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บทคดัย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือศกึษาปัจจัยที่สมัพันธก์บัพฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพของนักศกึษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง 

คือ นักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 2, 3, 4  วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์จ านวน 184 คน ที่ฝึกปฏบิัติงานในสถานบริการสขุภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศกึษา 2558 เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน ก าหนดสดัส่วน และสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสขุภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพ ที่ผ่านการตรวจความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน หาค่าดัชนีความตรงได้เท่ากับ .80 และค่าความเที่ยงได้เท่ากับ .87 และ .92 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ และสมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนั  

ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกับช้ันปี เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถานที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพด้านโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เจตคติต่อการดูแลสขุภาพมีความสมัพันธท์างบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพ ได้แก่ ด้านความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านความส าเรจ็ในชีวิต และโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .51, .47 และ .39 ตามล าดับ) จากผล
การศกึษาคร้ังน้ีช้ีให้เหน็ถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสขุภาพเพื่อให้นักศกึษาพยาบาลมีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสขุภาพที่ดี โดยการจัดกจิกรรมที่ก่อให้เกดิเจตคติที่ดีต่อการดูแลสขุภาพ ส่งเสริมทางด้านโภชนาการ และการออกก าลังกาย    
 
ค าส าคญั: ปัจจัย เจตคติต่อการดูแลสขุภาพ พฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพ นักศกึษาพยาบาล 

 
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, chi-
square 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 health-
promoting 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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บทน า 
 

สขุภาพเป็นภาวะแห่งความสมบูรณข์องร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และจิตวิญญาณที่บุคคลรับรู้ ได้ว่าตนมี
ความสุข ปราศจากความเครียดหรือแรงกดดันใดๆ 
สขุภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา แต่อย่างไรกต็าม
ภาวะสุขภาพเป็นกระบวนการพลวัตที่ไม่หยุดนิ่ง และมี
การเปล่ียนแปลงอย่างสลับซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง บุคคลจึงต้องพยายามหาวิธีการที่จะปกป้อง
สขุภาพ เพ่ือไม่ให้เกดิภาวะเจบ็ป่วย หรือถึงแม้ว่าจะเกดิ
ภาวะเจบ็ป่วยขึ้น บุคคลจะต้องพยายามดูแลรักษาเพ่ือให้
ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติให้เรว็ที่สดุ ถ้าบุคคลสามารถ
ปฏิบัติมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้ กจ็ะ
ก่อให้เกดิสขุภาวะตลอดชีวิต ซึ่งการมีสุขภาวะที่ดีจะท า
ให้บุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีผลผลิตในการท างานมาก
ขึ้น ลดการขาดงาน ลดการเจบ็ป่วย และลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล การดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีจึง
เป็นกลไกส าคญัในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของคนไทยทุก
คน ให้มีสขุภาวะที่ดีขึ้นตามศักยภาพที่แต่ละบุคคลพึงม ี
วิธีการส าคัญที่บุคคลใช้ปกป้องสุขภาพนั้น คือ การมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง และสม ่าเสมอ 
(Khampalikit et al., 2008) การส่งเสริมสขุภาพของ
ตนเองจึงเป็นเรื่องของพฤตกิรรมแต่ละบุคคล ในการที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตเพ่ือให้ตนเองมี
สุขภาพ และการด ารงชีวิตที่ดี ซึ่ งแต่ละบุคคลสามารถ
ส่งเสริมสขุภาพ และมสี่วนร่วมในการส่งเสริมสขุภาพของ
ตนเอง รวมถงึการป้องกนัตนเองเจบ็ป่วย ทั้งนี้ เพนเดอร์ 
และคณะ (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011) 
กล่าวว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่
บุคคลกระท า เ พ่ือมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี โดย
ส่วนรวม ซึ่งพฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพที่นักศึกษาควร
ปฏิบัติมี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโภชนาการ ควร
รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปรับปรุง
ลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารให้เหมาะสม และมี
ปริมาณเพียงพอกบัความต้องการของร่างกาย 2) ด้าน
ความรับผดิชอบต่อสขุภาพ ควรแสดงออกถึงความสนใจ 
เอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ สังเกตการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกบัร่างกาย หลีกเล่ียงพฤตกิรรมที่อาจเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ 3) ด้านการท ากจิกรรม และการออกก าลังกาย 

ควรออกก าลังกายโดยใช้วิธกีารที่ถูกต้องเหมาะสม และ
ควรปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งคงไว้ซ่ึงความสมดุล
ของร่างกายขณะนั่ งหรือยืน 4) ด้านการจัดการกับ
ความเครียด ควรปฏบิัติกจิกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึง
เครียดต่างๆ ที่เกดิขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ 5) ด้าน
การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ควรมีการติดต่อกับ
กลุ่มคนในสงัคม เพ่ือประโยชน์ในการได้รับการสนับสนุน
ในด้านต่างๆ และ 6) ด้านความส าเรจ็ในชีวิตแห่งตน 
ควรแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ มีความรู้ สึกพอใจในชีวิต ความรู้ สึกถึง
ความมีคุณค่าในตนเอง ตระหนักถึงการให้ความส าคัญ
กบัชีวิต และมกีารวางจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิตทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว   

การจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่มีทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
เตรียมนักศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งใน
ด้านวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติการ
พยาบาลตามลักษณะของวิชาชีพ การศึกษาพยาบาลจึง
ต้องมีการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานบนหอผู้ ป่วยตั้งแต่เช้าตรู่ หรือ
อยู่เวรบ่าย-ดึก เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ ท า
ให้นักศึกษาพยาบาลต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อ
ตนเองและบุคคลอื่น ซึ่งถอืว่าเป็นหัวใจของการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล การที่นักศึกษาพยาบาลขึ้ นฝึก
ปฏิบัติงานนั้นจ าเป็นต้องเผชิญกับความเจบ็ป่วย ความ
ทุกข์ทรมานของผู้อื่น และยังเผชิญกับภาวะสขุภาพของ
ตนเองโดยตรง ซึ่งเป็นผลมาจากการใกล้ชิดกับผู้ ป่วย
ความเสี่ยงตดิเชื้อ ทั้งยังเผชิญกบัความตงึเครียดจากญาติ
ผู้ ป่วย อาจารย์นิเทศ บุคลากรในทีมสุขภาพ และงานที่
ต้องรับผิดชอบ อาจส่งผลถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ 
การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาและไม่เหมาะสม ดัง
การศึกษาของ Musilthong, Sriyuktasuth, Kongkar, & 
Sangwichaipat (2010) ที่พบว่า นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจ านวน 258 คน มพีฤตกิรรม
การรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม นักศึกษาร้อย
ละ 30 มีดัชนีมวลกายต ่ากว่าเกณฑป์กติ และร้อยละ 11 
มีน ้ าหนั กตั ว เ กินจนถึ ง อ้ วน  และกา รศึ กษ าของ 
Thongsuk, Putawatana, & Orathai (2012) ที่พบว่า 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  1 ที่ ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลจะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมาะสม
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สขุภาพเป็นภาวะแห่งความสมบูรณข์องร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และจิตวิญญาณที่บุคคลรับรู้ ได้ว่าตนมี
ความสุข ปราศจากความเครียดหรือแรงกดดันใดๆ 
สขุภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา แต่อย่างไรกต็าม
ภาวะสุขภาพเป็นกระบวนการพลวัตที่ไม่หยุดนิ่ง และมี
การเปล่ียนแปลงอย่างสลับซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง บุคคลจึงต้องพยายามหาวิธีการที่จะปกป้อง
สขุภาพ เพ่ือไม่ให้เกดิภาวะเจบ็ป่วย หรือถึงแม้ว่าจะเกดิ
ภาวะเจบ็ป่วยขึ้น บุคคลจะต้องพยายามดูแลรักษาเพ่ือให้
ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติให้เรว็ที่สดุ ถ้าบุคคลสามารถ
ปฏิบัติมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้ กจ็ะ
ก่อให้เกดิสขุภาวะตลอดชีวิต ซึ่งการมีสุขภาวะที่ดีจะท า
ให้บุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีผลผลิตในการท างานมาก
ขึ้น ลดการขาดงาน ลดการเจบ็ป่วย และลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล การดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีจึง
เป็นกลไกส าคญัในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของคนไทยทุก
คน ให้มีสขุภาวะที่ดีขึ้นตามศักยภาพที่แต่ละบุคคลพึงม ี
วิธีการส าคัญที่บุคคลใช้ปกป้องสุขภาพนั้น คือ การมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง และสม ่าเสมอ 
(Khampalikit et al., 2008) การส่งเสริมสขุภาพของ
ตนเองจึงเป็นเรื่องของพฤตกิรรมแต่ละบุคคล ในการที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตเพ่ือให้ตนเองมี
สุขภาพ และการด ารงชีวิตที่ดี ซึ่ งแต่ละบุคคลสามารถ
ส่งเสริมสขุภาพ และมสี่วนร่วมในการส่งเสริมสขุภาพของ
ตนเอง รวมถงึการป้องกนัตนเองเจบ็ป่วย ทั้งนี้ เพนเดอร์ 
และคณะ (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011) 
กล่าวว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่
บุคคลกระท า เ พ่ือมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี โดย
ส่วนรวม ซึ่งพฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพที่นักศึกษาควร
ปฏิบัติมี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโภชนาการ ควร
รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปรับปรุง
ลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารให้เหมาะสม และมี
ปริมาณเพียงพอกบัความต้องการของร่างกาย 2) ด้าน
ความรับผดิชอบต่อสขุภาพ ควรแสดงออกถึงความสนใจ 
เอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ สังเกตการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกบัร่างกาย หลีกเล่ียงพฤตกิรรมที่อาจเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ 3) ด้านการท ากิจกรรม และการออกก าลังกาย 

ควรออกก าลังกายโดยใช้วิธกีารที่ถูกต้องเหมาะสม และ
ควรปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งคงไว้ซึ่งความสมดุล
ของร่างกายขณะนั่ งหรือยืน 4) ด้านการจัดการกับ
ความเครียด ควรปฏบิัติกจิกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึง
เครียดต่างๆ ที่เกดิขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ 5) ด้าน
การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ควรมีการติดต่อกับ
กลุ่มคนในสงัคม เพ่ือประโยชน์ในการได้รับการสนับสนุน
ในด้านต่างๆ และ 6) ด้านความส าเรจ็ในชีวิตแห่งตน 
ควรแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ มีความรู้ สึกพอใจในชีวิต ความรู้ สึกถึง
ความมีคุณค่าในตนเอง ตระหนักถึงการให้ความส าคัญ
กบัชีวิต และมกีารวางจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิตทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว   

การจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่มีทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
เตรียมนักศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งใน
ด้านวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติการ
พยาบาลตามลักษณะของวิชาชีพ การศึกษาพยาบาลจึง
ต้องมีการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยตั้งแต่เช้าตรู่ หรือ
อยู่เวรบ่าย-ดึก เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ ท า
ให้นักศึกษาพยาบาลต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อ
ตนเองและบุคคลอื่น ซึ่งถอืว่าเป็นหัวใจของการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล การที่นักศึกษาพยาบาลขึ้ นฝึก
ปฏิบัติงานนั้นจ าเป็นต้องเผชิญกับความเจบ็ป่วย ความ
ทุกข์ทรมานของผู้อื่น และยังเผชิญกับภาวะสขุภาพของ
ตนเองโดยตรง ซึ่งเป็นผลมาจากการใกล้ชิดกับผู้ ป่วย
ความเสี่ยงตดิเชื้อ ทั้งยังเผชิญกบัความตงึเครียดจากญาติ
ผู้ ป่วย อาจารย์นิเทศ บุคลากรในทีมสุขภาพ และงานที่
ต้องรับผิดชอบ อาจส่งผลถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ 
การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาและไม่เหมาะสม ดัง
การศึกษาของ Musilthong, Sriyuktasuth, Kongkar, & 
Sangwichaipat (2010) ที่พบว่า นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจ านวน 258 คน มพีฤตกิรรม
การรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม นักศึกษาร้อย
ละ 30 มีดัชนีมวลกายต ่ากว่าเกณฑป์กติ และร้อยละ 11 
มีน ้ าหนั กตั ว เ กินจนถึ ง อ้ วน  และกา ร ศึ กษาของ 
Thongsuk, Putawatana, & Orathai (2012) ที่พบว่า 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  1 ที่ ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลจะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมาะสม

กว่าชั้นปีที่ 2-4 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทั้งนี้ จากข้อมูล
สถิติการเจบ็ป่วยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2, 3, 4 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2558 รวมทั้ งสิ้ น 484 ครั้ ง  แบ่งเป็น
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จ านวน 166 ครั้ง ชั้นปีที่ 3 
จ านวน 144 คร้ัง และชั้นปีที่ 4 จ านวน 174 ครั้ง 
(Student development center, Saint Louis College, 
2016) คณะผู้วิจัยตระหนักว่าการส่งเสริมสุขภาพเป็น
เร่ืองที่ส  าคัญอย่างย่ิง เพราะในความเป็นจริงการดูแล
รักษาความเจ็บป่วย หรือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
ขึ้นอยู่กบัตัวของนักศึกษาเองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการจะ
พัฒนาภาวะสุขภาพของบุคคลหรือนักศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จ จะต้องส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองเป็น
ส าคัญ การส่งเสริมสุขภาพจึงมีความส าคัญต่อภาวะ
สขุภาพที่ดขีองนักศึกษา เพ่ือให้มสีขุภาพร่างกายแขง็แรง 
ส่งผลให้มีสุขภาพที่ ดีทั้ ง ในระยะสั้นและระยะยาว  
สามารถดูแลผู้ ป่วยได้อย่างสุดความสามารถ และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ทั้งนี้ ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา อาทิเช่น 
นาสซา และชาฮีน (Nassar & Shaheen, 2014) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยในจอร์แดน  ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้านการจัดการ
ความเครียด ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ  และความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์
หลุยส ์ที่ฝึกปฏบิัติงานในสถานบริการสขุภาพ เนื่องจาก
ยังไม่มกีารศึกษามาก่อนในวิชาปฏบิตักิารพยาบาลซึ่งเป็น
วิชาชีพหนึ่งที่ให้บริการทางสขุภาพแก่ประชาชนแบบองค์
รวม และนักศึกษามบีทบาทส าคญัในการกระตุ้น ผลักดัน 
ชี้ แนะให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีพฤติกรรม
การส่งเสริมสขุภาพ พฤตกิรรมการดูแลสขุภาพ บุคลากร
พยาบาลจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการส่งเสริม
สขุภาพ ซ่ึงควรเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นนักศึกษา  
 
 
 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สมัพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2,3,4 วิทยาลัย
เซนตห์ลุยส ์ที่ฝึกปฏบิตังิานในสถานบริการสขุภาพ  

 
สมมติฐานการวิจยั 

 
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล (อายุ ชั้นปี เงินที่ได้รับเป็น

ค่าใช้จ่ายรายเดอืน) สถานที่พักอาศัย และปัจจัยด้านเจต
คติต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2,3,4 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ
สขุภาพ 
 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงจากการศึกษาของ 
Kampoungporn & Saechou (2007)เกี่ยวกบัพฤติกรรม 
การดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พบว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างที่มชีั้นปีการศึกษา
ที่ต่างกันและเพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ
แตกต่างกัน การศึกษาของชาฮีน และคณะ (Shaheen, 
Nassar, Amre, & Hamden-Mansour, 2015) เกี่ยวกบั
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยในจอร์แดน ซึ่งผลการศึกษาส่วน
หนึ่งเกี่ยวข้องกับอายุของนักศึกษา เพศ การจ้างงาน 
รายได้ของครอบครัว การศึกษาของ Kitrungpipat & 
Phannithit (2012) เกี่ยวกบัพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิล าเนา
ต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  และ
การศึกษาของ Mekwimon (2010) ที่พบว่า ปัจจัยทาง
ชีวสังคมที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ 
ได้แก่ความรู้ เกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพ เจตคตต่ิอการดูแล   
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และการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสขุภาพ ดังนั้นในการ
วิจัยนี้ จึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
ชั้นปี เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดอืน สถานที่พักอาศัย 
และเจตคติต่อการดูแลสุขภาพว่ามีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ที่
ฝึกปฏบิัติงานในสถานบริการสขุภาพอย่างไร โดยแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยดงัแผนภาพ 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบยีบวิจัยเชิงพรรณนา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2,3,4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
รวม 340 คน ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สตูรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้
จ านวน 184 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธกีารแบ่งชั้น 
ก าหนดสัดส่วน และสุ่มอย่างง่าย ดังนี้  1) นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลพ้ืนฐาน จ านวน 
64 คนจากประชากร 118 คน 2) นักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์ 2 จ านวน 64 คนจากประชากร 118 คน และ 
3) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏบิตักิารบริหาร และ
ประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพ จ านวน  56 คนจาก
ประชากร 104 คน 
 การพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง คณะผู้วิจัยเกบ็ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2,3,4 ที่เตม็
ใจเข้าร่วมโครงการ ตามขนาด และวิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยได้รับการชี้ แจงวัตถุประสงค์ และเซ็น
ยินยอมในแบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
(consent form) ทั้งนี้ ได้รับการพิจารณาด้านจริยธรรม
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน 
เลขที่รับรอง E. 015/2559 ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 
  

