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การวิจยั เรื่องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ 2) เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยในกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ปั จจัยนอกกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ให้ดขี น้ึ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคฤหัสถ์ 250 คน และสุ่มตัวอย่างด้วย
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบ สถิติท่ใี ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจยั พบว่า 1. ระดับพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษาคฤหัสถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปต่ า ดังนี้ การพัฒนาทางจิตวิญญาณ (  =3.93) ความรับผิดชอบต่ อ
สุขภาพ (  =3.91) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (  =3.86) โภชนาการ (  =3.81) การทากิจกรรมทางกาย
(  = 3.79) การจัดการความเครียด (  =3.87) พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียด ข้อทีว่ ่า กินยา
ระงับประสาท หรือยานอนหลับ นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า มีนักศึกษาบางส่วน
อาจจะทานยานอนหลับบ้างเวลาเครียด
2. นักศึกษาคฤหัสถ์มปี ั จจัยภายในแตกต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 นักศึกษาคฤหัสถ์มีปัจจัยภายนอกแตกต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ปั จจัยภายในทุกปั จจัยและปั จจัยภายนอกทุกปั จจัยมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักศึกษาคฤหัสถ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 1) ควรออกกาลังกายอย่างถูกวิธแี ละสม่ าเสมอ 2) ทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์และให้ครบ 5 หมู่ 3) พักผ่อนให้เพียงพอ 4) สร้างระเบียบวินัยในการใช้ชวี ติ อย่างมีระบบ
ทัง้ การกิน ดื่ม ตื่น นอน กิจกรรมต่างๆ 5) ปฏิบตั ธิ รรม นังสมาธิ
่
สม่าเสมอ
4. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรแต่งตัง้ กรรมการและมอบนโยบายให้นาไปสู่แผน โครงการ โดยให้ทุก
หน่วยงานร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฏิบตั ธิ รรมเพื่อสุขภาพ การบริโภคเพื่อสุขภาพ หรือ
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การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและมีการประเมินผลการดาเนินงานเป็ นช่วงๆ และควรประกาศเกียรติคุณผู้ท่ี
ดาเนินงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิและเผยแพร่
ทางสือ่ ต่างๆ
์
คาสาคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ, นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน

ABSTRACT
The objectives of this research were: 1. to study the level of lay students’ health behavior,
2. to study the differences of internal factors affecting the lay students’ health behavior, 3. to study
the differences of external factors affecting the lay students’ health behavior and 4.to suggest the
way for promoting the better students’ health behavior by the use of questionnaires. All /250 subjects
under stratified random sampling were participated in this study Then data was analyzed and
processed by computer for percentage, mean, standard deviation and one-way ANOVA.
The results were found that: 1. The overall level of lay students’ health behavior was high.
The mean of each section from high to low was spiritual development (  = 3.93), health
responsibility (  = 3.91), interpersonal relationship (  = 3.86), nutrition (  = 3.81), physical activity
practicing (  = 3.79) and stress management (  = 3.78) respectively. On stress management
section, the lay students’ opinion was moderate for the question taking sedative or sleeping pill, it
was shown that sometime facing the stress they took some sedative or sleeping pill for relieving it.
2. Under the differences of internal and external factors, the lay students’ health behavior
was different at a significance 0.05 level. It was shown that both internal and external factors
affecting the health behavior at significance 0.05 level
3. The way for promoting the health behavior 1) They should exercise properly and
consistently, 2) They should eat useful food and all 5 groups, 3) They should take rest sufficiently, 4)
They should have systematic life under the procedure such as eating, drinking, getting up, sleeping
and other activities. 5) They should practice Dharma and meditation regularly.
4. For suggestions: The government should set the committee and policy for leading to
make plan and project, every party must join to hold activities such as practicing in Dharma,
consumption and exercise for health, assessing every activities intermittently. The successful activities
should be honored and propagated publicly.
Keywords: Health behavior, Student: -Mahamakut Buddhist Universty, Isan Campus

