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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มี

วตัถุประสงค์การวิจยั 1)เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการปฏิบัติตามโภชนาการท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 2)เพ่ือศึกษาด้านการจัดการความเครียดท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 3)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก  าลงักายท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์จ านวน 1 ,1702 คน และผู้วิจัยได้เกบ็ตัวอย่างข้อมูลจ านวน 385 คน เกบ็ข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แกค่่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ เพรียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient และวิเคราะห์การถดถอย 

ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 385 ราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 38.7 เป็นเพศหญิงร้อยละ 
61.7 ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วงต ่ากว่า 18 ปี ร้อยละ 0.5 อาย ุ19 ปี ร้อยละ 28.8 อาย ุ20 ปี 25.7 อายุ 
21 ปี ร้อยละ 30.1 อาย ุ22 ปี ร้อยละ 10.1 และอาย ุ23 ปี ร้อยละ 4.7 ตามล าดบั  

การศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติตามหลกัโภชนาการส่งผลเชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดีของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ (H1:b,10.375,p<0.01) ปัจจยัดา้นการจดัการความเครียดส่งผลเชิงบวก
ต่อการมีสุขภาพท่ีดี(H2:b2, 0.323,p<0.01) และปัจจัยดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงักายส่งผลต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพส่งผลเชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (H3:b3, 
0.119,p<0.01) ตามล าดบั  
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กติติกรรมประกำศ 

รายงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ เล่มน้ี
ไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์ และการช่วยเหลือแนะน าจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รพีพรรณ 
พงษอิ์นทร์วงศ ์อาจารยป์ระจ าวิชาการวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ ท่ีไดก้รุณาให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง ตรวจสอบและแก ้
ไขข้อ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดท าให้วิจยัฉบบัน้ีส าเสร็จลุล่วงได้อยา่งสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูง  

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยทุ์กท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการวิจัย
และกรอกแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ์ จนท าให้วิจัยน้ีส าเร็จไปด้วยดีผูว้ิจยัขอขอบคุณคณาจารยท่ี์ให้
ความรู้ ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผูว้ิจยั มีความรู้ท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินการวิจยั ในแต่ละขั้นตอนผูว้ิจัย
ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยช์ั้นปีท่ี3 ท่ีไดใ้ห้ก  าลงัใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในระหว่าง การท าวิจยัในภาคเรียนท่ี 2/2562 

 

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาการเรียนรู้การสอนและเพ่ือเป็นองค์ความรู้
เผยแพร่ในแวดลอ้มวิชาการ ต่อไป 
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บทที่1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมท่ีต้องด้ินรนต่อสู้และมีการแข่งขันสูงท าให้ผู ้คนลืมท่ีจะใส่ใจในวิถี

ชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะเร่ืองการกนิอยู่มนุษยไ์ดคิ้ดคน้เทคโนโลยีขั้นสูงมากมายเพ่ืออ านวยความสะดวก 
และ ความสุขสบายความมัง่คั่งให้แกต่นเองจนกระทั่งแยกตนเองออกจากธรรมชาติไม่ไว ้ใจธรรมชาติ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงธรรมชาติโดยหวงัว่าจะให้ตนเองชนะและอยูเ่หนือธรรมชาติพฒันาดา้นวตัถุอยา่งไม่มี 
ท่ีส้ินสุด มองออกนอกตนเอง การกนิอยูเ่ปล่ียนไปครอบครัวต่างคนต่างไป พฒันาไปสู่ระบบบริโภคนิยม ยดึ 
ติดในรูป เสียง กล่ิน รสสมัผสั อยา่งถอนตวัไม่ข้ึนจึงน าพาให้มนุษยส์มยัใหม่ต้องเผชิญหนา้กบัความเส่ือม 
ถอยของสุขภาพทางกาย ใจอย่างหลีกเล่ียง ไม่ได้  ท าให้สภาพปัญหา เก ีย่วกบัภาวะ สุขภาพกเ็กดิการ 
เปล่ียนแปลงไปเกดิแบบแผนการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตลงได ้  

สุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกชีวิตการท่ีจะด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติกคื็อการท าให้
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความสมหวงัทั้งตนเองและผูอ่ื้น การดูแลสุขภาพท่ีดีนั้น
จะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและจิตวิญญาณ ซ่ึงจะน าไปสู่ความ
ปกติสุขในชีวิต การท่ีมีสุขภาพท่ีดีไม่ได้หมายความเพียงว่าไม่มีการเจ็บป่วยหรือไม่มีทุกกงัวลกบัการ
เจ็บป่วยเท่านั้น ในทางแพทยค์ าว่าสุขภาพท่ีดีไม่มีค่าท่ีแน่นอนตายตวัข้ึนอยู่กบัสภาพความเหมาะสมของแต่
ละคนไม่อาจใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนัในการวดัค่าต่างๆ เช่น ความดนัโลหิต ระดบัน ้ าตาลในเลือดไดก้บัทุกคน
ถา้บุคคลสามารถปฏิบติัตามหลกัโภชนาการ ไดก้จ็ะท าให้เกดิสุขภาพท่ีดีซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดีจะท าให้บุคคลมี
ชีวิตท่ีมีคุณภาพลดการเจ็บป่วยและลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่านักศึกษามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพยงัไม่มากนักถา้มีการออกก  าลงักายเป็น
นิสัยกจ็ะมีสุขภาพดีตามไปด้วยในการท าวิจัยนักศึกษายงัทราบถึงสถานการณ์ของพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพท่ีเป็นอยู่และความส าคัญของการดูแลสุขภาพเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมและ
พฒันาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ จากความส าคญัดงัผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษาใน เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพ
ท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ โดยให้ความส าคัญกบัการดูแลสุขภาพ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
การกระท าและผลการกระท า ซ่ึงเม่ือได้รับความรู้จะเกดิการรับรู้ ความคาดหวงั อนัส่งผลให้เกดิการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีถูกต่อไป สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย ์ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
นกัศึกษาทุกคนในมหาลยัราชภฎับุรีรัมยต์อ้งมีการวางแผนและมีการจดัการให้มีสภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ทั้ ง
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

  
1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราช

ภฏับุรีรัมย ์
  2.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการจดัการความเครียดท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์
  3.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงักายท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏับุรีรัมย ์
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
งานวิจยัเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์ ไดก้  าหนด

ขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยจ์ านวน 

11,702 คน ทั้งหมด 7 คณะ การศึกษาคร้ังน้ีเปิดตารางยามาเน่ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน ใชเ้คร่ืองมือใน
การเกบ็รวบรวมข้อมูล ไดแ้ก ่แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก ่สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย
ร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และค่าสมการถดถอย 

2.ระยะเวลาในการวิจยัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562  ถึง กุมภาพนัธ์ 2563 
 

ค ำถำมวิจัย 

1.ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามโภชนาการท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมยอ์ยา่งไร 

2.ปัจจยัดา้นการจดัการความเครียดท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัม ย์
อยา่งไร 

3.ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออกก  าลงักายท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมยอ์ยา่งไร 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์
โดยสรุปแนวคิดในการวิจยัระหว่างตวัแปรตน้ตวัแปรตาม 
 

ตวัแปรต้น                                                                      ตวัแปลตำม 

 
(Independent Variable)                                                          (Dependent Varirble) 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพประกอบที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตวัแปรต้นตวัแปรตำม 

 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.เพ่ือไดท้ราบปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏับุรีรัมย ์

2.เพ่ือได้ทราบการจัดการกบัความเครียดท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์

3.เพ่ือไดท้ราบพฤติกรรมการออกก  าลงักายท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์
 
 

 
 

 
 

-ปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการ 

-ปัจจยัดา้นการจดัการความเครียด 

-ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงักาย 

การมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฎับุรีรัมย  ์
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นิยำมเฉพำะศัพท์ 

 
สุขภำพที่ดี หมายถึง เป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกชีวิตการท่ีจะด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติกคื็อ

การท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความสมหวงัทั้ งตนเองและผูอ่ื้น การดูแล
สุขภาพท่ีดีนั้นจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและจิตวิญญาณ ซ่ึงจะ
น าไปสู่ความปกติสุขในชีวิต 

พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ หมายถึงการแสดงออกหรือการกระท าใดๆของบุคคลท่ีเกดิการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า การประสบการณ์ดา้นความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นๆ และได้มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไดส้อดคลอ้งตลอดเวลาพ่ึงอาจจะเป็นการกระท ากจิกรรมต่างๆรวมทั้งกจิกรรมท่ีเกดิข้ึนภายในตัว
บุคคลและกจิกรรมท่ีเกดิข้ึนภายนอก ปราศจากความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ 

กำรออกก ำลังกำย หมายถึงการท่ีร่างกายมีการเคล่ือนไหวมากกว่าการเคล่ือนไหวปกติในชีวิตประจ า
ว ันและระบบกล้ามเน้ือทุกส่วนของร่างกายได้มีการยืดหดและคลายกล้ามเน้ือท าให้เกดิการพัฒนา
สมรรถภาพตามร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีสามารถป้องกนัได้ 

นักศึกษำ หมายถึง ผูท่ี้ไดล้งทะเบียนเรียนเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี1-4ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมยปี์การศึกษา2562เท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น7คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษย์
ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
คณะพยาบาลศาสตร์ 

โภชนำกำร หมายถึง อาหารท่ีเรารับประทานเขา้ไปและร่างการน าเอาไปใช ้ เพ่ือการท าหนา้ท่ีอย่าง
สม ่าเสมอของอวยัวะท่ีส าคญั เช่น หัวใจ ปอด เป็นตน้ นอกจากน้ียงัน าไปใช้เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตของ
ร่างกาย การซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย เราสามารถแบ่งอาหารออกเป็นประเภทโดยอาศยัหลกัทาง
โภชนาการ ไดเ้ป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามินซี เกลือแร่และน ้ าซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อการท างานของ
ร่างกายไม่ยิง่หยอ่นไปกว่ากนั 

ควำมเครียด หมายถึง สภาวะท่ีเผชิญปัญหาท าให้เกดิความคับข้องใจ ไม่สบายใจ เม่ือเกดิปัญหา
ต่างๆหากเป็นความเครียดท่ีไม่มากนักจะกระตุ้นให้เราเกดิแรงเพ่ือเอาชนะในส่ิงต่างๆหากมีความเครียดอยู่
ในระดบัสูงอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ต่อจิตใจ ต่อพฤติกรรมและความสมัพนัธ์กบัคนรอบขา้ง  
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บทที ่2 
เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก ีย่วข้อง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

1.ความหมายของสุขภาพท่ีดี 
2.แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัดา้นโภชนาการ 
3.แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัดา้นการจดัการกบัความเครียด 
4.แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัดา้นการออกก  าลงักาย 
5.งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการมีสุขภาพท่ีดีของนกัศึกษา 

 
1.ควำมหมำยของกำรมสุีขภำพที่ด ี

Administrator (2555) ได้ศึกษาว่า การมีสุขภาพท่ีดีมีอยู่ 3 ประการ คือ 1. ความปลอดภยั (Safe) 2. 
ความไม่มีโรค (Sound) 3. ความปลอดภยั และไม่มีโรค (Whole)  องค์กรอนามยัโลกได้ให้ค านิยามค าว่า 
สุขภาพ ในความหมายกวา้งข้ึนว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสงัคม ให้
ความหมายของค าว่า สุขภาพ คือ ภาวะท่ีมีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย คือ ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
คล่องแคล่ว มีก  าลงั ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มีอุบติัเหตุอนัตราย มีส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ 

กองบรรณาธิการ (2560 ) ได้กล่าวว่า การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพอาหารประเภทฟาสฟู้ด 
ไขมนัต่างๆ หลีกเล่ียงมาหัดนิสยัการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ รับประทานอาหารท่ีมีความสมดุลทั้ งนม 
ธัญพืช โปรตีน ผกัผลไม ้และไขมันท่ีพอดี จะท าให้สุขภาพหัวใจ และสมองของเรามีสุขภาพท่ีดี มีระบบ
ภูมิคุม้กนัในร่างกายท่ีท าให้ร่างกายเราแข็งแรง และอยา่ลืมเคลด็ลบัการลดน ้ าหนกัท่ีควรจ าให้ข้ึนใจ ให้เราเผ
ลาผลาญแคลอรีในร่างกายของเราให้มากกว่าการรับประทานอาหารเขา้ไปในแต่ละวนั รู้อยา่งน้ีแลว้ หันมา
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพกนั เพ่ือรูปร่างท่ีดี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง   

Darika (2562) ได้กล่าว่า ส่ิงท่ีเราควรตระหนักไวเ้สมอว่า รวย สุขภาพ ดีกว่ารวยเงิน ทั้ งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต ความส าเร็จทางการเงินจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถา้เสียสุขภาพไป  และบางคร้ังตอ้งน า
เงินท่ีหามาได้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลจนหมด คนบางคนพยายามเกบ็เงินมาทั้ งชีวิต แต่ปล่อยให้สุขภาพ
เส่ือมโทรม แลว้กพ็บว่าเงินทั้งหมดท่ีหามาไม่สามารถซ้ือสุขภาพไวไ้ดจึ้งตอ้งเสียชีวิตไปอยา่งทุกข์ทรมาน 
 คณาจารยส์าขาวิชาสาธารณสุข และหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ (2561) ได้ให้ความหมายเก ีย่วกบั
สุขภาพหมายถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจและการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไปด้วยดีไม่ใช่
เพียงแต่ปราศจากโรคหรือทุพพลภาพเท่านั้ น (Health is defined as a state complete physical, mental and 
social well-being and merely the absence of disease infirmity (World Health Organization,1946) สุขภาพ
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หมายถึงภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตใจทางปัญญาและทางสังคมเช่ือมโยงกนัเป็นองรวม
อยา่งสมดุล (พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550) 
สุขภาพ" ในปัจจุบนัมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ดว้ยกนัคือ 
        1.สุขภาพกาย (Physical Health )หมายถึง สภาพท่ีดีของร่างกาย กล่าวคือ อวยัวะต่างๆอยูใ่นสภาพท่ีดีมี
ความแข็งแรงสมบูรณ์ ท างานได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กบัทุกส่วนเป็นอย่างดี และกอ่ให้เกดิ
ประสิทธิภาพท่ีดีในการท างาน 
        2.สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ได ้มีจิตใจเบิกบาน
แจ่มใส มิให้เกดิความคบัขอ้งใจหรือขดัแยง้ในจิตใจ สามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมี
ความสุข 
        3.สุขภาพสังคม (Social Health)หมายถึง สภาวะท่ีดีของปัญญาท่ีมีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเขา้ใจ
อยา่งแยกไดใ้นเหตุผลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซ่ึงน าไปสู่ความมีจิตอนัดีงาม
และเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
        4.สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health )หมายถึง บุคคลท่ีมีสภาวะทางกายและจิตใจท่ีสุขสมบูรณ์ 
สามารถปฏิสมัพนัธ์และปรับตวัให้อยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความสุข 
 Kuchiki Byakuya (2558) ได้ให้ความหมายของการออกก  าลงักาย หมายถึง การท่ีร่างกายมีการ
เคล่ือนไหว ท าให้กล้ามเน้ือแข็งแรงทนทาน ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต อว ัยวะต่างๆ ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จิตใจสบาย อารมณ์มัน่คง การออกก  าลงักายเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญส าหรับชีวิตของทุกคน 
ในชีวิตประจ าวนัของคนเรามีการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพ่ือให้พลงังานและเสริมสร้างการ
เจริญเติบโต และควรไดร้ับการกระตุ้นระบบต่างๆ ของร่างกายให้ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการออก
ก  าลงักาย 
 วิภา สุวรรณชีวะศิริ (2560) ได้กล่าวว่าการมีสุขภาพท่ีดี ประกอบด้วย การมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ และสุขภาพจิตท่ีดี ซ่ึงวิธีการดูแลสุขภาพคือการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ตั้ งแต่เร่ืองการรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทานผกัผลไม ้ เน้ือสตัวใ์นปริมาณท่ีพอเหมาะ ปรุงสุก สะอาด ด่ืมน ้ าให้เพียงพอ
ต่อวนัโดยประมาณ 8 แกว้/วนั หรือประมาณ 2 ลิตร พกัผ่อนนอนหลบัให้เพียงพอต่อวนั ออกก  าลงักายให้ได้
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3-5 วนั 30 นาทีข้ึนไป งดด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และสูบบุหร่ี เน่ืองจากมีสารท่ี
กอ่ให้เกดิมะเร็ง  
 อนุชิต อินชวัร์ (2560) มีค าแนะน าทางการแพทยว์่า คนเราจะมีสุขภาพดี ตอ้งประกอบดว้ย 5 อ. คือ 
อาหาร อากาศ อารมณ์ อุจจาระ และออกก  าลงักาย ซ่ึงสามารถแยกแยะได ้ดงัน้ี 
  อาหาร ควรเป็นอาหารท่ีเหมาะสมกบัร่างกาย กนิแลว้ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่มีโทษหรือพิษภัย 
หรือมีผลขา้งเคียงให้เกดิโรคภยัภายหลงั 
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  อากาศ ท่ีใช้หายใจเข้าออก ต้องเป็นอากาศท่ีบริสุทธ์ิ ปราศจากมลพิษใดๆ เพราะหัวใจของคน
ตอ้งการอากาศเขา้ไป เพ่ือสูบฉีดโลหิตไปหล่อเล้ียงอวยัวะต่างๆ ให้ท างานตลอดเวลา อากาศบริสุทธ์ิท าให้
รู้สึกสดช่ืน มีความสุ 

