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บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขณะ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการแบบสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 92 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 
เจตคติต่อการดแูลสขุภาพ และพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ ท่ีผ่านการตรวจความตรงเชงิเนือ้หาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน 
หาค่าดัชนีความตรงได้ เท่ากับ 0.80 และค่าความเท่ียงได้ เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 
นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 มคีะแนนเฉลีย่เจตคติต่อการดแูลสขุภาพ เท่ากบั 4.09 อยูใ่นระดบัด ีคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรม
การดูแลสุขภาพโดยรวม เท่ากับ 2.68 อยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะส่วนบุคคลเฉพาะอายุเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านความส�าเร็จในชีวิต อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (χ2=22.51) ส่วนเจตคติ
ต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 
3 ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความส�าเร็จในชีวิต และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถติิท่ีระดบั 0.01 (r = 0.51, 0.47 และ 0.39 ตามล�าดบั) และมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกระดบัน้อยกบัพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.23)  จากผลการศึกษา
ครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาล 
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี โดยการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

ค�าส�าคัญ:  ลกัษณะส่วนบคุคล เจตคตต่ิอการดแูลสขุภาพ พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ

*    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

 การจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ท่ีมี

ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เป็นการจัดการศึกษาท่ี

เตรียมพยาบาลให้เป็นผู ้ ท่ีมีความสามารถท้ังในด้าน

วิชาการ และมคีวามสามารถในการปฏบัิติการพยาบาลตาม

ลักษณะของวิชาชีพ วิชาชีพการพยาบาลจึงเป็นวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและความปลอดภัยของผู้มารับ

บริการ นักศึกษาท่ีก้าวเข้ามาสู ่การศึกษาวิชาชีพการ

พยาบาลต้องปรับตวัต่อสภาพการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะ

พิเศษ มีการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยต้ังแต่เช้า 

หรืออยู่เวรบ่าย-ดึก เป็นงานท่ีต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ 

ท�าให้นักศึกษาพยาบาลต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อ

ตนเอง และบุคคลอื่น ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนการ

สอนทางการพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลดูแล 

ผู้ท่ีมีความเจ็บป่วยในสภาพต่างๆ ต้องมีความเสียสละ 

บทน�า
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รับผิดชอบ และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง นักศึกษา

พยาบาลต้องฝึกฝนและควบคุมตนเองให้มคีวามรับผดิชอบ

สูง เสียสละ อดทน รู้จักแก้ปัญหา มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง

รวดเร็ว เพ่ือให้การพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากการปฏบิติังานใน

หอผู้ป่วยอื่นทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานใน

ส่วนของห้องคลอดซึ่งจัดได้ว่าเป็นภาวะท่ีค่อนข้างวิกฤต 

การปฏิบัติงานต้องเผชิญกับความเจ็บปวด และความทุกข์

ทรมานของผูค้ลอด ความคาดหวังของผูค้ลอดและญาติเพ่ือ

ให้เกิดความปลอดภัยต่อมารดาและทารกแรกเกิดขณะ

คลอด กลวัอนัตรายท่ีผูค้ลอดจะได้รับ กลวัการมปีฏสิมัพันธ์

กับผู้คลอดและญาติของผู้คลอด (วัจมัย สุขวนวัฒน์, 

2553; มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2558) ขณะปฏิบัติงาน

นกัศกึษาจะมีความรูส้กึต่ืนเต้น วิตกกงัวล เครยีดและกลวั 

ท้ังยังเผชิญกับความตึงเครียดจากญาติผู้คลอด อาจารย์

นเิทศ และงานท่ีต้องรับผดิชอบ จงึมผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ในชีวิตประจ�าวัน คือ แบบแผนการนอนหลับ การพักผ่อน

ท่ีไม่เพียงพอ แบบแผนการรับประทานอาหารเปลีย่นไป รับ

ประทานอาหารไม่ตรงเวลา การรับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน์ไม่เพียงพอ เป็นต้น  การเรียนการสอนภาค

ปฏิบัติจึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีมีผลต่อมีพฤติกรรมการดูแล

