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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาปั จจัยที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2, 3, 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จานวน 184 คน ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น กาหนดสัดส่วน และสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือวิจัยเป็ นแบบสอบถามประกอบด้ วย
ข้ อมูลส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ที่ผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่าน หาค่าดัชนีความตรงได้ เท่ากับ .80 และค่ าความเที่ยงได้ เท่ากับ .87 และ .92 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ าความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิ จัย พบว่ า ลั กษณะส่ว นบุค คลเกี่ย วกับ ชั้ นปี เงิ นที่ไ ด้ รับ เป็ นค่ าใช้ จ่า ยรายเดือน และสถานที่พักอาศัย มีความสัมพั นธ์กับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้ านโภชนาการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และด้ านการออกกาลังกายอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ ี
ระดับ .01 เจตคติต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ได้ แก่ ด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้ านความสาเร็จในชีวิต และโดยรวมอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (r = .51, .47 และ .39 ตามลาดับ) จากผล
การศึกษาครั้งนี้ช้ ีให้ เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อให้ นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยการจัดกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดเจตคติท่ดี ีต่อการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมทางด้ านโภชนาการ และการออกกาลังกาย
คาสาคัญ: ปัจจัย เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาพยาบาล
Abstract
This study was a descriptive research. The purpose of this study was to examine the factors associated with health-promoting
behaviors. The samples were 184 of the second, third and fourth years of nursing students at Saint Louis College during practice
in the health care service in the second semester of the academic year 2015. The samples were selected by stratified, proportion
and simple random sampling. The research tool was a questionnaire including personal data, attitude towards health care, and the
health-promoting behaviors. The questionnaire was validated by three experts. Its content validity index (CVI) was .80 and its
reliability were .87 and .92, respectively. The data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, chisquare and pearson product moment correlation coefficient.
The results indicated that personal data about the level of study, the money for spend in a month, and place for living were
statistically significant relating to the health-promoting behaviors in nutrition at p<.05. While exercise was a statistically
significant at p<.01. The attitude towards health care was a statistically significant at the positive moderate relating to the healthpromoting behaviors in the interpersonal relation, self actualization, and overall at p<.01 (r = .51, .47 and .39, respectively).
This study suggests that it is vital and necessary to promote the health behaviors by provided activities for nursing students to
increase attitude towards health care, health-promoting behaviors particularly nutrition and exercise for the good health.
Keywords: factors, attitude towards health care, health-promoting behavior, nursing student
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บทนา
สุขภาพเป็ นภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณที่บุคคลรับรู้ได้ ว่าตนมี
ความสุข ปราศจากความเครียดหรือแรงกดดันใดๆ
สุขภาพจึงเป็ นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา แต่อย่างไรก็ตาม
ภาวะสุขภาพเป็ นกระบวนการพลวัตที่ไม่หยุดนิ่ง และมี
การเปลี่ยนแปลงอย่ างสลับซับซ้ อนอยู่ ตลอดเวลาอย่ าง
ต่อเนื่อง บุคคลจึงต้ องพยายามหาวิธีการที่จะปกป้ อง
สุขภาพ เพื่อไม่ให้ เกิดภาวะเจ็บป่ วย หรือถึงแม้ ว่าจะเกิด
ภาวะเจ็บป่ วยขึ้น บุคคลจะต้ องพยายามดูแลรักษาเพื่อให้
ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติให้ เร็วที่สดุ ถ้ าบุคคลสามารถ
ปฏิบัติมี พ ฤติกรรมการส่ ง เสริ ม สุข ภาพที่ดีไ ด้ ก็จ ะ
ก่อให้ เกิดสุขภาวะตลอดชีวิต ซึ่งการมีสุขภาวะที่ดีจะทา
ให้ บุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีผลผลิตในการทางานมาก
