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ปัจจัยคัดสรรทีส่ มั พันธ์กบั ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ของนักเรียนพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Selected Factors Related to Health Literacy of Nursing
Students in Royal Thai Navy College of Nursing
วัชราพร เชยสุวรรณ* อมลวรรณ ตันแสนทวี และคณะ**
Vacharaporn Choeisuwan, R.N., Ph.D.* Amonwan Tansantawee and others**

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์
โดยจำ�แนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับขั้นพื้นฐาน ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ และระดับวิจารณญาณ 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเครียดกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ  3)
เปรียบเทียบความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ที่มีชั้นปีต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 160 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และแบบทดสอบระดับความเครียด (SPST-20) มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.75
และ 0.93 ตามลำ�ดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ ไคสแควร์
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และสถิติความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียน
พยาบาลศาสตร์ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 60.00 ระดับการมีปฏิสัมพันธ์
ร้อยละ 38.75 และระดับวิจารณญาณ ร้อยละ 1.25 2) ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ชั้นปี (Cramer’s V = 0.24, p = 0.007) และความเครียด                       
(r = -0.14, p = 0.038) และ 3) นักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีต่างกันมีความรอบรู้ด้านสุขภาพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัจจัยคัดสรร นักเรียนพยาบาล
* Instructor, Royal Thai Navy College of Nursing
E-mail: kungvach@yahoo.com
** Fourth Year Nursing student, Royal Thai Navy College of Nursing
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The purposes of this study were  to 1) examine the level of health literacy among
nursing students by categorizing into three levels;  functional, interactive, and critical level  2)  
investigate the relationship between years of study, academic achievement, stress and health
literacy,  and 3) compare health literacy among nursing students with different years of study.
The 160 subjects were recruited from 1st - 4th year nursing students in academic year 2018.  
The data were collected through health literacy questionnaires and Suanprung Stress Test  
(SPST–20) with Cronbach’s alpha coefficients of 0.75 and 0.93, respectively. Statistics were
used to analyzed data were descriptive statistics, Chi-square test, Pearson’s product moment
correlation and One-way ANOVA.  The results  revealed that 1) 60% of nursing students had
health literacy at a functional level,  38.75% of them reported health literacy at an interactive
level and 1.25% of the nursing students reported health literacy at a critical level. 2) The
selected factors significantly related to health literacy included years of study (Cramer’s V =
0.24, p = 0.007), and the stress level (r = -0.14, p = 0.038). 3) Health literacy was significantly
different (p < .05) among  nursing students with different years of study.
Keywords : health literacy, selected factors, nursing students

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความซับซ้อนของระบบบริการ
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนถูกคาดหวังให้มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองมากขึ้น1
ประกอบกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ   
สู่ประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงต้องเตรียมคนไทย 4.0 โดยการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ คือ คนไทยทีม่ ปี ญ
ั ญาเฉียบแหลม (Head) มีทกั ษะทีเ่ ห็นผล (Hand) มีสขุ ภาพแข็งแรง
(Health) และมีจติ ใจงดงาม (Heart) ควบคูไ่ ปกับการปรับเปลีย่ นกรอบความคิด (Mindset) ทักษะ (Skill set)
และพฤติกรรม (Behavior set) ของคนไทยทัง้ ระบบ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยทุกภาคส่วนร่วมสร้างคนไทย 4.0 ให้มคี วามรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ทำ�ให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง
เพื่อสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมและทางสาธารณสุข ขจัดปัญหาความยากจน2
แนวคิดเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพปรากฏครั้งแรกในเอกสารประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการด้านสุขศึกษาในปี ค.ศ. 19743 และเริ่มมีการแพร่หลายมากขึ้น โดยมีการกำ�หนดคำ�นิยามไว้
อย่างหลากหลาย จากการให้ค�ำ นิยามครัง้ แรกโดยองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 1998 หมายถึง กระบวนการ
ทางปัญญาและทักษะทางสังคมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจ

วารสารราย 4 เดือน ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
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และใช้ขอ้ มูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมและบำ�รุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดอี ยูเ่ สมอ ซึง่ การใช้ค�ำ เรียก Health
literacy ทีม่ ปี รากฏในเอกสารภาษาไทยมีหลายคำ� ได้แก่ ความแตกฉานด้านสุขภาพ  ความฉลาดทางสุขภาวะ
ความฉลาดทางสุขภาพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ4 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้คำ�ว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข2,4 ซึง่ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพระดับขัน้ พืน้ ฐาน
(Basic/Functional literacy) ได้แก่ สมรรถนะในการอ่านและเขียน เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาสาระ
ด้านสุขภาพ จัดเป็นทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและเขียนที่จำ�เป็นสำ�หรับบริบทด้านสุขภาพ ระดับ 2 ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพระดับการมีปฏิสัมพันธ์ (Communicative/Interactive literacy) ได้แก่ สมรรถนะในการใช้
ความรู้และการสื่อสาร เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เป็นการมีความรู้คิดทางปัญญา
(Cognitive literacy) และทักษะทางสังคม (Social skill) ระดับ 3 ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพระดับวิจารณญาณ
(Critical literacy) ได้แก่ สมรรถนะในการประเมินข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถตัดสินใจ
และเลือกปฏิบัติในการสร้างเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอย่างต่อเนื่อง4
จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ สามารถแบ่งปัจจัยได้เป็น
3 ระดับ คือ ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ความเชื่อและทัศนคติ พฤติกรรมเสี่ยง    
ทางสุขภาพ ทักษะความสามารถส่วนบุคคล ความรู้ การดูแลสุขภาพตนเอง รูปแบบการใช้ชีวิต การจัดการ
สุขภาพและความเจ็บป่วย ความเครียด สถานะทางสุขภาพ คุณภาพชีวิต ปัจจัยระดับปฏิสัมพันธ์ ได้แก่
ทักษะส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ ให้บริการ และปัจจัยระดับสังคม ได้แก่   
การจัดระเบียบชุมชน ความเท่าเทียมทางสังคม การกระทำ�ทางสังคม เพื่อการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย
ทางสุขภาพ การพัฒนาการเข้าถึงและใช้บริการทางสุขภาพ การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน
ของสังคมและความทุ่มเทในการดำ�เนินการทางสังคมเพื่อสุขภาพ และค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ4 จากกรอบ
การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของ Manganello5 พบว่า ปัจจัยในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม
จะเน้นปัจจัยพื้นฐานสำ�คัญ ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความสามารถในการเข้าสังคม
ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และความสามารถในการใช้สื่อ ซึ่งจาก
การศึกษาของ อรทัย ใจบุญ, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, ลักขณา เติมศิริกุลชัย, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า6 พบว่า
ความรูแ้ ละความแตกฉานด้านสุขภาพเรื่องฉลากโภชนาการแบบ GDA มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ระหว่างกลุม่ ของผูท้ ม่ี รี ะดับผลการเรียนต่างกัน การศึกษาของ สมศักดิ์ ถิน่ ขจี และพูลศักดิ์ พุม่ วิเศษ7 พบว่า
นักศึกษาทีม่ ชี น้ั ปีทศ่ี กึ ษาต่างกัน มีพฤติกรรมการลดความอ้วนทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ รวมทัง้
มีการศึกษาทีพ่ บว่า ความเครียดสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพได้8 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเครียด
การศึกษาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพทีผ่ า่ นมานัน้ ส่วนใหญ่จะมุง่ เน้นไปทีก่ ารศึกษาในกลุม่ ของผูป้ ว่ ย
ประชาชนทัว่ ไป และบุคลากรด้านสุขภาพถือเป็นกลุม่ บุคคลทีจ่ �ำ เป็นอย่างยิง่ จึงต้องมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ซึ่งผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปสามารถมีความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ โดยการใช้ทักษะที่จำ�เป็นในการแสวงหา
ทำ�ความเข้าใจ ประเมิน สื่อสาร และใช้สารสนเทศด้านสุขภาพ ในขณะเดียวกันบุคลากรด้านสุขภาพ
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มีความรอบรูท้ างด้านสุขภาพได้ โดยการนำ�เสนอข้อมูลและสื่อสารในแนวทางทีท่ �ำ ให้ผรู้ บั บริการเกิดความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตนตามข้อมูลที่ได้รับ9  นักเรียนพยาบาลเป็นบุคลากรด้านสุขภาพอีกกลุ่มหนึ่งที่จำ�เป็น
ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็น
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของผู้รับบริการ10
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลหญิงที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยอยู่ประจำ�หอพัก
ในระหว่างการศึกษา 4 ปี จากสถิติการเจ็บป่วยของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 พบว่า มีนักเรียนป่วยโรคไข้เลือดออก จำ�นวน 3 รายต่อปี ผลจากการ
ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนพยาบาล พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง11  นอกจากนัน้
การศึกษาปัญหาสุขภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนพยาบาล พบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของนักเรียนพยาบาล รวมถึงนักเรียนพยาบาลมีการใช้อินเทอร์เน็ตใน
ด้านการบันเทิงมากกว่าด้านการศึกษา12 จากสถานการณ์สุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และศึกษา
ปัจจัยคัดสรรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้นกั เรียนพยาบาล
สามารถเข้าถึง เข้าใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอและสามารถให้
บริการสุขภาพที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลด้านสุขภาพในชีวิตประจำ�วัน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความเครียดกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
3. เพื่อเปรียบเทียบความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ที่มีชั้นปีต่างกัน

สมมติฐานการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักศึกษาทีม่ ชี น้ั ปีทศ่ี กึ ษาต่างกัน มีพฤติกรรมการลดความอ้วน
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4    
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ13 และพยาบาลวิชาชีพที่มีระดับความเครียดต่างกัน    
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ8 ดังนั้นจึงกำ�หนดสมมติฐานการวิจัยได้ว่า
1) ชั้นปีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ  2) ความเครียด  
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มีความสัมพันธ์ทางลบกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ 3) นักเรียนพยาบาลศาสตร์ที่มีชั้นปีต่างกัน มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพแตกต่างกัน

