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กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 

ก า ร ศึ กษ าค ร้ั ง น้ี มี ว ัต ถุ ป ระส งค์ เ พื่ อ ศึ กษ าคว าม รู้  ก า รบ ริ โภคอ าห า ร  แล ะ 
ภาวะโภชนาการของนักกีฬาซอฟท์บอลชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชากรคือ นักกีฬา 
ซอฟท์บอลจ านวน 17 คน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 4 ส่วน ได้แก่  
ขอ้มูลทัว่ไป ความรู้ทางโภชนาการการบริโภคอาหาร และการบนัทึกสัดสวนร่างกายเพื่อประเมิน
ภาวะโภชนาการตรวจสอบความตรงตามเ น้ือหาโดยผู ้ทรงคุณวุ ฒิ  3 ท่ าน ได้ค่ าดัช นี 
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์เท่ากบั 0.90 ทดสอบความเช่ือมัน่โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากบั 0.75 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้จ  านวน ค่าร้อยละ  

ผลการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ทางโภชนาการระดบัพอใช้ร้อยละ 47.05  
ร อ ง ล ง ม า คื อ มี ค ว า ม รู้ ใ น ร ะ ดับ ดี ร้ อ ย ล ะ 29.41 โ ด ย ข้ อ ค า ถ า ม ท่ี ต อบ ถู ก ม า ก ท่ี สุ ด 
คือ โปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอร้อยละ100.00  
ส่วนการบริโภคอาหารของประชากรพบวา่ร้อยละ 52.90 บริโภคอาหารครบ 5 หมูโ่ดยมีการบริโภค
อ า ห า ร ท่ี ใ ห้ โ ป ร ตี น  ค า ร์ โ บ ไ ฮ เ ด ร ต  วิ ต า มิ น แ ล ะ เ ก ลื อ แ ร่  น ้ า มั น แ ล ะ ไ ข มัน 
ครบใน 1 ม้ือตามปริมาณท่ีร่างกายตอ้งการใช้ใน1วนั ส าหรับภาวะโภชนาการของนกักีฬาซอฟท์
บอลชายมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ร้อยละ 47.10 มีภาวะโภชนาการปกติ และมีสัดส่วนร่างกายอยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน 
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ABSTRACT 

The purposes of this study were to study knowledge, food consumption and nutritional 
status of softball players at Chiang Mai University. The population was 17 softball players. 
The data was collected by a questionnaire consisted of general information nutrition knowledge 
food consumption and anthropometric assessment of body composition. The validity approved by 
three expertsThe Objective Congruence Index, IOC of questionnaires was 0.90 Thereliability, using 
Cronbach’s alpha coefficient was 0.75 The data were analyzed by number of samples percentage. 

The results showed that 47.05 % of population had fair level of Nutritional knowledge and 
29.41 percent had good level. The most questions that corrected answer was protein is required to 
promote growth, repair damaged cells and tissue as 100 % In term of food consumption of 
population found that 52.90% consumed that follow dietary requirements per  
day five food groups involve protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals. Nutritional status 
of male softball players showed that 47.10 percenthad normal Nutritional status and had 
anthropometric measurements of the population in standard level. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 อาหารและโภชนาการถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น และมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษยทุ์กเพศทุกวยั เพราะร่างกายตอ้งการสารอาหารไปใชใ้นการสร้างความเจริญเติบโต อีกทั้งยงั
เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะช่วยในพฒันาการของอวยัวะต่างๆของร่างกายตลอดชีวติ อาหารจึงเป็น
หวัใจหลกัของการสร้างสุขภาพท่ีดีของมนุษยทุ์กคน โภชนาการก็เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างเสริม
สุขภาพในบุคคลทัว่ไปและนกักีฬาเช่นกนั โดยเฉพาะในนกักีฬาท่ีมกัให้ความส าคญักบัสารอาหาร
โปรตีน ทั้งจากอาหารท่ีบริโภคและผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสร้างความแข็งแรงของกลา้มเน้ือและ
สร้างความมัน่ใจ (ส านกัวทิยาศาสตร์การกีฬา, 2556) 

โภชนาการและโปรแกรมการออกก าลงักายคือการปรับสภาพร่างกายใหส้อดรับกบัการเล่น
กีฬา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้ร่างกายฟ้ืนตวัจากอาการบาดเจ็บได้เร็วข้ึน 
และมีสุขภาพดีในระยะยาว การเลือกโภชนาการท่ีดีและจดัโปรแกรมการออกก าลงักายส าหรับ
นกักีฬาทัว่ไปนั้น จะตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการพลงังานและการเสริมสร้างกลา้มเน้ือของผูเ้ล่น
ดงัเช่นกีฬาซอฟท์บอล ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีไม่ไดต้อ้งการความแข็งแกร่งมาก หรือตอ้งใช้ความอดทนท่ี
ยาวนาน หากแต่เป็นกีฬาท่ีตอ้งการความเร็วในการออกตวัวิง่เพียงระยะเวลาสั้นๆ และใชแ้รงในการ
การตีลูก และการรับลูกบอลเท่านั้น ส าหรับโภชนาการก็เป็นเร่ืองส าคญั ซ่ึงการบริโภคอาหารท่ีมี
โปรตีนสูงเพื่อจะช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือนั้นจะท าให้ประสิทธิภาพในการตีลูกบอลนั้นมีเพิ่มมาก
ข้ึน รวมไปถึงการขวา้งลูกบอลนั้น ให้มีความแม่นย  ามากข้ึน เพราะโปรตีนคือส่วนท่ีช่วยในการ
เสริมสร้างกลา้มเน้ือ (SapnaPathak, 2010) ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ล่นกีฬาซอฟทบ์อลจึงควรบริโภคอาหารและ
มีการฝึกซ้อมซ่ึงจะช่วยให้มีการตอบสนองท่ีดีท่ีก่อให้เกิดความคล่องแคล่ว เคล่ือนไหวได้อย่าง

รวดเร็ว และแม่นย  า(Michael Monet and eHow Contributor, 2013) 
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สารอาหารโปรตีนแมว้่าจะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเน้ือ แต่โปรตีนไม่ใช่แหล่งของ
พลงังานหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขนั การบริโภคโปรตีนมากเกินกวา่ท่ีร่างกาย
ตอ้งการจึงเป็นการส้ินเปลืองโดยใช่เหตุและยงัสร้างภาระให้ร่างกายท างานหนกัข้ึน เพราะโปรตีนท่ี
ไดรั้บเกินความจ าเป็นนั้น ร่างกายจะสลายให้เป็นกรดยริูกและยเูรีย และถูกขบัออกมากบัปัสสาวะ
ซ่ึงท าให้เกิดภาวะร่างกายขาดน ้ าจากการพยายามก าจดัยูเรียออกทางปัสสาวะ การขาดน ้ าท าให้
สมรรถภาพของร่างกายลดลง (จีรนนัท ์แกลว้กลา้, 2552) ต่างกบัสารอาหารคาร์โบไฮเดรตซ่ึงเป็น
สารอาหารท่ีให้พลงังานรวดเร็ว ร่างกายจึงใชค้าร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลงังานหลกั ท่ีช่วยในการ
ฟ้ืนตวัของนกักีฬาไดเ้ร็ว ดั้งนั้นนกักีฬาควรรับประทานอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตให้มากเพื่อสะสม
เป็นพลงังานหรือชดเชยพลงังานท่ีใชห้มดไป (มงคล แฝงสาเคน, 2547) เช่นเดียวกบัไขมนัท่ีร่างกาย
น ามาใช้พลงังานในปริมาณท่ีใกล้เคียงกนั (พิชิต ภูติจนัทร์ และสมหวงัชาญศิริวฒัน์, 2547)การ
บริโภคผกัและผลไมมี้ความจ าเป็นมากส าหรับนกักีฬาเพราะเป็นแหล่งของวติามิน เกลือแร่ และสาร
ตา้นอนุมูลอิสระซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีจ าเป็นทั้งยงัตอ้งบริโภคให้เพียงพออีกดว้ย เพราะผกัผลไมน้ั้น 
เป็นส่ิงท่ีส าคญั สามารถช่วยให้ร่างกายเผาผลาญอาหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีการสังเคราะห์
พลงังานภายในเซลลข์องร่างกายเป็นจ านวนมาก (มงคล แฝงสาเคน, 2547) สารอาหารท่ีส าคญัท่ีสุด
และมีผลต่อการลดสมรรถภาพทันทีคือ น ้ า ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับอย่างพอเพียงและเหมาะสม 
ไม่เช่นนั้นร่างกายจะเสียสมดุลจนท าให้นกักีฬารู้สึกอ่อนเพลีย ดงันั้นการรู้จกัเลือกบริโภคอาหารให้
ครบ 5 หมู่ อย่างหลากหลาย ถูกสุขลกัษณะและมีคุณค่าตามหลกัโภชนาการย่อมเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคญัในการพฒันาสุขภาพและสมรรถภาพของคนทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มนกักีฬาซ่ึงเป็น
กลุ่มคนท่ีจ าเป็นตอ้งใช้พลงังานและสมรรถภาพทางกายท่ีสูงมากกว่าคนทัว่ไป ทั้งในการฝึกซ้อม
และการแข่งขนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงชยัชนะ และความส าเร็จของตนเอง การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม 
ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการนั้น จะส่งผลให้ร่างกายของนกักีฬาสมบูรณ์เพียงพอส าหรับการฝึกซ้อม
และพร้อมท่ีจะเขา้สู่แข่งขนั (กลัยา กิจบุญชู, 2551) 

การท่ีจะเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัการฝึกฝนร่างกายและการบ ารุงร่างกายดว้ย
อาหารท่ีเหมาะสมกบัประเภทของกีฬา ซ่ึงการบริโภคอาหารของนกักีฬามีรายละเอียดในลกัษณะ
ต่างกนัออกไปส าหรับการออกก าลงักายทัว่ไป ทั้งการบริโภคอาหารก่อนการแข่งขนัตอ้งได้รับ
อาหารท่ีมีสารอาหารไขมนัและโปรตีนต ่าแต่มีคาร์โบไฮเดรตสูง เพื่อสะสมไกลโคเจนในกลา้มเน้ือ
ก่อนท่ีจะออกก าลงักายอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือก่อนท่ีจะออกก าลงักายประมาณ 15-20 นาที จึงควร
จะบริโภคน ้าตาลเชิงเด่ียว (โซดา ขนมหวานและเคร่ืองด่ืมส าหรับนกักีฬา) หรืออาหารท่ีมี ไกลซีมิค
อินเด็กซ์สูง ซ่ึงจะส่งผลทางร่างการแตกต่างกนัออกไป ในบางคนจะส่งผลท าให้น ้ าตาลในเลือดต ่า
และ จะท าใหส้มรรถภาพลดลงได ้แตกต่างจากในบางคนท่ีอาจส่งผลใหมี้การเพิ่มประสิทธิภาพของ
การออกก าลงักาย ไดเ้ช่นกนั และในระหวา่งการแข่งขนัการบริโภคอาหารก็มีความส าคญัไม่แพก้นั
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เพราะจะช่วยให้นักกีฬาสามารถแข่งขนัต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ท าให้ร่างกายลด
สมรรถภาพลง โดยขณะออกก าลงักายหรือฝึกซ้อมกีฬา ควรด่ืมน ้ า 3-4 ออนซ์ ทุก 10-15 นาที ถา้
ออกก าลงักายหนกัมากข้ึน ควรด่ืมน ้า 8 ออนซ์ทุก 15-20 นาที โดยเคร่ืองด่ืมส าหรับนกักีฬาควรเป็น
ของเหลวท่ีมีน ้ าและเกลือแร่เป็นส่วนประกอบ แต่อาจจะไม่มีความจ าเป็นถา้การออกก าลงักายไม่
หนักหรือนานเกินไป และสุดท้ายหลังการแข่งขัน การบริโภคอาหารหลังจากการแข่งขันมี
ความส าคญัท่ีจะน าไปสู่การฟ้ืนตวัของร่างกายของได้รวดเร็วและสามารถแข่งขนัต่อได้ โดยท่ี
ร่างกายยงัมีประสิทธิภาพท่ีดี กล่าวคือสามารถรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารประเภทโปรตีน
ร่วมกบัคาร์โบไฮเดรตซ่ึงจะเป็นอาหารท่ีช่วยส าหรับการฟ้ืนตวัหลงัการแข่งขนั เพราะโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตนั้นมีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองท่ีการช่วยการกระตุน้การสร้างอินซูลิน และช่วยเพิ่ม
น ้าตาลในเลือดเขา้ไปในกลา้มเน้ือเป็นการเสริมสร้างไกลโคเจนสะสม ส่วนเน้ือและนมท่ีมีไขมนัต ่า
นั้น เป็นอาหารท่ีดีแต่ไม่ควรบริโภคมากเกินไป นอกจากนั้นโปรตีนยงัช่วยซ่อมแซมและสร้างการ
เจริญเติบโตของเซลลต่์างๆ (จกัรกริช กลา้ผจญ, 2546) 

พลงังานท่ีได้จากอาหารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการด าเนินชีวิตพร้อมทั้งท าให้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงส าหรับมนุษย์ทุกคน เพราะไม่มีสารพลังงานใดนอกจากสารอาหารท่ีสร้าง
พลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (มงคล แฝงสาเคน, 2547) โดยเฉพาะบุคคลท่ีตอ้งการพลงังานใน
การออกก าลงักายนั้นจะตอ้งได้รับพลงังานท่ีมากกว่าปกติเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย และยิ่งในกลุ่มนกักีฬาจะมีความตอ้งการพลงังานมากกวา่บุคคลท่ีออกก าลงักายทัว่ไปและ
สารอาหารเพื่อไปเสริมสร้างร่างกายให้เกิดความพร้อมจากการฝึกซ้อมและการแข่งขนั มีอยูห่ลาย
องคป์ระกอบท่ีนกักีฬาตอ้งมีเพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนัและหวงัใหไ้ดม้าซ่ึงชยัชนะนั้นคือ สมรรถภาพ
ทางร่างกายท่ีสมบูรณ์ องค์ประกอบทางดา้นจิตใจ ความพร้อมของทีมรวมไปถึงสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ตลอดจนการบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้งรวมอยูด่ว้ย ทั้งน้ีการบริโภคอาหารตามความรู้ท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัโภชนาการ เพื่อให้สารอาหารท่ีไดรั้บนั้น เปล่ียนไปเป็นพลงังานร่วมกบัการฝึกซ้อมเป็น
ประจ า จะช่วยให้นกักีฬามีสมรรถภาพทางร่างกายท่ีดีและแสดงความสามารถออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
ดังนั้นการบริโภคอาหารประเภทต่างๆท่ีเหมาะสมจึงมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะการบริโภค
อาหารท่ีถูกตอ้งของนกักีฬาซอฟท์บอล จะช่วยให้นกักีฬาซอฟท์บอลมีสมรรถภาพท่ีดี ระบบของ
อวยัวะต่างๆท างานได้ดีน าไปสู่ประสิทธิภาพของร่างกายเพื่อใช้ในการแข่งขนั ผูศึ้กษาซ่ึงเป็น
นักกีฬาซอฟท์บอลชายมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงมีความสนใจการศึกษาความรู้และการบริโภค
อาหารของนกักีฬาซอฟทบ์อลชาย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อไดข้อ้มูลพื้นฐานในการใหค้วามรู้และ
ส่งเสริมการบริโภคอาหารของนกักีฬาซอฟทบ์อลชายมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
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1.2.1 เพื่ อ ศึกษาความ รู้ เ ร่ืองอาหารและโภชนาการของนัก กีฬาซอฟท์บอลชาย
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 1.2.2 เพื่ อ ศึกษาการบริโภคอาหารและโภชนาการของนัก กีฬาซอฟท์บอลชาย
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนกักีฬาซอฟทบ์อลชายมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ขอบเขตด้ำนประชำกร คือ นักกีฬาซอฟท์บอลชายท่ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
อายุไม่ เ กิน  28 ปี  โดยมี คุณสมบัติ เ ป็นนักศึกษาของมหาลัย เชี ยงใหม่  และเป็นไปตามท่ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ก าหนด รวมถึงมีประสบการณ์เขา้แข่งขนักีฬาซอฟทบ์อลในระดบัทัว่ไปไม่น้อย
กวา่ 1 ปี 
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  คือ การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาหาร 
โภชนาการส าหรับนกักีฬา ครอบคลุมถึงชนิดอาหารท่ีควรบริโภครวมทั้งพลงังานและสารอาหารท่ี
ควรบริโภคส าหรับนักกีฬาและศึกษาถึงการบริโภคอาหารของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ครอบคลุมถึงจ านวนม้ืออาหาร ชนิดของอาหาร ปริมาณของอาหารท่ีบริโภค 
นอกจากนั้นยงัศึกษาภาวะโภชนาการของนักกีฬานักกีฬาซอฟท์บอลชายมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ท่ีประเมินดว้ยการวดัสัดส่วนร่างกาย ประกอบดว้ย การชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูงและวดัความหนาของ
ไขมนัใตผ้วิหนงัเส้นรอบวงของจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน เส้นรอบวงของกลา้มเน้ือท่ีจุดก่ึงกลางแขน
ท่อนบน 

