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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมเสีย่ งทางดานสุขภาพและแนวทางในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
ของเครจซีแ่ ละมอรแกน ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 300 คน วิเคราะหขอ มูล
โดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2) แบบบันทึกการสนทนากลุม ยอย
ในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในดานตางๆ และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากนักศึกษาตางคณะ
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 057136 Section 2 จํานวน 100 คน นําแบบบันทึกการสนนทนากลุมยอยไปวิเคราะห
เนือ้ หา (Content Analysis) นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตาราง ผลการวิจยั สรุปได ดังนี้ (1) พฤติกรรมเสีย่ ง
ทางดานสุขภาพโดยรวมมีความเสีย่ งนอย (1.1) พฤติกรรมการออกกําลังกายมีความเสีย่ งปานกลาง นักศึกษา
เลือกชนิดการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองในระดับมาก (1.2) พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคมี
ความเสีย่ งปานกลาง พฤติกรรมการบริโภคทีเ่ สีย่ งมาก ไดแก ไมรบั ประทานอาหารประเภทผัก ผลไม ไมลา งมือ
กอนรับประทานอาหาร และเลือกรับประทานอาหาร (1.3) พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคลมีความเสีย่ ง
* ผูเขียนหลัก
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นอย เมือ่ วิเคราะหรายขอ พบวา ไมมพี ฤติกรรมเสีย่ งในการใชอปุ กรณสว นตัวรวมกับผูอ นื่ (1.4) ไมมพี ฤติกรรม
เสีย่ งในการใชสารเสพติด เมือ่ วิเคราะหรายขอ พบวา มีพฤติกรรมเสีย่ งนอยในการใชเวลาวางในการดืม่ เครือ่ งดืม่
ที่มีแอลกอฮอล ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพื่อลดความเครียด (1.5) พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและ
การปรับตัวมีความเสีย่ งนอย เมือ่ วิเคราะหรายขอ พบวา ไมมพี ฤติกรรมเสีย่ งในการขัดแยงกับผูป กครอง และ
การปรับตัวเขากับกลุม เพือ่ น (1.6) พฤติกรรมการขับขีแ่ ละการเกิดอุบตั เิ หตุมคี วามเสีย่ งปานกลาง พฤติกรรมเสีย่ ง
ในระดับมาก คือ ไมเปดไฟเลี้ยวกอนเลี้ยวรถ (1.7 )ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ เมื่อวิเคราะห
รายขอ พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงปานกลางในการปฏิเสธเมื่อคูรักขอมีเพศสัมพันธ และการปองกัน
เมือ่ มีเพศสัมพันธ (2) แนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งทางดานสุขภาพ (2.1) พฤติกรรมการออกกําลังกาย
ควรยืดเหยียดกลามเนือ้ กอนและหลังการออกกําลังกายทุกครัง้ ประเมินศักยภาพของรางกายวาเหมาะสมกับ
กีฬาชนิดใด (2.2) พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค ควรรับประทานอาหารใหครบทุกมื้อ และใหครบ 5 หมู
ในแตละวัน รับประทานอาหารเชากอนเขาเรียน (2.3) พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคล ตัดเล็บใหสั้น
อยูเสมอ เปลี่ยนเสื้อผาทุกวัน และทําความสะอาดหองพักอยูเสมอ (2.4) พฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติด
ควรใชเวลาวางใหเกิดประโยชน (2.5) พฤติกรรมเสีย่ งตอความเครียดและการปรับตัว หลีกเลีย่ งการอยูค นเดียว
(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
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนชวงชีวิตที่สําคัญของบุคคลที่มีโอกาสไดศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ดังนัน้ การสงเสริมสุขภาพใหกบั นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญ ในปจจุบนั พบวา ปญหาดานสุขภาพ
มีมากขึ้นโดยเฉพาะปญหาที่เกี่ยวกับโรคไมติดตอ (Non-Communicable Diseases) นักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเปนชวงวัยรุนตอนปลายตอวัยผูใหญตอนตน เปนวัยที่พัฒนาเอกลักษณแหงตน (Identity)
