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บทคัดยอ
 การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาพฤติกรรมเสีย่งทางดานสุขภาพและแนวทางในการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เครื่องมือที่ใช              

ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง           

ของเครจซ่ีและมอรแกน ทีร่ะดับความเช่ือมัน่รอยละ 95 โดยการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 300 คน  วเิคราะหขอมลู

โดยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) แบบบันทกึการสนทนากลุมยอย 

ในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในดานตางๆ และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากนักศึกษาตางคณะ                   

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 057136 Section 2 จํานวน 100 คน นําแบบบันทึกการสนนทนากลุมยอยไปวิเคราะห

เน้ือหา (Content Analysis) นาํเสนอผลการวเิคราะหในรูปตาราง ผลการวจิยัสรปุได ดงันี ้ (1) พฤตกิรรมเสีย่ง

ทางดานสขุภาพโดยรวมมคีวามเสีย่งนอย  (1.1) พฤตกิรรมการออกกาํลงักายมคีวามเสีย่งปานกลาง นกัศึกษา

เลือกชนิดการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองในระดับมาก (1.2) พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคมี             

ความเส่ียงปานกลาง พฤติกรรมการบริโภคทีเ่สีย่งมาก ไดแก ไมรบัประทานอาหารประเภทผัก ผลไม ไมลางมือ

กอนรบัประทานอาหาร และเลอืกรับประทานอาหาร (1.3) พฤตกิรรมทางดานอนามยัสวนบคุคลมคีวามเสีย่ง
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นอย เมือ่วเิคราะหรายขอ พบวา ไมมพีฤติกรรมเสีย่งในการใชอปุกรณสวนตวัรวมกับผูอืน่ (1.4) ไมมพีฤตกิรรม

เสีย่งในการใชสารเสพติด เมือ่วิเคราะหรายขอ พบวา มพีฤตกิรรมเส่ียงนอยในการใชเวลาวางในการด่ืมเคร่ืองด่ืม

ที่มีแอลกอฮอล ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพื่อลดความเครียด (1.5) พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและ    

การปรับตวัมีความเส่ียงนอย เมือ่วเิคราะหรายขอ พบวา ไมมพีฤติกรรมเส่ียงในการขัดแยงกบัผูปกครอง และ

การปรบัตวัเขากบักลุมเพ่ือน  (1.6) พฤตกิรรมการขับข่ีและการเกิดอบัุตเิหตุมคีวามเส่ียงปานกลาง พฤตกิรรมเส่ียง

ในระดับมาก คือ ไมเปดไฟเลี้ยวกอนเลี้ยวรถ  (1.7 )ไมมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพันธ เมื่อวิเคราะห               

รายขอ พบวา  นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงปานกลางในการปฏิเสธเม่ือคูรักขอมีเพศสัมพันธ และการปองกัน

เม่ือมเีพศสมัพนัธ (2) แนวทางการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเส่ียงทางดานสุขภาพ  (2.1) พฤตกิรรมการออกกําลงักาย 

ควรยดืเหยยีดกลามเนือ้กอนและหลงัการออกกาํลงักายทกุคร้ัง ประเมนิศกัยภาพของรางกายวาเหมาะสมกับ

กีฬาชนิดใด  (2.2) พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค ควรรับประทานอาหารใหครบทุกม้ือ และใหครบ 5 หมู          

ในแตละวัน รับประทานอาหารเชากอนเขาเรียน (2.3) พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคล ตัดเล็บใหสั้น     

อยูเสมอ เปลี่ยนเสื้อผาทุกวัน และทําความสะอาดหองพักอยูเสมอ (2.4) พฤติกรรมเส่ียงในการใชสารเสพติด 

ควรใชเวลาวางใหเกดิประโยชน (2.5) พฤติกรรมเส่ียงตอความเครียดและการปรับตวั หลีกเล่ียงการอยูคนเดียว 

(2.6) พฤติกรรมการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ ควรสวมหมวกนิรภัยและรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ทุกครั้ง        

เพื่อใหเกิดความเคยชิน และ (2.7) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ ไมหมกมุนในเรื่องเพศมากเกินไป 

คําสําคัญ
 พฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ    อนามัยสวนบุคคล    มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Abstract
 The objectives of this research were to study health risk behaviors and to advise courses 

on changing the behavior of students from Faculty of Education, Chiang Mai University. Tools used 

in this study were 1) Questionnaire on health risk behaviors, the sample size was from Krejcie and 

Morgan’s table with 95% confidence level. The 300 students were specifically selected for this study. 

The data were analyzed by probability distribution, percentage, mean and standard deviation 

calculation. 2) Records of group seminar on health risk behaviors on various aspects and courses 

of behavior changing from 100 students from different faculties who enrolled the 057136 section 2 

course. Data from the records were analyzed for content analysis. 