บทนา
พระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.
2522 ความตอนหนึ่งว่า
... การรักษาความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกาย เป็ นปั จจัย
ของเศรษฐกิจ ที่ดีแ ละสัง คมที่ม ัน่ คง เพราะร่ า งกายที่แ ข็ง แรงนั น้
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โดยปรกติอานวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบู รณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพ
สมบูร ณ์ ดีพ ร้อ มทัง้ ร่ า งกายและจิต ใจแล้ว ย่ อ มมีก าลัง ท าประโยชน์
สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทัง้ ไม่เป็ นภาระ
แก่สงั คมด้วย คือเป็ นแต่ผสู้ ร้างมิใช่ผถู้ ่วงความเจริญ...1
จากพระบรมราโชวาทแสดงให้เห็นว่า สุขภาพมีความสาคัญต่ อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทัง้
ในด้านการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ สังคม และในด้านที่ไม่เป็ นภาระของสังคมเช่นเดียวกับที่ ดูแรนท์ (Durant)2
กล่าวไว้ว่า สุขภาพของประชาชนย่อมสาคัญยิง่ กว่าความมังคั
่ งของประเทศชาติ
่
มากมายนัก
ปั ญหาสุขภาพและการเจ็บป่ วยที่พบเห็บโดยทัวไปในปั
่
จจุบนั ส่วนใหญ่มสี าเหตุจากการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสม ซึง่ เป็ นพฤติกรรมด้านลบและมีผลต่อสุขภาพ ดังนี้
1. พฤติกรรมทางลบทีม่ ผี ลต่อการเกิดโรคติดต่อ เช่น พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ไี ม่ปลอดภัย
ก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. พฤติกรรมทางลบที่มผี ลต่ อการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารผิดหลัก
โภชนาการและมีสารปนเปื้ อน พฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่ พฤติกรรมการไม่ออกกาลังกาย และ
พฤติกรรม การขับขีร่ ถโดยไม่เคารพกฎจราจร เป็ นต้น
3. พฤติกรรมด้านลบทีเ่ กิดจาการเปลีย่ นแปลงสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลง
ทางด้า นเศรษฐกิจ สังคม และกระแสการพัฒ นาทางด้านอุตสาหกรรม ทาให้ประเทศไทยมีก ารนาเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ สิง่ ทีต่ ามมาคือ มีการทาลายสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดมลพิษ มลภาวะทัง้ ในดิน น้าและอากาศ
4. พฤติกรรมด้านลบทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ งจากการทางาน เช่น พฤติกรรมเสีย่ งจากการทางานภาค
เกษตรกรรม พฤติกรรมเสีย่ งจากการทางานภาคอุตสาหกรรมและพฤติกรรมเสีย่ งจากการทางานภาคบริการ
สรุปแล้วจะเห็นว่า พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีทงั ้ พฤติกรรมที่เกิดขึน้ ก่อนและหลังการเกิด
ปั ญหาสุขภาพ แต่พฤติกรรมทีส่ าคัญและจาเป็ นต้องทาความเข้าใจให้มาก คือ พฤติกรรมสุขภาพทีป่ ฏิบตั ิ
ขณะยังมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกันพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ ทีถ่ อื เป็ นพฤติกรรมทางด้านลบทีก่ ่อให้เกิดปั ญหา
สุขภาพ จาเป็ นต้องรีบดาเนินการปรับเปลีย่ นให้มคี วามเหมาะสมซึง่ เป็ นการแก้ไขปั ญหาสุขภาพทีต่ ้นเหตุ และ
เป็ นการจัดการกับปั ญหาสุขภาพแนวใหม่3
สิง่ ทีป่ รากฏขึน้ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นว่า นักศึกษา
มีการดูแลสุขภาพขอนตนเองค่อนข้างน้อย เช่น การรับประทานอาหารทีไ่ ม่ค่อยมีประโยชน์ ไม่ค่อยออกกาลัง
บางคนเครียดกับการเรียนไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ทาให้เกิดความท้อแท้อยากพักการเรียนหรือ
บางคนออกกลางคัน บางคนมาเรียนสาย จากการสอบถาม พบว่า พักผ่อนน้อยนอนดึกและตื่นสาย เป็ นต้น
1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ประมวลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ตัง้ แต่พุทธศักราช 2493-2537. (นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 2539) หน้า 266.
2