การดูแลทางสุขภาพทีด่ เี ปนสิง่ สําคัญเพราะเปนวัยทีม่ โี อกาสเขาสูพ ฤติกรรมเสีย่ งได และอยูใ นชวงการเปลีย่ น
ผาน มีอิสระในการดําเนินชีวิตมากขึ้น เปนวัยที่ตองแยกจากครอบครัวมาอยูในหอพัก อยูในสังคมใหม
พฤติกรรมในการดําเนินชีวติ มีโอกาสถูกชักชวนจากเพือ่ นใหเขาสูพ ฤติกรรมเสีย่ งไดงา ยเพราะนักศึกษามีเวลา
ใกลชิดกับเพื่อนมาก งานวิจัยนี้ไดอาศัยทฤษฏีปจจัยทางสังคมกําหนดสุขภาพ “Social Determinants of
Health” ของ Dahlgren & Whitehead (1993) เปนทฤษฎีพื้นฐานที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาสุขภาพ
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ตามการเปลีย่ นแปลงของสังคม วิถชี วี ติ มีอทิ ธิพลสูงตอภาวะสุขภาพของบุคคล ซึง่ เปนตัวกําหนดรูปแบบของ
พฤติกรรมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดปจจัยที่ทําใหเกิดโรค “The Common Risk Factor Approach” ของ
Sheiham &Watt (2000) สรุปไดวา ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ประกอบดวย การรับประทานอาหาร
ความเครียด การควบคุม สุขอนามัย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การออกกําลังกาย และ
การบาดเจ็บ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทฤษฏีปจจัยทางสังคมกําหนดสุขภาพ “Social Determinants of Health” ดังภาพ 1

ภาพที่ 1: ทฤษฏีปจจัยทางสังคม กําหนดสุขภาพ “Social Determinants of Health”
ที่มา: Dahlgren & Whitehead, 1993
จากภาพที่ 1 อธิบายไดวา ทฤษฏีปจ จัยทางสังคม กําหนดสุขภาพ จะมีปจ จัยสวนบุคคลอยูต รงกลาง
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
จากภาพที่ 2 อธิบายไดวา สภาพแวดลอมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอม
ทางสังคม นโยบาย โรงเรียน ทีท่ าํ งาน และทีอ่ ยูอ าศัย สงผลตอพฤติกรรมเสีย่ งทางดานโภชนาการ ความเครียด
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
จากกรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1 ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการทําวิจยั ในบทความฉบับนี้ และจะดําเนินการ
วิจัยในระยะที่ 2 ตอไป หลังจากนําเสนอผลการวิจัยตอผูบริหารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
1.1 ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาจากแบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่ งทางดานสุขภาพ เปนนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 1,370 คน
1.2 ประชากรที่ใชในการสนทนากลุมยอย (Focus Group) เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาฤดูรอ น ปการศึกษา 2556 วิชา 057136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2 Section จํานวน 202 คน
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2. กลุมตัวอยาง
2.1 กลุมตัวอยางจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ กําหนดขนาด
กลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน จากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie &
Morgan) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร อ ยละ 95 โดยการเลื อ กแบบเจาะจงนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะศึกษาศาสตรทุกคนตองเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันในรายวิชาที่ผูวิจัยสอน
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากวิชา
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 1) นักศึกษาตองมาจากหลากหลายคณะ
2) มีนกั ศึกษาทุกชัน้ ป 3) มีเพศชายและหญิงใกลเคียงกัน ซึง่ วิชา 057136 Section 2 ผานเกณฑทผี่ วู จิ ยั กําหนด คือ
1) มีนกั ศึกษาจากหลากหลายคณะ (12 คณะ จากทัง้ หมด 20 คณะ และ 1 วิทยาลัย ซึง่ เกินครึง่ ) 2) มีนกั ศึกษา
ทุกชั้นป (รหัส 50-56) 3) มีจํานวนเพศที่ใกลเคียงกัน (ชาย 53 คน หญิง 47 คน)
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเบื้องตนเพื่อรางโครงการวิจัยและขอทุนวิจัยจาก