 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ควำมรู้ หมายถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหาร โภชนาการส าหรับนกักีฬา ครอบคลุมถึง
ชนิดอาหารท่ีควรบริโภครวมทัง่พลงังานและสารอาหารท่ี ในการท่ีจะเลือกบริโภค ก่อนการแข่งขนั 
ระหวา่งแข่งขนั และหลงัการแข่งขนั ของนกักีฬาซอฟทบ์อลชายมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 กำรบริโภคอำหำร  หมายถึงการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม ก่อนท าการแข่งขนั 
ระหวา่งแข่งขนัและหลงัการแข่งขนั ของนกักีฬาซอฟทบ์อลชาย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีปฏิบติัเป็น
ประจ า ครอบคลุมถึง จ านวนม้ืออาหาร ชนิดของอาหารและเคร่ืองด่ืม ปริมาณของอาหารและ 
รสชาติอาหารท่ีชอบ  
 ภำวะโภชนำกำร หมายถึง สถานะของสุขภาพร่างกายผ่านการค านวณดชันีมวลกาย และ
การหาค่าความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนงัเส้นรอบวงของจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน และเส้นรอบวง
ของกลา้มเน้ือท่ีจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน ของนกักีฬาซอฟทบ์อลชาย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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นักกีฬำซอฟท์บอลชำย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  หมายถึง นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ท่ีเป็นนกักีฬาซอฟท์ชาย ท่ีสังกดัอยู่ในชมรมซอฟ์บอลและเบสบอล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ 
มีประสบการณ์เขา้แข่งขนักีฬาซอฟทบ์อลไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

 
1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.5.1 ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ในดา้นความรู้การบริโภค และภาวะโภชนาการของนกักีฬา 
ประเภทอ่ืนๆ 
 1.5.2 สามารถน าขอ้มูลพื้นฐานไปใช้กบัทีมนักกีฬาซอฟ์บอลชายมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เพื่อน าไปวางแผนในการบริโภค 
 1.5.3 สามารถน าแนวทางในการให้ความรู้ในการบริโภคอาหารซ่ึงจะช่วยส่งเสริมภาวะ
โภชนาการท่ีดีในนกักีฬา ไปปรับใชก้บันกักีฬาชนิดอ่ืนๆต่อไป 
 



 

6 
  

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษา เร่ือง ความรู้ การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนกักีฬาซอฟทบ์อลชาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
การศึกษา ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน่ี 

2.1อาหารและโภชนาการ 
2.1.1 ความหมายของอาหารและโภชนาการ 
2.1.2 ความส าคญัของอาหารและโภชนาการ 

2.2อาหารนกักีฬาและหลกัส าคญัของอาหารนกักีฬา 
2.3หลกัโภชนาการส าหรับนกักีฬา 
2.4 ภาวะโภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการ 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 อาหารและโภชนาการ 

2.1.1 ความหมายของอาหารและโภชนาการการท่ีนักกีฬาจะได้มาซ่ึงความส าเร็จใน 
การแข่งขนักีฬานั้นจะตอ้งประกอบดว้ยการฝึกซ้อมมาอยา่งดีในระยะเวลานานเพียงพอท่ีจะท าให้
เกิดความช านาญและเกิดสมรรถภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายรวมถึงการบริโภคอาหาร 
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการและเพียงพอกบัความตอ้งการของนกักีฬาในแต่ละประเภทแต่คนส่วน
มามกัจะให้ความสนใจเฉพาะค าว่า “อาหาร” เท่านั้นแต่ไม่ให้ความสนใจกบัค าว่า “โภชนาการ” 
(ส านกัวทิยาศาสตร์การกีฬา, 2554) 
              “อาหาร” หมายความถึงส่ิงท่ีกินเขา้ไปสามารถท าให้รู้สึกอ่ิมซ่ึงอาจจะให้ประโยชน์หรือ
โทษแก่ร่างกายก็ได ้
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“โภชนาการ” หมายความถึงอาหารท่ีกินเขา้ไปแลว้ร่างกายสามารถน าไปเผาผลาญเพื่อใช้
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรือท าให้ร่างกายแข็งแรงและ
สร้างภูมิตา้นทานโรคได ้
 “โภชนาการ” หมายถึง ปริมาณของอาหารท่ีร่างกายบริโภคเขา้ไปซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
ความตอ้งการอาหารของร่างกาย (World Health Organization, 2014)ดงันั้นอาหารและโภชนาการ
จึงเป็นของคู่กนัจะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้เพราะการกินอาหารนั้นไม่เพียงแต่กินให้อ่ิมเพียง
อย่างเดียวไม่ได้แต่จะต้องค านึงถึงด้วยว่าอาหารท่ีกินเข้าไปแล้วนั้นจะให้ประโยชน์หรือท่ีมี
ประโยชน์อะไรท่ีท าให้เกิดโทษก็พยายามหลีกเล่ียงและควบคุมตนเองให้กินน้อยลงเพื่อการมี
ร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ทั้งหลายทั้งปวงนกักีฬาทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
วา่อาหารอะไรท่ีควรกินและควรกินอะไรมากนอ้ยเพียงใดในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน 

2.1.2 ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย รวมทั้ง
พฒันาการของสมองและสติปัญญา (อจัฉรา ดลวิทยาคุณ , 2550) รวมทั้งท่ีช่วยให้มนุษยมี์ร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพอนามยัดี และสามารถช่วยให้ผูท่ี้ร่างกายไม่แข็งแรง สุขภาพไม่ดีให้ดีข้ึน
ได ้ทั้งยงัช่วยป้องกนัและตา้นทานโรคได ้ฉะนั้นเราจึงควรท่ีจะรู้จกัเลือกอาหารให้ไดค้รบทั้ง 5 หมู่
ทุกวนั ในปริมาณท่ีมากพอเหมาะกบัวยั นอกจากน้ี อาหารท่ีรับประทานจะตอ้งปรุงให้สะอาดและ
ปราศจากเช้ือโรค ปรุงอยา่งสงวนคุณค่าไวใ้หม้ากท่ีสุด และบริโภคอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและ
ไดส้ัดส่วนพอเหมาะกบัความตอ้งการของร่างกาย  

 
2.2 อาหารนักกฬีาและหลกัส าคัญของอาหารนักกฬีา  

อาหารส าหรับนกักีฬาเป็นอาหารท่ีไม่แตกต่างไปจากคนปกติทัว่ไปและมีหลกัพิจารณา 2 
ประการคือเป็นอาหารท่ีใหส้ารอาหารส าคญัจ าเป็นและเพียงพอท่ีจะท าให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง
และเป็นอาหารท่ีให้พลงังานเพียงพอแก่ความตอ้งการของร่างกาย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน
และสามารถก าหนดพลงังานและปริมาณสารอาหารแต่ละชนิดท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับนกักีฬา 
ตามท่ี ส านกัวทิยาศาสตร์การกีฬา (2556) ไดเ้สนอแนะไวด้งัน้ี 
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1. พลงังาน ความตอ้งการพลงังานของแต่ละคนจะแตกต่างกนัไปตามเพศวยัอายุน ้าหนกัตวั
และกิจกรรมท่ีปฏิบติั ส าหรับนกักีฬานั้นชนิดของกีฬาและระยะเวลาในการเล่นกีฬานั้นๆมีส่วน
สัมพัน ธ์กับพลังงาน ท่ี ร่ า งกายต้องการความต้องการพลัง งานพื้ นฐานของคนทั่ว ไป 
(Basal Metabolism Rate : BMR) ประมาณ 20-30 กิโลแคลอรี/น ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม/วนั และความ
ตอ้งการพลงังานจะเพิ่มข้ึนตามลกัษณะความหนกั-เบาของกิจกรรมท่ีกระท าในแต่ละวนัซ่ึงมีการ
ก าหนดเป็นค่าคงท่ีส าหรับความหนกั-เบาของกิจกรรมนั้น (BMR factor) ถา้เป็นคนท่ีท างานหนกัอยู่
กลางแดดตลอดเวลาเช่นนกักีฬาท่ีมีการฝึกซ้อมหนกั BMR factor จะเป็น 2.1 เท่าของความตอ้งการ
พลงังานพื้นฐานเช่นนกักีฬาชายน ้ าหนกัประมาณ 60 กิโลกรัมและอยูใ่นระหว่างการฝึกซ้อมหนกั
ค านวณหาความตอ้งการพลงังานต่อวนัไดง่้ายๆดงัน้ี 

ความตอ้งการพลงังานของนกักีฬา    = BMR x น ้าหนกัตวั x BMR factor 
  = 25 x 60 x 2.1 
   = 3,150 กิโลแคลอรี 

เพราะฉะนั้นในระหว่างการฝึกซ้อมหรือเก็บตวันักกีฬาคนน้ีจะต้องได้รับอาหารท่ีให้
พลงังานวนัละ 3,150 กิโลแคลอรี จึงจะเพียงพอส าหรับร่างกายท่ีจะท าให้แข็งแรงมีพละก าลงัมาก
พอในการเล่นกีฬาไม่เกิดการอ่อนเพลียหรือหมดแรงระหว่างการแข่งขนั เม่ือหมดฤดูการแข่งขนั
หรือการฝึกซ้อมลดลงการใชพ้ลงังานของร่างกายในการฝึกซ้อมลดลง ดงันั้นพลงังานท่ีไดรั้บจาก
อาหารในแต่ละวนัจ าเป็นตอ้งลดลงดว้ยถา้หากไม่มีการลดพลงังานลงรับประทานอาหารในปริมาณ
เท่าเดิมพลงังานส่วนเกินท่ีร่างกายไดรั้บจะเกิด การสะสมไวต้ามส่วนต่างๆของร่างกายในระยะหน่ึง
ปัญหาท่ีจะตามมาก็คือนกักีฬาผูน้ั้นจะมีน ้ าหนกัตวัมากข้ึนและอว้นในท่ีสุด ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีนกักีฬา
หลายคนตอ้งประสบเพราะไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้งนัน่เอง 

2. คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานท่ีดีแก่ร่างกายและมีราคาถูกร่างกายจะเก็บ
คาร์โบไฮเดรตไวเ้พื่อใชเ้ป็นพลงังานในรูปของไกลโคเจนโดยเก็บสะสมไวท่ี้ตบัและกลา้มเน้ือ การ
เก็บสะสมพลงังานของร่างกายนั้นสามารถเก็บไดใ้นปริมาณท่ีจ ากดัความหนกั-เบาในระยะเวลาของ
การฝึกซ้อมจะเป็นการช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายให้มีการเก็บสะสมไกลโคเจนในปริมาณท่ี
เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้นักกีฬามีพลังงานส ารองเก็บไวม้ากข้ึนไม่หมดแรงกลางคนัและสามารถ
แข่งขนัไดต้ลอดระยะเวลาการแข่งขนักีฬาประเภทนั้นๆ การเก็บสะสมพลงังานในรูปไกลโคเจน
ของกลา้มเน้ือสามารถเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตท่ีบริโภค ดงันั้นเพื่อให้มีการสะสม
พลงังานเพิ่มข้ึนร่างกายจึงควรไดรั้บพลงังานจากคาร์โบไฮเดรตเท่ากบัพลงังานท่ีใชไ้ป ในขณะท า
การฝึกซ้อมเพราะการได้รับคาร์โบไฮเดรตจากอาหารไม่เพียงพอจะท าให้ร่างกายตอ้งเผาผลาญ
ไขมนัและโปรตีนมาทดแทนและเกิดของเสียภายในเซลลเ์พิ่มมากข้ึนท าใหร่้างกายตอ้งลดความเร็ว
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และความหนักของงานลดลงดังนั้ นการฝึกซ้อมในระยะยาวหรือใช้เวลานาน ควรได้รับ
คาร์โบไฮเดรตอย่างน้อยท่ีสุด 55-60% ของพลังงานท่ีได้รับการค านวณปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ส าหรับนกักีฬาแต่ละประเภทข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการฝึกซอ้มและน ้ าหนกัตวัของนกักีฬาซ่ึงสามารถ
สรุปปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีนกักีฬาควรไดรั้บดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.1 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีควรไดรั้บส าหรับนกักีฬาท่ีใชเ้วลาฝึกฝนแตกต่างกนั 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่
ควรได้รับส าหรับนักกีฬา
ที่ใช้เวลาฝึกฝนแตกต่าง
กนัเวลาของการฝึก(นาท)ี 

ป ริ ม า ณ
คาร์โบไฮเดร
ต ก รั ม /ก ก ./
วนั 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (กรัม/วนั) 
น า้หนักตัวของนักกฬีา (กก.) 

