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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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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เจตคติ ต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเรือรัง (NCDs) ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
ตวงทิพย์ ลดาวัลย์, พย.ม.
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

บทคัดย่อ
การวิจ ัยครังนี เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เพือศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู เ้ รืองโรคไม่ติดต่อเรือรัง เจตคติ
และพฤติกรรมป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรือรังในนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎี
แบบจําลอง KAP Model ของชาร์ท เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสุ่ม โดยเป็ นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที - จํานวน
คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามเกียวกับความรู เ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อ แบบสอบถามเกียวกับเจตคติต่อ
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โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง และแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้ ความถี ร้อยละ
ค่าเฉลีย วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และวิเคราะห์ความแปรปรวนทีระดับนัยสําคัญที
.05
ผลการวิจยั พบว่า ความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ พบว่าอยูใ่ นระดับดีมากทัง ชันปี
คิดเป็ นร้อยละ โดยมีความรูม้ ากทีสุดในด้านลักษณะอาการและอาการแสดงของโรค คิดเป็ นร้อยละ . ด้านเจตคติต่อ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศอยูใ่ นเกณฑ์ดมี ากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . คะแนน โดยมีเจตคติ
ดีมากทีสุดในด้านการรับรูป้ ระโยชน์ในการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ด้านพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศพบว่ามีพฤติกรรมป้ องกันโรคในระดับปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากับ . คะแนน ผลการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์พบว่าความรู เ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังมีความสัมพันธ์กบั เจตคติต่อโรคไม่ติดต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
โดยมีความรูส้ มั พันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . (r=0.418) และเมือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าความรูเ้ รือง
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง เจตคติตอ่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือรังในแต่ละชันปีมคี วามแตกต่างกัน (F=19.493, df=139, p<.05, F=5.036, df=139,
p<.05) ส่วนพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี . ในแต่ละชันปีไม่มคี วามแตกต่างกัน
(F=1.394, df=139, p>.05)
ผลการวิจยั ครังนี มีข ้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในนักเรียนพยาบาลทหารอากาศให ้มากขึน
เพือให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายและมีการปรับเปลียนพฤติกรรม เพือป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรือรังต่อไป
คําสําคัญ : โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง / พฤติกรรมป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง / นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

บทนํ า
ในปัจจุบนั พบว่าปัญหาด้านโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
โรคสําคัญ หรือเรียกว่าโรควิถชี วี ติ ทีสามารถป้ องกันได้ ได้แก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคมะเร็ง ได้ทวีความรุนแรงมากขึน อันเนืองมาจาก
พฤติกรรมของประชาชนจากการขาดความรู ้และความตระหนัก
ในโรคดังกล่าว และปัจจัยแวดล ้อมทีเปลียนแปลงไปจนส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ อันได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจสังคม การศึกษา
วัฒนธรรม การเมือง สิงแวดล ้อมและการดําเนินวิถชี ีวติ ทีไม่
ถูกต้อง จนส่ งผลให้เกิดปัญหาโรคไม่ ติด ต่อเรื อรังตามมา
“โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง” (Non-communicable diseases) ใน
แต่ละประเทศทัวโลกรวมถึงประเทศไทย มีจาํ นวนผูป้ ่ วยและ
เสี ยชี ว ิ ตมากขึ นทุ ก ปี โดยข้อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์
สุ ขภาพดีว ิถีชี ว ิต ไทย พ.ศ.
และกลไกการ
ขับเคลือนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทยระดับชาติระบุไว ้ว่า
สถานการณ์ปญ
ั หาโรคไม่ติดต่อเรือรังมีระดับความรุนแรงใน
ประเทศยากจน รวมถึงประเทศทีมีรายได้ตาถึ
ํ งปานกลางสูงถึง
ร้อยละ ของการตายทังหมดประเทศไทยก็พบว่ามีจาํ นวน
ผูป้ ่ วยและเสียชีวติ ในกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง อาทิ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง ปอดอุดกัน
เรือรัง ฯลฯ เพิมขึนทุกปี ตัวอย่างเช่ น สถานการณ์ ผู ป้ ่ วย
เบาหวานในไทยเพิมจํานวนผู ป้ ่ วยขึนเป็ น . ล า้ นคนในปี

