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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
โภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ในประชากรจานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ
แบบสอบถามวัดความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติ ต่อการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ส่วนที่สอง คือ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจก
แจงความถี่ ร้อยละ และสถิติ Chi-square ร่วมกับ Odds ratio(OR) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผล
การศึกษาพบว่าเมื่อพิจารณาภาวะโภชนาการโดยใช้ค่ าค่าดัชนีมวลกายร่วมกับเปอร์เซนต์ไขมั น
นิสิตส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการปกติ (ร้อยละ 58.9) และนิสิตที่มีภาวะโภชนาการเกิน ((ร้อยละ
41.1) พบมากที่สุดในชั้นปีที่ 1 และ 4 ตามลาดับ จากการทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการ คือ เพศ การไปซื้ ออาหารที่ตลาดนัด และจานวนมื้ออาหาร
(p<0.05) โดยเพศชายมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การมี ภ าวะโภชนาการเกิ น เป็ น 2.1 เท่ า ของเพศหญิ ง
(OR=2.1, 95%CI 1.3-3.9) การซื้ออาหารที่ตลาดนัดมีเสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการเกินเป็น 1.7
เท่าของการซื้ออาหารจากแหล่งอื่น (OR=1.7, 95%CI 1.1-2.7) และการรับประทานอาหารตั้งแต่ 3
มื้อขึ้นไปมีความความเสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการเกินเป็น 0.6 เท่าของการรับประทานอาหาร
น้อยกว่า 3 มื้อ (OR=0.6, 95%CI 0.4-0.9) การศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง โดยให้ความสาคัญกับนิสิตเพศชาย
การเลือกซื้ออาหารที่ถูกหลักโภชนาการจากแหล่งต่างๆ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในแต่ละวัน
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Abstract
This descriptive research aimed to investigate the nutrition status of sports
science students from faculty of Sports Science, Kasetsart University, Kampangsan
Campus and to determine the association between nutrition status and sociodemographic factors, lifestyle, nutritional knowledge, attitude toward food, and food
consumption behavior. Body composition measurement and nutritional knowledge,
attitude toward food, food consumption behavior questionnaires were applied to
360 participants. Data were analyzed by using descriptive statistics, chi-square, and
odd ratio. Results showed that 58.9% of participants were normal and 41.1% were
overweight and obese which was found mostly in 1st and 4th year students,
respectively. Gender differences, food environment, and food frequency statistically
affected to the nutrition status. The overweight/obese was positively associated with
gender differences (OR=2.1, 95%CI 1.3-3.9) and food environment (market) (OR=1.7,
95%CI 1.1-2.7), food frequency (OR=OR=0.6, 95%CI 0.4-0.9). In conclusion, the
recommendation were teachers should design activities or create new classes to
promote a healthy behavior for overweight students. Attention should be paid to
male students, make healthy food choices, and change bad eating daily habits.
Keywords: Nutritional Status, Body Mass Index, Body Fat, Sports Science Student
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บทนา
พฤติกรรมการบริ โ ภคของมนุ ษย์ มีการเปลี่ ย น
แปลงจากอดีตที่เป็นการบริโภคอาหารที่มีอยู่อย่างจากัด
เพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อประทังชีวิตไปเป็นการบริโภค
อาหารตามความชอบของแต่ละบุคคล ตามกาลังทรัพย์
หรื อ เศรษฐานะเพราะมี อ าหารให้ เ ลื อ กมากขึ้ น ทั้ ง นี้
พฤติกรรมการบริ โ ภคอาหารจะเปลี่ ย นแปลงตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและปั จ จัยต่างๆ เช่น เพศ อายุ
