
บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาเรื่องปจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทาสุด  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ผูศึกษาไดทําการคนควารวบรวมเอกสา ตํารา
บทความและรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยสามารถสรุปประเด็นตามลําดับตอไปนี้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว  
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางครอบครัว 

2.3  โภชนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 

2.3.1  การเจริญเติบโตของเด็กวัยกอนเรียน 

2.3.2  ความตองการสารอาหารและความตองการพลังงานของเด็กวัยกอนเรียน 

2.3.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารของเด็ก 
2.4  การประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวัยกอนเรียน 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว  
 ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญที่สุด  และเปนหนวยของสังคมที่มีความสัมพันธ

และความรวมมืออยางใกลชิด  เปนสถาบันที่มีความคงทนที่สุด และยังไมเคยปรากฏวา สังคม
มนุษยใดไมมีสถาบันครอบครัวปรากฏอยูเพราะมนุษยทุกคนตองอยูในสถาบันนี้ เนื่องจากเปน
สังคมแรกตองเผชิญตั้งแตแรกเกิดจนเติบโต  โดยครอบครัวจะใหตําแหนง ช่ือ สกุล ซ่ึงเปนเครื่อง
บอกสถานภาพและบทบาทในสังคมมีสวนรวมดวยตลอดจนกําหนดสิทธิและหนาที่ที่สมาชิกตอกนั
และตอสังคม   จะเห็นไดวาสังคมครอบครัวเปนจุดที่ชวยยึดโยงชีวิตใหมีเสถียรภาพ ใหมีคุณภาพ
มากที่สุดภายใตความรัก ความอบอุน ความเขาใจและความเอื้ออาทร (สุพัตรา  สุภาพ, 2541)  

 คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) ไดใหนิยามวา ครอบครัว
เปน  “ กลุมบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจในการดําเนินชีวิตรวมกัน รวมทั้งการ
พึ่งพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกันทางกฎหมาย หรือทางสายโลหิต” 
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เบอรเกสและลอคเค (Burgess&Locke,1971) ครอบครัวมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี ้
 1.  ครอบครัวประกอบดวยบุคคลที่มารวมกัน  โดยการสมรสหรือความผูกพันทาง

สายโลหิต  หรือการมีบุตรบุญธรรม การสมรสแสดงถึงความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา สวน
ความผูกพันทางสายโลหิต คือ ความสัมพันธระหวางพอแมและลูก รวมทั้งบุตรบุญธรรมดวย 

 2.  สมาชิกของครอบครัวเหลานี้อยูรวมกันภายในครัวเรือนเดียวกัน หรือบางครั้งก็
แยกกันไปอยูตางหาก  สมัยโบราณ ครัวเรือนหนึ่งจะมีสมาชิก 3-4-5 ช่ัวอายุคน ปจจุบันครัวเรือน
(โดยเฉพาะประเทศพัฒนา) จะมีขนาดเล็ก ประกอบดวยสามีภรรยาและลูกหนึ่งหรือสองสามคนขึ้น
ไป หรือไมมีเลย 

 3.  ครอบครัวเปนหนวยของการติดตอโตตอบระหวางบุคคล  เชน สามีภรรยา พอแม  ลูก  
พี่  นอง โดยสังคมแตละแหงจะกําหนดบทบาทของแตละครอบครัวไวขึ้นอยูกับประเพณีของแต     
ละแหง หมายความวา ไมใชเพียงตางคนตางกิน  ตางคนตางอยู  แตตางคนตางมีปฏิกิริยาเชิงสัมพนัธ
ตอกัน  เชน  รักกันเอาใจใสกัน  ส่ังสอนกัน  จิตใจผูกพันกัน  เปนตน 

 4.  ครอบครัวถายทอดรักษาวัฒนธรรม สมาชิกจะถายทอดและรับแบบของความ
ประพฤติในการปฏิบัติตอกัน  เชน  ระหวางสามีภรรยา และลูก และเมื่อผสมผสานกับวัฒนธรรม             
ที่นอกเหนือไปจากครอบครัวก็จะไดแบบของความประพฤติที่สมาชิกปฏิบัติตอกันและตอผูอ่ืน 

 สรุปจากคํานิยามไดวา ครอบครัวประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ
ทางเพศดวยการเปนสามี ภรรยา โดยมีบุตรหรือไมมีก็ได รวมทั้งการอาศัยรวมกับคนอื่นที่ไมมี
ความสัมพันธฉันญาติ  โดยมีความเอื้ออาทรพึ่งพิงซึ่งกันและกัน มีการถายทอดวัฒนธรรม 
ติดตอส่ือสารตอบโตกัน 

 
บทบาทและหนาท่ีของครอบครัว  ครอบครัวมีบทบาทและหนาที่พึงปฏิบัติใหเกิดประโยชนแก
สมาชิกในครอบครัวใหสามารถอยูในสังคมไดดวยดี จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ (2545) ไดกลาววา 
ครอบครัวมีหนาที่สําคัญ  ดังนี้ 
 1.  สรางสมาชิกใหมแทนสมาชิกเกา  
 ครอบครัวจะทําหนาที่เปนหลักประกันวาสังคมจะมีสมาชิกใหมแทนสมาชิกเกาที่ตายไป 
ทําใหเผาพันธุของมนุษยไมสูญหายไป  ถาปราศจากสมาชิกใหมแลวสังคมนั้นๆจะคอยๆ สลายตัว
ไป สมาชิกใหมที่มาแทนที่จะตองสมดุลกับทรัพยากรของสังคมหากมีสมาชิกใหมเกินไปอาจทําให
มีปญหาตางๆ เชน การวางงาน  ความยากจน  อาชญากรรม ปญหาเรื่องที่อยูอาศัยและอาหารการกิน   
ถาหากสมาชิกนอยเกินไปก็ทําใหเกิดการขาดแคลนกําลังคนเพื่อพัฒนาประเทศชาติ 
 



 7 
 

 2.  หนาที่เล้ียงดูผูเยาว 
 ครอบครัวมีหนาที่เล้ียงดูเด็กใหเจริญเติบโตเปนสมาชิกที่สมบูรณและมีคุณภาพของ
สังคมดวยการใหอาหารและสิ่ งที่จํ า เปนตางๆ  จนเติบโตและแข็งแรงพอที่จะเผชิญกับ
สภาพแวดลอมตางๆ  ได รวมทั้งการใหการศึกษาเพื่อใหมีสมรรถภาพในการงานอาชีพ สามารถ
เล้ียงดูตนเองและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 3.  หนาที่อบรมสั่งสอนระเบียบของสังคม 
 ครอบครัวทําหนาที่เปนแหลงอบรมปลูกฝงระเบียบสังคมแกสมาชิกใหมเปนหนาที่ที่
สําคัญของครอบครัวที่จะตองอบรมปลูกฝงนิสัยและความรูตางๆ ในการดํารงชีวิตใหแกเด็กๆ 

เพื่อใหเด็กรูจักคานิยมปทัสถาน  วัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ จะทําใหสามารถปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมในสังคมการอบรมนั้นกระทําไดทั้งตรงและทางออมตั้งแตเล็กจนโต 
 4.  ทําหนาที่ใหความรักความอบอุน  
 บุคคลจะไดรับความรักและความอบอุนจากครอบครัวเปนสําคัญความใกลชิดและการ
ดูแลเอาใจใสระหวางสมาชิก ตลอดใหกําลังใจตอกัน 

 5.  หนาที่ควบคุมความสัมพันธทางเพศ  
 ครอบครัวเปนสถาบันหลักของสังคมที่ชวยควบคุมและตอบสนองความพึงพอใจ           
ทางเพศ  การอยูเปนครอบครัวก็เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธทางเพศของสมาชิกใหดําเนินไปอยาง
มีระเบียบกฎเกณฑ  ดวยการกําหนดประเพณีหรือกฎหมายเกี่ยวกับการมีความสัมพันธทางเพศ
ระหวางชายหญิงใหเปนไปในทิศทางที่ดี สังคมยอมรับ 

 6.  ทําหนาที่ทางเศรษฐกิจ 

 ครอบครัวเปนทั้งหนวยผลิตและหนวยบริโภคโดยเฉพาะในสังคมแบบสมัยกอน 
แรงงานในทางการเกษตรมักไดจากคนภายในครอบครัวที่รวมกันผลิตในที่ดินของครอบครัว                
แตในสังคมสมัยใหมครอบครัวเปนหนวยบริโภคมากกวาหนวยผลิต 

 7.  หนาที่กําหนดสถานภาพของบุคคล  
 ครอบครัวมีหนาที่ทําใหรูวาสมาชิกที่ เกิดใหมเปนเพศใด  เกิดลําดับที่ เทาไรใน
ครอบครัว แลวทําใหเด็กไดรับสถานภาพทางสังคมตามสถานภาพของพอแม  เชน  คนไทย  คนจีน 
คนจน  คนรวย  คนเมือง  หรือคนชนบท  เปนตน 

