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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตออาหาร พฤติกรรม
การรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตอ
อาหาร พฤติกรรมการรั บประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1-4
ทั้งหมดจํานวน 350 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการประเมินภาวะโภชนาการ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
เชิงบรรยาย และวิเคราะหความสัมพันธสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1-4 มีคะแนนความรูทางโภชนาการ ทัศนคติ
ตออาหารโดยรวม และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนเต็มเทากับ
67.64, 72.96 และ 61.93 ตามลําดับ เมื่อประเมินภาวะโภชนาการพบวากลุมตัวอยางมีดัชนีมวลกายต่ํากวาเกณฑ
รอยละ 24.30 มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติรอยละ 66.80 และมีน้ําหนักเกินจนถึงอวน รอยละ 8.90 เมื่อ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูทางโภชนาการ พบวามีความสัมพันธกับทัศนคติตออาหาร (r=171, p<.05)
และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (r=107, p<.05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความรู ทางโภชนาการ
ทัศนคติตออาหาร และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ไมมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้นักศึกษามีคะแนนความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตออาหารเฉลี่ยและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารโดยรวมอยูในระดับปานกลาง จึงควรสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล โดยเนน
การปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการรับประทานอาหารใหเหมาะสม และสรางแรงจูงใจในการสงเสริมสุขภาพดาน
โภชนาการใหเหมาะสมกับนักศึกษา
คํา สํา คั ญ : ความรู ทางโภชนาการ ทัศนคติตออาหาร พฤติก รรมการรับ ประทานอาหาร ภาวะโภชนาการ
นักศึกษาพยาบาล
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Nutritional Knowledge, Attitude Towards Food, Food Consumption Behavior,
and Nutritional Status in Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing,
Sanprasithiprasong
Natthaya Chabuakam, RN, M.N.S.*
Abstract
This descriptive study aims to study nutritional knowledge, attitude towards food, food
consumption behavior and nutritional status, as well as their relation to students of the Nursing
Science Program Boromarajonani College of Nursing, Sanprasithiprasong. The sample includes a
total of 350 nursing students 1st to 4th year. The data was collected by a questionnaire and
analysis of nutritional status of the sample. Data were analyzed by using descriptive statistics
and Pearson’s product moment correlation coefficient.
According to the results, 1st to 4th year nursing students had overall nutritional
knowledge, attitude towards food, and food consumption behavior at the moderate level
(67.64%, 72.96% and 61.93%, respectively). The assessment of nutritional status showed that
24.30% of the sample had body mass index lower than the requirement, 66.80% had body
mass index as required, and 8.90% is overweight and fat. According to the results of the
correlations, nutritional knowledge found that relations between attitude towards food (r=171,
p<.05) and food consumption behavior (r=107, p<.05) are statistically significant whereas
nutritional knowledge, attitude towards food, and food consumption behavior did not have any
statistically significant relations with nutritional status. In reference to the results, overall
nutritional knowledge, attitude towards food and food consumption behavior of the students
are at the moderate level. As a result, it is recommendable to promote nutritional healthcare of
the nursing students by focusing on proper food consumption behavior and giving them
motivation on this issue.
Keywords: nutritional knowledge, attitude towards food, food consumption behavior, nutritional
status, nursing students.
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บทนํา
ปจจุบันพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารเปนปญหาทางสาธารณสุข ที่ทวีความรุนแรง ป ญหาดังกลาวสืบ
เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะสังคมที่เรงรีบ ประกอบกับอิทธิพลดานสื่อโฆษณาวัฒนธรรมตะวันตก
ที่สรางแรงจูงใจสูงทําใหพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในกลุมวัยรุน เชน นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา
ทําใหเสี่ยงตอการเกิดปญหาภาวะโภชนาการที่กอใหเกิดปญหาขาดสารอาหาร ภาวะอวน และโรคเรื้อรังตางๆ
ตามมาในอนาคต (พุทธชาด สวนจันทร, 2550) ปจจุบันพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมถูกตองมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้น กอใหเกิดปญหาโภชนาการเกินและโรคเรื้อรัง เชน โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันอุด
ตันในเสนเลือด มะเร็ง ซึ่งเปนปญหาสุขภาพที่ทําใหเกิดความเจ็บปวย และการเสียชีวิ ตกอนเวลาอันควร ปญหา
สุข ภาพเหล านี้ เป นสาเหตุ ก ารเสี ยชี วิตที่สํ าคั ญของประเทศ (เบญจา มุ กตพัน ธ, 2554) รวมทั้ งยั งส งผลด า น
คาใชจาย ระยะเวลาในการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้น ความรูทางดานโภชนาการของบุคคลนับเปนสิ่งสําคัญ เพราะ
ความรูมีผลตอการกําหนดพฤติกรรมการบริโภค การขาดความรูความเขาใจดานโภชนาการและพฤติกรรมการ
บริโภคที่ไมเหมาะสม เปนปจจัยสําคัญของการเกิดโรคเรื้อรัง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2554) โดยเฉพาะวัยรุน ที่อยูในชวงวัยเรียน ทั้งนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา หากมีพฤติกรรมการ
บริโภคไมเหมาะสมจะสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพในอนาคตในวัยผูใหญ (ถาวร มาตน, 2553)
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค เปนกลุมวัยรุนตอน
ปลายในระดับ อุดมศึกษา ซึ่งมาจากหลากหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยังคงไดรั บการสืบทอด
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารตามที่ไดรับการปลูกฝงเลี้ยงดูมาจากครอบครัว นักศึกษาทั้งหมดอาศัยอยูใน
หอพัก สวนใหญซื้ออาหารสําเร็จรูปมารับประทาน เพราะสะดวก และรวดเร็ว พฤติกรรมการบริโภคสวนใหญชอบ
บริโภคอาหารในรูปแบบใหมซึ่งแพรหลายเขามาโดยสื่อโฆษณา ทั้ งธุรกิจการคาประเภทอาหารขยะ (junk food)
อาหารฟาสตฟูด (fast food) นิยมบริโภคอาหารที่แปลกใหม (เบญจา มุกตพันธ , 2554) แตเมื่อพิจารณาคุณคา
ทางโภชนาการของอาหาร พบวา อาหารบางชนิดมีคุณค าทางโภชนาการต่ําหรือไมครบถวนหรือมีมากเกินความ
ตองการของรางกาย และบางชนิ ดมีสารปรุงแตงหรือเครื่องปรุงรสมากเกินความจําเปน จากงานวิจัยที่ผานมา
เกี่ยวกับภาวะโภชนาการในกลุมนักศึกษา พบวา ความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตออาหารและพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดังนั้นปญหาจากการบริโภค
อาหารที่ไมถูกตองจึงเปนเรื่องที่สําคัญ และควรเอาใจใสอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาบุคคลโดยเฉพาะกลุมวัยรุนตอน
ปลายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเปนกําลังและแรงงานสําคัญในการพัฒนาประเทศภายภาคหนา (จงกลวรรณ มุสิก
ทอง, อรวมน ศรียุกตศุทธ, รัตนาภรณ คงคา, และนาตยา แสงวิชัยภัทร, 2554; นพวรรณ เปยซื่อ, ดุษณี ทัศนา
จันทธานี, สุมาลี กิตติภูมิ, และพรรณวดี พุธวัฒนะ, 2552; อนุกูล พลศิริ, 2551; มัณฑินา จําภา, 2556)
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต อนาคตจะจบไปเป น พยาบาลวิ ช าชี พ ในระหว า งเรี ย นอาจมี ค วาม
เครงเครียด อีกตองขึ้นฝกปฏิบัติบนหอผูปวย อาจสงผลใหไมมีเวลาในการดูแลสุขภาพหรือดูแลสุขภาพนอยลง
ลักษณะการดําเนินชีวิตดังกลาวอาจเสี่ยงตอปญหาสุขภาพได และเมื่อจบไปเปนพยาบาลวิชาชีพบุคลากรเหลานี้จะ
มีบ ทบาทสํา คัญ ในการสร างเสริ มสุ ขภาพให ประชาชนให มีสุ ข ภาพแข็ง แรงปราศจากความเจ็ บ ป วยและช ว ย
ประชาชนที่มภี าวะเจ็บปวยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น จึงควรเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารใหถูกตองเหมาะสม มีภาวะโภชนาการที่ดีโดยคํานึงถึงหลักการบริโภคที่ถูกตองตามหลักโภชนาตามชวงวัย
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