ขึ้น ลดการขาดงาน ลดการเจ็บป่ วย และลดค่าใช้ จ่ายใน
การรักษาพยาบาล การดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีจึง
เป็ นกลไกสาคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยทุก
คน ให้ มีสขุ ภาวะที่ดีข้ นึ ตามศักยภาพที่แต่ละบุคคลพึงมี
วิธีการสาคัญที่บุคคลใช้ ปกป้ องสุขภาพนั้น คือ การมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้ อง และสม่าเสมอ
(Khampalikit et al., 2008) การส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเองจึงเป็ นเรื่องของพฤติกรรมแต่ละบุคคล ในการที่จะ
ก่ อ ให้ เกิด ประโยชน์ แ ก่ ก ารด ารงชี วิ ต เพื่ อให้ ตนเองมี
สุขภาพ และการดารงชีวิต ที่ดี ซึ่ งแต่ ละบุค คลสามารถ
ส่งเสริมสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเอง รวมถึงการป้ องกันตนเองเจ็บป่ วย ทั้งนี้เพนเดอร์
และคณะ (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011)
กล่ า วว่ า พฤติกรรมการส่ งเสริม สุขภาพเป็ นกิจกรรมที่
บุ ค คลกระท าเพื่ อมุ่ ง ยกระดั บ ความเป็ นอยู่ ท่ี ดี โ ดย
ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่นักศึกษาควร
ปฏิบัติมี 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านโภชนาการ ควร
รั บ ประทานอาหารที่มีคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ ปรั บ ปรุ ง
ลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารให้ เ หมาะสม และมี
ปริมาณเพียงพอกับความต้ องการของร่ างกาย 2) ด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ควรแสดงออกถึงความสนใจ
เอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้
เกี่ย วกับสุข ภาพ สัง เกตการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่เ กิด
ขึ้นกับร่างกาย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ 3) ด้ านการทากิจกรรม และการออกกาลังกาย
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ควรออกกาลังกายโดยใช้ วิธกี ารที่ถูกต้ องเหมาะสม และ
ควรปฏิบัติอย่ างสม่ าเสมอ รวมทั้งคงไว้ ซ่ึงความสมดุ ล
ของร่ า งกายขณะนั่ ง หรื อ ยื น 4) ด้ านการจั ด การกั บ
ความเครียด ควรปฏิบัติกจิ กรรมเพื่อผ่อนคลายความตึง
เครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ 5) ด้ าน
การมีสัมพั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คล ควรมีการติด ต่ อกับ
กลุ่มคนในสังคม เพื่อประโยชน์ในการได้ รับการสนับสนุน
ในด้ านต่างๆ และ 6) ด้ านความสาเร็จในชีวิตแห่ งตน
ควรแสดงออกถึ ง ความกระตื อ รื อ ร้ นในการปฏิ บั ติ
กิจกรรมต่ างๆ มีความรู้สึกพอใจในชีวิต ความรู้สึกถึ ง
ความมีคุณค่ าในตนเอง ตระหนักถึงการให้ ความสาคัญ
กับชีวิต และมีการวางจุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวิตทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
การจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ท่ีมีท้ัง
ภาคทฤษฏีแ ละภาคปฏิบัติ เป็ นการจั ด การศึ กษาเพื่ อ
เตรียมนักศึกษาพยาบาลให้ เป็ นผู้ท่มี ีความสามารถทั้งใน
ด้ า นวิ ช าการ และมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลตามลักษณะของวิชาชีพ การศึกษาพยาบาลจึง
ต้ องมีการฝึ กปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ
นักศึกษาต้ องปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยตั้งแต่เช้ า ตรู่ หรือ
อยู่เวรบ่าย-ดึก เป็ นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ ทา
ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลต้ อ งมีค วามรั บ ผิ ด ชอบสูง ทั้ง ต่ อ
ตนเองและบุคคลอื่น ซึ่งถือว่าเป็ นหัวใจของการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล การที่นักศึกษาพยาบาลขึ้นฝึ ก
ปฏิบัติงานนั้นจาเป็ นต้ องเผชิญกับความเจ็บป่ วย ความ
ทุกข์ทรมานของผู้อ่ ืน และยังเผชิญกับภาวะสุขภาพของ
ตนเองโดยตรง ซึ่ง เป็ นผลมาจากการใกล้ ชิ ด กับผู้ป่ วย
ความเสี่ยงติดเชื้อ ทั้งยังเผชิญกับความตึงเครียดจากญาติ
ผู้ป่วย อาจารย์นิเทศ บุคลากรในทีมสุขภาพ และงานที่
ต้ องรับผิดชอบ อาจส่งผลถึง การพั กผ่ อนที่ไม่ เพี ยงพอ
การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาและไม่ เหมาะสม ดัง
การศึกษาของ Musilthong, Sriyuktasuth, Kongkar, &
Sangwichaipat (2010) ที่พบว่า นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจานวน 258 คน มีพฤติกรรม
การรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม นักศึกษาร้ อย
ละ 30 มีดัชนีมวลกายต่ากว่าเกณฑ์ปกติ และร้ อยละ 11
มี น้ า ห นั ก ตั ว เกิ น จ นถึ ง อ้ วน และ กา รศึ กษ าของ
Thongsuk, Putawatana, & Orathai (2012) ที่พบว่า
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 1 ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ฝึ กปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลจะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมาะสม
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กว่าชั้นปี ที่ 2-4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้จากข้ อมูล
สถิติการเจ็บป่ วยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2, 3, 4
วิ ทยาลั ย เซนต์ ห ลุ ย ส์ ที่เ ข้ า รั บ การรั ก ษาที่โ รงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2558 รวมทั้ ง สิ้ น 484 ครั้ ง แบ่ ง เป็ น
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2 จานวน 166 ครั้ง ชั้นปี ที่ 3
จานวน 144 ครั้ง และชั้นปี ที่ 4 จานวน 174 ครั้ง
(Student development center, Saint Louis College,
2016) คณะผู้วิจัยตระหนักว่ าการส่งเสริมสุขภาพเป็ น
เรื่อ งที่สาคัญ อย่ างยิ่ง เพราะในความเป็ นจริ งการดูแ ล
รั ก ษาความเจ็บป่ วย หรื อ การดู แ ลสุข ภาพให้ แข็ง แรง
ขึ้นอยู่กบั ตัวของนักศึกษาเองเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้นการจะ
พัฒนาภาวะสุขภาพของบุคคลหรือนักศึกษาให้ ประสบ
ผลส าเร็จ จะต้ องส่ ง เสริ ม การดู แ ลสุข ภาพตนเองเป็ น
ส าคั ญ การส่ ง เสริ ม สุข ภาพจึ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ภาวะ
สุขภาพที่ดขี องนักศึกษา เพื่อให้ มสี ขุ ภาพร่างกายแข็งแรง
ส่ ง ผลให้ มี สุ ข ภาพที่ ดี ท้ั ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
สามารถดู แลผู้ ป่วยได้ อย่ างสุด ความสามารถ และเป็ น
แบบอย่ า งที่ดีแ ก่ ป ระชาชน ทั้ง นี้ ได้ มี ผ้ ู ศึ ก ษาเกี่ย วกับ
พฤติกรรมการส่ ง เสริ มสุข ภาพของนั กศึ กษา อาทิเ ช่ น
นาสซา และชาฮีน (Nassar & Shaheen, 2014) ได้
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ในจอร์ แ ดน ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว่ า
พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษามี ค วาม
แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติด้ า นการจั ด การ
ความเครี ย ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุข ภาพ และความ
สัมพั น ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คล ดัง นั้ น คณะผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่จ ะ
ศึ ก ษาว่ า มีปั จ จั ย อะไรบ้ า งที่สัม พั น ธ์กับ พฤติก รรมการ
ส่ ง เสริ มสุข ภาพของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล วิ ทยาลั ย เซนต์
หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ เนื่องจาก
ยังไม่มกี ารศึกษามาก่อนในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลซึ่งเป็ น
วิชาชีพหนึ่งที่ให้ บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์
รวม และนักศึกษามีบทบาทสาคัญในการกระตุ้น ผลักดัน
ชี้แนะให้ ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ บุคลากร
พยาบาลจึ ง ควรเป็ นแบบอย่ า งที่ดีใ นด้ า นการส่ ง เสริ ม
สุขภาพ ซึ่งควรเริ่มต้ นตั้งแต่การเป็ นนักศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาปั จจัยที่สมั พันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุข ภาพของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 2,3,4 วิ ทยาลั ย
เซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบตั งิ านในสถานบริการสุขภาพ
สมมติฐานการวิจยั
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล (อายุ ชั้นปี เงินที่ได้ รับเป็ น
ค่าใช้ จ่ายรายเดือน) สถานที่พักอาศัย และปั จจัยด้ านเจต
คติต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 2,3,4
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ
สุขภาพ
กรอบแนวคิดการวิจยั
คณะผู้ วิจัยได้ ศึก ษาทบทวนงานวิ จัยที่ผ่ านมาทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุข ภาพของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล ซึ่ ง จากการศึ ก ษาของ
Kampoungporn & Saechou (2007)เกี่ยวกับพฤติกรรม
การดู แ ลสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มชี ้นั ปี การศึกษา
ที่ต่างกันและเพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แตกต่ างกัน การศึกษาของชาฮีน และคณะ (Shaheen,
Nassar, Amre, & Hamden-Mansour, 2015) เกี่ยวกับ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยในจอร์แดน ซึ่งผลการศึกษาส่วน
หนึ่ ง เกี่ย วข้ อ งกับ อายุ ข องนั ก ศึ ก ษา เพศ การจ้ า งงาน
รายได้ ของครอบครัว การศึกษาของ Kitrungpipat &
Phannithit (2012) เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุ รี พบว่ า นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ภู มิ ล าเนา
ต่ า งกัน ไม่ มีผ ลต่ อพฤติ กรรมการดู แ ลสุข ภาพ และ
การศึกษาของ Mekwimon (2010) ที่พบว่า ปั จจัยทาง
ชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ได้ แก่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เจตคติต่อการดูแล