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3.2 เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติ ผูวิจัยทําสัญญากับผูใหทุนและศึกษาเอกสารและงานวิจัย
เพิ่มเติมเพื่อจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
3.3 สรางเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือโดยผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 ทาน
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Objective Item Congruence) ระหวางขอคําถามกับพฤติกรรม
เสี่ยงแตละดาน โดยระดับคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวามีความเหมาะสม
3.4 แกไขเครื่องมือและทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ (Reliability) โดยทดลองใชกับนักศึกษา จํานวน 30 คน
3.5 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม จัดสนทนากลุมยอย และวิเคราะหขอมูล
3.6 นําผลการวิเคราะหขอมูลมาเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
3.7 นําเสนอผลการวิจัยตอสาธารณชน
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่ งทางดานสุขภาพ สําหรับนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และแบบบันทึกการสนนทนากลุม ยอย แบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้
เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน
เพศ สาขาวิชา ชั้นป ที่พัก คาใชจาย นํ้าหนัก และสวนสูง สวนที่ 2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย สวนที่ 3
พฤติกรรมการบริโภค สวนที่ 4 อนามัยสวนบุคคล สวนที่ 5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและ
การสูบบุหรี่ สวนที่ 6 พฤติกรรมเสีย่ งทางดานความเครียดและการปรับตัว สวนที่ 7 พฤติกรรมการขับขีร่ ถยนต
และรถจักรยานยนต สวนที่ 8 พฤติกรรมเสี่ยงทางดานเพศสัมพันธ สวนที่ 9 แนวทางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในแตละดาน เปนแบบสอบถามปลายเปด
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4.2 แบบบั น ทึ ก การสั ม มนากลุ  ม ประกอบด ว ยข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งทาง
ดานสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละดาน เชน พฤติกรรมเสี่ยงทางดานเพศสัมพันธ (เปดกวาง
ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น)
5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
5.1 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา ตลอดจนภาษาที่ใช ไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC เทากับ .78 จากนั้นปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
5.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยวิธี
การหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบารค (Cronbranch alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .85
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ
6.1 แบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่ งทางดานสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
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 สัปดาหที่ผานมาผูตอบแบบสอบถามไดทําสิ่งนั้น
เปนประจําทุกวัน
4 ปฏิบตั เิ ปนสวนมาก หมายถึง ใน 1 สัปดาหทผี่ า นมาผูต อบแบบสอบถามไดทาํ สิง่ นัน้
5-6 วัน
3 ปฏิบตั เิ ปนบางครัง้ หมายถึง ใน 1 สัปดาหทผี่ า นมาผูต อบแบบสอบถามไดทาํ สิง่ นัน้ 3-4 วัน
2 ปฏิบตั เิ ปนสวนนอย หมายถึง ใน 1 สัปดาหทผี่ า นมาผูต อบแบบสอบถามไดทาํ สิง่ นัน้ 1-2 วัน
1 ไมเคยปฏิบตั เิ ลย หมายถึง ใน 1 สัปดาหทผี่ า นมาผูต อบแบบสอบถามไมไดทาํ สิง่ นัน้ เลย
การแปลความหมายของคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ มีดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพอยูในระดับมากที่สุด