สขุภาพของนกัศึกษาพยาบาล ดงันัน้ นกัศึกษาพยาบาลจงึ

จ�าเป็นต้องมีการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างสุดความ

สามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งข้อมูลสถิติ

การเจ็บป่วยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี3 ที่เข้ารับการ

รักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

2557 ถึง เดือนเมษายน 2558 รวมท้ังสิ้น 155 ครั้ง 

จะมีนกัศึกษาท่ีเข้ารับการรักษาโดยพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ 130 ครั้ง และได้รับยาจากศูนย์สุขภาพชุมชน

ท่ีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 25 คร้ัง (ศูนย์พัฒนานักศึกษา 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2559)

 ท้ังนี้ เพนเดอร์ (Pender, 2011) กล่าวว ่า 

พฤติกรรมการดูแลตนเองเป็นกิจกรรมที่บุคคลกระท�าเพื่อ

มุง่ยกระดบัความเป็นอยูท่ี่ดโีดยส่วนรวม ซ่ึงพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองที่นักศึกษาควรปฏิบัติ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

โภชนาการ  ควรรับประทานอาหารท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการ 

ปรับปรุงลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารให้เหมาะสม 

และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 

2) ด้านความรบัผดิชอบต่อสขุภาพ ควรแสดงออกถงึความ

สนใจ เอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง โดยการศึกษา

หาความรูเ้กีย่วกับสขุภาพ สงัเกตการเปลีย่นแปลงต่างๆ ที่

เกิดขึน้กับร่างกาย หลกีเลีย่งพฤติกรรมท่ีอาจเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ 3) ด้านการท�ากิจกรรมและการออกก�าลังกาย 

ควรออกก�าลงักายโดยใช้วิธกีารท่ีถกูต้องเหมาะสมและควร

ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังคงไว้ซึ่งความสมดุลของ

ร่างกายขณะนัง่หรอืยนื 4) ด้านการจดัการกบัความเครียด 

ควรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆ ที่

เกดิขึน้ทัง้ทางร่างกาย และจติใจ 5) ด้านการมสีมัพนัธภาพ

ระหว่างบุคคล ควรมีการติดต่อกับกลุ่มคนในสังคม เพ่ือ

ประโยชน์ในการได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ และ 

6) ด้านความส�าเรจ็ในชวิีตแห่งตน ควรแสดงออกถงึความ

กระตือรอืร้นในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ มคีวามรูส้กึพอใจ

ในชีวิต ความรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง ตระหนักถึง

การให้ความส�าคัญกับชีวิต และมีการวางจุดมุ่งหมาย 

ในการด�าเนินชีวิตท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ผู้วิจัยได้

ตระหนักถึงความส�าคัญว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่

ส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะในความเป็นจริงการดูแลรักษาเมื่อ

เจ็บป่วยหรือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงข้ึนอยู่กับตัวของ

นกัศกึษาเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ การจะพัฒนาสภาวะสขุภาพ

ของบคุคลหรือนกัศกึษาให้ประสบผลส�าเรจ็ จะต้องส่งเสรมิ

การดูแลสุขภาพตนเองเป็นส�าคัญ และในการดูแลสุขภาพ

ตนเองมีความส�าคัญต่อภาวะสุขภาพท่ีดีของนักศึกษา 

เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี 

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงได้มีผู ้ศึกษาเก่ียวกับ
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา อาทิเช่น ชาฮีน 

แนสซาร์ แอมเร และแฮมเดน-แมนซาวร์ (Shaheen, 

Nassar, Amre, & Hamden-Mansour, 2014) ได้ศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยในจอร์แดน ผลการศึกษาส่วนหนึ่ง

เก่ียวข้องกับอายุของนักศึกษา เพศ การจ้างงาน รายได้

ของครอบครัว และการศึกษาของเนตรนภา กิจรุ่งพิพัฒน์ 

และอนุสรา พันธุ์นิธิทร์ (2555) เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ดแูลสขุภาพของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศ เพชรบุรี พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ภูมิล�าเนาต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