อารมณ์ ผู ้ท่ีมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง จะมีความสุขกว่าคนท่ีมีอารมณ์ขุ่นมัว หงุดหงิด ฉุนเฉี ยว 
นอกจากนั้นแลว้ยงัมีผลต่อระบบการท างานของอวยัวะต่างๆ ภายในร่างกายอีกดว้ย 
 อุจจาระ คือ กากอาหาร หรือของเสียท่ีร่างกายย่อยแลว้ น าส่วนท่ีดีไปใช้ หลงัจากนั้นกจ็ะขับถ่าย
ออกมา หากตกค้างอยู่ในร่างกายนานเกนิไป จะท าให้เกดิโรคภยัไข้เจ็บได้ คนท่ีมีระบบขับถ่ายท่ีดี จ ะมี
หนา้ตาสดใส มีน ้ ามีนวล ตรงกนัขา้มกบัคนท่ีไม่ค่อยขบัถ่าย หรือท่ีเรียกว่า ทอ้งผูก 

ออกก  าลงักาย เป็นการบริหารอวยัวะทั้งภายในและภายนอก ท าให้ไดรั้บการเคล่ือนไหว ช่วยให้เกดิ
การเสริมสร้างส่วนท่ีขาด หรือลดส่วนท่ีเกนิ ช่วยในการท างานของหัวใจ ปอด ฯลฯ คนท่ีไม่ออกก  าลังกายจะ
เป็นคนอ่อนแอ ขาดภูมิตา้นทาน เจ็บป่วย เช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายไดง่้าย 
 ธนีศา ภานุมาตรัศมี (2563) ไดใ้ห้ค าแนะน าเก ีย่วกบัความผิดปกติของร่างกายอยา่งละเอียดดว้ยการ
ตรวจของศูนยต์รวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไทเพ่ือวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพตรวจหาความผิดปกติพร้อมให้
ค าปรึกษาในการดูแลรักษาเม่ือพบปัญหาอยา่งทนัท่วงทีซ่ึงจะมีการวิเคราะห์ดชันีท่ีช้ีวดัทางสุขภาพของคุณ
อยา่งลึกซ้ึงรอบดา้นพร้อมให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมเก ีย่วกบัร่างกายและวิถีชีวิตท่ีใช้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพ่ือให้
คุณมีความสุขมีรอยยิม้รู้สึกดีจิตใจแจ่มใสซ่ึงมาจากพ้ืนฐานสุขภาพร่างกายท่ีดีอยา่งแทจ้ริงโดยสมบูรณ์ 
 Unknown (2556) ได้ให้ค าอธิบายเก ีย่วกบัสุขภาพไวว้่า สุขภาพดีคือการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และสวสัด์ิภาพทางสังคม อยู่ในสภาพดี ไม่ได้หมายความเพียงว่า ไม่มีการเจ็บป่วยหรือไม่มีทุกข์กงัวลกบั
การเจ็บป่วยเท่านั้น ในทางการแพทย ์ ค าว่า สุขภาพดีไม่มีก  าหนดค่าท่ีแน่นอนตายตวัข้ึนอยู่กบัสภาพความ
เหมาะสม ของแต่ละคน ไม่อาจใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัในการวดัค่าต่างๆ เช่น ความดนัโลหิต ระดบัน ้ าตาลใน
เลือด มีหลกัการปฏิบติัตวัเพ่ือสุขภาพท่ีดี ดงัน้ี 

1.ต่ืนนอนในตอนเช้าอย่างสดช่ืน การต่ืนข้ึนมาอย่างสดช่ืนในตอนเช้าเป็นการพิสูจน์ว่าไดใ้ชชี้วิต
อยา่งถูกตอ้งตามกฎเกณฑ ์ และเม่ือต่ืนข้ึนมาอยา่งสดช่ืนทั้ งร่างกายและจิตใจแลว้ พร้อมท่ีจะท ากจิกรรมใน
วนันั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

2.กนิอาหารอย่างเอร็ดอร่อย การกนิอาหารได้อร่อยนั้นส าคัญมาก แสดงว่าอวยัวะท่ีเก ีย่วข้องกบั
ระบบยอ่ยอาหารอยูใ่นสภาพแข็งแรงและตวัเราไม่มีความทุกข์กงัวลหรือความเครียดอยู่ในจิตใจ  

3.ขบัถ่ายเป็นเวลา การอุจจาระเป็นเวลาและถ่ายปัสสาวะได้อยา่งสบาย บ่งบอกว่าตบัและไตของเรา
อยูใ่นสภาพแข็งแรง กระเพาะ อาหารและล าไส้เป็นอวยัวะท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนของจิตใจ ถา้กระเพาะ
อาหารและล าไสแ้ข็งแรง แสดงว่าจิตใจมีสุขภาพดีดว้ย  

4.มีสมาธิในการเรียนและการท างาน ทั้งการเรียนและการท างานจ าเป็นตอ้งใช้การท างานของสมอง
พละก  าลงัทางร่างกายและสมาธิรวมกนั การเรียนและการท างานเป็นการปฏิบัติกจิท่ีส าคัญต่อตัวเอง ถา้
สามารถท าไดอ้ยา่งมีสมาธิ แสดงว่ามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
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5.มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนในครอบครัว เพ่ือนฝูง ครูอาจารย ์คนใกลชิ้ด เป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับ
สุขภาพจิต การทะเลาะเบาะแว ้งกนับางคร้ังอาจท าให้ต่างฝ่ายต่างไม่สบายใจ ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีท าให้ 
ความสมัพนัธ์เหล่าน้ีด าเนินไปดว้ยดีคือ การมีสุขภาพท่ีดีนัน่เอง 
 
2.แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้ำนโภชนำกำร 

มินตรา สาระรักษ์ (2557) ได้ศึกษาความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติเก ีย่วกบัอาหาร พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ และ ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการ ศึกษาในนกัศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จ านวน 335 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการ โดยใช้
สถิติการถดถอยเชิงพหุแบบลอจิสติค ท่ีระดบันยัส าคญั p < 0.05 

วรวุฒิ เจริญศิริ (2551)ไดศึ้กษาโภชนาการกบัสุขภาพ การท่ีคนเราจะมีสุขภาพดีหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหลายๆ อยา่ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูภ่ายใต้การควบคุมของตวัเอง ส่วนท่ีนอกเหนือการควบคุมมีน้อย 
เช่น กรรมพนัธุ์ ดงันั้นถา้เราควบคุมปัจจยัต่างๆ ไดเ้ช่น การเล้ียงดูตั้งแต่เด็ก การด าเนินชีวิตอยา่งถูกตอ้ง คน
ส่วนใหญ่ช่วยกนัรักษาส่ิงแวดล้อม ในครอบครัวมีความสงบสุขดีคือมีสุขภาพจิตดี และส่ิงท่ีส าคัญอีก
ประการหน่ึงคือ การเอาใจใส่เร่ืองโภชนาการ ถา้สามารถควบคุมส่ิงเหล่าน้ีไดห้มด สุขภาพดีถว้นหนา้กค็งจะ
ไม่เกนิความเป็นจริง 

โภชนาการกบัสุขภาพ (2553) ได้ให้ค านิยามของการใช้ชีวิตของมนุษยใ์นแต่ละวนัจ าเ ป็นตอ้งใช้
พลงังาน และสารอาหารท่ีร่างกายไดรั้บจากการรับประทานอาหารในแต่ละม้ือ การรู้จักเลือกรับประทาน
อาหารให้เหมาะสมกบัความต้องการของร่างกาย จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ีสมบูรณ์ และมี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง โภชนาการเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอาหารกบักระบวนการต่างๆ ท่ี
เก ีย่วข้องกบัสุขภาพ และการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต หากสภาพร่างกายไดรั้บอาหารท่ีมีสารอาหารครบ 
และเพียงพอต่อความต้องการ ร่างกายสามารถน าสารอาหารเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างเต็มท่ี เรียกว่าภาวะ
โภชนาการท่ีดี แต่ถา้ร่างกายไดร้ับสารอาหารท่ีไม่ครบถว้น และไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จะ
เรียกว่าภาวะโภชนาการท่ีไม่ดี หรือทุพโภชนาการ โภชนาการ หมายถึง อาหารท่ีเรารับประทานเขา้ไป แลว้
ร่างกายน าเอาไปใช ้ เพ่ือการท าหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอของอวยัวะท่ีส าคญั เช่น หัวใจ ปอด เป็นตน้ นอกจากน้ี
ยงัน าไปใชเ้พ่ือสร้างความเจริญเติบโตของร่างกาย การซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย เราสามารถแบ่ง
อาหารออกเป็นประเภท โดยอาศยัหลกัทางโภชนาการ ไดเ้ป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามิน เกลือแร่ 
และน ้ า ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อการท างานของร่างกายไม่ยิง่หยอ่นไปกว่ากนั 

ฐิติวฒัน์ ช่างประดบั (2561) นกักฬีาเป็นกลุ่มท่ีใช้พลงังานในการเล่นกฬีามากและมีการฝึกซ้อมเป็น
ประจ า จึงมีความตอ้งการสารอาหารพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไป อยา่งความตอ้งการดา้นพลงังานท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยก  าหนดปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพ่ิมข้ึนเป็น 5-8 กรัม/น ้ าหนักตัว/วนั และปริมาณโปรตีนเพ่ิมเป็น 1.4-2 
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กรัม/น ้ าหนักตัว/ว ัน เพ่ือให้ร่างกายมีแหล่งพลังงานส ารองและเสริมสร้างกล้ามเน้ือ ซ่ึงโภชนาการท่ี
เหมาะสมควรมีส่วนส าคญัในการเสริมสร้างสมรรถภาพการเล่นกฬีา แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  

ระยะที่ 1 ช่วงกอ่นออกก  าลงักายช่วงกอ่นออกก  าลงักายควรมีการรับประทานอาหารให้เพียงพอ เพ่ือ
สะสมแหล่งพลงังานส ารองไวใ้ช้ขณะออกก  าลงักาย สารอาหารท่ีส าคัญคือ คาร์โบไฮเดรต ซ่ึงเป็นแหล่ง
พลงังานท่ีให้พลงังานอยา่งรวดเร็ว และสะสมเป็นแหล่งพลงังานส ารองในรูปไกลโคเจน พบได้ในอาหาร
กลุ่ม ขา้ว แป้ง ผลไม ้น ้ าตาล โดยการทานอาหารในช่วงกอ่นออกก  าลงักาย  

ระยะที่ 2 ช่วงระหว่างออกก  าลงักายถึงแมอ้ยู่ในช่วงออกก  าลงักาย การเสริมอาหารท่ีเหมาะสมกมี็
ความส าคญั เม่ือออกก  าลงักายต่อเน่ืองเกนิ 1 ชัว่โมง ปริมาณไกลโคเจน หรือแหล่งพลงังานส ารองในร่างกาย
จะมีปริมาณลดลง จึงจ าเป็นตอ้งเสริมพลงังานดว้ยอาหารคาร์โบไฮเดรตท่ีดูดซึมเร็ว และควรได้รับปริมาณ
น ้ า และเกลือแร่โซเดียมเสริมให้เพียงพอ เพ่ือชดเชยท่ีร่างกายสูญเสียขณะออกก  าลงักาย โดยปริมาณน ้ าด่ืมท่ี
เหมาะสมคือ ปริมาณ ¼ ขวด (ขนาด 500-600 มิลลิลิตร) ทุก 10-15 นาที 

ระยะที่ 3 ช่วงหลงัออกก  าลงักายหลงัออกก  าลงักายเป็นช่วงฟ้ืนฟูร่างกาย ควรเลือกทานโปรตีน
คุณภาพดี ซ่ึงให้กรดอะมิโนจ าเป็นครบถว้น โดยเฉพาะกรดอะมิโนลิวซีน เพ่ือช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือได้ดี
ยิง่ข้ึน ซ่ึงพบไดใ้นเน้ือสตัวต่์างๆ ไข่ นม ส าหรับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตกย็งัมีความส าคญัส าหรับช่วง
ฟ้ืนฟูเช่นเดียวกนั เพ่ือน ามาสร้างชดเชยไกลโคเจนท่ีใช้ไปในช่วงออกก  าลงักาย และเกบ็ไวเ้ป็นพลงังาน
ส ารองต่อไป นอกจากน้ีควรชั่งน ้ าหนักหลงัออกก  าลงักาย เพ่ือชดเชยปริมาตรน ้ าท่ีสูญเสียไปกบัเหง่ือ โดย
น ้ าหนกัท่ีลดลงทุก 1 กโิลกรัม ให้ชดเชยดว้ยน ้ า 1.5 ลิตร เพ่ือไม่ให้ร่างกายขาดน ้ า 

ทรงสุดา ภู่สว่าง ( 2553 ) ไดก้ล่าวว่า วิชาโภชนาการเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะของการบริโภค 
(Science and Art of Feeding) มิได้มุ่งเพียงจัดอาหารท่ีมีรสดี ปรุงแต่งประณีตและราคาย่อมเยามาบริโภค
เท่านั้น แต่ยงัรู้จักเลือกเฟ้นและปรุงแต่งอาหารให้มีคุณค่าสูง ไม่มีโทษแกร่่างกาย เพ่ือร่างกายจะได้ใช้
ประโยชน์ในการเสริมสร้างอนามยัไดม้ากท่ีสุด นอกจากวิชาโภชนาการจะอาศยัหลกัวิชาการอ่ืน ๆ  ดังได้
กล่าวมาแลว้ วิชาโภชนาการปัจจุบัน (Modern Nutrition) ยงัอาศยัหลักพุทธศาสนาอีกด้วย สารอาหาร
บางอยา่งรับประทานนอ้ยเกนิไปท าให้เกดิโรคขาดอาหารบางอยา่งรับประทานมากเกนิไปท าให้เกดิทุกข์เกดิ
โทษหรือเกดิโรคอ่ืนๆแกร่่างกายเช่นเดียวกนั   

