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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 

ค�าส�าคัญ: ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับ
ประทานอาหาร ภาวะโภชนาการ นักศึกษาพยาบาล
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ปัจจบุนักลุม่โรคไม่ตดิต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหติสงู 
ไขมันในเลอืดสงู เบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคมะเรง็ 
และภาวะกระดกูพรนุ เป็นปัญหาทางสาธารณสขุทีเ่พิม่มากขึน้ 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมมาเป็นแบบสงัคมเมอืงทีม่คีวาม
ซับซ้อน ท�าให้คนมีรูปแบบในการด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป 
เช่น มกีจิกรรมการเคลือ่นไหวและการออกก�าลงักายน้อยลง 
การรบัประทานอาหารทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากวฒันธรรมตะวนัตก 
รบัประทานอาหารทีม่ไีขมนัหรอือาหารทีม่คีวามหวานมากขึน้ 
พฤติกรรมเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างย่ิงพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารเป็นปัจจยัเสีย่งทีก่่อให้เกดิปัญหาน�า้หนกัเกนิ 
ภาวะอ้วนและโรคเรือ้รงัต่างๆ ทีต้่องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 
ในการดแูลรักษาเป็นจ�านวนมากทัง้ในส่วนของรฐับาล ตัวผูป่้วยเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม 1

 ดังนั้นการลดปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย
จึงต้องอาศัยกลยุทธ์ซ่ึงองค์การอนามัยโลกเสนอว่าการ      
ส่งเสริมสขุภาพเป็นกลยทุธ์ทีส่ามารถแก้ปัญหาโรคไม่ตดิต่อ
ได้เป็นอย่างดี การส่งเสริมสุขภาพจัดเป็นกระบวนการเพื่อ
ให้บุคคลเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม และสร้าง
เสรมิสขุภาพของตนเองให้ดขีึน้ เพือ่ให้มสีขุภาพดทีัง้ร่างกาย 
จิตใจและสังคม อีกทั้งการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลให้เกิด
ความรู้และทักษะในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นกิจกรรม
หนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพที่ได้เสนอแนะไว้ในกฎบัตร
กรุงเทพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ในการจัดการประชุม
นานาชาตเิร่ืองการส่งเสรมิสขุภาพโลกโดยองค์การอนามยัโลก
ในเดือนสิงหาคม 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วย และเน้นให้บุคคลมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาว           
มพีฤตกิรรมส่งเสริมสขุภาพ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในชวีติประจ�าวนั 
โดยบุคคลมีบทบาทที่จะก�าหนดภาวะสุขภาพและพัฒนา
แบบแผนชวีติของตนเอง รวมทัง้มบีทบาทในการจัดการกบั
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Pender2 โดยอาศัย          
กรอบแนวคิดของ Knowledge Attitude Practice (KAP) 
โดยกรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ความรู้ทาง
โภชนาการ ทัศนคตต่ิออาหาร พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร 
และภาวะโภชนาการ โดยความรูท้างโภชนาการทีด่มีคีวาม
สัมพันธ์กับทัศนคติที่ดีต่ออาหาร รวมทั้งพฤติกรรมที่            
เหมาะสมในการรบัประทานอาหาร และการมภีาวะโภชนาการ
ทีด่ี  

 นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาพยาบาล  จากการสุ่ม
นักศึกษาจ�านวน 30 คนซักถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การรบัประทานอาหาร พบว่าเวลารบัประทานอาหารจะซือ้
อาหารส�าเรจ็รปูมารบัประทาน เพราะสะดวก รวดเรว็ โดย
เฉพาะตอนเช้าที่นักศึกษาต้องขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 
นกัศกึษามกัรบัประทานนมและขนมปังเป็นอาหารเช้าแทน 
เพราะต้องรีบข้ึนฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ตอนเย็นเมื่อกลับ
จากเรยีนนกัศกึษากเ็หนือ่ยล้าจากการขึน้หอผูป่้วย ท�าให้ไม่
ค่อยมีเวลาออกก�าลังกาย ยิ่งถ้าต้องท�ารายงานจนดึก  
นักศึกษาก็มักจะรับประทานบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปเป็นอาหาร
รอบดึก  ซึ่งลักษณะการด�าเนินชีวิตที่หอพักและพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของนักศึกษาดังกล่าว เสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาทางภาวะโภชนาการในอนาคต ผู้วิจัยเห็นว่า
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
 ศาสตรบัณฑิตซ่ึงจะจบเป็นพยาบาลวิชาชีพใน
อนาคต และนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลวิชาชีพมาก่อน เป็นผู ้ที่มี
บทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิให้ประชาชนมศีกัยภาพในการ
พฒันาสขุภาพในด้านต่างๆ โดยการมพีฤตกิรรมสขุภาพด้าน
โภชนาการทีถ่กูต้องเหมาะสม จะช่วยส่งเสรมิให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้
ประชาชนที่มีภาวะเจ็บป่วยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ดังนั้น
นักศึกษาพยาบาลจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริม
พฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อ
ให้มีภาวะโภชนาการที่ดี โดยตระหนักถึงชนิดและปริมาณ
ของอาหารทีค่วรจะรบัประทานตามหลกัโภชนาการส�าหรบั
แต่ละช่วงอายุ การรับรู ้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการรับ
ประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมกับการเกิดปัญหาสุขภาพ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างเสริมพฤติกรรม
สขุภาพด้านโภชนาการให้กบัตนเอง และประชาชนทกุเพศ 
ทกุวยั ทัง้ทีม่ภีาวะสขุภาพดแีละมภีาวะเจบ็ป่วย ซึง่เป็นการ
เพิ่มศักยภาพทางสุขภาพอนามัยที่ยั่งยืนให้กับประชาชน

