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บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนาแบบวเิคราะห์ความสมัพนัธ์	เพือ่ศกึษาลกัษณะส่วนบคุคลและปัจจัย
คัดสรรกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่	4	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	กลุ่มตัวอย่าง	
คือ	นักศึกษาชั้นปีที่	4	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะกายภาพบ�าบัด	และคณะจิตวิทยา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ภาคต้น 
ปีการศกึษา	2562	เลอืกกลุม่ตัวอย่างโดยวธิโีควต้าและสุม่อย่างง่าย	จ�านวน	127	คน	เครือ่งมอืวจิยัเป็นแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล	เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ	อิทธิพลระหว่างบุคคล	พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
แบบองค์รวม	มค่ีาดชันคีวามตรงได้เท่ากบั	0.77	และค่าความเทีย่งได้เท่ากบั	0.83	วเิคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าความถี่	
ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	สถติิไคสแควร์	และสมัประสทิธิข์องเพยีร์สนั	ผลการวจิยัพบว่า	นกัศกึษาชัน้
ปีที	่4	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะกายภาพบ�าบดัและคณะจติวทิยา	มคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง 
แบบองค์รวมโดยรวมทั้ง	 3	 คณะอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 2.74	 (SD	 =.29)	 คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะจิตวทิยา	และคณะกายภาพบ�าบดัมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	2.74,	2.78	และ	2.72	ตามล�าดบั	ปัจจัยคดัสรร	ได้แก่	เจตคติ
ต่อการดแูลสขุภาพ	อทิธพิลระหว่างบคุคลมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองแบบองค์รวม	ทางบวก 
ระดับน้อยและปานกลาง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(r	=	.270	และ	.469)	ตามล�าดับ	สถานที่พักอาศัย 
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .001	 (χ2=	 68.524)	 ส่วนลักษณะส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์ 
จากผลการศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เหน็ถึงความส�าคญัและความจ�าเป็นในการส่งเสรมิพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง
แบบองค์รวม	โดยการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและใช้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล

ค�ำส�ำคญั: 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�า
	 สขุภาพองค์รวม	คอื	สขุภาวะทีส่มบรูณ์ทัง้ทางกาย 

ทางจิต	 ทางสังคมและทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ	

(ประเวศ	 วะสี,	 2551)	 สุขภาพดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคน 

พึงปรารถนา	 	 บุคคลจึงพยายามหาวิธีที่จะดูแลสุขภาพ

เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเจ็บป่วย	 แต่การที่มนุษย์เราจะมี

สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นั้น	 ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม

สขุภาพของแต่ละบคุคล	 ซึง่ในปัจจุบนัปัญหาสาธารณสุข

ที่ส�าคัญของประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจาก

พฤตกิรรมสขุภาพของประชาชน	และปัญหาสิง่แวดล้อม

ซึ่งมีปัจจัยด้านสังคม	การเมือง	เศรษฐกิจ	การคมนาคม	

การพฒันาเทคโนโลยซีึง่ในปี	พ.ศ.2562	รฐับาลได้ประกาศ 

 

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560-	

2564)	 	 ให้เป็นปีเริ่มต้นการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ	

ภายใต้ยทุธศาสตร์รวมพลงัเสรมิสขุภาพ	ซึง่เป็นแนวทาง

การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน	 จากนโยบาย	

และเป้าหมายการสร้างสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข 

ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	 ให้คนไทยมีอายุยืนโดยเฉลี่ยตั้งแต่

แรกเกิดไม่น้อยกว่า	 80	 ปี	 และอายุโดยเฉลี่ยของการ 

มสีขุภาพทีด่ไีม่น้อยกว่า	2	ปีแต่ในการบรรลถุงึเป้าหมาย

ท่ีวางไว้ได้นั้นต้องอาศัยการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยของ

อายุตั้งแต่ปฐมวัย	 วัยเด็ก	 วัยเรียน	 วัยรุ่น	 วัยท�างาน	

และวัยสูงอายุอย่างมีระบบแบบแผน	 ให้สอดคล้องกับ
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พัฒนาการของร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 และสถานการณ์

ปัญหาต่างๆ	 ที่พบในแต่ละช่วงวัย	 เพื่อให้มีความพร้อม 

ทีจ่ะก้าวไปสูช่่วงวยัต่อไปได้อย่างมัน่คง	กลุม่วยัรุน่เป็นวยั 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์	 และสังคม	 เป็นช่วง 

เปลี่ยนผ่านระหว่างวัยเด็กกับวัยผู ้ใหญ่	 กรมอนามัย 

กรมควบคมุโรค	กรมการแพทย์	กรมสขุภาพจิต	และกระทรวง

ศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส�าคัญเป็นล�าดับแรก 

จึงได้ร่วมมือกันด�าเนินงานพัฒนารูปแบบการส่งเสริม 

สุขภาพตนเอง	 และการป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรม 

ความเส่ียงต ่างๆ	 จึงจ�าเป ็นต ้องมีการบูรณาการ 

ทั้งด้านนโยบาย	 กระบวนการด�าเนินงานและวิชาการ	

เพื่อให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกัน 

ปัญหา	 และได้รับการดแูลอย่างต่อเนือ่งและเป็นองค์รวม	

เพือ่ให้มคีวามพร้อมที่จะด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพไปสู่

ช่วงวัยผู้ใหญ่และวัยท�างานต่อไป	(จุมพล	รามล,	2559)

