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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี  มีว ัตถุประสงค์เพือ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และตัวแปรทีสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนใน

พืนทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 329 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยสถิติไคสแควร์ สถิติค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธข์องเพียร์สัน และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน อยู่ในระดับมาก 

2) ปัจจัยทางชีวสังคมทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได้  

ระดับการศึกษา และการตรวจสุขภาพประจําปี 3) ปัจจัยนําทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ได้แก่ ความรู้เกียวกับการดูแลสุขภาพ  เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และการรับรู้ประโยชน์ของการ

ดูแลสุขภาพ 4) ปัจจัยเอือทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ คือ การสนับสนุน หรือการมี

กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 5) ปัจจัยเสริมทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่างๆ และการได้รับคําแนะนํา สนับสนุน

ให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคลต่างๆ 6) ตัวแปรทีสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ได้แก่ ตัวแปรปัจจัยเสริม ด้านการได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพจากบุคคลต่างๆ ปัจจัยทางชีวสังคม คือ อายุ ปัจจัยนํา ด้านเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และปัจจัย

เอือ ด้านการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สามารถร่วมทํานายพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 34.2 
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Abstract 

 The objectives of this research was to investigate the Health Care Behavior , factors associated 

with health care behavior and variables that can predict the behavior of public health. In the training 

area of students Thai Traditional Medicine major, faculty of science and technology, Suan Sunandha 

Rajabhat University. The sample population of 329 people. Data collected by questionnaire. Statistical 

analysis using percentage, mean, standard deviation. One-way analysis of variance. And multiple 

regression analysis.  

  The results of this research found 1) Behavior of public health care in the area of students 

practice at a high level. 2) The Bio-social factors that correlate with Health Care Behavior, including 

gender, age, occupation, income level, education and annual physical examination. 3) The 

Predisposing factors  that correlate with Health Care Behavior, including knowledge about health care, 

attitudes about health care, and perceived benefits of health care. 4) The Enabling factors that correlate 

with Health Care Behavior, support or health promotion activities in the community. 5) The  

Reinforcing factors that correlate with Health Care Behavior, including receive information about 

health care from the media, recommended practice health care Behavior from others. 6)  Variables that 

can predict the health care behavior are Reinforcing factor recommended practice health care Behavior 

from others, Bio-social factor age, Predisposing factors  attitudes about health care and Enabling 

factors support activities to promote health in the community, can predict the behavior of health care 

34.2 percent. 

บทนํา 

  สุขภาพเป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณทีบุคคลรับรู้

ได้ว่าตนมีความสุข ปราศจากความเครียดหรือแรงกดดันใดๆสุขภาพจึงเป็นสิงทีทุกคนพึงปรารถนา แต่

อย่างไรก็ตามภาวะสุขภาพเป็นกระบวนการพลวัตทีไม่หยุดนิง จะมีการเปลียนแปลงอยา่งสลับซับซ้อนอยู่

ตลอดเวลาและอย่างต่อเนือง บุคคลจึงต้องพยายามหาวิธีการทีจะปกป้องสุขภาพเพือไม่ให้เกิดภาวะ

เจ็บป่วยหรือถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะเจ็บป่วยขึ น บุคคลจะต้องพยายามดูแลรักษาเพือให้ร่างกายกลับสู่สภาวะ

ปกติให้เร็วทีสุด วิธีการสําคัญทีบุคคลใช้ปกป้องสุขภาพนั น คือการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทีถูกต้อง   

  ถ้าบุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ ก็จะก่อให้เกิดสุขภาวะตลอดชีวิต ซึงการ

มีสุขภาวะจะทําให้บุคคลมีชีวิตทีมีคุณภาพ มีผลผลิตในการทํางานมากขึ น ลดการขาดงาน ลดการ

เจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นกลไกสําคัญในการ

ปรับเปลียนวิถีชีวิตของคนไทยทุกคนให้มีสุขภาวะทีดีขึ นตามศักยภาพทีแต่ละบุคคลพึงมี และบุคลากร

ในระบบสุขภาพเป็นพลังส่วนสําคัญในการขับเคลือนระบบสุขภาพให้มุ่งไปสู่สัมฤทธิผลอันเป็นสุข
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ภาวะของสังคมไทย โดยบุคลากรทีมสุขภาพเป็นผู ้ มีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีวิถี

ชีวิตส่งเสริมสุขภาพให้การศึกษาแก่ชุมชนด้านสุขภาพและช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพ(1) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สงัคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้าน

การจัดการเรียนการสอนนั น สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่ง

ผลิตบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้กับสังคม ซึงในองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ทีจะทําให้การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของสังคม ส่วนหนึงต้องมา

จากการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยในชุมชนทีสถาบันตั งอยู่ เพือทีจะนําข้อมูลทีได้รับมาเป็น

แนวทางในการจัดบริการทางวิชาการด้านสุขภาพให้กับชุมชน อีกทั งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักศึกษาโดยเน้นการดูแลสุขภาพในครอบครัวและชุมชน  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนใน

ชุมชนวัดราชา ชุมชนวัดสวัสดิ วารีสีมาราม และชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รวมทั งหมด จ ํานวน 329 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยสถิติ

ไคสแควร์ สถิติค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย 

 1. ลักษณะทางชีวสังคมของนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.7 มีอายุระหว่าง 

20 – 30  ปี ร้อยละ 24.6 ประกอบอาชีพรับจ้างทั วไป ร้อยละ 23.7 มีรายได้ต่อเดือนตํ ากว่า 10,000 บาท 

ร้อยละ 66 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช ร้อยละ 37.1 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับเหมาะสมร้อยละ 

80.9  และมีการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นบางครั ง ร้อยละ 55.6  

 2. ลักษณะของตัวแปรทีศึกษา 

   2.1 ปัจจัยนํา พบว่า ด้านความรู้เกียวกับการดูแลสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ 

ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46.20 ด้านเจตคติเกียวกับการดูแลสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มีเจตคติใน

ระดับมาก ร้อยละ 40.40  และด้านการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพในระดับมาก ร้อยละ 40.70  

  2.2 ปัจจัยนํา พบว่า มีทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 37.70 และมีการการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ในระดับมาก   

ร้อยละ 38.60  

  2.3 ปัจจัยเสริม  พบว่า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือ

ต่างๆ ในระดับมาก ร้อยละ 36.70 และได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
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จากบุคคลต่าง  ๆได้แก่ บุคคลในครอบครัว หรือญาติพีน้อง เพือนร่วมงาน เพือนบ้าน และบุคลากรทางการ

แพทย์และสาธารณสุข ในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.10  

   2.4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ในระดับมาก ร้อยละ 36.80  

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 

    3.1 ปัจจัยทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และการ

ตรวจสุขภาพประจําปี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ส่วนดัชนีมวลกายไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

   3.2 ปัจจัยนํา ได้แก่ ความรู้เกียวกับการดูแลสุขภาพ เจตคติเกียวกับการดูแลสุขภาพ และ

การรับรู้ประโยชน์ของการดูสุขภาพ ทั ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

    3.3 ปัจจัยเอือ ได้แก่ การสนับสนุน หรือการมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ส่วนทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพไม่มีความสัมพนัธ์

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

    3.4 ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่าง  ๆ และการ

ได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ ทั ง 2 ปัจจัยปัจจัยมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 4. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน 

     ตัวแปรทีสามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ได้แก่ การได้รับ

คําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ อายุ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ 

และการสนับสนุน หรือการมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ทั ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกัน

ทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ได้ร้อยละ 34.2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

โดยตัวแปรทีมีอ ํานาจในการทํานายมากทีสุด คือ การได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ สามารถทํานายได้ร้อยละ 21.8  

อภิปราย 

 จากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระดับมาก เนืองจากเป็นพืนที

ทีนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ซึงนักศึกษาได้นําความรู้ทีเรียนมา

นั นไปใช้ในการฝึกทักษะทางวิชาชีพของตนเอง ส่งผลให้ประชาชนในพืนทีมีความรู้เกียวกับการดูแล

สุขภาพมากขึ น และจากตัวแปรทํานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า การได้รับคําแนะนํา 

สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ ได้แก่ บุคคลในครอบครัว หรือญาติพี

น้อง เพือนร่วมงาน เพือนบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนั นจะช่วยสนับสนุนให้

ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีขึ น บุคคลดังกล่าวจึงควรเป็นแบบอย่างทีดีทางด้านสุขภาพและ

สามารถให้ค ําแนะนําเกียวกับการส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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.................................................................................................... 
    

  งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ปัจจัยทีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และตัวแปรทีสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 329 คน 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยสถิติ

ไคสแควร์ สถิติค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของ 

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยทางชีวสังคมทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ได้แก่ เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได้  ระดับการศึกษา และการตรวจร่างกายประจําปี 3) ปัจจัย

นําทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ  เจตคติ

ต่อการดูแลสุขภาพ และการรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 4) ปัจจัยเอื อทีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ คือ การสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน         

5) ปัจจัยเสริมทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่าง  ๆและการได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพจากบุคลต่างๆ  6) ตัวแปรทีสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ตัวแปร

ปัจจัยเสริม ด้านการได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆ

ปัจจัยทางชีวสังคม คือ อายุ ปัจจัยนํา ด้านเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และปัจจัยเอื อ ด้านการ

สนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 34.2 
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 (2) 

Abstract 
 

Research Title  :  Health Care Behavior of Peoples beside in Students Applied  

      Thai Traditional Medicine Program Practice Area, Faculty of Sciences    

       and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University.  

Author             :  Miss wanwimon  mekwimon 

Year             :  2010 

................................................................................................. 

 The objectives of this research was to investigate the Health Care 

Behavior , factors associated with health care behavior and variables that can predict 

the behavior of public health. In the training area of students Thai Traditional Medicine 

major, faculty of science and technology, Suan Sunandha Rajabhat University. The 

sample population of 329 people. Data collected by questionnaire. Statistical analysis 

using percentage, mean, standard deviation, correlation, Chi-square test, Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient, and stepwise multiple regression. 

  The results of this research found 1) Behavior of public health care in the area of 

students practice at a high level. 2) The Bio-social factors that correlate with Health Care 

Behavior, including gender, age, occupation, income level, education and annual 

physical examination. 3) The Predisposing factors  that correlate with Health Care 

Behavior, including knowledge about health care, attitudes about health care, and 

perceived benefits of health care. 4) The Enabling factors that correlate with Health Care 

Behavior, support or health promotion activities in the community. 5) The  Reinforcing 

factors that correlate with Health Care Behavior, including receive information about 

health care from the media, recommended practice health care Behavior from others. 6)  

Variables that can predict the health care behavior are Reinforcing factor recommended 

practice health care Behavior from others, Bio-social factor age, Predisposing factors  

attitudes about health care and Enabling factors support activities to promote health in 

the community, can predict the behavior of health care 34.2 percent. 
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บทที  1 

 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

  สุขภาพเป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณที

บุคคลรับรู้ ได้ว่าตนมีความสุข ปราศจากความเครียดหรือแรงกดดันใดๆ (ประเวศ, 2541) สุขภาพจึง

เป็นสิงทีทุกคนพึงปรารถนา แต่อย่างไรก็ตามภาวะสุขภาพเป็นกระบวนการพลวัตทีไม่หยุดนิง จะมีการ

เปลียนแปลงอย่างสลับซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนือง บุคคลจึงต้องพยายามหาวิธีการทีจะ

ปกป้องสุขภาพเพือไม่ให้เกิดภาวะเจ็บป่วยหรือถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะเจ็บป่วยขึ น บุคคลจะต้องพยายาม

ดูแลรักษาเพือให้ร่างกายกลบัสู่สภาวะปกติให้เร็วทีสุด วิธีการสําคัญทีบุคคลใช้ปกป้องสุขภาพนั น คือ

การมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทีถูกต้องและสมําเสมอ (Palank, 1991) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพใน

ความหมายของเพนเดอร์ (Pender,1996) หมายถึง การกระทําทีมุ่งการบรรลุระดับสูงสุดของสุขภาพ

และความผาสุก เป็นการกระทําทีเพิมระดับความผาสุกของบุคคลและกลุ่มคน และพฤติกรรมดูแล

สุขภาพของบุคคลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว 

  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทีดีนั นจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั งร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึงจะนําไปสู่ความปกติสุขในชีวิต โดยทุกคนสามารถกระทําบทบาท

ของตนได้เหมาะสม สําหรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในความคิดของเพนเดอร์นั น ครอบคลุม 6 ด้าน 

คือ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย การบริโภคนิสัย การพัฒนาทาง

จิตวิญญาณ การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการจัดการกับความเครียด การทีครอบครัวจะมี

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทีดีหรือไม่นั น ขึ นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั งทีเป็นปัจจัยภายในครอบครัว

เอง และปัจจัยภายนอกครอบครัวทีมีความเกียวข้อง กรีนและครูเตอร์ (Green & Krueter, 1991) เรียก

ปัจจัยเหล่านี ว่าปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และปัจจัยเสริม โดยปัจจัยนําคือ สิงทีเป็นพื นฐานอยู่ภายใน

ครอบครัว เช่น ความรู้  และการรับรู้ ภาวะสุขภาพ ปัจจัยเอื อคือ สิงทีเอื อให้ครอบครัวปฏิบัติพฤติกรรม 

เช่น ความเชือมันถึงความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมและความสะดวกในการปฏิบัติพฤติกรรม 

และปัจจัยเสริมคือ การได้รับข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว เช่น การ
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ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสือต่างๆ และการมีแบบอย่างจากสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น 

  ถ้าบุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ ก็จะก่อให้เกิดสุขภาวะตลอดชีวิต ซึง

การมีสุขภาวะจะทําให้บุคคลมีชีวิตทีมีคุณภาพ มีผลผลิตในการทํางานมากขึ น ลดการขาดงาน ลดการ

เจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นกลไกสําคัญในการ

ปรับเปลียนวิถีชีวิตของคนไทยทุกคนให้มีสุขภาวะทีดีขึ นตามศักยภาพทีแต่ละบุคคลพึงมี และบุคลากร

ในระบบสุขภาพเป็นพลังส่วนสําคัญในการขับเคลือนระบบสุขภาพให้มุ่งไปสู่ส ัมฤทธิผลอันเป็นสุข

ภาวะของสังคมไทย โดยบุคลากรทีมสุขภาพเป็นผู ้มีบทบาทสําคัญในการกระตุ ้นเตือนให้ประชาชนมี

วิถีชีวิตส่งเสริมสุขภาพให้การศึกษาแก่ชุมชนด้านสุขภาพและช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

  ในฐานะทีสาขา วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้าน

การจัดการเรียนการสอนนั น สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มุ่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ให้กับสังคม ซึงในองค์ความรู้ ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทีจะทําให้การเรียนการสอน

มีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของสังคม ส่วนหนึงต้องมาจากการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะการ

ศึกษาวิจัยในชุมชนทีสถาบันตงัอยู่ เพือทีจะนําข้อมูลทีได้รับมาเป็นแนวทางในการจัดบริการทาง

วิชาการด้านสุขภาพให้กับชุมชนนั นๆ คณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักในภารกิจดังกล่าวและมีความ

เชือว่าสถาบันการศึกษาและชุมชนนา่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ผู ้วิจัยจึงสนใจและเห็นควร

ศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน และปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพ ทั งนี เพือนําผลการวิจัยไปเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาการเรียนรู้

ของนักศึกษาและเป็นองค์ความรู้ ด้านหนึงให้อาจารย์ในการรองรับการปฎิรูประบบบริการสุขภาพที

เน้นการดูแลสุขภาพในครอบครัวและชุมชน รวมทั งการจัดบริการวิชาการให้กับสังคม เพือแก้ไขปัญหา

ได้ตรงกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนการศึกษาวิจัยในประเด็นทีลึกซึ งต่อไป โดยการศึกษาครั ง

นี ใช้กรอบแนวคิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, 1996) และปัจจัยทีมีผลต่อ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพคือปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และปัจจัยเสริมของกรีนและ 

ครูเตอร์ (Green & Kreuter, 1991) 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 เพือศึกษาประเด็นสําคัญดังต่อไปนี 

  1.2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

  1.2.2 เพือศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นที

ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  1.2.3 หาแนวทางในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 

 การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเกียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ชุมชนวัดราชา ชุมชนวัดสวัสดิ วารีสีมาราม และชุมชนวัด

ประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์   

ถึง เดือนกันยายน 2553 ประชากรทีศึกษาจํานวน 1,830 คน  

 

1.4 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 นําผลการวิจัยไปเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาใน

การดูแลสุขภาพในครอบครัวและชุมชน รวมทั งการจัดบริการวิชาการให้กับสังคม เพือแก้ไขปัญหาได้

ตรงกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนการศึกษาวิจัยในประเด็นอืนทีลึกซึ งต่อไป 
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1.5 นิยามศัพท์ 

 

 ผู ้ วิจัยได้กําหนดนิยามศัพท์ทีเกียวข้องไว้ดังนี                                                               

      

 ประชาชน  หมายถึง ประชาชนทีอาศัยอยู่ในชุมชนวัดราชา ชุมชนวัดสวัสดิ วารีสีมาราม และ

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นพื นทีทีนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝึกปฏิบัติงานในชุมชน

ด้านหัตถเวชกรรมไทย และเวชกรรมไทย 
 
  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําของประชาชนในการทํา

ให้ตนเองมีความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากความเจ็บป่วยทั งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดําเนิน

ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยครอบคลุมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในด้าน ความรับผิดชอบต่อ

สุขภาพตนเอง ด้านโภชนาการ และด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย  

 

  ปัจจัยนํา  หมายถึง ปัจจัยภายในตัวบุคคลทีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมใน

การศึกษาครั งนี  ได้แก่ ความรู้เกียวกับการดูแลสุขภาพ  เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และการรับรู้

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ  

 

ปัจจัยเอื อ หมายถึง สภาพของสิงแวดล้อมทีจะเอื อให้บุคคล กลุม่คน เกิดการเปลียนแปลง

พฤติกรรมหรือมีพฤติกรรมอย่างต่อเนือง ในการศึกษาครั งนี  ได้แก่  การมีทรัพยากรสนับสนุนในการ

ส่งเสริมสุขภาพ และการมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

 

ปัจจัยเสริม หมายถึง ผลสะท้อนกลับทีบุคคลได้รับหรือคาดว่าจะได้รับจากการแสดง

พฤติกรรมหนึง ๆ  ในการศึกษาครั งนี  ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการส่งเสริมสุขภาพจากสือ

ต่างๆ และการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจากบุคคลใน

ครอบครัว ญาติพีน้อง และเพือนบ้าน 
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  ความรู้เกียวกับการดูแลสุขภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายหรือเข้าใจเนื อหา

ความรู้ การนําไปใช้และพิสูจน์แล้วเป็นความจริงซึงเป็นความรู้ ทางพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล 

 

เจตคติต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  หมายถึง  ความเชือ ความพอใจ ความรู้ สึกนึกคิด

เฉพาะบุคคลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น ความชอบหรือไม่ชอบ การแสดงความคิดเห็นทั ง

ทางบวกหรือลบโดยเจตคติเกียวกับพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล 

 

การรับรู้ ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ  หมายถึง  การทีประชาชนได้รับรู้ ประโยชน์จาก

การกระทําพฤติกรรมต่างๆ ซึงส่งผลดีต่อสุขภาพ การรับรู้ ประโยชน์ของการดูและสุขภาพนี ขึ นอยู่กับ

ประโยชน์ทีเคยได้รับจากการกระทํา จะแสดงออกทางจิตใจโดยคํานึงถึงผลทางบวก เช่น ความรู้ สึก

เหนือยล้าของร่างกายลดลงหลังจากทีออกกําลังเป็นประจําติดต่อกันเป็นเวลาหนึงเดือน 

 

  ความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง  หมายถึง การทีประชาชนกระทําในสิงทีเป็นผลดีกับ

สุขภาพ และไม่กระทํา หรืองดเว้นการกระทําในสิงทีเป็นผลเสียต่อสุขภาพตนเอง ได้แก่ การสังเกต

อาการเปลียนแปลงของร่างกาย การหลีกเลียงสิงทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร การ

ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีสาธารณสุข และการเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นประจําสมําเสมอ

เพือค้นหาความผิดปกติของร่างกายตั งแต่ระยะแรก  

 

  โภชนาการ หมายถึง การทีประชาชนเลือกรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่างกายครบ    

5 หมู่ เพียงพอกับความต้องการในแต่ละวันเพือส่งเสริมการมีสุขภาพทีดี หลีกเลียงอาหารไขมันสูง เค็ม

จัด เผ็ดจัด หวานจัด อาหารทีปิงหรือย่างจนเกรียม 

 

  การทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย หมายถึง การทีประชาชนมีกิจกรรมการเคลือนไหว 

ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น การวิง การเดินเร็ว 

การเต้นแอโรบิค การเล่นกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น และมีการกระทําอย่างสมําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ      

3 วัน นานอย่างน้อยครั งละ 30 นาที 
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บทที  2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

  การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนสุนันทา ผู ้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสาร ตํารา วารสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยทีเกียวข้อง ดังนี 

 

 2.1  ความหมายและแนวคิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 2.2  รูปแบบจําลอง PRECEDE Framework 

2.3  แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ Pender 

 2.4  แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวไทย 

2.5  งานวิจัยทีเกียวข้อง 
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2.1  ความหมายและแนวคิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 

  เมือพูดถึงคําว่า “สุขภาพ” คนทัวไปรวมทั งแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข มักจะนึกถึง

โรคภัยไข้เจ็บ และการพึงพาการรักษาจากแพทย์และโรงพยาบาลมากกว่าทีจะนึกถึงการสร้างสุขภาพ

และการดูแลสุขภาพตนเองโดยประชาชนและภาคสังคม เนืองจากกระบวนทัศน์ในอดีตได้ให้

ความสําคัญต่อการซ่อมสุขภาพทางกายด้วยเทคโนโลยีและการบริการทางการแพทย์ขั นสูง              

ซึงสามารถเยียวยาให้ร่างกายฟืนความแข็งแรงและยืดอายุขัยให้ยืนยาว 

 ในปัจจุบันมีกระบวนทัศน์ใหม่ทีมองสุขภาพในความหมายทีกว้าง ครอบคลุมถึงสุขภาพหลาย

มิติทีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การศึกษาวิจัยครั งนี

ผู ้ วิจัยได้ทบทวนความหมายและแนวคิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไว้ดังนี 

ในปี พ.ศ. 2541 องค์การอนามัยโลก ได้ให้นิยามใหม่ของคําว่าสุขภาพ “สุขภาพ” ว่า “สุขภาพ 

หมายถึง สุขภาวะอันสมบูรณ์และมีความเป็นพลวัต ทั งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ และไม่ใช่

เพียงปราศจากโรคและการเจ็บป่วยเท่านั น” โดยใส่คําว่า พลวัต (dynamic)” และ “จิตวิญญาณ 

(spiritual)” เพิมเข้าไปในคํานิยามเดิมทีได้กําหนดไว้เมือ 5 ทศวรรษก่อน 

คํานิยามดังกล่าวได้ขยายมิติของสุขภาพเป็น 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต 

สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางจิตวิญญาณ (ปัญญา) และได้เน้นถึงความเป็นพลวัตของสุขภาพซึง

มีนัยว่า สุขภาพมีการเคลือนไหวเปลียนแปลงและขึ นกับปัจจัยอันสลับซับซ้อน ไม่ใช่เป็นภาวะทีคงที

ตายตัว หรือขึ นกับปัจจัยเพียงอนัใดอันหนึงเท่านั น 

ส่วนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้นิยาม “สุขภาพ หมายความถึง ภาวะ

ของมนุษย์ทีสมบูรณ์ทั งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง

สมดุล” และให้นิยามของ “ปัญญา” ว่า “ปัญญา หมายความถึง ความรู้ ทัว รู้ เท่าทัน และความเข้าใจ

อย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชัว ความมีประโยชน์ และความมีโทษ ซึงนําไปสู่ความมีจิตอัน

ดีงามและเอื อเฟือเผือแผ่” (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต,ิ 2552)  

 Pender (1996) ได้เสนอแนวคิดเกียวกับสุขภาพว่า เป็นหนึงในมโนมติสี (Meta Paradigm) 

ทฤษฎีการพยาบาล ในปี ค.ศ. 1000 ได้ปรากฎมีการเขียนคําว่า “Health” เป็นครั งแรก โดยมาจากคํา

เก่าแก่ในภาษาอังกฤษ คือ “Health” ซึงมีความหมายว่า ปกติสุข (Sound) และทุกส่วนของร่างกาย 

จนกระทังปี 1974 องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายทีเน้นความ “ครบถ้วน” หรือ “สมบูรณ์” 
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(Wholeness) และคุณภาพทางบวกของสุขภาพ คือ “สุขภาพเป็นสภาวะทีสมบูรณ์ทั งด้านร่างกายและ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เพียงแต่ปราศจากโรค และไม่แข็งแรงเท่านั น “จึงได้มีการวิเคราะห์

ความหมายของสุขภาพในเชิงของประสบการณ์ของมนุษย์ในทางบวก ซึงประกอบไปด้วยลักษณะ

สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สะท้อนให้เห็นบุคคลทั งคน 2) จัดเรืองของสุขภาพให้อยู่ในบริบทของ

สิงแวดล้อม 3) มองสุขภาพในเชิงของผลผลิตและมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าหรืออย่างสร้างสรรค์ สุขภาพ

เป็นสิงทีมันคง เป็นความสุขสมบูรณ์ในระดับสูงสุด สุขภาพและความเจ็บป่วย อยู่ในทิศทางตรงกัน

ข้ามกันแต่มีความต่อเนืองกันตลอด 

 

 สรุป สุขภาพมีความหมายทีกว้างขวางกว่าการเจ็บป่วยและความไม่พิการทางกาย ครอบคลุม

สุขภาวะ หรือภาวะของมนุษย์ทีสมบูรณ์ทั งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ (ปัญญา)   

 

    พฤติกรรมเป็นหนึงในปัจจัยกําหนดสุขภาพ (Health Determinants) ทีมนุษย์แต่ละคนซึงจะมี

สุขภาวะมากน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับปัจจัยภายในตัวเองร่วมกับปัจจัยภายนอกหรือสิงแวดล้อม ปัจจัย

ภายในตัวบุคคลทีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของตนเอง ได้แก่ ปัจจัยด้านชีวภาพ จิตใจ และพฤติกรรม 

ซึงมีผู ้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ดังน ี

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการที

แสดงออกทางกล้ามเนื อ ความคิด ความรู้สึก เพือตอบสนองต่อสิงเร้า  

 เฉลิมพล (2541) ให้ความหมายว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีบุคคล

กระทําซึงอาจเป็นการกระทําทีบุคคลนนัแสดงออกมา รวมทั งกิจกรรมทีเกิดขึ นภายในตัวบุคคลและ

กิจกรรมนี อาจสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสหรือไม่ สามารถสังเกตได้ เช่น การทํางานของหัวใจ การ

เดิน การพูด ความคิด ความรู้ สึก ความชอบ ความสนใจ เป็นต้น  

ธนวรรธน์ (2546) ให้ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) ว่าหมายถึง การแสดงออกของ

สิงมีชีวิตในลักษณะต่างๆ ตามสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมและสิงกระตุ ้นหรือสิงเร้าสําหรับพฤติกรรม

ของคนสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซึงเป็นพฤติกรรมที

ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่พร้อมทีจะแสดงออกมา เช่น สัญชาตญาณ ความรู้สึกนึกคิด ความรู้  ความ

เข้าใจ และพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมทีคนแสดงออกมาให้เห็นหรือสังเกตได้ เช่น 
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การปฏิบัติ การไม่ปฏิบัติ รวมทั งการพูดการเขียนทีแสดงถึงความรู้  ความเข้าใจ ความเชือ  เจตคติและ

ทีท่าในเรืองหนึงเรืองใดด้วย 

 

  สรุป  พฤติกรรม  จึงหมายถึง  ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมของบุคคลทีแสดงออกทั งภายในและ

ภายนอกตัวบุคคล ตามสภาพทางสังคมวัฒนธรรม สถานการณ์ และประสบการณ์มีทั งทีสังเกตเห็นได้

และสังเกตไม่ได้  

จากความหมายและแนวคิดของพฤติกรรมสุขภาพทีกล่าวมาข้างต้นนั น กล่าวได้ว่า พฤติกรรม

สุขภาพเป็นพฤติกรรมอย่างหนึงของมนุษย์ในการปฏิบัติตัวเพือป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพือ

ดํารงภาวะสุขภาพและเป็นการแสดงศักยภาพของมนุษย์ พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) 

หมายถึง พฤติกรรมทีเกียวข้องกับหรือมีผลต่อสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือชุมชน ไม่ว่าจะใน

ลักษณะทีทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ทําให้ตนเอง บุคคลอืนๆ ในครอบครัวหรือบุคคลอืนๆ ใน

ชุมชนเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ในลักษณะทีเป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น ทําให้ตนเอง บุคคลอืนๆใน

ครอบครัวหรือบุคคลอืนในชุมชนมีสุขภาวะทีดีไม่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ (ธนวรรธน์, 2546) 

ดังนั น พฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นพฤติกรรมเกียวกับ 

1. พฤติกรรมการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ (Preventive and Promotive Behavior) 

หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของผู ้ ทีเชือว่าตนเองมีสุขภาพดีและไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยมาก่อนเพือ

ดํารงภาวะสุขภาพและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงการรับประทานยาเพือป้องกันอาการ

เจ็บป่วย เช่น การบริโภควิตามิน การรับประทานยาถ่าย การสวนอุจจาระ การอาบนํ าเย็นหรือนํ าอุ่น 

การสวดมนต์ ซึงพฤติกรรมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพนี  สามารถแบ่งพฤติกรรมได้ 4 กลุ่ม คือ 

1.1 การปฏิบัติกิจวตัรประจําวัน เช่น นิสัยการกินอาหารทั งจํานวนอาหาร ความถี  

และระยะเวลาของมื อ 

     1.2 การปฏิบัติกิจกรรม เพือส่งเสริมสุขภาพ เช่น การควบคุมนํ าหนักตัว การเดิน   

การวิงเพือสุขภาพ การเล่นกีฬา การปลูกต้นไม้ การยิงนกตกปลา การพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสุด

สัปดาห์ การดืมสุราหรือแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี และการใช้ยาเสพติดต่างๆ  

     1.3 การปฏิบัติกิจกรรม เพือป้องกันอันตราย  

     1.4 การปฏิบัติกิจกรรม เพือการค้นหาความผิดปกติในระยะเริมแรกของโรค เช่น  

การตรวจร่างกายเพือดูสมรรถภาพของหัวใจ การเอกซเรย์ประจําปี และการไปนัดพบทนัตแพทย์ 
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2. พฤติกรรมเมือรู้ สึกไม่สบาย (Illness Behavior) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของผู ้ ทีเริมไม่

แน่ใจในภาวะสุขภาพตน คือ เริมมีอาการผิดปกติเกิดขึ นทําให้ความสงสัยว่าตนเองจะเจ็บป่วยและ

ต้องการหาความกระจ่างในอาการผิดปกติทีเกิดขึ น โดยแสวงหาความช่วยเหลือจากผู ้อืนในคําแนะนํา

และตัดสินใจทีจะหาแหล่งให้คําปรึกษาทีเป็นไปตามเงือนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั นพฤติกรรม

เมือรู้ สึกไม่สบายจึงครอบคลุมตั งแต่ปฏิกิริยาของบุคคลเมือเริมมีอาการเจ็บป่วย การแสวงหาความ

ช่วยเหลือ หรือการแลกเปลียนความคิดเห็นกับผู ้ ทีตนเองเชือว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ซึง

เป็นได้ทั งสถานบริการสุขภาพของรัฐและเอกชน บุคคลในครอบครัว ญาติ เพือน เพือนบ้าน รวมทั งการ

ทีไม่ทําอะไรเลยแต่จะคอยให้อาการผิดปกติต่างๆ นั นหายไปเอง 

3. พฤติกรรมเมือเจ็บป่วย (Sick Role Behavior) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของผู ้ ทีทราบ

แล้วว่าตนเองเจ็บป่วย โดยเป็นการทราบจากความคิดเห็นของผู ้ อืนหรือเป็นความคิดของตัวผู ้ป่วยเองก็

ได้ ได้แก่ พฤติกรรมเกียวกับการใช้ยารักษาโรค การจํากัดการออกกําลังกายในผู ้ป่วยโรคหัวใจ รวมไป

ถึงการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพือฟืนฟูสภาพร่างกาย 

พฤติกรรมสุขภาพมีความสําคัญต่อปัญหาสาธารณสุขใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 

1. พฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยโดยตรงของปัญหาสาธารณสุข กล่าวคือ การทีบุคคลมี

พฤติกรรมสุขภาพทีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมแล้วทําให้ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลอืนๆในชุมชน

เจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือมีสุขภาวะทีไม่ดีทําให้เกิดปัญหาสาธารณสุข  

2. พฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยสําคัญของการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กล่าวคือ ในการแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขจําเป็นต้องใช้พฤติกรรมสุขภาพทีเหมาะสมของบุคคลต่างๆ ซึงจะทําให้บุคคลนั นๆ 

เองบุคคลอืนๆ ในครอบครัวหรือบุคคลอืนๆ ในชุมชนมีสุขภาวะทีดีไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ พิการหรือ

เสียชีวิตด้วยโรคต่างๆทีสามารถป้องกันได้ 

ด้วยเหตุนี พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนจึงมีความสําคัญในการดําเนินการแก้ไขปัญหา

สุขภาพหรือปัญหาสาธารณสุขโดยพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพือให้เกิดการกระทําหรือการปฏิบัติ   

ทีถูกต้องสําหรับการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างยังยืน 

  การส่งเสริมสุขภาพหรือทีปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า การสร้างเสริมสุขภาพ แต่เดิมมักจะหมายถึง  

การบริการด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนโดยบุคลากรสาธารณสุข(healthpromotion intervention) 

อันได้แก่ งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ งานวางแผนครอบครัว งานสุข

ศึกษา งานอนามัยชุมชน เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็มีอีกความหมายหนึงคือ หมายถึงการส่งเสริม
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สุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพทีประชาชนปฏิบัติด้วยตนเอง (self health promotion) เช่น การ

ออกกําลังกาย การรับประทานอาหารทีดีต่อสุขภาพ การพัฒนาสิงแวดล้อมทีเชือมต่อสุขภาพ การลด 

ละ เลิก บุหรี และเครืองดืมแอลกอฮอล์ เป็นต้น แต่ปัจจุบันการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริม

สุขภาพได้ขยายขอบเขตความหมายกว้างออกไปถึงการเป็นกลยุทธ์ด้านสุขภาพทีเรียกว่า กลยุทธ์

สร้างเสริมสุขภาพ (health promotion strategy) ตามแนวคิด “สร้าง (สุขภาพ) นําซ่อม (สุขภาพ)” ที

มุ่งเน้นอย่างน้อย 5 เรือง คือ การสร้างนโยบายสาธารณะทีเอื อต่อสุขภาพ การสร้างสิงแวดล้อมทีเอื อ

ต่อสุขภาพ การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและการปรับเปลียน

บริการสาธารณสุข  ซึงได้มีผู ้ให้ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพไว้ ดังนี 

  เพนเดอร์ (Pender, 1987) กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทีมีผล

โดยตรงต่อการเพิมระดับความสมบูรณ์ และการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม นอกจากนี เพนเดอร์ได้อธิบายถึงองค์ประกอบทีสําคญัของวิถีชีวิตทีส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ทั งสององค์ประกอบนี มีพื นฐานในการจูงใจและจุดมุ่งหมายที

แตกต่างกัน  

  กรีน และ ครูเตอร (Green and Kreuter, 1991) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ผลรวมของ

การสนับสนุนทางด้านการศึกษา (Educational supports) และการสนับสนุนด้านสิงแวดล้อม 

(Environmental supports) เพือให้เกิดผลทางการกระทํา/ปฎิบัติ (action) และสภาพการณ์ 

(conditions) ของการดํารงชีวิตทีจะก่อให้เกิดสภาวะสุขภาพทีสมบูรณ์ การกระทํา/ปฎิบัตินั นอาจเป็น

ของบุคคล ชุมชน  ผู ้กําหนดนโยบาย นายจ้าง ครู/กลุ่มบุคคลอืนๆซึงกระทํา/ปฎิบัติเหล่านั นมีอิทธิพล

ต่อสุขภาพของบุคคล ชุมชนและสังคมส่วนรวม 

ธนวรรธน์ (2546) กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพเป็นพื นฐานสําคัญของการมีสุขภาพดีรวมทั ง

การป้องกันโรคด้วย โดยเริมจากการดูแลสุขภาพก่อนการตั งครรภ์ ระหว่างตั งครรภ์ การคลอด การ

เลี ยงดูทารกและเด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน การพักผ่อน การออกกําลังกายในผู ้ ใหญ่ การส่งเสริม

โภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจะเกิดขึ นได้ต้องอาศัยพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นหลักและต้อง

ปฏิบัติอย่างต่อเนืองจึงจะมีผลพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว   

จากความหมายและแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ จุดเน้นของการส่งเสริมสุขภาพ คือ การ

เปลียนแปลงทีเกียวข้องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมของบุคคล การทําให้บุคคลมีทางเลือกในการ
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ดูแลสุขภาพในบริบทของตนและเกิดพลังแห่งตนในการสร้างแนวคิดสุขภาพทีดี ดังนั น การส่งเสริม

สุขภาพจึงมีเป้าหมายหลักในการดําเนินงานอยู่ 2 ประเด็น คือ 

1. การให้ข้อมูลและส่งเสริมทักษะแก่บุคคล เพือเอื อเฟือให้เกิดวิถีชีวิตทีดีต่อสุขภาพ (Health 

Lifestyle)  

2. การส่งเสริมให้เกิดสิงแวดล้อมทีสนับสนุนการมีพฤติกรรมทีดีทางสุขภาพ  

 

การส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 

  1. กิจกรรมทีมีผลโดยตรงต่อการเพิมระดับความผาสุก และการบรรลุเป้าหมายการมี

สุขภาพดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

  2. ไม่มีจุดเน้นทีโรค 

  3. เป็นพฤติกรรมทีมุ่งเน้นให้เกิดการกระทํา 

  4. เป็นพฤติกรรมทีส่งเสริมสุขภาพการมีสุขภาพดี 

 

สรุป การส่งเสริมสุขภาพ  เป็นความพยายามทีจะปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล ให้

เป็นพฤติกรรมทีปลอดภัยไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะเสียงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี การส่งเสริม

สุขภาพยังมีบทบาททีจะมุ่งยกระดับมาตรฐานการดําเนินชีวิต เป็นกระบวนการปลูกฝังให้คนเรามี

ความสามารถทีจะควบคุมปัจจัยต่างๆ ทีมีผลต่อสุขภาพ เพือให้มีสุขภาพดีขึ น และประกอบด้วยการที

สังคมมีจิตสํานึกหรือจินตนาการในเรืองสุขภาพทีดี และเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั งในระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานทีทํางาน ระบบบริการสังคม สือมวลชน ตลอดจนนโยบาย

เพือให้คนทั งมวลมีสุขภาพดี 

พฤติกรรมของบุคคลย่อมส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะและการเจ็บป่วยของคนคนนั น ถ้าหาก

บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพทีดี ก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาวะโดยรวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซึงมีผู ้ ให้

ความหมายของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไว้ ดังนี 

วอคเกอร์ และคณะ (Walker et al., 1990) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพว่า 

เป็นการกระทําทางบวกของชีวิตและมีผลโดยตรงต่อการคงไว้หรือเพิมระดับความสุขสมบูรณ์ของ

บุคคล การบรรลุเป้าหมายในชีวิตและความสมปรารถนาของบุคคล 
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พาแลงค์ (Palank, 1991) ได้ให้ความหมายว่า เป็นพฤติกรรมทีริเริมโดยกลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม

อายุ เพือคงไว้หรือเพิมระดับความสุขสมบูรณ์ การบรรลุเป้าหมายในชีวิต และความสมปรารถนาของ

บุคคล พฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่ การออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ การมีกิจกรรมต่างๆ ในเวลาว่าง 

การพักผ่อน การมีโภชนาการทีเพียงพอ กิจกรรมต่างๆ ทีลดภาวะเครียด และการพัฒนาระบบ

สนับสนุนทางสังคม  

เพนเดอร์ (Pender, 1996) กล่าวว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที

บุคคลกระทํา โดยมีเป้าหมายสําคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ทีดี และการบรรลุเป้าหมายในการมี

สุขภาพทีดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม  

ก็อชแมน (Gochman อ้างใน กฤติกา, 2545) อธิบายความหมายของคําว่า พฤติกรรมสุขภาพ

ว่า หมายถึง คุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ความเชือ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ค่านิยม การรับรู้  และ

องค์ประกอบด้านความรู้  ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล ซึงครอบคลุมภาวะความรู้ สึก อารมณ์ และ

ลักษณะเฉพาะตน รวมทั งแบบแผนการแสดงออกทีชัดเจนเป็นทีสังเกตได้ การกระทําและลักษณะนิสัย

ทีเกียวข้องกับการรักษาสุขภาพ (Health Maintenance) การกระทําให้สุขภาพกลับภาวะเดิม (Health 

Restoration) และการส่งเสริมสุขภาพ (Health Improvement) ดังนั น คําว่าพฤติกรรมสุขภาพจึง

หมายถึงการแสดงออกทีบุคคลลงมือกระทําทั งทีสงัเกตได้อย่างชัดเจน (Overt Behavior) เพือให้

ตนเองมีสุขภาพดี รวมถึงสิงทีสังเกตไม่ได้ ต้องอาศัยวิธีการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 

 

สรุปว่า  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมทีบุคคลปฏิบัติในการ ดําเนิน

ชีวิตประจําวัน เพือส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพทีดี ทั งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันจะ

นําไปสู่สุขภาวะของชีวิต เกิดศักยภาพสูงสุดในตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยพฤติกรรมหรือ

การกระทํานั นๆ มีทั งสังเกตได้และสังเกตไม่ได้ 
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 2.2 รูปแบบจําลอง PRECEDE Framework 
 

PRECEDE Model หรือ PRECEDE Framework ซึงเป็นคําย่อมาจาก Predisposing, 

Reinforcing, and Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation เป็นกระบวนการ

วิเคราะห์เพือการวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา โดยใช้รูปแบบทีพัฒนาขึ นมาโดย Lawrence        

W. Green ทีมีแนวคิดว่า “พฤติกรรมบุคคลทีมีสาเหตมุาจากสหปัจจัย (Multiple Factors)” ดังนั นจึง

จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยสําคัญๆ ทีมีผลต่อพฤติกรรมนั นๆ เพือนํามาเป็นข้อมูลในการวางแผน

และกําหนดกลวิธีในการดําเนินงานสุขศึกษาเพือเปลียนแปลงพฤติกรรมต่อไป กระบวนการวิเคราะห์

ใน PRECEDE Framework เป็นการวิเคราะห์แบบย้อนกลับ โดยเริมจาก Outcome ทีต้องการหรืออีก

นัยหนึง คือ คุณภาพชีวิตของบุคคลทีพึงประสงค์แล้วพิจารณาถึงสาเหตุ หรือปัจจัยทีเกียวข้อง 

โดยเฉพาะสาเหตุทีเนืองมาจากพฤติกรรมของบุคคล (กองสุขศึกษา, 2542) การวิเคราะห์ประกอบด้วย

ขั นตอนต่างๆ 7 ขั นตอน คือ 

 

 ขนัตอนที 1  การวิเคราะห์ทางสังคม (Social Diagnosis)  

 เป็นการพิจารณาและวิเคราะห์ “คุณภาพชีวิต” ซึงถือว่าเป็นขั นตอนแรกของการวิเคราะห์โดย

การประเมินสิงทีเกียวข้องหรือตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ผู ้ ป่วย 

นักเรียน กลุ่มคนวัยทํางาน ผูใ้ช้แรงงาน หรือผู ้บริโภค สิงทีประเมินได้จะเป็นเครืองชี วัดและเป็น

ตัวกําหนดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มนั น 

 

 ขั นตอนที 2  การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (Epidemiological Diagnosis) 

 เป็นการวิเคราะห์ว่ามีปัญหาสุขภาพทีสําคัญอะไรบ้าง ซึงปัญหาสุขภาพเหล่านีจะเป็นส่วน

หนึงของปัญหาสังคมหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม ในขณะเดียวกันปัญหาสุขภาพก็มี

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเช่นกัน ข้อมูลทางระบาดวิทยาจะชี ให้เห็นถึงการเจ็บป่วย การเกิดโรคและ

ภาวะสุขภาพ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ทีทําให้เกิดการเจ็บป่วย และการเกิดการกระจายของโรค การ

วิเคราะห์ทางระบาดวิทยาจะช่วยให้สามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญของปัญหา เพือประโยชน์ใน

การวางแผนดําเนินงานสุขศึกษา ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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ขั นตอนที 3  การวิเคราะห์ด้านพฤติกรรม (Behavioral Diagnosis)  

จากปัจจัยปัญหาด้านสุขภาพอนามัยทีได้ในขั นตอนที 1 – 2 จะนํามาวิเคราะห์ต่อเพือหา

สาเหตุทีเกียวข้อง โดยแบ่งเป็นสาเหตุอันเนืองมาจากพฤติกรรมของบุคคลและสาเหตุทีไม่เกียวข้องกับ

พฤติกรรม เช่น สาเหตุจากพันธุกรรมหรือสภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยกระบวนการสุขศึกษา จะให้

ความสนใจประเด็นทีเป็นสาเหตุอันเนืองมาจากพฤติกรรมของบุคคลเป็นสําคัญ 

 

ขั นตอนที 4  การวิเคราะห์ทางการศึกษา (Educational Diagnosis)  

ในขั นตอนนี เป็นการวิเคราะห์เพือหาปัจจัยด้านต่างๆ ทีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพทั งทีเป็น

ปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอกตัวบุคคล เพือนํามาเป็นข้อมูลในการวางแผนสุขศึกษา 

โดยในขั นตอนนีจะแบ่งปัจจัยทีเกียวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และปัจจัยเสริม 

ปัจจัยนํา (Predisposing Factors) หมายถึง ปัจจัยทีเป็นพื นฐานและก่อให้เกิดแรงจูงใจใน

การแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือในอีกด้านหนึงปัจจัยนี จะเป็นความพอใจ (Preference) ของบุคคล 

ซึงได้มาจากประสบการณ์ในการเรียนรู้  (Educational Experience) ซึงความพอใจนี อาจมีผลในทาง

สนับสนุนหรือยับยั งการแสดงพฤติกรรม ทั งนี ขึ นอยู่กับแต่ละบุคคล ปัจจัยซึงเป็นองค์ประกอบของ

ปัจจัยโน้มน้าว ได้แก่ ความรู้  เจตคติ ความเชือ ค่านิยม การรับรู้  นอกจากนี ยังรวมไปถึงสถานภาพทาง

สังคม – เศรษฐกิจ (Socio – economic Status) และอายุ เพศ ระดับการศึกษา การนับถือศาสนา 

ขนาดของครอบครัว ซึงปัจจัยเหล่านี จะมีผลต่อการวางแผนโครงการทางสุขศึกษาด้วย 

  ความรู้  เป็นปัจจัยนําทีสําคัญในการส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม แต่การเพิมความรู้ ไม่

ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมเสมอไป ถึงแม้ความรู้จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และความรู้

เป็นสิงจําเป็นทีจะก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรม แต่ความรู้ อย่างเดียวไม่เพียงพอทีจะก่อให้เกิดการ

เปลียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ จะต้องมีปัจจัยอืนๆ ประกอบด้วย 

 เจตคติ หมายถึง ความรู้ สึกค่อนข้างจะคงทีของบุคคลทีมีตอ่สิงต่างๆ เช่น บุคคล วัตถุ การ

กระทํา ความคิด ซึงความรู้ สึกดังกล่าวมีทั งทีมีผลดีและผลเสียในการเปลียนแปลงพฤติกรรม 

 การรับรู้  หมายถึง การทีร่างกายรับสิงเร้าต่างๆ ทีผ่านมาทางประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึงแล้ว

ตอบสนองเอาสิงเร้านั นออกมา เป็นลักษณะของจิตทีเกิดขึ นจากการผสมกันระหว่างพวก ประสาท

สัมผัสชนิดต่างๆ แล้วความคิดร่วมกับประสบการณ์เดิมทีมีอยู่ การรับรู้ เป็นตัวแปรทางจิตสังคมทีเชือ

ว่ามีผลกระตุ ้นต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 
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 ค่านิยม หมายถึง การให้ความสําคัญ ให้ความพอใจในสิงต่างๆ ซึงบางครั งค่านิยมของบุคคล 

ชุมชน รวมทั งลักษณะทีจะช่วยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั นๆ ได้ด้วย และสามารถทีจะใช้

แหล่งทรัพยากรต่างๆ ซึงมีส่วนเกียวข้องกับราคา ระยะทาง เวลา นอกจากนั น สิงทีสําคัญคือ การหาได้

ง่าย (Availability) และความสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) ของสิงทีจําเป็นในการแสดงพฤติกรรม

หรือช่วยให้การแสดงพฤติกรรมนั นเป็นไปได้ง่ายขึ น 

 ปัจจัยเอื อ (Enabling Factors) หมายถึง สิงทีเป็นทรัพยากรทีจําเป็นในการแสดงพฤติกรรม

ของบุคคล ชุมชน รวมทั งลักษณะทีจะช่วยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั นๆได้ด้วย และสามารถ

ทีจะใช้แหล่งทรัพยากรต่างๆ ซึงมีส่วนเกียวข้องกับราคา ระยะทาง เวลา นอกจากนั น สิงทีสําคัญ คือ 

การหาได้ง่าย (Availability) และความสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) ของสิงทีจําเป็นในการแสดง

พฤติกรรมหรือช่วยให้การแสดงพฤติกรรมนั นเป็นไปได้ง่ายขึ น 

 ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) หมายถึง สิงทีบุคคลได้รับหรือคาดว่าจะได้รับจากบุคคล

อืนอันเป็นผลจากการกระทําของตนสิงทีบุคคลจะได้รับอาจเป็นรางวัลทีเป็นสิงของ คําชมเชย การ

ยอมรับ การลงโทษ การไม่ยอมรับการกระทํานั นๆ หรืออาจเป็นกฎระเบียบทีบังคับควบคุมให้บุคคล

นั นๆ ปฏิบัติตามก็ได้ ซึงสิงเหล่านี บุคคลจะได้รับจากบุคคลอืนทีมีอิทธิพลต่อตนเอง เช่น ญาติ เพือน 

แพทย์ ผู ้บังคับบัญชา เป็นต้น และอิทธิพลของบุคคลต่างๆ นี ก็จะแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของ

บุคคลและสถานการณ์โดยอาจจะช่วยสนับสนุนหรือยับยั งการแสดงพฤติกรรม  นั นๆ ก็ได้ 

พฤติกรรมหรือการกระทําต่างๆ ของบุคคล เป็นผลมาจากอิทธิพลร่วมของปัจจัยทั ง 3 ดังกล่าว

มาแล้ว คือ ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และปัจจัยเสริมหรือปัจจัยสนับสนุนทางสังคม ดังนั น ในการวาง

แผนการเปลียนแปลงพฤติกรรมใดๆ จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงอิทธิพลจากปัจจัยดังกล่าวร่วมกันเสมอโดย

ไม่ควรนําปัจจัยใดปัจจัยหนึงมาพิจารณาโดยเฉพาะ 

จากปัจจัยทั งสามดังกล่าว (Green et al., 1991) ได้นํามาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชือมโยง

ระหว่างปัจจัยทั งสามกับพฤติกรรมทีเป็นปัญหาเฉพาะ เพือใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง

สาเหตุของพฤติกรรมกับปัจจัยดังกล่าว โดยในการวิเคราะห์จะกําหนดว่าสาเหตุของพฤติกรรมควร

เรียงลําดับตามความหมายดังต่อไปนี 

1. แรงจูงใจทีจะต้องกระทําให้ได้ 

2. การดัดแปลงหรือหาแหล่งทรัพยากรทีสามารถทําให้เกิดพฤติกรรมนั นแล้ว 

3. เป็นปฏิกิริยาต่างๆ ทีบุคคลอืนแสดงออกให้ทราบหลังเกิดพฤติกรรมนั นแล้ว 
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4. ต้องมีการเสริมแรง และทําให้พฤติกรรมนั นคงทนต่อไป 

5. ในการเสริมแรงหรือการลงโทษของพฤติกรรมนั นอาจมีผลกระทบถึงปัจจัยนํารวมทั ง 

ปัจจัยอืนด้วย 

 

 ขั นตอนที 5 การเลือกกลยุทธ์ทางการศึกษา (Selection of Educational Strategies)  

 เมือวิเคราะห์หาปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมได้แล้ว ขั นตอนต่อไปจะเป็นการเลือกกลยุทธ์และ

เทคนิคในการดําเนินงานด้านสุขศึกษามาใช้ ทั งนี โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับผล

การวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมทั ง 3 ด้านข้างต้นด้วย เพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพในทีสุด นอกจากนี การกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานจะต้องคํานึงถึงการผสมผสานหลาย

เทคนิค หลายกลวิธี ด้านสุขศึกษาเข้าด้วยกัน เพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ขั นตอนที 6 การวิเคราะห์ทางการบริหาร (Administrative Diagnosis)  

 ในขั นตอนนี จะเป็นการวิเคราะห์เพือประเมินถึงปัจจัยด้านการบริหารจัดการทีจะมีผลต่อการ

ดําเนินงานโครงการทีได้วางแผนไว้ โดยปัจจัยดังกล่าวอาจจะมีผลทั งทางบวก คือ ทําให้โครงการบรรลุ

เป้าหมาย หรือมีผลตรงข้าม คือ กลายเป็นข้อจํากัดของโครงการ ปัจจัยเหล่านี  ได้แก่ งบประมาณ 

ระยะเวลา ความสมบูรณ์ของผู ้ ดําเนินการ ตลอดจนทรัพยากรอืนๆ ในองค์กร ดังนั น ในการวางแผน

เพือดําเนินงานสุขศึกษาใดๆ จะต้องให้ความสําคัญกับขั นตอนนี ไม่น้อยไปกว่าในขั นตอนอืนๆ จะต้อง

มีการวิเคราะห์ และพิจารณาให้ครอบคลุมทกุด้านเหมือนกับการวิเคราะห์หาปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรม 

 

 ขั นตอนที 7 การประเมินผล (Evaluation) 

 ขั นตอนนี จะเป็นขั นตอนทีดําเนินการในทุกขันตอน โดยทั งนี ต้องมีการกําหนด หลักเกณฑ์ใน

การประเมินผลและดัชนีชี วัดไว้อย่างชัดเจน การประเมินผลใน PRECEDE Framework จะประกอบไป

ด้วยการประเมินใน 3 ระดับ คือ การประเมินโครงการหรือโปรแกรม สุขศึกษา การประเมินผลกระทบ

ของโครงการหรือโปรแกรมทีมีผลต่อปัจจัยทั ง 3 ด้าน และท้ายสุดคือ การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ

ทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล ซึงการประเมินในขั นตอนนี จะเป็นการดําเนินงานระยะยาว 
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 โดยหลักของ PRECEDE Framework การดําเนินการในเรืองต่างๆ ถ้ามีผลต่อบุคคลหรือ

กลุ่มเป้าหมายในลักษณะทีเป็นปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และปัจจัยเสริมแล้ว ย่อมจะมีผลต่อพฤติกรรม

ทั งสิ น เพราะเมือใดก็ตามปัจจัยทั ง 3 ด้าน มีความเหมาะสมสอดคล้องกันทั งในระดับและทิศทางก็จะ

ทําให้เกิดพฤติกรรมได้ในทีสุด ดังนั น ในการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในครั งนี  ผู ้ วิจัยจึงใช้ทฤษฎีของ PRECEDE Framework เป็นแนวคิด

พื นฐานในการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมดังกล่าว 

 

 2.3 แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ Pender 

 

จากความหมายของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทําให้มีผู ้ พัฒนารูปแบบของการส่งเสริม

สุขภาพ (Health Promotion Model) เพือใช้เป็นแนวทางในการอธิบาย หรือคาดการณ์ถึงส่วนประกอบ

ของพฤติกรรมหรือแบบแผนการดําเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทีเกิดขึน และรูปแบบการ

ส่งเสริมสุขภาพของ Pender (Pender’s Health Promotion Model) เป็นรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที

ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

 เพนดอร์ (Pender, 1987) ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพมาตั งแต่ปี ค.ศ.1982 หลังจาก

ทีได้พัฒนารูปแบบการป้องกันสุขภาพขึ นในปี ค.ศ.1975 และหลังจากทีเพนเดอร์ได้นําเสนอรูปแบบ

การส่งเสริมสุขภาพในปี ค.ศ.1982 แล้ว Pender ได้ทําการศึกษาวิจัยเพือทดสอบรูปแบบการส่งเสริม

สุขภาพ และพบว่าบางมโนทัศน์ย่อย เมือนํามาทดสอบด้วยการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว 

ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์เกียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ จึงได้ปรับปรุง คัดลอก หรือให้

นิยามมโนทัศน์ย่อยเหล่านั นใหม่ และได้นํารูปแบบใหม่ในปี ค.ศ.1987 ซึงมีพื นฐานมาจากทฤษฎีการ

เรียนรู้ ทางสังคม (Social Learning Theory) โดยได้กล่าวถึงความสําคัญของกระบวนการรับรู้ ในการ

เปลียนแปลงพฤติกรรม และเป็นการอธิบายพฤติกรรมทีกระทําอย่างต่อเนือง จนกลายเป็นส่วนหนึง

ของชีวิตประจําวัน ซึงรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที Pender เสนอในครั งนี   

แสดงในแผนภูมิที 1 ดังนี 
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ภาพที  2.1 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ Pender ใน ปี ค.ศ. 1987 

(Pender’s Health Promotion Model ทีมา Pender, 1987: 58) 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยปรับเปลียน 

(Modifying Factors) 

การแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(Participation in Health-promoting 

Behavior) 

ความสําคัญของสุขภาพ 

การรับรู ้ การควบคุมสุขภาพ 

การรับรู้ ความสามารถใน

คําจํากัดความของสุขภาพ 

การรับรู ้ ภาวะสุขภาพ 

การรับรู ้ ประโยชน์ของ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

การรับรู ้ อุปสรรคของ 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ปัจจัยทางประชากร 

ลักษณะทางชีววิทยา 

อิทธิพลระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้าน

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

ความน่าจะแสดง

พฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพ 

ตัวชี แนะการกระทํา 

ปัจจัยด้านการรู ้ คิด-การรับรู ้

(Cognitive-perceptual 
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จากแผนภูมิที 1 จะเห็นได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ Pender ปี ค.ศ.1987 (Pender, 

1987) ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน ดังนี 

 1. ปัจจัยด้านการรู้ คิด-การรับรู้ (Cognitive-perceptual Factors) เป็นปัจจัยปฐมภูมิซึงเป็น

แรงจูงใจทีมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติ และคงไว้ซึงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 7 

ปัจจัย ได้แก่ 

1.1 ความสําคัญของสุขภาพ (The Importance of Health) การทีบุคคลรับรู้ คุณค่า 

ของสุขภาพของตนมากเท่าไหร่ ก็จะยิงมีพฤติกรรมแสวงหาความรู้ ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพมากกว่าผู ้ ทีไม่ตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพมากเท่านั น 

      1.2 การรับรู้ การควบคุมสุขภาพ (Perceived Control of Health) เป็นความเชือของ

บุคคลเกียวกับสุขภาพ ว่าเป็นผลมาจากการกระทําของตนเอง หรือการได้รับอิทธิพลจากผู ้อืน หรือเป็น

ผลของความบังเอิญ โชคชะตา ถ้าบุคคลรับรู้ ว่าเป็นผลมาจากการแสดงพฤติกรรมของตนเอง แสดงว่า

มีความเชืออํานาจภายในตน แต่ถ้าบุคคลเชือว่าภาวะสุขภาพเป็นผลมาจากการควบคุมโดยโชค

เคราะห์ ความบังเอิญ หรือบุคคลอืนแสดงว่าบุคคลนั นเป็นผู ้ ทีมีความเชืออํานาจภายนอกตน 

      1.3 การรับรู้ ความสามารถในตนเอง (Perceived Control of Health) เป็นความเชือ

ของบุคคลเกียวกับสุขภาพ ว่าเป็นผลมาจากการกระทํากิจกรรมต่างๆ ได้เป็นผลสําเร็จ 

      1.4 คําจํากัดความของสุขภาพ (Definition of Health) บุคคลแต่ละคนจะมีคําจํากัด

ความของสุขภาพของตนเอง ผู ้ ทีให้ความหมายสุขภาพแตกต่างกันจะมีแบบแผนพฤติกรรมสุขภาพ

แตกต่างกัน ถ้าบุคคลให้ความหมายของสุขภาพว่า หมายถึง การปรับตัวหรือความสมดุลก็จะมี

พฤติกรรมป้องกันการเกิดความเจ็บป่วย ในขณะทีบุคคลซึงให้ความหมายของสุขภาพว่า หมายถึง การ

บรรลุเป้าหมายในชีวิต บุคคลนั นจะกระทํากิจกรรมต่างๆ เพือให้ตนมีสุขภาพดีและเพิมสุขภาวะในชีวิต 

      1.5 การรับรู้ ภาวะสุขภาพ (Perceived Health Status) เป็นการประเมินภาวะสุขภาพ

ของตนเองว่าอยู่ในระดับใด ซึงจะมีผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ 

      1.6 การรับรู้ ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Perceived Benefits of Health 

Promoting Behaviors) แนวคิดนี ตรงกับแนวคิดในรูปแบบของความเชือด้านสุขภาพ การทีบุคคลรับรู้

ว่ากิจกรรมทีตนกระทํา มีประโยชน์ต่อภาวะสุขภาพของตนเองจะส่งผลต่อระดับของการปฏิบัติ

กิจกรรมนั นและมีแนวโน้มว่าจะส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนืองอีกด้วย 
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      1.7 การรับรู้ อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Perceived Barriers to Health 

Promoting Behaviors) เป็นการรับรู้ อุปสรรคทีขัดขวางต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น ความไม่

สะดวกสบาย ความยากลําบาก ไม่มีเวลา ไม่มีโอกาสกระทํากิจกรรม หรือความห่างไกลจากสถานทีที

จะกระกิจกรรม จะส่งผลให้มีการกระทํากิจกรรมเพือการส่งเสริมสุขภาพน้อยลง 

  

2. ปัจจัยปรับเปลียน (Modifying Factors) เป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ และมี

อิทธิพลโดยอ้อมต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผ่านปัจจยัด้านการรู้ คิด-การรับรู้  ซึงมีดังนี 

      2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล (Demographic Factors) ได้แก่ อายุ เพศ เชื อชาติ และนํ าหนักตัว 

       2.2 ลักษณะทางชีววิทยา (Biological Factors) ได้แก่ สัดส่วนของร่างกาย 

      2.3 อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influences) ได้แก่ ความเชือถือบุคคลอืน

แบบแผนการใช้บริการสุขภาพของครอบครัว และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ปัจจัยเหล่านี ล้วนมีผลกระทบต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

      2.4 ปัจจัยด้านสถานการณ์ (Situational Factors) ประสบการณ์ในอดีตทีเคยปฏิบัติ

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ จะส่งผลให้บุคคลปฏิบัติกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพอืนๆ ด้วย เพือ

นําไปสู่ภาวะปกติสุข ความรู้ และทักษะบางอย่างจะส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติกิจกรรมการส่งเสริม

สุขภาพทีซับซ้อนได้ 

  

3. การแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Participation in Health-promoting behavior)  

     ตัวชี แนะการกระทํา (Cue to Action) ได้แก่ สิงกระตุ ้นภายในหรือภายนอกทีทําให้มีการ

แสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในการประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ Pender นั น ได้ประเมิน

แบบแผนการดําเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาพ โดยสร้างแบบวัดแบบแผนการดําเนินชีวิตและพฤติกรรม

สุขภาพ (The Lifestyle and Health-habits Assessment) ไว้ 10 ด้าน คือ ความสามารถในการดูแล

ตนเองทัวๆ ไป (General Competence in Self-care) การปฏิบัติด้านโภชนาการ (Nutritional 

Practices) การออกกําลังกายและกิจกรรมเพือการสันทนาการ (Physical or Recreational Activity) 

แบบแผนการนอนหลับ (Sleep Patterns) การจัดการกับความเครียด (Stress Management) การ

บรรลุเป้าหมายชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง (Self-actualization) จุดมุ่งหมายในชีวิต (Sense 

of Purpose) สัมพันธ์ภาพกับคนอืนๆ การควบคุมสภาวะแวดล้อม (Environment Control) และการใช้
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ระบบบริการทางสุขภาพ ซึงต่อมา Walker และคณะได้ร่วมกันพัฒนาแบบการวัดแบบแผนการดําเนิน

ชีวิตทีส่งเสริมสุขภาพจากทีมีอยู่เดิม ประกอบด้วยคําถาม 100 ข้อ เหลือ 48 ข้อ จากพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพทีเหลือเพียง 6 ด้าน ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง 

