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Abstract: 
Purpose: To explore the nutritional knowledge, attitude towards 
food, food consumption behavior, and nutritional status and the 
associations between age, nutritional knowledge, attitude 
towards food, food consumption behavior, and nutritional 
status in nursing students. 
Design: Descriptive correlational study.
Methods: The sample contained 258 nursing students in both 
baccalaureate and masters programs at the Faculty of Nursing, 
Mahidol University. The data were collected using questionnaires 
on demographic characteristics, nutritional knowledge, attitude 
towards food, and food consumption behavior. The subjects’ 
weight, waist and hip circumference, and body fat were also 
measured. The data were analyzed using descriptive statistics 
and Spearman’s rank correlation coefficients.  
Main findings: The results indicated that the nursing students 
had the average percentages of nutritional knowledge and attitude 
towards food at moderate levels (67.2 % and 77.6 %, respectively). 
However, their overall food consumption behaviors were quite 
inappropriate with an average percentage of 57.4.  According to 
the nutritional status, 30% of the sample had body mass index 
less than normal level, whereas 11% of the students were over 
nutritional status and obesity.  Of the sample in the study, 45.5 % 
had body fat higher than normal level. According to the results 
of the correlations, age had positive significant relations to      
nutritional knowledge, attitude towards food, and nutritional 
status, while it had a negative significant relation to food            
consumption behavior (p< .01).  In addition, attitudes towards 
food had a positive significant relations to nutritional status, 
including body mass index, body fat, and waist circumference (p< .05).  
Conclusion and recommendations: Although the nursing 
students had moderate levels of nutritional knowledge and  attitude 
towards food, they were likely to engage in inappropriate food 
consumption behaviors. The students who were older were more 
likely to practice inappropriate food consumption behaviors.  The 
results indicated that some of the students had nutritional status 
lower than normal levels; some of them were obesity, whereas 
some of them were at risk. Faculty of Nursing should develop 
education related to nutrition in the curriculum intensively, 
especially in undergraduate program, and promote good attitudes 
to selecting appropriate food for healthy and well-being.  Student 
development affairs should promote appropriate food consumption 
behaviors to improve nutritional status of nursing students by 
motivating and promoting exercise.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพ่ือประเมินความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร 
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร 
พฤติกรรมการรบัประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนกัศึกษาพยาบาล 
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยายวิเคราะห์ความสัมพันธ์
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาพยาบาลหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวม 258 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร วัดดัชนีมวลกาย เส้นรอบวงเอวและสะโพก และ
ปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
ผลการวิจัย: ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลมีความรู ้ทาง
โภชนาการ และมีทัศนคติต่ออาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนเต็มเท่ากับ 67.2 และ 77.6 ตามล�าดับ แต่
มีระดับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม คือมีค่า
เฉลีย่ร้อยละของคะแนนเตม็เท่ากบั 57.4 ในด้านภาวะโภชนาการพบว่า 
ร้อยละ 30 ของนักศึกษาพยาบาลมีดัชนีมวลกายต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ    
ร้อยละ 11 มีน�้าหนักเกินจนถึงอ้วน และร้อยละ 45.5 มีปริมาณไขมัน
สะสมมากกว่าปกติ และพบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้
ทางโภชนาการ  ทัศนคติต่ออาหาร และภาวะโภชนาการ แต่มีความ
สมัพนัธ์เชงิลบกบัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารอย่างมนัียส�าคัญทาง
สถิติ   (p< .01)ส่วนทัศนคติต่ออาหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะ
โภชนาการ ได้แก่ ดชันมีวลกาย ไขมนัสะสมในร่างกาย และเส้นรอบเอว
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05) 
สรุปและข้อเสนอแนะ: แม้ว่านักศึกษาพยาบาลมีความรู้ทางโภชนาการ 
และทัศนคติต่ออาหารเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยังมี
พฤติกรรมการรบัประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม นกัศกึษาทีอ่ายมุากขึน้ 
ศึกษาในระดับสูงขึ้น มีแนวโน้มจะปฏิบัติพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารไม่เหมาะสมมากขึน้  คณะพยาบาลศาสตร์ควรจดัให้มเีนือ้หาทาง
ด้านโภชนาการในหลกัสตูรอย่างเข้มขน สร้างเสรมิเจตคตทิีด่ต่ีอการเลอืก
อาหารให้เหมาะสมเพือ่สขุภาพและความผาสขุ และฝ่ายพฒันานกัศกึษา
ควรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการให้กับนักศึกษา โดยเน้น
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารให้เหมาะสม สร้างแรงจงูใจ 
และส่งเสริมการออกก�าลังกาย 
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