เคร่ืองมือวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพ 
 

 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ส่วน ดังนี้  1) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ชั้นปี ศาสนา 
เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน เงินที่ใช้จ่ายรายเดือน 
และสถานที่พักอาศัย จ านวน 7 ข้อ 2) แบบประเมิน
เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยดัด 
แปลงจากแบบประเมนิของ Mekwimon (2010) จ านวน 
20 ข้อ ลักษณะเป็นค าถามเชิงบวกจ านวน 10 ข้อ เชิงลบ
จ านวน 10 ข้อ ลักษณะของค าตอบเป็นลิเคร์ิท (Likert 
scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และไม่เหน็ด้วย 3) แบบประเมินพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ คณะผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสอบถาม
พฤตกิรรมการสร้างเสริมสขุภาพวัยรุ่นของLertsakornsiri 
(2014) ที่สร้างขึ้นจากแบบวัดแบบแผนการด าเนินชีวิต 
และนิสยัสขุภาพของเพนเดอร์ และคณะ (Pender et al., 
2011) ประกอบด้วยแบบแผนการด าเนินชีวิต 6 ด้าน 

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาล 
1. ดา้นโภชนาการ  
2. ดา้นการออกก าลงักาย 
3. ดา้น ความรบัผิดชอบต่อสุขภาพ  
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  
5. ดา้นการจัดการกบัความเครียด 
6.   ดา้นความส าเร็จในชีวิต  

               สถานที่พกัอาศยั 

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ 

ลกัษณะส่วนบุคคล  
 อายุ 
 ช้ันปี 
 เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดอืน 
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และการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสขุภาพ ดังนั้นในการ
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พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ที่
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 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบยีบวิจัยเชิงพรรณนา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2,3,4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
รวม 340 คน ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สตูรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้
จ านวน 184 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธกีารแบ่งชั้น 
ก าหนดสัดส่วน และสุ่มอย่างง่าย ดังนี้  1) นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลพ้ืนฐาน จ านวน 
64 คนจากประชากร 118 คน 2) นักศึกษาพยาบาลชั้น
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จ านวน 50 ข้อ คือ ด้านโภชนาการจ านวน 12 ข้อ ด้าน
การออกก าลังกายจ านวน 6 ข้อ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพจ านวน 5 ข้อ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จ านวน 9 ข้อ ด้านการจัดการความเครียดจ านวน 11 ข้อ 
และด้านความส าเรจ็ในชีวิตจ านวน 7 ข้อ ลักษณะของ
ค าตอบเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ 
คอื 1 ไม่เคยปฏบิตั ิถงึ 4 ปฏบิตัิเป็นประจ า การแปลผล
คะแนนได้ก าหนดจากคะแนนเฉล่ียของแบบประเมิน 
ดังนี้  คะแนนเฉล่ีย 3.25-4.00 หมายถึง นักศึกษา
พยาบาลมีพฤติกรรมการส่ ง เสริมสุขภาพขณะฝึก
ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพดีมาก คะแนนเฉล่ีย 
2.50-3.24 ระดับดี คะแนนเฉล่ีย 1.75-2.49 ระดับ
ปานกลาง  และคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.74 ระดับน้อย 
เคร่ืองมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน หาค่าดัชนีความตรง 
(content validity index: CVI) เท่ากบั .80 และน าไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ 
จ านวน 40 คน หาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้วิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ดงันี้  แบบประเมนิเจตคติต่อการดูแล
สขุภาพได้เท่ากบั .87 และแบบประเมินพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสขุภาพได้เท่ากบั .92 
 

การเก็บและวิเคราะหข์อ้มูล 
 

 คณะผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่  2-18 
เมษายน 2559 โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างใช้
เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาท ี
ภายหลังที่ตอบแบบสอบถามแล้วตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ  สามารถน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 184 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปหา
ค่าความถี่  ร้อยละส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วน
บุคคล หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาลที่จัดกลุ่มโดยใช้สถิติไคส
แควร์ (Chi-square) และความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ

ต่อการดูแลสขุภาพกบัพฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพของ
นักศึกษาพยาบาล ด้วยสมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์
สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 
ผลการวิจยั 

 
 1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ทุกคน 
(ร้อยละ 100) ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 85.90 (55 คน) ชั้นปี
ที่ 4 ร้อยละ 96.40  (54 คน) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
2 ส่วนใหญ่อายุ 19-20 ปี ร้อยละ 79.70 (51 คน) ชั้น
ปีที่ 3 อายุ 21-22 ปี ร้อยละ 57.80 (37 คน) ชั้นปีที่ 4 
อายุ 21-22 ปี ร้อยละ 48.20 (27 คน)  รองลงมาอายุ 
23-24 ปี ร้อยละ 21.40 (12 คน) นับถือศาสนาพุทธ
เป็นส่วนใหญ่นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 2 ร้อยละ 90.60 
(58 คน) ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 87.50 (56 คน) ชั้นปีที่ 4 
ร้อยละ 87.50 (49 คน) เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายราย
เดือนซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายส าหรับที่พักอาศัย นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่ได้รับ 4,001-5,000 บาท 
และ 5,001-6,000 บาท ร้อยละ 43.80 (28 คน)  ชั้น
ปีที่ 3 ได้รับ 5,001-6,000 บาท และมากกว่า 10,000 
บาท ร้อยละ 50.00 (32 คน)  ชั้นปีที่ 4 ได้รับน้อยกว่า 
4,000 บาท ร้อยละ 21.40 (12 คน) รองลงมา 
4,001-5,000 บาท ร้อยละ 17.90 (10 คน) เงินที่ใช้
จ่ายรายเดือนส่วนใหญ่จะใช้หมดพอดี โดยนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 54.70 (35 คน) ชั้นปีที่ 3 
ร้อยละ 43.80 (28 คน) ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 55.40  (31 
คน) เงินที่ใช้จ่ายรายเดอืนไม่เพียงพอ สงูสดุคอืนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 29.70 (19 คน) และที่เหลือ
เกบ็เป็นเงินออม สูงสุดคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 
ร้อยละ 37.50 (24 คน) ส าหรับสถานที่พักอาศัยนั้น
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 2,4 ส่วนใหญ่อยู่หอพัก
นักศึกษาภายในวิทยาลัยร้อยละ 75.00 (48 คน) และ
ร้อยละ 39.30 (22 คน) ตามล าดับ  นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่อยู่ห้องเช่า/คอนโด/อพาร์ทเม้นทร้์อย
ละ 43.80 (28 คน)  
 2. ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และ
พฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 2,3,4 ที่ฝึกปฏบิัติงานในสถานบริการสุขภาพ พบว่า 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการ
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ดูแลสขุภาพสงูสดุเท่ากบั 3.91 รองลงมา คือ นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ต ่าสดุคือ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.82 
ซ่ึงอยู่ในระดับดี  นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2,3,4 และ
นักศึกษารวมทั้ง 3 ชั้นปีมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสขุภาพโดยรวมเท่ากบั 2.61, 2.67, 2.64 และ 
2.64 ตามล าดับ อยู่ในระดับดี ซึ่งด้านที่มีคะแนนเฉล่ีย
สงูสดุเท่ากบั 3.18, 3.22, 3.18 และ 3.19 อยู่ในระดับ
ด ีคอื ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล รองลงมาคือด้าน