(Self-actualization)ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) การออกกําลังกาย (Exercise) 

โภชนาการ (Nutrition) การช่วยเหลือพึงพาระหว่างกัน (Interpersonal Support) และการจัดการกับ

ความเครียด (Stress Management)  

    ต่อมาเพนเดอร์ (Pender,1996) ได้นําเสนอรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทีได้รับการพัฒนาขึ น

ใหม่อีก โดยรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทีปรับปรุงใหม่นี  แตกต่างจากรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในปี  

ค.ศ.1987 ซึงจากการศึกษาวิจัยเพิมเติม Pender ได้ปรับปรุงและคัดปัจจัยด้านการรู้ คิดและการรับรู้  

ในด้านความสําคัญต่อสุขภาพ การรับรู้การควบคุมสุขภาพ คําจํากัดความของสุขภาพออก คงไว้เพียง

การรับรู้ ความสามรถในตนเอง การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู้ อุปสรรค

ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อิทธิพลระหว่างบุคคล อิทธิพลด้านสถานการณ์และเพิมตัวแปร 3 ตัว 

คือ ความรู้ สึกเกียวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ความตั งใจทีจะกระทําตามแผนทีกําหนด และการ

แข่งขันกระทําในเรืองทีต้องทําและเรืองทีชอบในทันทีทันใด ทั งนี เนืองจากทฤษฎีความคาดหวังและ

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทางสังคม สภาพแวดล้อม (อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลด้านสถานการณ์) และ

พฤติกรรมดั งเดิม (อิทธิพลด้านพฤติกรรม) มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั งโดยตรงและโดยอ้อม 

นอกจากนี  Pender ยังได้คัดตัวชี แนะการกระทําออกด้วย เนืองจากพบว่าเป็นตัวกระตุ ้นทีเกิดขึ น

เพียงชัวคราว ซึงทําให้มีความยากลําบากในการประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทีปรับปรุงใหม่นี ได้มีการปรับเปลียนตําแหน่งและรูปแบบของ

ปัจจัยต่างๆ เพือให้เหมาะสมในการประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมากขึ น ดังแสดงใน 

แผนภูมิที 2 
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ภาพที  2.2 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ Pender ทีปรับปรุงใหม่ ในปี 1996 

(Revised Health Promotion Model ทีมา Pender, 1996 : 67) 

 

 

 

ลักษณะส่วนบุคคลและ 

ประสบการณ์ (Individual 

Characteristics) 

ความคิดและความรู้ สกึของบุคคลทีมี

เฉพาะต่อพฤติกรรม (Behavior-

specific  

ผลทีเกิดจากพฤติกรรม 

(Behavioral Outcome) 

การรับรู ้ ประโยชน์ของ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

การรับรูอุ้ปสรรคของ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

การรับรูค้วามสามารถใน

ตนเอง 

ความรู ้สึกเกียวกับกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ 

พฤติกรรมดั งเดิม 

อิทธิพลระหว่างบุคคล 

อิทธิพลด้านสถานการณ์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- ชีววิทยา 

- จิตวิทยา 

- สังคมวัฒนธรรม 

ความตั งใจทีจะ

ปฏิบัติตามแผนที

กําหนด 

พฤติกรรม 

ส่งเสริม

การแข่งขันกระทําในเรืองที

ต้องทําและเรืองทีชอบใน

ทันทีทันใด 
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รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ Pender ทีปรับปรุงใหม ่(Pender, 1996) ประกอบด้วยมโนทัศน์

หลัก 3 มโนทัศน์ คือ 

1. ลักษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์ (Individual Characteristics and Experiences) 

บุคคลแต่ละคนจะมีลักษณะและประสบการณ์เฉพาะของแต่ละคน ซึงจะมีผลกระทบต่อการกระทําใน

ภายหลัง ความสําคัญของผลกระทบจะขึ นอยู่กับพฤติกรรมเป้าหมายทีจะนํามาพิจารณาการเลือกวัด

ปัจจัยพฤติกรรมทีเกียวข้องกับอดีต และลักษณะส่วนบุคคลในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพซึงอาจเป็น

ตัวแปรทีมีความสัมพันธ์สูงกับพฤติกรรมสุขภาพทีเฉพาะเจาะจง แต่ไม่ใช่ประชากรทั งหมด

ประกอบด้วย พฤติกรรมทีเกียวข้องกับอดีตและปัจจัยส่วนบุคคล 

  1.1 พฤติกรรมทีเกียวข้องกับอดีต 

  ปัจจัยด้านพฤติกรรมในอดีต คือ ความถีในการปฏิบัติพฤติกรรมทีเหมือนๆ กันหรือ

คล้ายคลึงกันกับการปฏิบัติพฤติกรรมทีผ่านมาในอดีตทีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม 

ทีนําไปสู่ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผลโดยตรงของพฤติกรรมในอดีตต่อพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน อาจเกียวกับลักษณะนิสัยซึงจะนําเข้าไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมโดย

อัตโนมัติ โดยให้ความสนใจรายละเอียดเกียวกับผลทีจะเกิดขึ นและจะยิงเข้มข้นมากขึ นด้วยการ

ประพฤติปฏิบัตินั นซํ าๆ ส่วนผลโดยอ้อมของพฤติกรรมในอดีตทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ตามทฤษฎีการรับรู้ ทางสังคมจะผ่านทางการรับรู้ ความสามารถในตนเอง (Self-efficacy) ประโยชน์ 

(Benefits) อุปสรรค (Barriers) และความรู้ สึกเกียวกับพฤติกรรมทีปฏิบัติ (Self-related affect) ตาม

ทฤษฎีของแบนดูราทีกล่าวว่า เมือแสดงพฤติกรรมแล้วได้รับข้อมูลป้อนกลับจะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญ

ของข้อมูลความสามารถหรือทักษะของตน ผลประโยชน์ทีเคยได้รับจากการกระทําพฤติกรรมในอดีต 

(Bandura, 1986 cited by Pender, 1996) ซึงแบนดูราเรียกว่า การคาดหวังผลทีจะเกิดขึ นซึงทําให้

บุคคลนั นมีโอกาสทีจะแสดงพฤติกรรมนั นซํ ามากขึ น และพฤติกรรมจะเกิดขึ นได้ต้องมีการกระทําซํ า

บ่อยๆ อปุสรรคทีเกิดขึ นจากการกระทําพฤติกรรมเป็นประสบการณ์และแหล่งข้อมูลในความทรงจําที

เปรียบเสมือนกับเครืองกีดขวางทีต้องข้ามให้ผ่านพ้น เพือจะได้ประสบความสําเร็จในการแสดง

พฤติกรรม พฤติกรรมทีเกิดขึ นทุกๆครั งจะมีอารมณ์หรือความรู้ สึกเกิดร่วมด้วย ความรู้ สึกทางบวกหรือ

ทางลบทีเกิดขึ นก่อนระหว่างหรือภายหลังการแสดงพฤติกรรมจะเก็บรวบรวมไว้ในความทรงจํา เพือ

เป็นข้อมูลทีนํามาพิจารณาไตร่ตรองเมือจะเข้าสู่พฤติกรรมในภายหลัง พฤติกรรมในอดีตจะถูกนํามา

เสนอในลักษณะการปรับแต่งพฤติกรรมทางบวก โดยยกประเด็นประโยชน์ของการทําพฤติกรรม สอน
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วิธีการให้ผู ้ รับบริการสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั งหลายเพือนําไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว 

ก่อให้เกิดความสามารถในระดับทีสูงขึ นและให้ความรู้ ทางบวกในความสําเร็จของการแสดงออกใน

อดีต รวมทั งให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวก 

  1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวทํานายพฤติกรรม

เป้าหมายซึงถูกปรับแต่งด้วยการพิจารณาไตร่ตรองตามธรรมชาติ ในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ

ปรับปรุงใหม่นี  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

   1.2.1 ปัจจัยทางชีวภาพของบุคคล(Personal biologic factors) ประกอบ 

ด้วยตัวแปรต่างๆ เช่น อายุ เพศ เครืองชี วัดขนาดของร่างกาย ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะหมดระดู 

ความสามารถในการออกกําลังกายโดยใช้ออกซิเจน (Aerobic capacity) ความแข็งแรง ความ

กระฉับกระเฉง หรือความสมดุลของร่างกาย 

   1.2.2 ปัจจัยทางจิตวิทยาของบุคคล (Personal Psychologic factors) 

ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ความรูส้ึกมีคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) แรงจูงใจในตนเอง  

(Self-motivation) ความสามารถส่วนบุคคล (Personal competence) การรับรู้ ภาวะสุขภาพ 

(Perceived health status) และคําจํากัดของสุขภาพ (Definition of health)  

   1.2.3 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมของบุคคล (Personal sociocultural 

facters) ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ได้แก่ เชื อชาติ สัญชาติ สีผิว วัฒนธรรมทีเปลียนแปลงตามยุคสมัย 

การศึกษา และสภาวะเศรษฐกิจสังคม 

 เนืองจากปัจจัยส่วนบุคคลมีมากมาย จึงต้องคัดเลือกตัวแปรทีสําคัญ สามารถอธิบายหรือ

ทํานายพฤติกรรมเป้าหมายได้ แม้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลจะมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้ สึก และการ

ทํานายพฤติกรรมสุขภาพได้ แต่ปัจจัยส่วนบุคคลบางอย่างไม่สามารถเปลียนแปลงได้ ดังนั น จึงไม่ค่อย

นําปัจจัยส่วนบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติการเปลียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

 

 2. ความคิดและความรู้ สึกของบุคคลทีมีเฉพาะต่อพฤติกรรม (Behavior-specific Cognitions 

and Affect) ตัวแปรกลุ่มนี ในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพใหม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นกลุ่มทีมี

ความสําคัญในการจูงใจมากทีสุด และเป็นแกนสําคัญสําหรับเจ้าหน้าทีสาธารณสุขทีจะนําไปใช้ปฏิบัติ

เพือปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ประกอบด้วย  
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2.1 การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Perceived Benefits of  

Action)  

การวางแผนของบุคคลทีจะกระทําพฤติกรรมเฉพาะใดๆ ขึ นอยู่กับประโยชน์ทีเคย 

ได้รับ หรือจากผลของการกระทําทีอาจจะเกิดขึ น ประโยชน์ทีเคยได้รับจากการกระทําจะแสดงออกทาง

จิตใจโดยคํานึงถึงผลบวกหรือการเสริมแรงของการกระทําพฤติกรรมนั น จากทฤษฎีความคาดหวัง

ค่านิยม (Expectancy-value) คาดการณ์ถึงประโยชน์เป็นสิงสําคัญของการจูงใจซึงอยู่บนพื นฐานของ

ลักษณะและประสบการณ์ทีผ่านมาโดยตรง หรือเรียนรู้ จากการสังเกตสิงต่างๆ ทีผ่านเข้ามา ความเชือ

ในประโยชน์หรือความเชือทีว่าผลจากการกระทําทีเกิดขึ นนั นจะเป็นไปในทางบวกเป็นสิงสําคัญแม้ว่า

จะไม่เพียงพอทีจะใช้เป็นเงือนไขในการนําไปสู่พฤติกรรมสุขภาพทีเฉพาะเจาะจงก็ตาม 

ประโยชน์ทีได้รับจากการปฏิบัติพฤติกรรมอาจเป็นสิงทีเกิดขึ นภายในหรือภายนอกก็ 

ได้ ตัวอย่างทีเกิดขึนภายใน ได้แก่ การเพิมการตืนตัว และการลดความรู้ สึกเหนือยล้า ประโยชน์

ภายนอก ได้แก่ รางวัล ทรัพย์สิน เงินทอง หรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คือผลของการปฏิบัติ

พฤติกรรม ในช่วงแรกประโยชน์ภายนอกจะเป็นแรงจูงใจสําคัญในการเข้าสู่พฤติกรรมสุขภาพ ซึงต่อมา

ประโยชน์ภายในอาจเป็นพลังจูงใจให้มีพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนืองมากกว่าความสําคัญของ

แรงจูงใจในการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จะเป็นตัวสนับสนุนหลักในการศึกษา

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพดังเช่นทีเคยทดสอบมาแล้ว การคาดหวังความสําคัญของประโยชน์และ

ความสัมพันธ์ของประโยชน์ทีจะเกิดขึ น จากการกระทําพฤติกรรมนั นในอดีตจะเป็นตัวกําหนด

พฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเสนอว่า การรับรู้ประโยชน์เป็นแรงจูงใจต่อพฤติกรรมทั ง

โดยตรงและโดยอ้อม โดยกําหนดความตั งใจในการวางแผนปฏิบัติไว้ว่าจะเข้าสู่การกระทําพฤติกรรม 

ซึงเป็นผลประโยชน์ของประสบการณ์ในอดีต 

  2.2 การรับรู้ อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Perceived Barriers to Action)  

  เป็นการรับรู้ อุปสรรคทีขัดขวางต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอาจเป็นสิงทีเกิดขึ นจริง

หรือสิงทีคาดคะเน ได้แก่ การรับรู้ เกียวกับความไม่เป็นประโยชน์ ความไม่สะดวกสบาย ค่าใช้จ่าย 

ความยากลําบาก หรือระยะเวลาทีใช้ในการกระทํานั นๆ อุปสรรคเปรียบเสมือนสิงกีดขวางไม่ให้บุคคล

ปฏิบัติพฤติกรรมหรือจูงใจให้บุคคลหลีกเลียงจะปฏิบัติพฤติกรรม แต่สนใจในพฤติกรรมทีทําลาย

สุขภาพ เช่น สูบบุหรีหรือรับประทานอาหารไขมันสูง เมือมีความพร้อมในการกระทําตําและมีอุปสรรค

มีมาก การกระทํานั นก็จะไม่เกิดขึ น การรับรู้ อุปสรรคในการกระทําทีเสนอในรูปแบบการส่งเสริม
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สุขภาพใหม่นี  มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยตรง โดยเป็นตัวกั นขวางการกระทํา 

และมีผลในทางอ้อมต่อการลดความตั งใจในการปฏิบัติตามแผนทีกําหนดไว้ 

2.3 การรับรู้ ความสามารถในตนเอง (Perceived Self-efficacy)  

  เป็นการตัดสินความสามารถของบุคคลว่าจะสามารถทํางานได้ในระดับใด และบุคคล

นั นสามารถทีจะทําอะไรได้บ้างโดยมีทักษะหรือไม่มีก็ได้ การตัดสินความสามารถของบุคคลแสดงให้

เห็นจากความคาดหวังผลลัพธ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการตัดสินเกียวกับความสามารถ

ของบุคคลในการกระทําพฤติกรรมนั นให้สําเร็จ ในขณะทีความคาดหวังในผลลัพธ์เป็นการตัดสิน

พิจารณาทีผลลัพธ์ เช่น ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่าย พฤติกรรมทีก่อให้เกิดผลผลิต การรับรู้ เกียวกับทักษะ

และความสามารถเป็นแรงจูงใจสําคัญของบุคคลทีจะกระทําพฤติกรรมทีดี และถูกต้องเหมาะสม 

ความรู้ สึกเกียวกับความสามารถและทักษะในการกระทําของบุคคล เป็นสิงเสริมสนับสนุนให้บุคคล

บรรลุถึงพฤติกรรมเป้าหมายได้มากกว่าบุคคลทีมีความรู้ สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถและไม่มีทักษะ 

การเรียนรู้ ของบุคคลเกียวกับการรับรูค้วามสามารถของตนเอง มีพื นฐานทีพัฒนามาจากปัจจัย 4 

ประการ คือ  

   2.3.1 การกระทําทีได้บรรลุผลสําเร็จจากการทีได้ปฏิบัติพฤติกรรมนั น และ

การประเมินการกระทําตามมาตรฐานของตนเอง หรือจากการประเมินทีได้รับจากบุคคลอืน 

   2.3.2 ประสบการณ์จากการได้เห็นการกระทําของผู ้ อืน โดยการสังเกตและ

นํามาประเมินเปรียบเทียบกับตนเอง หรือจากการประเมินย้อนกลับ 

   2.3.3 การชักจูง ด้ว ยคําพูดของผู ้ อืน ทําให้บุคคลสามารถดึงเอา

ความสามารถทีมีอยู่ในตนเองออกมาเพือใช้ในการทํากิจกรรมนั นๆ  

   2.3.4 สภาพร่างกาย เช่น ความวิตกกังวล ความกลัว ความสงบ ความเงียบ 

สิงเหล่านี บุคคลนํามาใช้ตัดสินความสามารถของตนเอง 

 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเสนอว่า ความรู้ สึกเกียวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีอิทธิพลต่อ

การรับรู้ ความสามารถของตนเอง เมือมีความรู้ สึกในทางบวกมากขึ น การรับรู้ความสามารถก็จะมาก

ขึ น ในทางกลับกันการรับรู้ ความสามารถในตนเองมีอิทธิพลต่อการรับรู้ อุปสรรคในการแสดงพฤติกรรม

เป้าหมายลดลงมากขึ นตามไปด้วย ความสามารถของตนเองเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพโดยตรง และมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อการรับรู้ อุปสรรคและความตั งใจหรือไม่เข้าร่วมตามคํา

ชักชวนเพือวางแผนการกระทํา 
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  2.4 ความรู้ สึกเกียวกับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (Activity-related Affect)  

  ความรู้ สึกของตนเองทีเกิดขึ น ก่อน ระหว่าง และภายหลังพฤติกรรมเป็นพื นฐานของ

การกระตุ ้นพฤติกรรมของตนเอง การตอบสนองทางด้านอารมณ์ความรู้ สึกเหล่านี อาจเป็นระดับน้อยๆ 

ปานกลาง หรือรุนแรง และถูกตัดสินด้วยความคิด เก็บไว้ในความทรงจํา และนํามาเป็นกระบวนการ

คิดต่อการกระทําพฤติกรรมในเวลาต่อมา การตอบสนองทางอารมณ์ ความรู้ สึกต่อพฤติกรรมที

เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ อารมณ์ทีเกียวกับการกระทําในขณะนั น (Activity-

related) อารมณ์ของตนเองในขณะนนั (Self-related) และอารมณ์ทีเกียวกับบริบทหรือสภาพแวดล้อม

ในขณะนั น (Context-related) ผลของความรู้ สึกทีเกิดขึ นจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือกปฏิบัติ 

หรือไม่ปฏิบัติพฤติกรรมนั นซํ าอีก หรือคงพฤติกรรมนั นไว้ให้ยาวนานขึ น อารมณ์ความรู้ สึกร่วมกับ

พฤติกรรมสะท้อนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ แสดงถึงความต่อเนืองด้านอารมณ์ความรู้ สึกโดยตรงหรือ

ตอบสนองในทุกขั นตอนตลอดการมีพฤติกรรมนั น อาจเป็นความรู้ สึกด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ได้แก่  

ความรู้ สึกสนุก ความรู้ สึกปลื มปีติ หรือเบิกบานใจ ความรู้ สึกเพลิดเพลิน ความรู้ สึกรังเกียจ หรือ

ความรู้สึกไม่พอใจ พฤติกรรมทีเกิดขึ นร่วมกับความรู้ สึกด้านบวกจะส่งผลให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมนั น

อีก ในทางกลับกันถ้าเป็นความรู้ สึกด้านลบมักจะหลีกเลียง ในบางพฤติกรรมจะมีทั งความรู้ สึกในด้าน

บวกและด้านลบ ดังนั นความสัมพันธ์ทีสมดุลระหว่างอารมณ์ความรู้ สึก จึงต้องดูทีความสมดุลระหว่าง

ความรู้ สึกทางบวก และความรู้ สึกทางลบทีเกิดขึ น ก่อน ระหว่าง และภายหลังการแสดงพฤติกรรม 

ความรู้ สึกเกียวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนั นแตกต่างจากการประเมินด้านทัศนคติตามแนวคิดของ

ฟิชไบน์และแอสเซน (Fishbein and Ajzen Cited in Pender, 1996) การประเมินในแง่ของทัศนคติ

สะท้อนถึงการประเมินด้านอารมณ์ความรู้ สึกของผลลัพธ์เฉพาะของพฤติกรรมมากกว่าการตอบสนอง

ต่อสิงเร้าทีพอเหมาะของพฤติกรรมโดยตัวมันเอง ดังนั น ความรู้ สึกเกียวกับพฤติกรรมส่งเสรอมสุขภาพ

มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพเช่นเดียวกับทีมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านความสามารถใน

ตนเองและความตั งใจในการวางแผนว่าจะกระทําพฤติกรรม 

  2.5 อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influences)  

  ตามแนวคิดของรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพนั น อิทธิพลระหว่างบุคคล คือ การเรียนรู้

เกียวกับพฤติกรรมความเชือหรือทัศนคติของบุคคลอืน การเรียนรู้ เหล่านี อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับ

ความเป็นจริงได้ แหล่งข้อมูลเบื องต้นของอิทธิพลระหว่างบุคคลในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ คือ 

ครอบครัว กลุ่มเพือน และบุคลากรทางสุขภาพ อิทธิพลระหว่างบุคคล ได้แก่ บรรทัดฐานของสังคม 
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การสนับสนุนทางสังคม และการเป็นแบบอย่างซึงเป็นการเรียนรู้ จากบุคคลอืน โดยผ่านการสังเกตการ

กระทําเฉพาะพฤติกรรมนั นๆ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั ง 3 กระบวนการนี  แสดงให้เห็น

ถึงอารมณ์ความรู้ สึกของบุคคลทีนําไปสู่การมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจากการศึกษาสุขภาพและส่วน

ทีเกียวข้อง พบว่าบรรทัดฐานของสังคมเป็นตัวกําหนดมาตรฐานของการกระทํา ซึงบุคคลสามารถทีจะ

ยอมรับหรือปฏิเสธได้ การสนับสนุนทางสังคมต่อการปฏิบัติพฤติกรรมเป็นแหล่งช่วยเหลือทีได้รับจาก

ผู ้ อืน การเป็นแบบอย่างทีกระทําติดต่อกันมาประกอบขึ นเป็นพฤติกรรมสุขภาพ และเป็นกลยุทธ์ที

สําคัญของการเปลียนแปลงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยตรง ขณะเดียวกันก็มีผลทางอ้อมโดยตรง

เป็นแรงกดดันต่อสังคม หรือส่งเสริมให้มีการกระทํา การวางแผนในการทีจะปฏิบติัโดยกระตุ ้นให้คิดที

จะปฏิบัติหรือกระตุ ้นให้บุคคลวางแผนทีจะกระทําพฤติกรรมนั นๆ คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันใน

ด้านความไวต่อความรู้ สึก แบบอย่างและการสรรเสริญของผู ้ อืน อย่างไรก็ตามการให้แรงจูงใจอย่าง

พอเพียงตามแนวทางของอิทธิพลระหว่างบุคคล ส่งผลให้มีการแสดงพฤติกรรมและคนแต่ละคนต้องใส่

ใจต่อพฤติกรรม ความปรารถนา และการเข้ากับบุคคลอืนได้ทําให้เขาเหล่านั นเกิดการเรียนรู้ โดยการ

เลียนแบบพฤติกรรม 

  2.6 อิทธิพลด้านสถานการณ์ (Situational Influences)  

  การรับรู้ และการเรียนรู้ ของบุคคลต่อสถานการณ์หรือบริบทใดๆ ทีอํานวยความ

สะดวกหรือขัดขวางต่อการแสดงพฤติกรรม อิทธิพลของสถานการณ์ทีมีต่อการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 

การรับรู้ ทางเลือกทีเหมาะสม คุณลักษณะซึงเป็นผู ้ ทีเขียนเกียวกับเรืองการคืนความเป็นธรรมชาติ

ให้กับสภาพแวดล้อมนั นได้ตืนตัวในเรืองของสภาพแวดล้อม (Pender, 1996) โดยคํานึงถึงว่าจะทํา

อย่างไรให้สภาพแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพหรือพฤติกรรมทีเกียวข้องกับสุขภาพ บุคคลจะถูกชักจูงให้

ปฏิบัติและกระทําอย่างมีความสามารถได้ดีในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมซึงบุคคลรู้ สึกเป็น

อันหนึงอันเดียวกัน ไปด้วยกันได้มากกว่าความรู้ สึกไปด้วยกันไม่ได้ ความรู้ สึกผูกพันมากกว่า

ความรู้ สึกแตกแยก ความปลอดภัยและมันใจมากกว่าความรู้ สึกไม่ปลอดภัยและถูกคุกคาม 

สภาพแวดล้อมทีตรึงใจและน่าสนใจเป็นบริบททีจูงใจให้บุคคลปรารถนาจะกระทําพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพ รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมทีปรับปรุงใหม่ อิทธิพลด้านสถานการณ์ได้รับการให้ความหมาย

ใหม่และมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สถานการณ์อาจมีผลโดยตรงต่อ

พฤติกรรมโดยการแสดงให้เห็นในสภาพแวดล้อมนั น  
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 3. ผลทีเกิดขึ นจากพฤติกรรม (Behavioral Outcome) การกําหนดความตั งใจเพือวางแผนการ

กระทําเป็นจุดเริมของการเกิดพฤติกรรม ความตั งใจนี จะดึงให้บุคคลเข้าสู่และผ่านพฤติกรรมไปได้

นอกจากจะมีความต้องการอืนเข้ามาแทรกซึงบุคคลไม่สามารถหลีกเลียงหรือมีความปรารถนาในสิงที

เข้ามาแทรกมากกว่า ทําให้บุคคลนั นไม่ได้กระทําในสิงทีได้ตั งใจไว้ตั งแต่ต้น 

  3.1 ความตั งใจทีจะปฏิบัติตามแผนทีกําหนดไว้ (Commitment to a plan of action) 

พฤติกรรมของมนุษย์โดยทัวไปจะเป็นระบบมากกว่าไม่เป็นระบบ ตามทีแอสเซนและฟิชไบน์ (Ajzen 

and Fishbein) ได้กล่าวว่า ความตั งใจเป็นตัวสําคัญทีกําหนดการแสดงพฤติกรรมนั นด้วยความเต็มใจ 

(Fishbein and Ajzen, 1975 cited by Pender, 1996) ความตั งใจทีจะปฏิบัติพฤติกรรมตามแผนที

กําหนดไว้ในรูปแบบใหม่ของแบบจําลองพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ภายใต้กระบวนการทางด้าน

ความคิด ความรู้ สึก ได้แก่ 

   3.1.1 ความตั งใจทีมีต่อการกระทําเฉพาะในเวลาและสถานทีทีกําหนดกับ

บุคคลทีเฉพาะหรือทําโดยลําพัง โดยไม่คํานึงถึงว่าจะมีสิงใดๆ เข้ามาแทรก 

   3.1.2 วิเคราะห์หาวิธีการทีจะทําให้เกิดแรงเสริมในการปฏิบัติพฤติกรรมนั น

ต่อไปต้องการหาวิธีการทีเฉพาะในการปฏิบัติทีจะใช้กับพฤติกรรมทีมีความแตกต่างกัน เพือให้

กลายเป็นความตั งใจทีจะวางแผนการปฏิบัติพฤติกรรม การวางแผนเพือการกระทํานี ทําร่วมกัน

ระหว่างพยาบาลและผู ้ป่วยเพือให้เกิดการปฏิบัติได้สําเร็จ 

   3.2 ปัจจัยการแข่งขันกระทําในเรืองทีต้องทําและเรืองทีชอบในทันทีทันใด 

(Immediate competing demands and preferences) หมายถึง พฤติกรรมทางเลือกอืนทีแทรกเข้า

มาในความคิดสามารถกระทําได้ก่อนทีจะเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามทีได้วางแผนไว้ ความ

ต้องการแทรกแซงถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมทางเลือกอืนๆ ทีเกิดขึ นซึงบุคคลสามารถควบคุมได้ในระดับ

ตํา เนืองจากเงือนไขด้านสิงแวดล้อม เช่น ความรับผิดชอบในการทํางานหรือการดูแลครอบครัว ถ้าไม่

ตอบสนองต่อความต้องการนั น จะส่งผลร้ายต่อตนเองหรือบุคคลสําคัญในชีวิตได้ ส่วนความพอใจที

แทรกแซงถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมทางเลือกทีให้ผลตอบแทนทีมากกว่า หรือเหนือกว่าทีบุคคลสามารถ

ควบคุมได้ในระดับสูง สามารถทําให้ล้มเลิกพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้เมือพอใจพฤติกรรมทีมา

แทรกแซงความสามารถในการเอาชนะปัจจัยความพอใจทีแทรกแซง ขึ นอยู่กับความสามารถของ

บุคคลทีจะควบคมุตนเอง การตัดสินใจทีเข้มแข็งต่อการวางแผนการปฏิบัตินั นอาจจะสนับสนุนให้เกิด

พฤติกรรมสุขภาพ และผลของความตั งใจทีสมบูรณ์ รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพนั น ปัจจัยการแข่ง
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กระทําในเรืองทีต้องทําและเรืองทีชอบในทันทีทันใด มีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นไปได้ทีจะเกิด

พฤติกรรมสุขภาพและมีผลต่อความตั งใจได้ 

   3.3 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Health-promotion behavior) พฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพเป็นจุดสุดท้ายหรือเป็นการกระทําทีเกิดขึ นในรูปแบบส่งเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตามควรระลึกไว้

ว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจะคงอยู่ให้ยังยืนต่อไปแก่ผู ้ รบับริการโดยตรง สามารถนําไปใช้ได้ทุก

มุมมองของการดําเนินชีวิต โดยผสมผสานเข้ากับแบบแผนการดําเนินชีวิตทางสุขภาพซึงเป็นผลให้เกิด

ประสบการณ์สุขภาพในทางบวกต่อไปตลอดช่วงชีวิต 

 วอล์คเกอร์ ซีครีสท์ และเพนเดอร์  ได้สร้างแบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคล 

ซึงประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน โดยพัฒนามาจากแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 1987) ดังน ี

   3.3.1 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) เป็นความ

ตระหนักต่อสุขภาพของตนเอง เป็นพฤติกรรมทีบุคคลสนใจ เอาใจใส่ต่อภาวะสุขภาพของตน โดย

การศึกษาหาความรู้เกียวกับสุขภาพและปฏิบติัตนเพือให้มีสุขภาพดี มีการสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ 

ของร่างกาย การสนใจความรู้ ด้านสุขภาพ และรับบริการจากบุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนขอ

คําปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากบุคลากรด้านสุขภาพเมือมีข้อสงสัยเกียวกับสุขภาพ 

   3.3.2 โภชนาการ (Nutrition) เป็นพฤติกรรมทีบุคคลเลือกรับประทานอาหาร

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และได้คุณค่าทางโภชนาการ 

   3.3.3 การทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย (Physical Activity) เป็น

พฤติกรรมทีบุคคลปฏิบัติ โดยให้มีการเคลือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึงทําให้ร่างกายมีการใช้

พลังงาน เช่น การวิง เต้นแอโรบิก เล่นกีฬา หรือปฏิบัติกิจวัตรประจําวันต่างๆ ซึงเป็นการออกกําลังกาย 

เป็นกิจกรรมทีกระทําเพือส่งเสริมสุขภาพและความมีอายุยืนยาว 

   3.3.4 การจัดการกับความเครียด (Stress Management) เป็นพฤติกรรมที

แสดงถึงวิธีการจัดการกับความเครียดของบุคคล เป็นการทํากิจกรรมทีคลายเครียดหรือการทํากิจกรรม

ทีป้องกันการอ่อนล้าของร่างกาย กิจกรรมต่างๆ ทีบุคคลกระทําเพือผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น การ

พักผ่อน นอนหลับ การใช้เทคนิคการผ่อนคลาย และการแสดงออกทางอารมณ์ทีเหมาะสม 

   3.3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relation) เป็นพฤติกรรม

ทีบุคคลแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืน มีการให้และรับ ยอมรับและให้เกียรติซึงกันและกันมี
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การปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึงจะทําให้บุคคลได้รับประโยชน์ในแง่การได้รับการ

สนับสนุน 

   3.3.6 การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Growth) เป็นพฤติกรรมที

บุคคลแสดงถึงการมีความเชือทีมีผลต่อการดําเนินชีวิตทีดี มีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความรักและความ

จริงใจต่อบุคคลอืน มีความสงบและพึงพอใจในชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอืนให้ประสบ

ความสําเร็จ เป็นความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มทีซงึประเมินได้

จากความเชือ ความรู้ สึกเกียวกับความหมายของชีวิต ความรัก ความหวัง การให้อภัย และชีวิตหลัง

การตาย  

 เพนเดอร์ (Pender, 1982)  กล่าวว่า การประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกรอบแนวคิด

ของ สามารถประเมินหรือพิจารณาได้จากแบบแผนการดําเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาพ (Health-

promoting lifestyles) โดยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถประเมินได้จากแบบวัดแบบแผนการ