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประเมินความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติ
ต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะ
โภชนาการของนักศึกษาพยาบาล   
 2. เพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอาย ุความ
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รู ้ด ้านโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการ          
รับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษา
พยาบาล   

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย  
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงบรรยายวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
 ประชากร  คือ นกัศกึษาพยาบาลระดับปรญิญาตรี 
ปีที่ 2-4 จ�านวน 257 คนและนักศึกษาพยาบาลระดับ
ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1–2 ทั้งหมดจ�านวน 146 คน คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 กลุม่ตวัอย่าง ใช้ตารางส�าเรจ็รปู power analysis 
ในการประมาณขนาดกลุม่ตวัอย่างส�าหรบัการทดสอบความ
สัมพันธ์ที่ระดับ .05 ให้ระดับ power เท่ากับ 0.8 และ 
effect size เท่ากับ 0.2 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
รวม 197 คน3  ได้เพิม่กลุม่ตวัอย่างอกีร้อยละ 30 เพือ่ป้องกนั
การสูญหายของกลุ ่มตัวอย่างในระหว่างการเก็บข้อมูล      
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาแต่ละชั้นปีโดยก�าหนด
จ�านวนกลุม่ตวัอย่างตามสดัส่วน 5:1 และน�ารหสัประจ�าตวั
นักศึกษามาจับฉลากให้ได้ตามจ�านวนที่ต้องการ ได้กลุ่ม
ตวัอย่างนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 219 คน 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 39 คน รวม 258 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. การประเมินภาวะโภชนาการ ใช้เครื่องมือวัด
ดชันมีวลกาย ปรมิาณไขมนัสะสมในร่างกาย เส้นรอบวงเอว
และเส้นรอบวงสะโพกดังนี้

1.1 เครื่องชั่งน�้าหนักและวัดไขมันที่สะสมใน
ร่างกาย แบบดิจิตอล รุ่น TANITA-UM 029  ซึ่งค่ามาก 
หมายถึง น�้าหนักและปริมาณไขมันในร่างกายมาก โดยใช้
หลักการของ Bioelectricol  Impedance  Analysis (BIA)  
และก�าหนดค่าอ้างอิงโดยเปรียบเทียบกับการวัดจากวิธี
มาตรฐาน ซึง่เกณฑ์มาตรฐานปกตขิองไขมนัในร่างกายแบ่ง
ตามเพศและอายุ มีดังนี้ ผู้ชายที่อายุน้อยกว่า 30 ปี ควรมี
ไขมันที่สะสมในร่างกายอยู่ระหว่างร้อยละ 14–20 ถ้าอายุ
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป ควรมีไขมันที่สะสมในร่างกายอยู่
ระหว่างร้อยละ 17–23 ส�าหรับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 30 ปี 
ควรมไีขมนัท่ีสะสมในร่างกายอยู่ระหว่างร้อยละ 17–24 ถ้า
อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ควรมีไขมันที่สะสมในร่างกายอยู่
ระหว่างร้อยละ 20–274 ค่าน�า้หนกัทีไ่ด้น�ามาประเมนิดชันี

มวลกายโดยคิดจากน�้าหนัก (kg) หารด้วยส่วนสูงยกก�าลัง
สอง (m2) และใช้เกณฑ์ประเมินส�าหรับคนเอเชีย 5 ดังนี้  
ถ้าค่าดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18.5  kg/
m2  แปลว่าต�่ากว่าปกติ  ค่า BMI 18.4–22.9 kg/m2  
แปลว่าปกติ  ค่า BMI 23–24.5 Kg/m2 แปลว่าน�้าหนัก
เกิน  และค่า BMI เท่ากบัหรอืมากกว่า 25 Kg/ m2  แปล
ว่าอ้วน

1.2 สายวดั ใช้ส�าหรบัวดัเส้นรอบวงเอวและเส้น
รอบวงสะโพก โดยมเีกณฑ์ในการประเมนิของ WHO 4 ดงันี้ 

เพศ

ชาย

เส้นรอบวงเอว (cm.) เส้นรอบวงเอวต่อสะโพก
ปกติ

£ 94
มากกว่าปกติ
 > 94

ปกติ
£ 0.95

มากกกว่าปกติ
 > 0.95

หญิง £ 80  > 80 £ 0.80  > 0.80

 2. แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล ได้แก่ อาย ุชัน้ปี
ที่ศึกษา เพศ สถานภาพสมรส รูปแบบการรับประทาน
อาหาร และค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร
        3. แบบสอบถามความรูท้างโภชนาการ ของนพวรรณ 
เปียซื่อ และคณะ 6 โดยแบ่งเป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับความรู้
เรื่องอาหารทั่วไปและผลของอาหารต่อสุขภาพ อาหาร
ประเภทไขมัน อาหารที่มีแคลเซ่ียม อาหารที่มีใยอาหาร 
อาหารที่มีโซเดียม รวม 31 ข้อ  ลักษณะค�าถามมีค�าตอบ
ให้เลือกว่า ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ ก�าหนดน�้าหนักคะแนนดังนี้ 
ตอบใช่ ให้ 1 คะแนน ตอบไม่ใช่หรอืไม่แน่ใจ ให้ 0 คะแนน 
โดยท�าการกลับค่าคะแนนส�าหรับข้อค�าถามเชิงลบ และ
ก�าหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรู้ ดังน้ี มีความรู้ทาง
โภชนาการดี มีความรู้ปานกลาง และมีความรู้น้อย หมาย
ถงึคะแนนเตม็ 31 คะแนน ถ้ามคีวามรูท้างโภชนาการด ีได้
คะแนนเฉลี่ย 24.8 คะแนนขึ้นไป(³ ร้อยละ 80) มีความ
รูป้านกลางได้18.6–24.5 คะแนน (ร้อยละ 60-79) มคีวาม
รู้น้อยได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 18.3 (< ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)7