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 จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 39.33 และเปนเพศหญิง จํานวน 182 คน คิดเปน
รอยละ 60.67 เรียนสาขาวิชาพลศึกษามากที่สุด จาก 15 สาขา จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 13.00 สวนมาก
เรียนอยูชั้นปที่ 4 จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 33.67 เกือบครึ่งพักอาศัยอยูหอนอก/คอนโด หรือแมนชั่น
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. พฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม โดยเสนอผลการวิจัยเปนคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรม ตามลําดับ ดังนี้
ตารางที่ 1
คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมโดยรวมแตละดานของพฤติกรรมเสีย่ งทางดานสุขภาพ
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จากตารางที่ 1 พบวา กลุม ตัวอยางนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มีพฤติกรรมเสีย่ ง
ทางดานสุขภาพโดยรวมทุกดานนอย เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา มีพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค และ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ อยูในระดับเสี่ยงปานกลาง พฤติกรรม
ดานอนามัยสวนบุคคล และพฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัวมีความเสี่ยงนอย ไมมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางดานการใชสารเสพติดและเพศสัมพันธ
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ผลการวิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม สรุปได ดังนี้ (1) พฤติกรรมเสีย่ งในการบริโภคมีความเสีย่ งปานกลาง พฤติกรรมการบริโภคทีเ่ สีย่ งมาก
ไดแก ไมรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม ไมลางมือกอนรับประทานอาหาร และเลือกรับประทานอาหาร
สวนพฤติกรรมการบริโภคที่มีความเสี่ยงนอย ไดแก การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ (2) พฤติกรรม
การออกกําลังกายมีความเสี่ยงปานกลาง นักศึกษาเลือกชนิดการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองและ
ออกกําลังกายกับเพือ่ นในระดับมาก และเคยบาดเจ็บจากการออกกําลังกายในระดับนอย นอกนัน้ มีพฤติกรรม
การออกกําลังกายในระดับปานกลาง ไดแก การสวมใสชดุ ทีเ่ หมาะสมกับการออกกําลังกาย ยืดเหยียดกลามเนือ้
กอนการออกกําลังกาย อบอุนรางกายกอนการออกกําลังกาย (3) พฤติกรรมการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ
มีความเสี่ยงปานกลาง พฤติกรรมเสี่ยงในระดับมาก คือ ไมเปดไฟเลี้ยวกอนเลี้ยวรถ สวนพฤติกรรมเสี่ยง
ในระดับนอย คือ การขับขี่ดวยความเร็วเกินกฎหมายกําหนด ขับขี่เพื่อแซงซาย โทรศัพทในขณะขับขี่
ขับขีจ่ อ ทายในระยะกระชัน้ ชิด ฝาสัญญาณไฟจราจร และขับขีห่ ลังดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล (4) พฤติกรรม
ทางดานอนามัยสวนบุคคลมีความเสีย่ งนอย เมือ่ วิเคราะหรายขอ พบวา ไมมพี ฤติกรรมเสีย่ งในการใชอปุ กรณ
สวนตัวรวมกับผูอื่น มีพฤติกรรมเสี่ยงในระดับนอย ไดแก การเช็ดตัวใหสะอาดกอนสวมใสเสื้อผา เปลี่ยน
ชุดชัน้ ในทุกวัน แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครัง้ ตัดเล็บใหสนั้ อยูเ สมอ อาบนํา้ วันละ 2 ครัง้ ลางมือหลังปสสาวะ
หรืออุจจาระ ปดปากปดจมูกเมื่อไอหรือจาม ทําความสะอาดอวัยวะเพศเปนประจํา และใชโฟมหรือสบูใน
การลางหนา (5) พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัวมีความเสี่ยงนอย เมื่อวิเคราะหรายขอ พบวา
ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขัดแยงกับผูปกครอง และการปรับตัวเขากับกลุมเพื่อน และมีความเสี่ยงนอย
ในการผิดหวังกับผลการเรียน ตองเรียนในสิ่งที่ไมชอบ มีความกดดันในการเรียน ทะเลาะกับเพื่อตางเพศ
มีอคติตอเพื่อน รายจายมากกวารายรับ (6) ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติด เมื่อวิเคราะหรายขอ
