1

การรับรู้ประโยชน์ รับรู้อุปสรรค รับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองและพฤติกรรม
การตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
(Perceived Benefit, Perceived Barrier, Perceived Self-efficacy and Breast Self Examination Behavior
in Nursing Students , The Thai Red Cross College of Nursing )
บทคัดย่ อ
เอมอร ชินพัฒนะพงศา *
Em-orn Chinpatanapongsa
กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ **
Kanogwan Suwanpatikorn
ปั จจุบนั มะเร็ งเต้ านมพบมากเป็ นอันดับแรกของมะเร็ งในสตรี ไทย มะเร็ งเต้ านมเป็ นโรคที่สามารถรักษาให้ หายขาด
ได้ หากตรวจพบตังแต่
้ ระยะเริ่ มแรกโดยการตรวจเต้ านมตนเอง วิจัยเชิงพรรณนาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้
ประโยชน์ รับรู้อปุ สรรค รับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาและพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประชากรที่ศกึ ษาคือนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 2-4 ปี การศึกษา 2552
จ านวน 475 คน ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารศึ ก ษาวิ จัย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ฯ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่
แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นตามแบบจาลองการส่งเสริ มสุขภาพของเพนเดอร์ ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ข้ อมูลทัว่ ไป แบบ
ประเมินการรับรู้ ประโยชน์ รับรู้ อปุ สรรค รับรู้ ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเอง และแบบประเมินพฤติกรรมการตรวจ
เต้ านมตนเองของนักศึกษาโดยมีค่าสัม ประสิทธ์ แอลฟาครอนบาคของแบบประเมิ น เท่ากับ 0.71, 0.85, 0.81 และ0.77
ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีการรับรู้ ประโยชน์ในระดับสูง (X = 4.54, SD = 0.33) รับรู้ อุปสรรคในระดับต่า
(X = 2.14 , SD = 0.58) รับรู้ ความสามารถในระดับปานกลาง (X = 3.57, SD = 0.51) และมีพฤติกรรมการตรวจเต้ า
นมตนเองในระดับปานกลาง (X = 2.45, SD = 0.52) การรับรู้ ประโยชน์มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมการตรวจ
เต้ านมตนเอง (r = 0.27, p <.01) การรับรู้อปุ สรรคมีความสัมพันธ์ เชิงลบกับพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง (r = - 0.48,
p < .01) และการรับรู้ ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง (r = 0.54, p
<.01)
จากผลการวิจยั สนับสนุนว่าควรมีการส่งเสริ มเพิ่มการรับรู้ ประโยชน์ และการรับรู้ความสามารถ รวมทังลดการรั
้
บรู้
อุปสรรคในการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาเพื่อให้ นกั ศึกษาพยาบาลทุกคนมีพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ในการดูแลตนเองของนักศึกษา เป็ นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และการกระทาที่สาเร็ จในเรื่ องนี จ้ ะนาไปสูก่ าร
ปรับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพในเรื่ องอื่นๆ ด้ วย ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไปควรศึกษาแนวทางการพัฒ นา
ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเอง ตลอดจนการส่งเสริ มสุขภาพด้ านอื่นๆ ของนักศึกษา เช่น พฤติกรรมการออกกาลัง
กาย เป็ นต้ น
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Abstract
Nowadays breast cancer is the first leading cause of cancer in Thai women. It can be cured if it is
detected at an early stage by breast self examination. This descriptive research was aimed to study perceived
benefit, perceived barrier, perceived self-efficacy in breast self examination and breast self examination
behavior in nursing students, The Thai Red Cross College of Nursing. The population was the 2nd to 4th year of
nursing students, totally 475 persons. The research was approved by the Research Ethics Committee, The Thai
Red Cross College of Nursing. The research tools were designed and developed by researchers following
Pender ’s Health Promoting Behavior model which consisted of 3 parts as follow : demographic data ; perceived
benefit, perceived barrier, perceived self efficacy and breast self examination behavior in nursing students. The
Alpha Cronbach of the questionnaires were 0.71, 0.85, 0.81, 0.77 for perceived benefits, perceived barriers,
perceived self efficacy, and breast self examination behavior parts respectively. The data were analyzed by
using descriptive statistic, reference statistic and Pearson correlation coefficient.
The findings were summarized as follow: the perceived benefits was in high level ( X = 4.54, SD =
0.33); perceived barriers was in low level (X = 2.14, SD = 0.58); perceived self efficacy was in moderate level
(X = 3.57, SD = 0.51) and breast self examination behavior was in moderate level (X = 2.45, SD = 0.52).
Perceived benefits was positive significantly related to breast self examination behavior (r = 0.27, p < .01) .
Perceived barriers was negative significantly related to breast self examination behavior (r = -0.48 p<0.01).And
perceived self efficacy was also positive significantly related to breast self examination (r = 0.54, p<.01).