	 วทิยาลยัเซนต์หลยุส์เป็นสถาบนัการศึกษาเอกชน

ที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพ	เช่น	พยาบาล	นักกายภาพบ�าบัด	

นักจิตวิทยา	 เพ่ือให้บริการกับประชาชน	 นักศึกษา 

ทั้ง	 3	 คณะจึงควรปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน 

การดูแลสุขภาพ	ถ้าเป็นผู้ที่มีร่างกาย	และจิตใจแข็งแรง

สมบูรณ์	 มีสุขภาพดี	 ย่อมมีพลังที่จะทุ่มเทกับการเรียน

ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ	 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ประชาชนทั่วไป	 ดังงานวิจัยของมาลีวัล	 เลิศสาครศิริ	

และชะบา	ค�าปัญโญ	(2560)	 เกี่ยวกับ	ปัจจัยที่สัมพันธ์

กบัพฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพของนกัศกึษาพยาบาล	

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ

สุขภาพ	พบว่า	ลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกับชั้นปี		เงินที่ 

ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน	 และสถานท่ีพักอาศัย 

มีความสัมพันธ ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านโภชนาการ	และการศึกษาของสราวุฒิ	พงษ์พิพัฒน์	

และคณะ	 (2560)	 เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของ 

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัย	 เชียงใหม่	 พบว่า	 นักศึกษา 

มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ม่เหมาะสม

ได้แก่	 การรับประทานอาหารไม่ครบ	 3	 มื้อ	 ส่วนใหญ ่

ไม่รบัประทานอาหารมือ้เช้า	การเตมิน�า้ตาลและน�า้ปลา

เพือ่เพิม่รสชาตอิาหารมากเกนิไป	การรบัประทานอาหาร

ท่ีมไีขมนัสงู	น�า้อดัลม	อาหารจานด่วนและขนมกรบุกรอบ 

/ขบเคี้ยว	ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาว	ในส่วน

ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ประจ�าปีการศึกษา	

2562	ทัง้นกัศกึษาพยาบาล	กายภาพบ�าบดั	และจติวทิยา	

จ�านวนไม่น้อยที่ทุ ่มเทพลัง	 และเวลาให้กับการเรียน 

รวมท้ังกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีวิทยาลัยจัดขึ้น	 จนบางครั้ง 

มพีฤตกิรรมท่ีเส่ียงต่อความสมดลุทางสขุภาพ	โดยเฉพาะ

นักศึกษาชั้นปีที่	4	ทั้ง	3	คณะที่มีความเครียดและความ

กดดันในช่วงปีสุดท้ายท่ีใกล้ส�าเร็จการศึกษา	 และต้อง 

เตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพีในสาขาวชิาของตนเอง	ซึง่อาจส่งผลต่อ 

การดูแลสุขภาพตนเองท้ังในด้านโภชนาการ	 ด้านการ 

ออกก�าลงักาย	ด้านการจดัการความเครยีด	ด้านสมัพนัธภาพ

ระหว่างบุคคล	 ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ	

ด้านความต้องการความส�าเร็จในชีวิต	 ดังท่ีกล่าวแล้ว

นักศึกษาช้ันปีท่ี	 4	 ท้ัง	 3	 คณะมีลักษณะที่คล้ายคลึง

กันในการตระหนักด้านสุขภาพ	 เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเอง	 ดังนั้น	 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 

ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล	

ปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

แบบองค์รวมของนกัศกึษาช้ันปีที	่4	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	

เพื่อน�าข ้อมูลและผลที่ได ้จากการศึกษาครั้งนี้ เป ็น

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อภาวะ

สุขภาพของนักศึกษาช้ันปีท่ี	 4	 รวมถึงช้ันปีท่ี	 1-3 

ที่จะก้าวมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่	4	ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษา
	 1.	พฤตกิรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบองค์รวม	

ของนักศึกษาชั้นปีที่	4	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

	 2.	 ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลได้แก่	
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เพศ	คะแนนเฉลีย่สะสม	ศาสนา	และค่าใช้จ่ายรายเดอืน	
ปัจจัยคัดสรรได้แก่	สถานที่พักอาศัย	เจตคติต่อการดูแล
สุขภาพ	 และอิทธิพลระหว่างบุคคลกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่	 4	
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

สมมุติฐานของการวิจัย
	 ลกัษณะส่วนบคุคล	ได้แก่	เพศ	คะแนนเฉลีย่สะสม 
ศาสนา	ค่าใช้จ่ายรายเดือน	และปัจจยัคดัสรร	ได้แก่	สถานที่ 
พักอาศัย	 อิทธิพลระหว่างบุคคล	 เจตคติต่อการดูแล
สุขภาพ	 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมของนกัศกึษาชัน้ปีที	่4	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	โดยแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร์	 และคณะ	 (Pender et al., 2011)	กล่าวว่า	
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพน้ันมีเป้าหมายส�าคัญ
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีโดยส่วนรวมหรือมุ่งให้
บุคคล	ครอบครัว	และชุมชนมีสุขภาพที่ดี	การปฏิบัติตน 
ให้มสีขุภาพอนามัยแขง็แรงสมบรูณ์อยูเ่สมอทัง้ทางร่างกาย
และจติใจเพือ่ป้องกันการเกิดโรค	การจัดการกบัอปุสรรค
เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพของแต่ละ
บุคคล	 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

