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การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ 2) เพ่ือศึกษา

ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีที่หน่ึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่

เรียนวิชาทกัษะชีวิตทางสังคมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 300 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพ้ืนฐานวิเคราะห์เปรียบเทียบ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม อยู่ในเกณฑ์

ระดับดี โดยมีเพศที่แตกต่างกัน คือ เพศชาย กับ เพศหญิง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์

รวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ด้วยกนั 3 ด้าน คือ ด้านการออกก าลังกาย ด้านการจัดการ

ความเครียด และด้านสมัพันธภาพระหว่างบุคคล และพบว่านักศึกษาที่มีภมิูล าเนา คณะที่ก  าลังศึกษา และ

อาชีพที่คาดหวังในอนาคตที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังพบว่านักศึกษาที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองแบบองค์รวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยกัน 1 ด้าน คือ ด้าน

ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนก าหนดนโยบายการส่งเสริมสขุภาพของเยาวชนได้ 
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ABSTRACT 

Objectives of this research were to study of Holistic Self Care Behaviors of the first- 

year Students at the Thammasat University Rangsit Campus. They were 1) to study the behavior of 

holistic self-care students at one campus, and 2) to study the factors that influence the health 

behavior of students in their holistic at Thammasat University, who studies TU 102 in the second 

semester of academic year 2559. This research collected 300 samples. The tools of this research 

were questionnaire. Use one way analysis of variance statistic for data analysis 

The results of the study showed that the students had good holistic health care behaviors. 

There are between male and female students were statistically significant difference of 0.05. They 

were Exercise, Stress management,And interpersonal relationships. And found that students with 

domicile. Faculty is studying, And future career expectations were different. There was no 

statistically significant difference in self-care behavior at 0.05 level. Also, it was found that 

students with different income had different self-care behaviors at the statistical significance at the 

0.05 level. One aspect was the desire to succeed in life. The results of this study to be use to 

planning the health promotion policy of the youth. 

 

Keywords : Holistic Self Care Behaviors, Students 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

กระทรวงสาธารณสขุได้ก าหนดวิสยัทศัน์ “ในทศวรรษหน้าคนไทยทุกคนต้องมีสุขภาพแขง็แรง

เพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นก าลังส าคัญสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าง

ย่ังยืน” โดยได้ก าหนดผลกระทบระดับชาติใน 10 ปี คือ คนไทยต้องมีอายุยืน โดยเฉล่ียต้ังแต่แรกเกิดไม่

น้อยกว่า 80 ปี และอายุโดยเฉล่ียของการมีสขุภาพที่ดีไม่น้อยกว่า 72 ปี แต่ในการบรรลุถึงเป้าหมายที่ว่าง

ไว้ได้น้ัน ต้องอาศัยการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยของอายุตั้งแต่ปฐมวัย วัยเดก็ วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน และ

วัยสงูอายุ อย่างมีระบบแบบแผนให้สอดคล้องกบัพัฒนาการของร่างกาย จิตใจ สังคม และสถานการณ์ปัญหา

ต่าง ๆ ที่พบในแต่ละช่วงวัย เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ช่วงวัยต่อไปได้อย่างม่ันคง โดยเฉพาะช่วง

วัยรุ่นซ่ึงเป็นวัยที่มีการเปล่ียนแปลงทั้งอารมณ์ และสังคมเป็นช่วงเปล่ียนผ่านระหว่างวัยเดก็กับวัยผู้ใหญ่ 

ดังน้ัน กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญของประชากรกลุ่มวัยรุ่นเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมมือกันด าเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบ

การด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง และการป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆ การ

เข้าถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่น จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณการทั้งด้านนโยบาย ด้าน

กระบวนการด าเนินงาน ด้านวิชาการ เพ่ือให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันปัญหา และ

ได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองเป็นองค์รวมแบบครบวงจร เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะก้าวผ่านได้อย่างมี
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คุณภาพไปสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่และวัยท างานต่อไป ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ที่ต้องให้ความรู้และส่งเสริมการ

ดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของเยาวชน จึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ เน่ืองจากเยาวชนกลุ่มน้ี

สามารถเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่เร่ิมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  

2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของ

นักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ. 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1) นักศึกษาเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบองค์รวมที่แตกต่างกนั 

2) นักศึกษาที่ ภู มิล า เนาต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม 

ที่แตกต่างกนั 

3) นักศึกษาศึกษาคณะต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม 

ที่แตกต่างกนั 

4) นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมที่

แตกต่างกนั 

5) นักศึกษาที่มีอาชีพที่คาดหวังในอนาคตต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบ

องค์รวมที่แตกต่างกนั     

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสติ ที่เรียนวิชาทกัษะชีวิตทางสงัคมใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 300 คน 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1)  ได้รูปแบบในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาช้ัน

ปีที่หน่ึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ ที่เรียนวิชาทกัษะชีวิตทางสังคม และสามารถน าไปปรับใช้ใน

การส่งเสริมสขุภาวะแบบองค์รวมของเยาวชนที่มีบริบทใกล้เคียงกนัได้  

2) เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษา 
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3)  สามารถน าผลจากการ ศึกษาในค ร้ั ง น้ีม า เ ป็นฐาน ข้อ มูล วิ เคร าะ ห์ถึ ง ปัญหา 

เพ่ือทบทวนหาแนวทางในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษา เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ด้วยตนเองต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสติ ที่เรียนวิชาทกัษะชีวิตทางสงัคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 300 คน 

ตวัอย่าง 

ตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดที่มี โดยเป็นการ

สุ่มตัวอย่างประเภทไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะ

ของตัวอย่างที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับประชากรและตัวอย่างโดยตรง (Cohen, L.,and Manion, L. 1989) รวมทั้งผู้วิจัยเป็นผู้สอน

ในรายวิชาทกัษะชีวิตทางสงัคมในเน้ือหาเร่ืองสขุภาวะองค์รวมที่ดี ดังน้ันตัวอย่างทั้งหมดเป็น จ านวน 300 

คน 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล

สขุภาพตนเองแบบองค์รวม โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี   

ปัจจัยด้านบุคคล 
-  เพศ  
-  ภูมิล ำเนำ  
-  คณะที่ศึกษำอยู่ 
-  รำยได้ต่อเดือน  
-  อำชีพที่คำดหวังในอนำคต 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม  
-  ด้ำนโภชนำกำร  
-  ด้ำนกำรออกก ำลังกำย  
-  ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด  
-  ด้ำนสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล                                 
-  ด้ำนกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพ 
-  ด้ำนควำมต้องกำรประสบควำมส ำเร็จในชีวิต 
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1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  ไ ด้แก่  เพศ ภูมิล า เนา  คณะที่ ก  า ลั ง ศึกษาอ ยู่  

รายได้ต่อเดือน และอาชีพที่คาดหวังในอนาคต  

2. แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ซ่ึงผู้วิจัยได้ดัดแปลง

มาจากแนวคิดทฤษฎีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมขององค์การอนามัยโลก (2001) แนวคิดทฤษฎี

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, 1996) และแนวคิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใน

วัยรุ่นของกระทรวงสาธารณสขุ (2550) ที่ประกอบไปด้วย 6 ด้าน    

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้ วิ จัยด าเนินการท าหนังสือถึงหัวหน้ากลุ่มงานเพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่าง 

ที่เป็นนักศึกษาเม่ือได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว แจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามด้วย

ตนเองทั้งหมด พร้อมน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเคร่ืองมือแต่ละชุด แล้ว

น ามาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลเพ่ือรายงานผลการวิจัยโดยข้อมูลที่รวบรวมได้มีจ านวน 300 ชุด 

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล    

1) การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน  

 1.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกบัลักษณะทั่วไปของนักศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

research) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)  

 1.2 วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม วิเคราะห์ข้อมูลโดย 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2)  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 2.1 วิเคราะห์เปรียบเทยีบพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบองค์รวม จ าแนกตามตัว

แปร เพศ ภมูิล าเนา ในกรณีที่ตัวแปรมี 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบด้วย ค่าท ี(t-test)   

 2.2 วิเคราะห์เปรียบเทยีบพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบองค์รวม จ าแนกตามตัว

แปร คณะที่ก  าลังศึกษาอยู่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพที่คาดหวังในอนาคต ในกรณีที่ตัวแปรมี 3 กลุ่ม ใช้

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

 

สรุปผลการวิจยั 

จากการ ศึกษาวิ จัยพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษา 

ช้ันปีที่หน่ึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง มีตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 300 คน พบว่าเป็น เพศหญิง

มากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7 และเพศชาย จ านวน 76 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.3 มีภมูิล าเนาอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากกว่าต่างจังหวัด จ านวน 

160 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และต่างจังหวัด จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.07 คณะที่ศึกษาอยู่ 

พบว่ามีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มากที่สุด จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคณะ

เศรษฐศาสตร์ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 รองลงมาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 46 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 15.3 และคณะที่มีจ านวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี

จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 มีรายได้ต่อเดือน พบว่านักศึกษามีรายได้ต่อเดือนมากที่สุดคือ กลุ่ม