หนา 20

รวมทั้งรับรูผลกระทบที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม เหมาะสมกับการเกิ ดปญหาสุขภาพ ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษานาจะเปนแนวทางในการพัฒนาและสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพดานโภชนาการใหกับนักศึกษาพยาบาล
ทั้งที่มีภาวะสุขภาพดีและมีภาวะเจ็บปวย เพิ่มศักยภาพทางสุขภาพอนามัยที่ยั่งยืนใหกับประชาชนและเพื่อใหได
ข อ มู ล ที่ เ ป น แนวทางในการพั ฒ นาการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพด า นโภชนาการสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลใน
สถาบันการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาความรู ท างโภชนาการ ทั ศนคติ ตออาหาร พฤติ กรรมการรั บประทานอาหาร และภาวะ
โภชนาการของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความรู ท างโภชนาการ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ อาหาร พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค
กรอบแนวคิดของการศึกษา
การศึกษานี้ใชกรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
Murray and Zentner (1993) กลาวถึงความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกต ใชเ พื่อให การสร างเสริ ม พฤติกรรมการรั บ ประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ กรอบแนวคิด ของ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั นธ ดา นความรู ท างโภชนาการ ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ อาหาร พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ โดยความรูทางโภชนาการมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ ซึ่งภาวะโภชนาการในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ดัชนีมวลกาย
(ภาพที่ 1)
ความรูทางโภชนาการ
ดัชนีมวลกาย
- ภาวะโภชนาการต่ํากวามาตรฐาน
- ภาวะโภชนาการปกติ
- ภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน

ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย ศึกษาความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตออาหาร พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของนัก ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ปการศึกษา 2558 จํา นวน 592 คน ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559
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วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง คือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 - 4 ปการศึกษา 2558 กําหนดขนาด
ตั ว อย า งใช โ ปรแกรม G* Power 3.0.10 ใช ส ถิ ติ ส หสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation) ขนาดอิทธิพล effect size เทากับ 0.2 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (alpha) ที่ .05 และคาอํานาจ
ทดสอบ (Power) ที่ 0.8 ไดขนาดตัวอยางจํานวน 319 คน เพิ่มจํานวนตัวอยางรอยละ 10 เพื่อปองกันการสูญหาย
ของตัวอยางในระหวางการเก็บขอมูล รวมเปนตัวอยางที่คํานวณได 350 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแตละชั้นปโดย
การกําหนดตามสัดสวน และนําเลขประจําตัวนักเรียนมาจับฉลากใหไดจํานวนตามที่กําหนดไว ไดกลุมตัวอยาง
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 จํานวน 84 คน นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 2 จํานวน 82
คน นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 จํานวน 99 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4
จํานวน 85 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (questionnaire) จํานวน 1
ชุด โดยขออนุญาตใชเครื่องมือของนพวรรณ เปยซื่อ ซึ่งแบงออก เปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ ชั้นปที่ศึกษา เพศ สถานภาพสมรส รูปแบบการ
รับประทานอาหาร และคาใชจายในการรับประทานอาหาร ประวัติสุขภาพและโรคประจําตัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู ทางโภชนาการของนพวรรณ เปยซื่อ และคณะ (2552) เปนขอคําถาม
เกี่ยวกับประเภทอาหาร รูปแบบการรับประทานอาหาร และผลของอาหารตอสุขภาพ จํานวน 31 ขอ ลักษณะ
คําถามมีคําตอบใหเลือกคือ ใช ให 1 คะแนน ไมใชหรือไมแนใจ ให 0 คะแนน คาคะแนนอยูระหวาง 0-31 คะแนน
ถามีความรูท างโภชนาการดี ไดคะแนนเฉลี่ย 24.8 คะแนนขึ้นไป (≥รอยละ 80) มีความรูปานกลางได คะแนนเฉลี่ย
18.6–24.5 คะแนน (รอยละ 60-79) มีความรูนอยไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 18.3 (< รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
(Bloom, 1971) คุณภาพของแบบสอบถามความรูทางโภชนาการโดยการคํานวณดวยการใชสูตร KR-20 ของ
Kuder–Richardson ไดคาความเชื่อมั่น 0.81
ตอนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร ของนพวรรณ เปยซื่อ และคณะ (2552) เปนขอคําถาม
เกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับอาหารและการรับประทานอาหาร จํานวน 24 ขอ ลักษณะคําถามมีคําตอบใหเลือกคือ
ตอบใช ให 1 คะแนน ตอบไมใชหรือไมแนใจ ให 0 คะแนน คาคะแนนอยูระหวาง 0-24 คะแนน มีเกณฑประเมิน
ดังนี้ มีทัศนคติตออาหารดี ไดคะแนนเฉลี่ย 19.2 คะแนนขึ้นไป (≥รอยละ 80) มีทัศนคติตออาหารปานกลางได
14.4-18.96 คะแนน (รอยละ 60-79) และมีทัศนคติตออาหารไมดี ไดคะแนนเฉลี่ยนอ ยกวา 14.2 คะแนน (< รอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) คุณภาพของแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับอาหารโดยการคํานวณดวยการใชสูตร KR-20
ของ Kuder–Richardson ไดคาความเชื่อมั่น 0.82 (Bloom, 1971)
ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนพวรรณ เปยซื่อและคณะ (2552) เปนขอ
คําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการเลือกประเภทอาหารและรูปแบบในการรับประทานอาหารจํานวน 30 ขอ
ลักษณะคําถามมีคําตอบใหเลือก 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจําให 2 คะแนน ปฏิบัติบางครั้งให 1 คะแนน ไมเคย
ปฏิ บัติให 0 คะแนน คา คะแนนอยู ร ะหว าง 0-60 คะแนน คะแนนมาก หมายถึง การมีพ ฤติก รรมที่ ดีใ นการ
รั บประทานอาหารกําหนดเกณฑประเมินดังนี้ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ถาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
เหมาะสมไดคะแนนเฉลี่ย 48 คะแนนขึ้นไป (≥รอยละ 80) พฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมาะสมปานกลาง
ไดคะแนนเฉลี่ย 36.00-47.40 คะแนน (รอยละ 60-79) และ พฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเหมาะสม ได
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คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 35.40 คะแนน (< รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) คุณภาพของแบบสอบถามพฤติกรรมการ
รั บ ประทานอาหาร หาค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า ของครอนบาค (Cronbach’alpha
coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น .80 (Bloom, 1971)
5) เครื่องมื อที่ใชในการประเมินภาวะโภชนาการ คือ การประเมิ นดัชนีมวลกาย คํานวณจากน้ําหนั ก
(กิโลกรัม) หารดวยสวนสูงยกกําลังสอง (เมตร2) โดยใชเกณฑประเมินภาวะอวนสําหรับคนเอเชีย (Choo, 2002)
แบงเปน 4 ระดับ คือ ผอม (BMI นอยกวา 18.50 กิโลกรัม/เมตร2 ปกติ (BMI 18.5-22.90 กิโลกรัม/เมตร2)
น้ําหนักเกิน (BMI 23-24.9 กิโลกรัม/เมตร2 และอวน (BMI มากกวา 25 กิโลกรัม/เมตร2)
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
หลังจากไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพ
สิทธิประสงค เลขที่ EC13/2558 ผูวิจัยขอความยินยอมการเขารวมการศึกษาจากกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงใหทราบ
ถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวมโครงการวิจัย กลุมตัวอยางที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย จะลง
นามในเอกสารยินยอมใหทําการวิจัยทุกรายกอนการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพ
สิทธิประสงค ผูวิจัยทําหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลถึงผูบริหารดานกิจการนักศึกษา
2) ผูวิจัยนัดกลุมตัวอยางภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาคปลาย ชี้แจงขั้นตอนวิธีการในการเก็บ
รวบรวมขอมูลใหกับผูชวยวิจัย และทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
2.1) แจกเอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมการวิจัย พรอมหนังสือยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวและ
เต็มใจ (Informed consent form) รวมทั้งแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามความรูทางโภชนาการ
ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ อาหารและพฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารให ต อบด ว ยตนเอง ซึ่ ง ใช เ วลา 15-20 นาที
โดยประมาณ โดยใหกลับไปทําและขอใหสงคืนภายใน 2 สัปดาห
2.2) ประเมินภาวะโภชนาการโดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และคํานวณดัชนีมวลกาย แลวแจงผลให
ทราบ
2.3) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลทําการประมวลขอมูลและวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหความถี่ รอยละ ใชวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล สวนคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช
วิเคราะหความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ และ
เทียบกับเกณฑคํานวณคารอยละของคะแนนเฉลี่ยโดยเทียบจากคะแนนเต็ม (Mean %)
2. สถิติอางอิง วิเคราะหหาความสัมพันธโดยใชคะแนนระหวางความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตอ อาหาร
พฤติกรรมการรับประทานอาหารกับภาวะโภชนาการ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
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ผลการวิจัย
1. ความรูทางโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบวาความรูทางโภชนาการมีคะแนนเต็ม
31 คะแนน กลุมตัวอยางมีความรูทางโภชนาการมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 20.97 คะแนน มีความรูในระดับปานกลาง
(รอยละ 67.64 ของคะแนนเต็ม) คะแนนต่ําสุดและสูงสุดอยูระหวาง 1-29 คะแนน เมื่อพิจารณารายดานของ
ประเภทอาหาร พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเกี่ยวกับอาหารประเภทโซเดียมมากที่สุด คาเฉลี่ยรอยละของ
คะแนนเต็มเทากับ 73.83 รองมา คือ ความรูเกี่ยวกับแคลเซียม ใยอาหาร และไขมัน คิดเปนรอยละ 67.50, 64.71
และ 61.11 ตามลําดับ แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนความรูทางโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล (n = 350)
ความรูทางโภชนาการ
ประเภทอาหาร
ไขมัน
แคลเซียม
โซเดียม
ใยอาหาร
รูปแบบการรับประทานอาหารและผลตอสุขภาพ
ความรูทางโภชนาการโดยรวม