ส่งเสริมสุขภาพในการดําเนินชีวิตประจําวัน 2 ของ Walker, Sechrist, and Pender (Health-

Promoting Lifestyle Profile II : HPLP II) ซึงแบบประเมินดังกล่าวจะเป็นแบบแผนการดําเนินชีวิตเพือ

ส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทีอาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันตก ผู ้ วิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพทั ง 6 ด้าน ในบริบทสังคมไทยเพือให้เหมาะสมกับประชาชน โดย

ยังคงยึดตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ Pender ซึงแบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี 

 

 1. ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility)  

    บุคคลต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง การสนใจแสวงหาความรู้

ทางด้านสุขภาพ การสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง และตรวจสุขภาพของตนเองอย่างสมําเสมอ เช่น 

การตรวจเต้านม การหลีกเลียงสิงทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายของ

บ้านเมือง การปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที และการเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นประจํา

สมําเสมอเพือค้นหาความผิดปกติของร่างกายตั งแต่ระยะแรก 

 

 2. โภชนาการ (Nutrition)  

    อาหารเป็นปัจจัยหลักทีมีความสําคัญกับการดํารงชีวิต จําเป็นต้องรับประทานอาหารทีถูก

หลักโภชนาการครบ 3 มื อ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทุกวันจะทําให้ร่างกายเจริญเติบโต
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อย่างสมบูรณ์ และมีการพัฒนาอย่างเต็มที และทีสําคัญจะต้องรับประทานอาหารทีปรุงสุก สะอาด 

ปลอดภัยจากการปนเปือนของเชื อโรค และสารเคมี จะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย 

ดํารงชีวิตเป็นปกติ หรือทําให้มีภาวะโภชนาการทีดี ในทางตรงกันข้ามหากรับประทานอาหารไม่ได้

สัดส่วนตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคทางโภชนาการ ซึง

ถ้ารับประทานอาหารไม่ครบถ้วนเพียงพอจะก่อให้เกิดโรคขาดสารอาหาร ส่วนสูงจะไม่เต็มที การ

พัฒนาการจะช้ากว่าปกติโดยเฉพาะลักษณะทางเพศ แต่ถ้ารับประทานอาหารมากเกินความต้องการก็

จะทําให้เกิดภาวะโภชนาการเกิน หรือโรคอ้วน ดังนั นเพือให้ประชาชนมีสุขภาพทีแข็งแรงและมีภาวะ

โภชนาการทีดี  

   กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) จึงกําหนดโภชนบัญญัติ  

9 ประการ  ได้กล่าวถึงอาหารเพือสุขภาพ ดังนี 

      2.1 รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมันดูแลนํ าหนัก 

ตัว และพยายามรักษานํ าหนักให้คงที โดยประเมินนํ าหนักตัวจากค่าดัชนีมวลกาย (BMI หรือ Body 

Mass Index) ซึงคํานวณจากสูตร ดังน ี

            ดัชนีมวลกาย = นํ าหนัก (กิโลกรัม) / ส่วนสูง2 (เมตร) 

             ถ้าค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง  18.5 – 24.9 ถือว่านํ าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

             ถ้าค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า  18.4  ถือว่า ผอม หรือนํ าหนักตัวตํากว่าเกณฑ์ 

             ถ้าค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง  25 – 29.9 ถือว่า นํ าหนักเกิน 

             ค่าดัชนีมวลกายมีค่าตั งแต่ 30 ขึ นไป ถือว่าเป็นโรคอ้วน 

             ควรรับประทานอาหารเช้า และเทียง เป็นหลัก  ส่วนอาหารเย็นควรเป็นอาหารเบาๆ 

และไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างมื อ เพือให้กระเพาะอาหารและลําไส้ได้พักผ่อน 

      2.2 การรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก และควรรับประทานข้าวกล้องหรือข้าวซ้อม

มือแทนข้าวขาว เพราะมีวิตามินอีและเส้นใยมากช่วยป้องกันมะเร็งได้เป็นอย่างดี สลับกับอาหารแป้ง

เป็นบางมื อ พร้อมด้วยอาหารอืนทีหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนเหมาะสมและปริมาณทีเพียงพอ

จะนําไปสู่การมีภาวะโภชนาการทีดี และสุขภาพอนามัยทีสมบูรณ์    

      2.3 การรับประทานพืชผักผลไม้ให้มากและรับประทานผลไม้เป็นประจําทุกวันอย่าง

ละ 400 – 800 กรัม ผักและผลไม้เป็นแหล่งเกลือแร่ เอนไซม์ ฮอร์โมน และพลังชีวิต เกลือแร่และ

วิตามินมีบทบาทเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันร่างกายจากความเสือม รักษาความเยาว์วัย 
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เสริมภูมิต้านทานร่างกาย และยังต้านมะเร็งอีกด้วย จึงควรรับประทานพืชผักทุกมื อให้หลายชนิด 

สลับกันไป ส่วนผลไม้ควรรับประทานเป็นประจําสมําเสมอ โดยเฉพาะหลังรบัประทานอาหารแต่ละมื อ 

นอกจากนี ควรรับประทานพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล 

      2.4 การลดการรับประทานเนื อสัตว์ให้น้อยลงเท่าทีจําเป็นควรรับประทานปลาดีทีสุด 

ในผู ้ใหญ่ควรรับประทานเนื อสัตว์ไม่เกินวันละ 1 ขีด (100 กรัม) เทียบเท่าปลาทู 1 – 2 ตัว ในเด็กวัย

เจริญเติบโตรับประทานเนื อสัตว์ไม่เกินวันละ 2 ขีด (200 กรัม) เลือกรับประทานอาหารทะเล เช่น ปลา 

ปู กุ ้ งทะเล ยังจะปลอดภัยอยู่ ปลากรอบตัวเล็กๆ เป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมทีดี ระวังการ

รับประทานอาหารกุ ้งกุลาดําเพราะมียาปฏิชีวนะตกค้างสูง แหล่งโปรตีนทีดีอีกแหล่งหนึงคือธัญพืช

และถัวต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง ถัวเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถัวเหลือง ซึงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

และมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันมะเร็งได้ 

      2.5 การดืมนมให้เหมาะตามวัย และควรเลือกดืมนมทีบรรจุในภาชนะปิดสนิท          

ดูฉลากวันทีหมดอายุ หญิงตั งครรภ์ เด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ่นควรดืมนมวันละ 2 – 3 แก้ว ผู ้ มีปัญหา

โรคอ้วนหรือมีไขมันในเลือดสูงควรดืมนมพร่องมันเนย 

        2.6 การรับประทานอาหารทีมีไขมันแต่พอเหมาะ ควรจํากัดให้พลังงานทีได้จากไขมัน

อย่างมากไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานทีได้จากอาหารทั งหมด ไขมันในอาหารจะทําให้ระดับ

โคเลสเตอรอลในเลือดสูง และเสียงต่อการเป็นโรคหัวใจ ควรประกอบอาหารด้วยวิธีต้ม นึง แทนการ

ทอดหรือผัด จะลดปริมาณไขมันในอาหารได้ แต่ควรหลีกเลียงอาหารปิง ย่าง เพราะเป็นอาหารทีมีสาร

ก่อมะเร็ง 

      2.7 การหลีกเลียงการรับประทานอาหารหวานจัดและเค็มจัด ควรจํากัดพลังงานทีได้

จากนํ าตาลในแต่ละวัน อย่างมากสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของพลังงานทีได้รับจากอาหารทั งหมด และไม่

ควรรับประทานนํ าตาลเกินวันละ 40 – 55 กรัม หรือมากกว่า 4 ช้อนโต๊ะต่อวัน เพราะพลังงานทีได้รับ

จากนํ าตาลส่วนเกินจะสะสมทําให้อ้วนได้ นอกจากนี ไม่ควรรับประทานเกลือแกงเกินวันละ 6 กรัม หรือ

มากกว่า 1 ช้อนชา เพราะจะทําให้เลียงต่อภาวะความดันโลหิตสูง รวมทั งสารทีให้ความเค็มใน

เครืองปรุงรส เช่น นํ าปลา ซีอิวขาว และเกลือทีใช้ในการถนอมอาหาร เช่น ปลาร้า ปลาเค็ม ปลาจ่อม 

ผักดอง และเกลือโซเดียมทีแฝงมากับขนมอบกรอบ ขนมอบฟู อาหารประเภทเนื อทีหมักด้วยเกลือ ควร

ทําให้สุกด้วยความร้อน เพือฆ่าพยาธิและทําลายไนโตรซามีน (Nitrosamine) ซึงเป็นสารก่อมะเร็งจาก

การหมักโปรตีน เนืองจากสารไนไตรซามีนถูกทําลายด้วยความร้อนได้ 
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      2.8 การรับประทานอาหารทีสะอาดปราศจากการปนเปือน อาหารมีการปนเปือนจาก

ขบวนการผลิต ปรุง ประกอบ และจําหน่ายโดยไม่ถูกสุขลักษณะ หรือจากสิงแวดล้อมทีไม่เหมาะสมทํา

ให้มีการปนเปือนจากเชื อโรค พยาธิต่างๆ สารเคมีทีเป็นพิษหรือโลหะหนักทีเป็นอันตราย ดังนั นควร

รับประทานอาหารจากแหล่งทีเชือถือได้ พืชผัก ผลไม้ต้องสะอาด เลือกซื ออาหารปรุงสําเร็จจากที

จําหน่ายทีถูกสุขลักษณะ ปรุงสุกใหม่ๆ มีการป้องกันแมลงวัน บรรจุในภาชนะทีสะอาด มีอุปกรณ์หยิบ

จับหรือตักแทนการใช้มือ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ส้วม มีช้อนกลางและหยิบจับ

อุปกรณ์ให้ถูกต้อง และไม่ควรรับประทานอาหารขยะ เช่น ขนมกรุบกรอบ บะหมีซอง เพราะอาหารพวก

นี ทําจากแป้งขัดขาว ทอดในนํ ามันซํ าๆ ซึงเต็มไปด้วยอนุมูลอิสระทั งใส่วัตถุกันเสีย ผงชูรสใส่สี จึงบัน

ทอนสุขภาพ ทําให้ร่างกายเสือม ภูมิต้านทานลดลงทําให้เจ็บป่วยได้ง่าย 

        2.9 การงดหรือลดเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ การดืมสุราหรือเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์

เป็นประจําจะมีโทษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ดังนั นในราย

ทีดืมเป็นประจําจะต้องลดปริมาณการดืมน้อยลง และถ้าหากงดดืมได้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใน

รายทีเริมดืมและดืมเป็นบางครั งควรงดดืม 

 

3. การทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย (Physical Activity)  

    การทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย การทํากิจกรรมเป็นการช่วยให้ร่างกายได้เคลือนไหว

เพือใช้พลังงาน เช่น การเดินขึ นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลือน เดินในระยะทางครึงถึง 1 

กิโลเมตร เพือทํากิจธุระต่างๆ เป็นต้น การออกกําลังกายเป็นการใช้แรงกล้ามเนื อและร่างกายให้

เคลือนไหวทําให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี นอกจากนี ยังผ่อนคลายความตึงเครียด ความวิตกกังวล 

ทําให้อารมณ์ดี และยังช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วย ในปัจจุบันมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ 

ด้านโดยเฉพาะการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึงส่งผลให้เกิดการแข็งขันมากขึ น ประกอบกับการ

ดําเนินชีวิตในปัจจุบันขาดการเคลือนไหวในกิจวัตรประจําวัน การออกกําลังกายอย่างสมําเสมอช่วย

เสริมสร้างให้ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิคุ ้มกันโรค เจริญเติบโต รูปร่างได้สัดส่วน นําไปสู่

การพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาตามวัย แต่ในขณะเดียวกันการออกกําล ังกายอาจ

ก่อให้เกิดผลร้ายและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ถ้าการออกกําลังกายนั นไม่เหมาะสมกับสภาพ

ร่างกาย เพศ วัย และสิงแวดล้อม ซึงจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปหลักการออกกําลัง

กายเพือเสริมสร้างสุขภาพ ดังนี 
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   3.1 การออกกําลังกายเป็นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 – 5 ครั ง ครั งละ  

20 – 30 นาที 

       3.2 การออกกําลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม ควรมีการอบอุ่นร่างกายและ

ผ่อนคลายกล้ามเนื อก่อนออกกําลังกาย โดยใช้เวลา 5 – 10 นาที 

      3.3 การออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัย 

      3.4 การออกกําลังกายทีให้ความสนุกสนาน 

     3.5 การแต่งกายให้เหมาะสมกับชนิดของการออกกําลังกาย 

      3.6 การออกกําลังกายในสถานทีปลอดภัย 

      3.7 ควรออกกําลังกายหลากหลายชนิด และเหมาะสมกับแบบแผนการดําเนินชีวิต 

      3.8 ถ้าหากว่าออกกําลังกายแล้วทําให้มีอาการผิดปกติอย่างหนึงอย่างใดเกิดขึ น  

เช่น เวียนศีรษะ ใจสัน หอบมากผิดปกติ  ควรหยุดออกกําลังกายนั นทันที และควรปรึกษาแพทย์ 

      3.9 การออกกําลังกายแต่ละครั งควรจะให้รู้สึกเหนือยกว่าปกติ เช่น เหงือออก อัตรา

การเต้นของชีพจรในขณะออกกําลังกายของคนทัวไปนั นควรจะเป็น 170 - อายุของตนเอง 

       3.10 หลังออกกําลังกายเต็มทีควรลดหรือผ่อนแรงลงช้าๆ (Cooling down) โดยใช้

เวลา 5 – 10 นาที เนืองจากขณะออกกําลังกายเต็มที มีการเพิมจังหวะการเต้นของหัวใจ ความดัน

โลหิต อุณหภูมิร่างกายและกรดแลคติกในกล้ามเนื อ การค่อยๆ ผ่อนแรงลงช้า  ๆหลังออกกําลังกาย

เต็มที จะช่วยจังหวะการเต้นของหัวใจค่อยๆ ลดลง ช่วยป้องกันหัวใจเต้นผิดปกติจังหวะ และเลือดคัง

อยู่ในกล้ามเนื อ ช่วยรักษาสภาพการไหลเวียนของเลือดภายในกล้ามเนื อ ระยะผ่อนแรงควรมีการ

เคลือนไหวของมือและเท้า โดยการเดิน หรือวิงเหยาะๆ เมือสิ นสุดระยะการผ่อนแรง จังหวะการเต้น

ของหัวใจควรตํากว่า 100 ครั ง / นาที 

 

 4. การจัดการกับความเครียด (Stress Management)  

    การจัดการกับความเครียด ความเครียดเป็นภาวะทีร่างกายและจิตใจขาดสมดุลอันเป็นผล

มาจากสิงกระตุ ้นความเครียดทั งภายในและภายนอก จากปัจจัยโดยทัวไปและปัจจัยทางด้านการเรียน 

ซึงทําให้เกิดอาการแสดงออกทั งร่างกายและจิตใจ เช่น รู้ สึกอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ใจสัน ปวดศีรษะ 

เหนือยหอบ หงุดหงิดวิตก กังวล โกรธ ซึมเศร้า เป็นต้น เมือเกิดความเครียดแล้วจะทําให้ร่างกายและ

จิตใจ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับตัว ถ้าหากการปรับตวัไม่สามารถรักษาความสมดุล
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ของร่างกายและจิตใจในขณะเกิดความเครียดไว้ได้ก็จะมีความเจ็บป่วย ดังนั น การจัดการกับ

ความเครียดจึงมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมให้มีภาวะสุขภาพดี จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปวิธีการ

จัดการกับความเครียดได้ดังนี 

      4.1 การรับรู้ และทําความเข้าใจเหตุการณ์ในทางทีถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ยอมรับ

ความจริงและปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์นั นๆ  

     4.2 การหาสาเหตุทีทําให้เกิดความเครียด แล้วหาวิธีแก้ปัญหาในเรืองนั นๆ  

     4.3 การปรึกษากับบุคคลใกล้ชิดเมือมีความวิตกกังวลหรือมีความเครียด 

     4.4 การนอนหลับพกัผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 – 8 ชัวโมง 

     4.5 ไม่ควรเก็บปัญหาคับข้องใจไว้เพียงผู ้ เดียว 

     4.6 การใช้หลักศาสนาโดยการนังสมาธิ 

     4.7 การออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาทีชอบ ก็จะสามารถผ่อนคลายความเครียดได้ 

นอกจากนี  Pender ได้เสนอวิธีการจัดการความเครียด โดยการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อม

หลีกเลียงการเปลียนแปลงทีมากเกินไป จัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม เพิมความต้านทานต่อความเครียด 

โดยการออกกําลังกาย เพิมความภาคภูมิใจในตนเอง เพิมพฤติกรรมการแสดงออกทีเหมาะสม 

(Assertiveness) กําหนดเป้าหมายทางเลือก พัฒนาแหล่งประโยชน์ทีช่วยในการเผชิญความเครียด 

สร้างเงือนไขตรงกันข้าม เพือหลีกเลียงการกระตุน้ทางสรีระโดยฝึกเทคนิคการผ่อนคลายต่างๆ 

และควบคุมการตอบสนองทางด้านสรีระให้กล้ามเนื อเกิดการผ่อนคลายความเครียด หรือกระตุ ้น

การทํางานของพาราซิมพาเธติคแทนซิมพาเธติค 

 

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations)  

    ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว เพือน และบุคคล

อืนทีเกียวข้อง จะทําให้เกิดการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น นําไปสู่การเปลียนแปลง

ทางด้านการรับรู้ ทางสังคมและพฤติกรรมด้านต่างๆ นอกจากนีถ้าได้รับการสนับสนุนหรือการเอาใจใส่

จะทําให้มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั นๆ มากขึ น โดยการทีจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืนได้นั น ต้องเริมที

การพัฒนาตนเองให้เข้ากับบุคคลอืนได้ง่าย ให้ความรักความเป็นกันเองกับบุคคลใกล้ชิด ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู ้ อืน เปิดเผยตนเอง เมือมีปัญหากล้าทีจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลอืน 
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 6. การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Growth)  

   การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ จิตวิญญาณเป็นระดับการรับรู้ สติทีสูงขึ น (Allender and 

Spradled, 1999) สุขภาพจิตด้านจิตวิญญาณ (Pender, 1996) จึงเป็นความสามารถของแต่ละบุคคล

ในการพัฒนาธรรมชาติของจิตวิญญาณให้มีศักยภาพในระดับสูงสุดเป็นความสามารถในการค้นหา

และความชัดเจนของเป้าหมายขั นพื นฐานในชีวิต เรียนรู้ ถึงประสบการณ์ด้านความรัก ความ

สนุกสนานรืนเริง ความสงบสุข และความสมบูรณ์เพียบพร้อม (Fulfillment) และรู้ ว่าจะช่วยเหลือ

ตนเองและบุคคลอืนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดได้อย่างไรในการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมจะต้อง

ประเมินสุขภาพด้านจิตวิญญาณของผู ้ รับบริการด้วย เนืองจากความเชือด้านจิตวิญญาณของแต่ละ

บุคคลมีผลต่อการแปลความหมายของเหตุการณ์ในชีวิต ในการประเมินด้านจิตวิญญาณ จึงต้องถาม

ข้อมลูเกียวกับความเป็นสมาชิกภาพ ในเรืองของศาสนาและเจาะลึกลงไปถึงความเชือและความรู้ สึก

เกียวกับการให้ความหมายของชีวิต ความรัก ความหวัง การให้อภัย และชีวิตหลังการตาย 

ความสัมพันธ์เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึง เช่น การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ นภายในตนเอง ได้แก่ การ

รับรู้ ความรู้ สึกจากการสัมผัสด้วยความรู้ สึกทีดีและเต็มไปด้วยคุณค่า การสร้างความสัมพันธ์กับคน

อืนๆ เกิดเป็นสัมพันธภาพทีมีความหมายและสามารถสร้างความสัมพันธ์ทีมีเป้าหมายอย่างใหญ่ใน

ชีวิตและความเชือด้านศาสนาหรือปรัชญา เช่น การมีจิตผูกพันในเรืองการมีเมตตาจิตของมนุษย์ หรือ

ความเชือในพระเจ้า ดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  

ขอบเขตของการประเมินด้านจิตวิญญาณ เป็นการประเมินสัมพันธภาพทีเกียวกับการ

ยกระดับความเป็นอยู่ สัมพันธภาพกับตนเองและสัมพันธภาพกับคนอืนๆ  

 1. ความสัมพันธ์กับการยกระดับความเป็นอยู่ 

      1.1 ความสําคัญของพระเจ้าหรือการยกระดับความเป็นอยู่ในชีวิตของผู ้รับบริการ 

       1.2 ใช้การสวดมนต์ ภาวนา และการอ่านเรืองราวต่างๆ เป็นแนวทางในการแก้ไข

สถานการณ์ชีวิต 

       1.3 ความเชือเกียวกับชีวิตหลังการตายหรือความเป็นอยู่ต่อไปของจิตวิญญาณ 

       1.4 กิจกรรมการสวดมนต์หรือบูชาสิงศักดิ สิทธิ ทั งทีทําคนเดียวและทําเป็นกลุ่ม 

 2. ความสัมพันธ์กับตนเอง 

       2.1  การคงไว้ซึงชีวิต โดยการให้ความหมายของชีวิต 

       2.2  ความเชือด้านจิตวิญญาณ ซึงก่อให้เกิดความหวังและความรืนรมย์ในชีวิต 
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       2.3  การตระหนักถึงการจัดลําดับความสําคัญของชีวิต 

       2.4  ความตั งใจพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 

 3. ความสัมพันธ์กับคนอืนๆ  

      3.1 การให้ความสําคัญกับสุขภาวะด้านจิตวิญญาณกับคนอืน  ๆ

       3.2 การแสดงความคิดเห็น ความรู้ สึก และความเชือด้านจิตวิญญาณกับคนอืนๆ 

อย่างเปิดเผย 

       3.3 การให้การยอมรับนับถือด้านจิตวิญญาณของคนอืนๆ 

 สุขภาพด้านจิตวิญญาณ จึงเป็นการสะท้อนกลับของความรู้ สึกมีชีวิตชีวาและความสงบสุขใน

ระดับลึก ซึงอาจมีความสัมพันธ์หรือไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ภายนอก ความเชือถือศรัทธาใน

ระดับทีสูงขึ น ความรู้ สึกเพียงอย่างเดียว ซึงทั งหมดเป็นความรู้ สึกทีดีหรือความรู้สึกทีวิเศษและการเชือ

ว่าชีวิตนี มีเป้าหมายและชีวิตมีความผสมกลมกลืนกับเป้าหมายนั นเป็นคุณลักษณะทางด้านจิต

วิญญาณ คือ ความรู้สึกรืนรมย์ สวยงาม เป้าหมาย และความหมายของชีวิตเป็นความต้องการ

ประสบการณ์ซึงทุกคนไม่คํานึงถึงความเชือในการมีชีวิตทีสูงสุด 

   การพัฒนาทางจิตวิญญาณ เป็นพฤติกรรมทีแสดงถึงการมีความเชือในสิงยึดเหนียวในการ

ดําเนินชีวิต ทําให้เกิดความรู้ สึกทีดี เช่น ความเชือในหลักศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจ เพือพัฒนา

ด้านจิตใจ ยกระดับจิตใจให้สูงขึ น มีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตสามารถช่วย

ตนเองและบุคคลอืนให้ประสบความสําเร็จได้ 

 

2.4 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวไทย 

 

2.4.1 การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวไทย 

 บ้านทีอบอุ่นเป็นรากฐานสุขภาพของบุคคล การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวเท่ากับการก่อร่าง

สร้างสมาชิกให้เป็นพลเมืองทีดี เมือหลายๆครอบครัวคุณภาพรวมกันในระดับทีใหญ่ขึ นไปเป็นหมู่บ้าน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศ ก็คาดหมายได้ว่า ประเทศนั นๆ จะเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแน่น

หนาไม่ว่าจะพัฒนาไปด้านใด 

 การดําเนินชีวิตครอบครัวต้องเผชิญทั งความคงที (stability) และภาวการณ์เปลียนแปลง 

(change) ครอบครัวสุขภาพสามารถสร้างให้เกิดสมดุลระหว่างสองภาวะนี  ทําให้ครอบครัวอยู่ได้อย่าง
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มันคง การเปลียนแปลงทีเกิดขึ นในชีวิตครอบครัวมีทั งด้านบวกและด้านลบ ในด้านลบ ทําให้เกิดความ

ตึงเครียดและอาจนํามาซึงปัญหาสุขภาพ ส่วนในด้านบวก การเปลียนแปลงเป็นโอกาสทีครอบครัวจะ

เติบโตขึ นและค้นพบศักยภาพใหม่ของตน ครอบครัวสุขภาพจะมีพลังฟันฝ่าความยากลําบากต่างๆ 

ทีมาพร้อมกับการเปลียนแปลงเหล่านั นสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสง่างาม และพร้อมทีจะต้อนรับ

การเปลียนแปลงใหม่ๆ ในอนาคตด้วยกําลังใจ ความหวัง และความรักทีมีต่อกนั 

 

2.4.2 การเสริมสร้างความมั นคงของโครงสร้างครอบครัว 

 การเริมต้นชีวิตครอบครัวไม่ได้หมายถึงการมีชีวิตคู่ของคนเพียง 2 คนเท่านั น ยังรวมไปถึง

เครือญาติของแต่ละฝ่ายผูกพันเชือมโยงให้เกิดเหตุการณ์ทั งทีพอใจ และไม่ตรงใจผ่านเข้ามาในวิถีชีวิต 

จึงควรได้เตรียมการในสิงทีพอจะคาดหมายไปในอนาคตได้ไว้ก่อนให้พร้อม ด้วยการวางแผนชีวิต

ครอบครัวร่วมกันล่วงหน้าทั งเรืองรายได้ อาชีพ ทีอยู่อาศัย การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน รวมไปถึง

การคุมกําเนิดว่าควรจะมีบุตรเมือใด มีกีคน และเว้นระยะให้เหมาะสมระหว่างการมีบุตรแต่ละคน 

เพือให้สามารถเลี ยงดูเอาใจใส่ได้อย่างเหมาะสม 

 เมือร่วมชีวิตกัน สามีภรรยามีความสัมพันธ์แบบทวิภาคี อาจมีความไม่ลงรอยกันบ้างในด้าน

ความคิดเห็น ค่านิยม ความสนใจ ความชอบหรือไม่ชอบสิงต่างๆ ตลอดจนนิสัยใจคอ เพราะเติบโตมา

จากต่างครอบครัว มีประสบการณ์ชีวิตทีแตกต่างกัน ต่างฝ่ายจึงต้องร่วมกันสร้างความมันคงให้

โครงสร้างของครอบครัวเริมต้นด้วยการปรับตัวเข้าหากันบนพื นฐานของความรัก ความเข้าใจ มอง

ตัวเองให้ตรงต่อข้อเท็จจริง ยอมรับจุดดีจุดด้อยของตนเอง ให้อภัย อดทนต่อสิงทีไม่ค่อยพบเห็นก่อน

แต่งงาน แต่มาพบหลังแต่งงานของกันและกัน ไม่พยายามไปเปลียนอีกฝ่ายให้เหมือนตัวเอง 

โดยเฉพาะเรืองนิสัยใจคอ รสนิยม ค่านิยมต่างๆ แต่ควรยอมรับในความเป็นตัวตนของแต่ละฝ่าย 

ร่วมกันสร้างพื นฐานเศรษฐกิจให้มันคง และเมือตัดสินใจมีลูก พ่อแม่ต้องพร้อมทั งด้านสุขภาพ           

มีร่างกายแข็งแรง อายุเหมาะสม ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเจ็บป่วยเรื อรัง ด้านจิตใจ ต้องมีวุฒิภาวะ

เพียงพอต่อการรับภาระเป็นพ่อแม่ ด้านสังคม คือมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ           

มีรายได้เลี ยงครอบครัว ด้านจิตวิญญาณ ต้องยินดีมีความสุขต่อการทีได้เลี ยงดู ปกป้อง อบรมสังสอน

ลูก ความสัมพันธ์ของครอบครัวขณะมีลูกเปลียนไปเป็นแบบไตรภาคี พ่อแม่ต้องจัดสรรเวลา และ

บทบาทหน้าทีต่อสมาชิกใหม่ทีเพิมเข้ามา 
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 โครงสร้างครอบครัวมีการเคลือนไหวเปลียนแปลงภายในเป็นพลวัตรตลอดเวลา เช่น ลูก

เปลียนวัยจากทารกเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู ้ ใหญ่ แล้วมีครอบครัวแยกออกไป ในขณะทีพ่อแมเ่ปลียนจาก

ผู ้ ใหญ่เป็นวัยกลางคน แล้วเข้าสู่วัยชรา จากความแข็งแรงกลายเป็นเชืองช้า และมีปัญหาสุขภาพ 

สมาชิกครอบครัวจึงต้องตระหนักในเรืองของความเปลียนแปลงทีรวมไปถึงแนวคิด ความสามารถ 

ทักษะ ความรู้ทีเกิดจากการมีประสบการณ์ทีเพิมขึ นของแต่ละคนในครอบครัว และปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลียนแปลงนั นๆ ทั งในฐานะตัวเองทีเปลียนไป และทีต้องสัมพันธ์กับความเปลียนแปลงของคน

อืน เช่น ปู ่ ย่าตายาย ทีเปลียนจากผู ้ดูแล มาเป็นผู ้ รับการดูแลจากลูกหลาน หรือจากผู ้ให้ความรู้  มาเป็น

รับความรู้ จากลูกหลาน ซึงมีความรู้ เชิงทักษะและอาชพีตามวัยและประสบการณ์ทีเพิมขึ นและ

สิงแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป เป็นต้น 

 

 2.4.3 การสร้างเสริมความสมบูรณ์ของหน้าทีครอบครัว 

 การอยู่ร่วมกันในครอบครัว ต่างคนต่างก็มีบทบาท และ หน้าที ทั งต่อตนเองและต่อสมาชิกคน

อืน ด้วยการให้และรับร่วมกันโดยไม่จํากัดวัย แต่เนืองจากพ่อแม่เป็นผู ้มีประสบการณ์มากกว่าและเป็น

ผู ้สร้างให้เกิดชีวิตใหม่ขึ นมา จึงเป็นผู ้ เริมให้ก่อนและค่อยๆพัฒนากระตุ ้นให้ลูกให้รู้ จักตอบสนองต่อ

บทบาทการเป็นผู ้ ให้ในทางสร้างสรรค์เพิมขึ นทีละน้อย แทนการเป็นผู ้ รับแต่เพียงอย่างเดียว บทบาท

ของพ่อในครอบครัวไทยคือ เป็นผู ้ นําในการสร้างฐานะของครอบครัว เอาใจใส่ทุกข์สุขของสมาชิก เป็น

แบบอย่างแก่ลูก เป็นหลักของการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาครอบครัว ส่วนแม่เป็นทั งผู ้ ช่วยพ่อ 

เพราะปัจจุบันแม่บ้านก็ต้องทํางาน การปฏิบัติหน้าทีในบ้านของแม่จึงผสมผสานไปกับพ่อ คอยกระตุ ้น

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ช่วยกันสะสางภาระต่างๆ ในครอบครัวให้เรียบร้อยและมี

หน้าทีทีสําคัญคือการเป็นผู ้ป้องกันการแตกแยกของครอบครัว ด้วยการสานความผูกพันอันดีระหว่าง

สมาชิกครอบครัว ทั งพ่อและแม่ต้องมีอารมณ์หนักแน่น คงเส้นคงวา ให้อภัยและช่วยกันตัดสินใจและ

ตัดสินปัญหาด้วยปัญญามากกว่าอารมณ์ ส่วนลูกๆ ก็มีบทบาทหน้าทีชัดเจนตามพัฒนาการ เช่น เด็ก

เล็กลุกทันทีทีพ่อหรือแม่ปลุกตอนเช้า เด็กโตลุกจาทีนอนแบะเก็บทีนอนด้วยตนเอง ปฏิบัติงานบ้าน 

เช่น ล้างจาน ถูบ้าน ซักผ้า ตามทีพ่อแม่มอบหมาย ทั งนี สมาชิกครอบครัวต้องพร้อมต่อการยืดหยุ่น

และปฏิบัติทดแทน เมือคนใดคนหนึงไม่สามารถทําหน้าทีของตนเองได้ เช่น พ่อถูบ้านและแม่ล้างจาน

แทนในช่วงทีลูกไม่สบาย เป็นต้น 
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2.4.4 การเสริมสร้างทักษะสื อสารในครอบครัว 

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชีวิตครอบครัวผ่านทางการสือสารเป็นสําคัญเพือให้รับรู้ความรูสึ้กนึก