Based on the result of this research, to increase perceived benefits and perceived self efficacy
including reducing perceived barriers should be lead to success in breast self examination behavior in all
nursing students. In addition, It should be benefit for health caring and be a good model of health and leading to
other health behaviors.
For the further research, the study should be developed the way to increase perceived self efficacy in
breast self examination. As well as other aspects of health behaviors such as exercise, etc.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
มะเร็ งเป็ นสาเหตุการตายที่สาคัญของสตรี ไทย ปั จจุบนั มะเร็ งเต้ านมพบมากเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือมะเร็ ง
ปากมดลูกและมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น ในปี พ.ศ. 2552 – 2553 สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านมรายใหม่ร้อยละ
37และร้ อยละ 47.8 ตามลาดับ(หน่วยงานทะเบียนมะเร็ง สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ, 2554) ในเพศหญิงมีอบุ ตั กิ ารณ์เท่ากับ
20.5 ต่อประชากรแสนคนและพบมากที่สดุ ในกรุงเทพมหานคร(Khuhaprema,Srivatanakul,Wiangnon,Sumitsawan,2006)
ถึงแม้ มะเร็งเต้ านมจะเป็ นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้ แต่การค้ นพบโรคในระยะเริ่ มแรกจะช่วยป้องกันการเจ็บป่ วยที่รุนแรง
และสามารถรักษาโรคให้ หายขาดได้ ร้ อยละ 60ของโรคมะเร็ งเต้ านมพบจากการตรวจเต้ านมตนเอง (Benedict, Williams,
Hoomani, 1996) สมาคมมะเร็ งอเมริ กนั ได้ เสนอแนะให้ สตรี ตรวจเต้ านมตนเองร่วมกับการตรวจโดยเจ้ าหน้ าที่ทางด้ าน
สาธารณสุขและการตรวจหามะเร็ งเต้ านมโดยวิธีแมมโมแกรม และเสนอแนะให้ สตรี ตงแต่
ั ้ อายุ 20 ปี ขึ ้นไปตรวจเต้ านมตนเอง
เป็ นประจาเดือนละครัง้ (American Cancer Society,2005) การตรวจเต้ านมตนเองเป็ นประจาสามารถตรวจพบความ
ผิดปกติได้ งา่ ย และพบความเปลีย่ นแปลงเกิดขึ ้นกับเต้ านมตนเองได้ ทนั ที (Reeder, Martin, Koniak-Griffin, 1997 ;
Wheeler, 2002) จากการสารวจอนามัยการเจริ ญพันธุ์ของประชาชนไทย พ.ศ.2549 และ พ.ศ. 2552 พบว่าสตรี ไทยมีการ
ตรวจเต้ านมตนเองร้ อยละ 24.6 และ 23.6 ตามลาดับ โดยในปี พ.ศ.2547 พบว่ากลุม่ อายุ 15 - 29 ปี ตรวจเต้ านมตนเองน้ อย
ที่สดุ (สุวิทย์ วิบลุ ผลประเสริ ฐ, 2550) นอกจากนี ้ยังพบว่าสตรี วยั รุ่นร้ อยละ 53.1 ไม่ตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง (ประกายทิพย์
จันทร์ ภิรมย์, 2541) จากการศึกษาในนักศึกษาพยาบาลทังต่
้ างประเทศและในประเทศพบว่านักศึกษาพยาบาลต่างประเทศ
ตรวจเต้ านมตนเองอย่างสมา่ เสมอเดือนละ1 ครัง้ ร้ อยละ 29.4 (Soodabeh, Bashirian, 2006) หรื อประมาณ 1ใน 3
(Budden,1999) สาหรับประเทศไทยนักศึกษาพยาบาลตรวจเต้ านมด้ วยตนเองตามปกติเดือนละ 1 ครัง้ ร้ อยละ 21.0 (สิริ
รัตน์ ฉัตรชัยสุชา, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, 2544)
ตามแนวคิด โมเดลการส่งเสริ มสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender et al., 2006) การที่บุคคลจะปฏิบัติกิจกรรมเพื่ อ
สร้ างเสริ มสุขภาพอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นแบบแผนดาเนินชี วิตและนิสยั สุขภาพนัน้ มโนทัศน์ หลักที่มี อิทธิ พลต่อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือปั จจัยด้ านความคิดและอารมณ์ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ ซึ่งประกอบด้ วย
การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิพฤติกรรม การรับรู้อปุ สรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรม ความรู้สกึ ที่มีต่อพฤติกรรม และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและอิทธิพลจากสถานการณ์ (Pender et al.,
2008) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้ านมตนเองเพิ่มขึน้ ก็จะส่งผลต่อการตรวจเต้ านม
มากขึ ้น (Umeh, Rogan-Gibson,2001) โดยพบว่าร้ อยละ 76 ของสตรี ตรวจเต้ านมจากการรับรู้ถึงประโยชน์การตรวจเต้ านม
ตนเอง (Petro-Nustas, 2001) การตรวจเต้ านมด้ วยตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ประโยชน์ (คนึงนิจ พงศ์ถาวร
กมล, อาภรณ์ คาก้ อน, สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, 2009) สาหรับการรับรู้ อุปสรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรมเป็ นการรับรู้ ที่จะขจัด
หรื อขัดขวางพฤติกรรมที่ต้องการให้ เกิด หากมีการรับรู้ อปุ สรรคในระดับสูงก็จะไม่เกิดพฤติกรรมที่ต้องการนันๆ
้ และการรับรู้
อุป สรรคเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติ กรรมการตรวจเต้ านมตนเองในสตรี (ปิ ยะนุช จิ ตตนูน ท์ สุมาลี วังธนากร
และวรรณี จันทร์ สว่าง,2552) นอกจากนี ้การรับรู้ ของอุปสรรคการตรวจเต้ านมมีความสัมพันธ์ ทางลบกับการตรวจเต้ านม
ตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002 ( Wyper ,1990) การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็ นการรับรู้ ในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ มีอิทธิ พลโดยตรงต่อการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพและมีอิทธิ พลโดยอ้ อมต่อพฤติกรรม
ส่งเสริ ม สุขภาพ โดยผ่านการรั บ รู้ อุป สรรคในการปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมส่ง เสริ ม สุข ภาพและความมุ่งมั่น ต่อ แผนการปฏิ บัติ
พฤติกรรมที่วางไว้ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการตรวจเต้ านมตนเองที่สงู จะส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมสูง
เช่นกัน (Sally A.Savage and Valerie A.Clarke,1996)
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2547) นักศึกษาชันปี
้ ที่1 ได้ เรี ยนเรื่ องการตรวจเต้ า
นมทังภาคทฤษฎี
้
และทดลองปฏิบตั ิ การได้ รับความรู้ เกี่ยวกับความสาคัญและวิธีการตรวจเต้ านมตนเอง น่าจะส่งผลต่อการ
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รับรู้ ประโยชน์การตรวจเต้ านมตนเอง และการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านม ทาให้ ข้ามการรับรู้ ปัญหาอุปสรรคไปได้
ส่งผลให้ นกั ศึกษามีพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่าการรับรู้ประโยชน์การ
ตรวจเต้ านมตนเอง การรับ รู้ อุป สรรคการตรวจเต้ านมตนเองและการรั บ รู้ ความสามารถตนเองในการตรวจเต้ านมของ
นักศึกษาเป็ นอย่างไร มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการนา
ผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพื่อศึกษา
1. การรั บ รู้ ประโยชน์ การรับ รู้ อุป สรรค การรั บ รู้ ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองของนัก ศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2. พฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ประโยชน์ การรับรู้ อุปสรรค การรับรู้ ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเอง และ
พฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สมมติฐานการวิจัย
1. คะแนนการรับรู้ ประโยชน์ รับรู้ อุปสรรค รับรู้ ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองและคะแนนพฤติกรรมการ
ตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 2-4 มีความแตกต่างกัน
2. คะแนนการรับรู้ประโยชน์ และคะแนนการรับรู้ ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คะแนนพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล
3. คะแนนการรับรู้อปุ สรรคมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคะแนนพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ โมเดลการส่งเสริ มสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender et al, 2006) เป็ นกรอบแนวคิด
การวิจยั โดยเน้ นปั จจัยด้ านความรู้ และความรู้สกึ นึกคิดที่เฉพาะเจาะจงต่อพฤติกรรมประกอบด้ วยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตรวจเต้ านม นับเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญในหลายๆ ปั จจัยย่อยที่นา่ จะ
มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิพฤติกรรมการส่งเสริ มสุขภาพ โดยอธิบายว่า การที่นกั ศึกษาพยาบาลรับรู้ และเชื่อว่าการตรวจเต้ านม
ตนเองอย่างสม่าเสมอมีประโยชน์ ทาให้ ตรวจพบมะเร็ งเต้ านมตังแต่
้ ระยะเริ่ มแรก และสามารถรักษาให้ หายขาด ได้ ก็จะมี
พฤติกรรมตรวจเต้ านมตนเอง ในขณะเดียวกันนักศึกษาพยาบาลอาจจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมตรวจเต้ านมตนเอง เมื่อรับรู้
เกี่ยวกับอุปสรรคหรื อความไม่สะดวกของพฤติกรรมตรวจเต้ านมตนเอง เช่น ความขี ้เกียจ ความไม่ร้ ู ไม่พึงพอใจ ไม่มีเวลา
ส่วนตัวเพื่อตรวจเต้ านมตนเอง เสียเวลาต่อการตรวจเต้ านมตนเอง และเมื่อมีการรับรู้อปุ สรรคในการกระทาพฤติกรรมตรวจ
เต้ านมตนเองสูง จะพบว่าการกระทาพฤติกรรมตรวจเต้ านมตนเองมักไม่เกิดขึ ้น ส่วนการรับรู้ ความสามารถของตนเองเป็ น
การรั บ รู้ ความเชื่ อ มั่น เกี่ ย วกับ ความสามารถของตนเองในการบริ ห ารจัด การและกระท าพฤติ ก รรม ตรวจเต้ านมตนเอง
ภายใต้ อุปสรรคหรื อสภาวะต่าง ๆ เมื่อนักศึกษาเชื่อว่าตนเองสามารถตรวจเต้ านมตนเองภายใต้ อปุ สรรคหรื อสถานการณ์
ต่างๆได้ และรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการปฏิบตั ิพฤติกรรมในระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมตรวจเต้ านมตนเองลดลง ในการวิจยั ครัง้ นี ้จึงใช้ แบบจาลองส่งเสริ มสุขภาพของเพนเดอร์ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
เครื่ องมือ
การรับรู้ประโยชน์ในการตรวจเต้ านมตนเอง
+
พฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง
การรับรู้อปุ สรรคในการตรวจเต้ านมตนเอง
ของนักศึกษาพยาบาล
การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านม
+
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วิธีการดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการรับรู้ ประโยชน์
การรับรู้ อุปสรรค การรับรู้ ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล และพฤติกรรมการตรวจเต้ านม
ตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ประชากรคือ นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ที่ 2 - 4 เพศหญิ ง ปี การศึกษา 2552 จานวน 475 คน ซึ่งได้ ผ่านการเรี ยนทาง
ทฤษฎีและทดลองปฏิบตั ิการตรวจเต้ านม ในวิชากระบวนการพยาบาล ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชันปี
้ ที่ 1 แล้ ว
เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นตามแบบจาลองส่งเสริ มสุขภาพของเพนเดอร์ ได้ ผา่ นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็ นอาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและ
การตรวจเต้ านมจานวน 4 คน ภายหลังการปรับแก้ นาไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) กับนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 4 ปี
การศึกษา 2551 จานวน 30 คน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach ’alpha Coefficient) ของแบบประเมิน
การรับรู้ ประโยชน์ การรับรู้ อปุ สรรค การรับรู้ ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเอง และแบบประเมินพฤติกรรมการตรวจ