Possible
range
0-28
0-9
0-6
0-6
0-7
0-3
1-31

Min-Max

Mean

SD

Mean%

0-26
0-9
0-6
0-6
0-7
0-3
1-29

18.51
5.50
4.05
4.43
4.53
2.46
20.97

3.55
1.27
1.20
1.61
1.47
0.69
3.66

66.11
61.11
67.50
73.83
64.71
82.00
67.64

2. ทัศนคติตออาหารของนักศึกษาพยาบาล พบวาทัศนคติตออาหารจากคะแนนเต็ม 24 คะแนน กลุม
ตัวอยางมีทัศนคติตออาหารโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 17.51 คะแนน มีทัศนคติตออาหารในระดับดี (รอยละ 72.96
ของคะแนนเต็ม) คะแนนต่ําสุด และสูงสุดอยูระหวาง 6 - 23 คะแนน เมื่อพิจารณารายดานพบวากลุมตัวอยางมี
ทัศนคติที่ดีใน 5 ลําดับแรก คือ ทัศนคติตอการเลือกอาหารประเภทใยอาหาร มีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนเต็ม
เทากับ 98.00 รองลงมาคือ ทัศนคติตออาหารประเภทโซเดียม ทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการรับประทานอาหาร
ทัศนคติตออาหารประเภทโปรตีน แคลเซียม และไขมัน คิดเปนรอยละ 97.00, 91.00, 89.00, 67.00 และ 64.79
ตามลําดับ แสดงในตารางที่ 2
ตาราง 2 คะแนนทัศนคติตออาหารของนักศึกษาพยาบาล (n = 350)
ทัศนคติตออาหาร
การเลือกประเภทอาหาร
ไขมัน
แคลเซียม
โซเดียม
ใยอาหาร
โปรตีน
รูปแบบการรับประทานอาหาร
ทัศนคติตออาหารโดยรวม

Possible
range
0-23
0-14
0-6
0-1
0-1
0-1
0-1
0-24

Min-Max

Mean

SD

Mean%

5-22
1-14
0-6
0-1
0-1
0-1
0-1
6 – 23

16.58
9.70
4.02
0.97
0.98
0.89
0.91
17.51

3.40
2.71
1.38
0.16
0.11
0.31
0.28
3.43

72.09
64.79
67.00
97.00
98.00
89.00
91.00
72.96
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3. พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล ผลการศึ ก ษาพบว า พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมเหมาะสม
ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 37.16 (รอยละ 61.93 ของคะแนนเต็ม) คะแนนต่ําสุดและสูงสุดอยู
ระหวาง 12-52 คะแนน เมื่อพิจารณาพฤติกรรมรายดานพบวา รูปแบบการรับประทานอาหารมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 12.52 (รอยละ 69.55 ของคะแนนเต็ม) ซึ่งมากกวาคาคะแนนเฉลี่ยของการเลือกรับประทานอาหารที่มี
(คะแนนเฉลี่ย 24.64 รอยละ 58.67 ของคะแนนเต็ม) พิจารณาพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร พบวา การ
เลือกอาหารประเภทแคลเซี ยมเหมาะสมที่สุด (รอยละ 71.17 ของคะแนนเต็ม) รองลงมาคือประเภทใยอาหาร
(รอยละ 70.00) ขนมและอาหารหวาน (รอยละ 57.88) ไขมัน (รอยละ 57.00) เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน (รอยละ
55.75) และโซเดียม (รอยละ 51.79) ตามลําดับ แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักศึกษาพยาบาล (n = 350)
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
การเลือกประเภทอาหาร
ไขมัน
แคลเซียม
โซเดียม
ใยอาหาร
ขนมและอาหารหวาน
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
รูปแบบการรับประทานอาหาร
พฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวม

Possible
range
0-42
0-6
0-6
0-14
0-4
0-8
0-4
0-18
0-60

Min-Max

Mean

SD

Mean%

11-39
0-6
1-6
1-12
1-4
0-8
0-4
1-18
12– 52

24.64
3.42
4.27
7.25
2.80
4.63
2.23
12.52
37.16

3.96
0.87
0.92
1.88
0.76
1.17
0.99
2.19
5.39

58.67
57.00
71.17
51.79
70.00
57.88
55.75
69.55
61.93

4. ภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล ผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลพบวา
มีคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายเทากับ 20.52 เมื่อเทียบกับดัชนีมวลกายของคนเอเชีย (Choo, 2002) กลุมตัวอยางมีดัชนี
มวลกาย (Kg/m2) อยูในเกณฑปกติ รอยละ 66.60 มีดัชนีมวลกายต่ํากวาเกณฑปกติรอยละ 24.30 และมีดัชนีมวล
กายเกินเกณฑถึงอวน รอยละ 8.90 แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล (n = 350)
ภาวะโภชนาการ
ดัชนีมวลกาย (กก./ม ) (Mean = 20.52, SD = 2.77)
ต่ํากวาเกณฑ (< 18.5 กก./ม2)
ปกติ (18.5-22.9 กก./ม2)
น้ําหนักเกิน (≥ 23 กก./ม2)
อวน (≥ 25 กก./ม2)
รวม

จํานวน

รอยละ

85
234
2
29
350

24.30
66.80
0.60
8.30
100.00

2
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5. ความสัมพันธระหวางความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบวา ความรูทางโภชนาการมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ตออาหาร (r=171, p<.05) และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (r=107, p<.05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน
ความรูทางโภชนาการกับภาวะโภชนาการไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ
ภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล (n = 350)
ตัวแปร
1. ความรูทางโภชนาการ
2. ทัศนคติตออาหาร
3. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
4. ภาวะโภชนาการของนักศึกษา
- ดัชนีมวลกาย
*