ส่งผลให้มีมูลค่ าการรักษาโรคเบาหวานสู งถึง ,
ลา้ นบาท/ปี
ในปี งบประมาณ
กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มี
นโยบายจํานวนทังสิน เรือง ซึงหนึงในนโยบายทังหมดเป็ น
นโยบายทีสําคัญทางด้านสุขภาพคือ การดําเนินการสร้างเสริม
สุขภาพและป้ องกันโรคไม่ ติดต่อในขา้ ราชการและหน่ วยงาน
กองทัพอากาศ เนืองด้วยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็ น
หน่ วยงานขึ นตรงของกรมแพทย์ทหารอากาศ และยังเป็ น
หน่วยงานทีผลิตบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงจึงได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ซึงเป็ นการสนองนโยบาย
ทางด้านสุขภาพของกรมแพทย์ทหารอากาศอีกด้วย รวมไปถึง
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ได้ศึกษาเล่าเรียนและพักอาศัย
ในเขตกรุงเทพมหานครซึงเป็ นชุมชนเมืองมักมีวถิ ชี วี ติ ทีเร่งรีบ
ใช้เวลาส่ ว นใหญ่ใ นสถานศึ กษา อาจไม่ เอื อต่อการปฏิ บ ตั ิ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกําลังกาย ประกอบกับ
การดําเนินชีวติ ในสังคมเมือง มีสงอํ
ิ านวยความสะดวกต่าง ๆ
เช่น บันไดเลือน ลิฟต์โดยสาร ล ว้ นช่วยทุ่นแรงให้ไม่ ตอ้ ง
ออกกําลังในการทํากิจกรรม นอกจากนีพบว่านักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศมีการนอนหลับพักผ่ อนไม่ เพียงพอ ขาดทักษะ
การจัดการความเครียด และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ทีไม่ถกู ต้องทังในเพศหญิงและ เพศชาย เช่น รับประทานขนม
กรุบกรอบ นําหวาน โดยส่วนใหญ่นิยมซืออาหารปรุงสําเร็จ
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มาบริโภคกันมากขึ น ทํา ให้ไม่ สามารถควบคุ ม คุ ณภาพได้
นอกจากนียังบริโภคอาหารสําเร็จรูปซึงมีไขมันสูง โซเดียมสูง
สัดส่วนอาหารไม่เหมาะสมและยังไม่คาํ นึงถึงความปลอดภัย
ของอาหารด้วย วิถชี วี ติ ทีเปลียนแปลงเหล่านีอาจทําให้มีผลเสีย
ต่อสุ ขภาพเปลียนแปลงไปในทางที ไม่ ส่ ง เสริมให้เกิด ภาวะ
สุ ขภาพที ดี ผู จ้ ัดทํา วิจ ัยได้เล็งเห็น ถึง พฤติ กรรมเสี ยงต่ อ
โรคติ ด ต่ อไม่ เ รื อรัง จากพฤติ กรรมของนั กเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศ จึงสนใจทีจะศึกษาเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู ้ เจตคติ ต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังใน
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา

วัตถุประสงค์
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. ความรู ้และเจตคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้ องกันโรคติดต่อไม่เรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ปี การศึกษา
ไปในทางบวก
. ความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
มีความแตกต่างกันในแต่ละชันปี

ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั นีเป็ นการศึกษา ปัจจัยพืนฐาน ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา และความรู ้ เรืองการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
และพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ ติ ดต่ อเรื อรังในนักเรี ยน
พยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที - จํานวน
คน วิทยาลัย
พยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