แบบองค ์รวม	 ซึ่ งประกอบไปด ้วย	 6	 ด ้าน	 คือ 
1)	 ด้านความรับผิดชอบต่อร่างกาย	 2)	 ด้านกิจกรรม 
ทางด้านร่างกาย	3)	ด้านโภชนาการ	4)	ด้านการปฏิบัติ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 5)	 ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ	
และ	 6)	 ด ้านการจัดการกับความเครียด	 ซ่ึงจาก 
ผลการศึกษาของจุมพล	รามล	(2559)	พบว่า	นักศึกษา 
ชั้นปีที่หนึ่ง	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต 
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค ์รวม 
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี	โดยเพศที่แตกต่างกัน	คือ	เพศชาย 
และเพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
แบบองค์รวมแตกต่างกัน	 และการศึกษาของสราวุฒิ 
พงษ์พิพัฒน์	 และคณะ	 (2560)	 พบว่า	 นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และเคร่ือง	 ดื่มที่ไม่เหมาะสม	 ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ
ได้ในระยะยาว	 นักศึกษาส่วนใหญ่มีการออกก�าลังกาย
อย่างสม�า่เสมอ	 ในการวจัิยนีค้ณะผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา
ลกัษณะส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	คะแนนเฉลีย่สะสม	ศาสนา	
เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน	 และปัจจัยภายนอก	
คอื	สถานทีพ่กัอาศยั	เจตคตต่ิอการดูแลสขุภาพ	อทิธิพล
ระหว่างบคุคล	มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ
แบบองค์รวมของนกัศกึษาช้ันปีที	่4	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	
ท้ังนี้	 แสดงความสัมพันธ์กับตัวแปรต่างๆตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย	(ดังภาพที่	1)

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

ลักษณะส่วนบุคคล
-	เพศ
-	คะแนนเฉลี่ยสะสม
-	ศาสนา
-	ค่าใช้จ่ายรายเดือน

ปัจจัยคัดสรร
-	สถานที่พักอาศัย
-	เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ
-	อิทธิพลระหว่างบุคคล

พฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบองค์รวม
-	ด้านโภชนาการ
-	ด้านการออกก�าลังกาย
-	ด้านการจัดการความเครียด
-	ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
-	ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
-	ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ
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วิธีด�าเนินงานวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนาชนิด

หาความสัมพันธ์	โดยด�าเนินการวิจัยดังนี้

1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง	 ประชากรที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งน้ี	 คือ	 นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 ปีการศึกษา	 2562	

วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	จ�านวน	185	คน	เป็นคณะพยาบาล

ศาสตร์จ�านวน	 139	 คน	 คณะกายภาพบ�าบัดจ�านวน	

25	 คน	 และคณะจิตวิทยาจ�านวน	 21	 คน	 ระยะเวลา 

ในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	

2562	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาชั้นปีที่	4	ปีการศึกษา	

2562	 ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ 

(Yamane,	 1973)	 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 127	 คน 

คณะพยาบาลศาสตร์	95	คน	คณะกายภาพบ�าบดั	17	คน 

และคณะจิตวิทยา	 15	 คน	 เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธ ี

คดิสดัส่วนและสุม่อย่างง่าย	เกณฑ์การคดัเข้า	คอื	นกัศกึษา

ชั้นปีที่	 4	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ที่ลงทะเบียนเรียนใน 

ปีการศกึษา	2562	ยนิดเีข้าร่วมโครงการวจิยั	และเกณฑ์

การคัดออก	 คือ	 กลุ่มตัวอย่างที่เจ็บป่วย	 ลาออก	 และ 

ไม่สามารถตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาที่ก�าหนดได้		

2.การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง	 คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูล

จากกลุ ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปี ท่ี	 4	 ปีการศึกษา	

2562	 คณะกายภาพบ�าบัด	 คณะจิตวิทยา	 และคณะ

พยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ที่ได้จากการ 

สุม่อย่างง่าย	โดยเซน็ใบยนิยอมในแบบฟอร์มการยนิยอม

เข้าร่วมวิจัย	 (Consent form)	 และได้รับการพิจารณา

ด้านจริยธรรมโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในมนษุย์	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	เลขทีร่บัรอง	E.033/2562	

ณ	วันที่	22	ตุลาคม	2562

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	เป็นแบบสอบถามมี	4	ส่วน	

ดังนี้

 ส่วนที่ 1	 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล	 9	 ข้อ	

ประกอบด้วยเพศ	คณะวชิา		คะแนนเฉลีย่สะสม	ศาสนา	

แหล่งที่พักอาศัย	 จ�านวนสมาชิกในห้องพัก	 แหล่งท่ี 

มอบเงินให้	 จ�านวนเงินท่ีได้รับส�าหรับใช้จ่ายรายเดือน

และเงินที่ใช้จ่ายรายเดือน

 ส่วนที ่2	แบบประเมนิเจตคตต่ิอการดแูลสขุภาพ	

คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามเจตคติต่อการ

ดแูลสขุภาพของมาลวีลั	เลศิสาครศริ	ิและชะบา	ค�าปัญโญ	

(2560)	มีทั้งหมด	15	ข้อ	

     ส่วนที่ 3	 แบบประเมินอิทธิพลระหว่างบุคคล 

ซึง่คณะผูว้จิยัได้จดัท�าขึน้ประกอบด้วยค�าถามทัง้หมด	10	ข้อ

ส่วนท่ี	 2	 และ3	 ลักษณะค�าถามเชิงบวกและเชิงลบ 

เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 คือ	 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	และไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง	 การแปลผลส่วนท่ี	 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	หมายถงึ	ระดบัน้อย

