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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขณะ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการแบบสุ่มอย่างง่าย จ�ำนวน 92 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล
เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ทีผ่ า่ นการตรวจความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน
หาค่าดัชนีความตรงได้ เท่ากับ 0.80 และค่าความเที่ยงได้ เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ เท่ากับ 4.09 อยูใ่ นระดับดี คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพโดยรวม เท่ากับ 2.68 อยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะส่วนบุคคลเฉพาะอายุเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านความส�ำเร็จในชีวิต อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (χ2=22.51) ส่วนเจตคติ
ต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่
3 ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความส�ำเร็จในชีวิต และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 (r = 0.51, 0.47 และ 0.39 ตามล�ำดับ) และมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับน้อยกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.23) จากผลการศึกษา
ครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี โดยการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
ค�ำส�ำคัญ: ลักษณะส่วนบุคคล เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
* ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ แขวงยานาวา
เขตสาทร กทม.
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Abstract

This study was a correlational research. The purpose of this study was to examine the
relationships between personal data, attitude towards health care and self-health care behaviors of
nursing students at Saint Louis College during practice in the maternal-newborn and midwifery
nursing practicum II. The samples were 92 third year nursing students at Saint Louis College during
the practice in the maternal-newborn and midwifery nursing practicum II in the second semester
of the academic year 2015. The samples were selected by simple random sampling. The research
tool was a questionnaire that included personal data, attitude towards health care, and the self-health
care behavior. The questionnaire was validated by a group of 3 experts. Its content validity index
(CVI) was 0.80 and the reliability was 0.93. The data were analyzed for frequency, percentage, mean,
standard deviation, Chi-square-test and Pearson product moment correlation coefficient. The results
indicated that the third years nursing students had average scores for the attitude towards health
care of 4.09, a good level, and the average scores of the self-health care behavior was 2.68, a moderate
level. On the other hand, in the personal data only age had a statistically significant relationships
with the self-health care behavior in successful life at p<0.01 (χ2= 22.51). The attitude towards
health care was statistically significant at the positive moderate relationship with self-health care
behavior of interpersonal relation of successful life with an overall of p<0.01 (r = 0.51, 0.47 and
0.39, respectively). However, the attitude towards health care was statistically significant at the
positive low relationship with the self-health care behavior in stress management at p<0.05
(r = 0.23). This study suggests that the important things of promoting self-health care behavior is
by providing activities for the students in order to increase attitude towards health care for the good
health.
Keywords: personal data, attitude to health care, self-health care behaviors