 4. แบบสอบถามทศันคตต่ิออาหารของ นพวรรณ 
เปียซื่อ และคณะ 6 โดยแบ่งเป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับทัศนคติ
ต่ออาหารทั่วไป อาหารประเภทไขมัน อาหารที่มีแคลเซี่ยม 
อาหารที่มีใยอาหาร อาหารที่มีโซเดียม อาหารประเภท
โปรตีน รวม 24 ข้อ ลักษณะค�าถามมีค�าตอบให้เลอืกว่า ใช่  
ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ ก�าหนดน�า้หนกัคะแนนดงันี ้ตอบใช่ ให้ 1 คะแนน 
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ตอบไม่ใช่หรือไม่แน่ใจ ให้ 0 คะแนน โดยท�าการกลับค่า
คะแนนส�าหรบัข้อค�าถามเชงิลบ และก�าหนดเกณฑ์ประเมนิ
ดังนี้ มีทัศนคติต่ออาหารดี มีทัศนคติต่ออาหารปานกลาง
และมีทัศนคติต่ออาหารไม่ดี หมายถึงคะแนนเต็ม 24 
คะแนน ถ้ามีทัศนคติต่ออาหารดีได้คะแนนเฉลี่ย19.2 
คะแนนขึ้นไป (³ ร้อยละ 80) มีทัศนคติต่ออาหารปาน
กลางได้ 14.4-18.96 คะแนน (ร้อยละ 60-79) มีทัศนคติ
ต่ออาหารไม่ดี ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 14.2 คะแนน       
(< ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)7

 5. แบบสอบถามพฤติกรรมการรบัประทานอาหารของ 
นพวรรณ เปียซื่อ และคณะ 5 โดยแบ่งเป็นข้อค�าถามเกี่ยว
กับการปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารประเภทต่างๆ  
เช่น อาหารประเภทไขมัน อาหารที่มีแคลเซี่ยม อาหารที่มี
ใยอาหาร อาหารที่มีโซเดียม อาหารหวานและขนมกรอบ 
เครื่องดื่มชา กาแฟ และแอลกอฮอล์ รวม 60 ข้อ ลักษณะ
ค�าถามมคี�าตอบให้เลอืกว่า ปฏบิตัเิป็นประจ�า เป็นบางครัง้ 
ไม่เคยปฏิบัติเลย ก�าหนดน�้าหนักคะแนนดังนี้ ปฏิบัติเป็น
ประจ�าให้ 2 คะแนน ปฏิบัติบางครั้งให้ 1 คะแนน ไม่เคย
ปฏิบัติให้ 0 คะแนน โดยท�าการกลับค่าคะแนนส�าหรับ    
ข้อค�าถามเชิงลบ และก�าหนดเกณฑ์ประเมินดังนี้ คะแนน
เตม็ 60 คะแนน ถ้าพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารเหมาะ
สมได้คะแนนเฉลี่ย 48 คะแนนขึ้นไป (³ ร้อยละ 80) 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมาะสมปานกลาง ได้ 
36–47.4 คะแนน (ร้อยละ60-79) และ พฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารไม่เหมาะสม ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า       
35.4 คะแนน (< ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 7

 การหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 
 นพวรรณ เปียซื่อ และคณะ 6 ได้ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความตรงเชิงเนื้อหา    
(content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการ จ�านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา
เท่ากับ .94 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามความรู้ทางโภชนาการ 
ทัศนคติต่ออาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหารมา
ดัดแปลงให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างและไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 10 ราย 
คะแนนของแบบสอบถามความรูท้างโภชนาการและทศันคติ
ต่ออาหาร น�ามาค�านวณหาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตร     
KR-20 ของ  Kuder–Richardson ได้ค่าความเชื่อมั่น .83 
และ .80 ตามล�าดับ คะแนนของแบบสอบถามพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร น�ามาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่น 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ 
alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .80
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1) วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลทั่วไป ความรู้ทางโภชนาการ  ทัศนคติต่ออาหาร  
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ 
ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย  เส้น
รอบวงเอวและสะโพก  สัดส่วนเส้นรวบวงเอวต่อสะโพก
 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความรู้
ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารและภาวะโภชนาการ ด้วยค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน 
 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
 หลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เลขที่ MUNS 2006-006 ให้ด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัย
ขอความยนิยอมการเข้าร่วมการศึกษาจากกลุม่ตวัอย่าง โดย
ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้า
ร่วมโครงการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
วิจัย จะลงนามในเอกสารยินยอมตนให้ท�าการวิจัยทุกราย
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู้วิจัยนัดกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นปีของทั้ง 2 
หลักสูตรภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนใน
ภาคปลาย และในช่วงภาคฤดูร้อน หรือภายหลังการสอบ
ปลายภาค และชีแ้จงเกีย่วกบัวัตถปุระสงค์ของโครงการวิจัย 
พร้อมทั้งแจกแบบแสดงความจ�านงเข้าร่วมการวิจัย และ
แจกแบบสอบถามต่างๆ ให้กลับไปท�า โดยขอให้ส่ง
แบบสอบถามคืนภายในเวลา 2 สัปดาห์  
         2. ผู้วิจัยนัดกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นปีของทั้ง 2 กลุ่ม 
เพือ่ท�าการชัง่น�า้หนกัและวดัปรมิาณไขมนัทีส่ะสมในร่างกาย 
ด้วยเครื่องดิจิตอล TANITA-UM 029  ส่วนเส้นรอบวงเอว
และสะโพกใช้สายวดั วดัในท่ายนื โดยเส้นรอบวงเอว วดัระดบั
สะดอืขณะทีก่ลุม่ตวัอย่างหายใจออก ผู้วิจัยนัดช่วงวนั เวลา
ทีก่ลุม่ตวัอย่างสะดวกมากทีส่ดุ แล้วแจ้งผลน�า้หนกั ส่วนสงู 
เส้นรอบวงเอวและสะโพก และปริมาณไขมันที่สะสมใน
ร่างกาย ถ้ามีผลการตรวจผิดปกติผู้วิจัยจะแนะน�าให้ไปรับ
การตรวจรักษาต่อไป
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ผลกำรวิจัย                                                                                                        
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
 กลุม่ตวัอย่างมีทัง้หมด 258 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 
97.7 สถานภาพสมรสโสดร้อยละ 96.5 พักอาศัยอยู่ใน
หอพกัร้อยละ 82.7 เป็นนกัศกึษาพยาบาลหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่2-4 จ�านวน 219 คน (ร้อยละ 84.9) 
โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 18-38 ปี อายุเฉลี่ย 20.72 ปี ส่วน
นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
จ�านวน 39 คน (ร้อยละ 15.1) มอีายุอยูร่ะหว่าง 25–43 ปี 
อายุเฉลี่ย 22.8 ปี  
 2. การรับประทานอาหารของนักศึกษาพยาบาล
 ผลการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 258 คน 
รบัประทานอาหารครบ 3 มือ้ต่อวนั ร้อยละ 69.7 ซือ้อาหาร
ปรุงส�าเร็จรับประทานร้อยละ 89.8  และมีค่าใช้จ่ายเรื่อง
อาหารเฉลี่ยวันละ 99.50 บาท มีการควบคุมน�้าหนักโดย
ลดปริมาณอาหารที่รับประทาน ร้อยละ 39.8  
 3.  ความรู้ทางโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล
 ผลการศึกษาพบว่าความรู้ทางโภชนาการ จาก
คะแนนเต็มทั้งหมด 31 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทาง
โภชนาการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คอืมคีะแนนเฉลีย่ 
20.8 คะแนน (ร้อยละ 67.2 ของคะแนนเต็ม) และพบว่า
กลุม่ตวัอย่างมคีวามรู้เกีย่วกบัอาหารประเภทไขมนัน้อยทีส่ดุ 
โดยมค่ีาเฉลีย่ร้อยละของคะแนนเตม็เท่ากับ 60.3 เมือ่เทยีบ
กับอาหารประเภทอื่น  
 4. ทัศนคติต่ออาหารของนักศึกษาพยาบาล
 ผลการศกึษาพบว่าทศันคตต่ิออาหาร จากคะแนนเตม็ 
24 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่ออาหารโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง คอืมคีะแนนเฉลีย่ 18.6 คะแนน (ร้อยละ 77.6 
ของคะแนนเต็ม) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่ออาหารที่
มีแคลเซียมน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนเต็ม
เท่ากับ 69.7 เมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างไม่แน่ใจว่าการรบัประทานผกักาดขาว เต้าหูเ้หลอืง 
และถัว่ จะช่วยท�าให้เราได้รบัแคลเซยีมเพิม่ขึน้หรอืไม่ ร้อยละ 
64.7 ร้อยละ 49.2 และร้อยละ 47.3 ตามล�าดับ   
 5. พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารของนกัศกึษา
พยาบาล
 ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน กลุ ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม คือ