คำ�จำ�กัดความที่ ใช้ในการวิจัย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ในการ
เข้าถึงข้อมูล ความรูค้ วามเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการทางสุขภาพ
ที่ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำ�ให้เกิดการจูงใจตนเองให้มีการตัดสินใจเลือกวิถีทาง
ในการดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันและคงการรักษาสุขภาพทีด่ ขี องตนเองไว้เสมอ รวมทัง้
สามารถชีแ้ นะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ ในการวิจยั นีป้ ระเมินความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
จากแบบประเมินตามหลัก 3อ.2ส. ของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข4 ซึ่งประกอบด้วย อาหาร   
ออกกำ�ลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ และสุรา โดยความรอบรู้ด้านสุขภาพมีองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ได้แก่  
การเข้าถึงข้อมูล ความรูค้ วามเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ การจัดการตนเองและการรูเ้ ท่าทันสื่อ
1) การเข้าถึงข้อมูล หมายถึง การทีน่ กั เรียนพยาบาลศาสตร์สามารถเลือกแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ
รู้วิธีการค้นหาและการใช้อุปกรณ์ ในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง
เพื่อยืนยันความเข้าใจของตนเองและได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) ความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง การที่นักเรียนพยาบาลศาสตร์มีความรู้และความจำ�ในเนื้อหา
สาระสำ�คัญด้านสุขภาพ สามารถอธิบายถึงความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาสาระด้านสุขภาพในการที่จะนำ�ไป
ปฏิบัติและสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบเนื้อหาหรือแนวทางการปฏิบัติด้านสุขภาพได้อย่างมีเหตุผล
3) ทักษะการสื่อสาร หมายถึง การที่นักเรียนพยาบาลศาสตร์มีทักษะการสื่อสารเพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลด้านสุขภาพ สามารถสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพด้วยวิธีการพูด อ่าน เขียนให้บุคคลอื่นเข้าใจ
และสามารถโน้มน้าวให้บุคคลอื่นยอมรับข้อมูลด้านสุขภาพ
4) ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง การที่นักเรียนพยาบาลศาสตร์มีการกำ�หนดทางเลือกและปฏิเสธ            
หรือเลือกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดี มีการใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์ผลดี - ผลเสีย และสามารถแสดง
ทางเลือกทีเ่ กิดผลกระทบน้อยต่อตนเองและผูอ้ นื่ หรือแสดงข้อมูลทีห่ กั ล้างความเข้าใจผิดได้อย่างเหมาะสม                         
5) การจัดการตนเอง หมายถึง การที่นักเรียนพยาบาลศาสตร์สามารถกำ�หนดเป้าหมาย และ
วางแผนการปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตามแผนที่กำ�หนดได้ รวมถึงมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
6) การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การที่นักเรียนพยาบาลศาสตร์สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสุขภาพทีส่ อื่ นำ�เสนอ และสามารถเปรียบเทียบวิธกี ารเลือกรับสื่อ เพื่อหลีกเลีย่ ง
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตนเองและผูอ้ นื่ รวมถึงสามารถประเมินข้อความสื่อเพื่อชีแ้ นะแนวทางให้กบั ชุมชน
หรือสังคมได้อย่างถูกต้อง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพมี 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยระดับบุคคล
ปัจจัยระดับปฏิสัมพันธ์ และปัจจัยระดับสังคม4 ในการนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์
กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ 1) ชั้นปี 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3)
ความเครียด โดยความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ มีองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล ความรูค้ วามเข้าใจ
การจัดการตนเอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ และการรู้เท่าทันสื่อ14 ดังแผนภาพที่ 1
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1. การเข้าถึงข้อมูล
2. ความรู้ ความเข้าใจ
3. การจัดการตนเอง
4. ทักษะการสื่อสาร
5. ทักษะการตัดสินใจ
6. การรู้เท่าทันสื่อ

- ชั้นปี
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความเครียด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ ปีการศึกษา 2560 จำ�นวนทั้งสิ้น 265 คน กำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคำ�นวณ
ตามสูตรของ Yamane15 โดยใช้ความคลาดเคลื่อนการสุ่ม 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 160 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบ่งชั้นภูมิแบบสัดส่วน (Stratified random sampling)
และการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) แบบจับฉลาก

