
Royal Thai Air Force Medical Gazette 1Vol. 66  No. 3  September - December  2020

(นพินธต์น้ฉบบั)

ความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้เจตคติ ต่อพฤติกรรมการป้องกนั
โรคไม่ติดต่อเรื� อรงั (NCDs) ของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ����

ตวงทิพย ์ ลดาวลัย,์ พย.ม.

วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ

บทคดัย่อ
การวจิ ัยคร ั�งนี� เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรูเ้รื�องโรคไม่ติดต่อเรื� อรงั เจตคติ

และพฤตกิรรมป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื�อรงัในนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ���� โดยใชก้รอบแนวคิดและทฤษฎี
แบบจาํลอง KAP Model ของชารท์ เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบสุ่ม โดยเป็นนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� �-� จาํนวน ���
คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถามเกี�ยวกบัความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อ แบบสอบถามเกี�ยวกบัเจตคตติ่อ
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Abstract
This is a descriptive research studying a relationship between knowledge, attitude and behavior in

preventing non-communicated disease in Air Force Student Nurses by using KAP model.  A sample was 140
Air Force Student Nurses selected by random sampling.  The instrument in this study was a questionnaire:
knowledge Non-Communicated Disease, attitude and behavior in Preventing Non-Communicated Disease.
Data were analyzed in term of frequency, percentage, means, Pearson’s product moment correlation
coefficient and ANOVA with a preset of significant level at .05

The result found that 100 % of student’s knowledge at good level.  The highest score is sign and
symptom of disease.  Student’s attitude at good level average score is 51.84.  The highest score is attitude
in perceiving benefit of preventing Non-Communicated Disease.  Student’s behavior is moderate.  An
average score is 19.74.  The result of relationship analysis found that Knowledge Non-Communicated
Disease related with attitude. (r=0.418).  Analysis of Variance found that knowledge non-communicated
disease, attitude and different in each year (F=19.493, df=139, p<.05, F=5.036, df=139, p<.05) and behavior
in preventing non-communicated disease is not different in each year (F=1.394, df=139, p>.05).

A recommendation of this result is the Royal Thai Air Force Nursing College should have more
health promotion activities to make students realizing a danger and adapting behavior for preventing
non-communicated disease.
Keywords : non-communicated disease / behavior in preventing non-communicated disease / Air Force
Student Nurse.
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โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั และแบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช ้ความถี� รอ้ยละ
ค่าเฉลี�ย วเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชค่้าสมัประสทิธิ�สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และวเิคราะหค์วามแปรปรวนที�ระดบันยัสาํคญัที�
.05

ผลการวจิยัพบวา่ ความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ พบวา่อยูใ่นระดบัดมีากท ั�ง � ช ั�นปี
คิดเป็นรอ้ยละ ��� โดยมคีวามรูม้ากที�สุดในดา้นลกัษณะอาการและอาการแสดงของโรค คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� ดา้นเจตคตติ่อ
โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศอยูใ่นเกณฑด์มีากที�สุด โดยมค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั ��.�� คะแนน โดยมเีจตคติ
ดมีากที�สุดในดา้นการรบัรูป้ระโยชนใ์นการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั ดา้นพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงัของนกัเรยีน
พยาบาลทหารอากาศพบว่ามีพฤติกรรมป้องกนัโรคในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ยเท่ากบั ��.�� คะแนน ผลการวเิคราะหค์วาม
สมัพนัธพ์บว่าความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงัมคีวามสมัพนัธ์กบัเจตคตติ่อโรคไม่ติดต่อเรื�อรงัของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ
โดยมคีวามรูส้มัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .�� (r=0.418) และเมื�อนาํมาวเิคราะหค์วามแปรปรวน พบวา่ความรูเ้รื�อง
โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั เจตคตติอ่โรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงัในแตล่ะชั�นปีมคีวามแตกต่างกนั (F=19.493, df=139, p<.05, F=5.036, df=139,
p<.05) สว่นพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงั (NCDs) ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี� .�� ในแต่ละชั�นปีไมม่คีวามแตกต่างกนั
(F=1.394, df=139, p>.05)

ผลการวจิยัคร ั�งนี�  มขีอ้เสนอแนะวา่ ควรมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพในนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศใหม้ากขึ�น
เพื�อใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึอนัตรายและมกีารปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรม เพื�อป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื�อรงัต่อไป
คาํสาํคญั : โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั / พฤตกิรรมป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั / นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ

บทนํา
ในปจัจุบนั พบวา่ปญัหาดา้นโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั �

โรคสาํคญั หรอืเรยีกวา่โรควถิชีวีติที�สามารถป้องกนัได ้ ไดแ้ก่
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืด
สมอง และโรคมะเรง็ ไดท้วคีวามรุนแรงมากขึ�น อนัเนื�องมาจาก
พฤตกิรรมของประชาชนจากการขาดความรูแ้ละความตระหนกั
ในโรคดงักลา่ว และปจัจยัแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไปจนส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ อนัไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกจิสงัคม การศึกษา
วฒันธรรม การเมอืง สิ�งแวดลอ้มและการดาํเนินวถิชีีวติที�ไม่
ถูกตอ้ง จนส่งผลใหเ้กิดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื� อรงัตามมา
“โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั” (Non-communicable diseases) ใน
แต่ละประเทศท ั �วโลกรวมถงึประเทศไทย มจีาํนวนผูป่้วยและ
เสียชีวิตมากขึ� นทุกปี  โดยข อ้มู ลจากแผนยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิต ไทย พ.ศ. ����-���� และกลไกการ
ขบัเคลื�อนยุทธศาสตรส์ุขภาพดวีถิชีวีติไทยระดบัชาตริะบไุวว้า่
สถานการณ์ปญัหาโรคไม่ติดต่อเรื�อรงัมรีะดบัความรุนแรงใน
ประเทศยากจน รวมถงึประเทศที�มรีายไดต้ํ �าถงึปานกลางสูงถงึ
รอ้ยละ �� ของการตายท ั�งหมดประเทศไทยกพ็บว่ามจีาํนวน
ผูป่้วยและเสยีชวีติในกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั อาท ิ เบาหวาน
ความดนัโลหติสูง หวัใจ หลอดเลอืดสมอง มะเรง็ ปอดอดุก ั�น
เรื� อรงั ฯลฯ เพิ�มขึ�นทุกปี ตวัอย่างเช่น สถานการณ์ผูป่้วย
เบาหวานในไทยเพิ�มจาํนวนผูป่้วยขึ�นเป็น �.� ลา้นคนในปี

���� ส่งผลใหม้ีมูลค่าการรกัษาโรคเบาหวานสูงถงึ ��,���
ลา้นบาท/ปี

ในปีงบประมาณ ���� กรมแพทยท์หารอากาศ ไดม้ี
นโยบายจาํนวนท ั�งสิ�น � เรื�อง ซึ�งหนึ�งในนโยบายทั�งหมดเป็น
นโยบายที�สาํคญัทางดา้นสุขภาพคือ การดาํเนินการสรา้งเสรมิ
สุขภาพและป้องกนัโรคไม่ติดต่อในขา้ราชการและหน่วยงาน
กองทพัอากาศ เนื�องดว้ยวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ เป็น
หน่วยงานขึ� นตรงของกรมแพทย์ทหารอากาศ และยงัเป็น
หน่วยงานที�ผลติบคุลากรทางการแพทยโ์ดยตรงจงึไดเ้ลง็เหน็ถงึ
ความสาํคญัของการส่งเสรมิสุขภาพ ซึ�งเป็นการสนองนโยบาย
ทางดา้นสุขภาพของกรมแพทยท์หารอากาศอกีดว้ย รวมไปถงึ
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ไดศ้ึกษาเลา่เรยีนและพกัอาศยั
ในเขตกรุงเทพมหานครซึ�งเป็นชมุชนเมอืงมกัมวีถิชีวีติที�เร่งรบี
ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา อาจไม่ เอื� อต่อการปฏิบตัิ
พฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพ เชน่ การออกกาํลงักาย ประกอบกบั
การดาํเนินชวีติในสงัคมเมอืง มสีิ�งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ
เช่น บนัไดเลื�อน ลิฟต์โดยสาร ลว้นช่วยทุ่นแรงใหไ้ม่ตอ้ง
ออกกาํลงัในการทาํกจิกรรม นอกจากนี�พบวา่นกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศมีการนอนหลบัพกัผ่อนไม่เพียงพอ ขาดทกัษะ
การจดัการความเครียด และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที�ไม่ถกูตอ้งท ั�งในเพศหญงิและ เพศชาย เช่น รบัประทานขนม
กรุบกรอบ นํ�าหวาน โดยส่วนใหญ่นิยมซื�ออาหารปรุงสาํเร็จ
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มาบริโภคกันมากขึ� น ทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมคุณภาพได ้
นอกจากนี�ยงับรโิภคอาหารสาํเรจ็รูปซึ�งมไีขมนัสูง  โซเดยีมสูง
สดัส่วนอาหารไม่เหมาะสมและยงัไม่คาํนึงถงึความปลอดภยั
ของอาหารดว้ย วถิชีวีติที�เปลี�ยนแปลงเหลา่นี�อาจทาํใหม้ผีลเสยี
ต่อสุขภาพเปลี�ยนแปลงไปในทางที� ไม่ส่งเสริมใหเ้กิดภาวะ
สุขภาพที�ดี ผู จ้ ัดทาํวิจ ัยไดเ้ล็งเห็นถึงพฤติกรรมเสี� ยงต่อ
โรคติดต่อไม่ เรื� อร ังจากพฤติกรรมของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ จึงสนใจที�จะศึกษาเกี�ยวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ความรู ้เจตคต ิต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิตอ่เรื�อรงัใน
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ����

วตัถปุระสงค์
�.  เพื�อศึกษาระดบัความรู ้ระดบัเจตคต ิและระดบั

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศ ปีการศึกษา ����

�.  เพื�อศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้เจตคติ
และพฤติกรรมการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื� อรงัของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ����

�.  เพื�อเปรยีบเทยีบความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรม
การป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
ปีการศึกษา ���� โดยจาํแนกเป็นช ั�นปี

คําถามการวจิยั
�.  ระดบัความรู ้ระดบัเจตคต ิระดบัพฤตกิรรมการ

ป้องกนัโรคติดต่อไม่เรื�อรงัของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ปีการศึกษา ���� เป็นอยา่งไร