 บทบาทและหนาที่ของครอบครัวมีอิทธิพลตอสังคมอยางมาก ทั้งบทบาทหนาที่ตาม
ธรรมชาติ คือ การใหกําเนิดบุตร ซ่ึงเปนการเพิ่มสมาชิกใหกับสังคม และหนาที่ตามธรรมเนียม
ประเพณี คือ การคุมครองปกปองสมาชิก การเปนแบบอยางที่ดีแกสมาชิก และการอบรมเลี้ยงดู            
ส่ังสอนใหสมาชิกอยูรวมในสังคมได  ทั้งยังเปนแหลงที่จะใหความรักความอบอุน ความมั่นคงแก
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สมาชิกในครอบครัว การที่ครอบครัวจะทําหนาที่ไดดีเพียงใดขึ้นอยูกับบรรยากาศของการอบรม
เล้ียงดูที่แตละครอบครัวสรางขึ้น 
 
รูปแบบโครงสรางของครอบครัว  
 ครอบครัวเปนเรื่องของการอยูรวมกัน และรูปแบบโครงสราง ลักษณะการอยูรวมกันของ
ครอบครัวมีหลายรูปแบบแตกตางกันไป มี  3  รูปแบบ คือ (ตรีนุช ธงชัย, 2540) 
 1.  ครอบครัวเชิงเดี่ยว 

 2.  ครอบครัวขยาย 

 3.  ครอบครัวที่มีการจัดโครงสรางใหม 
 1.  ครอบครัวเชิงเดี่ยว (Nuclear family) มีรูปแบบที่สําคัญ  2 รูปแบบ  คือ  
 1.1  ครอบครัวเดี่ยวทางชีวภาพ เปนครอบครัวที่อยูรวมครัวเรือนเดียวกันมีสัมพันธทาง
สายเลือดเดียวกันระหวาง บิดา มารดา และบุตร แตลักษณะของครอบครัวเดี่ยวทางชีวภาพ บิดา 
มารดา  อาจจะอยูรวมกันหรือไมอยูรวมกันก็ได  เชน  มีการหยาราง  หรือแตงงาน หรือไปอยูกินกับ
คูครองคนใหม  หรือการเสียชีวิตของฝายใดฝายหนึ่ง  ก็อาจเรียกครอบครัวนี้วาเปนครอบครัวเดี่ยว
ทางชีวภาพที่มีการปรับโครงสรางครอบครัวใหม 
 1.2  ครอบครัวเดี่ยวทางสังคม เปนครอบครัวที่คนสองคนมีความสัมพันธรวมกันโดยการ
สมรสหรืออยูกินรวมกันเฉยๆ ไมวาจะมีบุตรหรือไมก็ตาม หรือบุตรยายออกไปจากบานเหลือแต
บิดามารดา 2 คน  มักจะพบในครอบครัวตะวันตกสมัยใหม 
 2.  ครอบครัวขยาย (Extended family) สวนมากเปนลักษณะครอบครัวในสังคม
ตะวันออก ลักษณะครอบครัว  คือ  กลุมญาติพี่นองจะอยูรวมกันใกลชิด แมมีครอบครัวแลวก็ยังอยู
รวมกัน แบงเปน 3  รูปแบบ 

 2.1  ครอบครัวขยายตามปกติ คือ ครอบครัวที่มีคนสามรุนอยูรวมกัน ไดแก ปู  ยา ตา ยาย 
บิดา มารดา และบุตร บางครั้งครอบครัวขยายลักษณะนี้ไมจําเปนตองมีขนาดใหญ  โดยอาจจะเปน
ครอบครัวขนาดเล็กที่มีเพียงยายกับหลานอาศัยอยูรวมกันก็ได 
 2.2  ครอบครัวขยายที่นับรวมญาติพี่นองอื่นๆ  ดวย คือ  ครอบครัวที่มีสมาชิกจํานวน
มากกวาครอบครัวแบบคนสามรุน เพราะนอกจากจะมีสมาชิกสามรุนหรือมากกวาที่มีความสัมพันธ
โดยตรงตอกันแลว อาจจะมีญาติพี่นองที่อาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกันและถือวาเปนสมาชิกของ
ครอบครัวนั้นดวย 
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 2.3  ครอบครัวขยายแบบชนเผาดั้งเดิม คือ ครอบครัวที่มีรากฐานอยูบนความสัมพันธทาง
สังคมมากกวาชีวภาพ  การเลี้ยงดูเด็กอาจจะเปนความรับผิดชอบของคนหลายคนนองสาวของ
มารดาผูใหกําเนิดอาจจะถูกเรียกวามารดาไดดวยก็ได  ครอบครัวแบบนี้มักจะไมทอดทิ้งเด็กกําพรา 
เพราะมีผูที่จะทําหนาที่แทนบิดามารดาที่แทจริงของเด็กจํานวนมาก 
 3.  ครอบครัวที่มีการจัดโครงสรางใหม(Reorganized family) รูปแบบครอบครัวใน
ลักษณะนี้อาจมาจากการสมรสใหม  หรือใชชีวิตรวมกันหลังจากที่สามีภรรยาคูนั้นเคยมี
ความสัมพันธกับผูอ่ืนมาแลว  ถามีการสมรสใหมหลายๆครั้ง หรือถาการสมรสใหมเกิดขึ้นใน
ครอบครัวขยาย  ความสัมพันธในครอบครัวยิ่งทวีความซับซอนเพิ่มขึ้น ในบางครั้งจะรวมถึง
ครอบครัวที่มีเพศเดียวกันอาศัยอยูรวมกัน  และ/หรือการอยูรวมกันในชุมชนเดียวกันในลักษณะ
ของกลุมครอบครัวเดี่ยวหลายๆ ครอบครัว หรือกลุมคนโสดที่อาศัยอยูรวมกันในลักษณะพึ่งพา
อาศัยกันตามสภาวการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 สภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอ
โครงสรางและหนาที่ของครอบครัว  จากโครงสรางของครอบครัวที่มีลักษณะเปนครอบครัวขยายที่
มีอยูรวมกันมากกวา 2 รุน ในครอบครัวกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ผูใหญที่ใชเวลาเกือบ
ตลอดชีวิตในการเลี้ยงดูบุตรก็เปลี่ยนไป  เวลาที่ใชในการเลี้ยงดูอบรมก็ลดนอยลง เนื่องจากบิดา
มารดามีภารกิจที่ตองทํางานนอกบานเปนสวนใหญ (ปยวร  กุมภิรัตน, 2546)  จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของสถาบันครอบครัวไทยทําใหเกิดความออนแอในครอบครัว การทําหนาที่ของ
ครอบครัวไมสมบูรณแบบ  เชน การไมมีเวลาในการเลี้ยงดูเอาใจใสในเรื่องการเลือกซื้ออาหารและ
โภชนาการ ทําใหมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก 

 สรุปไดวา  รูปแบบโครงสรางของครอบครัวมี  3 รูปแบบ ไดแก ครอบครัวเชิงเดี่ยว 
ครอบครัวขยายและครอบครัวที่มีการจัดโครงสรางใหม รูปแบบโครงสรางของครอบครัว
สังคมไทยในปจจุบัน สวนใหญเปนครอบครัวเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะเขตเมือง อาจเนื่องมาจากสภาพ
เศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไป บุคคลยายถ่ินฐานมาประกอบอาชีพในเขตเมืองหลวงมาก  
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางครอบครัว 
 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมตางๆของเด็ก (พิษณุ อุตตมะเวทิน, 2540)  ดังนี ้
 1.  ปจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัว ถาครอบครัวใดมีเศรษฐกิจที่มั่นคงครอบครัวจะมี
ความเปนอยูดี  แตถาชวงใดที่เศรษฐกิจในครอบครัวคลอนแคลนไมมั่นคง ความเปนอยูของ
ครอบครัวก็จะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีผลตอพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็ก เชน ถาครอบครัวใดมี
สภาพเศรษฐกิจภายในครอบครัวที่ไมดีจะสงผลกระทบตอสภาพความเปนอยูภายในครอบครัว         
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คนในครอบครัวจะมีสภาพความเปนอยูที่ไมดี คนในครอบครัว หมายถึง ภรรยา บุตร หลาน และผู
อาศัยในครอบครัว  ปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอพฤติกรรม มีดังนี้ 
 1.1  การประกอบอาชีพของผูนําครอบครัว ซ่ึงเปนรายไดหลักของครอบครัว  ถาผูนํา
ครอบครัวมีอาชีพที่ใหรายไดสูง  ก็สามารถซื้ออาหารที่มีประโยชนและมีคุณคาสูงไดดีกวา
ครอบครัวที่มีรายไดนอย 