มีคะแนนเฉลี่ย 34.5 คะแนน (ร้อยละ 57.4 ของคะแนน
เตม็) พบว่ากลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร
ที่มีโซเดียมเหมาะสมน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนเต็มเท่ากับ 54.6 เมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น
โดยมีกลุ่มตัวอย่างรับประทานผักหรือผลไม้ที่ผ่านการหมัก
ดองร้อยละ 82.9 รับประทานอาหารแปรรูป: ไส้กรอก 
หมูหยอง กุนเชียง ร้อยละ 80.6 รับประทานอาหารกึ่ง
ส�าเรจ็รปู อาหารกระป๋อง ร้อยละ 79.1 รบัประทานอาหาร
ที่ใส่ผงชูรส ร้อยละ 65.9 รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด
เป็นบางครั้ง ร้อยละ 53.1 รับประทานอาหารเค็มจัดเป็น
ประจ�าร้อยละ 39.5 และยังเติมเครื่องปรุงรสเวลาที่รับ
ประทานอาหาร ร้อยละ 42.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
 6.ภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล
 ผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักศึกษา
พยาบาลพบว่า กลุม่ตวัอย่างมค่ีาดชันมีวลกายอยูใ่นเกณฑ์ปกติ 
ร้อยละ 59 โดยค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (Kg/m2) เท่ากับ 20 
ซึง่ยงัพบว่ามนีกัศกึษาทีม่ดีชันมีวลกายต�า่กว่าเกณฑ์ปกตถิงึ
ร้อยละ 30 และมีน�้าหนักเกินเกณฑ์ถึงอ้วน ร้อยละ 11 
ส�าหรบัปรมิาณไขมนัในร่างกายซึง่ประเมนิโดยเครือ่งวดัไขมนั
สะสมในร่างกาย (TANITA-UM 029) พบไขมนัสะสมเฉลีย่
ร้อยละ 24.3 ของน�้าหนักตัวอยู่ในช่วงปกติ เมื่อวิเคราะห์
โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงของWHO4 พบว่านักศึกษาถึงร้อยละ 
45.5 มีปริมาณไขมันสะสมมากกว่าปกติ และพบว่า
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีเส้นรอบวงเอวและสะโพกเฉลี่ย 
66.7 ซม. และ 87.9 ซม. ตามล�าดบั โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
96.9) มเีส้นรอบวงเอวอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิส�าหรบัสดัส่วนเส้น
รอบวงเอวต่อสะโพกพบว่า ร้อยละ 89.4 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ค่าเฉลีย่ 0.76 (เมือ่ใช้ค่า 0.8 เป็นเกณฑ์ส�าหรบัผูห้ญงิ และ 
0.95 ส�าหรบัผูช้าย) 4 รายละเอยีดดงัตารางที ่1
 7.ความสัมพันธ ์ระหว ่างอายุ ความรู ้ทาง
โภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล
 ผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กบัความรูท้างโภชนาการ ทศันคตต่ิออาหาร  ดชันีมวลกาย 
ปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย เส้นรอบวงเอว เส้นรอบวง
สะโพก สดัส่วนเส้นรอบวงเอวต่อสะโพก แต่มคีวามสมัพนัธ์
เชงิลบกบัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติ (p< .01) r

s
= .333, .243, .279, .281, .323, 

.277, .207 และ -.213 ตามล�าดับ ส่วนความรู้ทาง
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โภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่ออาหาร
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .01) r

s
= .309 และมีความ

สมัพนัธ์เชงิลบกบัสดัส่วนเส้นรอบวงเอวต่อสะโพกอย่างมนียั
ส�าคัญทางสถิติ (p< .05 ) r

s
= - .142  นอกจากนี้ทัศนคติ

ต่ออาหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีมวลกาย ไขมัน
สะสมในร่างกาย และเส้นรอบเอวอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
(p< .05)  r

s
= .137, .148, และ .137 ตามล�าดับ  ส�าหรับ

ภาวะโภชนาการในด้านดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย เส้นรอบวงเอว เส้น
รอบวงสะโพก และสัดส่วนเส้นรอบวงเอวต่อสะโพกอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (p< .01)  r
s 
= .841, .809, .813 และ 

.350 ตามล�าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2

กำรอภิปรำยผล
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารพบว่า 
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่หอพัก ร้อยละ 82.7 โดยจะ
ซ้ืออาหารที่ปรุงส�าเร็จรับประทาน ร้อยละ 89.8 อาจ
เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาปรุงอาหารรับประทานเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของอาภาภรณ์ ค�ากัมพล8 และ
ธนากร  ทองประยูร9 ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลมักจะซื้อ

ตารางที่ 1  ภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล
ภาวะโภชนาการ n (%) Min-Max Mean SD

ดัชนีมวลกาย (kg/m2) 254 (100) 16.0-32.0 20.0 2.5
ต�่ากว่าปกติ 76 (30) - - -

ปกติ 150 (59) - - -
น�้าหนักเกิน 15 (5.9) - - -

อ้วน 13 (5.1) - - -
ปริมาณไขมัน (%) 255 (100) 11.3-41.7 24.3 5.1

ปกติ 139 (54.5) - - -
มาก 116 (45.5) - - -

เส้นรอบวงเอว (cm) 255 (100) 56-98 66.7 6.7
ปกติ 247 (96.9) - - -
มาก 8 (3.1) - - -

เส้นรอบวงสะโพก (cm) 255 (100) 74-115 87.9 6.2
เส้นรอบวงเอว : สะโพก 255 (100) 0.67-0.91 0.76 0.04

ปกติ 228 (89.4) - - -
มาก 27 (10.6) - - -

ตารางที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ 
   ภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล (n = 258)

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. อายุ 1
2. ความรู้โภชนาการ .333** 1
3. ทัศนคติต่ออาหาร .243** .309** 1

4. พฤติกรรมรับประทานอาหาร -.213** .018 -.049 1
ภาวะโภชนาการ

5. ดัชนีมวลกาย ( BMI ) .279** .020 .137* .076 1
6. ปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย .281** .012 .148* .024 .841** 1
7. เส้นรอบวงเอว .323** -.039 .137* .076 .809** .732** 1
8. เส้นรอบวงสะโพก .277** .066 .122 .084 .813** .712** .801** 1
9. เส้นรอบวงเอวต่อสะโพก .207** -.142* .077 .023 .350** .358** .689** .121 1

