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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพือ่ ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัย
คัดสรรกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบ�ำบัด และคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ภาคต้น
ปีการศึกษา 2562 เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธโี ควต้าและสุม่ อย่างง่าย จ�ำนวน 127 คน เครือ่ งมือวิจยั เป็นแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ อิทธิพลระหว่างบุคคล พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
แบบองค์รวม มีคา่ ดัชนีความตรงได้เท่ากับ 0.77 และค่าความเทีย่ งได้เท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตไิ คสแควร์ และสัมประสิทธิข์ องเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาชัน้
ปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบ�ำบัดและคณะจิตวิทยา มีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
แบบองค์รวมโดยรวมทั้ง 3 คณะอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 (SD =.29) คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยา และคณะกายภาพบ�ำบัดมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.74, 2.78 และ 2.72 ตามล�ำดับ ปัจจัยคัดสรร ได้แก่ เจตคติ
ต่อการดูแลสุขภาพ อิทธิพลระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทางบวก
ระดับน้อยและปานกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .270 และ .469) ตามล�ำดับ สถานที่พักอาศัย
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (χ2= 68.524) ส่วนลักษณะส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์
จากผลการศึกษาครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
แบบองค์รวม โดยการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและใช้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล
ค�ำส�ำคัญ: ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยคัดสรร พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
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Abstract

The purpose of this correlational study was to examine the relationships between personal
background, selected factors and holistic self-care behaviors of senior students of Saint Louis College.
127 fourth years students from faculty of nursing, faculty of physical therapy and faculty of psychology
in the first semester of the academic year 2019 were included as research participants, which were
selected by quota and simple random sampling. The research tool was a questionnaire including
personal data, attitude towards health care, interpersonal influence, and holistic self-care behaviors.
The content validity was .77 and reliability was .83. The data were analyzed by descriptive statistics
such as frequency, percentage, means, and standard deviations, Chi-square and Pearson product
moment correlation coefficient.The conclusions were the fourth years students’ average scores of
holistic self-care behaviors was at moderate level ( =2.74, SD = .29), and the average scores of
holistic self-care behaviors in faculty of nursing, faculty of physical therapy and faculty of psychology
were 2.74, 2.78, and 2.72, respectively. The selected factors such as the attitude towards health care,
interpersonal influence were statistically significant at the positive low and moderate relationships
with the self-care behaviors at p<.01 (r = .270 and .469, respectively). The relationships between
residential areas and the holistic self-care behaviors was significant at p<.001 (χ2= 68.524), and no
relationships in personal data. This study indicated the importance and needs for promoting health
care behaviors in terms of organizing activities that enhance positive attitudes towards health and
good interpersonal relations.
Keyword: personal data, selected factors, holistic self-care behaviors, senior students

บทน�ำ

สุขภาพองค์รวม คือ สุขภาวะทีส่ มบูรณ์ทงั้ ทางกาย
ทางจิ ต ทางสั ง คมและทางปั ญ ญาหรื อ จิ ต วิ ญ ญาณ
(ประเวศ วะสี , 2551) สุ ข ภาพดี จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คน
พึงปรารถนา   บุคคลจึงพยายามหาวิธีที่จะดูแลสุขภาพ
เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเจ็บป่วย แต่การที่มนุษย์เราจะมี
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
สุขภาพของแต่ละบุคคล ซึง่ ในปัจจุบนั ปัญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และปัญหาสิง่ แวดล้อม
ซึ่งมีปัจจัยด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคม
การพัฒนาเทคโนโลยีซงึ่ ในปี พ.ศ.2562 รัฐบาลได้ประกาศ
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แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564)   ให้เป็นปีเริ่มต้นการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์รวมพลังเสริมสุขภาพ ซึง่ เป็นแนวทาง
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของประชาชน จากนโยบาย
และเป้าหมายการสร้างสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ให้คนไทยมีอายุยืนโดยเฉลี่ยตั้งแต่
แรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี และอายุโดยเฉลี่ยของการ
มีสขุ ภาพทีด่ ไี ม่นอ้ ยกว่า 2 ปีแต่ในการบรรลุถงึ เป้าหมาย
ที่วางไว้ได้นั้นต้องอาศัยการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยของ
อายุตั้งแต่ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท�ำงาน
และวัยสูงอายุอย่างมีระบบแบบแผน ให้สอดคล้องกับ
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พัฒนาการของร่างกาย จิตใจ สังคม และสถานการณ์
ปัญหาต่างๆ ที่พบในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้มีความพร้อม
ทีจ่ ะก้าวไปสูช่ ว่ งวัยต่อไปได้อย่างมัน่ คง กลุม่ วัยรุน่ เป็นวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์ และสังคม เป็นช่วง
เปลี่ยนผ่านระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และกระทรวง
ศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก
จึงได้ร่วมมือกันด�ำเนินงานพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพตนเอง และการป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรม
ความเสี่ ย งต่ า งๆ จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการ
ทั้งด้านนโยบาย กระบวนการด�ำเนินงานและวิชาการ
เพื่อให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกัน
ปัญหา และได้รับการดูแลอย่างต่อเนือ่ งและเป็นองค์รวม
เพือ่ ให้มคี วามพร้อมที่จะด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพไปสู่
ช่วงวัยผู้ใหญ่และวัยท�ำงานต่อไป (จุมพล รามล, 2559)
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน
ที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพ เช่น พยาบาล นักกายภาพบ�ำบัด
นั ก จิ ต วิ ท ยา เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารกั บ ประชาชน นั ก ศึ ก ษา
ทั้ง 3 คณะจึงควรปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
การดูแลสุขภาพ ถ้าเป็นผู้ที่มีร่างกาย และจิตใจแข็งแรง
สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ย่อมมีพลังที่จะทุ่มเทกับการเรียน
ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชนทั่วไป ดังงานวิจัยของมาลีวัล เลิศสาครศิริ
และชะบา ค�ำปัญโญ (2560) เกี่ยวกับ ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ
สุขภาพ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกับชั้นปี   เงินที่
ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถานที่พักอาศัย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ด้านโภชนาการ และการศึกษาของสราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
และคณะ (2560) เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พบว่า นักศึกษา
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่เหมาะสม