 The analysis results were in from of tables and can be summarized as followed: (1) The 

general health risk behavior was in “low risk” level (1.1) Health risk behavior on exercising was in 

“medium risk” level. The students had chosen the best-fit type of exercise for themselves. (1.2) 

Health risk behavior of eating was in “medium risk” level. The high-risk level was that the selective 
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eating behavior, no hand-washing prior to eating and eating with no fruit and vegetable. (1.3) Health 

risk behavior on personal hygiene was in “low risk” level. Results on individual item analysis shown 

that there was no risk on sharing personal equipment with others. (1.4) No health behavior on drug 

usage. Results on individual item analysis shown that there was low-risk on spending free time 

drinking alcohol. The low alcohol drink was taken for stress relieve. (1.5)  Health risk behavior on 

stress and adaptation were in “low risk” level. Results on individual item analysis shown that there 

was no risk on parents confliction and adaption among friends. (1.6)  Health risk behavior on        

driving and riding and accident were in “medium risk” level. The high risk level was on that there 

was no signal light turn on before turning (1.7) No health risk on sexual relation. Results on                 

individual item analysis shown that the students had medium risk level in rejecting the request for 

sexual intercourse from their partner and the protection/birth control when having the intercourse.  

(2) Courses of health risk behaviors changing (2.1) Exercise behavior: muscle stretching should 

be done before and after exercising, evaluate physical potential for the proper sport. (2.2) Eating 

behavior: every meal should be eating with all 5 food groups each day, have breakfast before class. 

(2.3)  Personal hygiene behavior: keep nails short at all time, change clothing daily and clean the 

room regularly.  (2.4) Drug/narcotic using behavior: utilize free time in productive. (2.5) Stress and 

adaptation behavior: avoid being alone. (2.6) Driving and accident behavior: wear helmet and 

safety belt when driving and make it normal behavior. (2.7) Sexual behavior: do not obsess in sex.

Keywords
 Health Risk Behaviors, Personal Hygiene, Chiang Mai University

บทนํา
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนชวงชีวิตท่ีสําคัญของบุคคลท่ีมีโอกาสไดศึกษาในระดับอุดมศึกษา       

ดงัน้ันการสงเสริมสขุภาพใหกบันักศึกษาในมหาวทิยาลยัจึงเปนส่ิงท่ีสาํคญั ในปจจบุนัพบวา ปญหาดานสขุภาพ

มีมากขึ้นโดยเฉพาะปญหาท่ีเก่ียวกับโรคไมติดตอ (Non-Communicable Diseases) นักศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาเปนชวงวัยรุนตอนปลายตอวัยผูใหญตอนตน  เปนวัยท่ีพัฒนาเอกลักษณแหงตน (Identity)             

การดแูลทางสขุภาพทีด่เีปนสิง่สาํคญัเพราะเปนวยัทีม่โีอกาสเขาสูพฤตกิรรมเสีย่งได  และอยูในชวงการเปลีย่น

ผาน  มีอิสระในการดําเนินชีวิตมากข้ึน  เปนวัยที่ตองแยกจากครอบครัวมาอยูในหอพัก  อยูในสังคมใหม  

พฤติกรรมในการดําเนนิชวีติมโีอกาสถกูชกัชวนจากเพ่ือนใหเขาสูพฤตกิรรมเส่ียงไดงายเพราะนักศกึษามเีวลา

ใกลชิดกับเพ่ือนมาก  งานวิจัยนี้ไดอาศัยทฤษฏีปจจัยทางสังคมกําหนดสุขภาพ “Social Determinants of 

Health” ของ Dahlgren & Whitehead (1993) เปนทฤษฎีพื้นฐานท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมในการรักษาสุขภาพ
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ตามการเปลีย่นแปลงของสงัคม วถิชีวีติมอีทิธพิลสงูตอภาวะสขุภาพของบคุคล ซึง่เปนตวักาํหนดรปูแบบของ

พฤติกรรมซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดปจจัยที่ทําใหเกิดโรค “The Common Risk Factor Approach” ของ        

Sheiham &Watt (2000) สรุปไดวา ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดโรคตาง ๆ ประกอบดวย การรับประทานอาหาร 

ความเครียด การควบคุม สุขอนามัย การสูบบุหรี่ การดื่มเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล  การออกกําลังกาย และ

การบาดเจ็บ   

 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม

 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ทฤษฏีปจจัยทางสังคมกําหนดสุขภาพ “Social Determinants of Health” ดังภาพ 1 

ภาพที่ 1: ทฤษฏีปจจัยทางสังคม กําหนดสุขภาพ “Social Determinants of Health”

ที่มา:  Dahlgren & Whitehead, 1993

 

 จากภาพที ่1 อธบิายไดวา ทฤษฏปีจจยัทางสงัคม กาํหนดสขุภาพ จะมปีจจยัสวนบคุคลอยูตรงกลาง 

ซึ่งถูกกําหนดโดยปจจัยการดําเนินชีวิตสวนบุคคล สังคม และเครือขายชุมชน สงผลตอการอยูอาศัยและ     

สภาพการทํางาน เชน การเกษตรและการผลิตอาหาร การศึกษา สภาพแวดลอมการทํางาน การวางงาน         

นํ้าและสุขาภิบาล การใหบริการสุขภาพ และการจัดที่อยูอาศัย 
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 แนวคิดปจจัยที่ทําใหเกิดโรค “The Common Risk Factor Approach” 

ภาพที่ 2 : สภาพความเสี่ยง

ที่มา: Sheiham & Watt, 2000

 จากภาพท่ี 2 อธบิายไดวา สภาพแวดลอมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอม

ทางสงัคม นโยบาย โรงเรยีน ทีท่าํงาน และทีอ่ยูอาศยั สงผลตอพฤตกิรรมเสีย่งทางดานโภชนาการ ความเครยีด 

การควบคุม สุขอนามัย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การออกกําลังกาย และการบาดเจ็บ 

ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตามมา เชน โรคอวน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน     

ความเจ็บปวยทางจิต และโรคในชองปาก

 จากทฤษฏีทางสังคมกําหนดสุขภาพ “Social Determinants of Health” และแนวคิดปจจัยที่ทําให

เกิดโรค “The Common Risk Factor Approach” ผูวิจัยไดนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากกรอบแนวคิดการวิจยัระยะท่ี 1 ผูวจิยัไดดาํเนินการทําวิจยัในบทความฉบับนี ้และจะดําเนินการ

วิจัยในระยะที่ 2 ตอไป หลังจากนําเสนอผลการวิจัยตอผูบริหารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วิธีการวิจัย
 1. ประชากร

  1.1 ประชากรทีใ่ชในการศกึษาจากแบบสอบถามพฤตกิรรมเสีย่งทางดานสขุภาพ เปนนกัศึกษา  

ในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 1,370 คน

  1.2 ประชากรท่ีใชในการสนทนากลุมยอย (Focus Group) เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2556 วชิา 057136 กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

2 Section จํานวน 202 คน  
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 2. กลุมตัวอยาง 

  2.1  กลุมตัวอยางจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ กําหนดขนาด

กลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน จากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan) ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยการเลือกแบบเจาะจงนักศึกษาในระดับปริญญาตรี                      

คณะศึกษาศาสตรทุกคนตองเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันในรายวิชาที่ผูวิจัยสอน

  2.2   กลุมตัวอยางท่ีใชในการสนทนากลุม (Focus Group) ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากวิชา   

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 1) นักศึกษาตองมาจากหลากหลายคณะ     

2) มนีกัศกึษาทกุชัน้ป 3) มเีพศชายและหญิงใกลเคยีงกนั ซึง่วชิา 057136 Section 2 ผานเกณฑทีผู่วจิยักาํหนด คอื 

1)  มนีกัศกึษาจากหลากหลายคณะ (12 คณะ จากท้ังหมด 20 คณะ และ 1 วทิยาลยั ซึง่เกนิครึง่) 2) มนีกัศกึษา

ทุกชั้นป (รหัส 50-56) 3) มีจํานวนเพศที่ใกลเคียงกัน (ชาย 53 คน หญิง 47 คน)

 3. วิธีการดําเนินการวิจัย

        3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเบื้องตนเพ่ือรางโครงการวิจัยและขอทุนวิจัยจาก      

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

  3.2  เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติ  ผูวิจัยทําสัญญากับผูใหทุนและศึกษาเอกสารและงานวิจัย    

เพิ่มเติมเพื่อจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

  3.3  สรางเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอืโดยผูเชีย่วชาญ จาํนวน 3 ทาน    

หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Objective Item Congruence) ระหวางขอคําถามกับพฤติกรรม

เสี่ยงแตละดาน  โดยระดับคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวามีความเหมาะสม   

  3.4  แกไขเครื่องมือและทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาความเช่ือมั่น

ของเครื่องมือ (Reliability) โดยทดลองใชกับนักศึกษา จํานวน 30 คน

  3.5  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม จัดสนทนากลุมยอย และวิเคราะหขอมูล 

  3.6  นําผลการวิเคราะหขอมูลมาเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

  3.7  นําเสนอผลการวิจัยตอสาธารณชน 

 4.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  4.1  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัเปนแบบสอบถามพฤตกิรรมเสีย่งทางดานสุขภาพ สาํหรับนกัศกึษา

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  และแบบบนัทกึการสนนทนากลุมยอย แบบสอบถามทีผู่วจิยัสรางขึน้

เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน           

เพศ สาขาวิชา ชั้นป ที่พัก คาใชจาย นํ้าหนัก และสวนสูง สวนท่ี 2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย สวนท่ี 3 

พฤติกรรมการบริโภค สวนที่ 4 อนามัยสวนบุคคล สวนที่ 5 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลและ  

การสูบบหุรี ่ สวนท่ี 6 พฤติกรรมเส่ียงทางดานความเครียดและการปรับตัว  สวนท่ี 7 พฤติกรรมการขับข่ีรถยนต

และรถจักรยานยนต  สวนท่ี 8 พฤติกรรมเส่ียงทางดานเพศสัมพันธ สวนท่ี 9 แนวทางในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในแตละดาน เปนแบบสอบถามปลายเปด
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  4.2  แบบบันทึกการสัมมนากลุ ม ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียงทาง               

ดานสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละดาน เชน พฤติกรรมเส่ียงทางดานเพศสัมพันธ (เปดกวาง

ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น)

 5.  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

                   5.1  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ        

ความตรงเชิงเนื้อหา ตลอดจนภาษาท่ีใช ไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC เทากับ .78 จากนั้นปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

  5.2 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา

พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยวิธี

การหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบารค (Cronbranch alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .85

 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ

                    6.1 แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงทางดานสขุภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ สาขาวิชา ชั้นป ที่พัก คาใชจาย นํ้าหนัก และ