�.  ความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการป้องกนัโรค
ไม่ตดิต่อเรื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา
���� มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอยา่งไร

�.  ความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการป้องกนัโรค
ไม่ตดิต่อเรื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา
���� มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละชั�นปีหรอืไม่

สมมตฐิานการวจิยั
�.  ความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการป้องกนัโรค

ไม่ตดิต่อเรื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา
���� อยูใ่นระดบัดี

�. ความรูแ้ละเจตคต ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การป้องกนัโรคตดิตอ่ไมเ่รื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
ปีการศึกษา ���� ไปในทางบวก

�. ความรู ้ เจตคต ิและพฤตกิรรมการป้องกนัโรค
ไม่ตดิต่อเรื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา
���� มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละชั�นปี

ขอบเขตการวจิยั
การวจิยันี� เป็นการศึกษา ปจัจยัพื�นฐาน ไดแ้ก่ อายุ

ระดบัการศกึษา และความรู ้เรื�องการป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงั
และพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื� อร ังในนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� �-� จาํนวน ��� คน วทิยาลยั
พยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ

กรอบแนวคิด
การศึกษาคร ั�งนี� ใชแ้นวคิดและทฤษฎีแบบจาํลอง

KAP model ของชารท์ (Schwartz, 1975) มาปรบัใช ้ซึ�งผูว้จิยั
เลอืกใชรู้ปแบบของความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้ทศันคต ิและ
พฤตกิรรม ที�พบวา่ความรูแ้ละทศันคตมิผีลต่อการปฏบิตัแิละ
ความรูม้ผีลต่อทศันคตทิาํใหเ้กดิการแสดงออกของพฤตกิรรม
การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื� อรงัตามมา รวมถึงศึกษาความ
สมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้ทศันคต ิพฤตกิรรมและแรงจูงใจเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจ ัย เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความรู ้ ทศันคตแิละพฤตกิรรม

ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดร้บั
�.  เป็นแนวทางในการคน้ควา้วจิยัเกี�ยวกบัความ

สมัพนัธร์ะหวา่งเจตคตติ่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ
เรื�อรงั (NCDs) ในประชากรช่วงอาย ุ��-�� ปี กลุม่อื�น ๆ  ตอ่ไป
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�.  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการใหจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศต่อไป

ประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง
ประชากรที� ใชใ้นการศึกษาคร ั�งนี�  คือ นักเรียน

พยาบาลทหารอากาศ วิ ทยาล ัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทยท์หารอากาศ ปีการศึกษา ���� จาํนวน ��� คน
การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบง่ตามชั�นปี โดยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ
แบง่ช ั�นอยา่งมสีดัส่วน (Proportional Stratified Random
Sampling) เพื�อใหไ้ดจ้าํนวนกลุม่ตวัอยา่ง ��� คน

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั
เครื� องมือที� ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจ ัย

คร ั�งนี�  ประกอบดว้ยแบบสอบถาม � ตอน ซึ�งผูว้จิยัสรา้งขึ�น
จากหนงัสอื เอกสาร และงานวจิยัที�เกี�ยวกบัเรื�องความรูเ้รื�อง
โรคไม่ตดิตอ่เรื�อรงั เจตคต ิและพฤตกิรรมป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่
เรื�อรงั ซึ�งมรีายละเอยีด ดงันี�

ตอนที� � แบบบนัทกึขอ้มูลส่วนตวั ประกอบดว้ย
ขอ้มูลเกี�ยวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา แหลง่ขา่วสารเรื�อง
โรคไม่ติดต่อเรื�อรงั

ตอนที� � แบบสอบถามเกี�ยวกบัความรูเ้รื�องโรค
ไม่ตดิต่อเรื�อรงั ซึ�งผูว้จิยัสรา้งขึ�น โดยการทบทวนวรรณกรรม
เกี�ยวกบัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั ประกอบดว้ย โรคความดนัโลหติ
สูง โรคเบาหวาน และโรคไขมนัในเลือดสูง จากตาํราและ
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ในดา้นสาเหตุของโรค ลกัษณะ
อาการแสดงของโรค การวนิิจฉยั และการป้องกนัโรค

ตอนที�  � แบบสอบถามเกี� ยวกบัเจตคติต่อโรค
ไมต่ดิตอ่เรื�อรงั ซึ�งผูว้จิยัสรา้งขึ�นโดยอาศยัแนวคดิของเบคเกอร์
(Becker, 1974) และดดัแปลงจากเครื�องมอืวดัความเชื�อดา้น
สุขภาพของแชมป์เปี� ยน (Champion, 1984) เป็นพื�นฐานและ
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถามเกี�ยวกบัเจตคตติอ่โรคไมต่ดิตอ่
เรื�อรงันี� แบง่ออกเป็น � ดา้น คือ เจตคตติ่อโอกาสเสี�ยงต่อการ
เกดิโรค เจตคตติ่อความรุนแรงของโรค การรบัรูถ้งึประโยชน์
ในการป้องกนัโรค  เจตคตติ่ออปุสรรคในการป้องกนัโรค และ
แรงจูงใจดา้นสุขภาพ