ได้แก่ การรับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ ส่วนใหญ่
ไม่รบั ประทานอาหารมือ้ เช้า การเติมน�ำ้ ตาลและน�ำ้ ปลา
เพือ่ เพิม่ รสชาติอาหารมากเกินไป การรับประทานอาหาร
ทีม่ ไี ขมันสูง น�ำ้ อัดลม อาหารจานด่วนและขนมกรุบกรอบ
/ขบเคี้ยว ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาว ในส่วน
ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประจําปีการศึกษา
2562 ทัง้ นักศึกษาพยาบาล กายภาพบ�ำบัด และจิตวิทยา
จํานวนไม่น้อยที่ทุ่มเทพลัง และเวลาให้กับการเรียน
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่วิทยาลัยจัดขึ้น จนบางครั้ง
มีพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อความสมดุลทางสุขภาพ โดยเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 คณะที่มีความเครียดและความ
กดดันในช่วงปีสุดท้ายที่ใกล้ส�ำเร็จการศึกษา และต้อง
เตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเอง ซึง่ อาจส่งผลต่อ
การดูแลสุขภาพตนเองทั้งในด้านโภชนาการ ด้านการ
ออกก�ำลังกาย ด้านการจัดการความเครียด ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ด้านความต้องการความส�ำเร็จในชีวิต ดังที่กล่าวแล้ว
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 คณะมีลักษณะที่คล้ายคลึง
กันในการตระหนักด้านสุขภาพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล
ปั จ จั ย คั ด สรรกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
แบบองค์รวมของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล และผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อภาวะ
สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 รวมถึ ง ชั้ น ปี ที่ 1-3
ที่จะก้าวมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษา

1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
2. ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลได้แก่
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เพศ คะแนนเฉลีย่ สะสม ศาสนา และค่าใช้จา่ ยรายเดือน
ปัจจัยคัดสรรได้แก่ สถานที่พักอาศัย เจตคติต่อการดูแล
สุขภาพ และอิทธิพลระหว่างบุคคลกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

สมมุติฐานของการวิจัย

ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คะแนนเฉลีย่ สะสม
ศาสนา ค่าใช้จา่ ยรายเดือน และปัจจัยคัดสรร ได้แก่ สถานที่
พักอาศัย อิทธิพลระหว่างบุคคล เจตคติต่อการดูแล
สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร์ และคณะ (Pender et al., 2011) กล่าวว่า
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพนั้นมีเป้าหมายส�ำคัญ
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีโดยส่วนรวมหรือมุ่งให้
บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาพที่ดี การปฏิบัติตน
ให้มสี ขุ ภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์อยูเ่ สมอทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจเพือ่ ป้องกันการเกิดโรค การจัดการกับอุปสรรค
เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพของแต่ละ
บุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- คะแนนเฉลี่ยสะสม
- ศาสนา
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน
ปัจจัยคัดสรร
- สถานที่พักอาศัย
- เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ
- อิทธิพลระหว่างบุคคล