บทน�ำ
การจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่มี
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เป็นการจัดการศึกษาที่
เตรี ย มพยาบาลให้ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามสามารถทั้ ง ในด้ า น
วิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลตาม
ลักษณะของวิชาชีพ วิชาชีพการพยาบาลจึงเป็นวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและความปลอดภัยของผู้มารับ
บริ ก าร นั ก ศึ ก ษาที่ ก ้ า วเข้ า มาสู ่ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ การ
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พยาบาลต้องปรับตัวต่อสภาพการเรียนการสอนทีม่ ลี กั ษณะ
พิเศษ มีการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยตั้งแต่เช้า
หรืออยู่เวรบ่าย-ดึก เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์
ท�ำให้นักศึกษาพยาบาลต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อ
ตนเอง และบุคคลอื่น ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลดูแล
ผู้ที่มีความเจ็บป่วยในสภาพต่างๆ ต้องมีความเสียสละ
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รับผิดชอบ และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง นักศึกษา
พยาบาลต้องฝึกฝนและควบคุมตนเองให้มคี วามรับผิดชอบ
สูง เสียสละ อดทน รู้จักแก้ปัญหา มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง
รวดเร็ว เพื่อให้การพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์มลี กั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างจากการปฏิบตั งิ านใน
หอผู้ป่วยอื่นทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานใน
ส่วนของห้องคลอดซึ่งจัดได้ว่าเป็นภาวะที่ค่อนข้างวิกฤต
การปฏิบัติงานต้องเผชิญกับความเจ็บปวด และความทุกข์
ทรมานของผูค้ ลอด ความคาดหวังของผูค้ ลอดและญาติเพือ่
ให้เกิดความปลอดภัยต่อมารดาและทารกแรกเกิดขณะ
คลอด กลัวอันตรายทีผ่ คู้ ลอดจะได้รบั กลัวการมีปฏิสมั พันธ์
กับผู้คลอดและญาติของผู้คลอด (วัจมัย สุขวนวัฒน์,
2553; มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2558) ขณะปฏิบัติงาน
นักศึกษาจะมีความรูส้ กึ ตืน่ เต้น วิตกกังวล เครียดและกลัว
ทั้งยังเผชิญกับความตึงเครียดจากญาติผู้คลอด อาจารย์
นิเทศ และงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ จึงมีผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ในชีวิตประจ�ำวัน คือ แบบแผนการนอนหลับ การพักผ่อน
ทีไ่ ม่เพียงพอ แบบแผนการรับประทานอาหารเปลีย่ นไป รับ
ประทานอาหารไม่ตรงเวลา การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ไม่เพียงพอ เป็นต้น การเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ดังนัน้ นักศึกษาพยาบาลจึง
จ�ำเป็นต้องมีการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างสุดความ
สามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งข้อมูลสถิติ
การเจ็บป่วยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3 ที่เข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2557 ถึ ง เดื อ นเมษายน 2558 รวมทั้ ง สิ้ น 155 ครั้ ง
จะมีนกั ศึกษาทีเ่ ข้ารับการรักษาโดยพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ 130 ครั้ง และได้รับยาจากศูนย์สุขภาพชุมชน
ที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 25 ครั้ง (ศูนย์พัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2559)

ทั้ ง นี้ เ พนเดอร์ (Pender, 2011) กล่ า วว่ า
พฤติกรรมการดูแลตนเองเป็นกิจกรรมที่บุคคลกระท�ำเพื่อ
มุง่ ยกระดับความเป็นอยูท่ ดี่ โี ดยส่วนรวม ซึง่ พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่นักศึกษาควรปฏิบัติ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
โภชนาการ ควรรับประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
ปรับปรุงลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารให้เหมาะสม
และมี ป ริ ม าณเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของร่ า งกาย
2) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ควรแสดงออกถึงความ
สนใจ เอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง โดยการศึกษา
หาความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพ สังเกตการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึน้ กับร่างกาย หลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีอ่ าจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 3) ด้านการท�ำกิจกรรมและการออกก�ำลังกาย
ควรออกก�ำลังกายโดยใช้วธิ กี ารทีถ่ กู ต้องเหมาะสมและควร
ปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งคงไว้ซึ่งความสมดุลของ
ร่างกายขณะนัง่ หรือยืน 4) ด้านการจัดการกับความเครียด
ควรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆ ที่
เกิดขึน้ ทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ 5) ด้านการมีสมั พันธภาพ
ระหว่างบุคคล ควรมีการติดต่อกับกลุ่มคนในสังคม เพื่อ
ประโยชน์ในการได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ และ
6) ด้านความส�ำเร็จในชีวติ แห่งตน ควรแสดงออกถึงความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ มีความรูส้ กึ พอใจ
ในชีวิต ความรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง ตระหนักถึง
การให้ความส�ำคัญกับชีวิต และมีการวางจุดมุ่งหมาย
ในการด�ำเนินชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะในความเป็นจริงการดูแลรักษาเมื่อ
เจ็บป่วยหรือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นอยู่กับตัวของ
นักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้ การจะพัฒนาสภาวะสุขภาพ
ของบุคคลหรือนักศึกษาให้ประสบผลส�ำเร็จ จะต้องส่งเสริม
การดูแลสุขภาพตนเองเป็นส�ำคัญ และในการดูแลสุขภาพ
ตนเองมีความส�ำคัญต่อภาวะสุขภาพที่ดีของนักศึกษา
เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี
ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว ซึ่ ง ได้ มี ผู ้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา อาทิเช่น ชาฮีน
แนสซาร์ แอมเร และแฮมเดน-แมนซาวร์ (Shaheen,
Nassar, Amre, & Hamden-Mansour, 2014) ได้ศกึ ษา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพพฤติ ก รรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในจอร์แดน ผลการศึกษาส่วนหนึ่ง
เกี่ยวข้องกับอายุของนักศึกษา เพศ การจ้างงาน รายได้
ของครอบครัว และการศึกษาของเนตรนภา กิจรุ่งพิพัฒน์
และอนุสรา พันธุ์นิธิทร์ (2555) เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศ เพชรบุรี พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มี
ภูมิล�ำเนาต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม ไม่พบการศึกษาในนักศึกษาพยาบาลโดย
เฉพาะขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะ
ดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาว่ า ลั ก ษณะ
ส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ 2