 1.2  การศึกษาของผูนําครอบครัวจะมีผลตอการประกอบอาชีพ  ถาจบการศึกษาใน
ระดับสูงจะทําใหมีอาชีพที่ดี มีรายไดสูง สามารถซื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่ถูกตองใหกับ
สมาชิกภายในครอบครัว  
 1.3  รายไดของครอบครัว มีสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับการเลือกซื้ออาหารอยางมาก แตละ
ครอบครัวจะสามารถซื้ออาหารที่มีในทองตลาดมาบริโภคปริมาณใดและซื้ออาหารประเภทใดบาง
นั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับรายไดของครอบครัว ผูที่มีรายไดนอยจะมีอํานาจซื้อนอยกวาผูมีอํานาจซื้อ
มากกวา ปริมาณและคุณคาของอาหารที่บริโภคจึงขึ้นอยูกับรายไดของครอบครัว และมีผลตอการ
ไดรับสารอาหารของสมาชิกในครอบครัว แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาจ
ไมไดรับสารอาหารครบถวนและมีประโยชนตอรางกายก็ได เพราะนําเงินสวนใหญไปซื้อส่ิงของ
อ่ืนที่ไมใชอาหาร 
 2.  ปจจัยทางสังคมของครอบครัว  สภาพการณสังคมไทยในปจจุบันลักษณะครอบครัวมี
การเปลี่ยนแปลงไป  จากลักษณะครอบครัวขยายเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะครอบครัวเดี่ยว บิดา
มารดาตองทํางานนอกบาน  ขาดการดูแลเอาใจใสบุตรหลานของตนเอง ทําใหมีผลตอพฤติกรรม
ของบุตรหลานเปนอยางมาก โดยโครงสรางทางสังคมของครอบครัวที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม มี
ดังนี ้
 2.1  โครงสรางของครอบครัว  ปจจุบันโครงสรางของครอบครัวในสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวขยายกลายเปนครอบครัวเดี่ยว  เด็กในครอบครัวเดี่ยวอาจถูกนําไปให
ผูอ่ืนเลี้ยงเมื่อบิดามารดาไปทํางานนอกบาน  อาจมีผลกระทบตอการพัฒนาความสัมพันธภาพ
ระหวางบิดามารดา เด็กอาจจะขาดการดูแลในเรื่องอาหารและสุขภาพที่เหมาะสมกอใหเจ็บปวยได
งาย 

 2.2  ขนาดของครอบครัว   ซ่ึงครอบครัวใหญมีสมาชิกหลายคน มีคาใชจายในเรื่องอาหาร
สูงแตคิดเปนคาใชจายตอคนนอย การที่มีสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น  อาหารที่ไดรับประทานจะ
เปนอาหารที่มีราคาถูกมีผลกระทบไปถึงภาวะโภชนาการของสมาชิกในครอบครัวทุกคนโดยเฉพาะ
ในเด็กวัยกอนเรียน 
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 2.3  ปญหาการหยาราง การแยกกันอยูช่ัวคราว หรือการนอกใจคูสมรส  ทําใหไมสามารถ
เล้ียงดูเด็กไดเหมือนครอบครัวปกติ  
 2.4   การอบรมเลี้ยงดู การใหเวลากับเด็ก สังคมปจจุบันบิดามารดาอาจมีเวลาในการที่จะ
เล้ียงดูเด็กนอยลง  เนื่องจากตองไปทํางานนอกบานมากขึ้น มารดาที่ทํางานนอกบานขาดการดูแล
เอาใจใสเด็กเทาที่ควร เด็กอาจไดรับการดูแลในการรับประทานอาหารนอยกวามารดาที่ทํางาน
ภายในบาน 

 2.5  สัมพันธภาพภายในครอบครัว  เด็กที่อยูทามกลางครอบครัวที่มีความรัก ความเอื้อ
อาทร  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหเด็กไดรับการดูแลเอาใจใสจากสมาชิกภายในครอบครัวในการ
บริโภคอาหาร และเด็กมีพัฒนาการทั้งดานอารมณ จิตใจ สังคมไปในทางที่ดี มองโลกในแงดี 
สามารถปรับตัวเขากับสังคมไดงายกวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่ขัดแยง 
 3.  ปจจัยทางวัฒนธรรม เปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไดรับถายทอดมาจากบรรพบุรุษ   
มีผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลตลอดจนวิธีการเลี้ยงดู  มีอิทธิพลตอสุขภาพและ
พัฒนาการของเด็ก  รูปแบบการรับประทานอาหารของกลุมคนบางวัฒนธรรม อาจนําไปสูปญหา
สุขภาพและความเจ็บปวย ดังนี้   
 3.1  ขนบธรรมเนียมประเพณีในการบริโภค เชน ประเพณีของภาคเหนือ เมื่อมีงานพิธี
ทําบุญขึ้นบานใหม งานพิธีแตงงาน ชาวบานมักประกอบอาหาร เชน ลาบหมู ลาบวัว และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อมีงานพิธีแตงงาน ชาวบานที่มีฐานะดีมักใชเนื้อวัวประกอบอาหารเลี้ยง
แขกที่มารวมพิธี 
 3.2  ความเชื่อดานการบริโภคเปนสิ่งที่ไดรับการถายทอดมาทางวัฒนธรรม เปนความเชื่อ
ที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงแตกตางไปแตละทองถ่ิน ซ่ึงไมอาจมีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร แตมีอิทธิพลตอการตัดสินในการเลือกรับประทานอาหาร  (Sanjur, 1982)  ความเชื่อ
เกี่ยวกับอาหารและนมที่ไดรับการบอกเลาตอๆกันมา  เชน  มารดาที่ชอบบริโภคเนื้อสัตวเด็กจะมี
ภาวะโภชนาการบกพรองระดับ  3  นอยเพราะมารดาที่ชอบจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัวดวย 
จึงเห็นไดวาความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอาหารที่ไดรับการถายทอดติดตอกันมา ทําใหเกิดบริโภคนิสัยที่
ไมถูกตองและยึดปฏิบัติตอๆกันมาเปนผลสะทอนไปยังเด็กตอไปดวย รวมถึงการใหอาหารเสริมซึ่ง
เชื่อวามีผลดีตอการเจริญเติบโตของทารก เกิดผลทางออมคือทําใหทารกหลับไดเปนเวลานาน 
มารดาทํางานและพักผอนไดมากขึ้น (หฤทัย สุขเจริญโกศล, 2546) 

 3.3 บทบาทของผูปกครองในการจัดเตรียมอาหารใหกับเด็ก  พอแม  หรือผูปกครองของ
เด็กในวัยนี้ ควรมีความรูในเรื่องหลักโภชนาการและความตองการของเด็ก เพื่อที่จะสามารถจัดหา
อาหารใหเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพตามที่รางกายเด็กตองการ จะสามารถปองกัน แกไข และ
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ฟนฟูภาวะทุพโภชนาการสําหรับบุตรหลานของตนได (อําไพพรรณ ปญญาโรจน, 2542) พอแมควร
ใหความสําคัญกับอาหารหลัก  5 หมูที่เปนประโยชนสําหรับเด็ก เพื่อใชในการทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันได  เพราะภาวะโภชนาการที่ดีเปนรากฐานที่สําคัญสําหรับสุขภาพเด็ก  ผูปกครอง
ตองฝกใหเด็กบริโภคอาหารที่มีประโยชนและถูกสุขลักษณะ เชน อาหารที่สะอาดไมมีแมลงวัน
ตอมใสอาหารในภาชนะที่สะอาด บริโภคอาหารที่หุงตมจนสุก ลางมือกอนบริโภคอาหารทุกครั้ง
เพื่อปองกันโรคที่มากับอาหาร (พัชราภรณ  อารีย , 2547) ผูปกครองตองเปนตัวอยางที่ดีและฝกให
เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชนเพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารที่เพียงพอกับความตองการของ
รางกาย   ตลอดจนพัฒนาการตางๆของเด็ก ผูปกครองควรฝกใหเด็กสรางนิสัยในการรับประทาน 
(อบเชย วงศทอง, 2541) ดังนี้ 
 1.  จัดการที่มีคุณคาทางโภชนาการใหกับเด็ก 

 2.  ฝกใหเด็กไดรับประทานที่แปลกใหม โดยเริ่มใหคร้ังละนอยๆและไมควรบังคับเด็ก 

 3.  ฝกใหรับประทานอาหารวางที่มีประโยชน  เชน  นม  น้ําผลไม  ผลไม 
 4.  ฝกใหเด็กรับประทานอาหารใหหมด อยาใหเหลือทิ้ง ควรตักใหเด็กทีละนอย เมื่อทาน
หมดแลวจึงเติม 