แบบองค์ ร วม ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 6 ด้ า น คื อ
1) ด้านความรับผิดชอบต่อร่างกาย 2) ด้านกิจกรรม
ทางด้านร่างกาย 3) ด้านโภชนาการ 4) ด้านการปฏิบัติ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ
และ 6) ด้ า นการจั ด การกั บ ความเครี ย ด ซึ่ ง จาก
ผลการศึกษาของจุมพล รามล (2559) พบว่า นักศึกษา
ชั้ น ปี ที่ ห นึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต
มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองแบบองค์ ร วม
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี โดยเพศที่แตกต่างกัน คือ เพศชาย
และเพศหญิ ง มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
แบบองค์รวมแตกต่างกัน และการศึกษาของสราวุฒิ
พงษ์ พิ พั ฒ น์ และคณะ (2560) พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และเครื่อง ดื่มที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ
ได้ในระยะยาว นักศึกษาส่วนใหญ่มีการออกก�ำลังกาย
อย่างสม�ำ่ เสมอ ในการวิจยั นีค้ ณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คะแนนเฉลีย่ สะสม ศาสนา
เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และปัจจัยภายนอก
คือ สถานทีพ่ กั อาศัย เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ อิทธิพล
ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ทั้งนี้ แสดงความสัมพันธ์กับตัวแปรต่างๆตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย (ดังภาพที่ 1)

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม
- ด้านโภชนาการ
- ด้านการออกก�ำลังกาย
- ด้านการจัดการความเครียด
- ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
- ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
- ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินงานวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนาชนิด
หาความสัมพันธ์ โดยด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จ�ำนวน 185 คน เป็นคณะพยาบาล
ศาสตร์จ�ำนวน 139 คน คณะกายภาพบ�ำบัดจ�ำนวน
25 คน และคณะจิตวิทยาจ�ำนวน 21 คน ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
2562 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา
2562 ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่
(Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 127 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ 95 คน คณะกายภาพบ�ำบัด 17 คน
และคณะจิตวิทยา 15 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
คิดสัดส่วนและสุม่ อย่างง่าย เกณฑ์การคัดเข้า คือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ปีการศึกษา 2562 ยินดีเข้าร่วมโครงการวิจยั และเกณฑ์
การคัดออก คือ กลุ่มตัวอย่างที่เจ็บป่วย ลาออก และ
ไม่สามารถตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาที่ก�ำหนดได้  
2.การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูล
จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา
2562 คณะกายภาพบ�ำบัด คณะจิตวิทยา และคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ได้จากการ
สุม่ อย่างง่าย โดยเซ็นใบยินยอมในแบบฟอร์มการยินยอม
เข้าร่วมวิจัย (Consent form) และได้รับการพิจารณา
ด้ า นจริ ย ธรรมโดยคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย
ในมนุษย์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขทีร่ บั รอง E.033/2562
ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมี 4 ส่วน
ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล 9 ข้ อ
ประกอบด้วยเพศ คณะวิชา  คะแนนเฉลีย่ สะสม ศาสนา
แหล่งที่พักอาศัย จ�ำนวนสมาชิกในห้องพัก แหล่งที่

