
บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนสุนันทา เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ของประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย ปัจจัยทางชีวสังคม 
ได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ต่อเดือน  ระดับการศึกษา ดัชนีมวลกาย และการตรวจ สุขภาพ
ประจ าปี  ปัจจัยน าที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ  ปัจจัยเอื้อที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก ่ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และการสนับสนุน หรือ
กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ปัจจัยเสริมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  ได้แก่
การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อต่างๆ  และการได้รับค าแนะน า การ
สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคล  และตัวแปรที่มีอ านาจในการท านาย
พฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 329 คน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้คือ 
ความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายให้เห็น
ลักษณะของปัจจัยทางชีวสังคม  ปัจจัยน า  ปัจจัยเอื้อ  และปัจจัยเสริม  วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่าง ปัจจัยชีวทางสังคม  กับพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพ  โดยทดสอบด้วยสถิติวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ด้วยค่าไคสแควร์  (Chi – square)  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยน า  ปัจจัย
เอื้อ และปัจจัยเสริม  กับพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพ โดยทดสอบด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์หาตัวแปร
ท านายพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพ ใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple ) ด้วยวิธี Stepwise 
Method 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอในรูปของตารางประกอบค าอธิบายโดยแบ่งการ
น าเสนอดังนี้ 
 

4.1 การวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยทางชีวสังคม  
 4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยน า  

4.2.1 ระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
4.2.2 ระดับเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ  
4.2.3 ระดับการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 

4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อ  
   4. 3.1 ระดับของทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

4.3.2 ระดับการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
  4.3.3 วิเคราะห์ปัจจัยเอื้อในการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยเสริม 
4.4.1 ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อต่างๆ 
4.4.2 ระดับการได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพจากบุคคล 
  4.4.3 วิเคราะห์ปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ  

4.5 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
 4.5.1 ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  
 4.5.2 ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง 
 4.5.3 ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  ด้านโภชนาการ 
 4.5.4 ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย 
 4.5.5 วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ  
4.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
4.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
4.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
4.9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
4.10 การวิเคราะห์ตัวแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
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4.1 การวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยทางชีวสังคม  
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางปัจจัยทางชีวสังคม 
                       (n  = 329 ) 

ลักษณะทางชีวสังคม จ านวน (คน) ร้อยละ(%) 

1.  เพศ   
ชาย 136 41.3 
หญิง 193 58.7
  

2.  อาย ุ   
            ต่ ากว่า 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 ขึ้นไป 38 11.6
  

3.  อาชีพ   
            ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน    56 17.0 
            เกษตรกร   3 0.9 
            รับจ้างทั่วไป   78 23.7 

ท างานบริษัทเอกชน/โรงงาน     26 7.9 
ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว 54 16.4 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 8.5 
ข้าราชการบ านาญ     11 3.3 

            นักเรียน/นักศึกษา 73 22.2
  
4.  รายได้ต่อเดือน   
           ต่ ากว่า 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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ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางชีวสังคม (ต่อ) 
 

 ลักษณะทางชีวสังคม  จ านวน (คน) ร้อยละ(%) 

5.  ระดับการศึกษา    
            ไม่ได้เรียน          3 0.9 

ประถมศึกษา 89 27.1 
มัธยมศึกษา/ปวช       122 37.1 
อนุปริญญา/ปวส. 31 9.4 
ปริญญาตร ี 76 23.1 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 8 2.4
  

6.  ดัชนีมวลกาย   
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ (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 
ระดับท่ีเป็นโรคอ้วน (สูงกว่า  30  ก.ก./ม2 ) 10 3.0
  

7.  การตรวจสุขภาพประจ าปี   
ตรวจประจ าทุกปี 59 17.9 
ตรวจเป็นบางครั้ง 183 55.6 

            ไมเ่คยตรวจเลย 86 26.1
  

 
จากตารางที่ 4.1   พบว่า    
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.7 และร้อยละ 41.3 เป็น 

เพศชาย 
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง  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 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.6 และอายตุ่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.9 

3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป 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  ท างานบริษัทเอกชน/โรงงาน คิดเป็นร้อยละ  7.9 
รองลงมา ข้าราชการบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 3.3 และเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 0.9 

4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 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. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดับ มัธยมศึกษา/ปวช คิดเป็นร้อยละ 37.1
รองลงมา มีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมามีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  23.1 รองลงมา มีการศึกษาระดับ อนุปริญญา/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 รองลงมามีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 18.5 ก.ก./ม2) 
คิดเป็นร้อยละ 8.2 รองลงมามีค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน ระดับมากว่าเกณฑ์  (25.0 – 29.9  ก.ก./ม 2  )
คิดเป็นร้อยละ 7.9 และมีค่าดัชนีมวลกายที่เป็นโรคอ้วน (สูงกว่า  30  ก.ก./ม2 ) คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 7. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.6
รองลงมาไม่เคยตรวจสุขภาพประจ าปีเลย คิดเป็นร้อยละ 26.1 และมีตรวจสุขภาพประจ าปีเป็น
ประจ าทุกปี คิดเป็นร้อยละ 17.9 
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  4.2  การวิเคราะห์ปัจจัยน า  
   

  4.2.1 ระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
 

ความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพ มีข้อค าถามจ านวน  15  ข้อ โดยมีค่าคะแนน
ระหว่าง 0 – 15 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ  10 – 15 คะแนน  ค่าเฉลี่ย  ( x ) เท่ากับ 
13.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .986 และค่าระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ ดูแล
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็นดังนี้ 
   ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  10.00 – 13.33 คะแนน 
   ระดับปานกลาง คะแนนอยู่ในระหว่าง  1 3.34 – 14.31 คะแนน 
   ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง  14.32 – 15.00 คะแนน 

 
ตารางที่ 4.2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแล    
     สุขภาพ 

   (n  = 329 ) 
ระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 95 28.90 
ระดับปานกลาง 152 46.20 
ระดับมาก 82 24.90 

 

( x ) =  17.35 S.D. = .986    ต่ าสุด = 10   สูงสุด = 15 
 
จากตารางที่   4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใน

ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.20 รองลงมา  มีความรู้ระดับ น้อย ร้อยละ  28.90 และมีความรู้
ระดับมาก ร้อยละ 24.90 
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ตารางที่ 4.3  ร้อยละ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรายข้อ 
 