 5.  ฝกใหเด็กนั่งรับประทานอาหารที่โตะ รับประทานอาหารใหเปนที่เปนทาง 
 6.  ฝกใหเด็กรับประทานอาหารเอง โดยใหรวมโตะกับผูใหญเด็กจะมีความรูสึกมี
ความสุข และภาคภูมิใจ และจะพยายามรับประทานอาหารใหไดดีเทากับผูใหญ 
 7.  ใชวิธีชักชวนใหเด็กรับประทานอาหารและใหการชมเชย  เมื่อเด็กรูจักรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน รับประทานอาหารไดเรียบรอย ดีกวาการบังคับและวางกฎเกณฑอยางเขมงวด
ในการรับประทานอาหาร การบังคับเด็กจะเกิดความเครียด  เบื่อหนายและตอตานการรับประทาน
อาหารมากขึ้น และควรจะชี้แนะใหเด็กรูจักคุณคาของอาหาร และประโยชนที่ไดรับจากอาหาร 

 8.  ฝกหัดมารยาทในการรับประทานอาหาร การใชชอนสอม การตักอาหารกิริยาและ
ทาทางในการรับประทานอาหาร การเคี้ยว  การกลืนอาหาร 

 9.  ผูปกครองควรเปนแบบอยางที่ดีสําหรับเด็ก  เด็กไดจดจําและเลียนแบบสุขนิสัยใน
การรับประทานและควรใหเด็กไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนรวมสํารับเดียวกับผูปกครอง                  
(วงสวาท โกศัลวัฒน และคณะ, 2542) 
 10. ใหเด็กรับประทานเทาที่อยากรับประทาน ไมควรฝนความอยากอาหารตามธรรมชาติ
ของเด็ก  ไมควรยกเวนกรณีเด็กที่ไมรับประทานขาวมาเปนตัวอยางในการจูงใจหรือบังคับใหเด็ก
ตองรับประทานอาหารเกินความตองการของตัวเด็กเอง และอยาทําใหเด็กรูสึกผิดเมื่อเด็ก
รับประทานหรือไมยอมรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง 
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 11.  ฝกเด็กรับประทานอาหารใหเปนเวลา  จะชวยสรางระเบียบในการดําเนินชีวิตของ
เด็กได  
 12.  ฝกใหเด็กรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เชน รับประทานอาหารที่สะอาด                   
ไมมีแมลงวันตอม ใสภาชนะที่สะอาด อาหารที่หุงตมจนสุก ลางมือใหสะอาดกอนรับประทาน
อาหารทุกครั้ง และเคี้ยวอาหารใหละเอียด 

 13.  ผูปกครองควรใหเด็กเห็นความสําคัญของอาหารแตละชนิดเพื่อใหเด็กมีพฤติกรรม
การบริโภคที่ถูกตอง  

 Andrew,et. (1999) ไดกลาวไววา  แมมีอิทธิพลมากที่สุดตอการใหอาหารแกเด็ก
ในชวงตนของชีวิต แมจะเปนผูจัดหาและสรางนิสัยเกี่ยวกับการรับประทานอาหารใหติดตัวแกเด็ก
นิสัยการในการรับประทานอาหาร ทั้งนิสัยที่ดีและไมดีมีแนวโนมที่จะไดรับมาจากพอแมสูลูก  

 
หลักการจัดเตรียมอาหารสําหรับเด็ก  

 เด็กวัยกอนเรียนนี้สามารถรับประทานอาหารกับสมาชิกในครอบครัวได และควร
คํานึงถึงหลักในการจัดเตรียมอาหาร (วลัย  อินทรัมพรรย , 2540) ดังนี ้
 1. อาหารควรประกอบดวยอาหารหลัก  5  หมู 
  1.1  เนื้อสัตว จะเปนเนื้อสัตวชนิดใดก็ได  และควรไดรับเครื่องในสัตว  เชน ตับ
ประมาณสัปดาหละ 1  คร้ัง 
  1.2  ไขเปดหรือไขไก ควรไดรับทุกวัน วันละ 1 ฟอง ถาไมไดรับประทานก็ควรให
อาหารโปรตีนชนิดอื่นแทน 

  1.3  ถ่ัวเมล็ดแหง เชน ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง หรือผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง  เชน 
เตาหู  
  1.4  น้ํานม  เด็กควรไดรับน้ํานมทุกวัน  อาจจะเปนน้ํานมถั่วเหลืองแทน 

  1.5  ผัก  ควรใหเด็กไดรับประทานทุกวัน  จะเปนผักสีเขียวหรือสีเหลืองก็ได ผักที่
ควรใหเด็กรับประทาน ไดแก มะเขือเทศ ผักตําลึง ผักบุง ฟกทอง 
  1.6  ผลไมตางๆ ควรใหเด็กไดรับประทานทุกวัน  เพื่อจะไดรับวิตามินซีเพิ่มขึ้น 
ผลไมที่ควรสงเสริมใหเด็กรับประทาน ไดแก สม มะละกอ กลวย 

  1.7  ขาว การไดรับในแตละวันนั้นขึ้นอยูกับกิจกรรมของเด็ก 

  1.8  ไขมันหรือน้ํามัน  เด็กควรไดรับไขมันใหเพียงพอเพื่อที่จะไดพลังงานเพิ่มขึ้น
ชวยใหวิตามินที่ละลายในไขมันถูกดูดซึมไดดีขึ้น ในรูปของอาหารผัดหรือทอด 
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 2.  จัดอาหารใหมีลักษณะจูงใจ  มีสีสันนารับประทานเลือกเครื่องปรุงที่มีสีธรรมชาติ 
เชน  มะเขือเทศ  แครอท  ฟกทอง  ผักใบเขียว มาทําอาหาร เนื้อสัตวควรหั่นชิ้นเล็กๆ และหั่นตาม
ขวางของกลามเนื้อ  ถาเปนเนื้อสัตวที่ เหนียวควรสับหรือเคี่ยวใหเปอยผักหั่นใหเปนชิ้นสั้น
พอเหมาะที่จะเขาปากและเคี้ยวไดงาย  การปรุงอาหารสําหรับเด็กปรุงใหมีรสออนและไมควรใส
เครื่องเทศหรือผงชูรส 

 3.  ไมจัดอาหารที่ซํ้าซาก ในการจัดอาหารไมควรนึกถึงแตคุณประโยชนของอาหารเพียง
อยางเดียว ตองนึกถึงความซ้ําซากของอาหารดวย  เด็กวัยนี้ไมชอบรับประทานอาหารที่ซํ้าซาก เชน   
อาหารที่เปนแหลงของโปรตีน  ไดแก  ไข  หมู  เนื้อ ไก  ปลา  กุง พยายามจัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
นํามาประกอบอาหาร  ในการจัดอาหารในวันหนึ่งๆ ควรใหมีชนิดอาหารที่แตกตางกันในแตละมื้อ
 4.  จัดอาหารปลาใหเด็กไดรับประทานโปรตีนจากปลาเปนโปรตีนประเภทสมบูรณและ
ยอยงาย โปรตีนในเนื้อปลาจะนําไปใชในการเสริมสรางเนื้อเยื่อ และซอมแซมสวนสึกหรอ ไขมันที่
มีอยูในปลาเปนไขมันที่มีคุณภาพดีจําเปนสําหรับรางกาย  โดยจะเปนสวนประกอบของเซลลตางๆ  
โดยเฉพาะเซลลสมอง  และปองกันการแข็งตัวของไขมันในเสนเลือด  นอกจากนั้นยังประกอบดวย
แคลเซียมและฟอสฟอรัส ชวยในการสรางกระดูกและฟน ธาตุเหล็กในการสรางเม็ดเลือด ปองกัน
โรคโลหิตจาง  สวนปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน  ชวยปองกันโรคคอพอก 

(กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข, 2543) 

 5.  จัดบรรยากาศ บริเวณที่รับประทานอาหารใหเหมาะสม จัดตกแตงหองอาหารใหมี
บรรยากาศเกี่ยวกับการรับประทานอาหารมีรูปภาพเกี่ยวกับอาหารโตะเกาอี้หาชุดที่มีขนาด
พอเหมาะกับสัดสวนของรางกายของเด็ก เพื่อจะไดนั่งรับประทานอาหารไดสะดวก  อุปกรณในการ
รับประทานอาหารเลือกใชขนาดที่พอเหมาะกับเด็ก  เพื่อจะไดหยิบจับไดสะดวก การจัดสิ่งแวดลอม
ใหเหมาะสมก็จะชวยใหเด็กรับประทานอาหารไดมากขึ้น 

 6.  ผูปกครองควรเอาใจใสในขณะที่เด็กรับประทานอาหารดวย  เมื่อถึงมื้ออาหาร                 
ควรเตรียมอาหารใหเรียบรอย ปลอยใหเด็กตักอาหารรับประทานไดเอง โดยมีผูปกครองคอยนั่งเปน
เพื่อน และคอยเติมอาหารให 
 7.  ใหเด็กมีสวนรวมในการเลือกและจัดอาหาร กอนลงมือประกอบอาหารอาจถาม
ความเห็นถึงชนิดอาหารที่เด็กชอบ แลวจัดตามที่เด็กบอกขณะจัดเตรียมอาหารควรใหเด็กไดมี           
สวนรวม  เชน  หยิบชอน  หยิบจาน  เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
(อบเชย วงศทอง, 2541) 

