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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการ
ของนกัเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1-6 อายุระหวา่ง 
12-18 ปี ท่ีพักประจ าในบ้านพักนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม อ าเภอนครไทย จงัหวดั
พิษณุ โลก  ภาคเรียน ท่ี  2  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 43 คน  เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการศึกษาคือ                          
เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัวดัส่วนสูงและแบบบนัทึกน ้ าหนกัและส่วนสูง แบบทดสอบก่อนและหลงัเขา้ร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ  แผนการจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ  และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ดา้นอาหาร
และโภชนาการ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉ ล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                           
ส่วนภาวะโภชนาการประเมินโดยใช้น ้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน ้ าหนักตา
เกณฑ์ส่วนสูง เทียบกบักราฟแสดงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-18 ปี ของกรมอนามยักระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2553  

 ผลการศึกษา พบวา่ เม่ือส้ินสุดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการนกัเรียน
ส่วนใหญ่ผา่นกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 97.63 ท าให้นกัเรียนมีคะแนนโดยรวมหลงัเรียนอยูใ่นเกณฑ์สูง 
มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมเพิ่มจาก  ร้อยละ 63.34 เป็น ร้อยละ 71.74  โดยมีคะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียนทั้ง 6 ด้านอยู่ในเกณฑ์สูง และเม่ือเทียบกับก่อนเรียนพบว่าความรู้ด้านอาหารหลัก 5 หมู่     
ด้านโภชนบัญญัติ 9 ประการด้านโภชนาการส าหรับวยัรุ่น  ด้านการประเมินภาวะโภชนาการ                      
ดา้นการออกก าลงักาย และดา้นการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด มีคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.70, 
9.58, 18.66, 11.62, 10.08 และ 18.61ตามล าดับ เม่ือประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้น ้ าหนัก                      
ตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงพบว่ามีภาวะโภชนาการอยู่ใน
เกณฑป์กติ และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

  The purpose of this independent study was to promote the activities for enhancing 
knowledge on food and nutrition and nutritional status of students of Nakornbangyangpittayakom 
School. The target group was 43 Matthayom Suksa 1-6 students who aged between 12-18 years old 
and have lived in school dormitory in the second semester of the academic year 2013 at 
Nakornbangyangpittayakom School, Phisanulok Province. There were five types of research 
instruments-scales, personal record from weight and height, pre-test and post-test, lesson plans, and 
satisfaction questionnaire toward using activities for enhancing knowledge on food and nutrition. 
The data obtained were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. Nutritional 
status data were analyzed by using weight for age, height for age, and weight for height compared 
with the criteria of the growth of children aged 5-18 years old from Health Department, Ministry of 
Public Health version 2010. 

  The findings were found that after enhancing knowledge on food and nutrition 97.63 
percent of students passed the activities and students mean scores were increased from 63.34 
percent to 71.74 percent. Students’ scores divided into 6 topics were also increased when comparing 
with pre-test in term of the five food groups, Public Health Division’s nine points dietary guidelines, 
nutrition for adolescence, nutrition assessment, physical movement, and emotion and stress 
management 8.70, 9.58, 18.66, 11.62, 10.08, and 18.61 percent respectively. When using nutritional 
assessment, nutritional status of students met the normal level and students were highly satisfied 
with the activities.      