พบวา มีพฤติกรรมเสีย่ งนอยในการใชเวลาวางในการดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล
เพื่อลดความเครียด เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจนรูสึกเมา ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจนอาเจียน
และปฏิเสธเมื่อเพื่อชวนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (7) ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ เมื่อวิเคราะห
รายขอ พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงปานกลางในการปฏิเสธเมื่อคูรักขอมีเพศสัมพันธ และการปองกัน
เมื่อมีเพศสัมพันธ
3. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพ
3.1 พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค ควรรับประทานอาหารใหครบทุกมื้อ และใหครบ 5 หมูใน
แตละวัน รับประทานอาหารเชากอนไปเรียน รับประทานอาหารทีป่ รุงสุกใหมๆ ไมรบั ประทานอาหารทีม่ รี สจัด
ดืม่ นํา้ ใหไดวนั ละ 8-10 แกว ควรคํานวณพลังงานทีไ่ ดรบั จากสารอาหารเพือ่ ควบคุมนํา้ หนักตัวเอง รับประทาน
อาหารแคพออิ่ม ลดการรับประทานอาหารบุฟเฟต และอาหารฟาสฟูต
3.2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย ควรยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการออกกําลังกาย
ทุกครัง้ เลือกเสือ้ ผาใหเหมาะสมกับกีฬาแตละชนิด ประเมินศักยภาพของรางกายวาเหมาะสมกับกีฬาชนิดใด
ควรรับประทานอาหารกอนการออกกําลังกายอยางนอย 2 ชัว่ โมง เลือกเวลาและสถานทีใ่ นการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสม ใชเวลาที่เหมาะสมในการออกกําลังกายแตละครั้ง
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3.3 พฤติกรรมการขับขีแ่ ละการเกิดอุบตั เิ หตุ ควรสวมหมวกนิรภัยและรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่
ทุกครั้งเพื่อใหเกิดความเคยชิน เมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแลวรูสึกเมาควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรทุกครั้งขณะขับขี่ ไมซอน 3 ควรใชรถประจําทางแทน ไมคุยโทรศัพทขณะขับขี่ ไมขับขี่ในระยะ
กระชั้นชิด เมื่อรูสึกงวงควรหาที่จอดรถแลวพักผอนหรือทํากิจกรรมใหรางกายผอนคลาย ไมขับขี่เพื่อแซงซาย
ควรจอดรถในทีท่ จี่ ดั ไวใหจอด ไมใชความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ใหผขู บั ขีใ่ นวงเวียนไปกอน มีใบอนุญาต
ขับขี่ใหถูกกฎหมาย
3.4 พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคล ควรลางมือกอนรับประทานอาหารทุกครั้ง ตัดเล็บ
ใหสั้นอยูเสมอ เวลาไอหรือจามควรมีผาปดปาก เช็ดผมทุกครั้งเมื่อผมเปยก แปรงฟนกอนนอนทุกครั้ง
รับประทานอาหารใหตรงเวลา ปสสาวะเมื่อรูสึกปวด ลางเครื่องสําอางกอนนอนทุกครั้ง เปลี่ยนเสื้อผาทุกวัน
และทําความสะอาดหองพักอยูเสมอ
3.5 พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัว มีปญหามาจากการเรียน การคบเพื่อน
และเพื่อนตางเพศ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อเครียดกับการเรียนและการอานหนังสือ ควรที่จะแบงเวลา
ในการอานหนังสือ ตั้งใจเรียนในชั่วโมงเรียน ทบทวนบทเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียน เมื่อทะเลาะกับเพื่อน
หรือเพื่อนตางเพศควรหาคนกลางเพื่อปรับความเขาใจ หลีกเลี่ยงการอยูคนเดียว การใชจายตางๆ ควรจะมี
การจดบันทึกและทําบัญชี ไมเลนการพนัน
3.6 พฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติด ควรใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน ออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬา ดูหนัง ฟงเพลง ปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลดวยการถนอมนํ้าใจ เชน ติดงาน ติดธุระ
หากหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลไมไดควรดื่มแบบมีสติ รูขีดจํากัดของตนเอง ใหเพื่อนเตือน
ถามีการดื่มมากเกินไป ดื่มนํ้าตามมากๆ สําหรับผูที่สูบบุหรี่ ควรลดการสูบบุหรี่ลง หรือปรึกษาคลินิคเลิกบุหรี่
ควรสูบบุหรี่ในที่ใหสูบเพื่อไมรบกวนผูอื่น
