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สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษานี้เปนการศึกษาปจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลทาสุด อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ
ของเด็ก  ปจจัยทางครอบครัวของเด็ก และหาความสัมพันธระหวางปจจัยทางครอบครัวและภาวะ
โภชนาการของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชากรที่การศึกษา ไดแก เด็กอายุ 1-5 ป ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในตําบลทาสุด  อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแตเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2551
จํานวน 164  คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางครอบครัวของ
ผูปกครอง และแบบบันทึกน้ําหนักและสวนสูงของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุด โดยนํามา
เทียบกับกราฟแสดงน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงในการติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก 0- 6 ป ใน
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก ของสํานักงานสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถี่ รอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแคว ( Chi-square) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผูปกครองของประชากรศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 59.8 ) อยูในชวงอายุ      
21 – 40 ป (รอยละ 63.4) โดยมีอายุเฉลี่ย 36.2 ± 10.7  ป เชื้อชาติไทย (รอยละ 78.0) นับถือศาสนา
พุทธ (รอยละ 76.2) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 36.6) ประกอบอาชีพรับจาง     
(รอยละ 72.6) มีน้ําหนักเฉลี่ย 57.1 ± 9.4  กิโลกรัม  สวนสูง 159.3 ± 7.9 เซนติเมตร ผูปกครองของ
ประชากรศึกษาสวนใหญมีความเกี่ยวของเปนมารดาของเด็ก (รอยละ 51.2) และเด็กสวนใหญไมมี
โรคประจําตัว 
 ดานภาวะโภชนาการ เด็กสวนใหญมีภาวะโภชนาการปกติ (รอยละ 69.5) รองลงมาเด็กมี
ภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (รอยละ 25.6) และภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน
(รอยละ 4.8) ยกเวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยพลูและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศรีปาซางไมมีเด็กที่มี
ภาวะโภชนาการเกินกวาเกณฑมาตรฐาน 
 ดานปจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัว ประชากรศึกษาสวนใหญมีผูปกครองที่มี
บานเรือนเปนของตนเอง(รอยละ 73.8) ผูนําครอบครอบครัวประกอบอาชีพรับจางทั่วไป อยูบาน
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ไมไดประกอบอาชีพ  (รอยละ 74.4)  สมาชิกที่อาศัยอยูรวมกันสวนใหญมีรายได  1-2  คน (รอยละ 
93.3) รายไดของสมาชิกเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา  10,000  บาท (รอยละ 89.0) รายจายของสมาชิกเฉลี่ย
ตอเดือน ต่ํากวา  10,000 บาท (รอยละ 95.1) ในแตละเดือนรายไดของครอบครัวไมเพียงพอกับ
รายจายของครอบครัว (รอยละ 59.8)  ซ่ึงครอบครัวสวนใหญมีภาระหนี้สิน (รอยละ 81.7) 
 ดานปจจัยทางสังคมของครอบครัว ประชากรศึกษาสวนใหญอาศัยอยูในครอบครัวที่มี
บิด า มารดา และบุตร (รอยละ 59.1)  ซ่ึงเปนครอบครัวเชิงเดี่ยว สมรสและอยูกับคูสมรส (รอยละ 
90.9) มีบุตรจํานวน 1-2 คน (รอยละ 84.1) โดยบุตรที่ศึกษานี้เปนบุตรลําดับที่  1 (รอยละ 56.1) และ
ผูที่เตรียมอาหารใหกับสมาชิกในบานสวนใหญเปนมารดา (รอยละ 82.9) 
 ดานปจจัยทางวัฒนธรรมของครอบครัว การจัดอาหารของผูปกครองใหกับเด็ก มีการ
ปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย  3.40  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
 การจัดอาหารใหกับเด็กมีการปฏิบัติในระดับดีมาก โดยพิจารณาตามรายขออยูในระดับดี
มาก ไดแก การไมจัดอาหารที่มีรสเค็มใหบุตรหลานรับประทาน (คาเฉลี่ย 3.80) การไมจัดอาหารที่มี
รสหวานใหบุตรหลานรับประทาน (คาเฉลี่ย 3.61) และบุตรหลานรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม
(คาเฉลี่ย 3.53) 
 การจัดอาหารใหกับเด็กมีการปฏิบัติในระดับดี  โดยพิจารณาตามรายขออยูในระดับดี 
ไดแก การไมจัดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ําๆกันใหบุตรหลานรับประทาน(คาเฉลี่ย 3.20) การจัดนม
ใหบุตรหลานดื่ม (คาเฉลี่ย 3.17) การไมจัดอาหารประเภทที่ใชกะทิในการปรุงใหบุตรหลาน
รับประทาน (คาเฉลี่ย 3.16) บุตรหลานรับประทานอาหารครบทั้ง  5 หมู (คาเฉลี่ย 3.00)  การไมจัด
ขนมหวานใหบุตรหลานรับประทาน (คาเฉลี่ย 2.97)  การจัดอาหารประเภทเนื้อสัตวใหบุตรหลาน
รับประทาน (คาเฉลี่ย 2.93)  การจัดอาหารประเภทขาวแปงใหบุตรหลานรับประทาน(คาเฉลี่ย 2.90) 
และการจัดอาหารประเภทผักใหบุตรหลานรับประทาน(คาเฉลี่ย2.61) 
 การจัดอาหารใหกับเด็กมีการปฏิบัติในระดับพอใช โดยพิจารณาตามรายขออยูในระดับ
พอใช ไดแก การไมจัดอาหารประเภทที่ใชน้ํามันในการปรุงใหบุตรหลานรับประทาน (คาเฉลี่ย 
2.45) การจัดสมเขียวหวานใหบุตรหลานรับประทาน (คาเฉลี่ย 2.25) การไมจัดอาหารประเภทที่ใช
สารปรุงแตงรส  เชน  ผงชูรส  รสดี  ซอส  ซีอ๊ิว  ใหบุตรหลานรับประทาน(คาเฉลี่ย 2.21) และการ
จัดกลวยน้ําวาใหบุตรหลานรับประทาน (คาเฉลี่ย 2.18) 
 การจัดอาหารใหกับเด็ก สวนใหญลางภาชนะอุปกรณทุกครั้งกอนใสอาหาร (รอยละ 
80.5) และใหบุตรหลานรับประทานขนมถุง(รอยละ 72.0) และใหบุตรหลานดื่มน้ําอัดลม (รอยละ 
38.4)  ในการบริโภคอาหารของครอบครัวสวนใหญเด็กนั่งรวมโตะกับผูใหญและรับประทาน
อาหารดวยตนเอง (รอยละ 86.6) และเด็กรับประทานอาหารที่จัดไวสําหรับเด็กโดยเฉพาะ (รอยละ 



 50 

84.1) การบริโภคอาหารและความชอบของสมาชิกในครอบครัว สวนใหญสมาชิกในครอบครัว
ชอบรับประทานอาหารประเภททอด (รอยละ 77.4) รับประทานอาหารประเภทหมักดอง (รอยละ 
64.0) รับประทานอาหารกึ่งสําเร็จรูป (รอยละ 60.4) รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ  (รอยละ 50.6) 
และรับประทานอาหารเสริมเมื่อรูสึกวารางกายออนเพลีย (รอยละ 39.6) 
 ไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวและภาวะโภชนาการของ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมของครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา มารดาเปนผูเตรียมอาหารใหกับสมาชิกในบานมีความสัมพันธกับภาวะ
โภชนาการ โดยมีคา P = 0.031 สวนปจจัยดานสังคมดานอื่นๆไมพบความสัมพันธกับภาวะ
โภชนาการ 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางวัฒนธรรมของครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา สมาชิกในครอบครัวที่รับประทานอาหารเสริมเมื่อรูสึกวารางกาย
ออนเพลียมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ โดยมีคา P = 0.015 สวนปจจัยดานวัฒนธรรมดาน
อ่ืนๆไมพบความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

วัตถุประสงค : ศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
 ผลการศึกษา พบวา เด็กมีภาวะทุพโภชนาการ โดยมีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานและภาวะโภชนาการเกินกวาเกณฑมาตรฐาน รอยละ 25.6 และ 4.8 ตามลําดับ สอดคลอง
กับศตรัตน เกิดประเสริฐ (2540) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการกินอาหาร พลังงาน
และสารอาหารที่ไดรับกับภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
สรุปไววา  เด็กมีภาวะโภชนาการปกติ รอยละ 54.29  และภาวะทุพโภชนาการระดับ 1 รอยละ 26.67 
ภาวะทุพโภชนาการระดับ  2  รอยละ 0.95  และมีภาวะโภชนาการเกินรอยละ 18.09 อาจเนือ่งมาจาก
เด็กไดรับการเลี้ยงดูจากผูปกครองในเรื่องการจัดอาหารใหเด็กรับประทานไมถูกหลักโภชนาการ 
จากผลการศึกษา พบวา เด็กรับประทานขนมถุง รอยละ 72.0 และรับประทานน้ําอัดลม รอยละ 38.4 
สอดคลองกับวิสาขา ดวงคําจันทร (2547) ที่ศึกษา พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก 2-5 ป ดานโภชนาการ
ในหมูบานใหญ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบวา เด็กรับประทานขนม เครื่องดื่ม 
โดยเฉพาะน้ําอัดลม  การรับประทานอาหารคุณคาทางโภชนาการต่ําบอยคร้ัง สงผลกระทบตอ
โภชนาการและบริโภคนิสัยของเด็กได 