ความรู้ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี โดยทั่ ว ไปพบว่า การเปลี่ ยน
แปลงพฤติกรรมการบริโภคจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องใช้
เวลาและจะช้ากว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆ เช่น ด้าน
การแต่งกายหรือภาษาพูด พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากที่บ้าน โดยวัยเด็กจะได้รับอิทธิพล
จากครอบครัวในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอาหาร ได้แก่ รสชาติ
อาหาร ชนิดของอาหาร การปรุงประกอบอาหาร เป็นต้น
เมื่อเข้าสู่วัยเรียนจะเริ่มได้รับอิทธิพลจากเพื่อน เอกสาร
ตารา และสั งคมแวดล้ อม ซึ่ งค่อยๆ เกิดขึ้น โดยไม่รู้ตัว
(ประหยั ด สายวิ เ ชี ย ร, 2547) โดยปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสามารถจาแนกได้
2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
(นิติยา เพ็ญศิรินภา, 2553) ปัจจัยภายใน เช่น เพศ วัย
ความรู้หรือทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เป็นต้น
จากการศึกษาของอนุกูล พลศิริ และคณะ (2551) พบว่า
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมัณฑนาวดี เมธาพัฒนะ
(2560) ที่พบว่าชั้นปีที่ศึกษาและความรู้ทางโภชนาการมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ของนักศึกษา ขัดแย้งกับมัณฑินา จ่าภา (2557) ที่พบว่า
ความรู้ และทัศนคติต่ออาหารไม่สั มพัน ธ์กับ พฤติกรรม
การบริโภคอาหารโดยรวม ปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจและปัจจัยทางด้านอาหาร เป็นต้น จาก
การศึกษาของนที ก านต์ ธีร ะวัฒ น์ ส กุล (2552) พบว่า
รายได้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค ถ้ามีรายได้สูง
ย่ อ มมี ค วามสามารถในการเลื อ กซื้ อ อาหารมาบริ โ ภค
ตามที่ต้องการ ขณะที่รายได้ต่าต้องจากัดปริมาณการซื้อ
อาหารมาบริโภค ปัจจัยทางด้านอาหาร ได้แก่ การเข้าถึง
แหล่ งอาหาร คุณภาพอาหาร เช่น รสชาติของอาหาร
คุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัยในอาหาร และราคา
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อาหาร ทรัพยากรที่ส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร ได้แก่ การมีอาหารจาหน่ายที่หลากหลายและมี
ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ ล้ ว นแต่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
บริโภคอาหารทั้งสิ้น (วรรณวิมล เมฆวิมล, 2555)
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดอยู่ในช่วงวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ
วุฒิภาวะทางอารมณ์และการปรับตัวด้านสังคม เป็นช่วง
แห่งการเรียนรู้และหาประสบการณ์ อยากลองสิ่งแปลก
ใหม่ ทาสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งเป็นสาเหตุนาไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง
หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ มีการเรียนรู้และซึม
ซั บ ประสบการณ์ จ ากชี วิ ต จริ ง ที่ ไ ด้ สั ม ผั ส จากการคน
ใกล้ชิดและสังคมรอบข้าง เริ่มจากพ่อ แม่ พี่ น้อง บุคคล
ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน ชุมชน
สังคม มหาวิทยาลัย ตลอดจนสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ที่มีผลกระทบต่อการแสดงออก
ของพฤติ ก รรมของตั ว นิ สิ ต เอง รวมถึ ง พฤติ ก รรมการ
บริโภคอาหารด้วย นิสิตส่วนมากมีแนวโน้มที่จะรับประทาน
อาหารนอกบ้ า นมากขึ้ น ชอบลองอาหารที่ แ ปลกใหม่
รับประทานอาหารไม่เ ป็น เวลา และงดอาหารบางมื้ อ
โดยเฉพาะมื้อเช้า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุ ของปัญหา
โภชนาการในอนาคตทั้งสิ้น หากในช่วงวัยนี้ได้รับความรู้
ทางด้านโภชนาการและตระหนักถึงความสาคัญของการ
มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม จะก่อให้เกิดภาวะ
โภชนาการที่ ดี แ ละมี รู ป ร่ า งสมส่ ว น อี ก ทั้ ง เมื่ อ ส าเร็ จ
การศึกษาจะเป็ นนั กวิ ทยาศาสตร์ก ารกี ฬ าผู้ มีบ ทบาท
สาคัญเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมี
ศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพ จึงควรเป็นแบบอย่างใน
การสร้างเสริ ม พฤติ กรรมการรับ ประทานอาหาร โดย
ตระหนักถึงปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยของ
อาหารตามหลักโภชนาการ การรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิด
จากการบริโภคที่ไม่เหมาะสมกับการเกิดปัญหาสุข ภาพ
ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ น าไปสู่ พ ฤติ ก รรมการรั บ ประทาน
อาหารและภาวะโภชนาการที่ดี ด้วยเหตุนี้จึงเป็นประเด็น
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลภาวะโภชนาการ
ของนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เพื่อนาข้อมูลที่ได้
จากงานวิจัยมาเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
ถูกต้อง และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ
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นิ สิ ตที่มีภ าวะโภชนาการเกิน เกณฑ์ให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษา ความรู้ ทั ศ นคติ การบริ โ ภค
อาหาร และภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
การกี ฬ า มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน ในปีการศึกษา 2562
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
โภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในปีการศึกษา 2562
วิธีดาเนินการวิจัย
• ประชากรที่ศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในปีการศึกษา 2562
จานวน 360 คน
• ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
แบบสอบถามและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ นภาวะ
โภชนาการ
1. แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะ
เป็ น แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire)
โดยอ้างอิงมาจากแบบสอบถามของอนุกูล พลศิริ และคณะ
(2551) ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ สอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดย
จั ดทาแบบสอบถามให้ ส อดคล้ องกับ กรอบแนวคิดการ
วิ จั ย และผู้ ส ารวจเป็ น ผู้ น าแบบสอบถามไปให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามด้ว ยตนเอง ซึ่งลั กษณะคาถามเป็ น แบบ
ปลายปิด (Close End Question) ที่กาหนดคาตอบไว้ให้
ผู้ ต อบเลื อ กตอบ โดยเนื้ อ หาจะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น
ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้อมูล พื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 18 ข้อ เป็นคาถามที่เกี่ยวข้อง
กั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามจะต้ อ งเลื อ กค าตอบเพี ย งค าตอบเดี ย ว
เท่านั้นที่ตรงกับ คุณลั กษณะของตนเอง เช่น เพศ อายุ
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น้ าหนั ก ตั ว ส่ ว นสู ง ระดั บ ชั้ น ปี ก ารศึ ก ษา สถานภาพ
ลักษณะการอยู่อาศัย ระดับการศึกษาของบุคคลที่อาศัย
อยู่ด้วย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนของตนเอง ภูมิลาเนา แหล่งความรู้เกี่ยวกับการ
บริ โ ภคอาหาร อาหารมื้ อ เช้ า ที่ ท่ า นเลื อ กรั บ ประทาน
ท่ า นรั บ ประทานอาหารกี่ มื้ อ /วั น ส่ ว นใหญ่ ท่ า นซื้ อ
อาหารจากที่ไหน อาหารมื้อเย็นที่ท่านเลือกรับประทาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริโภคอาหาร แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
เป็นคาถามแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (multiple choice)
4 ตั ว เลื อ ก จ านวน 30 ข้ อ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน คื อ
คาตอบถูกให้คะแนน 1 คะแนน คาตอบผิดให้คะแนน 0
คะแนน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู้เท่ากับ
0.910
2) ด้านทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราไลเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ
ประกอบด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีคาถามทั้งทัศนคติทางบวก
และทัศนคติทางลบ จานวน 30 ข้อ โดยผู้ตอบเลือกตอบ
เพี ย งค าตอบเดี ย ว ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
ทัศนคติเท่ากับ 0.704
3) ด้านพฤติกรรมการบริโ ภคอาหาร ได้
กาหนดให้ผู้เลือกตอบคาถามได้ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย
เป็นประจา บ่อยครั้ง ทานานๆครั้ง ไม่เคยทาเลย โดยมี