โทะชิมะสะ โอตะ (2560) ให้ความหมายของอาหารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับร่างกายของมนุษยแ์ละ
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดอาหาร คือ ส่ิงท่ีเรารับประทานแลว้มีประโยชน์และไม่สร้างโทษต่อร่างกายของเรา เม่ือเรา
รับประทานอาหารเขา้ไปอาหารและโภชนาการท่ีเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายจะท า ให้เราสามารถใช้ชีวิต
ต่อไปไดส่้วนประกอบท่ีส าคญัของอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรากคื็อ สารอาหารท่ีอยูภ่ายในอาหาร
นัน่เอง   สารอาหารหรือสารประกอบทางเคมีท่ีมีอยู่ในอาหาร เม่ือเราทานอาหารและโภชนาการท่ีเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายรับประทานอาหารเขา้ไปร่างกายจะท าการย่อยอาหารเพ่ือสกดัเอาสารอาหารท่ีมีอยู่ใน
อาหารออกมา อาหารแต่ละอย่างจะประกอบสารอาหารท่ีต่างกนัไป โดยท่ีอาหารแต่ละอย่างอาจจะมี
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สารอาหารมากกว่าหน่ึงชนิดรวมตัวอยู่ดว้ยกนั โดยปกติแลว้ร่างกายของเรามีความต้องการสารอาหารเพ่ือ
การด ารงชีวิตอยา่งนอ้ยวนัละ 40 กว่าชนิด หรือรวมกนัคืออาหารหลกั 5 หมู่ท่ีเรารู้จกักนั ไดแ้ก ่

อำหำรหมู่ที่ 1 โปรตีนประกอบดว้ยเน้ือสตัว ์ไข่ นม ถัว่อาหารประเภทเน้ือสตัว ์นม ไข่ และถัว่ต่างๆ 
อำหำรหมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต ประกอบไปดว้ยขา้ว น ้ าตาล แป้ง มนั และเผือก เป็นต้น 
อำหำรหมู่ที่ 3 เกลือแร่หรือแร่ธาตุ ประกอบดว้ยผกัทุกชนิดท่ีสามารถน ามารับประทานไดโ้ดยท่ีไม่ 

เป็นโทษต่อร่างกาย 
อำหำรหมู่ที่ 4 วิตามิน ประกอบดว้ยผลไมช้นิดทุกชนิดท่ีสามารถรับประทานได ้โดยไม่เป็นโทษต่อ  

ร่างกาย 
อำหำรหมู่ที่ 5 ไขมนั ประกอบดว้ยกะทิมะพร้าว น ้ ามนัหรือไขมนัจากสตัวแ์ละน ้ ามนัพืช เช่น น ้ ามนั 

ร า น ้ านมถัว่เหลือง และน ้ ามนัปาล์ม เป็นตน้ 
 
3.แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรกับควำมเครียด 

ศรีจนัทร์ พรจิราศิลป์ ( 2554 ) ไดค้วามหมายของความเครียดคือภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกท่ี
เกดิข้ึนเม่ือบุคคลต้องเผชิญกบัปัญหาต่างๆ และท าให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลวั วิตกกงัวล 
ตลอดจนถูกบีบคั้น เม่ือบุคคลรับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีคุกคามจิตใจ หรืออาจจะกอ่ให้เกดิ
อนัตรายแกร่่างกาย จะส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป  

ณัฐกานต์ ภาณุมาศ (2541)  ได้อธิบายไวว้่า ความเครียด  หมายถึง แรงกดดันท่ีมีต่อร่างกายและมี
แนวโนม้ท่ีจะท าให้เกดิความผิดปกติของร่างกาย 

พินิจ กุลละวณิชย ์ (2556)  ไดก้ล่าวไวว้่า การปรับพฤติกรรมเพ่ือไม่ให้เกดิความเครียดจะต้องดูแล
สุขภาพของตนเองกอ่นการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่ว ัยรุ่น ว ัยท างาน ว ัยสูงอายุ มี
ความส าคญัมาก ขณะน้ีพบว่าชาวโลกรวมทั้งชาวไทยมีอายยุนืยาว  

โกวิทย ์นพพร (2561) ได้กล่าวว่า ภาวะของอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีถูกบีบคั้น กดดัน ท าให้มีอาการ
แสดงท่ีต่างกนั เช่น วิตกกงัวล นอนไม่หลบั ปวดหัว ซึมเศร้า บางคนอาจมีอาการประสาทหลอนได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปแต่ละคนจะมีวิธีการปรับตวัให้ผ่านพน้ไปไดข้ึ้นกบัทักษะการจดัการความเครียดของแต่ละบุคคล  
แต่ในบางคนท่ีเกดิความเครียดและหาทางระบายออกไม่ได้หรือเครียดบ่อยๆ กลายเป็นความทุกข์ทรมาน  
จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวนั  อาจพฒันาเป็นโรคซึมเศร้า (Depressive disorder)  หรือโรควิตก
กงัวล (Anxiety disorders) 

somsak (2554) ได้กล่าวว่า ความเครียดต้องมีส่ิงเร้าหรือตัวกระตุ้นจากส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตัวเรา 
ดงันั้นถา้เราสามารถลดความรุนแรงของส่ิงเร้าไม่ให้มากเกนิไป ร่างกายและจิตใจยอ่มมีความสุขไม่เป็นโรค 
วิธีการจดัการความเครียดจึงไม่ใช่มุ่งแกอ้าการต่าง ๆ ท่ีเกดิข้ึน เช่น กนิยาแกป้วด ยานอนหลบั ยาผ่อนคลาย
กลา้มเน้ือ ซ่ึงท าให้ตอ้งพ่ึงยาอยูต่ลอดเวลา และมกัจะตอ้งกนิยาในขนาดหรือปริมาณท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ถา้หยดุ
ยาจะท าให้เกดิความเครียดมากยิง่ข้ึน หรือไม่ควรหันมาคลายเครียดดว้ยการสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา หรือเคร่ืองด่ืมท่ี

https://amprohealth.com/nutrition/protein/
https://amprohealth.com/nutrition/carbohydrate/
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มีแอลกอฮอล์ ด่ืมกาแฟ ชา เคร่ืองด่ืมชูก  าลงัเพ่ือให้กระปร้ีกระเปร่าชั่วขณะหน่ึง ส่ิงเหล่าน้ีกค็ลา้ยกบัยา
สามารถท าให้ติดเคร่ืองด่ืมเหล่าน้ีและต้องการขนาดเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ บางคนลดความเครียด โดยการกนิของ
หวาน ขนม หรืออาหารในปริมาณมากจนเกดิภาวะโรคอว้น ยิง่ท าให้เครียดหนักข้ึนไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ
เลย 

บรรลุ ศิริพานิช (2550) ไดใ้ห้ความหมายภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 
ทางสังคม เช่ือมโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดุลอาหารเป็นปัจจัยท่ีส าคญัท าให้คนเรา มีสุขภาพดี การท่ีเรา
สามารถเป็นคนอยู่ไดทุ้กวนัน้ีกเ็พราะอาหาร ถา้ขาดอาหารเม่ือใดชีวิตกไ็ม่สามารถท่ีจะอยูไ่ด้อาหารท่ีกนิเข้า
ไปทุกวนัน้ีมีมากมายหลายชนิด 

สีจนัทร์ ใจป้อ (2544) ไดอ้ธิบายความเครียด หมายถึงปฏิกริิยาของร่างกายหรือส่ิงท่ีมากระตุน้ทั้ง
ร่างกายและ 
จิตใจ ซ่ึงสามารถท าให้ระบบของร่างกายเกดิความเม่ือยลา้จนถึงท าหน้าท่ีผิดปกติและเกดิโรคไดใ้นท่ีสุด   
ความเครียดมี 3 ลกัษณะดงัน้ี 
1.ลกัษณะตวักระตุน้ (Stimulus Definition) ความเครียด คือ แรงกระตุน้จากภายนอกท่ีเป็นสาเหตุให้
เกดิปฏิกริิยาของความเครียดในแต่ละบุคคล และถา้เกดิความเครียดในแต่ละบุคคลแลว้ความเครียดลดลง
จนถึงหมดไป ภายในขอบเขตท่ีแต่ละบุคคลยอมรับได ้บุคคลนั้นกจ็ะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติของร่างกายและ
จิตใจ 
 2.ลกัษณะการตอบสนอง (Response Definition) ถา้พิจารณาในรูปแบบของปฏิกริิยาของสรีรวิทยาและ
จิตวิทยา ความเครียด คือ การตอบสนองภายในร่างกายต่อส่ิงท่ีมาคุกคามจากภายนอก แต่อยา่งไรกต็าม 
ความเครียดในความหมายของการตอบสนองไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเคร่ง
3.ลกัษณะเป็นทั้งตวักระตุน้ และการตอบสนอง (Stimulus and Response Approaches) ความเครียด คือ 
ล าดบัขั้นของปฏิกริิยาระหว่าง ตวักระตุน้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัการตอบสนองของมนุษยแ์ต่ละบุคคล ซ่ึง
จะเนน้ไปถึงความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองระหว่างคนกบัส่ิงแวดลอ้มโดยเน้นกระบวนการทางจิตวิทยา เช่นการ
รับรู้และการนึกคิด ซ่ึงความเครียดจะเกดิข้ึนเม่ือบุคคลรับรู้ความตอ้งการจากภายนอกเกนิขีดความสามารถท่ี
จะรับไดข้องแต่ละบุคคล 

สมบัติ ปัญญา (2562) ได้ศึกษาเก ีย่วกบัความเครียด คือ การหดตัวของกลา้มเน้ือส่วนใดส่วนหน่ึง
หรือหลายส่วนของร่างกาย นั่นเอง ซ่ึงทุกคนจ าเป็นต้องมีอยู่เสมอในการด ารงชีวิต เช่น การทรงตัว 
เคล่ือนไหวทั่วๆไป มีการศึกษาพบว่าทุกคร้ังท่ีเราคิดหรือมีอารมณ์บางอย่างเกดิข้ึนจะต้องมีการหดตัว 
เคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือแห่งใดแห่งหน่ึง ในร่างกายเกดิข้ึนควบคู่เสมอ ความเครียด มีทั้ งประโยชน์และ
โทษ แต่ความเครียดท่ีเป็นโทษนั้น เป็นความเครียดชนิดท่ีเกนิความจ าเป็น แทนท่ีจะเป็นประโยชน์กลบั
กลายเป็นอุปสรรคและอนัตรายต่อชีวิต เม่ือคนเราอยู่ในภาวะตึงเครียด ร่างกายกจ็ะเกดิความเตรียมพร้อมท่ี
จะ “สู”้ หรือ “หนี” โดยท่ีร่างกายมีการเปล่ียนแปลงต่างๆเช่น 
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1.หัวใจเต้นแรงและเร็วข้ึน เพ่ือฉีดเลือดซ่ึงจะน าออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปเล้ียงเซลล์ทั่ว
ร่างกาย พร้อมกบัขจดัของเสียออกจากกระแสเลือดอยา่งเร็ว 

2.การหายใจดีเร็วข้ึน แต่เป็นการหายใจต้ืนๆ 
3.มีการขบัดีนาลีนและฮอร์โมนอ่ืนๆเขา้สู่กระแสเลือด 
4.ม่านตาขยายเพ่ือให้ไดรั้บแสงมากข้ึน 
5.กลา้มเน้ือหดเกร็งเพ่ือเตรียมการเคล่ือนไหว เตรียมสูห้รือหนี 
6.เสน้เลือดบริเวณอวยัวะยอ่ยอาหารหดตวั 
7.เหง่ือออก เพราะมีการเผาผลาญอาหารมากข้ึน ท าให้อุณหภูมิของร่างกายเพ่ิมข้ึน 
Hans Selye (2554) ได้ให้ค าจ ากดัความว่า “ความเครียดเป็นกลุ่มอาการตอบสนองของร่างกายท่ี

เกดิข้ึนอย่างไม่จ าเพาะเจาะจงต่อส่ิงท่ีมาคุกคามหรืออนัตราย โดยส่ิงนั้นมีสาเหตุหรือผลมาจากส่ิงท่ี พึง
ประสงค์หรือไม่พึงประสงค์กต็าม”อีกความหมายหน่ึงคือ ความเครียด คือการตอบสนองทางสรีรวิทยา 
(physiological) และทางจิตวิทยา (psychological) ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีมีความส าคัญหรือส่ิงท่ีไม่คาดคิดใน
การด ารงชีวิต ซ่ึงเกดิไดจ้ากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในร่างกาย 

ประโยชน์ บุญสินสุข (2553) วามเครียดท าให้เกดิการตอบสนองของร่างกายไดเ้กอืบทุกส่วน ทั้ ง
อาการทางร่างกาย และอาการทางจิตใจ แต่ไม่จ าเพาะ ตัวอย่างเช่น ปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลงั ปวดเกร็ง
กลา้มเน้ือ หัวใจสัน่ หายใจขดั หายใจถ่ี เหง่ืออกง่าย ตกใจง่าย หงุดหงิด เป็นโรคกระเพาะ ความดนัสูง หยอ่น
สมรรถภาพทางเพศ เกดิอาการลมพิษ นอนไม่หลบั เป็นต้น จะเห็นได้ว่าถา้เกดิความเครียดมากเกนิไป
ร่างกายจะไม่สบาย เกดิโรคไดน้านปัการ แต่ถา้ไม่เกดิความเครียดเลยมนุษยผู์น้ั้นย่ออมเฉ่ือยชา ไม่อยากท า
อะไรทั้ งส้ินเกดิความเซ็ง ร่างกายจะไม่สบาย เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย ซึมเศร้า ไม่อยากกนิอาหาร และเกดิ
อาการต่าง ๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั เม่ืออยูใ่นภาวะเครียด กล่าวคือ ถา้ไม่มีความเครียด มนุษยย์อ่มไม่สบายและเกดิ
โรคไดเ้ช่นกนั 

อญัชลี ตู้ทอง (2562) ได้กล่าวถึงความเครียด เป็นเร่ืองของร่างกายและจิตใจ เม่ือเกดิเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงข้ึน ท าให้รู้สึกทุกข์  ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กจ็ะส่งผลให้ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ
เปล่ียนไปสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกดิความเครียด มีอยู ่2 ปัจจยัหลกั คือ (1) ปัญหาชีวิต เช่น การเงิน การท างาน 
ครอบครัว สุขภาพ (2) การคิดและการประเมินสถานการณ์ของบุคคล เช่น มองโลกในแง่ลบ ใจร้อน เอา
จิงเอาจงักบัชีวิต อยูโ่ดดเด่ียว เป็นตน้ ซ่ึงความเครียดจะเกดิได ้ ตอ้งมีทั้ง 2 ปัจจยัเหล่าน้ีร่วมกนั ความเครียด
จะส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงในตวับุคคลหลกัๆ 3 ดา้นดว้ยกนั คือ  

ด้านร่างกาย มกัมีอาการ ปวดหัว ปวดไมเกรน ใจสั่น นอนไม่หลบั ง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลา 
ท้องเสียหรือท้องผูก ท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ ประจ าเดือนมาไม่ปกติ เส่ือม
สมรรถภาพทางเพศ เป็นตน้ 

ด้านจิตใจ อาการท่ีพบบ่อย เช่น คิดมาก วิตกกงัวล ไม่มีสมาธิ โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เบ่ือหน่าย 
ทอ้แท ้ซึมเศร้า ส้ินหวงั หมดความสนุกสนาน เป็นตน้ 
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ดา้นพฤติกรรม เช่น ด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ีมากข้ึน ใชย้านอนหลบัหรือสารเสพติด มีความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น
บ่อยๆ โวยวาย ชวนทะเลาะ จูจ้ี้ข้ีบ่น เกบ็ตวั ดึงผม กดัเลบ็ เป็นตน้ 

วไิลลกัษณ์ พุ่มพวง (2558) ไดใ้ห้เทคนิคเก ีย่วกบัการจดัการความเครียดท่ีเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของบุคคล ความเครียดจะส่งผลต่อการเกดิโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคอว้น โรคเมตาบอลิกซินโดรม ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น นอกจากน้ี
ความเครียดยงัมีความสัมพนัธ์กบัการเกดิโรคติดเช้ือ และมะเร็งอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นส าหรับ
พยาบาลตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเก ีย่วกบัเทคนิคต่างๆ ในการจดัการความเครียดและสอนเทคนิค เหล่าน้ี
ให้กบัผู ้รับบริการเพ่ือจะได้น าไปส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดียิ่ง ข้ึน เทคนิคในการจัดการ
ความเครียดท่ีมี หลกัฐานสนบัสนุนประสิทธิผล มีดงัน้ี 