3.7 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ ถาเที่ยวกลางคืนไมควรไปกับคนที่รูจักใหมๆ ควรหาเพื่อน
ไปดวย ดูแลตนเองไมใหเมา ไมอยูในที่ลับตากับเพศตรงขาม ควรพกถุงยางอนามัยติดตัว ควรนอนกับคูของ
ตนเพียงคนเดียวและใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธทุกครั้ง ไมแตงตัวลอแหลม ควรแตงกายใหเหมาะ
กับกาลเทศะ รูจักปฏิเสธเมื่อมีเพศสัมพันธ หลีกเลี่ยงการดูสื่อยั่วยุทางเพศ ไมหมกมุนในเรื่องเพศมากเกินไป
ควรใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เมื่อตองออกนอกสถานที่กับกลุมเพื่อนควรแจงใหผูปกครองทราบกอน
ไมพูดคุยกับคนแปลกหนาในสังคมออนไลนและไมนัดเจอกัน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการประเมิ น แบบสอบถามพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางด า นสุ ข ภาพโดยรวมมี ค วามเสี่ ย งน อ ย
โดยเฉพาะไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ แตกตางจากผล
ที่ไดจากการสนทนากลุมยอย พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีพฤตกรรมเสี่ยงทุกดาน
พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค มีความเสี่ยงปานกลาง แสดงวานักศึกษาคอนขางมีพฤติกรรมเสี่ยง
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ในการบริโภค สอดคลองกับ อนุกูล พลศิริ (2551, 49) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความรูทัศนคติและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการสัมมนากลุม พบวา นักศึกษา รับประทานอาหารไมครบทุกมือ้
โดยเฉพาะไมรบั ประทานอาหารมือ้ เชา รับประทานอาหารไมครบ 5 หมู เลือกรับประทานอาหาร ชอบรับประทาน
อาหารฟาสฟูด รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ไมรับประทานผัก ผลไม ดื่มนํ้านอย ดื่มชา/กาแฟเปนประจํา
รั บ ประทานอาหารรสจั ด ชอบรั บ ประทานอาหารประเภทป  ง /ย า ง โดยเฉพาะอาหารประเภทบุ ฟ เฟ ต 
สําหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสัมมนากลุม ไดแก รับประทานอาหารใหครบทุกมื้อ
โดยเนนมื้อเชาเปนสําคัญ รับประทานอาหารใหครบ 5 หมูในแตละวัน รับประทานผักและผลไมใหมากขึ้น
โดยรับประทานอาหารทีม่ ผี กั และผลไมผสมอยู รับประทานอาหารปรุงสุก และถายพยาธิ ลดการปรุงอาหารรสจัด
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน รับประทานอาหารปละเภท ตม นึ่ง อบ แทนอาหารประเภทปง/ยาง
พฤติกรรมการออกกําลังกาย มีความเสีย่ งปานกลาง ทัง้ นีจ้ ากผลการสนทนากลุม ยอย พบวา นักศึกษา
เลือกกิจกรรมการออกกําลังกายไมเหมาะสมกับตัวเอง ไมทําการยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการ
ออกกําลังกาย สวมชุดทีไ่ มเหมาะสมกับการออกกําลังกาย รับประทานอาหารกอนและหลังออกกําลังกายทันที
เลือกเวลาในการออกกําลังกายไมเหมาะสม สําหรับแนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจากการสนทนากลุม ยอย
ไดแก ประเมินศักยภาพของรางกายตัวเองวาเหมาะสมกับกีฬาประเภทใด ควรยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและ
หลังการออกกําลังกาย เลือกสวมใสเสื้อผาใหเหมาะสมกับกีฬาแตละไมเภท ควรรับประทานอาหารกอนและ
หลังออกกําลังกายอยางนอย 2 ชั่วโมง เลือกเวลาใหเหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงเวลาที่อากาศรอน 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 ครั้งตอสัปดาห นักศึกษาสวนใหญมีการอบอุน
รางกายและผอนคลายกลามเนื้อประมาณ 5-10 นาที
พฤติกรรมการขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ มีความเสี่ยงปานกลาง และผลจากการสัมมนากลุม
พบวา นักศึกษา ไมสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ เมาแลวขับ ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร
คุยโทรศัพทในขณะขับขี่ ซอน 3 ในการขี่รถจักรยานยนต ขับขี่รถในระยะกระชั้นชิด เปดไฟเลี้ยวกะทันหัน
ขับขี่เพื่อแซงซาย ไมเช็คสภาพรถกอนการขับขี่ มีอารมณโกรธในขณะขับขี่ จอดรถในที่หามจอด ขับรถเร็ว