* p < .05   ** p  < .01  
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อาหารรบัประทาน ส่วนในเรือ่งการควบคมุน�า้หนกั การศกึษา
ครั้งนี้พบว่า นักศึกษาพยาบาลใช้วิธีลดปริมาณอาหาร       
ร้อยละ 39.8 ซึง่อาจจะมผีลกระทบต่อภาวะโภชนาการของ
นักศึกษาในระยะต่อมา 
 2. ความรูท้างโภชนาการ ทศันคตต่ิออาหาร และ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พบว่านักศึกษาพยาบาล
มีความรู้ทางโภชนาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ
คะแนนเตม็ 31 คะแนน มคีะแนนเฉลีย่ 20.8 คะแนน (ร้อยละ 
67.2 ของคะแนนเต็ม) และมีทัศนคติต่ออาหารโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางเช่นกัน คือคะแนนเต็ม 24 คะแนน       
มคีะแนนเฉลีย่18.6 คะแนน (ร้อยละ 77.6 ของคะแนนเตม็) 
เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พบ
ว่านกัศกึษาพยาบาลมพีฤตกิรรมการรบัประทานอาหารโดย
รวมไม่เหมาะสม คือคะแนนเต็ม 60 คะแนน มีคะแนน
เฉลี่ย 34.5 คะแนน ( ร้อยละ 57.4 ของคะแนนเต็ม ) โดย
นักศึกษามีความรู้ทางโภชนาการเกี่ยวกับอาหารประเภท 
ไขมันน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น อาจเป็นไป
ได้ว ่าเวลาเรียนวิชาโภชนาการตามที่หลักสูตรจัดให้
นักศึกษายังมีความรู ้ความเข้าใจเรื่องอาหารไขมันที่มี        
ไขมันสูง/ต�่า อาหารที่มีโคเลสเตอรอลหรืออาหารที่มีไขมัน
ไม่อิ่มตัว/ไขมันอิ่มตัวไม่เพียงพอ ส�าหรับทัศนคติต่ออาหาร
การศึกษาครั้งนี้พบว่า นักศึกษามีทัศนคติต่ออาหารที่มี
แคลเซยีมน้อยทีส่ดุเมือ่เทยีบกับอาหารประเภทอืน่ อาจเป็น
ไปได้ว่าผลการศึกษาครั้งนี้ พบกลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจว่าการ
รับประทานผักกาดขาว เต้าหู้เหลือง และถั่ว จะช่วยท�าให้
เราได้รบัแคลเซยีมเพิม่ขึน้หรอืไม่ ร้อยละ 64.7 ร้อยละ 49.2  
และร้อยละ 47.3 ตามล�าดับ ส่วนพฤตกิรรมการรบัประทาน
อาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่มีโซเดียมเหมาะสมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอาหาร
ประเภทอื่น อาจเป็นไปได้ว่าผลการศึกษาครั้งนี้ พบกลุ่ม
ตวัอย่างรับประทานผกัหรอืผลไม้ทีผ่่านการหมกัดอง ร้อยละ 
82.9 รับประทานอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก หมูหยอง 
กุนเชียง ร้อยละ 80.6 รับประทานอาหารก่ึงส�าเร็จรูป 
อาหารกระป๋อง ร้อยละ 79.1 รบัประทานอาหารทีใ่ส่ผงชรูส 
ร้อยละ 65.9 เพราะส่วนใหญ่ซือ้อาหารส�าเรจ็รปูรบัประทาน 
รบัประทานอาหารทีม่รีสเคม็จดัเป็นบางครัง้ ร้อยละ 53.1 
รับประทานอาหารเค็มจัดเป็นประจ�า ร้อยละ 39.5 และยัง
เติมเครื่องปรุงรสเวลาที่รับประทานอาหาร ร้อยละ 42.6 
สอดคล้องกบัการศกึษาของ อาภาภรณ์  ค�าสมพล8 ที่พบว่า 

นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เพราะนักศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ที่หอพัก ไม่มีเวลาปรุงอาหาร จึงซื้ออาหารปรุง
ส�าเร็จรูปมารับประทานเอง ท�าให้ไม่มีโอกาสเลือกรับ
ประทานอาหารได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง Pender เชื่อว่าสิ่ง
เหล่าน้ีเป็นปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคล 2  เช่นเดียวกับผลการศึกษาของจินตนา  ยูนิพันธ์ 10  
ที่พบว่าการรับรู ้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม
อนามัยที่ถูกต้อง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองหรือพฤติกรรมสุขภาพ 
 3. การประเมินภาวะโภชนาการ พบว่านักศึกษา
พยาบาลมดีชันมีวลกายต�า่กว่าเกณฑ์ปกตถิงึร้อยละ 30 ของ
กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด ซึง่อาจเป็นไปได้ว่าผลการศกึษาครัง้นี้
พบกลุ่มตัวอย่างพยายามควบคุมน�้าหนักโดยวิธีลดปริมาณ
อาหารลง ร้อยละ 39.8 และมีน�้าหนักเกินเกณฑ์จนถึงอ้วน 
ร้อยละ 11 โดยพบว่านกัศกึษามปีรมิาณไขมนัสะสมมากกว่า
เกณฑ์ปกติถึงร้อยละ 45.5 สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทางโภชนาการเกี่ยวกับอาหาร
ไขมันน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น และ           
มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม      
จึงส่งผลให้นักศึกษามีความเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกิน 
จากการศึกษาของศรีสุดา  วงศ์วิเศษกุล11 พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธ์กบัภาวะโภชนาการ ได้แก่ เพศ ภาวะอ้วนใน
บิดามารดา ความเชื่อด้านโภชนาการ แรงจูงใจด้าน
โภชนาการ และบรรทัดฐานด้านโภชนาการของบุคคล
ต้นแบบ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการ
สร้างความเชื่อและแรงจูงใจด้านการรับประทานอาหาร 
และการออกก�าลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม และเฝ้าระวัง
ภาวะดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะลดโอกาสเสี่ยงต่อภาวะ
โภชนาการเกินและภาวะอ้วนได้ จากการศึกษาของนูกูล 
ตะบนูพงศ์ 12 พบว่าในการวางแผนส่งเสรมิสขุภาพนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยนั้น จ�าเป็นที่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่นักศึกษา
ปฏิบัติอยู่ โดยพบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมสขุภาพในด้านการดแูลตนเอง การออกก�าลงักาย 
การพกัผ่อน และการรบัประทานอาหารอยูร่ะดบัปานกลาง
ค่อนไปทางต�า่ โดยปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพเป็นประจ�าค่อน
ข้างน้อย หากไม่มีมาตรการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
อย่างต่อเน่ือง แนวโน้มภาวะสุขภาพดีของนักศึกษา         
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อาจลดระดบัลง และมคีวามเจบ็ป่วยต่างๆ ตามมา12 ซึง่การ
ทีน่กัศกึษาปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพเป็นประจ�าค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และแสวงหาค่านิยมท่ี
จะยึดถือปฏิบัติโดยมีเพื่อนเป็นบุคคลส�าคัญ13  ดังนั้นการที่
จะปฏิบัติกิจกรรมใดเป็นประจ�าทุกวันในขณะที่ต้องเรียนรู้
สิง่ต่างๆ มากมาย และเพือ่นๆ ส่วนหนึง่ไม่ได้ปฏบิตั ิจึงเป็น
เรือ่งท่ีกระท�าได้ยาก  นอกจากนีอ้าจเป็นไปได้ว่ามอีปุสรรค
หรือรับรู้ถึงอุปสรรคต่างๆ ซึ่ง Pender 1 เชื่อว่าเป็นปัจจัย
หนึง่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจปฏบิตัพิฤตกิรรมเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ  

จากการศึกษาของ นูกูล ตะบูนพงศ์ 12 พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในหอพัก จึงมีข้อจ�ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความเป็นส่วนตวั ท�าให้ไม่สามารถปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพ
เป็นประจ�าได้ และการเรยีนระดบัอดุมศกึษามข้ีอจ�ากดัด้าน
เวลา นักศึกษาต้องคร�่าเคร่งกับการเรียนท�าให้ไม่มีเวลา   
ออกก�าลงักาย ซึง่สอดคล้องกับการศกึษาของ Griffin KW et al.14  

ทีพ่บว่าการคร�า่เคร่งกบัการเรยีนนานๆ มคีวามสมัพนัธ์กบั
การท่ีนกัศกึษาปฏิบตัพิฤตกิรรมสขุภาพโดยรวมลดลง 
 4. ความสมัพนัธ์ระหว่างอาย ุความรูท้างโภชนาการ 
ทศันคตต่ิออาหาร พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร และภาวะ
โภชนาการของนกัศกึษาพยาบาล พบว่า อายมุคีวามสมัพนัธ์ 
เชงิบวกกบัความรูท้างโภชนาการ ทศันคตต่ิออาหาร ภาวะ
โภชนาการในด้านดัชนีมวลกาย ปริมาณไขมันสะสมใน
ร่างกาย เส้นรอบวงเอว เส้นรอบวงสะโพก สัดส่วนเส้นรอบ
วงเอวต่อสะโพก แต่มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัพฤตกิรรมการ
รบัประทานอาหารอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p< .01)  โดย
การศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ ่มตัวอย่างหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตมีอายุเฉลี่ย 20.72 ปี หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิตมีอายุเฉลี่ย 22.8 ปี มีความรู ้ทาง
โภชนาการและมีทัศนคติต่ออาหารโดยรวมอยู่ในระดับ   
ปานกลาง ซึง่แตกต่างกบัการศกึษาของชฎาการณ์ อนนัทิ 15     

ซึง่ศกึษาในกลุม่พยาบาลวชิาชพี พบว่ากลุม่ตวัอย่างมคีวาม
รู้ทางโภชนาการค่อนข้างดี อาจเป็นไปได้ว่าการศึกษาคร้ัง
นี้ท�าในกลุ่มนักศึกษาซ่ึงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.9) เป็น
นักศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความรู้ทางโภชนาการไม่
ดีพอเมื่อเทียบกับพยาบาลวิชาชีพ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า
นักศึกษาจะมีความรู้ทางโภชนาการในระดับปานกลาง แต่
พบว่ามพีฤติกรรมการรบัประทานอาหารไม่เหมาะสม อาจ
เนือ่งจากวถิกีารด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของนกัศกึษาส่วนใหญ่
อยูห่อพกัไม่ค่อยมเีวลาปรงุอาหารหรอืเลอืกอาหารทีถ่กูหลกั

