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1. แนวคิดที่เกี่ยวของกับวัยผูใหญตอนตน
1.1 คําจํากัดความของวัยผูใหญตอนตน
คูดซมา และควินน(Kudzma & Quinn 1991,อางถึงใน ชลลดา ไชยกุลวัฒนา 2542:
14 ) ใหคําจํากัดความของวัยผูใหญตอนตน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ ตั้งแต 18 – 35 ปเปนชวงสิ้นสุด
ของวัยรุนและเตรียมเขาสูวัยกลางคนตอไป
สุภัททา ปณฑะแพทย (2541:58) ใหคําจํากัดความของคําวา “ ผูใหญ ” วาตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา “ adult ” มาจากภาษาลาตินวา “ adultus ” หมายถึง ไดเติบโตถึงขนาดเต็มที่และมี
กําลังเต็มที่หรือมีวุฒิภาวะเต็มที่ โดยเริ่มตั้งแตอายุ 20 – 40 ป วัยนี้บุคคลจะมีพฤติกรรมที่แนนอน
ความเปลี่ยนแปลงจะมีนอยตั้งแตอายุ 30 ป ขึ้นไป หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ซึ่งวางรากฐานมั่นคงในระยะนี้ขึ้นใหม เมื่อเขาสูวัยกลางคนหรือวัยชรา จะเปนเรื่องที่ไมงายนัก
และมีผลกระทบตอความรูสึกทางอารมณไมนอย
สุชา จันทรเอม (2541:53 – 54) กลาววา วัยผูใหญแบงออกเปน 2 ชวงคือ วัย
ผูใหญตอนตน นับเปนชวงอายุ 21 – 40 ป และวัยกลางคน เริ่มตั้งแต 40 – 60 ป จะเห็นไดวา
ชวงเวลาที่เรียกวา “ วัยผูใหญ ” นั้นยาวนานและมีความสําคัญตอชีวิตอยางมากระยะ นี้มีการเลือก
ประกอบอาชีพที่มั่นคง ประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน มีชีวิตคู นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย ตลอดจนการเสื่อมในดานความสามารถตาง ๆ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะที่
ยางเขาสูวัยกลางคน
ปฬาณี ฐิ ติ วัฒ นา (2540:18) กลา วว า ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง จะเริ่มเขา สู
ภาวะการเปนผูใหญหรือบรรลุวุฒิภาวะเมื่ออายุ 25 ปขึ้นไป และใหคําจํากัดความของวัยรุนหรือ
เยาวชน หมายถึง ภาวะของบุคคลอายุประมาณ 16 – 25 ป เหตุที่วัยรุนมีชวงอายุยาวนานนี้
เนื่องจากแบงตามสภาพปรากฏการณของสังคมในปจจุบัน ที่วัฒนธรรมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ทําใหวีถีชีวิตเปลี่ ยนไป ทั้งรูปแบบการศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนา และจากความเจริญแตละวัย
เปลี่ยนแปลงไป
จากคําจํากัดความดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา บุคคลที่มีอายุตั้งแตชวงวัย 18 ถึง
อายุ 40 ปเปนวัยที่เริ่มเขาสูวัยผูใหญและอายุ 40 ปเปนวัยที่เตรียมเขาสูวัยกลางคน แตในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดใหวัยผูใหญตอนตน หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหวาง 25 ปเต็มขึ้นไป
จนถึงอายุ 35 ป 6 เดือน
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1.2 ลักษณะทั่วไปของวัยผูใหญตอนตน
นวลศิริ เปาวโรหิต และคณะ (2540:244-245) ไดสรุปลักษณะทั่วไปของวัยผูใหญ
ตอนตน ดังนี้
1. เปนวัยของการบรรลุวุฒิภาวะ วัยนี้จะเริ่มมีพฤติกรรมที่แนนอน โดยรวมแลว
พฤติกรรมสวนใหญที่เกิดขึ้นในวัยนี้จะกลายเปนนิสัยติดตัวในระยะยาว มีการเริ่มตนวางรากฐาน
ของชีวิตทั้งในดานอาชีพการงาน และบทบททางสังคม ความพยายามเพื่อความสําเร็จในชีวิตจะมีสงู
ในวัยนี้ ซึ่งเปนลักษณะอยางหนึ่งที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะ
2. เป น วั ย แห ง ป ญ หา วั ย ผู ใ หญ ต อนต น นี้ จ ะพบกั บ ป ญ หาแบบใหม แ ละถู ก
คาดหวังวาเปนผูมีความพรอมที่จะเริ่มชีวิต เผชิญปญหาตางๆ และสามารถที่จะแกปญหาไดซึ่งการ
แกปญหาในวัยนี้เกิดขึ้นดวยตนเอง มักไมอาศัยพึ่งพาคนอื่นเหมือนเมื่ออยูในวัยรุน การที่จะประสบ
ความสําเร็จในการแกปญหาหรือการปรับตัวในสิ่งแวดลอมใหม ขึ้นอยูกับความเขาใจ การเรียนรู
และประสบการณ ซึ่งตองอาศัยเวลาที่จะปรับตัวพอสมควร
3. เปนวัยแหงการสํารวจ เนื่องจากเปนวัยที่รางกายพัฒนาการสูงสุดในทุกดาน
เมื่อเริ่มตนในชวงวัยนี้แบบแผนชีวิตจะยังไมเขารูปเขารอยตองอาศัยการเรียนรูและปรับตัวไปเรื่อยๆ
จนเมื่อสิ้นสุดวัยนี้ การปรับตัวจะดีขึ้น บุคคลจะรูจักตนเองดีขึ้น และมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่
แนนอนของตนเอง
4. เปนวัยแหงการมีความตึงเครียดทางอารมณ เพราะชวงชีวิตนี้ ตองพบกับการ
แกปญหาตาง ๆ มากมาย ทั้งในชีวิตสวนตัว หนาที่การงาน หรือความพยายามที่จะทําสิ่งที่คาดหวัง
ไวใหสําเร็จ
5. เปนชวงเวลาสืบเชื้อสายวงศตระกูล เปนวัยเริ่มชีวิตแตงงานและมีบทบาทเปน
พอแม ซึ่งถือเปนบรรทัดฐานการดํารงชีวิตในฐานะ “ ผูใหญ ” ในสังคม
1.3 พัฒนาการในวัยผูใหญตอนตน
ดานรางกาย
วั ย ผู ใ หญต อนต น เป น ชว งชี วิต ที่มี สุข ภาพดีที่ สุด เนื่อ งมาจากการเจริญ เติ บ โต
ทางดานรางกายจะสมบูรณและพัฒนาถึงขีดสูงสุดรวมถึงประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของอวัยวะ
ตางๆ ในรางกาย ทําใหความสามารถในดานการตานทานโรคมีสูง โอกาสเจ็บปวยมีนอย หรือ
ถึงแมเกิดเจ็บปวยก็สามารถฟนตัวไดเร็ว ในชวงอายุ 25 – 30 ป เปนชวงที่อวัยวะตาง ๆ มีศักยภาพ
และความแข็งแรงมากที่สุด โดยเฉพาะในสวนของกลามเนื้อ หลังจากนั้น จะคอย ๆ ลดลง เรื่อย ๆ
ประมาณ 10 % ในชวงอายุ 30 – 60 ป ความคลองตัวหรือการตอบสนองตอสิ่งเราจะสูงสุดในวัยนี้
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และจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเขาสูวัยกลางคน อีเดลแมน(Edelman 1994:8) กลาววา จากการที่วัยผูใหญ
ตอนตนเปนวัยที่รางกายมีความสมบูรณมากที่สุด ทําใหวัยนี้ไมใหความสนใจสุขภาพตนเองมากนัก
ดานอารมณ
การเปลี่ยนดานอารมณในวัยนี้ คอนขางจะมีการควบคุมอารมณและความมั่นคงใน
จิตใจดีกวาวัยรุน แตในขณะเดียวกันก็ประสบกับความตึงเครียดทางอารมณในดานตางๆ เพราะเปน
วัยที่ตองเผชิญกับสถานการณสําคัญในชีวิต ที่ตองตัดสินใจ เชน การเลือกอาชีพ การเลือกคูครอง
การมีบุตร หนาที่ความรับผิดชอบตาง ๆ ฯลฯ สงผลตอการเกิดปญหาสุขภาพจิตที่มักพบมากในวัยนี้
ดานสังคมและการงาน
เปนวัยที่เริ่มตนการสรางฐานะ หรือหลักฐานในชีวิตที่มั่นคง โดยเฉพาะอาชีพ
การงาน การยอมรับจากสังคม ทําใหตองปรับตัวในหลายๆ เรื่อง ทั้งภารกิจที่ตองรับผิดชอบทั้งตอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
ดานปญญาและความคิด
ความสามารถทางป ญ ญาและความคิ ด มีพั ฒ นาการสู งสุ ด คนในวั ย นี้มี โ อกาส
เรียนรูสิ่งตางๆ จากประสบการณไดมากและเรียนรูที่จะตักตวงประโยชนจากการเรียนรูนั้น มีการ
พัฒนาทักษะในสวนของอาชีพ สังคม ความคิดและวิจารณญาณ
จากที่ไดกลาวแลวขางตนพอสรุปไดวาวัยผูใหญตอนตนเปนวัยที่มีการเจริญเติบโต
ดานรางกายที่สมบูรณ แข็งแรงและพัฒนาถึงขีดสูงสุด แตไมใหความสนใจกับสุขภาพของตนเอง
มากนัก ถึงแมวาเปนวัยแหงการบรรลุวุฒิภาวะ แตเปนวัยแหงการมีปญหาตาง ๆ เพราะเปนชวงวัย
ที่ตองมีการปรับตัวใหเขากับบทบาทใหมของชีวิตในขณะเดียวกันก็ตองเผชิญกับภาวะตึงเครียดทาง
อารมณในดานตาง ๆ เชน อาชีพการงาน ความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ฯลฯ
สงผลตอสุขภาพจิตที่มักพบมากในวัยนี้
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการวิจัย
2.1 พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
พฤติกรรม เปนการแสดงที่บุคคลลงมือกระทํา ซึ่งอาจเปนการกระทําที่บุคคลนั้น
แสดงออกมา รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและกิจกรรมนั้นอาจสังเกตไดดวยประสาท
สัมผัสหรือไมสามารถสังเกตได
การสรางสุขภาพ เปนคําๆ ใหมที่รัฐบาลกําหนดขึ้นเพื่อใหประชาชนและทุกภาค
สวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการสรางสุขภาพ ดังนั้นในความหมายของนักการสาธารณสุข
“การสรางสุขภาพ” จึงหมายถึง การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
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2541:22) ดังนั้น เพื่อความเขาใจที่เปนไปในแนวทางเดียวกันเมื่อกลาวถึงการสรางสุขภาพก็หมาย
รวมไปถึงการสงเสริมสุขภาพนั่นเอง ซึ่งมิไดเพียงแตการมีสุขภาพกายดีไมเจ็บปวยหรือปราศจาก
โรคทางกายเทานั้นแตครอบคลุมถึงการมีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมดวย
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเปนกิจกรรมทางบวกที่บุคคลกระทํา หรือคงไว
หรือเพิ่มระดับความผาสุก การบรรลุเปาหมายในชีวิตของบุคคล ชุมชนและสังคม ซึ่งเนนที่การ
กระทําเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น และตองกระทําอยางตอเนื่องจนกลายเปนสวนหนึ่งของการดําเนิน
ชีวิตของตนเองโดยเมื่อบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมการสรางสุขภาพจนกลายเปนวิถีชีวิตแลว จะสงผล
ใหบุคคลนั้นมีสุขภาพดีตลอดชีวิต
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (2547:48- 67) ได
รายงานการสํารวจสภาวะพฤติกรรมสุขภาพระดับประเทศตามนโยบาย 6 อ.ของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ พ.ศ.2547 พบวา พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชนแกรางกาย ไดแก ผักสด
ผลไมสด มีประมาณรอยละ 1 รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเชน หมูสามชั้น ขาหมูติดมัน อาหาร
ประเภททอด หรือใสกะทิ คอนขางสูงคือรอยละ 84 ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน น้ําอัดลม
รอยละ 77 เลือกซื้อผักปลอดสารพิษที่มีรูพรุนหรือมีรอยกัดแทะของแมลง รอยละ 20 และเมื่อ
เลือกซื้ออาหารทะเลสดหรือปลาสด สวนใหญใชการดูที่ความสดและสะอาดของปลา และสัมผัส
วาปลามีความแข็ง เนื้อแนน เมื่อกดแลวไมบุม พฤติกรรมการออกกําลังกายที่นิยมมากที่สุดในกลุม
หญิง คือ การเตนแอโรบิค รองลงมาคือ การเดิน และวิ่ง ตามลําดับ มีการออกกําลังกาย/เลนกีฬา
เฉลี่ย 3 วัน/ สัปดาห รอยละ 45 และรอยละ 94 เปนการออกกําลังกายในลักษณะการใชแรงใน
การทํางานบาน งานอาชีพ งานอดิเรก วิธีการจัดการกับความเครียดที่บุคคลใชมากที่สุดคือ
การดูโทรทัศน/ฟงเพลง หรืออานหนังสือรอยละ 58.6 รองลงมาคือ ใชวิธีปรึกษากับสมาชิกใน
ครอบครัว รอยละ 37 พูดคุยกับเพื่อน รอยละ 34 การพักผอนนอนหลับ รอยละ 32.8 สวดมนต
รอยละ 18.4 นั่งสมาธิ รอยละ 13.9 ตามลําดับ การตรวจสุขภาพในรอบ 1 ป ที่ผานมา ไดรับ
การตรวจความดันโลหิตรอยละ 80 ตรวจเลือดเพื่อหาน้ําตาลและไขมันในเลือด รอยละ 44 และ 29
ตามลําดับ ไดรับการตรวจเตานมเพื่อหาความผิดปกติรอยละ62 และตรวจมะเร็งปากมดลูกเพื่อหา
ความผิดปกติรอยละ 60 มีการจัดบานเรือนโดยเปดหนาตาง/ประตู เพื่อระบายอากาศ และใหมี
แสงแดดสองเขามาบริเวณที่อยูอาศัยเปนประจําทุกวัน มากกวารอยละ 80 มีการทําความสะอาด
บานเรือนทุกวันรอยละ 70 มีการกําจัดขยะมูลฝอย น้ําเสียออกจากบานเรือน มากกวารอยละ 70
และรอยละ 64 ใชสารเคมีในการควบคุม / กําจัดแมลงที่เปนพาหะนําโรค เชน แมลงวัน ยุง
นอกจากนี้ยังพบวา ประมาณรอยละ 7 สูบบุหรี่ โดยในเพศหญิงสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 3 มวนและ
ประมาณ 3ใน 4 มีความตองการที่จะเลิก และตองการความชวยเหลือจากครอบครัว/เพื่อน ในการ
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ที่จะเลิกสูบบุหรี่มากที่สุด รองลงมาเปนเจาหนาที่สาธารณสุขมีรอยละ 23 ที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลโดยกลุมผูใหญที่มีอายุ 2 5- 54 ป มีสัดสวนการดื่มมากที่สุด และผูหญิงมีแนวโนม
การดื่มสูงขึ้น
การสรางเสริมสุขภาพกับแนวคิดทางจิตวิทยาชุมชน
กานดา พูพุฒ (2545:2-3) กลาววา จิตวิทยาชุมชนเปนสาขาวิชาที่เนนการคนหา
ปญหาและพยายามหาแนวทางเพื่อชวยเหลือ โดยมีหลักการที่สําคัญคือ การปองกัน (Prevention)
แนวความคิดดานการปองกันเปนความพยายามที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอปญหา จึงใชไดกับ
การจัดการกับปญหาทั้งทางกายและทางจิต การปองกันแบงไดเปน 3 ระดับ
1. การปองกันเบื้องตน (Primary Prevention) หมายถึง การปองกันลวงหนา
กอนปญหาจะเกิด เพื่อปองกันไมใหเกิดผูปวยรายใหม โดยเฉพาะกลุมที่มีโอกาสเสี่ยง สภาวะเสี่ยง
ซึ่งขั้นนี้เปนการกําจัดตนตอสาเหตุของปญหา
2. การปองกันระดับที่สอง (Secondary Prevention) หมายถึง การปองกันที่
เนนไมใหปญหาที่เกิดขึ้นมาแลวลุกลามเปนการลดอัตราการเกิดโรคของรายใหม ลดความรุนแรง
ของปญหา ที่เกิดขึ้น
3. การปองกันระดับที่สาม (Tertiary Prevention) หมายถึง การปองกันที่มุง
เนนไมใหเกิดความรุนแรงปญหาในชุมชน มุงบําบัดรักษาไมใหปญหาลุกลาม และฟนฟูสภาพให
กลับคืน
นอกจากแนวทางการปองกันแลว สาขาจิตวิทยาชุมชนยังมีแนวทางการพัฒนา
สมรรถภาพดานตางๆ (Competence Development) ซึ่งจะเกี่ยวของกับความสามารถในการ
ควบคุมและเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล กลุม และชุมชน ดังนั้น การเสริมสรางศักยภาพจึง
คํานึงถึงบุคคล และสิ่งแวดลอมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู
สรุปไดวา จิตวิทยาชุมชนไดใหความสนใจชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมตั้งแต
การดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เนนการสรางศักยภาพในตัวบุคคล สังคม ทั้งดาน
รางกายและจิตใจ ทําความเขาใจใหกับคนในสภาพแวดลอมที่ดํารงอยู และพยายามใชความเขาใจ
นั้นพัฒนาบุคคลและสังคมใหมีสมรรถนะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การสรางเสริมสุขภาพกับแนวคิดทางสาธารณสุข
นักการสาธารณสุขไดใหความหมายของการสรางเสริมสุขภาพวา เปนการสงเสริม
สุขภาพและการปองกันโรค (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2541:22) เมื่อกลาวถึงการสรางเสริมสุขภาพ
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สุขภาพดีจึงมิไดมีความหมายเพียงการไมเจ็บปวย หรือปราศจากโรคภัยไขเจ็บเทานั้น แตครอบคลุม
ถึงการมีสุขภาวะที่สมบูรณของรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมดวย การสรางสุขภาพจึงเปนสิ่งที่
ทุกคนควรปฏิบัติโดยเริ่มไดทั้งที่บาน ที่ทํางาน หรือในที่ชุมชน โดยไมจําเปนตองเสียเงินเกินความ
จําเปน และยังสามารถเพิ่มความสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตไดมากกวา
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2543:42) กลาววา
การสรางเสริมสุขภาพเปนการใชยุทธศาสตรเชิงรุกคือเปนการกระทําทุกวิถีทางเพื่อไมใหประชาชน
เจ็บปวยลมตายโดยไมจําเปน ใหมีความสามารถและมีโอกาสที่จะดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว
และชุมชนได
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(2545:1) ใหความหมายของการสรางเสริม
สุขภาพ คือการที่บุคคลแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมอันสงผลใหบุคคลมีความสมบูรณ แข็งแรง
ทั้งทางรางกาย จิตใจ ไมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันไดและไดกําหนดไววาการสรางสุขภาพ
แบงเปน 2 ดานคือ ดานการสงเสริมสุขภาพ และดานการปองกันโรค
จากแนวคิดของจิตวิทยาชุมชนและแนวคิดของนักการสาธารณสุขจะเห็นไดวา
จุดมุงหมายและเปาหมายของการดําเนินการที่คลายกันคือ การทําใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
แนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกัน คือการปองกันทั้ง 3 ระดับโดยมุงเนนการปองกันระดับที่ 1
และระดับที่ 2 สําหรับการสรางสุขภาพตามแนวคิดของนักสาธารณสุข เมื่อวิเคราะหการสราง
ศักยภาพของนักจิตวิทยาชุมชนพบวา มีการดําเนินการที่ใกลเคียงกับนักสาธารณสุขคือ เปนการ
สงเสริมใหบุคคลมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเอง
และสงเสริมใหกลุมบุคคลอื่นทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชนใหชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันดวย
แนวคิดและนโยบายการสงเสริมสุขภาพเนื่องใน“ปแหงการสรางสุขภาพ” ทั่วไทย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545:4) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพในปแหงการสรางเสริมสุขภาพไว โดยจะประสานและสงเสริมใหเกิดเครือขายประชาคม
ดานสุขภาพตาง ๆ อาทิ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ชมรมออกกําลังกาย ชมรมผูสูงอายุ ชมรม
คุมครองผูบริโภค ฯลฯ โดยอาศัยทรัพยากรของกระทรวงสาธารณสุข ศูนยสุขภาพชุมชน ที่จะ
จัดตั้งขึ้น ตลอดจนกําลังของอาสาสมัครสาธารณสุข ผลักดันใหเกิดการ “รวมพลังสรางสุขภาพ” ใน
ดานตาง ๆ ใหเกิดการผสมผสานภารกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพกาย – จิตของ “ คน ” แตละ
เพศ แตละวั ย อยางเหมาะสมภายใตการประสานการดําเนินงานของพื้นที่ สรางสิ่งแวดลอมให
เหมาะสมในการสรางเสริมสุขภาพ การลดโรคที่สามารถปองกันได และการลด ละ เลิกอบายมุข
รวมเปน “ 6 อ ” ไดแก
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1. อาหาร เสริมสรางใหประชาชนรูจักการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และ
มีคุณคาทางโภชนาการ รวมทั้งกวดขันควบคุมอาหารที่ไมปลอดภัยตอสุขภาพ ที่จําหนายในตลาด
ภายใต โครงการ Food Safety, Clean Food Good Taste, Safe Food Good Health เปนตน
2. ออกกําลังกาย เสริมสรางใหประชาชนมีพฤติกรรมในการออกกําลังเพื่อ
สุขภาพ
3. อารมณ เสริมสรางใหประชาชนรูจักวิธีควบคุมอารมณ ใหเปนไปในทิศทาง
ที่เสริมสรางสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหดีขึ้น ลดการเสพสิ่งเสพติดที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน
บุหรี่ สุรา ตลอดจนรูจักการควบคุมอารมณและพฤติกรรมทางเพศในทิศทางที่เหมาะสม
4. อโรคยา อุบัติการณการเกิดโรคที่สําคัญ 6 อันดับแรกของประเทศไทย คือ
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคไขเลือดออก โรคเอดส ทั้งหมดเมื่อ
วิเคราะหใหดีจะพบวาสาเหตุที่สําคัญ คือ เกิดจากการมี “พฤติกรรม” ที่ไมถูกตอง อาจจะเกิดจาก
ความไมรู รูแตไมเขาใจ รูทั้งรูอดไมไดตาง ๆ เพราะฉะนั้นการสราง ปลูกฝงพฤติกรรมในเรื่อง
การบริโภคอาหาร ออกกําลังกาย อารมณ อนามัยสิ่งแวดลอม อยางเหมาะสม ถูกตอง ถูกวิธี
พอเหมาะ จนเกิดเปน “ นิสัย ” ถาวรเลย เชื่อวาจะไมปวยหรือตายกอนวัยอันควร
5. อนามัยชุมชน การสราง และปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเอื้อหรือเหมาะสมตอ
การสรางเสริม สุขภาพ ตลอดจนเสริมสรางใหประชาชนมีจิตสํานึก ที่จะชวยกันดูแลสุภาพแวดลอม
ในบาน การชวยกันทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย
6. อบายมุข เปนบอเกิดของการทําลายสุขภาพ ไดแก สารเสพติด สุรา หรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล บุหรี่ น้ําชา กาแฟ เปนปญหาหนึ่งที่มีที่สงผลกระทบตอรางกายและจิต
ในทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ทําใหสมรรถภาพการทํางานลดลง ขาดสติ ทําใหเกิด
อุบัติเหตุไดงาย สูญเสียทรัพยสิน เงินทอง ตลอดจนชีวิต เสี่ยงตอการเกิดโรคตับแข็ง แผลใน
กระเพาะอาหารและลําไส มะเร็งหลอดอาหารและโรคขาดสารอาหาร จึงควรงดหรือลด ละ เลิก
อบายมุข จะทําใหมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ
ดังนั้น การสรางเสริมสุขภาพภายใตนโยบายเมืองไทยแข็งแรง ของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี หรือสรางนําซอม นั้น ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
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2.1.1 ดานอาหาร
ชีวิตคนเราดํารงอยูดวยอาหาร ถากินอาหารดีมีประโยชน สะอาด
ปลอดภัย และกินใหเพียงพอจะทําใหมีภาวะทางโภชนาการดี รางกายสมบูรณแข็งแรงอาหารที่มี
คุณ คาทางโภชนาการ ไดแ ก อาหารเมื่อเขาสูรางกายแลวสามารถนํ าไปใชประโยชน ในการ
เจริญเติบโตการซอมแซมสวนที่สึกหรอและดํารงสุขภาพใหปกติ
อาหาร หมายถึงสิ่งที่เราบริโภคเขาไปในรางกาย ไมวาจะเปนการดื่ม
การกิน หรือการฉีด แลวเกิดประโยชนตอรางกายโดยใหสารอาหารอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง
แนวทางในการปฏิบัติสําหรับการรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของ
คนไทย 9 ขอที่เรียกวาโภชนบัญญัติ 9 ประการรางกายเราตองการสารอาหารที่มีอยูในอาหารตาง
ๆ เพื่อใหมีสุขภาพดี แตเราจะตองรูวาจะกินอยางไร กินอาหารอะไรบาง มากนอยเพียงใด จึงจะได
สารอาหารครบและเพียงพอกับความตองการของรางกาย “ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
ของคนไทย 9 ขอ ” หรือโภชนบัญญัติ 9 ประการ
1. กินอาหารครบ5 หมู แตละหมูใหหลายหลายและหมั่นดูแลน้ําหนักตัว
2. กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
3. กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา
4. กินปลา เนื้อสัตวที่ไมติดมัน
5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
6. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด
8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน
9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ดั ง นั้ น หลั ก ปฏิ บั ติ ท างโภชนาการเพื่ อ การมี สุ ข ภาพดี สํ า หรั บ คนไทย
ประกอบดวย
1. กินอาหารครบ 5 หมูแตละหมูใหหลายหลายและหมั่นดูแลน้ําหนักตัว
เนื่องจากรางกายเราตองการสารอาหารตาง ๆ ที่มีอยูในอาหาร ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
แรธาตุ วิตามิน รวมทั้งน้ําและใยอาหาร แตไมมีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่ใหสารอาหารตาง ๆ
ครบในปริมาณที่รางกายตองการ จึงจําเปนตองกินอาหารใหครบ 5 หมู และกินแตละหมูให
หลากหลายจึงจะไดสารอาหารตาง ๆ ครบถวน และเพียงพอ
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น้ําหนัก เปนเครื่องบงชี้ที่บอกถึงสุขภาพของเราจึงควรหมั่นดูแลโดยใช
ดัชนีมวลกาย ซึ่งคํานวณโดยใชสูตร ดัชนีมวลกาย = น้ําหนัก (กิโลกรัม)
คาปกติจะอยูที่
2
18.5 - 24.9 กิโลกรัม / ตารางเมตร
สวนสูง (เมตร)
2. กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ ขาว
เปนอาหารหลักของคนไทยที่ใหกําลังงาน มีสารอาหารคารโบไฮเดรต โปรตีน วิตามินแรธาตุ
และใยอาหารควรกินขาวที่ขัดสีแตนอยและกินสลับกับอาหารประเภทแปงอื่น ๆ เชน กวยเตี๋ยว
ขนมจีน ขนมปง เผือก และมัน
3. กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา ชวยปองกันไมใหไขมัน
ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดและชวยทําใหเยื่อบุของเซลล และอวัยวะตางๆ แข็งแรงอีกดวย เพื่อ
การมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง จึงควรกินผักทุกมื้อใหหลากหลายและสลับชนิดกันไป สวนผลไม
ควรกินเปนประจําสม่ําเสมอโดยเฉพาะหลังการกินอาหารแตละมื้อ และกินเปนอาหารวาง
4. กินปลา เนื้อสัตวที่ไมติดมัน เปนประจํา ปลาเปนแหลงอาหาร
โปรตีนที่ดี ยอยงาย มีไขมันต่ํา หากกินปลาแทนเนื้อสัตวเปนประจําจะชวยลดปริมาณไขมันใน
เส น เลื อ ด ในเนื้ อ ปลามี ฟ อสฟอรั ส สู ง และถ า กิ น ปลาเล็ ก ปลาน อ ย รวมทั้ ง ปลากระป อ งจะได
แคลเซียมซึ่งทําใหกระดูกและฟนแข็งแรง นอกจากนี้ในปลาทะเลทุกชนิดมีสารไอโอดีนปองกัน
ไมใหเกิดโรคขาดสารไอโอดีน
5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย นมมีโปรตีน วิตามินบี และแคลเซียม
ซึ่ ง สํ า คั ญ ต อ การเจริ ญ เติ บ โตและเสริ ม สร า งความแข็ ง แรงให ก ระดู ก และฟ น จึ ง เป น อาหารที่
เหมาะสมกับบุคคลทุกวัย ในคนอวนควรดื่มนมพรองมันเนย
6. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร ไขมันใหพลังงานและความอบอุนแก
รางกายทั้งชวยดูดซึมวิตามิน เอ ดี อี เค แตไมควรกินมากเกินไปจะทําใหอวนและเกิดโรค การ
ไดรับไขมันอิ่มตัวจากสัตวและอาหารที่มีโคเลสเตอรอลมากเกินไป จะทําใหโคเลสเตอรอลในเลือด
สูง และเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ ควรกินอาหารประเภทตม นึ่ง ยาง อบ จะชวยลดปริมาณ
ไขมันในอาหารได ปจจุบันคนไทยกินไขมันมากกวาในอดีต และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
การกินอาหารที่มีไขมันมากเกินไปทําใหน้ําหนักตัวเพิ่ม ทําใหอวน และเกิดโรคอื่นตามมาซึ่งเปน
อันตรายตอสุขภาพทั้งสิ้น
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด การกินอาหารรสจัด
มากจนเปนนิสัยใหโทษแกรางกาย รสหวานจัดจะใหพลังงานเพิ่มทําใหอวน รสเค็มจัดเสี่ยงตอภาวะ
ความดันโลหิตสูง
8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอนตาง ๆ อาหารที่สะอาด
ปรุงสุกใหม ๆ มีการปกปดปองกันเชื้อโรค แมลงวันและบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีอุปกรณหยิบ

22
จับที่ถูกตอง ยอมทําใหปลอดภัยจากการเจ็บปวย และรางกายไดรับประโยชนจากอาหารอยางเต็มที่
อาหารพรอมปรุง สวนใหญมีการปนเปอนของเชื้อโรค อาหารเปนพิษ หรือสารพิษ กอใหเกิด
การเจ็บปวยขึ้น การปนเปอนของเชื้อโรคอาหารเปนพิษ จะมีผลดังนี้
8.1 จุลินทรียในอาหารทั่วไป ถามีมากทําใหคุณภาพของอาหารลดลง
เนาเสียและอาจกอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ
8.2 การบริโภคอาหารที่มีแบคทีเรียบางชนิด สวนมากจะพบใน
อาหารจําพวกเนื้อ ไดแก สัตวปก เนื้อปลา อาหารทะเล เนยแข็ง ผลิตภัณฑน ม อาหารแหง
อุจจาระ ปสสาวะของคนและสัตว น้ําเสีย น้ําโสโครก วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องใชในการ
ประกอบอาหาร
8.3 การบริโภคอาหารที่มีแบคทีเรียบางชนิด จะมีอาการทองรวง
อาเจียนรุนแรง ปวดทองรุนแรงและบางรายมีไขดวย ความรุนแรงของโรค ขึ้นอยูกับปริมาณของ
เชื้อโรค
กรมอนามัย , สํานักสงเสริมสุขภาพ(2547:58) ไดกลาวถึงวัตถุเจือปนใน
อาหาร ซึ่งในปจจุบันมีการใชวัตถุเจือปนในอาหารกันอยางแพรหลายหากใชปริมาณมากเกินไป ก็
จะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายหรืออาจจะไดรับพิษสะสมจากสารเคมีบางชนิดได และบางชนิด
กอใหเกิดอันตรายกับรางกายอยางรุนแรง ประเภทของวัตถุเจือปนในอาหารที่พบโดยทั่วไปมีดังนี้
1. สารบอแรกซ หรือน้ําประสานทอง
เป น สารเคมี ห า มใช ใ นอาหารแต มี แ ม ค า นํ า มาใช ผ สมในอาหาร
เพื่อใหอาหารมีความกรอบ คงตัวไดนาน ไมบูดเสียงาย อาหารที่พบวามีการใชสารบอแรกซ คือ
หมูบด ลูกชิ้น ทอดมัน หมูสด เนื้อสด ไสกรอก ผัก/ผลไมดอง ทับทิมกรอบ ลอดชองและผักสด
ลักษณะที่สังเกตได ลูกชิ้นเดงหรือกรอบมาก อันตราย ถาบริโภค
เขาไปจะทําใหรางกายออนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน น้ําหนักลด มีผื่น คันที่ผิวหนัง อาจอาเจียน
เปนเลือด ปวดทอง กรวยไตอักเสบ และเปนพิษตอไต สมอง อาการขึ้นอยูกับปริมาณที่ไดรับ
อาจถึงขั้นเสียชีวิตได
พิษของบอแรกซเกิดได 2 แบบ คือ
1. แบบเฉียบพลัน จะมีอาการคลื่นไส อาเจียน อุจจาระรวง
ออนเพลีย ปวดศีรษะ หงุดหงิด ผิวหนังอักเสบ ผมรวง
2. แบบเรื้อรัง มีอาการออนเพลีย เบื่ออาหาร น้ําหนักลด
ผิวหนังแหง หนาตาบวม เยื่อตาอักเสบ ตับ ไตอักเสบ
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2. สารฟอกขาว
อาหารที่มักพบสารฟอกขาว คือ ถั่ว งอก ขิงฝอย ขิงดอง ผั กและ
ผลไมดอง หนอไมดอง ทุเรียนกวน สับปะรดกวน ผลไมอบแหงและน้ําตาลปบ
ลักษณะที่สังเกตได อาหารมีสีซีดขาวผิดปกติ เชน ถั่วงอกจะขาวมาก
ผิดปกติ ขิงหั่นฝอยสีสดไมเปนสีน้ําตาล อันตราย สารนี้หากสัมผัสจะทําใหผิวหนังอักเสบเปนผื่น
แดงและถ า บริ โ ภคเข า ไปจะทํ า ให เ กิ ด การอั ก เสบในอวั ย วะที่ สั ม ผั ส อาหารเช น ปาก ลํ า คอ
กระเพาะอาหาร เกิ ด อาการปวดหลัง ปวดศี ร ษะ อาเจี ย น แนน หน า อก หายใจไมส ะดวก
ความดันโลหิตลดลงอยางรวดเร็วหากบริโภคเกิน 30 กรัม อาจทําใหเสียชีวิตได อาหารที่พบวามี
การใชสารฟอกขาว คือ หนอไมดอง น้ําตาลมะพราว ทุเรียนกวน น้ําแชผักผลไม ถั่วงอก ขิงฝอย
3. สารเรงเนื้อแดงในเนื้อสุกร
ในทองตลาดผูบริโภคเคยเห็นหมูเนื้อแดงซึ่งมีแตเนื้อลวน ๆ ไมมีมัน
เลย ซึ่งมาจากความตองการของผูบริโภค ที่ตองการเนื้อแดงลวน ๆ ไมมีมันเลย ผูเลี้ยงจึงใหหมูกิน
สารเคมี
การสังเกต เนื้อหมูมีสีแดงผิดปกติ เมื่อบริโภคสารนี้ จะเกิดอาการทาง
ประสาท (กลามเนื้อกระตุกและเปนตะคิว)และมีผลตอระบบหัวใจ ทําใหมีอาการมือสั่น กลามเนื้อ
กระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเตนเร็วผิดปกติ กระวนกระวาย วิงเวียนศีรษะ บางรายมีอาการเปนลม
คลื่นไสอาเจียน เปนอันตรายมากสําหรับผูที่เปนโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงผูปวยเบาหวาน
หญิงมีครรภ อาจเสียชีวิตได นอกจากนี้ยังกอมะเร็งจากสารเคมีสะสมในรางกาย
การเลือก
1. เลือกเนื้อหมูที่มีสีธรรมชาติ ไมมีสีแดงผิดปกติ ถาเปนหมู
สามชั้น ตองมีชั้นมันมากกวาชั้นเนื้อแดง
2. เลือกซื้อจากแหงผลิตที่เชื่อถือได มีการรับรองคุณภาพ
4. สารฟอรมาลิน
สารฟอร ม าลิ น หรื อ น้ํ า ยาดองศพเป น สารเคมี ที่ ห า มใช ใ นอาหาร
มักพบในอาหารทะเลสด เครื่องในวัว และผักสด
ลักษณะที่สังเกตได คือ อาหารจะไมเนาเสียเร็ว ผักมีลักษณะแข็ง
มักพบในอาหารทะเลสด เครื่องในวัว และผักสด อันตราย เกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและ
เยื่อบุทางเดิน หายใจถาบริ โภคเข า ไป จะทํ า ให เ กิดอาการระคายเคืองตอระบบทางเดินอาหาร
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ปวดทองรุนแรง อาเจียน ทองเดิน หมดสติและเสียชีวิต ถาสัมผัสผิวหนังทําใหระคายเคืองอักเสบ
ได
การเลือก
1. เลือกผักที่ไมมีลักษณะแข็ง หรือกรอบผิดปกติ
2. เลือกผักที่มีรูพรุน ผักอนามัยหรือผักกางมุง
3. เลือกอาหารทะเลที่สด เนื้อไมเปอยยุย สีไมผิดปกติ
4. อาหารทะเลตองวางจําหนายในน้ําแข็งตลอดเวลา
5. ลางอาหารใหสะอาดกอนปรุง
5. ยาฆาแมลง
ยาฆาแมลงเปนวัตถุมีพิษที่นํามาใชเพื่อปองกันแลกําจัดศัตรูพืช
ถาบริโภคเขาไปจะทําใหรางกายออนเพลีย ปวดศีรษะ มึนงง หายใจลําบาก คลื่นไส อาเจียน
ชัก หมดสติ อาหารที่มักพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คือ ผักสด ผลไมสด ปลาเค็ม
6. กรดซาลิซิลิค
กรดซาลิซิลิค หรือ สารกันรา เปนสารเคมีที่หามใชในอาหาร
ถาบริโภคเขาไป จะทําใหหูอื้อ อาเจียนรุนแรง มีไข กระวนกระวาย ชัก ไตวายและเสียชีวิตได
อาหารที่มักพบกรดซาลิซิลิคคือ ผักดอง ผลไมดอง ลักษณะที่
สังเกตได น้ําดองผัก/ ผลไม จะดูใสเหมือนใหมอยูเสมอ
สรุปไดวาการบริโภคอาหารที่จะเกิดประโยชนตอรางกาย เพื่อสุขภาพที่
ดีแลวตองกิน อาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู สะอาดปราศจากสารปนเปอน หลีกเลี่ยงอาหารไขมัน
สูง อาหารรสจัดรับประทานปลาแทนเนื้อสัตว ดื่มนม และผลไมเปนประจํา รวมทั้งหลีกเลี่ยง
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลปน ก็จะทําใหชีวิตดํารงอยูไดดวยความสมบูรณแข็งแรง
2.1.2 ดานออกกําลังกาย
ความหมายของการออกกําลังกาย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2540:3-4) ไดใหความหมายของการ
ออกกําลังกาย ไว 4 ประการดังนี้
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1. เปนการออกกําลังกายที่สามารถสนองตอบตอรางกายของคน ใน
รูปแบบของการออกกําลังกายเฉพาะอยางและสามารถดัดแปลงใหรางกายเกิดผลตอการฝกเฉพาะ
อยางนั้นๆ
2. เปนการออกแรงทางกายที่ทําใหรางกายแข็งแรงทั้งระบบโครงสรางทํา
ใหกลามเนื้อสามารถรวมตัวกันตอตานและเอาชนะแรงบังคับไดหากขาดการออกกําลังกายจะทําให
ลดศักยภาพ ในการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังทําใหกิจกรรมทางปญญา อารมณ และความรูสึกดีขึ้น
3. เป น กิ จ กรรมของกล า มเนื้ อ ที่ ทํ า ให ร า งกายมี สุ ข ภาพ รู ป ร า งดี
เพิ่มทักษะ และศักยภาพในการกีฬา ตลอดจนฟนฟูกลามเนื้อหลังการบาดเจ็บหรือพิการไดดวย
4. เปนการออกกําลังกายที่มีการใชไขมันเปนพลังงานใชออกซิเจนในการ
ชวยสันดาป เปนระยะเวลานานเพียงพอที่จะกอใหเกิดความทนทานของปอด หัวใจ และระบบ
ไหลเวียนเลือดจึงจะมีผลตอสุขภาพ
พินิจ กุลละวณิชย (2540:11) ไดใหความหมายของการออกกําลังกาย คือ
การใชกลามเนื้อกลุมใหญอยางตอเนื่องเกิน 2 นาที ซึ่งเปนระบบที่ตองใชออกซิเจน และถาจะให
ผลดี ต อ ปอดและหั ว ใจควรออกกํ าลั งกายอยางนอยเปน เวลา 20 นาที เชน เดิน วิ่ง วา ยน้ํ า
กระโดดเชือก ขี่จักรยาน ควรทําสัปดาหละ 3 ครั้ง เปนอยางนอย
จากแนวความหมายขางตนสรุปไดวา การออกกําลังกายคือ การกระทํา
กิจกรรมที่ใชกลามเนื้อ และรางกายมีการเคลื่อนไหวโดยใชพลังงานออกซิเจนเพื่อความสนุกสนาน
เพื่อสังคม โดยใชกิจกรรมงายๆหรือมีกฏกติกาการแขงขันงาย ๆ เชน เดิน วิ่ง กระโดดเชือก
การบริหารรางกาย การยกน้ําหนัก โดยทํากิจกรรมตอเนื่องเปนเวลานานอยางนอย 20 นาที เปน
ประจําสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน
ความสําคัญของการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายเปนสิ่งจําเปน และมีความสําคัญตอรางกายเปนอยางยิ่ง
จะใหประโยชนแตกตางกันตามลักษณะของกิจกรรม ซึ่งกลาวไดดังตอไปนี้
1. การเจริญเติบโต การออกกําลังกายจัดเปนปจจัยสําคัญดานหนึ่งที่มี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโต เด็กที่ไมไดออกกําลังกายแตมีการกินอาหารที่อุดมสมบูรณอาจมี
สวนสูง และน้ําหนักตัวมากกวาเด็กในวัยเดียวกันโดยเฉลี่ยสวนใหญแลว จะมีไขมันมากเกิน มี
กระดูกเล็ก หัวใจมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัว การออกกําลังกายสม่ําเสมอรางกายจะผลิต
ฮอรโมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตอยางถูกสวน จึงกระตุนใหอวัยวะตางๆเจริญขึ้นพรอมกันไป
ทั้งขนาด รูปราง และหนาที่การงาน และเมื่อประกอบกับผลของการออกกําลังกายที่ทําใหเจริญ
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อาหาร การยอยและการขับถายดี เด็ก ที่มีการออกกําลังกายอยางถูกตองและสม่ําเสมอจึงมีการ
เจริญเติบโตดีกวาเด็กที่ขาดการออกกําลังกาย
2. รู ป ร า งทรวดทรงการออกกํ า ลั ง กายจั ด เป น ได ทั้ ง ยาป อ งกั น และยา
รักษาการเสียทรวดทรง
3. สุขภาพทั่วไป เปนที่ยอมรับกันวา การออกกําลังกายเปนประโยชนตอ
สุขภาพ ขอที่ทําใหเชื่อแนวาผูที่ออกกําลังกายยอมเปนผูมีสุขภาพดีกวาผูขาดการออกกําลังกาย คือ
การที่อวัยวะตางๆมีการเจริญเติบโตดีทั้งขนาด รูปราง และหนาที่การทํางาน โอกาสของการเกิดโรค
ไมติดตอ เชน โรคอวน มีนอยกวา
4. สมรรถภาพทางกาย ถาจัดการออกกําลังกายเปนยาบํารุง การออกกําลัง
กายถือเปนยาบํารุงเพียงอยางเดียวที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายได
5. การปองกันโรค การออกกําลังกายสามารถปองกันโรคไดหลายดาน
โดยเฉพาะโรคที่เกิดจาการเสื่อมสภาพของอวัยวะเนื่องจากมีอายุมากขึ้น
ประโยชนของการเคลื่อนไหวออกกําลังกายเปนประจําตอสุขภาพ
จากรายงานการสาธารณสุขไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
กองสุขศึกษา 2546:75) ไดชี้ใหเห็นวา ปญหาสาธารณสุขไทยอยูในระยะเปลี่ยนผานจากปญหาโรค
ติดเชื้อซึ่งสามารถควบคุมไดดีไปสูโรคเรื้อรัง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพหรือวิถีชีวิตที่ไม
เอื้อตอสุขภาพ ปจจุบันนี้จะเห็นวาโรคหัวใจเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งติดตอกันมาหลายป
ความอวนมีแนวโนมสูงขึ้นในทุกกลุมอายุ เปนสัญญาณที่แสดงวาโรคหรือภาวะที่เกิดจากการขาด
หรือเคลื่อนไหวออกกําลังกายนอย อยูในสังคมไทยจนกลายเปนปญหาที่รุนแรงแลว และยากที่จะ
ลดลง หากมิไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดังกลาวซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนอยางชัดเจนถึงประโยชนของ
การเคลื่อนไหวออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และความสมบูรณแข็งแรงของรางกายที่มีตอสุขภาพ
ความสุขสบาย ซึ่งพอประมวลไดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 2 ประโยชนของการออกกําลังกาย
ประโยชนสําคัญ
ประโยชนที่เกีย่ วของ
เพิ่มพูนสุขภาพและสมรรถภาพ -กลามเนื้อหัวใจแข็งแรง
-อัตราการเตนหัวใจชาลง
ของหัวใจและหลอดเลือด
-คลื่นไฟฟาหัวใจสม่ําเสมอและดีขึ้น
-ลดบทบาทการควบคุมหัวใจของระบบ
-ประสาทอัตโนมัติ ซิมพาธิติค
-เพิ่มออกซิเจนไปยังสมอง
-ปองกันหรือยับยั้งการเกาะของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
-เพิ่มความสามารถในการทํางาน
-เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดสวนปลาย
-เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจ
-มีความตานทานตออารมณที่แปรปรวน
-ลดความเสี่ยงจากภาวะหัวใจหยุดเตนและโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น
-ลดความเสี่ยงตอความดันโลหิตสูง
-เลือดนําพาออกซิเจนดีขึ้น
เพิ่มกลามเนื้อ
ลดไขมันตามรางกาย

-ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-ลดความไวตอการเกิดโรค
-รูปรางดีขึ้น
-ลดภาวะจิตใจตนเองในเรื่องปญหาความอวน

พัฒนากระดูก

ความหนาแนนของกระดูกสูงขึ้น
-ลดโอกาสการเปนโรคหรือภาวะกระดูกพรุน
-ลดอารมณซึมเศรา/นอนหลับไดดีขึ้น
-อาการเครงเครียดลดลง/อาจทําใหการทํางานดีขึ้น
-ทํากิจกรรมยามวางอยางสนุก
-เพิ่มพูนความมั่นใจในตนเอง
-ตระหนักและยอมรับขีดจํากัดของตนเองมากขึ้น
-เพิ่มพูนความรูสึกที่เปนสุขสมบูรณ

ลดความตึงเครียดของจิตใจ

โอกาสแหงความสําเร็จในชีวิต
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ตารางที่ 2 ( ตอ )
ประโยชนสําคัญ
ลดผลกระทบจากความเสื่อม
หรือความแกกอนวัย

ประโยชนที่เกีย่ วของ
-เพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
-ความจําระยะสั้นดีขึ้น /เจ็บปวยนอยลง
-เคลื่อนไหวไดดีขึ้น
-ลดการพึ่งพาและเปนอิสระมากขึ้น
เพิ่มความยืดหยุน
-ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-โอกาสการบาดเจ็บของกลามเนื้อ/ขอลดลง
-ลดโอกาสของปญหาหรือโรคปวดหลังสวนลาง
ประโยชนสุขภาพอื่น ๆ
-อายุยืนยาว
-ระยะเวลาที่ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดลดลง
ที่มา : CB. Corbin and R. Lindsey , Concepts of Physical Finess with Laboratories , 9th ed.
(Dubuque, IA : Brown & Benchmark Publishers, 1997), 36.
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ(2541:24) กลาววาการออกกําลังกายชวยใหมีการ
หลั่ง “สารสุข” (Endrophine) ทําใหรางกายกระปกระเปรา จิตใจสงบ และเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
มีผลดีตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถปองกันและรักษาอาการโรคตางได เชน ภูมิแพ หวัด
โรคอวน โรคประสาท ทองอืด ทองผูก นอนไมหลับเปนตน

หลักการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายนั้น ถาจะใหไดรับประโยชนที่แทจริงแลวควรปฏิบัติให
ถูกตองตามหลักและวิธีการดังมีผูกลาวไวดังนี้
จรวยพร ธรณินทร (2540:17) กลาววา การออกกําลังกาย ตองทําอยาง
เต็มใจถึงจะนํามาซึ่งความสุข และกลายเปนวิถีการดํารงชีวิต การออกกําลังกายเพื่อลดการบาดเจ็บ
ชวยปรับสมดุลของรางกายใหเขาสูภาวะปกติไดดีขึ้น โดยปฏิบัติใหถูกตองและเปนไปตามลําดับ
ขั้นตอนของการออกกําลังกาย จะเห็นผลไดดีตองฝกอยางนอย 6-8 สัปดาห ตองเลือกกิจกรรมให
เหมาะสมกับอายุ และสมรรถภาพทางรางกายของแตละคน คนที่มีสุขภาพดีควรออกกําลังกาย 3 - 5
วันตอสัปดาห มีความหนักของการฝกรอยละ 60 – 90 ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด มีระยะเวลา
การฝก 15 - 60 นาที โดยเนนกิจกรรมการฝกแบบแอโรบิคที่กลามเนื้อมัดใหญ ๆไดออกแรง
มี
รูปแบบการออกกําลังกายที่หลากหลาย งาย สะดวก ฝกแลวสนุกสนาน เห็นความกาวหนา ประการ
สําคัญคือตองฝกอยางสม่ําเสมอ
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การออกกําลังกายในวัยทํางาน สามารถทําไดหลายวิธี การออกกําลังกาย
ที่นิยมกันทั้งที่เปนการออกกําลังกายแบบวิถีชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน
พอจะประมวลไดดังนี้
1. การเดิน หมายถึง การเดินระยะไกลและเดินเร็วพอควร การเดินใน
ระยะตนควรใชเวลาประมาณ 15 – 30 นาที ขึ้นอยูกับสุขภาพของคนเดิน เมื่อรางกายแข็งแรงแลว
จึงเพิ่มเวลาเดินใหมาก (นที รักษพลเมือง และคณะ 2530:12) เดินกาวเทายาวๆ ในจังหวะเร็ว
เพราะจะตองใชพลังงานมากกวาการเดินกาวเทาสั้น ๆ ถี่ ๆ การเดินชนิดนี้ตองรูสึกเหนื่อย
พอสมควร ควรจะเดินใหไดประมาณวันละ 30 – 60 นาที เดินติดตอกันไปไมมีการพักจึงจะ
พอเพียงที่จะรักษาใหรางกายแข็งแรงได การเดินไมหักโหมเหมือนการวิ่ง จึงเหมาะกับผูสูงอายุ
หรือคนไขที่มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเวลาที่เดินออกกําลังที่ดีที่สุดคือ
ตอนเย็น เพื่อจะไดเผาผลาญอาหารที่เหลือจากการกิน และรางกายไดมีโอกาสนําเปนเก็บในรูป
โคเลสเตอรอล หรือไตรกลีเชอไรดได แตอยากินอาหารเพิ่มเติมอีกหลังจากออกกําลังกายดวยการ
เดินแลวควรเดินในที่มีอากาศปลอดโปรง ปราศจากสารพิษ เชน ควันรถยนต หรือควัน
จากโรงงานอุตสาหกรรม (เสก อักษรานุเคราะห 2534:107)
2. การวิ่ง เปนการออกกําลังกายที่ดีสุด การวิ่งทําใหรางกายทุกสวนได
ออกกําลังกายในระยะเริ่มตนควรวิ่งเหยาะๆ กอนใชเวลา 5 – 10 นาที หากรูสึกเหนื่อยมากควร
หยุดหรือเปลี่ยนเปนเดินหายเหนื่อยแลวคอยวิ่งตอ เมื่อรางกายแข็งแรงดีแลวจึงเพิ่มการวิ่งใหมาก
โดยเพิ่มระยะทางหรือความเร็วในการวิ่งขึ้นทีละนอย (นที รักษพลเมือง และคณะ 2530:117)
3. ขี่จักรยานเดินทาง การขี่จักรยานเปนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่
ดีประเภทหนึ่ง เหมาะสมสําหรับผูที่มีน้ําหนักเกิน หรือมีปญหาเกี่ยวกับขอตอ ซึ่งไมเหมาะสมกับ
การวิ่งเหยาะ แตการขี่จักรยานตองใชเวลามากกวาการวิ่ง โปรแกรมการขี่จักรยานที่เหมาะ เพื่อ
สุขภาพ คือ ขี่จักรยานวันละ 30 นาที จากวันจันทรถึงวันศุกร และ 45 – 60 นาที ในวัน
เสาร – อาทิตย (จรวยพร ธรณินทร 2530:51)วิธีการขี่จักรยานเพื่อใหรางกายแข็งแรงอาจทําไดโดย
ขี่ดวยความเร็วพอสมควรแตสม่ําเสมอ หรือขี่ชา ๆ สลับเร็ว ๆ เปนชวง ๆ ระยะทางที่ใชควรไกล
พอสมควร ในระยะแรก ๆ อาจใชสัก 4 – 6 กิโลเมตรกอน
ตอไปจึงเพิ่มระยะทางและ
ความเร็ว (นที รักษพลเมือง และคณะ 2530:117)
ใหไดตามกําหนด ควรเลือกจักรยานที่
เหมาะสมกับรูปราง ดูแลยางใหสูบลมแข็งพอที่จะขี่ไปไดสบาย ตรวจสอบเบรคและสวนอื่น ๆ
เพื่อความปลอดภัยในการขี่ ไมควรขี่ในยานชุมชนหรือที่มีการจราจรหนาแนน
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4. ขี่จักรยานอยูกับที่ อุปกรณชวยในการออกกําลังกายที่สามารถหาซื้อ
ไดดวยราคาไมแพงนัก คือ จักรยานอยูกับที่ สามารถปรับความตานทานใหมากนอยได ปรับอัตรา
การขี่เร็ว – ชาได การออกกําลังกายชนิดนี้จึงนับไดวาเปนการออกกําลังกายตั้งแตเบาไปจนถึงหนัก
แตละคนมีความสามารถทางกายไดเทากัน การฝกจึงจําเปนตองเริ่มจากการฝกที่เบา ๆ โดยใหหัว
ใจเตนประมาณรอยละ 50 – 60 กอนใน 2 สัปดาหแรก ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของมากมาย เชน อายุ
เพศ และสภาพรางกาย (ศิริรัตน หิรัญรัตน 2541:15) แตการขี่จักรยานอยูกับที่มีขอดีและขอเสีย
ซึ่ง เสก อักษรานุเคราะห (2534:108) ไดกลาวไววา ขอดีคือ ขณะออกกําลังกายจะมีเพียงขา
2 ขางเทานั้นที่เปนตัวออกกําลังกายและเคลื่อนไหว สวนอื่น ๆ อยูนิ่ง ๆ และเปนการออกกําลังกาย
ที่ไมมีน้ําหนักตัวมาเกี่ยวของเลย เพราะน้ําหนักตัวจะตกลงบนอานจักรยานและตกบนมือทั้งสอง
ขางที่จับแฮนดจักรยานอยูหมด จึงเหมาะมากสําหรับคนที่มีปญหาปวดหลังอยูแลว ถาไปออก
กําลั งกายด วยการเดิน หรือวิ่ ง หลังจะปวดมากขึ้น แตถาขี่จักรยานจะไมกระทบกระเทือ นใน
ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มกําลังกลามเนื้อหนาทองไดบาง ผลพลอยได คือ ลดอาการปวดหลังได
ดวย ขอเสียคือในคนที่มีปญหาที่หัวเขาการขี่จักรยาน จะทําใหปวดมากขึ้นนอกจากนี้อาจจะเกิด
การเสียดสีของกนกับอานจักรยานทําใหแสบกนได และยังเปนการออกกําลังที่นาเบื่อ แตอาจจะ
แกไขไดดวยการอานหนังสือหรือดูโทรทัศนขณะที่ขี่จักรยาน
5. การวายน้ํา จรวยพร ธรณินทร(2530 : 52) ไดกลาวถึงการวายน้ํา
ไววา การวายน้ําเปนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเยี่ยม เพราะไดเคลื่อนไหวรางกายทุกสวน
ไดคุณคาการใชพลังงาน นอกจากนี้ยังมีแรงพยุงในน้ําจึงเหมาะสําหรับคนอวนหรือผูมีปญหาที่
ขอตอ เปาหมายในการวายน้ําเพื่อสุขภาพ คือ ฝกสัปดาหละ 3 - 5 ครั้ง เชน ศุกร – เสาร อาทิตย
เพราะเปนวันที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ ควรวายน้ําใหเร็วและไกลพอควร เชน
ควรวายใหไดในระยะ 300 เมตรติดตอกันภายในเวลา 8 นาที การวายน้ําก็เชนเดียวกับการวิ่ง และ
การเลนกีฬาอื่น ๆ คือไมควรออกกําลังกายเต็มที่ในตอนเริ่มตน เริ่มจากการวายชา หรือวาย 100
เมตร ชา ๆ แลวพักประมาณ 5 นาทีแลววาย 50 เมตร พักอีก 5 นาที หายเหนื่อยแลววายครั้งสุดทาย
อีก 50 เมตร เมื่อรางกายแข็งแรงดีแลวจึงคอยเพิ่มระยะทางขึ้น (นที รักษพลเมือง และคณะ
2530:117)
6. การกระโดดเชือก เปนกิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่
เปนการเลนพื้นเมืองของไทย ทําไดงาย สะดวก ใชเนื้อที่จํากัด กอนการกระโดดเชือกควร
อบอุนรางกายกอน 5 - 10 นาที กระโดดเชือกนาน 6 นาที เปนอยางนอย และผอนคลาย
กลามเนื้อ 5 - 10 นาที (วรศักดิ์ เพียรชอบ 2525:37) ผูที่มีน้ําหนักเกิน มีปญหาเกี่ยวกับขอตอ มี
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โรคประจําตัว เชน หัวใจ ความดันเลือดเบาหวาน และผูสูงอายุที่ไมเคยออกกําลังกายดวยการ
กระโดดเชือกกอน ไมควรออกกําลังกายดวยการกระโดดเชือก
7. การออกกําลังกายแบบกิจกรรมเขาจังหวะ เปนการออกกําลังกาย
ชนิดที่นําเอาทาบริหารกายมาผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน และจังหวะการเตนรํา ที่
จะกระตุนหัวใจ และปอดตองทํางานมากขึ้นถึงจุดหนึ่งดวยระยะเวลาซึ่งนานพอที่จะทําใหเกิดการ
ตองใหรางกาย
เปลี่ยนแปลงที่จะเปนประโยชนตอรางกาย จุดสําคัญของการเตนแอโรบิก
ทํางานหนักหรือรุนแรงพอที่จะทําใหหัวใจเตนเร็วถึงอัตราเปาหมาย เมื่อเตน แอโรบิก จนกระทั่ง
การเตนของหัวใจถึงอัตราเปาหมาย แลวจึงคอย ๆ ลดความหนัก หรือความรุนแรงลงจนระทั่ง
หยุดเตน ปกติตองเตนติดตอกันอยางนอย 15 นาที โดยไมรวมเวลาอบอุนรางกายและชวยผอน
คลาย โดยแบงทําเปนสัปดาห สัปดาหละ 3 - 5 ครั้ง
สรุปไดวาการออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่ชวยทําใหกลามเนื้อทุกสัดสวน
ของรางกายมีการหดตัวขยายตัวรวมทั้งขอตอตางๆ ของรางกายมีการเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค
คือ ไดพักผอนหยอนใจสนุกสนาน และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีพรอม ดังนั้น การออกกําลัง
กายจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับคนเราทุกเพศทุกวัย การออกกําลังกายเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดนั้น บุคคลควรจะประเมินความพรอมของตนเองกอนแลวเลือกออกกําลังกายใหเหมาะสม
กับวัย และสภาวะของรางกายของแตละบุคคลการออกกําลังกายที่เหมาะสมจะชวยใหอวัยวะตางๆ
เชน หัวใจ ปอด ไต กลามเนื้อแข็งแรงขึ้น ผูที่เหนื่อยงาย เวียนศีรษะบอย เบื่ออาหาร นอนไมหลับ
การออกกําลังกายสม่ําเสมอเปนประจําจะชวยลดอาการดังกลาวได รวมทั้งทําใหการเปนโรคติดเชื้อ
เชน หวัด เจ็บคอ ลดนอยลงดวยจะเห็นไดวา การออกกําลังกายใหประโยชนตอรางกายและจิตใจ
เปนอยางมาก ซึ่งมิควรละเลยในการออกกําลังกายที่เหมาะสมเปนประจํา เพื่อเสริมสรางภาวะ
สุขภาพอนามัยของตนเองใหแข็งแรงสมบูรณ แลวชวยใหมีชีวิตที่ยืนนานอีกดวย
2.1.3 ดานอารมณ
อารมณเปนสภาวะทางจิตใจที่มีผลมาจากการตอบสนองตอตัวกระตุนทั้ง
ภายนอกและภายใน สิ่งกระตุนภายนอกไดแก ความรอน แสง เสียง ฯลฯ สิ่งกระตุนภายใน
ไดแก ความเจ็บปวย ความทุกขใจ ฯลฯ อารมณของคนเรามีทั้งอารมณดีและอารมณไมดี ถา
อารมณดี มักจะแสดงออกในแงดี ไดแก ดีใจ สบายใจ พอใจ ถาอารมณไมดี จะแสดงออกใน
แงราย ไดแก เครียด โกรธ เกลียด เปนตน ซึ่งในแตละวันจะมีอารมณทั้งสองประเภทนี้ตลอดเวลา
ซึ่งภาวะอารมณที่สงผลกระทบตอสุขภาพมากที่สุด ไดแก
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ความเครียด
สภาพสังคมในปจจุบันนี้ทําใหคนเราตองประสบกับปญหาตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันอยูตลอดเวลาไมวาจะเปนปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาในกิจการงาน
ปญหาการเงิน การครองชีพ ฯลฯ ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนแตสรางความกดดันใหกับคนเรา และเปน
ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดได ความเครียด เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกอาชีพ และยากที่จะหลีกเลี่ยงได มีผูใหความหมายของความเครียดไว ดังนี้
กองสุขภาพจิต (อางถึงใน อัมพร โอตระกูล 2538:25) ไดใหคําจํากัด
ความของความเครียดวา เปนความกระวนกระวายใจ เนื่องมาจากสถานการณอันไมพึงพอใจ
เกิดขึ้น ความปรารถนาไมไดรับการตอบสนองหรือเปนอื่นผิดพลาดไปจากเปาหมายที่ตองการ
อุดมศิลป ศรีแสงนาม (2536:151) ใหความหมายของความเครียดวา เปน
อารมณในทางลบ เชน ทอใจ เสียใจ โกรธ โมโห ฉุนเฉียว อาฆาต พยาบาท อารมณเหลาที่
จะทําใหเกิดความเครียดขึ้น แลวกระตุนใหสารทุกขไหลเวียนเขามาในเลือดทุกระบบ สารทุกข
จะทําใหกลามเนื้อตึงตัว ซึ่งเปนสาเหตุของการปวดหัว ปวดทายทอย สารทุกขจะทําใหไขมันถูก
ปลอยออกมาใหตับเปลี่ยนเปนน้ําตาลทําใหกลายเปนโรคเบาหวาน
สุปราณี ผลชีวิน (2530:1) กลาววาความเครียด หมายถึง ความกดดันที่
บุ ค คลได รั บ ซึ่ ง บางครั้ ง บุ ค คลนั้ น เข า ใจเอาเองว า มากเกิ น หรื อ สุ ด ที่ จ ะทนได ทั้ ง ยั ง หมายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจที่ตอบสนองความกดดันเหลานั้นดวย
ลิขิต กาญจนาภรณ (2545:135) ใหความหมายวา ความเครียด เปน
สภาวะของจิตที่ตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดัน อันมาจากสภาพแวดลอม หรือจากความ
ตองการภายในตัวของบุคคลนั้น สถานการณกดดันนี้จะมีลักษณะคุกคามตอสวัสดิภาพ ทําใหเกิด
ความรูสึกลําบากใจ จําเปนจะตองหาทางออกหรือขอแกไข
สรุปไดวา ความเครียด หมายถึง ภาวะที่รางกายและจิตใจขาดสมดุลอัน
เปนผลมาจากสิ่งกระตุนความเครียดทั้งภายในและภายนอก ทําใหเกิดอาการแสดงออกทั้งทาง
รางกายและจิตใจ เชน รูสึกออนเพลีย นอนไมหลับ ใจสั่น ปวดศีรษะ เหนื่อยหอบ หงุดหงิด
วิตกกังวล โกรธ ซึมเศรา และอื่นๆ เปนตน
สาเหตุของความเครียด
ลิขิต กาญจนาภรณ (2545:135) กลาววา สาเหตุของความเครียดมาจาก
หลายแหลงดวยกัน เชน
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1. สาเหตุทางรางกาย เชน การเจ็บปวย
2. สาเหตุที่เกิดจากลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล เชน ลักษณะนิสัย
บุคลิกภาพ ความตองการ ความคับของใจ ความขัดแยงในใจ
3. สาเหตุที่เกิดจากสังคมและสภาพแวดลอม
4. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ภาวะวิกฤติชีวิต
อรุณ หงษทอง (2540 :16-17) กลาววา เหตุที่ทําใหเกิดความเครียดมี
ปจจัยสําคัญดังนี้ เหตุการณฉับพลัน ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาทางสังคม ปญหาทางการเงิน
ปญหาทางการงาน ปญหาทางการเจ็บปวย ความวิตกกังวล การตั้งเปาหมายของชีวิตไวสูงเกินไป
บราวนและมอเบิรก (Brown and Moberg 1980, อางถึงใน อัมพร โอ
ตระกูล 2538:28-29) กลาวถึง ความเครียดวาเกิดจากเรื่องตางๆ หลายดาน ไดแก
1. เรื่องการงานอาชีพ ถาคนเรามีงานมากมายเกินไป หรือเปนงาน
ยุงยากกระทําไดลําบาก หรืองานนั้นมีปญหาอุปสรรคมาก ก็จะกอใหเกิดความเครียดได
2. เรื่องบทบาทหนาที่และสัมพันธภาพในสังคม ในบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบนั้น บางครั้งคนคนนั้นตั้งความหวัง หรือคาดหวังวาตนจะทําอยางนั้นใหได แตเมื่อไม
เปนไปดังที่หวังก็เกิดความเครียด ในบางกรณีกลับเปนวาผูอื่นคาดหวังวาตนจะทําอยางนั้นใหได
แตเมื่อไมเปนไปดังที่หวังก็เกิดความเครียด เชนเดียวกัน เรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคลนั้นเมื่อ
คนเรามีความขัดแยงกันทําใหมีสัมพันธภาพที่ไมดีตอกัน ก็จะไมสบายใจเกิดความเครียดขึ้นได
3.
เรื่องสภาพสิ่งแวดลอม สถานที่อยูถาแออัด คับแคบ ขาดอิสระ
คนเราก็รูสึกเครียด หรือสภาพแวดลอมที่มีสิ่งรบกวนทางกายภาพ เชน ความรอน เสียงดัง
การมีฝุนรบกวน เหลานี้ก็กอใหเกิดความเครียดเชนเดียวกัน
4. เรื่องอุปนิสัยสวนบุคคล เปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวที่แตละบุคคล
จะตองปรับตัวไปตามครรลองของการดําเนินชีวิต แตเนื่องจากมีอุปนิสัยที่ปรับตัวยากหรือมี
นิสัยที่เสี่ยงตอการเกิดความขัดแยงก็จะเกิดความเครียดไดงาย เชน มีนิสัยใจรอน โกรธงาย หรือ
เปนคนชางวิตกกังวล เปนคนเอาแตใจตนเอง ดังนั้นในชีวิตที่มีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น เชน
การเงิน การแตงงาน การมีบุตร ฯลฯ ก็อาจปรับตัวลําบากและเกิดความเครียดไดบอย
ระดับของความเครียด
เนื่ อ งจากความเครี ย ดเป น สิ่ ง ที่ บุ ค คลหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด ต อ งประสบ
เหมือนกันทุกคนบางครั้งความเครียดที่เกิดขึ้นกับแตละบุคคลนั้น อาจมีสาเหตุมาจากสิ่งเราเดียวกัน
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บางคนอาจเกิดความรูสึกเครียดแตบางคนกลับไมรูสึกอะไรเลย ทําใหบุคคลมีการแสดงออกที่
แตกตางกันตามระดับของความเครียด
แจนิส (Janis 1952:13) ไดแบงความเครียดออกเปน 3 ระดับ คือ
1. ความเครียดระดับต่ํา พบวาความเครียดชนิดนี้สิ้นสุดลงในเวลาอัน
สั้นอาจนานแควินาทีหรือชั่วโมงเทานั้น เกี่ยวของอยูกับสาเหตุหรือเหตุการณเพียงเล็กนอยใน
ชีวิตประจําวัน เชน การจราจรติดขัดขณะไปทํางาน การพลาดเวลานัดหมาย
2. ความเครียดระดับปานกลาง ความเครียดชนิดนี้รุนแรงกวาชนิดแรก
อาจใช เ วลาเป น ชั่ ว โมง จนกระทั่ ง เป น วั น เช น ความเครี ย ดจากการทํ า งานมากหรื อ ทํ า งาน
ติดตอกันนานเกินไป การเจ็บปวยที่ไมรุนแรงนัก การขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน
3. ความเครียดระดับสูง ชนิดนี้จะแสดงอาการอยูนานเปนสัปดาหเปน
เดือนหรืออาจเปนปสาเหตุของความเครียดจะรุนแรงหรือมีหลายสาเหตุ เชน การเจ็บปวยที่รุนแรง
การสูญเสียอวัยวะของรางกาย หรือสิ่งของ หรือบุคคลอันเปนที่รัก
การที่บุคคลจะตีความหมายวา ภาวะใดทําใหเกิดความเครียดในระดับใด
นั้นขึ้นอยูกับการรับรูประสบการณ และบุคลิกภาพของแตละบุคคลวาจะตีความสถานการณนั้น ๆ
อยางไร ซึ่งถาสามารถปรับตัวเผชิญกับความเครียดไดก็จะเปนสิ่งทีดี แตบางคนก็รับรูความเครียด
ในลักษณะทางลบจึงแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาใหลักษณะตางๆ
ผลกระทบจากความเครียด
เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นรางกายจะมีปฏิกิริยาตาง ๆ