ดูแรนท์ (Durant, n.d., unpaged; อ้างถึงใน สุชาติ โสมประยูร. สุขศึกษาภาคปฏิ บตั ิ . (กรุงเทพมหานคร: การ
ศาสนา, 2542) หน้า 3.
3
ศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรการศึกษา (CARD) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. http://
www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1202231/unit01/unit1_04.htm. (17 กุมภาพันธ์ 2549).
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ซึง่ หากไม่มกี ารศึกษาหาสาเหตุและไม่แก้ไขพฤติกรรมสุขภาพดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษา
อันจะเป็ นผลพวงต่อการพัฒนาเรื่องสุขภาพในระดับสูงอีกด้วย
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั เป็ นอาจารย์ผบู้ รรยายในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาสังคมสงเคราะห์
เฉาะราย วิชามนุษย์กบั สังคม เป็ นต้น ได้เห็นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาอยู่เป็ นนิตย์ พร้อมกันนี้
ก็มสี ว่ นรับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาให้คาแนะนาในการดาเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพและให้เกิดการเรียนรูอ้ ยู่
ตลอดเวลา จึงตัดสินใจทาวิจยั เรื่องดังกล่าว ซึง่ ปั ญหาการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั มุ่งค้นหาคาตอบมี 3 ประการใหญ่ๆ คือ
ประการแรก นักศึกษาคฤหัสถ์มพี ฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับใด ประการทีส่ อง มีปัจจัยใดบ้างทีอ่ ทิ ธิพลต่อ
สุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ และประการสุดท้าย ถ้าจะส่งเสริมให้นักศึกษาคฤหัสถ์มพี ฤติกรรมสุขภาพขึน้
ควรดาเนินการอย่างไร

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยในกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยนอกกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ให้ดขี น้ึ

สมมติ ฐานการวิ จยั
1. นักศึกษาคฤหัสถ์มปี ั จจัยภายในแตกต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกัน
2. นักศึกษาคฤหัสถ์มปี ั จจัยภายนอกแตกต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกัน
3. มีอย่างน้อย 1 ปั จจัย มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ประจาปี การศึกษา 2559 ชัน้ ปี ท่ี 1-5 จานวน 666 คน4 กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั จานวน 250 โดยใช้การกาหนดขนาดตัวอย่าง ตามสูตรของ Taro Yamane ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling)
2. เครื่องมือการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบผสมผสานระหว่างแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กับแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยประยุกต์ใช้หลักการและวิธกี ารสร้างเครื่องมือของไลเคิรท์ (Likert) นาเครื่องมือ ทีส่ ร้างเสร็จแล้วเสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) นาเครื่องมือทีผ่ ่านการตรวจแก้จากผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วไปทา
การทดลองใช้ (Try-out) กับ นัก ศึก ษาคฤหัสถ์ ภาคปกติ มหาวิท ยาลัย มหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิท ยาเขต

4

(อัดสาเนา).

งานทะเบียนและวัดผล, “เอกสารรายชื่อนักศึกษา”, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, 2558.
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ร้อยเอ็ดและหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามโดยใช้
่
สตู รสัมประสิทธิแอลฟา
(Coefficient Alpha) ของครอ
์
นบาค (Cronbach) พบว่า ค่าสัมประสิทธิแอลฟา
ทุกตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.89-0.93
์
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผล
ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผล
4. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
สถิติท่ีใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล เป็ นสถิติเ ชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติเชิง อนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้แก่ F–test (One–way
ANOVA) โดยเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ รายคู่เชิงพหุ (Mutiple Comparision) ด้วยวิธกี ารของเชฟเฟ่
(Sheffe) และโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis.MRA)