สวนสูง โดยหาคาความถี่ และรอยละ สวนที่ 2-8 เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ            

ตามแบบของ Likert  และมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

   5 ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ใน 1 สัปดาหที่ผานมาผูตอบแบบสอบถามไดทําส่ิงนั้น

       เปนประจําทุกวัน

   4 ปฏบิตัเิปนสวนมาก หมายถึง ใน 1 สปัดาหทีผ่านมาผูตอบแบบสอบถามไดทาํสิง่นัน้ 

       5-6 วัน

   3  ปฏิบตัเิปนบางคร้ัง หมายถึง ใน 1 สปัดาหทีผ่านมาผูตอบแบบสอบถามไดทาํส่ิงนัน้ 3-4 วนั

   2  ปฏิบตัเิปนสวนนอย หมายถงึ ใน 1 สปัดาหทีผ่านมาผูตอบแบบสอบถามไดทาํส่ิงนัน้ 1-2 วนั

   1  ไมเคยปฏิบตัเิลย หมายถึง ใน 1 สปัดาหทีผ่านมาผูตอบแบบสอบถามไมไดทาํส่ิงนัน้เลย

   การแปลความหมายของคะแนนพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพ มีดังนี้

   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ไมมีพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพ

   คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพอยูในระดับนอย

   คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง

   คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพอยูในระดับมาก

   คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพอยูในระดับมากที่สุด

   การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  6.2  แบบบันทึกการสนนทนากลุมยอยในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพในดานตาง ๆ     

และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยนําแบบบันทึกการสัมมนากลุมไปวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตาราง
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ผลการวิจัย
 1. ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง

          กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํานวน 300 คน เปนเพศชาย จาํนวน 118 คน คดิเปนรอยละ 39.33 และเปนเพศหญิง จาํนวน 182 คน คดิเปน

รอยละ 60.67 เรียนสาขาวิชาพลศึกษามากท่ีสุด จาก 15 สาขา จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 13.00 สวนมาก

เรียนอยูชั้นปที่ 4 จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 33.67 เกือบคร่ึงพักอาศัยอยูหอนอก/คอนโด หรือแมนช่ัน           

จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 48.00 สวนใหญมีคาใชจายตอเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 159 คน     

คิดเปนรอยละ 53.00 และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2556 วิชา 057136 กีฬา 

สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ Section 2 จํานวน 100 คน

 2. พฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพ

  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม โดยเสนอผลการวิจัยเปนคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรม ตามลําดับ ดังนี้

ตารางท่ี  1 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมโดยรวมแตละดานของพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพ

    

 3.21 0.48  
 3.06 0.96  

   2.59 0.58  
 2.34 0.73  

 1.93 0.84  
   1.34 1.25  

 1.14 0.99  
 2.38 0.43    

 จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตวัอยางนกัศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร มพีฤติกรรมเสีย่ง

ทางดานสุขภาพโดยรวมทุกดานนอย เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา มีพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค และ

พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ อยูในระดับเสี่ยงปานกลาง พฤติกรรม

ดานอนามัยสวนบุคคล และพฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัวมีความเสี่ยงนอย ไมมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางดานการใชสารเสพติดและเพศสัมพันธ 
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 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม สรปุได ดงันี ้(1) พฤติกรรมเส่ียงในการบริโภคมีความเส่ียงปานกลาง พฤติกรรมการบริโภคท่ีเส่ียงมาก 
ไดแก ไมรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม ไมลางมือกอนรับประทานอาหาร และเลือกรับประทานอาหาร 
สวนพฤติกรรมการบริโภคที่มีความเส่ียงนอย ไดแก การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ (2) พฤติกรรม                    
การออกกําลังกายมีความเสี่ยงปานกลาง นักศึกษาเลือกชนิดการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองและ   
ออกกาํลงักายกบัเพือ่นในระดบัมาก และเคยบาดเจบ็จากการออกกาํลังกายในระดบันอย นอกนัน้มพีฤตกิรรม
การออกกําลงักายในระดับปานกลาง ไดแก การสวมใสชดุทีเ่หมาะสมกับการออกกําลังกาย ยดืเหยียดกลามเน้ือ
กอนการออกกําลังกาย อบอุนรางกายกอนการออกกําลังกาย (3) พฤติกรรมการขับข่ีและการเกิดอุบัติเหตุ      
มีความเส่ียงปานกลาง พฤติกรรมเสี่ยงในระดับมาก คือ ไมเปดไฟเล้ียวกอนเลี้ยวรถ สวนพฤติกรรมเส่ียง         
ในระดับนอย คือ การขับขี่ดวยความเร็วเกินกฎหมายกําหนด ขับขี่เพื่อแซงซาย โทรศัพทในขณะขับขี่                
ขบัขีจ่อทายในระยะกระชัน้ชดิ ฝาสญัญาณไฟจราจร และขบัข่ีหลังดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล (4) พฤตกิรรม     
ทางดานอนามยัสวนบคุคลมคีวามเสีย่งนอย เมือ่วเิคราะหรายขอ พบวา ไมมพีฤตกิรรมเสีย่งในการใชอปุกรณ
สวนตัวรวมกับผูอื่น มีพฤติกรรมเส่ียงในระดับนอย ไดแก การเช็ดตัวใหสะอาดกอนสวมใสเสื้อผา เปล่ียน       
ชดุช้ันในทุกวนั แปรงฟนอยางนอยวนัละ 2 ครัง้ ตดัเล็บใหสัน้อยูเสมอ อาบนํา้วนัละ 2 คร้ัง ลางมอืหลังปสสาวะ
หรืออุจจาระ ปดปากปดจมูกเมื่อไอหรือจาม ทําความสะอาดอวัยวะเพศเปนประจํา และใชโฟมหรือสบูใน    
การลางหนา (5) พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัวมีความเสี่ยงนอย เมื่อวิเคราะหรายขอ พบวา 
ไมมีพฤติกรรมเส่ียงในการขัดแยงกับผูปกครอง และการปรับตัวเขากับกลุมเพ่ือน และมีความเส่ียงนอย            
ในการผิดหวังกับผลการเรียน ตองเรียนในส่ิงท่ีไมชอบ มีความกดดันในการเรียน ทะเลาะกับเพ่ือตางเพศ         
มีอคติตอเพื่อน รายจายมากกวารายรับ (6) ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติด เมื่อวิเคราะหรายขอ      
พบวา มพีฤติกรรมเส่ียงนอยในการใชเวลาวางในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมแีอลกอฮอล   ดืม่เคร่ืองด่ืมท่ีมแีอลกอฮอล
เพื่อลดความเครียด เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลจนรูสึกเมา ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลจนอาเจียน         
และปฏิเสธเม่ือเพื่อชวนด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (7) ไมมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพันธ เม่ือวิเคราะห   
รายขอ พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงปานกลางในการปฏิเสธเมื่อคูรักขอมีเพศสัมพันธ และการปองกัน