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล
(อายุ เงินที่ได้รับส�ำหรับใช้จ่ายต่อเดือน และสถานที่พัก
อาศัย) เจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแล
สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 3 วิ ท ยาลั ย
เซนต์หลุยส์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 2

สมมติฐานการวิจัย

ลักษณะส่วนบุคคล (อายุ เงินทีไ่ ด้รบั ส�ำหรับใช้จา่ ย
ต่อเดือน และสถานทีพ่ กั อาศัย) เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาทบทวนงานวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมาทั้ ง ใน
ประเทศและต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 2011) ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโภชนาการ 2) ด้าน
การออกก�ำลังกาย 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ด้านการจัดการกับ
ความเครียด และ 6) ด้านความส�ำเร็จในชีวิต ซึ่งในการ
วิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เงิน
ที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน สถานที่พักอาศัย และ
เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ ว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ขณะฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
อย่างไร เนื่องจากเจตคติของบุคคลต่อสิ่งใดจะเป็นเครื่อง
ท�ำนายว่าบุคคลนัน้ จะมีการกระท�ำต่อสิง่ นัน้ ไปในท�ำนองใด
ฉะนั้นการทราบเจตคติของบุคคลย่อมช่วยให้สามารถ
ท�ำนายการกระท�ำของบุคคลนั้น (Ajzen, 2005) ดังการ
ศึกษาของกิตติพฒั น์ สางห้วยไพร (2552) ทีพ่ บว่า ปัจจัย
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ
ในทิศทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ได้แก่ เจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการศึกษาของ
พิศมัย วังหมื่น (2552) ที่พบว่าความรู้และทัศนคติการ
ดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลที่สนใจศึกษา
ได้แก่ อายุ เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถาน
ที่พักอาศัย ดังการศึกษาของชาฮีน แนสซาร์ แอมเร และ
แฮมเดน-แมนซาวร์ (Shaheen, Nassar, Amre, &
Hamden-Mansour, 2014) ทีพ่ บว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
จอร์แดน ส่วนหนึง่ เกีย่ วข้องกับอายุของนักศึกษา เพศ การ
จ้างงาน รายได้ของครอบครัว รวมถึงการศึกษาของ
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เนตรนภา กิจรุ่งพิพัฒน์ และอนุสรา พันธุ์นิธิทร์ (2555) สารสนเทศ เพชรบุรี ดังนั้น จึงแสดงความสัมพันธ์ของ
เกี่ยวกับภูมิล�ำเนาของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการดูแล ตัวแปรต่างๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย (ดังภาพที่ 1)
สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
1. ด้านโภชนาการ
2. ด้านการออกก�ำลังกาย
3. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5. ด้านการจัดการกับความเครียด
6. ด้านความส�ำเร็จในชีวิต

ลักษณะส่วนบุคคล
• อายุ
• เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน
• สถานที่พักอาศัย