โภชนาการรับประทาน เพราะต้องเร่งรีบไปเรียน และมี
รายงานหรือมีกิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมท�าหลายอย่าง 
      ส่วนผลการศึกษาที่พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ
ความรูท้างโภชนาการอาจเป็นไปได้ว่านกัศกึษาทีม่อีายเุพิม่ขึน้ 
ศึกษาในระดับสูงขึ้น ท�าให้มีความรู้ทางโภชนาการมากขึ้น 
และมีประสบการณ์ในการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการกับผู้ป่วยและญาติ ทั้งในช่วงที่ก�าลังศึกษาและ
ช่วงที่ท�างานเป็นพยาบาลวิชาชีพ และพบว่าความรู้ทาง
โภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่ออาหาร    
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ
ทัศนคติ นอกจากน้ีความรู้ทางโภชนาการมีความสัมพันธ์
เชงิลบกบัสดัส่วนเส้นรอบวงเอวกบัสะโพก อาจเป็นไปได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.4) มีสัดส่วนเส้นรอบวง
เอวต่อสะโพกอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิโดยนกัศกึษาทีม่คีวามรูท้าง
โภชนาการและทัศนคติต่ออาหารดี น่าจะสามารถควบคุม
น�้าหนักตัวให้อยู ่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อให้ร่างกายสมส่วน       
ไม่เกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกิน จึงท�าให้ผลการศึกษา
ครั้งนี้พบสัดส่วนเส้นรอบวงเอวต่อสะโพกของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. บทบาทอาจารย์ผูส้อน ควรเพิม่พนูความรูท้าง
โภชนาการเกี่ยวกับอาหารประเภทไขมัน สร้างทัศนคติ     
ต่ออาหารทีม่แีคลเซยีมให้ชดัเจนขึน้ และส่งเสรมิพฤตกิรรม
การรับประทานอาหารให้เหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะ
อาหารที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ เน้นให้นักศึกษาเข้าใจ
ผลกระทบต่อภาวะโภชนาการทัง้ในกลุม่ทีม่ค่ีาดชันมีวลกาย
ต�่ากว่าเกณฑ์ และกลุ่มที่เสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกิน    
หรือมีภาวะอ้วน สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีการปฏิบัติ
พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง เน้นการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร ส่งเสรมิการออกก�าลงักาย 
และมีการประเมินภาวะโภชนาการของนักศึกษาเป็นระยะ   
 2. การปฏิบัติการพยาบาล  เน้นให้นักศึกษาเห็น
ความส�าคัญของการมีความรู ้ทางโภชนาการที่เพียงพอ    
เพ่ือไปแนะน�าผู ้รับบริการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ     
รับประทานอาหารให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยสร้างเสริม  
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคหรือ      
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ ได้
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 3. การท�าวิจัย  ควรน�าผลการวิจัยไปปรับใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์  โดย
เพิ่มการประเมินเรื่องการออกก�าลังกาย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดปัญหาภาวะโภชนาการ ซึ่งจะท�าให้เกิดปัญหา
สุขภาพอื่นตามมา

เอกสำรอ้ำงอิง
1.  กรมอนามัย. รายงานการเฝ้าระวังเกี่ยวกับพฤติกรรม

บริโภคอาหารของประชาชน กองสุขศึกษา กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2546.

2. Pender NJ. Health promotion in nursing practice. 
3nded.Stanford: Appleton& Lange; 1996.

3. Polit , O., & Beck. Nursing research: Principle and 
methods. (7ed) Philadelphia: J.B. Lippincott; 2004.

4. World Health Organization. Physical status: the 
use and interpretation of Anthropometry. Technical 
Reports Series, Geneva; 1995: 854.

5.  Choo,V. WHO reassesses appropriate body–mass 
index for Asia Population. The Lancet 2002; 20: 
360(9328): 235.

6.  นพวรรณ  เปียซื่อ  พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์  โยทะกา 
พรรคพงศ์ และคณะ. ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติ
เกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ภาวะ
โภชนาการของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาล
ในสถาบันพยาบาลต่างๆ (รายงานการวิจัย) กรุงเทพฯ; 
2549.

7.  Bloom BS. Handbook on formative and summative 
evaluation learning. New York: Megraw–Hill;  1971.

8.  อาภาภรณ์  ค�ากัมพล. การบริโภคอาหารของนักศึกษา
พยาบาลที่หอพักในหอพักพยาบาล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์) เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่; 2546. 57 หน้า.

9.  ธนากร ทองประยูร. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ: 
ศึกษาเฉพาะกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง; 2546.

10. จินตนา  ยูนิพันธ์. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของประชาชนไทยภาคกลาง. 
Compendium of projects in psychological and 
behavioral factors on the promotion of health. 
Project management support. (บทคัดย่อ) กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์จ�ากัด; 1992-1993: 60-61.

11. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยด้านพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อสุขภาพ
กับภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6 ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์) กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2540. 144 หน้า.

12. นุกูล  ตะบูนพงศ์  เพลินพิศ  ฐานิวัฒนานนท์ และนิตยา  
ตากวิริยะนันท์. การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
สงขลานครินทร์เวชสาร 2537; 12(3): 117-126.

13. Whaley LF, Wong DL. Essentials of pediatric 
nursing . 4th ed. St. Louis: Mosby, 1993; 445–502.

14. Griffin KW, Friend R, Eitel P, Lobel M. Effects of 
environmental demands, stress & mood on health 
practices. J Behav Med 1993; 16(6): 643-661.

15. ชฎากานต์  อนันทิ. ความรู้ทางโภชนการและการ
บริโภคของพยาบาลวิชาชีพ. (วิทยานิพนธ์) เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2545. 58 หน้า.