คิดและความต้องการของกันและกัน การสือสารทีดีนั นนอกจากแต่ละฝ่ายจะสือสารกันด้วยคําพูดแล้ว 

ยังมีภาษาท่าทางเป็นส่วนประกอบ เช่น การแสดงสีหน้าโกรธ กังวล เสียใจ น้อยใจ การสบตา การผงก

ศีรษะ กอดอก แตะมือ โอบไหล่ เป็นต้น เพือให้แต่ละฝ่ายทราบถึงอารมณ์ของกันและกัน การสือสารที

เปิดเผยชัดเจน เลือกใช้คําพูด และท่าทางในการตอบสนองอย่างเหมาะสมช่วยให้เกิดความเข้าใจ เพิม 

ความรักความผูกพันต่อกันระหว่างสมาชิกครอบครัว แต่ถ้าการสือสารระหว่างกันไม่ชัดเจน การ

ตอบสนองทีได้รับอาจไม่ตรงกับความต้องการ ก่อให้เกิดความรู้ สึกไม่ดีระหว่างกันอันเป็นจุดเริมต้น

ของความขัดแย้ง ซึงถ้าเกิดขึ นแล้วสมาชิกครอบครัวก็ต้องใช้การสือสารทีดี ร่วมกับเหตุผล ความเอื อ

อาทร ความสุขุมรอบคอบและอดทน เข้าแก้ไขโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้ลุกลามใหญ่โต จนพูดจากันไม่ได้ 

แล้วใช้ประสบการณ์ของความขัดแย้งทีเกิดขึ นแล้วมาสร้างเป็นกฎสําหรับครอบครัว เพือป้องกันไม่ให้

เกิดความขัดแย้งเช่นเดิมเกิดขึ นอีกในอนาคต เช่น การไม่เอาชนะกัน การไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูก การ

ไม่พูดจาล่วงเกินบุพการีของแต่ละฝ่ายและการไม่เอาเรืองทีทะเลาะกันไปบอกญาติของแต่ละฝ่าย เป็น

ต้น การสือสารระหว่างกันทีสมาชิกครอบครัวพึงปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพือป้องกันไม่ให้เกิดความ

ขัดแย้งระหว่างกัน คือ การแสดงความชืนชมและขอบคุณเพือเป็นกําลังใจให้แก่กันและกัน ซึงควร

เกิดขึ นสมําเสมอในชีวิตครอบครัว การถามและการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย เนืองจากการ

สือสารทีดีต้องมี 2 ทาง การเป็นผู ้ ฟังทีเข้าใจความรู้ สึกนึกคิดของผู ้พูดจึงมีความสําคัญเช่นกัน อาจ

แสดงด้วยภาษาท่าทาง เช่น สบตา พยักหน้า และใช้คําถามเมือไม่เข้าใจ เช่น ขอคําอธิบายอีกครั ง 

หรือกล่าวซํ าและและถามว่าใช่หรือไม่ และการบอกความรู้ สึกนึกคิดของตนเอง เพือให้อีกฝ่ายเข้าใจ

ถูกต้องชัดเจนไม่คลุมเครือจนเกิดการตีความหรือเข้าใจผิด   

 

2.4.5 การเสริมสร้างสิงแวดล้อมและบรรยากาศในครอบครัว 

 พฤติกรรมทีแสดงพื นฐานจิตใจ และลักษณะนิสัยของสมาชิก เช่น การพูดจาไพเราะสุภาพ 

รับผิดชอบหน้าทีช่วยกันแบ่งเบาภาระงานบ้าน ไม่ใช้ของฟุ ่ มเฟือย มีความมนัใจในตนเอง รู้ จักใช้

เหตุผลในการตัดสินใจ จิตใจอ่อนโยน และพร้อมทีจะช่วยเหลือผู ้ อืนโดยไม่นิงดูดาย ล้วนเกิดจากการ

หล่อหลอมของบรรยากาศทีอบอุ่นผสมผสานกับสิงแวดล้อมภายในครอบครัว ทั งทีเป็นสิงแวดล้อมทีมี

ชีวิตและไม่มีชีวิต ในส่วนของสิงแวดล้อมทีมีชีวิต ได้แก่ สมาชิกครอบครัว วงศาคณาญาติ สัตว์เลี ยง 
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และเพือนบ้านสามารถสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ และเกิดปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน ก่อให้เกิดการ

ติดต่อสือสาร การอบรมสังสอน การช่วยเหลือเอื ออาทร และการเอื อเฟือเผือแผ่ระหว่างกัน ส่วน

สิงแวดล้อมทีไม่มีชีวิต ได้แก่ เครืองใช้และสิงอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เช่น เครืองครัว 

ตู ้ เย็น โทรทัศน์ พัดลม เครืองซักผ้า เป็นต้น ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านประโยชน์และวิธีใช้ 

ความประหยัดเรียบง่าย เกิดเจตคติและนิสัยทีดีในการช่วยเหลืองานบ้าน และมีระเบียบวินัยในการใช้

ชีวิต และวัสดุอุปกรณ์ทีสอดแทรกศิลปะและจิตวิญญาณ เช่น เครืองดนตรี หิ งบูชา ภาพถ่ายวงศา

คณาญาติ ภาพประดับ ม่านหน้าต่าง  ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น ช่วยสร้างบรรยากาศให้สมาชิกได้เรียนรู้ วิถี

ชีวิตของพ่อแม่ ซึมซับค่านิยมการใช้ชีวิต ความผูกพัน ความกตัญ ู ความละเอียดอ่อนระหว่างกัน 

  

2.4.6 การเสริมสร้างความรักในครอบครัว 

 ความรัก ทําให้สมาชิกทุกคนผูกพันห่วงใย ต้องการกันและกัน ไม่อยากขัดใจ หรือสร้างความ

ทุกข์ให้เกิดแก่กัน พฤติกรรมการสร้างเสริมความรักทีสมาชิกครอบครัวควรมีต่อกัน คือ 

 1. การเอาใจใส่เอื ออาทร คือใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของกันและกัน ทั งระหว่าง

สามีภรรยา ระหว่างพ่อแม่กับลูก พีกับน้อง และระหว่างลูกหลานกับผู ้สูงอายุ เช่นในเรืองอาหารการกิน 

ชีวิตประจําวัน การเล่าเรียน การเดินทางไปโรงเรียนหรือไปทํางาน การคบเพือน รับฟังความสุข หรือ

ความคับแค้นทีต้องการระบาย เป็นต้น 

 2. การเคารพให้เกียรติ ภายในครอบครัวสมาชิกอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ต้องเคารพ

และให้ความสําคัญกับมุมมองของแต่ละคน ไม่เข้าไปรุกลํ าในสิทธิส่วนตัวจนกลายเป็นจุกจิกจู้จี  ให้

เกียรติต่อกันด้วยการแนะนําต่อเพือนฝูงและสังคม ไม่พูดถึงอีกฝ่ายลับหลังไปในทํานองทีดูถูก  

 3. การใช้เวลาด้วยกัน สมาชิครอบครัวใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า ไม่ใช่อยู่

ด้วยกันเพียงร่างกาย แต่จิตใจและความคิดคํานึงไปอยู่ทีอืน เช่น สามีภรรยาควรมีเวลาส่วนตัว และ

ตอบสนองทางเพศระหว่างกัน พ่อแม่และผู ้สูงอายุในบ้านมีการพูดคุยไต่ถามทุกข์สุข ช่วยกันแก้ปัญหา 

มีการทํากิจกรรมร่วมกันเพือเพิมความสัมพันธ์และใกล้ชิดระหว่างกัน 

 4. การเพิมพูนความสดชืนในชีวิต ครอบครัวต้องมีวันพิเศษ วันเฉพาะของสมาชิก อาจมีการ

แอบให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในโอกาสวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน มีคําพูดให้กําลังใจในโอกาสพิเศษ 

เมือสามีได้รับเงินเดือนเพิม ภรรยาได้เลือนตําแหน่งสูงขึ น ลูกสอบผ่าน และทีสําคัญคือควรมีการสัมผัส
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ใกล้ชิด เช่น โอบกอด เกียวแขน หรือหอมแก้มเป็นการแสดงความรักความอบอุ่นระหว่างกันใร

ครอบครัวตามโอกาสอันควร 

 

สรุปข้อปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว 

 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ ได้สรุปข้อปฏิบัติทีสมาชิกครอบครัว

สามารถช่วยกันสร้าง เพือให้บรรลุสุขภาพของครอบครัวไทยทีพึงประสงค์ไว้ดังนี 

 1. สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียว สมานฉันท์ ช่วยเหลือเอื ออาทร 

สนับสนุนและให้การประคับประคองทางอารมณ์ต่อกัน 

 2. มีการสือสารและรับฟังให้เกิดความเข้าใจซึงกันและกัน 

 3. สมาชิกรู้ จักมองสิงต่างๆ ในแง่ดีและมีอารมณ์ขัน 

4. สมาชิกมีความรู้ สึกมันคงและภาคภูมิใจในครอบครัว 

5. สมาชิกรู้ จักแยกแยะผิดถูก สามารถประนีประนอมกันในข้อขัดแย้ง และความต้องการของ

แต่ละฝ่าย 

6. สมาชิกมีปฏิสมัพันธ์กันอย่างทัวถึง ให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน และ

ตระหนักในคุณค่าของกันและกันอย่างแท้จริง 

7. สมาชิกในครอบครัว รู้ จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีการทํากิจกรรมร่วมกัน 

8. พ่อ แม่ และสมาชิกในครอบครัว มีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพสุจริต รู้ จักประหยัด     

อดออม เสริมสร้างฐานะให้มันคง 

9. พ่อ แม่ หรือหัวหน้าครอบครัว ต้องทําตนเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม

อบรมเลี ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี และมีประโยชน์ต่อสังคม ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม

ของศาสนา  

10. พ่อ แม่ หรือหัวหน้าครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้รับการศึกษา มีความสนใจ

ใฝ่รู้  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ และรู้จักใช้เหตุผล 

11. สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี รู้ จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สถานทีอยู่อาศัย

สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

12. สมาชิกพร้อมต่อการชว่ยเหลือและพึงพาอาศัยกัน ยอมรับและแสวงหาความช่วยเหลือ

เพือแก้ปัญหาพร้อมทั งมีส่วนร่วมต่อกันในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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13. สมาชิกในครอบครัวบําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงรักษา

สิงแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

14. สมาชิกในครอบครัวเคารพกฎหมาย รู้ จักใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าทีพลเมืองดี มีความ

เชือมัน และปฏิบัติตนส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(อุษณีย์, 2549)  

 

สรุป ครอบครัวทีมีสุขภาพดี สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่ส ังคม ส่งผลให้สังคมเข้มแข็ง

ประเทศเจริญพัฒนา การทีครอบครัวจะมีสุขภาพดีได้นั น มิใช่เพียงแค่รอรับการดูแลช่วยเหลือเมือ

เจ็บป่วยจากสถานบริการสุขภาพเท่านั น แต่สมาชิกจะต้องลงมือสร้างด้วยตัวเอง และเสริมให้แก่กัน 

เพือให้เกิดความมันคงของโครงสร้าง ความสมบูรณ์ของหน้าที ความสามารถในทักษะการสือสาร และ

ความรักระหว่างกันในครอบครัว เพือให้สมาชิกทุกคนมีสุขภาวะทั งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

ร่วมกันภายใต้ความร่วมมือ ลงมือสร้างสุขภาพพร้อมกันจากภาคีทุกภาคส่วน 

 

2.5 งานวิจัยที เกียวข้อง 
 

รณภพ และกิตติ (2545) ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วย ของ 

ประชาชนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยศึกษาใน 
ประชากรผู ้ ทีมีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จํานวน 385 

คน ผลการวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี ไม่ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ เคยขับขีรถจักรยานยนต์ 
ไม่มีการออกกําลังกายเป็นประจํา ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอืน นอกจากคู่รักของตนเอง เลือกปฏิบัติ

เพือจัดการกับความเครียด โดย การฟังเพลง และดูภาพยนตร์มากทีสุด ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยด้านต่างๆ กับ

ข้อมูลพื นฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ถอถอยเชิงกลุ่ม พบว่า เพศมีอิทธิพลต่อการสูบบุหรีในปัจจุบันมาก

ทีสุด การดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ และระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี ในปัจจุบัน

รองลงมา ตามลําดับ ซึงทั ง 3 ตัวแปรดังกล่าวรวมกัน มีความสําคัญต่อการสูบบุหรี ในปัจจุบันร้อยละ 

85.6 ในกรณีพฤติกรรมการดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ พบว่า ลําดับความสําคัญของเพศ มีอิทธิพล

ต่อการดืมเครืองดืม ทีมีแอลกอฮอล์มากทีสุด โดยมีอาย ุและการสูบบุหรีในปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการ
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ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์รองลงมา ตามลําดับ ซึงทั ง 3 ตัวแปรดังกล่าวรวมกัน มีความสําคัญต่อ

การดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 89.0 ในกรณีพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้  เกียวกับสุขภาพ 

พบว่า ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการใฝ่หาความรู้  เกียวกับสุขภาพมากทีสุด โดยเพศ และอายุ มี

อิทธิพลต่อการฝผ่หาความรู้  เกียวกับสุขภาพรองลงมาตามลําดับ ซึงตัวแปรดังกล่าวรวมกัน มี

ความสําคัญต่อการใฝ่หาความรู้  เกียวกับสุขภาพร้อยละ 65.5  

 

  อติญาณ์ และคณะ (2547)  ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและ

พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  จาก

ประชาชนในภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั นตอน จํานวน 1,200 คน พบว่า 

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ใน

ระดับปานกลาง  ปัจจัยทางชีวสังคมทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  ได้แก่ อายุ   

ส่วนตัวแปร การรับรู้ ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ  และการรับรู้ แรงสนับสนุนทางสังคม    

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

  นิรมล (2547) ศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู ้ สูงอายุในชมรมผู ้สูงอายุ โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพของผู ้สูงอายุ ตัวอย่างประชากรทีศึกษา เป็นผู ้สูงอายุจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จํานวน 260 

คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล แบบวัด

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ตามวิธีของโรเซนเบอร์ก (1965) และ แบบวัดพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพตนเองของผู ้สูงอายุ ตามแนวคิดของ เพนเดอร์ (1987) ผลการศึกษาพบว่า 1. ค่าเฉลีย

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของตนเองของผู ้สูงอายุอยู่ในระดับสูง 2. ผู ้ สูงอายุส่วนใหญ่มีคะแนน

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง อยู่ในระดับสูง คิดเป็น ร้อยละ 68.85 และผู ้สูงอายุทีมีคะแนนความรู้สึก

เห็นคุณค่าในตนเอง อยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.15  3. ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู ้สูงอายุ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา แหล่ง

รายได้หลัก รายได้ อาชีพ ความรู้สึกเห็น คุณค่าในตนเอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.014 ตัว

แปรทีมีความสําคัญ ในการร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง ของผู ้สูงอายุ คือ 
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การเห็นคุณค่าในตนเอง สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา ซึงร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุ ได้ร้อยละ 23.1 

 

  Heuisug, et al. (2003)  ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของชาวเกาหลีทีอาศัยอยู่ในเขตเมือง จํานวน 509 คน ผลการศึกษาพบว่า ความ

คาดหวังในผลดีของการปฏิบัติ บรรทัดฐานทางสังคม และอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพ  นอกจากนี ยังพบว่า ความรู้ มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ   

พฤติกรรมการออกกําลังกายและการควบคุมนํ าหนักในระดับตําทั งเพศหญิงและชาย พฤติกรรมการ

ตรวจสุขภาพประจําปีในเพศหญิงอยู่ในระดับตํา ส่วนเพศชายอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการ

บริโภคอยู่ในระดับดีทั งเพศหญิงและชาย ด้านอายุพบว่า ผู ้ ทีมีอายุมากกว่ามีพฤติกรรมการตรวจ

สุขภาพ  การควบคุมนํ าหนักสูงกว่ากลุ่มทีมีอายุน้อยกว่า และกลุ่มทีมีการศึกษาสูงกว่ามีพฤติกรรม

การสส่งเสริมสุขภาพดีกว่ากลุ่มทีมีการศึกษาตํากว่า    

 

 Kim, et al. (2004)  ศึกษาผลของโครงการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ต่อการรับรู้  ความรู้ และ

ความสามารถของเจ้าหน้าทีด้านสุขภาพในประเทศเกาหลี กลุ่มทดลองเป็นเจ้าหน้าทีจากศูนย์สุขภาพ  

จํานวน  728 คนจาก 18 ศูนย์  ซึงได้เข้าร่วมโครงการสาธิตการสง่เสริมสุขภาพ และกลุ่มควบคุมเป็น

เจ้าหน้าทีจากศูนย์สุขภาพ จํานวน 1,227 คนจาก 36 ศูนย์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม  

ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ทีเข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจ และความ สามารถเพิมสูงกว่ากลุ่มที

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างเด่นชัด ขณะเดียวกันยังพบว่ามีความเครียดเกิดขึ นกับกลุ่มทีเข้าร่วม

โครงการ  เนืองจากงานทีได้รับมอบหมายเพิมขึ นจากการเข้าร่วมโครงการ ดังนั นเพือให้โปรแกรมการ

ส่งเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นในการเพิมเจ้าหน้าทีในศูนย์เพือรับผิดชอบต่อ

โครงการ 
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  จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้องนั น พบว่า ได้มีการศึกษาพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพในกลุ่มบุคคลต่าง ๆ จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายปัจจัยทีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ และมีการนําแนวคิด ทฤษฎีทีแตกต่างกันไป  แต่ในการศึกษานี ได้ใช้แบบจําลอง PRECEDE 

Framework เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และประยุกต์รูปแบบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ 

Pender  ในการวิเคราะห์ปัจจัยทีเกียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  เพือวัดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ของประชาชน ใน 3 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ  พฤติกรรมด้านโภชนาการ  

และพฤติกรรมด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย  พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร พฤติกรรม

การออกกําลังกาย การจัดการกับความเครียด และความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง คือ การตรวจ

สุขภาพประจําปี การหลีกเลียงสิงเสพติดทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี และเครืองดืมทีมี

แอลกอฮอล์ ซึงผู ้ วิจัยได้นํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั งนี   
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         กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

                      ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

  

 

 

      

 

 

 

 

 

ปัจจัยนํา 
 

1. ความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ   

2. เจตคตติ่อการดูแลสุขภาพ   

3. การรับรู ้ ประโยชน์ของการดูแล 

   สุขภาพ  

 

ปัจจัยเอื อ 
 

1. ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

2. การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริม

สุขภาพในชุมชน 

 

ปัจจัยเสริม 
 

1. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแล

สุขภาพจากสือต่างๆ 

2. การได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ 

 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  

1.ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ   

2. ด้านโภชนาการ   

3. ด้านการทํากิจกรรมและ 

    การออกกําลังกาย   

ปัจจัยทางชีวสังคม 
 

1.  เพศ 

2.  อายุ 

5. อาชีพ 

4.  รายได้ต่อเดือน 

3.  ระดับการศึกษา  

6. ดัชนีมวลกาย 

7. การตรวจร่างกายประจําปี 
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บทที  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 3.1.1 ประชากร 

 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครั งนี  คือประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่

ชุมชนวัดราชา ชุมชนวัดสวัสดิ วารีสีมาราม และชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รวมทั งหมด จํานวน 1,830 คน จําแนกตามชุมชน ดังนี 

ชุมชนวัดราชา   จํานวน 495 คน 

ชุมชนวัดสวัสดิ วารีสีมาราม จํานวน 300 คน 

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม จํานวน 1,035 คน 

 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 ผู ้ วิจัยมีขั นตอนการหากลุ่มตัวอย่างดังนี 

 1.  คํานวณหาขนาดตัวอย่างทีเหมาะสมในการวิจัย  โดยใช้สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่าง

ของ Taro  Yamane (Yamane, 1973)   ดังนี 
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สูตร n =      N 

              1+Ne2 

    N    =    ขนาดของประชากร  

  n    =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  e    =    ระดับความคลาดเคลือนของการสุ่มตัวอย่าง   

         ในทีนี กําหนดให้มีค่าเท่ากับ  0.05 

เมือ  N = 1,830 

  e = 0.05 

แทนค่าสูตร n =      1,830 

                      1+ 1,830 (0.05)2 

กลุ่มตัวอย่าง     = 329    คน 

 

  2.  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มทีคํานึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Probability 

Sampling) โดยดําเนินการดังต่อไปน ี

    2.1  แบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย 

แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสถานทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา รวม 3 ชุมชน 

   2.2  คํานวณหาจํานวนตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในแตล่ะชุมชน ดังตาราง 

ที 3.1 

 

ตารางท ี3.1 จํานวนประชากรและขนาดตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย  จําแนกตามสถานทีฝึกปฏิบัติงาน 

      ของนักศึกษา 

 

ชุมชน จํานวนประชากร (คน) จํานวนตัวอย่าง (คน) 

1.  ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1,035 186 

2.  ชุมชนวัดราชา 495 89 

3.  ชุมชนวัดสวัสดิ วารีสีมาราม 300 54 

                                    รวม 1,803 329 
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3.2 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครั งนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ทีผู ้ วิจัยสร้างขึ นบน

พื นฐานของทฤษฎีเกียวกับการดูแลสุขภาพ กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี 

 

ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยทางชีวสังคม จํานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ  อายุ  อาชีพ  

รายได้ต่อเดือน  ระดับการศึกษา  ดัชนีมวลกาย  และการตรวจสุขภาพประจําปี  

 

 ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยนําในการดูแลสขุภาพ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

  

1. ความรู้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ เป็นข้อคําถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบ ใช่ และไม่ใช่ จํานวน 

15 ข้อ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 15 คะแนน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ตอบถูก ได้  1  คะแนน 

ตอบผิด  ได้ 0  คะแนน 

 

การแปลผลแบง่ระดับความรู้ เกียวกับการส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดย

พิจารณาจากค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าพิสัยของคะแนนความรู ้ซึงมีระดับ

คะแนน ดังนี  

ระดับน้อย คือ ได้คะแนนระหว่าง คะแนนตําสุด ถึงคะแนนน้อยกว่า x  - ½  S.D. 

ระดับปานกลาง  คือ ได้คะแนนระหว่าง  x  ± ½  S.D. 

ระดับมาก  คือ ได้คะแนนระหว่างมากกว่า x  + ½ S.D. ถึงคะแนนสูงสุด 
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2. เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ ลักษณะของข้อคําถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating 

Scale) ข้อคําถามมีทั งด้านบวกและด้านลบ มีมาตรวัด 5 ระดับ โดยให้ผู ้ตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ

เดียว จํานวน 10 ข้อ มีคะแนนระหว่าง 10 – 50 คะแนน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี   

เกณฑ์การให้คะแนน 

      ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ 

เห็นด้วยอย่างยิง  ให้คะแนน   5    1 

เห็นด้วย   ให้คะแนน   4    2 

ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน   3    3 

ไม่เห็นด้วย   ให้คะแนน   2    4 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง  ให้คะแนน   1    5 

การแปลผล แบ่งระดับเจตคติต่อการดูแลสุขภาพออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉลีย ( x ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าพิสัยของคะแนนเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ ซึงมี

ระดับคะแนน ดังนี 

ระดับน้อย  คือ  ได้คะแนนระหว่าง คะแนนตําสุด ถึงคะแนนน้อยกว่า x  - ½ S.D. 

ระดับปานกลาง  คือ ได้คะแนนระหว่าง x  ± ½ S.D. 

ระดับมาก  คือ ได้คะแนนระหว่างมากกว่า  x  + ½ S.D. ถึงคะแนนสูงสุด 

 

3.  การรับรู้ ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ ลักษณะของข้อคําถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 

(Rating Scale) ข้อคําถามมีทั งด้านบวก และด้านลบ มี 5 ระดับ โดยให้ผู ้ตอบเลือกตอบเพียงคําตอบ

เดียว จํานวน 10 ข้อ มีคะแนนระหว่าง 10 – 50 คะแนน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี 

      ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ 

เห็นด้วยอย่างยิง  ให้คะแนน   5    1 

เห็นด้วย   ให้คะแนน   4    2 

ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน   3    3 

ไม่เห็นด้วย   ให้คะแนน   2    4 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง  ให้คะแนน   1    5 
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การแปลผล แบ่งระดับการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ ออกเป็น 3 ระดับ โดย

พิจารณาจากค่าเฉลีย ( x ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าพิสัยของคะแนนการรับรู้ประโยชน์

ของการดูแลสุขภาพ ซึงมีระดับคะแนน ดังน ี

ระดับน้อย  คือ  ได้คะแนนระหว่าง คะแนนตําสุด ถึงคะแนนน้อยกว่า x  - ½ S.D. 

ระดับปานกลาง  คือ ได้คะแนนระหว่าง x  ± ½ S.D. 

ระดับมาก  คือ ได้คะแนนระหว่างมากกว่า  x  + ½ S.D. ถึงคะแนนสูงสุด 

 

 ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามปัจจัยเอื อเกียวกับการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ทรัพยากรในการส่งเสริม

สุขภาพในชุมชน และการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เป็นข้อคําถามแบบมี

ตัวเลือกให้ตอบและข้อคําถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยให้ผู ้ตอบ

เลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 9 ข้อ มีคะแนนระหว่าง 9 – 45 คะแนน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 มากทีสุด ให้คะแนน  5 

 มาก   ให้คะแนน  4 

 ปานกลาง ให้คะแนน  3  

 น้อย   ให้คะแนน  2 

 ไม่มีเลย  ให้คะแนน  1 

  การแปลผล แบ่งระดับปัจจัยเอื อเกียวกับการดูแลสุขภาพ ออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ค่าเฉลีย ( x ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าพิสัยของคะแนนปัจจัยเอื อเกียวกับการดูแลสุขภาพ 

ซึงมีระดับคะแนน ดังนี 

ระดับน้อย  คือ  ได้คะแนนระหว่าง คะแนนตําสุด ถึงคะแนนน้อยกว่า x  - ½ S.D. 

ระดับปานกลาง  คือ ได้คะแนนระหว่าง x  ± ½ S.D. 

ระดับมาก  คือ ได้คะแนนระหว่างมากกว่า  x  + ½ S.D. ถึงคะแนนสูงสุด 
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 ส่วนที 4  เป็นแบบสอบถามปัจจัยเสริมเกียวกับการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่างๆ และการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ  เป็นข้อคําถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบและข้อคําถามเป็นแบบมาตรวัด

ประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยให้ผู ้ตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 9 ข้อ มีคะแนน

ระหว่าง 9 – 45 คะแนน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน ี

 ได้รับประจํา  ให้คะแนน  5 

 ได้รับบ่อยมาก  ให้คะแนน  4 

 ได้รับปานกลาง  ให้คะแนน  3 

 ได้รับนานๆครั ง   ให้คะแนน  2 

 ไม่ได้รับเลย   ให้คะแนน  1 

  การแปลผล แบ่งระดับปัจจัยเสริมเกียวกับการดูแลสุขภาพ ออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณา

จากค่าเฉลีย ( x ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าพิสัยของคะแนนปัจจัยเสริมเกียวกับการดูแล

สุขภาพ ซึงมีระดับคะแนน ดังนี 

ระดับน้อย  คือ  ได้คะแนนระหว่าง คะแนนตําสุด ถึงคะแนนน้อยกว่า x  - ½ S.D. 

ระดับปานกลาง  คือ ได้คะแนนระหว่าง x  ± ½ S.D. 

ระดับมาก  คือ ได้คะแนนระหว่างมากกว่า  x  + ½ S.D. ถึงคะแนนสูงสุด 

 

 ส่วนที 5  เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในด้านความ

รับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง  ด้านโภชนาการ  และด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกายเป็นข้อ

คําถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบและข้อคําถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) ข้อคําถามมี

ทั งด้านบวกและด้านลบ มี 5 ระดับ โดยให้ผู ้ตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 15 ข้อ มีคะแนน

ระหว่าง 15 – 75 คะแนน กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี 
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      ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ 

 ปฏิบัติสมําเสมอ  ให้คะแนน   5   1 

 ปฏิบัติบ่อยครั ง  ให้คะแนน   4   2 

 ปฏิบัติปานกลาง  ให้คะแนน   3    3 

ปฏิบัตินานๆครั ง  ให้คะแนน   2    4 

 ไม่ปฏิบัติเลย   ให้คะแนน   1    5 

 

 การแปลผล แบ่งระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากค่าเฉลีย 

( x ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าพิสัยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซึงมีระดับ

คะแนน ดังนี 

ระดับน้อย  คือ  ได้คะแนนระหว่าง คะแนนตําสุด ถึงคะแนนน้อยกว่า x  - ½ S.D. 

ระดับปานกลาง  คือ ได้คะแนนระหว่าง x  ± ½ S.D. 