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ จ�ำนวน 118 คน ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 ที่แผนกฝากครรภ์
ห้ อ งคลอด และแผนกหลั ง คลอดโรงพยาบาลกลาง
และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ภาคปลาย ปีการ
ศึกษา 2558 ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้จ�ำนวน 92 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากตาม
รายชือ่ นักศึกษาทีล่ งทะเบียนวิชาฝึกปฏิบตั พิ ยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ 2
2. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 ทีไ่ ด้จาก
การสุม่ อย่างง่าย และเต็มใจเข้าร่วมโครงการ โดยเซ็นใบ

ยิ น ยอมในแบบฟอร์ ม การยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย
(Consent form) และได้รับการพิจารณาด้านจริยธรรม
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของสถาบัน
เลขที่รับรอง E.015/2559 ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
3. เครื่ อ งมื อ วิ จั ย และการตรวจสอบ
คุณภาพ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3
ท่าน หาค่าดัชนีความตรง (Content validity index: CVI)
เท่ากับ 0.80 และน�ำไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล
ทีฝ่ กึ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัย
กรุ ง เทพธนบุ รี จ� ำ นวน 40 คน หาความเที่ ย งของ
แบบสอบถามโดยใช้ วิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ
0.93 แบบสอบถามมี 3 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ นับถือ ศาสนา เงินที่ได้รับส�ำหรับ
ใช้จ่ายรายเดือน เงินที่ใช้จ่ายรายเดือน และสถานที่พัก
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อาศัย รวมจ�ำนวน 6 ข้อ 2) แบบประเมินเจตคติตอ่
การดูแลสุขภาพ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยดัดแปลงจากแบบ
ประเมินของวรรณวิมล เมฆวิมล (2553) จ�ำนวน 20 ข้อ
ลักษณะเป็นค�ำถามเชิงบวก จ�ำนวน 10 ข้อ เชิงลบ จ�ำนวน
10 ข้อ ลักษณะของค�ำตอบเป็นลิเคริ์ท (Likert scale)
5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และ
ไม่เห็นด้วย 3) แบบประเมินพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ ผูว้ จิ ยั ดัดแปลงจากแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพวัยรุน่ ของมาลีวลั เลิศสาครศิริ (2557) ทีส่ ร้าง
ขึ้นจากแบบวัดแบบแผนการด�ำเนินชีวิตและนิสัยสุขภาพ
ของเพนเดอร์ (Pender, 2011) ประกอบด้วยแบบแผนการ
ด�ำเนินชีวติ 6 ด้าน จ�ำนวน 50 ข้อ คือ ด้านโภชนาการ
จ�ำนวน 12 ข้อ ด้านการออกก�ำลังกายจ�ำนวน 6 ข้อ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพจ�ำนวน 5 ข้อ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลจ�ำนวน 9 ข้อ ด้านการจัดการความเครียด
จ�ำนวน 11 ข้อ และด้านความส�ำเร็จในชีวติ จ�ำนวน 7 ข้อ
ลักษณะของค�ำตอบเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale)
4 ระดับ คือ 1 ไม่เคยปฏิบตั ิ ถึง 4 ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ การแปล
ผลคะแนนได้กำ� หนดจากคะแนนเฉลีย่ ของแบบประเมิน ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 3.00-4.00 หมายถึง นักศึกษามีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพดี คะแนนเฉลีย่ 2.00-2.99 ระดับปานกลาง
และคะแนนเฉลีย่ 1.00-1.99 ระดับน้อย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ระหว่ า งวั น ที่ 4-12 เมษายน 2559 โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ เ วลาในการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที ภายหลังที่ตอบ
แบบสอบถามแล้ ว ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามทุ ก ฉบั บ สามารถน� ำ มาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ทั้งหมด 92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป หาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และ
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สัน
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ผลการวิจัย

ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า
1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
87.00 (80 คน) นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 89.10 (82 คน)
อายุ 20-22 ปี ร้อยละ 64.10 (59 คน) รองลงมาอายุ
23-25 ปี ร้อยละ 15.20 (14 คน) ส่วนใหญ่ได้รับเงิน
ส�ำหรับใช้จ่ายรายเดือน จ�ำนวนน้อยกว่า 4,000-6,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.40 (39 คน) รองลงมาจ�ำนวนเงิน
มากกว่า 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.20 (37 คน)
ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินที่ได้หมดพอดี คิดเป็นร้อยละ 42.40
(39 คน) รองลงมามีเงินเหลือเก็บเป็นเงินออม ร้อยละ
28.30 (26 คน) ขณะที่เงินที่ใช้จ่ายรายเดือนไม่เพียงพอ
ร้อยละ 23.90 (22 คน) สถานที่พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่
ห้องเช่า/คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์ ร้อยละ 44.60
(41 คน) รองลงมาเป็นหอพักนักศึกษาภายในวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ ร้อยละ 26.10 (24 คน) และหอพักนักศึกษา
ภายนอกวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร้อยละ 18.50 (17 คน)
2. ผลการวิเคราะห์เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3
ขณะฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
2 พบว่า นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ เจตคติ
ต่อการดูแลสุขภาพ เท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับดี คะแนน
เฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม เท่ากับ 2.68 อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ
3.20 อยู่ในระดับดี คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
รองลงมา คือ ด้านความส�ำเร็จในชีวิต มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.04 อยู่ในระดับดีเช่นกัน คะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด
เท่ากับ 2.02 อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการออกก�ำลัง
กาย (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
จ�ำแนกตามรายด้านและโดยรวม (n = 92)
เจตคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

X

SD

ระดับ

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ

4.09

0.38

ดี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
		 - ด้านโภชนาการ
		 - ด้านการออกก�ำลังกาย
		 - ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
		 - ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
		 - ด้านการจัดการความเครียด
		 - ด้านความส�ำเร็จในชีวิต

2.68
2.60
2.02
2.37
3.21
2.87
3.04

0.28
0.36
0.63
0.53
0.40
0.42
0.44

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี

3. ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล (อายุ เงิน
ที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถานที่พักอาศัย) กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3
ขณะฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 2 ทั้งรายด้านและโดยรวมที่ได้จัดกลุ่มคะแนน

เฉลี่ยในระดับดี ปานกลาง และน้อย ด้วยสถิติการทดสอบ
ไคสแควร์ พบว่า เฉพาะอายุเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านความส�ำเร็จในชีวิต อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 (χ2=22.51) (ดังตาราง
ที่ 2)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 (n = 92)
พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ

ด้านโภชนาการ
ด้านการออกก�ำลังกาย
ด้านรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ
ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ด้านการจัดการ
ความเครียด
ด้านความส�ำเร็จในชีวิต
รวม

อายุ (ปี)
χ2

df

เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่าย
รายเดือน (บาท)
2
p-value χ
df p-value

4.80
8.02
2.41

6
6
6

0.570
0.237
0.878

5.71
1.45
4.33

4
4
4

5.02

3

0.171

0.31

6.13

3

0.105

22.51
2.07

6
6

*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

สถานที่พักอาศัย
χ2

df

p-value

0.222
0.836
0.363

5.90
5.78
3.39

6
6
6

0.435
0.448
0.759

2

0.855

1.35

3

0.717

0.32

2

0.852

2.99

3

0.393

0.001*** 2.06
0.913 5.25

4
4

0.725
0.262

8.93
7.97

6
6

0.178
0.241

43
45

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559
Journal of Health and Health Management Vol. 3 No.1 January-April 2016

ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อ
การดู แ ลสุ ข ภาพกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน พบว่า เจตคติต่อการดูแลสุขภาพมีความ
สัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 ขณะฝึกปฏิบตั กิ าร
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 ได้แก่ ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความส�ำเร็จในชีวิต และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 (r = 0.51, 0.47 และ 0.39 ตามล�ำดับ)
และมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับน้อยกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียด อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.23) (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
					 พยาบาล ชั้นปีที่ 3 ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 (n=92)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ

ด้านโภชนาการ
ด้านการออกก�ำลังกาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านการจัดการความเครียด
ด้านความส�ำเร็จในชีวิต
รวม									