ตอนที� � แบบสอบถามพฤตกิรรมการป้องกนัโรค
ไมต่ดิตอ่เรื�อรงั ซึ�งผูว้จิยัสรา้งขึ�นโดยอาศยัแนวคดิของเบคเกอร์
(Becker, 1974) โดยวดัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ
เรื�อรงั � ดา้น คือ การบรโิภคอาหาร การออกกาํลงักาย และ
ภาวะความเครียด

การวเิคราะหข์อ้มูล
ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติิ โดยกาํหนดระดบั

นยัสาํคญัที� .�� มขี ั�นตอนการวเิคราะห ์ดงันี�
�.  แจกแจงความถี� (Frequency) และรอ้ยละ

(Percentile) ของขอ้มูลท ั �วไปลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เช่น ระดบัชั�นการศึกษา

�.  แจกแจงความถี�และรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง
จาํแนกตามคะแนนรายขอ้ของความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั
เจตคตเิกี�ยวกบัโรคไม่ติดต่อเรื�อรงัและพฤตกิรรมการป้องกนั
โรคไม่ติดต่อเรื�อรงั

�.  หาชว่งคะแนน (Range) ค่าเฉลี�ย (Mean) และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน
ความรูเ้รื�องโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั เจตคติเกี�ยวกบัโรคไม่ตดิต่อ
เรื�อรงั และพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั โดยรวม
และรายดา้น

�.  คาํนวณค่าสมัประสทิธิ�สหสมัพนัธ ์ระหวา่งปจัจยั
พื�นฐาน ไดแ้ก่ ความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั เจตคตเิกี�ยวกบั
โรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงัและพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงั
โดยใชสู้ตรสมัประสทิธิ�สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ที�ระดบันยั
สาํคญัที� .��

�.  เปรยีบเทยีบความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการ
ป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื�อรงัของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ
โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน (One Way Analysis of
Variance : ANOVA)

ผลการวจิยั
จากการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้เจตคติ

ต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั (NCDs) ของ
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ���� จาํนวน ���
คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
วจิยั ทาํการวเิคราะห ์ ประเมินผล และเสนอผลการวเิคราะห์
ดงันี�
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ตารางที� �  จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามขอ้มูลสว่นบคุคล (N=140)

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน รอ้ยละ

เพศ
เพศชาย    18 12.86
เพศหญงิ   122 87.14

อายุ
18    23 16.4
19    33 23.6
20    28 20
21    39 27.9
22    14 10
23     2  1.4
24     1  7

ตารางที� �  จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างเกี�ยวกบัความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) (N=140)

ขอ้ความ       ตอบถูก         ตอบผิด
จาํนวน     รอ้ยละ    จาํนวน      รอ้ยละ
 (คน)     (คน)

  ดา้นสาเหตขุองโรค
     �. โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) เป็นโรคตดิเชื�อ  121   86.4       19       13.6
     �. โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) เป็นโรคที�ถา่ยทอดทางพนัธุกรรมได ้  112   80       28       20
     �. ความเครยีดเป็นสาเหตหุนึ�งของการเกดิความดนัโลหติสูง  137   97.9       13        2.1
     �. การมภีาวะเครยีดนาน ๆ ไม่ใช่สาเหตขุองการเกดิโรคเบาหวาน  132   94.3        8        5.7
     �. การรบัประทานอาหารที�มไีขมนัอิ�มตวัสูง เช่น กะท ิไขมนั  136   97.1        4        2.9
        จากสตัว ์หมูสามช ั�น จะส่งผลทาํใหร้ะดบัของคอเลสเตอรอล
         ในเลอืดสูงขึ�น

  ดา้นลกัษณะอาการแสดงของโรค
     �. อาการหนา้มดื วงิเวยีน ปวดศีรษะ วดัความดนัโลหติ 134 95.7        6        4.3
        142/98 mmHg เป็นอาการและอาการแสดงของ
        โรคความดนัโลหติสูง
     �. ปสัสาวะบอ่ย หวิบอ่ย นํ�าหนกัลดลง กระหายนํ�า เป็นอาการ 121 86.4       19       13.6
        ของโรคเบาหวาน
     �. เมื�อหลอดเลอืดมคีอเลสเตอรอลอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เลอืดจะ 125 89.3       15       10.7
        เขม้ขน้และหนืดขึ�นกวา่ปกตทิาํใหเ้ลอืดไหลเวยีนไม่สะดวก
        อวยัวะขาดเลอืด
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จากตารางที� � พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมคีวามรูเ้รื�องโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั (NCDs) ถกูตอ้งมากที�สุดดา้นลกัษณะอาการ
แสดงของโรค คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� รองลงมาดา้นการป้องกนัโรค คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� และมคีวามรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั
(NCDs) ถกูตอ้งนอ้ยที�สุดดา้นสาเหตขุองโรค คิดเป็นรอ้ยละ ��.�

ตารางที� � (ต่อ)

ขอ้ความ       ตอบถูก         ตอบผิด
จาํนวน     รอ้ยละ    จาํนวน      รอ้ยละ
 (คน)      (คน)

  ดา้นการวินิจฉัยโรค
     �. เมื�อระดบันํ�าตาลในเลอืดสูงกวา่ ��� มลิลกิรมั/เดซลิติร   50   35.7       90       64.3
        วนิิจฉยัไดว้า่เป็นโรคเบาหวาน
    ��. คนผอมไม่มสีทิธิ�เป็นโรคไขมนัในเลอืดสูง  136   97.1        4        2.9