ผลการวิ จยั
1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
1.1 ปั จจัยภายใน
1.1.1. นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านปั จจัยภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.94) และในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้าน นักศึกษามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปต่ า ดังนี้ ด้านพื้นฐานด้านสติปัญญา
(  = 3.98) ด้านการรับรูก้ ารทาหน้าทีข่ องร่างกาย (  = 3.95) ด้านระยะพัฒนาการของบุคคล (  = 3.93)
ด้านปั จจัยด้านอารมณ์และจิตวิญญาณ (  = 3.89)
1.2 ปั จจัยภายนอก
1.2.1 นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่ อพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านปั จจัยภายนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.76) และในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้าน นักศึกษามี
ความคิด เห็น อยู่ใ นระดับมาก ซึ่งเรียงลาดับค่า คะแนนเฉลี่ย จากสูงไปต่ า ดัง นี้ การปฏิบตั ิของครอบครัว
(  =3.90) ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (  = 3.79) พืน้ ฐานทางวัฒนธรรม (  = 3.61)
2. ความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 3.85) และในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้าน นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงลาดับค่า
คะแนนเฉลีย่ จากสูงไปต่ า ดังนี้ การพัฒนาทางจิตวิญญาณ (  = 3.93) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (  =
3.91) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (  = 3.86) โภชนาการ (  = 3.81) การทากิจกรรมทางกาย (  = 3.79)
การจัดการความเครียด (  = 3.78)
2.2 พฤติกรรมสุขภาพ ด้านการจัดการความเครียด ข้อทีว่ ่า กินยาระงับประสาท หรือยา
นอนหลับ นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.10) แสดงว่า มีนกั ศึกษาบางส่วนอาจจะทาน
ยานอนหลับบ้างเวลาเครียด ส่วนข้ออื่นๆ นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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3. การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
3.1 นักศึกษาคฤหัสถ์มปี ั จจัยภายในแตกต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปั จจัยภายในของนักศึกษาคฤหัสถ์แตกต่ างกัน พฤติกรรมสุขภาพของ
นักศึกษาคฤหัสถ์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ทุกปั จจัย
3.2 นักศึกษาคฤหัสถ์มปี ั จจัยภายนอกแตกต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปั จจัยภายนอกของนักศึกษาคฤหัสถ์แตกต่างกัน
พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ทุกปั จจัย
3.3 มีอย่างน้อย 1 ปั จจัย มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจ ัย พบว่ า ปั จ จัย ภายใน ได้แ ก่ 1) ระยะพัฒ นาการ ของบุ ค คล 2) พื้น ฐานด้า น
สติปัญญา 3) การรับรูก้ ารทาหน้าทีข่ องร่างกาย และ4) ปั จจัยด้านอารมณ์และจิตวิญญาณ และปั จจัยภายนอก
ได้แก่ 1) การปฏิบตั ขิ องครอบครัว 2) ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและ 3) พืน้ ฐานทางวัฒนธรรม ทุก
ปั จจัยมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีข้อเสนอแนะ คือ ควรออกกาลังกายอย่างถูกวิธีและ
สม่าเสมอ จึงเป็ นการสมควรทีร่ ฐั บาลและหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องควรกาหนดเป็ นนโยบาย โดยให้แต่ละตาบล/
อาเภอ/จังหวัด มีสถานที่อ อกก าลังกายประจ าต าบล/อ าเภอ/จัง หวั ด ของตนๆ โดยมอบหมายให้เ ป็ น รูป
คณะกรรมการในการดาเนินงาน
1.2 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีขอ้ เสนอแนะ คือ ทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และให้ครบ 5
หมู่ รัฐบาลจึงควรกาหนดเป็ นนโยบายให้แต่ละตาบล/อาเภอ/จังหวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชนได้จดั
กิจกรรมส่งเสริมเรื่องการบริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และสร้างระเบียบวินยั ในการใช้ชวี ติ อย่างมีระบบ ทัง้ การ
กิน ดื่ม ตื่น นอน ให้มากขึน้
1.3 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีขอ้ เสนอแนะ คือ ปฏิบตั ธิ รรม นังสมาธิ
่
สม่าเสมอ จึงเป็ น
การสมควรทีร่ ฐั บาลและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรกาหนดเป็ นนโยบาย โดยให้แต่ล ะตาบล/อาเภอ/จังหวัด มี
สถานที่ปฏิบตั ิธรรมประจาตาบล/อาเภอ/จังหวัดของตนๆ โดยมอบหมายให้เป็ นรูปคณะกรรมการในการ
ดาเนินงาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
2.1 รัฐบาลจึงควรแต่งตัง้ กรรมการและมอบนโยบายให้นาไปสู่แผน โครงการ โดยให้ทุก
หน่วยงานร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่ างๆ เช่น การปฏิบตั ธิ รรมเพื่อสุขภาพ การบริโภคเพื่อสุขภาพ หรือ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและมีการประเมินผลการดาเนินงานเป็ นช่วงๆ และควรประกาศเกียรติคุณผู้ท่ี
ดาเนินงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิและเผยแพร่
ทางสือ่ ต่างๆ
์
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
3.1 ควรมีการทาวิจยั ในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพทีม่ ผี ลกระทบต่อปั ญหาสังคม เศรษฐกิจ สุด
แท้แต่โอกาสจะอานวย เพื่อจะได้เกิดองค์ความรูใ้ หม่และนาไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์
แก่ประเทศชาติต่อไป
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