0.02
0.07
0.19
0.51**
0.23*
0.47**
0.39**

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 3 ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน
ที่มีคะแนนต�่ำสุด คือ ด้านการออกก�ำลังกาย ทั้งนี้อาจจะ
เกีย่ วเนือ่ งจากการทีม่ อี ปุ กรณ์ในการออกก�ำลังกายไม่เพียง
พอ สถานทีท่ ไี่ ม่เพียงพอต่อความต้องการ นักศึกษาเหนือ่ ย
ล้ามากขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 2 เพราะการจราจรที่ติดขัดในช่วงเย็นขณะเดิน
ทางกลับจากฝึกปฏิบัติงาน ท�ำให้ต้องใช้เวลาในการเดิน
ทางค่อนข้างมาก รวมถึงการปฏิบัติงานในเวรบ่าย-ดึก
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ท�ำให้ไม่มเี วลาเท่าทีค่ วรในการออกก�ำลังกาย ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของศิวาพร ทองสุข พรรณวดี พุธวัฒนะ และ
พิศสมัย อรทัย (2556) เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1-4 โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพโดยรวมทุกชั้นปีอยู่ในระดับปานกลาง เช่น
เดียวกับการศึกษาของยีน โชว (Chow, 2008) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
เรื่อง มุมมองของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลตนเองเพื่อ
การปฏิบตั ดิ แู ลผูป้ ว่ ยในแคนาดาตะวันตก พบว่า นักศึกษา
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ส่ ว นใหญ่ มี ส ่ ว นร่ ว มในพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองและ
การส่งเสริมสุขภาพ แต่ก็ดูเหมือนว่าตารางเวลายุ่งเหยิง
มักท�ำให้พวกเขานอนหลับพักผ่อนไม่พอ ดื่มน�้ำน้อย ขาด
การออกก�ำลังกาย และไม่ได้ดแู ลตนเองมากพอ การศึกษา
ของแนสซาร์ และชาฮีน (Nassar & Shaheen, 2014)
เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาพยาบาล
ของมหาวิทยาลัยในจอร์แดนที่พบว่า คะแนนสูงสุด คือ
การเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ และต�่ำสุด คือ การออก
ก�ำลังกาย นอกจากนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของนิตยา
สิงหศิลป์ (2555) ที่พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส�ำนักพิมพ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากการศึกษาของโฮเซนิ
อาชค์โทแรบ โฮเซนแทกดิซิ วาร์แดนจานิ และราฟิอิ
(Hosseini, Ashktorab, HosseinTaghdisi, Vardanjani,
& Rafiei, 2013) ที่ได้ศึกษาการส่งเสริมสุขภาพและ

พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะทางประชากรบางประการ
ของนักศึกษาพยาบาลในกรุงเตหะราน ปี 2013 ซึง่ ผลการ
ศึกษาพบว่า ค่าเฉลีย่ ของการส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมใน
หมู่นักศึกษาที่แต่งงานแล้วสูงกว่าในหมู่นักศึกษาที่ยังโสด
และเป็นนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในระดับสูงขึน้ ไป มีการรับผิดชอบ
สุ ข ภาพเพิ่ มขึ้ น และการจัด การกับความเครีย ดลดลง
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินทีไ่ ด้รบั เป็นค่าใช้จา่ ยรายเดือนและ
สถานทีพ่ กั อาศัย จากผลการวิจยั พบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีที่ 3 สอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตยิ า ค�ำพึง่ พร และสุภาพร
แซ่ฉั่ว (2550) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างกัน ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
ด้านการบริโภคอาหารและยา ด้านการออกก�ำลังกาย
ด้านการพักผ่อน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการ
ตรวจรั ก ษาสุ ข ภาพ และด้ า นการจั ด การความเครี ย ด
เช่นเดียวกับการศึกษาของเนตรนภา กิจรุ่งพิพัฒน์ และ