เต้ านมตนเองของนักศึกษาเท่ากับ 0.71, 0.85, 0.81 และ0.77 ตามลาดับ
แบบสอบถามประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป ได้ แก่ ชันปี
้ ที่ศกึ ษา ประสบการณ์และความถี่ของการตรวจเต้ านมตนเอง
ส่วนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับการรับรู้ แบ่งเป็ น 3 คือ
- แบบประเมินการรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้ านมตนเองจานวน 10 ข้ อ
- แบบประเมินการรับรู้อปุ สรรคของการตรวจเต้ านมตนเองจานวน 13 ข้ อ
- แบบประเมินการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองจานวน 13 ข้ อ
ทังหมดเป็
้
นมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ คือเห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วยและไม่
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง คานวณหาช่วงค่าคะแนนตามสูตรการหาค่าพิสยั แปลผลโดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับสูง (ค่า
คะแนน 3.67 – 5.00) ระดับปานกลาง (ค่าคะแนน 2.34 – 3.66) และระดับต่า (ค่าคะแนน 1.00 – 2.33)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติ กรรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล จานวน 19 ข้ อ เป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า มี 4 ระดับ คือ ปฏิบตั ิทกุ ครัง้ ปฏิบตั ิเกือบทุกครัง้ ปฏิบตั ินานๆครัง้ และไม่เคยปฏิบตั ิเลย คานวณหาช่วงค่า
คะแนนตามสูตรการหาค่าพิสยั แปลผลโดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ พฤติกรรมระดับดี (ค่าคะแนน 3.01 – 4.00) ระดับปาน
กลาง (ค่าคะแนน 2.01 – 3.00) และระดับต่า (ค่าคะแนน1.00 – 2.00)
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้คณะผู้วิจยั ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยภายหลังจากที่ได้ รับหนังสือรับรองจริ ยธรรมการ
วิจยั แล้ ว ผู้วิจยั ขออนุญาตต่อผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และเข้ าพบนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2-4 จานวนทังสิ
้ ้น
475 คน ตังแต่
้ ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 ชี ้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั สิทธิการเข้ าร่วมหรื อปฏิเสธการเข้ าร่วมวิจยั โดย
ไม่มีผลกระทบใดๆ และให้ เวลาทาแบบสอบถาม ขอรับแบบสอบถามคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้ วนของข้ อมูล
ได้ รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จานวน 453 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 95.37
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้ อมูลทัว่ ไป อายุ ประสบการณ์ และความถี่ของการตรวจเต้ านมตนเอง การรับรู้ ประโยชน์ การรับรู้ อุปสรรค
การรับรู้ ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเอง และพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง วิเคราะห์ด้ วยสถิติพรรณนา ได้ แก่
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรับรู้ ประโยชน์ การรับรู้ อปุ สรรค การรับรู้ ความสามารถในการตรวจเต้ านม
ตนเอง และพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ที่ 2 - 4 วิเคราะห์ด้วยสถิติอ้างอิง ได้ แก่ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว (One - Way Analysis of Variance - ANOVA) และเปรี ย บเที ย บเป็ นรายคู่ ด้ วยวิ ธี LSD (Least
Significant Difference)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ประโยชน์ การรับรู้อปุ สรรค การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเอง และ
พฤติก รรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิเคราะห์ ด้วยสถิ ติ Pearson’s product moment correlation
coefficient
ผลการวิจัย
นัก ศึกษาจานวน 453 คน เป็ นนักศึก ษาพยาบาลชัน้ ปี ที่ 2, 3 และ 4 จ านวน 170, 152 และ 131 คน
ตามลาดับ มีอายุระหว่าง 19-24 ปี (X = 21.33, SD = 1.10) นักศึกษาตรวจเต้ านมตนเองเดือนละครัง้ ร้ อยละ 26.75
และร้ อยละ 14.63 ไม่เคยตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง สาเหตุเกิดจากคิดว่าไม่เป็ นกลุม่ เสี่ยง อายุยงั น้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 51.02
รองลงมาคือไม่มนั่ ใจว่าจะตรวจได้ ถกู ต้ องหรื อไม่ คิดเป็ นร้ อยละ 26.53 การรับรู้ประโยชน์ ของการตรวจเต้ านมตนเองของ
นักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับสูง (X = 4.54, SD = 0.33) โดยนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 ,3 และ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ,
4.59 และ 4.69 คะแนนตามลาดับ การรับรู้ อปุ สรรคในการตรวจเต้ านมตนเองอยู่ในระดับต่า (X = 2.14, SD = 0.58)
โดยนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 , 3 และ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.34 , 2.08 และ 1.97 คะแนนตามลาดับ การรับรู้ ความ
สามารถของตนเองในการตรวจเต้ านมตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง (X = 3.57, SD = 0.51) โดยนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 , 3 และ
4 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.34, 3.57 และ 3.88 คะแนนตามลาดับ และพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาอยู่
ในระดับปานกลาง (X = 2.45, SD = 0.52) โดยนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 , 3 และ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.10, 2.61 และ
2.72 คะแนน ตามลาดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อปุ สรรค การรับรู้ความสามารถและ
หัวข้ อ