  ดา้นการรกัษาโรค
    ��. โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) เป็นโรคที�รกัษาใหห้ายขาดได ้   98   70       42       30
    ��. เมื�อความดนัโลหติลดลงสู่ระดบัปกตแิลว้ ทา่นสามารถ  124   88.6       16       11.4
        หยุดรบัประทานยาลดความดนัโลหติไดท้นัที
    ��. ยาคุมกาํเนิด ยาขบัปสัสาวะ ยาสเตยีรอยด ์เช่น ยาประดง  107   76.4       33       23.6
        ยาป๊อก ยาชดุ มผีลต่อระดบันํ�าตาลในเลอืด ทาํใหร้ะดบั
        นํ�าตาลในเลอืดสูงขึ�น
    ��. กลุม่ไขมนั LDL ถอืวา่เป็นกลุม่ไขมนัที�ดทีี�ช่วยยบัย ั�งการเกดิ  106   75.7       34       24.3
        หลอดเลอืดแดงใหญ่แขง็ตวั

  ดา้นการป้องกนัโรค
    ��. การรบัประทานไขมนัจากสตัว ์ไม่มอีนัตรายต่อคนที�มี  134   95.7        6        4.3
        ความดนัโลหติสูง
    ��. การออกกาํลงักายโดยใชแ้รงมาก ๆ เช่น ยกของหนกั  129   92.1       11        7.9
        แบกหาม จะช่วยลดความดนัโลหติของทา่นได ้
    ��. การควบคุมนํ�าหนกัไม่ใหอ้ว้นจะช่วยป้องกนัโอกาสเสี�ยง  120   85.7       20       14.3
        ต่อการเป็นโรคเบาหวานได ้
    ��. การกนิอาหารที�มไีฟเบอรสู์ง ๆ เช่น ขา้วโอต๊ ขา้วซอ้มมอื  122   87.1       18       12.9
        ขา้วกลอ้งช่วยลดการผลติคอเลสเตอรอล
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จากตารางที� � กลุม่ตวัอยา่งมค่ีาเฉลี�ยคะแนนความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) มากที�สุด คือนกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศ ช ั�นปีที� � มคีะแนนเฉลี�ยเทา่กบั ��.�� คะแนน (S.D.=1.54) และกลุม่ตวัอยา่งมค่ีาเฉลี�ยคะแนนความรูเ้รื�องโรค
ไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) นอ้ยที�สุด คือนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � มคีะแนนเฉลี�ยเทา่กบั ��.�� คะแนน (S.D.=2.74)

ตารางที� � ช่วงคะแนน ค่าเฉลี�ย และสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) (N=140)

     ความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั คะแนนเต็ม คะแนนที�ได ้   X   S.D.

ชั�นปีที� �    0-18     8-17 13.49   2.74
ช ั�นปีที� �    0-18    12-18 15.14   1.72
ช ั�นปีที� �    0-18    10-18 16.37   1.54
ช ั�นปีที� �    0-18     9-18 16.26   1.69

จากตารางที� � พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมเีจตคตติ่อโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) ดมีากที�สุดในดา้นการรบัรูป้ระโยชนใ์นการ
ป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) ค่าเฉลี�ย �.�� (S.D.=0.60) และดีนอ้ยที�สุดในดา้นการรบัรูท้ี�เป็นอปุสรรคในการป้องกนั
โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) ค่าเฉลี�ย �.�� (S.D.=1.24)

ตารางที� � ค่าเฉลี�ยเจตคตติ่อโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) ของกลุ่มตวัอย่าง (N=140)

ขอ้ความ ค่าเฉลี�ย (X)    S.D.

 - การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงของการเกดิโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs)    4.42    0.82
 - การรบัรูป้ระโยชนใ์นการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs)    4.69    0.60
 - การรบัรูท้ี�เป็นอปุสรรคในการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs)    3.57    1.24
 - แรงจูงใจดา้นสุขภาพ    4.13    0.91
 - ความเชื�อความรุนแรงของโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs)    3.97    0.86

ตารางที� � ช่วงคะแนน ค่าเฉลี�ย และสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs)
(N=140)

พฤติกรรมการป้องกนั คะแนนเต็ม คะแนนที�ได ้       X S.D.
 โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั

ชั�นปีที� �   0-36    14-28                20.63 3.46
ช ั�นปีที� �   0-36    13-27                19.80 2.88
ช ั�นปีที� �   0-36     8-26                18.94 3.67
ช ั�นปีที� �   0-36    12-27                19.57 3.90

จากตารางที� � นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � มค่ีาเฉลี�ยคะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั
(NCDs) มากที�สุด เทา่กบั ��.�� คะแนน (S.D.=3.46) นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � มค่ีาเฉลี�ยคะแนนพฤตกิรรม
การป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) นอ้ยที�สุด เทา่กบั ��.�� คะแนน (S.D.=3.67)
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ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้เจตคติ ต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั (NCDs)
ตารางที� � ค่าสมัประสทิธิ�สหสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั
(NCDs) ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (N=140)