. เพือศึกษาระดับความรู ้ ระดับเจตคติ และระดับ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ปี การศึกษา
กรอบแนวคิด
. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เจตคติ
การศึ กษาครังนี ใช้แนวคิดและทฤษฎีแบบจําลอง
และพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ ติดต่อเรื อรังของนักเรียน KAP model ของชาร์ท (Schwartz, 1975) มาปรับใช้ ซึงผู ้วิจยั
พยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
เลือกใช้รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และ
. เพือเปรียบเทียบความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรม พฤติกรรม ทีพบว่าความรูแ้ ละทัศนคติมผี ลต่อการปฏิบตั แิ ละ
การป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ความรู ้มีผลต่อทัศนคติทาํ ให้เกิดการแสดงออกของพฤติกรรม
ปี การศึกษา
โดยจําแนกเป็ นชันปี
การป้ องกันโรคไม่ ติดต่อเรื อรังตามมา รวมถึง ศึ กษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ พฤติกรรมและแรงจูงใจเป็ น
คําถามการวิจยั
กรอบแนวคิ ดในการวิจ ัย เพื อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่าง
. ระดับความรู ้ ระดับเจตคติ ระดับพฤติกรรมการ ความรู ้ ทัศนคติและพฤติกรรม
ป้ องกันโรคติดต่อไม่เรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ปี การศึกษา
เป็ นอย่างไร
. ความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
มีความสัมพันธ์เป็ นอย่างไร
. ความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
มีความแตกต่างกันในแต่ละชันปี หรือไม่

สมมติฐานการวิจยั
. ความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
อยูใ่ นระดับดี

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
. เป็ นแนวทางในการค้นคว ้าวิจยั เกียวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือรัง (NCDs) ในประชากรช่วงอายุ - ปี กลุม่ อืน ๆ ต่อไป

4
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. เพือใช้เป็นแนวทางในการให้จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพนักเรียนพยาบาลทหารอากาศต่อไป

ประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที ใช้ในการศึ กษาครังนี คื อ นักเรี ยน
พยาบาลทหารอากาศ วิ ท ยาลั ย พยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี การศึกษา
จํานวน
คน
การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบ่งตามชันปี โดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบ
แบ่งชันอย่างมีสดั ส่วน (Proportional Stratified Random
Sampling) เพือให้ได้จาํ นวนกลุม่ ตัวอย่าง คน

Vol. 66 No. 3 September - December 2020

ตอนที แบบสอบถามพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือรัง ซึงผู ้วิจยั สร้างขึนโดยอาศัยแนวคิดของเบคเกอร์
(Becker, 1974) โดยวัดพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือรัง ด้าน คือ การบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และ
ภาวะความเครียด

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผู ว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญที . มีขนตอนการวิ
ั
เคราะห์ ดังนี
. แจกแจงความถี (Frequency) และร้อยละ
(Percentile) ของข้อมูลทัวไปลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง เช่น ระดับชันการศึกษา
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
. แจกแจงความถีและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
เครื องมื อที ใช้ใ นการรวบรวมข้อมู ลในการวิจ ัย จําแนกตามคะแนนรายข้อของความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
ครังนี ประกอบด้วยแบบสอบถาม ตอน ซึงผูว้ จิ ยั สร้างขึน เจตคติเกียวกับโรคไม่ติดต่อเรือรังและพฤติกรรมการป้ องกัน
จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวกับเรืองความรูเ้ รือง โรคไม่ติดต่อเรือรัง
. หาช่วงคะแนน (Range) ค่าเฉลีย (Mean) และ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง เจตคติ และพฤติกรรมป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน
เรือรัง ซึงมีรายละเอียด ดังนี
ตอนที แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย ความรู เ้ รืองโรคไม่ติดต่อเรือรัง เจตคติเกียวกับโรคไม่ตดิ ต่อ
ข้อมูลเกียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่งข่าวสารเรือง เรือรัง และพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง โดยรวม
และรายด้าน
โรคไม่ติดต่อเรือรัง
. คํานวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัย
ตอนที แบบสอบถามเกียวกับความรู เ้ รืองโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือรัง ซึงผูว้ จิ ยั สร้างขึน โดยการทบทวนวรรณกรรม พืนฐาน ได้แก่ ความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง เจตคติเกียวกับ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรังและพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
เกียวกับโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ประกอบด้วย โรคความดันโลหิต
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s
สู ง โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสู ง จากตําราและ
Product Moment Correlation Coefficient) ทีระดับนัย
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ในด้านสาเหตุของโรค ลักษณะ
สําคัญที .
อาการแสดงของโรค การวินิจฉัย และการป้ องกันโรค
. เปรียบเทียบความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมการ
ตอนที แบบสอบถามเกี ยวกับเจตคติต่ อโรค ป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ไม่ตดิ ต่อเรือรัง ซึงผู ้วิจยั สร้างขึนโดยอาศัยแนวคิดของเบคเกอร์ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way Analysis of
(Becker, 1974) และดัดแปลงจากเครืองมือวัดความเชือด้าน Variance : ANOVA)
สุขภาพของแชมป์ เปี ยน (Champion, 1984) เป็ นพืนฐานและ
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามเกียวกับเจตคติตอ่ โรคไม่ตดิ ต่อ ผลการวิจยั
เรือรังนี แบ่งออกเป็ น ด้าน คือ เจตคติต่อโอกาสเสียงต่อการ
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เจตคติ
เกิดโรค เจตคติต่อความรุนแรงของโรค การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ ต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ติดต่ อเรือรัง (NCDs) ของ
จํานวน
ในการป้ องกันโรค เจตคติต่ออุปสรรคในการป้ องกันโรค และ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข ้อมูล
แรงจู งใจด้านสุขภาพ
วิจยั ทําการวิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอผลการวิเคราะห์
ดังนี
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จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N=140)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จํานวน