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จำ�นวน 2 ข้อ ได้แก่ ชัน้ ปี มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิด
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยประยุกต์จากแบบประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป4 แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 แบบประเมินการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ จำ�นวน 5 ข้อ โดยมีข้อ
คำ�ถามทางบวก จำ�นวน 4 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 4, 5 และมีข้อคำ�ถามทางลบ จำ�นวน 1 ข้อ คือ ข้อ 3
การตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน
		 ส่วนที่ 2 แบบประเมินการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จำ�นวน 5 ข้อ เป็นข้อคำ�ถาม
ทางบวก จำ�นวน 3 ข้อ คือ ข้อ 2, 4, 5 และข้อคำ�ถามทางลบ จำ�นวน 2 ข้อ คือ ข้อ 1, 3 การตอบเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
		 ส่วนที่ 3 แบบประเมินการจัดการตนเอง จำ�นวน 5 ข้อ เป็นข้อคำ�ถามทางบวกทั้งหมด
การตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
การตอบแบบประเมินการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ แบบประเมินการสื่อสาร
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และแบบประเมินการจัดการตนเอง โดยข้อความทางบวก คิดคะแนนดังนี้ ทุกครั้ง
(4 คะแนน) บ่อยครั้ง (3 คะแนน) บางครั้ง (2 คะแนน) นาน ๆ ครั้ง (1 คะแนน) และไม่ปฏิบัติ (0 คะแนน)
และข้อความทางลบ คิดคะแนนดังนี้ ทุกครั้ง (0 คะแนน) บ่อยครั้ง (1 คะแนน) บางครั้ง (2 คะแนน)  
นานๆ ครั้ง (3 คะแนน) และไม่ปฏิบัติ (4 คะแนน) รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน
การสรุปผลคะแนนการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ ดังนี้ ระดับไม่ดี 0 - 11 คะแนน
หมายถึง ยังมีปัญหาในการแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ  ระดับพอใช้ 12 - 15 คะแนน หมายถึง สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพได้บ้างแต่
ยังไม่สามารถนำ�มาใช้ตัดสินใจให้ถูกต้องแม่นยำ�  และระดับดีมาก 16 - 20 คะแนน หมายถึง สามารถ
แสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มากพอต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ�ได้
การสรุปผลคะแนนการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ดังนี้ ระดับไม่ดี 0 - 11 คะแนน
หมายถึง ยังมีปัญหาในด้านทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการเล่าเรื่องหรือโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจ
ในการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพตนเองได้ ระดับพอใช้ 12 - 15 คะแนน หมายถึง สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อสื่อสารให้ตนเองและผูอ้ นื่ เข้าใจและยอมรับการปฏิบตั ไิ ด้บา้ ง แต่ยงั ไม่มคี วามสามารถพอ และระดับดีมาก
16 - 20 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่น
เข้าใจและยอมรับการปฏิบัติของตนเองอย่างถูกต้อง
การสรุปผลคะแนนการจัดการตนเอง ดังนี้ ระดับไม่ดี 0 - 11 คะแนน หมายถึง
มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองไม่ถูกต้อง ระดับพอใช้ 12 - 15 คะแนน หมายถึง
มีพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นในการดูแลสุขภาพตนเองได้ถกู ต้องเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่สม่�ำ เสมอ ระดับดีมาก 16 - 20
คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องสม่ำ�เสมอ
		 ส่วนที่ 4 แบบประเมินการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จำ�นวน
4 ข้อ เป็นข้อคำ�ถามทางบวกทั้งหมด การตอบแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ ทุกครั้ง (4 คะแนน)
บ่อยครัง้ (3 คะแนน) บางครัง้ (2 คะแนน) นานๆ ครัง้ (1 คะแนน) และไม่ปฏิบตั ิ (0 คะแนน) คะแนนเต็ม
16 คะแนน
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การสรุปผลคะแนนการรูเ้ ท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ดังนี้ ระดับไม่ดี
0 - 9.59 คะแนน หรือ < 60% ของคะแนนเต็ม หมายถึง ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
โดยแทบจะไม่ต้องคิดวิเคราะห์หรือตรวจสอบก่อน ระดับพอใช้ 9.60 - 12.79 คะแนน หมายถึง ยอมรับ
และเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่ออยู่บ้าง โดยมีการวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลก่อนในบางเรื่อง
ระดับดีมาก 12.80 - 16 คะแนน หมายถึง ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ เฉพาะที่ผ่านการ
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนว่าถูกต้องจริง   
		 ส่วนที่ 5 แบบประเมินการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง จำ�นวน 5 ข้อ ลักษณะ     
แบบปรนัย  4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
การสรุปผลคะแนนการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนี้ คะแนนระดับไม่ดี 0 - 2
คะแนน หมายถึง ไม่สนใจสุขภาพตนเอง ยึดมั่นทำ�ตามตัวตามสบายโดยไม่คำ�นึงถึงผลดีผลเสียต่อสุขภาพ
ตนเอง ระดับพอใช้ 3 คะแนน หมายถึง มีการตัดสินใจทีถ่ กู ต้องโดยให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั ทิ เ่ี กิดผลดี
เฉพาะต่อสุขภาพของตนเองเท่านั้น ระดับดีมาก 4 - 5 คะแนน หมายถึง มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้
ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติที่เกิดผลดีต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่นอย่างเคร่งครัด
		 ส่วนที่ 6 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ จำ�นวน 10 ข้อ ลักษณะแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การสรุปผลคะแนนความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ ดังนี้ ระดับไม่ถูกต้อง 0 - 5 คะแนน
หมายถึง มีความรู้ และเข้าใจด้านสุขภาพแต่ยังไม่ถูกต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดียั่งยืน
ระดับถูกต้อง 6 - 10 คะแนน หมายถึง มีความรู้และเข้าใจด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดียั่งยืน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจำ�แนกความรอบรู้ทางสุขภาพเป็น 3 ระดับ4 ได้แก่
1) ระดับขั้นพื้นฐาน หมายถึง ทักษะที่จำ�เป็นต้องมีเพื่อให้สามารถทำ�ความเข้าใจและนำ�ไปใช้
ในชีวติ ประจำ�วันได้ เพื่อคงไว้ซง่ึ สุขภาวะ ซึง่ มีคะแนนรวมขององค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ≤ 54.59 คะแนน
หรือ < 60% ของคะแนนเต็ม
2) ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ทักษะทางสังคมที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสาร การรู้จักเลือกใช้                 
และแยกแยะข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อปรับปรุงภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งมีคะแนนรวม
ขององค์ประกอบหลัก 6 ด้าน 54.60 - 72.79 คะแนน หรือ ≥ 60 - < 80% ของคะแนนเต็ม
3) ระดับวิจารณญาณ หมายถึง ทักษะทางปัญญาและสังคมทีส่ งู ขึน้ ทีส่ ามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ประเมิน และนำ�ข้อมูลข่าวสารไปใช้ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีคะแนนรวมของ
องค์ประกอบหลัก 6 ด้าน 72.80 - 91.00 คะแนน หรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็ม
ตอนที่ 3 แบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST-20)16 จำ�นวน 20 ข้อ เกี่ยวกับความเครียด
ภายใน 6 เดือนที่เกิดขึ้น การตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ไม่รู้สึกเครียด (1 คะแนน)
รู้สึกเครียดเล็กน้อย (2 คะแนน) รู้สึกเครียดปานกลาง (3 คะแนน)  รู้สึกเครียดมาก (4 คะแนน) และ
รู้สึกเครียดมากที่สุด (5 คะแนน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนน ได้ดังนี้