ที่ 2 นักศึกษามีรายได้ 5,001-10,000 บาท จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมากลุ่มที่ 1 มี

รายได้ ต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมากลุ่มที่ 3 มีรายได้ 10,001-

15,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และกลุ่มที่ 4 มีรายได้ 15,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 8 

คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 มีอาชีพที่คาดหวังในอนาคต พบว่านักศึกษามีอาชีพที่คาดหวังในอนาคตมากที่สุด

คือ กลุ่มที่ 1 อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมากลุ่มที่ 3 

ธุรกจิส่วนตัว จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 กลุ่มที่ 2 พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 65 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.7 กลุ่มที่ 4 อาชีพอิสระ/งานฝีมือ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และกลุ่มที่ 5 อาชีพอื่น ๆ 

จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

ส่วนที่ 2   จากการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละ ของระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

แบบองค์รวมของนักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า มีพฤติกรรมการดูแล

สขุภาพตนเองแบบองค์รวมในด้านโภชนาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี จ านวน182 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 

ระดับพอใช้ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และระดับดีมาก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

ระดับปรับปรุง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมในด้าน

การออกก าลังกายส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ระดับดี จ านวน 107 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และระดับดีมาก จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ระดับปรับปรุง จ านวน 15 

คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมในด้านการจัดการความเครียด

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ระดับพอใช้ จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.0 และระดับดีมาก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบ

องค์รวมในด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 

ระดับดีมาก จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 และระดับพอใช้ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 มี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมในด้านการมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับดี จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 ระดับพอใช้ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และ

ระดับดีมาก จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมใน

ด้านความต้องการประสบความส าเรจ็ในชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 

ระดับดีมาก จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 และระดับพอใช้ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 

ตามล าดับ   

ส่วนที่ 3   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า   

สมมติฐานที ่1  นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมที่

แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่านักศึกษาที่มีเพศที่แตกต่างกัน คือ เพศชาย กับ เพศหญิง มี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกก าลังกาย ด้านการ
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จัดการความเครียด และด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ

พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ด้วยกัน 3 ด้าน คือ ด้านโภชนาการ ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และด้านความ

ต้องการประสบความส าเรจ็ในชีวิต  

สมมติฐานที ่2  นักศึกษาที่ภมิูล าเนาต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม

ที่แตกต่างกนั ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่านักศึกษาที่ภมิูล าเนาต่างกัน คือ กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล กับ ต่างจังหวัด มีพฤติกรรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมไม่แตกต่างกัน  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที ่3  นักศึกษาที่เรียนคณะต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์

รวมที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาที่ก  าลังศึกษาอยู่คณะที่แตกต่างกัน คือ คณะ

นิติศาสตร์คณะเศรษฐ์ศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี พฤติกรรมการ

ดูแลสขุภาพตนเองแบบองค์รวมที่ไม่แตกต่างกนัทั้ง 6 ด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที ่4 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบ

องค์รวมที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน คือ 

นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 

นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และนักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 

15,001 บาทข้ึนไปมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโภชนาการ ด้านการออกก าลังกาย ด้านการจัดการ

ความเครียด ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และด้านการมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และพบว่า

นักศึกษาที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยกนั 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการประสบความส าเรจ็ในชีวิต  

สมมติฐานที ่5 นักศึกษาที่มีอาชีพที่คาดหวังในอนาคตต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองแบบองค์รวมที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาที่มีอาชีพที่คาดหวังในอนาคต

แตกต่างกนั คือราชการ / พนักงานของรัฐ อาชีพธุรกจิส่วนตัว เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอิสระ 

/ งานฝีมือ และอาชีพอื่น ๆ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมไม่แตกต่างกัน  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศึกษาวิจยั 

1) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบองค์รวมเป็นประจ าทุกปี 

2) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพ่ิมเติมจากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น 

อายุ ระดับช้ันปี ผลการเรียน ด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัย ด้านการดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด 

ที่สามารถเป็นปัจจัยก่อให้เกดิพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษา 

3) ควรจะศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาในมิติอื่น  รวม

ไปถึงอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 
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4) ควรมีการศึกษาวิจัยหาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

แบบองค์รวมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ 

5) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในลักษณะที่เป็นการผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ (mixed-methods) เพ่ือผลที่ได้จะเป็นตัวบ่งช้ีในการท านายพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองแบบ

องค์รวมของนักศึกษา หรือเยาวชนที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงในตัวอย่างวิจัยน้ี เพ่ือได้ความรู้ที่มีความ

หลากหลายเพ่ิมข้ึน 
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