เมื่อมีเพศสัมพันธ

 3. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเส่ียงทางดานสุขภาพ

  3.1 พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค ควรรับประทานอาหารใหครบทุกมื้อ และใหครบ 5 หมูใน

แตละวนั รบัประทานอาหารเชากอนไปเรยีน รบัประทานอาหารทีป่รุงสุกใหมๆ  ไมรบัประทานอาหารทีม่รีสจดั 

ดืม่นํา้ใหไดวนัละ 8-10 แกว ควรคํานวณพลังงานท่ีไดรบัจากสารอาหารเพ่ือควบคุมนํา้หนักตวัเอง รบัประทาน

อาหารแคพออิ่ม ลดการรับประทานอาหารบุฟเฟต และอาหารฟาสฟูต

  3.2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย ควรยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการออกกําลังกาย     

ทกุครัง้ เลอืกเสือ้ผาใหเหมาะสมกบักฬีาแตละชนดิ ประเมนิศกัยภาพของรางกายวาเหมาะสมกบักฬีาชนดิใด 

ควรรบัประทานอาหารกอนการออกกาํลงักายอยางนอย 2 ชัว่โมง เลือกเวลาและสถานทีใ่นการออกกาํลงักาย

ที่เหมาะสม ใชเวลาที่เหมาะสมในการออกกําลังกายแตละคร้ัง
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  3.3  พฤติกรรมการขับขีแ่ละการเกิดอบุตัเิหตุ ควรสวมหมวกนริภยัและรดัเข็มขดันริภยัขณะขบัข่ี

ทุกคร้ังเพ่ือใหเกิดความเคยชิน เมื่อด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแลวรูสึกเมาควรหลีกเล่ียงการขับขี่ ปฏิบัติ   

ตามกฎจราจรทุกครั้งขณะขับขี่ ไมซอน 3 ควรใชรถประจําทางแทน ไมคุยโทรศัพทขณะขับข่ี ไมขับข่ีในระยะ

กระชั้นชิด เมื่อรูสึกงวงควรหาที่จอดรถแลวพักผอนหรือทํากิจกรรมใหรางกายผอนคลาย ไมขับข่ีเพื่อแซงซาย 

ควรจอดรถในท่ีทีจ่ดัไวใหจอด ไมใชความเร็วเกนิกวากฎหมายกาํหนด ใหผูขบัข่ีในวงเวยีนไปกอน มใีบอนุญาต

ขับขี่ใหถูกกฎหมาย

  3.4 พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคล ควรลางมือกอนรับประทานอาหารทุกคร้ัง ตัดเล็บ

ใหสั้นอยูเสมอ เวลาไอหรือจามควรมีผาปดปาก เช็ดผมทุกครั้งเมื่อผมเปยก แปรงฟนกอนนอนทุกครั้ง                 

รับประทานอาหารใหตรงเวลา ปสสาวะเมื่อรูสึกปวด ลางเครื่องสําอางกอนนอนทุกคร้ัง เปลี่ยนเสื้อผาทุกวัน 

และทําความสะอาดหองพักอยูเสมอ

  3.5 พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัว มีปญหามาจากการเรียน การคบเพื่อน

และเพื่อนตางเพศ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อเครียดกับการเรียนและการอานหนังสือ ควรที่จะแบงเวลา

ในการอานหนังสือ ตั้งใจเรียนในช่ัวโมงเรียน ทบทวนบทเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียน เมื่อทะเลาะกับเพื่อน           