ร้อยละ

เพศชาย
เพศหญิง

18
122

12.86
87.14

18
19
20
21
22
23
24

23
33
28
39
14
2
1

16.4
23.6
20
27.9
10
1.4
7

เพศ
อายุ

ตารางที

จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกียวกับความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) (N=140)
ข้อความ

ด้านสาเหตุของโรค
. โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) เป็ นโรคติดเชือ
. โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) เป็ นโรคทีถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
. ความเครียดเป็ นสาเหตุหนึงของการเกิดความดันโลหิตสูง
. การมีภาวะเครียดนาน ๆ ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน
. การรับประทานอาหารทีมีไขมันอิมตัวสูง เช่น กะทิ ไขมัน
จากสัตว์ หมูสามชัน จะส่งผลทําให้ระดับของคอเลสเตอรอล
ในเลือดสูงขึน
ด้านลักษณะอาการแสดงของโรค
. อาการหน้ามืด วิงเวียน ปวดศีรษะ วัดความดันโลหิต
142/98 mmHg เป็ นอาการและอาการแสดงของ
โรคความดันโลหิตสูง
. ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย นําหนักลดลง กระหายนํา เป็ นอาการ
ของโรคเบาหวาน
. เมือหลอดเลือดมีคอเลสเตอรอลอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เลือดจะ
เข้มข ้นและหนืดขึนกว่าปกติทาํ ให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก
อวัยวะขาดเลือด

ตอบถูก
จํานวน ร้อยละ
(คน)
121
112
137
132
136

86.4
80
97.9
94.3
97.1

ตอบผิด
จํานวน ร้อยละ
(คน)
19
28
13
8
4

13.6
20
2.1
5.7
2.9

134

95.7

6

4.3

121

86.4

19

13.6

125

89.3

15

10.7

6
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ตารางที (ต่อ)
ข้อความ

ด้านการวินิจฉัยโรค
. เมือระดับนําตาลในเลือดสูงกว่า มิลลิกรัม/เดซิลติ ร
วินิจฉัยได้วา่ เป็ นโรคเบาหวาน
. คนผอมไม่มสี ทิ ธิเป็ นโรคไขมันในเลือดสูง
ด้านการรักษาโรค
. โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) เป็ นโรคทีรักษาให้หายขาดได้
. เมือความดันโลหิตลดลงสู่ระดับปกติแล ้ว ท่านสามารถ
หยุดรับประทานยาลดความดันโลหิตได้ทนั ที
. ยาคุมกําเนิด ยาขับปัสสาวะ ยาสเตียรอยด์ เช่น ยาประดง
ยาป๊ อก ยาชุด มีผลต่อระดับนําตาลในเลือด ทําให้ระดับ
นําตาลในเลือดสูงขึน
. กลุม่ ไขมัน LDL ถือว่าเป็ นกลุม่ ไขมันทีดีทช่ี วยยับยังการเกิด
หลอดเลือดแดงใหญ่แข็งตัว
ด้านการป้ องกันโรค
. การรับประทานไขมันจากสัตว์ ไม่มอี นั ตรายต่อคนทีมี
ความดันโลหิตสูง
. การออกกําลังกายโดยใช้แรงมาก ๆ เช่น ยกของหนัก
แบกหาม จะช่วยลดความดันโลหิตของท่านได้
. การควบคุมนําหนักไม่ให้อ้วนจะช่วยป้ องกันโอกาสเสียง
ต่อการเป็ นโรคเบาหวานได้
. การกินอาหารทีมีไฟเบอร์สูง ๆ เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวซ้อมมือ
ข้าวกล้องช่วยลดการผลิตคอเลสเตอรอล