จากตารางที� � พบวา่ความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิตอ่เรื�อรงั
มคีวามสมัพนัธก์บัเจตคตติอ่โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงัที�นยัสาํคญัทาง
สถติทิี�ระดบั .�� (r=0.418) และเจตคตติ่อโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ
เรื�อรงัที�นยัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .�� (r=0.108) แต่พฤตกิรรม
การป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื� อรงัไม่มีความสมัพนัธ์กบัความรู ้
โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (r=-0.019)

     ตวัแปร 1   2   3

  �. ความรู ้      1.00
  �. เจตคติ     .418*      100
  �. พฤตกิรรม      -.��� .108* 1.00
     การป้องกนั
     โรคไม่ตดิต่อ
     เรื�อรงั (NCDs)

* p<.05

ตารางที� � การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี�ยความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงัของนักเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ดว้ยการวิเคราะห ์
ความแปรปรวน (ANOVA) โดยเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี�ยภายในกลุ่มตวัอย่าง (N=140)

source    Sum of Square df         Mean square          F          p-valve

 ความรูเ้รื�องไม่ตดิต่อ        437.886 136     3.220
 โรคเรื�อรงั
 ระหวา่งกลุม่        186.286   3    62.762            19.493      .000

รวม        626.171 139
R2 = 0.05

ตารางที� � การเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี�ยเจตคติต่อโรคไม่ตดิต่อเรื� อรงัของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ดว้ยการวิเคราะห ์
ความแปรปรวน (ANOVA) โดยเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี�ยภายในกลุ่มตวัอย่าง (N=140)

source    Sum of Square df Mean square         F           p-valve

 เจตคตติ่อโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั       2541.714 136    18.689
 ระหวา่งกลุม่        297.507   3    99.169             5.306       .002

รวม       2839.221 139
R2 = 0.05

ตารางที� � การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี�ยพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื� อรงัของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ดว้ย
การวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) โดยเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี�ยภายในกลุ่มตวัอย่าง (N=140)

       source      Sum of Square    df  Mean square        F           p-valve

 พฤตกิรรมการป้องกนั         1658.229   136      12.193
 โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั
 ระหวา่งกลุม่           50.993     3      16.998           1.394          .247

รวม          1709.221   139
R2 = 0.05
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จากตารางที�  �, � และ � พบว่าความรู ้เรื� อง
โรคไม่ตดิตอ่เรื�อรงั (NCDs) และเจตคตติ่อโรคไม่ตดิตอ่เรื�อรงั
(NCDs) ที�ระด ับนัยสาํคัญทางสถิติที�  .�� ในแต่ละช ั�นปี
มคีวามแตกต่างกนัของขอ้มูล ส่วนพฤตกิรรมการป้องกนัโรค
ไม่ติดต่อเรื� อรงั (NCDs) ที�ระดบันยัสาํคัญทางสถติิที� .��
ในแต่ละช ั�นปีไม่มคีวามแตกต่างกนั

สรุปผลการวจิยั
�.  ขอ้มูลท ั �วไปของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ

จาํนวน ��� คน พบวา่กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ
จาํนวน ��� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� และเพศชาย จาํนวน
�� คน คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� กาํลงัศึกษาอยูใ่นช ั�นปีที� �, �, �
และ � แต่ละชั�นปี คิดเป็นรอ้ยละ �� แหลง่ที�ไดร้บัขา่วสาร
เกี� ยวกับการป้องกันโรคไม่ ติดต่อเรื� อร ังมากที� สุด คื อ
อนิเทอรเ์น็ต รอ้ยละ ��.� รองลงมาคือ โทรทศัน ์รอ้ยละ ��.�

�. ความรูเ้รื�องการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงัของ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จาํนวน ��� คน พบว่า
กลุ่มตวัอย่างมีความรูเ้รื�องการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื� อรงั
ถูกตอ้งมากที�สุดดา้นลกัษณะอาการแสดงของโรค คิดเป็น
รอ้ยละ ��.�� รองลงมาดา้นการป้องกนัโรค คิดเป็นรอ้ยละ
��.�� และมคีวามรูเ้รื�องการป้องกนัโรคไมต่ดิต่อเรื�อรงัถกูตอ้ง
นอ้ยที�สุด ดา้นสาเหตขุองโรค คิดเป็นรอ้ยละ ��.���

�.  เจตคติต่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื� อร ัง
(NCDs) ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ จาํนวน ��� คน
พบวา่กลุม่ตวัอยา่งที�มเีจตคตติอ่โรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงัทางดา้นบวก
(NCDs) คือ ดา้นการรบัรูป้ระโยชนใ์นการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ
เรื� อร ัง (NCDs) รองลงมาคือ ดา้นแรงจูงใจดา้นสุขภาพ
กลุ่มตวัอย่างที�มีเจตคติต่อโรคไม่ติดต่อเรื� อรงัทางดา้นลบ
(NCDs) คือดา้นความเชื�อความรุนแรงของโรคไมต่ดิต่อเรื�อรงั
(NCDs)