1. Progressive Muscle Relaxation (PMR) เป็นเทคนิคในการลดความเครียด และวิตกกงัวลโดยใช้
การเกร็งผ่อนคลายกลา้มเน้ือ วิธีการคือให้บุคคลหลบัตา เกร็งคลายกลา้มเน้ือทั่วร่างกาย โดยเร่ิมทีละส่วน
ของร่างกาย จากขา ท้อง หน้าอก แขน และหน้าตามล าดับ ซ่ึงในแต่ละส่วนร่างกายให้เกร็ง 10 วินาที แลว้
ผ่อนคลาย 20 วินาที ใช้เวลาประมาณคร้ังละ 20-30 นาที ผลท่ีได้รับ คือ ช่วยลดระดบัคอร์ติซอลในน ้ าลาย 
ลดวิตกกงัวล ลดความดนัโลหิต และการเตน้ของหัวใจ ลดอาการปวดศีรษะ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูป่้วยท่ีท า
การเปล่ียนหัวใจ เป็นตน้ 

2. Autogenic Training (AT) เป็นวิธีการผ่อนคลายดว้ยตนเอง โดยการสัง่ร่างกายให้รู้สึกผ่อนคลาย 
และควบคุมการหายใจ แรงดันโลหิต การเต้น ของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย เป็นการฝึกท่ีใช้การ
จินตนาการและใชค้ าพูด ท่ีช่วยให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่น หนกั และผ่อนคลาย บุคคลจะเรียนรู้แบบฝึก จากการ
อ่านหรือสังเกตครูฝึก จากนั้นฝึกปฏิบัติดว้ยตนเองเป็นเวลาหลายๆ นาที หลายๆ คร้ังในแต่ละวนั ซ่ึงจะใช้
เวลาประมาณ 4-6 เดือน ผลท่ีไดร้ับ คือ AT ช่วยลดอาการไมเกรน ความดนัโลหิตสูง หอบหืด โรควิตกกงัวล 
ภาวะซึมเศร้า และนอนไม่หลบั 

3. Relaxation Response (RR) เป็นการใชเ้วลาประมาณ 10-20 นาทีในแต่ละวนั ให้มีสมาธิจดจ่อกบั
ค าพูด เสียง วลี บทสวด หรือ การเคล่ือนไหว ร่างกาย ซ่ึงเม่ือเขา้สู่ภาวะผ่อนคลาย ร่างกายจะคืนสู่ภาวะปกติ 
ผลท่ีไดรั้บ คือ สามารถลดความดนัโลหิต เพ่ิมการฟ้ืนฟูหัวใจ และลดอาการทางกาย 

4. Biofeedback เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้เราเรียนรู้ท่ีจะควบคุมการท างานของร่างกาย โดยใช้
เคร่ืองมือในการอ่านขอ้มูลทางร่างกาย เช่น การเตน้ของหัวใจ และขอ้มูลทางกายท่ีไดจ้ะช่วยให้บุคคลเรียนรู้
ท่ีจะสงัเกตและควบคุมการเปล่ียนแปลงในร่างกาย เช่น ผ่อนคลายกลา้มเน้ือ Biofeedback เป็นวิธีการรักษาท่ี
ประสบผลในการใชก้บัอาการปวดศีรษะ การควบคุมความดนัโลหิตสูง และผูป่้วยเบาหวาน และโรคหัวใจ 

5. Guided Imaging (GI) เป็นวิธีการสอนโดยผู้เช่ียวชาญ ท่ีให้บุคคลใช้การจินตนาการถึงภาวะ
สุขภาพ หรือปัญหาท่ีเกดิข้ึนร่วมกบัการใช้เทคนิคการผ่อนคลาย โดยจะมีการใชเ้สียงบันทึก หรือใชส้คริปต์
พูดประกอบการฝึก ใช้เวลา ประมาณ 4-8 สัปดาห์ วนัละประมาณ 10 นาที ประโยชน์ท่ีได้รับ คือ ลด 
ความเครียด ลดอาการซึมเศร้า และใชใ้นการรักษาร่วมกบัการบ าบดัผูป่้วยมะเร็ง การลดความวิตกกงัวลใน
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ผูป่้วยสวนหัวใจ ความเครียดจากการผ่าตดั และใชใ้นผูป่้วยเปล่ียนไขกระดูก เจ็บปวดจากมะเร็ง ผูป่้วยหอบ
หืด และเด็กวยัรุ่นท่ีมีน ้ าหนกัเกนิ 

สุพานี สฤษฎว์านิช (2556) ไดใ้ห้ความหมายว่ามีหลายอยา่งซ่ึงอาจเกดิพร้อม ๆ กนัได ้แต่กส็ามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี  

1. ผลทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Psychological Symptoms หรือ Emotional Exhaustion) ผลของ
ความเครียดทางดา้นอารมณ์และจิตใจ เช่น เกดิความวิตก กงัวลใจ ไม่มีสมาธิ หลงลืม หรืออาจท าให้พอใจ
ในงานลดลง เบ่ืองาน เป็นตน้ อาการทางร่างกายท่ีแสดงว่าบุคคลมีความเครียดเกดิข้ึนแลว้ สงัเกตไดด้งัน้ี 

2. ผลทางด้านร่างกาย (Physiological Symptoms) มกัจะท าให้เกดิโรคต่าง ๆ ซ่ึงในทางการแพทย์
เรียกว่าเป็น Functional Disease เพราะว่ามนัเป็นโรคท่ีไม่ได้มีสาเหตุมาจากเช้ือโรค เช่น เวลาเครียดแลว้ เรา
จะเกดิอาการนอนไม่หลบั ปวดหัว ไมเกรน มึนหัว ต้ือคิดอะไรไม่ออก ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย เป็นโรคกระเพาะ 
ความดันข้ึนสูง หัวใจสั่น และอาจเป็นโรคหัวใจตามมา อาการท่ีแสดงว่าบุคคลมีความเครียดเกดิข้ึนแลว้
สงัเกตไดด้งัน้ี 

3. ผลทางดา้นพฤติกรรม (Behavioral Symptoms) ผลทางดา้นพฤติกรรมท่ีเกดิข้ึนมีมากมายซ่ึงเป็น
ผลเน่ืองมาจากผลทางจิตใจและร่างกาย เช่น อาจท าให้คนมีการท าร้ายตนเอง เช่น กรีดแขน มีการติดยา (ยา
นอนหลบั ยาแกเ้ครียด ยาเสพติด เช่น ยาอี) ติดเหลา้ ติดบุหร่ี 
3.1 พฤติกรรมเชิงกา้วร้าว เช่น เสียงดัง ไม่เกบ็อารมณ์ ข้ีโมโห โวยวาย และมีพฤติกรรมสร้างปัญหาใน
รูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 
3.2 มีประสิทธิภาพการท างานลดลง งานผิดพลาดเสียหายล่าชา้ ผลผลิตต ่าลง  
3.3 มีการหยดุงาน ขาดงานสูง 
3.4 และในท่ีสุดกจ็ะหยดุงานถาวร คือต้องลาออกไป หรือถูกให้ออกไป 

รอบบิน (Robbins, 1996, p. 618) กล่าวว่า พนกังานท่ีเผชิญกบัความเครียดสามารถแสดงออกมาได้
ในหลายลกัษณะ แต่ละคนกจ็ะแสดงออกมาในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เป็นต้นว่า ความดันโลหิตสูง เป็น
โรคหัวใจ มีการเปล่ียนแปลงเผาผลาญอาหารในร่างกาย โกรธง่าย มีอารมณ์ฉุนเฉียว เป็นแผลในปาก 
ประสิทธิภาพการตดัสินใจลดลง และอ่ืน ๆ อาการเหล่าน้ี สามารถอธิบายไดใ้น 3 ลกัษณะคือ ทางร่างกาย 
อาการทางจิตใจ และอาการทางพฤติกรรม 

1. อาการทางร่างกาย (Physiological Symptoms) พนักงานท่ีมีความเครียดมักปรากฏอาการทาง
ร่างกายกอ่นอาการทางด้านอ่ืน ๆ  จากการวิจัยพบว่า ความเครียดเป็นสาเหตุท าให้เกดิอาการปวดหัว โรค
ความดนัโลหิตสูง ท าให้มีการเปล่ียนแปลงการเผาผลาญอาหารจนอาจจะท าให้เป็นโรคกระเพาะอาหารได ้ มี
การเปล่ียนแปลงอตัราเตน้ของหัวใจ และจะท าให้เป็นโรคหัวใจจนถึงขั้นหัวใจวายได ้

2. อาการทางจิตใจ (Psychological Symptoms) ความเครียดจากการท างานอาจเป็นสาเหตุท าให้
ความพึงพอใจในการท างานลดลงและเป็นอาการทางจิตใจท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด อาการทางจิตใจอ่ืน ๆ ท่ีเกดิ
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จากความเครียด เช่น ความร้อนรนใจ ความกดดัน การไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อารมณ์หงุดหงิด 
ฉุนเฉียว โกรธง่าย ขาดการย ั้งคิดและการตดัสินใจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

3. อาการทางพฤติกรรม (Behavioral Symptoms) พฤติกรรมของพนักงานสามารถเปล่ียนแปลงได้ 
หากพนกังานเกดิความเครียด เช่น ประสิทธิภาพในการท างานลดลงท าให้ผลผลิตลดลง มีการขาดงานบ่อย 
จนถึงขั้นลาออก มีการเปล่ียนแปลงนิสัยการรับประทานอาหาร สูบบุหร่ีมากข้ึน ด่ืมแอลกอฮอล์ หรือเกดิ
อาการนอนไม่หลบั เป็นตน้ 
ผลของความเครียดต่อสุขภาพ 

นงลกัษณ์ เทพสวสัด์ิ (2542:124) ได้กล่าวว่าความเครียดกอ่ให้เกดิความกงัวล และในระยะยาวจะ
กอ่ให้เกดิอาการเศร้า อาการปวดหัวท่ีเกดิจากอารมณ์อนัรุนแรง แกส็ในกระเพาะอาหาร ความดนัโลหิตสูง 
หัวใจ หอบ อาการตกใจ โรคผิวหนงั โรคไมเกรน หงุดหงิดไม่พอใจกบัการงาน 

สมิต อาชวนิจกุล (2537) ไดก้ล่าวว่า ความเครียดคือสภาวะท่ีซบัซ้อนของร่างกายและจิตใจอนัเกดิ
จากสภาวะแวดลอ้มหรือสถานการณ์ท่ีบีบบงัคบัให้ร่างกายและจิตใจเปล่ียนแปลงไปและความเครียดจะ
ยงัคงอยูเ่ร่ือยไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะถูกก  าจดัให้หมดไป ความเครียดเป็นส่ิงท่ิเกดิข้ึนไดก้บัทุกคนในทุก
ช่วงเวลาและเม่ือเกดิความเครียดในตวับุคคลแลว้จะท าให้เกดิอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ  ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ เช่นหงุดหงิด กลวั วิตกกงัวล ปวดศีรษะ เกดิอาการทาง กระเพาะ ท าให้อาหารไม่ย่อย นอนไม่หลบั 
อ่อนเพลีย หมดเร่ียวหมดแรง ย  ้าคิดย  ้าท า เกดิอาการผิดปกติทางประสาทไดแ้ละไดก้ล่าวถึงธรรมชาติของ
ความเครียดว่า 
1.ความเครียดเป็นปฏิกริิยาท่ีท าให้มนุษย ์สามารถท าในส่ิงท่ียากเกนิกว่าก  าลงัสติปัญญาความสามารถใน
เวลาปกติจะท าได ้จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัของมนุษยท่ี์มีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการด ารงชีวิต หากรู้จกัควบคุม
ให้อยู่ในกรอบของความพอดี 
2.สาเหตุท่ีท าให้เกดิความเครียดส่วนใหญ่เกดิจากจิตใจ แต่ปฏิกริิยาของความเครียดเกดิข้ึนโดยอตัโนมตัทั้ง
ร่างกายและจิตใจ แต่เร่ืองท่ีเกดิจากจิตใจไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยพละก  าลงัทางร่างกาย   
3.ความเครียดเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ในยามจ าเป็นหากรู้จักใช้ให้ดี ดงันั้นส่ิงท่ีเป็นผลเสียของความเครียดกคื็อ
ความเครียดส่วนเกนิ ซ่ึงหมายถึงปฏิกริิยาของความเครียดท่ีเกดิข้ึนมากกว่าความจ าเป็น ซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อ
การแกปั้ญหา และต่อทั้งร่างกายและจิตใจตนเอง และความเครียดส่วนเกนิน้ีเองท่ีสมควรจะไดรั้บการแกไ้ข 
 
4.แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้ำนกำรออกก ำลังกำย  

เฉลิมพล (2541) ให้ความหมายว่า พฤติกรรม (Behavior) เป็นกจิกรรมต่างๆท่ีบุคคลกระทบซ่ึงอาจ
เป็นการกระทบ ท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมา รวมทั้งกจิกรรมท่ีเกดิข้ึนภายในตวับุคคลและ กจิกรรมน้ีอาจสงัเกต
ได้ด้วยประสาทสัมผสัหรือไม่ สามารถสังเกตได้ เช่น การท างานของหัวใจ การ เดิน การพูด ความคิด 
ความรู้สึก ความชอบ ความสนใจ เป็นตน้ 
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ธนวรรธน์ (2546) ให้ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) ว่าหมายถึง การแสดงออกของ ส่ิงมีชีวิต
ในลกัษณะต่างๆ ตามสถานการณ์ สภาวะแวดลอ้มและส่ิงกระตุ้นหรือส่ิงเร้าส าหรับพฤติกรรม ของคน
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ี ไม่สามารถ 

มนสั ยอดค า (2548) ไดใ้ห้ความหมาย การออกก  าลงักายหมายถึง การประกอบกจิกรรมใดใดท่ีท า
ให้ร่างกายหรือส่วนต่างๆของร่างกายเกดิการเคล่ือนไหวและมีผลให้ระบบต่างๆของร่างกายเกดิความ
สมบูรณ์แข็งแรงและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุชาติ โสมประยูร (2558) ได้ให้ความหมายการออกก  าลงักายว่าเป็นการออกแรงเพ่ือกจิกรรม
ทางดา้นร่างกายในทุกทุกลกัษณะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกฬีาหรือการท างานใดใดไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมท่ีสมคัร
ใจหรือฝืนใจและไม่ว่ากจิกรรมนั้นนั้นจะท าเป็นอาชีพหรือสมคัรเล่นการออกก  าลงักายท่ีดีจ าเป็นตอ้งออก
แรงให้มากพอจนรู้สึกเหน่ือยเพ่ือให้ร่างกายเกดิการเคล่ือนไหวหรือบางคร้ังอาจใจอยู่กลบัทีกต็ามซ่ึงเป็นผล
ท าให้หัวใจเตน้เร็วข้ึนกว่าปกติ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2554) ไดใ้ห้ความหมายของการออกก  าลงักาย
หมายถึงการออกก  าลงักายเคร่ืองไหวร่างกายท่ีมีการแผนมีแบบแผนโดยเป็นกจิกรรมท่ีเป็นการกระท าซ ้ าๆ
หรือสม ่าเสมอโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมหรือคงไวซ่ึ้งสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงของกลา้มเน้ือความ
ยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือและขอ้ 

คณาจารยส์าขาวิชาสาธารณสุข และหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ ( 2561 ) เพ่ือให้การออกก  าลงักาย
ได้ผลเต็มท่ีและไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายผูท่ี้ต้องการใช้การออกก  าลงักายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพเพ่ือยึดข้อ
ปฏิบติั 10 ขอ้ดงัน้ี 

1 การประมาณตนสภาพร่างกายและความเหมาะสมกบักฬีาชนิดต่างๆของแต่ละคนไม่เหมือนกนั
แมใ้นคนเดียวกนัในช่วงเวลาหน่ึงกบัอีกช่วงเวลาหน่ึงกแ็ตกต่างกนัแลว้การจะได้ประโยชน์จากการออก
ก  าลงักายมีกฎตายตวัว่าจะตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย 

