garden and from natural. They raised 
chicken for food material. Most of the samples had normal nutritional status. There was no 
correlation between nutritional status and food consumption.  
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