 ส่วนที ่4	แบบประเมนิพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ

แบบองค์รวม	 คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถาม

การประเมนิพฤติกรรมการสร้างเสรมิสขุภาพของวรรณวมิล 

เมฆวิมล	(2554)	มีทั้งหมด	35	ข้อ	แบ่งเป็น	6	ด้าน	

ดังนี้	 1)	 ด้านโภชนาการ	 2)	 ด้านการออกก�าลังกาย 

3)	ด้านความรบัผดิชอบต่อสขุภาพ	4)	ด้านความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล	 5)	 ด้านการจัดการความเครียด	 และ 

6)	 ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ	 เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	4	ระดับ	คือ	ปฏิบัติเป็นประจ�าจนถึงไม่เคย

ปฏิบัติเลย	 การแปลผลโดยคะแนนเฉลี่ยที่ได้แบ่งเป็น 

3		ระดบั	ดงันี	้	คะแนนเฉลีย่		3.02-4.00	หมายถึง	ระดบั

ดมีาก	คะแนนเฉลีย่	2.01-3.01	หมายถึง	ระดบัปานกลาง	

คะแนนเฉลี่ย	1.00-2.00	หมายถึง	ระดับน้อย

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

คณะผูว้จิยัน�าแบบสอบถามทีส่ร้างข้ึนไปให้ผูท้รงคณุวุฒิ 
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ซึง่เป็นอาจารย์ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์	 คณะกายภาพ 

บ�าบัด	 และคณะจิตวิทยา	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 ตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาใน

แต่ละค�าถาม	 โดยถือเกณฑ์ตามความคิดเห็นสอดคล้อง

ของผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้ค่า	IOC	(Index	of	Item-Objective	

Congruence)	ได้เท่ากับ	0.77

 2. การหาความเที่ยง (Reliability)	คณะผู้วิจัย

น�าแบบสอบถามทุกชุดที่ผ่านการตรวจสอบความตรง 

ตามเน้ือหาและแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษา 

ชั้นปีที่	4	ของคณะพยาบาลศาสตร์	คณะกายภาพบ�าบัด	

และคณะจิตวิทยา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	จ�านวน	30	คน 

ที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างและน�ามาหาความเที่ยงด้วยวิธี

สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค	(Cronbach’s Alpha 

Coefficient)	 ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ	 0.83 

ในแต่ละส่วนได้ค่าดงันี	้1)	แบบประเมนิเจตคตต่ิอการดแูล 

สุขภาพเท่ากับ	 0.73	 2)	 แบบประเมินอิทธิพลและ

สัมพันธภาพกับเพ่ือนเท่ากบั	0.75	และ		3)	แบบประเมนิ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเท่ากับ	0.835

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล	คณะผูว้จัิยด�าเนนิการ 

โดยท� าหนั ง สือขอความร ่ วมมื อถึ งคณบดีคณะ 

พยาบาลศาสตร์	กายภาพบ�าบัด	และจิตวิทยา	วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล	 ชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่าง	 เก็บข้อมูล

ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	 2562	 แล้ว	 คณะผู้วิจัย

ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม	 ซึ่งไม่มี

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์	 จึงสามารถน�าแบบสอบถาม

ทุกฉบับมาวิเคราะห์ข้อมูลได้

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล	 	 โดยใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบไคสแควร์และ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	

ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ลักษณะส่วนบุคคล	 กลุ่มตัวอย่างโดยรวม	

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	123	คน	คิดเป็นร้อยละ	

96.9	7	มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ	2.75-3.24	จ�านวน	

65	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 51.2	 และนับถือศาสนาพุทธ	

จ�านวน	95	คน	คิดเป็นร้อยละ	74.8	อาศัยอยู่ในหอพัก

นกัศกึษาภายในวทิยาลยัเซนต์หลยุส์จ�านวนเท่ากบัอาศยั

อยู่ห้องเช่า/คอนโด/อพาร์ตเม้นต์	 คือ	 47	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	37	โดยอาศัยอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่	4	คน	จ�านวน	

49	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 38.6	 ส่วนใหญ่ได้รับเงินจาก 

พ่อแม่/ผู้ปกครอง+ทุนการศึกษาจ�านวน	62คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 48.8	 ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่รวมค่าท่ีพัก 

อาศยัจ�านวน	5,001-6,000	บาท	จ�านวน	41	คน	คดิเป็น

ร้อยละ	32.3	และใช้เงนิรายเดอืนหมดพอด	ีจ�านวน	67	คน 

คิดเป็นร้อยละ	52.8		

	 2.	เจตคตต่ิอการดแูลสขุภาพของนกัศกึษาช้ันปีท่ี	4	

วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	พบว่าค่าเฉลีย่เท่ากบั	3.64	(SD=	.38) 

อยู่ในระดับปานกลาง	 คณะกายภาพอยู่ในระดับมาก	 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั	3.93	(SD	=	.58)	ส่วนคณะพยาบาลและ

คณะจติวทิยาอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉลีย่เท่ากบั	3.63	

(SD	=	.30)	และ	3.35	(SD	=	.28)	ตามล�าดบั	(ดงัตารางท่ี	1) 
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ตารางที่ 1		 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการดูแลสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่	 4	 วิทยาลัย 