69

Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)3

และการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ ดังนั้นในการ
วิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ
ชั้นปี เงินที่ได้ รับเป็ นค่าใช้ จ่ายรายเดือน สถานที่พักอาศัย
และเจตคติ ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ
ลักษณะส่วนบุคคล
 อายุ
 ชั้นปี
 เงินที่ได้ รับเป็ นค่าใช้ จ่ายรายเดือน

พฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ที่
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพอย่ างไร โดยแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่ างๆ ตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังแผนภาพ 1

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
1. ด้านโภชนาการ
2. ด้านการออกกาลังกาย
3. ด้าน ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5. ด้านการจัดการกับความเครียด
6. ด้านความสาเร็จในชีวิต

สถานที่พกั อาศัย
เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ใช้ ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 2,3,4 วิ ท ยาลั ย เซนต์ ห ลุ ย ส์
รวม 340 คน ที่ฝึ กปฏิบัติง านในสถานบริ การสุข ภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ สตู รของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้
จานวน 184 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธกี ารแบ่งชั้น
กาหนดสัดส่วน และสุ่มอย่ างง่ าย ดังนี้ 1) นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 2 ฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลพื้นฐาน จานวน
64 คนจากประชากร 118 คน 2) นักศึกษาพยาบาลชั้น
ปี ที่ 3 ฝึ กปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์ 2 จานวน 64 คนจากประชากร 118 คน และ
3) นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ฝึ กปฏิบตั กิ ารบริหาร และ
ประสบการณ์ พ ยาบาลวิ ช าชี พ จ านวน 56 คนจาก
ประชากร 104 คน
การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยเก็บข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่ างนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2,3,4 ที่เต็ม
ใจเข้ า ร่ ว มโครงการ ตามขนาด และวิ ธีก ารเลื อกกลุ่ ม
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ตั ว อย่ า ง โดยได้ รั บ การชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ และเซ็ น
ยิ น ยอมในแบบฟอร์ ม การยิ น ยอมเข้ าร่ ว มการวิ จั ย
(consent form) ทั้งนี้ได้ รับการพิจารณาด้ านจริยธรรม
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน
เลขที่รับรอง E. 015/2559 ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
เครื่องมือวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยเป็ นแบบสอบถามมี 3 ส่วน ดังนี้ 1)
ข้อมู ลส่วนบุ คคล ประกอบด้ วยเพศ อายุ ชั้นปี ศาสนา
เงินที่ได้ รับเป็ นค่าใช้ จ่ายรายเดือน เงินที่ใช้ จ่ายรายเดือน
และสถานที่พักอาศัย จานวน 7 ข้ อ 2) แบบประเมิน
เจตคติต่อการดู แลสุขภาพ คณะผู้วิจัยสร้ างขึ้นโดยดัด
แปลงจากแบบประเมินของ Mekwimon (2010) จานวน
20 ข้ อ ลักษณะเป็ นคาถามเชิงบวกจานวน 10 ข้ อ เชิงลบ
จานวน 10 ข้ อ ลักษณะของคาตอบเป็ นลิเคริ์ท (Likert
scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยมากที่สุด มาก ปานกลาง
น้ อย และไม่เห็นด้ วย 3) แบบประเมินพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ คณะผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้ างเสริมสุขภาพวัยรุ่นของLertsakornsiri
(2014) ที่สร้ างขึ้นจากแบบวัดแบบแผนการดาเนินชีวิต
และนิสยั สุขภาพของเพนเดอร์ และคณะ (Pender et al.,
2011) ประกอบด้ วยแบบแผนการดาเนินชีวิต 6 ด้ า น
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จานวน 50 ข้ อ คือ ด้ านโภชนาการจานวน 12 ข้ อ ด้ าน
การออกกาลังกายจานวน 6 ข้ อ ด้ านความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพจานวน 5 ข้ อ ด้ านความสัมพั นธ์ระหว่ างบุคคล
จานวน 9 ข้ อ ด้ านการจัดการความเครียดจานวน 11 ข้ อ
และด้ านความสาเร็จในชีวิตจานวน 7 ข้ อ ลักษณะของ
คาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ
คือ 1 ไม่เคยปฏิบตั ิ ถึง 4 ปฏิบตั ิเป็ นประจา การแปลผล
คะแนนได้ กาหนดจากคะแนนเฉลี่ ย ของแบบประเมิ น
ดั ง นี้ คะแนนเฉลี่ ย 3.25-4.00 หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลมี พ ฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพขณะฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพดีมาก คะแนนเฉลี่ ย
2.50-3.24 ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 1.75-2.49 ระดับ
ปานกลาง และคะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.74 ระดับน้ อ ย
เครื่องมือวิจัยได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น หาค่ า ดัช นี ค วามตรง
(content validity index: CVI) เท่ากับ .80 และนาไป
ทดลองใช้ กับนั กศึ กษาพยาบาล มหาวิท ยาลัยกรุง เทพ
ธนบุรี ที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ
จานวน 40 คน หาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้ วิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ดังนี้ แบบประเมินเจตคติต่อการดูแล
สุขภาพได้ เท่ากับ .87 และแบบประเมินพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพได้ เท่ากับ .92
การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
คณะผู้ วิ จั ย เก็บรวบรวมข้ อมู ล ระหว่ า งวั น ที่ 2-18
เมษายน 2559 โดยใช้ แ บบสอบถาม กลุ่ มตัว อย่ า งใช้
เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที
ภายหลั ง ที่ ต อบแบบสอบถามแล้ วตรวจสอบความ
สมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามทุ ก ฉบั บ สามารถน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 184 ฉบับคิดเป็ นร้ อยละ 100
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปหา
ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละส าหรั บ ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ลั ก ษณะส่ ว น
บุ ค คล หาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
คะแนนเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ความสัมพั นธ์
ระหว่ า งลั กษณะส่ ว นบุ ค คลกับ พฤติกรรมการส่ ง เสริ ม
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาลที่จัดกลุ่มโดยใช้ สถิติไคส
แควร์ (Chi-square) และความสัมพันธ์ระหว่ างเจตคติ