ความส าเรจ็ในชีวิต คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.99, 3.01, 
2.97 และ 2.99 ตามล าดบัอยู่ในระดับดีเช่นกนั คะแนน
เฉล่ียต ่าสดุเท่ากบั 1.85, 1.94 และ 1.93 อยู่ในระดับ
ปานกลาง คอื ด้านการออกก าลังกายดงัตาราง 1 อย่างไร
ก็ตามเมื่ อวิเคราะห์เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และ
พฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 2,3,4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 

  
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพรายด้าน และโดยรวมของนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 2,3,4 

ที่ฝึกปฏบิัติงานในสถานบริการสขุภาพ  
พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
2 (n=64) 

นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
3 (n=64) 

นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
4 (n=56) 

นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
2-4 (n=184) 

   X  (SD) ระดบั      X  (SD) ระดบั     X  (SD) ระดบั     X  (SD) ระดบั 
ด้านโภชนาการ 2.51(0.26) 

 
ดี 2.59(0.37) ดี 2.48(0.33) ปาน

กลาง 
2.54(0.20) ด ี

ด้านการออก 
ก าลังกาย 

1.85(0.58) 
 

ปาน
กลาง 

1.94(0.60) ปาน
กลาง 

1.98(0.71) ปาน
กลาง 

1.93(0.32) ปาน
กลาง 

ด้านความรับผดิ 
ชอบต่อสขุภาพ 

2.26(0.39) 
 

ปาน
กลาง 

2.41(0.54) ปาน
กลาง 

2.39(0.50) ปาน
กลาง 

2.36(0.38) ด ี

ด้านความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

3.18(0.34) 
 

ดี 3.22(0.42) ดี 3.18(0.42) ดี 3.19(0.20) ด ี

ด้านการจัดการ
ความเครียด 

2.90(0.43) 
 

ดี 2.83(0.42) ดี 2.82(0.42) ดี 2.85(0.26) ด ี

ด้านความส าเรจ็
ในชีวิต 

2.99(0.41) 
 

ดี 3.01(0.45) ดี 2.97(0.45) ดี 2.99(0.27) ด ี

รวม 2.61(0.24) ดี 2.67(0.27) ดี 2.64(0.30) ดี 2.64(0.16) ดี 
 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
(อายุ ชั้นปี เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน) และ
สถานที่พักอาศัยกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาลทั้งรายด้านและโดยรวม ที่ได้จัดกลุ่ม
คะแนนเฉล่ียในระดับดี ปานกลาง และน้อย ด้วยสถิติ
ไคสแควร์ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกับชั้นปี เงินที่
ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถานที่พักอาศัยมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาล โดยชั้นปีมคีวามสมัพันธก์บัพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ด้านการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนสถานที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพเฉพาะด้านโภชนาการเท่านั้นอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ดงัตาราง 2 
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ดูแลสขุภาพสงูสดุเท่ากบั 3.91 รองลงมา คือ นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ต ่าสดุคือ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.82 
ซึ่งอยู่ในระดับดี  นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2,3,4 และ
นักศึกษารวมทั้ง 3 ชั้นปีมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสขุภาพโดยรวมเท่ากบั 2.61, 2.67, 2.64 และ 
2.64 ตามล าดับ อยู่ในระดับดี ซึ่งด้านที่มีคะแนนเฉล่ีย
สงูสดุเท่ากบั 3.18, 3.22, 3.18 และ 3.19 อยู่ในระดับ
ด ีคอื ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล รองลงมาคือด้าน

ความส าเรจ็ในชีวิต คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.99, 3.01, 
2.97 และ 2.99 ตามล าดบัอยู่ในระดับดีเช่นกนั คะแนน
เฉล่ียต ่าสดุเท่ากบั 1.85, 1.94 และ 1.93 อยู่ในระดับ
ปานกลาง คอื ด้านการออกก าลังกายดงัตาราง 1 อย่างไร
ก็ตามเมื่ อวิเคราะห์เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และ
พฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 2,3,4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 

  
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพรายด้าน และโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 2,3,4 

ที่ฝึกปฏบิัติงานในสถานบริการสขุภาพ  
พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
2 (n=64) 

นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
3 (n=64) 

นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
4 (n=56) 

นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
2-4 (n=184) 

   X  (SD) ระดบั      X  (SD) ระดบั     X  (SD) ระดบั     X  (SD) ระดบั 
ด้านโภชนาการ 2.51(0.26) 

 
ดี 2.59(0.37) ดี 2.48(0.33) ปาน

กลาง 
2.54(0.20) ดี 

ด้านการออก 
ก าลังกาย 

1.85(0.58) 
 