	 เซนต์หลุยส์

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ

1.สุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและให้

ความส�าคัญ

2.การมีสุขภาพดี	คือ	การมีร่างกาย

และจิตใจที่แข็งแรงไม่มีความเครียด

สะสม

3.การตรวจสุขภาพประจ�าปีเหมาะ

ส�าหรับบุคคลทุกช่วงวัย

4.การออกก�าลังกายเป็นประจ�าจะช่วย 

ให้ร่างกายแขง็แรงปราศจากโรคภยัต่างๆ

5.การออกก�าลังกายควรใช้เวลาอย่าง

น้อย	20-30	นาที/ครั้ง	และ	3	ครั้ง/

สัปดาห์

6.ถ้าไม่มีเวลาออกก�าลังกายอย่าง

สม�่าเสมอก็สามารถใช้การออกก�าลัง

กายคราวละนานๆแทนได้

7.การรับประทานอาหารราคาแพงจะ

ได้รับคุณค่าทางอาหารมากกว่าอาหาร

ราคาถูก

8.การรับประทานผักและผลไม้เป็น

ประจ�า	ท�าให้การขับถ่ายดี

9.การรับประทานอาหารแต่ละมื้อควร

นึกถึงคุณค่าทางอาหารมากกว่าความ

อร่อย

10.ควรนอนพักทันทีหลังรับประทาน

อาหาร	เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงกระเพาะ

อาหารมากขึ้น

11.การฝึกปฏิบัติงานเป็นการออก

ก�าลังกายแล้วไม่จ�าเป็นต้องออกก�าลัง

กายเพิ่ม

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

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

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

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

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

3.34(1.16)	 ปาน	 3.13(.83)	 ปาน	 2.52(1.23)	 ปาน	 3.21(1.16)	 ปาน

	 	 กลาง	 	 กลาง	 	 กลาง	 	 กลาง

4.36(.81)	 มาก	 3.40(1.12)	 ปาน	 3.64(1.69)	 ปาน	 4.16(1.06)	 มาก

	 	 	 	 กลาง	 	 กลาง	

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

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

	 	 	 	 กลาง	

4.81(.57)	 มาก	 3.60(1.50)	 ปาน	 3.35(1.72)	 ปาน	 4.47(1.10)	 มาก

	 	 	 	 กลาง	 	 กลาง	

4.40(.89)	 มาก	 3.60(.98)	 ปาน	 3.47(1.66)	 ปาน	 4.18(1.09)	 มาก

	 	 	 	 กลาง	 	 กลาง	

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะจิตวิทยา	 คณะกายภาพบ�าบัด		 โดยรวม

 (n	=	95)	 (n	=	15)	 (n = 17)  (n	=	127)

 (SD) ระดับ	  (SD) ระดับ  (SD)	 ระดับ	  (SD) ระดับ
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เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ

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

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะจิตวิทยา	 คณะกายภาพบ�าบัด		 โดยรวม

 (n	=	95)	 (n	=	15)	 (n = 17)  (n	=	127)

 (SD) ระดับ	  (SD) ระดับ  (SD)	 ระดับ	  (SD) ระดับ

12.การฝึกปฏิบัติงานเป็นสาเหตุหนึ่ง

ที่ท�าให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนไม่

เพียงพอ

13.	การสวดมนต์หรือนั่งสมาธิจะ

ช่วยให้ท่านจิตใจสงบและคลาย

ความเครียดได้

14.	ขณะออกก�าลังกาย	ร่างกายจะ

มีการหลั่งสารเอนโดรฟินท�าให้รู้สึก

สดชื่นและมีความสุข

15.	การดื่มนมอุ่นๆ	ก่อนนอนจะช่วย

ท�าให้นอนหลับพักผ่อนได้ดี

 รวม

	 3.	อทิธพิลระหว่างบคุคลของนกัศกึษาชัน้ปีที	่4 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 2.97 

(SD =	.50)	อยู่ในระดับปานกลาง	คณะพยาบาลศาสตร์	

คณะจิตวิทยาและคณะกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง	

โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	2.94	(SD =	.47),	2.95	(SD	=	.39)	

และ	3.14	(SD	=	.50)	ตามล�าดับ	(ดังตารางที่	2)
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ตารางที่ 2	 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานอทิธพิลระหว่างบคุคลของนกัศกึษาชัน้ปีที	่4	วทิยาลัยเซนต์หลยุส์

	 4.	 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบ 

องค์รวมทั้ง	 6	 ด้านของนักศึกษาชั้นปีที่	 4	 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์	 พบว่าอยู ่ในระดับปานกลางโดยมีค ่า

เฉลี่ยเท่ากับ	 2.74	 (SD	 =.29)	 คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะจิตวิทยาและคณะกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง	

โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	2.74	(SD =	.029),	2.78	(SD	=	.31) 

และ	2.72	(SD	=	.26)	ตามล�าดับ	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด	 คือพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.29	(SD	=	.47)	อยู่ในระดับมาก

อิทธิพลระหว่างบุคคล

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)	 ดมีาก	 2.69(1.08)	 ปาน

	 	 กลาง	 	 กลาง	 	 	 	 กลาง

3.71(1.15)	 มาก	 3.60(.63)	 ปาน	 4.06(1.19)	 ดมีาก	 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	 2.73(.88)	 ปาน	 3.06(1.24)	 ปาน	 2.99(.95)	 ปาน