 8.  รสชาติของอาหารสําหรับเด็กทั้งอาหารคาวและหวานจะตองมีรสออน (ประหยัด  
สายวิเชียร, 2545) 
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 9.  ใหเด็กไดรับอาหารทะเลอยางนอยสัปดาหละ 2-3 วัน 

 10. อาหารวางควรจัดใหมีอาหารและขนมไทย 

 11. เนื้อสัมผัสของอาหารจะตองไมแข็ง  เหนียว  หรือเละจนเกินไป 

 12. ฝกใหเด็กดื่มน้ําหลังอาหารทุกครั้ง รวมทั้งการแปรงฟนบวนปากหลังอาหาร 

 13. อุปกรณ เครื่องใชทุกอยางของเด็กตองรักษาความสะอาด หามนําไปใชปะปนกัน 

 14. ควรจัดอาหารใหมีอาหารวางในชวงเชาหรือบาย เพราะเด็กยังไมสามารถรับประทาน
อาหารไดมื้อละมากๆ  (พัชราภรณ อารีย , 2546) 

 15. ผูปกครองควรจัดหาของรับประทานเลนที่มีคุณคาทางโภชนาการติดไวที่บานเสมอ 
ผลไมสด  เชน  ฝร่ัง  มะละกอ  สับปะรด  หรือขนมไทยๆ  เชน ขนมลูกชุบ ถ่ัวแปบ ฟกทองนึ่งโรย
งา (ประหยัด สายวิเชียร, 2547) งาเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่มีทั้งโปรตีน  ไขมัน วิตามิน  
โดยเฉพาะวิตามินอี   และแคลเซียม นอกจากนั้นยังมีขนมกลวย  ขนมตาล ฯลฯ ไมควรซื้ออาหาร
พวกขนมกรุบกรอบใหลูกรับประทาน (วงสวาท โกศลวัฒน และคณะ, 2542) 
 16. ใหเด็กรับประทานผักและผลไมหลากหลายชนิดตั้งแตยังเด็ก และรับประทานเปน
ประจําทุกวัน 

 17. การปรุงรสชาติอาหารไมควรเติมน้ําตาลลงในอาหาร หรือเครื่องดื่มมากเกินความ
จําเปน  เพราะจะทําใหเด็กติดรสหวาน และรสเค็มได ถาอาหารที่รับประทานเติมเครื่องปรุงรส  เชน   
เกลือ น้ําปลา หรือซีอ๊ิว  มากเกินไป 

 18. ควรใหเด็กดื่มนมธรรมดาที่มีไขมันครบสวน  เพราะเด็กในวัยนี้ตองการพลังงานมาก
เปนพิเศษ 
 19. ไมควรทําอาหารครั้งละมากๆแลวนํามาอุนใหเด็กรับประทาน  เพราะเชื้อโรค
สามารถเจริญเติบโตไดในอาหาร การอุนดวยความรอนจะทําใหสารอาหารบางตัวถูกทํางาย เชน 
วิตามินตางๆ ควรทําอาหารใหพอแตละมื้อเทานั้น (ประสงค เทียนบุญ และไพบูลย เอกแสงศรี, 
2546) 
 20. ในการจัดเตรียมอาหารสําหรับเด็กวัยกอนเรียน  ควรพิจารณาถึงความตองการและ
สัดสวนของอาหารแตละหมู  นอกจากนั้นตองคํานึงถึงปญหาเฉพาะบุคคลควรปรับปรุงในการ
รับประทานอาหารใหเหมาะสม  
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อาหารที่ควรหลีกเล่ียง 
 อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไมควรจัดเตรียมใหเด็กนั้น  อาจเปนอาหารที่ไมมีประโยชนหรือวา

มีประโยชนนอยกวาโทษ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพเด็กได  ดังนั้นพอแม ผูปกครอง ตลอดจน
ผูที่เล้ียงดูควรพยายามหาวิธีการโนมนาวไมใหเด็กรับประทานอาหารประเภทดังกลาว อาหารที่ควร
หลีกเลี่ยง (วลัย  อินทรัมพรรย , 2540)  มีดังนี้ 
 1.  ลูกอม  ทอฟฟ  หรือช็อกโกแลต ทําใหเด็กฟนผุไดงาย 

 2.  น้ําอัดลม  เปนเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับเด็ก  เพราะน้ําตาลในน้ําอัดลมจะทําใหฟนผุ 
แกสในน้ําอัดลมอาจทําใหเด็กเปนโรคกระเพาะได 
 3.  น้ําหวานใสสี อาจจะทําใหฟนผุ นอกจากนั้นเมื่อเด็กรับประทานเขาไปอาจเปนพิษตอ
รางกาย เนื่องจากน้ําหวานเหลานี้อาจไมมีเครื่องหมายการคารับรองคุณภาพ   ไมสามารถบอกไดวา
สีที่ผสมนั้นเปนสีผสมอาหารหรือสียอมผา  
 4.  ของหมักดอง  เด็กรับประทานแลวอาจทําใหทองรวงได เนื่องจากกรรมวิธีในการ
ผลิตไมถูกสุขลักษณะ ภาชนะที่ใสไมสะอาด ผูขายไมมีสุขลักษณะที่ดีของผูสัมผัสอาหาร 

 5.  อาหารที่ใชสารเคมีผสมเพื่อการถนอม หรือเพื่อแตงกลิ่  สี และรส  เชน ลูกชิ้น ที่ผสม
สารบอแรกซใหกรอบอรอย  อาหารกรุบกรอบหรือขนมตางๆ ที่ผสมสียอมผา ซ่ึงสารเคมีเหลานี้เมื่อ
รับประทานเขาไปก็จะสะสมในรางกาย ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพเด็ก 

 วิสาขา ดวงคําจันทร (2547) กลาววา  อาหารมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของเด็กวัย
กอนเรียนมาก หากเด็กไดรับสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการของรางกายจะทําใหรางกาย
เจริญเติบโตไดไมเต็มที่หรือการเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก  ดังนั้นผูดูแลตองจัดอาหารใหเด็ก
ไดรับสารอาหารที่ควรถวนและมีความปลอดภัย 
 สังคมที่มีความแตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาทางโภชนาการมากมายในปจจุบันและมีผล
ตอระดับความรุนแรงของการเจ็บปวย (Livia  Rocha, Tatiana  Engle  Gerhardt  and  Daniel 

Labernarde dos Santos, 2007) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็ก นอกจากนั้น
ปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดานตัวเด็กมีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็ก เชน ประเภทครอบครัว ระดับ
การศึกษาของมารดา อาชีพบิดา สัมพันธภาพในครอบครัว ภาวะโภชนาการและเพศเด็ก (สุธรรม 
นันทมงคล และคณะ, 2547) 
 สรุปไดวา ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางวัฒนธรรม มีผลตอภาวะ
โภชนาการทั้งทางตรงและทางออม ขึ้นอยูกับบริบทของครอบครัวนั้น 
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2.3  โภชนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 

 ภาวะโภชนาการมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เด็กที่มีภาวะ
โภชนาการดีจะมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ การเจริญเติบโตและพัฒนาการดานตางๆ เปนปกติ ทั้งนี้
เพราะไดรับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอ และอาหารนั้นใหสารอาหารครบถวนตามความ
ตองการของรางกาย อีกทั้งรางกายสามารถนําสารอาหารเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชนแกรางกาย
เต็มที่ ในทางตรงกันขามเด็กที่มีภาวะโภชนาการไมดีรางกายอยูในภาวะขาดสารอาหาร จะเปนเดก็ที่
มีสุขภาพอนามัยไมสมบูรณ รางกายเจริญเติบโตชา มีสัดสวนและสภาพของรางกายผิดปกติ        
(ศรีสมร คงพันธุ, 2544) 
2.3.1 การเจริญเติบโตของเด็กวัยกอนเรียน 

