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บทที ่1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาเป็นกระบวนการในการพฒันาคนทั้งในฐานะท่ีเป็นมนุษยใ์นตวัของตวัเองและ               
ในฐานนะท่ีเป็นทรัพยากร เพราะมนุษยมี์ความสามารถพิเศษคือ สามารถฝึกตวัเองได ้สัตวอ่ื์นเกิดแลว้
อาศยัสัญชาตญาณก็อยูไ่ด ้แต่มนุษยเ์กิดมาแทบช่วยตวัเองไม่ไดต้อ้งให้ผูอ่ื้นมาดูแลเล้ียงดูและไดรั้บ
การถ่ายทอดความรู้ดว้ย ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเรียนรู้การด าเนินชีวิตตอ้งฝึกฝนตนเองในทุกดา้น ดงันั้น
การด าเนินชีวิตของมนุษยจึ์งเป็นเร่ืองของการศึกษาเรียนรู้ทั้งส้ิน (ป.อ. ปยุตโต, 2542) ด้วยเหตุน้ี
กระบวนการเรียนรู้จึงจดัไดว้า่เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายลกัษณะและหลากหลาย
สถานการณ์ เช่น เม่ือบุคคลแสวงหาความรู้หรือทกัษะใหม่จะเกิดความคิดหรือแสดงพฤติกรรมท่ี
แตกต่างไปจากเดิม ลกัษณะการเรียนของบุคคลแบ่งออกเป็นสองลกัษณะ โดยลกัษณะแรกเป็นเร่ือง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีใครสอน (Heuristics) เป็นการเรียนรู้จากสัญชาตญาณ (Instinct) มีการ                
จดัระเบียบประสบการณ์และประมวลประสบการณ์เป็นความรู้ใหม่ หรือมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์  ส่วนลักษณะท่ีสองจะเป็นการเรียนรู้ท่ีต้องมีการสอน (Didactics) เป็น
กระบวนการท่ีเน้นระบบการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้เกิดการ
เรียนรู้ (วุฒิชัย  ประสานสอย, 2545) การเรียนรู้หรือการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามนุษย์นั้ นจึงควร
จดัเป็นการศึกษาและควรจดัตั้งแต่ขั้นพื้นฐานหรือเรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนการศึกษาเพื่อ
พฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้นเป็นการศึกษาท่ีสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มของยคุสมยั ฉะนั้นเราจึงควรจดั
การศึกษาสองอย่างน้ีให้สัมพนัธ์กัน เพราะถ้าเราสามารถพฒันาทั้งสองส่วนน้ีให้สัมพนัธ์จนเกิด                 
ดุลยภาพข้ึนก็จะเป็นผลดีต่อชีวิตและสังคมมาก ส าหรับการศึกษาในประเทศไทยได้มีการก าหนด
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ท่ีมีใจความส าคญัวา่ ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือว่า
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผูเ้รียน กระบวนการจดั                   
การเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญกับความรู้และคุณธรรม ผูส้อนต้อง 
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พยายามคดัสรรกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและบริบทของผูเ้รียน 
มีการก าหนดบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและการออกแบบการวดั 
และประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้งน้ีมีแนวคิดเก่ียวกบับทบาท
ของครู-อาจารย ์ท่ีเปล่ียนจากการเป็นผูส้อนมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เป็นผูก้  ากบัหรือผูจ้ดัหา     
แหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนมากกว่าจะเป็นผูป้้อนทุกอย่างให้  การเรียนรู้ถือเป็น
กระบวนการท่ีซับซ้อนและต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ครูสามารถเลือกใช้วิธีการท่ี
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนและท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ตรงตามวตัถุประสงค์เร่ืองใด              
เร่ืองหน่ึงตามระดบัความรู้ ความสามารถ อายุ และอตัราความสนใจของผูเ้รียน จากหลกัปรัชญาแห่ง
การศึกษาท่ีส าคญัคือ การจดัการศึกษาให้กับผูเ้รียนทั้งสภาพความพร้อมและส่ิงแวดล้อม จะต้อง
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ การจัดการศึกษาทั้ งท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนจึงต้องเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพการณ์เวลา (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) 

 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการหรือการจดัประสบการณ์ดา้นอาหาร
และโภชนาการผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วๆ ไปมักเรียกว่าการให้โภชนศึกษาคือ                        
