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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสุขภาพ สุขภาพจิต และการจดัการ
ความเครียดของนักศึกษาหญิงท่ีพกัในหอพกัของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ 
นักศึกษาหญิง จ านวน 378 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 17 - 19 ปี (ร้อยละ64.18)  
และ ศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 1(ร้อยละ 61.40)   ร้อยละท่ีมากท่ีสุดของกลุ่มตวัอย่าง (50.79%) ศึกษาอยู ่    
ใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามพฤติกรรม
สุขภาพ และแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพจิต  วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การประมาณค่าร้อยละและค่าเฉล่ียของประชากร 

ผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษาหญิงท่ีพกัในหอพกัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่บริโภค
อาหารครบ 3 ม้ือ โดยม้ือกลางวนัจะบริโภคมากท่ีสุด ชอบทานอาหารรสเผ็ด และซ้ืออาหารจากโรง
อาหารภายในของมหาวิทยาลยั โดยพฤติกรรมเหล่าน้ีมีช่วงการประมาณค่าร้อยละของประชากรท่ีระดบั
ความเช่ือมั่นท่ี 95% เท่ากับ 64.64 - 73.98, 61.62 - 71.19, 56.99 - 66.82 และ77.83 - 85.66 ตามล าดับ     
และมีระดบัการปฏิบติัด้านการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายโดยรวมอยู่ในระดบัดี (มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 2.57 และ 2.98 ตามล าดับ) นักศึกษามีช่วงการพกัผ่อนโดยการนอนหลับ หรืองีบหลับ 
ส าหรับพฤติกรรมด้านสุขภาพจิต พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 60.60 มีสุขภาพจิตเท่ากับ            
คนทั่วไป และร้อยละ45.24 ของนักศึกษามีความเครียดอยู่ในระดับน้อย   นักศึกษามีวิธีจัดการ
ความเครียดโดยการอ่านหนงัสือ นิยาย ซีรีย ์วารสาร และ การ์ตูน เป็นตน้ 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this study were to investigate health behaviors, mental health and stress 
of female students residing in dormitories of Chiang Mai University. There were 378 female 
students recruited in this study. Most of them had age in range 17 - 19 years old (64.18%) and 
studied in the first year of education (61.4%). The highest percentage of them (50.79 %.) studied in 
the faculties of humanities and social sciences.  Instruments used in this study were health behaviors 
questionnaire and mental health assessment.  Descriptive statistics was used to analyze the data 
including frequency, percentage, mean, standard deviation and the estimations of percentage and 
mean of population. 

The results showed that most of female students residing in dormitories of Chiang Mai 
University consumed foods for three meals. Their favorite meal was lunch. They preferred spicy 
food and they liked to buy foods from cafeterias in the university.  Regarding these behaviors, the 
estimated percentages of the population with a confidence level of 95% were 64.64 to 73.98,     
61.62 to 71.19, 56.99 to 66.82 and 77.83 to 85.66 respectively. The levels of practicing for food 
consumption and exercise of the students were good (with average scores at 2.57 and 2.98 
respectively). They had relaxation period by sleeping or napping. For their mental health, the data 
showed that 60.60% of the students had mental health as general and 45.24% of them had stress at a 
low level. They managed their stress by reading books, novels, series, journals and cartoons. 