เกินกําหนด ขับรถไมถกู กฎบริเวณวงเวียน ไมมใี บอนุญาตขับขี่ สําหรับแนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจาก
การสนนทนากลุมยอย ไดแก ควรสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่เพื่อใหเกิด
ความเคยชิน เมื่อรูสึกเมา ควรนั่งรถโดยสารหรือใหคนที่ไมดื่มขับรถกลับ ควรปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้ง
ถาตองรับโทรศัพทควรหยุดรถคุยธุระใหเสร็จแลวขับขี่ตอ ขับใหหางพอสมควรในระยะที่หยุดรถไดอยาง
ปลอดภัย ควรเปดไฟเลี้ยวกอนถึงทางแยกอยางนอย 30 เมตร การแซงรถคันขางหนาควรแซงทางขวา
ควรเช็คสภาพรถกอนการขับขี่ระยะไกล ควรควบคุมและระงับอารมณโกรธกอนการขับขี่ ควรจอดรถในที่
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ที่จัดไวใหจอด ไมใชความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด การขับขี่ในวงเวียนควรใหผูที่อยูในวงเวียนไปกอน
ทําใบอนุญาตขับขี่ใหถูกกฏหมาย ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการวิจัยของ บรรจง พลไชย และอุทัยวรรณ
สุกิมานิล (2554, 117) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย
นครพนม จากการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัย พฤติกรรมการใชหมวกนิรภัย
อยูในระดับปานกลาง
พฤติกรรมทางดานอนามัยสวนบุคคล มีความเสี่ยงนอย พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง ไดแก
ขยี้ตาหรือแคะจมูก ถายอุจาระเปนเวลา นอนวันละ 8 ชั่วโมง แยกขยะเปยก แหงและรีไซเคิล สอดคลองกับ
หทัยกาญจน โสตรดี และอัมพร ฉิมพลี (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมที่ตองปรับปรุง เปนเรื่องเกี่ยวกับ
สุขวิทยาสวนบุคคล วิธีการรับประทานอาหารและการเลือกรับประทานอาหาร ไดแก รับประทานอาหาร
โดยไมใชชอนกลาง ดื่มนํ้าอัดลม และรับประทานอาหารโดยไมคํานึงถึงการไดรับสารอาหารครบ 5 หมู
พฤติกรรมเสี่ยงตอความเครียดและการปรับตัว มีความเสี่ยงนอย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากผลการสัมมนากลุม
ที่พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 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 ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชสารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศสัมพันธ ซึ่งขอมูลที่ไดขัดแยงกับการสนทนากลุมยอย พบวา นักศึกษาจะใชเวลาวางในการดื่มเครื่องดื่ม
ทีม่ แี อลกอฮอล ดืม่ เพือ่ ลดความเครียด มักชวนเพือ่ นไปดืม่ ดวย ดืม่ จนขาดสติ ดืม่ จนรูส กึ เมา สวนการสูบบุหรี่
จะสูบบุหรี่เมื่อรูสึกเครียด สูบบุหรี่ตามเพื่อน สูบบุหรี่ในงานเลี้ยงสังสรรค สําหรับแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากการสัมมนากลุม ไดแก ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน ออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ถาหลีกเลีย่ ง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลไมได ควรดื่มอยางมีสติ รูจักขีดจํากัดของตนเอง ควรหาวิธีคลายเครียด
ดวยวิธีอื่น เชน ดูหนัง ฟงเพลง เที่ยวชมธรรมชาติ สําหรับผูที่สูบบุหรี่ ควรลดปริมาณการสูบบุหรี่ลง สูบบุหรี่
ไฟฟาแทน ปรึกษาคลินิกเลิกบุหรี่ สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ พบวา นักศึกษาชอบเที่ยวกลางคืน
การมีเพศสัมพันธไมใสถงุ ยาง เปลีย่ นคูน อนหลายคน แตงตัวลอแหลม มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ดูสอื่ ยัว่ ยุอารมณ
ทางเพศ หมกมุนในเรื่องเพศมากเกินไป การใชสื่อสังคมออนไลน แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการ
สนทนากลุมยอย ไดแก การเที่ยวกลางคืนตองดูแลตนเองไมใหเมา ไมอยูในที่ลับตากับเพศตรงขาม 2 ตอ 2
ใสถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ ควรนอนกับคูของตนเพียงคนเดียวและใสถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธทกุ ครัง้ ควรแตงตัวใหมดิ ชิดและแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ หลีกเลีย่ งการดูสอื่ ยัว่ ยุทางเพศ