อย่างไรก็ตาม ไม่พบการศึกษาในนักศึกษาพยาบาลโดย

เฉพาะขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะ 

ดังกล่าว ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าลักษณะ 

ส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ 

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา 

ทารก และการผดุงครรภ์ 2

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพ่ือศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบคุคล 

(อายุ เงินท่ีได้รับส�าหรับใช้จ่ายต่อเดือน และสถานที่พัก

อาศัย) เจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นป ี ท่ี  3 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ

การผดุงครรภ์ 2

สมมติฐานการวิจัย
 ลกัษณะส่วนบคุคล (อาย ุเงินท่ีได้รับส�าหรับใช้จ่าย

ต่อเดอืน และสถานทีพั่กอาศัย) เจตคติต่อการดแูลสขุภาพ 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขณะฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

กรอบแนวคิดการวิจัย
 ผู ้วิจัยได้ศึกษาทบทวนงานวิจัยท่ีผ่านมาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 2011) ซึ่ง

ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโภชนาการ 2) ด้าน

การออกก�าลังกาย 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 

4) ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล 5) ด้านการจดัการกบั

ความเครียด และ 6) ด้านความส�าเร็จในชีวิต ซึ่งในการ

วิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เงิน

ท่ีได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน สถานท่ีพักอาศัย และ

เจตคตต่ิอการดแูลสขุภาพ ว่ามคีวามสมัพันธ์กบัพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 ขณะฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 

อย่างไร เนื่องจากเจตคติของบุคคลต่อสิ่งใดจะเป็นเครื่อง

ท�านายว่าบคุคลนัน้จะมกีารกระท�าต่อสิง่นัน้ไปในท�านองใด 

ฉะนั้นการทราบเจตคติของบุคคลย่อมช่วยให้สามารถ

ท�านายการกระท�าของบุคคลนั้น (Ajzen, 2005) ดังการ

ศึกษาของกติติพฒัน์ สางห้วยไพร  (2552)  ทีพ่บว่า ปัจจยั

หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ

ในทิศทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ได้แก่ เจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการศึกษาของ

พิศมัย วังหม่ืน (2552) ท่ีพบว่าความรู้และทัศนคติการ

ดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพตนเองของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.01 เก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลท่ีสนใจศึกษา 

ได้แก่ อายุ เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถาน

ที่พักอาศัย ดังการศึกษาของชาฮีน แนสซาร์ แอมเร และ

แฮมเดน-แมนซาวร์ (Shaheen, Nassar, Amre, & 

Hamden-Mansour, 2014) ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมผีลต่อการ

ส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน

จอร์แดน ส่วนหนึง่เกีย่วข้องกบัอายขุองนกัศึกษา เพศ การ

จ้างงาน รายได้ของครอบครัว รวมถึงการศึกษาของ 
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เนตรนภา กิจรุ่งพิพัฒน์ และอนุสรา พันธุ์นิธิทร์ (2555) 

เกี่ยวกับภูมิล�าเนาของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศ เพชรบุรี ดังนั้น จึงแสดงความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรต่างๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย (ดังภาพที่ 1)

         ลักษณะส่วนบุคคล 

• อายุ

• เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน

• สถานที่พักอาศัย

1. ด้านโภชนาการ 

2. ด้านการออกก�าลังกาย

3. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5. ด้านการจัดการกับความเครียด

6. ด้านความส�าเร็จในชีวิต เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนาแบบ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้

ในการศกึษาคร้ังนี ้คอื นกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 วทิยาลยั

เซนต์หลุยส์ จ�านวน 118 คน ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 ที่แผนกฝากครรภ์ 

ห้องคลอด และแผนกหลังคลอดโรงพยาบาลกลาง 

และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ภาคปลาย ปีการ

ศึกษา 2558 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 

ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้จ�านวน 92 คน เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากตาม 

รายชือ่นกัศึกษาท่ีลงทะเบยีนวชิาฝึกปฏบิติัพยาบาลมารดา 

ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 2. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3  ทีไ่ด้จาก