มอบเงินให้ จ�ำนวนเงินที่ได้รับส�ำหรับใช้จ่ายรายเดือน
และเงินที่ใช้จ่ายรายเดือน
ส่วนที่ 2 แบบประเมินเจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ
คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามเจตคติต่อการ
ดูแลสุขภาพของมาลีวลั เลิศสาครศิริ และชะบา ค�ำปัญโญ
(2560) มีทั้งหมด 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินอิทธิพลระหว่างบุคคล
ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั ได้จดั ท�ำขึน้ ประกอบด้วยค�ำถามทัง้ หมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 และ3 ลักษณะค�ำถามเชิงบวกและเชิงลบ
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง การแปลผลส่วนที่ 2 และ3 โดยคะแนนเฉลี่ย
ได้แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 3.67-5 หมายถึง
ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึง ระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 1.00-2.33 หมายถึง ระดับน้อย
ส่วนที่ 4 แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถาม
การประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวรรณวิมล
เมฆวิมล (2554) มีทั้งหมด 35 ข้อ แบ่งเป็น 6 ด้าน
ดังนี้ 1) ด้านโภชนาการ 2) ด้านการออกก�ำลังกาย
3) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 4) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 5) ด้านการจัดการความเครียด และ
6) ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ�ำจนถึงไม่เคย
ปฏิบัติเลย การแปลผลโดยคะแนนเฉลี่ยที่ได้แบ่งเป็น
3  ระดับ ดังนี  ้ คะแนนเฉลีย่   3.02-4.00 หมายถึง ระดับ
ดีมาก คะแนนเฉลีย่ 2.01-3.01 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง ระดับน้อย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
คณะผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
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ซึง่ เป็นอาจารย์ประจ�ำคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพ
บ�ำบัด และคณะจิตวิทยา จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาใน
แต่ละค�ำถาม โดยถือเกณฑ์ตามความคิดเห็นสอดคล้อง
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่า IOC (Index of Item-Objective
Congruence) ได้เท่ากับ 0.77
2. การหาความเที่ยง (Reliability) คณะผู้วิจัย
น�ำแบบสอบถามทุกชุดที่ผ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้ อ หาและแก้ ไ ขแล้ ว ไปทดลองใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
ชั้นปีที่ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบ�ำบัด
และคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จ�ำนวน 30 คน
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและน� ำ มาหาความเที่ ย งด้ ว ยวิ ธี
สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงทั้ง ฉบับ เท่ากับ 0.83
ในแต่ละส่วนได้คา่ ดังนี้ 1) แบบประเมินเจตคติตอ่ การดูแล
สุ ข ภาพเท่ า กั บ 0.73 2) แบบประเมิ น อิ ท ธิ พ ลและ
สัมพันธภาพกับเพือ่ นเท่ากับ 0.75 และ  3) แบบประเมิน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเท่ากับ 0.835
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการ
โดยท� ำ หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ถึ ง คณบดี ค ณะ
พยาบาลศาสตร์ กายภาพบ�ำบัด และจิตวิทยา วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูล
ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 แล้ว คณะผู้วิจัย
ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งไม่มี
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จึงสามารถน�ำแบบสอบถาม
ทุกฉบับมาวิเคราะห์ข้อมูลได้
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5. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล    โดยใช้ส ถิติในการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล หาค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ แ ละ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างโดยรวม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ
96.9 7 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 2.75-3.24 จ�ำนวน
65 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 และนับถือศาสนาพุทธ
จ�ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 อาศัยอยู่ในหอพัก
นักศึกษาภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์จำ� นวนเท่ากับอาศัย
อยู่ห้องเช่า/คอนโด/อพาร์ตเม้นต์ คือ 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37 โดยอาศัยอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่ 4 คน จ�ำนวน
49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ส่วนใหญ่ได้รับเงินจาก
พ่อแม่/ผู้ปกครอง+ทุนการศึกษาจ�ำนวน 62คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.8 ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่รวมค่าที่พัก
อาศัยจ�ำนวน 5,001-6,000 บาท จ�ำนวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.3 และใช้เงินรายเดือนหมดพอดี จ�ำนวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.8
2. เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พบว่าค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.64 (SD= .38)
อยู่ในระดับปานกลาง คณะกายภาพอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.93 (SD = .58) ส่วนคณะพยาบาลและ
คณะจิตวิทยาอยูใ่ นระดับปานกลางค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.63
(SD = .30) และ 3.35 (SD = .28) ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการดูแลสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์
เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์
(n = 95)
(SD) ระดับ

1.สุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและให้ 4.72(.53)
ความส�ำคัญ
2.การมีสุขภาพดี คือ การมีร่างกาย 4.44(.56)
และจิตใจที่แข็งแรงไม่มีความเครียด
สะสม
3.การตรวจสุขภาพประจ�ำปีเหมาะ 4.36(.72)
ส�ำหรับบุคคลทุกช่วงวัย
4.การออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำจะช่วย 4.42(.57)
ให้รา่ งกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ
5.การออกก�ำลังกายควรใช้เวลาอย่าง 4.49(.75)
น้อย 20-30 นาที/ครั้ง และ 3 ครั้ง/
สัปดาห์
6.ถ้าไม่มีเวลาออกก�ำลังกายอย่าง
3.34(1.16)
สม�่ำเสมอก็สามารถใช้การออกก�ำลัง
กายคราวละนานๆแทนได้
7.การรับประทานอาหารราคาแพงจะ 4.36(.81)
ได้รับคุณค่าทางอาหารมากกว่าอาหาร
ราคาถูก
8.การรับประทานผักและผลไม้เป็น 4.56(.66)
ประจ�ำ ท�ำให้การขับถ่ายดี
9.การรับประทานอาหารแต่ละมื้อควร 3.99(.84)
นึกถึงคุณค่าทางอาหารมากกว่าความ
อร่อย
10.ควรนอนพักทันทีหลังรับประทาน 4.81(.57)
อาหาร เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงกระเพาะ
อาหารมากขึ้น
11.การฝึกปฏิบัติงานเป็นการออก
4.40(.89)
ก�ำลังกายแล้วไม่จ�ำเป็นต้องออกก�ำลัง
กายเพิ่ม