ต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาล ด้ วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจยั
1. ลั กษณะข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า กลุ่ มตัว อย่ า ง
ส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2 ทุกคน
(ร้ อยละ 100) ชั้นปี ที่ 3 ร้ อยละ 85.90 (55 คน) ชั้นปี
ที่ 4 ร้ อยละ 96.40 (54 คน) นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่
2 ส่วนใหญ่อายุ 19-20 ปี ร้ อยละ 79.70 (51 คน) ชั้น
ปี ที่ 3 อายุ 21-22 ปี ร้ อยละ 57.80 (37 คน) ชั้นปี ที่ 4
อายุ 21-22 ปี ร้ อยละ 48.20 (27 คน) รองลงมาอายุ
23-24 ปี ร้ อยละ 21.40 (12 คน) นับถือศาสนาพุทธ
เป็ นส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2 ร้ อยละ 90.60
(58 คน) ชั้นปี ที่ 3 ร้ อยละ 87.50 (56 คน) ชั้นปี ที่ 4
ร้ อยละ 87.50 (49 คน) เงินที่ได้ รับเป็ นค่าใช้ จ่ายราย
เดือ นซึ่ ง ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ ที่พั ก อาศั ย นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 2 ส่วนใหญ่ได้ รับ 4,001-5,000 บาท
และ 5,001-6,000 บาท ร้ อยละ 43.80 (28 คน) ชั้น
ปี ที่ 3 ได้ รับ 5,001-6,000 บาท และมากกว่า 10,000
บาท ร้ อยละ 50.00 (32 คน) ชั้นปี ที่ 4 ได้ รับน้ อยกว่า
4,000 บาท ร้ อยละ 21.40 (12 คน) รองลงมา
4,001-5,000 บาท ร้ อยละ 17.90 (10 คน) เงินที่ใช้
จ่ า ยรายเดือ นส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ห มดพอดี โดยนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 2 ร้ อยละ 54.70 (35 คน) ชั้นปี ที่ 3
ร้ อยละ 43.80 (28 คน) ชั้นปี ที่ 4 ร้ อยละ 55.40 (31
คน) เงินที่ใช้ จ่ายรายเดือนไม่เพียงพอ สูงสุดคือนักศึกษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 3 ร้ อยละ 29.70 (19 คน) และที่เหลือ
เก็บเป็ นเงินออม สูงสุดคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2
ร้ อยละ 37.50 (24 คน) สาหรับสถานที่พักอาศัยนั้น
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 2,4 ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ห อพั ก
นักศึกษาภายในวิทยาลัยร้ อยละ 75.00 (48 คน) และ
ร้ อยละ 39.30 (22 คน) ตามลาดับ นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปี ที่ 3 ส่วนใหญ่อยู่ห้องเช่า/คอนโด/อพาร์ทเม้ นท์ร้อย
ละ 43.80 (28 คน)
2. ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 2,3,4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ พบว่ า
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการ
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ดูแลสุขภาพสูงสุดเท่ากับ 3.91 รองลงมา คือ นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ต่าสุดคือ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
ซึ่งอยู่ในระดับดี นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2,3,4 และ
นักศึกษารวมทั้ง 3 ชั้นปี มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมเท่ากับ 2.61, 2.67, 2.64 และ
2.64 ตามลาดับ อยู่ในระดับดี ซึ่งด้ านที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.18, 3.22, 3.18 และ 3.19 อยู่ในระดับ
ดี คือ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รองลงมาคือด้ าน

ความสาเร็จในชีวิต คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.99, 3.01,
2.97 และ 2.99 ตามลาดับอยู่ในระดับดีเช่นกัน คะแนน
เฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 1.85, 1.94 และ 1.93 อยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ด้ านการออกกาลังกายดังตาราง 1 อย่างไร
ก็ต ามเมื่ อ วิ เ คราะห์ เ จตคติ ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ และ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 2,3,4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ไม่ มี
ความแตกต่างกัน