การจดัการเรียนรู้กบัผูเ้รียนเพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าปฏิบติัให้เกิดประโยชน์และมุ่งให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองการกินให้ถูกตอ้ง (กองโภชนาการ, 2547) เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนด าเนินการภายใต้
การดูแลของครูท่ีปรึกษาไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนสาระทางวิชาการโดยตรง ไม่มีการคิดจ านวนชัว่โมง
เรียน แต่เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความถนดั ความสนใจ สาระความรู้และมีความบนัเทิงร่วมดว้ย การเขา้
ร่วมกิจกรรมก็เป็นไปด้วยความสมคัรใจ ไม่ได้บังคบั ซ่ึงถือเป็นงานท่ีครูและนักเรียนร่วมจดัข้ึน                 
เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตท่ีดีของนกัเรียน เพื่อให้เด็กไดมี้พฒันาการการเรียนรู้ในทุกๆ ดา้น มีความ
ตอ้งการโภชนาการตามวยั นกัเรียนจะน าส่ิงเหล่าน้ีไปปรับใช้ให้ร่างกายเกิดความสมดุลอย่างสูงสุด
และเป็นการบ่งบอกการเจริญเติบโตคือ การเพิ่มขนาด หรือจ านวนของอวยัวะและเน้ือเยื่อต่างๆ                
ของร่างกาย ข้ึนอยู่กบั พฤติกรรม ส่ิงแวดล้อม ฮอร์โมนและองค์ประกอบด้านโภชนาการนักเรียน                     
ในวยัรุ่นหากมีการบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกายจะ
ท าให้ร่างกายเจริญเติบโต สติปัญญาดี สร้างภูมิคุม้กนัโรคและมีพลงัท่ีจะท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (วรีาภรณ์  พุทธวงศ,์ 2547) ในทางตรงกนัขา้ม หากร่างกายไดรั้บอาหารท่ีไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการ หรือไดรั้บในปริมาณท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย จะท าให้เกิด
ภาวะขาดสารอาหาร แต่ถา้ร่างกายไดรั้บอาหารในปริมาณมากเกินความตอ้งการของร่างกายจะท าให้
ไดรั้บสารอาหารเกินเกิดการสะสมในรูปของไขมนั ท าให้มีปัญหาน ้ าหนกัตวัมาก ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพ
เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีอ้วนและเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากมาย เช่น ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว                 
โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นตน้  สุภาพ  ฉัตราภรณ์ (2540) ถ้านักเรียนไดรั้บอาหารท่ีดี                
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มีภาวะโภชนาการดีจากการได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสม                      
ผ่านกิจกรรมท่ีออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัจะท าให้นักเรียนเกิดการเพิ่มพูน
ความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการท่ีมีอยูใ่ห้มากข้ึน จนน าไปสู่การมีภาวะโภชนาการท่ีดีซ่ึงจะมีผลให้
ร่างกายเจริญเติบโตเต็มท่ีและเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ในอนาคต  การเสริมสร้างความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการแก่นักเรียนสามารถท าให้นักเรียนต่ืนตัวและมีพัฒนาการในทางท่ีดีข้ึน                       
ทั้ งทางด้านพฤติกรรม ความคิด รวมทั้ งสุขอนามัยท่ีดีได้ ขณะเดียวกันเราสามารถใช้กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้เพื่อเป็นกระบวนการหน่ึงซ่ึงจะช่วยวางรากฐานส าคญัของนักเรียน โดยผูส้อนจะ
เป็นผูจ้ดัประสบการณ์และบรรยากาศท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกซ่ึงศกัยภาพหรือความรู้ความสามารถของตนผา่นการเรียนรู้จากการปฏิบติั
ของตนเอง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดหาเหตุผลเพื่ อแก้ปัญหาเอง กลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ  ในชีวิตจริงได้  บนพื้นฐานของหลักการจัดกิจกรรม                     
เสริมหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางซ่ึงเป็นการจดัการบรรยากาศ 
กิจกรรม ส่ือ สถานการณ์ ฯลฯ ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ครูจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกั
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น และสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกบัผูเ้รียน ส าหรับในการจดักิจกรรมหรือออกแบบ การเรียนรู้ อาจท าได้หลาย
วิธีการและเทคนิค ในการจดักิจกรรมเสริมความรู้แต่ละคร้ัง แต่ละเร่ือง ควรเปิดโอกาสให้กบัผูเ้รียน 