ตอบถูก
จํานวน ร้อยละ
(คน)

ตอบผิด
จํานวน ร้อยละ
(คน)

50

35.7

90

64.3

136

97.1

4

2.9

98
124

70
88.6

42
16

30
11.4

107

76.4

33

23.6

106

75.7

34

24.3

134

95.7

6

4.3

129

92.1

11

7.9

120

85.7

20

14.3

122

87.1

18

12.9

จากตารางที พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรูเ้ รืองโรคไม่ติดต่อเรือรัง (NCDs) ถูกต้องมากทีสุดด้านลักษณะอาการ
แสดงของโรค คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาด้านการป้ องกันโรค คิดเป็ นร้อยละ . และมีความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
(NCDs) ถูกต้องน้อยทีสุดด้านสาเหตุของโรค คิดเป็ นร้อยละ .
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ตารางที ช่ วงคะแนน ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) (N=140)
ความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
ชันปี ที
ชันปี ที
ชันปี ที
ชันปี ที

คะแนนเต็ม

คะแนนทีได้

X

S.D.

0-18
0-18
0-18
0-18

8-17
12-18
10-18
9-18

13.49
15.14
16.37
16.26

2.74
1.72
1.54
1.69

จากตารางที กลุม่ ตัวอย่างมีค่าเฉลียคะแนนความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) มากทีสุด คือนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ชันปี ที มีคะแนนเฉลียเท่ากับ . คะแนน (S.D.=1.54) และกลุม่ ตัวอย่างมีค่าเฉลียคะแนนความรูเ้ รืองโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) น้อยทีสุด คือนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที มีคะแนนเฉลียเท่ากับ . คะแนน (S.D.=2.74)
ตารางที ค่าเฉลียเจตคติต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ของกลุ่มตัวอย่าง (N=140)
ข้อความ
- การรับรูโ้ อกาสเสียงของการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs)
- การรับรูป้ ระโยชน์ในการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs)
- การรับรูท้ เป็ี นอุปสรรคในการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs)
- แรงจูงใจด้านสุขภาพ
- ความเชือความรุนแรงของโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs)

ค่าเฉลีย (X)

S.D.

4.42
4.69
3.57
4.13
3.97

0.82
0.60
1.24
0.91
0.86

จากตารางที พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีเจตคติต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ดีมากทีสุดในด้านการรับรูป้ ระโยชน์ในการ
ป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ค่ าเฉลีย . (S.D.=0.60) และดีนอ้ ยทีสุดในด้านการรับรูท้ เป็
ี นอุปสรรคในการป้ องกัน
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ค่าเฉลีย . (S.D.=1.24)
ตารางที ช่ วงคะแนน ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs)
(N=140)
พฤติกรรมการป้ องกัน
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
ชันปี ที
ชันปี ที
ชันปี ที
ชันปี ที

คะแนนเต็ม
0-36
0-36
0-36
0-36

คะแนนทีได้

X

S.D.

14-28
13-27
8-26
12-27

20.63
19.80
18.94
19.57

3.46
2.88
3.67
3.90

จากตารางที นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที มีค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
(NCDs) มากทีสุด เท่ากับ . คะแนน (S.D.=3.46) นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที มีค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรม
การป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) น้อยทีสุด เท่ากับ . คะแนน (S.D.=3.67)
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เจตคติ ต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรือรัง (NCDs)
ตารางที ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรือรัง
(NCDs) ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (N=140)
ตัวแปร

1

2

3

จากตารางที พบว่าความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
มีความสัมพันธ์กบั เจตคติตอ่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ . (r=0.418) และเจตคติต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือรังทีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . (r=0.108) แต่พฤติกรรม
การป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรือรังไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (r=-0.019)