การสุม่อย่างง่าย และเต็มใจเข้าร่วมโครงการ โดยเซน็ใบ 

ยินยอมในแบบฟอร ์มการยินยอมเข ้าร ่วมการวิจัย 

(Consent form) และได้รับการพิจารณาด้านจริยธรรม

โดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย์ของสถาบนั 

เลขที่รับรอง E.015/2559 ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

 3. เครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบ

คุณภาพ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒิุจ�านวน 3 

ท่าน หาค่าดชันคีวามตรง (Content validity index: CVI) 

เท่ากับ 0.80 และน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล 

ท่ีฝึกปฏบิติัการพยาบาลในสถานบรกิารสขุภาพ มหาวทิยาลยั

กรุงเทพธนบุรี จ�านวน 40 คน หาความเท่ียงของ

แบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 

0.93 แบบสอบถามม ี3 ส่วน ดงันี ้1) ข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ อายุ นับถือ ศาสนา เงินที่ได้รับส�าหรับ

ใช้จ่ายรายเดือน เงินท่ีใช้จ่ายรายเดือน และสถานท่ีพัก

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
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อาศัย รวมจ�านวน 6 ข้อ 2) แบบประเมินเจตคติต่อ

การดูแลสุขภาพ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยดัดแปลงจากแบบ

ประเมินของวรรณวมิล เมฆวมิล (2553) จ�านวน 20 ข้อ 

ลกัษณะเป็นค�าถามเชงิบวก จ�านวน 10 ข้อ เชงิลบ จ�านวน 

10 ข้อ ลักษณะของค�าตอบเป็นลิเคริ์ท (Likert scale)

5 ระดับ คือ เหน็ด้วยมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และ

ไม่เห็นด้วย 3) แบบประเมินพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ผูว้จิยัดดัแปลงจากแบบสอบถามพฤติกรรมการ

ดแูลสขุภาพวยัรุ่นของมาลวีลั เลศิสาครศิริ (2557) ท่ีสร้าง

ขึ้นจากแบบวัดแบบแผนการด�าเนินชีวิตและนิสัยสุขภาพ

ของเพนเดอร์ (Pender, 2011) ประกอบด้วยแบบแผนการ

ด�าเนนิชวีติ 6 ด้าน จ�านวน 50 ข้อ คอื ด้านโภชนาการ

จ�านวน 12 ข้อ ด้านการออกก�าลงักายจ�านวน 6 ข้อ ด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสขุภาพจ�านวน 5 ข้อ ด้านความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลจ�านวน 9 ข้อ ด้านการจดัการความเครยีด

จ�านวน 11 ข้อ และด้านความส�าเร็จในชวีติจ�านวน 7 ข้อ 

ลกัษณะของค�าตอบเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 

4 ระดบั คอื 1 ไม่เคยปฏบิตั ิถงึ 4 ปฏบิติัเป็นประจ�า การแปล 

ผลคะแนนได้ก�าหนดจากคะแนนเฉลีย่ของแบบประเมนิ ดังนี้ 

คะแนนเฉลีย่ 3.00-4.00 หมายถงึ นกัศึกษามีพฤติกรรม

การดแูลสขุภาพด ีคะแนนเฉลีย่ 2.00-2.99 ระดบัปานกลาง  

และคะแนนเฉลีย่ 1.00-1.99 ระดบัน้อย 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวม

ข้อมูลระหว่างวันท่ี 4-12 เมษายน 2559 โดยใช้

แบบสอบถาม กลุ ่ม ตัวอย ่ างใช ้ เวลาในการตอบ

แบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที ภายหลังท่ีตอบ

แบบสอบถามแล ้ว ตรวจสอบความสมบูรณ ์ของ

แบบสอบถามทุกฉบับ สามารถน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งหมด 92 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป หาค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และ

สมัประสทิธิส์หสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า

 1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 

87.00 (80 คน) นบัถอืศาสนาพุทธร้อยละ 89.10 (82 คน)  