50 60 70 80 90 

60 5-6 200-300 300-600 350-420 400-480 450-540 
60-90 7-8                  350-400             420-480             490-560 560-640 630-720 
90 9-10 450-600 540-600 630-700 720-800 810-900 
ท่ีมา : ส านกัวทิยาศาสตร์การกีฬา(2556) 
 คาร์โบไฮเดรตท่ีจดัให้นกักีฬาบริโภคนั้นควรเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดเชิงซ้อน (Complex 
Carbohydrate) เช่นข้าวแป้งเผือกมันถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆซ่ึงให้ผลดีกว่าคาร์โบไฮเดรตชนิด
เชิงเด่ียว (Simple Sugar) เช่นน ้ าตาลหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานทั้งน้ีเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตชนิด
เชิงซ้อน นอกจากจะให้พลงังานแลว้ยงัให้สารอาหารชนิดอ่ืนร่วมดว้ยเช่นวิตามินเกลือแร่และใย
อาหาร ในขณะท่ีคาร์โบไฮเดรตเชิงเด่ียวไม่ไดใ้ห้และนอกจากน้ีอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
จ าพวกแป้งขา้วและธญัพืชสามารถสร้างไกลโคเจนเก็บสะสมไวใ้นกลา้มเน้ือไดม้ากกวา่อาหารชนิด
อ่ืนท่ีให้พลงังานเท่าๆกนัเช่นน ้ าตาลเป็นตน้ ส าหรับนมและผลไมเ้ป็นอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรต
เชิงเด่ียวเช่นเดียวกบัน ้ าตาลแต่ควรบริโภคร่วมด้วยเพราะเป็นแหล่งท่ีให้สารอาหารท่ีจ าเป็นแก่
ร่างกายทั้งโปรตีนวติามินเกลือแร่รวมถึงใยอาหารอีกดว้ย 
 3. ไขมัน ส าหรับนกักีฬาในการบริโภคไขมนัควรมีการจ ากดัปริมาณไขมนัท่ีบริโภคทั้งน้ี
เพราะ ไขมนัเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานสูงสูงกวา่คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณท่ีเท่ากนั
คือ  1 กรัม ของไขมันให้พลังงาน  9 กิโลแคลอรีส่วนคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ เพียง 
4 กิโลแคลอรี เท่านั้น นอกจากน้ีไขมนัยงัเป็นตวัท่ีท าให้อาหารอร่อยและใชใ้นการประกอบอาหาร
หลายชนิด ไขมนัจึงแผงอยูใ่นอาหารแทบทุกชนิดทั้งท่ีมองเห็นและมาองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าและยงั
บริโภคไดง่้ายอีกดว้ย การบริโภคไขมนัในปริมาณมากๆเป็นเวลานานเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรค
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ความดนัโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดและโรคอ่ืนๆอีกหลายโรค นอกจากน้ียงัท าให้เกิดความอว้น
ได้ง่ายอีก ด้วยปริมาณไขมนัท่ีแนะน าให้บริโภคคือ 25-30% ของพลังงานท่ีได้รับในแต่ละวนั 
อาหารท่ีมีไขมนัสูงโดยตวัของมนัเองเช่น หมูสามชั้นขาหมู ไก่ตอน หนงัเป็ด หนงัไก่ กะทิ หรือ
อาหารท่ีมีการทอดและอมน ้ ามนั เช่น กล้วยแขก มนัฝร่ังทอด อาหารท่ีชุบแป้งทอด ขา้วผดัท่ีใส่
น ้ ามนัมากหรือขนมท่ีใส่กะทิเนยมากๆ เป็นตน้เป็นอาหารท่ีควรหลีกเล่ียงและควรมีการดดัแปลง
การประกอบอาหารจากการผดัและการทอดเป็นการตม้ตุ๋นอบน่ึงป้ิงหรือยา่ง 
 4. โปรตีน เป็นสารอาหารท่ีใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเน้ือผิวหนังกระดูกเลือดเซลล์ต่างๆ
รวมถึงฮอร์โมนเอ็นไซม์และภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกายและ จากการศึกษาพบว่านักกีฬามีความ
ตอ้งการโปรตีนเพิ่มมากข้ึนจึงท าให้เกิดความกงัวลว่าเน้ือสัตวท่ี์รับประทานอยู่นั้นไม่เพียงพอและ
พยายามรับประทานใหม้ากข้ึนกวา่เดิมซ่ึงความจริงแลว้นกักีฬาส่วนมากบริโภคอาหารท่ีมีโปรตีนมาก
เกินความตอ้งการของร่างกาย เพราะความตอ้งการโปรตีนของร่างกายประมาณ 1 กรัม/น ้ าหนกัตวั 1 
กิโลกรัม/วนัเท่านั้น การไดรั้บโปรตีนสูงเกินไปไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อร่างกายเพราะร่างกาย
สามารถน าเอาโปรตีนไปใชใ้นปริมาณท่ีจ ากดัส่วนท่ีเหลือจึงถูกก าจดัออกทางไตท าให้ไตท างานหนกั
โดยไม่จ  าเป็น และโปรตีนท่ีนกักีฬาไดรั้บควรเป็นโปรตีนท่ีสมบูรณ์ใหก้รดอะมิโนท่ีจ าเป็นแก่ร่างกาย
ครบถว้น ซ่ึงไดม้าจากเน้ือสัตวต่์างๆเช่น เน้ือหมู เน้ือไก่ ปลา น ้ านมไขมนัต ่าและไข่ เป็นตน้ และควร
เลือกเน้ือสัตวท่ี์ไม่ติดมนัแล่เอาส่วนท่ีมีมนัหรือหนงัออกโปรตีนท่ีมาจากพืชเป็นโปรตีนท่ีไม่สมบูรณ์ 
แต่ถา้มีการผสมถัว่เมล็ดแห้งและงาลงไปดว้ยในการประกอบอาหารก็จะช่วยให้กลายเป็นโปรตีนท่ีดี
ไดส้ามารถใหก้รดอะมิโนท่ีจ าเป็นไดค้รบถว้นตามท่ีร่างกายตอ้งการ 
 5. เกลอืแร่วติามิน นกักีฬาท่ีบริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่แต่ละหมู่บริโภคอาหารหลากหลาย
ชนิดผลดัเปล่ียนกนักินผกัและผลไมเ้ป็นประจ า จะไดรั้บเกลือแร่และวติามินอยา่งพอเพียงกบัความ
ตอ้งการของร่างกายแลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งกินวิตามินและเกลือแร่เสริมอีก เกลือแร่ท่ีนกักีฬาควรเอาใจ
ใส่เป็นพิเศษคือแคลเซียมและธาตุเหล็ก เพราะแคลเซียมนอกจากช่วยสร้างโครงกระดูกและฟังแลว้
ยงัเก่ียวขอ้งกบัการยืดหดของเซลล์กล้ามเน้ือท่ีช่วยในการเคล่ือนไหวของนักกีฬาอีกด้วย ท าให้
สมรรถภาพของนกักีฬาดีข้ึน ส่วนธาตุเหล็กเป็นส่วนส าคญัในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
ซ่ึงช่วยในการขนส่งออกซิเจนมายงัเซลลท์  าใหก้ารผลิตพลงังานโดยระบบแอโรบิคด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีนกักีฬาหญิงควรได้รับธาตุเหล็กอย่างสม ่าเสมอเพราะมีการสูญเสียธาตุ
เหล็กในการขบัประจ าเดือนปริมาณท่ีควรไดรั้บประมาณ  16-23 มิลลิกรัม/วนั และอาหารท่ีมีธาตุ
เหล็กมากไดแ้ก่หมูเน้ือแดง ตบัสัตว ์ไข่แดง เป็นตน้ วิตามินท่ีนกักีฬาควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ
คือวติามินบีรวมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเผาผลาญสารอาหารมาเป็นพลงังานเม่ือนกักีฬาบริโภค
อาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูงจึงจ าเป็นตอ้งบริโภคอาหารท่ีมีวิตามินบีรวมเพิ่มข้ึนดว้ยวิตามินบีรวม
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ไดแ้ก่ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี6 วิตามินบี12 ไนอาซินไบโอตินกรดโฟลิกกรดแพนโทธินิก
อาหารท่ีมีวิตามินบีรวมมากมกัเป็นอาหารหมู่เน้ือสัตว ์ถัว่เม็ดแห้ง ไข่ นม ยีสตแ์ละธญัพืช เป็นตน้ 
การใช้อาหารเสริมเกลือแร่และวิตามินจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่นกักีฬาท่ีมีสภาพขาดเกลือแร่และ
วิตามินมาก่อนเท่านั้นท าให้มีสมรรถภาพเพิ่มข้ึนแต่ส าหรับนกักีฬาท่ีไดรั้บอาหารครบ 5 หมู่อย่าง
พอเพียงแลว้ การให้อาหารเสริมเพิ่มอีกจะไม่มีผลต่อสมรรถภาพของนกักีฬาแต่การไดรั้บวิตามิน
และเกลือแร่ตวัใดตวัหน่ึงมากเกินไปอาจขดัขวางท าให้การดูดซึมวิตามินและเกลือแร่ตวัอ่ืนๆไม่ดี
เท่าท่ีควร                                                                                                     
 6. น า้ น ้ามีความส าคญัต่อร่างกายในการน าสารอาหารไปเล้ียงส่วนต่างๆของร่างกายและเป็น
ส่วนประกอบของน ้ ายอ่ยฮอร์โมนและสารอ่ืนๆช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและช่วยน าของเสียและ
ความร้อนออกจากเซลล์ การออกก าลังกายและเล่นกีฬาท าให้เสียเหง่ือในเหง่ือจะมีน ้ าเป็น
องคป์ระกอบร้อยละ 90 และท่ีเหลือเป็นเกลือแร่เม่ือร่างกายสูญเสียน ้ าถึงระดบัหน่ึง จะมีผลกระทบ
ต่อร่างกายจากการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของการสูญเสียน ้ ากบัประสิทธิภาพการท างานของร่างกาย
พบวา่เม่ือสูญเสียน ้าร้อยละ 2 ของน ้าหนกัตวัจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานของรางกายลดลงเหลือ
แค่ร้อยละ 90 ของท่ีควรจะเป็นและถา้สูญเสียน ้ าร้อยละ 5 ประสิทธิภาพการท างานจะลดลงเหลือร้อย
ละ 70 ดงันั้นเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาดงักล่าวนักกีฬาจึงควรด่ืมน ้ าอย่างพอเพียงทั้งในช่วงการ
ฝึกซ้อมก่อนการแข่งขนัขณะแข่งขนัและหลงัแข่งขนั การสูญเสียน ้ าจากร่างกายจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
ทดแทนอยา่งเร่งด่วนโดยการด่ืมน ้ าคร้ังละ 100-200 มิลลิลิตรทุกๆ 15 นาทีโดยจิบชา้ๆไม่ควรปล่อย
ให้ร่างกายขาดน ้ ามากหรือกระหายน ้ าแลว้จึงด่ืมเขา้ไปคร้ังละมากๆ เพราะจะท าให้ความดนัโลหิต
ลดลงรู้สึกอ่อนเพลียและเป็นลมได ้น ้ าท่ีด่ืมควรเป็นน ้ าเยน็เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายถา้เป็นน ้ า
ผลไมค้วรเป็นน ้าผลไมเ้จือจางประมาณ 1 : 3 และไม่ควรใชเ้คร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ถา้เป็นเคร่ืองด่ืม
อดัลมควรก าจดัใหก้๊าซหมดเสียก่อนจึงด่ืม นอกจากการสูญเสียน ้าในรูปของเหง่ือแลว้ยงัมีการสูญเสีย
เกลือแร่ร่วมดว้ยแต่การทดแทนไม่จ  าเป็นตอ้งทดแทนทนัที เพราะเกลือแร่ท่ีไดรั้บจากอาหารภายหลงั
การแข่งขนัจะมีพอเพียงและทดแทนเกลือแร่ท่ีเสียไปกบัเหง่ือได ้นอกจากน้ีเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ก็ไม่
จ  าเป็นส าหรับนกักีฬาดว้ยเช่นกนั แต่ถา้จะใช้เคร่ืองด่ืมเกลือแร่เพื่อให้ฟ้ืนตวัไดเ้ร็วก็สามารถใช้ได้
เพราะเคร่ืองด่ืมเกลือแร่มีน ้ าตาลโซเดียมและเกลือแร่อ่ืนๆ ประกอบอยูด่ว้ย 
 ปริมาณความตอ้งการน ้ าส าหรับนกักีฬาแต่ละประเภทแตกต่างกนั นกักีฬาท่ีเสียเหง่ือมาก
ตอ้งการน ้ าเขา้ไปทดแทนมาก ปริมาณน ้ าท่ีนักกีฬาตอ้งการจึงข้ึนอยู่กบัปริมาณน ้ าท่ีร่างกายขบั
ออกมาถา้นกักีฬาด่ืมน ้ามากหรือนอ้ยเกินไปจะท าใหส้มดุลของอิเล็กโตรไลดเ์ปล่ียนไป ร่างกายตอ้ง
พยายามปรับใหอ้ยูใ่นสมดุลโดยขบัน ้าท่ีมากเกินไปออกทางไตท าใหไ้ตท างานหนกัข้ึน  แต่ถา้ไดรั้บ
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น ้ าเกินไปเซลล์จะท างานผิดปกติได้นักกีฬาจะรู้สึกอ่อนเพลียคล่ืนไส้ร้อนและแห้งสูญเสียการ
ท างานร่วมกนัของกลา้มเน้ือท าใหส้มรรถภาพของการเล่นกีฬาลดลง 
 
2.3 หลกัโภชนาการส าหรับนักกฬีา 

หลกัการรับประทานอาหารก่อน ระหวา่งและหลงัการออกก าลงักายของส านกัวทิยาศาสตร์
การกีฬา (2556) กล่าวว่าการรับประทานอาหารของนกักีฬามีความส าคญัต่อการฝึกซ้อมเป็นอยา่ง
มาก โดยตอ้งให้ความใส่ใจและจดัล าดบัในการรับประทานเพื่อสัมพนัธ์กบัการฝึกซ้อมและแข่งขนั 
โดยมีหลกัในการบริโภคดงัน้ี  

2.3.1 การรับประทานอาหารก่อนออกก าลงักาย 
2.3.1.1 รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัต ่าคาร์โบไฮเดรตสูงในแต่ละม้ือจะช่วยรักษา

ไกลโคเจนทีสะสมในกลา้มเน้ือและตบัในระดบัท่ีเหมาะสม 
2.3.1.2 หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมนัและโปรตีนสูงก่อนออกก าลงักายหรือแข่งขนั 
2.3.1.3 ถา้ออกก าลงักายนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตท่ีไดม้า

จากพวกแป้งขนมปังและกล้วยไม่ควรรับประทานอาหารท่ีไม่คุ ้นเคยหรืออาหารท่ีท าให้ 
ทอ้งป่ันป่วน 

2.3.1.4 ถ้าออกก าลงักายนานกว่า 1 ชั่วโมงควรรับประทานกล้วยขา้วโอ๊ตและ
แอปเป้ิลเพราะจะมีไกลซีมิคอินเด็กซ์ต ่าและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขณะออกก าลงักายท่ียาวนาน 

2.3.1.5 ก่อนออกก าลงักาย (15-20 นาที) ควรรับประทานน ้ าตาลเชิงเด่ียว (โซดาขนม
หวานและเคร่ืองด่ืมนักกีฬา) หรืออาหารท่ีมีไกลซีมิคอินเด็กซ์สูงแต่ควรทดลองดูก่อนเพราะ 
บางคนอาจไม่เกิดผลดีต่อร่างกายเพราะท าให้น ้ าตาลในเลือดต ่าหมดแรงได้แต่บางคนอาจเกิดผลดี 
ท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพของการออกก าลงักายไดเ้ช่นกนั 

2.3.2 การรับประทานอาหารและน า้ ระหว่างการออกก าลงักาย  
ส านกัวิทยาศาสตร์การกีฬาไดส้รุปวา่การออกก าลงักายท่ีนานกวา่ 30 นาที ร่างกายสามารถ

ใชอ้าหารท่ีเรารับประทานเขา้ไปมาใชง้านไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยไม่ตอ้งรับประทานอาหารขณะออก
ก าลงักาย ถา้ออกก าลงักายท่ีนานกว่า 60 นาที ตอ้งรักษาความสมดุลของน ้ าและคาร์โบไฮเดรตให้
เหมาะสม โดยการด่ืมน ้ าให้พอเหมาะกบัน ้ าท่ีเสียไปและรับประทานคาร์โบไฮเดรตเพื่อการคง
สภาพ ในการใช้พลงังานและระดบัน ้ าตาลในเลือดในการออกก าลงักายตอ้งการพลงังาน100-300
แคลอรีของคาร์โบไฮเดรตหรือ 0.5 กรัมต่อน ้าหนกัตวั(ปอนด)์ เช่นน ้าหนกัตวั 155 ปอนดจ์ะตอ้งการ
คาร์โบไฮเดรตเท่ากบั 155 x 0.5 = 77.5 กรัมของคาร์โบไฮเดรตในทุกๆชัว่โมงของการออกก าลงักาย 
ขณะออกก าลงักายหรือฝึกซ้อมกีฬาควรด่ืมน ้ า3-4 ออนซ์ทุก 10-15 นาที ถา้ออกก าลงักายหนกัมาก
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ข้ึนควรด่ืมน ้า 8 ออนซ์ทุก 15-20 นาที เคร่ืองด่ืมส าหรับนกักีฬาควรเป็นของเหลวท่ีมีน ้ าและเกลือแร่
เป็นส่วนประกอบแต่อาจจะไม่มีความจ าเป็นถา้การออกก าลงักายไม่หนกัหรือนานเกินไป ขณะออก
ก าลงักายท่ีความหนกั 75 เปอร์เซ็นต ์พลงังานจะถูกผลิตโดยกลา้มเน้ือและจะท าใหเ้กิดความร้อนใน
ร่างกายมากกว่า 40 องศาเซลเซียส เหง่ือจะถูกขบัออกมาเพื่อป้องกนัความร้อนสูงของร่างกายใน
สภาพอากาศร้อนหรือเยน็การเสียเหง่ือ 1 ลิตร จะใชพ้ลงังาน 600 แคลอรี ในแต่ละวนัเราจะเสียเหง่ือ 
2-6 ลิตร ซ่ึงข้ึนอยู่กับความหนักและความนานของการออกก าลังกายการเสียน ้ าในร่างกาย2 
เปอร์เซ็นต์ จะท าให้เกิดการขาดน ้ าและสมรรถภาพทางกายจะลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มอตัรา
เส่ียงต่อการเกิดเป็นลมร้อน (Heat Stroke) ดงันั้นนกักีฬาจึงควรด่ืมน ้ าก่อนออกก าลงักายหรือเล่น
กีฬาด่ืมน ้าเป็นระยะๆ 

2.3.3 การรับประทานอาหารหลงัการออกก าลงักาย  
การออกก าลงักายท่ีหนกัและบ่อยคร้ังควรค านึงถึงการชดเชยน ้าทนัทีหลงัการออกก าลงักาย

ท่ีท าให้เกิดการสูญเสียน ้ าและเกลือแร่ อาจจะเป็นน ้ าเปล่าน ้ าผลไมห้รืออาหารท่ีมีน ้ ามากๆส่วนการ
รับประทานคาร์โบไฮเดรตควรเร่ิมภายใน 15 นาทีหลงัการออกก าลงักายเสร็จส้ินลง ถา้นานกวา่นั้น
ไ ก ล โ ค เ จ น ท่ี ส ะ ส ม อ า จ จ ะ ไ ม่ คื น ก ลับ ม า อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ไ ด้ แ ล ะ ร่ า ง ก า ย ต้ อ ง ก า ร 
คาร์โบไฮเดรต 300 แคลอรี ภายใน 2 ชัว่โมงหลงัการออกก าลงักายอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูงและ
เคร่ืองด่ืมต่างๆจะเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการฟ้ืนตวัของร่างกายจากการออกก าลงักาย เราสามารถ
รับประทานโปรตีนร่วมกบัคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารส าหรับการฟ้ืนตวัในการหลงัการออกก าลงั
กายได้ เพราะโปรตีนจะคล้ายกบัคาร์โบไฮเดรตท่ีช่วยในการกระตุน้การสร้างอินซูลินช่วยเพิ่ม
น ้าตาลในเลือดเขา้ไปในกลา้มเน้ือเป็นการเสริมสร้างไกลโคเจนสะสมเน้ือนมไขมนัต ่า เป็นอาหารท่ี
ดีแต่ไม่ควรรับประทานมากเกินไป นอกจากนั้นโปรตีนยงัช่วยซ่อมแซมและสร้างการเจริญเติบโต
ของเซลลต่์างๆไดอี้กดว้ยจึงควรรับประทานโปรตีนร้อยละ 15 ของอาหารในแต่ละวนั 