คณะจิตวิทยา คณะกายภาพบ�ำบัด โดยรวม
(n = 15)
(n = 17)
(n = 127)
(SD) ระดับ
(SD) ระดับ
(SD) ระดับ

มาก

4.00(.92) มาก 4.71(.68) มาก 4.63(.65) มาก

มาก

3.87(.64) มาก 4.53(.71) มาก 4.39(.61) มาก

มาก

3.87(1.06) มาก 4.71(.68) มาก 4.35(.79) มาก

มาก

3.87(.99) มาก 4.76(.66) มาก 4.40(.68) มาก

มาก

3.93(.70) มาก 4.41(1.17) มาก 4.42(.83) มาก

ปาน
กลาง

3.13(.83) ปาน 2.52(1.23) ปาน 3.21(1.16) ปาน
กลาง
กลาง
กลาง

มาก

3.40(1.12) ปาน 3.64(1.69) ปาน 4.16(1.06) มาก
กลาง
กลาง

มาก

3.87(.91) มาก 4.53(.80) มาก 4.47(.74) มาก

มาก

3.60(.63) ปาน 4.12(.99) มาก 3.96(.84) มาก
กลาง

มาก

3.60(1.50) ปาน 3.35(1.72) ปาน 4.47(1.10) มาก
กลาง
กลาง

มาก

3.60(.98) ปาน 3.47(1.66) ปาน 4.18(1.09) มาก
กลาง
กลาง
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เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ

12.การฝึกปฏิบัติงานเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท�ำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนไม่
เพียงพอ
13. การสวดมนต์หรือนั่งสมาธิจะ
ช่วยให้ท่านจิตใจสงบและคลาย
ความเครียดได้
14. ขณะออกก�ำลังกาย ร่างกายจะ
มีการหลั่งสารเอนโดรฟินท�ำให้รู้สึก
สดชื่นและมีความสุข
15. การดื่มนมอุ่นๆ ก่อนนอนจะช่วย
ท�ำให้นอนหลับพักผ่อนได้ดี

รวม

คณะพยาบาลศาสตร์
(n = 95)
(SD) ระดับ

คณะจิตวิทยา คณะกายภาพบ�ำบัด โดยรวม
(n = 15)
(n = 17)
(n = 127)
(SD) ระดับ
(SD) ระดับ
(SD) ระดับ

2.36(1.19) ปาน 2.93(1.09) ปาน 2.11(1.11) น้อย 2.40(1.18) ปาน
กลาง
กลาง
กลาง
4.11(.85)

มาก

3.07(.79) ปาน 3.71(1.21) มาก 3.93(.96) มาก
กลาง

4.44(.63)

มาก

3.67(.61) มาก 4.35(.78) มาก 4.34(.69) มาก

4.26(.86)

มาก

3.27(.70) ปาน 4.35(.93) มาก 4.16(.91) มาก
กลาง

3.63(.30) ปาน 3.35(.28) ปาน 3.93(.58) มาก 3.64(.38) ปาน
		
กลาง		
กลาง				 กลาง

3. อิทธิพลระหว่างบุคคลของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะจิตวิทยาและคณะกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.94 (SD = .47), 2.95 (SD = .39)
(SD = .50) อยู่ในระดับปานกลาง คณะพยาบาลศาสตร์ และ 3.14 (SD = .50) ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานอิทธิพลระหว่างบุคคลของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อิทธิพลระหว่างบุคคล

1.การไปทานอาหารกับเพื่อนท�ำให้
ฉันสามารถทานอาหารได้มากขึ้น
2.ท่านชอบรับประทานอาหารคน
เดียว
3.การได้ออกก�ำลังกายกับเพื่อนท�ำให้
ท่านรู้สึกอยากออกก�ำลังกายมากกว่า
การไปออกก�ำลังกายเพียงล�ำพัง
4. ท่านและกลุ่มเพื่อนมักชวนกันออก
ไปสถานบันเทิงมากกว่า 4 ครั้ง/เดือน
5. ท่านและเพื่อนพูดคุยเรื่องการดูแล
สุขภาพสม�่ำเสมอ
6. ท่านมักชวนเพื่อนไปพบแพทย์หาก
มีอาการเจ็บป่วย
7. ท่านมักขอความคิดเห็นจากเพื่อน
หากเจอปัญหาหรือมีความเครียด
8. ท่านสามารถท�ำกิจกรรมร่วมกับ
เพื่อนได้อย่างมีความสุข
9. ท่านและเพื่อนมักชวนกันไปทาน
อาหารFast food หรือปิ้งย่างอย่าง
น้อย 4 ครั้ง/เดือน
10.  ท่านและเพื่อนคิดว่าการตรวจ
สุขภาพประจ�ำปีเป็นเรื่องเสียเวลา

