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พฤติกรรมการใชย้าปฏิชวีนะของผู้ใชบ้ริการห้องพยาบาล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุร ี
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและการใช้ยา
ปฏิชีวนะ 3) ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ 4) พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ และ 5) 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 21 ปี ส่วนใหญ่สังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมและเป็น
นักศึกษาระดับการศึกษาสูงสุดคือ ต่ํากว่าปริญญาตรี รายได้ของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท 2) มีระดับ
คะแนนความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับต่ํา 3) มีคะแนนปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อยู่ในระดับปานกลาง 4) คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 5) ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะ จากการวิจัยครั้งน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดําเนินการจัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะรวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และการคัดกรองข่าวสารหรือวิธีการเลือกรับรู้
ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต  
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Abstract 

The objective of this research is to investigate 1) personal characteristics, 2) knowledge about 
antibiotics and use of antibiotics, 3) supportive factors affecting antibiotic use, 4) antibiotics use 
behaviors and 5) factors associated with behaviors of antibiotic usage among patients at KMUTNB 
Prachinburi Campus. The sample was 400 clients in the nursing room at King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok Prachinburi Campus. The main research instrument included a 
questionnaire. Statistics used for data analysis were percentage, average, standard deviation and chi-
square test. The results of the study revealed that 1) Most of the informants were female students with 
an average age of 21 years from Faculty of Technology and Industrial Management. Their highest 
education level was undergraduate degree. For the household monthly income, it was more than 
25,000 baht, 2) Regarding the level of their knowledge about antibiotics, it was at low level, 3) The 
scores of the antibiotic use behaviors were at the moderate level, 4) The scores of the factors 
supporting antibiotic use behaviors were at the moderate level, 5) Factors associated with behaviors of 
antibiotics were knowledge about antibiotics and supportive factors affecting antibiotic use. According to 
the findings from this research, it can be recommended that the relevant agencies and departments 
should arrange a campaign or a project to raise people’s awareness on the use of antibiotics. Also, 
agencies and departments should provide advice about how to search for the information about 
antibiotics from reliable sources on the Internet. 
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