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 วัตถุประสงค : ศึกษาปจจัยทางครอบครัวของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางวัฒนธรรม 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัว สมาชิกที่มีรายได 1-2 คน ผูนํา
ครอบครัวประกอบอาชีพรับจาง รายไดไมเพียงพอกับรายจาย และมีภาระหนี้สิน  ทําใหไมสามารถ
เลือกซื้ออาหารที่มีประโยชนและคุณคาทางโภชนาการ ทําใหเด็กไดรับสารอาหารไมเพียงพอ จึง
อาจสงผลใหเด็กมีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ  สอดคลองกับวรัตมา สุขวัฒนานันท (2540)            
ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของบิดามารดา การฝกอบรมบุตรดานสุขวิทยาสวนบุคคลกับ
ภาวะสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร    สรุปไววารายไดของครอบครัวมี
ความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพของเด็กวัยกอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับศุภนิจ  วรัญูวัฒน 
และสมเจตน เกตุเกิด (2541) ที่ศึกษาเรื่องความรูและพฤติกรรมของผูปกครองเกี่ยวกับการดูแล 
ทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดสรุปวา พอแมที่มี
พฤติกรรมการดูแลเด็กถูกตองมักเปนผูที่มีรายไดเฉลี่ยของพอแมรวมกันสูงกวา  60,000  บาท  
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางสังคมของครอบครัว ประชากรอยูในครอบครัวเชิงเดี่ยว 
ประกอบดวย บิดา  มารดา  และบุตร  โดยบุตรที่ศึกษาเปนบุตรลําดับที่  1 และมารดาเปนผูเตรียม
อาหารใหกับสมาชิกในบาน สอดคลองกับการศึกษาของกัลยา ศรีมหันต (2541) ที่ศึกษาภาวะ
โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียน  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี                
พบวา กลุมตัวอยางจํานวนมากที่สุดเปนเพศหญิง เคยไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
โดยไดรับคําแนะนําจากมารดามากที่สุดและมีมารดาเปนผูจัดเตรียมอาหารใหรับประทานที่บาน ซ่ึง
จะเห็นไดวา มารดามีความใกลชิดกับบุตรคอยดูแลเอาใจใสเร่ืองการจัดเตรียมอาหาร  
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางวัฒนธรรมของครอบครัว  การจัดอาหารใหกับเด็ก มีการ
ปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับดี แตมีการจัดอาหารใหกับเด็กบางขอมีการปฏิบัติในระดับพอใช ไดแก 
การไมจัดอาหารประเภทที่ใชน้ํามันในการปรุงใหบุตรหลานรับประทาน การจัดสมเขียวหวานให
บุตรหลานรับประทาน การไมจัดอาหารประเภทที่ใชสารปรุงแตงรส  เชน  ผงชูรส  รสดี  ซอส  
ซีอ๊ิว  ใหบุตรหลานรับประทาน  และการจัดกลวยน้ําวาใหบุตรหลานรับประทาน อาจเนื่องมาจาก
ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 36.6 และไมไดเรียน รอยละ 25.6 
อาจทําใหไมมีความรูเร่ืองอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กวัยกอนเรียน  จากการศึกษา 
พบวาผูปกครองใหเด็กรับประทานขนมถุง  รอยละ 72  และดื่มน้ําอัดลม รอยละ 38.4  สอดคลองกบั 
ปทมาภรณ แซฮวน (2542) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ป จังหวัด
อุบลราชธานี  สรุปไววา มารดาหรือผูเล้ียงดูจบชั้นประถมศึกษาขาดความรูเกี่ยวกับโภชนาการ             
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ทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมถูกตอง ทําใหเด็กไดบริโภคอาหารไมถูกตองดวย และความ
เชื่อของมารดาหรือผูเล้ียงดูเด็ก มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก ทําใหเด็ก 0-5 ป              
มีภาวะขาดสารอาหาร 

  
 วัตถุประสงค : ศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการ
ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมมีความสัมพันธกับภาวะ
โภชนาการ โดยไมมีคาไคสแคว ใดที่มีนัยสําคัญทางสถิติตั้งแต 0.05  ขึ้นไป  พิจารณาความสัมพันธ
ระหวางเศรษฐกิจกับภาวะโภชนาการของเด็กแตละดาน พบวา สวนใหญมีบานเปนของตนเอง ผูนํา
ครอบครัวประกอบอาชีพรับจางหรืออยูบานไมประกอบอาชีพ สมาชิกมีรายได  1-2  คน มีภาระ
หนี้สิน และรายไดไมเพียงพอกับรายจาย อาจจะมีผลตอภาวะทุพโภชนาการของเด็กได  สอดคลอง