 เด็กกอนวัยเรียนที่มีอายุระหวาง  1- 6 ป การเจริญเติบโตของสมองเปน ไปอยางรวดเร็ว
จนถึงอายุ  2  ป การเจริญเติบโตของสมองจะเร็วมาก ถึง  80  เปอรเซ็นตของผูใหญ การเจริญเติบโต
จะเห็นไดชัดเจนทางรางกายทั้ง น้ําหนักและสวนสูง โดยเฉพาะน้ําหนักเมื่อแรกเกิด หนักประมาณ  
3  กิโลกรัม ตอมาจะเพิ่มเปน 4 เทา เมื่ออายุ  2  ป สวนความสูงแรกเกิดยาวประมาณ  50  เซนติเมตร 
และจะเพิ่มเปน  100  เซนติเมตร เมื่ออายุ 4  ป การเจริญเติบโตดังกลาวจําเปนตองไดรับอาหาร
ตางๆที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม เพราะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว อาหาร
สําหรับเด็กกอนวัยเรียนจึงเปนการวางรากฐานชีวิตที่ดีสําหรับเด็ก ทั้งในขณะที่อยูในวัยนี้และระยะ
ตอไป การขาดอาหารในระยะนี้จะมีผลตอ การพัฒนารางกายและสมองมากที่สุด เพราะทําใหเด็กมี
สติปญญา  การเรียนรูดอยลง  รางกายแคระ  แกรนไมแข็งแรง เจ็บปวยงาย มีอัตราการเสียชีวิตสูง
กวาเด็กอื่น พอแมจึงควรใหความสําคัญกับการเลือกอาหารใหเด็ก ในวัยนี้อยางถูกตองและเพียงพอ
กับความตองการตามวัย และ ที่สําคัญตองมีความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของเด็กดวย เพราะใน
บางครั้งเด็ก อาจเบื่ออาหาร หวงเลน ปฏิเสธอาหารแปลกๆ ใหมๆ ซ่ึงจะทําใหเด็กไดรับสาร อาหาร
ไมเพียงพอ  พอแมสวนใหญมักจะวิตกกังวลกับพัฒนาการของลูกมาก ดังนั้น เด็กในวัยนี้ควรกิน
อาหารใหครบ  3  มื้อ และใหครบกลุมอาหารทั้งขาว เนื้อสัตว นม ผัก ผลไม และไขมันในสัดสวนที่
เหมาะสม และที่สําคัญควรฝกเด็กใหกินอาหารใหหลากหลาย  และตักอาหารกินดวยตัวเอง (กรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข, 2546) 

2.3.2  ความตองการสารอาหารและความตองการพลังงานของเด็กวัยกอนเรียน 

 เด็กวัยกอนเรียนตองการสารอาหารตางๆเพื่อใชในการเจริญเติบโตและการประกอบ
กิจกรรมตางๆ  โดยเด็กกอนวัยเรียน  จะเริ่มรับประทานอาหารกับสมาชิกในครอบครัวในบาง
ครอบครัวไมมีการเตรียมอาหารเฉพาะใหเด็ก  เด็กอาจไดรับอาหารไมเหมาะสมกับวัย  และไม
เพียงพอที่รางกายตองการเพื่อการเจริญเติบโต  เนื่องจากการเจริญเติบโตของเด็กในวัยนี้ เปนผล
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โดยตรงมาจากอาหารที่เด็กไดรับและสิ่งแวดลอม จะไมมีปญหาทางพันธุกรรมมาเกี่ยวของนัก 
สารอาหารมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของเด็กวัยกอนเรียน เด็กในวัยนี้มีความจําเปนที่ตอง
ไดรับสารอาหารที่เพียงพอเม่ือนํามาจัดหมวดหมู สัดสวนที่เด็กวัยกอนเรียนควรไดรับภายใน  1 วัน
นั้น   สามารถดูไดจากตาราง 2.1 ดังตอไปนี้ (กรมอนามัย, 2549) 
   
ตารางท่ี  2.1 ปริมาณสารอาหารสําหรับเด็กอายุ  1-5  ป ที่ควรจะไดรับใน  1 วัน  

ปริมาณ กลุมอาหาร 
 เด็ก  1-3 ป เด็ก  4-5 ป 

หมายเหตุ 
 

ขาว-แปง 
 

3  ทัพพี 
 

 5  ทัพพี 
 

ขาวสุก(หุงไมเช็ดหรือนึ่ง) ขาวเหนียวนึ่ง ขนมจีน 
กวยเตี๋ยว ขนมปง เผือก  มัน  สลับ ผลัดเปล่ียน
หมุนเวียน 

ผัก 
 

2  ทัพพี 
 

3  ทัพพี 
 

ผักใบเขียวเขม  ผักสีเหลือง-สม และผักอื่นๆ สลับ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 

ผลไม 3  สวน 3  สวน ผลไมสดตามฤดูกาล ลางใหสะอาดกอนใหเด็กกิน 
(1 สวนของผลไมแตละชนิดไมเทากันขึ้นอยูกับ
ขนาด เชน กลวยน้ําหวา 1 ผล สมเขียวหวาน 2 ผล
กลาง เงาะ 4 ผล ฝร่ังครึ่งผล มะมวงครึ่งผล 
มะละกอสุก  6  ช้ินพอคํา สับปะรด  6 ช้ินพอคํา ) 

เนื้อสัตว 3  ช อนกิ น
ขาว 

3  ช อนกิ น
ขาว 

ควรทําใหสุก หั่นเปนชิ้นเล็กๆเพื่อใหเคี้ยวงายและ
สลับกับการใหปลา  ไข  เลือดหมู/ไก/เปด  ตับ 
อาหารทะเล  ปลาตัวเล็ก  กุงฝอย  เตาหู  

นม 2  แกว 3  แกว นมสด  นมผง  หรือโยเกิรต 
 

น้ํามัน กะท ิ นอยกว า  3 

ชอนชา 
นอยกว า  4 

ชอนชา 
ไมควรไดรับมากเกินไป จะทําใหอวน 

น้ําตาล นอยกวา 2 
ชอนชา 

นอยกวา 3 
ชอนชา 

ไมควรไดรับมากเกินไป อาจทําใหผอมหรืออวน
และฟนผุๆ  ดังนั้น  จึงไมควรใหกินขนมและ
เครื่ องดื่ มที่ มี รสหวานจัด  เชน  ลูกอม  เ ยล ล่ี 
น้ําหวาน น้ําอัดลม 
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หลีกเลี่ยงการกินขนมกรุบกรอบ ควรจัดอาหารวางที่มีคุณคาโภชนาการใหกับเด็ก  เชน  นม  ผลไม 
ขนมไทยรสไมหวาน  และใหกินกอนเวลาอาหารมื้อหลักประมาณ ช่ัวโมงครึ่ง ถึง  2  ช่ัวโมง 
 
ความตองการพลังงานของเด็กวัยกอนเรียน 

 อัตราการเจริญเติบโตของเด็กวัยกอนเรียนยังคงอยูจําเปนตองไดรับอาหารที่มีพลังงาน
เพียงพอ  เพื่อใชในการเจริญเติบโต เด็กวัยนี้ควรไดรับพลังงานวันละ  90-100 แคลอรีตอน้ําหนักตัว 
1  กิโลกรัม หรือประมาณ  1,200-1,500 แคลอรีตอวัน  ควรไดรับอาหารประเภทคารโบไฮเดรต
คร่ึงหนึ่งของอาหารที่ประกอบขึ้น  อาจใหขาวสวย กวยเตี๋ยว  มันฝรั่ง  เผือก  ขนมปง ฯลฯ  และควร
จัดใหเหมาะสมกับอายุของเด็ก ถาใหมากเกินไปเด็กอาจกินไมหมดและอาจอิ่มกอนทําให
รับประทานอยางอื่นนอยลง  และควรไดเพิ่มไขมันในอาหารใหเด็กเพื่อปองกันการอักเสบของ
ผิวหนัง  นอกจากนี้ควรใหเด็กไดรับอาหารที่มีน้ําตาลดวย อาจใหอยูในรูปของขนมแตเปนขนมที่มี
ประโยชนตอรางกาย คือใหทั้งพลังงาน  โปรตีน  วิตามิน และเกลือแรมากพอ เชน ถ่ัวเขียวตม
น้ําตาล  กลวยบวชชี  ถ่ัวดํา  แกงบวด (ปทมาภรณ แซฮวน, 2542)  

 การกําหนดความตองการพลังงานที่ควรไดรับประจําวันยังขึ้นอยูกับเพศ  น้ําหนัก 
สวนสูง   และระดับของกิจกรรมการใชพลังงานของรางกาย ซ่ึงการกําหนดพลังงานตามระดับการ
ใชพลังงานจะไดจากการประมาณความตองการพลังงาน(estimated energy requirement, EER) 
โดยแบงกลุมเปน  ระยะพักผอน  ทํางานเบามาก  ทํางานเบา  ทํางานหนักปานกลาง และทาํงานหนกั
 ปริมาณอางอิงของพลังงานที่ควรไดรับประจําวันของทารก  0-5  เดือน  ขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ํานมแม  และทารกอายุ  6-11  เดือนมีความตองการพลังงาน  800  กิโลแคลอรีตอวัน  เด็กอายุ 1-3  
ป  ตองการพลังงาน  1,000  กิโลแคลอรีตอวัน  และเด็กอายุ  4-8  ป ตองการพลังงาน 1,250-1,400 

กิโลแคลอรีตอวัน   ซ่ึงสามารถดูไดจากตาราง ดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่  2.2   พลังงานที่ตองการในหนึ่งวันของเด็กอายุ   1-6   ป 
 

อายุ(ป) น้ําหนัก (กก.) สวนสูง(ซม.) พลังงานที่ตองการ(กิโลแคลอรีตอวัน) 

1-3   ป 13 90 1,000 

4-5  ป 18 108 1,300 
ท่ีมา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวันสําหรับ
คนไทย พ.ศ.2546 
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2.3.3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารของเด็ก 