พฤติกรรมการตรวจเต้ านมของนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 2- 4
ปี ที่2
ปี ที่ 3
S.D
S.D
X
X

การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อปุ สรรค
การรับรู้ความสามารถ
พฤติกรรมการตรวจเต้ านม

4.40
สูง
2.34
ปานกลาง
3.34
ปานกลาง
2.10
ปานกลาง

0.33

4.59
สูง
0.57
2.08
ต่า
0.49
3.57
ปานกลาง
0.46
2.61
ปานกลาง

0.32
0.58
0.45
0.43

ปี ที่ 4
X
4.69
สูง
1.97
ต่า
3.88
สูง
2.72
ปานกลาง

รวม
S.D
0.26
0.54
0.45
0.45

X
4.54
สูง
2.14
ต่า
3.57
ปานกลาง
2.45
ปานกลาง

S.D
0.33
0.58
0.51
0.52

เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้ วย One-Way ANOVA พบว่าการรับรู้ ประโยชน์การตรวจเต้ านมตนเอง การรับรู้
อุปสรรคในการตรวจเต้ านมตนเอง การรับรู้ความสามารถตนเองในการตรวจเต้ านมตนเอง และพฤติกรรมการตรวจเต้ านม
ตนเองของนักศึกษาชันปี
้ 2 - 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนน การรับรู้ และพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 - 4 โดยใช้ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance ANOVA)
แหล่ งความ
df
SS
MS
F
Sig.
หัวข้ อ
แปรปรวน
การรับรู้ ประโยชน์ การตรวจ
เต้ านมตนเอง