2 การแต่งกาย การออกก  าลงักายและการเล่นกฬีาแต่ละอยา่งย่อมมีเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมทั้ งเส้ือ
กางเกงและรองเท้าเส้ือผา้ท่ีรุ่มร่ามรองเท้าท่ีไม่เหมาะสมกบัเท้าท่ีสภาพสนามย่อมท าให้การเคร่ืองไหวไม่
คล่องตวัเท่าท่ีควรและยงัเป็นสาเหตุให้เกดิอุบติัเหตุ 

3 เลือกเวลาและดินฟ้าอากาศ  ทุกคนควรก  าหนดเวลาฝึกซอ้มท่ีแน่นอนไวแ้ต่ควรเป็นเวลาเดียวกนั
ทุกวนัเพราะมีผลต่อการปรับตวัทางร่างกายการฝึกซ้อมตามความสะดวกโดยไม่มีการก  าหนดเวลาแน่นอน
และการฝึกในสภาพอากาศร้อนจะท าให้เหน่ือยเร็วจะได้ฝึกปริมาณน้อยกว่าในอากาศเยน็จึงไม่เหมาะสม
อยา่งยิง่ส าหรับการฝึกความอดทนอยา่งไรกต็ามในการฝึกซ้อมเพ่ือแข่งขันจะต้องค านึงถึงเวลาท่ีใชแ้ข่งขัน
ดว้ยแต่ไม่จ าเป็นตอ้งฝึกซอ้มในเวลานั้นทุกคร้ังไป 

4 สภาพของกระเพราะอาหาร ตามหลกัทั่วไปควรให้งดอาหารหนักกอ่นออกก  าลงักาย 3 ชั่วโมง 
อย่างไรกต็ามเวลาท่ีใช้ความอดทนเป็นชั่วโมงๆเช่นวิ่งมาราธอนและป่ันจักรยานทางไกลร่างกายต้องใช้
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พลงังานมากการให้ทอ้งว่างอยูน่านอาจท าให้พลงังานส ารองหมดไปดงันั้นกอ่นการแข่งขนั และระหว่างการ
แข่งขนัอาจเติมอาหารท่ียอ่ยง่ายในปริมาณไม่ถึงอ่ิมได้เป็นระยะ 

5การด่ืมน ้ า น ้ าไม่ใช่อาหาร แต่มีความจ าเป็นมากในการออกก  าลงักายเพราะถา้ร่างกายสูญเสียน ้ าไป
มากถึงระดับหน่ึงสมรรถภาพจะลดลงเน่ืองจากการระบายความร้อนออกจากร่างกายขดัข้องและถา้เสียน ้ า
มากต่อไปกจ็ะเป็นอนัตรายต่อร่างกายจากการทดลอง ทั้งในห้องปฏิบติัการและในสนามเก ีย่วกบัสมรรถภาพ
ทางร่างกายในสภาพท่ีขาดน ้ าและไม่ขาดน ้ าได้ขอ้สรุปตรงกนัว่าการขาดน ้ าท าให้สมรรถภาพทางร่างกาย
ลดลงการให้น ้ าชดเชยส่วนท่ีขาดท าให้สมรรถภาพทางร่างกายลดลงน ้ า 

6 ความเจ็บป่วย ความเจ็บป่วยทุกชนิดท าให้สมรรถภาพทางร่างกายลดลงและร่างกายต้องการการ
พกัผ่อนการออกก  าลงักายท่ีเคยท าอยู่ยอ่มเป็นการ เกนิกว่าท่ีสภาพร่างกายจะไดร้ับและอาจท าให้เกดิอนัตราย
รุนแรงต่อชีวิต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหว่างการเป็นไข้ซ่ึงร่างกายมีอุณหภูมิมากกว่าปกติและหัวใจตอ้งท างาน
มากกว่าปกติเพ่ือระบายความร้อนเม่ือไปออกก  าลงักายเขา้อีกการระบายความร้อนและหัวใจตอ้งท างานหนัก
อยา่งยิง่แมแ้ต่งานเบาๆ 

7 ความเจ็บป่วยระหว่างการออกก  าลงักาย เป็นท่ีแน่นอนว่าระหว่างการออกก  าลงักายใดๆ กต็าม
โอกาสจะเกดิอุบัติ เหตุมีได้มากกว่าการอยู่เฉยๆ ยิ่งเป็นการเล่นกฬีาท่ีมีการปะทะด้วยแลว้ โอกาสเกดิ
อุบติัเหตุยิง่มีมากข้ึน แมจ้ะเป็นการออกก  าลงักายคนเดียว ถา้หากมีการเปล่ียนสถานท่ี ปริมาณและความหนัก
ของการออกก  าลงักาย 

8 ด้านจิตใจ ในระหว่างการฝึกซ้อมการออกก  าลงักาย จ าเป็นต้องท าจิตใจให้ปลอดโปร่งคิดถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการฝึกซ้อมหรือออกก  าลงักายตั้งใจปฏิบติัตามท่าทาง เทคนิคต่างๆและคิดแกไ้ข 
ปฏิบัติท่ีผิด จะต้องพยายามจะจัดเร่ืองท่ีรบกวนจิตใจอ่ืนๆหาก ขจัดไม่ได้จริงๆกไ็ม่ควรฝึกซ้อมหรื อออก
ก  าลงักายต่อไป เพราะ ท าให้เสียสมาธิและเกดิอุบติัเหตุได้ 

9 ความสม ่าเสมอผลเพ่ิมของสมรรถ ภาพ ต่างๆ นอกจากจะข้ึนอยูก่บัปริมาณความหนักเบาของการ
ฝึกซ้อมหรือออกก  าลงักายแลว้ยงัข้ึนอยู่กบั ความสม ่าเสมอด้วย ดังนั้นการฝึกซ้อม เพ่ือแข่งขันหรือเพ่ือ 
สุขภาพกต็ามตอ้งพยายามรักษาความ สม ่าเสมอไว ้

10 การพักผ่อน หลังจากการฝึกซ้อมหรือออกก  าลังกาย ร่างกายเสียพลังงานส ารองไปมาก 
จ าเป็นตอ้งมีการชดเชย รวมทั้งตอ้งซ่อมแซมส่วนสึกหรอหรอและสร้างเสริมให้แข็งแรงยิง่ข้ึน กระบวนการ
เหล่าน้ีเกดิข้ึนในระหว่างการพกัผ่อนหลงัจากฝึกซ้อมหรือออกก  าลงักายอยา่งหนกั จึงจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนให้
เพียงพอขอ้สงัเกตง่ายๆ 

arphawan sopontammarak (2557) ได้กล่าวว่ าการมี สุขภาพดี เป็น ส่ิง ท่ี ทุ กคนปรารถนา  ซ่ึง
ประกอบด้วยการดูแลสุขภาพของตัวเราเองอย่างเหมาะสมถูกต้อง เช่น การรับประทานอาหาร อาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย การพกัผ่อนท่ีเพียงพอ การป้องกนัโรค การใช้ไลฟ์สไตล์ (Life Style) ท่ีถูกต้องไม่
ท าลายสุขภาพของตัวเราทั้งระยะสั้นและระยะยาว และท่ีส าคัญคือ การออกก  าลงักายท่ีสม ่าเสมอ   ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ร่างกาย(กลา้มเน้ือ)มีความแข็งแรง มีความสดช่ืน กระฉับกระเฉง เป็นตน้ 
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สุดารัตน์ พุกรอด และคณะ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกก  าลงักายของนักศึกษาสาขาวิชา
การบริหารจัดการโรงพยาบาลคณะบริหารธุรกจิมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเดิมพระเกยีรติผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกก  าลงักายอยู่ในระดับต ่าด้านปัจจัยน าได้แกค่วามรู้และค่านิยม
เก ีย่วกบัการออกก  าลงักายอยูใ่นระดบัสูงแต่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลางดา้นปัจจยัเอ้ือได้แก ่
ความพร้อมของอุปกรณ์กฬีาการเป็นสมาชิกชมรมเก ีย่วกบัการออกก  าลงักายหรือสุขภาพอยู่ในระดับต ่ า
ระยะเวลาการเดินทางจากท่ีพกัไปยงัสถานท่ีออกก  าลงักายการทราบเก ีย่วกบัในนโยบายส่งเสริ มการออก
ก  าลงักายอยูใ่นระดบัสูงดา้นปัจจัยเสริมไดแ้กก่ารไดร้ับการสนบัสนุนจากสมาชิกในครอบครัวญาติเพ่ือนอยู่
ในระดบัปานกลางและการได้รับบตัรการประชาสัมพนัธ์เก ีย่วกบัการออกก  าลงักายอยู่ในระดบัต ่าปัจจัยน า
ได้แกค่วามรู้เก ีย่วกบัการออกก  าลงักายการรับรู้สภาวะสุขภาพค่านิยมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการออกก  าลงั
กายส่วนปัจจัยเอ้ือได้แกค่วามพร้อมของอุปกรณ์การเป็นสมาชิกชมรมเก ีย่วกบัการออกก  าลงักายดีสุขภาพ
ระยะเวลาการเดินทางไม่มีความสัมพนัธ์กบัการออกก  าลงักายส่วนนโยบายมีความสัมพนัธ์กบัการออกก  าลงั
กายและปัจจัยเสริมได้แกก่ารได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวญาติเพ่ือนการได้รับการ
ประชาสมัพนัธ์เก ีย่วกบัการออกก  าลงักายไม่มีความสมัพนัธ์กบัการออกก  าลงักาย  

วนัดี  ฉวีจนัทร์ (2551) ไดศึ้กษาการน าเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก  าลงักายของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออกก  าลงักาย ของนกัศึกษาชาย
ส่วนใหญ่เลือกกจิกรรมการออกก  าลงักายสูงสุด คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ 
 
5.งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรมสุีขภำพที่ดขีองนิสิตนักศึกษำ 

จิตเกษม ประสิทธ์ิ (2552) ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบผลของการออกก  าลงักายดว้ยการเต้นแอโรบิก
และการป่ันจกัรยานอยู่กบัท่ีท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย ประชากรเป็นผูท่ี้มีอายรุะหว่าง 30-50 ปี ท่ีออกก  าลงั
กายไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ 3 วนัๆ ละ 30 นาทีและไดป้ฏิบติัมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 เดือน จ านวน 180 คน ท า
การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีออกก  าลงักายดว้ยวิธีเตน้แอโรบิกและป่ันจักรยานอยูก่บัท่ี กลุ่ม
ละ 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4 ด้าน คือ ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 
ความอดทนของกลา้มเน้ือ ความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือ และดชันีมวลกาย โดยท าการแปลผลดว้ยเกณฑ์การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละด้าน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียและสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการทดสอบ
ค่าทีศีล 

ไพจิตร พรหมชัย (2551) ได้ศึกษาถึงความรู้ ระดับความเครียดและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกดิภาวะ
ความเครียด โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชน ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 116 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการวิจยัสรุปไดด้ังน้ี 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเกดิสภาวะความเครียดของประชาชนต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาคร ได้แก ่ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาลักษณะทั่วไป โดยไม่มีการแบ่งแยกเป็นกลุ่มอายุ ดังนั้น ใน
การศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรท่ีจะศึกษาโดยการแบ่งกลุ่มอาย ุ เพ่ือเปรียบเทียบว่าในกลุ่มอายุใดมีความเครียด
มากกว่ากลุ่มอายอ่ืุน ๆ และควรท่ีจะศึกษาโดยการแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพดว้ย เพ่ือเปรียบเทียบว่าในกลุ่มอาชีพมี
ความเครียดมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน 

วิศิษฐ์ วชัรเทวินทร์กุล (2551) ไดศึ้กษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความเครียด ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความเครียดและวิธีขจัดความเครียดของนักศึกษาสถาบันราชภฏันครปฐม โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ผูว้ิจัยสร้างข้ึนเอง และแบบส ารวจความเครียดดว้ยตนเอง ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงนาธารณสุข เกบ็
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่ง ได้แก ่นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. จ านวน 376 คน และ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test , F-test และทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC ผลการวิจัยพบว่า 
นกัศึกษาสถาบนัราชภฏันครปฐมส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.40 มีความเครียดในระดบัปกติ ท่ีเหลือร้อยละ 
35.10 มีความเครียดในระดบัปานกลาง และร้อยละ 4.50 มีความเครียดในระดบัสูง ปัจจยัส่วนบุคคล รวมถึง
ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกจิ ได้แก ่คณะบุคลิกภาพส่วนตัว สภาวะสุขภาพ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
และฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครัว มีผลท าให้ความเครียดของนักศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สภาพภาพสมรส ประเภทนักศึกษา ผลการเรียน และลกัษณะ
ครอบครัวไม่มีผลต่อความเครียดของนกัศึกษา นอกจากน้ี วิธีขจดัความเครียดท่ีนกัศึกษาใชม้าก 5 อนัดบัแรก 
คือ 1) ท างานอดิเรก อาทิ ปลูกต้นไม ้ อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์หรือชมวีดีทัศน์ เป็นต้น 2) เรียนรู้วิธีการ
แกปั้ญหา 3) นอน 4) พูดระบายกบัผูอ่ื้น 5) ยอมรับส่ิงท่ีเกดิข้ึน/ไม่คิดมาก 

กาบจนัทร์ จุมปา (2551 ) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียด และเปรียบเทียบระดบัความเครียด
จ าแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานะทางเศรษฐกจิ 
ขนาดของโรงเรียน และศึกษาแนวทางในการขจดัความเครียดของครูในอ าเภอปง สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพะเยา เขต 2 โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งครูในอ าเภอปง สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา 
เขต 2 จ านวน 230 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ t-test และ F-
test ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความเครียดในระดับปกติ ปัจจัยท่ี มีผลต่อความเครียดของครูอ าเภอปงในภาพ
รวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือจ าแนกรายด้านพบว่าดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษามีผลต่อความเครียดมาก
ท่ีสุด และดา้นสมัพนัธ์ภาพในครอบครัว มีผลต่อความเครียดของครูน้อยท่ีสุด และทุกปัจจยัมีความสัมพันธ์
กบัระดับความเครียดไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือเปรียบเทียบระดับ
ความเครียดโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ขนาดของโรงเรียน ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเครียดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ดา้นสถานะ
ทางเศรษฐกจิท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความเครียดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการศึกษา
แนวทางในการขจดัความเครียดของครูอ าเภอปงจากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ พบว่า สาเหตุท่ีมกัจะท า
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ให้ครูเกดิอาการเครียดมากท่ีสุดคือ ภาระงานท่ีมีมากแต่เวลามีน้อย วิธีการแกไ้ขอาการเครียดของก ลุ่ม
ตัวอย่างครูอ าเภอปงส่วนใหญ่คือ การพกัผ่อนนอนหลบั นั่งสมาธิ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อความ
ตอ้งการให้หน่วยงานช่วยแกไ้ขความเครียดคือ ส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีการลดภาระงานท่ีนอกเหนือจากงาน
สอน 

ปัญนี กติติพงศพิ์ (2551) ไดก้ล่าวถึงปัญหาทนัตสุขภาพเป็นปัญหาท่ีส าคญั โดยเฉพาะโรคฟันผุและ
โรคเหงือกอกัเสบซ่ึงพบในทุก กลุ่มอาย ุการแกไ้ขท่ีย ัง่ยนืคือการปลูกฝังนิสัยการดูแลทันตสุขภาพท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยก ึ่งทดลอง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ทันตสุขศึกษาท่ีประยุกต์ทฤษฎี การรับรู้ความสามารถตนเอง ร่วมกบักระบวนการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนและการตั้งเป้าหมาย เพ่ือ ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ ในนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เขต
อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดั สระแกว้ ท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 85 คน โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบ
ง่าย เป็นกลุ่มทดลอง 42 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจ านวน 43 คน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยทั้ งส้ิน 9 
สัปดาห์ เกบ็รวบรวมข้อมูลโดย ใช้ แบบสอบถาม แบบบันทึกปริมาณคราบจุลินทรีย ์และแบบประเมิน
ทักษะของการปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียภายใน กลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ Paired Samples t-test เปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบดว้ยสถิติ Independent t-test ผลการการ
วิจยั พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เก ีย่วกบัทันตสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองต่อ การดูแลทนัตสุขภาพ 
ความคาดหวงัในผลท่ีเกดิจากการดูแลทนัตสุขภาพ และการปฏิบติัตนในการดูแล ทนัตสุขภาพดีข้ึนกว่ากอ่น
การทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.001) ส าหรับปริมาณคราบจุลินทรีย ์
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียของปริมาณคราบ จุลินทรียบ์นตัวฟันลดลง กว่ากอ่นการทดลอง และ
แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.001) จากผลการวิจัย แสดงว่าโปรแกรมทนัต
สุขภาพศึกษาท่ีประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง ส่งผลท าให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 มีการ
ปฏิบัติตนด้านส่งเสริมทันตสุขภาพในทางท่ีถูกต้องซ่ึงจะ ส่งผลให้มีทันตสุขภาพท่ีดีต่อไป ดังนั้นจึงควร
น าไปประยกุต์ใชก้บันกัเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีลกัษณะทาง ประชากรและสงัคมท่ีคลา้ยคลึงกนัต่อไปทยา  