กับพิษณุ อุตตมะเวทิน (2540)  กลาวไววา  ปจจัยทางเศรษฐกิจ รายไดของครอบครัว มีสวนสําคัญที่
เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารอยางมาก แตละครอบครัวจะสามารถซื้ออาหารที่มีในทองตลาดมา
บริโภคปริมาณใดและซื้ออาหารประเภทใดบางนั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับรายไดของครอบครัว ผูที่มี
รายไดนอยจะมีอํานาจซื้อนอยกวาผูมีอํานาจซื้อมากกวา ปริมาณและคุณคาของอาหารที่บริโภคจึง
ขึ้นอยูกับรายไดของครอบครัว และมีผลตอการไดรับสารอาหารของสมาชิกในครอบครัว 
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาจไมไดรับสารอาหารครบถวนและมีประโยชนตอรางกายก็ได 
เพราะนําเงินสวนใหญไปซื้อส่ิงของอื่นที่ไมใชอาหาร อาจจะมีผลตอภาวะโภชนาการ 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางสังคมของครอบครัว ดานที่มารดาเปนผูเตรียมอาหารใหกบั
สมาชิกในบานมีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็ก มีคา P = 0.031 
สอดคลองกับจิรนันท ไขแกว (2545) ที่ศึกษาการรับรูพฤติกรรมการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยของครอบครัวในชนบท พบวา กลุมที่เกี่ยวของกับเด็กมากที่สุดเปนเพศหญิงเปนมารดา
เพราะมีความใกลชิดกับบุตรคอยดูแลและเอาใจใสการจัดเตรียมอาหารใหกับบุตรหลาน ทําใหเด็ก
เจริญเติบโตไดตามเกณฑ สอดคลองกับอัมพวัลย วีศวธีรานนท (2541) พบวา บทบาทของผูเตรียม
อาหารสวนใหญเปนมารดา การเตรียมอาหารโดยคํานึงถึงหลักโภชนาการ  สอดคลองกับ 

Andrew,et. (1999) กลาวไววา แมมีอิทธิพลมากที่สุดตอการใหอาหารแกเด็กในชวงตนของชีวิต 
แมจะเปนผูจัดหาและสรางนิสัยเกี่ยวกับการรับประทานอาหารใหติดตัวแกเด็กนิสัยการในการ
รับประทานอาหาร ทั้งนิสัยที่ดีและไมดีมีแนวโนมที่จะไดรับมาจากพอแมสูลูก 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางวัฒนธรรมของครอบครัว ลักษณะการบริโภคในครอบครัว
ที่สมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารเสริมเมื่อรูสึกวารางกายออนเพลียมีแนวโนมที่จะมี
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ความสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็ก มีคา P = 0.015 สอดคลองกับหฤทัย สุขเจริญโกศล 
(2545) กลาวไววา การใหอาหารเสริมซึ่งเชื่อวามีผลดีตอการเจริญเติบโต เด็กไดรับอาหารเสริม 
อาจจะทําใหไดสารอาหารปริมาณที่รางกายตองการ ทําใหรางกายมีการเจริญเติบโต 
 ผลการศึกษา พบวา น้ําหนักของผูปกครองมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการเด็ก โดยมีคา 
P = 0.041 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของน้ําหนักผูปกครอง อาจจะทําใหเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ ควร
จะมีการควบคุมน้ําหนักของผูปกครองใหอยูตามเกณฑมาตรฐาน รายละเอียดสามารถดูไดจาก
ภาคผนวก  
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช   ดังนี ้
 1. ใช เปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานโภชนาการ  และการสงเสริมแกไขเด็กที่มี                      
ภาวะทุพโภชนาการของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 2  เปนขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาโดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเขาใจถึงปจจัยทางครอบครัว ใน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานวัฒนธรรม อันเปนประโยชนตอการสงเสริมงานดานโภชนาการ
ในชุมชน 
 2.  ควรมีการศึกษาเชิงทดลอง มีกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมการออกกําลังกายใหเด็ก
ปฏิบัติกิจกรรมการดูแลเรื่องอาหารสําหรับเด็กใหผูดูแลเด็กปฏิบัติ กิจกรรมการเลือกซื้อและการจัด
อาหารแกเด็กใหผูปกครองปฏิบัติ แลวประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 
 3.  ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กพื้นที่อ่ืน  
 4.  ศึกษาเปรียบเทียบภาวะโภชนาการระหวางเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขตเมืองและ          
เขตชนบท 
 
  