เพื่อตอบสนองตอ

ความเครียดนั้นๆ
สุปราณี ผลชีวิน (2530:68-82) กลาววา ความเครียดมักกอใหเกิดโรค
ตาง ๆ ดังนี้ คือ โรคภูมิแพ อาการเจ็บหนาอก โรคหัวใจ โรคหืด ผมรวง ความดันโลหิตสูง โรค
ลําไสอักเสบ โรคปวดศีรษะ ไมเกรน และโรคกระเพาะอาหาร
อรุณ หงษทอง (2540:17) กลาววา ผลกระทบจากความเครียดทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ทางรางกาย ไดแก ใจสั่น แนนหนาอก อาหารไมยอย ปวดชอง
ทอง ทองรวงปสสาวะบอย ขาดความตองการทางเพศ คันแขน คันขา ปวดตนคอบอย ปวด
ศีรษะ เปนผื่นที่ผิวหนัง เห็นภาพเชิงชอน
2. ทางจิตใจ ไดแก อาการหงุดหงิด วิตกกังวล โกรธ และเจาอารมณ
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3. ทางพฤติกรรม ไดแก ผลที่ไดรับจากทางรางกายและจิตใจแลว
สงผลมาสูทางพฤติกรรม คือ เปนคนเจาอารมณ สูบบุหรี่จัด ดื่มสุรามาก มานตาขยายกวาง
มือสั่น หนาแดงโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ทองเสีย ทองผูก
สรุปไดวา ผลกระทบจากความเครียดสามารถแสดงออกไดหลายทาง
และอาการแสดงออกมีดังนี้คือ
1. ทางดานจิตใจ มักมีอาการดังนี้ คือ อารมณออนไหว หงุดหงิด
กระวนกระวาย สับสน ขาดสมาธิ เศราซึม หดหู ลังเล รูสึกตนไมมีคุณคา และอาจถึงขั้นมี
อาการประสาทหลอน
2. ทางดานรางกาย มักแสดงอาการ เชน ความดันโลหิตสูงขึ้น ใจสั่น ชีพ
จรหรือหัวใจเตนเร็ว ปวดศีรษะ โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร โรคลําไส ทองอืด ทองเสีย
ทองผูก กลามเนื้อตึงตัว มือเทาเย็น โรคภูมิแพ โรคหืด
3. ทางดานพฤติกรรม จะพบปรากฏการณตอไปนี้ เชน ผลผลิตหรือ
คุ ณ ภาพของานลดลง มี แ นวโน ม ทํ า งานผิ ด พลาดหรื อ ตั ด สิ น ใจผิ ด เอาใจใส ง านน อ ยลง
ขาดความคิดสรางสรรค ลืมบอยหรือติดขัด ใจลอย ขาดงาน ลาปวยบอย สูบบุหรี่มากขึ้น
ดื่มสุราหรือใชยาเพิ่มขึ้น โยกยายงาน ลาออก
วิธีการบริหารจัดการความเครียด
มีหลายทานไดแนะนําถึงวิธีการจัดการกับความเครียด ดังนี้
เกษม ตันติผลาชีวะ และคณะ (2528:78-79) กลาววา เมื่อเกิดความเครียด
แลวจะทําใหรางกายและจิตใจตองใชความพยายามอยางมากในการปรับตัว ถาหากการปรับตัวไม
สามารถรักษาความสมดุลของรางกายและจิตใจ ในขณะเกิดความเครียดไวไดก็จะมีความเจ็บปวย
ดังนั้น ควรใชการปรับตัวเมื่อเกิดความเครียดขึ้นดวยวิธีการ ดังนี้
1. รับรูและทําความเขาใจเหตุการณในทางที่ถูกตองตามขอเท็จจริง
ยอมรับความจริงและปรับตัวใหเขากับเหตุการณนั้น ๆ เมื่อเห็นวาไมขัดกับความรูสึกของตน
และสังคมสวนใหญก็ยอมรับ ซึ่งเปนการลดความเครียดได สวนการไมยอมรับจะสรางความคับ
ของใจทําใหเครียดมากขึ้นจะเปนปญหาตอสุขภาพจิต
2. ใชกลไกการปรับตัวโดยอาศัยประสบการณที่ผานมาเพื่อลดความตึง
เครียดที่เกิดขึ้น
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3. หาที่ พึ่ ง และความช ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาความเครี ย ดที่ มี อ ยู เช น
การระบายออกดวยการพูดสนทนา หรือขอคําแนะนําปรึกษา แลวแตวาปญหาความเครียดนั้นมี
ลักษณะเปนอยางไร
ชูศักดิ์ เวชแพศย (2532:153 - 170) ไดกลาวถึง เทคนิคการจัดการกับ
ความเครียด ซึ่งมีหลายวิธี คือ
1. การผอนคลาย เปนการทําใหระดับความตึงของอารมณลดลงต่ําที่สุด
เทาที่จะทําได ในขณะทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด การผอนคลายนั้นเปนการกําจัดความตึงของ
อารมณที่ไมจําเปนออกไป แตไมไดหมายถึงการไมมีการใชพลังงานหรือไมไดกระทํากิจกรรม
ใ ด ๆ ซึ่งแบงได ดังนี้
1.1 การผอนคลายที่ใชพลังงานนอย (Hypometabolic Relaxation:
HMR) เปนสภาพของการผอนคลายทางจิตใจและรางกายอยางมาก อัตราชีพจรอยูในระดับปกติ
ขณะพัก การหายใจชาลง การใชพลังงานนอยลงและสภาพจิตใจอยูในระดับต่ํา ดังนั้น ผลที่
เกิดขึ้นจึงเปนการพักจริง ๆ มากกวาการนอนหลับ วิธีการผอนคลายแบบนี้ไดมีการเรียกวา การ
กําหนดจิตใหสงบนิ่งนี้มีเทคนิคในการฝกปฏิบัติ 4 ประการ ดังนี้
1) ตองใหรางกายอยูในที่เงียบ ๆ สงบ และไมถูกรบกวน
2) ใหรางกายมีการทรงทาทางที่ผอนคลาย
3) มีทาทีที่ออนโยนในชวงที่เขาฌาน หรือผอนคลาย
4) ควรมีจุดสนใจที่ใดที่หนึ่ง เชน กลาวคําใดคําหนึ่งในการ
หายใจครั้งหนึ่ง ๆ
1.2 การผอนคลายไดนามิก (Dynamic Relaxation) หรือบางแหง
เรียกวา การเขาฌานดวยการเคลื่อนไหว เชน โยคะ เปนการผอนคลายที่เหมาะสม ซึ่งทั้งรางกาย
และจิตใจมีความวองไวอยูในสภาพตื่นตัวแตขณะเดียวกันไมมีความตึงทางอารมณ สามารถกระทํา
โดยการมุงความสนใจไปที่สิ่งหนึ่ง รับรูสถานการณนั้นมุงความคิดที่จะกระทํากิจกรรมนั้น ๆ ให
สั ม ฤทธิ์ ผ ล โดยไม มี ค วามกลั ว ความกระวนกระวายใจ ความโกรธหรื อ ความทุ ก ข ใ ด ๆ
เนื่องจากการผอนคลายแบบไดนามิก สามารถทํากิจกรรมใด ๆ ก็ได ดังนั้นจึงตองการทักษะมากกวา
HMR ซึ่ง HMR ตองการปฏิบัติเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น ในวันหนึ่ง ๆ แตการผอนคลายแบบ
ไดนามิก จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน การเคลื่อนไหวคลองแคลวขึ้นเพิ่มความสามารถ
ทางดานความคิดและการสรางสรรคตลอดจนการเพิ่มความสมดุลของอารมณทําใหอารมณดีขึ้น
ดังนั้นการผอนคลายแบบไดนามิก จึงถือไดวาเปนเทคนิคที่จะทําใหชีวิตมีคุณคาและมีชีวิตยืนยาว
ในสังคมทุกวัน
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2. การสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดในการลด
ความเครียดที่เปนทุกขแตมักจะถูกมองขามไป การสนับสนุนจากระบบของสังคม ไดแก ญาติ
เพื่ อ น และ ผู ร ว มอาชี พ ซึ่ ง บุ ค คลดั ง กล า วสามารถช ว ยเหลื อ เมื่ อ มี ค วามทุ ก ข ย าก ระบบการ
สนับสนุนทางสังคมจะทําหนาที่เปนกลไกปองกันอันตรายที่เกิดจากความทุกข ทุกคนมีความ
เกี่ย วของกั บสังคม ในการติด ต อกับ เพื่อ นฝู งหรือกับญาติ ติดตอกั บบุคคลที่รัก ใครชอบพอ
ระบบการสนับสนุนทางสังคมนี้มีคุณคามากมายที่จะเสริมสรางสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ
3. การออกกําลังกาย ในบรรดาเทคนิคที่ใชเพื่อลดความเครียดนั้น พบวา
การออกกําลังกายเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเสียคาใชจายนอยที่สุด โดยเฉพาะการออก
กําลังกายบางรูปแบบ จะชวยทําหนาที่ปองกันโรคจากทั้งโรคทางกายและโรคทางจิต ซึ่งการออก
กําลังกายแบบแอโรบิกนั้น เปนการออกกําลังกายที่ตองการใหรางกายมีการใชออกซิเจนมาก
ชั่วขณะหนึ่ง คือ อยางนอย 20 นาที และเมื่อไดกระทํากิจกรรมแอโรบิกนั้น ควรจะใหเขาไปสู
สภาพที่คงที่ หมายถึงระดับของกิจกรรมที่สามารถกระทําไปไดชั่วพักหนึ่งโดยไมเกิดความเครียด
ที่เนื่องจากการเมื่อยลา หรือเหนื่อยหอบ การเดิน การวิ่ง การวายน้ํา การถีบจักรยาน หรือการ
เตนรํา ลวนเปนตัวอยางของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่ดีเยี่ยม
อุ ด มศิ ล ป ศรี แ สงนาม (2536:152) ได เ สนอแนะวิ ธี ก ารจั ด การกั บ
ความเครียด ดังนี้
1. การออกกําลังกายเปนประจําสม่ําเสมอ เชน การเดิน หรือ วิ่งเพียง
วันละ 30 นาที จะสามารถเอาสารทุกขออกไปจากรางกายไดและชวยใหรางกายหลั่งสารสุข
(เอนดอรฟน) ออกมาดวยสารสุขจะชวยใหอาการของโรคเกี่ยวกับประสาททั้งหลายหมดไป
2. ความสุขที่สําคัญที่สุด คือ ความสุขที่เกิดจากการให การยึดถือ ทาน
ศีล และการภาวนาการรูจักวาอะไรดีควรทํา ไมดีควรหลีกเลี่ยง การใหจะชวยใหคนละกิเลสได
มากขึ้น จะชวยทําใหมีความสุขเพิ่มขึ้น
3. การฝกจิตทําสมาธิ กรรมฐาน การวิปสสนา โดยอาศัยทวารทั้ง 6
ในการฝกสมาธิ เชน โดยใชฐานตาเปนอุบายในการฝกจิตใหนิ่ง ลิ้น กาย ใจ หูและจมูก การทํา
วิปสสนาเปนการกําหนดสติใหทันกับปจจุบัน เพื่อสติที่ไวขึ้นจะคุมทวารทั้ง 6 ได การกระทําใน
สิ่งที่กลาวมานี้จะชวยใหละเวนความชั่วอยากทําแตความดี จิตใจเบิกบาน
สมจิต หนุเจริญกุล (2537:113) ไดกลาวถึงการจัดการกับความเครียดมี
ทั้งการให คําปรึกษาและการดูแลชวยเหลือตนเอง วิธีการดูแลตนเองที่จะชวยลดหรือปองกัน
ความเครียด และลดผลของความเครียด แบงออกไดเปน 2 ดานใหญ ๆ คือ
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1. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมหรือการดําเนินชีวิต ไดแก การรูบริหาร
เวลา รับประทานอาหารที่เหมาะสม รูจักออกกําลังกาย รูจักหาทางออก เมื่อเผชิญกับปญหาตาง ๆ
งดสูบบุหรี่และดื่มสุรารูจักสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เพื่อจะไดพึ่งพาซึ่งกันและกัน
2. ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและการรับรูของตนเอง เชน การยืนยัน
ความคิดที่ถูกตอง รูจักมองและประเมินเหตุการณใหตรงกับความเปนจริง โดยไมทําใหเหตุการณ
ปกติกลายเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความเครียด เชน บุคลิกภาพที่เอาจริงเอาจังเกินไป การรูจักยืนยัน
ความคิดในการติดตอสื่อสาร เปนการแสดงความคิดเห็นและความรูสึกที่ถูกตองและเหมาะสม
โดยไมลบหลูดูถูกบุคคลอื่น การยืนยันความคิดเชนนี้มีประโยชนในภาวะที่ความมีคุณคาและความ
นับถือตนเอง ถูกคุกคาม และเปนสวนสําคัญในการดูแลตนเอง
ดังนั้น ความเครียดเปนภาวะอารมณที่สงผลกระทบอยางมากทั้งดาน
รางกายและจิตใจ เมื่อบุคคลมีภาวะของความเครียดในระยะเวลานาน โดยไมสามารถบริหาร
จัดการใหความเครียดเหลานั้นออกไปจากจิตใจได ก็จะใหเกิดการเจ็บปวยทางกายขึ้นได เชน
ปวดศีรษะ นอนไมหลับ ปวดทอง เปนโรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือมีอาการทางจิต เชน ไมมี
สมาธิ ตัดสินใจลําบาก หงุดหงิด วิตกกังวล เปนตน การบริหารจัดการความเครียดของตนเอง
และการควบคุมตนเองใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนั้น จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนใชวิธีการที่แตกตาง
กันไป
2.1.4 ดานอโรคยา
ปจจุบันคนไทยมีปญหาสุขภาพก็เนื่องมาจากสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง ทําใหผูคนเจ็บปวยลมตายดวย
โรคที่ ป อ งกั น ได จากสถิ ติ ก ารป ว ยและตายในป พ.ศ.2543 พบว า อั ต ราการป ว ยและตาย 3
อันดับแรกไดแก มะเร็ง อุบัติเหตุและโรคหัวใจ ตามลําดับ โดยสาเหตุสวนใหญเกิดจากการมี
พฤติกรรมที่ไมถูกตองของบุคคล เกิดผลกระทบตอตนเอง และผูอื่นนับวันปญหาสุขภาพจะทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากคนไทย ยังขาดความรู และทักษะพื้นฐานในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ซึ่งพบวาคนไทยจํานวนมาก มีพฤติกรรมเสี่ยงและใชชีวิตในภาวะเสี่ยงที่ไมปลอดภัยตอ
สุขภาพของตนเอง ทําใหคนไทยจํานวนมากเสียชีวิตกอนวัยอันควร เจ็บปวยและพิการซึ่งเปน
ภาระของครอบครัวและประเทศชาติในดานคาใชจายในการรักษาอีกดวย การที่จะทําใหคนเรา
มีสุขภาพดีหรือไมดีนั้น ทุกคนสรางหรือกําหนดภาวะสุขภาพของตนเองได โดยเริ่มจากการสราง
เสริ มสุข ภาพของตนเองให สมบู รณแ ข็ง แรงอยูเสมอ เชน มี ก ารออกกําลั งกายอยา งสม่ํ า เสมอ
กินอาหารที่มีคุณคาและปลอดภัย รูจักปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อตาง ๆ ดวยการดูแลตนเองและ
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รับภูมิคุมกันตามกําหนดที่เหมาะสมตามวัย โรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่กําลังเปนปญหาสุขภาพของ
คนไทย และเปนสาเหตุการเจ็บปวยและตายในอันดับตน ๆ มีดังนี้
1. โรคหัวใจและหลอดเลือด
2. โรคความดันโลหิตสูง
3. โรคมะเร็ง
4. โรคเบาหวาน
ซึ่งโรคเหลานี้เปนโรคเรื้อรัง รักษาไมหายขาด แตสามารถปองกันและ
หลีกเลี่ยงปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดโรค ไดแก การบริโภคอาหารที่ถูกตอง การออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ ควบคุมน้ําหนักตัว จัดการกับความเครียดโดยทํารางกายใหแจมใส งดเวนจากการดื่ม
แอลกอฮอล การใชยาบางชนิด เชน ยาขับปสสาวะเปนเวลานาน ๆ เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน
เปนตน การดูแลสุขภาพตนเองโดยการตรวจสุขภาพประจําป ไดแก การตรวจวัดความดันโลหิต
น้ําตาลในเลือด และการตรวจเตานมเพื่อคนหาความผิดปกติ การตรวจมะเร็งปากมดลูก เปน
หนทางหนึ่งที่สามารถทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเองได
2.1.5 ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมนับเปนปญหาที่สําคัญที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยและชีวิตความเปนอยู ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่ไมมีพรมแดนสงผลตอคนทั้ง
โลกประเทศไทยเราก็เชนกัน ปญหาดานสิ่งแวดลอมไมวาจะเรื่องขยะ อากาศเปนพิษ น้ําเสีย
สารพิษในอาหารและอื่น ๆ อีกมากมายลวนมีผลตอสุขภาพทั้งสิ้น ความกาวหนา ความทันสมัย
ทางดานเทคโนโลยี ความเปนสังคมเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การรับเอาอารย
ธรรมจากนานาประเทศเขามา สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และความเปนอยูของทุก
คน ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น เชน ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากมาย เนื่องจากพฤติกรรมของ
คนจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ใชบรรจุภัณฑที่สงผลตอสิ่งแวดลอม เชน โฟม ซึ่งตองใช
เวลาในการยอยสลายนานถึง 500 ป อีกทั้งพบวามีสารเคมีตกคางในผักที่ขายทั่วไป ตลาดสดยัง
ไมไดมาตรฐาน
การสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพดีในทุกกลุมอายุ ทุกอาชีพ ทุกพื้นที่
ไดรับบริการสงเสริมสุขภาพที่ไดมาตรฐาน อยูอาศัยและทํางานในสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการมี
สุขภาพดี มีคานิยม ความรู และทักษะในการดูแลตนเองอยางถูกตองเหมาะสม มีวิถีชีวิตความ
เปนอยูมีคุณภาพ รูที่จะหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง ปจจัยที่คุกคามสุขภาพ ตลอดจนสามารถเลือกสรร
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สิ่ ง ที่ ดี มี ส าระ เปลี่ ย นพฤติก รรมเพื่ อให เ อื้ อ อํ า นวยต อสุ ข ภาพการพั ฒ นาสิ่ง แวดล อ มให น า อยู
สะอาด ปลอดภัยไรมลพิษ โดยเริ่มตนจากบานและสถานที่ตาง ๆ ดังนี้
1. บาน การจัดบานและสิ่งแวดลอมในบานใหนาอยูโดยคํานึงถึงหลัก
4 ประการคือ
1.1 บานตองสะอาด สะดวกสบาย มีการระบายอากาศ แสงสวาง
เหมาะสม ไมมีเหตุรําคาญหรือเสียงรบกวน
1.2 บานจะตองมีความรักความอบอุน ใหผูอยูอาศัย สบายตา
สบายใจและมีความสุขที่ไดอยูในบาน
1.3 บานจะตองปลอดภัยจากอุบัติเหตุ หมั่นดูและตรวจตรา สิ่งของ
เครื่องใชใหเปนระเบียบ
1.4 บานจะตองปองกันโรคติดตอได โดยจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
มีน้ําสะอาดดื่มและใชเพียงพอ มีสวมถูกสุขลักษณะ มีการกําจัดสิ่งปฏิกูล น้ําเนาเสียและขยะมูล
ฝอย มีการปองกันและกําจัดแมลงกัดแทะ พาหะนําโรคเชน แมลงวัน หนู แมลงสาบ ที่สําคัญ
คือ ยุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุงลาย เปนพาหะนําโรคไขเลือดออก ที่ทําใหประชาชน เจ็บปวยและ
เสีย ชี วิ ต จากโรคที่ ป อ งกั น ได โดยทุก บ า นจะต องทํ าใหป ลอดยุ ง ลาย การปอ งกั น และควบคุ ม
ไขเลือดออกไดผลดีคือ ตองลดหรือทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย นอกจากสรางสิ่งแวดลอมให
เอื้อตอสุขภาพ ทั้งครอบครัวและในบาน การสรางสิ่งแวดลอมในชุมชนควรใหความสําคัญดวย
เชน สวนสุขภาพ ตลาดสุขภาพ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เมืองนา
อยูเปนตน
2. สวนสุขภาพ
สวนสุขภาพเปน ปอดของเมืองโดยเฉพาะเมื อ งใหญที่มี มลพิ ษ มาก
เปนสถานที่เหมาะสมสําหรับสมาชิกในครอบครัวใชเปนที่พักผอนหยอนใจผอนคลายความเครียด
ชวยสรางสถาบันครอบครัวใหเข็มแข็ง เยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนดวยการออกกําลังกาย
กระทรวงสาธารณสุขเห็นความสําคัญจึงสนับสนุนภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหมี
สวนสาธารณะใหเพียงพอครอบคลุมประชากร รณรงคจัดตั้งองคกรจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อ
ใหบริการเชน จัดใหมีทางเดินและลูวิ่ง มีพื้นที่สําหรับกายบริการ มีสวนดอกไมประดับ สระวาย
น้ํา จัดบริการน้ําดื่มน้ําใช สิ่งอํานวยความสะดวกใหพรอม หากมีการจัดบริการสวนสาธารณะได
อยางมีมาตราฐานแลวประชาชนจะหันมาใชบริการมากขึ้น
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2.1.6 ดานอบายมุข
อบายมุข เปนบอเกิดของการทําลายสุขภาพ ที่สําคัญที่สุด คือ สารเสพติด
เป น ปญ หาหนึ่งที่ มีการแพร ร ะบาดรุน แรงจนกลายเปน ปญหาสํ าคั ญของสังคม หากทุ ก ฝ า ยไม
ชวยกันดูแล การแพรระบาดของสารเสพติดจะมีจํานวนผูติดสารเสพติดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุม
วัยที่อยากรู อยากลอง และเปนกําลังของชาติในอนาคต การติดสารเสพติดเริ่มตนจากการสูบ
บุหรี่ ยาบา กัญชา เฮโรอีน ซึ่งเปนสารเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรง สวนสารเสพติดที่มีฤทธิ์ไมรุนแรง
แตหากมีการเสพหรือบริโภคเปนระยเวลานาน จะกลายเปนสิ่งที่เสพติดได ซึ่งมีผลตอสุขภาพใน
ระยะยาวได เชน ประเภทแอลกอฮอล กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง เปนตน สิ่งที่ควรคํานึงถึงเพื่อการ
หลีกเลี่ยงไมเขาไปยุงเกี่ยว ลด ละ เลิก และเมื่อรูถึงโทษของสารเสพติดตาง ๆ ตองคิดอยูเสมอถึง
หนาที่ที่ตนควรกระทํา เชน เปนนักเรียน นักศึกษาควรคํานึงถึงการเรียน ผูทํางานตองคํานึงถึง
หนาที่การงานที่ตองทํา การทําบทบาทหนาที่ของตนเองใหดีไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด พอ แมควร
เปนแบบอยางที่ดี โดยการสรางภูมิคุมกันใหครอบครัว หากมีปญหารวมกันแกไข ปลูกฝงลักษณะ
นิสัยใหเลนกีฬา ออกกําลังกาย ไมพึ่งยาเสพติด ซึ่งจะทําใหบุตรหลานเปนคนดี อนาคตสดใส
หางไกลยาเสพติด งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจํา
เปนโทษแกรางกาย ทําใหสมรรถภาพการทํางายลดลง ขาดสติ ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย สูญเสีย
ทรัพยสิน เงินทอง ตลอดจนชีวิต เสี่ยงตอการเกิดโรคตับแข็ง แผลในกระเพาะอาหารและลําไส
มะเร็งหลอดอาหารและโรคขาดสารอาหาร จึงควรงดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และไมขับขี่
ยานพาหนะในขณะมึนเมา
ดังนั้น การสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง ทุกคนควรเริ่มตนที่จะ
ปฏิบัติดวยตนเองในเรื่อง การรับประทานอาหารที่มีคุณคาและปลอดภัย การออกกําลังกาย รูจัก
ควบคุมอารมณและการจัดการกับความเครียด การปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี
และการปองกันสาเหตุของโรคไมติดตอที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคล การดูแลสุขภาพตนเอง
ดวยการตรวจสุขภาพประจําป การลด ละ เลิกอบายมุขหรือสิ่งเสพติดตาง ๆ ที่ทําลายสุขภาพ
2.2 การรับรูภาวะสุขภาพ (Health Perception)
2.2.1 ความหมายของการรับรู
พจนานุกรมลองแมน(Longman Dictionary 1995:80, อางถึงใน ชลลดา
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ไชยกุลวัฒนา 2542:44) ใหความหมายของการรับรูวา หมายถึง ความคิดหรือความเขาใจที่เฉพาะ
จงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและบุคคลมีความเชื่อในสิ่งที่รับรูมา
เฟลดแมน(Feldman 1993:47) ใหความหมายของการรับรูวา เปนการ
จํ า แนกตรวจสอบและแปลความหมายของสิ่ ง เร า โดยผ า นทางอวั ย วะรั บ สั ม ผั ส และเกิ ด การ
ตอบสนองตอสิ่งเรานั้น
สรุปไดวา การรับรูของบุคคล หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด
ความเข า ใจของบุ ค คลต อ สิ่ ง เร า ที่ ผ า นเข า มาทางประสาทสั ม ผั ส โดยการตี ค วามหรื อ แปล
ความหมายของสมอง ตองอาศัยความจํา ประสบการณและความรูเดิมเปนเครื่องชวย
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
การรับรู (Perception) ถือเปนกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล
ที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาสังคมและพฤติกรรม กลาวคือการรับรูของบุคคลเปนสภาพจิตวิทยาที่เกิด
ภายในตั ว บุ ค คล เป น ความเอาใจใส ข องบุ ค คลในการเลื อ กที่ จ ะตอบสนองต อ สิ่ ง เร า ที่ มี อ ยู ใ น
สิ่งแวดลอม บุคคลจะเลือกจัดระบบขอมูลและมีกระบวนการในการจดจํา และการแปลความหมาย
ของขอมูลที่เกิดขึ้น โดยอาศัยคุณสมบัติภายในตัวบุคคลเปนตัวกลางในกลั่นกรอง และประเมินคา
ของผลลัพทที่เกิดขึ้น และแสดงพฤติกรรมออกมาตามคุณคาที่ตนเองตัดสิน ผลจากการแสดงออก
นี้จะเปนขอมูลปอนกลับ(Feed
back) ซึ่งจะมีผลตอการรับรูครั้งตอไป ดังนั้นจะเห็นไดวา
กระบวนการรับรูของบุคคลเปนกระบวนการตอบสนองตอสิ่งเราที่บุคคลเอาใจใสอยางตอเนื่อง
และสัมพันธกับความตอเนื่องของเวลาและเหตุการณตางๆ ในสิ่งแวดลอมรอบตัวบุคคล ดวยเหตุนี้
การรับรูของแตละบุคคลจึงเปนการแสดงออกถึงความตระหนักในเรื่องตาง ๆ ซึ่งสามารถวัดการ
รับรู ไ ด จ ากการให บุคคลเลื อ กลัก ษณะที่คิ ด ว า เปน จริง หรือสอดคลองสํ า หรับสิ่ งที่รับรู ตาม
ความคิดของบุคคลในชวงเวลาหนึ่งๆ
ปจจัยที่มีผลตอการรับรู ไดแก ประสบการณเดิม ความจํา ทัศนคติ และ
ความรูสึก ความตองการและความสนใจในขณะนั้น ตลอดจนสภาพแวดลอมและลักษณะสิ่งเราซึ่ง
จะชวยในการตีความหมายจากการสัมผัส การที่บุคคลจะสามารถรับรูและแสดงการรับรูออกได
อยางดี จะตองมีการรับสัมผัสที่ดี หากการรับสัมผัสตาง ๆ บกพรอง หรือขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
เชน หู ตา จมูก ลิ้น จะทําใหการรับรูนั้นขาดความสมบูรณไปได นอกจากนี้ จําเนียร ชวงโชติ
(2532 : 42)
ไดสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูไว 2 ประการคือ ปจจัยภายใน ไดแก
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คุณสมบัติภายในของผูรับรู เชน คานิยม ความสนใจ และประสบการณเดิม และปจจัยสังคม
ภายนอก เชน วัฒนธรรม ความเชื่อถือในสังคม คําบอกเลาหรือคําแนะนําจากบุคคลอื่นซึ่ง ทํา
ใหการรับรูของบุคคลตอเรื่องราว เหตุการณ และความเชื่อมั่นตางกัน
2.2.3 การรับรูภาวะสุขภาพ
กอบกุล พันธเจริญวรกุล(2528:27) กลาววา การรับรูภาวะสุขภาพ
หมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกตอสภาพการทํางานของรางกายและจิตใจโดยรวมแลวเปรียบเทียบ
จากประสบการณเดิมและความรูในการใหความหมายตอสภาวะสุขภาพของตนเองจากนั้นจึงตัดสิน
วา ภาวะสุขภาพของตนเปนอยางไร กลาวคือ บางคนอาจมีการรับรูวาความเจ็บปวยเปนเพียงสิ่ง
ผิดปกติเล็กนอยและไมเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของตน ดังนั้นตามการรับรูของบุคคลเหลานี้
ความเจ็บปวยเปนภาวะปกติที่เกิดขึ้นไดในชวงชีวิตมนุษยในขณะที่บางคนอาจรูสึกวาความเจ็บปวย
เปนสิ่งที่รบกวน และคุกคามตอชีวิตตน ทําใหผลที่ตามมาคือ ความกลัว ความทอแท ทุกครั้งที่
เจ็บปวย การรับรูตอภาวะสุขภาพที่ตางกันนี้จะมีอิทธิพลตอกําลังใจใน การตอสูกับปญหาที่เขามา
รบกวนชีวิตของแตละบุคคลไดแตกตางกัน
องคการอนามัยโลกใหความหมายของสุขภาพ ( Health ) วา สุขภาพ
หมายถึงความสมบูรณปราศจากโรคทางกายและความเขมแข็งทางจิตใจ มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถ
ปรับ ปรุง ตนเองให เ ข า กับสัง คมได จากความหมายดังกลาวจึง สามารถแบ งสุข ภาพของมนุษ ย
ออกเปน 2 ดาน คือ
1. สุขภาพทางกาย (Physical Health ) หมายถึง สุขภาพของอวัยวะตาง
ๆ ที่เปนสวนประกอบของรางกายทั้งภายนอกและภายในรางกาย เชน แขน ขา ตับ หัวใจ เปนตน
อวัยวะเหลานี้ตองปกติ ไมพิการและมีประสิทธิภาพ ไมปรากฏอาการและอาการแสดงของโรค
หรือการบาดเจ็บ สามารถทํางานไดตามปกติ จึงนับวามีสุขภาพทางกายดี
2. สุขภาพทางจิต (Mental Health) หมายถึง การที่มีจิตใจเขมแข็งมั่นคง
และมีความสมบูรณ มีความสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมได ควบคุมอารมณ
ตนเอง มองโลกในแงดี ไมหนีอุปสรรคหรือปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น สรางคุณคาใหตนเอง รูจักลดความตรึงเครียด เปนตน และดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข
ความแตกตางระหวางสุขภาพกายและสุขภาพจิต สังเกตไดจากการเปรียบเทียบดังตอไปนี้
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สุขภาพกาย