	 	 กลาง	 	 กลาง	 	 กลาง	 	 กลาง

3.52(.90)	 ปาน	 2.87(.99)	 ปาน	 3.76(1.03)	 มาก	 3.47(.95)	 ปาน

	 	 กลาง	 	 กลาง	 	 	 	 กลาง

3.41(.90)	 ปาน	 3.27(.79)	 ปาน	 3.35(1.05)	 ปาน	 3.39(.90)	 ปาน

	 	 กลาง	 	 กลาง	 	 กลาง	 	 กลาง

4.08(.88)	 มาก	 3.73(.88)	 มาก	 4.18(.88)	 มาก	 4.06(.88)	 มาก

3.15(1.24)	 ปาน	 2.73(.88)	 ปาน	 2.88(1.40)	 ปาน	 3.07(1.23)	 ปาน

	 	 กลาง	 	 กลาง	 	 กลาง	 	 กลาง

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

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

  กลาง  กลาง  กลาง  กลาง

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะจิตวิทยา	 คณะกายภาพบ�าบัด		 โดยรวม

 (n	=	95)	 (n	=	15)	 (n = 17)  (n	=	127)

 (SD) ระดับ	  (SD) ระดับ  (SD)	 ระดับ	  (SD) ระดับ

1.การไปทานอาหารกับเพื่อนท�าให้

ฉันสามารถทานอาหารได้มากขึ้น

2.ท่านชอบรับประทานอาหารคน

เดียว

3.การได้ออกก�าลังกายกับเพื่อนท�าให้

ท่านรู้สึกอยากออกก�าลังกายมากกว่า

การไปออกก�าลังกายเพียงล�าพัง

4.	ท่านและกลุ่มเพื่อนมักชวนกันออก

ไปสถานบันเทิงมากกว่า	4	ครั้ง/เดือน

5.	ท่านและเพื่อนพูดคุยเรื่องการดูแล

สุขภาพสม�่าเสมอ

6.	ท่านมักชวนเพื่อนไปพบแพทย์หาก

มีอาการเจ็บป่วย

7.	ท่านมักขอความคิดเห็นจากเพื่อน

หากเจอปัญหาหรือมีความเครียด

8.	ท่านสามารถท�ากิจกรรมร่วมกับ

เพื่อนได้อย่างมีความสุข

9.	ท่านและเพื่อนมักชวนกันไปทาน

อาหารFast	food	หรือปิ้งย่างอย่าง

น้อย	4	ครั้ง/เดือน

10.		ท่านและเพื่อนคิดว่าการตรวจ

สุขภาพประจ�าปีเป็นเรื่องเสียเวลา
   

     รวม
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	 เมื่อพิจารณาแต ่ละคณะพบว ่า	 คะแนน

เฉลี่ยมากที่สุดของคณะพยาบาลศาสตร์เท่ากับ	 3.29 

(SD =	 .47)	 อยู่ในระดับมาก	 คือ	 ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล	 ข้อที่มีค ่าเฉลี่ยต�่าสุดเท่ากับ	 2.47 

(SD	=	.31)	อยู่ในระดับปานกลาง	คือ	ด้านการจัดการ

ความเครียด	 คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดของคณะจิตวิทยา 

เท ่ากับ	 3.20	 (SD	 =	 .46)	 อยู ่ในระดับมาก	 คือ 

ด้านความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล	 ข ้อท่ีมีค ่าเฉลี่ย 

ต�่าสุดเท ่ากับ	2.58	(SD	=	.38)	ระดับปานกลาง	

คือ	 ด้านโภชนาการ	 คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดของคณะ

กายภาพบ�าบัดเท่ากบั	3.30	(SD	=	.48)	อยูใ่นระดบัมาก 

คอื	 ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	 ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ 

เท่ากับ	2.36	(SD	=	.41)	ระดับปานกลาง	คือ	ด้านการ 

รับผิดชอบต่อสุขภาพ	(ดังตารางที่	3)			

	 5.	ลกัษณะส่วนบคุคล	ได้แก่	เพศ	คะแนนเฉลีย่

สะสม	ศาสนา	และเงินที่ได้ส�าหรับใช้จ่ายรายเดือน	ไม่มี 

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

แบบองค์รวม	ส่วนปัจจัยคัดสรร	ได้แก่	สถานที่พักอาศัย

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบ

องค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่	 4	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส	์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.001	(χ2=	68.524)	

ส่วนเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ	 อิทธิพลระหว่างบุคคล

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

แบบองค์รวมโดยรวมของนักศึกษาช้ันปีท่ี	 4	 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์	 ทางบวกระดับต�่าและปานกลางอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 (r	=	 .270	และ	 .469 

ตามล�าดับ)	(ดังตารางที่4)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมท้ัง	 6	 ด้านของ 

	 นักศึกษาชั้นปีที่	4	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม

2.63	 .31	 ปาน	 2.58	 .38	 ปาน	 2.64	 .42	 ปาน	 2.63	 .33	 ปาน
	 		 กลาง	 	 	 กลาง	 	 	 กลาง	 	 	 กลาง
2.60	 .48	 ปาน	 2.77	 .54	 ปาน	 2.45	 .63	 ปาน	 2.80	 .78	 ปาน	 	
	 		 กลาง	 	 	 กลาง	 	 	 กลาง	 	 	 กลาง
2.61	 .47	 ปาน	 2.60	 .48	 ปาน	 2.36	 .41	 ปาน	 2.60	 .51	 ปาน
	 		 กลาง	 	 	 กลาง	 	 	 กลาง	 	 	 กลาง
3.29	 .47	 มาก	 3.20	 .46	 มาก	 3.30	 .48	 มาก	 3.28	 .47	 มาก
2.47	 .31	 ปาน	 2.76	 .36	 ปาน	 2.69	 .35	 ปาน	 2.53	 .34	 ปาน
	 		 กลาง	 	 	 กลาง	 	 	 กลาง	 	 	 กลาง
2.85	 .44	 ปาน	 2.78	 .48	 ปาน	 2.88	 .30	 ปาน	 2.85	 .42	 ปาน	