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ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน การเลนกีฬา อานหนังสือ ทํางานอดิเรก ระมัดระวังในการพูดคุยกับคนแปลกหนา
ไมออกไปพบกับคนแปลกหนาที่พึ่งคุยกัน

สรุป
ผลทีไ่ ดจากการวิเคราะหขอ มูลแบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่ งทางดานสุขภาพ ทําใหทราบถึงพฤติกรรม
เสี่ยงทางดานสุขภาพโดยรวมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วามีความเสี่ยงอยูใน
ระดับนอย เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค การขับขี่และการเกิดอุบัติเหตุ
การออกกําลังกาย มีความเสีย่ งปานกลาง พฤติกรรมดานอนามัยสวนบุคคล และพฤติกรรมเสีย่ งตอความเครียด
และการปรับตัวมีความเสี่ยงนอย ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการใชสารเสพติดและเพศสัมพันธ สวนผลจาก
การสัมมนากลุม พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเสีย่ งทางดานสุขภาพทุกดาน และไดเสนอแนะ
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพแตละดาน
เห็นไดวา ผลจากการวิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่ งทางดานสุขภาพ ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับผลที่ไดจากการสนทนากลุมยอย ของนักศึกษาตางคณะ
มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน อาจเปนเพราะนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร สวนใหญเปนเพศหญิง ไดรับการ
อบรมสัง่ สอนใหมอี ตั ลักษณในความเปนครูสงู อีกทัง้ ไมเทีย่ วกลางคืน จึงทําใหมคี วามเสีย่ งทางดานพฤติกรรม
สุขภาพอยูใ นระดับนอย และไมมพี ฤติกรรมเสีย่ งทางดานการใชสารเสพติดและเพศสัมพันธ สวนผลทีไ่ ดจาก
การสนนทนากลุม ยอย เปนความคิดเห็นจากนักศึกษาหลากหลายคณะ เปนการแสดงความคิดเห็นทีเ่ ปดกวาง
สะทอนถึงการดํารงชีวิตที่เสี่ยงตอพฤติกรรมดานตาง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม แมวาตนเองจะ
ไมไดทําพฤติกรรมเสี่ยงนั้นก็ตาม
แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช
นําผลการวิจัย โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสุขภาพที่ตองการแกไขเรงดวน เสนอตอผูบริหาร
คณะศึกษาศาสตร เพือ่ วางแผนจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดทําโครงการใหความรู เรียนรู สรางประสบการณ
และหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีขึ้น ตามขั้นตอน ดังนี้
1. เสนอผลการวิจัยใหกับคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหรองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับนักศึกษา ประกอบดวย คณาจารย สโมสร
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร และตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา
2. คณะกรรมการรวมกันวางแผน จัดทําโครงการ เชน โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิต
โครงการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการสงเสริมอนามัยเจริญพันธุสําหรับ
นักศึกษา โครงการสุขภาพจิตดีชีวิตเปนสุข โครงการปองกันการติดยาและสารเสพติด โครงการวัยเรียนวัยใส
รักอยางไรไมใหเสี่ยง เปนตน
3. ดําเนินโครงการตามแผน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
4. สรุป และประเมินผลทุกโครงการที่ไดจัดทํา เพื่อวางแผนและจัดทําโครงการครั้งตอไป

268

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560

5. สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองใหกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6. สนับสนุนและสรางกิจกรรมการจัดการความรูทางดานพฤติกรรมสุขภาพใหกับนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไปควรศึกษาพฤติกรรมเสีย่ งทางดานสุขภาพของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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