 
2.4 ภาวะโภชนาการ 

2.4.1 ความหมายของภาวะโภชนาการ 
สมลักษม์ิ น่ิมสกุลม (2550)  ภาวะโภชนาการคือ ภาวะสุขภาพของบุคคล ท่ีมีผล 

มาจากการบริโภคอาหาร การย่อย การดูดซึม การขนส่ง การสะสม และผลของการเผาผลาญ
สารอาหารในระดบัเซลล ์โดยแบ่งเป็น 
 2.4.1.1 ภาวะโภชนาการดี เป็นภาวะท่ีร่างกายไดรั้บสารอาหารในสัดส่วนและปริมาณตาม
ความตอ้งการของร่างกาย 
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 2.4.1.2 ทุพโภชนาการ เป็นภาวะท่ีร่างกายไดรั้บอาหารไม่สมดุล คือ ไม่เพียงพอหรือมาก
เกินความตอ้งการของร่างกาย แบ่งไดเ้ป็น 
  2.4.1.2.1 ภาวะโภชนาต ่ากว่าปกติ คือ ภาวะท่ีร่างกายไดรั้บอาหารไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งการของร่างกาย อาจจะขาดสารอาหารชนิดเดียวหรือมากกว่าหน่ึงชนิด และอาจจะขาด
พลงังานดว้ยหรือไม่ก็ได ้
  2.4.1.2.2 ภาวะโภชนาการเกิน คือ ภาวะท่ีร่างกายไดรั้บสารอาหารมากเกินความ
ตอ้งการของร่างกาย และเก็บสะสมไวจ้นเกินอาการปรากฏ 
 2.4.2 การประเมินภาวะโภชนาการ 
 การประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้วิธีการวดัสัดส่วนร่างกายใช้เพื่อวดัการประเมิน
ภาวะการขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอว้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการวดั
สัดส่วนของร่างกายได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในเร่ืองการประเมิน ภาวะโภชนาการ ในการ
ส ารวจภาวะโภชนาการในระดบัชาติ หรือระดบัชุมชน หรือใชใ้นระบบการเฝ้าระวงั ติดตามภาวะ
โภชนาการ (ประณีต ผอ่งแผว้, 2539) 
 การวดัสัดส่วนของร่างกายท่ีใชใ้นการประเมินภาวะโภชนาการ ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง เส้น
รอบแขน และความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั 

1.ส่วนสูง น ้ าหนกั เป็นดชันีช้ีวดัของสภาวะโภชนาการท่ีส าคนัท่ีสุดเพราะจะเป็นข้อมูล
เก่ียวกบั ขนาดของร่างการ ใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินความตอ้งการของสารอาหารแต่ละบุคคลซ่ึง
ข้อมูลพวกน้ีจะมาจากการค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index [BMI]) เป็นหน่วย
มาตรฐานสากลท่ีใชจ้  าแนกน ้ าหนกัของร่างกายวา่อยูใ่นเกณฑ์ปกติ มีน ้ าหนกัตวันอ้ยเกินไปหรือมี
น ้าหนกัตวัมากเกินไป หรือเป็นโรคอว้น (Asian Food Information Centre, 2548) 
 การค านวณค่าดชันีมวลกาย หรือ BMI ค านวณไดด้งัน้ี  
   ค่าดชันีมวลกาย (BMI) = น ้าหนกั (กิโลกรัม)    
      ส่วนสูง 2 (เมตร) 
 เกณฑก์ารประเมินค่าดชันีมวลกายในคนเอเชีย ดงัน้ี (WHO expert consultation, 2547) 

 ค่าระหวา่ง 18.5 – 22.99กก./ม.2  = ปกติ/สมส่วน 
 ค่านอ้ยกวา่  18.5    กก./ม.2  = ต ่ากวา่เกณฑ ์
 ค่าอยูร่ะหวา่ง 23.0 – 27.49กก./ม.2  = ทว้ม(เร่ิมเส่ียง) 
 ค่ามากกวา่ 27.5 กก./ม.2   = โรคอว้น 
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2.ความหนาของไขมนัใต้ผิวหนัง (Skin Fold Thickness) เคร่ืองมือท่ีใช้วดัคือ Skin Fold 
Calliperอ่านค่า เป็นมิลลิ เมตร ส่วนบริเวณท่ีใช้ว ัดคือกล้ามเ น้ือบริเวณTriceps, Subscapula 

(ศุภกร หวานกระโทก, 2556) 
  วิธีการว ัดบริเวณกล้ามเน้ือ Tricepsวัดบริเวณจุดก่ึงกลางของแขนท่อนบน 
ข้างท่ีไม่ถนัด หาจุดก่ึงกลางโดยวดัจากกระดูกหัวไหล่ Acromial Process ถึง Olecanon Process 
บริเวณขอ้ศอกท าเคร่ืองหมายไว ้ผูว้ดัหยบิหนงับริเวณท่ีท าเคร่ืองหมายไวแ้ลว้ใช ้Skin Fold Calliper
ค่ามาตรฐานผูช้าย 12.5 มิลลิเมตร ผูห้ญิง 16.5 มิลลิเมตร 

3.วัด เ ส้นรอบวงของ จุด ก่ึ งกล า งแขนท่ อนบน  (Mid upper Arm Circumference)  
เพื่อประเมินภาวะโภชนาการดา้นโปรตีนและ แคลอร่ี วดับริเวณจุดก่ึงกลางของแขนท่อนบนขา้งท่ี
ไม่ถนัด หาจุดก่ึงกลางโดยวดัจากกระดูกหัวไหล่ Acromial Process ถึง Olecanon Processบริเวณ
ขอ้ศอก ใชเ้ทปวดัเป็นเซนติเมตร ค่ามาตรฐาน ผูช้าย 29.5 เซนติเมตร ผูห้ญิง 28.5 เซนติเมตร (ศุภกร 
หวานกระโทก, 2556) 

4.วัด เส้นรอบวงของกล้ามเ น้ือท่ี จุด ก่ึงกลางแขนท่อนบน (Mid upper Arm Muscle 
Circumference) เพื่อประเมินปริมาณโปรตีนท่ีสะสมอยู่ในร่างกาย ค านวณจาก เส้นรอบวงของจุด
ก่ึงกลางแขนท่อนบน (ซม.) ลบด้วย ความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนัง Triceps (ซม.) ค่ามาตรฐาน
ผูช้าย 25.3 เซนติเมตร ผูห้ญิง 23.2 เซนติเมตร (ศุภกร หวานกระโทก, 2556) 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ฐิติสุดา สุขุมาภยั (2553) ศึกษาเร่ือง การบริโภคอาหารของนักกีฬายกน ้ าหนักเยาวชน
จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริโภคอาหารและเปรียบเทียบการบริโภคอาหารของ
นกักีฬายกน ้ าหนกัเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่กบัเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 14 คน เก็บขอ้มูลดว้ยการ
สัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรมีการบริโภคอาหารระดบัพอใชไ้ดแ้ก่ อาหารประเภทขา้ว
แป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้งมีค่าเฉล่ีย 1.46 และอาหารประเภทไขมนัมีค่าเฉล่ีย 0.88 การบริโภค
อาหารระดบัดีไดแ้ก่ อาหารประเภทผกัและผลไมมี้ค่าเฉล่ีย 1.76 การบริโภคเคร่ืองด่ืมมีค่าเฉล่ีย 1.83 
และการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีค่าเฉล่ีย 2.47 เม่ือเปรียบเทียบการบริโภคอาหารกบัเกณฑ์
มาตรฐานพบวา่ประชากรเพศชายมีการบริโภคอาหารต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานคือ โปรตีน ไขมนัและ
เน้ือสัตว ์ประชากรเพศหญิงมีการบริโภคอาหารต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ ค่าปริมาณพลังงาน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมนั ขา้ว/แป้งและนม ส าหรับการบริโภคอาหารท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 
โปรตีน เน้ือสัตว ์ผกั ผลไมแ้ละไขมนั  
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Chen YenHsuan; Shao YuLin and TienLingYu (2009) ศึกษาเร่ือง ความรู้และการบริโภค
อาหารตามโภชนาการของนกักีฬาซอฟทบ์อลหญิง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้เร่ืองโภชนาการ
และพฤติกรรมการบริโภค ของนกักีฬาซอฟทบ์อลหญิงจ านวน 34 คน ซ่ึงมีช่วงอายรุะหวา่ง 20 – 21 
ปี โดยท าเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัคุณค่าทางโภชนาการ บริโภคอาหารท่ีมีเเครอร่ี
สูง พฤติกรรมการการบริโภค อาหารท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกน ามาสรุปท า
เป็นสถิติ จากขอ้เท็จจริงท่ีได ้โดยจะสรุป เป็นคะแนนเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ นกักีฬาซอฟทบ์อล
หญิงกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ และเป็นพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นภยั
ต่อร่างกาย รวมทั้ง ยงัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ตรงเวลาหรืองดม้ืออาหารในบางคร้ังดว้ย 
และในบางคร้ังก็พฤติกรรมการบริโภคอาหารมากเกินไปรวมทั้งบริโภคอาหารท่ีมีไขมนัมาก  

Juzwiak CR; Amancio OM; Vitalle MS; Pinheiro MM and Szejnfeld VL (2008)  ศึกษา
เร่ือง องคป์ระกอบร่างกายและการบริโภคอาหารของนกักีฬาเทนนิสวยัรุ่นชาย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาการประเมินองคป์ระกอบร่างกายการบริโภคอาหาร ของนกักีฬาเทนนิสวยัรุ่นชาย 44คน โดย
แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ10-13 ปี และ 14-18ปี มีการบนัทึกขอ้มูล น ้าหนกั ส่วนสูง และการบริโภค
อาหาร ไม่ติดต่อกนั 4 วนั โดยขอ้มูลท่ีได้ท าเป็นสถิติและเปรียบเทียบกบัขอ้แนะน าการบริโภค
อาหารของนกักีฬาวยัรุ่น หรือการบริโภคอาหารตามดชันีมวลกาย ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 89 
และ ร้อยละ 71 มีดชันีมวลกายและไขมนัในร่างกายท่ีเหมาะสมกบัการเป็นนกักีฬาเทนนิส ร้อยละ 
10 ร้อยละ 50 มีการบริโภคคาร์โฮเดรต โปรตีน และไขมันตามค่าแนะน า เส้นใยแคลเซียม
โพแทสเซียมแมกนีเซียมและกรดโฟลิคบริโภคดา้นล่างค าแนะน าส าหรับ 98%, 80%, 100%, 100% 
และ 98% การขาดสารอาหารเป็นอุปสรรคของการเจริญเติมโตและการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ของนกักีฬา  

Long D; Perry C; Unruh SA; Lewis N and Stanek-Krogstrand K (2011) ศึกษาเร่ือง ระบบ
การเลือกบริโภคอาหารของนกักีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลยัชาย : ทฤษฎีการคน้ควา้แบบกกับริเวณมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาทฤษฎีตน้แบบเพื่ออธิบายกระบวนการทางการเลือกบริโภคอาหารของ
นักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลยัชาย 15 คน ท่ีไม่จ  ากดัคุณสมบติัผลการศึกษาพบว่า เวลาเป็นปัจจยั
ส าคญัในการยอมรับกระบวนการการเลือกบริโภคอาหาร ท่ีจะท าให้นกักีฬาไดว้างแผนการบริโภค
อาหาร ของทานเล่นและตารางการออกก าลงักายในระหวา่งท่ีบริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ อาหารท่ี
มีประโยชน์จะไขมนัต ่า และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  

Iglesias-Gutiérrez E; García-Rovés PM; García A and Patterson AM (2008)  ศึกษาเ ร่ือง
อาหารท่ีชอบท่ีไม่ทีอิทธิพลต่อการได้รับอาหารของนักกีฬาวยัรุ่นวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน 
ผลกระทบของชอบเก่ียวกบัอาหาร การบริโภค และสารอาหาร ท่ีอยู่ในกลุ่มของนกักีฬาวยัรุ่น ใน
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นักกีฬาฟุตบอลชาย 22 คน โดยการตอบแบบสอบถามแบบจดัอนัดับ และแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด สรุปผลพบวา่ การบริโภคอาหารไม่มีความสัมพนัธ์กบัอาหารท่ีชอบ ยกเวน้ส าหรับบุคคล
ท่ีตอ้งการบริโภคขนมปังเพื่อเพิ่มคาร์โบไฮแดรดใหก้บัผูเ้ล่นฟุตบอลท่ีตอ้งการปริมาณของพลงังาน
เป็นอยา่งมากไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

Zetou E; Giatsis G; Mountaki F and Komninakidou A (2008) ศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลง
ของน ้ าหนักร่างกาย และการบริโภคของเหลวโดยจ ากดัปริมาณในนักกีฬาวอลเลยบ์อลชายหาด
ระหวา่งช่วงการแข่งขนัวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาคือการค านวณปริมานการเสียเหง่ือ (วดัจากการ
เปล่ียนแปลงของน ้ าหนกั) การบริโภคของเหลวโดยจ ากดัปริมาณในนกักีฬาวอลเลยบ์อลชายหาด
ระหว่างช่วงการแข่งขนั ขอ้มูลถูกจดัเก็บในระหว่าง 3 วนัของการแข่งขนัในนกักีฬาชายอายุเฉล่ีย  
26 ปี ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งชัง่น ้ าหนกัก่อนการวอมร่างกาย และชัง่น ้ าหนกัทนัทีหลงัจากจบการแข่งขนั 
น ้ าหนกัท่ีแตกต่างกนัจะถูกค านวณเป็นกรัม การบริโภคของเหลวโดยจ ากดัปริมาณในนกักีฬาก็ถูก
จดัเก็บขอ้มูลโดยเช่นกนัภายในการแข่งขนัโดยเฉล่ียประมาน 42.2 นาทีต่อการแข่งขนั และถูกวดัผล
ทุกวนัในการแข่งขนั50 แมตการแข่งขนักบัระยะเวลา 42.2 นาทีต่อแมตการแข่งขนั การบริโภคน ้ า
และการสูญเสียเหง่ือ จากค านวณอตัราเฉล่ียเหง่ือ อตัราการบริโภคน ้ า และความสมดุลของเหลว
ของผูเ้ล่นในระหวา่งการแข่งขนัแต่ละคร้ัง มี 1440 มิลลิลิตร 731 มิลิลิตรและ ร้อยละ0.8 ตามล าดบั
และจากการคายน ้ าในร้อยละ0.8 อยู่ในระดับท่ีไม่รุนแรง นักกีฬาควรระมัดระวงัการบริโภค
ของเหลว และปริมานการบริโภคเพื่อป้องกนัการสูญเสียน ้าหนกัและการอตัราการเตน้ของหวัใจซ่ึง
ส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพลดลง 

Walsh M1; Cartwright L; Corish C; Sugrue and  Wood-Martin R (2011) ศึกษาเร่ืองการ 
องค์ประกอบของร่างกาย ความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติ พฤติกรรม และความตอ้งการศึกษาผล
การศึกษา  ของผูเ้ล่นเด็กนักเรียนท่ีเล่นกีฬารักบ้ีในประเทศไอร์แลนด์ วตัถุประสงค์เพื่อการ
ตรวจสอบองค์ประกอบของร่างกาย ความรู้ทางโภชนาการ พฤติกรรม ทศันคติและ การศึกษาผล
ของความตอ้งการ ของผูเ้ล่น 203 คน อายุ 15-18 ปี เก็บขอ้มูล สัดส่วนร่างกาย จากการวดั ความสูง 
น ้ าหนกัและ เปอร์เซ็นต์ ไขมนัในร่างกาย ความรู้ทางโภชนาการ พฤติกรรม ทศันคติและผลของ
ความตอ้งการโดยใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา่การวดัสัดส่วนร่างกายได ้ร้อยละ 68 สมส่วน 
ร้อยละ 22 อว้น ร้อยละ 9.7 อว้นอนัตราย ความรู้ทางโภชนาการท่ีไม่ดี คือ การบริโภคอาหารท่ี
จ าเป็นต่อร่างกายจ าพวกไขมนั เคร่ืองด่ืมนักกีฬา และบทบาทของโปรตีนท่ีจ าเป็นในการสร้าง
กลา้มเน้ือ ไดรั้บรายงานจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์และการใชผ้ลิตภณัฑ์อาหารเสริม อยูท่ี่
ร้อยละ 87.7 และร้อยละ 64.5 ตามล าดบั ความรู้ทางโภชนาการไม่ดี ในนกักีฬาเหล่าน้ี หรือความรู้
ทางโภชนาการท่ีดีข้ึนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือทศันคติเชิงบวกจาก
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การศึกษา นกักีฬาส่วนใหญ่มีสุขภาพดีแมจ้ะมีทศันคติท่ีดีต่อความรู้ทางโภชนาการ และการปฏิบติั
ทางโภชนาการท่ีไม่ดีพบในนกักีฬาหลายคน 