   กลาง	 	 	 กลาง	 	 	 กลาง	 	 	 กลาง

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

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะจิตวิทยา	 คณะกายภาพบ�าบัด		 โดยรวม

 (n	=	95)	 (n	=	15)	 (n = 17)  (n	=	127)

 (SD) ระดับ	  (SD) ระดับ  (SD)	 ระดับ	  (SD) ระดับ

1.	ด้านโภชนาการ

2.	ด้านการออกก�าลังกาย

3.	ด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพ

4.	ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล
5.	ด้านการจัดการความเครียด

6.	ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ

 รวม
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 (SD) ระดับ	  (SD) ระดับ  (SD)	 ระดับ	  (SD) ระดับ

ตารางที่ 4	 ความสมัพนัธ์ระหว่างอทิธพิลระหว่างบคุคล	เจตคติต่อการดแูลสขุภาพกบัพฤตกิรรม	การดแูลสขุภาพ 

	 ตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่	4	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	(n=127)

 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ อทิธพิลและสมัพนัธภาพกบักลุม่เพือ่น

ด้านโภชนาการ	 	 .122	 .396**

ด้านการออกก�าลังกาย	 .060	 .249**

ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ	 .162	 .324**

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 .363**	 .394**

ด้านการจัดการความเครียด	 .212*	 .283**

ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ		 .185*	 .287**

 รวม .270** .469**

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

การอภิปรายผล 
	 พฤตกิรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบองค์รวม

ทั้ง	 6	 ด้านของนักศึกษาชั้นปีที่	 4	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

ไม่แตกต่างกนัอยูใ่นระดับปานกลาง	โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

2.74	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะจิตวิทยาและคณะ

กายภาพอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

2.74,	2.78	และ	2.72	ตามล�าดับ	 โดยด้านที่มีคะแนน

สูงสุด	 คือพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	

ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ภายใน

หอพักของวิทยาลัยฯ	 จึงท�าให้รู้จัก	 คุ้นเคยกันดีตั้งแต่

เรียนในปีที่	 1	 จนถึงปีที่	 4	 นอกจากนี้การที่นักศึกษา

กลุม่ตวัอย่างท้ัง	3	คณะศึกษาในด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

ด้วยลักษณะทางวิชาชีพที่ได้รับการบ่มเพาะมาตั้งแต่

เร่ิมเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา	 ในสมรรถนะทางด้าน 

การสือ่สาร	และสมัพนัธภาพทีต้่องมกีารปฏบิตังิานร่วมกับ 

บุคลากรอื่นๆในทีมสุขภาพ	 ที่ต้องติดต่อประสานงาน 

ในการท�างานร่วมกัน	 และเมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว	

ด้วยลักษณะของงานท�าให้นักศึกษาต้องมีการสร้าง 

สัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น	 ทั้งเพื่อนวิชาชีพเดียวกัน 

บนหอผู้ป่วยและทีมสุขภาพ	รวมถึงการมีการสื่อสารที่ดี

กับผู้ป่วย	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมคิด	สวนศรี	

และคณะ	(2560)	ทีพ่บว่าพฤตกิรรมสขุภาพของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปฏบิตัอิยูบ่่อยๆ	สปัดาห์ละ	3-4	ครัง้		ด้านทีป่ฏิบตัิ

สม�่าเสมอสัปดาห์ละ	 5-7	 ครั้ง	 คือ	 ด้านสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล	 	ด้านที่ปฏิบัติอยู่บ่อยๆ	สัปดาห์ละ	3-4		

ครั้ง	 คือ	 ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ	 และด้าน 

ทีป่ฏบิตัเิป็นบางครัง้สปัดาห์ละ	1-2		ครัง้	คอื	ด้านกจิกรรม 

ทางกาย	 นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพ 

โดยรวมไม่แตกต่างกันนักศึกษาที่มีอายุต ่างกันซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้	 รวมถึงลักษณะ 

ส่วนบุคคลอื่นๆ	คือ	คะแนนเฉลี่ยสะสม	ศาสนาและเงิน

ทีไ่ด้รบัเป็นค่าใช้จ่ายรายเดอืนทีไ่ม่สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม	จึงไม่สอดคล้องกับ 

ผลการศกึษาของสมคดิ	สวนศร	ีและคณะ	(2560)		ทีพ่บว่า 

การมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน	(ไม่รวมค่าที่พัก)	ต่างกัน

มพีฤตกิรรมสขุภาพโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	นอกจากนีด้้านทีม่คีะแนนต�า่สดุคอื 

พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด	 ซึ่งอาจจะ 
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เก่ียวเนื่องจากการที่กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับการศึกษา 

ชั้นปีที่	 4	 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย	 ทุกคนอยู ่ในช่วงท่ีต้อง 

ฝึกปฏบัิตงิานในสถานทีต่่างๆ	 ต้องศกึษาค้นคว้าหาค�าตอบ 

ด้วยตนเอง	 มีความเครียดและความกดดันในช่วงป ี

สดุท้ายทีใ่กล้ส�าเรจ็การศึกษา	และต้องเตรยีมความพร้อม 

ในการสอบใบประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเอง	

ซึ่งอาจส่งผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม 

ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนจึงท�าให้มีความเครียดสะสม	 และ