อายุ 20-22 ปี ร้อยละ 64.10 (59 คน) รองลงมาอายุ 

23-25 ปี ร้อยละ 15.20 (14 คน) ส่วนใหญ่ได้รับเงิน

ส�าหรับใช้จ่ายรายเดือน จ�านวนน้อยกว่า 4,000-6,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 42.40 (39 คน) รองลงมาจ�านวนเงนิ

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. ผลการวเิคราะห์เจตคติต่อการดแูลสขุภาพ และ

พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 

ขณะฝึกปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ 

2 พบว่า นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 มคีะแนนเฉลีย่เจตคติ

ต่อการดูแลสุขภาพ เท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับดี คะแนน

เฉลีย่พฤติกรรมการดแูลสขุภาพโดยรวม เท่ากับ 2.68 อยู่

ในระดับปานกลาง ซ่ึงด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 

3.20 อยู่ในระดับดี คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

รองลงมา คือ ด้านความส�าเร็จในชีวิต มีคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.04 อยู่ในระดับดีเช่นกัน คะแนนเฉลี่ยต�่าสุด 

เท่ากับ 2.02 อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการออกก�าลัง

กาย (ดังตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 ตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2  

 จ�าแนกตามรายด้านและโดยรวม (n = 92)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 

 ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 (n = 92) 

 เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ 4.09 0.38 ดี

 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 2.68 0.28 ปานกลาง
  - ด้านโภชนาการ 2.60 0.36 ปานกลาง
  - ด้านการออกก�าลังกาย 2.02 0.63 ปานกลาง
  - ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2.37 0.53 ปานกลาง
  - ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3.21 0.40 ดี
  - ด้านการจัดการความเครียด 2.87 0.42 ปานกลาง
  - ด้านความส�าเร็จในชีวิต 3.04 0.44 ดี

 เจตคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ   X SD ระดับ

พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ

 χ2 df p-value χ2 df p-value  χ2 df p-value

 3. ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล (อายุ เงิน

ที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถานที่พักอาศัย) กับ

พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที ่3 

ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 2 ทั้งรายด้านและโดยรวมที่ได้จัดกลุ่มคะแนน

เฉลี่ยในระดับดี ปานกลาง และน้อย ด้วยสถิติการทดสอบ

ไคสแควร์ พบว่า เฉพาะอายุเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านความส�าเร็จในชีวิต อย่าง

มนียัส�าคัญทางสถติิท่ีระดบั 0.01 (χ2=22.51) (ดงัตาราง

ที่ 2)

สถานที่พักอาศัยเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่าย
รายเดือน (บาท)

อายุ (ปี)

*** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
43

ด้านโภชนาการ 4.80 6 0.570 5.71 4 0.222  5.90 6 0.435
ด้านการออกก�าลังกาย 8.02 6 0.237 1.45 4 0.836  5.78 6 0.448
ด้านรับผิดชอบ 2.41 6 0.878 4.33 4 0.363  3.39 6 0.759
ต่อสุขภาพ 
ด้านความสัมพันธ์ 5.02 3 0.171 0.31 2 0.855  1.35 3 0.717
ระหว่างบุคคล
ด้านการจัดการ          6.13 3 0.105 0.32 2 0.852  2.99 3 0.393
ความเครียด
ด้านความส�าเร็จในชีวิต 22.51 6   0.001 2.06 4 0.725  8.93 6 0.178

      รวม 2.07 6 0.913 5.25 4 0.262  7.97 6 0.241

***
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 ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อ

การดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน พบว่า เจตคติต่อการดูแลสุขภาพมีความ

สัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการดูแล

สขุภาพของนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 ขณะฝึกปฏบิติัการ

พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 ได้แก่ ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความส�าเร็จในชีวิต และ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติท่ีิระดบั 0.01 (r = 0.51, 0.47 และ 0.39 ตามล�าดบั) 

และมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับน้อยกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียด อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.23) (ดังตารางที่ 3)

อภิปรายผลการวิจัย
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 3 ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ

การผดุงครรภ์ 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน

ที่มีคะแนนต�่าสุด คือ ด้านการออกก�าลังกาย ทั้งนี้อาจจะ

เก่ียวเนือ่งจากการท่ีมอุีปกรณ์ในการออกก�าลงักายไม่เพียง

พอ สถานท่ีท่ีไม่เพยีงพอต่อความต้องการ นกัศึกษาเหนือ่ย

ล้ามากขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 2 เพราะการจราจรที่ติดขัดในช่วงเย็นขณะเดิน

ทางกลับจากฝึกปฏิบัติงาน ท�าให้ต้องใช้เวลาในการเดิน

ทางค่อนข้างมาก รวมถึงการปฏิบัติงานในเวรบ่าย-ดึก  

ท�าให้ไม่มเีวลาเท่าท่ีควรในการออกก�าลงักาย ซึง่สอดคล้อง

กับการศึกษาของศิวาพร ทองสุข พรรณวดี พุธวัฒนะ และ

พิศสมัย อรทัย (2556) เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริม 

สขุภาพของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 1-4 โรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวทิยาลยัมหดิล ผลการวิจยัพบว่า พฤตกิรรมการสร้าง

เสริมสุขภาพโดยรวมทุกชั้นปีอยู่ในระดับปานกลาง เช่น

เดยีวกับการศึกษาของยนี โชว (Chow, 2008) ทีไ่ด้ศึกษา

เรื่อง มุมมองของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลตนเองเพื่อ

การปฏบิติัดแูลผูป่้วยในแคนาดาตะวนัตก พบว่า นกัศกึษา

ตารางที่  3 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 

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

           พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ

 ด้านโภชนาการ 0.02

 ด้านการออกก�าลังกาย 0.07

 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ  0.19

 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    0.51**

 ด้านการจัดการความเครียด   0.23*

 ด้านความส�าเร็จในชีวิต     0.47**

         รวม            0.39**

*    มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

**  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมการดูแลตนเองและ 

การส่งเสริมสุขภาพ แต่ก็ดูเหมือนว่าตารางเวลายุ่งเหยิง 

มักท�าให้พวกเขานอนหลับพักผ่อนไม่พอ ดื่มน�้าน้อย ขาด

การออกก�าลงักาย และไม่ได้ดแูลตนเองมากพอ การศกึษา

ของแนสซาร์ และชาฮีน (Nassar & Shaheen, 2014) 

เก่ียวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาพยาบาล

ของมหาวิทยาลัยในจอร์แดนท่ีพบว่า คะแนนสูงสุด คือ 

การเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ และต�่าสุด คือ การออก

ก�าลังกาย นอกจากนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของนิตยา 

สิงหศิลป์ (2555) ท่ีพบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างส�านักพิมพ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง อย่างไรกต็าม แตกต่างจากการศึกษาของโฮเซนิ 

อาชค์โทแรบ โฮเซนแทกดิซิ วาร์แดนจานิ และราฟิอิ 

(Hosseini, Ashktorab, HosseinTaghdisi, Vardanjani, 

& Rafiei, 2013) ที่ได้ศึกษาการส่งเสริมสุขภาพและ

พฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะทางประชากรบางประการ

ของนกัศึกษาพยาบาลในกรุงเตหะราน ปี 2013 ซึง่ผลการ

ศึกษาพบว่า ค่าเฉลีย่ของการส่งเสริมสขุภาพพฤติกรรมใน

หมู่นักศึกษาที่แต่งงานแล้วสูงกว่าในหมู่นักศึกษาที่ยังโสด 

และเป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัสงูข้ึนไป มีการรับผดิชอบ

สุขภาพเพ่ิมขึ้น และการจัดการกับความเครียดลดลง 

ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับเงินท่ีได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดอืนและ

สถานท่ีพักอาศัย จากผลการวจิยัพบว่า ไม่มคีวามสมัพันธ์

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้น 

ปีท่ี 3 สอดคล้องกบังานวิจยัของกติยิา ค�าพ่ึงพร และสภุาพร 

แซ่ฉั่ว (2550) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า นักศึกษา

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างกัน ไม่มีผลต่อ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการบริโภคอาหารและยา ด้านการออกก�าลังกาย 