รวม

คณะพยาบาลศาสตร์
(n = 95)
(SD) ระดับ

คณะจิตวิทยา คณะกายภาพบ�ำบัด โดยรวม
(n = 15)
(n = 17)
(n = 127)
(SD) ระดับ
(SD) ระดับ
(SD) ระดับ

3.11(1.29) ปาน 3.20(1.01) ปาน 3.29(1.10) ปาน 3.14(1.23) ปาน
กลาง
กลาง
กลาง
2.67(1.14) ปาน 2.80(.77) ปาน 3.71(.98) ดีมาก 2.69(1.08) ปาน
กลาง
กลาง
กลาง
3.71(1.15) มาก 3.60(.63) ปาน 4.06(1.19) ดีมาก 3.74(1.11) มาก
กลาง
1.64(.99)

น้อย

2.00(1.25) น้อย 2.24(1.34) น้อย 1.76(1.09) น้อย

3.02(.91)

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

2.73(.88) ปาน
กลาง
2.87(.99) ปาน
กลาง
3.27(.79) ปาน
กลาง
3.73(.88) มาก

3.52(.90)
3.41(.90)
4.08(.88)

3.06(1.24) ปาน 2.99(.95) ปาน
กลาง
กลาง
3.76(1.03) มาก 3.47(.95) ปาน
กลาง
3.35(1.05) ปาน 3.39(.90) ปาน
กลาง
กลาง
4.18(.88) มาก 4.06(.88) มาก

3.15(1.24) ปาน
กลาง

2.73(.88) ปาน 2.88(1.40) ปาน 3.07(1.23) ปาน
กลาง
กลาง
กลาง

4.54(.83)

3.93(1.03) มาก 4.29(.91) มาก 4.44(.88) มาก

มาก

2.94(.47) ปาน 2.95(.39) ปาน 3.14(.67) ปาน 2.97(.50) ปาน
		 กลาง		
กลาง		
กลาง		 กลาง

4. พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองแบบ
องค์รวมทั้ง 6 ด้านของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย
เซนต์ ห ลุ ย ส์ พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลางโดยมี ค ่ า
เฉลี่ยเท่ากับ 2.74 (SD =.29) คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยาและคณะกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง

โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.74 (SD = .029), 2.78 (SD = .31)
และ 2.72 (SD = .26) ตามล�ำดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (SD = .47) อยู่ในระดับมาก
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เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะคณะพบว่ า คะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดของคณะพยาบาลศาสตร์เท่ากับ 3.29
(SD = .47) อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คล ข้ อ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด เท่ า กั บ 2.47
(SD = .31) อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดการ
ความเครียด คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดของคณะจิตวิทยา
เท่ า กั บ 3.20 ( SD = .46) อยู ่ ใ นระดั บ มาก คื อ

ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ข้ อ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย
ต�่ ำ สุ ด เท่ า กั บ 2.58 ( SD = .38) ระดั บ ปานกลาง
คือ ด้านโภชนาการ คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดของคณะ
กายภาพบ�ำบัดเท่ากับ 3.30 (SD = .48) อยูใ่ นระดับมาก
คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด
เท่ากับ 2.36 (SD = .41) ระดับปานกลาง คือ ด้านการ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ (ดังตารางที่ 3)   

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมทั้ง 6 ด้านของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม

คณะพยาบาลศาสตร์
(n = 95)
(SD) ระดับ

1. ด้านโภชนาการ

2.63 .31

2. ด้านการออกก�ำลังกาย

2.60 .48

3. ด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2.61 .47
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3.29 .47
5. ด้านการจัดการความเครียด 2.47 .31
6. ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ
รวม

2.85 .44
			

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

(SD) ระดับ

2.58 .38
2.77 .54
2.60 .48
3.20 .46
2.76 .36
2.78 .48

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

โดยรวม
(n = 127)

(SD) ระดับ

(SD) ระดับ

2.64 .42 ปาน
กลาง
2.45 .63 ปาน
กลาง
2.36 .41 ปาน
กลาง
3.30 .48 มาก
2.69 .35 ปาน
กลาง
2.88 .30 ปาน
กลาง

2.63 .33 ปาน
กลาง
2.80 .78 ปาน
กลาง
2.60 .51 ปาน
กลาง
3.28 .47 มาก
2.53 .34 ปาน
กลาง
2.85 .42 ปาน
กลาง