กติติมา ปรารมภ์ ( 2552 ) ได้กล่าวถึงความส าคัญในเด็กกอ่นวยัเรียน สร้างความสูญเสียทางดา้น 
เศรษฐกจิและบั่นทอนสุขภาพของเด็ก การแกไ้ขปัญหาท่ีย ัง่ยืนคือการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันต
สุขภาพ ท่ีถูกตอ้งแกผู่ป้กครอง รวมทั้งบูรณาการผูท่ี้เก ีย่วขอ้งในการดูแลสุขภาพเด็กเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม ทันตสุขภาพด้วย การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยก ึ่งทดลองท่ีประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเช่ือด้าน
สุขภาพ (Rosenstock, 1974: 330) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
ต่อพฤติกรรม ผูป้กครองในการส่งเสริมทันตสุขภาพแกเ่ด็กกอ่นวยัเรียน ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มทดลองคือผูป้กครองเด็กกอ่นวยัเรียน ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชน หัวรถจกัร ตึก
แดง จ านวน 50 คนและ กลุ่มควบคุมคือผูป้กครองเด็กกอ่นวยัเรียน ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนบ้านพัก
รถไฟ จ านวน 50 คน ใช้ระยะเวลา ในการศึกษาวิจัยทั้ งส้ิน 8 สัปดาห์ เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการใช้
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แบบสอบถาม แบบบนัทึกปริมาณคราบจุลินทรีย ์ วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่ามธัยฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนเฉล่ียภายในกลุ่มด้วยสถิติ Paired Sample t –
test เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่ม ทดลองด้วยสถิติ Student's t-test ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกดิโรคฟันผุในเด็กกอ่นวยัเรียน การรับรู้ ความรุนแรงของ
การเกดิโรคฟันผุในเด็กกอ่นวยัเรียน การรับรู้ผลดีและอุปสรรคของการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรคฟันผุ ในเด็ก
กอ่นวยัเรียน การรับรู้ส่ิงชักน าสู่การปฏิบัติเพ่ือป้องกนัโรคฟันผุในเด็กกอ่นวยัเรียน การรับรู้ความสามารถ 
ตนเองต่อการป้องกนัโรคฟันผุในเด็กกอ่นวยัเรียน พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ เด็กกอ่นวยัเรียนของ
ผู้ปกครองดีข้ึน กอ่นการทดลองและดีข้ึนกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.001) จาก
ผลการวิจัยแสดงว่าโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพท่ีประยุกต์ใชแ้บบแผนความเช่ือด้านสุขภาพส่งผล ให้
ผูป้กครองเด็กกอ่นวยัเรียน มีการปฏิบติัตนดา้นการส่งเสริมทนัตสุขภาพในทางท่ีถูกต้องซ่ึงจะส่งผลให้เด็ก มี
พฤติกรรมทนัตสุขภาพท่ีดีต่อไป 

เดือนแกว้ ลีทองดี (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพนักศึกษาวิทยาลยัการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวดัขอนแกน่ ใน 6 ด้านได้แก ่ความปลอดภยั การใช้ส่ิงเสพติด ภาวะซึมเศร้า /ความเครียด การมี
เพศสมัพนัธ์ การรับประทานอาหารและการออกก  าลงักาย ท าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 
1 และ 2 ท่ีก  าลังศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2551 – 2552 จ านวน 254 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก ่ การแจกแจงค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก ่ Independent t-test , One – way Anova และ Chi-
Square ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.9 มีอายุระหว่าง 17-20 เป็นส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 71.7 ก  าลงัศึกษาในหลกัสูตรสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 35.4 มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อเดือนไม่
เกนิ 5,000 บาท ร้อยละ 72.8 ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีได้รับเพียงพอแต่ไม่เหลือเกบ็ ร้อยละ 63.0 เก ีย่วกบัพฤติกรรม
เส่ียงด้านต่างๆ พบว่ามีความเส่ียงด้านความปลอดภัย การบริโภคอาหาร การออกก  าลังกาย และการมี
เพศสมัพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 98.4, 82.3, 69.7, และ54.7 ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีพบว่าไม่มีความเส่ียงไดแ้ก ่ ดา้น
ภาวะซึมเศร้า/ความเครียด และการใช้สารเสพติด คิดเป็น ร้อยละ 74.8 และ ร้อยละ 73.6 ตามล าดับ เม่ือ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัสูตร และชั้นปี กบัพฤติกรรมเส่ียงดา้นต่างๆ พบว่ามีความสมัพนัธ์อย่าง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value > 0.5) ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีควรมีการส่งเสริมและพฒันาทักษะ
ดา้นความปลอดภยั โดยเฉพาะเร่ืองการขบัข่ีท่ีปลอดภยั และการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมดา้นการออกก  าลงั
กายและการบริโภคท่ีถูกตอ้ง รวมถึงการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมแกว่ยั ดว้ยการจดักจิกรรมท่ีเน้นการ
พฒันาทกัษะชีวิต ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตร เพ่ือพฒันาให้เป็นบุคลากรทางสุขภาพท่ีดี
และมีความพร้อม สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีทางสุขภาพต่อไป 

สุวคนธ์ กุรัตน์ (2554) ไดศึ้กษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาล ศรีมหาสารคาม มีวตัถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรี
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มหาสารคาม กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยอาจารยพ์ยาบาล ขา้ราชการสายสนบัสนุน ลูกจา้งประจ า และลูกจา้ง
ชัว่คราว ของวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ซ่ึงปฏิบติังานในปีการศึกษา 2551 จ านวน 70 ราย เกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยการให้ตอบแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใช้เกบ็รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูล
ทัว่ไป แบบสอบถามภาวะสุขภาพ แบบประเมินความเครียด และแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังน้ี 1. ภาวะสุขภาพทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าดชันีมวลกายอยู่ในระดบั
ปกติ (ร้อยละ 67.1) การดูแลสุขภาพเม่ือเจ็บป่วยจะไปพบแพทยม์ากท่ีสุด (ร้อยละ 87.1) ภาวะสุขภาพทั่วไป
โดยรวมของกลุ่มอยา่ง ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต (ร้อยละ 78.6) เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น ส่วนใหญ่
ร้อยละ 98.6 และร้อยละ 100 ไม่มีปัญหาสุขภาพจิตด้านอาการทางกาย อาการตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมี
ความเครียดโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 68.3 มีความเครียดระดับปานกลาง 2. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( =118.78 ,S.D.= 13.03) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ไดแ้ก ่ดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ดา้นการจดัการกบัความเครียด 
และดา้นการพฒันาทางจิตวิญญาณ ( =14.33, 16.05, 22.42 และ 22.30 ตามล าดบั) ส่วนดา้นกจิกรรมทางกาย
และ ดา้นโภชนาการพบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( =10.58 และ 33.34 ตามล าดบั) 3. ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ความเครียดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะ
สุขภาพทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.388, P<0.01) และความเครียดมีความสัมพนัธ์ทางลบกบั
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.370, P<0.01) แต่ดชันีมวลกายและภาวะสุขภาพ
ทั่วไป ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
ผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ
ดา้นกจิกรรมทางกาย และดา้นโภชนาการ ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้บุคลากรของวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามมี
ภาวะสุขภาพท่ีดีต่อไป 

ยพุาพร ปุยภิรมย ์(2559) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก ีย่วกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคน้หาขอ้มูลดา้นสุขภาพ 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและเหตุผลในการใชง้านอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการคน้หาขอ้มูลดา้นสุขภาพทั้ ง 4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการป้องกนัโรค 
ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือผูม้าใช้บริการใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติและบุคลากรของโรงพยาบาล จ านวน 400 คนมาวิเคราะห์หาขอ้มูล 
โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ Independent Samples t-test, One-way ANOVA ถา้พบความแตกต่างจะทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี LSD (Least Significant Difference) โดยมีประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงอายรุะหว่าง 26-35 ปี เป็นกลุ่มวยัท างาน ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ต พบว่า
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านอินเตอร์เน็ตดา้นความถ่ีในการเปิดอ่านเวบ็ไซต์ ดา้นสถานท่ีในการเปิดอ่าน
เวบ็ไซต์ และดา้นหัวขอ้สุขภาพท่ีสนใจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อวตัถุประสงค์ดา้นสุขภาพท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทางดา้นผลการวิเคราะห์เหตุผลการเลือกใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
พบว่าเหตุผลดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการใช้งานง่าย ด่านอิทธิพลทางสงัคม ดา้นความสะดวกสบาย
แตกต่างกนั ส่งผลต่อวตัถุประสงค์ด้านสุขภาพท่ีแตกต่างกนัย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ด้านการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตเพ่ือวตัถุประสงค์ด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการน าแนวทางส่งเสริมสุขภาพไปใช้ เพ่ือท าให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ เช่น การเลือกรับประทาน
อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี นอกจากน้ีสามารถติดตามข้อมูลดา้นสุขภาพใหม่ ๆ เช่น การป้องกนัการระบาดของ
โรคบางชนิด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการค้นหาข้อมูลในการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจมี
ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 

สมนึก  แกว้วิไล (2551)   ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก  าลงักายของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษามี พฤติกรรมการออก
ก  าลงักาย ความรู้เก ีย่วกบัการออกก  าลงักาย การรับรู้อุปสรรคของการออกก  าลงั กาย การรับรู้ภาวะสุขภาพ    
แรงสนบัสนุนทางสังคม และแรงสนบัสนุนทางส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนการรับรู้ประโยชน์
ของการออกก  าลังกาย และการรับรู้ความสามารถแต่งตน อยู่ใน ระดับสูง นักศึ กษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีเพศคณะ ท่ีศึกษา ต่างกนัมีพฤติกรรมการออกก  าลังกาย
แตกต่างกนัอย่างมีนับส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ความรู้ เก ีย่วกบัการออกก  าลงักายไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการออกก  าลงักาย การรับรู้ประโยชน์ของ การออกก  าลงักาย การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้
ความสามารถแห่งตน แรงสนบัสนุนทางสงัคมและ แรงสนบัสนุนทางส่ิงแวดลอ้ม มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัพฤติกรรมการออกก  าลงักายของนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนการรับรู้อุปสรรคการออกก  าลงักาย มีความสัมพนัธ์ทางลบกบั
พฤติกรรมการออกก  าลงักายของ นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยท่ีสามารถร่วมกนั
ท านายพฤติกรรมการออก ก  าลงักาย ได้แก ่การรับรู้ความสามารถแห่งตน การรับรู้อุปสรรคของการออก
ก  าลงักาย เพศ คณะท่ี ศึกษา การรับรู้ภาวะสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคม ร่วมกนัท านายได้ร้อยละ 
23.40 

ภุชงค์  แพรขาว (2551)  ได้ศึกษา พฤติกรรมการออกก  าลงักายของนักศึกษากรณีศึกษา: นักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระจอมเกลา้ธนบุรี  ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษามี พฤติกรรมออกก  าลงั
กายเป็นประจ า ร้อยละ 57.03 มีความถ่ี 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 65.7 ใน กฬีาประเภทวิ่ง ร้อยละ 33.82 
มากกว่ากฬีาประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงสถานท่ีท่ีนักศึกษาชอบไปออกก  าลงักายมากท่ีสุด คือ สวนสาธารณะ ร้อยละ 
28.99 มีตวัประกอบท่ีมีผลต่อการออกก  าลงักายใน มหาวิทยาลยันโยบายท่ีส่งเสริมการออกก  าลงักายภายใน
มหาวิทยาลยั ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการออกก  าลงักายในมหาวิทยาลยั ส่ือต่างๆ มีผลต่อการออกก  าลงักาย 
ประเภทของกฬีามีผลต่อการออกก  าลงักาย และค่าใชจ่้ายมีผลต่อการออกก  าลงักาย 
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บทที ่3 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงเป็นการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยร์ะดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยว์ิจยัคร้ังน้ีมี
ขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจยั ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 
กรอบแนวคิด 

เพ่ือให้ผลการศึกษามีความเท่ียงตรงและสอดคลอ้งกบัการ ทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาและได้
ก  าหนดสมมติฐานการศึกษาทั้งหมด 3 สมมิติฐานการศึกษาทั้งหมด 3 มิติฐานไดแ้ก ่

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏับุรีรัมย ์

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการจดัการความเครียดท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์

สมมติฐานท่ี  3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออกก  าลังกายท่ี ส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
1.ประชากร คือนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยจ์ านวน 1,1702 คน 
2. กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยจ์ านวน 385 คน 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ารวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาโดยก  าหนดขอบเขตไว ้
ดงัน้ี 

1.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีคือมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  
2.ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.1ประชากรคือ นกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยจ์ านวน 1 ,1702 คน 
  2.2 กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยจ์ านวน 385 คน 
                     2.3กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ านวนดงักล่าวโดยเปิดตารางยามาเน่(Yamane) 
 
 

 



   25 
 

 

เคร่ืองมือกำรวิจัย  
เป็นแบบสอบถามท่ีใช้สอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมยโ์ดยใช้ 

สมาชิก 2 กลุ่ม 2 ลกัษณะ คือค าถามแบบก  าหนดให้ตอบหรือ แบบปลายเปิดและค าถามแบบเปิดโอกาส ให้
พูดตอบร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแบบปลายเปิด 

 

ตอนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาคือ เพศ อาย ุชั้นปี คณะท่ีก  าลงัศึกษา โรคประจ าตวั 
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเก ีย่วกบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์  

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมานค่า (Rating scale) ของลิเคร์ท (Likert) แบ่งระดับการวดั 5 
ระดบั คือ 

มากท่ีสุด  ให้คะแนน  5   คะแนน 
มาก   ให้คะแนน  4    คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน  3   คะแนน 
นอ้ย   ให้คะแนน  2    คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด  ให้คะแนน  1    คะแนน 

 
เป็นค าถามถามเก ีย่วกบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพดีของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราช

ภฎับุรีรัมย ์อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมยป์ระกอบไปดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการ 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นการจดัการความเครียด 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงักาย 
ส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นการมีสุขภาพท่ีดี 

 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก ีย่วกบัการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองขอ้เสนอแนะใน 
การด าเนินงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยก์ารสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลการวิจยัมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารงานวิจยัและวรรณกรรม ท่ีเก ีย่วขอ้งและน ามาสร้างเป็นนิยามตวัแปร 
ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีความคิดของนักศึกษาซ่ึงควบคุมนิยามตวัแปรท่ี

ก  าหนดโดย ปรึกษาผู ้เช่ียวชาญชาญในการท าวิจยั 
ขั้นตอนท่ี 3 ได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิง

เน้ือหาและผูว้ิจยัไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 
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ขั้ นตอนท่ี 4 ได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้ กลับนักศึกษาระดับปริญญาต รี
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยจ์ านวน 40 คนเพ่ือหาความเช่ือมัน่ตามวิธีการ ครอนบาค โดยใช้สัมประสิทธ์ิ
แอลฟา ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั .628-.898 

ขั้นตอนท่ี 5 ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  
วิเครำะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
มีดงัน้ี 