ระดับดี  คือ ได้คะแนนระหว่างมากกว่า  x  + ½ S.D. ถึงคะแนนสูงสุด 

 

 

3.3 วิธีการสร้างเครืองมือที ใช้ในการวิจัย 
 

 การสร้างเครืองมือ มีการดําเนินงานตามขั นตอน ดังน ี

 1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ ทีเกียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามสําหรับ

การวิจัย 

 2. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยทีเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพ 

 3. นําข้อมูลต่าง ๆ ทีได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม มีเนื อหาสาระครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 4. นําเครืองมือทีผู ้ วิจัยสร้างขึ น ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพือพิจารณาความถูกต้องและ

นํามาปรับปรุงแก้ไข 

 5. การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 
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  5.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื อหา (Content Validity) โดยการให้ผู ้ เชียวชาญ

จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื อหา ภาษาทีใช้ และนํามาปรับปรุงแก้ไขเพือให้แบบ

วัดมีความสมบูรณ์ 

  5.2 การตรวจสอบความเทียง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามทีได้ตรวจสอบความ

ตรงตามเนื อหาแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับประชาชนในชุมชนทีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 30 คน ทีชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แล้วนําข้อมูลจากการทดลองใช้มา

วิเคราะห์หาความเชือมัน ซึงได้ค่าความเชือมันของแบบสอบถามทั งชุดเท่ากับ 0.888 

 6. นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแบบสอบถามขั นสุดท้าย เพือตรวจสอบจนอยู่ในเกณฑ์ที

ยอมรับได้ ก่อนนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 1. ผู ้ วิจัยติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากผู ้ นําชุมชน แต่ละชุมชน เพือขอความร่วมมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีกําหนดไว้ 

 2. ผู ้ วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูล โดยมีการชี แจงวัตถุประสงค์ และอธิบายวิธีการตอบ

แบบสอบถามโดยละเอียด พร้อมทงัแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบและเก็บแบบสอบถามคืน 

 3.เมือประชาชนตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู ้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของ

แบบสอบถาม เมือพบว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะมีการสอบถามเพิมเติม 

 

3.5 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 นําแบบสอบถามทีเก็บได้ทั งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย

คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติทีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่

 1.  สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน นํามาใช้

วิเคราะห์ข้อมูล เพืออธิบายให้เห็นลักษณะของข้อมูล ปัจจัยทางชีวสังคม ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และ

ปัจจัยเสริม 
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 2.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โดย

ทดสอบด้วยสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi – square)  

 3.  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ โดยทดสอบด้วยสถิติสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient)  

 4.  วิเคราะห์หาตัวแปรทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise Method 
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บทที  4 
 

ผลการวิจัย 
 

  การวิจัยเรืองพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) มีวัตถุประสงค์

เพือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย ปัจจัยทางชีวสังคม 

ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ดัชนีมวลกาย และการตรวจสุขภาพ

ประจําปี ปัจจัยนําทีทําให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ 

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และการรับรู ้ ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ ปัจจัยเอื อทีทําให้เกิด

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก ่ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และการสนับสนุน หรือ

กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ปัจจัยเสริมทีทําให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่างๆ และการได้รับคําแนะนํา การ

สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคล และตัวแปรทีมีอํานาจในการทํานาย

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน 329 คน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ทีใช้คือ 

ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพืออธิบายให้เห็น

ลักษณะของปัจจัยทางชีวสังคม ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และปัจจัยเสริม วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยชีวทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โดยทดสอบด้วยสถิติวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi – square)  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยนํา ปัจจัย

เอื อ และปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โดยทดสอบด้วยสถิติสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์หาตัวแปร

ทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple ) ด้วยวิธี Stepwise 

Method 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําอธิบายโดยแบ่งการ

นําเสนอดังนี 

 

4.1 การวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยทางชีวสังคม  

 4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยนํา  

4.2.1 ระดับความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ 

4.2.2 ระดับเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ  

4.2.3 ระดับการรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 

4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยเอื อ  

   4.3.1 ระดับของทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

4.3.2 ระดับการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

  4.3.3 วิเคราะห์ปัจจัยเอื อในการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยเสริม 

4.4.1 ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่าง ๆ

4.4.2 ระดับการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพจากบุคคล 

  4.4.3 วิเคราะห์ปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ 

4.5 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 4.5.1 ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 4.5.2 ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง 

 4.5.3 ระดับพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการ 

 4.5.4 ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย 

 4.5.5 วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ 

4.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

4.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

4.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื อกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

4.9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

4.10 การวิเคราะห์ตัวแปรทีสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
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4.1 การวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยทางชีวสังคม  

 

ตารางที 4.1  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะทางปัจจัยทางชีวสังคม 

                       (n  = 329 ) 

ลักษณะทางชีวสังคม จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

1.  เพศ   

ชาย 136 41.3 

หญิง 193 58.7  

2.  อาย ุ   

            ตํากวา่ 20 ปี    36 10.9 

20 - 30 ปี  81 24.6 

31 - 40 ปี  47 14.3 

41 - 50 ปี 68 20.7 

51 - 60 ปี  59 17.9 

60 ปี ขึ นไป 38 11.6  

3.  อาชีพ   

            ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน    56 17.0 

            เกษตรกร   3 0.9 

            รับจ้างทัวไป   78 23.7 

ทํางานบริษัทเอกชน/โรงงาน     26 7.9 

ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว 54 16.4 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 8.5 

ข้าราชการบํานาญ     11 3.3 

            นักเรียน/นักศึกษา 73 22.2  

4.  รายได้ต่อเดือน   

           ตํากว่า 10,000 บาท    217 66.0 

           10,000 – 20,000 บาท   81 24.6 

            20,001 – 30,000 บาท 19 5.8 

           มากกว่า 30,000 บาท 12 3.6  
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ตารางที 4.1  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคม (ต่อ) 

 

 ลักษณะทางชีวสังคม จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

5.  ระดับการศึกษา    

            ไม่ได้เรียน          3 0.9 

ประถมศึกษา 89 27.1 

มัธยมศึกษา/ปวช       122 37.1 

อนุปริญญา/ปวส. 31 9.4 

ปริญญาตรี 76 23.1 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 8 2.4  

6.  ดัชนีมวลกาย   

ระดับตํากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 18.5 ก.ก./ม2) 27 8.2 

ระดับเหมาะสม (18.5 – 24.9  ก.ก./ม2 ) 266 80.9 

ระดับมากว่าเกณฑ์ (25.0 – 29.9  ก.ก./ม2  ) 26 7.9 

ระดับทีเป็นโรคอ้วน (สูงกว่า  30  ก.ก./ม2 ) 10 3.0  

7.  การตรวจสุขภาพประจําปี   

ตรวจประจําทุกปี 59 17.9 

ตรวจเป็นบางครั ง 183 55.6 

            ไม่เคยตรวจเลย 86 26.1  

 

จากตารางที 4.1   พบว่า    

1. กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.7 และร้อยละ 41.3 เป็น 

เพศชาย 

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.6  รองลงมา อายุ

ระหว่าง 41 - 50 ปี   คิดเป็นร้อยละ 20.7 รองลงมา อายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.9รองลงมา 

อายุ 60 ปีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 11.6 และอายตุํากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.9 

3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัวไป คิดเป็นร้อยละ  23.7 รองลงมาเป็น

นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมา ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ

17.0 รองลงมา ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 16.4 รองลงมา ข้าราชการ/
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รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.5 รองลงมา ทํางานบริษัทเอกชน/โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 7.9 

รองลงมา ข้าราชการบํานาญ คิดเป็นร้อยละ 3.3 และเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 0.9 

4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตํากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66   

รองลงมา มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมา          

มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 และมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทคิด

เป็นร้อยละ 3.6 

  5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา/ปวช คิดเป็นร้อยละ 37.1

รองลงมา มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมามีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23.1 รองลงมา มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.คิดเป็นร้อยละ 9.4

รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 2.4 และไม่ได้เรียนหนังสือ 

คิดเป็นร้อยละ 0.9 

6. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับเหมาะสม (18.5 – 24.9  ก.ก./ม2 ) 

คิดเป็นร้อยละ 80.9 รองลงมามีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับตํากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 18.5 ก.ก./ม2) 

คิดเป็นร้อยละ 8.2 รองลงมามีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับมากว่าเกณฑ์ (25.0 – 29.9  ก.ก./ม2  )

คิดเป็นร้อยละ 7.9 และมีค่าดัชนีมวลกายทีเป็นโรคอ้วน (สูงกว่า  30  ก.ก./ม2 ) คิดเป็นร้อยละ 3.0 

 7. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นบางครั ง คิดเป็นร้อยละ 55.6

รองลงมาไม่เคยตรวจสุขภาพประจําปีเลย คิดเป็นร้อยละ 26.1 และมีตรวจสุขภาพประจําปีเป็น

ประจําทุกปี คิดเป็นร้อยละ 17.9 
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  4.2  การวิเคราะห์ปัจจัยนํา  

   

  4.2.1 ระดับความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ 

 

ความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ มีข้อคําถามจํานวน 15 ข้อ โดยมีค่าคะแนน

ระหว่าง 0 – 15 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ 10 – 15 คะแนน ค่าเฉลีย ( x ) เท่ากับ 

13.83 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .986 และค่าระดับคะแนนความรู ้ เกียวกับการดูแล

สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็นดังนี 

   ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  10.00 – 13.33 คะแนน 

   ระดับปานกลาง คะแนนอยู่ในระหว่าง  13.34 – 14.31 คะแนน 

   ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง  14.32 – 15.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.2  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับความรูเ้กียวกับการดูแล    

     สุขภาพ 

   (n  = 329 ) 

ระดับความรูเ้กียวกับการดูแลสุขภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 95 28.90 

ระดับปานกลาง 152 46.20 

ระดับมาก 82 24.90 
 

( x ) =  17.35 S.D. = .986    ตําสุด = 10   สูงสุด = 15 

 

จากตารางที  4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรูเ้กียวกับการดูแลสุขภาพใน

ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.20 รองลงมา มีความรู ้ ระดับน้อย ร้อยละ 28.90 และมีความรู ้

ระดับมาก ร้อยละ 24.90 
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ตารางที 4.3  ร้อยละ ความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพรายข้อ 

 

 ข้อคําถามความรู้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ ตอบถูก ตอบผิด 

  ร้อยละ ร้อยละ 

1 

 

การบริโภคผัก ผลไม้ทีมีสีสันแตกต่างกัน ช่วยลดความเสียงในการเกิดโรค 

เช่น โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง   เส้นเลือดในสมองอุดตัน  

99.7 0.3 

2 การรับประทานอาหารทีมีกากใยมาก เช่น ข้าวซ้อมมือ ผัก ผลไม้ ช่วย

ป้องกันการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ 

99.4 0.6 

3 การรับประทานเกลือมากกว่า 1 ช้อนชาต่อวัน  ทําให้เสียงต่อการเกิดโรค

ความดันโลหิตสูง 

69.9  30.1 

4 การดืมนมเป็นประจําทุกวันช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก 99.1 0.9 

5 การออกกําลังกายอย่างสมําเสมอสามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ 92.7 7.3 

6 ผู ้ทีมีโรคประจําตัว  ห้ามออกกําลังกาย เพราะอาจทําให้อาการของโรครุนแรง 

มากขึ น 

72.6 27.4 

7 เมือมีเรืองไม่สบายใจควรเก็บความทุกข์ใจของตนไว้ไม่ควรระบายให้คนอืน

ทราบ 

 90.9  9.1 

8 ความเครียดเป็นสาเหตุหนึงทีทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง  93.0  7.0 

9 การตรวจสุขภาพประจําปีทําให้ทราบภาวะสุขภาพของตนเองและสามารถ

ติดตามปัญหาสขุภาพได้อย่างใกล้ชิด 

99.7 0.3 

10 การดืมสุรา และการสูบบุหรีเป็นสาเหตุหนึงของการเจ็บป่วยและการตาย 98.5 1.5 

11 ควันบุหรีเป็นอันตรายเฉพาะตัวผู ้สูบ ไม่มีผลต่อบุคคลข้างเคียง  71.7 28.3 

12 ผู ้ทีอยู่ในบ้านทีมีผู ้สูบบุหรี มีโอกาสป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้มากกว่า

คนทีอยู่ในบ้านทีไม่มีผู ้สูบบุหรี 

 97.0  3.0 

13 ผู ้ทีขับขีรถขณะเมาสุรา ระบบประสาทจะทํางานไม่ปกติ มักเกิดอุบัติเหตุได้

ง่าย 

 99.4  0.6 

14 สมุนไพรไทยหากใช้รักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้หายป่วยได้  100 - 

15 การนวดแผนไทยช่วยบรรเทาอาการปวดเมือยกล้ามเนือได้ 100 - 

 
จากตารางที 4.3  ความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพรายข้อ พบว่า ข้อทีกลุ่มตัวอย่างตอบถูก

มากทีสุด 3 อันดับ คือ คําถามข้อ 14 สมุนไพรไทยหากใช้รักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้หายป่วยได้ 

และ ข้อ 15 การนวดแผนไทยช่วยบรรเทาอาการปวดเมือยกล้ามเนื อได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

รองลงมา ข้อ 1 การบริโภคผัก ผลไม้ทีมีสีสันแตกต่างกัน ช่วยลดความเสียงในการเกิดโรค เช่น 
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โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เส้นเลือดในสมองอุดตัน และข้อ 9 การตรวจสุขภาพประจําปีทําให้ทราบภาวะ

สุขภาพของตนเองและสามารถติดตามปัญหาสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 99.7 

และรองลงมา ข้อ 2 การรับประทานอาหารทีมีกากใยมาก เช่น ข้าวซ้อมมือ ผัก ผลไม้ ช่วยป้องกัน

การเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ คิดเป็นร้อยละ 99.4  

  ส่วนข้อคําถามทีกลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากทีสุด 3 อันดับ คือ ข้อ 3 การรับประทานเกลือ

มากกว่า 1 ช้อนชาต่อวัน ทําให้เสียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 30.1 

รองลงมาคือ ข้อ 11 ควันบุหรีเป็นอันตรายเฉพาะตัวผู ้สูบ ไม่มีผลต่อบุคคลข้างเคียง คิดเป็นร้อยละ 

28.3 และรองลงมา ข้อ 6 ผู ้ ทีมีโรคประจําตัว ห้ามออกกําลังกาย เพราะอาจทําให้อาการของโรค

รุนแรงมากขึ น คิดเป็นร้อยละ 27.4    

 

4.2.2  วิเคราะห์ระดับเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ  

 

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง    

1 – 50 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ 27 – 50 คะแนน ค่าเฉลีย ( x ) เท่ากับ 39.21 ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 5.246 และค่าระดับคะแนนเจตคติต่อการดูแลสุขภาพของกลุ่ม

ตัวอย่าง แบ่งออกเป็นดังนี 

   ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  27.00 – 36.58 คะแนน 

   ระดับปานกลาง คะแนนอยู่ในระหว่าง  36.59 – 41.82 คะแนน 

   ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง  41.83 – 50.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.4  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ 

   (n  = 329 ) 

ระดับเจตคต ิ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 102 31.00 

ระดับปานกลาง 94 28.60 

ระดับมาก 133 40.40 
 

( x ) =  39.21 S.D. = 5.246    ตําสุด = 27   สูงสุด = 50 
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จากตารางที  4.4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติต่อการดูแลสุขภาพในระดับ

มาก  คิดเป็นร้อยละ  40.40 รองลงมา มีเจตคติต่อการดูแลสุขภาพในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ

1.00 และมีเจตคติต่อการดูแลสุขภาพในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.60 

 

ตารางที 4.5  ร้อยละ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ 

       (n  = 329 ) 

ข้อ ข้อคําถาม 

เห็นด้วย

อย่างยิง 
เห็นด้วย ไมแ่น่ใจ ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิง 

ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1 การรับประทานอาหารแต่ละมื อควร

คํานึงถึงความอร่อยมากกว่าคุณค่า

อาหาร 

 10.3 21.6  9.7  45.0  13.4 

2 ควรรับประทานอาหารเสริมและ

วิตามินเพือบํารุงร่างกายเป็นประจํา 

 25.5  44.1  13.7  14.9  1.8 

3 อาหารมื อเช้าเป็นมื อทีมีความสําคัญ

มากทีสุด 

 68.4  26.4  4.6  0.6 - 

4 การใช้นํ ามันพืชปรุงอาหาร ทําให้

อาหารเสียรสชาต ิ

 18.8  26.7  16.4  29.2  8.8 

5 การออกกําลังกายทําให้สามารถลด

ไขมันส่วนเกินในร่างกายได้ 

 50.8  46.8  2.1  0.3 - 

6 การออกกําลังกายเพือสุขภาพควร

เลือกกิจกรรมทีเหมาะสมกับสภาพ

ร่างกายและอาย ุ

 58.1  38.9  3.0 - - 

7 การสวดมนต์หรือการนังสมาธิจะช่วยให้

ท่านจิตใจสงบและคลายความเครียดได้ 

 67.5  27.7  4.9 - - 

8 การตรวจสุขภาพประจําปีทําให้ทราบ

ภาวะสุขภาพตนเอง 

 57.4  30.7  7.0  4.3  0.6 

9 ผู ้ทีมีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง ไม่

จําเป็นต้องตรวจสุขภาพประจําปี 

 3.6 10.9 6.7 35.9 42.9 

10 การสูบบุหรีทําให้คลายความเครียดได้  0.9  14.0  11.2  17.9  55.9 
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จากตารางที 4.5 เจตคติต่อการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 1 การ

รับประทานอาหารแต่ละมื อควรคํานึงถึงความอร่อยมากกว่าคุณค่าอาหาร กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็น

ด้วยอย่างยิงร้อยละ 10.3 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 21.6 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.7 ตอบไม่เห็นด้วย 

ร้อยละ 45 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 13.4 ข้อ 2 ควรรับประทานอาหารเสริมและ

วิตามินเพือบํารุงร่างกายเป็นประจํา กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิงร้อยละ 25.5 ตอบเห็นด้วย 

ร้อยละ 44.1 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.7 ตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.9 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิง 

ร้อยละ 1.8  ข้อ 3 อาหารมื อเช้าเป็นมื อทีมีความสําคัญมากทีสุด กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่าง

ยิงร้อยละ 68.4 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 26.4 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.6 และตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 

0.6 ข้อ การใช้นํ ามันพืชปรุงอาหาร ทําให้อาหารเสียรสชาติ กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอยา่งยิงร้อยละ 

18.8 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 26.7 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.4 ตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.2 และ

ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 8.8 ข้อ 5 การออกกําลังกายทําให้สามารถลดไขมันส่วนเกินใน

ร่างกายได้ กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิงร้อยละ 50.8 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 46.8 ตอบไม่

แน่ใจ ร้อยละ 2.1 และตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.3 ข้อ 6 การออกกําลังกายเพือสุขภาพควรเลือก

กิจกรรมทีเหมาะสมกับสภาพร่างกาย กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิงร้อยละ 58.1 ตอบเห็น

ด้วย ร้อยละ 38.9 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 3 ข้อ 7 การสวดมนต์หรือการนังสมาธิจะช่วยให้ท่าน

จิตใจสงบและคลายความเครียดได้ กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิงร้อยละ 67.5 ตอบเห็นด้วย 

ร้อยละ 27.7 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.9 ข้อ 8 การตรวจสุขภาพประจําปีทําให้ทราบภาวะ

สุขภาพตนเอง กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิงร้อยละ 57.4 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 30.7 ตอบไม่

แน่ใจ ร้อยละ 7 ตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 4.3 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 0.6 ข้อ 9 ผู ้ ทีมี

สุขภาพร่างกายทีแข็งแรง ไม่จําเป็นต้องตรวจสุขภาพประจําปี กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิง

ร้อยละ 3.6 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 10.9 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.7 ตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.9 

และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 42.9 ข้อ 10 การสูบบุหรีทําให้คลายความเครียดได้ กลุ่ม

ตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิงร้อยละ 0.9 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 14 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.2 

ตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.9 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 55.9 
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 4.2.3 ระดับการรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ  

 

การรับรู ้ ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ โดยมีค่า

คะแนนระหว่าง 10 – 50 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ 33 – 50 คะแนน ค่าเฉลีย ( x ) 

เท่ากับ 44.86 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.002 และค่าระดับคะแนนการรับรู ้

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็นดังนี 

   ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  33.00 – 42.85 คะแนน 

   ระดับปานกลาง คะแนนอยู่ในระหว่าง  42.86 – 46.85 คะแนน 

   ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง  46.86 – 50.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.6  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการรับรู ้ประโยชน์ของการ     

       ดูแลสุขภาพ 

   (n  = 329 ) 

ระดับการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 91 27.70 

ระดับปานกลาง 104 31.60 

ระดับมาก 134 40.70 
 

( x ) =  44.86 S.D. = 4.002    ตําสุด = 33   สูงสุด = 50 

 

  จากตารางที  4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่การรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 

ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  40.70 รองลงมา มีการรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพในระดับ 

ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 31.60 และมีการรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพในระดับน้อย คิดเป็น 

ร้อยละ 27.70 
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ตารางที 4.7  ร้อยละ การรับรู ้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ 

       (n  = 329 ) 

ข้อ ข้อคําถาม 

เห็นด้วย

อย่างยิง 
เห็นด้วย ไมแ่น่ใจ ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน  

(ร้อยละ) 

จํานวน  

(ร้อยละ) 

1 

 

การหลีกเลียงรับประทานอาหารทีมี

ไขมันสูง ช่วยลดภาวะเสียงของการเกิด

โรคอ้วน และไขมันในเส้นเลือดสูง 

40.7  51.7  7.3  0.3 - 

2 การรับประทานปลาเล็กปลาน้อย  

ถัวเหลืองนํ าเต้าหู ้ช่วยทําให้กระดูกและ

ฟันแข็งแรง 

 50.8  45.0  4.3 - - 

3 การหลีกเลียงการรับประทานอาหาร

ประเภทปิงหรือย่างเป็น การป้อง กัน กา รได้ 

รับ ส า ร ก่อ ม ะ เ ร็ งได้ 

 55.9  40.4  2.4 -  1.2 

4 การออกกําลังกายทําให้สุขภาพ

แข็งแรงและป้องกันโรค 

 57.4  40.4  2.1 - - 

5 การออกกําลังกายเป็นประจําสามารถ

ชะลอความเสือมของร่างกายได้ 

 50.2  47.1  2.7 - - 

6 ความเครียดส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต 

 54.7  38.6  6.7 - - 

7 การนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที ทําให้

ร่างกายสดชืน จิตใจเบิกบาน 

 60.8  35.6  3.6 - - 

8 การตรวจสุขภาพประจําปีทําให้ทราบ

ความผิดปกติทีเกิดขึ นกับร่างกายใน

ระยะเริมแรก 

 55.6  41.0  3.3 - - 

9 การไม่สูบบุหรีสามารถลดความเสียง

ต่อการเกิดมะเร็งปอดได้ 

 46.8  46.8  6.4 - - 

10 การไม่ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์

ในขณะขับขียานพาหนะจะช่วยลด

อุบัติเหตุได้ 

 59.6  37.1  3.3 - - 

 

  จากตารางที 4.7 การรับรู ้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 1 การ

หลีกเลียงรับประทานอาหารทีมีไขมันสูง ช่วยลดภาวะเสียงของการเกิดโรคอ้วน และไขมันในเส้น

ลือดสูง กลุ่มตัวอย่างตอบเห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 40.7 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 51.7 ตอบไม่แน่ใจ 
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ร้อยละ 7.32 และตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.3 ข้อ 2 การรับประทานปลาเล็กปลาน้อย ถัวเหลืองนํ า

เต้าหู ้ช่วยทําให้กระดูกและฟันแข็งแรง กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 50.8 ตอบเห็น

ด้วย ร้อยละ 45 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.3 ข้อ 3 การหลีกเลียงการรับประทานอาหารประเภท

ปิงหรือย่างเป็น การป้อง กัน กา รได้ รับ ส า ร ก่อ ม ะ เ ร็ งได้ กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 

55.9 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 40.4 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.4 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 

1.2 ข้อ 4 การออกกําลังกายทําให้สุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรค กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่าง

ยิง ร้อยละ 57.4 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 40.4 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.1 ข้อ 5 การออกกําลังกาย

เป็นประจําสามารถชะลอความเสือมของร่างกายได้ กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 

50.2 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 47.1 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.7 ข้อ 6 ความเครียดส่งผลเสียต่อ

สุขภาพกายและสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 54.7 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 

38.6 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.7 ข้อ 7 การนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที ทําให้ร่างกายสดชืน 

จิตใจเบิกบาน กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 60.8 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 35.6 และ

ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.6 ข้อ 8 การตรวจสุขภาพประจําปีทําให้ทราบความผิดปกติทีเกิดขึ นกับ

ร่างกายในระยะเริมแรก กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 55.6 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 41 

และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.3 ข้อ 9 การไม่สูบบุหรีสามารถลดความเสียงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้ 

กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 46.8 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 46.8 และตอบไม่แน่ใจ 

ร้อยละ 6.4 ข้อ 10 การไม่ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ในขณะขับขียานพาหนะจะช่วยลดอุบัติเหตุ

ได้ กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่างยิง ร้อยละ 59.6 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 37.1 และตอบไม่แน่ใจ 

ร้อยละ 3.3 
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  4.3  การวิเคราะห์ปัจจัยเอื อ  

 

  ปัจจัยเอื อในการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรในการ

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และด้านการสนับสนุน กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  

 

   4.3.1  ระดับของทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

 

ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน มีข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ โดยมีค่า

คะแนนระหว่าง 4 – 20 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ 7 – 20 คะแนน ค่าเฉลีย ( x ) 

เท่ากับ 15.71 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.764 และค่าระดับคะแนนทรัพยากรในการ

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน แบ่งออกเป็นดังนี 

  ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  7.00   – 14.32 คะแนน 

   ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง  14.33 – 17.08 คะแนน 

   ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง  17.09 – 20.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.8  จํานวนและร้อยละของทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

       (n  = 329 ) 

ระดับทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 108 32.80 

ระดับปานกลาง 124 37.70 

ระดับมาก 97 29.50 
 

( x ) =  15.71 S.D. = 2.764    ตําสุด = 7   สูงสุด = 20 

 

  จากตารางที  4.8  พบว่า มีทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ  37.70 รองลงมา มีทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนในระดับน้อย คิดเป็น 

ร้อยละ 32.80 และมีทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนในระดับมาก คิดเป็นร้อย 29.50 
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    4.3.2  ระดับของการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

 

   การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน มีข้อคําถามจํานวน 5 

ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 5 – 25 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ 5 – 25 คะแนน 

ค่าเฉลีย ( x ) เท่ากับ 19.60 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.954 และค่าระดับคะแนน

การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  แบ่งออกเป็นดังนี 

      ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  5.00   – 17.12 คะแนน 

  ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง  17.13 – 22.06 คะแนน     

        ระดับมาก    คะแนนอยู่ในระหว่าง  22.07 – 25.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.9  จํานวนและร้อยละของการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  

       (n  = 329 ) 

ระดับการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการ 

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 102 31.00 

ระดับปานกลาง 100 30.40 

ระดับมาก 127 38.60 
 

( x ) =  19.60 S.D. = 4.954    ตําสุด = 5   สูงสุด = 25 

 

  จากตารางที  4.9  พบว่า มีการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมา มีการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพใน

ชุมชน ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 31.00 และ มีการสนับสนุน  หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริม

สุขภาพใชุมชน ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 30.40 
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   4.3.3  วิเคราะห์ปัจจัยเอื อในการดูแลสขุภาพ จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ตารางที 4.10  ร้อยละของปัจจัยเอื อในการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ 

       (n  = 329 ) 

ข้อ ข้อคําถาม 
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย 

ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ 

 ด้านทรัพยากรในการส่งเสริม

สุขภาพ 

     

1 

 

ตลาดหรือร้านจําหน่ายอาหารทีหลาก

ลายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

22.8  45.3  31.0  0.6  0.3 

2 นํ าดืมทีสะอาด 34.7  49.2  15.5  0.6 - 
3 สถานทีออกกําลังกาย  25.8  42.6  23.1  7.9  0.6 
4 สวนหย่อม หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจ  24.3  40.1  27.4  6.4  1.8 
 ด้านการสนับสนุน หรือกิจกรรมใน

การส่งเสริมสุขภาพ 

     

5 โครงการหรือการจัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพด้านการออกกําลังกาย 

 39.5  27.4  26.4  5.2  1.5 

6 โครงการหรือการจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

 37.1  32.8  21.9  6.4  1.8 

7 โครงการหรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ

เพือผ่อนคลายความเครียด 

 38.9  32.2 18.8  4.9  5.2 

8 โครงการหรือการกิจกรรมในการป้องกัน

โรค เช่น การกําจัดสัตว์ทีเป็นตัวนําโรค 

ได้แก่ ยุง แมลงสาบและหน ู

 38.6  29.8  20.4  5.8  5.5 

9 นโยบาย/โครงการ / กิจกรรม หลีกเลียง

สิงเสพติดและของมึนเมา 

 34.7  31.3  19.8  7.6  6.7 

 
 จากตารางที 4.10  ปัจจัยเอื อในการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการมี

ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่  ข้อ 1 มีตลาดหรือร้านจําหน่ายอาหารทีหลากลายและมี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ  22.8 ตอบมาก ร้อยละ 45.3 ตอบปาน

กลาง ร้อยละ 3.1 ตอบน้อย ร้อยละ 0.6 และตอบ ไม่มีเลย ร้อยละ 0.3 ข้อ 2 มีนํ าดืมทีสะอาด กลุ่ม

ตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ  34.7 ตอบมาก ร้อยละ 49.2 ตอบปานกลาง ร้อยละ 15.5 และ

ตอบน้อย ร้อยละ 0.6 ข้อ 3 สถานทีออกกําลังกาย กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ  25.8 ตอบ
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มาก ร้อยละ 42.6 ตอบปานกลาง ร้อยละ 23.1 ตอบน้อย ร้อยละ 7.9 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 0.6 

และข้อ 4 มีสวนหย่อม หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจ กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ  24.3 ตอบ

มาก ร้อยละ 40.1 ตอบปานกลาง ร้อยละ 27.4 ตอบน้อย ร้อยละ 6.4 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 1.8  

ส่วนด้านการได้รับการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ข้อ 5 มีโครงการหรือมี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกําลังกาย กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ  39.5 

ตอบมาก ร้อยละ 27.4 ตอบปานกลาง ร้อยละ 26.4 ตอบน้อย ร้อยละ 5.2 และตอบไม่มีเลย ร้อย

ละ 1.5 ข้อ 6 มีโครงการหรือมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มตัวอย่าง ตอบมาก

ทีสุด ร้อยละ  37.1 ตอบมาก ร้อยละ 32.8 ตอบปานกลาง ร้อยละ 21.9 ตอบน้อย ร้อยละ 6.4 และ

ตอบไม่มีเลย ร้อยละ 1.8 ข้อ 7 มีโครงการหรือมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพือผ่อนคลาย

ความเครียด กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ  38.9 ตอบมาก ร้อยละ 32.2 ตอบปานกลาง 

ร้อยละ 18.8 ตอบน้อย ร้อยละ 4.9 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 5.2 ข้อ 8 มีโครงการหรือการกิจกรรม

ในการป้องกันโรค เช่น การกําจัดสัตว์ทีเป็นตัวนําโรค ได้แก่ ยุง แมลงสาบและหน ูกลุ่มตัวอย่าง 

ตอบมากทีสุด ร้อยละ  38.6 ตอบมาก ร้อยละ 29.8 ตอบปานกลาง ร้อยละ 20.4 ตอบน้อย ร้อยละ 

5.8 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 5.5 และข้อ 9 มีนโยบาย/โครงการ / กิจกรรม หลีกเลียงสิงเสพติด

และของมึนเมา กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ  34.7 ตอบมาก ร้อยละ 31.3 ตอบปานกลาง 

ร้อยละ 19.8 ตอบน้อย ร้อยละ 7.6 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 6.7 
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   4.4  การวิเคราะห์ปัจจัยเสริม  

 

   ปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่าง  ๆและด้านการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ   

 

  4.4.1  ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่าง  ๆ

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่าง  ๆมีข้อคําถามจํานวน 

5 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 5 – 25 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ 8 – 25 คะแนน 

ค่าเฉลีย ( x ) เท่ากับ 18.02 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.865 และค่าระดับคะแนน

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่าง  ๆแบ่งออกเป็นดังนี 

   ระดับน้อย  คะแนนอยู่ในระหว่าง   8.00  – 16.08 คะแนน 

   ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง  16.09 – 19.94 คะแนน 

   ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง  19.95 – 25.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.11  จํานวนและร้อยละ ของการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือ 

            ต่าง  ๆ 

       (n  = 329 ) 

ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสาร จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 114 34.70 

ระดับปานกลาง 94 28.60 

ระดับมาก 121 36.70 
 

( x ) =  18.02 S.D. = 3.865    ตําสุด = 8   สูงสุด = 25 

 

  จากตารางที 4.11  พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจาก 

สือต่าง  ๆในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมา ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพ

จาก สือต่าง  ๆในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 34.70 และได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพ

จาก สือต่าง  ๆในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 28.60 
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 4.4.2  ระดับการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆ

การได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคล

ต่าง  ๆมีข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 4 – 20 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง 

เท่ากับ 5 – 20 คะแนน ค่าเฉลีย ( x ) เท่ากับ 15.57 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.266

และค่าระดับคะแนนการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจาก

บุคคลต่าง  ๆแบ่งออกเป็นดังนี 

          ระดับน้อย  คะแนนอยู่ในระหว่าง  5.00   – 13.93 คะแนน 

  ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง  13.94 – 17.19 คะแนน 

         ระดับมาก  คะแนนอยู่ในระหว่าง  17.20 – 20.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.12  จํานวนและร้อยละ ของการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการ  

            ดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆ 

       (n  = 329 ) 

ระดับการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ 
จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 84 25.50 

ระดับปานกลาง 145 44.10 

ระดับมาก 100 30.40 
 

( x ) =  15.57 S.D. = 3.266    ตําสุด = 5   สูงสุด = 20 

 

  จากตารางที 4.12  พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤตกิรรม

การดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.10 รองลงมาได้รับ

คําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ  30.40 และได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคล

ต่าง  ๆในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 25.50 
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     4.3.3  วิเคราะห์ปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ 

 

ตารางที 4.13  ร้อยละของปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ 

 

ข้อ ข้อคําถาม 
มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

 ด้านการได้รับข่าวสารเกียวกับ

การดูแลสุขภาพจากสือต่าง  ๆ

     

1 วิทยุกระจายเสียง  35.3  31.0  21.3  10.6  1.8 
2 โทรทัศน์  60.5  30.1  6.4  3.0 - 
3 หนังสือพิมพ์  32.8  34.0  22.5 8.2  2.4 
4 แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ  22.2  20.7  19.5  20.1  17.6 
5 อินเตอร์เน็ต  24.3  10.9  15.2  9.4  40.1 
 ด้านการได้รับคําแนะนํา 

สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรม

การดุแลสุขภาพจากบุคคล

ต่างๆ  

     

1 บุคคลในครอบครัว หรือญาติพีน้อง  47.7  31.3  16.1  3.6  1.2 
2 เพือนร่วมงาน  26.4  43.8  21.6 5.2  3.0 

3 เพือนบ้าน  27.4  39.8  20.7  7.6  4.6 
4 บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 

 31.9  29.5  21.9  13.4  3.3 

   

  จากตารางที 4.13  ปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่างๆ ได้แก่ ข้อ 1 ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

วิทยุกระจายเสียง กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ35.3 ตอบมาก ร้อยละ 31 ตอบปานกลาง 

ร้อยละ 21.3 ตอบน้อย ร้อยละ 10.6 และตอบไม่มีเลยร้อยละ 1.8 ข้อ 2 ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

โทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ 60.5ตอบมาก ร้อยละ 30.1 ตอบปานกลาง ร้อยละ 

6.4 และตอบน้อย ร้อยละ 3 ข้อ 3 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์  กลุ่มตัวอย่าง ตอบมาก

ทีสุด ร้อยละ 32.8 ตอบมาก ร้อยละ 34 ตอบปานกลางร้อยละ 22.5 ตอบน้อย ร้อยละ 8.2 และ

ตอบไม่มีเลย ร้อยละ 2.4 ข้อ 4 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ กลุ่ม

ตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ 22.2 ตอบมาก ร้อยละ 20.7ตอบปานกลาง ร้อยละ 19.5 ตอบน้อย 
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ร้อยละ 20.1 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 17.6 ข้อ 5 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต กลุ่ม

ตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ 24.3 ตอบมาก ร้อยละ 10.9ตอบปานกลาง ร้อยละ 15.2 ตอบน้อย 