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

6.53
41.65
48.18

2
450
452

3.26
9.25

35.30

.000**

การรับรู้อปุ สรรคในการตรวจ
เต้ านมตนเอง

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

11.30
141.96
153.27

2
450
452

5.65
0.31

17.92

.000**

ก า รรั บ รู้ ค ว า ม ส า ม า รถ
ตนเองในการตรวจเต้ านม
ตนเอง

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

21.43
96.90
118.33

2
450
452

10.71
0.21

49.77

.000**

พฤติ กรรมการตรวจเต้ านม
ตนเอง

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

33.88
90.14
124.02

2
450
452

16.94
0.200

84.58

.000**

หมายเหตุ

** p < .01

เมื่อพิจารณาความแตกต่างของนักศึกษาตามชันปี
้ เป็ นรายคู่ พบดังนี ้
- การรับรู้ ประโยชน์การตรวจเต้ านมตนเอง นักศึกษาชันปี
้ 4 มีคะแนนการรับรู้ ประโยชน์การตรวจเต้ านมตนเองสูง
กว่าชัน้ ปี 3 และชัน้ ปี 2 และนักศึกษาชัน้ ปี 3 มีคะแนนการรับรู้ ประโยชน์การตรวจเต้ านมตนเองสูงกว่าชันปี
้ 2 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
- การรับรู้อปุ สรรคในการตรวจเต้ านมตนเอง นักศึกษาชันปี
้ 2 มีคะแนนการรับรู้อปุ สรรคในการตรวจเต้ านมตนเอง
สูงกว่าชันปี
้ 4 และชันปี
้ ที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาชันปี
้ 3 มีคะแนนการรับรู้ อปุ สรรคในการ
ตรวจเต้ านมตนเองสูงกว่าชันปี
้ 4 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- การรับรู้ ความสามารถตนเองในการตรวจเต้ านมตนเอง นักศึกษาชั น้ ปี 4 มีคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการตรวจเต้ านมตนเองสูงกว่าชันปี
้ 3 และชันปี
้ 2 และนักศึกษาชันปี
้ 3 มีคะแนนการรับรู้ ความสามารถตนเองในการ
ตรวจเต้ านมตนเองสูงกว่าชันปี
้ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
- พฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง นักศึกษาชันปี
้ 4 มีคะแนนพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองสูงกว่าชันปี
้ 3 และ
ชันปี
้ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลาดับ และนักศึกษาชันปี
้ 3 มีคะแนนพฤติกรรมการตรวจเต้ า
นมตนเองสูงกว่าชันปี
้ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบคะแนนการรับรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาเป็ นรายคู่ ในชันปี
้ 2- 4 ด้ วย
วิธี LSD (Least Significant Difference)
ชัน้ ปี ที่
Mean difference
Sig.
การรับรู้ประโยชน์การตรวจเต้ านมตนเอง
2
3
-0.18
.000 **
4
-0.28
.000 **
3
2
0.18
.000 **
4
-0.09
.007 **
การรับรู้อปุ สรรคในการตรวจเต้ านมตนเอง
2
3
0.26
.000 **
4
0.37
.000 **
3
2
- 0.26
.000 **
4
0.11
.086
การรับรู้ ความสามารถตนเองในการตรวจ
2
3
-0.22
.000 **
เต้ านมตนเอง
4
-0.53
.000 **
3
พฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง

2
3

* p < .05

2

0.22

.000 **

4

-0.30

.000 **

3
4
2
4

-0.50
-0.61
0.50
-0.11

.000 **
.000 **
.000 **
.037 *

** p < .01

ด้ านความสัมพันธ์ พบว่าการรับรู้ประโยชน์การตรวจเต้ านมตนเองมีความสัมพันธ์ เชิงลบกับการรับรู้ อุปสรรคการ
ตรวจเต้ านมตนเอง ( r = - 0.38, p < .01) แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเอง ( r
= 0.42, p <.01) และมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง (r = 0.27, p < .01) การรับรู้ อปุ สรรค
การตรวจเต้ านมตนเองมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเอง (r = -0.65 , p < .01) และมี
ความสัมพันธ์ เชิงลบกับพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง (r = - 0.48, p <.01) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การ
รับรู้ ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองมีค วามสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.54 , p<.01) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ อปุ สรรค การรับรู้ ความสามารถในการตรวจการ
ตรวจเต้ านมตนเอง และการตรวจเต้ านมตนเอง ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 – 4 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
การรับรู้
การรับรู้
การรับรู้ความ
พฤติกรรมการ
ประโยชน์การ อุปสรรคการ สามารถในการ ตรวจเต้ านม
ตรวจเต้ านม
ตรวจเต้ านม ตรวจเต้ านม
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
การรั บ รู้ ประโยชน์ ก ารตรวจเต้ านม 1.00
ตนเอง
การรั บ รู้ อุ ป สรรคการตรวจเต้ านม - 0.38 **
1.00
ตนเอง
การรั บ รู้ ความสามารถตนเองในการ 0.42 **
- 0.65**
1.00
ตรวจเต้ านมตนเอง
พฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง
0.27 **
- 0.48 **
0.54 **
1.00
** p< .01 one tailed
การอภิปรายผล
งานวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาการรับรู้ประโยชน์ รับรู้อปุ สรรค รับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองและพฤติกรรมการ
ตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาตรวจเต้ านมตนเอง
เดื อ นละครั ง้ คิ ด เป็ นร้ อยละ 26.75 ซึ่ง สูงกว่า การศึก ษาของ สิริรัต น์ ฉัต รชัย สุชาและคนึงนิ จ พงศ์ ถ าวรกมล (2544) ที่
นักศึกษาพยาบาลตรวจเต้ านมด้ วยตนเองเดือนละครัง้ ร้ อยละ 21.0 และวัสพร วงศ์วฒ
ั นอนันต์ (2542) ที่พบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรวจเต้ านมตนเองร้ อยละ 25.97 ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการสอดแทรกเนื ้อหาเรื่ องการตรวจเต้ านมและ
ฝึ กทดลองปฏิบตั ิการตรวจเต้ านมเข้ าไปในหลักสูตร แต่ต่ากว่าการศึกษาของ Budden L.(1999) ที่พบว่านักศึกษาพยาบาล
ชันปี
้ ที่ 1 ควีนแลนด์ ออสเตรเลียตรวจเต้ านมด้ วยตนเองอย่างสม่าเสมอเดือนละครัง้ ร้ อยละ 33.33 ซึ่งอาจเป็ นเพราะต่าง
บริ บทและต่างวัฒนธรรม สาหรับเหตุผลของการไม่ตรวจเต้ านมตนเอง สาเหตุเกิดจากคิดว่าไม่เป็ นกลุม่ เสี่ยง/อายุยงั น้ อย
มากที่สดุ คิดเป็ น ร้ อยละ 51.02 ซึง่ สอดคล้ องกับเมรี รัตน์ สุภาพและคณะ (2550) ที่ศึกษาในหญิ งอายุตงแต่
ั ้ 30 ปี ขึ ้นไปใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าสาเหตุเกิดจากคิดว่าตนเองจะไม่เป็ นโรคร้ อยละ 53.5
การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษา ผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการตรวจ
เต้ านมตนเองของนัก ศึก ษาอยู่ในระดับ สูง โดยเฉพาะพบว่านักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 มี ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่ สุดคื อ 4.69 ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชาและคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล (2544), Budden(1999), วัสพร วงศ์วฒ
ั นอนันต์
(2542) ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะว่า มี การสอดแทรกเนือ้ หาเรื่ องการตรวจเต้ านมและฝึ กทดลองปฏิบัติการตรวจเต้ านมอยู่ใน
หลักสูตร ตลอดจนภายหลังการเรี ยนภาคทฤษฎีมีการฝึ กภาคปฏิบตั ิทงในคลิ
ั้
นิ กและชุมชนซึ่งต้ องนาความรู้ มาใช้ และให้
คาแนะนาอย่างต่อเนื่อง
การรับรู้อปุ สรรคในการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษา ผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการรับรู้อปุ สรรคในการตรวจเต้ า
นมตนเองของนักศึกษาอยู่ในระดับต่า โดยเฉพาะพบว่านักศึกษาชันปี
้ ที่4 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ 1.97 ซึง่ สอดคล้ อง
กับการศึกษาของ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชาและคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล (2544) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่านักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์
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ของการตรวจเต้ านมตนเองอยู่ในระดับสูง การรับรู้ประโยชน์เป็ นแรงจูงใจต่อการปฏิบตั ิพฤติกรรมการตรวจเต้ านมทังทางตรง
้
และทางอ้ อม ทาให้ อปุ สรรคต่างๆลดไปและไม่เป็ นปั ญหาต่อการปฏิบตั ิพฤติกรรมการตรวจเต้ านม
การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษา ผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า การรับรู้ความสามารถใน
การตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับหทัยชนก บัวเจริ ญ และวนิดา ดุรงคฤทธิ ชัย
(2550) ที่ศกึ ษาในนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพบว่าความสามารถในการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองอยู่
ในระดับปานกลาง และวัสพร วงศ์วฒ
ั นอนันต์ (2542) ที่ศกึ ษาในนักศึกษาหญิงชันปี
้ ที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ามี