ค าถามทั้ ง พฤติ ก รรมทางบวกและพฤติ ก รรมทางลบ
จ านวน 30 ข้ อ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเท่ากับ 0.818
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการ
และสัดส่วนของร่างกาย
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ภ า ว ะ
โภชนาการและสั ด ส่ ว นของร่ า งกาย ได้ แ ก่ เครื่ อ ง
วิเคราะห์องค์ประกอบของมวลสารในร่างกาย (In Body
model 270) ใช้ ป ระเมิ น น้ าหนั ก ตั ว และเปอร์ เ ซนต์
ไขมันในร่างกายเทียบกับน้าหนักตัว ด้วยหลักการอ่านค่า
จากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย
(bioelectrical impedance analysis)
• วิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้ วิจัยตรวจสอบความครบถ้ว นของข้ อ มู ล
แล้ ว ทาการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จรู ป
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SPSS Statistics version 26 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
นาเสนอเป็นการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ และสถิติ
เชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปร 2 ตัวแปร
ใช้สถิติทดสอบ Chi-square แสดงค่า Odds ratio (OR)
และ 95% Confident Interval (CI)
ผลการวิจัย
1. ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะทาง
ประชากรของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาศาสตร์ การ
กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จานวน 360 คน ส่ ว นใหญ่เป็ น เพศชาย ร้ อยละ 66.9
เพศหญิง ร้อยละ 33.1 โดยแบ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ร้อยละ
29.7 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 19.7 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 29.2 ชั้นปี
ที่ 4 ร้อยละ 21.4 สถานภาพมีแฟน (ร้อยละ 53.9) และ
อาศัยอยู่ คนเดีย ว (ร้ อยละ 78.1) ครอบครั ว ของนิ สิตมี
รายได้เฉลี่ ยน้อยกว่า 30,000 บาท (ร้อยละ 54.7) และ
ตัวนิสิตมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 56.7)
แหล่งความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการมาจากบิดา
มารดา ญาติ พี่ น้อง (ร้อยละ 41.4) มากที่สุด รองลงมาคือ
อาจารย์ (ร้อยละ 39.4) นิสิตรับประทานอาหาร 3 มื้อ
(ร้อยละ 50.8) และมีการเลือกซื้ออาหารจากแหล่งต่างๆ
เช่น ร้านอาหารนอกมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 68.6) ตลาด
นัด (ร้อยละ 60.6) โรงอาหารหรือร้านค้าในมหาวิทยาลัย
(ร้อยละ 63.6) อาหารเช้าที่นิสิตส่วนใหญ่เลือกรับประทาน
คือ ข้าวราดแกงหรื ออาหารตามสั่ งจากโรงอาหารของ
มหาวิทยาลั ย (ร้ อยละ 37.8) ส าหรั บ อาหารเย็ น นิ สิ ต
เลือกรับประทานอาหารจากร้านอาหารนอกมหาวิทยาลัย
(ร้ อ ยละ 65.3) และส่ ว นใหญ่ รั บ ประทานอาหารมื้ อ
สุดท้ายหลัง 20.00 น. (ร้อยละ 47.5) เมื่อทาการทดสอบ
ความรู้ทางด้านโภชนาการ ทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตทุกชั้น ปี พบว่า
นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 และ 2 ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ท างด้ า น
โภชนาการอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (ร้อยละ 44.9
และ 32.4 ตามลาดับ) มีทัศนคติต่อการบริโภคอาหารใน
ระดับพอใช้ (ร้อยละ 77.6 และ 73.2 ตามลาดับ) และมี
พฤติกรรมการบริ โ ภคอาหารอยู่ ร ะในระดั บ ปานกลาง
(ร้อยละ 85 และ 74.6 ตามลาดับ) ในขณะที่นิสิตชั้นปีที่
3 และ 4 มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 32.4
และ 33.8 ตามลาดับ) มีทัศนคติต่อการบริโภคอาหารใน
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ระดับพอใช้ (ร้อยละ 74.3 และ 79.2 ตามลาดับ) และมี
พฤติกรรมการบริโ ภคอาหารอยู่ร ะในระดั บปานกลาง
(ร้อยละ 74.3 และ 71.4 ตามลาดับ)
2. ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาภาวะโภชนาการของ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
เมื่อพิจารณาภาวะโภชนาการโดยใช้ค่าค่าดัชนี
มวลกายร่วมกับเปอร์เซนต์ไขมัน พบว่านิสิตส่วนใหญ่มี
ภาวะโภชนาการปกติ (ร้ อ ยละ 58.9) นิ สิ ต ที่ มี ภ าวะ