. ความรู ้
1.00
. เจตคติ
.418* 100
. พฤติกรรม -.
.108* 1.00
การป้ องกัน
โรคไม่ตดิ ต่อ
เรือรัง (NCDs)
* p<.05
ตารางที การเปรียบเทียบคะแนนเฉลียความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลียภายในกลุ่มตัวอย่าง (N=140)
source
ความรูเ้ รืองไม่ตดิ ต่อ
โรคเรือรัง
ระหว่างกลุม่
รวม
R2 = 0.05

Sum of Square

df

Mean square

437.886

136

3.220

186.286
626.171

3
139

62.762

F

p-valve

19.493

.000

ตารางที การเปรียบเทียบคะแนนเฉลียเจตคติต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลียภายในกลุ่มตัวอย่าง (N=140)
source

Sum of Square

df

Mean square

F

p-valve

เจตคติต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
2541.714
136
18.689
ระหว่างกลุม่
297.507
3
99.169
5.306
.002
รวม
2839.221
139
2
R = 0.05
ตารางที การเปรียบเทียบคะแนนเฉลียพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลียภายในกลุ่มตัวอย่าง (N=140)
source
พฤติกรรมการป้ องกัน
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
ระหว่างกลุม่
รวม
R2 = 0.05

Sum of Square

df

Mean square

1658.229

136

12.193

50.993
1709.221

3
139

16.998

F

p-valve

1.394

.247
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จากตารางที , และ พบว่ าความรู ้เรื อง
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) และเจตคติต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
(NCDs) ที ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที . ในแต่ละชันปี
มีความแตกต่างกันของข้อมูล ส่วนพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ไม่ติดต่ อเรื อรัง (NCDs) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที .
ในแต่ละชันปี ไม่มคี วามแตกต่างกัน

สรุปผลการวิจยั
. ข้อมูลทัวไปของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
จํานวน
คน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และเพศชาย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . กําลังศึกษาอยูใ่ นชันปี ที , ,
และ แต่ละชันปี คิดเป็ นร้อยละ แหล่งทีได้รบั ข่าวสาร
เกี ยวกั บ การป้ องกัน โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อรั ง มากที สุ ด คื อ
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ . รองลงมาคือ โทรทัศน์ ร้อยละ .
. ความรู เ้ รืองการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังของ
นั กเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ จํา นวน
คน พบว่ า
กลุ่ มตัวอย่ างมีค วามรู เ้ รื องการป้ องกันโรคไม่ ติดต่ อเรื อรัง
ถูกต้องมากทีสุดด้านลักษณะอาการแสดงของโรค คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาด้านการป้ องกันโรค คิดเป็ นร้อยละ
. และมีความรูเ้ รืองการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังถูกต้อง
น้อยทีสุด ด้านสาเหตุของโรค คิดเป็ นร้อยละ .
. เจตคติ ต่ อการป้ องกันโรคไม่ ติ ด ต่ อเรื อรัง
(NCDs) ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จํานวน
คน
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีมีเจตคติตอ่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทางด้านบวก
(NCDs) คือ ด้านการรับรู ้ประโยชน์ในการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื อรัง (NCDs) รองลงมาคื อ ด้านแรงจู ง ใจด้านสุ ขภาพ
กลุ่ มตัวอย่างทีมีเจตคติต่อโรคไม่ ติด ต่อเรื อรังทางด้านลบ
(NCDs) คือด้านความเชือความรุนแรงของโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
(NCDs)
. พฤติกรรมต่อการป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรือรัง
(NCDs) ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จํานวน
คน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเรืองการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือรัง (NCDs) ถูกต้องมากทีสุด ด้านพฤติกรรมเสียงด้านภาวะ
ความเครียด คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาด้านพฤติกรรม
เสี ยงด้านการออกกํา ลังกาย คิ ดเป็ น ร้อยละ . และมี
พฤติกรรมเรืองการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ถูกต้อง
น้อยทีสุด ด้านพฤติกรรมเสียงด้านการบริโภคอาหาร คิดเป็ น
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ร้อยละ .
. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ปี การศึกษา
พบว่าความรูเ้ รืองโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือรังมีความสัมพันธ์กบั เจตคติตอ่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ระดั
ี บ . (r=0.418) แต่พฤติกรรมการป้ องกันโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือรังไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความรูแ้ ละเจตคติตอ่ โรค
ไม่ตดิ ต่อเรือรัง (r=0.019, r=1.108 ตามลําดับ)
. ความรู ้เรืองไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) และเจตคติ
ต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี .
ในแต่ ละชันปี มี ความแตกต่ างกันของข้อมู ล (F=19.493,
df=139, p<.05, F=5.036, df=139, p<.05) ส่วนพฤติกรรม
การป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ทีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที . ในแต่ละชันปี ไม่มีความแตกต่างกัน (F=1.394,
df=139, p>.05)