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพรายด้ าน และโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2,3,4
ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
พฤติกรรมการ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่
ส่งเสริมสุขภาพ
2 (n=64)
3 (n=64)
4 (n=56)
2-4 (n=184)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
X (SD)
X (SD)
X (SD)
X (SD)
ด้ านโภชนาการ
2.51(0.26)
ดี
2.59(0.37)
ดี
2.48(0.33)
ปาน
2.54(0.20)
ดี
กลาง
ด้ านการออก
1.85(0.58)
ปาน
1.94(0.60)
ปาน
1.98(0.71)
ปาน
1.93(0.32)
ปาน
กาลังกาย
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
ด้ านความรับผิด
2.26(0.39)
ปาน
2.41(0.54)
ปาน
2.39(0.50)
ปาน
2.36(0.38)
ดี
ชอบต่อสุขภาพ
กลาง
กลาง
กลาง
ด้ านความสัมพันธ์ 3.18(0.34)
ดี
3.22(0.42)
ดี
3.18(0.42)
ดี
3.19(0.20)
ดี
ระหว่างบุคคล
ด้ านการจัดการ
2.90(0.43)
ดี
2.83(0.42)
ดี
2.82(0.42)
ดี
2.85(0.26)
ดี
ความเครียด
ด้ านความสาเร็จ
2.99(0.41)
ดี
3.01(0.45)
ดี
2.97(0.45)
ดี
2.99(0.27)
ดี
ในชีวิต
รวม
2.61(0.24)
ดี
2.67(0.27)
ดี
2.64(0.30)
ดี
2.64(0.16)
ดี

3. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นลั กษณะส่ ว นบุ ค คล
(อายุ ชั้ น ปี เงิ น ที่ไ ด้ รั บ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยรายเดือ น) และ
สถานที่พักอาศัยกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาลทั้งรายด้ านและโดยรวม ที่ได้ จัดกลุ่ม
คะแนนเฉลี่ยในระดับดี ปานกลาง และน้ อย ด้ วยสถิติ
ไคสแควร์ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกับชั้นปี เงินที่
ได้ รั บ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยรายเดือ น และสถานที่พั ก อาศั ย มี
ความสัม พั น ธ์ กับ พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
นักศึกษาพยาบาล โดยชั้นปี มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
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การส่งเสริมสุขภาพด้ านโภชนาการอย่ างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เงินที่ไ ด้ รับ เป็ นค่ าใช้ จ่ายรายเดือนมี
ความสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า น
โภชนาการอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ด้ านการออกกาลังกายอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 ส่วนสถานที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพเฉพาะด้ านโภชนาการเท่านั้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ดังตาราง 2
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล (อายุ ชั้นปี เงินที่ได้ รับเป็ นค่าใช้ จ่ายรายเดือน) และสถานที่พักอาศัยกับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2, 3, 4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ด้ วยสถิติไคสแควร์ (n=184)
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ชั้นปี
อายุ
เงินที่ได้ รับเป็ นค่าใช้ จ่ายรายเดือน
สถานที่พักอาศัย
ด้ านโภชนาการ
12.22*
2.78
12.51*
18.56**
ด้ านการออกกาลังกาย
5.53
4.17
16.04**
4.93
ด้ านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
6.38
2.46
4.79
4.50
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2.72
.95
6.80
5.07
ด้ านการจัดการความเครียด
4.19
6.43
1.17
8.07
ด้ านความสาเร็จในชีวิต
2.37
8.27
4.40
8.56
โดยรวม
7.38
1.04
9.22
9.35
*p< .05, **p< .01

4. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นเจตคติต่ อ การดู แ ล
สุขภาพกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 2,3,4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ
สุข ภาพ โดยใช้ สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
พบว่า เจตคติต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวก

ระดับปานกลางกับพฤติกรรมการส่ง เสริ มสุขภาพของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ได้ แ ก่ ด้ า นความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุ ค คล ด้ า นความส าเร็จ ในชี วิ ต และโดยรวม อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (r = .51, .47 และ .39
ตามลาดับ) ดังตาราง 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2,3,4
ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ (n=184)
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ
ด้ านโภชนาการ
.33
ด้ านการออกกาลังกาย
.30
ด้ านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
.15
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
.51**
ด้ านการจัดการความเครียด
.23
ด้ านความสาเร็จในชีวิต
.47**
โดยรวม
.39**
*p<.05, **p<.01