1
1
.171*
-.107*

2

3

1
.068

1

-.023

-.004

-.031

4

5

1

p <.05

การอภิปรายผล
1. ความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตอ อาหาร และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผลการศึกษาพบวา
นักศึกษามีความรูทางโภชนาการโดยรวม และทัศนคติตออาหารอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.64 และ
72.96 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึ กษาที่ผานมาของนพวรรณ เปยซื่อ และคณะ (2552) และจงกลวรรณ
มุสิกทอง และคณะ (2553) ที่พบวา นักศึกษาพยาบาลมีความรูทางโภชนาการ และทัศนคติตออาหารอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับประเภทอาหารไขมันต่ําที่สุดคิดเปนรอยละ
61.11 เมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น ซึ่งสัมพันธกับทัศนคติตออาหารที่พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตออาหาร
ประเภทไขมันนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 64.79 (จงกลวรรณ มุสิกทอง และคณะ, 2553; นพวรรณ เปยซื่อ และ
คณะ, 2552)
สวนคะแนนโดยรวมของพฤติกรรมการรับประทานอาหารพบวานักศึกษามีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 37.16 คะแนน (รอยละ 61.93 ของคะแนนเต็ม) สอดคลอง
กับการศึกษาของ อนุกูล พลศิริ (2551) ที่พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู
ในระดับปานกลาง และการศึกษาของ ตวงพร กตัญุตานนท (2554) ที่พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลางเชนกัน อาจเปนเพราะนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ
อาหารและทัศนคติตออาหาร อยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารแตละ
ประเภทพบวา นักศึกษามีพ ฤติกรรมการรั บประทานอาหารไมเหมาะสมหลายประเภท เชน อาหารประเภท
โซเดียม เครื่องดื่มประเภทคาเฟอีน อาหารประเภทไขมัน ขนมและอาหารหวาน คิดเปนรอยละ 51.79, 55.75,
57.00 และ 57.88 ซึ่งอธิบายไดวา นักศึกษาอยูในวัยรุนตอนปลายอาจเลือกรับประทานอาหารจากสื่อโฆษณาที่
สรางแรงจูงใจสูง เชน อาหารที่มีรสเค็มและอาหารจานดวน เชน แฮมเบอเกอร พิซซา เปนตน นอกจากนี้นักศึกษา
ทั้งหมดอาศัยอยูที่หอพักทําใหไมสามารถปรุงอาหารรับประทานเอง รวมทั้งไมมีเวลาในการประกอบอาหารเองดวย
ส ว นใหญ จึ ง ซื้ อ อาหารกึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป หรื อ ปรุ ง สํ า เร็ จ จากร า นค า ที่ มี ข ายโดยรอบบริ เ วณหอพั ก ของวิ ท ยาลั ย
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(จงกลวรรณ มุสิกทอง และคณะ, 2553; ณัฐพร สุแสงรัตน, 2556; นพวรรณ เปยซื่อ และคณะ, 2552) รวมทั้งชีวิต
ที่ตองเรงรีบทําใหนักศึกษาเลือกตัดสินใจในการรับประทานอาหารจานดวนที่มีความสะดวกกวา (นพวรรณ เปยซื่อ
และคณะ, 2552)
2. การประเมินภาวะโภชนาการ พบวา นักศึกษาพยาบาลมีดัชนีมวลกายต่ํากวาเกณฑปกติถึงร อยละ
24.08 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่มีนักศึกษาบางสวนที่ควบคุมน้ําหนักโดยการควบคุมอาหาร และลดปริมาณอาหาร
ลง คิดเปนรอยละ 27.36 นอกจากนี้อาจเปนไปไดวานักศึกษาบางสวนมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบยอยอาหาร
ไดแก ทองผูก (รอยละ 32.09) ทองเสีย (รอยละ 27.03) และปญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ (รอยละ 22.97) อาจ
สง ผลทํา ให นั กศึ ก ษามีดัช นี ม วลกายต่ํา กว า เกณฑ ป กติ นอกจากนี้แ ล ว นั กศึ ก ษาอยู ใ นชว งวั ยที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
ภาพลักษณของตนเอง ซึ่งเปนวัยที่เชื่อมตอระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ มีการหลั่งฮอรโมนทางเพศทําใหรูปรางมีการ
เปลี่ยนแปลง เริ่มสนใจในรูปรางใบหนาของตนเอง บางคนไมไดอวนแตตองการลดน้ําหนักหรือลดความอวนเพื่อให
มีรูปรางผอมบาง จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักศึกษามีดัชนีมวลกายต่ํากวาเกณฑปกติได
สวนกลุมตัวอยางที่มีดัชนีมวลกายเกินเกณฑจนถึงอวนรอยละ 8.90 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ที่
พบวานักศึกษามีความรูทางโภชนาการเกี่ยวกับอาหารประเภทไขมันนอยที่สุดเมื่อเทียบกับความรูเกี่ยวกับอาหาร
ประเภทอื่น และยังสอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวานักศึกษารอยละ 57.00 มี พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ประเภทไขมันไมเหมาะสมจึงสงผลใหนักศึกษามีความเสี่ยงตอภาวะโภชนาการเกินและภาวะอวนได จากการศึกษา
ของจงกลวรรณ มุสิกทอง และคณะ (2553) พบวาการสงเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารใหเหมาะสม ควร
เนนใหนักศึกษาเขาใจผลกระทบของภาวะโภชนาการเกินทั้งกลุมที่ มีคาดัชนีมวลกายปกติและเสี่ยง สรางแรงจูงใจ
ให นักศึกษามี การปฏิบัติพ ฤติกรรมสง เสริมสุขภาพอยางตอเนื่ อง โดยเน นให มีการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกายและการประเมินภาวะโภชนาการเปนระยะ นอกจากนี้แลวจากการศึกษาที่