�.  พฤตกิรรมต่อการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื� อรงั
(NCDs) ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ จาํนวน ��� คน
พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมเรื�องการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ
เรื�อรงั (NCDs) ถกูตอ้งมากที�สุด ดา้นพฤตกิรรมเสี�ยงดา้นภาวะ
ความเครยีด คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� รองลงมาดา้นพฤตกิรรม
เสี� ยงดา้นการออกกาํลงักาย คิดเป็นรอ้ยละ ��.� และมี
พฤตกิรรมเรื�องการป้องกนัโรคไมต่ดิต่อเรื�อรงั (NCDs) ถกูตอ้ง
นอ้ยที�สุด ดา้นพฤตกิรรมเสี�ยงดา้นการบรโิภคอาหาร คิดเป็น

รอ้ยละ ��.��
�.  ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู ้ เจตคติ และ

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศ ปีการศึกษา ���� พบวา่ความรูเ้รื�องโรคไม่ตดิต่อ
เรื�อรงัมคีวามสมัพนัธก์บัเจตคตติอ่โรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงัที�นยัสาํคญั
ทางสถติทิี�ระดบั .�� (r=0.418) แต่พฤตกิรรมการป้องกนัโรค
ไม่ตดิต่อเรื�อรงัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความรูแ้ละเจตคตติอ่โรค
ไม่ตดิต่อเรื�อรงั (r=0.019, r=1.108 ตามลาํดบั)

�.  ความรูเ้รื�องไม่ตดิตอ่เรื�อรงั (NCDs) และเจตคติ
ตอ่โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี� .��
ในแต่ละช ั�นปี มีความแตกต่างกนัของขอ้มูล (F=19.493,
df=139, p<.05, F=5.036, df=139, p<.05) ส่วนพฤตกิรรม
การป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) ที�ระดบันยัสาํคญัทาง
สถติิที� .�� ในแต่ละชั�นปีไม่มีความแตกต่างกนั (F=1.394,
df=139, p>.05)

การอภปิรายผลการวจิยั
ความรูเ้กี�ยวกบัการดูแลตนเองดา้นสุขภาพ

ในการศึกษาคร ั�งนี�พบว่าความรูเ้รื�องโรคไม่ติดต่อ
เรื�อรงัของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ จาํนวน ��� คน พบวา่
กลุม่ตวัอยา่งมคีวามรูเ้รื�องการป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงัถกูตอ้ง
มากที�สุดคือ ดา้นลกัษณะอาการแสดงของโรค คิดเป็นรอ้ยละ
��.�� รองลงมาดา้นการป้องกนัโรค คดิเป็นรอ้ยละ ��.�� และ
มคีวามรูเ้รื�องการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงัถกูตอ้งนอ้ยที�สุด
ดา้นสาเหตขุองโรค คิดเป็นรอ้ยละ ��.��� เนื�องจากหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ���� ของ
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ ในนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
ชั�นปีที� � จดัการเรยีนการสอน วชิาความรูท้ ั �วไป ไดแ้ก่ วชิา
ภาษาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ใน
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � เริ�มมกีารเรยีนการสอน
ในกลุ่มเนื� อหาวิชาชีพการพยาบาล โดยนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ช ั�นปีที� � เนน้การฝึกปฏบิตัทิางการพยาบาลผูใ้หญ่
เดก็ และวยัรุ่น ผูสู้งอายุ และการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ ์ และในนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� �
จดัการเรยีนการสอนโดยเนน้เนื�อหาดา้นการบรหิารการจดัการ
ทางการพยาบาล จึงทาํใหค่้าเฉลี�ยของคะแนนดา้นความรูเ้รื�อง
โรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
ชั�นปีที� � มีค่ามากที�สุด (X=16.37) รองลงมาคือ นกัเรียน
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พยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
ชั�นปีที� � และนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � ตามลาํดบั

เจตคติต่อโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั (NCDs)
เจตคตติ่อการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs)

ของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ จาํนวน ��� คน พบว่า
กลุ่มตวัอย่างที�มีเจตคติต่อโรคไม่ติดต่อเรื� อรงัทางดา้นบวก
(NCDs) คือ ดา้นการรบัรูป้ระโยชนใ์นการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ
เรื� อร ัง (NCDs) รองลงมาคือ ดา้นแรงจูงใจดา้นสุขภาพ
กลุ่มตวัอย่างที�มีเจตคติต่อโรคไม่ติดต่อเรื� อรงัทางดา้นลบ
(NCDs) คือดา้นความเชื�อความรุนแรงของโรคไมต่ดิต่อเรื�อรงั
(NCDs) จากทฤษฎอีลัพอรท์ กลา่ววา่ เจตคตเิป็นสภาวะของ
ความพรอ้มทางจิตใจซึ� งเกิดจากประสบการณ์ที�มีอยู่ เดิม
การเรียนรู ้ การสรา้งความรูส้ึกจากประสบการณ์ของตนเอง
จะส่ งผลถึ งเจตคติ  จากผลการวิจ ัยนักเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศ ช ั�นปีที� � มเีจตคตติ่อโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs)
ดทีี�สุดอาจเนื�องมาจากนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� �
มกีารเตรยีมความพรอ้มในดา้นความรูแ้ละไดร้บัประสบการณ์
ใหม่ในการเริ�มฝึกปฏิบตัิการพยาบาล

พฤติกรรมต่อโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั (NCDs)
พฤติกรรมต่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื� อร ัง