Hiroyuki Imamura; KazuhideIide; Yoshitaka Yoshimura and Kenya Kumagai ( 2013) 
ศึกษาเร่ือง ปริมาณสารอาหาร ไขมนัในเลือด และธาตุเหล็ก ของผูเ้ล่นกีฬารักบ้ี จุดประสงค์เพื่อ
ศึกษา  การเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวกบั ปริมาณสารอาหาร เพื่อท่ีจะให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
การปฏิบติัทางโภชนาการของนกักีฬาท่ีอาจเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อเปรียบเทียบไขมนัในเลือด
และธาตุเหล็ก โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีนกักีฬา 64 คน แบบเป็นผูเ้ล่นต าแหน่งกองหนา้ 18 
คน กองหลงั 16 คน และกลุ่มน ามาเปรียบเทียบขอ้มูล 26 คน ผลการศึกษา มีความแตกต่างอยา่งมี
นัยส าคัญของกลุ่มท่ีสามมีน ้ าหนักมากของความสัมพนัธ์ของดัชนีมวลกายกับไขมันในเลือด 
ค่าเฉล่ียของการบริโภคคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนอยู่ต  ่ากว่าเป้าหมายท่ีแนะน า การบริโภค เฉล่ีย
ของ แคลเซียมแมกนีเซียม และ วิตามิน A, B1, B2 และ C ต ่ากวา่ท่ีแนะน า นกักีฬาท่ีเพิ่มนกักีฬามี
การบริโภคคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเพิ่มข้ึน ประสิทธิภาพการท างานของร่างกายและ น ้ าหนกัตวั
ท่ีปราศจากไขมนัเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียงัเพิ่มการบริโภควิตามินและแร่ธาตุ ผูว้ิจยัได้แนะน า
นกักีฬาบริโภค ผลไม ้ผกัท่ีมีเขียวและผกัอ่ืนๆ นมและผลิตภณัฑ์จากนมเพิ่มมากข้ึน พบวา่มีภาวะ
ไขมนัสะสมในเส้นเลือดมากข้ึน ในขณะท่ีก่อนหน้าน้ีไม่เพียงแต่จะ ป้องกนัการเกิดภาวะไขมนั
สะสมในเส้นเลือด แต่ยงัมีการเพิ่มของภาวะไขมนัสะสมในเส้นเลือดอีกด้วยเม่ือเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม และไม่มีนกักีฬารักบ้ีคนไหนท่ีเคยเป็นโรคโลหิตจาง หรือขาดธาตุเหล็ก 
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บทที ่3 
 

วธิีการด าเนินการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองความรู้การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความรู้ การบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของนกักีฬาซอฟทบ์อลชาย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ซ่ึงมีวธีิด าเนินการศึกษาดงัน้ี 
 
3.1 ประชากร 

 ประชากร ท่ี ใช้ ในก าร ศึกษาค ร้ั ง น้ี  คื อนัก กีฬาซอฟท์บอลชาย ท่ี เ ป็นนัก ศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อายุไม่เกิน 28 ปี โดยมีคุณสมบติั คือ เป็นนกัศึกษาของมหาลยัเชียงใหม่ และ
เป็นไปตามคุณสมบัติท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนด รวมถึงมีประสบการณ์เข้าแข่งขันกีฬา 
ซอฟทบ์อลไม่นอ้ยไปกวา่ 1 ปีจ  านวน 17 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
 3.2.1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย อาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา คณะและ
สาขาวชิาท่ีศึกษารายไดโ้รคประจ าตวัประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟทบ์อล 
 3.2.2 แบบสอบถามความรู้เร่ืองอาหารมีลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยแบ่งออกเป็น
ขอ้ความรู้ท่ีถูกตอ้งและขอ้ความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง ประกอบดว้ย ความรู้เร่ืองอาหารหลกั 5 หมู่ หลกัของ
โภชนาการ ความตอ้งการสารอาหารและปริมาณท่ีควรไดรั้บส าหรับนกักีฬา ซ่ึงให้เลือกตอบ2 ค  าตอบ  
คือ “ใช่”  และ “ไม่ใช่”  ความหมายของค าตอบมี ดงัน้ี 
   “ตอบถูก” หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

“ตอบผดิ” หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนา 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน มีดงัน้ี  
 ขอ้ความรู้ท่ีถูกตอ้ง  หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

ตอบ “ถูก”  ได ้ 1คะแนน 
ตอบ “ผดิ”  ได ้ 0คะแนน 

ขอ้ความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง  หมายถึง  ขอ้ความดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 
ตอบ “ถูก”  ได ้ 0คะแนน 
ตอบ “ผดิ”  ได ้ 1คะแนน 

ส าหรับเกณฑก์ารแปลผล มีดงัต่อไปน้ี 
   ร้อยละ    0-49 ระดบัความรู้ ควรปรับปรุง 
   ร้อยละ  50-59 ระดบัความรู้ ต ่า 
   ร้อยละ  60-69 ระดบัความรู้ พอใช ้
   ร้อยละ  70-79 ระดบัความรู้ ดี 
   ร้อยละ  80-100 ระดบัความรู้ ดีมาก 
 3.2.3 แบบสอบถามการบริโภคอาหาร เป็นการสอบถามการบริโภคอาหารครอบคลุมถึง
จ านวนม้ืออาหาร ชนิดของอาหาร ปริมาณของอาหารท่ีบริโภคและรสชาติ จากนั้นผูศึ้กษาน ามา
วเิคราะห์ผลเชิงพรรณนา 
 3.2.4 แบบบนัทึกสัดสวนร่างกายเพื่อประเมินภาวะโภชนาการโดยวดัสัดส่วนร่างกาย 
ประกอบดว้ย  
 1) การค านวณดชันีมวลกาย [Body Mass Index (BMI)] การค านวณค่าดชันีมวลกาย 
หรือ BMI ค านวณไดด้งัน้ี  
  ค่าดชันีมวลกาย (BMI)  =น ้าหนกั (กิโลกรัม)     
      ส่วนสูง 2 (เมตร) 

เกณฑก์ารประเมินค่าดชันีมวลกายในคนเอเชีย ดงัน้ี 
ค่าระหวา่ง 18.5 – 22.99กก./ม.2 = ปกติ/สมส่วน 
ค่านอ้ยกวา่  18.5    กก./ม.2 = ต ่ากวา่เกณฑ ์
ค่าอยูร่ะหวา่ง 23.0 – 27.49กก./ม.2 = ทว้ม(เร่ิมเส่ียง) 
ค่ามากกวา่27.5กก./ม.2  = โรคอว้น 

 2) ความหนาของไขมนัใต้ผิวหนัง (Skin Fold Thickness) เคร่ืองมือท่ีใช้วดัคือ Skin 
Fold Caliper ค่ามาตรฐานผูช้าย 12.5มิลลิเมตร ผูห้ญิง 16.5 มิลลิเมตร (ศุภกร หวานกระโทก, 2556)  
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 3) เส้นรอบวงของจุดก่ึงกลางแขนท่อนเพื่อประเมินภาวะโภชนาการดา้นโปรตีนและ
พลงังาน วดับริเวณจุดก่ึงกลางของแขนท่อนบนขอ้งท่ีไม่ถนัด หาจุดก่ึงกลางโดยวดัจากกระดูก
หัวไหล่  Acromial Process ถึง  Olecranon Process บริเวณข้อศอก ใช้ เทปวัดเป็นเซนติ เมตร  
ค่ามาตรฐาน ผูช้าย 29.5 เซนติเมตร ผูห้ญิง 28.5 เซนติเมตร (ศุภกร หวานกระโทก, 2556)  
 4) เส้นรอบวงของกล้ามเน้ือท่ี จุดก่ึงกลางแขนท่อนบน (Mid upper Arm Muscle 
Circumference) เพื่อประเมินปริมาณโปรตีนท่ีสะสมอยู่ในร่างกาย ค านวณจาก เส้นรอบวงของจุด
ก่ึงกลางแขนท่อนบน (ซม.) ลบดว้ย ความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนงั Triceps (ซม.) ค่ามาตรฐานผูช้าย 
25.3 เซนติเมตร ผูห้ญิง 23.2 เซนติเมตร (ศุภกร หวานกระโทก, 2556) 
  
3.3 การตรวจหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.3.1 การหาความตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบความรู้เร่ืองอาหาร และ
แบบสอบถามการบริโภคโดยน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบและแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิแล้วน าไปหามีค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคมี์ไดม้ากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ค่าท่ีไดเ้ท่ากบั 0.90  

3.3.2 การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไปทดลองใช้กบั
นกักีฬาฟุตบอลชาย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากร จ านวน 10 คน แลว้น า
ผลคะแนนมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาร์ค
ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.75 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับส าหรับเคร่ืองมือท่ียงัไม่เคยใชใ้นการศึกษาวิจยัมา
ก่อน (Grove, Burns & Gray, 2012) 
 
3.4 การพทิกัษ์สิทธ์ิ 

ผูศึ้กษาแนะน าตนเองและอธิบายถึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาและขอความร่วมมือในการ
เก็บขอ้มูลจากนกักีฬาซอฟทบ์อลชาย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้ตรงตามความเป็นจริงและขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บเป็นความลบัโดยน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวม และจะน าไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์เพื่อการศึกษา เม่ือผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาตกลงให้ความร่วมมือและลงช่ือในใบยินยอม
แลว้ผูศึ้กษาจึงจะท าการรวบรวมขอ้มูล 
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3.5 การรวบรวมข้อมูล 
      การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยด าเนินการตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
   3.5.1 ผู ้ศึกษาท าหนังสือยืนขอความร่วมมือผ่านทางชมรมเบสบอลและซอฟท์บอล 
ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   3.5.2  เ ม่ื อได้ รับหนัง สือตอบ รับจากทางชมรม เบสบอลและซอฟท์ บอลของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาเขา้พบกบันกักีฬาซอฟท์บอลชายมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อช้ีแจง
วตัถุประสงค์การศึกษา รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและขอความร่วมมือในการศึกษา
พร้อมทั้ งแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง หลังจากนักกีฬาได้รับบริการ
เรียบร้อยแลว้ 
 3.5.3  เ ม่ือ เก็บข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เ รียบร้อย 
จึงน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดน้ ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง และความ
สมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
  3.6.1 ขอ้มูลทัว่ไปและการบริโภคอาหารน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการแจกแจงความถ่ี
  3.6.2 ความรู้ทางโภชนาการน ามาหาค่าร้อยละ แปลผลตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษา เร่ือง ความรู้ การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนกักีฬาซอฟทบ์อลชาย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความ รู้  การบริโภคอาหาร อาหาร และภาวะโภชนาการของนัก กีฬาซอฟท์บอลชาย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประชากรเป็นนกักีฬาซอฟท์บอลชายมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 17 คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการบันทึกสัดสวนร่างกายเพื่อประเมินภาวะโภชนาการ  
ผลการศึกษาน ามาเสนอขอ้มูลดว้ยตารางประกอบค าบรรยาย แบ่งผลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ความรู้ทางโภชนาการ ประกอบด้วยความรู้เร่ืองอาหารหลัก 5 หมู่ หลักของ
โภชนาการ ความตอ้งการสารอาหารและปริมาณท่ีควรไดรั้บส าหรับนกักีฬาตารางท่ี 4.1 – 4.2 
 ส่วนท่ี 2 การบริโภคอาหาร ครอบคลุมบริโภคอาหารถึงจ านวนม้ืออาหาร ชนิดของอาหาร 
ปริมาณของอาหารท่ีบริโภคและรสชาติตารางท่ี 4.3 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูล ดชันีมวลกาย ความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนงั เส้นรอบวงของจุดก่ึงกลาง
แขนท่อน เส้นรอบวงของกลา้มเน้ือท่ีจุดก่ึงกลางแขนท่อนบนตารางท่ี 4.4 – 4.5 
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ส่วนที ่1 ความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการด้านต่างๆ  
 
ตารางที ่4.1 จ  านวน และร้อยละของประชากรจ าแนกตามคะแนนความรู้ทางโภชนาการ 

คะแนน จ านวน (N=17) ร้อยละ ระดับความรู้ 

60-69 
70-79 

 80-100 

8 
5 
4 

47.05 
29.41 
23.35 

พอใช ้
ดี 

ดีมาก 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 47.05 มีความรู้ระดบัพอใช้ รองลงมามี
ความรู้ระดบัดี ร้อยละ 29.41 และมีความรู้ในระดบัดีมาก ร้อยละ 23.35 

 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของประชากรท่ีท าแบบสอบถามความรู้เร่ืองทางโภชนาการจ าแนก
ตามความคิดเห็นท่ีได ้

 
                            รายการค าถาม 

ค าตอบถูก                     ค าตอบผดิ 

จ านวน       ร้อยละ        จ านวน       ร้อยละ 

(คน)                              (คน) 
1. บุคคลทัว่ไปกบันกักีฬามีความตอ้งการพลงังาน
ในการปฏิบติักิจกรรมในแต่ละวนัเท่ากนั 

11 64.70 6 35.30 

2. อาหารท่ีเป็นแหล่งพลังงานหลักของนักกีฬา 
คือ หมู ไก่ ไข่ น ้ามนั และผกั 

6 35.70 11 64.70 

3. คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารท่ีร่างกายจะ
น ามาใชเ้ป็นพลงังานล าดบัแรก 

13 76.50 4 23.50 

4. โปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง 
และช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 

17 100.00 0 0 

5. คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานสูง
กวา่โปรตีนในปริมาณท่ีเท่ากนั 

11 64.62 6 35.38 
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6. ไกลโคเจนคือรูปแบบของไขมนัท่ีไปเก็บไวท่ี้
ตับเพื่อไวใ้ช้เป็นพลังงานสะสมเพื่อใช้ในการ
แข่งขนั 

8 47.10 9 52.90 

 
ตารางที ่4.2 (ต่อ)  

รายการค าถาม 
ค าตอบถูก ค าตอบผดิ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

7. เกลือแร่ ช่วยในการยืดหดของกล้ามเน้ือและ
การส่งออกออกซิเจนไปยงัเซลล์เพื่อท าการผลิต
พลงังานแก่นกักีฬา 

14 82.40 3 17.60 

8. การไดรั้บโปรตีนเกินความจ าเป็นของร่างกาย
สามารถน าไปสะสมแลว้ส่งผลดีต่อร่างกาย 

10 58.80 7 41.20 

9. ในขณะท่ีนกักีฬาฝึกซอ้มไม่มีความจ าเป็นอยา่ง
เร่งด่วนท่ีจะต้อง ด่ืมน ้ า เพื่อเ ป็นทดแทนการ
สูญเสียน ้าออกจากร่างกาย 

9 52.90 8 47.10 

10. ถ้าร่างกายขาดน ้ าหรือกระหายน ้ าไม่ควรด่ืม
น ้ าคร้ังละมากๆเพราะจะท าให้ความดันโลหิต
ลดลงมีผลท าใหเ้ป็นลมได ้

13 76.50 4 23.50 

11. ก่อนการแข่งขนัควรบริโภคอาหารท่ีมีโปรตีน
สูงเพื่อน าไปเป็นพลงังาน 

8 47.10 9 52.90 

12. การออกก าลงักายท่ีนานกว่า 30 นาที ร่างกาย
สามารถใช้อาหารท่ีเรารับประทานมาใช้งานได้
อยา่งเพียงพอ 

13 76.50 4 23.50 

13. น ้ าด่ืมจ าเป็นส าหรับนักกีฬาควรเป็นน ้ าเย็น
เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย 

6 35.30 11 64.70 

14. หลังการออกก าลังกาย  15 นาที  ควรได้
รับประทานคาร์โบไฮเดรตเพื่อช่วยในการฟ้ืนตวั
ของร่างกาย 
 

10 58.80 7 41.20 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

รายการค าถาม 
ค าตอบถูก ค าตอบผดิ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