ร้อยละ 9.4 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 40.1 ส่วนด้านการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ ได้แก่ ข้อ 6ได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลในครอบครัว หรือญาติพีน้อง กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด 

ร้อยละ 47.7 ตอบมาก ร้อยละ 31.3 ตอบปานกลาง    ร้อยละ 16.1 ตอบน้อย ร้อยละ 3.6 และ

ตอบไม่มีเลย ร้อยละ 1.2 ข้อ 7 ได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

จากเพือนร่วมงาน กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุดร้อยละ 26.4 ตอบมาก ร้อยละ 43.8 ตอบปานกลาง 

ร้อยละ 21.6 ตอบน้อย ร้อยละ 5.2 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 3 ข้อ 8 ได้รับคําแนะนํา การ

สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากเพือนบ้าน กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ 

27.4 ตอบมาก ร้อยละ 39.8 ตอบปานกลาง ร้อยละ 20.7 ตอบน้อย ร้อยละ 7.6 และตอบไม่มีเลย 

ร้อยละ 4.6 ข้อ 9 ได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพจากบุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มตัวอย่าง ตอบมากทีสุด ร้อยละ 31.9 ตอบมาก ร้อยละ 29.5 

ตอบปานกลาง ร้อยละ 21.9 ตอบน้อย ร้อยละ 13.4 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 3.3 
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 4.5  การวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  

 

  4.5.1  วิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ

ตนเอง  ด้านโภชนาการ  และด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย มีข้อคําถามจํานวน 15 

ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 1 – 75 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ 33 – 72 คะแนน 

คา่เฉลีย ( x ) เท่ากับ 56.85 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.751 และค่าระดับคะแนน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพรวมทุกด้าน แบ่งออกเป็นดังนี 

  ระดับน้อย    คะแนนอยู่ในระหว่าง  33.00 – 53.09 คะแนน 

   ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง   53.10 – 60.59 คะแนน 

   ระดับมาก คะแนนอยู่ในระหว่าง  60.60 – 75.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.14  จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

       (n  = 329 ) 

ระดับพฤติกรรม จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 114 34.60 

ระดับปานกลาง 94 28.60 

ระดับมาก 121 36.80 
 

( x ) =  56.85 S.D. = 7.503    ตําสุด = 33   สูงสุด = 72 

 

  จากตารางที 4.14  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 36.80 รองลงมา มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 34.60 และมี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 28.60 
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   4.5.2  วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ

ตนเอง 

 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง มีข้อคําถาม

จํานวน 5 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 1 – 25 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ 12 – 25 

คะแนน ค่าเฉลีย ( x ) เท่ากับ 20.18 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.112 และค่าระดับ

คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง แบ่งออกเป็นดังนี 

  ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  12.00 – 18.62 คะแนน 

   ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง   18.63 – 21.72 คะแนน 

   ระดับมาก  คะแนนอยู่ในระหว่าง  21.73 – 25.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.15  จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 

             ตนเอง 

       (n  = 329 ) 

ระดับพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 126 38.30 

ระดับปานกลาง 100 30.40 

ระดับมาก 103 31.30 
 

( x ) =  20.18 S.D. = 3.112    ตําสุด = 12   สูงสุด = 25 

 

  จากตารางที 4.15  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสุขภาพตนเอง ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมา มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้าน

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 31.30 และมีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 30.40 
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   4.5.3  ระดับพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ ด้านโภชนาการ 

 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการ มีข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ โดยมีค่า

คะแนนระหว่าง 1 – 25 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ 6 – 23 คะแนน ค่าเฉลีย ( x ) 

เท่ากับ 17.43 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.790 และค่าระดับคะแนนพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการ แบ่งออกเป็นดังนี 

  ระดับน้อย    คะแนนอยู่ในระหว่าง    6.00 – 16.03 คะแนน 

   ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง   16.04 – 18.81 คะแนน 

   ระดับมาก คะแนนอยู่ในระหว่าง  18.82 – 25.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.16  จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการ 

       (n  = 329 ) 

ระดับพฤติกรรมด้านโภชนาการ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 127 38.60 

ระดับปานกลาง 79 24.00 

ระดับมาก 123 37.40 
 

( x ) =  17.43 S.D. = 2.790    ตําสุด = 6   สูงสุด = 23 

 

  จากตารางที 4.16  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการใน

ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมา มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการ ในระดับ

มากคิดเป็นร้อยละ 37.40 และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการ ในระดับปานกลาง คิด

เป็นร้อย 24.00 
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  4.5.4  ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย 

 

  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกายมีข้อ

คําถามจํานวน 5 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 1 – 25 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ 7 – 

25 คะแนน ค่าเฉลีย ( x ) เท่ากับ 19.25 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.991 และค่า

ระดับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกายแบ่งออกเป็น

ดังนี 

    ระดับน้อย    คะแนนอยู่ในระหว่าง     7.00 – 17.25 คะแนน 

    ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง   17.26 – 21.23 คะแนน 

     ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง    21.24 – 25.00 คะแนน 

 

ตารางที 4.17  จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการทํากิจกรรม 

         และการออกกําลังกาย 

       (n  = 329 ) 

ระดับพฤติกรรมด้านการทํากิจกรรม 

และการออกกําลังกาย 
จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 96 29.20 

ระดับปานกลาง 119 36.20 

ระดับมาก 114 34.60 
 

( x ) =  19.25 S.D. = 3.991    ตําสุด = 7   สูงสุด = 25 

 

 จากตารางที 4.17  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการทํากิจกรรม

และการออกกําลังกายในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.20 รองลงมา มีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกายในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.60 และมี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกายในระดับน้อย คิดเป็นร้อย  

29.20 
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  4.5.5  วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ 

 

ตารางที 4.18  ร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ 

              (n  = 329 ) 

ข้อ ข้อคําถาม 

ปฏิบัติ

สมําเสมอ 

ปฏิบัต ิ

บ่อยครั ง 

ปฏิบัต ิ

ปานกลาง 

ปฏิบัต ิ

นานๆครั ง 

ไม่ปฏิบัต ิ

เลย 

ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง      

1 การสังเกตอาการเปลียนแปลงของร่างกาย

ตนเอง เช่น เบืออาหาร อ้วนขึ น ผอมลง 

ท้องผูกหรือท้องเสีย 

29.8  53.2  16.1  0.9 - 

2 ศึกษาความรู้  ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ

กับผู ้ รู ้ ก่อนนําไปใช้หรือปฏิบัติ  

 31.3  41.3  21.3  6.1 - 

3 เมือมีอาการปวดเมือยร่างกายเลือกทีจะ

นวดแผนไทยแทนการกินยาแก้ปวด 

 30.4  23.7  14.9  22.5  8.5 

4 การตรวจดูส่วนฉลากแสดงส่วนประกอบ 

วันผลิต วันหมดอายุของเครืองอุปโภค

บริโภคก่อนใช้ 

 52.3  37.4  8.2  1.2  0.9 

5 การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ปลอดภัย

จากการเกิดอุบัติเหต ุ

 44.1  39.2  14.0  2.1  0.6 

 ด้านโภชนาการ      

6 รับประทานเนื อปลาหรือเนื อสัตว์ไม่ติดมัน  21.9  45.3  27.7  4.9  0.3 
7 รับประทานอาหารทอดหรือทําจากกะทิ  1.2  14.9  38.9  33.7  11.2 
8 รับประทานผักและผลไม้  50.5  27.7  17.6  3.0  1.2 
9 ดืมนํ าอัดลม ชา กาแฟ  7.0  22.2  29.2  29.8  11.9 
10 ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์  46.8  20.7  16.7  9.4  6.4 
 ด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลัง

กาย 
     

11 ออกกําลังกายนานติดต่อกันอย่างน้อย 20 

นาที 

 24.3  35.3  23.1  12.2  5.2 

12 การทํากิจกรรมในลักษณะเป็นการออก

กําลังกาย โดยทําต่อเนืองกันอย่างน้อย 20 

นาที เช่น ทํางานบ้าน จัดสวน 

 26.4  38.6  23.1  8.8  3.0 
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ตารางที 4.18  ร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 
 
 

ข้อ ข้อคําถาม 

ปฏิบัติ

สมําเสมอ 

ปฏิบัต ิ

บ่อยครั ง 

ปฏิบัต ิ

ปานกลาง 

ปฏิบัต ิ

นานๆครั ง 

ไม่ปฏิบัต ิ

เลย 

จํานวน  

(ร้อยละ) 

จํานวน 

 (ร้อยละ) 

จํานวน  

(ร้อยละ) 

จํานวน  

(ร้อยละ) 

จํานวน  

(ร้อยละ) 

13 การลุก เดิน ยืน บริหารกล้ามเนื อร่างกายเมือ

รู้สึกเมือยล้าจากการทํางาน 

 (29.2)  (45.3)  (17.9)  (5.5)  (2.1) 

14 การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์เกียวกับการออก

กําลังกายเพือสร้างเสริมสุขภาพ 

 (33.1)  (43.8)  (14.0)  (7.3)  (1.8) 

15 การพูดคุยปรึกษากับเพือนบ้านเกียวกับการ

ออกกําลังกายเพือสร้างเสริมสุขภาพ 

 (35.6)  (40.7)  (11.9)  (5.8)  (6.1) 

 

 จากตารางที 4.18  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ได้แก่ ข้อ 1 การสังเกตอาการเปลียนแปลงของ

ร่างกายตนเอง เช่น เบืออาหาร อ้วนขึ น ผอมลง ท้องผูกหรือท้องเสีย กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติ

สมําเสมอ ร้อยละ 29.8 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 53.2 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 16.1 และ

ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 0.9 ข้อ 2 ศึกษาความรู ้  ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพกับผู ้ รู ้ ก่อน

นําไปใช้หรือปฏิบัต ิกลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสมําเสมอ ร้อยละ 31.3 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 

41.3 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 21.3 และตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 6.1 ข้อ 3 เมือมีอาการ

ปวดเมือยร่างกายเลือกทีจะนวดแผนไทยแทนการกินยาแก้ปวด กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสมําเสมอ 

ร้อยละ 30.4 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 23.7 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 14.9 ตอบปฏิบัติ

นานๆ ครั ง ร้อยละ 22.5 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 8.5 ข้อ 4 การตรวจดูส่วนฉลากแสดง

ส่วนประกอบ วันผลิต วันหมดอายุของเครืองอุปโภคบริโภคก่อนใช้ กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติ

สมําเสมอ ร้อยละ 52.3 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 37.4 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 8.2 ตอบ

ปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 1.2 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 0.9 และข้อ 5 การจัดสภาพแวดล้อม

รอบตัวให้ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหต ุกลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสมําเสมอ ร้อยละ 44.1 ตอบ

ปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 39.2 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 14 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 2.1 

และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 0.6 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการ ได้แก่ ข้อ 6 

รับประทานเนื อปลาหรือเนื อสัตว์ไม่ติดมัน กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสมําเสมอ ร้อยละ 21.9ตอบ

ปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 45.3 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 27.7 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 
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4.9 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 0.3 ข้อ 7 รับประทานอาหารทอดหรือทําจากกะทิ กลุ่มตัวอย่าง

ตอบปฏิบัติสมําเสมอ ร้อยละ 1.2 ตอบปฏิบัตบิ่อยครั ง ร้อยละ 14.9 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 

38.9 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 33.7 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 11.2  ข้อ 8 รับประทาน

ผักและผลไม้ กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสมําเสมอ ร้อยละ 50.5 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 27.7 

ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 17.6 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 3 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 

1.2 ข้อ 9 ดืมนํ าอัดลม ชา กาแฟ กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสมําเสมอ ร้อยละ 7 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง 

ร้อยละ 22.2 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 29.2 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 29.8 และตอบไม่

ปฏิบัติเลย ร้อยละ 11.9 และข้อ 10 ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติ

สมําเสมอ ร้อยละ 46.8  ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 20.7 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 16.7 

ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 9.4 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 6.4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลงักาย  ได้แก่ ข้อ 11 ออกกําลังกายนานติดต่อกันอย่างน้อย 

20 นาที กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสมําเสมอ ร้อยละ 24.3 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 35.3 ตอบ

ปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 23.1 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 12.2 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 

5.2 ข้อ 12 การทํากิจกรรมในลักษณะเป็นการออกกําลังกาย โดยทําต่อเนืองกันอย่างน้อย 20 นาที 

เช่น ทํางานบ้าน จัดสวน กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสมําเสมอ ร้อยละ 26.4 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อย

ละ 38.6 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 23.1 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 8.8 และตอบไม่ปฏิบัติ

เลย ร้อยละ 3 ข้อ 13 การลกุ เดิน ยืน บริหารกล้ามเนื อร่างกายเมือรู ้ สึกเมือยล้าจากการทํางาน 

กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสมําเสมอ ร้อยละ 29.2 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 45.3 ตอบปฏิบัติปาน

กลาง ร้อยละ 17.9 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 5.5 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 2.1 ข้อ 14 

การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์เกียวกับการออกกําลังกายเพือสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างตอบ

ปฏิบัติสมําเสมอ ร้อยละ 33.1 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 43.8 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 14 

ตอบปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 7.3 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 1.8 และข้อ 15 การพูดคุย

ปรึกษากับเพือนบ้านเกียวกับการออกกําลังกายเพือสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติ

สมําเสมอ ร้อยละ 35.6 ตอบปฏิบัติบ่อยครั ง ร้อยละ 40.7 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 11.9 ตอบ

ปฏิบัตินานๆ ครั ง ร้อยละ 5.8 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 6.1 
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   4.6  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคม กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ  

   ปัจจัยทางชีวสังคม  ได้แก่  เพศ  อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน  ระดับการศึกษา ดัชนีมวล

กาย และการตรวจสุขภาพประจําปี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนใน

พื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถิติทีนํามาวิเคราะห์ คือ สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ด้วยค่าไคสแควร์ (²-test)  

 

ตารางที 4.19  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

(n=329) 

ปัจจัยทางชีวสังคม 
ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

รวม ² p-value 
น้อย ปานกลาง มาก 

1. เพศ     7.932* .019 

  ชาย 49(36.0) 48(35.3) 39(28.7) 136(41.3)   

  หญิง 65(33.7) 46(23.8) 82(42.5) 193(58.7)   

รวม 114(34.6) 94(28.6) 121(36.8) 329(100.0)   

       

2. อายุ      45.962** .000 

  ตํากว่า 20 ปี 16(44.4) 12(33.3) 8(22.2) 36(10.94)   

  20 – 30 ปี 36(44.4) 24(29.6) 21(25.9) 81(24.62)   

  31 – 40 ปี 16(34.0) 16(34.0) 15(31.9) 47(14.30)   

  41 – 50 ปี 23(22.8) 26(38.2) 19(27.9) 68(20.66)   

  51 – 60 ปี 20(33.9) 11(18.6) 28(47.5) 59(17.93)   

  มากกว่า 60 ปี 3(7.9) 5(13.2) 30(78.9) 38(11.55)   

รวม 114(34.7) 94(28.6) 121(36.8) 329(100.0)   

       

3. อาชีพ     77.558** .000 

   ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน   9(16.1) 7(12.5) 40(71.4) 56(17.02)   

   เกษตรกร 2(66.7) 1(33.3) - 3(0.91)   

   รับจ้างทัวไป 31(39.7) 23(29.5) 24(30.8) 78(23.7)   

   บริษัทเอกชน/โรงงาน     1(3.8) 15(57.7) 10(38.5) 26(7.9)   

   ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว 23(42.6) 15(27.8) 16(29.6) 54(16.41)   

    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10(35.7) 10(35.7) 8(28.6) 28(8.51)   

   ข้าราชการบํานาญ    - 1(9.1) 10(90.9) 11(3.35)   

   นักเรียน/นักศึกษา 38(52.1) 22(30.1) 13(17.8) 73(22.2)   

รวม 114(34.7) 94(28.6) 121(36.8) 329(100.0)   
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ตารางที 4.19  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (ต่อ) 

(n=329) 

ปัจจัยทางชีวสังคม 
ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

รวม ² p-value 
ตํา ปานกลาง สูง 

4. รายได้ต่อเดือน     14.153* .028 

   ตํากว่า 10,000  84(38.7) 54(24.9) 79(36.4) 217(65.96)   

   10,000 – 20,000  24(29.6) 27(33.3) 30(37.0) 81(24.62)   

   20,001 – 30,000  6(31.6) 9(47.4) 4(21.1) 19(5.77)   

   มากกว่า 30,000  - 4(33.3) 8(66.7) 12(3.65)   

รวม 114(34.7) 94(28.6) 121(36.8) 329(100.0)   

       

5. ระดับการศึกษา     35.857** .000 

   ไม่ได้เรียน   3(100.0) - - 3(0.91)   

   ประถมศึกษา 37(41.6) 16(18.0) 36(40.4) 89(27.05)   

   มัธยมศึกษา/ปวช       33(27.0) 48(39.3) 41(33.6) 122(37.08)   

   อนุปริญญา/ปวส. 7(22.6) 15(48.4) 9(29.0) 31(9.42)   

   ปริญญาตรี 34(44.7) 13(17.1) 29(38.2) 76(23.10)   

   ปริญญาโท/สูงกว่า - 2(25.0) 6(75.0) 8(2.44)   

รวม 114(34.7) 94(28.6) 121(36.8) 329(100.0)   

       

6. ดัชนีมวลกาย     8.066 .233 

   ตํากว่าเกณฑ์  13(48.1) 3(11.1) 11(40.7) 27(8.21)   

   เหมาะสม  89(33.5) 83(31.2) 94(35.3) 266(80.85)   

   มากว่าเกณฑ์  10(38.5) 6(23.1) 10(38.5) 26(7.9)   

   เป็นโรคอ้วน  2(20.0) 2(20.0) 6(60.0) 10(3.04)   

รวม 114(34.7) 94(28.6) 121(36.8) 329(100.0)   

       

7. การตรวจสุขภาพประจําปี     31.525** .000 

   ตรวจประจําทุกปี 8(13.6) 14(23.7) 37(62.7) 59(17.93)   

   ตรวจเป็นบางครั ง 81(44.3) 50(27.3) 52(28.4) 183(55.63)   

   ไม่เคยตรวจเลย 25(27.9) 30(34.9) 32(37.2) 87(26.44)   

รวม 114(34.7) 94(28.6) 121(36.8) 329(100.0)   

*p < .05 **p < .01 
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 จากตารางที 4.19 พบว่า ปัจจัยทางชีวสังคม  ได้แก่ เพศ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  อายุ อาชีพ 

ระดับการศึกษา และการตรวจสุขภาพประจําปี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

กลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .000 ส่วนดัชนีมวลกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง   

 

  4.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  

   

  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํา ได้แก่ ความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ เจตคติต่อ

การดูแลสุขภาพ และการรับรู ้ ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถิติทีนํามาวิเคราะห์ คือ สถิติ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient)    

 

ตารางที 4.20  ค่าสมัประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

           (n=329) 

ปัจจัยนํา 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

p-value 
ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ (r ) 

1.  ความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ .270** .000 

2.  เจตคติเกียวกับการดูแลสุขภาพ .321** .000 

3.  การรับรู ้ประโยชน์ของการดสูุขภาพ .371** .000 

**p < .01 
 
 จากตารางที 4.20  พบว่าปัจจัยนํา ได้แก ่ด้านความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ ด้านเจตคติ

ต่อการดูแลสุขภาพ และด้านการรับรู ้ประโยชน์ของการดูแล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .000   
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  4.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื อกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  

   

  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื อ ได้แก่ ทรัพยาการในการส่งเสริมสุขภาพ และ

การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กับพฤติกรรมการดแูลสุขภาพของ

ประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถิติทีนํามาวิเคราะห์ คือ สถิติ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient)    

 

ตารางที 4.21  ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื อกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

           (n=329) 

ปัจจัยเอื อ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

p-value 
ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ (r ) 

1.  ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพ .100 .071 

2.  การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริม 

     สุขภาพ 

.401** .000 

**p < .01 
 
 จากตารางที 4.21  พบว่าปัจจัยเอื อ ด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนด้านการสนับสนุน หรือการมี

กิจกรรมในการส่งเสริมสขุภาพในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

กลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .000 
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 4.9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  

   

  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข้อมลูข่าวสารเกียวกับการดูแล

สุขภาพจากสือต่างๆ และการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

จากบุคคลต่างๆ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา สถิติทีนํามาวิเคราะห์ คือ สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)    

 

ตารางที 4.22  ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

           (n=329) 

ปัจจัยเสริม 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

p-value 
ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ (r ) 

1.  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแล 

     สุขภาพจากสือต่าง  ๆ

.250** .000 

2.  การได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ 

     ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจาก   

     บุคคลตา่ง 

.467** .000 

**p < .01 

 
 จากตารางที 4.22  พบว่าปัจจัยเสริม ได้แก่ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแล

สุขภาพจากสือต่างๆ และด้านการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .000 
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    4.10  การวิเคราะห์ตัวแปรทีสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Linear 

Regression) ด้วยวิธี Stepwise Method ตัวแปรทีใช้ในการทํานายทั งหมด 14 ตัว ได้แก่ เพศ อายุ 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ดัชนีมวลกาย การตรวจสุขภาพประจําปี ความรู ้ เกียวกับ

การดูแลสุขภาพ เจตคตติ่อการดูแลสุขภาพ  การรับรู ้ ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ ทรัพยากรใน

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน การได้รับ

ข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่างๆ และการได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ  

  

ความหมายตามตาราง 

 R  หมายถึง สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เชิงซ้อน 

 R2  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ การทํานาย 

 R2 Change หมายถึง คา่สัมประสิทธิ การทํานายทีเปลียนแปลงเมือสมการเปลียน 

 F  หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ 

 

ตารางที 4.23  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Linear Regression) ในการทํานายพฤติกรรม 

            การดูแลสุขภาพ 

  

 ตัวแปรทํานาย R R2 
Adjusted 

R2 

R2 

Change 
F-change 

1 การได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้

ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจาก

บุคคลต่าง  ๆ

.467 .218 .216 .725 91.346** 

2 อาย ุ .525 .276 .272 .699 62.179** 

3 เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ   .569 .324 .317 .677 51.851** 

4 การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการ

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

.585 .342 .334 .668 42.156** 

**p < .01 

http://www.ssru.ac.th



93 
 

 

จากตารางที 4.23  พบว่า มีตัวแปร 4 ตัวแปร  ได้แก่  การได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้

ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ อายุ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ  และการ

สนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ของกลุ่มตวัอย่าง ได้ร้อยละ 34.2 (R2  = .334) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .000 โดยตัวแปร

ทั ง 4 ตัวแปรสามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้ดังนี 

 

ตัวแปรทํานายที 1 คือ การได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

จากบุคคลต่าง  ๆเป็นตัวทํานายทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมากทีสุดสามารถทํานาย

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้ร้อยละ 21.8 (R2 =.216) โดยมีค่าสัมประสิทธิ การตัดสินใจทีร้อยละ 

21.8 (R2 Change = .725) 

 

 ตัวแปรทีถูกคัดเลือกในลําดับที 2 คือ อายุ ได้ค่าสัมประสิทธิ การตัดสินใจเพิมขึ นอีก ร้อย

ละ 5.8 (R2 Change = .699) สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้ร้อยละ 27.6 

 

 ตัวแปรทีถูกคัดเลือกในลําดับที 3 คือ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ ได้ค่าสัมประสิทธิ การ

ตัดสินใจเพิมขึ นอีกร้อยละ 4.8 (R2 Change= .677) สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ได้ร้อยละ 32.4 

 

ตวัแปรทีถูกคัดเลือกในลําดับที 4 คือ การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพใน

ชุมชน ได้ค่าสัมประสิทธิ การตัดสินใจเพิมขึ นอีกร้อยละ 1.8 (R2 Change= .668) สามารถร่วม

ทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้ร้อยละ 34.2 
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ตารางที 4.24  รูปแบบสมการทํานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

                                                                           (n= 329) 

ตัวแปรทํานาย b Beta t p-value 

การได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคล

ต่าง  ๆ

1.012 .467 9.557** .000 

อาย ุ .127 .243 5.101** .000 

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ   .218 .223 4.781** .000 

การสนับสนุน  ห รือ กิจ ก รรมใ น ก าร

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

.156 .159 3.027* .003 

ค่าคงที 11.117 - 1.248 .066 

*p < .05   **p < .01  

 

 จากตารางที 4.24   ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทํานายพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ พบว่า การได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆ

อาย ุเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน มี

ความสัมพันธ์แบบพหุกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ความถดถอย

พหุคูณ  พบว่า การได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆ

สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้สูงสุด และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .000 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ ความถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เป็น .512 ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เป็น .467 

รองลงมาคือ อายุ สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้อยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ความถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เป็น  .127 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(Beta) เป็น .243 เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ความถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เป็น .218 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เป็น .223 และการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพใน

ชุมชน สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ ..003 โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ ความถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เป็น .156 ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เป็น 

.159 
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 ส่วนค่าสัมประสิทธิ ความถดถอยคงที  เท่ากับ 11.117 ทีระดับนัยสําคัญมากกว่า .05  

แสดงว่า ค่าคงทีเท่ากับศูนย์  หรือเส้นตรงของสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพกับตัวแปรตามในสมการผ่านจดุศูนย์หรือจุดกําเนิด  ดังนั นสมการความถดถอยพหุที

เหมาะสม  คือ   

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ   =  1.012 (การได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติ    

             พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง )ๆ  

  + .127 (อาย)ุ + .218 (เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ)  

  + .156 (การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริม 

   สุขภาพในชุมชน)     

    จากตัวแปรปัจจัยเสริม คือ การได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆปัจจัยทางชีวสังคม คือ อายุ ปัจจัยนํา คือ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และ

ปัจจัยเอื อ คือ มีการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สามารถร่วมทํานาย

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 34.2 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรืองพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ ศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การศึกษาวิจัยนีเป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 329 คน จาก 3 ชุมชน ได้แกชุ่มชนวัดราชา ชุมชนวัดสวัสดิ วารีสีมาราม และ

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ผู ้ วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีสร้างขึ น มีทั งหมด 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที 1 เป็น

แบบสอบถามปัจจัยชีวทางสังคม ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได้  ระดับการศึกษา  ดัชนี

มวลกาย และการตรวจร่างกายประจําปี ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยนําในการดูแล

สุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ด้านความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ  ด้านเจตคติเกียวกับการดูแล

สุขภาพ และด้านการรับรู ้ ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ  ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามปัจจัยเอื อ

เกียวกับการส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพใน

ชุมชน  และการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ส่วนที 4  เป็นแบบสอบถาม

ปัจจัยเสริมเกียวกับการดูแลสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่าง  ๆและด้านการได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพจากบุคลต่างๆ ส่วนที 5  เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง  ด้านโภชนาการ  และ

ด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย 

  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบน

มาตรฐาน นํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพืออธิบายให้เห็นลักษณะของปัจจัยทางชีวสังคม ปัจจัยนํา 

ปัจจัยเอือ และปัจจัยเสริม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพ โดยทดสอบด้วยสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi – square Test) 

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
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โดยทดสอบด้วยสถิติสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพือการพยากรณ์

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ด้วยวิธี Stepwise Method 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 ผู ้ วิจัยเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี 

  

 ตอนที 1 ข้อมูลลักษณะของปัจจัยทางชีวสังคม ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และปัจจัย

เสริม 

 

 1.1  ข้อมูลลักษณะของปัจจัยทางชีวสังคม 

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.7 มีอายุระหว่าง  20 - 30 ปี ร้อยละ 

24.6  ประกอบอาชีพรับจ้างทัวไป ร้อยละ  23.7 มีรายได้ต่อเดือนตํากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 66   

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช ร้อยละ 37.1 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับเหมาะสม (18.5 – 

24.9  ก.ก./ม2 ) ร้อยละ 80.9  และมีการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นบางครั ง ร้อยละ 55.6 

 1.2 ข้อมูลลักษณะของปัจจัยนํา  

ด้านความรู ้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู ้ เกียวกับการ 

ดูแลสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.20 รองลงมามีความรู ้ ในระดับน้อย คิดเป็น

ร้อยละ 28.90 และมีความรู ้ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 24.90 

ด้านเจตคติเกียวกับการดูแลสุขภาพ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติต่อการดูแล 

สุขภาพในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  40.40 รองลงมา มีเจตคติต่อการดูแลสุขภาพในระดับน้อย 

คิดเป็นร้อยละ1.00 และมีเจตคตติ่อการดูแลสุขภาพในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.60  

ด้านการรับรู ้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่การรับรู ้ประโยชน์ 

ของการดูแลสุขภาพในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  40.70 รองลงมา มีการรับรู ้ประโยชน์ของการ

ดูแลสุขภาพในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 31.60 และมีการรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ

ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 27.70 
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  1.3 ข้อมูลลักษณะของปัจจัยเอื อ 

 ด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  พบว่า ในชุมชนมีทรัพยากรในการส่งเสริม

สุขภาพในชุมชนในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  37.70 รองลงมา มีทรัพยากรในการส่งเสริม

สุขภาพในชุมชนในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 32.80 และมีทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพใน

ชุมชนในระดับมาก คิดเป็นร้อย 29.50 

 ด้านการการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  พบว่า ในชุมชนมี

การสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.60 

รองลงมา มีการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย

ละ 31.00 และ มีการสนับสนุน  หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพใชุมชน ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อย 30.40 

  1.4 ข้อมูลลักษณะของปัจจัยเสริม 

 ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่าง  ๆพบว่า กลุม่ตัวอย่าง

ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจาก สือต่าง  ๆในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 36.70 

รองลงมา ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจาก สือต่าง  ๆในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 

34.70 และได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจาก สือต่าง  ๆในระดับปานกลาง คิดเป็น

ร้อย 28.60 

ด้านการได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ   

พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคล

ต่าง  ๆในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.10 รองลงมาได้รับคําแนะนํา การสนบัสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  30.40 และได้รับ

คําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆในระดับน้อย คิดเป็น

ร้อย 25.50 

  1.5 ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 36.80 

รองลงมา มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 34.60 และมีพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 28.60 
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 ตอนที 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับปัจจัยทางชีวสังคม 

ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื อ และปัจจัยเสริม 

  

 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับปัจจัยทางชีวสังคม พบว่า เพศ  

อายุ  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  ระดับการศึกษา  และการตรวจสุขภาพประจําปี มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ส่วนดัชนีมวลกายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดแูลสุขภาพ 

 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับปัจจัยนํา พบว่า ความรู ้ เกียวกับ

การดูแลสุขภาพ เจตคติเกียวกับการดูแลสุขภาพ และการรับรู ้ ประโยชน์ของการดสูุขภาพ ทั ง 3 

ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

  2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดแูลสุขภาพกับปัจจัยเอื อ พบว่า การสนับสนุน 

หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ส่วน 

ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

  2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับปัจจัยเสริม  พบว่า การได้รับ

ข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่างๆ  และการได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ ทั ง 2 ปัจจัยปัจจัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพ 

 

  ตอนที 3 ตัวแปรทีมีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 

  ตัวแปรทีมีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พบว่า ตัวแปรทีสามารถ

ทํานายพฤติกรรมการดูแลได้ดีทีสุด คอื ตัวแปรปัจจัยเสริมการได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้ร้อยละ 

21.8 รองลงมา ตัวแปรปัจจัยทางชีวสังคม อายุ สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้ร้อย

ละ 27.6 รองลงมาตัวแปรปัจจัยนํา เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพ ได้ร้อยละ 32.4 และตัวแปรปัจจัยเอื อ การสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริม

สุขภาพในชุมชนสามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้ร้อยละ 34.2 
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5.2 อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นทีฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา จากการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังนี 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับปัจจัยชีวทางสังคม พบว่า 

  เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน จากการวิจัยครั งนี  พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่าเพศชาย ทั งนี อาจเป็นเพราะเพศหญิงเป็น

เพศทีมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพและเอาใจใส่ต่อสุขภาพเมือ

เจ็บป่วยมากกว่าเพศชาย (Harris and Guten,1979) พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ดีกว่าเพศชาย โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ (Orem,1985) ทีกล่าวว่า เพศเป็นตัวกําหนดบทบาท

และบุคลิกภาพในครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ (ไพโรจน์, 2540) ที

ศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม 

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของคนงาน อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิต ิโดยคนงานหญิงมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีกว่าคนงานชาย ร้อยละ 90 

และสอดคล้องกับการศึกษาของ (ดวงพร, 2546) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหารของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎ

เกล้า พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล 

โดยพบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีกว่าเพศชาย 

  อายุ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน จากการวิจัยครั งนี กลุ่ม

ตัวอย่างทีมีอายุระหว่าง 60 ปีขึ นไป มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่ากลุ่มอายอืุน ซึงประชาชน