หรือเพ่ือนตางเพศควรหาคนกลางเพ่ือปรับความเขาใจ หลีกเล่ียงการอยูคนเดียว การใชจายตางๆ ควรจะมี

การจดบันทกึและทําบัญชี ไมเลนการพนัน

  3.6  พฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติด ควรใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน ออกกําลังกาย

หรือเลนกีฬา ดูหนัง ฟงเพลง ปฏิเสธการดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลดวยการถนอมนํ้าใจ เชน ติดงาน ติดธุระ 

หากหลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลไมไดควรด่ืมแบบมีสติ รูขีดจํากัดของตนเอง ใหเพ่ือนเตือน       

ถามีการดื่มมากเกินไป ดื่มนํ้าตามมากๆ สําหรับผูที่สูบบุหรี่ ควรลดการสูบบุหรี่ลง หรือปรึกษาคลินิคเลิกบุหรี่ 

ควรสูบบุหรี่ในที่ใหสูบเพ่ือไมรบกวนผูอื่น

                      3.7 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ ถาเที่ยวกลางคืนไมควรไปกับคนที่รูจักใหมๆ ควรหาเพ่ือน

ไปดวย ดูแลตนเองไมใหเมา ไมอยูในที่ลับตากับเพศตรงขาม ควรพกถุงยางอนามัยติดตัว ควรนอนกับคูของ

ตนเพียงคนเดียวและใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธทุกคร้ัง ไมแตงตัวลอแหลม ควรแตงกายใหเหมาะ   

กับกาลเทศะ รูจักปฏิเสธเมื่อมีเพศสัมพันธ หลีกเลี่ยงการดูสื่อยั่วยุทางเพศ ไมหมกมุนในเร่ืองเพศมากเกินไป 

ควรใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เมื่อตองออกนอกสถานที่กับกลุมเพื่อนควรแจงใหผูปกครองทราบกอน             

ไมพูดคุยกับคนแปลกหนาในสังคมออนไลนและไมนัดเจอกัน

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลจากการประเมินแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพโดยรวมมีความเสี่ยงนอย                 

โดยเฉพาะไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ แตกตางจากผล            

ที่ไดจากการสนทนากลุมยอย พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีพฤตกรรมเส่ียงทุกดาน 

 พฤติกรรมเส่ียงในการบริโภค มีความเส่ียงปานกลาง แสดงวานักศึกษาคอนขางมีพฤติกรรมเส่ียง    
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ในการบริโภค สอดคลองกับ อนุกูล พลศิริ (2551, 49) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความรูทัศนคติและพฤติกรรม    

การบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในระดับปานกลาง และสอดคลองกบัการสมัมนากลุม พบวา นกัศกึษา รบัประทานอาหารไมครบทกุม้ือ 

โดยเฉพาะไมรบัประทานอาหารม้ือเชา รบัประทานอาหารไมครบ 5 หมู เลือกรบัประทานอาหาร  ชอบรบัประทาน

อาหารฟาสฟูด รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ไมรับประทานผัก ผลไม ดื่มนํ้านอย ดื่มชา/กาแฟเปนประจํา         

รับประทานอาหารรสจัด ชอบรับประทานอาหารประเภทป ง/ยาง โดยเฉพาะอาหารประเภทบุฟเฟต                

สําหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสัมมนากลุม ไดแก รับประทานอาหารใหครบทุกมื้อ             

โดยเนนมื้อเชาเปนสําคัญ รับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในแตละวัน รับประทานผักและผลไมใหมากข้ึน   

โดยรบัประทานอาหารทีม่ผีกัและผลไมผสมอยู รบัประทานอาหารปรุงสุก และถายพยาธ ิลดการปรุงอาหารรสจัด 

เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน รับประทานอาหารปละเภท ตม นึ่ง อบ แทนอาหารประเภทปง/ยาง 

 พฤตกิรรมการออกกาํลงักาย มคีวามเสีย่งปานกลาง ทัง้นีจ้ากผลการสนทนากลุมยอย พบวา นกัศกึษา 

เลือกกิจกรรมการออกกําลังกายไมเหมาะสมกับตัวเอง ไมทําการยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการ           

ออกกําลงักาย สวมชดุทีไ่มเหมาะสมกับการออกกาํลงักาย รบัประทานอาหารกอนและหลังออกกําลงักายทันที 

เลอืกเวลาในการออกกําลงักายไมเหมาะสม สาํหรับแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการสนทนากลุมยอย 

ไดแก ประเมินศักยภาพของรางกายตัวเองวาเหมาะสมกับกีฬาประเภทใด ควรยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและ

หลังการออกกําลังกาย เลือกสวมใสเสื้อผาใหเหมาะสมกับกีฬาแตละไมเภท ควรรับประทานอาหารกอนและ

หลังออกกําลังกายอยางนอย 2 ชั่วโมง เลือกเวลาใหเหมาะสม ควรหลีกเล่ียงเวลาท่ีอากาศรอน และ                     

ยังสอดคลองกับ แสวง วัชระธนกิจ,  สัมมนา มูลสาร,  สุนทร พันฤทธิ์ดํา และมันตทณัฏฐ  หนูบม (2555, 35) 

ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวนใหญออกกําลังกายนานมากกวา 30 นาที           