14. หลังการออกก าลังกาย  15 นาที  ควรได้
รับประทานคาร์โบไฮเดรตเพื่อช่วยในการฟ้ืนตวั
ของร่างกาย 

10 58.80 7 41.20 

15. ข้าว แป้ง เผือก มนั ถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆ
จดัเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีให้ผลดีกว่า น ้ าตาลหรือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน 

16 94.10 1 5.90 

16. ค่าความต้องการพลังงานพื้นฐานของคน
ทั่วไปเป็นค่าตั้ งต้นในก าหนดค่าการต้องการ
พลงังานของนกักีฬา 

14 82.40 3 
 

17.60 

17. การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ผลถึงการลดขีด
ความสามารถในการออกก าลังกายและการ
แข่งขนั 

15 88.20 2 11.80 

18. การบริโภคอาหารก่อนการออกก าลงักายอยา่ง
น้อย 2-3 ชัว่โมง ท าให้นกักีฬาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแข่งขนัและยงัช่วยป้องกนัการบาดเจ็บของ
กลา้มเน้ืออีกดว้ย 

15 88.20 2 11.80 

19. ควรหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมนัก่อนออกก าลงั
กายหรือแข่งขนั 

11 64.70 6 35.30 

20. วิตามินบีรวมมีส่วนส าคญัเป็นอย่างมากต่อ
กระบวนการเผาผลาญสารอาหารมาเป็นพลงังาน
แก่นกักีฬา 

15 88.20 2 11.80 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่าการท าแบบสอบถามความรู้เร่ืองทางโภชนาการพบค าถามท่ี
ประชากรตอบถูกมากท่ีสุดคือ โปรตีนช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโต แขง็แรง และช่วยซ่อมแซมส่วนท่ี 
 
สึกหรอจ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ100.00 ตอบถูกรองลงมา คือ ขา้ว แป้ง เผือก มนั ถัว่เมล็ดแห้ง
ชนิดต่างๆ จดัเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีให้ผลดีกวา่ น ้ าตาลหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานจ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.10 ส่วนค าตอบท่ีตอบผิดมากท่ีสุด คือ อาหารท่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัของนกักีฬา 
คือ หมู ไก่ ไข่ น ้ ามนั และผกั และน ้ าด่ืมจ าเป็นส าหรับนกักีฬาควรเป็นน ้ าเยน็เพื่อช่วยลดอุณหภูมิ
ของร่างกายร้อยละ 64.70 เท่ากนั ขอ้ท่ีตอบผดิรองลงมาคือไกลโคเจนคือรูปแบบของไขมนัท่ีไปเก็บ
ไวท่ี้ตบัเพื่อไวใ้ชเ้ป็นพลงังานสะสมเพื่อใชใ้นการแข่งขนัและก่อนการแข่งขนัควรบริโภคอาหารท่ีมี
โปรตีนสูงเพื่อน าไปเป็นพลงังาน ร้อยละ 52.90 เท่ากนั  
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ส่วนที ่2 การบริโภคอาหารของนักกฬีาซอฟท์บอลมหาวทิยาลบัเชียงใหม่ 
 
ตารางที ่4.3 จ านวน และร้อยละขอประชากรจ าแนกจากการบริโภคอาหาร 

ข้อมูล                              จ านวน (N=17) ร้อยละ 

การบริโภคอาหารในแต่ละวนั 
ครบ 5 หมู่ 
ไม่ครบ 5 หมู่ 
การบริโภคอาหารแต่ละม้ือตามเวลา 
ตรงตามเวลา 
ไม่ตรงตามเวลา 
การบริโภคอาหารท่ีให้โปรตีน 
บริโภคครบ 
บริโภคมากกวา่ปริมาณ 
การบริโภคอาหารท่ีใหค้าร์โบไฮเดรต 
บริโภคครบ 
บริโภคมากกวา่ปริมาณ 
การบริโภคอาหารท่ีให้น ้ามนัและไขมนั 
บริโภคครบ 
บริโภคมากกวา่ปริมาณ 
การบริโภคอาหารท่ีให้วติามินและเกลือแร่ 
บริโภคครบ 
บริโภคมากกวา่ปริมาณ 
การบริโภคอาหารตามรสชาติ 
รสใดรสหน่ึงในทุกม้ือ 
รสใดรสหน่ึงไม่ทุกม้ือ 
หลากหลายรส 
 

 
9 
8 
 

5 
12 

 
10 
7 
 

9 
8 
 

15 
2 
 

9 
8 

 
7 
6 
4 

 

 
52.90 
47.10 

 
29.40 
70.60 

 
58.80 
41.20 

 
52.90 
47.10 

 
88.20 
11.80 

 
52.90 
47.10 

 
41.20 
35.30 
23.50 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ)  

ข้อมูล                             จ านวน (N=17) ร้อยละ 

การด่ืมน ้า 9-13 แกว้ (แกว้ = 240มิลลิลิตร) ต่อวนั  
ครบ 9-13 แกว้ 
ด่ืมนอ้ยกวา่ 9 แกว้ 
การด่ืมชา กาแฟ 
ไม่ด่ืม 
ด่ืมสัปดาห์ละ1คร้ัง 
ด่ืมมากกวา่สัปดาห์ละ1คร้ัง 
ด่ืมในโอกาสพิเศษ 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
ไม่ด่ืม 
ด่ืมสัปดาห์ละ1คร้ัง 
ด่ืมมากกวา่สัปดาห์ละ1คร้ัง 
ด่ืมในโอกาสพิเศษ 

 
11 
6 
 

2 
2 

11 
2 
 

4 
9 
2 
2 

 
64.70 
35.30 

 
11.76 
11.76 
64.70 
11.76 

 
23.50 
52.90 
11.80 
11.80 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าร้อยละ 52.90 บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวนั ร้อยละ 47.10 
บริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ในแต่ละวนัร้อยละ 29.40 บริโภคอาหารตรงเวลา บริโภคอาหารไม่ตรง
ตามเวลาร้อยละ 70.60 ส่วนใหญ่ประชากรมีการบริโภคอาหารท่ีให้โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน
และเกลือแร่ น ้ ามนัและไขมนั ครบใน 1 ม้ือ ครบตามปริมาณท่ีจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 58.80, 52.90, 
52.90 และ 88.20 ตามล าดับ  ร้อยละ 41.02 เ ลือกบริโภครสชาติใดรสชาติ เ ดียวในทุกม้ือ  
การด่ืมน ้า 9-13 แกว้ (แกว้ = 240 มิลลิลิตร) ต่อวนั มีประชากรร้อยละ 64.70 ท่ีบริโภคครบ ส่วนการ
ด่ืมชากาแฟและ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้น ร้อยละ 64.70 ด่ืมมากกวา่สัปดาห์ละ 1 คร้ังกบั 52.90 ด่ืม
สัปดาห์ละ1คร้ัง 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลสัดสวนร่างกาย 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของการประเมินภาวะโภชนาการของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ภาวะโภชนาการ จ านวน (N=17) ร้อยละ 

โรคอว้น 
ภาวะโภชนาการเกิน 
ภาวะโภชนาการปกติ 
ภาวะโภชนาการต ่ากวา่เกณฑ ์

1 
7 
8 
1 

  5.80 
41.30 
47.10 
  5.80 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าประชากรร้อยละ 47.10 มีภาวะโภชนาการปกติ รองลงมา ร้อยละ 
41.30 มีภาวะโภชนาการเกิน และ ร้อยละ 5.90 เป็นโรคอว้น ภาวะอว้น และ ภาวะโภชนาการต ่ากวา่
เกณฑ ์เท่ากนั 
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ตารางที่ 4.5 จ  านวนและร้อยละของการประเมินความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนงัเส้นรอบวงของจุด

ก่ึงกลางแขนท่อนบน และเส้นรอบวงของกล้ามเน้ือท่ีจุดก่ึงกลางแขนท่อนบนของ
นกักีฬาซอฟทบ์อลชายมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การประเมินความ                           จ านวน (N=17) ร้อยละ 

ความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั 
มาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
เส้นรอบวงของจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน 
มาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
เส้นรอบวงของกลา้มเน้ือท่ีจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน 
มาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 

 
9 
8 
 

10 
7 

 
15 
2 

 
52.90 
47.10 

 
58.80 
41.30 

 
88.20 
11.80 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ประชากรร้อยละ 52.90 มีความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนงัอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานในระหวา่ง 3 – 9 มิลลิเมตรเกินมาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 47.10 ร้อยละ58.80 มีเส้นรอบวงของ
จุดก่ึงกลางแขนท่อนบนในเกณฑ์มาตรฐานระหวา่ง 23 - 29 เซนติเมตร ร้อยละ 41.30 มีเส้นรอบวง
ของจุดก่ึงกลางแขนท่อนบนเกินมาตรฐานและเส้นรอบวงของกลา้มเน้ือท่ีจุดก่ึงกลางแขนท่อนบนมี
ประชากรท่ีอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 88.20 ระหว่าง  1 - 23 เซนติ เมตรและเ กินมาตรฐาน 
ร้อยละ11.80 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษา เร่ือง ความรู้ การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนกักีฬาซอฟทบ์อลชาย
มหาวิทย าลัย เ ชี ยง ใหม่ มี ว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาความ รู้ เ ร่ื องอาหารและโภชนาการ  
การบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชากรคือนักกีฬาซอฟท์บอลชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ  านวน 17 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามความรู้เร่ืองอาหาร แบบสอบถามการบริโภคอาหารและ
แบบบนัทึกสัดสวนร่างกาย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดว้ยการหาค่าร้อยละ  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ประชากรส่วนใหญ่ มีอายท่ีุ 21 ปี ร้อยละ 35.30 ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 88.20 ไม่
มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 94.10 และทุกคนนบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีรายไดร้ะหว่าง 3,001-
5,000 บาทร้อยละ 29.40 และมีประสบการณ์การเล่นกีฬาซอฟทบ์อล 1-3 ปี เป็นร้อยละ 58.80 

ความรู้ทางโภชนาการพบว่าประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 47.05 มีความรู้อยู่ในระดบัพอใช้ 
รองลงมามีระดับความรู้ดี  คิดเป็นร้อยละ 29.41 และร้อยละ 23.35 มีระดับความรู้ดีมาก 
จากการท าแบบสอบถามความรู้เร่ืองทางโภชนาการพบขอ้ค าถามท่ีตอบถูกมากท่ีสุดคือ โปรตีนช่วย
ให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอเป็นจ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ
100 ตอบถูกรองลงมา คือ ขา้ว แป้ง เผอืก มนั ถัว่เมล็ดแหง้ชนิดต่างๆจดัเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีใหผ้ล 
ดีกวา่น ้ าตาลหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน เป็นจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 94.10 ส่วนค าตอบท่ีตอบ
ผิดมากท่ีสุด คือ อาหารท่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัของนกักีฬา คือ หมู ไก่ ไข่ น ้ ามนั และผกั และน ้ า
ด่ืมจ าเป็นส าหรับนกักีฬาควรเป็นน ้ าเยน็เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย เป็นจ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.70 เท่ากนั ตอบผิดรองลงมาคือ ไกลโคเจนคือรูปแบบของไขมนัท่ีไปเก็บไวท่ี้ตบัเพื่อไว้
ใช้เป็นพลงังานสะสมเพื่อใช้ในการแข่งขนั และก่อนการแข่งขนัควรบริโภคอาหารท่ีมีโปรตีนสูง
เพื่อน าไปเป็นพลงังาน เป็นจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90 เท่ากนั  
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การบริโภคอาหารของประชากรส่วนใหญ่พบวา่ ร้อยละ 52.90 บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ใน
แต่ละวนั ประชากร 12 คน บริโภคอาหารไม่ตรงตามเวลาคิดเป็นร้อยละ 70.60 ส่วนการบริโภค
อาหารท่ีให้โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและเกลือแร่ น ้ ามนัและไขมนั ครบใน 1 ม้ือ ครบตาม
ปริมาณท่ีจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 58.80, 52.90, 52.90 และ88.20 ตามล าดบั ร้อยละ 41.20 เลือกบริโภค
รสชาติใดรสชาติเดียวในทุกม้ือ การด่ืมน ้า 9-13 แกว้ ต่อวนั มีประชากรร้อยละ 64.70 ท่ีบริโภคครบ 
ส่วนการด่ืมชากาแฟและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้น ร้อยละ 64.70 ด่ืมมากกว่าสัปดาห์ละ1คร้ังกับ 
52.90 ด่ืมสัปดาห์ละ1คร้ัง 

ก า รประ เ มิ นภ า วะ โภชน าก า รขอ ง ป ระช า ก ร  คื อ  นัก กี ฬ าซอฟท์บ อล ช า ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 47.10 มีภาวะโภชนาการปกติ รองลงมา ร้อยละ 35.30 มีภาวะ
โภชนาการเกิน ร้อยละ 5.90 เป็นโรคอว้น ภาวะอว้น และ ภาวะโภชนาการต ่ากวา่เกณฑ ์คิดเป็นร้อย
ละ 5.90 เท่ากนั ส่วนการวดัสัดส่วนร่างกายประชากรโดยน ้ าหนกัสูงสุดอยูท่ี่ 99 กิโลกรัม น ้ าหนกั
ต ่าสุดอยูท่ี่ 49.5 กิโลกรัม ส่วนสูงท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 183 เซนติเมตร ต ่าสุดอยูท่ี่ 163 เซนติเมตร ประเมิน
ความหนาของไขมนัใต้ผิวหนัง การประเมินเส้นรอบวงของจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน และการ
ประเมินเส้นรอบวงของกลา้มเน้ือท่ีจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน ในมาตรฐานและร้อยละ 58.80 ร้อยละ 
58.80 และร้อยละ 88.20 ตามล าดบั ส่วนร้อยละ 41.20 ร้อยละ 41.20 และร้อยละ11.80 เป็นค่าร้อยละ
ในส่วนของท่ีเกินมาตรฐานตามล าดบัเช่นกนั 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา่ประชากรมีความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการ อยูใ่น 3 ระดบั คือ ดีมาก 
ดี พอใช้ โดยคิดเป็นร้อยละ 47.05, 29.41 และ23.35 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณารายละเอียดในขอ้
ค าถามแลว้พบว่า ประชากรมีความรู้เร่ืองสารอาหารจ าพวกโปรตีนมากท่ีสุด อยู่ในขอ้ค าถามท่ีวา่ 
โปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ โดยตอบถูกทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งน้ีเพราะโปรตีนเป็นสารอาหารท่ีไดจ้ากการบริโภคเน้ือสัตวช์นิดต่างๆ เช่น 
เน้ือหมู เน้ือไก่ ปลา ไข่ นม และโปรตีนท่ีไดจ้ากถัว่ต่างๆ ซ่ึงแตกต่างกบัผลการวจิยัของ Walsh M1; 
Cartwright L; Corish C; Sugrue and  Wood-Martin R (2011) ท่ีสรุปผลถึงความรู้ของการบริโภค
อาหารท่ีไม่ดีเก่ียวกบับทบาทของโปรตีนท่ีจ าเป็นในการสร้างกลา้มเน้ือโดยโปรตีนส่งผลต่อร่างกาย
ในการเสริมสร้างกล้ามเน้ือผิวหนังกระดูกเลือดและเซลล์ต่างๆได้อีกด้วยดังนั้ นเราจึงควร
รับประทานโปรตีนร้อยละ 15 ของอาหารในแต่ละวนั(ส านกัวิทยาศาสตร์การกีฬา , 2556) อีกทั้ง
โปรตีนยงัเป็นแหล่งพลงังานส ารองจากคาร์โบไฮเดรตท่ีเป็นพลงังานหลกั ขา้ว แป้ง เผือก มนั ถัว่
เมล็ดแห้งชนิดต่างๆจดัเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีให้ผลดีกว่า น ้ าตาลหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานเป็น 



 

34 

 