1.การทดสอบ 30 ชุดแรกของแบบสอบถาม เพ่ือหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยดูจากค่า
Cronbach’s alpha จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.6 (Cohen. 1983:251) .ในการศึกษาคร้ังน้ีค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 
.628-.898 และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผลจะดูท่ีค่า Factor loading ของแต่ละตัวแปร
จะต้องมีค่าตั้ งแต่ 0.4 ข้ึนไป (Gustavo Carlo and Branddy Randall. 2002:35) การศึกษาคร้ังน้ีค่า Factor 
loading เท่ากบั .544 - .940 

2.การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเก ีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นสังคมของประชากรของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก ่ร้อยละ (Percemtage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Stanbard Deviation)  
 

ตำรำงที่ 1 ผลของกำรวัดควำมเที่ยงตรงและควำมเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

โครงสร้างตวัแปร ค่าน ้ าหนกัปัจจยั สมัประสิทธ์ิ
แอลฟา 

ของครอนบาค 
(∞) 

ด้ำนโภชนำกำร 
1.ท่านรับประทานอาหารจ าพวกผกัและผลไมเ้ป็นประจ า 
2.ท่านรับประทานอาหารท่ีไม่มีไขมนัสูง 
3.ท่านหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารรสจัด เช่น รสหวาน รส
มนั รสเค็ม เช่นชานมไข่มุก สม้ต า 
4.ท่านรับประทานอาหารท่ีย่อยง่าย เช่น กุง้ หอย ปู ปลา และไข่
เป็นตน้ 
5.ท่านด่ืมน ้ าผลไมแ้ทนน ้ าอดัลม และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  
6.ท่านหลีกเล่ียงอาหารจ าพวกอาหารฟาสต์ฟูดเช่น 
แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า และไกท่อด เคเอฟซี เป็นตน้ 
 

 
.544 
.752 
.769 

 
.686 

 
.663 
.756 

.774 
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ตำรำงที่ 1 ผลของกำรวัดควำมเที่ยงตรงและควำมเช่ือถือของเคร่ืองมือ(ต่อ) 

โครงสร้างตวัแปร ค่าน ้ าหนกัปัจจยั สมัประสิทธ์ิแอลฟา 
ของครอนบาค (∞) 

ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด 
1.ท่านยอมรับและเขา้ใจปัญหาในการเรียนท่ีเกดิข้ึนตามความเป็น
จริง 
2.ท่านมกัจะพูดคุยในเร่ืองขบขันหรือเร่ืองอ่ืนๆท่ีไม่เก ีย่วข้องกบั
ปัญหาและยงัแสดงอาการร่าเริง เพ่ือกลบเกล่ือนความไม่สบายใจ  
3.านท ากจิกรรมบนัเทิงร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น การพกัผ่อนหยอ่นใจกบั
ครอบครัว 
4.ท่านพยายามตั้ งสติ ไม่ต่ืนตระหนกพร้อมเผชิญปัญหาทุก
สถานการณ์ 
ด้ำนกำรออกก ำลังกำย 
 1.ท่านตรวจเช็คความพร้อมทางดา้นร่างกายกอ่นออกก  าลงักาย 
  2.ท่านออกก  าลงักายอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 คร้ัง 
  3.ท่านออกก  าลงักายอยา่งนอ้ยวนัละ 30 นาที 
  4.ท่านอบอุ่นร่างกาย 5-10 นาที กอ่นออกก  าลงักาย 
  5.หลงัจากออกก  าลงักายท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก  าลงัเพ่ือทดแทน
เหง่ือท่ีเสียไป 
  6.ท่านตรวจเช็คสภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์และสนาม
กอ่นออกก  าลงักาย 
ด้ำนสุขภำพที่ด ี  
1.ท่านมีบุคลิกท่ี ร่าเริง ยิม้แยม้แจ่มใส 
2.ท่านมีอารมณ์ท่ีมัน่คงไม่แปรปรวน ไม่โกรธหรือโมโหง่าย 
3.ท่านมีความคิดในเชิงบวกหรือการมองโลกในแง่ดี 
4 . ท่ าน เ ป็น ผู้ ท่ี มี สุขภาพแข็งแรงไม่ เจ็ บ ป่ว ย  และไ ม่ เข้า
โรงพยาบาลบ่อย 
5.ท่านมีความเขา้ใจและรับรู้ถึงความผิดหวงัและสมหวงั 
6.ท่านสามารถลดแรงกดดนัเม่ือเผชิญปัญหาได้ 
7.ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะเกดิความเครียดน้อยมากถึงแมจ้ะตอ้งได้รับ
แรงกดดนั 

 
.546 

 
.703 

 
.862 

 
.600 

 
 

.813 

.940 

.874 

.914 

.685 
 

.622 
 
 

.701 

.777 

.850 

.819 
 
 

.802 

.843 

.605 

.628 
 
 
 
 
 
 
 
 

.898 
 
 
 
 
 
 
 
 

.887 
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บทที่4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 385 
ฉบบั ผูว้ิจยัน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางประกอบความเรียง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 

1.ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลกำรศึกษำข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ผลการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองต้นของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม
ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ และผลการศึกษาแสดงดงัตาราง  
 
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 

                     ชาย 
                     หญิง 

385 

149 
235 

100 

38.7 
61.7 

อำยุ                

                   ต ่ากว่า 18 ปี                
                   19 ปี  
                   20 ปี    
                   21 ปี  
                   22 ปี    
                   23 ปี 

385 

2 
111 
99 

116 
39 
18 
 

100 

.5 
28.8 
25.7 
30.1 
10.1 
4.7 

 

ช้ันปี 
                    ชั้นปีท่ี1 
                    ชั้นปีท่ี2 
                    ชั้นปีท่ี3 
                    ชั้นปีท่ี4 

385 
106 
105 
155 
19 
 

100 
27.5 
27.3 
40.3 
4.9 
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จำกตำรำงที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมสุีขภำพที่ดขีองนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ส่วนใหญ่  

 
จากการแจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 385 ราย พบว่าสมาชิกผูใ้ห้ขอ้มูลร้อยละ 38.7เป็นเพศชาย 

เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.7 นกัศึกษามีอายุอยู่ในช่วงต ่ากว่า 18 ปี ร้อยละ 0.5 อาย ุ19 ปี ร้อยละ 28.8 อาย ุ20 ปี 
25.7 อายุ 21 ปี ร้อยละ 30.1 อายุ 22 ปี ร้อยละ 10.1 อายุ 23 ปี ร้อยละ 4.7 คณะท่ีก  าลงัศึกษาเป็นคณะครุ
ศาสตร์ ร้อยละ 22.1 คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 22.6 คณะเทคโนโลยอุีสาหกรรม ร้อยละ 10.6 คณะวิทยาการ
จดัการ ร้อยละ 20.8 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ร้อยละ 3.4 คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ ร้อยละ 18.4 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 1.8 โรคประจ าตวั มี ร้อยละ 0.8 ไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 99.2  
 

ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อสุขภำพที่ดขีองนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์   
2.ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกผูต้อบแบบสอบถามในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ์
 

ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์ของตวัแปรในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น

การปฏิบติัตามโภชนาการ ( MU) ปัจจยัดา้นการจดัการความเครียด (ST) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงั

(ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ ำนวน ร้อยละ 

คณะที่ก ำลังศึกษำ 
                   คณะครุศาสตร์ 
                   คณะวิทยาศาสตร์ 
                   คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                   คณะวิทยาการจดัการ 
                   คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  
                   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
                   คณะพยาบาลศาสตร์  

385 
85 
87 
42 
80 
13 
71 
7 

100 
22.1 
22.6 
10.6 
20.8 
3.4 
18.4 
1.8 

 
โรคประจ าตวั 
         มี    
                  ไม่มี 

385 

3 
382 

100 

.8 
99.2 
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กาย (EX) ปัจจัยด้านสุขภาพท่ีดี (HE) ตัวแปรทั้ งหมดในการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัในระดับท่ีอยู่เกณฑ์
ขอ้ก  าหนดหรือต ่ากว่า 0.8 ไม่ท าให้เกดิปัญหา (muliticollinearity) 
            ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของปัจจัยดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการ  ปัจจยัดา้นการ
จดัการความเครียด ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงักาย ปัจจยัดา้นสุขภาพท่ีดี 
 
ตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 

ตวัแปร NU ST EX HE 

Mean 3.8126 4.0201 3.7784 4.0872 
S.D 0.79967 0.82645 1.73011 0.63435 
NU 1 0.340** 0.395** 0.472** 
ST 0.340** 1 0.232** 0.421** 
EX 0.395** 0.232** 1 0.325** 
HE 0.472** 0.421** 0.325** 1 

 
 ซ่ึงสญัลกัษณ์ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

NU  = Nutrition ปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการ  
ST     = Strain ปัจจยัดา้นการจดัการความเครียด 
EX     = Exercise ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงักาย 
NE    = Goog health ปัจจยัดา้นสุขภาพท่ีดี 

      
จากตาราง 3 พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการท่ี

ส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีในเชิงบวก (r=.340,p>0.01) และมีค่าสหสัมพนัธ์การจัดการความเครียดท่ีมีค่า
สหสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดี (r=.232,p>0.01) และมีค่าสหสมัพนัธ์พฤติกรรมการออกก  าลงักายมี
ค่าสหสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดี (r=.325,p>0.01)  
 สรุปได้ว่ำ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตัวแปรกบัการปฏิบัติตามโภชนาการท่ีส่งผลต่อการมี
สุขภาพท่ีดีในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรด้านการจัดการ
ความเครียดท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดีมากกว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พฤติกรรมการออกก  าลงักาย 
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ตำรำงที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอย(Multiple Regression Analysis) 

 
ตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพท่ีดี สุขภาพท่ีดี สุขภาพท่ีดี สุขภาพท่ีดี 

NU 0.375*** 
(0.36) 

  0.258*** 
(0.038) 

ST  0.323*** 
(0.036) 

 0.215*** 
(0.035) 

EX   0.119*** 
(0.018) 

0.048** 
(0.017) 

Adjust R 0.221 0.175 0.103 0.309 
Maximum VIF 1.677 1.522 1.508 1.711 

 
ผลกำรทดสอบสมมุตฐิำน  

สมมุติฐำนที่1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์พบว่า
ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามโภชนาการส่งผลเชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดี กรณีศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการมี
สุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์   

จากตารางท่ี4 พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามโภชนาการส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษา
(H1: b1=0.375,p<0.01) ซ่ึงกล่าวได้ว่าการปฏิบัติตามโภชนาการส่งผลเชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดีของ
นักศึกษามาก คือ การท่ีคนเราจะมีสุขภาพดีหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจัยหลายๆ อย่าง ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของตวัเอง ส่วนท่ีนอกเหนือการควบคุมมีน้อย เช่น กรรมพนัธุ์ ดงันั้นถา้เราควบคุมปัจจัย
ต่างๆ ได้เช่น การเล้ียงดูตั้ งแต่เด็ก การด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง คนส่วนใหญ่ช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม ใน
ครอบครัวมีความสงบสุขดีคือมีสุขภาพจิตดี และส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การเอาใจใส่เร่ืองโภชนาการ 
(http://www.bangkokhealth.com/) 

 สมมุติฐำนที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการความเครียด ส่งผลเชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดี กรณีศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  

จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการความเครียด ส่งผลเชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดี( H2: 
b2=0.323,p<0.01) ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สนบัสนุนสมมุติฐานท่ี 2 การจดัการความเครียดส่งผลเชิงบวก
น้อยกว่าการปฏิบัติตามโภชนาการ คือ ความเครียดจะกระตุน้ให้ร่างกายหลัง่ฮอร์โมนสารทุกข์ออกมาคือ 
อะดรีนาลิน สตีรอยด์ เม่ือฮอร์โมนเหล่าน้ีเข้าสู่กระแสหมุนเวียนเลือดจะน าไปสู่อวยัวะส าคญัต่างๆ ท าให้
เกดิความเปล่ียนแปลงการท างานของอวยัวะส าคญัๆ รวนเรไปหมด (https://www.thaihealth.or.th/) 
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สมมุติฐำนที่ 3  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออกก  าลงักายส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีกรณีศึกษาการมี
สุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์

จากตาราง ท่ี  4  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออกก  า ลังกาย ส่งผลต่อการ มี สุขภาพท่ี ดี ( H3 : 
b3=0.119,p<0.01) ดังนั้นจากท่ีกล่าวมาข้างต้นสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 1 การปฏิบัติตามโภชนาการและ
สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นการจดัการความเครียด ส่งผลเชิงบวกมากกว่าพฤติกรรมการออกก  าลงักาย  
  

สรุปตำรำง 4 กล่าวไดว้่า การมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยพ์บว่าปัจจัยด้าน
การปฏิบัติตามโภชนาการส่งผลเชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดี มากกว่า สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านการจัดการ
ความเครียดและ สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการจดัการความเครียดกส่็งผลมากกว่า สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้น
พฤติกรรมการออกก  าลงักายส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
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บทที5่ 
สรุปกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์

ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปรตน้ทั้งหมด 3ตวั ไดแ้ก ่ปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการ ปัจจยัดา้นการจดัการ
ความเครียด ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงักาย นอกจากน้ียงัมีตวัแปรตามไดแ้กปั่จจยัดา้นการส่งผลต่อ
สุขภาพท่ีดีการศึกษาคร้ังน้ีมีประชากรทั้งหมด11,702 คน และเกบ็กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน การศึกษา
คร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาในขอบเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ ซ่ึงผลการศึกษาจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของนกัศึกษาท่ีสนใจในมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ จะไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากวิจยัไปประยุกต์ใช้ในดา้นการ
ดูแลสุขภาพ 
1.สรุปกำรวิจัย 

1.1 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยดงัต่อไปนี ้ คือ 

1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์
  2.เพ่ือศึกษาด้านการจัดการความเครียดท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย ์
  3.ศึกษาพฤติกรรมการออกก  าลงักายท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 

 

1.2 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
1. ประขากร คือนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ ชั้นปีท่ี 1-5 จ านวน11,702 คน 
2. กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ จ านวน 385 คน 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบประเมิน ในการทดสอบโดยการสอบถามความเท่ียงตรงของ 

เน้ือหาและความเช่ือมัน่ โดยทดสอบกบัสมาชิกจ านวน 385 ราย แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขกอ่นน าไปใช้ 
4. การเกบ็รวมรวบข้อมูล ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือกบันักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ เพ่ือเข้า

ไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลและแบบสอบถามกบันักศึกษาโดยตรง 
5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก ีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลและด้านสังคมของประชาการกลุ่มตัวอย่างท่ี

ท าการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก ่(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เบ่ียงเบน (Standara Deviation) 
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1.3 ผลกำรวิจัย 

คณะผูว้ิจัยได้ท าการลงพ้ืนท่ีเกบ็แบบสอบถามพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยโ์ดยกลุ่มตัวอย่าง
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ ในเขตพ้ืนดงักล่าว จ านวน 11,702  คน ทุกชั้นปีท่ี 1-5 จากการสอบถาม
พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการดุแลสุขภาพ เป็นอยา่งดี 
 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่ำง  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยส่์วนใหญ่จากการแจก
แบบสอบถามสมาชิกจ านวน 385 ราย พบว่าสมาชิกผูใ้ห้ขอ้มูลร้อยละ โดยท่ีเพศชายจ านวน 149 คน ร้อยละ 
38.7 เพศหญิงจ านวน 235 คน ร้อยละ61.7 อายตุ ่ากว่า18ปี ร้อยละ 0.5 อาย1ุ9 ปี ร้อยละ 28.8 อาย2ุ0ปี ร้อยละ 
25.7 อาย2ุ1ปี ร้อยละ 30.1 อาย2ุ2ปี ร้อยละ10.1 อาย2ุ3ปี ร้อยละ 4.7 ระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี1 ร้อยละ 27.5 ชั้น
ปีท่ี2 ร้อยละ 27.3 ชั้นปีท่ี3 ร้อยละ 40.3 ชั้นปีท่ี4 ร้อยละ 4.9  คณะท่ีก  าลงัศึกษา คณะครุศาสาตร์ ร้อยละ 22.1 
คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 22.6 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ร้อยละ 10.6 คณะวิทยาการจดัการ ร้อยละ 20.8 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 3.4 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 18.4 คณะพยาบาล
ศาสตร์ ร้อยละ 1.8  
 