สุขภาพจิต

1. เ ป น เ รื่ อ ง ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ จิ ต ใ จ
ความบกพรองของสภาพจิต ใจที่ เ กิด
จากการปรับตัวที่ไมถูกตอง หรือเกิด
จากสภาพแวดลอมอื่น ๆ
2. เป น เรื่ อ งที่ สั ง เกตได ย ากต อ งดู จ าก
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออก โดยอาศั ย
เกณฑมาตรฐานทางสังคมหรือเกณฑ
อื่น ๆ ชวยวัด
3. ความบกพรองของสุขภาพจิตอาจจะมี
ผลหรือไมมีผลกระทบตอสุขภาพกาย
มากนัก
จะเห็นวาสุขภาพกายและจิตมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ถารางกาย
เจ็บปวยก็จะสงผลตอสุขภาพจิต ในทํานองเดียวกัน ถามีความบกพรองทางดานจิตใจก็จะสงผลตอ
สุขภาพกาย
สรุปไดวา การรับรูภาวะสุขภาพเปนการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด
ความเขาใจของบุคคลที่มีตอภาวะสุขภาพของตนเองทั้งดานสุขภาพกาย จิตใจ และสังคมใน
ชวงเวลาหนึ่ง
1. เปนเรื่องที่เกี่ยวกับรางกายโดยตรง ความ
บกพร อ งเกิ ด จากการที่ ร า งกายผิด ปกติ
เชน การเจ็บปวย เปนตน
2. เป น เรื่ อ งที่ สั ง เกตได ง า ยจากความผิ ด
ปกติทางรางกาย เชนซูบผอมลง หรือ
บริเวณรางกายไดรับบาดเจ็บ
3. ความสมบู ร ณ ห รื อ ความบกพร อ งของ
สุ ข ภาพร า งกายย อ มส ง ผลกระทบต อ
สุขภาพจิตโดยตรง