โภชนาการเกินมากที่สุดในชั้นปีที่ 1 และ 4 ตามลาดับ
(ตารางที่ 1)
3. ส่ ว นที่ 3 ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ภาวะ
โภชนาการ
การศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีภาวะ
โภชนาการปกติกับกลุ่มที่มีภาวะโภชนาการเกิน เมื่อหา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ต่ า งๆที่ ส นใจกั บ ภาวะ
โภชนาการ พบว่ า เพศ แหล่ ง อาหาร และจ านวนมื้ อ
อาหารที่รับประทานมีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการ
ในขณะที่ ปั จ จั ย อื่ น ๆ เช่ น ชั้ น ปี ก ารศึ ก ษา สถานภาพ
บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของนิ สิ ต แหล่ ง ความรู้ ท างด้ า น
อาหารและโภชนาการ ความรู้ทางด้านโภชนาการ ทัศนคติ
ต่อการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ไม่มีสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ (ตารางที่ 2)
ผลการวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางและขนาดของความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ความรู้ทางด้าน
โภชนาการ ทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารต่อการมีภาวะโภชนาการเกินของนิสิต
พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะโภชนาการ
เกินของนิสิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
คือ เพศ โดยเพศชายมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการ
เกินเป็น 2.1 เท่าของเพศหญิง (95% CI=1.3-3.9;
p-value<0.05) การซื้ออาหารที่ตลาดนัดมีเสี่ยงต่อการมี
ภาวะโภชนาการเกินเป็น 1.7 เท่าของการซื้ออาหารจาก
แหล่ ง อื่ น (95% CI=1.1-2.7; p-value<0.05) และการ
รับประทานอาหารตั้งแต่ 3 มื้อขึ้นไปมีความความเสี่ยง
ต่ อ การมี ภ าวะโภชนาการเกิ น เป็ น 0.6 เท่ า ของการ
รับประทานอาหารน้อยกว่า 3 มื้อ (95% CI=0.4-0.9;
p-value<0.05) (ตารางที่ 3)
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บทสรุปและอภิปรายผล
• สรุปผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาภาวะโภชนาการโดยใช้ค่าค่าดัชนี
มวลกายร่วมกับเปอร์เซนต์ไขมัน นิสิตส่วนใหญ่มีภาวะ
โภชนาการปกติ และพบนิ สิ ตที่มีภ าวะโภชนาการเกิน
มากที่สุดในชั้นปีที่ 1 และ 4 ตามลาดับ จากการทดสอบ
ด้วยสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
โภชนาการ คือ เพศ แหล่งอาหาร และจานวนมื้ออาหาร
โดยเพศชายมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการเกิน
มากกว่าเพศหญิ ง การซื้ออาหารจากตลาดนั ดมี ค วาม
เสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการเกินมากกว่าการซื้อจาก
แหล่งอื่น และการรับประทานอาหารตั้งแต่ 3 มื้อขึ้นไปมี
ความเสี่ ย งต่อการมีภ าวะโภชนาการเกิน น้ อ ยกว่ า การ
รับประทานอาหารน้อยกว่า 3 มื้อ การศึกษามีข้อเสนอแนะ
ว่าควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง โดยให้ความสาคัญ
กับนิสิตเพศชาย การเลือกซื้ออาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
จากแหล่งต่างๆ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในแต่ละวัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคของนิสิตที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ให้มี
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป
• อภิปรายผลการวิจัย
ภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่พบว่ามีนิสิตที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน อยู่ ในสั ดส่ ว นที่ค่อนข้างสู ง คือ ร้อยละ
41.1 เมื่อนามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ ที่ทาในกลุ่ม
ประชากรเดี ย วกั น ของ ฉั ต รณรงค์ พุ ฒ ทอง (2558) ที่
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่า งค่าดัชนี มวลกายกับ
คุณภาพชีวิตของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่านักศึกษามีค่าดัชนีมวลกาย
อยู่ ในเกณฑ์ป กติ ร้ อยละ 54.2 และนั กศึกษาที่มีภ าวะ
น้าหนักเกินและอ้วน เพียงร้อยละ 15.7 ในทานองเดียวกัน
กั บ มั ล ลิ ก า จั น ทร์ ฝั้ น (2557) ที่ พ บว่ า นิ สิ ต สาขาวิ ช า
สุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน มีค่าดัช นี มวลกายอยู่ ในเกณฑ์ ป กติ