 
  
 
   
    
  
 
 
 

ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดกำรวิจัยในกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพที่ดขีองนักศึกษำมหำวิทยำลัย

รำชภัฎบุรีรัมย์ 

 
2. อภิปรำยผล 

สมมุติฐานท่ี1 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามหลกัโภชนาการส่งผลต่อพฤติกรรมการมีสุขภาพท่ีดีของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุ รีรัมย์(H1:b1,0.375,p<0.01)ซ่ึงกล่าวได้ทัศนคติการปฏิบัติตามหลัก
โภชนาการส่งผลเชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามาก คือ ทัศนคติวึ่ งอยู่ในฉะคนนั้นข้ึนอยู่กบั

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงักาย 

ปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามโภชนาการ  

ปัจจยัดา้นการจดัการความเครียด 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
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ส่ิงแวดลอ้มและความรู้สึกนึกคิดคุณค่าในตนเองส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ ท่ีดี 
(นิรมล อินทฤทธ์ิ.2547) 
       สมมุติฐานท่ี2 การจดัการความเครียด ส่งผลเชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดีกรณีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
มีสุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์
        จากตารางท่ี พบว่าปัจจยัดา้นการความเครียด ส่งผลเชิงบวกต่อการมีสุขภาพท่ีดี(H2:b2, 0.323,p<0.01) 
ดงันั้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้สนบัสนุนสมมุติฐานท่ี2การจดัการความเครียด ส่งผลเชิงบวกนอ้ยกว่าปัจจยัดา้นการ
ปฏิบัติตามหลักโภชนาการ คือ ความเครียดจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนสารทุกข์ออกมาคือ 
อะดรีนาลิน สตีรอยด์ เม่ือฮอร์โมนเหล่าน้ีเข้าสู่กระแสหมุนเวียนเลือดจะน าไปสู่อวยัวะส าคญัต่างๆ ท าให้
เกดิความเปล่ียนแปลงการท างานของอวยัวะส าคญัๆ รวมไปหมด  
         สมมุติฐานท่ี3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงักายส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพส่งผลต่อการ
มีสุขภาพท่ีดีของกรณีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์ 
          จากตารางท่ี ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก  าลงักายส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพส่งผลต่อการมี
สุขภาพท่ีดี(H3:b3, 0.119,p<0.01) ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สนบัสนุนสมมุติฐานท่ี1 ปัจจยัดา้นการปฏิบัติ
ตามหลกัโภชนาการและสมมุติฐานท่ี2 การจดัการความเครียดส่งผลเชิงบวกมากกว่าพฤติกรรมการออกก  าลงั
กายคือการออกก  าลงักายเพ่ือสุขภาพจึงไม่ใช่เร่ืองยุง่ยากอะไรท่ีคนทัว่ไปจะกระท าไดก้จิกรรมการออกก  าลงั
กายง่ายๆ เช่นการเดิน การวิ่ง กระโดดเชือกหรือการกา้วข้ึนลงบนท่ีวางเท้าเต้ียๆ ลว้นแลว้แต่เป็นการออก
ก  าลงักายเพ่ือสุขภาพท่ีทุกคนยากท่ีจะปฏิเสธว่าท าไม่ได ้ ส าคญัอยูท่ี่ความตั้งใจของแต่ละบุคคลเท่านั้นว่าเห็น
ความส าคญัของการออกก  าลงักายเพ่ือสุขภาพหรือไม่  

สรุปตำรำงที่ กล่าวได้ว่า สมมุติฐานท่ี1 ปัจจัยด้านการปฏิบติัตามหลกัโภชนาการเป็นพฤติกรรมท่ี
ส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์สมมุติฐานท่ี 2 การจัดการความเครียด 
เป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมยส์มมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้น
พฤติกรรมการออกก  าลงักายเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎ
บุรีรัมย ์
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยคร้ังต่อไป 

งานวิจยัในคร้ังต่อไปจะศึกษาโดยเกบ็จากกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆเช่นกลุ่มเยาวชนกลุ่มคนท างานหรือว ัย
ผูสู้งอายแุละมีการสัมผสักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือน ามายนืยนัผลการวิจยัผูท้ าวิจยัจึงตอ้งเสนอประเด็นส าหรับการท า
วิจยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี  

1.ศึกษากระบวนการคิดของนกัศึกษาท่ีท าให้นกัศึกษามีสุขภาพท่ีดี  
2.ศึกษาวิธีการท่ีนกัศึกษาจดัเก ีย่วกบัปัญหาของสุขภาพตวัเอง  
3.ศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลให้นกัศึกษามีสุขภาพท่ีไม่ดี 
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แบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัย 
 
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์
 
ค ำชี้แจง 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏับุรีรัมย ์“ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างานวิจัย รายวิชาการวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ผูว้ิจัยใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถาม ได้โปรดตอบแบบสอบถามชุดน้ี โดยรายละเอียดแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยส่วนค าถามมี 6 ตอน ค าตอบของท่านจะถูกเกบ็รักษาเป็นความลบัและจะไม่มีการใชข้อ้มูลใดๆ 
ท่ีเปิดเผยเก ีย่วกบัตวัท่านในการรายงานข้อมูล รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใชข้อ้มูลดั้งกล่าวกบับุคคลภายนอกอ่ืน
ใดโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากท่านผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่ีท่านได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ชุดน้ีอย่างถูกต้องครบถว้น และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วิจัยในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเก ี่ยวกบั
แบบสอบถาม โปรดติดต่อผูว้ิจัย นางสาวศุภาพิชญ์ กองแกว้   เบอร์โทร 095-6643376 สาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  ์

 
                                                      

นกัศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   43 
 

แบบสอบถำม 
เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อสุขภำพทีด่ีของนักศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภัฏบุรีรัมย์ 
  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน [  ] หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอความในช่องว่าง ตามความ
เป็น จริงของท่าน    
 

 
1.เพศ    

[  ] ชาย        [  ] หญิง  
 
2.อำยุ  

[  ] ต ่ากว่า 18 ปี                [  ] 19 ปี  
[  ] 20 ปี               [  ] 21 ปี  
[  ] 22 ปี               [  ] 23 ปี  
                                            

3.ช้ันปี   

 [  ] ปี 1                     [  ] ปี 2 
[  ] ปี 3                    [  ] ปี 4 
[  ] ปี 5 

 
4.คณะที่ก ำลังศึกษำ 

 [  ] คณะครุศาสตร์    [  ] คณะวิทยาศาสตร์ 
 [  ] คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม      [  ] คณะวิทยาการจดัการ 
 [  ] คณะเทคโนโลยกีารเกษตร    [  ] คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 [  ] คณะพยาบาลศาสตร์     
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ตอนที่ 2 ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัตติำมโภชนำกำรที่ส่งผลต่อสุขภำพที่ดขีองนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎ

บุรีรัมย์ 
 

ค ำชี้แจง ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงข้อเดียว  
5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 
ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมโภชนำกำร  

 

ข้อที่ 

 

ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมโภชนำกำร 

ระดับควำมคิดเห็น 

มำก

ที่สุด 
  ( 5 ) 

มำก 

 
( 4 ) 

ปำน

กลำง 
( 3 ) 

น้อย 

 
( 2 ) 

น้อย

ที่สุด 
( 1 ) 

1. ท่านรับประทานอาหารจ าพวกผกัและผลไมเ้ป็น
ประจ า 

     

2. ท่านรับประทานอาหารท่ีไม่มีไขมนัสูง      
3. ท่านหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารรสจดั เช่น 

รสหวาน รสมนั รสเค็ม เช่นชานมไข่มุก สม้ต า  
     

4. ท่านรับประทานอาหารท่ียอ่ยง่าย เช่น กุง้ หอย 
ปู ปลา และไข่เป็นตน้ 

     

5. ท่านด่ืมน ้ าผลไมแ้ทนน ้ าอดัลม และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์  

     

6. ท่านหลีกเล่ียงอาหารจ าพวกอาหารฟาสต์ฟูด  
เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า และไกท่อด เคเอฟซี 
เป็นตน้ 
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ตอนที่ 3 ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียดที่ส่งผลต่อสุขภำพที่ดขีองนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์  

ค ำชี้แจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  
  5 = มากท่ีสุด  4 = มาก   3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 

ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด   

 
ข้อที่ 

 
ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด 

ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

( 5 ) 

มำก 
 

( 4 ) 

ปำน
กลำง 

( 3 ) 

น้อย 
 

( 2 ) 

น้อย
ที่สุด 

( 1 ) 

1. เม่ือท่านพบปัญหาจะแกไ้ขท่ีสาเหตุของปัญหานั้น
โดยตรง 

     

2. ท่านจะพาตวัเองให้ห่างไกลจากตน้เหตุแห่ง
ความเครียด 

     

3. ท่านมกัจะเล่าปัญหาท่ีไม่สบายใจให้คนใกลชิ้ดพูด
ระบายความไม่สบายใจหรือปัญหาในการเรียนและ
การท ากจิกรรมให้บุคคลสนิท และไวว้างใจฟัง  

     

4.  เม่ือท่านมีปัญหาท่านมกัจะปรึกษากบัอาจารยท่ี์
ปรึกษา หรือผูมี้ความรู้และประสบการณ์มากกว่า  
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ตอนที่  4 ปัจจัยด้ำนพฤตกิรรมกำรออกก ำลังกำยที่ส่งผลต่อสุขภำพที่ดขีองนักศึกษำมหำวิทยำลัย  

รำชภัฎบุรีรัมย์ 
ค ำชี้แจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  

5 = มากท่ีสุด    4 = มาก 3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด  
 
ด้ำนพฤตกิรรมกำรออกก ำลังกำย 

 

ข้อที่ 

 

ด้ำนพฤตกิรรมกำรออกก ำลังกำย  

ระดับควำมคิดเห็น 

มำก

ที่สุด 
( 5 ) 

มำก 

 
( 4 ) 

ปำน

กลำง 
( 3 ) 

น้อย 

 
( 2 ) 

น้อย

ที่สุด 
( 1 ) 

  1. ท่านตรวจเช็คความพร้อมทางดา้นร่างกายกอ่นออก
ก  าลงักาย 

     

  2. ท่านออกก  าลงักายอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 คร้ัง      
  3. ท่านออกก  าลงักายอยา่งนอ้ยวนัละ 30 นาที      
  4. ท่านอบอุ่นร่างกาย 5-10 นาที กอ่นออกก  าลงักาย      
  5. หลงัจากออกก  าลงักายท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก  าลงัเพ่ือ

ทดแทนเหง่ือท่ีเสียไป 
     

  6. ท่านตรวจเช็คสภาพความปลอดภยัของอุปกรณ์
และสนามกอ่นออกก  าลงักาย 
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ตอนที่ 5 ปัจจัยด้ำนสุขภำพที่ดขีองนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์  

ค ำชี้แจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว  
 5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย  1 = น้อยท่ีสุด 

ด้ำนสุขภำพที่ด ี

 

ข้อที่ 

 

ด้ำนสุขภำพที่ด ี

ระดับควำมคิดเห็น 

มำก

ที่สุด 
( 5 ) 

มำก 

 
( 4 ) 

ปำน

กลำง 
( 3 ) 

น้อย 

 
( 2 ) 

น้อย

ที่สุด 
( 1 ) 

  1. ท่านมีบุคลิกท่ี ร่าเริง ยิ้มแยม้แจ่มใส      
  2. ท่านมีอารมณ์ท่ีมัน่คงไม่แปรปรวน ไม่โกรธหรือ

โมโหง่าย 
     

  3. ท่านมีความคิดในเชิงบวกหรือการมองโลกในแง่
ดี 

     

  4. ท่านเป็นผูท่ี้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย และไม่
เขา้โรงพยาบาลบ่อย 

     

  5. ท่านมีความเขา้ใจและรับรู้ถึงความผิดหวงัและ
สมหวงั 

     

  6. ท่านสามารถลดแรงกดดนัเม่ือเผชิญปัญหาได้      
  7. ท่านมีแนวโน้มท่ีจะเกดิความเครียดน้อยมาก

ถึงแมจ้ะตอ้งไดร้ับแรงกดดนั 
     

 
ตอนท่ี 6 ประเด็นอ่ืนๆท่ีเก ีย่วขอ้งกบัสุขภาพท่ีดีของมหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์ 
…………………………………………………………………………………….............................
..................................................................................................……………………………………...
.........................................................................................................................................................… 
............................................................................................................................................................. 
                                                                                      

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านค่ะ/ครับ 
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ภำคผนวก ข 

ภำพกำรเกบ็ข้อมูล 
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ลงพื้นทีเ่กบ็กบันักศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภัฎบุรีรัมย์  
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ภำคผนวก ค 
Power Point น ำเสนอ 
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   57 
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              ภำคผนวก ง 
ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติส่วนตัว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล :      นายณัฐชยั เรืองรัมย  ์
รหัสประจ าตวันกัศึกษา :    600112350002 
ปัจจุบนัศึกษาท่ี :   มหวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์
คณะท่ีศึกษา  :   คณะวิทยาการจดัการ 
สาขาวิชา  :   การบริหารทรัพยากรมนุษย  ์
ระดบัการศึกษา  :   บริหารธุรกจิบญัฑิต ปริญญาตรี 
ท่ีอยูปั่จจุบนั : 122 หมู่ 13 บา้นหนองฮาง ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.

บุรีรัมย3์1190 
โทรศพัท์ :    0611364917 
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ประวัติส่วนตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล:    นายศิรดิศ รัชตเวช 
รหัสประจ าตวันกัศึกษา:   600112350010 
ปัจจุบนัศึกษาท่ี:    มหวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์
คณะท่ีศึกษา:    คณะวิทยาการจดัการ 
สาขาวิชา:    การบริหารทรัพยากรมนุษย  ์
ระดบัการศึกษา :    บริหารธุรกจิบญัฑิต ปริญญาตรี 
ท่ีอยูปั่จจุบนั:    29/4 ถนนหลกัเมือง ต.เมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์31000 
โทรศพัท์ :    0868541230 
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ประวัติส่วนตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล:     นางสาว เบญญทิพย ์จนัด า 
รหัสประจ าตวันกัศึกษา:    600112350031 
ปัจจุบนัศึกษาท่ี:     มหวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์
คณะท่ีศึกษา:    คณะวิทยาการจดัการ 
สาขาวิชา :    การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ระดบัการศึกษา :    บริหารธุรกจิบญัฑิต ปริญญาตรี 
ท่ีอยูปั่จจุบนั : 9 หมู่ 2 บา้นดอกรักใหญ่ ต.ก  าแพง อ.เกษตรวิสัย จ.

ร้อยเอด็ 45150 
โทรศพัท์ :    0642525622 
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ประวัติส่วนตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล:     นางสาว ศุภาพิชญ ์กองแกว้ 
รหัสประจ าตวันกัศึกษา :    600112350054 
ปัจจุบนัศึกษาท่ี:     มหวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์
คณะท่ีศึกษา:     คณะวิทยาการจดัการ 
สาขาวิชา :     การบริหารทรัพยากรมนุษย  ์
ระดบัการศึกษา :     บริหารธุรกจิบญัฑิต ปริญญาตรี 
ท่ีอยูปั่จจุบนั: 137/1 หมู่ 3 บา้นจิกใหญ่ ต.คูเมือง คูเมือง จ.บุรีรัมย ์

31190 
โทรศพัท์ :     0956643376  
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ประวัติส่วนตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล :   นางสาว สุพนัธิวา อะรัญ 
รหัสประจ าตวันกัศึกษา :  600112350065 
ปัจจุบนัศึกษาท่ี:    มหวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์
คณะท่ีศึกษา:    คณะวิทยาการจดัการ 
สาขาวิชา :   การบริหารทรัพยากรมนุษย  ์
ระดบัการศึกษา :   บริหารธุรกจิบญัฑิต ปริญญาตรี 
ท่ีอยูปั่จจุบนั :   48 หมู่15 ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์31000 
โทรศพัท์ :   0653432035 

  