ด้านการพักผ่อน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการ

ตรวจรักษาสุขภาพ และด้านการจัดการความเครียด 

เช่นเดียวกับการศึกษาของเนตรนภา กิจรุ่งพิพัฒน์ และ 

อนสุรา พันธุน์ธิทิร์ (2555) ท่ีพบว่า นกัศึกษากลุม่ตัวอย่าง

ท่ีมภูีมลิ�าเนาต่างกัน ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ

ทั้ง 5 ด้าน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า เฉพาะอายุ

เท่านัน้ท่ีมคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการดแูลสขุภาพด้าน

ความส�าเรจ็ในชวิีต อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิท่ีระดบั 0.01 

ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะนักศึกษากลุ่มตัวอย่างบางส่วนจะ

เป็นผูม้อีายมุาก มปีระสบการณ์ในการท�างานมาแล้วระดบั

หนึ่ง จึงค่อนข้างมีวุฒิภาวะ ดังนั้น อายุจึงมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านความส�าเร็จในชีวิต  

สอดคล้องกับการศึกษาของชาฮีน แนสซาร์ แอมเร และ

แฮมเดน-แมนซาวร์ (Shaheen, Nassar, Amre, & 

Hamden-Mansour, 2014) เกีย่วกับปัจจยัท่ีมผีลการส่ง

เสริมสุขภาพพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน

จอร์แดน ซ่ึงผลการศึกษาส่วนหนึ่งเก่ียวข้องกับอายุของ

นักศึกษา เพศ การจ้างงาน และรายได้ของครอบครัว

 เจตคติต่อการดูแลสุขภาพที่ผลการวิจัยพบว่า 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการ

ดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดี มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ

ปานกลางกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา

พยาบาลชัน้ปีท่ี 3 ขณะฝึกปฏบิติัการพยาบาลมารดา ทารก

และการผดุงครรภ์ 2 ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล ด้านความส�าเร็จในชีวิต และพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพโดยรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

และมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับน้อยกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียด อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง

เป็นนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 ซึง่ได้ศกึษาเรยีนรู้เกีย่วกบั

การดูแลสขุภาพมาแล้วระยะหนึง่ ต้ังแต่เป็นนกัศึกษาชัน้ปีที ่1 

ได้รับการหล่อหลอมมาตลอด จึงมีผลท�าให้เกิดเจตคติที่ดี

ต่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งเจตคติต่อการดูแลสุขภาพท่ีดีของ

นักศึกษาจะเป็นเครื่องท�านายว่า นักศึกษาจะมีการกระท�า

ต่อสิ่งนั้นไปในท�านองท่ีดีด้วย ดังนั้น จึงพบว่าเจตคติต่อ

การดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
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สุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของกิ่งดาว รัตนเวชชัย

วิมล (2551) ท่ีพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการทางการแพทย์ ได้แก่ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และทัศนคติต่อพฤติกรรม

สขุภาพ เช่นเดยีวกบัการศึกษาของกติติพัฒน์ สางห้วยไพร  

(2552) ท่ีพบว่า เจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็น

ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริม 

สุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัด

กองทัพเรือในทิศทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ 0.05 รวมถึงการศึกษาของพิศมัย วังหมื่น (2552) 

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดขอนแก่น โดยพบว่า ความรู้และทัศนคติการดูแล

ตนเองมีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพตนเอง อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการดแูลสขุภาพด้าน

โภชนาการ การออกก�าลงักาย ความรับผดิชอบต่อสขุภาพ 

และการจดัการความเครียดมคีะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง 

ดังนั้น จึงควรสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการให้

ความรู้ ค�าแนะน�า ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

รูปแบบกิจกรรมควรมีลักษณะเป็นรูปธรรมท่ีนักศึกษา

สามารถลงมือปฏิบัติได้ โดยจัด 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ 

มีลักษณะต่อเนื่อง 

กิตติกรรมประกาศ
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุท่านอธกิารบด ีและท่าน

อธิการิณี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ท่ีได้กรุณาส่งเสริมและ

สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั้งนี้
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