วารสารราย 4 เดือน ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
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ระดับคะแนน 0 - 23 คะแนน ระดับน้อยและหายไปได้ ในระยะเวลาสั้นๆ
ระดับคะแนน 24 - 41 คะแนน ระดับปานกลางเกิดขึ้นได้ ในชีวิตประจำ�วัน
ระดับคะแนน 42 - 61 คะแนน ระดับสูงได้รบั ความเดือดร้อนจากสิง่ ต่างๆ หรือเหตุการณ์รอบตัว
ระดับคะแนน 62 คะแนนขึ้นไป  ระดับรุนแรงส่งผลทำ�ให้เจ็บป่วยทางกายและสุขภาพจิต
การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั โดยนำ�เครื่องมือทีผ่ า่ นการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
และปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 30 คน และวิเคราะห์ความเที่ยงด้วยการคำ�นวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ เท่ากับ 0.75   
และแบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST-20) เท่ากับ 0.93

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การวิจัยผ่านการรับรองการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ
เอกสารรับรองเลขที่ COA-NMD-REC039/60 วันทีร่ บั รอง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. ผู้วิจัยขออนุญาตผู้อำ�นวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ประสานงานกับกองบังคับการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อขอ
บัญชีรายชื่อประชากรนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 4 จำ�นวน 265 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ชั้นปีตามบัญชีรายชื่อประชากรให้ได้จำ�นวนตามที่คำ�นวณไว้ (160 คน)         
3. เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลและผ่านการรับรองโครงร่างการวิจัยและเครื่องมือที่ ใช้
ในการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบนักเรียนพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับและการพิทักษ์
สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยแจกเอกสารชี้แจงการเข้าร่วมโครงการวิจัย (Research subject information sheet) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาและพิจารณาเข้าร่วม
การวิจัยโดยความสมัครใจ
4. เมื่อกลุม่ ตัวอย่างตอบรับเข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะแจกแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่าง พร้อมนัดวัน
และเวลาในการรับแบบสอบถามกลับคืน เพื่อนำ�ข้อมูลแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยส่ง
แบบสอบถามไป จำ�นวน 160 ชุด ได้กลับคืนและมีความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 160 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
คัดสรรโดยใช้สถิติไคสแควร์ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจำ�แนกตามชั้นปีโดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ความเครียด และความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1.1 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ทเ่ี ป็นกลุม่ ตัวอย่างศึกษาในชัน้ ปีท่ี 1 มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 29.38
รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 27.50, 22.50 และ 20.62 ตามลำ�ดับ
1.2 คะแนนเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยรวมเท่ากับ 3.32 (SD = 0.30) โดยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ระดับ 3.00 - 3.49 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.63 รองลงมา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทีร่ ะดับ 3.50 - 4.00  คิดเป็นร้อยละ 29.38 และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับ 2.50 - 2.99 คิดเป็นร้อยละ
14.99
1.3 นักเรียนพยาบาลศาสตร์มีความเครียดอยู่ในระดับสูงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.25   
รองลงมา คือ มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีความเครียดอยู่ในระดับรุนแรง
คิดเป็นร้อยละ 17.50
1.4 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์อยู่ในระดับขั้นพื้นฐานมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 38.75 และระดับวิจารณญาณ คิดเป็น
ร้อยละ 1.25 ดังตารางที่ 1
1.4.1 ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดมี ากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 63.12 รองลงมา คือ ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 34.38 และระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 2.50
1.4.2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดีมากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 49.38 รองลงมา คือ ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 43.75
1.4.3 ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพด้านการจัดการตนเองอยู่ในระดับไม่ดมี ากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
86.88 รองลงมา คือ ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 12.50  
1.4.4 ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  
อยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.62 รองลงมา คือ ระดับไม่ดี  คิดเป็นร้อยละ 27.50
1.4.5 ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพด้านการตัดสินใจเลือกปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง อยู่ในระดับไม่ดมี ากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ ระดับพอใช้  คิดเป็นร้อยละ 30.00
1.4.6 ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพด้านความรูค้ วามเข้าใจด้านสุขภาพอยู่ในระดับถูกต้องมากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 93.12 รองลงมา คือ ระดับไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 6.88

วารสารราย 4 เดือน ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

259

วารสารแพทย์นาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ จำ�แนกตามความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ

จำ�นวน

ร้อยละ

X

SD

ระดับขั้นพื้นฐาน  (≤ 54.59 คะแนน)
ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ (54.60 - 72.79 คะแนน)
ระดับวิจารณญาณ (72.80 - 91 คะแนน)