 ข้อค าถามความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตอบถูก ตอบผิด 

  ร้อยละ ร้อยละ 

1 
 

การบริโภคผัก ผลไม้ที่มีสีสันแตกต่างกัน ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรค 
เช่น โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง   เส้นเลือดในสมองอุดตัน  

99.7 0.3 

2 การรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก เช่น ข้าวซ้อมมือ ผัก ผลไม้ ช่วย
ป้องกันการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ได ้

99.4 0.6 

3 การรับประทานเกลือมากกว่า 1 ช้อนชาต่อวัน  ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง 

69.9  30.1 

4 การดื่มนมเป็นประจ าทุกวันช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก 99.1 0.9 
5 การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอสามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ 92.7 7.3 
6 ผู้ที่มีโรคประจ าตัว  ห้ามออกก าลังกาย เพราะอาจท าให้อาการของโรครุนแรง 

มากขึ้น 
72.6 27.4 

7 เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจควรเก็บความทุกข์ใจของตนไว้ไม่ควรระบายให้คนอื่น
ทราบ 

 90.9  9.1 

8 ความเครียดเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง  93.0  7.0 
9 การตรวจสุขภาพประจ าปีท าให้ทราบภาวะสุขภาพของตนเองและสามารถ

ติดตามปัญหาสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด 
99.7 0.3 

10 การดื่มสุรา และการสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุหน่ึงของการเจ็บป่วยและการตาย 98.5 1.5 
11 ควันบุหร่ีเป็นอันตรายเฉพาะตัวผู้สูบ ไม่มีผลต่อบุคคลข้างเคียง  71.7 28.3 
12 ผู้ที่อยู่ในบ้านท่ีมีผู้สูบบุหร่ี มีโอกาสป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้มากกว่า

คนที่อยู่ในบ้านท่ีไม่มีผู้สูบบุหร่ี 
 97.0  3.0 

13 ผู้ที่ขับขี่รถขณะเมาสุรา ระบบประสาทจะท างานไม่ปกติ มักเกิดอุบัติเหตุได้
ง่าย 

 99.4  0.6 

14 สมุนไพรไทยหากใช้รักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้หายป่วยได้  100 - 
15 การนวดแผนไทยช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ 100 - 

 
จากตารางที่ 4.3  ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูก

มากที่สุด 3 อันดับ คือ ค าถามข้อ 14 สมุนไพรไทยหากใช้รักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้หายป่วยได้  
และ ข้อ 15 การนวดแผนไทยช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้  คิดเป็นร้อยละ 100 
รองลงมา ข้อ 1 การบริโภคผัก ผลไม้ที่มีสีสันแตกต่างกัน ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น 
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โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เส้นเลือดในสมองอุดตัน และข้อ 9 การตรวจสุขภาพประจ าปีท าให้ทราบภาวะ
สุขภาพของตนเองและสามารถติดตามปัญหาสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด  คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 99.7 
และรองลงมา ข้อ 2 การรับประทานอาหารท่ีมีกากใยมาก เช่น ข้าวซ้อมมือ ผัก ผลไม้ ช่วยป้องกัน
การเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ คิดเป็นร้อยละ 99.4  
  ส่วนข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับ คือ ข้อ 3 การรับประทานเกลือ
มากกว่า 1 ช้อนชาต่อวัน ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง  คิดเป็นร้อยละ 30.1 
รองลงมาคือ ข้อ 11 ควันบุหรี่เป็นอันตรายเฉพาะตัวผู้สูบ ไม่มีผลต่อบุคคลข้างเคียง  คิดเป็นร้อยละ 
28.3 และรองลงมา ข้อ  6 ผู้ที่มีโรคประจ าตัว ห้ามออกก าลังกาย เพราะอาจท าให้อาการของโรค
รุนแรงมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.4    
 

4.2.2  วิเคราะห์ระดับเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ  
 

เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ มีข้อค าถามจ านวน  10 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง    
1 – 50 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ  27 – 50 คะแนน ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 39.21 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.246 และค่าระดับคะแนนเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง แบ่งออกเป็นดังนี้ 
   ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  27.00 – 36.58 คะแนน 
   ระดับปานกลาง คะแนนอยู่ในระหว่าง  36.59 – 41.82 คะแนน 
   ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง  41.83 – 50.00 คะแนน 

 
ตารางที่ 4.4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับเจตคติต่อการดูแลสุขภาพ 

   (n  = 329 ) 
ระดับเจตคติ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 102 31.00 
ระดับปานกลาง 94 28.60 
ระดับมาก 133 40.40 

 

( x ) =  39.21 S.D. = 5.246    ต่ าสุด = 27   สูงสุด = 50 
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จากตารางที่   4.4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี เจตคติต่อการดูแลสุขภาพในระดับ
มาก  คิดเป็นร้อยละ  40.40 รองลงมา  มีเจตคติ ต่อการดูแลสุขภาพในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ
1.00 และมเีจตคติต่อการดูแลสุขภาพในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.60 

 
ตารางที่ 4.5  ร้อยละ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ 

       (n  = 329 ) 

ข้อ ข้อค าถาม 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1 การรับประทานอาหารแต่ละมื้อควร
ค านึงถึงความอร่อยมากกว่าคุณค่า
อาหาร 

 10.3 21.6  9.7  45.0  13.4 

2 ควรรับประทานอาหารเสริมและ
วิตามินเพื่อบ ารุงร่างกายเป็นประจ า 

 25.5  44.1  13.7  14.9  1.8 

3 อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความส าคัญ
มากท่ีสุด 

 68.4  26.4  4.6  0.6 - 

4 การใช้น้ ามันพืชปรุงอาหาร ท าให้
อาหารเสียรสชาติ 

 18.8  26.7  16.4  29.2  8.8 

5 การออกก าลังกายท าให้สามารถลด
ไขมันส่วนเกินในร่างกายได้ 

 50.8  46.8  2.1  0.3 - 

6 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพควร
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายและอายุ 

 58.1  38.9  3.0 - - 

7 การสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิจะช่วยให้
ท่านจิตใจสงบและคลายความเครียดได้ 