ขอ้ค าถามท่ีไดค้ะแนนรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 94.10 โดยขา้ว แป้ง เผอืก มนั ถัว่เมล็ดแหง้ชนิดต่างๆ 
จดัเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดเชิงซ้อน (ส านกัวิทยาศาสตร์การกีฬา , 2556) ท่ีในสารอาหารชนิดอ่ืน
ร่วมดว้ย เช่น วติามินเกลือแร่และใยอาหาร อีกทั้งสามารถสร้างไกลโคเจนเก็บสะสมไวใ้นกลา้มเน้ือ
ไดม้ากกว่าอาหารชนิดอ่ืนท่ีให้พลงังานเท่าๆกนัเช่นน ้ าตาลเป็นตน้ เพื่อเก็บไวเ้ป็นพลงังานให้แก่
ร่างกาย ส่วนความรู้ท่ีประชากรมีน้อยท่ีสุด มีอยู่ 2 ขอ้ คือ อาหารท่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัของ
นกักีฬา คือ หมู ไก่ ไข่ น ้ ามนั และผกั เพราะแหล่งพลงังานหลงัของนกักีฬา คือ ขา้ว แป้ง เผือก มนั 
ธญัพืช และ ขนมปังซ่ึงเป็นอาหารท่ีให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ร่างกายจะเก็บคาร์โบไฮเดรตไว้
เพื่อใชเ้ป็นพลงังานในรูปของไกลโคเจนโดยเก็บสะสมไวท่ี้ตบัและกลา้มเน้ือ เพื่อใชเ้ป็นพลงังานใน
แต่ละวนั ส่วนขอ้ค าถามว่าน ้ าด่ืมจ าเป็นส าหรับนักกีฬาควรเป็นน ้ าเย็นเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของ
ร่างกายนั้นถูกตอ้งแลว้ แต่ประชากรใหค้วามคิดเป็นวา่ไม่ถูกตอ้งร้อยละ 88.20 เป็นค่าของขอ้ค าถาม
ท่ีประชากรตอบถูก ได้แก่ วิตามินบีรวมมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากต่อกระบวนการเผาผลาญ
สารอาหารมาเป็นพลังงานแก่นักกีฬา  และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีผลถึงการลดขีด
ความสามารถ และในการออกก าลงักายและการแข่งขนั การบริโภคอาหารก่อนการออกก าลงักาย
อยา่งนอ้ย 2-3 ชัว่โมง ท าให้นกักีฬาเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนัและยงัช่วยป้องกนัการบาดเจบ็
ของกลา้มเน้ืออีกดว้ย จะเห็นวา่โดยพื้นฐานมีความเขา้ใจในการบริโภค วิตามินท่ีช่วยในระบบการ
ท างานของร่างกาย เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีส่งผลเสียกบัร่างกาย และขอ้ควรปฏิบติัตนก่อนการออก
ก าลงักาย 
 พบว่าประชากรเกินคร่ึงบริโภคอาหารในแต่ละวนัในทุกม้ือเลือกให้บริโภคครบ 5 หมู่ 
คิดเป็นร้อยละ 52.90 ซ่ึงจากการตรวจสอบการตอบแบบสอบพบว่ามีการบริโภคท่ีหลากหลายท่ี
ทดแทนกันได้ เช่น การกินผลไม้แทนผกั หรือการกินขนมปังแทนข้าว ในส่วนของประชากร 
ท่ีบริโภคไม่ครบ 5 หมู่ จะมีการเจาะจงการบริโภคเฉพาะอย่าง คือการบริโภคโดยเฉพาะเน้ือสัตว์
หรือเฉพาะผกัอยา่งใดอยา่งน่ึงในทุกๆม้ือ พบวา่ในประชากรส่วนมากเหล่าน้ีมีการบริโภคอาหารไม่
ตรงต่อเวลาคิดเป็นร้อยละ 70.60 โดยใหล้กัษณะของการบริโภคในแบบสอบถามวา่ เลือกบริโภคแค่
ช่วงเวลาท่ีว่าง บริโภคก็ต่อเม่ือเกิดอาการหิว ไปจนถึงการบริโภคในม้ือดึกภายหลงัจากการเสร็จ
กิจกรรม รวมไปถึงการขาดการบริโภคในม้ือเชา้เพราะลกัษณะการใชชี้วิตประจ าวนั ซ่ึงให้ผลแบบ
เดียวกับงานวิจัยของ Chen YenHsuan; Shao YuLin and TienLingYu (2009) ท่ีแสดงผลว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งของเขาท่ีเป็นนกัซอฟทบ์อลมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ตรงเวลาหรืองดม้ืออาหารใน
บางคร้ังดว้ย ร้อยละ 58.80 มีกาเลือกบริโภคอาหารท่ีใหส้ารอาหารโปรตีนครบภายใน 1 ม้ือ ซ่ึงจะมี
จากหลากหลายแหล่งท่ีมาในปริมาณมากหรือนอ้ยต่างกนัในแต่ละบุคคลตามความตอ้งการพลงังาน
พื้นฐานของการใชชี้วิตประจ าวนั แต่บางคนเลือกท่ีจะบริโภคอาหารท่ีให้โปรตีนเฉพาะอยา่ง อาทิ 
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เน้ือสัตว ์ไข่ นม ในปริมาณท่ีมากกวา่ปกติ เพื่อน าไปเสริมสร้างกลา้มเน้ือเพิ่มเติมจากปริมาณปกติ 
ไดไ้ม่ไดมี้การค านวณปริมาณท่ีถูกตอ้งการได้รับโปรตีนสูงเกินไปไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อ
ร่างกายเพราะร่างกายสามารถน าเอาโปรตีนไปใชใ้นปริมาณท่ีจ ากดัส่วนท่ีเหลือจึงถูกก าจดัออกทางไต
ท าให้ไตท างานหนักโดยไม่จ  าเป็น (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2556) แหล่งท่ีให้สารอาหาร
คาร์โบไฮเดรตหลกัมาจากการบริโภคขา้ว และขนมปังในปริมาณท่ีเท่ากนัความตอ้งการในแต่ละม้ือ 
คิดเป็นร้อยละ 52.90 จากแบบสอบถามจะพบว่าประชากรบางคนจะไม่ไดรั้บคาร์โบไฮเดรตท่ีมา
จากอาหารประเภทเผือกหรือมนั เพราะไม่เป็นท่ีนิยมในการบริโภค ส่วนการบริโภคธญัพืชจะผสม
อยูใ่นขา้วหรือในอาหารจ าพวกสลดัในบางม้ือ โดยอาหารจ าพวกน้ีเป็นให้ผลดีกว่าคาร์โบไฮเดรต
ชนิดเชิงเด่ียวซ่ึงจะดีกวา่การไดค้าร์โบไฮเดรตชนิดเชิงเด่ียว โดยส่วนมากไดรั้บวิตามินและเกลือแร่
นั้นจะได้รับจากอาหารท่ีเราบริโภคผสมรวมอยู่ในแต่ม้ือแต่ละวนัอยู่แล้วคิดเป็นร้อยละ 52.90 
แต่จะไดจ้ากผกัหรือผลไมใ้นปริมาณท่ีไม่เท่ากนัในแต่ละม้ือนั้นจะพบว่าในแบบสอบถามระบุวา่
การบริโภคนั้นข้ึนอยูต่ามความชอบของแต่ละบุคคล พบวา่ในประชากรร้อยละ 88.20 ไดรั้บไขมนั
ครบตามความตอ้งการอยูแ่ลว้ แต่ประชากรทั้งหมดนั้นไดบ้ริโภคอาหารท่ีมีส่วนประกอบเป็นไขมนั
ในทุกม้ืออยู่ตลอด แต่จะมากน้อยก็ตามปริมาณของท่ีละคนท่ีจะบริโภคอาหารเขา้ไป โดยมากจะ
บริโภคอาหารท่ีไดไ้ขมนัเป็นอาหารจ าพวกของทอด อาหารผดั หรือการบริโภคตามร้านอาหารตาม
สั่งทัว่ไปและไดรั้บจากขนมทานเล่นระหวา่งม้ือโดยส านกัวทิยาศาสตร์การกีฬา (2556) ไดร้ะบุไวว้า่
การบริโภคไขมนันั้นควรมีการจ ากดัปริมาณไขมนัท่ีบริโภคทั้งน้ีเพราะไขมนัเป็นสารอาหารท่ีให้
พลงังานสูงกวา่คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณท่ีเท่ากนัคือ 1 กรัม มีการบริโภครสชาติใดรส
หน่ึงในทุกม้ืออาหารคิดเป็นร้อยละ 41.20 การบริโภคอาหารรสหวานไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก
ในกลุ่มประชากร แต่บางประชากรบริโภคอาหารรสหวานไปพร้อมกบัรสเผ็ดและการบริโภค
อาหารรสเคม็กบัเปร้ียวอีกดว้ย เกินคร่ึงของประชากรมีการด่ืมน ้าครบอยา่งนอ้ย  9-13 แกว้ต่อวนัคิด
เป็นร้อยละ 64.70 แต่พบวา่ไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนั เช่น ต่ืนนอน – ก่อนนอน การท ากิจกรรมก็
ค่อยๆด่ืมไปตลอดเวลาในช่วงเวลาการท ากิจกรรม เช่น การออกก าลงักาย ซ่ึงการออกก าลงักายและ
เล่นกีฬาท าให้เสียเหง่ือในเหง่ือจะมีน ้ าเป็นองค์ประกอบร้อยละ 90 และท่ีเหลือเป็นเกลือแร่เม่ือ
ร่างกายสูญเสียน ้ าถึงระดบัหน่ึง จะมีผลกระทบต่อร่างกายจากการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของการ
สูญเสียน ้ ากบัประสิทธิภาพการท างานของร่างกาย (ส านกัวิทยาศาสตร์การกีฬา , 2556) ประชากร
ส่วนใหญ่ด่ืมชาหรือกาแฟอย่างน้อยทุกวนั วนัละ 1 แก้ว คิดเป็นร้อยละ 64.70 แค่ในช่วงเวลาท่ี
ต่างกนั เช่น เชา้ พกัเท่ียง หลงัอาหาร แต่วา่จะเลือกวา่จะด่ืมชาหรือกาแฟ จากขอ้มูลทัว่ไปจะพบวา่
ประชาการส่วนใหญ่มีรายไดต้ั้งแต่ 3,001 บาทข้ึนไปต่อ 1 เดือน จนส่งผมต่อก าลงัการซ้ือเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล์เพื่อน ามาบริโภคส่งผลให้การเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซ่ึงส่งผลต่อร่างกายและต่อการออก
ก าลงักายพบวา่ประชากรร้อยละ 52.90 ด่ืมสัปดาห์คร้ังละ 1 คร้ัง แต่ไม่ไดด่ื้มในขณะออกก าลงักาย 
 ในการประมาณภาวะโภชนาการของประชากรพบว่าโดยใช้น ้ าหนกัและส่วนสูง ซ่ึงเป็น
ดชันีช้ีวดัของสภาวะโภชนาการท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั ขนาดของร่างกายและใช้
เป็นขอ้มูลในการประเมินความตอ้งการของสารอาหารแต่ ไดม้าจากการค านวณหาค่าดชันีมวลกาย 
(Body Mass Index [BMI]) (Asian Food Information Centre, 2548) พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.10 มี
ภาวะโภชนาการปกติ รองลงมาร้อยละ 35.30 มีภาวะโภชนาการเกิน การประเมินความหนาของ
ไขมนัใตผ้ิวหนงั (Skin Fold Thickness) เพื่อประเมินไขมนัสะสม โดยประชากรส่วนใหญ่อยูใ่นค่า
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 58.80 การประเมินเส้นรอบวงของจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน (Mid upper 
Arm Circumference) เพื่อประเมินภาวะโภชนาการดา้นโปรตีนและ แคลอร่ี พบว่าประชากรส่วน
ใหญ่อยูใ่นค่ามาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 58.80 การประเมินเส้นรอบวงของกลา้มเน้ือท่ีจุดก่ึงกลางแขน
ท่อนบน (Mid upper Arm Muscle Circumference) เพื่อประเมินปริมาณโปรตีนท่ีสะสมอยู่ใน
ร่างกาย ค านวณจาก เส้นรอบวงของจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน (ซม.) ลบดว้ย ความหนาของไขมนัใต้
ผวิหนงั Triceps (ซม.) ร้อยละ 88.80 อยูใ่นมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลการศึกษาไปใช ้ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใชด้งัน้ี 
 5.3.1 จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรมีความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารอยู่ในระดบั
พอใช ้ดงันั้นจึงควรให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการในลกัษณะของการใช้ร่วมกบั
การออกก าลงักาย เช่น การได้รับสารอาหารประเภทไหนก่อนหรือหลงัการออกก าลงักายเพื่อท่ี
ร่างกายจะสามารถแสดงศกัยภาพใหสู้งท่ีสุดในการออกก าลงักาย 
 5.3.2 จากผลการศึกษาพบว่าประชาการบางส่วนยงัมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ และจาก
ขอ้มูลยงัพบการบริโภคอาหารท่ีให้ไขมนัท่ีมาจากอาหารประเภททอดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น จึงเป็น
เหตุใหค้วรมีการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนการบริโภคท่ีไดรั้บจากสารอาหารประเภทไขมนั
เป็นพิเศษ เพราะสารอาหารประเภทไขมนันั้นจะแฝงอยูใ่นอาหารท่ีเราบริโภคทุกชนิดทั้งท่ีมองเห็น
และมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า อีกทั้งง่ายต่อการบริโภคนอกจากน้ียงัส่งผลร่างกายมีน ้ าหนกัเกินไดง่้าย
อีก ร่วมไปกบัการส่งเสริมให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีจะส่งผลต่อร่างกาย
และการออกก าลงักาย 
 5.3.3 จากขอ้มูลท่ีศึกษาไดส้ามารถน าไปวางแผนการบริโภค อาทิ การบริโภคอาหารท่ีให้
คาร์โบไฮเดรตเป็นหลักเพื่อเก็บไวเ้ป็นพลังงานส ารองให้กับร่างกาย เลือกบริโภคอาหารท่ีให้
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โปรตีนแต่พอสมควรโดยเนน้ไปท่ีการบริโภคโปรตีนท่ีให้วติามินบีรวมประกอบอยู ่เพราะเป็นส่วน
ช่ ว ย ในกระบวนก า ร เ ผ า ผล าญอาหา ร ให้ เ ป็ นพลัง ง า นแ ก่ นัก กี ฬ าซอฟท์บ อลช า ย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมให้แก่ร่างกายในการสร้างสมรรถภาพร่างกายท่ี
พร้อมจะออกก าลงักายในแต่ละคร้ัง 
 
5.4 การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง 
 5.4.1 หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เร่ือง อาหารและโภชนาการกับการบริโภคอาหาร 
ท่ีส่งผลต่อการออกก าลงักายและภาวะโภชนาการของนกักีฬาซอฟทบ์อลชายมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 5.4.2 ควรศึกษาถึงการบริโภคอาหารท่ีส่งผลต่อสมรรถภาพทางร่างกายของนกักีฬาซอฟท์
บอล 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1. รองศาสตราจารยอุ์เทน ปัญโญ     อาจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาโภชนศาสตร์ศึกษา     

      บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. อาจารย ์ดร.วนิธนา คูศิริสิน       อาจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาโภชนศาสตร์ศึกษา     

      บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3. อาจารยศุ์ภกร บวัอยู ่                             อาจารยป์ระจ าภาควชิาอาชีวศึกษาและการ 

     ส่งเสริมสุขภาวะ สาขาวชิาพลศึกษา  
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบสอบถามนักกฬีาซอฟท์บอลชายมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เร่ือง “ความรู้การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักกฬีาซอฟท์บอลชาย 
          มหาวทิยาลยัเชียงใหม่” 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของ
นกักีฬาซอฟทบ์อลชายมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกักีฬาซอฟทบ์อลชาย ประกอบดว้ย อายุ น ้าหนกั ส่วนสูง 
สถานภาพ ศาสนา ระดบัการศึกษา คณะ สาขาท่ีศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

ส่วนที ่2 ความรู้ทางโภชนาการ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองอาหารหลกั 5 หมู่ หลกัของโภชนาการ 
ความตอ้งการสารอาหารและปริมาณท่ีควรไดรั้บส าหรับนกักีฬา มีใหเ้ลือก ตอบ 2 ค าตอบ คือ ใช่และ
ไม่ใช่  
 ส่วนที ่3 การบริโภคอาหาร เป็นการสอบถามการบริโภคอาหารครอบคลุมถึง จ านวนม้ือ
อาหาร ชนิดของอาหารและเคร่ืองด่ืม ปริมาณของอาหาร รสชาติอาหารท่ีชอบและเคร่ืองด่ืม  

ส่วนที ่4 แบบบนัทึกสัดส่วนร่างกายเพื่อประเมินภาวะโภชนาการโดยวดัสัดส่วนร่างกาย 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย [  ]  และเติมค าในช่องวา่ง.........หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็น
จริง 

1. อาย…ุ…………..ปี 
2. ศาสนา…………….. 

3. ระดบัการศึกษา  

              [   ] 1. ปริญญาตรี  

[   ]  2. สูงกวา่ปริญญาตรี  

 

4. รายได ้(บาท/เดือน) 

   [   ]  1. รายไดไ้ม่แน่นอน   [   ]  2. ไม่เกิน 1,000  

   [   ]  3. 1,001-3,000   [   ]  4. 3,001-5,000 

   [   ]  5. 5,001-7,000   [   ]  6. 7,001 ข้ึนไป 

   [   ]  7. อ่ืนๆ ระบุ..................... 