96
62
2

60.00
38.75
1.25

45.62
60.03
73.50

6.07
3.23
0.50

160

100.00

51.56

7.53

รวม

ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างชัน้ ปี ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และความเครียดกับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า ชั้นปีมีความสัมพันธ์กับความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพทางบวกในระดับต่� 
ำ (Cramer’s V = 0.24) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ชั้นปี
		

ระดับขั้นพื้นฐาน

ระดับการมี
ปฏิสัมพันธ์

ระดับ
วิจารณญาณ

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน

   ชั้นปีที่ 1
   ชั้นปีที่ 2
   ชั้นปีที่ 3
   ชั้นปีที่ 4
รวม

X2

Sig

ร้อยละ

32
33
15
16

20.00
20.62
9.38
10.00

15
11
19
17

9.38
6.87
11.88
10.62

0
0
2
0

0.00 17.73* 0.007
0.00     (Cramer’s V = 0.24)
1.25
0.00

96

60.00

62

38.75

2

1.25		

*p < .05
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความเครียด กับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ พบว่า
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ และระดับความเครียดมีความสัมพันธ์
ทางลบในระดับต่�ำ กับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเครียด กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ตัวแปร

		

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับความเครียด

r

Sig

-0.09
-0.14*

0.134
0.038

*p < .05
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความรอบรู้ด้านสุขภาพจำ�แนกตามชั้นปี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ในแต่ละชั้นปีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความรอบรูด้ า้ นสุขภาพโดยใช้การทดสอบค่าเฉลีย่ รายคู่ พบว่า
นักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ สูงกว่าชั้นปีที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงกว่านักเรียน
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความรอบรู้ด้านสุขภาพจำ�แนกตามชั้นปี โดยใช้สถิติ ANOVA
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig

Between Groups
Within Groups

1443.34
13194.16

3
156

481.11
84.58

5.69*

.001

รวม

14637.49

159			

*p < .05, Levene’s Statistics = 1.701

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความรอบรูท้ างด้านสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
และผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเด็นสำ�คัญที่นำ�มาอภิปรายรวม 3 ประเด็น ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า ชัน้ ปีมคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ และชัน้ ปีตา่ งกันมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่กำ�หนดไว้ว่า ชั้นปีมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ และชัน้ ปีทต่ี า่ งกันมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพแตกต่างกัน จากผล
วารสารราย 4 เดือน ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
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การวิจัยอธิบายได้ว่า เนื่องจากในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) นั้น
มีการออกแบบหลักสูตรเป็นลำ�ดับขั้นจากง่ายไปหายาก โดยในชั้นปีที่ 1 ศึกษาภาคทฤษฎีในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านการเรียน ชั้นปีที่ 2 ศึกษาภาคทฤษฎีในหมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และฝึกปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2  ชั้นปีที่ 3 ศึกษาภาคทฤษฎีในหมวดวิชาชีพเฉพาะ
กลุม่ วิชาชีพ และฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลผู้ ใหญ่ การพยาบาลผูส้ งู อายุ การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
และการพยาบาลเด็ก และชั้นปีที่ 4 ศึกษาภาคทฤษฎีในหมวดวิชาชีพเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ และฝึกปฏิบัติ
การรักษาพยาบาลขัน้ ต้น การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ และการพยาบาลอนามัยชุมชน17 นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี
ทีส่ งู ขึน้ ได้มกี ารเรียนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั มิ ากขึน้ ซึง่ จงกลวรรณ มุสกิ ทอง, วิมลรัตน์ ภูว่ ราวุฒพิ านิช,
จรินทิพย์ อุดมพันธุรัก18 กล่าวว่า การเรียนรู้จากแหล่งฝึกปฏิบัตินั้นทำ�ให้ได้รับความรู้ โดยตรง และยังได้
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ อันมีผลต่อการพัฒนาตนเองในทุกด้าน ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Paashe-Orlow, Wolf19, Kickbusch, Maag20 ที่กล่าวว่า การศึกษา และระบบการศึกษา
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน
พยาบาลศาสตร์
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำ�หนดไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรอบรู้
ด้านสุขภาพ อธิบายได้วา่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)17 นัน้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ที่เป็นคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งด้านความรู้
พื้นฐานและความรู้ทางด้านการพยาบาล คะแนนฝึกปฏิบัติการพยาบาล คะแนนความประพฤติ และ
คะแนนความเหมาะสม และถึงแม้ว่านักเรียนพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไปเป็นส่วนใหญ่ มีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพด้านความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสุขภาพในระดับดีกต็ าม
แต่กลุ่มตัวอย่างก็มีทักษะการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพอยู่ในระดับต่ำ� หมายความว่า นักเรียน
พยาบาลศาสตร์มีการปฏิบัติเพียงบางครั้งในเรื่องการเลือกแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ รู้วิธีการค้นหาและ
การใช้อุปกรณ์ ในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง และตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อยืนยันความเข้าใจ
ของตนเองและได้ขอ้ มูลทีน่ า่ เชื่อถือ รวมทัง้ มีการจัดการสุขภาพของตนเองในระดับไม่ดมี ากทีส่ ดุ โดยเฉพาะ
ขาดการวางเป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง จึงอาจทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไม่สมั พันธ์
กับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของนักเรียนพยาบาล สอดคล้องกับ Nutbeam21 ทีก่ ล่าวว่า ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
จะเน้นในเรื่องสมรรถนะและทักษะของบุคคลมากกว่าจะมีแค่ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ ผลการวิจัย
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, มนทน์ดวงพัฒน์ อุ่นพรมมี13 ที่กล่าวว่า ความรอบรู้
ด้านสุขภาพสามารถวัดได้จากผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ซึง่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนมีความสัมพันธ์ ในทางบวก
กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยอธิบายเพิ่มเติมว่านักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนมากกว่า
ย่อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่านักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการ
เรียนน้อยกว่า
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตร์
ผลการวิจัย พบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ และนักเรียน
แต่ละชั้นปีมีความเครียดในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำ�หนดไว้ จากผลการวิจัยอธิบายได้ว่า
นักเรียนพยาบาลศาสตร์มีความเครียดในระดับสูง เนื่องจากในชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาใหม่ต้องปรับตัวในการอยู่
หอพักในวิทยาลัยพยาบาล และการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ต้องเตรียมตัวขึ้นฝึกปฏิบัติ
การพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ซึ่งกำ�ลังขึ้นฝึกปฏิบัติทำ�ให้เกิดภาวะกดดันจากการขึ้นฝึกภายในหอผู้ป่วย และ
การปรับตัวเปลีย่ นแหล่งฝึกทีห่ ลากหลาย และชัน้ ปีท่ี 4 เกิดความกดดันจากการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลและ
การเตรียมตัวเพื่อสอบวัดความรู้รวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล สอดคล้องกับ Elliott22 ที่กล่าวว่า การฝึก
ปฏิบตั งิ านทางคลินกิ ของนักศึกษาพยาบาลก่อให้เกิดความเครียด เนื่องจากการทีจ่ ะต้องเผชิญกับสิง่ แวดล้อมใหม่
พยาบาลประจำ�หน่วยงาน เครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และความต้องการ
การช่วยเหลือของผู้ป่วย ซึ่งการที่นักศึกษามีระดับความเครียดเล็กน้อยถึงปานกลางจะสามารถช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ถ้ามีความเครียดมากเกินไป จะทำ�ให้ประสิทธิภาพในการ
เรียนรูล้ ดลง ถ้านักศึกษาเกิดความเครียดในระหว่างทีศ่ กึ ษาและไม่สามารถปรับตัวกับความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ได้
ก็จะทำ�ให้มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ำ�ลง หรือต้องออกจากการ
ศึกษากลางคัน และอาจนำ�ไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในที่สุด23 สอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต16 ที่กล่าวว่า
ความเครียดในระดับสูงนัน้ เป็นระดับทีบ่ คุ คลไม่สามารถปรับตัวให้ลดความเครียดลงไปในระยะเวลาอันสัน้
ถือว่าอยู่ในเขตอันตราย หากไม่ได้รับการบรรเทาจะนำ�ไปสู่ความเครียดเรื้อรัง เกิดโรคต่างๆ ในภายหลังได้
จากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ ริยาพันธ์, นิยะดา ภูอนุสาสน์8 ที่กล่าวไว้ว่าความเครียด
มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่น
เดียวกับ Yearsly24 ที่พบว่า นิสิตพยาบาลจะมีความเครียดทางอารมณ์สูง เนื่องจากต้องปรับตัวต่อ
สิ่งแวดล้อมใหม่ที่ตนไม่เคยประสบมาก่อน เช่น ระเบียบการอยู่หอพัก วิธีการศึกษา และวิธีการปฏิบัติตัว
กับผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. วิทยาลัยพยาบาลควรมีนโยบายและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อกับสุขภาพ ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนพยาบาลเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ เช่น การจัดมุมความรู้ เว็บไซต์สุขภาพ    
ป้ายนิทรรศการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเสียงตามสาย รวมทั้งมีการแนะนำ�ให้นักเรียนพยาบาล
รูจ้ กั เลือกแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ ค้นหาข้อมูลทีถ่ กู ต้องทันสมัย และให้รจู้ กั ตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง
จนได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำ�หรับนำ�ไปใช้ ในการดูแลสุขภาพ
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2. อาจารย์พยาบาลควรส่งเสริมการเรียนรู้ ในด้านสุขภาพของนักเรียนในแต่ละชัน้ ปี ให้ครอบคลุม
ทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟืน้ ฟูสภาพ ทัง้ ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนพยาบาลในแต่ละชั้นปี
3. อาจารย์พยาบาลควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดแก่นกั เรียนพยาบาล รวมถึง
การจัดรูปแบบและบรรยากาศในการจัดเรียนการสอนไม่ควรมีความตึงเครียดจนเกินไป มีการฝึกอบรม
เทคนิคพื้นฐานด้านอารมณ์ เช่น เทคนิคการคิดบวก เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น หรือฝึกทักษะ
เกี่ยวกับการจัดการความเครียด รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ให้คำ�ปรึกษาแก่นักเรียนในการจัดการความเครียด
4. ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดีมากที่สุด ดังนั้น
อาจารย์พยาบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียนพยาบาลมีทกั ษะการสื่อสารด้านสุขภาพ โดยสามารถ
สื่อสารและโน้มน้าวให้บุคคลอื่นเข้าใจและยอมรับแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี โดยอาจใช้
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการเป็นแบบอย่างในการสื่อสารด้านสุขภาพกับผู้รับบริการ
5. นักเรียนพยาบาลควรมีการวางแผนและกำ�หนดเป้าหมายในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
มีการปฏิบัติเป็นประจำ�ในการดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีตามแผนและเป้าหมายที่กำ�หนด