2.2.4 การประเมินการรับรูภาวะสุขภาพ
เนื่องจากการรับรูภาวะสุขภาพของบุคคล มีผลอยางมากตอการแสดง
พฤติกรรมสุขภาพ จากประสบการณที่บุคคลกระทําพฤติกรรมสุขภาพแลวเกิดความสุข มีภาวะ
สุขภาพดีขึ้น จะเปนแรงผลักดันใหบุคคลมีการรับรูคุณคาของการมีสุขภาพที่ดี และสงเสริมให
บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตเพื่อดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพ
บรูค และคณะ(Brook et al.1979:13) ไดพัฒนาแบบวัดการรับรูภาวะสุขภาพทั่วไป (General
Health Perception Battery) ซึ่งประกอบไปดวยประเด็นการวัด 6 ดานคือ
1) การรับรูภาวะสุขภาพในอดีต (Prior health) เปนการประเมิน
ความรูสึกความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพในอดีตของแตละบุคคลซึ่งมีความแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
ปจจัยความเชื่อ เจตคติ ประสบการณเกี่ยวความเจ็บปวยในอดีตที่ผานมา
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2) การรับรูภาวะสุขภาพในปจจุบัน (Current health) เปนการประเมิน
ภาวะสุขภาพของตนเองที่เปนจริง และครบถวนในแตละวัน หรืออาจจะบอยครั้งกวานั้นก็ได
ตามความรูสึกวา ตนเองมีสุขภาพที่ดีหรือเจ็บปวย ซึ่งการประเมินภาวะสุขภาพของแตละบุคคล
เปนการใหความหมายของคําวา “สุขภาพ” นั่นเอง ซึ่งการรับรูภาวะสุขภาพในปจจุบันของแตละ
บุคคล จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการรับรูภาวะสุขภาพในอดีต การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพของตนจากแพทย พยาบาลหรือบุคคลอื่น ๆ อาการทางกายที่ปรากฏขึ้น เปนตน
3) การรับรูภาวะสุขภาพในอนาคต (Health outlook) เมื่อบุคคลเจ็บปวย
จะสงผลตอการทํางานหรือความพิการของรางกาย บุคคลสามารถรับรูไดดวยตนเอง การรับรูภาวะ
สุขภาพในอดีต ปจจุบันและการไดรับขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยจากแพทย พยาบาลหรือบุคคล
อื่นจะสงผลถึงความคาดหวังหรือความหมดหวังของบุคคลนั้นได หากบุคคลไดรับการสนับสนุน
หรือชวยเหลือจะทําใหมีความรูสึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะสุขภาพในอนาคตอยางมีความหวัง
มีกําลังใจและเกิดแรงจูงใจการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี
4) การรับรูความตานทานโรค/การเสี่ยงตอความเจ็บปวย (Resistance /
Susceptibility of illness)การรับรูภาวะสุขภาพที่วารางกายสามารถตานทานโรคหรือเสี่ยงตอการเกิด
โรคต าง ๆ และเกิ ด ภาวะแทรกซ อ นสู งนั้น จะทําใหเ กิด การกระตุน ทางอารมณ คิด ถึง ความ
ยากลําบากที่ตองประสบ ทําใหเกิดแรงกระตุนใหบุคคลเอาใจใสดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
และมีพฤติกรรมสุขภาพดานการปองกันโรคมากขึ้น
5) ความวิตกกังวลและความสนใจตอสุขภาพ (Health worry and
concern) เปนการประเมินถึงความวิตกกังวลจากการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเอง
หากบุคคลมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพในระดับเหมาะสมจะเกิดการเรียนรูและตระหนักถึง
อันตรายของการเจ็บปวย สามารถประเมินสุขภาพและจัดระบบการดูแลตนเองไดดี ทําใหบุคคล
สนใจเอาใจใสตอสุ ขภาพมากขึ้น เห็น คุณคาของการมีสุขภาพสงผลใหมี การปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพอยางตอเนื่อง
6) ความเขาใจเกี่ยวกับความเจ็บปวย (Sickness-Orientation) เปนความ
เขาใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพวา ภาวะสุขภาพประกอบดวยภาวะสุขภาพที่ดี และภาวะสุขภาพที่
เจ็บปวยสลับกันไปเปนประสบการณตลอดชวงชีวิตมนุษย เมื่อเกิดการเจ็บปวยขึ้นจะไมทําให
บุคคลนั้นเกิดความเครียดหรือวิตกกังวลมากจนเกินไป มีความพรอมในการปรับตัวและแสวงหา
ความชวยเหลือที่ถูกตองได
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบวัดการรับรูภาวะสุขภาพโดยทั่วไปของ
บรูค และคณะ (Brook et al. 1979) เฉพาะการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน ทั้งสุขภาพกาย
และสุ ข ภาพจิ ต มาใช ใ นการประเมิ น การรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพของสตรี วั ย ผู ใ หญ ต อนต น ในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี
2.3 การสนับสนุนทางสังคม
การสนับ สนุ น ทางสัง คมเป น วิ ธีก ารสํ าคั ญ ของการป อ งกั น และควบคุ ม ป ญ หา
รวมถึ ง เป นการสงเสริ มการชว ยเหลือกัน ระหว างบุคคลกั บสมาชิ กของครอบครัว กลุม ชุ มชน
องคกรตาง ๆ เชน การใหคําแนะนํา การใหสิ่งของ การประเมินเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น การใหความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องมือ เวลา และความคิด การใหขอมูลขาวสาร ซึ่งการใหสิ่งตาง ๆ
เหลานี้จะมีผลตอภาวะจิตใจ และอารมณ คือจะชวยใหผูรับเกิดความภาคภูมิใจ รูสึกตนเองมีคุณคา
และเปนสวนหนึ่งของกลุมสังคม ทําใหสามารถเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ที่มาคุกคามตอรางกาย
หรือจิตใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
ธารกมล อนุสิทธิ์ศุภการ (2540:42) สรุปความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
วาเปนสิ่งที่บุคคลในกลุมสังคมไดรับความรัก ความเอาใจใส การยกยอง เห็นคุณคา และรูสึกวา
เปนสวนหนึ่งของสังคม มีการใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน ใหคําแนะนํา ใหขอมูลขาวสาร
วัตถุสิ่งของ และแรงงาน
ดวงเดือน มูลประดับ (2541:42) ไดสรุปวา แรงสนับสนุนทางสังคมเปนความ
ชวยเหลือประคับประคองจากบุคคลอื่นทั้งดานจิตใจ อารมณ สังคม วัตถุ สิ่งของ การเงิน
ขอมูลจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นซึ่งมีอิทธิพลตอการลดระดับความเครียดและวิกฤตการณใน
ชีวิตได ทําใหบุคคลเกิดความมั่นคงทางอารมณ และสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
บารบีรา (Barrera 1982 , อางถึงใน ภัทรพงศ ประกอบผล 2534:4) ใหความหมาย
ของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความใกลชิด การชวยเหลือ โดยการใหสิ่งของ แรงงาน
การใหคําแนะนําขอมูลขาวสาร การใหขอมูลปอนกลับ และการมีสวนรวมทางสังคม
เฮาส (House 1980:48) ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวา เปนสิ่งที่
บุคคลไดรับการเอาใจใสเมื่อประสบปญหา และแบงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ดาน
คือ ดานอารมณ ดานการประเมินคา ดานขอมูลขาวสาร และดานวัตถุสิ่งของ และแรงงาน
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ซึ่งการสนับสนุนทางอารมณเปนสิ่งที่ดีที่สุดเพราะจะชวยลดความเครียด และสรางความมั่นคงของ
สุขภาพ
บุญเยี่ยม ตระกูลวงศ (2528:49) ใหความหมาย การสนับสนุนทางสังคมเพื่อใช
แกปญหาสาธารณสุขวา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่ผูรับการสนั บสนุน ไดรับการ
ช ว ยเหลื อ ด า นข อ มู ล ข า วสาร วั ส ดุ สิ่ ง ของ หรื อ การสนั บ สนุ น ทางด า นจิ ต ใจ จากผู ใ ห ก าร
สนับสนุน ซึ่งอาจเปน บุ คคลหรือกลุ มบุคคล แลว มี ผลทํา ใหผูรับนําไปปฏิบัติ ในทิศทางที่ผูรับ
ตองการ หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี
องคประกอบของแรงสนับสนุน
เฮาส (House 1980:48) ไดแบงแรงสนับสนุนออกเปน 4 ดานคือ
1. การสนับสนุนทางอารมณ ( Emotional support ) หมายถึง การสนับสนุนดาน
การยกยอง การใหความรัก ความผูกพัน ความเอาใจใส และความเห็นอกเห็นใจ
2. การสนับสนุนดานการประเมินคา ( Appraisal support ) หมายถึง การรับรอง
การใหขอมูลปอนกลับ และการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นในสังคม เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ( Information support ) หมายถึง การให
คําแนะนํา ขอเสนอแนะ และการใหขอมูลขาวสาร เพื่อนําไปใชแกปญหาที่มีอยูได
4. การสนับสนุนดานวัตถุ สิ่งของ และแรงงาน ( Instrument support )
หมายถึง การใหความชวยเหลือแกบุคคลโดยตรงตามความจําเปนในเรื่องวัตถุ สิ่งของหรือเงิน
แรงงาน เวลา และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม
หลักการของแรงสนับสนุนทางสังคม
สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย (2542:69 - 70) กลาววา การตัดสินใจสวนใหญของคน
นั้น จะขึ้นอยูกับอิทธิพลของบุคคลผูซึ่งมีความสามารถ และมีอํานาจเหนือตนเองอยูตลอดเวลา
แรงสนับสนุนทางสังคมมีบทบาทตอพฤติกรรมสุขภาพของคนทั่วไปจนชั่วชีวิต ทั้งในแงกายภาพ
และจิตภาพที่เกี่ยวของกับการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการปฏิบัติตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่สาธารณสุข
แรงสนับสนุนทางสังคมดังกลาว หมายถึง สิ่งที่ “ผูรับแรงสนับสนุน” ไดรับความ
ชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร วัสดุสิ่งของ หรือการสนับสนุนดานจิตใจจาก “ผูใหการสนับสนุน”
ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุม แลวมีผลทําใหผูรับไดปฏิบัติไปในทิศทางที่ผูรับตองการ แรงสนับสนุน
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ทางสังคมอาจเปนบุคคลในครอบครัว เชน สามี ภรรยา ญาติพี่นองรวมทั้งเพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน
และเจาหนาที่สาธารณสุข
ซึ่งหลักการที่สําคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม จะประกอบไปดวยองคประกอบ
ที่สําคัญดังนี้
1. จะตองมีการติดตอสื่อสารระหวาง “ผูให” และ “ผูรับการสนับสนุน”
2. ลักษณะของการติดตอสื่อสารนั้นจะตองประกอบไปดวย
2.1 ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ “ผูรับ” เชื่อวา มีความสนใจ เอาใจใส และมี
ความรัก ความหวังดีในตนเองอยางจริงจัง
2.2 ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ “ผูรับ” รูสึกวาตนเองมีคุณคา และเปนที่
ยอมรับในสังคม
2.3 ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ “ผูรับ” เชื่อวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม
และสามารถทําประโยชนแกสังคมได
3. ปจจัยนําเขาของแรงสนับสนุนทางสังคมอาจอยูในรูปของขอมูลขาวสาร วัสดุ
สิ่งของหรือจิตใจ
4. จะตองชวยให “ผูรับ” ไดบรรลุถึงจุดหมายที่เขาตองการ
ระดับของการใหการสนับสนุนทางสังคม
กอททลีบ (Gottlieb 1985 : 5-22, อางถึงใน ยงยุทธ ธนิกกุล 2546:46-47) ได
แบงระดับการสนับสนุนทางสังคมเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้
1. ระดับมหภาคหรือระดับกวาง (Macro Level) เปนการพิจารณาถึงการเขารวม
ในสังคมโดยดูจากลักษณะตาง ๆ เชน ความสัมพันธกับสถาบันในสังคม การเขารวมกับกลุมตาง ๆ
ดวยความสมัครใจ การดําเนินชีวิตแบบไมเปนทางการในชุมชน
2. ระดับกลางหรือระดับกลุม (Mezzo Level) เปนความสัมพันธในระดับที่เฉพาะ
เจาะจงลงไปถึงกลุมบุคคลที่มีการติดตอกัน เชน กลุมเพื่อนที่ใกลชิด
3. ระดับจุลภาคหรือระดับลึก (Micro Level) เปนระดับที่มีความใกลชิดที่สุด
เพราะเชื่อวา สิ่งสําคัญของการสนับสนุนทางสังคมมาจากการใหการสนับสนุนทางอารมณอยาง
ลึกซึ้ง ผูที่ใหการสนับสนุนมีเพียงบางสวนเทานั้นที่สามารถทําได เชน สามี ภรรยา หรือคนรัก
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ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
เคปแลน, คาสเซล และกอร (Kaplan, Cassel, and Gore 1977:50-51) ไดแบง
การสนับสนุนทางสังคมออกเปน 2 ชนิด คือ
1. การสนับสนุนทางสังคมที่เปนรูปธรรม (Tangible support) ซึ่งอาจอยูในรูป
ของการชวยเหลือดานการเงิน หรือดานรางกาย
2. การสนับสนุนทางสังคมที่เปนนามธรรม (Intangible support) ซึ่งอาจอยูใน
รูปของการใหกําลังใจ ความรัก ความอบอุนทางอารมณ
คาหน (Kahn 1979:85, อางถึงใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
กองสุขศึกษา 2542:67 - 68) แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิด คือ
1. ความผูกพันดานอารมณและความคิด (Affection) เปนการแสดงออกถึง
อารมณในทางบวกของบุคคลหนึ่งที่มีตออีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกในลักษณะของความ
ผูกพัน การยอมรับ การเคารพ หรือดวยการรัก
2. การยืนยันและการรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (Affirmation) เปนการ
แสดงออกถึงการเห็นดวยการยอมรับในความถูกตองเหมาะสม ทั้งในการกระทําและความคิดของ
บุคคล
3. การใหความชวยเหลือ (Aid) เปนปฏิสัมพันธที่มีตอบุคคลอื่น โดยการใหสิ่ง
ของ หรือการชวยเหลือโดยตรง การชวยเหลือเหลานั้นอาจเปนวัสดุ เงินทอง ขอมูล ขาวสาร หรือ
เวลา
ทอยด (Thoits 1982:147) ไดแบงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมตามลักษณะ
ความจําเปนพื้นฐานทางสังคม (Basic social needs) ไวเปน 2 ดาน คือ
1. การชวยเหลือดานอารมณและสังคม (Social emotion needs)ไดแก การไดรับ
ความรัก ความใกลชิดสนิทสนม ความผูกพัน การดูแลเอาใจใส การไดรับการยอมรับ เห็นคุณคา
มีความรูสึกแหงการเปนเจาของสังคมสวนรวม ตลอดจนมีความรูสึกปลอดภัย
2. การชวยเหลือดานสิ่งของและแรงงาน (Instrumental aid) ไดแก การไดรับ
คําแนะนําดานขาวสารอันเปนประโยชน ตลอดจนความชวยเหลือดานสิ่งของแรงงาน และเงินทอง
เชพเฟอร และคณะ (Schaffer and others 1985 , อางถึงใน ภัทรพงศ ประกอบผล
2534:49) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิด ไดแก
1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support) หมายถึง ความผูกพัน
ความอบอุน และความรูสึกเชื่อมั่นและไววางใจ
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2. การสนับสนุนดานสิ่งของ (Tangible support) การไดรับการชวยเหลือดาน
วัตถุสิ่งของและการบริการ
3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information support) หมายถึง การไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ทําใหบุคคลนําไปแกปญหา หรือขอมูลปอนกลับทําใหบุคคลรับรูถึงพฤติกรรมและ
การกระทําของบุคคล
แหลงของการสนับสนุนทางสังคม
จริยาวัตร คมพยัคฆ (2531, อางถึงใน รังรอง งามศิริ 2540:100-101) ไดกลาววา
แหลงที่ใหการสนับสนุนทางสังคมมักจะมาจาก กลุมปฐมภูมิ และกลุมทุติยภูมิ ดังนี้
1. กลุมปฐมภูมิ (Primary groups) เปนกลุมสังคมขนาดเล็ก มีความใกลชิด
สนิทสนม มีความสัมพันธเปนสวนตัว และมีความผูกพันกันมาก มีการติดตอทางสังคมอยางไมเปน
ทางการ ลักษณะของบรรยากาศความสัมพันธภายในกลุมจึงมีลักษณะผอนคลาย สมาชิกภายใน
กลุมใหความสนใจซึ่งกันและกัน กลุมปฐมภูมิจะเปนแหลงที่ใหการสนับสนุนดานอารมณที่สําคัญ
มาก บุคลิกภาพของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากกลุมปฐมภูมิ ตัวอยางของกลุมปฐมภูมิ ไดแก
ครอบครัว เพื่อน
2. กลุมทุติยภูมิ(Secondary groups) ลักษณะของความสัมพันธภายในกลุมสังคม
ประเภทนี้จะมีความรูสึกผูกพันกันไมมากแมวาสมาชิกภายในกลุมจะมีความสัมพันธกันมาเปน
เวลานาน ลักษณะการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกจะเปนแบบไมเปนทางการ ไมมีความสัมพันธ
สวนตัว สมาชิกกลุมไมใหความสนใจในความเปนตัวบุคคลของกันและกัน ขนาดของกลุมอาจมี
ขนาดใหญหรือเล็กก็ได เพราะกลุมไมไดเนนที่ความผูกพันของสมาชิกกลุม โดยสวนใหญมักจะ
พบวาสมาชิกกลุมจะรวมกันเพื่อการทํางานเฉพาะอยาง ดังนั้นกลุมจะถือเอาผลงาน และการแสดง
บทบาทของสมาชิกเปนสําคัญ ตัวอยางของกลุมทุติยภูมิไดแก สหภาพแรงงาน สมาคมการกุศล
สโมสร
เมคเอลวีน (McElveen 1997, อางถึงใน ธารกมล อนุสิทธิ์ศุภการ 2540:44)
กลาวถึ ง แหล ง ของการสนั บ สนุ น ทางสัง คมวา ได แ ก ครอบครัว ญาติพี่ นอง และเพื่อน ซึ่ ง
ครอบครัวและญาติพี่นองเปนแหลงการสนับสนุนที่มีความสําคัญ และใกลชิดกับบุคคลมากที่สุด
โดยจะมีการ ติดตอกันบอยครั้ง มีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งของ บริการ ขอมูลขาวสาร และ
ชวยเหลือในการแกปญหา รองลงมาคือกลุมเพื่อน
จากความหมายของการสนับสนุนทางสังคม ผูวิจัยจึงใหความหมายของการ
สนับสนุนทางสังคมวา หมายถึง การที่บุคคลไดรับความชวยเหลือ หรือ สนับสนุนจากบุคคล
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ทางดานอารมณ การยอมรับ การยกยอง การใหคุณคา ดานขอมูลขาวสาร ดานวัตถุ สิ่งของ
และแรงงาน ซึ่งมีผลทําใหบุคคล ทําใหเกิดความมั่นคงและการปฏิบัติพฤติกรรมตาง ๆในชีวิตได
อยางเหมาะสม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส (House)
มาใชเปนแนวทางในการวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลตอพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
2.4 การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525
(ราชบัณฑิตยสถาน ,
คณะกรรมการชําระพจนานุกรม 2538:236 ) หมายถึง ชักนําหรือเกลี้ยกลอม เพื่อใหเห็นคลอยตาม
เชน การพูดจูงใจ
จากความหมายที่กลาวขางตน จึงสรุปไดวา การจูงใจ หมายถึง ศูนยรวมหรือ
บอเกิดที่ชักนําใหบุคคลมีความเห็นคลอยตามวาสิ่งที่ไดยิน ไดพบ ไดเห็น ไดลิ้มรส และไดสัมผัส
เปนสิ่งที่ถูกตองและเกิดความตองการที่จะปฏิบัติตาม เพราะจะเกิดประโยชนแกตนเอง จาก
ความหมายดั ง กล า ว จะพบว า มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ส อดคล อ งกั บ กองสุ ข ศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2542:26) ที่เขียนไววา ปจจัยชักนําเปนตัวแปรดานการสนับสนุนให
เกิดการปฏิบัติ หรือเปนสิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติ(cues to action) ไดแก สิ่งกระตุน (trigger) ที่
นําไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสมตัวแปรเหลานี้ อาจเปนสิ่งที่อยูภายในตัวบุคคล เชน อาการไมสุข
สบาย เจ็บปวย ออนเพลีย หรือ เปนตัวแปรที่อยูภายนอกตัวบุคคล ซึ่งเปนตัวที่กระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรม เชน ขอมูลขาวสารตาง ๆ การรณรงคหรือขาวสารจากสื่อมวลชน
คําแนะนําที่ไดรับจากเจาหนาที่ เพื่อนบานหรือบุคคลอื่น ๆ แหลงหรือผูใหคําแนะนําอื่น ๆ บัตร
ใหมาตรวจตามนัด ไปรษณียบัตรเตือน เปนตน
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับที่ เบคเกอร และคณะ (Becker et al. 1974, อางถึงใน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองสุขศึกษา 2542:19 – 20) กลาววา การวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติก รรมสุขภาพ นอกจากจะมีองคประกอบดานความเชื่อ หรือการรับรูแ ล วยังมีป จจัยอื่ น ที่
เกี่ยวของที่มีอิทธิพลตอการปฎิบัติในการปองกันโรคของบุคคลสิ่งนั้นคือ สิ่งชักนําสูการปฏิบัติ
หรือปจจัยชักนําสูการปฏิบัติและสอดคลองกับเบคเกอรและ ไมแมน (Becker and Maiman
1975:1) กลาววา ปจจัยชักนําเปนเหตุการณ หรือสิ่งเสริมใหบุคคลมีความพรอมในการแสดง
พฤติกรรมซึ่งมี 2 ชนิด ไดแก สิ่งชักนําภายใน เปนการรับรูสภาวะรางกายตนเอง เชน เมื่อรูสึก
วาเจ็บปวยและสิ่งชักนําภายนอก เปนปฏิสัมพันธของบุคคล เชน การไดรับคําแนะนําจากบุคคล
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อื่น หรือ ผลของสิ่งตาง ๆ เชน การรณรงคทางสุขภาพ หรือ การไดรับการกระตุนเตือนจาก
บุคลากรทางการแพทย เชน โรเซนสตอก (Rosenstock 1974, อางถึงใน เฉลิมพล ตันสกุล
2541:137) กลาววา ในการวัดหรือศึกษาบทบาทของ “ปจจัยชักนํา” เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปน
อยางมาก เนื่องจากเปนสิ่งที่ลืมไดโดยงาย และผูที่เคยไดรับปจจัยชักนําแลวมีการปฎิบัติกับผูที่เคย
รับแนะนําแลวไมไดปฎิบัติจะมีความจําในเรื่องนั้น ๆ ตางกัน นอกจากนี้แลว กองสุขศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2542:26) ยังกลาวอีกวา สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติหรือ
ตัวกระตุนจะตองเกิดขึ้นสอดคลองเหมาะสมกับพฤติกรรม ระดับความเขมของสิ่งกระตุนที่จะ
กอใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกตางกันไป ตามระดับความพรอมดานจิตใจของบุคคลที่จะ
แสดงพฤติกรรม คือ ถามีความพรอมดานจิตใจนอยจําเปนตองอาศัยปจจัยชักนํามาก ถามีความ
พรอมดานจิตใจสูงอยูแลว จะตองการสิ่งกระตุนหรือปจจัยชักนําเพียงเล็กนอยเทานั้น
จากแนวคิดที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาปจจัยชักนําในความหมายของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนการจูงใจใหบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมไปตามสิ่งที่ชักนํานั้น ๆ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชแนวคิดนี้เปนกรอบในการวิจัย โดยแบงแหลงในการจูงใจ ออกเปน 3 กลุม
ไดแก การจูงใจใหปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่มาจากสื่อบุคคล มาจากสื่อภายนอก
ทองถิ่น และมาจากสื่อภายในทองถิ่น และขอเสนอการจูงใจใหปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ ที่มาจากแหลงตาง ๆ พอสังเขปดังนี้
2.4.1 สื่อบุคคล
ธนวดี บุญลือ(2532:88 - 90) กลาววา การสื่อสารระหวางบุคคลจะเปน
การสื่อสารกลับไปมาระหวางผูสงสาร และผูรับสาร ซึ่งตางผลัดกันเปนทั้งผูรับและผูสงในชวงที่
กําลังเกิดการสื่อสาร เรียกวา เปนการสื่อสารแบบสองทิศทาง จึงเปนขอไดเปรียบของสื่อระหวาง
บุคคล ดังนั้น หากจะใชสื่อเพื่อการจูงใจหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามหลักจิตวิทยาแลวสื่อบุคคล
ยอมทําหนาที่ไดดีกวา เพราะไมเพียงแตการสื่อสารสามารถยืดหยุนไปตามการปอนกลับ แตผูทํา
การสื่อสารมีความใกลชิดและสามารถทําความรูจักกับผูรับสารของบุคคลไดลวงหนา ความใกลชิด
นี้เปนที่มาของการสรางความประทับใจดีกวาผูที่หางเหินกัน ฉะนั้นถาผูสงสารมีขอมูลของผูรับสาร
มากเทาใด หรือ รูจักผูรับสารมากเทาใดก็ยอมจะปรับเนื้อหาขาวสารใหเหมาะสมกับสภาพการรับรู
ของผูรับสารไดมากเทานั้น และยังไดทราบวาจะตองใชกลวิธีใดในการโนมนาวใจไปในทางที่ตน
ตองการอีกดวย นอกจากนี้บุคคล สามารถใชชองทางการสื่อสารถายทอดขอมูลขาวสารไดหลาย
ชองทางในเวลาเดียวกัน รวมทั้งสามารถใชอวัจนภาษา เพื่อชวยใหขอมูลขาวสารชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2.4.2 สื่อภายนอกทองถิ่น
ในงานวิจัยจะหมายถึงสื่อมวลชน 3 ประเภท ที่สามารถเปนแหลงจูงใจ
ใหบุคคลกระทําพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ไดแก โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ
สรุปรายละเอียดพอสังเขป ไดดังนี้
1. โทรทัศน
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542:152)
กลาววา โทรทัศนเปน
สื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ที่สามารถสื่อสารใหผูรับเกิดความเขาใจไดงายเพราะใหภาพที่เคลื่อนไหว
ไดพรอมเสียงทําใหผูชมเกิดความเพลิดเพลินมีอารมณคลอยตามทําใหทราบเนื้อหาเกิดความเขาใจ
ไดโดยงาย และเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะได โดยการเลือกรายการและเวลาใน
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ อีกทั้งยังเปนสื่อที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และเกิดประสิทธิภาพ
มากเมื่อเทียบอัตราการใชงบประมาณกลุมเปาหมาย 1,000 คน ดังนั้น โอกาสที่จะเผยแพร
ขาวสารของงานตาง ๆ เปนไปไดงายและสามารถโนมนาวใจใหประชาชนยอมรับรวมมือไดดี
แตสื่อโทรทัศนจะมีจุดดอย คือ ขอความที่ทําการประชาสัมพันธมีอายุสั้นตองใชคาใชจายสูงและไม
สามารถดึงดูดความสนใจของผูชมไดทุกครั้งที่มีการออกอากาศ
2. วิทยุ
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542:152-153) กลาววา เหตุผลในการใช
สื่อวิทยุก็คือ ความสามารถเลือกกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงตามลักษณะรายการประชาสัมพันธ
ได ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดการออกอากาศซ้ํ า สามารถทํ า ได ง า ย อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถเข า ถึ ง
กลุมเปาหมายไดแมขณะปฏิบัติงาน หรือประกอบกิจกรรมตาง ๆ อยู และที่สําคัญก็คือการแกไข
ขอความที่ประชาสัมพันธสามารถทําไดโดยงาย ราคาไมสูงนัก ขอจํากัดในการใชสื่อวิทยุจะเห็นวา
จํานวนสถานีวิทยุมีมากเกินไป การจะประชาสัมพันธใหครบทุกสถานีจะเสียคาใชจายสูงมาก และ
ผูฟงเองไมสามารถจดจําขอความไดหมด จะจําไดเพียงบางสวนเทานั้น นอกจากนี้วิทยุเปนสื่อที่
เขาถึงประชาชนไดรวดเร็วและทั่วถึง ทําหนาที่เปรียบเสมือน “ สื่อเคลื่อนที่ ” นอกจากนั้นตาม
ครัวเรือนสวนใหญ ก็มีวิทยุกันเกือบทุก ครัวเรือน จึงนับเปนสื่อที่จะอํานวยประโยชนในการ
ประชาสัมพันธโครงการรณรงคไดเปนอยางดี
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3. หนังสือพิมพ
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542:153) กลาววา หนังสือพิมพเปน
สื่ อที่ มีค วามหลากหลายในเนื้ อ หา และพิมพเ ปน รายประจํา แนน อนสม่ําเสมอ และพิม พ
เผยแพรสูสาธารณชนจํานวนมาก ๆ เปดโอกาสใหทุกคนซื้ออานได ขอดีของหนังสือพิมพ ผูอาน
จะรู สึ ก ว า ข อ ความที่ ป รากฎในหน า หนั ง สื อ พิ ม พ จ ะเป น ข า วหรื อ เป น สิ่ ง ใหม เ สมอ ในการ
ประชาสั ม พั น ธ ก็ ส ามารถเลื อ กใช ไ ด ทั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ และ
หนังสือพิมพเฉพาะพื้นที่หรือหนังสือพิมพทองถิ่น การแกไขขอความตาง ๆ ก็ทําไดสะดวก
กลุมเปาหมายสามารถอานรายละเอียดไดซ้ําหลาย ๆ ครั้ง งายตอการจดจํา สวนขอจํากัดของ
หนั ง สื อ พิ ม พ คื อ คุ ณ ภาพของการพิ ม พ จ ะต อ งมี คุ ณ ภาพเพราะจะทํ า ให สื่ อ ที่ อ อกมาสวยงาม
นาสนใจเปนการดึงดูดผูอานใหอานมากขึ้น การเลือกลงโฆษณาเฉพาะหนาใดหนาหนึ่งก็สําคัญ
มาก ที่จะทําใหผูอาน ไดอานมากหรือนอย และที่สําคัญก็คือคาใชจายคอนขางสูงมาก
2.4.3 สื่อภายในทองถิ่น
ในงานวิจัยสื่อภายในทองถิ่น หมายถึง สื่อที่มีการดําเนินงานกันเองใน
ทองถิ่นและสามารถเปนแหลงจูงใจใหบุคคลกระทําพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ไดแก ปาย
โฆษณาขนาดใหญหรือเรียกวาสื่อกลางแจง เอกสารแผ นพับ สื่อโปสเตอร และสื่อประเพณี
สรุปรายละเอียดพอสังเขป ไดดังนี้
1. ปายโฆษณาขนาดใหญหรือสื่อกลางแจง
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542:153) กลาววา สื่อกลางแจง ไดแก
ปา ยโฆษณาขนาดใหญ หรื อ ขนาดเล็ ก รวมทั้ง ปา ยประชาสัม พั น ธที่ มี ม ากมายตามท อ งถนน
อาคารรา นคา หรือตามสถานที่ ต าง ๆ ขอดีของการใชสื่อกลางแจ งก็คือ เป น สื่อที่ สะดุ ด ตา มี
จุดเริ่มตนและจบในตัวเอง ผูดูสามารถเขาใจไดไมตองอาศัยผูบรรยายประกอบซึ่งเหมาะกับคนทุก
ระดับชั้น ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดเฉพาะจุด ใหความถี่ในการเห็นไดสูง มีขนาดใหญกวาสื่อ
อื่น ๆ จึงเกิดสะดุดตาและเกิดความสนใจไดงาย สามารถเลือกสถานที่แสดงสื่อที่เหมาะกันได
และเหมาะกับการเผยแพรขอความที่สั้น และสะดวกตาเทานั้น
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2. เอกสารแผนพับ
บุญยง เกี่ยวการคา (2539: 435 - 436) กลาววา แผนพับเปน
เอกสารที่ใชไดดีในการเผยแพรความรูเฉพาะเรื่องเรียงเปนลําดับตอเนื่องตั้งแตหนาแรกจนถึงหนา
สุดทาย และเปนเอกสารที่จัดทํางาย ราคาถูก ใชเวลาเตรียมการนอยจึงสามารถจัดพิมพ
เผยแพรขอมูลไดตลอดเวลา ทั้งยังแจกจายไดหลายวิธีตามกลุมเปาหมายที่ตองการได
3. สื่อโปสเตอร
บุญยง เกี่ยวการคา (2539:437) กลาววา สื่อโปสเตอร เปนสื่อที่สราง
ขึ้นเพื่อการจูงใจ สรางความประทับใจ เชื่อถือศรัทธาแกผูพบเห็นและเปนการนําไปสูการแสวงหา
ขอมูลเพิ่มเติมในเวลาตอมา และหากมีจุดเดนที่เหมาะสมแลวผูชมก็สามารถรับรูและเขาใจในสิ่งที่
ปรากฏในภาพนั้นได หรือเกิดความจําติดตาและกลับมาพิจารณาใหนานขึ้นอีกครั้ง
4. เสียงตามสายประจําหมูบาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กองสุขศึกษา (2547:124) กลาววา
เสียงตามสายประจําหมูบาน ถือไดวาเปนสื่อทองถิ่นเพื่อชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และ
ความรูแกชุมชนอีกชองทางหนึ่งโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชประกาศขาวหรือประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารความรูของทางราชการหรือของชุมชนนั้น ๆ ทําใหชาวบานที่รับฟงถูกกระตุนใหรับรูหรือ
เกิดความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ เชน รับฟงขาวสารความรูที่เปนประโยชน เพื่อแกไขปญหา
ของประชาชน หรือการรับทราบขาวสารของชุมชนโดยตรง เชน กิจกรรมงานบุญ งานประเพณี
ของหมูบาน เปนตน
5. สื่อประเพณี
สมควร กวียะ (2530, อางถึงใน อรวรรณ ปลันธโอวาท 2542:148)
ใหความหมายสื่อประเพณี หมายถึง วัฒนธรรมทั้งมวลที่คนไทยและสังคมไทยไดสรางสรรคและ
สั่งสมกันมาตั้งแตอดีตกลายเปนเครื่องมือที่สงรับและเก็บขาวสารที่เปนสัญลักษณ และเอกลักษณ
ของระบบสังคมไทย ปรากฏใหรูใหเห็นในรูปของคําพูด ขอเขียน บทเพลง การละเลน การรอง
การรํา สื่อประเพณีอาจอยูในรูปของบุคคล วัตถุ เสียงภาพ การเคลื่อนไหว กระบวนการหรือ
วิธีการที่สามารถเก็บบันทึกหรือถายทอดขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือจากสถานที่
หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งโดยผานระยะเวลาหลายรอยป สื่อประเพณีมีทั้งไดยินดวยหู เชน เพลง
กลอม นิทาน ตลกพื้นบาน และรับรูดวยตา เชน สถาปตยกรรม ลิเก เครื่องรําไทย ภาษา
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ท า ทาง เช น การไหว การยิ้ ม แย ม สื่ อ ประเพณี ที่ รั บ รู ด ว ยหู แ ละตา ได แ ก การฟ อ นรํ า
การละเลนเพลงเรื อ และเทาที่ ผานมาไมมีห นวยงานใดใชสื่อประเพณีอย างสัมฤทธิ์ผลในการ
สื่อสารโนมนาวใจในงานประชาสัมพันธ
กลาวโดยสรุป สื่อบุคคล สื่อภายนอกทองถิ่น และสื่อภายในทองถิ่น มี
บทบาทในการใหความรูและโนมนาวใจ การใชสื่อทั้งสามอยางควบคูกันไปใหผลดีมากที่สุด
จําเปนตองเลือกใชสื่อหลายประเภทใหเหมาะสมและใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาใหเหมาะ
แกความตองการของแตละบุคคล ความสนใจ ความสามารถ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และ
อายุ ของกลุมเปาหมายการเลือกใชสื่อหลายประเภท จะเปนการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง
ดังนั้น จะเห็นไดวา การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ตนเอง นอกจากตนเองแลว ปจจัยภายนอกมีความจําเปนไมนอย เพราะจะเปนสิ่งกระตุนใหบุคคล
เกิด การปฏิบัติ ในอดีตการติดตอสื่อสารไมวาจะเปนดานสุขภาพ หรือขาวสารทางราชการที่
จําเปนตองใหประชาชนรับทราบและถือปฏิบัติจะใชสื่อบุคคล เชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ผูใหญบาน กํานัน คณะกรรมการหมูบาน พระ หรือครู เปนผูสงขาวสารโดยปากตอปาก แต
ในสภาพการณปจจุบัน ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช ทําใหการติดตอสื่อสารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ประชาชนสามารถรับฟง ขาวสาร โดยผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนการสื่อสารทางโทรทัศน วิทยุ
วีดีทัศน หนังสือพิมพ เสียงตามสาย ที่ชวยสงเสริมใหบุคคลสามารถรับทราบขอมูลไดเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับรัฐบาลไดมีนโยบายเนนหนักในดานการสรางเสริมสุขภาพ กลาวคือสรางสุขภาพ
มากกวาซอมสุขภาพ จึงมีการเผยแพรประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนมีการสรางสุขภาพ
และส ง เสริ ม สุ ข ภาพของตนเอง ในรู ป แบบต า ง ๆ โดยผ า นสื่ อ ทางโทรทั ศ น วิ ท ยุ วี ดี ทั ศ น
หนังสือพิมพ ซึ่งจากการประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา การประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตาง ๆ เปนการสรางกระแสใหประชาชนมีความตื่นตัวในการสรางเสริมสุขภาพของ
ตนเอง หรือทําใหมีสุขภาพแข็งเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่ง
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศ
จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ มี ผู ที่ ไ ด
ทําการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ โดยตรงและใกลเคียง พอสรุปไดดังนี้
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3.1 สถานภาพสมรส
ชลลดา ไชยกุลวัฒนา (2542:105) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
ที่สรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน ( 25-35 ป ) จังหวัดสุรินทร จํานวน 264 คน
พบวา สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตการสรางเสริมสุขภาพ
พิเชษ เจริญเกษม (2540:64)
ศึกษาพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครู
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานสามัญศึกษา จํานวน 300 คน พบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษา
ประสงค ธีรพงศนภาลัย (2541:51)
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 396 คน
พบวาสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูมัธยมศึกษา
วลิดา ศักดิ์บัณฑิตสกุล (2541:95)
ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบวา สตรีที่มีสถานภาพ
สมรสแตกตางกันมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
โดยสตรีที่มีสถานภาพสมรสคูจะมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพดีกวาสตรีที่เปนหมาย หยา หรือ
แยกกันอยู
จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน พบวาสถานภาพสมรสมีและไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาสตรีที่มีสถานภาพสมรสตางกันนาจะมี
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ที่แตกตางกันดวย
3.2 ระดับการศึกษา
ชลลดา ไชยกุลวัฒนา (2542:105) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตที่
สรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน ( 25-35 ป ) จังหวัดสุรินทร จํานวน 264 คน
พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตการสรางเสริมสุขภาพ
นุชระพี สุทธิกุล (2540:55) ศึกษาพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครู
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 360 คน พบวา ระดับการศึกษาไมมคี วามสัมพันธ
กับ พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ไพโรจน พรหมพันใจ (2540:45) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 400 คน พบวา ระดับ
การศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม

58
จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาสตรีที่มีระดับการศึกษาตางกันนาจะมี
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ที่แตกตางกันดวย
3.3 อาชีพ
ชลลดา ไชยกุลวัฒนา (2542:105) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตที่
สรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน ( 25-35 ป ) จังหวัดสุรินทร จํานวน 264 คน พบวา
อาชีพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตการสรางเสริมสุขภาพ
สุทธนิจ หุณฑสาร (2539:44) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน เขตชนบท จังหวัดนนทบุรี จํานวน 380 คน พบวา อาชีพ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ของสตรีวัยหมดประจําเดือนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.001
ศิรินทิพย โกนสันเทียะ (2541:60) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 450 คน พบวา อาชีพ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน โดยพบวา สตรีวัย
หมดประจํา เดือ นที่ มี อ าชี พ ไม ใ ช แ รงงาน มี พ ฤติ ก รรมสร า งเสริ มสุ ข ภาพมากกว า สตรี วัย หมด
ประจําเดือน ที่มีอาชีพใชแรงงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001
จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาสตรีที่มีอาชีพตางกันนาจะมีพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ ที่แตกตางกันดวย
3.4 รายได
ชลลดา ไชยกุลวัฒนา (2542:105) ศึกษาปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับวิถีชีวิต
ที่สรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน ( 25-35 ป ) จังหวัดสุรินทร จํานวน 264 คน
พบวา รายไดมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตการสรางเสริมสุขภาพ
สุทธนิจ หุณฑสาร (2539:44) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน เขตชนบท จังหวัดนนทบุรี จํานวน 380 คน พบวา รายได
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.001
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พิเชษ เจริญเกษม (2540:64) ศึกษาพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูมัธยม
ศึกษาสังกัดสํานักงานสามัญศึกษา จํานวน 300 คน พบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษา
นุชระพี สุทธิกุล (2540:55) ศึกษาพฤติกรรมสรางเสริมของครูประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 360 คน พบวา รายไดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูประถมศึกษา
ประสงค ธีรพงศนภาลัย (2541:51) ศึกษาปจจัยมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 396 คน
พบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูมัธยมศึกษา
วลิดา ศักดิ์บัณฑิตสกุล (2541:95) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรม
สร า งเสริ ม สุ ข ภาพของสตรี ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ พบว า สตรี ที่ มี ร ายได ต า งกั น มี
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 โดยสตรีที่มี
รายไดสูงจะมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพดีกวาสตรีที่มีรายไดต่ํา
จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน พบวา รายไดมีและไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาสตรีที่มีรายไดตางกันนาจะมีพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพ ที่แตกตางกันดวย
3.5 การรับรูภาวะสุขภาพ
เพนเดอรและคณะ (Pender et al. 1990:324) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยศึกษาพนักงานจํานน 589 คน จาก 6 บริษัท ที่เขารวม
โครงการสรางเสริมสุขภาพ ผลการศึกษา พบวา การรับรูภาวะสุขภาพเปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ และสามารถใชเปนตัวทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของ
พนักงานในสถานประกอบการทั้ง 6 แหงได
ไพโรจน พรหมพันใจ (2540:45) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 400 คน พบวา
การรับรูภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
พิเชษ เจริญเกษม (2540:64) ศึกษาพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูมัธยม
ศึกษาสังกัดสํานักงานสามัญศึกษา จํานวน 300 คน พบวา การรับรูภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษา
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จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน พบวา การรับรูภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาการรับรูภาวะสุขภาพตนเองใน
ปจจุบัน นาจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรี
3.6 การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
แลงลี (Langlie 1977:27) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรค และ
รักษาสุขภาพของผูใหญในเมืองจํานวน 400 คน พบวา ผูที่มีความถี่ในการติดตอกับเพื่อนบานและ
มีเพื่อนมาหาจะมีการปฏิบัติตนในการปองกัน ดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การตรวจ
สุขภาพ การตรวจฟน และอื่นๆ ดีกวาผูที่ติดตอกับบุคคลอื่นนอย
เมคเนท (McNett 1987:50) ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลตอการตอบ
สนองตอความเครียดและการปรับตัวในผูพิการ จํานวน 50 คน พบวา การสนับสนุนทางสังคม
มีผลตอการปรับตัวและการตอบสนองความเครียดของบุคคล ทําใหบุคคลควบคุมตนเองไดและ
แกปญหาไดตรงจุด การไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย หรือไมรับเลยทําใหบุคคลเกิด
ความเครียดและสงผลลบตอสุขภาพ
ไพโรจน พรหมพันใจ (2540:45) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 400 คน พบวา
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
วลิดา ศักดิ์บณ
ั ฑิตสกุล(2541:95) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพของสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบวา
การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0 . 0 0 1
จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาการสนับสนุนทางสังคม นาจะเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรี
3.7 จากการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ไมมีผูใดศึกษาการจูงใจใหปฏิบัติ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยตรง แตมีการศึกษาที่ใกลเคียง พอสรุปได ดังนี้
สุภรณ วัชรศิริธรรม (2526:บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อ
ของครูกับการยอมรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาในโรงเรียน
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ประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวา การเปดรับสื่อของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับนวัตกรรมมากที่สุด รองลงมาคือการเปดรับสื่อที่เหมาะสมที่จะนําไปใชเพื่อการเผยแพร
นวัตกรรมในสังคมที่อยูในระยะเปลี่ยนทางสังคมมากกวาสื่อประเภทอื่น
วิชากร จันทรโคตร (2533:บทคัดยอ) ไดรายงานถึงรายการกีฬาทางโทรทัศนที่มีผล
ตอการเรียนวิชาพลศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร วา
รายการโทรทัศนที่มีผลตอการเรียนการสอนพลศึกษา และการออกกําลังกายในดานตาง ๆ ไดแก
การชมรายการกีฬาทางโทรทัศนมีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และกีฬา ชวย
เพิ่มพูนเทคนิคและทักษะทางกีฬาการออกกําลังกายสงผลตอการเรียนรูคุณธรรมและความประพฤติ
และรายการกีฬาทางโทรทัศนมีผลตอการใชเวลาวางเขารวมกิจกรรมนันทนาการ ของเยาวชนเปน
อยางดี
ชาคริต เทพรัตน (2540:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดชัยนาท พบวา การเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การออกกําลังกาย เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สุทธนิจ ทุณฑสาร (2539:44) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน เขตชนบท จังหวัดนนทบุรี โดยประยุกตรูปแบบการสราง
เสริมสุขภาพของเพนเดอร มาเปนกรอบในการศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 380 คน ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยรวมไดแก อาชีพ รายได สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ปจจัยดานสังคมวิทยา
ไดแก คานิยมดานสุขภาพ การับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และ
การรับรูอํานาจตนดานสุขภาพ สิ่งที่ชักนําการปฏิบัติตน ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากงานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน พบวา การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาการจูงใจดานการสรางเสริม
สุขภาพ นาจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรี
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดาน
ตาง ๆ พบวา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่ตางกัน จะสงผลตอ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่แตกตางกัน สวนการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน การ
สนั บสนุ นทางสั งคม และการจู ง ใจด านการสรางเสริมสุ ขภาพ นา จะเปน ป จ จัย ที่มีอิ ทธิพลต อ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรี ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

-

ขอมูลสวนบุคคล
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได

- การรับรูภาวะสุขภาพตนเอง
ในปจจุบนั
- การสนับสนุนทางสังคม
- การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ

ตัวแปรตาม

พฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพ
( 6 อ. )

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน โดยมีสตรีวัยผูใหญตอนตน ในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี เปนหนวยของการวิเคราะห (Unit of analysis) และเพื่อใหการวิจัย
ครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีอายุจริง 25 - 35 ป คือ
อายุ 25 ปเต็มจนถึงอายุ 35 ป 6 เดือน (ณ วันที่เก็บขอมูล) อาศัยและมีทะเบียนบานในชุมชน
ตาง ๆ ของเขตเทศบาลเมืองจังหวัดลพบุรี จํานวน 19 ชุมชน ทั้งหมดจํานวน 651 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ สตรีวัยผูใหญตอนตน จํานวน 248
คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane/ 1967,
อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 284) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 สําหรับความคลาด
เคลื่อน รอยละ 5 การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
ตามสัดสวนประชากรในแตละชุมชน และใชการจับสลากรายชื่อตามชุมชน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 3
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สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane/ 1967, อางถึงใน พวงรัตน
ทวีรัตน 2543:284) มีดังนี้
n =
N
1 + N(e)2
เมื่อ

n = ขนาดของตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ 0.05
แทนคาสูตร
n =
651
1+ 651 (.05)2
=
247.76
จากการคํานวณขนาดตัวอยาง ตองไดตัวอยางจํานวน 248 คน

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดลพบุรี
ชุมชน
วัดเชิงทา
สันเปาโล
วัดคลองสายบัว
รวมน้ําใจ 1
รวมน้ําใจ 2
สีหราชเดโช
นครโกษา
อุตุนิยมวิทยา
ไปรษณีย
บานปอม
ศรีสุริโยทัย
นเรศวร
ทะเลนอย

ประชากรทั้งหมด ( คน )
25
27
61
22
24
25
26
28
26
39
63
47
26

กลุมตัวอยาง ( คน )
10
10
23
8
9
10
10
11
10
15
24
18
10
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ตารางที่ 3 ( ตอ )
ชุมชน
อูรถราง
รามเดโช
ตลาดลาง
สระมโนราห
ราชมนู
ประตูชัย
รวม

ประชากรทั้งหมด ( คน )
38
29
27
36
53
29
651

กลุมตัวอยาง ( คน )
14
11
10
14
20
11
248

2. ตัวแปรที่ศกึ ษา
2.1 ตัวแปรอิสระ มีดังนี้
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล ของสตรีวัยผูใหญตอนตน ไดแก
1. สถานภาพสมรส แบงเปน
- เดี่ยว (โสด, หมาย / หยา, แยกกันอยู )
- คู ( คูและอยูดว ยกัน )
2. ระดับการศึกษา แบงเปน
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
- ปริญญาตรีขึ้นไป
3. อาชีพ แบงเปน
- รับจางทั่วไป/เกษตรกรรม
- คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
- รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทเอกชน
4. รายได แบงเปน
- พอเพียง
- พอเพียงเหลือเก็บ
- ไมพอเพียง
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5. การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั
6. การสนับสนุนทางสังคม
7. การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน
1 ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูล ที่ผูวิจัยสรางขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม แบงออกเปน
5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบและเติมคําในชองวางทั้งหมด 5 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั เปนแบบสอบถาม ที่
ผูวิจัยไดัสรางและพัฒนาแบบสอบถามตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม มีทั้งหมด 17 ขอ
ลักษณะคําตอบ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา ( Rating scale ) มี 3 ระดับ ดังตอไปนี้
เห็นดวยมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก
เห็นดวยปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจริงของผูตอบปานกลาง
เห็นดวยนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย
เกณฑในการใหคะแนน ถาเปนขอความที่แสดงถึงการรับรูที่ดีตอภาวะสุขภาพตนเอง
สําหรับคําตอบที่ เห็นดวยมาก , เห็นดวยปานกลาง , เห็นดวยนอย ใหคะแนน 3, 2, และ 1
ตามลําดับ สวนขอความทีต่ รงกันขาม(ขอ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17) จะใหคะแนน
กลับกัน ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก แสดงวามีการรับรูภาวะสุขภาพตนเองดีกวาผูที่ตอบ
แบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ ในการประเมินการรับรูภาวะสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน
โดยใชเกณฑประเมิน ดังนี้
อันตรภาคชั้น
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตองการ
ในการศึกษาครั้งนี้ แบงจํานวนชั้นระดับการรับรูภาวะสุขภาพออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับไมดี , ระดับปานกลาง , ระดับดี โดยมีคะแนนสูงสุดเทากับ 3 ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน
แทนคาในสูตร
=
3 – 1 = 0.66
3
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การแปลความหมายคะแนนของการรับรูภาวะสุขภาพ ใชเกณฑ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง การรับรูภาวะสุขภาพอยูในระดับไมดี
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง การรับรูภาวะสุขภาพอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง การรับรูภาวะสุขภาพอยูในระดับดี
สวนที่ 3 แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของสตรีวัยผูใหญตอนตน
ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาแบบสอบถามจากนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม มีทั้งหมด 16 ขอ
เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ ดังตอไปนี้
มาก
หมายถึง ผูตอบไดรับการดูแลชวยเหลือบอยหรือทุกครัง้
ปานกลาง หมายถึง ผูตอบไดรับกาดูแลชวยเหลือเปนบางครั้ง
นอย
หมายถึง ผูตอบไดรับการดูแลชวยเหลือนอยหรือไมเคยไดรับเลย
เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความที่แสดงถึงการไดรบั การสนับสนุนทางสังคม
สําหรับคําตอบมาก, ปานกลาง, นอย ใหคะแนน 3, 2, 1 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามที่ได
คะแนนมากจะเปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย
ผูวิจัย ไดกําหนดเกณฑในการประเมินการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของสตรีวัย
ผูใหญตอนตน โดยใชเกณฑในการประเมิน ดังนี้
อันตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตอ งการ
ในการศึกษาครั้งนี้ แบงจํานวนชั้นระดับการไดรับการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3
ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก โดยมีคะแนนสูงสุดเทากับ 3 ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน
แทนคาในสูตร =
3-1 = 0.66
3
การแปลความหมายคะแนนของการสนับสนุนทางสังคม ใชเกณฑ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก
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สวนที่ 4 แบบสอบถามการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ ผูวิจยั ไดสรางและพัฒนา
แบบสอบถามตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม มีทั้งหมด 18 ขอ แบงแหลงที่ทําใหเกิด
การจูงใจเปน 3 ดาน ไดแก
1. จากบุคคล
จํานวน 7 ขอ
2. จากสื่อภายนอกทองถิ่น
จํานวน 6 ขอ
3. จากสื่อภายในทองถิ่น
จํานวน 5 ขอ
ลักษณะขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ ดังนี้
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากที่สุด
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย
เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความที่แสดงวาไดรับการจูงใจจากบุคคล และจากสื่อ
ตาง ๆ ใหปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ สําหรับคําตอบมาก ปานกลาง และนอย ให
คะแนน 3, 2, 1 ตามลําดับ ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวาไดรับการจูงใจจากบุคคล , สื่อภายนอก/
ภายในทองถิ่นมาก ใหทําพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพมากกวาผูที่ไดรับคะแนนนอย
ผูวิจัย ไดกําหนดเกณฑในการประเมินการจูงใจใหสตรีวัยผูใหญตอนตนปฏิบัติ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชเกณฑในการประเมิน ดังนี้
อันตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตอ งการ
ในการศึกษาครั้งนี้ แบงจํานวนชั้นระดับการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ ที่มาจาก
บุค คล มาจากสื่อ ภายนอกท อ งถิ่ น มาจากสื่ อ ภายในท อ งถิ่ น ออกเป น 3 ระดั บ คือ น อ ย
ปานกลาง มาก โดยมีคะแนนสูงสุดเทากับ 3 ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน
แทนคาในสูตร =
3-1 = 0.66
3
การแปลความหมายคะแนนของการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ ใชเกณฑ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง ไดรบั การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพจาก
บุคคลและสื่อ อยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง ไดรบั การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพจาก
บุคคลและสื่อ อยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง ไดรบั การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพจาก
บุคคลและสื่อ อยูในระดับมาก
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สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ผูวจิ ัยไดสรางและ
พัฒนาแบบสอบถามตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม มีทั้งหมด 34 ขอโดยแบงเปน 6
ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 อาหาร
จํานวน 12 ขอ
ตอนที่ 2 ออกกําลังกาย
จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 3 อารมณ
จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 4 อโรคยา
จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 5 อนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 6 อบายมุข
จํานวน 5 ขอ
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ ดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ผูตอบมีการปฏิบัติสิ่งนั้นเปนประจํา/สม่ําเสมอ
ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถึง ผูตอบมีการปฏิบัติสิ่งนั้นเปนบางครั้ง/ไมสม่ําเสมอ
มีการปฏิบัตินอย
หมายถึง ผูตอบมีการปฏิบัติสิ่งนั้นนอยหรือไมมีการปฏิบัติเลย
เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงวาผูตอบมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพตาม
6 อ.คือ อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ อโรคยา อนามัยสิ่งแวดลอม อบายมุข สําหรับคําตอบที่
ปฏิบัติเปนประจํา/สม่ําเสมอ , ปฏิบัติเปนบางครั้ง ,มีการปฏิบัตินอยใหคะแนน 3, 2, 1 ตามลําดับ
สวนขอความที่ตรงกันขามไดแกขอ 2, 5, 6, 12, 30, 31, 32, 33, และ 34 ใหคะแนนกลับกัน ผูที่ได
คะแนนมากแสดงวาเปนผูทมี่ ีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดีกวาผูท ี่ไดคะแนนนอย
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชเกณฑ
ดังนี้
อันตรภาคชั้น
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตองการ
ในการศึกษาครั้งนี้ แบงจํานวนชัน้ ระดับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ออกเปน
3 ระดับ คือ ไมดี ปานกลาง ดี โดยมีคะแนนสูงสุดเทากับ 3 ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน
แทนคาในสูตร
=
3-1 = 0.66
3