ผานมา (นุกูล ตะบูนพงศ, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท และนิตยา ตากวิริยะนันท , 2537; อนุกูล พลศิริ, 2551) มี
ขอเสนอแนะวาการวางแผนสงเสริมสุขภาพของนักศึกษานั้น ผูเกี่ยวของควรมีขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของนักศึกษาที่ปฏิบัติอยู เพื่อวางแผนหรือมีมาตรการสงเสริมสุ ขภาพของนักศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
เนื่องจากกลุมตัวอยางวัยนี้เปนวัยแห งการเรียนรูและแสวงหาคานิยม โดยมีเพื่อนเปนบุคคลสําคั ญ นอกจากนี้
นักศึกษาสวนใหญอาศัยอยูในหอพักอาจเปนขอจํากัดทําใหไมสามารถปฏิบัติเพื่อสงเสริมสุขภาพ และการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาอาจทําให นักศึกษาเครงเครียดกับ การเรียนมากเกินไป สงผลใหนักศึ กษามีพ ฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวมลดลง หากมีพฤติกรรมการบริโภคในวัยรุนที่ถู กตอง จะชวยใหมีแบบแผนพฤติกรรมสุขภาพและคุ ณภาพ
ชีวิตที่ดีในวัยผูใหญได การที่นักศึกษายังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเหมาะสมตออาหารประเภทโซเดียม
เครื่องดื่มประเภทคาเฟอีน อาหารประเภทไขมัน ขนมและอาหารหวาน จะนําไปสูปญหาสุขภาพในอนาคต จึงเปน
พฤติกรรมที่ตองไดรับการเสริมสรางใหมีการปฏิบัติที่ถูกตอง (ตวงพร กตัญุตานนท, 2554)
3. ความสัมพันธระหวางความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ
ภาวะโภชนาการ ผลการศึกษาพบวา คะแนนความรู ทางโภชนาการกับ ทัศนคติตออาหาร และพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.01) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอนุกูล
พลศิริ (2551) โดยผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการที่นักศึกษามีความรูทางโภชนาการยอมสง ผลตอการมี
ทัศนคติที่ดีตออาหารและพฤติกรรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดของเมอเรยและเซนท
เนอร (1993) ที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและพฤติกรรมไววา การมีความรูและทัศนคติที่ดีตอ
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อาหาร สามารถสรางเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และสงเสริมภาวะโภชนาการของบุคคลได จึงอธิบาย
ไดวา การที่บุคคลมีทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับความรู หมายความวา ถามีความรูดีจะทําให
ทัศนคติตอสิ่งนั้นก็จะดีดวย (Zimbardo, 1997) สวนผลการศึกษาที่พบวาความรูทางโภชนาการไมมีความสัมพันธ
กับภาวะโภชนาการ คือ ดัชนีมวลกาย อาจเปนไปไดวานักศึกษาสวนใหญ รอยละ 66.80 มีดัชนีมวลกายอยูใน
เกณฑปกติ รวมทั้งผลการศึกษาครั้ งนี้พบวามีความรูทางโภชนาการ และทัศนคติตออาหารอยูในระดับปานกลาง
จงสงผลตอการเลือกรับ ประทานอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการ รวมทั้งสามารถควบคุมน้ําหนักไมให มีภ าวะ
น้ําหนักเกิน ดังนั้นหากมีความรูทางโภชนาการและทัศนคติที่ดี จะชวยใหสามารถควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑ
ปกติ (นุกูล ตะบูนพงศ และคณะ, 2537; อนุกูล พลศิริ, 2551)
ขอเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาพบวานักศึกษามีความรูทางโภชนาการ และทัศนคติตออาหารในระดับปานกลาง และมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม ควรสงเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารใหมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น เนนใหนักศึกษาเขาใจผลกระทบตอภาวะโภชนาการทั้งผู ที่มีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ อยูในเกณฑปกติ
และกลุมเสี่ยงหรือมีภาวะอวน โดยแนะนําการปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการรับประทานอาหาร มีการสงเสริมดาน
สุขภาพโดยการออกกําลังกายและประเมินภาวะโภชนาการเปนระยะ
2. การปฏิบัติการพยาบาล เนนใหวัยรุนเห็นความสําคัญของภาวะโภชนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพให มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ปองกันและลดภาวะแทรกซอนจากการรับประทานอาหารที่ไมถูก
หลักโภชนาการ
3. สถานศึกษาควรมี โครงการรณรงคหรือจัดโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการใหนักศึกษามี
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง
4. การวิจัย ควรนําผลการวิจัยไปปรับใชกับกลุมตัวอยางอื่นในหนวยงาน เชน นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ใน
สถานศึกษาอื่น อาจารย และเจาหนาที่ในหนวยงาน
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ที่สนับสนุนทุนการวิจัยประจําป
งบประมาณ 2558 ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.นพวรรณ เปยซื่อ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให คําปรึกษาเรื่อง
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