อภิปรายผล

และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปี ที่ 2,3,4 ที่ฝึกปฏิบตั งิ านในสถานบริการสุขภาพไม่มี
เจตคติ ต่ อ การดู แ ลสุข ภาพ และพฤติ กรรมการส่ ง ความแตกต่ างกัน การที่นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรม
เสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2,3,4 ที่ฝึก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ านการออกก าลั ง กายต่ า สุ ด อาจ
ปฏิ บั ติ ง านในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ พบว่ า นั ก ศึ ก ษา เนื่ องจากนั กศึกษาเหนื่ อยล้ า จากการฝึ กปฏิบัติง านใน
พยาบาลชั้ น ปี ที่ 4 มี ค ะแนนเฉลี่ ย เจตคติ ต่ อ การดู แ ล สถานบริการสุขภาพ และการเดินทางที่ต้องใช้ เวลานาน
สุขภาพสูงสุด รองลงมาคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 เพราะการจราจรติดขัด รวมถึงการปฏิบตั งิ านในเวรบ่ายต่าสุดคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2 ซึ่งอยู่ ในระดับดี ดึกทาให้ มีเวลาน้ อยในการออกกาลังกาย สถานที่ และ
นักศึกษารวมทั้ง 3 ชั้นปี มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ อุปกรณ์ในการออกกาลังกายไม่ เพียงพอ ซึ่งสอดคล้ อง
ส่ง เสริ มสุข ภาพอยู่ ในระดับ ดี ซึ่ งด้ านที่มีค ะแนนเฉลี่ ย กับการศึกษาของโชว (Chow, 2008) ที่ได้ ศึกษามุมมอง
สูงสุด คือ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รองลงมาคือ ของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลตนเองเพื่อการปฏิบัติ
ด้ านความสาเร็จในชีวิต ต่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ ดูแลผู้ป่วย ในแคนาดาตะวันตก พบว่ า นั กศึ กษาส่ว น
ด้ า นการออกกาลั ง กาย แต่ เ จตคติต่ อการดู แ ลสุข ภาพ ใหญ่ มีส่ วนร่ ว มในพฤติกรรมการดู แลตนเอง และการ
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ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ แต่ ภ าระการเรี ย นที่ ห นั ก อาจท าให้
นักศึกษานอนหลับพั กผ่ อนไม่ เพี ยงพอ ดื่มน้าน้ อย ไม่
ออกกาลังกายและดูแลตนเองน้ อย นอกจากนี้การศึกษา
ของนาสซาร์ และชาฮีน (Nassar & Shaheen, 2014)
เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยในจอร์แดน ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของ
แบบแผนการดาเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษา
คือ การเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ และต่ าสุดคือการ
ออกก าลั ง กาย เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ Kasipon,
Lekvijitthada, & Jinayon (2012) ที่พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2552 จานวน 435 ราย มีพฤติกรรมการสร้ าง
เสริมสุขภาพด้ านการบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย
และการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (SD=0.57), 2.73 (SD=0.88)
และ 3.11(SD=0.57) ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากวิชาชีพ
การพยาบาลเป็ นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตมนุ ษย์ ทาให้
นักศึกษาพยาบาลต้ องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง
และบุคคลอื่น ต้ องปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยจริงๆ มี
ความอดทน ละเอีย ดรอบคอบ ระมัด ระวั ง และความ
รั บ ผิ ด ชอบสู ง เพราะความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ นอาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต ของผู้ ป่ วยได้ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลจะถูกปลูกฝังตั้งแต่เริ่มเข้ าเรียนพยาบาล ซึ่งใน
การปฏิบัติการพยาบาลต้ องใช้ กระบวนการพยาบาลใน
การดูแ ลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่ า งกาย จิต ใจ สังคม
และจิตวิญญาณบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้ วยความเอื้อ
อาทร โดยค านึ ง ถึ ง สิท ธิผ้ ู ใ ช้ บ ริ ก าร คุ ณ ค่ า ความเป็ น
มนุ ษย์ ไม่แบ่งชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนาในการปฏิบัติการ
พยาบาล ดังนั้นพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้ านการ
เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณจึงสูงกว่าด้ านอื่นๆ นอกจาก
นี้การศึกษาของโฮเซนิ และคณะ (Hosseini, Ashktorab,
HosseinTaghdisi, Vardanjani, & Rafiei, 2015) ที่ได้
ศึกษาการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
ลักษณะทางประชากรบางประการของนักศึกษาพยาบาล
ในกรุงเตหะราน ปี ค.ศ. 2013 ซึ่งผลการศึกษาพบว่ า
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในหมู่นักศึกษามีคะแนน
สูง อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้แตกต่างจากการศึกษาของ
Thongsuk et al. (2012) เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้ างเสริม
สุขภาพของนั กศึ กษาพยาบาลชั้น ปี ที่ 1-4 โรงเรีย น
พยาบาลรามาธิบ ดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
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รามาธิบ ดี มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ที่พบว่ า พฤติกรรมการ
สร้ างเสริมสุขภาพโดยรวมทุกชั้นปี อยู่ในระดับปานกลาง
ปัจจัยทางด้ านลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกับชั้นปี เงินที่
ได้ รั บ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยรายเดือ น และสถานที่พั ก อาศั ย มี
ความสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า น
โภชนาการ และด้ านการออกกาลังกายอย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 และ .01 ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับชั้น
ปี จะสอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ของ Kampoungporn &
Saechou (2007) ที่ได้ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของนั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม พบว่ า
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มชี ้นั ปี การศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน ในด้ านการออก