ร้อยละ 51 และมีภาวะน้าหนักเกินและอ้วน ร้อยละ 29
ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค่าดัชนีมวลกายร่วมกับ
เปอร์ เ ซนต์ ไ ขมั น เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ภาวะโภชนาการ ซึ่ ง
แตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆที่ใช้เพียงค่าดัชนีมวลกายเป็น
ตัวชี้วัดเท่านั้น ดังนั้นค่าที่ได้จึงไม่สามารถนามาเปรียบเทียบ
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กันได้ จากการศึกษาของณัฐสุดา อุส่าห์เพียร (2543) ที่
ท า ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ว ะ โ ภ ช น า ก า ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นหอพั ก ของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้ทั้งค่าดัชนีมวลกายและเปอร์เซนต์
ไขมันที่ได้จากการวัดความหนาของชั้นไขมันใต้ผิว หนัง
พบว่าเมื่อประเมินด้ว ยค่าดัช นีมวลกาย นักศึกษาส่ ว น
ใหญ่ มี ภ าวะโภชนาการปกติ (ร้ อ ยละ 51.5) แต่ เ มื่ อ
ประเมิ น โดยใช้ เ ปอร์ เ ซนต์ ไ ขมั น ในร่ า งกาย พบว่ า
นักศึกษาเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.5) มีภาวะโภชนาการ
ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าค่าดัชนีมวลกายเพียง
อย่ า งเดี ย วอาจไม่ ใ ช่ ดั ช นี ชี้ วั ด ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ จ ะน ามาใช้
ประเมินภาวะโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักกีฬา
หรือผู้ที่มีการออกกาลังกายเป็นประจา ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ค่า ดัชนีมวลกาย
และ/หรือการวัดเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกายด้วยวิธีอื่นๆ
กับวิธีมาตรฐาน (gold standard) อีกประการหนึ่งที่ทา
ให้ผลการศึกษาแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน เช่น สัดส่วนระหว่างเพศ
ชายต่อเพศหญิง การศึกษาในครั้งนี้มีสัดส่วนของเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง (2:1) ในขณะที่การศึกษาอื่นๆมีสัดส่วน
ของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นต้น
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อภาวะโภชนาการเกินของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา คือ เพศ โดยเพศชายมีความเสี่ ยงต่อการมีภ าวะ
โภชนาการเกินมากกว่าเพศหญิง ผลการศึกษานี้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับอาภัสรา อัครพันธุ์ (2555) ที่ทา
การสารวจดัชนีมวลกายและเปอร์ เซนต์ไขมันในร่างกาย
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน พบว่านิสิ ตหญิงส่ ว นใหญ่มี ม วล
กล้ามเนื้อและเปอร์เซนต์ไขมันแตกต่างกัน ระหว่างภาค
เรี ย นที่ 1 และ 2 โดยนิ สิ ต หญิ ง ชั้ น ปี 1 และ 3 มี ม วล
กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ในขณะที่นิสิตชั้นปีที่ 2 มีเปอร์เซนต์
ไขมันลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในทางตรงกันข้าม
กับนิสิ ตชายที่มีมวลกล้ ามเนื้ อเพิ่ม ขึ้น ในนิสิ ตชั้น ปีที่ 2
และมีเปอร์เซนต์ไขมันเพิ่มขึ้นในชั้นปีที่ 1 และ 3 โดยจะ
เห็นได้ว่านิสิตหญิงมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการ
ไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น สวนทางกั บ นิ สิ ต ชายซึ่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง Fisher & Chilko (2012)
ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของเพศต่ อ ภาวะ
โภชนาการเกินหรือโรคอ้วนว่า การศึกษาโรคอ้วนผ่ าน
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ความแตกต่างของเพศจะช่วยให้เราเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่
ส่ ง ผลต่ อ ภาวะน้ าหนั ก เกิ น ของแต่ ล ะบุ ค คลได้ ดี ขึ้ น
อย่างไรก็ตามการแบ่ งกลุ่ มตามเพศเพีย งอย่ างเดียวไม่
เพียงพอที่จะอธิบายถึงสาเหตุที่ทาให้เพศชายบางคนหรือ
เพศหญิ ง บางคนมี ภ าวะโภชนาการเกิ น หรื อ พั ฒ นา
กลายเป็นโรคอ้วนได้ อาจต้องมีการศึกษาลึกลงไปว่าเพศ
มีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนั้นๆ
การไปซื้ออาหารที่ตลาดนัดมีเสี่ยงต่อการมีภาวะ
โภชนาการเกินมากกว่าไปซื้ออาหารจากแหล่งอื่น โดย