 67.5  27.7  4.9 - - 

8 การตรวจสุขภาพประจ าปีท าให้ทราบ
ภาวะสุขภาพตนเอง 

 57.4  30.7  7.0  4.3  0.6 

9 ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่
จ าเป็นต้องตรวจสุขภาพประจ าปี 

 3.6 10.9 6.7 35.9 42.9 

10 การสูบบุหรี่ท าให้คลายความเครียดได้  0.9  14.0  11.2  17.9  55.9 
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จากตารางที่ 4.5 เจตคติ ต่อการ ดูแลสุขภาพ จ าแนกเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อ 1 การ
รับประทานอาหารแต่ละมื้อควรค านึงถึงความอร่อยมากกว่าคุณค่าอาหาร  กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็น
ด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 10.3 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 21.6 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.7 ตอบไม่เห็นด้วย 
ร้อยละ 45 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 13.4 ข้อ 2 ควรรับประทานอาหารเสริมและ
วิตามินเพื่อบ ารุงร่างกายเป็นประจ า กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 25.5 ตอบเห็นด้วย 
ร้อยละ 44.1 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.7 ตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.9 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ร้อยละ 1.8  ข้อ 3 อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความส าคัญมากท่ีสุด  กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งร้อยละ 68.4 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 26.4 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.6 และตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 
0.6 ข้อ การใช้น้ ามันพืชปรุงอาหาร ท าให้อาหารเสียรสชา ติ กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 
18.8 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 26.7 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.4 ตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 29.2 และ
ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 8.8 ข้อ 5 การออกก าลังกายท าให้สามารถลดไขมันส่วนเกินใน
ร่างกายได้  กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 50.8 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 46.8 ตอบไม่
แน่ใจ ร้อยละ 2.1 และตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.3 ข้อ 6 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพควรเลือก
กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 58.1 ตอบเห็น
ด้วย ร้อยละ 38.9 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 3 ข้อ 7 การสวดมนต์หรือการน่ังสมาธิจะช่วยให้ท่าน
จิตใจสงบและคลายความเครียดได้ กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 67.5 ตอบเห็นด้วย 
ร้อยละ 27.7 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.9 ข้อ 8 การตรวจสุขภาพประจ าปีท าให้ทราบภาวะ
สุขภาพตนเอง กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 57.4 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 30.7 ตอบไม่
แน่ใจ ร้อยละ 7 ตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 4.3 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 0.6 ข้อ 9 ผู้ที่มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่จ าเป็นต้องตรวจสุขภาพประจ าปี  กลุ่มตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ร้อยละ 3.6 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 10.9 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.7 ตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.9 
และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 42.9 ข้อ 10 การสูบบุหร่ีท าให้คลายความเครียดได้  กลุ่ม
ตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 0.9 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 14 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.2 
ตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 17.9 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 55.9 
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 4.2.3 ระดับการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ  
 

การรับรู้ประโยชน์ของการดูแ ลสุขภาพ  มีข้อค าถามจ านวน  10  ข้อ โดยมีค่า
คะแนนระหว่าง  10 – 50 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ  33 – 50 คะแนน ค่าเฉลี่ย  ( x ) 
เท่ากับ 44.86  ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.002 และ ค่าระดับคะแนน การรับรู้
ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็นดังนี้ 
   ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  33.00 – 42.85 คะแนน 
   ระดับปานกลาง คะแนนอยู่ในระหว่าง  42.86 – 46.85 คะแนน 
   ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง  46.86 – 50.00 คะแนน 

 
ตารางที่ 4.6  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการรับรู้ประโยชน์ของการ     

       ดูแลสุขภาพ 
   (n  = 329 ) 

ระดับการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 91 27.70 
ระดับปานกลาง 104 31.60 
ระดับมาก 134 40.70 

 

( x ) =  44.86 S.D. = 4.002    ต่ าสุด = 33   สูงสุด = 50 
 
  จากตารางที่  4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 
ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  40.70 รองลงมา มีการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพในระดับ 
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 31.60 และมีการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพในระดับน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ 27.70 
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ตารางที่ 4.7  ร้อยละ การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ 
       (n  = 329 ) 

ข้อ ข้อค าถาม 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1 
 

การหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารท่ีมี
ไขมันสูง ช่วยลดภาวะเสี่ยงของการเกิด
โรคอ้วน และไขมันในเส้นเลือดสูง 

40.7  51.7  7.3  0.3 - 

2 การรับประทานปลาเล็กปลาน้อย  
ถั่วเหลืองน้ าเต้าหู้ช่วยท าให้กระดูกและ
ฟันแข็งแรง 

 50.8  45.0  4.3 - - 

3 การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
ประเภทปิ้งหรือย่างเป็น การป้อง กัน กา รได ้
รับ ส า ร ก่อ ม ะ เ ร็ งได ้

 55.9  40.4  2.4 -  1.2 

4 การออกก าลังกายท าให้สุขภาพ
แข็งแรงและป้องกันโรค 

 57.4  40.4  2.1 - - 

5 การออกก าลังกายเป็นประจ าสามารถ
ชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ 

 50.2  47.1  2.7 - - 

6 ความเครียดส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

 54.7  38.6  6.7 - - 

7 การนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ ท าให้
ร่างกายสดชื่น จิตใจเบิกบาน 

 60.8  35.6  3.6 - - 

8 การตรวจสุขภาพประจ าปีท าให้ทราบ
ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับร่างกายใน
ระยะเริ่มแรก 

 55.6  41.0  3.3 - - 

9 การไม่สูบบุหรี่สามารถลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็งปอดได้ 

 46.8  46.8  6.4 - - 

10 การไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ในขณะขับขี่ยานพาหนะจะช่วยลด
อุบัติเหตุได้ 