กาลังกาย ด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .05 และนักศึกษากลุ่มตัวอย่ างที่มี
ค่าใช้ จ่ายรายเดือนต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพที่แตกต่างกันทั้ง 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการบริโภค
อาหารและยา ด้ านการออกกาลังกาย ด้ านการพักผ่อน
ด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม ด้ านการตรวจรักษาสุขภาพ
และด้ านการจัด การความเครีย ด ซึ่ง จะแตกต่ า งจาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ที่พบว่าเงินที่ได้ รับเป็ นค่าใช้ จ่ายราย
เดือนมีความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ด้ า นโภชนาการ และด้ านการออกก าลั ง กายอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลศึกษา
อยู่ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่อยู่ ในเมืองหลวง ค่ า
ครองชี พ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ และค่ า เดิ น ทางค่ อ นข้ า งสู ง
กอปรกับนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ ฐานะเศรษฐกิจของ
ผู้ ปกครองอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางต้ องกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ
การศึกษาจากรัฐบาล ดังผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่ จ ะได้ รั บ เงิ น เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยรายเดื อ นประมาณ
4,001-6,000 บาท เงินที่ใช้ จ่ายรายเดือนส่วนใหญ่จะใช้
หมดพอดี จึงมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้ าน
โภชนาการเป็ นอย่างยิ่ง สาหรับสถานที่พักอาศัยที่พบว่ามี
ความสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า น
โภชนาการและด้ านการออกกาลังกาย อย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ สอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่
นักศึ กษาพยาบาลส่ ว นใหญ่ อยู่ ห อพั ก นั ก ศึก ษาภายใน
วิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี ข้ อ จ ากั ด เกี่ ย วกับ สถานที่ และอุ ป กรณ์
สาหรั บ การออกกาลั ง กายที่ไ ม่ เ พี ย งพอ อย่ างไรก็ต าม
แตกต่างจากการศึกษาของ Kitrungpipat & Phannithit
(2012) ที่พบว่ านักศึกษากลุ่มตัวอย่ างที่มีภูมิลาเนา
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ต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั้ง 5 ด้ าน
และการศึกษาของชาฮีน และคณะ (Shaheen et al.,
2015) เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกั บ พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม
สุข ภาพของนั กศึกษา มหาวิท ยาลั ยในจอร์แ ดน ซึ่ง ผล
การศึกษาส่วนหนึ่งเกี่ยวข้ องกับอายุ ของนักศึกษา เพศ
การจ้ างงาน รายได้ ของครอบครัว สาหรับปั จจัยด้ านเจต
คติ ต่ อกา ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ จ า กผล กา ร วิ จั ยพ บ ว่ า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2,3,4 ที่ฝึก
ปฏิบั ติ ง านในสถานบริ ก ารสุข ภาพ ได้ แ ก่ ด้ า นความ
สัม พั น ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คล ด้ า นความส าเร็จ ในชี วิ ต และ
โดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ทั้งนี้เนื่อง
จากการที่นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี เ จตคติ ท่ี ดี ต่ อ การดู แ ล
สุขภาพแล้ วจะทาให้ สนใจสุขภาพ และการดูแลตนเองจึง
มี พ ฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ ดี ด้ วยเช่ นกั น
สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของ Rattanawetchaiwimon
(2008) ที่พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
สุขภาพของผู้มารับบริการทางการแพทย์ ได้ แก่ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ และทัศนคติต่อพฤติกรรม
สุขภาพ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Sanghoupai (2009)
ที่พบว่า เจตคติต่อการสร้ างเสริมสุขภาพ เป็ นปั จจัยหนึ่ง
ที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสร้ างเสริมสุขภาพของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือใน
ทิศทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
ข้อจากัดของการวิจยั
เนื่ อ งจากเป็ นการศึ ก ษาภาคตั ด ขวาง (cross-sec
tional study) ที่ให้ นักศึกษาพยาบาลทั้ง 3 ชั้นปี ประเมิน
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยตอบแบบสอบถามใน
ช่วงเวลาที่เก็บข้ อมูล ไม่มีการประเมินพฤติกรรมอื่นๆ ที่
จะช่ วยให้ ผลการวิจัยครอบคลุม และอภิปรายได้ ชัดเจน
มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้ าน
การออกกาลังกาย มีคะแนนต่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง
และเจตคติ ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการส่ งเสริมสุขภาพ ดังนั้น จึงควรสนับสนุ น
ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการให้ ความรู้ ค าแนะน า
ก่ อ ให้ เกิด เจตคติ ท่ีดี ต่ อ การส่ ง เสริ ม สุข ภาพ รู ป แบบ
กิจกรรมควรมีลักษณะเป็ นรูปธรรมที่นักศึกษาสามารถลง
มือปฏิบัติไ ด้ โ ดยจั ด 2-3 ครั้ ง /สัป ดาห์ มีลั กษณะ

ต่อเนื่อง เพื่อให้ นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการ
ส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกาลังกายที่ไม่
ต้ องใช้ พ้ ื นที่หรืออุปกรณ์มาก สามารถปฏิบัติได้ สะดวก
ตามเวลาของแต่ละบุคคล เช่น การเดินเร็ว เล่ นฮูลาฮูป
กระโดดเชือก เล่ นโยคะภายในห้ อง เป็ นต้ น และควรมี
การศึ ก ษาติ ด ตามหรื อ การศึ ก ษาแบบข้ า งหน้ า (pros
pective study) เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพหรือ
เมื่อสาเร็จการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่าน
อธิการิณีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และผู้บริหารโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ ที่ได้ กรุณาส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัยครั้งนี้
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