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน
พยาบาลทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนามาตรการช่วยเหลือนักเรียนพยาบาลที่มีความเครียดระดับสูง    
โดยประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพซ้ำ�
3. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อความรอบรู้ทางด้านสุขภาพของนักเรียนพยาบาลเพิ่มเติม
เช่น พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพ เป็นต้น

264

Volume 45 No.2 May-August 2018

วารสารแพทย์นาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

เอกสารอ้างอิง
1. McCray AT. Promoting health literacy. J Am Med Inform Assoc 2005;12(2):152-63.
2. วชิระ เพ็งจันทร์. ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ. ใน เอกสารการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรมอนามัย เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพมุ่งสู่ประเทศไทย. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2560.
3. Mancuso JM.  Health literacy: a concept/dimensional analysis. Nurs Health Sci
2008;10(3):248-55.
4. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. การประเมินและการสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ. 2558. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560]. แหล่งที่มา:
http//www.hed.go.th.
5. Manganello JA. Health literacy and adolescents: a framework and agenda for future
research. Health Educ Res 2008;23(5):840-7.
6. อรทัย ใจบุญ, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, ลักขณา เติมศิริกุลชัย, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. ความรู้
และความแตกฉานด้านสุขภาพเรื่องฉลากโภชนาการแบบ GDA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา.
ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครังที่ 17 เรื่อง “บทบาทของประชาชนกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ”; 14-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558. โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช
โอเต็ลแอนด์รีสอร์ท. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2558. หน้า 39-51.
7. Tinkajee S, Pumwiset P. Obesity behavior of bachelor’s degree students in Nonthaburi
province. 2012. [Internet]. [cited 2017 August 21]. Available from: www.rpu.ac.th. (in Thai).
8. สมบัติ ริยาพันธ์, นิยะดา ภูอนุสาสน์. ปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. 		
วารสารกองการพยาบาล 2552;36(3):32-46.
9. Coleman C, Kurtz-Rossi S, McKinney J, Pleasant A, Rootman I, Shohetet L. The Calgary
charter on health literacy: rational and core principles for development of health
literacy. 2012. [Internet]. [cited 2017 July 5]. Available from: http://www.centreforliteracy.qc.ca/
sites/default/files/CFL_Calgary_Charter_2011.pdf.    
10. วชิราภรณ์ ยมรัตน์. ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อความเครียดจากการปฏิบัติงานของพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดนครราชสีมา. [วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา].
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา; 2553.
11.  กัณฑิมา นาคมณี, จิดาภา เรืองหิรัญวนิช, ณัฐพิตฌากร พลอยพลาย, ธีภรณ์  สุฤทธิ์, พชรภรณ์
วิจารณ์ปรีชา, มณฑิตา ศรีกระจ่าง. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร:
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ; 2559.
12. จุไรรัตน์ ชูชื่น, ชนิดา คงปัญญา, ชลธิชา ฉลวยศรีเมือง, พิชิตา มหาชัย, มิ่งขวัญ แทนบุญ,
วารสารราย 4 เดือน ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

265

วารสารแพทย์นาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

ศิริวรรณ ชัยสิน และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและ
ปัญหาสุขภาพจากการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ปีการศึกษา 2554. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ; 2554.
13. สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, มนทน์ดวงพัฒน์ อุ่นพรมมี. รายงานการวิจัยเรื่อง ความรู้และประสบการณ์
เกีย่ วกับความแตกฉานด้านสุขภาพในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา. นครราชสีมา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา; 2551.
14. ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง, นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร. ความฉลาดทางสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร:
สามเจริญพาณิชย์; 2554.
15. Yamane T. Statistics: an introductory analysis. Third edition. New york: Harper and Row
      Publication; 1973.
16. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. แบบประเมินทางสุขภาพจิต. กรุงเทพมหานคร: สำ�นักงาน
กิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2545.
17. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555.
กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ; 2555.
18. Musikthong J, Puwarawuttipanit W, Udomphanthurak J. Learning experiences from
clinical practice in medical units and perceived self-development of nursing students
in a bachelor of nursing program. Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2017;27(2):181-97. (in Thai).
19. Paasche-Orlow MK, Wolf MS. The causal pathways linking health literacy to health
outcomes. Am J Health Behav 2007 Sep-Oct;31 Suppl 1:S19-26.
20. Kickbusch I, Maag D. Health literacy. In Kris H, Stella Q, editors. International
encyclopedia of public health, volume 3. San Diego: Academic Press; 2008. p. 204-11.
21. Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary
      health education and communication strategies into health 21st century. Health
Promotion International 2000;15(3):259-67.
22. Elliott M. The clinical environment: a source of stress for undergraduate nurses.
Aust J Adv Nurs 2002;20(1):34-8.
23. Watson R, Gardiner E, Hogston R, Gibson H, Stimpson A, Wrate R, et al. A longitudinal
study of stress and psychological distress in nurses and nursing students. J Clin Nurs
2009;18:270-8
24. Yearsly C. Pre-registration student midwives: fitting in. British Journal of Midwifery
1999;7(10):627-31.

266

Volume 45 No.2 May-August 2018