 59.6  37.1  3.3 - - 

 
  จากตารางที่ 4.7 การรับรู้ประโยชนใ์นการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อ 1 การ
หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูง  ช่วยลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วน  และไขมันในเส้น
ลือดสูง กลุ่มตัวอย่างตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 40.7 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 51.7 ตอบไม่แน่ใจ 
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ร้อยละ 7.32 และตอบไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.3 ข้อ 2 การรับประทานปลาเล็กปลาน้อย ถั่วเหลืองน้ า
เต้าหู้ช่วยท าให้กระดูกและฟันแข็งแรง  กลุ่มตัวอย่างตอบ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 50.8 ตอบเห็น
ด้วย ร้อยละ 45 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.3 ข้อ 3 การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภท
ปิ้งหรือย่างเป็น การป้อง กัน กา รได ้รับ ส า ร ก่อ ม ะ เ ร็ งได้ กลุ่มตัวอย่างตอบ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 
55.9 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 40.4 ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.4 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 
1.2 ข้อ 4 การออกก าลังกายท าให้สุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรค กลุ่มตัวอย่างตอบ  เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง ร้อยละ 57.4 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 40.4 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.1 ข้อ 5 การออกก าลังกาย
เป็นประจ าสามารถชะลอความเสื่อมของร่างกายได้  กลุ่มตัวอย่างตอบ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 
50.2 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 47.1 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.7 ข้อ 6 ความเครียดส่งผลเสียต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 54.7 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 
38.6 และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.7 ข้อ 7 การนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ ท าให้ร่างกายสดชื่น 
จิตใจเบิกบาน  กลุ่มตัวอย่างตอบ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 60.8 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 35.6 และ
ตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ  3.6 ข้อ 8 การตรวจสุขภาพประจ าปีท าให้ทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
ร่างกายในระยะเริ่มแรก กลุ่มตัวอย่างตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 55.6 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 41 
และตอบไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.3 ข้อ 9 การไม่สูบบุหรี่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้  
กลุ่มตัวอย่างตอบ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 46.8 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 46.8 และตอบไม่แน่ใจ 
ร้อยละ 6.4 ข้อ 10 การไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะจะช่วยลดอุบัติเหตุ
ได้ กลุ่มตัวอย่างตอบ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 59.6 ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 37.1 และตอบไม่แน่ใจ 
ร้อยละ 3.3 
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  4.3  การวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อ  
 
  ปัจจัยเอื้อในการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรในการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และด้านการสนับสนุน กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  
 
   4.3.1  ระดับของทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
 

ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  มีข้อค าถามจ านวน  4 ข้อ โดยมีค่า
คะแนนระหว่าง  4 – 20 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ  7 – 20 คะแนน  ค่าเฉลี่ย  ( x ) 
เท่ากับ 15.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.764 และค่าระดับคะแนนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
  ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  7.00   – 14.32 คะแนน 
   ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง  14.33 – 17.08 คะแนน 
   ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง  17.09 – 20.00 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.8  จ านวนและร้อยละของทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

       (n  = 329 ) 
ระดับทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 108 32.80 
ระดับปานกลาง 124 37.70 
ระดับมาก 97 29.50 

 

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

  จากตารางที่  4.8  พบว่า มทีรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ  37.70 รองลงมา มีทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนในระดับน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ 32.80 และมีทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนในระดับมาก คิดเป็นร้อย 29.50 
 
 
 

www.ssru.ac.th



73 
 

 

    4.3.2  ระดับของการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
 
   การสนับสนุน หรือ กิจกรรมในการส่งเสริ มสุขภาพในชุมชน มีข้อค าถามจ านวน  5 
ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง  5 – 25  คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ  5 – 25  คะแนน  
ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 19.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.954 และค่าระดับคะแนน
การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  แบ่งออกเป็นดังนี้ 
      ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  5.00   – 17.12 คะแนน 
  ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง  17.13 – 22.06 คะแนน     
        ระดับมาก    คะแนนอยู่ในระหว่าง  22.07 – 25.00 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.9  จ านวนและร้อยละของการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  

       (n  = 329 ) 
ระดับการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการ 

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 102 31.00 
ระดับปานกลาง 100 30.40 
ระดับมาก 127 38.60 

 

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

  จากตารางที่  4.9  พบว่า มีการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริ มสุขภาพในชุมชนใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมา มีการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริ มสุขภาพใน
ชุมชน ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ  31.00 และ มีการสนับสนุน  หรือมี กิจกรรมในการส่งเสริ ม
สุขภาพใชุมชน ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 30.40 
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   4.3.3  วิเคราะห์ปัจจัยเอื้อในการดูแลสุขภาพ จ าแนกเป็นรายข้อ 
 
ตารางที่ 4.10  ร้อยละของปัจจัยเอ้ือในการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ 

       (n  = 329 ) 

ข้อ ข้อค าถาม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย 

ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ 

 ด้านทรัพยากรในการส่งเสริม
สุขภาพ 

     

1 
 

ตลาดหรือร้านจ าหน่ายอาหารที่หลาก
ลายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

22.8  45.3  31.0  0.6  0.3 

2 น้ าดื่มที่สะอาด 34.7  49.2  15.5  0.6 - 
3 สถานท่ีออกก าลังกาย  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
สุขภาพด้านการออกก าลังกาย 

 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
เพื่อผ่อนคลายความเครียด 

 38.9  32.2 18.8  4.9  5.2 

8 โครงการหรือการกิจกรรมในการป้องกัน
โรค เช่น การก าจัดสัตว์ที่เป็นตัวน าโรค 
ได้แก่ ยุง แมลงสาบและหนู 

 38.6  29.8  20.4  5.8  5.5 

9 นโยบาย/โครงการ / กิจกรรม หลีกเล่ียง
ส่ิงเสพติดและของมึนเมา 

 34.7  31.3  19.8  7.6  6.7 

 