2.74 .29 ปาน 2.78 .31 ปาน 2.72 .26 ปาน 2.74 .29 ปาน		
			 กลาง			 กลาง			 กลาง			 กลาง

5. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คะแนนเฉลีย่
สะสม ศาสนา และเงินที่ได้ส�ำหรับใช้จ่ายรายเดือน ไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
แบบองค์รวม ส่วนปัจจัยคัดสรร ได้แก่ สถานที่พักอาศัย
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบ
องค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 (χ2= 68.524)

40

คณะจิตวิทยา คณะกายภาพบ�ำบัด
(n = 15)
(n = 17)

ส่วนเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ อิทธิพลระหว่างบุคคล
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
แบบองค์รวมโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย
เซนต์ ห ลุ ย ส์ ทางบวกระดั บ ต�่ ำ และปานกลางอย่ า ง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .270 และ .469
ตามล�ำดับ) (ดังตารางที่4)
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลระหว่างบุคคล เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพกับพฤติกรรม การดูแลสุขภาพ
ตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (n=127)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ด้านโภชนาการ
ด้านการออกก�ำลังกาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านการจัดการความเครียด
ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ
รวม

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ

อิทธิพลและสัมพันธภาพกับกลุม่ เพือ่ น

.122
.060
.162
.363**
.212*
.185*

.396**
.249**
.324**
.394**
.283**
.287**

.270**

.469**

*p<.05, **p<.01

การอภิปรายผล

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม
ทั้ง 6 ด้านของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไม่แตกต่างกันอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
2.74 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยาและคณะ
กายภาพอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.74, 2.78 และ 2.72 ตามล�ำดับ โดยด้านที่มีคะแนน
สูงสุด คือพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ภายใน
หอพักของวิทยาลัยฯ จึงท�ำให้รู้จัก คุ้นเคยกันดีตั้งแต่
เรียนในปีที่ 1 จนถึงปีที่ 4 นอกจากนี้การที่นักศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 คณะศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ด้วยลักษณะทางวิชาชีพที่ได้รับการบ่มเพาะมาตั้งแต่
เริ่ ม เข้ า ศึ ก ษาเป็ น นั ก ศึ ก ษา ในสมรรถนะทางด้ า น
การสือ่ สาร และสัมพันธภาพทีต่ อ้ งมีการปฏิบตั งิ านร่วมกับ
บุคลากรอื่นๆในทีมสุขภาพ ที่ต้องติดต่อประสานงาน
ในการท�ำงานร่วมกัน และเมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้ว
ด้ ว ยลั ก ษณะของงานท� ำให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ทั้งเพื่อนวิชาชีพเดียวกัน
บนหอผู้ป่วยและทีมสุขภาพ รวมถึงการมีการสื่อสารที่ดี

กับผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมคิด สวนศรี
และคณะ (2560) ทีพ่ บว่าพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมอยู่ใน
ระดับปฏิบตั อิ ยูบ่ อ่ ยๆ สัปดาห์ละ 3-4 ครัง้   ด้านทีป่ ฏิบตั ิ
สม�่ำเสมอสัปดาห์ละ 5-7 ครั้ง คือ ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล  ด้านที่ปฏิบัติอยู่บ่อยๆ สัปดาห์ละ 3-4  
ครั้ ง คื อ ด้ า นการพั ฒ นาทางจิ ต วิ ญ ญาณ และด้ า น
ทีป่ ฏิบตั เิ ป็นบางครัง้ สัปดาห์ละ 1-2  ครัง้ คือ ด้านกิจกรรม
ทางกาย นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น นั ก ศึ ก ษาที่ มี อ ายุ ต ่ า งกั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงลักษณะ
ส่วนบุคคลอื่นๆ คือ คะแนนเฉลี่ยสะสม ศาสนาและเงิน
ทีไ่ ด้รบั เป็นค่าใช้จา่ ยรายเดือนทีไ่ ม่สมั พันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม จึงไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสมคิด สวนศรี และคณะ (2560)  ทพี่ บว่า
การมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน (ไม่รวมค่าที่พัก) ต่างกัน
มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 นอกจากนีด้ า้ นทีม่ คี ะแนนต�ำ่ สุดคือ
พฤติ ก รรมด้ า นการจั ด การความเครี ย ด ซึ่ ง อาจจะ
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เกี่ยวเนื่องจากการที่กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับการศึกษา
ชั้ น ปี ที่ 4 ซึ่ ง เป็ น ปี สุ ด ท้ า ย ทุ ก คนอยู ่ ใ นช่ ว งที่ ต ้ อ ง
ฝึกปฏิบตั งิ านในสถานทีต่ า่ งๆ ต้องศึกษาค้นคว้าหาค�ำตอบ
ด้ ว ยตนเอง มี ค วามเครี ย ดและความกดดั น ในช่ ว งปี
สุดท้ายทีใ่ กล้สำ� เร็จการศึกษา และต้องเตรียมความพร้อม
ในการสอบใบประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเอง
ซึ่งอาจส่งผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม
ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนจึงท�ำให้มีความเครียดสะสม และ
อาจมีพฤติกรรมจัดการกับความเครียดทีไ่ ม่เหมาะสม ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของอัฎฮียะห์ อัฮมัดมูซา (2561)
ทีพ่ บว่าสิง่ ทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษาเครียดมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก
คือ กลัวไม่ได้สอบรวบยอด ( =3.4) กลัวไม่จบตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด ( =3.3) และจ�ำนวนภาระงานมาก (
=3.2) รวมถึงการศึกษาของสายสวาท เผ่าพงษ์ และคณะ
(2011) เกีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยบรมราชชนนี นครราชสีมา พบว่านักศึกษาส่วนมาก
มีการบริโภคอาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมรับประทาน เนือ่ งจาก
สะดวก รวดเร็ว และพบว่านักศึกษาออกก�ำลังกาย
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 45.83 ซึ่งปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคในการออกก�ำลังกายของนักศึกษา ได้แก่
ภาระด้ า นการเรี ย น และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ห นั ก
ขาดความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จากความ
เหนื่อยล้า อ่อนเพลียจากการเรียน และการสอบ
เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ อิทธิพลระหว่าง
บุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับน้อยและปานกลาง
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมโดยรวม
ของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .270 และ .469 ตามล�ำดับ)
ส่วนสถานที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 (χ2= 68.524) สอดคล้องกับ
ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยในคูเวต ทีพ่ บว่า
นักศึกษาพยาบาลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี จะช่วยให้
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การพักผ่อนดีขึ้น ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
จะเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการเรี ย นและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
(Fatimah & Victoria, 2017) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าเจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการจัดการความเครียด
และด้ า นความส� ำ เร็ จ ในชี วิ ต ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
มี เ จตคติ ต ่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
( = 3.64, SD = .38) โดยข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงในระดับมาก
คื อ สุ ข ภาพเป็ น เรื่ อ งที่ ต ้ อ งใส่ ใ จและให้ ค วามส� ำ คั ญ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปราณี อ่อนศร (2559)
ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก พบว่าทัศนคติ
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี เมือ่ มีความรู้
และทัศนคติที่ดีแล้วย่อมน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง
แสดงว่ า การที่ บุ ค คลมี เ จตคติ ต ่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ
ที่แตกต่างกันย่อมทําให้มีการแสดงออกในการปฏิบัติ
เกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพตนเองแตกต่างกันด้วย  และ
การศึกษาของฮาเดย์ (Hadaye, Pathak & Lavangare,
2019) ได้ศึกษาภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล
ระดับอุดมศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รบั ประทาน
อาหารเช้า หรือรับประทานอาหารเพียงมือ้ เดียวในบางวัน
และปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การรั บ ประทานอาหารของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล คื อ อิ ท ธิ พ ลจากกลุ ่ ม เพื่ อ นใน
การรับประทานอาหารทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ ในขณะทีน่ กั ศึกษา
เพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถปรับตัวกับกลุ่มเพื่อนได้

ข้อเสนอแนะการวิจัย

จากผลการศึ ก ษาพบว่ า เจตคติ ต ่ อ การดู แ ล
สุ ข ภาพ อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมโดยรวม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ดังนั้น
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ในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบ วรรณวิ ม ล เมฆวิ ม ล. (2554). ภาวะสุ ข ภาพและ
องค์รวมของนักศึกษา ควรพิจารณาการจัดกิจกรรม
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลากร
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด เจตคติ ที่ ดี ต ่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ และใช้
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา. สืบค้นจาก
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างบุคคล นอกจากนีค้ วรมีการศึกษา
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir
ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
/523.
ตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และเพื่อ
สมคิด สวนศรี, ปราจิต ทิพย์โอสถ และพนิดา ตันสิน.
เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
(2560). พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา
แบบองค์รวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี .
วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี, 1(2), 1-33.
กิตติกรรมประกาศ
ั น์, ภัทร ยันตรกร และธัชกร พุกกะมาน.
คณะผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ นางสาวญาณั น ธร สราวุฒิ พงษ์พพิ ฒ
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