ง

ความรู การปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ
และภาวะโภชนาการของเด็กชวงชั้นที่ 2
ผูเขียน
นางนันทกา ปนมณี
ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตรศึกษา)
คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
รองศาสตราจารยละออ ตันติศิรินทร ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารยประหยัด สายวิเชียร กรรมการ

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความรู การปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ
และภาวะโภชนาการและ ความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการกับการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9
ประการของเด็กชวงชั้นที่ 2 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 5 จํานวน 67 คน
โรงเรียนบานสันคะยอม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม สุมตัวอยางแบบเจาะจง รวบรวมขอมูลโดย
ใช แ บบวั ด ความรู แ ละแบบสอบถามการปฏิ บั ติ ต ามโภชนบั ญ ญั ติ 9 ประการ ประเมิ น ภาวะ
โภชนาการโดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แลวนําไปเปรียบเทียบกับกราฟแสดงเกณฑ วิเคราะห
ข อ มูล ด ว ยการหาค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน หาความสั ม พั น ธ โ ดยใช ค า
สหสัมพันธ แครมเมอรวี
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ อยูในระดับดี
รอยละ 97.01 สวนการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ อยูในระดับดีโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.40
กลุมตัวอยางมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ รอยละ 67.2 สวนความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการ
กับการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการโดยรวมไมมีความสัมพันธกนั

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

จ

Practice Knowledge on Food-Based Dietary Guidelines
for Thai and Nutritional Status of Level 2 Children
Author
Mrs. Nantaka Pinmanee
Degree
Master of Science ( Nutrition Education )
Independent Study Advisory Committee
Assoc. Prof. La-aw Tuntisirintra
Chairperson
Assoc. Prof. Prayad Saiwichian
Member

Independent Study Title

ABSTRACT
The purposes of this study were to invest about knowledge and practice on Food-Based
Dietary Guidelines for Thai (FBDG) and nutritional status of level 2 children, and the correlation
between nutritional status and practice on FBDG. The target group was Prathom 4 – 5 students,
Sun Ka Yom School, Mae Rim District, Chiang Mai Province. The samples were purposive
random of 67 students. Knowledge test and practice data were collected by questionnaire which
concerned in FBDG. Nutritional status of target group was evaluated by weight for high and
compared with standard curve of child growth rate. The data were analyzed by using percentage,
means, standard deviation, and Cramer’s V correlation.
The result showed that the sample knowledge on FBDG was at good level (97.01%) and
presented well average on practicing (2.40). Most of the samples had normal nutritional status
(67.2%). However, there was not significant correlation between nutritional status and practice on
FBDG.
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