 จากตารางที่ 4.10  ปัจจัยเอื้อในการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการมี
ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่  ข้อ 1 มี ตลาดหรือร้านจ าหน่ายอาหารท่ีหลากลายและมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ  กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด ร้อยละ  22.8 ตอบมาก ร้อยละ 45.3 ตอบปาน
กลาง ร้อยละ 3.1 ตอบน้อย ร้อยละ 0.6 และตอบ ไม่มีเลย ร้อยละ 0.3 ข้อ 2 มีน้ าด่ืมที่สะอาด กลุ่ม
ตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด ร้อยละ  34.7 ตอบมาก ร้อยละ 49.2 ตอบปานกลาง ร้อยละ 15.5 และ
ตอบน้อย ร้อยละ 0.6 ข้อ 3 สถานที่ออกก าลังกาย  กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด 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 มี สวนหย่อม หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจ  กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด 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 มี โครงการหรือมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย  กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด ร้อยละ  39.5 
ตอบมาก ร้อยละ 27.4 ตอบปานกลาง ร้อยละ 26.4 ตอบน้อย ร้อยละ 5.2 และตอบไม่มีเลย ร้อย
ละ 1.5 ข้อ 6 มี โครงการหรือมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กลุ่มตัวอย่าง ตอบมาก
ที่สุด ร้อยละ  37.1 ตอบมาก ร้อยละ 32.8 ตอบปานกลาง ร้อยละ 21.9 ตอบน้อย ร้อยละ 6.4 และ
ตอบไม่มีเลย ร้อยละ 1.8 ข้อ 7 มี โครงการหรือ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด  กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด ร้อยละ  38.9 ตอบมาก ร้อยละ 32.2 ตอบปานกลาง 
ร้อยละ 18.8 ตอบน้อย ร้อยละ 4.9 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 5.2 ข้อ 8 มี โครงการหรือการกิจกรรม
ในการป้องกันโรค เช่น การก าจัดสัตว์ที่เป็นตัวน าโรค ได้แก่ ยุง แมลงสาบและหนู  กลุ่มตัวอย่าง 
ตอบมากท่ีสุด ร้อยละ  38.6 ตอบมาก ร้อยละ 29.8 ตอบปานกลาง ร้อยละ 20.4 ตอบน้อย ร้อยละ 
5.8 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 5.5 และข้อ 9 มี นโยบาย/โครงการ / กิจกรรม หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
และของมึนเมา  กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด 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
ข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อต่างๆ และด้านการได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ   
 

  4.4.1  ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อต่างๆ 
การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อต่างๆ  มีข้อค าถามจ านวน  

5 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง  5 – 25 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ  8 – 25 คะแนน  
ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 18.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.865 และค่าระดับคะแนน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อต่างๆ แบ่งออกเป็นดังนี้ 
   ระดับน้อย  คะแนนอยู่ในระหว่าง   8.00  – 16.08 คะแนน 
   ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง  16.09 – 19.94 คะแนน 
   ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง  19.95 – 25.00 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.11  จ านวนและร้อยละ ของการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อ 
            ต่างๆ  

       (n  = 329 ) 
ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 114 34.70 
ระดับปานกลาง 94 28.60 
ระดับมาก 121 36.70 

 

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

  จากตารางที่  4.11  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจาก  
สื่อต่างๆ ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมา ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
จาก สื่อต่างๆ ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 34.70 และได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
จาก สื่อต่างๆ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 28.60 
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 4.4.2  ระดับการได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพจากบุคคลต่างๆ 

การได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคล
ต่างๆ มีข้อค าถามจ านวน  4 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง  4 – 20 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง 
เท่ากับ 5 – 20 คะแนน ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 15.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.266
และค่าระดับคะแนน การได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจาก
บุคคลต่างๆ แบ่งออกเป็นดังนี้ 
          ระดับน้อย  คะแนนอยู่ในระหว่าง  5.00   – 13.93 คะแนน 
  ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง  13.94 – 17.19 คะแนน 
         ระดับมาก  คะแนนอยู่ในระหว่าง  17.20 – 20.00 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.12  จ านวนและร้อยละ ของการได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการ  
            ดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ  

       (n  = 329 ) 
ระดับการได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 84 25.50 
ระดับปานกลาง 145 44.10 
ระดับมาก 100 30.40 

 

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

  จากตารางที่ 4.12  พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพจากบุคคล ต่างๆ ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  44.10  รองลงมาได้รับ
ค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ  30.40 และ ได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคล
ต่างๆ ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 25.50 
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     4.3.3  วิเคราะห์ปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ 
 
ตารางที่ 4.13  ร้อยละของปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

 ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพจากสื่อต่างๆ 

     

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 

 ด้านการได้รับค าแนะน า 
สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรม
การดุแลสุขภาพจากบุคคล
ต่างๆ  

     

1 บุคคลในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง  47.7  31.3  16.1  3.6  1.2 

2 เพื่อนร่วมงาน  26.4  43.8  21.6 5.2  3.0 
3 เพื่อนบ้าน  27.4  39.8  20.7  7.6  4.6 

4 บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

 31.9  29.5  21.9  13.4  3.3 

   
  จากตารางที่ 4.13  ปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ  พบว่า ด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อต่างๆ ได้แก่ ข้อ 1 ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
วิทยุกระจายเสียง กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด ร้อยละ35.3 ตอบมาก ร้อยละ 31 ตอบปานกลาง 
ร้อยละ 21.3 ตอบน้อย ร้อยละ 10.6 และตอบไม่มีเลยร้อยละ 1.8 ข้อ 2 ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
โทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด ร้อยละ 60.5ตอบมาก ร้อยละ 30.1 ตอบปานกลาง ร้อยละ 
6.4 และตอบน้อย ร้อยละ 3 ข้อ 3 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์   กลุ่มตัวอย่าง ตอบมาก
ที่สุด 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 ตอบมากท่ีสุด 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 ตอบมากท่ีสุด ร้อยละ 24.3 ตอบมาก ร้อยละ 10.9ตอบปานกลาง ร้อยละ 15.2 ตอบน้อย 
ร้อยละ 9.4 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ  40.1 ส่วนด้านการได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ ได้แก่ ข้อ 6ได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลในครอบครัว  หรือญาติพี่น้อง กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด 
ร้อยละ 47.7 ตอบมาก ร้อยละ 31.3 ตอบปานกลาง     ร้อยละ 16.1 ตอบน้อย ร้อยละ 3.6 และ
ตอบไม่มีเลย ร้อยละ 1.2 ข้อ 7 ได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
จากเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุดร้อยละ 26.4 ตอบมาก ร้อยละ 43.8 ตอบปานกลาง 
ร้อยละ 21.6 ตอบน้อย ร้อยละ 5.2 และตอบไม่มีเลย ร้อยละ 3 ข้อ 8 ได้รับค าแนะน า การ
สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากเพื่อนบ้าน กลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด ร้อยละ 
27.4 ตอบมาก ร้อยละ 39.8 ตอบปานกลาง  ร้อยละ 20.7 ตอบน้อย ร้อยละ 7.6 และตอบไม่มีเลย 
ร้อยละ 4.6 ข้อ 9 ได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มตัวอย่าง ตอบมากท่ีสุด 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  วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ตนเอง  ด้านโภชนาการ  และด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย มีข้อค าถามจ านวน  15 
ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง  1 – 75 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ  33  – 72 คะแนน  
ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 56.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.751 และค่าระดับคะแนน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพรวมทุกด้าน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
  ระดับน้อย    คะแนนอยู่ในระหว่าง  33.00 – 53.09 คะแนน 
   ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง   53.10 – 60.59 คะแนน 
   ระดับมาก คะแนนอยู่ในระหว่าง  60.60 – 75.00 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.14  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