อาจมพีฤตกิรรมจดัการกบัความเครยีดทีไ่ม่เหมาะสม	ซึง่

สอดคล้องกับการศกึษาของอฎัฮยีะห์	อฮัมดัมซูา	(2561)	

ทีพ่บว่าส่ิงทีท่�าให้นกัศกึษาเครยีดมากทีส่ดุ	3	อนัดบัแรก

คอื	กลวัไม่ได้สอบรวบยอด	( =3.4)	กลวัไม่จบตามระยะ

เวลาที่ก�าหนด	 ( =3.3)	 และจ�านวนภาระงานมาก	 (

=3.2)	รวมถงึการศึกษาของสายสวาท	เผ่าพงษ์	และคณะ	

(2011)	เกีย่วกับพฤติกรรมสขุภาพของนักศึกษาพยาบาล 

วทิยาลยับรมราชชนน	ีนครราชสมีา	พบว่านกัศกึษาส่วนมาก 

มกีารบรโิภคอาหารปรงุส�าเรจ็พร้อมรบัประทาน	เนือ่งจาก

สะดวก	 รวดเร็ว	 และพบว่านักศึกษาออกก�าลังกาย

น้อยกว่า	 3	 ครั้งต่อสัปดาห์	 ร้อยละ	 45.83	 ซึ่งปัจจัยท่ี

เป็นอุปสรรคในการออกก�าลังกายของนักศึกษา	 ได้แก ่

ภาระด้านการเรียน	 และการฝึกปฏิบัติงานที่หนัก 

ขาดความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 จากความ

เหนื่อยล้า	อ่อนเพลียจากการเรียน	และการสอบ

	 เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ	 อิทธิพลระหว่าง

บุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับน้อยและปานกลาง

กบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองแบบองค์รวมโดยรวม 

ของนักศกึษาชัน้ปีท่ี	4	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	อย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ	.01	(r	=	.270	และ	.469	ตามล�าดับ)	

ส่วนสถานที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .001	 (χ2=	 68.524)	 สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมส่งเสริม 

สขุภาพของนกัศกึษาพยาบาล	วทิยาลยัในคเูวต	ทีพ่บว่า 

นักศึกษาพยาบาลที่อยู ่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี	 จะช่วยให้ 

การพักผ่อนดีขึ้น	 ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น 

จะเพิ่มศักยภาพในการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน 

(Fatimah	&	Victoria,	2017)		และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าเจตคตต่ิอการดแูลสขุภาพมคีวามสมัพนัธ์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 คือ	 ด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ด้านการจัดการความเครียด	

และด้านความส�าเร็จในชีวิต	 ซึ่งผลการวิจัย	 พบว่า	

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีท่ี	 4	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

มีเจตคติต ่อการดูแลสุขภาพอยู ่ในระดับปานกลาง 

( =	3.64,	SD	=	.38)	โดยข้อทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูในระดบัมาก 

คือสุขภาพเป็นเรื่องท่ีต้องใส่ใจและให้ความส�าคัญ 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของปราณี	 อ่อนศร	 (2559)

ได้ศึกษาความรู ้	 ทัศนคติและพฤติกรรมการส่งเสริม 

สุขภาพของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก	พบว่าทัศนคติ

และพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ด	ีเมือ่มคีวามรู ้

และทัศนคติที่ดีแล้วย่อมน�าไปสู ่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 

แสดงว ่าการท่ีบุคคลมีเจตคติต ่อการดูแลสุขภาพ 

ท่ีแตกต่างกันย่อมท�าให้มีการแสดงออกในการปฏิบัติ

เกีย่วกบัการส่งเสรมิสขุภาพตนเองแตกต่างกนัด้วย		และ

การศกึษาของฮาเดย์ (Hadaye, Pathak & Lavangare, 

2019) ได้ศึกษาภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล

ระดบัอดุมศกึษา	พบว่านกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่รบัประทาน 

อาหารเช้า	หรอืรบัประทานอาหารเพียงมือ้เดยีวในบางวนั 

และปัจจัยที่ส ่งผลต่อการรับประทานอาหารของ

นักศึกษาพยาบาล	 คือ	 อิทธิพลจากกลุ ่มเพื่อนใน 

การรบัประทานอาหารท่ีไม่มคีณุภาพ	ในขณะท่ีนกัศกึษา

เพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถปรับตัวกับกลุ่มเพื่อนได้

ข้อเสนอแนะการวิจัย
	 จากผลการศึกษาพบว่าเจตคติต่อการดูแล

สุขภาพ	 อิทธิพลระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมโดยรวม 

ของนักศึกษาช้ันปีท่ี	 4	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ดังนั้น
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ในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบ 

องค์รวมของนักศึกษา	 ควรพิจารณาการจัดกิจกรรม 

ที่ก ่อให้เกิดเจตคติที่ ดีต ่อการดูแลสุขภาพ	 และใช้

สัมพันธภาพท่ีดรีะหว่างบคุคล	นอกจากนีค้วรมกีารศกึษา 

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี	 และเพื่อ

เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

แบบองค์รวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
	 คณะผู ้วิ จัยขอขอบคุณนางสาวญาณันธร 

เดชดอนบม	และทมี	นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่3	วทิยาลยั

เซนต์หลุยส์	ที่ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
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