การอภิปรายผลการวิจยั
ความรูเ้ กียวกับการดูแลตนเองด้านสุขภาพ
ในการศึกษาครังนีพบว่าความรู เ้ รืองโรคไม่ติดต่อ
เรือรังของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จํานวน คน พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีความรู ้เรืองการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังถูกต้อง
มากทีสุดคือ ด้านลักษณะอาการแสดงของโรค คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมาด้านการป้ องกันโรค คิดเป็ นร้อยละ . และ
มีความรู เ้ รืองการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังถูกต้องน้อยทีสุด
ด้านสาเหตุของโรค คิดเป็ นร้อยละ . เนืองจากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
ของ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ในนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ชันปี ที จัดการเรียนการสอน วิชาความรูท้ วไป
ั ได้แก่ วิชา
ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใน
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที เริมมีการเรียนการสอน
ในกลุ่ มเนื อหาวิชาชี พการพยาบาล โดยนักเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศ ชันปีที เน้นการฝึ กปฏิบตั ทิ างการพยาบาลผู ้ใหญ่
เด็ก และวัยรุ่น ผูส้ ูงอายุ และการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ และในนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเนือหาด้านการบริหารการจัดการ
ทางการพยาบาล จึงทําให้ค่าเฉลียของคะแนนด้านความรูเ้ รือง
โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ชันปี ที มีค่ามากทีสุด (X=16.37) รองลงมาคือ นักเรียน
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พยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ชันปีที และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปีที ตามลําดับ

เจตคติต่อโรคไม่ติดต่อเรือรัง (NCDs)
เจตคติต่อการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs)
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จํานวน
คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีมีเจตคติต่อโรคไม่ ติดต่อเรื อรังทางด้านบวก
(NCDs) คือ ด้านการรับรู ้ประโยชน์ในการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื อรัง (NCDs) รองลงมาคื อ ด้านแรงจู ง ใจด้านสุ ขภาพ
กลุ่ มตัวอย่างทีมีเจตคติต่อโรคไม่ ติด ต่อเรื อรังทางด้านลบ
(NCDs) คือด้านความเชือความรุนแรงของโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
(NCDs) จากทฤษฎีอลั พอร์ท กล่าวว่า เจตคติเป็ นสภาวะของ
ความพร้อมทางจิ ตใจซึ งเกิ ดจากประสบการณ์ ที มี อยู ่ เดิ ม
การเรียนรู ้ การสร้างความรู ส้ ึกจากประสบการณ์ของตนเอง
จะส่ ง ผลถึ ง เจตคติ จากผลการวิ จ ั ย นั กเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศ ชันปี ที มีเจตคติต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs)
ดีทสุี ดอาจเนืองมาจากนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที
มีการเตรียมความพร้อมในด้านความรูแ้ ละได้รบั ประสบการณ์
ใหม่ในการเริมฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
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จากการศึ กษาหาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างความรู ้
เจตคติ และพฤติ กรรมต่อการป้ องกันโรคไม่ ติ ดต่อเรื อรัง
(NCDs) พบว่าความรู ้เรืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) มีความ
สัมพันธ์กบั เจตคติต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) อย่างมีนยั
สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . (r=.418, p<.05) โดยความสัมพันธ์
ระหว่างความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมคือเมือมีความรู ้จะส่งผล
ให้เกิดเจตคติและส่ งผลต่อการปฏิบตั ิ ดังนันเมือมีความรู ้
เกี ยวกับโรคทีดีย่อมส่ งผลให้เกิดเจตคติทีดีในการป้ องกัน
การเกิ ด โรค โดยนั กเรี ยนพยาบาลทหารอากาศมี การจั ด
การเรี ยนการสอนในเรื องสุ ข ภาพมากขึ นตามลํา ดับชั นปี
จึงทําให้นักเรียนพยาบาลทหารอากาศมีความรู ้ และมีเจตคติทดีี
และส่ งผลให้มีพ ฤติ กรรมสุ ขภาพเกี ยวกับการป้ องกันโรค
ไม่ติดต่อเรือรังทีดี

ความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
จากการศึ กษาเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี ยความรู ้
เรืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) และเจตคติต่อโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือรัง (NCDs) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี . ในแต่ละชันปี
มีความแตกต่างกันของข้อมูล (F=19.493, df=139, p<.05,
F=5.036, df=139, p<.05) ส่วนพฤติกรรมการป้ องกันโรค
พฤติกรรมต่อโรคไม่ติดต่อเรือรัง (NCDs)
ไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี . ใน
พฤติ ก รรมต่ อการป้ องกัน โรคไม่ ติ ด ต่ อเรื อรัง แต่ละชันปี ไม่มคี วามแตกต่างกัน (F=1.394, df=139, p>.05)
(NCDs) ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จํานวน
คน เนื องมาจากหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเรืองการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
ความรู ท้ ีให้กบั นักเรียนพยาบาลทหารอากาศในแต่ละ
เรือรัง (NCDs) ถูกต้องมากทีสุด ด้านพฤติกรรมเสียงด้านภาวะ ชันปี มคี วามแตกต่างกัน โดยในชันปี ที จะเป็ นการศึกษาใน
ความเครียด คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาด้านพฤติกรรม หมวดวิชาทัวไป จึงไม่ได้เน้นเรืองเกียวกับสุขภาพมากนัก และ
เสี ยงด้านการออกกํา ลังกาย คิ ดเป็ น ร้อยละ . และมี ในชันปี ที , และ มีการจัดเรียนการสอนโดยเน้นวิชาชีพ
พฤติกรรมเรืองการป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (NCDs) ถูกต้อง ซึงวิชาชีพพยาบาลเป็ นวิชาทีเกียวข้องกับสุขภาพ และมีการฝึ ก
น้อยทีสุด ด้านพฤติกรรมเสียงด้านการบริโภคอาหาร คิดเป็ น ปฏิบตั ิบนหอผู ป้ ่ วย มีการให้คาํ แนะนําด้านสุ ขภาพกับผู ร้ บั
ร้อยละ . อาจเนื องมาจากมีการส่ ง เสริ มให้น ักเรี ยน บริการ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศจึงต้องศึกษาหาความรู ้
พยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที มีคุณลักษณะทางทหารมากขึน มากขึ น ทํา ให้ค ะแนนเฉลี ยในเรื องความรู ข้ องแต่ละชันปี
โดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การวิง การออกกําลังกาย มีความแตกต่างกันในด้านเจตคติ และความรู ้
ประกอบกับจากการสังเกตของผู ้ทําวิจยั พบว่า นักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ชันปี ที จะรับประทานอาหารทีทางวิทยาลัย ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
จัดเตรียมให้เท่านัน อีกทังยังมีเวลาพักผ่อนทีเพียงพอ
. จากผลการวิจยั ครังนี สามารถนําข้อมูลไปพัฒนา
ในการศึ กษาวิธี การส่ งเสริมสุ ขภาพให้กบั นักเรี ยนพยาบาล
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรม ทหารอากาศ เพือเพิมเจตคติและพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ต่อการป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรือรัง (NCDs)
ไม่ตดิ ต่อเรือรัง เช่น การพัฒนาระบบการออกกําลังกาย
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. จากผลการวิจยั ครังนี ทําให้ไม่เห็นความแตกต่าง 6. วิภาวรรณ ศิรกิ งั วาลกุล, รัตน์ศิริ ทาโต และระพิณ
ของขอ้ มูลทีต่างเพศ จึงควรเพิมจํานวนของกลุ่มตัวอย่างทีมี
ผลสุข. ปัจจัยทํานายพฤติกรรมป้ องกันโรคหลอดเลือด
ความแตกต่างของเพศใกล ้เคียงกันเพือนํามาศึกษาถึงพฤติกรรม
หัวใจของกําลังพลกองทัพบก วารสารพยาบาลศาสตร์.
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