อนุสรา พันธุน์ ธิ ทิ ร์ (2555) ทีพ่ บว่า นักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง
ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาต่างกัน ไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ทั้ง 5 ด้าน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า เฉพาะอายุ
เท่านัน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้าน
ความส�ำเร็จในชีวติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะนักศึกษากลุ่มตัวอย่างบางส่วนจะ
เป็นผูม้ อี ายุมาก มีประสบการณ์ในการท�ำงานมาแล้วระดับ
หนึ่ง จึงค่อนข้างมีวุฒิภาวะ ดังนั้น อายุจึงมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านความส�ำเร็จในชีวิต
สอดคล้องกับการศึกษาของชาฮีน แนสซาร์ แอมเร และ
แฮมเดน-แมนซาวร์ (Shaheen, Nassar, Amre, &
Hamden-Mansour, 2014) เกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลการส่ง
เสริ ม สุ ข ภาพพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ใน
จอร์แดน ซึ่งผลการศึกษาส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับอายุของ
นักศึกษา เพศ การจ้างงาน และรายได้ของครอบครัว
เจตคติ ต ่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพที่ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการ
ดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดี มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ปานกลางกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีที่ 3 ขณะฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ 2 ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านความส�ำเร็จในชีวิต และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพโดยรวม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับน้อยกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียด อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 ซึง่ ได้ศกึ ษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
การดูแลสุขภาพมาแล้วระยะหนึง่ ตัง้ แต่เป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
ได้รับการหล่อหลอมมาตลอด จึงมีผลท�ำให้เกิดเจตคติที่ดี
ต่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งเจตคติต่อการดูแลสุขภาพที่ดีของ
นักศึกษาจะเป็นเครื่องท�ำนายว่า นักศึกษาจะมีการกระท�ำ
ต่อสิ่งนั้นไปในท�ำนองที่ดีด้วย ดังนั้น จึงพบว่าเจตคติต่อ
การดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
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สุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของกิ่งดาว รัตนเวชชัย เอกสารอ้างอิง
วิ ม ล (2551) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กิติยา ค�ำพึ่งพร และสุภาพร แซ่ฉั่ว. (2550). พฤติกรรม
พฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการทางการแพทย์ ได้แก่
การดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และทัศนคติต่อพฤติกรรม
นครปฐม (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข
สุขภาพ เช่นเดียวกับการศึกษาของกิตติพฒ
ั น์ สางห้วยไพร
ชุ ม ชน). นครปฐม: คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
(2552) ที่พบว่า เจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็น
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
ปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริม กิตติพัฒน์ สางห้วยไพร. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัด
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรที่
กองทัพเรือในทิศทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลสั ง กั ด กองทั พ เรื อ
ระดับ 0.05 รวมถึงการศึกษาของพิศมัย วังหมื่น (2552)
(วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา กิ่งดาว รัตนเวชชัยวิมล. (2551). พฤติกรรมสุขภาพของ
จังหวัดขอนแก่น โดยพบว่า ความรู้และทัศนคติการดูแล
ผูม้ ารับบริการทางการแพทย์ กรณีศกึ ษา กองแพทย์
ตนเองมีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพตนเอง อย่างมี
หลวง พระบรมราชวัง (ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตร
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ข้อเสนอแนะการวิจัย
นิตยา สิงหศิลป์. (2555). พฤติกรรมการดูแลสุขภาวะของ
จากการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้าน
บุคลากรจากมลภาวะในส�ำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
โภชนาการ การออกก�ำลังกาย ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
รามค�ำแหง (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:
และการจัดการความเครียดมีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
ดังนั้น จึงควรสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการให้ เนตรนภา กิจรุ่งพิพัฒน์ และอนุสรา พันธุ์นิธิทร์. (2555).
ความรู้ ค�ำแนะน�ำ ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา
รูปแบบกิจกรรมควรมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สามารถลงมื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ โดยจั ด 2-3 ครั้ ง /สั ป ดาห์
(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการ
มีลักษณะต่อเนื่อง
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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กิตติกรรมประกาศ
ต่อการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี และท่าน
ตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
อธิการิณี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ได้กรุณาส่งเสริมและ
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