       (n  = 329 ) 
ระดับพฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 114 34.60 
ระดับปานกลาง 94 28.60 
ระดับมาก 121 36.80 

 

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

  จากตารางที่ 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 มีข้อค าถาม

จ านวน  5 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง  1 – 25 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ  12 – 25 
คะแนน ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 20.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.112 และค่าระดับ
คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง แบ่งออกเป็นดังนี้ 
  ระดับน้อย   คะแนนอยู่ในระหว่าง  12.00 – 18.62 คะแนน 
   ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง   18.63 – 21.72 คะแนน 
   ระดับมาก  คะแนนอยู่ในระหว่าง  21.73 – 25.00 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.15  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
             ตนเอง  

       (n  = 329 ) 
ระดับพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 126 38.30 
ระดับปานกลาง 100 30.40 
ระดับมาก 103 31.30 

 

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

  จากตารางที่ 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  ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการ 
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการ มีข้อค าถามจ านวน  5 ข้อ โดยมีค่า
คะแนนระหว่าง  1 – 25 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ  6 – 23 คะแนน  ค่าเฉลี่ย  ( x ) 
เท่ากับ 17.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.790 และค่าระดับคะแนนพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการ แบ่งออกเป็นดังนี้ 
  ระดับน้อย    คะแนนอยู่ในระหว่าง    6.00 – 16.03 คะแนน 
   ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง   16.04 – 18.81 คะแนน 
   ระดับมาก คะแนนอยู่ในระหว่าง  18.82 – 25.00 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.16  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านโภชนาการ 

       (n  = 329 ) 
ระดับพฤติกรรมด้านโภชนาการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 127 38.60 
ระดับปานกลาง 79 24.00 
ระดับมาก 123 37.40 

 

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

  จากตารางที่  4.16  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้าน โภชนาการ ใน
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 ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย 
 

  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย มีข้อ
ค าถามจ านวน  5 ข้อ โดยมีค่าคะแนนระหว่าง  1 – 25 คะแนน ค่าพิสัยของคะแนนจริง เท่ากับ  7 – 
25 คะแนน ค่าเฉลี่ย  ( x ) เท่ากับ 19.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.991 และค่า
ระดับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย แบ่งออกเป็น
ดังนี้ 
    ระดับน้อย    คะแนนอยู่ในระหว่าง     7.00 – 17.25 คะแนน 
    ระดับปานกลาง  คะแนนอยู่ในระหว่าง   17.26 – 21.23 คะแนน 
     ระดับมาก   คะแนนอยู่ในระหว่าง    21.24 – 25.00 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.17  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการท ากิจกรรม  

         และการออกก าลงักาย 
       (n  = 329 ) 

ระดับพฤติกรรมด้านการท ากิจกรรม 
และการออกก าลังกาย 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับน้อย 96 29.20 
ระดับปานกลาง 119 36.20 
ระดับมาก 114 34.60 

 

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

 จากตารางที่ 4.17  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการท ากิจกรรม
และการออกก าลังกาย ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.20 รองลงมา  มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ  34.60 และมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกายในระดับน้อย คิดเป็นร้อย  
29.20 
 
 
 

www.ssru.ac.th



84 
 

 

  4.5.5  วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ 
 
ตารางที่ 4.18  ร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ 

              (n  = 329 ) 

ข้อ ข้อค าถาม 
ปฏิบัติ

สม่ าเสมอ 
ปฏิบัติ 
บ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
นานๆครั้ง 

ไม่ปฏิบัติ 
เลย 

ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง      
1 การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

ตนเอง เช่น เบื่ออาหาร อ้วนขึ้น ผอมลง 
ท้องผูกหรือท้องเสีย 

29.8  53.2  16.1  0.9 - 

2 ศึกษาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ
กับผู้รู้ก่อนน าไปใช้หรือปฏิบัติ  

 31.3  41.3  21.3  6.1 - 

3 เมื่อมีอาการปวดเมื่อยร่างกายเลือกท่ีจะ
นวดแผนไทยแทนการกินยาแก้ปวด  

 30.4  23.7  14.9  22.5  8.5 

4 การตรวจดูส่วนฉลากแสดงส่วนประกอบ 
วันผลิต วันหมดอายุของเครื่องอุปโภค
บริโภคก่อนใช้ 

 52.3  37.4  8.2  1.2  0.9 

5 การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ปลอดภัย
จากการเกิดอุบัติเหตุ 

 44.1  39.2  14.0  2.1  0.6 

 ด้านโภชนาการ      
6 รับประทานเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน  21.9  45.3  27.7  4.9  0.3 

7 รับประทานอาหารทอดหรือท าจากกะทิ  1.2  14.9  38.9  33.7  11.2 

8 รับประทานผักและผลไม้  50.5  27.7  17.6  3.0  1.2 

9 ดื่มน้ าอัดลม ชา กาแฟ  7.0  22.2  29.2  29.8  11.9 

10 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  46.8  20.7  16.7  9.4  6.4 

 ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลัง
กาย 

     

11 ออกก าลังกายนานติดต่อกันอย่างน้อย 20 
นาที 

 24.3  35.3  23.1  12.2  5.2 

12 การท ากิจกรรมในลักษณะเป็นการออก
ก าลังกาย โดยท าต่อเนื่องกันอย่างน้อย 20 
นาที เช่น ท างานบ้าน จัดสวน  

 26.4  38.6  23.1  8.8  3.0 
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ตารางที่ 4.18  ร้อยละของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 
 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

ปฏิบัติ
สม่ าเสมอ 

ปฏิบัติ 
บ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
นานๆครั้ง 

ไม่ปฏิบัติ 
เลย 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน 
 (ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