 

5.โรคประจ าตวั               [   ]  1. ไม่มี    [   ]  2. มี  ระบุ......................... 

   

6.ประสบการณ์ในการเล่นกีฬา……………..………ปี 
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ส่วนที ่2 แบบทดสอบความรู้ทางโภชนาการของนักกฬีา 

ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความใหเ้ขา้ใจ และเติมเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเห็นของ
ท่าน 

 
ขอ้ รายการ ใช่ ไม่ใช่ 
1. บุคคลทัว่ไปกบันกักีฬามีความตอ้งการพลงังานในการปฏิบติักิจกรรม

ในแต่ละวนัเท่ากนั 
  

2. อาหารท่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัของนกักีฬา คือ หมู ไก่ ไข่ น ้ามนั และ
ผกั 

  

3. คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารท่ีร่างกายจะน ามาใชเ้ป็นพลงังานล าดบั
แรก 

  

4. โปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แขง็แรง และช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึก
หรอ 

  

5. คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารท่ีใหพ้ลงังานสูงกวา่โปรตีนในปริมาณท่ี
เท่ากนั 

  

6. ไกลโคเจนคือรูปแบบของไขมนัท่ีไปเก็บไวท่ี้ตบัเพื่อไวใ้ชเ้ป็นพลงังาน
สะสมเพื่อใชใ้นการแข่งขนั 

  

7. เกลือแร่ ช่วยในการยดืหดของกลา้มเน้ือและการส่งออกออกซิเจนไปยงั
เซลลเ์พื่อท าการผลิตพลงังานแก่นกักีฬา 

  

8. การไดรั้บโปรตีนเกินความจ าเป็นของร่างกายสามารถน าไปสะสมแลว้
ส่งผลดีต่อร่างกาย 

  

9. ในขณะท่ีนกักีฬาฝึกซอ้มไม่มีความจ าเป็นอยา่งเร่งด่วนท่ีจะตอ้งด่ืมน ้า
เพื่อเป็นทดแทนการสูญเสียน ้าออกจากร่างกาย 

  

10. ถา้ร่างกายขาดน ้าหรือกระหายน ้าไม่ควรด่ืมน ้าคร้ังละมากๆเพราะจะท า
ใหค้วามดนัโลหิตลดลงมีผลท าใหเ้ป็นลมได้ 

  

11. ก่อนการแข่งขนัควรบริโภคอาหารท่ีมีโปรตีนสูงเพื่อน าไปเป็นพลงังาน   

12. การออกก าลงักายท่ีนานกวา่ 30 นาที ร่างกายสามารถใชอ้าหารท่ีเรา
รับประทานมาใชง้านไดอ้ยา่งเพียงพอ 
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13. น ้าด่ืมจ าเป็นส าหรับนกักีฬาควรเป็นน ้าเยน็เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของ
ร่างกาย 

  

14. หลงัการออกก าลงักาย 15 นาที ควรไดรั้บประทานคาร์โบไฮเดรต เพื่อ
ช่วยในการฟ้ืนตวัของร่างกาย  

  

15. ขา้ว แป้ง เผือก มนั ถัว่เมล็ดแหง้ชนิดต่างๆจดัเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีใหผ้ล
ดีกวา่ น ้าตาลหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน 

  

16. ค่าความตอ้งการพลงังานพื้นฐานของคนทัว่ไปเป็นค่าตั้งตน้ใน
ก าหนดค่าการตอ้งการพลงังานของนกักีฬา 

  

17. การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ผลถึงการลดขีดความสามารถในการออก
ก าลงักายและการแข่งขนั 

  

18. การบริโภคอาหารก่อนการออกก าลงักายอยา่งนอ้ย 2-3 ชัว่โมง ท าให้
นกักีฬาเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนัและยงัช่วยป้องกนัการบาดเจบ็
ของกลา้มเน้ืออีกดว้ย 

  

19. ควรหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมนัก่อนออกก าลงักายหรือแข่งขนั   

20. วติามินบีรวมมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากต่อกระบวนการเผาผลาญ
สารอาหารมาเป็นพลงังานแก่นกักีฬา 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามการบริโภคอาหาร 

1.การบริโภคอาหารในแต่ละวนัของท่านเป็นอยา่งไร....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.ท่านบริโภคอาหารในแต่ละม้ือเวลาใดบา้ง และตรงตามเวลาหรือไม่............................................. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.ท่านบริโภคอาหารท่ีให้โปรตีน เช่น เน้ือสัตว ์ไข่ นม และถัว่ต่างๆ ครบใน1 ม้ือหรือไม่ และแต่ละ

ชนิดบริโภคมากนอ้ยเพียงใด............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.ท่านบริโภคอาหารท่ีใหค้าร์โบไฮเดรต เช่น ขา้ว แป้ง เผอืก มนั ธญัพืช และ ขนมปัง ครบใน1 ม้ือ

หรือไม่ และแต่ละชนิดบริโภคมากนอ้ยเพียงใด………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5.ท่านบริโภคอาหารท่ีให้วติามินและเกลือแร่ เช่น ผกัและผลไมต่้างๆ ครบใน1 ม้ือหรือไม่ และแต่

ละชนิดบริโภคมากนอ้ยเพียงใด……………………....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6.ท่านบริโภคอาหารท่ีมีส่วนประกอบไปดว้ยน ้ามนัและไขมนั ครบใน1 ม้ือหรือไม่ และแต่ละชนิด

บริโภคมากนอ้ยเพียงใด…………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7.ท่านชอบบริโภคอาหารรสชาติใด และบริโภคทุกม้ือหรือไม่……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8.ท่านด่ืมน ้าต่อวนัอยา่งนอ้ย 9-13แกว้หรือไม่ และด่ืมในช่วงเวลาใด……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9.ท่านด่ืมชา กาแฟ ก่ีแกว้ต่อวนั และด่ืมในช่วงเวลาใด……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10.ท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลห์รือไม่ มากนอ้ยเพียงใด………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่4 แบบบันทกึสัดส่วนร่างกาย 

ค าช้ีแจง โปรดเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ใหต้รงกบัความเป็นจริง   

 

น ้าหนกั.................................. กิโลกรัม 

ส่วนสูง.................................. เซนติเมตร 

BMI ......................................กิโลกรัม / เมตร2 (ผูศึ้กษาเติมเอง) 

              (          ) โรคอว้น      27.5         กิโลกรัม/เมตร2 

  (         ) ภาวะอว้น(เร่ิมเส่ียง)   25-27.49  กิโลกรัม/เมตร2 

  (         ) ภาวะโภชนาการเกิน  23-24.99 กิโลกรัม/เมตร2 

  (         ) ภาวะโภชนาการปกติ            18.5-22.99   กิโลกรัม/เมตร2 

  (         ) ภาวะโภชนาการต ่ากวา่เกณฑ ์ < 18.5  กิโลกรัม/เมตร2  

   

1. ความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั...................................................มิลลิเมตร 

                        ค่ามาตรฐาน ผูช้าย  12.5 มิลลิเมตร  

         

 

2. เส้นรอบวงของจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน....................................เซนติเมตร 

                       ค่ามาตรฐาน ผูช้าย 29.5 เซนติเมตร  

                             

 

       3.    เส้นรอบวงของกลา้มเน้ือท่ีจุดก่ึงกลางแขนท่อนบน...................เซนติเมตร 
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                      ค่ามาตรฐาน ผูช้าย 25.3 เซนติเมตร  
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือยนิยอม 

เร่ือง  ขอความร่วมมือ 
เรียน  ชมรมเบสบอลและซอฟทบ์อลของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ข้าพเจ้า นายภคิน วฒันสุนทร เป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก าลงัท าการคน้ควา้แบบอิสระ ( Indepenent Study ) เร่ือง 
ความรู้การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนกักีฬาซอฟทบ์อลชายมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี ดงันั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน
ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี โดยกรุณาตอบแบบสอบถาม ให้ครบทุกขอ้ตามความจริงท่ีสุด ซ่ึง
ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดรั้บ ผูศึ้กษาจะเก็บเป็นความลบัและใชป้ระโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น ค าตอบของ
ท่านจะมีค่าอย่างยิ่งต่อการน าไปเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการช่วยเหลือ 
และส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักกีฬาซอฟท์บอลชายต่อไปและท่านสามารถถอนตวัออกจาก
โครงการเม่ือใดก็ได ้โดยไม่มีผลเสียใดๆ เกิดข้ึนกบัตวัท่าน 
 เม่ือท่านทราบและยินดีให้ความร่วมมือ กรุณาลงนามการร่วมมือในการศึกษาคร้ังน้ีไวด้ว้ย 
ขอขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
   ลายมือช่ือ..............................................................ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
               (                                                              ) 
   ลายมือช่ือ...............................................................พยาน 
                  (                                                               ) 
   ลายมือช่ือ...............................................................ผูศึ้กษา 
                  (                 ภคิน วฒันสุนทร                    ) 
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ภาคผนวก ง 

 
การค านวณค่าดัชนีความตรงตามเนือ้หา (Content Validity index) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 

ล าดับข้อ คนที ่1 คนที่ 2 คนที่ 3 จ านวนความเห็นทีต่รงกัน ค่า I-CVI 
1 1 1 1 3 1.00 
2 1 1 1 3 1.00 
3 1 1 1 3 1.00 
4 1 1 1 3 1.00 
5 1 1 1 3 1.00 
6 1 1 1 3 1.00 
7 1 1 1 3 1.00 
8 1 1 1 3 1.00 
9 1 1 1 3 1.00 

10 1 1 1 3 1.00 
11 1 1 0 2 0.67 
12 1 1 0 2 0.67 
13 1 1 0 2 0.67 
14 1 1 0 2 0.67 
15 1 1 0 2 0.67 
16 1 1 1 3 1.00 
17 1 0 1 2 0.67 
18 1 1 1 3 1.00 
19 1 1 1 3 1.00 
20 1 1 1 3 1.00 
รวม 1.00 0.92 0.75 54 18.02 
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การค านวณค่าดัชนีความตรงตามเนือ้หา (Content Validity index) 

1) ค่าเฉล่ีย I_CVI   = 18.02 / 20  = .90 
2) ค่าเฉล่ียความคิดเห็น   =  0.92 + 1.00 + 0.75/3 = .89 
3) ค่าสัดส่วนผลรวมของค าตอบทุกคน = 54 / 60   = .97 
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางที ่จ.1  จ  านวน และร้อยละของประชากรจ าแนกตามอาย ุ 

อายุ (ปี) จ านวน (N=17) ร้อยละ 

19 
20 
21 
22 
23 
27 

3 
3 
6 
1 
3 
1 

17.60 
17.60 
35.30 
 5.90 
17.60 
 5.90 

 
ตารางที ่จ.2 จ  านวน และร้อยละของประชากรจ าแนกตามศาสนาระดบัการศึกษา 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N=17) ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 
         ปริญญาตรี 
         สูงกวา่ปริญญาตรี 
โรคประจ าตวั 
         ไม่มีโรคประจ าตวั 
         มีโรคประจ าตวั 
ศาสนา 
         พุทธ 

 
15 
2 
 

16 
1 
 

17 

 
88.20 
11.80 

 
94.10 
  5.90 

 
100.00 
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ตารางที ่จ.3 จ  านวน และร้อยละของประชากรจ าแนกตามรายได ้ 

รายได้ (ต่อเดือน) จ านวน (N=17) ร้อยละ 

รายไดไ้ม่แน่นอน 
1,000-3,000 
3,001-5,000 
5,001-7,000 
7,000 ข้ึนไป 

4 
1 
5 
4 
3 

23.50 
  5.90 
29.40 
23.50 
17.60 

 
 ตารางที ่จ.4 จ  านวน และร้อยละของประชากรจ าแนกตามประสบการณ์ในการเล่นกีฬาซอฟทบ์อล

    

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ในการเล่นกฬีา (ปี) จ านวน (N=17) ร้อยละ 

1 – 3 
4 – 6 

10 ปีข้ึนไป 

10 
5 
2 

58.80 
29.40 
11.80 
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ตารางที ่จ.5 การผลแปลผลจ านวนและร้อยละของการประเมินความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั         

ประชากรคนที่ ความหนาของไขมันใต้
ผวิหนัง(มิลลเิมตร) 

แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 7.00 
24.60 
14.30 
 9.00 
 5.30 
 8.00 
 4.00 
28.00 
18.00 
 6.30 
 8.00 
 6.83 
19.00 
20.00 
 3.00 
40.60 
 6.00 

มาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 

เกินมาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 

เกินมาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
มาตรฐาน 

เกินมาตรฐาน 
มาตรฐาน 

โดยรวมเฉล่ีย                                               13.40               เกินมาตรฐาน  
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ตารางที ่จ.6 ผลการแปลผลจ านวนและร้อยละของการประเมินเส้นรอบวงของจุดก่ึงกลางแขน 
      ท่อนบน  

ประชากรคนที่ เส้นรอบวงของจุดกึง่กลางแขนท่อนบน         แปลผล 

                 (เซนติเมตร) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

25.60 
30.00 
28.30 
28.00 
28.00 
31.00 
29.60 
29.00 
31.00 
25.00 
25.30 
23.00 
23.00 
31.00 
30.00 
46.00 
28.00 

มาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 

เกินมาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
มาตรฐาน 

เกินมาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 

เกินมาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
เกินมาตรฐาน 
มาตรฐาน 

โดยรวมเฉล่ีย                                               28.95              มาตรฐาน 
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ตารางที ่จ.7 ผลการแปลผลจ านวนและร้อยละของการประเมินเส้นรอบวงของกลา้มเน้ือท่ีจุด                                                                                                                                                                                                  
      ก่ึงกลางแขนท่อนบน  

ประชากรคนที่ เส้นรอบวงของกล้ามเนือ้
(เซนติเมตร) 

แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18.60 
 5.40 
14.03 
19.00 
22.10 
23.00 
25.60 
 1.00 
13.00 
18.70 
17.30 
16.67 
 4.00 
11.30 
27.00 
  6.60 
20.00 

มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 

เกินมาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 

เกินมาตรฐาน 
มาตรฐาน 
มาตรฐาน 

โดยรวมเฉล่ีย                                               14.72                 มาตรฐาน 
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ตารางที่ จ.8 น ้ าหนกั ส่วนสูง ดชันีมวลกาย (BMI) และภาวะโภชนาการขอประชากรจ าแนกเป็น
       รายบุคคล 

คนที่ 
(N=17) 

น า้หนัก 
(กิโลกรัม) 

ส่วนสูง 
(เมตร) 

ส่วนสูง 

   (เมตร)2 ค่า BMI ภาวะโภชนาการ 

1 62.00 1.67 2.78 22.30 ภาวะโภชนาการปกติ 
2 77.20 1.75 3.06 25.22 ภาวะโภชนาการเกิน 
3 69.00 1.79 3.20 21.56 ภาวะโภชนาการปกติ 
4 61.00 1.64 2.68 22.76 ภาวะโภชนาการปกติ 
5 65.00 1.72 2.95 22.03 ภาวะโภชนาการปกติ 
6 73.00 1.75 3.06 23.85 ภาวะโภชนาการเกิน 
7 68.00 1.69 2.85 23.85 ภาวะโภชนาการเกิน 
8 73.00 1.77 3.13 23.32 ภาวะโภชนาการเกิน 
9 69.00 1.70 2.89 23.87 ภาวะโภชนาการเกิน 
10 55.50 1.72 2.95 18.81 ภาวะโภชนาการปกติ 
11 65.00 1.84 3.38 19.23 ภาวะโภชนาการปกติ 
12 49.50 1.63 2.65 18.49 ภาวะโภชนาการปกติ 
13 60.00 1.83 3.34 17.96 ภาวะโภชนาการต ่ากวา่เกณฑ ์
14 73.00 1.73 2.99 24.41 ภาวะโภชนาการเกิน 
15 64.70 1.63 2.65 24.41 ภาวะโภชนาการเกิน 
16 99.00 1.80 3.24 30.55 โรคอว้น 
17 62.00 1.70 2.89 21.45 ภาวะโภชนาการปกติ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ภาพแสดงเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวดัสัดส่วนร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ฉ. 1   Skin Fold Caliper คือ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั  
(Skin Fold Thickness) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ฉ.2 สายวดัสัดส่วนร่างกาย 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ – สกุล                นาย ภคิน วฒันสุนทร 

วนั เดือน ปี เกิด        19 สิงหาคม 2529 

ประวติัการศึกษา     

 พ.ศ. 2547  มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั 

 พ.ศ. 2552  ศึกษาศาสตรบณัฑิต (พลศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

 
 