ในช่วงอายุนี เป็นช่วงทีมีวุฒิภาวสูง จึงเกิดความตระหนักถึงความเสือมของร่างกายทีเกิดขึ นตาม

วัย ต้องให้ความสนใจและใส่ใจกับสุขภาพมากขึ นกว่าเดิม รวมทั งการมีประสบการณ์ทีเกิดจาก

การเรียนรู ้   และประสบการณ์ตรงทําให้มีความรู ้ ความเข้าใจในเรืองการดูแลสุขภาพและการการ

ส่งเสริมสุขภาพ  มีความพร้อมในการตัดสินใจทีถูกต้องเกียวกับการดูแลตนเอง  และรับผิดชอบ

การกระทําเพือให้ตนเองมีสุขภาพดีมากกว่าคนทีมีอายุน้อยกว่า  ทําให้อายุทีต่างกันมีพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพทีแตกต่าง โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ (Orem, 1991) ทีกล่าวว่า อายุเป็น

ปัจจัยพื นฐานทีบ่งชี ความแตกต่างด้านพัฒนาการทั งในด้านร่างกายและความรู ้ สึกนึกคิด อายุจะ
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เป็นตัวบ่งชี วุฒิภาวะหรือความสามารถในการจัดการกับสิงแวดล้อม ภาวะจิตใจ และการรับรู ้  อายุ

มีอิทธิพลในการกําหนดความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล ซึงจะเพิมตามอายุจนสูงสุดใน

วัยผู ้ใหญ่และอาจลดลงเมือเข้าสู่วัยสูงอายุ เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ (อติญาณ์ และคณะ, 

2547) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้บริการ

สุขภาพของประชาชนภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กันต่อ

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชน และสอดคล้อง

กับการศึกษาของ (วารินทร์, 2547) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังด้ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 

อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

อาชีพ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน จากการวิจัยครั งนี 

กลุ่มตัวอย่างทีเป็นข้าราชการบํานาญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่าอาชีพอืน โดยอาชีพนี เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู ้ อยูแ่ล้ว เพือนร่วมอาชีพเดียวกันก็มีส่วนช่วยในการแลกเปลียนความรู ้ซึง

สอดคล้องกับการศึกษาของ (ชลลดา, 2542) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตที

ส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยผู ้ ใหญ่ตอนต้น เขตอําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า อาชีพมี

ความสัมพันธ์กันกบัวิถีชีวิตทีส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยผู ้ใหญ่ตอนต้น  

  รายได้ต่อเดือน  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน จากการวิจัย

ครั งนี กลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่า

กลุ่มรายได้อืน ทั งนี เนืองจากรายได้จะมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตในด้านการตอบสนองความ

ต้องการขั นพื นฐานของบุคคล ผู ้ทีมีรายได้มากจะเป็นผู ้ทีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าผู ้ ที

มีรายได้น้อยกว่า จึงมีโอกาสและความสะดวกในการแสวงหาสิงทีเป็นประโยชน์หรือเอื ออํานวยต่อ

การปฏิบตัิกิจกรรมเพือสุขภาพได้มากกว่า ทําให้รายได้ทีต่างกัน  มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที

แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ (Pender, 1987 ) ทีกล่าวว่า สภาพทางเศรษฐกิจเป็น

องค์ประกอบทีสําคัญต่อการมีศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล โดยผู ้ ทีมีสถานภาพทาง

เศรษฐกิจสูง จะมีรายได้สูง ซึงเอือประโยชน์ให้บุคคลสามารถดูแลให้ตนได้รับอาหารเพียงพอ 

ตลอดจนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม รวมทั งจัดหาข้าวของเครืองใช้ต่าง ๆ เพืออํานวยความ

สะดวก และส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เช่นเดียวกนักับการศึกษาของ (อุดมศักด,ิ 2546) ทีศึกษา

เรืองปัจจัยเชิงสาเหตุทีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากร 
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  ระดับการศึกษา  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน จากการ

วิจัยครั งนี  กลุ่มตัวอย่างทีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ดีกว่าระดับการศึกษากลุ่มอืน ทั งนี เพราะคนทีมีการศึกษาสูงจะมีทักษะในการแสวงหาข้อมูล  

แสวงหาสิงทีเป็นประโยชน์หรือเอื ออํานวยต่อการปฏิบัติกิจกรรมเพือสุขภาพ  ตลอดจนการใช้

แหล่งประโยชน์ได้ดีกว่าคนทีมีการศึกษาน้อยกว่าทําให้การมีระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ (Pender ,1987) ทีกล่าว

ว่าผู ้ทีมีระดับการศึกษาสูงย่อมมีโอกาสแสวงหาสิงทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ

ได้ดีกว่าผู ้ทีมีการศึกษาน้อย และทําให้มีโอกาสทีจะเลือกประกอบอาชีพทีมันคงมีรายได้สูงอีกด้วย 

เช่นเดียวกนักับการศึกษาของวารินทร์ (2547) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังด้ง อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี พบว่า ระดับการศกึษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

การตรวจสุขภาพประจําปี  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซึงกลุ่มตัวอย่าง

ทีตรวจสุขภาพประจําปีเป็นประจําทุกปี มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่ากลุ่มอืน รองลงมาเป็น

กลุ่มตัวอย่างทีไม่เคยตรวจสุขภาพเป็นประจําเลย และกลุ่มตัวอย่างทีตรวจสุขภาพประจําปีเป็น

บางครั ง การตรวจสุขภาพประจําปีบ่งบอกถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพถึงแม้ว่าจะดูสุขภาพแข็งแรงดี 

ไม่เจ็บป่วย แต่ถ้าหากได้รับการตรวจอย่างละเอียดจากแพทย์จะสามารถช่วยรักษาโรคหรืออาการ

ในเบื องต้นได้ทันท่วงที ก่อนทีจะมีอาการแสดงออกมา ดังนั นผู ้ทีตรวจสุขภาพประจําปีเป็นประจํา

ย่อมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่าผู ้ทีตรวจสุขภาพเป็นบางครั งหรือไม่เคยตรวจสุขภาพเลย  

ดัชนีมวลกาย  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ซึงกลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยครั งนี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติ ทั งนี แม้ว่าดัชนีมวลกายจะมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (Pender, 1996) แต่อาจเนืองมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่อยู่ในวัยผู ้ใหญ่ความต้องการทีจะรักษารูปร่างหรือทรวดทรงเพือให้ดูดีทําได้ยากกว่าหนุ่มสาว  

เนืองจากรูปร่างมีการเปลียนแปลงไปตามธรรมชาติและอายุทีเพิมขึ น ทําให้ดัชนีมวลกายทีต่างกัน 

มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (ประสิทธิ, 2541)    

ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ดัชนีมวลกายไมมี่ความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างได้     
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  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับปัจจัยนํา พบว่า 

  ด้านความรู ้ เกียวการดูแลสุขภาพ  มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ โดย

สอดคล้องกับแนวคิดของ (Green, 1980) ทีว่าความรู ้ เป็นปัจจัยพื นฐานและก่อให้เกิดแรงจูงใจใน

การแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือในอีกด้านหนึงจะเป็นความพอใจของบุคคลซึงได้จาก

ประสบการณ์ในการเรียนรู ้   ซึงอาจมีผลทั งสนับสนุนหรือยับยั งการแสดงพฤติกรรม  เช่นเดียวกัน

กับการศึกษาของ (จีราภรณ์ และพนิดา, 2550) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า ความรู ้ มี

ความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ (สุภามิตร, 2549) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า

ความรู ้ มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม 

   ด้านเจตคติเกียวการดูแลสุขภาพ  มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ (Green, 1980) ทีว่าเจตคติ หรือทัศนคติ คือ

แนวโน้มของจิตใจหรือความรู ้ สึกทีคงทีต่อสิงใดสิงหนึงหรือสถานการณ์ เป็นผลมาจาก

ประสบการณ์และความเชือทีสะสมกันมานาน และผ่านการประเมินคุณค่าว่ามีลักษณะดีหรือไม่ด ี

พฤติกรรมของบุคคลนั นจะเป็นไปตามทิศทางนั นตามทัศนคติของตน เช่นเดียวกันกับการศึกษา

ของ อรไท (2548) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ

บุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจ พบว่าเจตคติต่อการ ส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กันกับ

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร และสอดคล้องกับการศึกษาของ (ชลาทิพย์, 2549)    

ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกล้า พบว่าทัศนคติเกียวกับการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของบุคลากร 

ด้านการรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างทีมีการรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพดีจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดี 

กลุ่มตัวอย่างทีมีการรับรู ้ ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพไม่ดจีะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่ดี 

ทั งนี เนืองจากการรับรู ้ประโยชน์ เป็นปัจจัยภายในปัจจัยหนึงทีเป็นแรงกระตุ ้นให้ประชาชนแสดง

พฤติกรรมตามการรับรู ้ของตน เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ วารินทร์ (2547) ทีศึกษาเรืองปัจจัยที

มีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวัง

ด้ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าการรับรู ้ ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตนเองมี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

(เอมอร,2548) ทีศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากร

โรงพยาบาลบางแพ พบว่า การรับรู ้ ประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ  

 

  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับปัจจัยเอื อ พบว่า 

  ด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  ไม่มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพ จากการศึกษาวิจัยครั งนี ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยเอื อด้านทรัพยากรในการ

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.70 แม้ว่าปัจจัยเอื อจะเป็นสิงทีจําเป็นใน

การแสดงพฤติกรรมหรือช่วยให้การแสดงพฤติกรรมนั นเป็นไปได้ง่ายขึ น  หรือขัดขวางพฤติกรรมนั น  

(Green and Kreuter, 1991) แต่อย่างไรก็ดปีระชาชนมีความเท่าเทียมกันในสิทธิทีจะเข้าถึงแหล่ง

ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพของแต่ละชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อม หรือสถานทีพักผ่อน

หย่อนใจ หรือโครงการต่างๆทีชุมชนจัดขึ นก็มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มาก

ทีสุด  โดยไม่ได้จํากัดสิทธิ   จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างได้รับปัจจัยเอื อเหล่านี เท่า ๆ กันและสามารถ

เข้าถึงปัจจัยเอื อเหล่านี ได้ง่าย  ทําให้ปัจจัยเอื อไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์  (2547) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังด้ง อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี พบว่า  การสนับสนุนสิงอํานวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพจาก อบต. ไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน   

  ด้านการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน มีความ สัมพันธ์กันกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (สุภามิตร, 2549) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต

จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การมีนโยบาย การสนับสนุนและการมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ

ในโรงงาน มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม 

และสอดคล้องกับการศึกษาของ (จุรีย์,2549) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุในชมรมผู ้สูงอายุ โรงพยาบาลชลประทาน อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี พบว่า การมีแหล่งพบปะสังสรรค์ประจําหมู่บ้านหรือชุมชน การมีสนามกีฬาหรือ

สวนสาธารณะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู ้ สูงอายุมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุ 
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   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับปัจจัยเสริม พบว่า 

  ด้านการได้รับข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่างๆ  มีความ สัมพันธ์กันกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (ขนิษฐา, 2545) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมี

ผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพลทหารในกองพันทหารขนส่งซ่อมบํารุงเครืองบิน

ทหารบก จังหวัดลพบุรี พบว่าการได้ รับข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่างๆ มี

ความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพลทหาร และสอดคล้องกับการศึกษาของ (กอง

มณี,2552) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแล

สุขภาพจากสือต่างๆ มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  ด้านการได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆ  

มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (สุภามิตร,2549) 

ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรในโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การได้รับคําแนะนําสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออกกําลังกาย และการจัดการกับความเครียด 

และสอดคล้องกับการศึกษาของ (วารินทร์,2547) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังด้ง อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การได้รับคําแนะนําการส่งเสริมสุขภาพจากสมาชิกสภา อบต.มีความ

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

 

  ตัวแปรทีมีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพพบว่า ตัวแปรทีสามารถร่วม

ทํานายการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างมีตัวแปร 4  ตัวแปร ได้แก่ การได้รับ

คําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ   อายุ เจตคติต่อการดูแล

สุขภาพ และการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  ซึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ (กองมณี, 2552) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พบว่า การได้รับคําแนะนํา 

สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง  ๆได้ร้อยละ 31  และทัศนคติเกียวกับ

การส่งเสริมสุขภาพ สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ได้ร้อยละ 25 อีกทั ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ (จีราภรณ์ และพนิดา,2550) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

พบว่าการมีและการเข้าถึงสถานทีหรือโครงการทีเอื อต่อพฤติกรรมการสง่เสริมสุขภาพสามารถร่วม

ทํานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ได้ร้อยละ 49.6 และสอดคล้องกับการศึกษาของอติญาณ์ 

และคณะ (2547)  ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการ

ใช้บริการสุขภาพของประชาชนภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า อายุ  ค่านิยมเกียวกับ

สุขภาพและการเจ็บป่วย การรับรู ้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ  การรับรู ้ แรงสนับสนุน

ทางสังคม สามารถอธิบายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพได้ร้อยละ 32.9 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

  ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัยในครังนี 

 1. ให้ความรู ้ และสร้างความเข้าใจทีถูกต้องแก่ประชาชนในเรืองการรับประทานอาหาร 

เนืองจากประชาชนยังขาดความรู ้  ความเข้าใจ รวมถึงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง

และเหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารทีมีรสเค็ม การรับประทานอาหารทีทําจากกะทิหรือทอด

นํ ามันเป็นประจํา และการดืมนํ าอัดลม ชา กาแฟ เป็นประจํา เป็นต้น  

  2. ส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสุขภาพประจําปีเป็นประจําทุกปี เพือเป็นการป้องกันการเกิด

โรค และเป็นการคัดกรองอาการเจ็บป่วยในระยะเริมต้น หากพบความผิดปกติก็สามารถรักษาได้

ทันท่วงที และยังเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้อยกว่าเมือมีอาการเจ็บป่วยมาก 

 3. จากผลการศึกษาวิจัย พบว่าบุคคลในครอบครัว หรือญาติพีน้องมีอิทธิพลต่อการดูแล

สุขภาพ ดังนั นการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในพื นทีทีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานนั น ควรให้ญาติพีน้อง 

ร่วมฟังคําแนะนํา หรือปฏิบัติท่าบริหารด้วย เพือกลับไปทีบ้านจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและเกิด

ประโยชน์สูงสุดกับบุคคลในครอบครัวเนืองจากเป็นบุคคลทีใกล้ชิดกัน 

  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกทีสามารถอธิบายพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของประชาชนได้ชัดเจนมากขึ น   

 2. ควรมีการนําข้อมูลทีได้จากการศึกษาวิจัยในครั งนี   ทําการศึกษาวิจัยในเชิงทดลองเพือ

หารูปแบบในการดูแลสุขภาพทีเหมาะสมกับประชาชน ซึงอาจแยกศึกษาเป็นรายพฤติกรรม เช่น 

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพด้านการทํากิจกรรมและออกกําลังกาย  รูปแบบการดูแลสุขภาพด้าน

ด้านโภชนาการ หรือรูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุทีป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

จีราภรณ์  กรรมบุตร และ พนิดา  ศิริอําพันธ์กุล. 2550. ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.   

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.   

จุรีย์  เลาหพงษ์.  2549. ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุใน 

  ชมรมผู ้สูงอายุ โรงพยาบาลชลประทาน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ 

  ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

เฉลิมพล  ตันสกุล.  2541 . พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข. พิมพ์ครั งที 2. ห้างหุ ้นส่วนสามัญนิติ 
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  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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กันยายน) : 98. 

http://www.ssru.ac.th



 

 

 

109
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ประวัติผู วิจัย 
 

ชือ : วรรณวิมล  เมฆวิมล 

 

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาตรี    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วทม. (สุขศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

ตําแหน่งและสถานทีทํางาน 

 อาจารย์    สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายนามผู้เชียวชาญ 

 
1. อาจารย์พิมพ์สินี  นาวานุรักษ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

     ราชภัฏสวนสุนันทา 

 

2. อาจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

     ราชภัฏสวนสุนันทา 

 

3. อาจารย์ นิเวศ  จิระวิชิตชัย  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

     ราชภัฏสวนสุนันทา 
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นที ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

คําชี แจงในการตอบแบบสอบถาม 

  

1. แบบสอบถามนี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

   ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป (ปัจจัยชีวทางสังคม) 

  ส่วนที 2 ข้อมูลปัจจัยนําเกียวกับการดูแลสุขภาพ 

   ตอนที 1 ความรู้ เกียวกับการดูแลสุขภาพ 

   ตอนที 2 เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ  

ตอนที 3 การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 

  ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยเอือในการดูแลสุขภาพ 

   ตอนที 1 การมีทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

ตอนที 2 การสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

  ส่วนที 4 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพ   

   ตอนที 1 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือตา่งๆ  

ตอนที 2 การได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ 

ส่วนที 5 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 

2.  โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริง เพือความสมบูรณ์และสามารถ

นําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

 3.  ผู ้ วิจัยขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ทีกรุณาให้ข้อมูล 

 

ผู ้ วิจัย  
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ส่วนที  1 ข้อมูลทั วไป (ปัจจัยชีวทางสังคม) 

คําชี แจง โปรดใส่เครืองหมาย  ลงในช่อง  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างทีตรงกับความเป็น 

               จริงมากทีสุด 

 

1. เพศ    1. ชาย   2. หญิง 

 

2. อายุ   1. ตํากวา่ 20 ปี   2. 20 - 30 ปี   3. 30 - 40 ปี 

 4. 40 - 50 ปี  5. 50 - 60 ปี   6. 60 ปี ขึ นไป 

  

 

3. อาชีพ   1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน    2. เกษตรกร   

 3. รับจ้างทัวไป      4. ทํางานบริษัทเอกชน/โรงงาน     

          5. ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว     6. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

 7. ข้าราชการบํานาญ      8. นักเรียน/นักศึกษา 

  

4. รายได้ต่อเดือน   1. ตํากว่า 10,000 บาท  2. 10,000 – 20,000 บาท   

 3. 20,001 – 30,000 บาท  4. มากกว่า 30,000 บาท 

 

5. การศึกษาสูงสุด  1. ไม่ได้เรียน        2. ประถมศึกษา     3. มัธยมศึกษา/ปวช       

 4. อนุปริญญา/ปวส.   5. ปริญญาตรี        6. ปริญญาโทหรือสูง

กว่า 

 

6. ปัจจุบันท่านมีนํ าหนกัตัว...........ก.ก. และมีส่วนสูง............ซ.ม. ค่า BMI. เท่ากับ ……………       

     เกณฑ์ BMI.   1.  น้อย      2. เหมาะสม    3. เกิน      4. โรคอ้วน 

     

7. การตรวจร่างกายประจําปี 

 1.  ตรวจประจําทุกปี     2. ตรวจเป็นบางครั ง     3. ไม่เคยตรวจเลย 
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ส่วนที  2 ปัจจัยนําในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ความรู้  เจตคติ และการรับรู้ประโยชน์ในการ  

   ดูแลสุขภาพ 
 

 ตอนที  1 แบบสอบถามความรู้ เกี ยวกับการดูแลสุขภาพ  

 โปรดทําเครืองหมาย   ลงในช่องท้ายข้อความทีตรงกับความรู้  ความเข้าใจของท่านเพียง   

คําตอบเดียวในแต่ละข้อ   

 

ข้อ ข้อคําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1 

 

การบริโภคผัก ผลไม้ทีมีสีสันแตกต่างกัน ช่วยลดความเสียงในการเกิดโรค เช่น 

โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง   เส้นเลือดในสมองอุดตัน  

  

2 การรับประทานอาหารทีมีกากใยมาก เช่น ข้าวซ้อมมือ ผัก ผลไม้ ช่วยป้องกันการ

เกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ 

  

3 การรับประทานเกลือมากกว่า 1 ช้อนชาต่อวัน  ทําให้เสียงต่อการเกิดโรค 

ความดันโลหิตสูง 

  

4 การดืมนมเป็นประจําทุกวันช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก   

5 การออกกําลังกายอย่างสมําเสมอสามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้   

6 ผู ้ ทีมีโรคประจําตัว  ห้ามออกกําลังกาย เพราะอาจทําให้อาการของโรครุนแรง

มากขึ น 

  

7 เมือมีเรืองไม่สบายใจควรเก็บความทุกข์ใจของตนไว้ไม่ควรระบายให้คนอืนทราบ   

8 ความเครียดเป็นสาเหตุหนึงทีทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง   

9 การตรวจสุขภาพประจําปีทําให้ทราบภาวะสุขภาพของตนเองและสามารถ

ติดตามปัญหาสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด 

  

10 การดืมสุรา และการสูบบุหรีเป็นสาเหตุหนึงของการเจ็บป่วยและการตาย   

11 ควันบุหรีเป็นอันตรายเฉพาะตัวผู ้สูบ ไม่มีผลต่อบุคคลข้างเคียง   

12 ผู ้ ทีอยู่ในบ้านทีมีผู ้สูบบุหรี มีโอกาสป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้มากกว่าคนที

อยู่ในบ้านทีไม่มีผู ้สูบบุหรี 

  

13 ผู ้ ทีขับขีรถขณะเมาสุรา ระบบประสาทจะทํางานไม่ปกติ มักเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย   

14 สมุนไพรไทยหากใช้รักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้หายป่วยได้    

15 การนวดแผนไทยช่วยบรรเทาอาการปวดเมือยกล้ามเนื อได้   
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ตอนที 2 แบบสอบถามเจตคติ และการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 

โปรดทําเครืองหมาย   ลงในช่องท้ายข้อความทีตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงคําตอบเดียว 

 ในแต่ละข้อ  โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี 

 เห็นด้วยอย่างยิง   หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นตรงกับข้อความนั นมากทีสุด 

 เห็นด้วย       หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นตรงกับข้อความนั น 

  ไม่แน่ใจ          หมายถึง  ท่านไม่แน่ใจกับความคิดเห็นกับข้อความนั น 

  ไม่เห็นด้วย    หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกับข้อความนั น 

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิง  หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกับข้อความนั นมากทีสุด 

 

ข้อ ข้อคําถาม 
เห็นด้วย

อย่างยิง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น 

ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

อย่างยิง 

 

1 

เจตคติเกียวกับการดูแลสุขภาพ 

การรับประทานอาหารแต่ละมื อควรคํานึงถึงความอร่อย

มากกวา่คุณค่าอาหาร 

     

2 ควรรับประทานอาหารเสริมและวิตามินเพือบํารุงร่างกาย

เป็นประจํา 

     

3 อาหารมื อเช้าเป็นมื อทีมีความสําคัญมากทีสุด      

4 การใช้นํ ามันพืชปรุงอาหาร ทําให้อาหารเสียรสชาด      

5 การออกกําล ังกายทําให้สามารถลดไขมันส่วนเกินใน

ร่างกายได้ 

     

6 การออกกําล ังกายเพือสุขภาพควรเลือกกิจกรรมทีเหมาะสม

กับสภาพร่างกายและอาย ุ

     

7 การสวดมนต์หรือการนังสมาธิจะช่วยให้ท่านจิตใจสงบและ

คลายความเครียดได้ 

     

8 การตรวจสุขภาพประจําปีทําให้ทราบภาวะสุขภาพตนเอง      

9 ผ ู ้ทีมีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง ไม่จําเป็นต้องตรวจสุขภาพ

ประจําปี 

     

10 การสูบบุหรีทําให้คลายความเครียดได้      
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 ตอนที 3 แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 

 

ข้อ ข้อคําถาม 
เห็นด้วย 

อย่างยิง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น 

ด้วย 

ไม่เห็น 

ด้วยอย่างยิง 

 

1 

การรับรู ้ ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 

การหลกีเลียงรับประทานอาหารทีมีไขมันสูง ช่วยลดภาวะ

เสียงของการเกิดโรคอ้วน และไขมันในเส้นเลือดสูง 

  

 

  

2 การรับประทานปลาเล็กปลาน้อย ถัวเหลือง   

นํ าเต้าหู ้ ช่วยทําให้กระดูกและฟันแข็งแรง 
  

 
  

3 การหลีกเลียงการรับประทานอาหารประเภทปิงหรือย่าง 

เป็น การป้อง กัน กา รได้ รับ ส า ร ก่อ ม ะ เ ร็ งได้ 
  

 
  

4 การออกกําล ังกายทําให้ส ุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรค      

5 การออกกําล ังกายเป็นประจําสามารถชะลอความเสือมของ

ร่างกายได้ 
  

 
  

6 ความเครียดส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต      

7 การนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที ทําให้ร่างกายสดชืน จิตใจ

เบิกบาน 
  

 
  

8 การตรวจสุขภาพประจําปีทําให้ทราบความผิดปกติทีเกิด

ขึ นกับร่างกายในระยะเริมแรก 
  

 
  

9 การไม่สูบบุหรีสามารถลดความเสียงต่อการเกิดมะเร็งปอด

ได้ 
  

 
  

10 การไม่ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ในขณะขับขียานพาหนะ

จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ 
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ส่วนที  3 ปัจจัยเอื อในการดูแลสุขภาพ  
   

 ตอนที 1 การมีทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

 คําชี แจง  โปรดทําเครืองหมาย    ลงในช่องท้ายข้อความทีตรงกับความเป็นจริงเพียงคําตอบเดียว 

  ในแต่ละข้อโดยในแต่ละข้อมีความหมาย ดังน ี

มากทีสุด  หมายถึง  หน่วยงานมีปัจจัยเอื อเพียงพอมากทีสุด 

มาก              หมายถึง  หน่วยงานมีปัจจัยเอื อมากเพียงพอ  

ปานกลาง     หมายถึง   หน่วยงานมีปัจจัยเอื อปานกลาง 

น้อย               หมายถึง   หน่วยงานมีปัจจัยเอื อน้อย  

ไม่มีเลย          หมายถึง   หน่วยงานไม่มีปัจจัยเอื อเลย 

 

ข้อ ข้อคําถาม มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย 

 การมีทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน      

1 ตลาดหรือร้านจําหน่ายอาหารทีหลากลายและมีประโยชน์ 

ต่อสุขภาพ 

     

2 นํ าดืมทีสะอาด      

3 สถานทีออกกําลังกาย      

4 สวนหย่อม หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจ      

 

ตอนที 2 การสนับสนุน หรือมกิีจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

 

ข้อ ข้อคําถาม มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย 

 การมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน      

1 โครงการหรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านการออกกําลังกาย 

     

2 โครงการหรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม      

3 โครงการหรือการจัดกิจกรรมนันทนาการเพือผ่อนคลาย

ความเครียด 

     

4 โครงการหรือการกิจกรรมในการป้องกันโรค เช่น  

การกําจัดสัตว์ทีเป็นตัวนําโรค ได้แก่ ยุง แมลงสาบและหนู 

     

5 นโยบาย/โครงการ / กิจกรรม หลีกเลียงสิงเสพติดและ 

ของมึนเมา 
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ส่วนที 4   ปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพ   

 

 ตอนที 1 การได้รับข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพจากสือต่าง  ๆ

 

คําชี แจง  โปรดทําเครืองหมาย   ลงในช่องท้ายข้อความทีตรงกับความเป็นจริงทีท่านได้รับท่านเพียงคําตอบเดียว 

ในแต่ละข้อ  โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี 

ได้รับประจํา   หมายถึง ได้รับข้อมูลข่าวสาร/คําแนะนํา   ตั งแต่ 8 ครั งขึ นไป/สัปดาห์ 

ได้รับบ่อยๆ    หมายถึง ได้รับข้อมูลข่าวสาร/คําแนะนํา   ประมาณ  5 -7 ครั ง/สัปดาห์ 

ได้รับปานกลาง หมายถึง ได้รับข้อมูลข่าวสาร/คําแนะนํา   ประมาณ  3 – 4  ครั ง/สัปดาห์ 

ได้รับนานๆครั ง   หมายถึง ได้รับข้อมูลข่าวสาร/ คําแนะนํา  ประมาณ 1 – 2  ครั ง/สัปดาห์ 

ไม่ได้รับเลย          หมายถึง  ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร/คําแนะนําเลยในหนึงสัปดาห์ 

 

ข้อ ข้อคําถาม 
ได้รับ 

ประจํา 

ได้รับ

บ่อยๆ 

ได้รับ 

ปานกลาง 

ได้รับ

นานๆครัง 

ไม่ได้รับ

เลย 

 
ท่านได้รับข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพ 

จากสือต่างๆ ต่อไปนี  มากน้อยเพียงใด 
  

 
  

1 วิทยุกระจายเสียง       

2 โทรทัศน์      

3 หนังสือพิมพ์      

4 แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ      

5 อินเตอร์เน็ต      

  

ตอนที 2 การได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ  

 

ข้อ ข้อคําถาม 
ได้รับ 

ประจํา 

ได้รับ

บ่อยๆ 

ได้รับ 

ปานกลาง 

ได้รับ

นานๆครัง 

ไม่ได้รับ

เลย 

 

ท่านได้รับคําแนะนํา สนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคล

ต่อไปนีมากน้อยเพียงใด 

  

 

  

1 บุคคลในครอบครัว หรือญาติพีน้อง      

2 เพือนร่วมงาน      

3 เพือนบ้าน      

4 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข      
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ส่วนที  5   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 

คําชี แจง  โปรดทําเครืองหมาย   ลงในช่องท้ายข้อความทีตรงกับการปฏิบัติจริงของท่านมากทีสุดเพียงคําตอบ

เดียว 

ในแต่ละข้อ  โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี 

ปฏิบัติสมําเสมอ   หมายถึง  ท่านได้ปฏิบัติเป็นประจําตั งแต่ 8 ครั งขึ นไป/สัปดาห์ 

ปฏิบัติบ่อยๆ    หมายถึง  ท่านได้ปฏิบัติเป็นประจํา  ประมาณ   5 -7  ครั ง/สัปดาห์   

ปฏิบัติปานกลาง  หมายถึง  ท่านได้ปฏิบัติบ่อยครั ง    ประมาณ   3 – 4  ครั ง/สัปดาห์   

ปฏิบัตินานๆครั ง หมายถึง  ท่านได้ปฏิบัตินานๆครั ง  ประมาณ    1 – 2  ครั ง/สัปดาห์ 

ไม่ปฏิบัติเลย        หมายถึง  ท่านไม่ได้ปฏิบัติเลยในหนึงสัปดาห์ 

 

ข้อ ข้อคําถาม 
ปฏิบัต ิ

สมําเสมอ 

ปฏิบัติ

บ่อยครัง 

ปฏิบัต ิ

ปาน

กลาง 

ปฏิบัติ

นานๆ

ครัง 

ไม่ปฏิบัติ

เลย 

 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง      

1 การสังเกตอาการเปลียนแปลงของร่างกายตนเอง  

เช่น เบืออาหาร อ้วนขึ น ผอมลง ท้องผูกหรือท้องเสีย 
  

 
  

2 ศึกษาความรู ้  ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพกับผู ้ รู ้ ก่อน

นําไปใช้หรือปฏิบัติ  
  

 
  

3 เมือมีอาการปวดเมือยร่างกายเลือกทีจะนวดแผนไทย

แทนการกินยาแก้ปวด 
  

 
  

4 การตรวจดูส่วนฉลากแสดงส่วนประกอบ วันผลิต  

วันหมดอายุของเครืองอุปโภคบริโภคก่อนใช้ 
  

 
  

5 การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ปลอดภัยจากการ

เกิดอุบัติเหต ุ
  

 
  

 ด้านโภชนาการ      

6 รับประทานเนื อปลาหรือเนื อสัตว์ไม่ติดมัน      

7 รับประทานอาหารทอดหรือทําจากกะทิ      

8 รับประทานผักและผลไม้      

9 ดืมนํ าอัดลม ชา กาแฟ      

10 ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์      
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ข้อ ข้อคําถาม 
ปฏิบัติ

สมําเสมอ 

ปฏิบัติ

บ่อยครัง 

ปฏิบัต ิ

ปาน

กลาง 

ปฏิบัติ

นานๆ

ครัง 

ไม่ปฏิบัติ

เลย 

 ด้านการทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย      

11 ออกกําลงักายนานติดต่อกันอย่างน้อย 20 นาที      

12 การทํากิจกรรมในลักษณะเป็นการออกกําลังกาย 

โดยทําต่อเนืองกันอย่างน้อย 20 นาที เช่น ทํางาน

บ้าน จัดสวน 

  

 

  

13 การลุก เดิน ยืน บริหารกล้ามเนื อร่างกายเมือรู ้ สึก

เมือยล้าจากการทํางาน 
  

 
  

14 การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์เกียวกับการออกกําลัง

กายเพือสร้างเสริมสุขภาพ 
  

 
  

15 การพูดคุยปรึกษากับเพือนบ้านเกียวกับการออก

กําลังกายเพือสร้างเสริมสุขภาพ 
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