 นอกจากการที่เด็กไดรับสารอาหารเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตและรักษาสภาพ
รางกายแลว  แตยังมีความหมายทางวัฒนธรรมสังคม  การพัฒนาทักษะการบริโภค พฤติกรรมการ
บริโภค   ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคเกิดจากการเรียนรูและพัฒนาขึ้นจากวัยเด็ก (เบญจา มุกตพันธ, 
2542  และอบเชย วงศทอง, 2541) ซ่ึงปจจัยดานตางๆที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก มีดังนี้ 
 1. ส่ิงแวดลอมในครอบครัว   ครอบครัวเปนปจจัยแรกที่มีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็ก  พอแมและบุคคลในครอบครัวจะเปนตนแบบในการเลียนแบบ รวมทั้ง
ทัศนคติตออาหารของพอแมจะเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดความชอบหรือไมชอบอาหารชนิดตางๆ
ของเด็ก  ดังนั้นพอแมควรเปนตัวอยางที่ดีในการบริโภคอาหาร เนื่องจากเด็กเล็กๆ ยังไมสามารถ
เลือกอาหารได การกําหนดอาหารใหเด็ก  พอแมจะเตรียมอาหารใหลูกโดยยึดความพอใจ หรือ
ความชอบอาหารนั้นๆ เปนหลักไมไดคํานึงถึงความถูกตองตามหลักโภชนาการ สําหรับเด็กในวัยนี้
การบริโภคอาหารที่บานอาจมี  1-2  มื้อ สวนมื้อกลางวันมักจะบริโภคที่โรงเรียน  พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไดเรียนรูจากบานจะสงผลถึงการเลือกบริโภคอาหารที่โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยง
เด็ก   ดังนั้นผู เปนพอแมและผูปกครองควรจัดอาหารที่มีคุณคา และเหมาะสมสําหรับเด็ก                   
โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณเพื่อไมใหเกิดภาวะทุพโภชนาการ และบรรยากาศในระหวางมื้อ
อาหาร ก็เปนสิ่งสําคัญในการกําหนดทัศนคติตออาหารของเด็ก ถาระหวางมื้ออาหารมีการเขมงวด
ในเรื่องการกิน มีการดุหรือวากลาว  จะทําใหเวลามื้ออาหารเปนเวลาที่นากลัวสําหรับเด็ก การ
โตเถียงหรือมีการใชอารมณในระหวางที่กินอาหารอาจจะทําใหเกิดความเครียด ทําใหเด็กมี
ความรูสึกไมดีตออาหาร ดังนั้น ส่ิงแวดลอมที่ดีใหเวลากินเพียงพอ ใหเด็กทําอาหารหกไดบาง               
มีการสนทนาระหวางสมาชิกของครอบครัวก็จะทําใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตออาหาร (วิสาขา ดวงคํา
จันทร, 2543) 
 2. การจัดบริการอาหารในโรงเรียนหรือสถานรับเล้ียงเด็ก ในสังคมปจจุบันสภาพ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ผูหญิงจํานวนมากละทิ้งภาพลักษณของแมบานซึ่งรับผิดชอบแต
งานบานอยางเดียวเปลี่ยนเปนการทํางานนอกบาน ดังนั้นเด็กตองไปโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก 
และจะตองบริโภคอาหารนอกบานมากขึ้นอยางนอย 1  มื้อ หรือมากกวา 1 มื้อ ที่โรงเรียนหรือสถาน
รับเลี้ยงเด็ก  ผูที่มีสวนรับผิดชอบตอการเลี้ยงดูเด็กตามสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนควรคํานึงถึง
การจัดอาหารในดานความสะอาดและมีคุณภาพ  เชน  เลือกรายการอาหารที่เด็กสวนใหญสามารถ
บริโภคไดมีคุณคาดานโภชนาการที่เหมาะสม เลือกใชสารปรุงแตงรสและวัตถุเจือปนอาหาร                  
ที่ปลอดภัย และคํานึงถึงความสะดวกในการบริโภคของเด็ก 
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 3. การเจ็บปวย   เมื่อเด็กมีการเจ็บปวยมักมีความอยากอาหารลดนอยลง และมีความจํากัด
ในเรื่องปริมาณอาหารที่บริโภค การเจ็บปวยฉับพลันที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย แมจะ
เปนระยะสั้นๆ  แตเปนชวงที่เด็กมีความตองการโปรตีนและสารอาหารอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นจากเดิม 
โรคเรื่อรังตางๆ  เชน หอบหืด  หัวใจพิการแตกําเนิด  เปนภาวะที่ยากตอการไดรับสารอาหาร
เพียงพอกับการเจริญเติบโตของรางกาย  เด็กที่ประสบปญหาการเจ็บปวยมักมีพฤติกรรมที่เปน
ปญหา  หรือแสดงอาการตอตานพอแมเมื่อบริโภคอาหาร  เด็กบางกลุมตองการอาหารที่จัดขึ้นเปน
พิ เศษเนื่องจากความเจ็บปวย  การจัดอาหารสําหรับเด็กกลุมนี้ควรปรับหรือเลือกอาหาร                 
ใหเหมาะสม และเกี่ยวของกับโรค พอแมควรใหคําแนะนําแกเด็กสําหรับการเลือกบริโภคอาหาร 
เมื่อมาอยูนอกบานหรือใชจิตวิทยากับลูกมีปฏิกิริยาตอตานเกิดขึ้น 

 4. สังคมเพื่อน  เมื่อเด็กเริ่มเขาโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กโลกสวนตัวของเด็กจะ
ขยายไปยังสังคมเพื่อน  และกลายเปนปจจัยที่มีบทบาทสําคัญตอการบริโภคอาหารของเด็กมากขึ้น 
คานิยมใหมในดานอาหารเกิดขึ้นไดเมื่อเด็กรวมบริโภคอาหารกับเพื่อนๆ ในอาหารมื้อกลางวัน 
ดังนั้นการสรางพฤติกรรมอาหารที่พึงประสงค เชน การใหเด็กลองบริโภคอาหารใหมๆ อาจเริ่มขึ้น
ที่โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กได เนื่องมาจากการเลียนแบบ  เด็กบางคนจะปฏิเสธไมบริโภคผัก 
เพราะเพื่อนสนิทไมบริโภคผัก เด็กบางคนเพื่อนดื่มนม จึงดื่มนมตามเพื่อน 

 
2.4   การประเมินภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน 

 ภาวะโภชนาการ คือลักษณะหรือสภาพของรางกายเนื่องจากอาหารที่รับประทานอาจจะ
เกิดผลดีหรือไมดีตอรางกายได  โดยภาวะโภชนาการ แบงเปน  2  ลักษณะ คือ 

 1.  ภาวะโภชนาการดี  หมายถึง  ลักษณะที่ดีของรางกาย เนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ เหมาะสม  ครบถวน  ตามความตองการของรางกายไมมากหรือไมนอยเกินไป 
รางกายสามารถจะนําไปใชไดดีเกิดผลดีตอรางกายและจิตใจ 

 2.  ภาวะโภชนาการไมดี  หมายถึง  ลักษณะที่ไมดีของรางกาย  เนื่องมาจากการบริโภค
อาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ ไมเหมาะสม ตามความตองการของรางกายมากหรือนอยเกินไป เกิดผล
ไมดีตอรางกายและจิตใจ แบงเปน 

 2.1  ภาวะโภชนาการขาด  เนื่องมาจากการบริโภคอาหารไมเพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย  รางกายตองการมากแตบริโภคนอย ทําใหรางกายสุขภาพไมดี มีลักษณะผอม
เนื่องมาจาก ความอดอยากหรือรับประทานอาหารไมเปนรับประทานอาหารที่ไมมีคุณคาทาง
โภชนาการ   อาจจะเนื่องมาจากความเชื่อ ประเพณี ศาสนา  ตลอดจนอวัยวะเกี่ยวกับการยอยการ         
ดูดซึม  การขับถายอาหารอาจจะไมปกติเปนผล  ทําใหไดรับสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการ
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ของรางกายทําใหเกิดโรคตางๆ รวมถึงการขาดสารอาหาร  ภาวะโภชนาการที่ต่ํากวาปกตินี้จะเกิด
กับประเทศที่ดอยพัฒนา (พรทิพย  คําพอ, 2540) 
 2.2  ภาวะโภชนาการเกิน เนื่องมาจากการบริโภคอาหารเกินความตองการของรางกาย   
ซ่ึงการเกิดภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารประเภทโปรตีน
และพลังงานมากเกินความตองการของรางกายหรือเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มี
ไขมันและคารโบไฮเดรตสูง ทําใหเกิดปญหาสุขภาพตางๆ ตามมา 
 การวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียน  มีจุดมุงหมายเพื่อทราบถึง
ความกาวหนาของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานรางกายตลอดจนพฤติกรรมของเด็ก            
ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑปกติ  ในการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนกระทําไดหลาย
อยาง เชน การสังเกตพฤติกรรม การใชเครื่องมือทดสอบการเปรียบเทียบน้ําหนักและความสูงกับ 
growth chart และอื่นๆ  โดยการประเมินภาวะโภชนาการจึงเปนกิจกรรมหนึ่งในการรวบรวม
ขอมูลที่บอกใหทราบถึงธรรมชาติ และสาเหตุของโรคทางโภชนาการ  และปญหาสุขภาพ                
การประเมินแบงเปน  2  ประเภทใหญๆ (ศักดา พรึงลําภู, 2550)  ไดแก 
 1.  การประเมินทางตรง (Direct Assessment) 