ปาน
กลาง 

1.94(0.60) ปาน
กลาง 

1.98(0.71) ปาน
กลาง 

1.93(0.32) ปาน
กลาง 

ด้านความรับผดิ 
ชอบต่อสขุภาพ 

2.26(0.39) 
 

ปาน
กลาง 

2.41(0.54) ปาน
กลาง 

2.39(0.50) ปาน
กลาง 

2.36(0.38) ดี 

ด้านความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

3.18(0.34) 
 

ดี 3.22(0.42) ดี 3.18(0.42) ด ี 3.19(0.20) ดี 

ด้านการจัดการ
ความเครียด 

2.90(0.43) 
 

ดี 2.83(0.42) ดี 2.82(0.42) ด ี 2.85(0.26) ดี 

ด้านความส าเรจ็
ในชีวิต 

2.99(0.41) 
 

ดี 3.01(0.45) ดี 2.97(0.45) ด ี 2.99(0.27) ดี 

รวม 2.61(0.24) ดี 2.67(0.27) ดี 2.64(0.30) ดี 2.64(0.16) ดี 
 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
(อายุ ชั้นปี เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน) และ
สถานที่พักอาศัยกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาลทั้งรายด้านและโดยรวม ที่ได้จัดกลุ่ม
คะแนนเฉล่ียในระดับดี ปานกลาง และน้อย ด้วยสถิติ
ไคสแควร์ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกับชั้นปี เงินที่
ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถานที่พักอาศัยมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาล โดยชั้นปีมคีวามสมัพันธก์บัพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ด้านการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนสถานที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพเฉพาะด้านโภชนาการเท่านั้นอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ดงัตาราง 2 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ความสมัพันธข์องลักษณะส่วนบุคคล (อายุ ช้ันปี เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน) และสถานที่พักอาศยักบัพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสขุภาพของนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 2, 3, 4 ที่ฝึกปฏบิัติงานในสถานบริการสขุภาพ ด้วยสถิติไคสแควร์ (n=184) 

พฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพ ช้ันปี อายุ เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดอืน สถานที่พักอาศยั 
ด้านโภชนาการ 12.22* 2.78 12.51*   18.56** 
ด้านการออกก าลังกาย 5.53 4.17  16.04** 4.93 
ด้านความรับผดิชอบต่อสขุภาพ  6.38 2.46 4.79 4.50 
ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 2.72 .95 6.80 5.07 
ด้านการจัดการความเครียด 4.19 6.43 1.17 8.07 
ด้านความส าเรจ็ในชีวิต 2.37 8.27 4.40 8.56 
         โดยรวม 7.38 1.04 9.22 9.35 

*p< .05, **p< .01 
 
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเจตคติต่อการดูแล

สุขภาพกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2,3,4  ที่ฝึกปฏบิัติงานในสถานบริการ
สุขภาพ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
พบว่า เจตคตต่ิอการดูแลสขุภาพมคีวามสมัพันธท์างบวก

ระดับปานกลางกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาล ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านความส าเร็จในชีวิตและโดยรวม  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .51, .47 และ .39 
ตามล าดบั) ดงัตาราง 3 

 
ตารางที่ 3 ความสมัพันธร์ะหว่างคะแนนเจตคติต่อการดูแลสขุภาพกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพ ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 2,3,4 

ที่ฝึกปฏบิัติงานในสถานบริการสขุภาพ (n=184) 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ 

ด้านโภชนาการ .33 
ด้านการออกก าลังกาย .30 
ด้านความรับผดิชอบต่อสขุภาพ  .15 
ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล    .51** 
ด้านการจัดการความเครียด .23 
ด้านความส าเรจ็ในชีวิต    .47** 
         โดยรวม    .39** 

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

อภิปรายผล 
 

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการส่ง 
เสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2,3,4 ที่ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ  พบว่า นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการดูแล
สขุภาพสูงสดุ รองลงมาคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 
ต ่าสุดคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ซึ่งอยู่ในระดับด ี 
นักศึกษารวมทั้ง 3 ชั้นปีมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี ซึ่ งด้านที่มีคะแนนเฉล่ีย
สงูสดุ คอื ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล รองลงมาคือ
ด้านความส าเรจ็ในชีวิต ต ่าสดุอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ด้านการออกก าลังกาย แต่เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ 

และพฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 2,3,4 ที่ฝึกปฏบิตังิานในสถานบริการสขุภาพไม่มี
ความแตกต่างกัน การที่นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรม
ส่ง เสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายต ่ าสุด อาจ
เนื่องจากนักศึกษาเหนื่อยล้าจากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานบริการสขุภาพ และการเดินทางที่ต้องใช้เวลานาน  
เพราะการจราจรตดิขดั รวมถงึการปฏบิตังิานในเวรบ่าย-
ดึกท าให้มีเวลาน้อยในการออกก าลังกาย สถานที่ และ
อุปกรณ์ในการออกก าลังกายไม่เพียงพอ ซ่ึงสอดคล้อง
กบัการศึกษาของโชว (Chow, 2008) ที่ได้ศึกษามุมมอง
ของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลตนเองเพ่ือการปฏิบัติ
ดูแลผู้ ป่วย ในแคนาดาตะวันตก พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการ
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ส่งเสริมสุขภาพ แต่ภาระการเรียนที่หนักอาจท าให้
นักศึกษานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ดื่มน ้าน้อย ไม่
ออกก าลังกายและดูแลตนเองน้อย นอกจากนี้ การศึกษา
ของนาสซาร์ และชาฮีน (Nassar & Shaheen, 2014) 
เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยในจอร์แดน ซึ่งพบว่าคะแนนเฉล่ียสงูสดุของ
แบบแผนการด าเนินชีวิตที่ส่งเสริมสขุภาพ ของนักศึกษา 
คือ การเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ และต ่าสุดคือการ
ออกก าลังกาย เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kasipon, 
Lekvijitthada,  & Jinayon (2012) ที่พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2552 จ านวน 435 ราย มพีฤตกิรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย 
และการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 (SD=0.57), 2.73 (SD=0.88) 
และ 3.11(SD=0.57) ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากวิชาชีพ
การพยาบาลเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ ท าให้
นักศึกษาพยาบาลต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง 
และบุคคลอื่น ต้องปฏบิัติการพยาบาลกบัผู้ป่วยจริงๆ มี
ความอดทน ละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และความ
รับผิดชอบสูง  เพราะความผิดพลาดที่ เกิดขึ้ นอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชี วิตของผู้ ป่วยได้ นักศึกษา
พยาบาลจะถูกปลูกฝังตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนพยาบาล ซึ่งใน
การปฏิบัติการพยาบาลต้องใช้กระบวนการพยาบาลใน
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณบนพ้ืนฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้อ
อาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ ใช้บริการ คุณค่าความเป็น
มนุษย์ ไม่แบ่งชนชั้น เช้ือชาติ ศาสนาในการปฏิบัติการ
พยาบาล ดังนั้นพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการ
เจริญเตบิโตทางจิตวิญญาณจึงสงูกว่าด้านอื่นๆ นอกจาก 
นี้การศึกษาของโฮเซนิ และคณะ (Hosseini, Ashktorab, 
HosseinTaghdisi, Vardanjani, & Rafiei, 2015) ที่ได้
ศึกษาการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะทางประชากรบางประการของนักศึกษาพยาบาล
ในกรุงเตหะราน ปีค.ศ. 2013 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในหมู่นักศึกษามีคะแนน
สงู อย่างไรกต็ามผลการวิจัยนี้ แตกต่างจากการศึกษาของ 
Thongsuk et al. (2012) เกี่ยวกบัพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่าพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสขุภาพโดยรวมทุกชั้นปีอยู่ในระดบัปานกลาง   

ปัจจัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกบัชั้นปี เงินที่
ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถานที่พักอาศัยมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการ และด้านการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติทิี่ระดบั .05 และ .01  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัชั้น
ปีจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kampoungporn & 
Saechou (2007) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า 
นักศึกษากลุ่มตวัอย่างที่มชีั้นปีการศึกษาที่ต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน ในด้านการออก
ก าลังกาย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มี
ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างกนัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพที่แตกต่างกนัทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริโภค
อาหารและยา ด้านการออกก าลังกาย ด้านการพักผ่อน 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการตรวจรักษาสขุภาพ 
และด้านการจัดการความเครียด ซึ่งจะแตกต่างจาก
ผลการวิจัยในคร้ังนี้  ที่พบว่าเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายราย
เดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านโภชนาการ และด้านการออกก าลังกายอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลศึกษา
อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่อยู่ในเมืองหลวง ค่า
ครองชีพ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเดินทางค่อนข้างสูง 
กอปรกบันักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ฐานะเศรษฐกจิของ
ผู้ ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง ต้อง กู้ ยืมเงินเ พ่ือ
การศึกษาจากรัฐบาล ดงัผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่จะได้รับเงินเป็นค่าใช้ จ่ายรายเดือนประมาณ 
4,001-6,000 บาท เงินที่ใช้จ่ายรายเดอืนส่วนใหญ่จะใช้
หมดพอดี จึงมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพด้าน
โภชนาการเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับสถานที่พักอาศัยที่พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการและด้านการออกก าลังกาย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  สอดคล้องกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลที่
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่หอพักนักศึกษาภายใน
วิทยาลัย ซ่ึงมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับสถานที่  และอุปกรณ์
ส าหรับการออกก าลังกายที่ไม่เพียงพอ อย่างไรกต็าม
แตกต่างจากการศึกษาของ Kitrungpipat & Phannithit 
(2012) ที่พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิล าเนา
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ส่งเสริมสุขภาพ แต่ภาระการเรียนที่หนักอาจท าให้
นักศึกษานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ดื่มน ้าน้อย ไม่
ออกก าลังกายและดูแลตนเองน้อย นอกจากนี้ การศึกษา
ของนาสซาร์ และชาฮีน (Nassar & Shaheen, 2014) 
เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยในจอร์แดน ซึ่งพบว่าคะแนนเฉล่ียสงูสดุของ
แบบแผนการด าเนินชีวิตที่ส่งเสริมสขุภาพ ของนักศึกษา 
คือ การเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ และต ่าสุดคือการ
ออกก าลังกาย เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kasipon, 
Lekvijitthada,  & Jinayon (2012) ที่พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2552 จ านวน 435 ราย มพีฤตกิรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย 
และการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 (SD=0.57), 2.73 (SD=0.88) 
และ 3.11(SD=0.57) ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากวิชาชีพ
การพยาบาลเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ ท าให้
นักศึกษาพยาบาลต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง 
และบุคคลอื่น ต้องปฏบิัติการพยาบาลกบัผู้ ป่วยจริงๆ มี
ความอดทน ละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และความ
รับผิดชอบสูง  เพราะความผิดพลาดที่ เกิดขึ้ นอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชี วิตของผู้ ป่วยได้ นักศึกษา
พยาบาลจะถูกปลูกฝังตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนพยาบาล ซึ่งใน
การปฏิบัติการพยาบาลต้องใช้กระบวนการพยาบาลใน
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณบนพ้ืนฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้อ
อาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ ใช้บริการ คุณค่าความเป็น
มนุษย์ ไม่แบ่งชนชั้น เช้ือชาติ ศาสนาในการปฏิบัติการ
พยาบาล ดังนั้นพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการ
เจริญเตบิโตทางจิตวิญญาณจึงสงูกว่าด้านอื่นๆ นอกจาก 
นี้การศึกษาของโฮเซนิ และคณะ (Hosseini, Ashktorab, 
HosseinTaghdisi, Vardanjani, & Rafiei, 2015) ที่ได้
ศึกษาการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะทางประชากรบางประการของนักศึกษาพยาบาล
ในกรุงเตหะราน ปีค.ศ. 2013 ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในหมู่นักศึกษามีคะแนน
สงู อย่างไรกต็ามผลการวิจัยนี้ แตกต่างจากการศึกษาของ 
Thongsuk et al. (2012) เกี่ยวกบัพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่าพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสขุภาพโดยรวมทุกชั้นปีอยู่ในระดบัปานกลาง   