ปัจจัยนี้ถือเป็นปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร Hall (2018) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าถึง
แหล่ ง อาหารกั บ การเกิ ด โรคอ้ ว นว่ า การเข้ า ถึ ง แหล่ ง
อาหารที่ไม่มีคุณภาพ เช่น อาหารที่พลังงานสูง น้าตาลสูง
ไขมันสูง โซเดียมสูง หรืออาหารที่มีการปรุงแต่งมากกว่า
ปกติเพื่อเพิ่มความรู้สึกอยากอาหารให้กับผู้บริโภค การ
เข้าถึงแหล่งอาหารจาพวกนี้ได้ง่ายและต่อเนื่อง (เนื่องจาก
อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยและราคาถูก) มีผลทาให้คนมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ เช่น ทาให้มี
การรับประทานอาหารในปริมาณมากขึ้น หรือปรุงอาหาร
ด้วยตนเองน้อยลง ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้
มี ก ารบริ โ ภคอาหารมากขึ้ น และน าไปสู่ ก ารมี ภ าวะ
โภชนาการเกิน
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การรับประทานอาหารตั้งแต่ 3 มื้อขึ้นไปมีความ
ความเสี่ ย งต่ อ การมี ภ าวะโภชนาการเกิ น น้ อ ยกว่ า
รับประทานอาหารน้อยกว่า 3 มื้อ สอดคล้องกับการศึกษา
ของทั ก ษพล ธรรมรั ง สี (2556) ที่ พ บว่ า ปริ ม าณ ชนิ ด
จานวนมื้ออาหาร เวลาที่ใช้ในการรับประทานอาหารมีผล
ต่ อ การเกิ ด โรคอ้ ว น จากการศึ ก ษาของ Speechly &
Buffenstein (1999) พบว่าในพลังงานเท่ากัน เมื่อแบ่ง
รับประทานเป็นหลายๆมื้อแทนที่จะรับประทานหมดใน
คราวเดียว จะช่วยควบคุมความหิวได้ดีกว่า ตรงกันข้าม
กับการศึกษาของ Kahleova et al. (2017) ที่พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่รับประทานอาหาร 1-2 มื้อ/วัน มีค่าดัชนีมวล
กายต่อปีลดลงเมื่อเปรียบกับกลุ่มที่รับประทานอาหาร
3 มื้อ และกลุ่มที่รับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อ (อาหาร
ว่ า ง) มี ค่ า ดั ช นี ม วลกายต่ อ ปี เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษา
ดังกล่าวไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องพลังงานที่ได้รับต่อวันของ
ทั้ง 2 กลุ่ มว่าเท่ากันหรื อไม่ จากบทความปริทัศน์ ของ
Canuto et al. (2017) พบว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
อย่างเพียงพอที่จะสามารถสรุปได้ว่าจานวนมื้ออาหารต่อ
วั น มี ผ ลต่ อ น้ าหนั ก ตั ว หรื อ องค์ ป ระกอบของร่ า งกาย
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า ในผู้ ช าย การรั บ ประทานอาหาร
บ่อยๆ (หลายมื้อต่อวัน ) ถือเป็น ปัจจัยป้องกันการมีค่า
ดัชนีมวลกายเกินและภาวะอ้วนลงพุง
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ตารางที่ 1 แสดงภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ชั้นปี
ภาวะโภชนาการปกติ (n=212)
ภาวะโภชนาการเกิน (n=148)
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นปีที่ 1 (n=107)
37 (61.6%)
23 (38.3%)
60 (56.1%)
33 (70.3%)
14 (29.7%)
47 (43.9%)
ชั้นปีที่ 2 (n=71)
25 (59.5%)
17 (40.5%)
42 (59.2%)
21 (72.4%)
8 (27.6%)
29 (40.8%)
ชั้นปีที่ 3 (n=105)
40 (60.6%)
26 (39.4%)
66 (62.7%)
33 (84.6%)
6 (15.4%)
39 (37.1%)
ชั้นปีที่ 4 (n=100)
26 (59.1%)
18 (40.9%)
44 (57.2%)
26 (78.7%)
7 (21.2%)
33 (42.8%)
2
ภาวะโภชนาการปกติ : BMI < 22.9 กก./ม และมีค่าเปอร์เซนต์ไขมัน ≤ 25% (ผู้ชาย) และ ≤ 32% (ผู้หญิง)
ภาวะโภชนาการเกิน : BMI > 23 กก./ม2 และมีค่าเปอร์เซนต์ไขมัน > 25% (ผู้ชาย) และ > 32% (ผู้หญิง)
ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปัจจัย
ภาวะโภชนาการปกติ
ภาวะโภชนาการเกิน
(n=212)
(n=148)
เพศ
ชาย
128 (60.4%)
113 (76.4%)
หญิง
84 (39.6%)
35 (23.6%)
สถานภาพ
มีแฟน/ไม่ระบุสถานะ
117 (55.2%)
76 (51.3%)
ไม่มีแฟน
93 (43.9%)
70 (47.3%)
บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
อยู่คนเดียว
54 (25.5%)
25 (16.9%)
ไม่ได้อยู่คนเดียว
158 (74.5%)
123 (83.1%)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
น้อยกว่า 30,000 บาท
120 (56.6%)
77 (52.0%)
มากกว่า 30,000 บาท
92 (43.4%)
71 (48.0%)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต
น้อยกว่า 5,000 บาท
117 (55.2%)
87 (58.8%)
มากกว่า 5,000 บาท
95 (44.9%)
61 (41.2%)