(NCDs) ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ จาํนวน ��� คน
พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมเรื�องการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ
เรื�อรงั (NCDs) ถกูตอ้งมากที�สุด ดา้นพฤตกิรรมเสี�ยงดา้นภาวะ
ความเครยีด คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� รองลงมาดา้นพฤตกิรรม
เสี� ยงดา้นการออกกาํลงักาย คิดเป็นรอ้ยละ ��.� และมี
พฤตกิรรมเรื�องการป้องกนัโรคไมต่ดิต่อเรื�อรงั (NCDs) ถกูตอ้ง
นอ้ยที�สุด ดา้นพฤตกิรรมเสี�ยงดา้นการบรโิภคอาหาร คิดเป็น
รอ้ยละ ��.�� อาจเนื� องมาจากมีการส่งเสริมใหน้ ักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � มคีุณลกัษณะทางทหารมากขึ�น
โดยผา่นกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ เชน่ การวิ�ง การออกกาํลงักาย
ประกอบกบัจากการสงัเกตของผูท้าํวจิยัพบวา่ นกัเรยีนพยาบาล
ทหารอากาศ ช ั�นปีที� � จะรบัประทานอาหารที�ทางวิทยาลยั
จดัเตรยีมใหเ้ทา่นั�น อกีท ั�งยงัมเีวลาพกัผ่อนที�เพยีงพอ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้เจตคติ และพฤติกรรม
ต่อการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื�อรงั (NCDs)

จากการศึกษาหาความสัมพ ันธ์ระหว่างความรู ้
เจตคติ และพฤติกรรมต่อการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรื� อรงั
(NCDs) พบวา่ความรูเ้รื�องโรคไมต่ดิตอ่เรื�อรงั (NCDs) มคีวาม
สมัพนัธก์บัเจตคตติ่อโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) อยา่งมนียั
สาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .�� (r=.418, p<.05) โดยความสมัพนัธ์
ระหวา่งความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมคอืเมื�อมคีวามรูจ้ะส่งผล
ใหเ้กิดเจตคติและส่งผลต่อการปฏิบตัิ ดงันั�นเมื�อมีความรู ้
เกี�ยวกบัโรคที�ดีย่อมส่งผลใหเ้กิดเจตคติที�ดีในการป้องกนั
การเกิดโรค โดยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศมีการจัด
การเรียนการสอนในเรื� องสุขภาพมากขึ� นตามลาํด ับช ั�นปี
จงึทาํใหน้กัเรยีนพยาบาลทหารอากาศมคีวามรู ้และมเีจตคตทิี�ดี
และส่งผลใหม้ีพฤติกรรมสุขภาพเกี� ยวกับการป้องกันโรค
ไม่ติดต่อเรื�อรงัที�ดี

ความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั
ของนักเรยีนพยาบาลทหารอากาศ

จากการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี�ยความรู ้
เรื�องโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) และเจตคตติ่อโรคไม่ตดิต่อ
เรื�อรงั (NCDs) ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี� .�� ในแต่ละช ั�นปี
มคีวามแตกต่างกนัของขอ้มูล (F=19.493, df=139, p<.05,
F=5.036, df=139, p<.05) ส่วนพฤติกรรมการป้องกนัโรค
ไม่ตดิต่อเรื�อรงั (NCDs) ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี� .�� ใน
แต่ละชั�นปี ไม่มคีวามแตกต่างกนั (F=1.394, df=139, p>.05)
เนื�องมาจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ฉบบัปรบัปรุง
���� ความรูท้ี�ใหก้บันกัเรียนพยาบาลทหารอากาศในแต่ละ
ชั�นปีมคีวามแตกต่างกนั โดยในช ั�นปีที� � จะเป็นการศึกษาใน
หมวดวชิาท ั �วไป จึงไม่ไดเ้นน้เรื�องเกี�ยวกบัสุขภาพมากนกั และ
ในช ั�นปีที� �, � และ � มกีารจดัเรยีนการสอนโดยเนน้วชิาชพี
ซึ�งวชิาชพีพยาบาลเป็นวชิาที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ และมกีารฝึก
ปฏิบตัิบนหอผูป่้วย มีการใหค้าํแนะนาํดา้นสุขภาพกบัผูร้บั
บริการ นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศจึงตอ้งศึกษาหาความรู ้
มากขึ� น ทาํใหค้ะแนนเฉลี�ยในเรื� องความรูข้องแต่ละช ั�นปี
มคีวามแตกต่างกนัในดา้นเจตคต ิ และความรู ้

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร ั�งต่อไป
�.  จากผลการวจิยัคร ั�งนี� สามารถนาํขอ้มลูไปพฒันา

ในการศึกษาวิธีการส่งเสริมสุขภาพใหก้บันักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ เพื�อเพิ�มเจตคติและพฤติกรรมการป้องกนัโรค
ไม่ตดิต่อเรื�อรงั เช่น การพฒันาระบบการออกกาํลงักาย
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�.  จากผลการวจิยัคร ั�งนี� ทาํใหไ้ม่เหน็ความแตกตา่ง
ของขอ้มูลที�ต่างเพศ จึงควรเพิ�มจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งที�มี
ความแตกตา่งของเพศใกลเ้คยีงกนัเพื�อนาํมาศกึษาถงึพฤตกิรรม
ที�อาจแตกต่างกนัระหว่างเพศ
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