 2.  การประเมินทางออม (Indirect Assessment)  
หรืออาจแบงแยกยอย  เปน 4 ประเภท มีดังนี้ 
  1.  การประเมนิโดยใชวิธีการวัดสัดสวนของรางกาย (A = Anthropometry 
assessment)  
 2.   การประเมนิโดยใชการวิเคราะหสารชีวเคมีในรางกาย (B = Biochemical 
assessment) 
 3.   การประเมินโดยใชการตรวจรางกายเพื่อประเมินอาการทางคลินิกที่ปรากฏใหเห็น 
(C = Clinical assessment) 

 4.   การประเมินโดยใชการประเมินอาหารที่บริโภค (D = Dietary assessment) 

 
การประเมินโดยใชวิธีการวัดสัดสวนของรางกาย 

 วัตถุประสงคหลักของการวัดสัดสวนของรางกาย  คือ การประเมินสวนประกอบของ
รางกายที่เปนปจจัยกําหนดน้ําหนักตัวในเชิงปริมาณ การวัดสัดสวนของรางกายจะใชประเมินภาวะ
โภชนาการสําหรับการวัดสัดสวนของรางกายในการศึกษาครั้งนี้ใชการวัดความยาวหรือสวนสูง 
และน้ําหนัก  ซ่ึงเปนดัชนีช้ีวัดของภาวะโภชนาการที่สําคัญในเด็กและนิยมใชมากที่สุด  
(กระทรวงสาธารณสุข, 2543) มีดังนี้ 
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 น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง   อัตรารอยละของเด็กที่มีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงนอยหรือ
ผอม  จะบงชี้วาเด็กมีการขาดสารอาหารในปจจุบันหรือแบบเฉียบพลันแสดงถึงการไดรับอาหารไม
เพียงพอหรือมีภาวการณเจ็บปวยตองแกไขเรงดวน  และอัตรารอยละของเด็กที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ 
จะบงชี้วาเด็กไดรับอาหารเกินความตองการของรางกาย ทําใหเกิดภาวะโภชนาการเกินหรืออวน
 การวัดความยาวหรือสวนสูง  ใชไมวัดหรือเทปที่มีมาตรฐานติดไวกับฝาผนังใหสูงกวา
พื้นประมาณ 2 เมตรหรือติดยึดไวกับเครื่องชั่งน้ําหนัก ถาเด็กหรือทารกที่ไมสามารถยืนไดจะใช
วิธีการวัดความยาวในทานอนแทนทายืน  สวนการชั่งน้ําหนักควรจะชั่งในตอนเชากอนรับประทาน
อาหารเชา ในการชั่งน้ําหนักเด็กควรชั่งเมื่อเด็กไมไดรับประทานอาหารจนอิ่มแลว และตองคิดถึง
ปจจัยภายนอกที่ทําใหน้ําหนักไมถูกตอง  เชน  เสื้อผาที่สวมใส  รองเทา  ของเลน ฯลฯ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใชการประเมินโดยวิธีการวัดสัดสวนของรางกาย  โดยการวัดสวนสูง 
ความยาว  และน้ําหนักของเด็กแลวนํามาเปรียบเทียบกับกราฟแสดงน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงใน
การติดตามการเจริญเติบโตของเด็กอายุ  0- 6 ป ในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กของสํานักงาน
สงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก สําหรับ
การบริโภคของเด็กจะประเมินการจัดอาหารใหกับเด็ก  และลักษณะการบริโภคอาหารในครอบครัว 

 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้ 
 จินดาวรรณ ตันวงศ (2549)  ที่ไดทําการศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กและความรูทาง
โภชนาการของผูปกครอง   ผลการศึกษาพบวา ภาวะโภชนาการของเด็กสวนใหญทั้งชายและหญิงมี
ภาวะโภชนาการตามเกณฑ และเกินเกณฑ  จํานวน  2  คน สวนความรูทางโภชนาการของ
ผูปกครองโดยรวมมีความรูระดับดีมาก  ดานความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการของเด็กกับ
ความรูทางโภชนาการโดยรวมของผูปกครอง พบวา มีความสัมพันธนอย  

 ปทมาภรณ  แซฮวน (2542) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูดานโภชนาการเด็ก            
0-5  ป ที่มีภาวะขาดโปรตีนและพลังงานของครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ผลการศึกษา
พบวาครอบครัวมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูดานโภชนาการเด็ก  0-5  ปที่มีภาวะขาดโปรตีนและพลังงาน 
โดยใหอาหารที่ใหโปรตีนและพลังงานต่ํากวาความตองการของรางกายทั้งในระยะกอนขาดโปรตีน
และพลังงาน ระยะขาดโปรตีนและพลังงานครั้งแรกและระยะที่ศึกษาและพบวาเกิดจากหลายปจจัย
ที่สงผลรวมกันทั้งปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางวัฒนธรรม 

 วีราภรณ   พุทธวงศ (2547) ไดทําการศึกษาการรับรูทางโภชนาการและการจัดเตรียม
อาหารของผูปกครองใหกับเด็กอนุบาล   ผลการศึกษาพบวาผูปกครองจบการศึกษาระดับ
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ประถมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา มีการรับรูทางโภชนาการและการจัดเตรียมอาหารของผูปกครอง
อยูในระดับดี เด็กสวนใหญมีน้ําหนักตามเกณฑ  เมื่อเปรียบเทียบการรับรูทางโภชนาการและการ
จัดเตรียมอาหาร   พบวาผูปกครองของเด็กที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑมีการรับรูดีกวาผูปกครองกลุม
เด็กน้ําหนักตามเกณฑและน้ําหนักเกินเกณฑ 
 วู  ง็อค  ลอง (2547)  ไดทําการศึกษาปจจัยทางเศรษฐสังคมที่มีผลกระทบตอภาวะ
โภชนาการในป  2004  ของเด็กอายุต่ํากวา  5  ขวบ ในอําเภอวูธู  จังหวัดไทบินห ประเทศเวียดนาม   
ผลการศึกษาพบวารายไดเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กๆ  ครัวเรือนที่มีระดับ
รายไดสูง จะมีเด็กที่มีภาวะโภชนาการที่ดีกวาครัวเรือนที่มีระดับรายไดต่ํา ระดับการศึกษาของ
มารดาและเวลาในการทํางานของบิดา  มีผลกระทบทางบวกตอภาวะโภชนาการของเด็ก  
 ศตรัตน  เกิดประเสริฐ (2540) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการกิน
อาหาร  พลังงาน  และสารอาหารที่ไดรับกับภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน  อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษาพบวาปริมาณพลังงานและสารอาหารที่เด็กไดรับจากการกิน
อาหารไมมีความสัมพันธกับน้ําหนักและสวนสูงของเด็ก แสดงใหเห็นวาไมวาเด็กจะไดรับปริมาณ
พลังงานและสารอาหารจากอาหารที่รับมากหรือนอย ภาวะโภชนาการของเด็กก็ไมเปลี่ยนแปลงตาม
ไปดวย 
 สิรินาถ  มั่นศิลป (2548) ไดทําการศึกษาความรูทางโภชนาการของผูปกครองและภาวะ
โภชนาการของเด็กระดับอนุบาล  ผลการศึกษาพบวาผูปกครองมีความรูทางโภชนาการอยูในระดับ
ดีมาก เด็กสวนใหญมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ ดานความสัมพันธระหวางความรูทางโภชนาการ
ของผูปกครองและภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนพบวา มีความสัมพันธต่ํา   
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

                             ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยทางครอบครัว 
     ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
        -ลักษณะบานเรือนที่อยูอาศัย     
        -อาชีพของผูนําครอบครัว 
        -รายไดของครอบครัว 
        -รายจายของครอบครัว 
        -ภาระหนี้สิน 
     ปจจัยทางสังคม 
        -รูปแบบโครงสรางของครอบครัว 
     -สถานภาพสมรส 
        -จํานวนบุตร 
        -ลําดับที่ของบุตร 
     ปจจัยทางวฒันธรรม 
     -การจัดอาหารของผูปกครองใหกับเด็ก  
    -ลักษณะการบริโภคอาหารในครอบครัว 

 
 
ภาวะโภชนาการของเด็ก 

     -ภาวะโภชนาการปกต ิ
     -ภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ 
      มาตรฐาน 
     -ภาวะโภชนาการเกนิเกณฑ 
      มาตรฐาน 
 
 