การความเชื่ อมั่นในความสามารถในการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะผลมาจาก
ภายหลังการเรี ยนภาคทฤษฎีมีการฝึ กภาคปฏิบัติทงั ้ ในคลินิกและชุมชนซึ่งต้ องนาความรู้ มาใช้ อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ มากที่สดุ คือระดับสูง และนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 และ 3 อยูใ่ นระดับปานกลาง ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ที่4 มีประสบการณ์ มากกว่าปี อื่นๆ ได้ รับประสบการณ์ จากการฝึ กภาคปฏิบตั ิที่นกั ศึกษาต้ องสอน
ประชาชนตรวจเต้ านมทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิทาให้ เกิดความมัน่ ใจมากกว่าปี อื่นๆ
สาหรับพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษา ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า นักศึกษาทุกชัน้ ปี ตรวจเต้ านม
ตนเองอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการรับรู้ ประโยชน์การตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาที่อยู่ในระดับสูง การรับรู้
อุปสรรคในการตรวจเต้ านมตนเองที่อยู่ในระดับต่า และการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง พฤติ ก รรมการตรวจเต้ านมตนเองของนัก ศึก ษาน่า จะอยู่ในระดับ ดี จากการเปรี ย บเที ย บรายชัน้ ปี
สนับสนุนว่านักศึกษาที่มีการรับรู้ประโยชน์การตรวจเต้ านมตนเองสูงกว่า การรับรู้ อปุ สรรคการตรวจเต้ านมตนเองน้ อยกว่า
และการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเองสูงกว่า มีพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองดีกว่า
สาหรับความสัมพันธ์ ผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการรับรู้ประโยชน์การตรวจเต้ านมตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง (r = 0.27, P < .01) ซึ่งสอดคล้ องกับแบบจาลองการส่งเสริ มสุขภาพของเพนเดอร์ และ
การศึกษาคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล (2546) ที่พบว่าการรับรู้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการตรวจเต้ านมตนเองของ
พยาบาล (r = 0.156 , p < .01) ทังนี
้ เ้ พราะเมื่อนักศึกษารับรู้ ว่าการตรวจเต้ านมเป็ นประจา ทาให้ สามารถค้ นพบโรคแต่
แรกเริ่ ม จึงตรวจเต้ านม แต่ที่ปรากฏว่าขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่านันสอดคล้
้
องกับการให้ เหตุผลของการไม่ตรวจเป็ น
ประจา คือคิดว่าตนเองไม่เป็ นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากมี อายุน้อย และ คิดว่าไม่จาเป็ น จึงไม่มีพฤติกรรมตรวจเต้ านมตนเอง
ถึงแม้ วา่ จะมีการรับรู้ประโยชน์อยูใ่ นระดับสูงก็ตาม
ด้ านการรับรู้อปุ สรรคการตรวจเต้ านมตนเองกับพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง ผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการรับรู้
อุปสรรคการตรวจเต้ านมตนเองมีความสัมพันธ์ เชิงลบ (r = - 0.48, P < .01) ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของสิริรัตน์ ฉัตรชัย
สุชาและคนึงนิจ พงศ์ ถาวรกมล (2544) ที่พ บว่ามีความสัมพันธ์ เชิงลบกับ พฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง (r= -.190,
p< .001) และคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล อาภรณ์ คาก้ อน สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา(2009) ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการ
ตรวจเต้ านมตนเอง (r = -.197, P < .01) และคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล (2546) ที่พบว่าการรับรู้ อุปสรรคในการตรวจเต้ านม
ตนเอง มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับการตรวจเต้ านมตนเองของพยาบาล (r = - 0.224, p < 0.001) ซึ่งสอดคล้ องกับ
แบบจาลองการส่งเสริ มสุขภาพของเพนเดอร์ ที่ว่าเมื่อบุคคลมีการรับรู้ อุปสรรคน้ อยย่อมมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้ องมาก
เนื่องจากมองข้ ามอุปสรรคในการกระทาพฤติกรรม
การรับรู้ความสามารถตนเองในการตรวจเต้ านมตนเองกับพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง ผลการศึกษาครัง้ นี ้
พบว่าการรับรู้ความสามารถตนเองในการตรวจเต้ านมมีความสัมพันธ์ เชิงบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการตรวจเต้ านม
ตนเอง (r = 0.54, P < .01 ) ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของสิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล กุลชลี พิมพา สุพตั รา
พรสุขสว่าง (2011) อาจเป็ นผลมาจากภายหลังการเรี ยนภาคทฤษฎีมีการฝึ กภาคปฏิบตั ิทงในคลิ
ั้
นิกและชุมชนซึ่งต้ องนา
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ความรู้ มาใช้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลชันปี
้ ที่ 4 ที่ต้องนาความรู้ มาใช้ ในการสอนสุขศึกษา สอนการตรวจ
เต้ านมตนเองและตรวจเต้ านมให้ แก่สตรี ทงในชุ
ั ้ มชนและคลินิกวางแผนครอบครัวในศูนย์บริ การสาธารณสุข
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรมีการส่งเสริ มเพิ่มการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ ความสามารถ รวมทังลดการรั
้
บรู้อปุ สรรคในการตรวจเต้ านม
ตนเองของนักศึกษาเพื่อให้ นกั ศึกษาพยาบาลทุกคนมีพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเอง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการดูแล
ตนเองของนักศึกษา เป็ นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และการกระทาที่สาเร็ จในเรื่ องนี ้จะนาไปสูก่ ารปรับพฤติกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพในเรื่ องอื่นๆ ด้ วย
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการตรวจเต้ านมตนเอง ตลอดจนการส่งเสริ มสุขภาพด้ านอื่นๆ ของ
นักศึกษา เช่น พฤติกรรมการออกกาลังกาย เป็ นต้ น
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