ครูผูจ้ดักิจกรรมจ าเป็นตอ้งเขา้ใจจุดประสงค์ของกิจกรรม ควบคู่กบัการใชก้ลวิธีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้อาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสม เพื่อให้นกัเรียนสามารถใชอ้าหารในการส่งเสริมสุขภาพและ
ใชใ้นการแกไ้ขปรับปรุงสุขภาพของตนเองได ้(อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2551) 

 ภาวะโภชนาการนกัเรียนเป็นผลจากการบริโภคอาหาร การยอ่ยอาหาร การดูดซึม การขนส่ง
การสะสม ตลอดจนการเผาผลาญสารอาหารในระดบัเซลล์ นอกจากนั้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพทางร่างกายและจิตใจรูปแบบอาหารท่ี
บริโภคเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อภาวะโภชนาการปกติหรือภาวะโภชนาการเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
นกัเรียนทั้งส้ิน  เราสามารถท าการประเมินภาวะโภชนาการของนกัเรียนไดโ้ดยการวดัสัดส่วนร่างกาย
(Anthropometric Assessment) ซ่ึงเป็นการประเมินภาวะโภชนาการโดยการวดัขนาดและส่วนต่างๆ 
ของร่างกายในช่วงอายุหน่ึง เพื่อใช้เป็นตวับ่งช้ีภาวะโภชนาการขณะนั้น (นิธิยา  รัตนาปนนท์และ
วิบูลย ์ รัตนาปนนท์, 2554)  อีกทั้งสามารถประเมินไดท้ั้งในระดบับุคคลหรือกลุ่ม ซ่ึงอาจแสดงภาวะ
โภชนาการไดต้ั้งแต่กลุ่มเล็กๆ ไปจนถึงกลุ่มใหญ่ ท าให้เราได้รู้ขอ้มูลภาวะโภชนาการและสามารถ
ด าเนินการแกไ้ขไดท้นัทีถา้มีความผดิปกติ ตลอดจนสามารถใหค้  าแนะน าความเส่ียงต่อโรคท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้นบัเป็นการส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง (สุปราณี  แจง้บ ารุง, 2554)  
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 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตั้ งอยู่ท่ีต  าบลบ้านแยง อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก                     
เขตพื้ น ท่ี ก ารศึกษ ามัธยม ศึกษ าเขต  39 ส านั ก งานคณะกรรมการก ารศึกษ าขั้ นพื้ น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มี
นกัเรียน 401 คน โดยในจ านวนน้ีมีนกัเรียนท่ีพกัอาศยัในโรงเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ มีฐานะยากจน
ถึงปานกลาง ผูป้กครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีบุตรหลายคน เส้นทางระหวา่งบา้นและโรงเรียน
ห่างไกลตอ้งมาพกัอาศยัในโรงเรียน ท าให้ไม่ไดรั้บการปลูกฝังและเรียนรู้ดา้นการรับประทานอาหาร
ท่ีดีมีประโยชน์ และไม่ได้รับการดูแลจากผูป้กครองมากนกั นักเรียนตอ้งท ากบัขา้วรับประทานเอง
ตามอตัภาพ ส่งผลใหเ้ด็กไดรั้บอาหารท่ีซ ้ าเป็นประจ าและไม่ไดรั้บอาหารท่ีหลากหลาย จากการส ารวจ
บา้นพกัของนกัเรียนและการสอบถามนกัเรียนรายบุคคลพบวา่ นกัเรียนมีเงินใช้จ่ายในการซ้ืออาหาร
และวตัถุดิบในการปรุงอาหารน้อยเพราะครอบครัวมีฐานะยากจน และอาหารม้ือหลกัท่ีรับประทาน 
คือ ขา้วไร่ ขิง และกะหล ่าปลี ท่ีไดจ้ากการเพาะปลูกของครอบครัวตนเองเป็นหลกั  จากการสังเกตยงั
พบว่านักเรียนจะท าการหุงขา้วและน าข้าวมาใส่ชามของตนเองพร้อมทั้งผสมน ้ าลงไปเพื่อให้ขา้ว                 
มีปริมาณมากข้ึนแลว้จึงรับประทานกบักบัขา้วรวมกนัเป็นกลุ่ม อาหารท่ีนักเรียนน ามารับประทาน
ส่วนใหญ่ในทุกวนัคือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปซ่ึงมีราคาถูกแต่กลบัให้คุณค่าทางโภชนาการน้อย จากการ
รับประทานอาหารอย่างเป็นประจ าดังกล่าวท าให้นักเรียนมีน ้ าหนักตัวน้อยและเจริญเติบโตช้า
โดยเฉพาะนกัเรียนในช่วงอายุ 12-15 ปีนอกจากน้ียงัสังเกตเห็นไดว้า่นกัเรียนไดรั้บสารอาหารจ าพวก
คาร์โบไฮเดรตมากเกินความจ าเป็นของร่างกายโดยเฉพาะนักเรียนหญิงท าให้มีน ้ าหนักตัวมาก                  
ส่งผลใหม้กัจะง่วงซึมในเวลาเรียน ทั้งยงัพบวา่นกัเรียนไดรั้บสารอาหารประเภทโปรตีนจากเน้ือสัตว์
และไข่ในปริมาณนอ้ยเน่ืองจากมีราคาสูงและไม่ค่อยไดรั้บประทานผกัผลไมเ้ท่าท่ีควร ส่งผลให้ไม่มี
ความกระฉับกระเฉงในการด าเนินชีวิตการท ากิจกรรมตลอดจนการเรียน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะพบมาก
ข้ึนเร่ือยๆ จึงจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งหาวิธีการแก้ไขให้นักเรียนไดมี้ความรู้และเกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งจนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางดา้นภาวะโภชนาการอยา่งเหมาะสม
ตามวยัของนกัเรียน 

 จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษากิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและ
โภชนาการกับภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม                     
อ าเภอนครไทย  จงัหวดัพิษณุโลก จากนั้นประเมินภาวะโภชนาการก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม      
ดว้ยวิธีการชัง่น ้ าหนงัและวดัส่วนสูง แลว้น ามาเทียบน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ (weight for age) ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ (height for age) และน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for height) เพื่อทราบความรู้
และพฒันาการดา้นโภชนาการของนกัเรียนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพื่อจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการ 
2. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนกัเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 อายุระหว่าง12-18ปี ท่ีพกัประจ าใน
บา้นพกันักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 43 คน  

 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการกบัภาวะโภชนาการของนกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีเน้ือหาครอบคลุมเร่ือง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดา้น
อาหาร 6 เร่ือง ไดแ้ก่ อาหารหลกั 5 หมู่ โภชนบญัญติั 9 ประการ โภชนาการส าหรับวยัรุ่น การประเมิน
ภาวะโภชนาการ การออกก าลังกาย และการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การประเมินความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ โดยแบ่งเน้ือหาลงในกิจกรรมเป็น 4 ขั้นตอนจาก
การประยุกต์ใช้องค์ประกอบการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ใน                 
4 องคป์ระกอบ คือ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสร้างความรู้ร่วมกนั การน าเสนอความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบติัพร้อมบนัทึกและเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัท ากิจกรรมควบคู่กบั
การประเมินภาวะโภชนาการนกัเรียนดว้ยการ ชัง่น ้าหนกั การวดัส่วนสูง  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้เร่ืองอำหำรและโภชนำกำร หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้       
นอกเวลาเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาการสร้างความรู้และ                
ความตระหนักด้านอาหารและโภชนาการและการพฒันาภาวะโภชนาการของนักเรียนท่ีพกัอาศยั
ภายในโรงเรียน โดยยึดหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและการประเมินตามสภาพจริง 
ผา่นการท ากิจกรรมใน 4 ขั้นตอนจากการประยุกตใ์ช้องคป์ระกอบการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มี 4 องคป์ระกอบ คือ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสร้างความรู้
ร่วมกนั การน าเสนอความรู้ และการประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบติัส าหรับนักเรียนจากการรวมกลุ่ม
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ตามความสมคัรใจเพื่อท ากิจกรรมในการพฒันาภาวะโภชนาการ ร่วมคิดแกไ้ข พฒันา ลงมือปฏิบติั
และประเมินผลดว้ยตนเองโดยครูเป็นผูค้อยช่วยเหลือสนบัสนุน ผ่านส่ือ กิจกรรม การให้ค  าปรึกษา 
การสังเกตการพร้อมกบัการท าการประเมินก่อนและหลงัการท ากิจกรรม 

กำรประเมินภำวะโภชนำกำร  หมายถึง การชั่งน ้ าหนักว ัดส่วนสูง (Anthropometric 
Assessment) นักเรียนท่ีอาศยัในบ้านพกันักเรียน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม แล้วน าค่าท่ีได้มา
เปรียบเทียบกบักราฟส่วนสูงต่ออาย ุ(H/A) น ้ าหนกัต่ออายุ (W/A) และน ้ าหนกัต่อส่วนสูง (W/H) ของ
ส านักโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ก่อนและหลงัท ากิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการเพื่อเปรียบเทียบผลควบคู่กบัแบบทดสอบความรู้และแบบสังเกตการปฏิบติั
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ของนกัเรียน  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ได้แนวทางการจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองภาวะโภชนาการแก่นักเรียนท่ีอยู่ใน
โรงเรียน 

2. ได้แนวทางการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการกับ
โภชนาการของนกัเรียนทั้งโรงเรียนและขยายผลสู่ผูป้กครองและชุมชนได ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 