อยางไรก็ตามนักศึกษารอยละ 56.3 ออกกําลังกายนอยกวา 3 คร้ังตอสัปดาห นักศึกษาสวนใหญมีการอบอุน

รางกายและผอนคลายกลามเนื้อประมาณ 5-10 นาที   

 พฤติกรรมการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ มีความเสี่ยงปานกลาง และผลจากการสัมมนากลุม               

พบวา นักศึกษา ไมสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับข่ี เมาแลวขับ ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร 

คุยโทรศัพทในขณะขับขี่ ซอน 3 ในการข่ีรถจักรยานยนต ขับข่ีรถในระยะกระช้ันชิด เปดไฟเล้ียวกะทันหัน      

ขับขี่เพื่อแซงซาย ไมเช็คสภาพรถกอนการขับข่ี มีอารมณโกรธในขณะขับข่ี จอดรถในท่ีหามจอด ขับรถเร็ว    

เกินกาํหนด ขบัรถไมถกูกฎบรเิวณวงเวยีน ไมมใีบอนญุาตขบัข่ี สาํหรบัแนวทางการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจาก

การสนนทนากลุมยอย ไดแก ควรสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่เพื่อใหเกิด               

ความเคยชิน เมื่อรูสึกเมา ควรน่ังรถโดยสารหรือใหคนท่ีไมดื่มขับรถกลับ ควรปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้ง       

ถาตองรับโทรศัพทควรหยุดรถคุยธุระใหเสร็จแลวขับข่ีตอ ขับใหหางพอสมควรในระยะที่หยุดรถไดอยาง

ปลอดภัย ควรเปดไฟเล้ียวกอนถึงทางแยกอยางนอย 30 เมตร การแซงรถคันขางหนาควรแซงทางขวา              

ควรเช็คสภาพรถกอนการขับขี่ระยะไกล ควรควบคุมและระงับอารมณโกรธกอนการขับขี่ ควรจอดรถในท่ี          
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ที่จัดไวใหจอด ไมใชความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด การขับขี่ในวงเวียนควรใหผูที่อยูในวงเวียนไปกอน      

ทําใบอนุญาตขับขี่ใหถูกกฏหมาย ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการวิจัยของ บรรจง พลไชย และอุทัยวรรณ 

สุกิมานิล (2554, 117) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย

นครพนม จากการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัย พฤติกรรมการใชหมวกนิรภัย 

อยูในระดับปานกลาง 

 พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคล มีความเส่ียงนอย พฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงปานกลาง ไดแก 

ขยี้ตาหรือแคะจมูก ถายอุจาระเปนเวลา นอนวันละ 8 ชั่วโมง แยกขยะเปยก แหงและรีไซเคิล สอดคลองกับ 

หทัยกาญจน โสตรดี และอัมพร ฉิมพลี (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมที่ตองปรับปรุง เปนเร่ืองเก่ียวกับ

สุขวิทยาสวนบุคคล วิธีการรับประทานอาหารและการเลือกรับประทานอาหาร ไดแก รับประทานอาหาร         

โดยไมใชชอนกลาง ดื่มนํ้าอัดลม และรับประทานอาหารโดยไมคํานึงถึงการไดรับสารอาหารครบ 5 หมู 

พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัว มีความเสี่ยงนอย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากผลการสัมมนากลุม     

ที่พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไดแก เมื่อรูสึกเครียดไมควรอยู

คนเดียว พอใจในสิ่งที่ตนเปนอยู หาขอดีของตัวเองใหได และใชขอดีนั้นมาเปนแรงผลักดันในการใชชีวิต         

ซึ่งผลการวิจัยนี้ตางจาก ทวีทรัพย  ผาใต,  ณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ และเกษวดี ชมชายผล (2553, บทคัดยอ)     

ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ชั้นปที่ 1 ภาคปกติ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความเครียดอยูในระดับสูง ผลจากการสัมมนากลุม พบวา 

สาเหตุที่ทําใหนักศึกษาเกิดความเครียด คือ อานหนังสือไมทัน ทะเลาะกับเพื่อน อกหัก เงินไมพอใช ไมพอใจ

รูปรางตัวเอง เปนประจําเดือน เกรดตก การจราจรติดขัด 

 จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ไมมีพฤติกรรมเส่ียงในการใชสารเสพติด และพฤติกรรมเส่ียงทาง

เพศสัมพันธ ซึ่งขอมูลที่ไดขัดแยงกับการสนทนากลุมยอย พบวา นักศึกษาจะใชเวลาวางในการดื่มเคร่ืองด่ืม

ทีม่แีอลกอฮอล ดืม่เพือ่ลดความเครยีด มกัชวนเพ่ือนไปดืม่ดวย ดืม่จนขาดสต ิดืม่จนรูสกึเมา สวนการสบูบหุร่ี 

จะสูบบุหรี่เมื่อรูสึกเครียด สูบบุหรี่ตามเพื่อน สูบบุหรี่ในงานเลี้ยงสังสรรค สําหรับแนวทางการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมจากการสัมมนากลุม ไดแก ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน ออกกําลงักายหรือเลนกฬีา ถาหลกีเล่ียง