13 การลุก เดิน ยืน บริหารกล้ามเนื้อร่างกายเมื่อ
รู้สึกเมื่อยล้าจากการท างาน 

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

14 การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับการออก
ก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

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

15 การพูดคุยปรึกษากับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการ
ออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

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

 
 จากตารางที่ 4.18  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ได้แก่ ข้อ 1 การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายตนเอง เช่น เบื่ออาหาร อ้วนขึ้น ผอมลง ท้องผูกหรือท้องเสีย  กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติ
สม่ าเสมอ ร้อยละ 29.8 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 53.2 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 16.1 และ
ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 0.9 ข้อ 2 ศึกษาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพกับผู้รู้ก่อน
น าไปใช้หรือปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสม่ าเสมอ ร้อยละ 31.3 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 
41.3 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 21.3 และตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 6.1 ข้อ 3 เมื่อมีอาการ
ปวดเมื่อยร่างกายเลือกที่จะนวดแผนไทยแทนการกินยาแก้ปวด กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสม่ าเสมอ 
ร้อยละ 30.4 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 23.7 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 14.9 ตอบปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง ร้อยละ 22.5 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 8.5 ข้อ 4 การตรวจดูส่วนฉลากแสดง
ส่วนประกอบ วันผลิต วันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภคก่อนใช้  กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติ
สม่ าเสมอ ร้อยละ 52.3 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 37.4 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 8.2 ตอบ
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 1.2 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 0.9 และข้อ 5 การจัดสภาพแวดล้อม
รอบตัวให้ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ  กลุ่มตัวอย่าง ตอบปฏิบัติสม่ าเสมอ ร้อยละ 44.1 ตอบ
ปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 39.2 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ  14 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 2.1 
และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 0.6 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการ ได้แก่ ข้อ 6 
รับประทานเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน  กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสม่ าเสมอ ร้อยละ 21.9ตอบ
ปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 45.3 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 27.7 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 
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4.9 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 0.3 ข้อ 7 รับประทานอาหารทอดหรือท าจากกะทิ  กลุ่มตัวอย่าง
ตอบปฏิบัติสม่ าเสมอ ร้อยละ 1.2 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 14.9 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 
38.9 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 33.7 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 11.2  ข้อ 8 รับประทาน
ผักและผลไม้  กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสม่ าเสมอ ร้อยละ 50.5 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 27.7 
ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 17.6 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 3 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 
1.2 ข้อ 9 ด่ืมน้ าอัดลม ชา กาแฟ กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสม่ าเสมอ ร้อยละ 7 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง 
ร้อยละ 22.2 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 29.2 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 29.8 และตอบไม่
ปฏิบัติเลย ร้อยละ 11.9 และข้อ 10 ด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติ
สม่ าเสมอ ร้อยละ 46.8  ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 20.7 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 16.7 
ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 9.4 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 6.4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย   ได้แก่ ข้อ 11 ออกก าลังกายนานติดต่อกันอย่างน้อย 
20 นาที กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสม่ าเสมอ ร้อยละ 24.3 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 35.3 ตอบ
ปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 23.1 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 12.2 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 
5.2 ข้อ 12 การท ากิจกรรมในลักษณะเป็นการออกก าลังกาย โดยท าต่อเนื่องกันอย่างน้อย 20 นาที 
เช่น ท างานบ้าน จัดสวน กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสม่ าเสมอ ร้อยละ 26.4 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อย
ละ 38.6 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 23.1 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 8.8 และตอบไม่ปฏิบัติ
เลย ร้อยละ 3 ข้อ 13 การลุก เดิน ยืน บริหารกล้ามเนื้อร่างกายเมื่อรู้สึกเมื่อยล้าจากการท างาน  
กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติสม่ าเสมอ ร้อยละ 29.2 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 45.3 ตอบปฏิบัติปาน
กลาง ร้อยละ 17.9 ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 5.5 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 2.1 ข้อ 14 
การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มตัวอย่างตอบ
ปฏิบัติสม่ าเสมอ ร้อยละ 33.1 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 43.8 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 14 
ตอบปฏิบัตินานๆ ครั้ง ร้อยละ 7.3 และตอบไม่ปฏิบัติเลย ร้อยละ 1.8 และข้อ 15 การพูดคุย
ปรึกษากับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มตัวอย่างตอบปฏิบัติ
สม่ าเสมอ ร้อยละ 35.6 ตอบปฏิบัติบ่อยครั้ง ร้อยละ 40.7 ตอบปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 11.9 ตอบ
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 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 และการตรวจสุขภาพประจ าปี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถิติที่น ามาวิเคราะห์ คือ สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ด้วยค่าไคสแควร ์(²-test)  
 
ตารางที่ 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 
  ต่ ากว่า 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)   
   รับจ้างทั่วไป 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)   
   ข้าราชการบ านาญ    - 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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ตารางที่ 4.19  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (ต่อ) 
(n=329) 

ปัจจัยทางชีวสังคม 
ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

รวม ² p-value 
ต่ า ปานกลาง สูง 

4. รายได้ต่อเดือน     14.153* .028 
   ต่ ากว่า 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)   
   ปริญญาตร ี 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 
   ต่ ากว่าเกณฑ์  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. การตรวจสุขภาพประจ าปี     31.525** .000 
   ตรวจประจ าทุกป ี 8(13.6) 14(23.7) 37(62.7) 59(17.93)   
   ตรวจเป็นบางครั้ง 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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 จากตารางที่ 4.19  พบว่า ปัจจัยทางชีวสังคม  ได้แก่ เพศ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพ ของกลุ่มตัวอย่าง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา และการตรวจสุขภาพประจ าปี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 00 ส่วน ดัชนีมวลกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง   
 
  4.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  
   
  วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เจตคติต่อ
การดูแลสุขภาพ และการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ กับ พฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สถิติที่น ามาวิเคราะห์  คือ สถิติ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient)    
 
ตารางที ่4.20  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

           (n=329) 

ปัจจัยน า 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

p-value 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) 

1.  ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ .270** .000 
2.  เจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ .321** .000 
3.  การรับรู้ประโยชน์ของการดูสุขภาพ .371** .000 

**p < .01 

 