χ2

p-value

10.05

<0.05

2.271

0.51

6.801

0.24

1.260

0.74

1.238

0.87
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ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ต่อ)
ปัจจัย
ภาวะโภชนาการปกติ
ภาวะโภชนาการเกิน
(n=212)
(n=148)
จานวนมื้ออาหารที่รับประทานต่อวัน
น้อยกว่า 3 มื้อ
82 (38.7%)
41 (27.7%)
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มื้อ
130 (61.3%)
107 (72.3%)
เรียนวิชาโภชนาการ
ผ่านการเรียน
110 (51.9%)
72 (48.7%)
ยังไม่ผ่านการเรียน
102 (48.1%)
76 (51.4%)
แหล่งความรู้ทางด้านโภชนาการ
บิดา มารดา ญาติ พี่ น้อง
90 (42.5%)
59 (39.9%)
อาจารย์
87 (41.0%)
55 (37.2%)
เอกสารการเรียน
71 (33.5%)
43 (29.1%)
วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนต์ วารสาร สิ่งพิมพ์
57 (26.9%)
34 (23.0%)
เพื่อน
53 (25.0%)
34 (23.0%)
อินเตอร์เน็ต
54 (25.5%)
34 (23.0%)
แหล่งที่ซื้ออาหาร
ตลาดนัด
140 (66.0%)
78 (52.7%)
ร้านสะดวกซื้อ
100 (47.2%)
65 (43.9%)
โรงอาหาร ร้านค้าในมหาวิทยาลัย
132 (62.3%)
97 (65.5%)
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
13 (6.1%)
9 (6.1%)
ร้านอาหารนอกมหาวิทยาลัย
149 (70.3%)
98 (66.2%)
ความรู้ทางด้านโภชนาการ
ดี-ดีมาก
33 (15.5%)
21 (14.2%)
ปานกลาง
58 (27.4%)
43 (29.1%)
ต่า-ต่ากว่าเกณฑ์
121 (57.0%)
84 (56.8%)
ทัศนคติการบริโภคอาหาร
ปานกลาง
27 (12.7%)
22 (14.9%)
พอใช้
166 (78.3%)
108 (73.0%)
ควรแก้ไข
19 (9.0%)
18 (12.2%)
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ดี
1 (0.5%)
0 (0%)
ปานกลาง
164 (77.4%)
113 (76.4%)
ควรแก้ไข
47 (22.2%)
35 (23.6%)

χ2

p-value

6.780

<0.05

1.132

0.77

0.241
0.548
0.793
0.707
0.195
0.295

0.63
0.46
0.37
0.40
0.66
0.59

6.48
0.371
0.404
0.00
0.669

<0.05
0.54
0.52
0.98
0.41

1.92

0.75

1.484

0.48

0.793

0.67

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการมีภาวะโภชนาการเกินของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตัวแปร
ภาวะโภชนาการเกิน
n=148
OR (95% CIa)
p-value
เพศ
ชาย
113
2.1 (1.3-3.9)
<0.05
หญิง
35
1
แหล่งที่ซื้ออาหาร (ตลาดนัด)
ใช่
70
1.7 (1.1-2.7)
<0.05
ไม่ใช่
78
1
จานวนมื้ออาหารที่รับประทานต่อวัน
ตั้งแต่ 3 มื้อ ขึ้นไป
107
0.6 (0.4-0.9)
<0.05
น้อยกว่า 3 มื้อ
41
1
a Confidence Interval