ปัจจัยทางด้านลักษณะส่วนบุคคลเกี่ยวกบัชั้นปี เงินที่
ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และสถานที่พักอาศัยมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการ และด้านการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติทิี่ระดบั .05 และ .01  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัชั้น
ปีจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kampoungporn & 
Saechou (2007) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า 
นักศึกษากลุ่มตวัอย่างที่มชีั้นปีการศึกษาที่ต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน ในด้านการออก
ก าลังกาย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มี
ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างกนัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพที่แตกต่างกนัทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริโภค
อาหารและยา ด้านการออกก าลังกาย ด้านการพักผ่อน 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการตรวจรักษาสขุภาพ 
และด้านการจัดการความเครียด ซึ่งจะแตกต่างจาก
ผลการวิจัยในคร้ังนี้  ที่พบว่าเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายราย
เดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านโภชนาการ และด้านการออกก าลังกายอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลศึกษา
อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่อยู่ในเมืองหลวง ค่า
ครองชีพ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเดินทางค่อนข้างสูง 
กอปรกบันักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ฐานะเศรษฐกจิของ
ผู้ ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง ต้อง กู้ ยืมเงินเ พ่ือ
การศึกษาจากรัฐบาล ดงัผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่จะได้รับเงินเป็นค่าใช้ จ่ายรายเดือนประมาณ 
4,001-6,000 บาท เงินที่ใช้จ่ายรายเดอืนส่วนใหญ่จะใช้
หมดพอดี จึงมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพด้าน
โภชนาการเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับสถานที่พักอาศัยที่พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการและด้านการออกก าลังกาย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  สอดคล้องกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลที่
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่หอพักนักศึกษาภายใน
วิทยาลัย ซึ่ งมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับสถานที่  และอุปกรณ์
ส าหรับการออกก าลังกายที่ไม่เพียงพอ อย่างไรกต็าม
แตกต่างจากการศึกษาของ Kitrungpipat & Phannithit 
(2012) ที่พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิล าเนา

ต่างกนัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสขุภาพทั้ง 5 ด้าน 
และการศึกษาของชาฮีน และคณะ (Shaheen et al., 
2015) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในจอร์แดน ซึ่งผล
การศึกษาส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับอายุของนักศึกษา เพศ 
การจ้างงาน รายได้ของครอบครัว ส าหรับปัจจัยด้านเจต
คติ ต่ อกา รดู แ ลสุ ขภ าพจากผลกา รวิ จั ยพบ ว่ า มี
ความสมัพันธท์างบวกระดับปานกลางกบัพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสขุภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2,3,4 ที่ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ได้แก่ ด้านความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความส าเร็จในชีวิตและ
โดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่อง 
จากการที่นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดีต่อการดูแล
สขุภาพแล้วจะท าให้สนใจสขุภาพ และการดูแลตนเองจึง
มีพฤติกรรมการ ส่ง เ ส ริมสุขภาพที่ ดี ด้ ว ย เ ช่นกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ  Rattanawetchaiwimon 
(2008) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรม
สขุภาพของผู้มารับบริการทางการแพทย์ ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ และทัศนคติต่อพฤติกรรม
สขุภาพ เช่นเดยีวกบัการศึกษาของ Sanghoupai (2009) 
ที่พบว่า เจตคติต่อการสร้างเสริมสขุภาพ เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการสร้างเสริมสขุภาพของ
บุคลากรที่ปฏบิัติงานในโรงพยาบาลสงักดักองทพัเรือใน
ทศิทางบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  

ขอ้จ ากดัของการวิจยั  
เนื่ องจากเป็นการศึกษาภาคตัดขวาง  (cross-sec 

tional study) ที่ให้นักศึกษาพยาบาลทั้ง 3 ชั้นปี ประเมิน 
พฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพโดยตอบแบบสอบถามใน
ช่วงเวลาที่เกบ็ข้อมูล ไม่มีการประเมินพฤติกรรมอื่นๆ ที่
จะช่วยให้ผลการวิจัยครอบคลุม และอภิปรายได้ชัดเจน
มากขึ้น  

ขอ้เสนอแนะ 
จากการวิจัยพบว่า พฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพด้าน

การออกก าลังกาย มีคะแนนต ่าสดุอยู่ในระดับปานกลาง 
และเจตคติต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นจึงควรสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการให้ความรู้  ค าแนะน า 
ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการส่งเสริมสุขภาพ รูปแบบ
กจิกรรมควรมลัีกษณะเป็นรปูธรรมที่นักศึกษาสามารถลง
มือปฏิบัติได้โดยจัด 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ มีลักษณะ

ต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถงึความส าคญัของการ
ส่งเสริมสขุภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการออกก าลังกายที่ไม่
ต้องใช้พ้ืนที่หรืออุปกรณ์มาก สามารถปฏิบัติได้สะดวก
ตามเวลาของแต่ละบุคคล เช่น การเดินเรว็ เล่นฮูลาฮูป 
กระโดดเชือก เล่นโยคะภายในห้อง เป็นต้น และควรมี
การศึกษาติดตามหรือการศึกษาแบบข้างหน้า (pros 
pective study) เกี่ยวกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพ
เมื่อเสรจ็สิ้นการฝึกปฏบิตัิงานในสถานบริการสขุภาพหรอื
เมื่อส าเรจ็การศึกษา  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่าน
อธิการิณีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และผู้บริหารโรงพยาบาล
บ ารงุราษฎร์ ที่ได้กรณุาส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัยครั้งนี้  
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