 จากตารางที่ 4.20  พบว่าปัจจัยน า ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ด้านเจตคติ
ต่อการดูแลสุขภาพ และด้านการรับรู้ประโยชน์ของการ ดูแล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000   
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  4.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  
   
  วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ทรัพยาการในการส่งเสริมสุขภาพ และ
การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กับ พฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สถิติที่น ามาวิเคราะห์  คือ สถิติ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient)    
 
ตารางที ่4.21  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

           (n=329) 

ปัจจัยเอื้อ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

p-value 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) 

1.  ทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพ .100 .071 
2.  การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริม 
     สุขภาพ 

.401** .000 

**p < .01 

 

 จากตารางที่ 4.21  พบว่าปัจจัย เอื้อ ด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนด้านการสนับสนุน หรือการมี
กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 
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 4.9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  
   
  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพจากสื่อต่างๆ และการได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
จากบุคคลต่างๆ กับ พฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา สถิติที่น ามาวิเคราะห์  คือ สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)    
 
ตารางที ่4.22  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

           (n=329) 

ปัจจัยเสริม 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

p-value 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r ) 

1.  การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแล 
     สุขภาพจากสื่อต่างๆ 

.250** .000 

2.  การได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ 
     ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจาก   
     บุคคลต่าง 

.467** .000 

**p < .01 

 
 จากตารางที่ 4.22  พบว่าปัจจัย เสริม ได้แก่ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพจากสื่อต่างๆ และด้านการได้รับค าแนะน า การสนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพจากบุคคลต่างๆ  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 
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    4.10  การวิเคราะห์ตัวแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Linear 
Regression) ด้วยวิธี Stepwise Method ตัวแปรที่ใช้ในการท านายทั้งหมด  14 ตัว ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ ต่อเดือน  ระดับการศึกษา ดัชนีมวลกาย การตรวจ สุขภาพประจ าปี ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ  การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ ทรัพยากรใน
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน การได้รับ
ข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อต่างๆ และการได้รับค าแนะน า สนับสนุนให้ปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ  
  

ความหมายตามตาราง 
 R  หมายถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงซ้อน  
 R2  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 
 R2 Change หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การท านายที่เปลี่ยนแปลงเมื่อสมการเปลี่ยน  
 F  หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ  
 
ตารางที่ 4.23  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Linear Regression) ในการท านายพฤติกรรม 
            การดูแลสุขภาพ 
  

 ตัวแปรท านาย R R2 
Adjusted 

R2 
R2 

Change 
F-change 

1 การได้รับค าแนะน า สนับสนุนให้
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจาก
บุคคลต่างๆ 

.467 .218 .216 .725 91.346** 

2 อายุ .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 
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จากตารางที่  4.23  พบว่า มีตัวแปร 4 ตัวแปร  ได้แก่  การได้รับค าแนะน า สนับสนุนให้
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ  อายุ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ  และการ
สนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สามารถท านายพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ร้อยละ 34.2 (R2  = .334) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 00 โดยตัวแปร
ท้ัง 4 ตัวแปรสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้ดังนี้ 

 

ตัวแปรท านายที่  1 คือ การได้รับค าแนะน า สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
จากบุคคลต่างๆ  เป็นตัวท านายท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพมากท่ีสุดสามารถท านาย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้ร้อยละ 2 1.8 (R2 =.216) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ร้อยละ 
21.8 (R2 Change = .725) 

 

 ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกในล าดับที่ 2 คือ อายุ ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเพิ่มขึ้นอีก  ร้อย
ละ 5.8 (R2 Change = .699) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้ร้อยละ 27.6 
 

 ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกในล าดับที่ 3 คือ เจตคติ ต่อการดูแลสุขภาพ ได้ค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4.8 (R2 Change= .677) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการ ดูแล
สุขภาพ ได้ร้อยละ 32.4 
 

ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกในล าดับที่ 4 คือ การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.8 (R2 Change= .668) สามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้ร้อยละ 34.2 
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ตารางที่ 4.24  รูปแบบสมการท านายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
                                                                           (n= 329) 

ตัวแปรท านาย b Beta t p-value 
การได้รับค าแนะน า สนับสนุนให้ปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคล
ต่างๆ 

1.012 .467 9.557** .000 

อายุ .127 .243 5.101** .000 
เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ   .218 .223 4.781** .000 
การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

.156 .159 3.027* .003 

ค่าคงที่ 11.117 - 1.248 .066 
*p < .05   **p < .01  
 
 จากตารางที่ 4.24   ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการท านายพฤติกรรมการ ดูแล
สุขภาพ พบว่า การได้รับค าแนะน า สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ 
อายุ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน มี
ความสัมพันธ์แบบพหุกับพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย
พหุคูณ  พบว่า การได้รับค าแนะน า สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ 
สามารถท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้สูงสุด และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เป็น .512 ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เป็น .467 
รองลงมาคือ  อายุ สามารถท านายพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยในรูปคะแนนดิบ ( b) เป็น  .1 27 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) เป็น .243 เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ  สามารถท านายพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เป็น .218 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เป็น .223 และการสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน สามารถท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . .003 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยในรูปคะแนนดิบ ( b) เป็น  .156 ในรูปคะแนนมาตรฐาน ( Beta) เป็น 
.159 
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 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยคงที่  เท่ากับ 11.117 ที่ระดับนัยส าคัญมากกว่า .05  
แสดงว่า ค่าคงที่เท่ากับศูนย์  หรือเส้นตรงของสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพกับตัวแปรตามในสมการผ่านจุดศูนย์หรือจุดก าเนิด  ดังนั้นสมการความถดถอยพหุที่
เหมาะสม  คือ   

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ   =  1.012 (การได้รับค าแนะน า สนับสนุนให้ปฏิบัติ    
             พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่างๆ )  
  + .127 (อายุ) + .218 (เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ)  
  + .156 (การสนับสนุน หรือกิจกรรมในการส่งเสริม 
   สุขภาพในชุมชน )     

    จากตัวแปรปัจจัยเสริม คือ การได้รับค าแนะน า สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพจากบุคคลต่างๆ ปัจจัยทางชีวสังคม คือ อายุ ปัจจัยน า คือ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ  และ
ปัจจัยเอื้อ คือ มีการสนับสนุน หรือมีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 34.2 
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