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลไมได ควรดื่มอยางมีสติ รูจักขีดจํากัดของตนเอง ควรหาวิธีคลายเครียด         

ดวยวิธีอื่น เชน ดูหนัง ฟงเพลง เที่ยวชมธรรมชาติ สําหรับผูที่สูบบุหรี่ ควรลดปริมาณการสูบบุหรี่ลง สูบบุหรี่

ไฟฟาแทน ปรึกษาคลินิกเลิกบุหรี่ สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ พบวา นักศึกษาชอบเที่ยวกลางคืน 

การมีเพศสัมพนัธไมใสถงุยาง เปล่ียนคูนอนหลายคน แตงตวัลอแหลม มพีฤติกรรมรักรวมเพศ ดส่ืูอยัว่ยุอารมณ

ทางเพศ หมกมุนในเรื่องเพศมากเกินไป การใชสื่อสังคมออนไลน แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการ

สนทนากลุมยอย ไดแก การเที่ยวกลางคืนตองดูแลตนเองไมใหเมา ไมอยูในที่ลับตากับเพศตรงขาม 2 ตอ 2 

ใสถุงยางอนามัยทุกคร้ังเม่ือมีเพศสัมพันธ ควรนอนกับคูของตนเพียงคนเดียวและใสถุงยางอนามัยเม่ือมี       

เพศสัมพนัธทกุครัง้ ควรแตงตวัใหมดิชดิและแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ หลีกเล่ียงการดสูือ่ยัว่ยทุางเพศ 
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ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน การเลนกฬีา อานหนังสอื ทาํงานอดิเรก ระมดัระวงัในการพูดคยุกบัคนแปลกหนา 

ไมออกไปพบกับคนแปลกหนาที่พึ่งคุยกัน 

สรุป
 ผลทีไ่ดจากการวเิคราะหขอมลูแบบสอบถามพฤตกิรรมเสีย่งทางดานสุขภาพ ทาํใหทราบถงึพฤตกิรรม

เสี่ยงทางดานสุขภาพโดยรวมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วามีความเสี่ยงอยูใน

ระดับนอย เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมเส่ียงในการบริโภค การขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ         

การออกกาํลงักาย มคีวามเสีย่งปานกลาง พฤตกิรรมดานอนามยัสวนบคุคล และพฤตกิรรมเสีย่งตอความเครยีด

และการปรับตัวมีความเสี่ยงนอย ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการใชสารเสพติดและเพศสัมพันธ สวนผลจาก     

การสมัมนากลุม พบวา นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม มคีวามเส่ียงทางดานสขุภาพทกุดาน และไดเสนอแนะ  

แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพแตละดาน

 เหน็ไดวาผลจากการวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามพฤตกิรรมเสีย่งทางดานสขุภาพ ของนกัศกึษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับผลท่ีไดจากการสนทนากลุมยอย ของนักศึกษาตางคณะ                

มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน อาจเปนเพราะนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร สวนใหญเปนเพศหญิง ไดรับการ

อบรมส่ังสอนใหมอีตัลกัษณในความเปนครูสงู อกีทัง้ไมเทีย่วกลางคืน จงึทาํใหมคีวามเส่ียงทางดานพฤติกรรม

สขุภาพอยูในระดับนอย และไมมพีฤติกรรมเส่ียงทางดานการใชสารเสพติดและเพศสัมพนัธ สวนผลท่ีไดจาก

การสนนทนากลุมยอย เปนความคดิเหน็จากนกัศกึษาหลากหลายคณะ เปนการแสดงความคดิเหน็ทีเ่ปดกวาง 

สะทอนถึงการดํารงชีวิตที่เสี่ยงตอพฤติกรรมดานตาง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม แมวาตนเองจะ

ไมไดทําพฤติกรรมเสี่ยงนั้นก็ตาม

 แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช

 นําผลการวิจัย โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพท่ีตองการแกไขเรงดวน เสนอตอผูบริหาร

คณะศกึษาศาสตร เพือ่วางแผนจดักจิกรรมเชงิปฏิบตักิาร จดัทาํโครงการใหความรู เรยีนรู  สรางประสบการณ 

และหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีขึ้น ตามข้ันตอน ดังนี้

 1. เสนอผลการวิจัยใหกับคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหรองคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับนักศึกษา ประกอบดวย คณาจารย สโมสร

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร และตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา

 2. คณะกรรมการรวมกันวางแผน จัดทําโครงการ เชน โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิต 

โครงการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการสงเสริมอนามัยเจริญพันธุสําหรับ

นักศึกษา โครงการสุขภาพจิตดีชีวิตเปนสุข โครงการปองกันการติดยาและสารเสพติด โครงการวัยเรียนวัยใส 

รักอยางไรไมใหเสี่ยง เปนตน

 3. ดําเนินโครงการตามแผน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

 4. สรุป และประเมินผลทุกโครงการท่ีไดจัดทํา เพื่อวางแผนและจัดทําโครงการคร้ังตอไป
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 5. สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองใหกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 6. สนับสนุนและสรางกิจกรรมการจัดการความรูทางดานพฤติกรรมสุขภาพใหกับนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 สาํหรบัขอเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอไปควรศกึษาพฤตกิรรมเสีย่งทางดานสขุภาพของนกัศกึษาใน

ระดับปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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