70
การแปลความหมายคะแนนของมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในระดับ
ไมดี
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในระดับ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในระดับ
ดี
4. การสรางและพัฒนาเครือ่ งมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม และขอคําแนะนําจากอาจารยควบคุมวิทยานิพนธ
2. กําหนดกรอบแนวคิดและโครงสรางของเนื้อหาของแบบสอบถาม ตามรายละเอียด
ของตัวแปร
3. สรางเครื่องมือ ซึ่งพัฒนาเปนแบบสอบถาม และกําหนดเกณฑในการใหคะแนน
สําหรับคําตอบแตละขอ
4. นําแบบสอบถามผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
ทางดานสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจนของ
การใชภาษา แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try-out)
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) เพื่อหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของเครื่องมือ โดยการทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับสตรีวัยผูใหญตอนตน ในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 30 คนที่ไมใชกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย แลวนํามาหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alphaCoefficient) ในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ดังนี้
แบบสอบถามการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั
เทากับ .8185
แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
เทากับ .8593
แบบสอบถามการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ
เทากับ .8482
แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
เทากับ .8878
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหทําหนังสือ
ขอความรวมมือไปยังเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อขออนุญาต และขอความรวมมือใน
การดําเนินการเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยติดตอประสานงานกับเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อขอความรวมมือ และอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินการเก็บขอมูลและคัดเลือกเจาหนาที่ที่ปฏิบัตงิ านสาธารณสุขของเทศบาล
เมืองลพบุรี ที่มีประสบการณในการเก็บขอมูล และมีความสมัครใจทีจ่ ะชวยในการเก็บขอมูล
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนา และปรับปรุงแลว ไปดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยผูวิจัยชี้แจง แบบสอบถามใหแกเจาหนาที่ชวยเก็บขอมูล เพื่อทําความ
เขาใจประเด็นตางๆ แจกแบบสอบถามทั้งหมด 248 ชุด และเก็บกลับคืนมาไดซึ่งเปนแบบสอบถาม
ที่สมบูรณทั้ง 248 ชุด คิดเปนรอยละ 100
6. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัยดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ใชคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก
ความถี่ และรอยละ
2. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ จําแนกตาม
สถานภาพสมรส ใช การทดสอบคาที ( t – test )
3. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ จําแนกตาม
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA )
และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยทําการทดสอบหาความแตกตางรายคูดว ย
วิธีของ Scheffe/
4. การวิเคราะหปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญ
ตอนตน ไดแก การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน การไดรับการสนับสนุนทางสังคม และ
การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของการนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจยั ผูวิจยั ขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจยั เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวยั ผูใหญตอนตน ในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดลพบุรี” โดยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของสตรีวัยผูใหญตอนตนในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 248 คน มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถีแ่ ละคา
รอยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั การสนับสนุนทาง
สังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ของสตรีวัย
ผูใหญตอนตน โดยใชคาเฉลีย่ ( X ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของสตรีวัยผูใหญตอนตน ที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันโดยใชสถิติเปรียบเทียบ t-test และ
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน
ที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA)
ตอนที่ 4 การวิเคราะหตวั แปร ไดแก การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั การ
สนับสนุนทางสังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ ของสตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใชสถิติวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression
Analysis)
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สัญลักษณที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
Y
แทน พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
แทน การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั
X1
X2
แทน การสนับสนุนทางสังคม
X3
แทน การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ
n
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
X
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
t
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
df
แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom)
SS
แทน ผลรวมของคากําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square)
MS
แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square)
r
แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
R
แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
R2
แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj R2
แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
S.E.
แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error
of the Estimation)
2
R Change แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระใน
สมการถดถอย
b
แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficients)
Beta
แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standard Regression Coefficients)
Constant (a) แทน คาคงที่
Over all F แทน สถิติทดสอบ F ของการทดสอบ
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนสตรีวัยผูใหญตอนตน ในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดลพบุรี จํานวน 248 คน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจํานวน รอยละ ของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

สถานภาพสมรส
37.5
93
เดีย่ ว ( โสด,หมาย/หยา,แยกกันอยู )
62.5
155
คู ( คูและอยูด ว ยกัน )
รวม
248
100.00
ระดับการศึกษา
20.2
50
ประถมศึกษา
35.5
88
มัธยมศึกษา
28.6
71
อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
15.7
39
ปริญญาตรีขึ้นไป
รวม
248
100.00
อาชีพ
40.7
101
รับจางทั่วไป/เกษตรกรรม
34.7
86
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
24.6
61
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน
รวม
248
100.00
รายได
61.7
153
เพียงพอ
14.9
37
พอเพียงเหลือเก็บ
23.4
58
ไมพอเพียง
รวม
248
100.00
จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในงานวิจยั ครั้งนี้ สวนใหญมีสถานภาพ
สมรสคู คิดเปนรอยละ 62.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากทีส่ ุด คิดเปนรอยละ 35.5 สวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม/รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 40.7 มีรายไดพอเพียงมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 61.7
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน การสนับสนุนทางสังคม
การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน
การวิเคราะหระดับการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั การสนับสนุนทางสังคม
การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ของสตรีวัยผูใหญตอนตน
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังมี
รายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาระดับ การรับรูภ าวะสุขภาพตนเอง
ในปจจุบนั การสนับสนุนทางสังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ และ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ของสตรีวัยผูใ หญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดลพบุรี
S.D.
คาระดับ
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
X
-

การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั
การสนับสนุนทางสังคม
การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
- อาหาร
- ออกกําลังกาย
- อารมณ
- อโรคยา
- อนามัยสิ่งแวดลอม
- อบายมุข

2.3399
1.9410
1.9404
2.1881
2.2371
1.9661
2.2006
1.6875
2.1663
2.6960

.2364
.3958
.4178
.2667
.2989
.5117
.4679
.6125
.4503
.3740

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

จากตารางที่ 5 พบวาสตรีวยั ผูใ หญตอนตนมี การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั
การสนับสนุนทางสังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.3399, 2.1881, 1.9410 และ 1.940 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในแตละดานพบวาดานอาหาร ออกกําลังกาย อารมณ อโรคยา
และ อนามัยสิง่ แวดลอม อยูใ นระดับปานกลาง ( X = 2.2371, 1.9661, 2.2006, 1.6875, และ 2.1663
ตามลําดับ) สวนดานอบายมุขอยูใ นระดับดี ( X = 2.6960 )
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรี
วัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดที่แตกตางกัน
ในการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
สตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดทแี่ ตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัย
ผูใหญตอนตน ที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันโดยใชสถิติเปรียบเทียบ t-test และวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน ที่มีระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) รายละเอียดดังในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน ในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
เดี่ยว
คู

n
93
155

X

2.1490
2.2116

S.D.
.2808
.2559

t
-1.798

จากตารางที่ 6 พบวา สตรีวยั ผูใหญตอนตนที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรจี ําแนกตามระดับ
การศึกษา
S.D.
คาระดับ
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
X
ปานกลาง
.2278
2.1006
50
ประถมศึกษา
ปานกลาง
.2657
2.1243
88
มัธยมศึกษา
ปานกลาง
.2547
2.2531
71
อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
ปานกลาง
.2597
2.3258
39
ปริญญาตรีขึ้นไป
จากตารางที่ 7 พบวา สตรีวัยผูใหญตอนตนทุกระดับการศึกษามีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลีย่ จากมากไปนอยไดดังนีร้ ะดับปริญญา
ตรีขึ้นไป ระดับอนุปริญญา/ปวท/ปวส ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ( X = 2.3258,
2.2531, 2.1243, 2.1006 ตามลําดับ )
ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวยั ผูใหญ
ตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหวางกลุม
3
1.780
.593
9.173*
ภายในกลุม
244
15.785
.0646
รวม
247
17.565
* P< .05
จากตารางที่ 8 พบวา สตรีวยั ผูใ หญตอนตนทีม่ ีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคู โดยวิธีของ Scheffe / รายละเอียดดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวยั
ผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน
อนุปริญญา/
ปริญญาตรี
ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวท./ปวส.
( X = 2.1006) ( X = 2.1243) ( X = 2.2531) ( X = 2.3258)
ประถมศึกษา ( X =2.1006)
.0237
มัธยมศึกษา ( X = 2.1243)
.1288*
.1525*
อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
( X = 2.2531)
.0726
.2015*
.2252*
ปริญญาตรีขึ้นไป
( X = 2.3258)
* P< .05
จากตารางที่ 9 พบวา สตรีวัยผูใ หญตอนตนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวท./ปวส.
มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา และสตรีวยั ผูใหญตอนตนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนกตามอาชีพ
S.D.
คาระดับ
อาชีพ
จํานวน (คน)
X
ปานกลาง
.2643
2.1200
101
รับจางทั่วไป/เกษตรกรรม
ปานกลาง
.2312
2.1737
86
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
ปานกลาง
.2729
2.3211
61
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษทั เอกชน
จากตารางที่ 10 พบวา สตรีวัยผูใหญตอนตนทุกอาชีพมีคาเฉลี่ยของการมีพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ อยูใ นระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลีย่ จากมากไปนอยไดดงั นี้ อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษทั เอกชน อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว และอาชีพรับจางทั่วไป /
เกษตรกรรม ( X = 2.3211, 2.1737, 2.1200 ตามลําดับ )
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ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญ
ตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนกตามอาชีพ
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหวางกลุม
2
1.566
.783
11.989*
ภายในกลุม
245
15.999
.065
รวม
247
17.565
* P< .05
จากตารางที่ 11 พบวา สตรีวัยผูใหญตอนตนที่ประกอบอาชีพตางกัน มีพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคู โดยวิธีของ Scheffe/ รายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัย
ผูใหญตอนตนที่ประกอบอาชีพแตกตางกัน
อาชีพ

เกษตรกรรม/
รับจางทั่วไป
( X = 2.1200)
-

คาขาย/
ธุรกิจสวนตัว
( X = 2.1737)

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน
( X = 2.3211)

เกษตรกรรม/รับจางทั่วไป
( X = 2.1200)
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
.0537
( X = 2.1737)
.1474*
.2011*
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน
( X = 2.3211)
* P< .05
จากตารางที่ 12 พบวา สตรีวัยผูใหญตอนตนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชนมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม/รับจางทั่วไป และอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกนั้นไมพบความแตกตาง
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามรายได
รายได
พอเพียง
พอเพียงเหลือเก็บ
ไมพอเพียง

จํานวน (คน)
153
37
58

X

2.2092
2.2846
2.0710

S.D.
.2486
.2811
.2689

คาระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 13 พบวา สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดพอเพียง, พอเพียงเหลือเก็บ และ
ไมพอเพียง มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง โดยเรียง
ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ รายไดพอเพียงเหลือเก็บ รายไดพอเพียง และไมพอเพียง
( X = 2.2864, 2.2092, 2.0710 ตามลําดับ )
ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญ
ตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนกตามรายได
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหวางกลุม
2
1.208
.604
9.044*
ภายในกลุม
245
16.358
.0667
รวม
247
17.565
* P< .05
จากตารางที่ 14 พบวา สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคู โดยวิธีของ Scheffe/ รายละเอียดดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
สตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรที ี่มีรายไดแตกตางกัน
รายได
ไมพอเพียง ( X = 2.0710)
พอเพียง ( X = 2.2092)
พอเพียงเหลือเก็บ ( X = 2.2846)

ไมพอเพียง
( X = 2.0710)
.1382*
.2136*

พอเพียง
( X = 2.2092)

พอเพียงเหลือเก็บ
( X = 2.2846)

.0754

-

* P< .05
จากตารางที่ 15 พบวา สตรีวยั ผูใหญตอนตนที่มีรายไดพอเพียงเหลือเก็บ มีพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดไมพอเพียง และสตรีวัยผูใ หญตอนตนทีม่ ี
รายไดพอเพียงมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดไมพอเพียง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง
ตอนที่ 4 การวิเคราะหตัวแปร ไดแกการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน การสนับสนุนทางสังคม
การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ ทีส่ ามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวยั
ผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะหตวั แปร ไดแกการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั
การสนับสนุนทาง
สังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรี
วัยผูใ หญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง การรับรูภาวะสุขภาพตนเองใน
ปจจุบัน การสนับสนุนทางสังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของสตรีวัยผูใ หญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรีดงั รายละเอียดในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง การรับรูภาวะสุขภาพตนเองใน
ปจจุบัน (X1) การสนับสนุนทางสังคม (X2) การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ (X3) และ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (Y) ของสตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดลพบุรี
ตัวแปร
X1
X2
X3
Y
** p<.01

X1
1.000
.049
-.003
.190**

X2
1.000
.634**
.599**

X3

1.000
.586**

Y

1.000

จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบวา
การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ และการสนับสนุน
ทางสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = . 190, .586 และ .599 ตามลําดับ) โดยการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพมากที่สุด (r = .599)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา การสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธทางบวกกับการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 (r = . 634) นอกนั้นไมพบความสัมพันธกัน
4.2 การวิเคราะหตัวแปร ไดแก การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน การสนับสนุน
ทางสังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของสตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะหตวั แปร ไดแก การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั (X1)
การสนับสนุนทางสังคม (X2) การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ (X3) ที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ(Y) ของสตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดลพบุรีโดยใชสถิตวิ ิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ลําดับของตัวแปรที่ไดรบั การ
คัดเลือก
1. การสนับสนุนทางสังคม (X2)
2. การจูงใจดานการสรางเสริม
สุขภาพ (X3)
3. การรับรูภาวะสุขภาพตนเอง
ในปจจุบนั (X1)

R

R2

Adj R2

b

Beta

t

.356

R2
Change
.359

.599

.359

.246

.365

5.992**

.656

.430

.425

.071

.227

.355

5.832**

.678

.460

.453

.030

.195

.173

3.668**

Constant(a) = .814
S.E. = .1972
Over all F = 69.225 * *
**p<.01
จากตารางที่ 17 พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (Y) ไดแก
การสนับสนุนทางสังคม (X2) การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ (X3) และการรับรูภาวะสุขภาพ
ตนเองในปจจุบัน (X1) โดยการสนับสนุนทางสังคม (X2) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนอันดับที่ 1 และสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพได รอยละ 35.9
การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ (X3) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 2 และสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพไดเพิ่มขึ้น รอยละ 7.1 โดยการ
สนับสนุนทางสังคม (X2) และการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ (X3) สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพได รอยละ 43.0
การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนอันดับที่ 3 และสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพไดเพิ่มขึ้น รอยละ 3.0 โดยการ
สนับสนุนทางสังคม (X2) การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ (X3) และการรับรูภาวะสุขภาพตนเอง
ในปจจุบัน (X1) สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพได รอยละ 46.0 โดยมีคา
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว เทากับ .356, .425 และ .453 ตามลําดับ มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานายเทากับ .1972
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สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถนํามาเขียนในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนน
มาตรฐานไดดงั นี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = .814 + .246 (X2) + .227 (X3) + .195(X1)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .365 (X2) + .355(X3) + .173(X1)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี” ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของสตรีวัยผูใหญตอนตน ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี เปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี จําแนกตามสถานภาพสมรส
ระดั บการศึกษา อาชี พ รายได และศึกษาอิทธิพลของการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน
การสนับสนุนทางสังคม และการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ ที่สงผลตอพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เพื่อนําตัวแปรแตละตัวมากําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 1) สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีสถานภาพสมรส
ตางกัน มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกัน 2) สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกัน 3) สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีอาชีพตางกัน มี
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกัน 4) สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรม
การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพแตกต า งกั น 5) การรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพตนเองในป จ จุ บั น การได รั บ
การสนับสนุนทางสังคม และการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ สตรีวัยผูใหญตอนตน ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี
มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 651 คน นํามาสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) ตามสัดสวนประชากร และใชการจับสลากรายชื่อตามชุมชนไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 248 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําหนังสือประสานงานกับเทศบาลเมืองลพบุรี
เพื่อขอความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดย
ใชการทดสอบคาที (t-test) วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยการ
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ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression
Analysis) เพื่อหาตัวแปรอิสระที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญ
ตอนตน ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 248 คน
สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู คิดเปนรอยละ 62.5 ที่เหลือมีสถานภาพสมรสเดี่ยว คิดเปนรอยละ
37.5 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 35.5 มากที่สุด รองลงมาจบการศึกษาระดับ
อนุ ป ริ ญ ญา/ปวท./ปวส., ประถมศึ ก ษา และปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปตามลํ า ดั บ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม/รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมาคือประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว
คิดเปนรอยละ 34.7 และประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 24.6
ตามลําดับ มีรายไดพอเพียง คิดเปนรอยละ 61.7 รองลงมาคือไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 23.4 และ
เพียงพอเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 14.9 ตามลําดับ
2. การวิเคราะหระดับการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน การสนับสนุนทางสังคม
การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน
พบวา
2.1 สตรีวัยผูใหญตอนตนมีการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบันอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.3399)
2.2 สตรีวัยผูใหญตอนตนไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับปานกลาง
( X = 1.9410)
2.3 สตรีวัยผูใหญตอนตนมีการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพอยูใ นระดับ
ปานกลาง ( X = 1.9404)
2.4 สตรีวัยผูใหญตอนตนมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.1881)
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวยั
ผูใหญตอนตน ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดที่แตกตางกัน พบวา
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3.1 สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพไมแตกตางกัน
3.2 สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพแตกตางกัน โดยพบวา สตรีวัยผูใ หญตอนตนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวท./ปวส.
มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
และมัธ ยมศึก ษา และสตรี วั ย ผูใ หญ ต อนต น ที่ มีก ารศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรีขึ้ น ไปมี พ ฤติ ก รรม
การสรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง
3.3 สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
แตกตางกัน โดยพบวาสตรีวยั ผูใหญตอนตนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน
มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม /
รับจางทั่วไปและอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกนั้นไมพบ
ความแตกตาง
3.4 สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
แตกตางกัน โดยพบวา สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดพอเพียงเหลือเก็บ มีพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดไมพอเพียง และสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายได
พอเพียงมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดไมพอเพียงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง
4. การวิเคราะหตัวแปร ไดแกการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั การสนับสนุน
ทางสังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของสตรีวัยผูใหญตอนตน พบวา การสนับสนุนทางสังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ
การรับรูภ าวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
สตรีวยั ผูใหญตอนตนได รอยละ 46.0 และสมการทีไ่ ดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน การสนับสนุนทาง
สังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญ
ตอนตน พบวา มีรายละเอียด ดังนี้
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1.1 ผลการวิเคราะหระดับการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบันของสตรีวัยผูใหญ
ตอนตน พบวา อยูในระดับปานกลาง(X = 2.3399) แสดงวาสตรีวัยผูใหญตอนตนมีความรูสึก
ตอสภาพการทํางานของรางกายและจิตใจโดยรวมแลวเปรียบเทียบจากประสบการณเดิมหรือความรู
ที่มีตอสภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน กอนตัดสินใจวาสุขภาพของตนเปนอยางไร ซึ่งการรับรู
ภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบันของแตละคนจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
รับรูมี 2 ประการคือ ปจจัยภายในไดแก คุณสมบัติภายในของผูรับรู เชน คานิยม ความสนใจ
และประสบการณเดิม และปจจัยสังคมภายนอก เชน วัฒนธรรม ความเชื่อในสังคม การบอกเลา
หรือคําแนะนําจากบุคลอื่น ทําใหการรับรูของบุคคลตอเรื่องราว เหตุการณ และความเชื่อมั่น
ตางกัน บางคนอาจรับรูวาความเจ็บปวยเปนเพียงสิ่งผิดปกติเล็กนอย และไมเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิต ในขณะที่บางคนอาจรูสึกวาความเจ็บปวยเปนสิ่งที่รบกวนและคุกคามตอชีวิตตนเอง
ทําใหผลที่ตามมาคือความกลัว ความทอแท ทุกครั้งที่เจ็บปวย การรับรูตอภาวะสุขภาพที่ตางกันนี้
จะมีอิทธิพลตอกําลังใจในการตอสูกับปญหาที่เขามารบกวนชีวิตของแตละบุคคลไดแตกตางกัน
( จําเนียร ชวงโชติ2532 : 42 ; กอบกุล พันธเจริญวรกุล 2538: 27 ) เมื่อพิจารณาขอคําถามเปน
รายขอพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบันไมดี ไดแก ปญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับกระดูกและขอ โรคอวนหรือน้ําหนักมากเกินปกติ ไขมันในเสนเลือดสูง ความดันโลหิต
สูง และน้ําตาลในเลือดสูง ( X = 1.5000 , 1.4758 , 1.2949 , และ 1.2949 ตามลําดับ) สวนดาน
จิตใจไดแก รูสึกเบื่อหนาย ทอแทกับการดําเนินชีวิตประจําวัน หงุดหงิดและกังวลใจเกี่ยวกับเรื่อง
เล็ก ๆ นอย ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ และรูสึกเศราโดยไมทราบสาเหตุ ( X = 1.6169 , 1.4718 , และ
1.3952 ตามลําดับ )
1.2 ผลการวิเคราะหระดับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม พบวา อยูใ นระดับ
ปานกลาง แสดงวาสตรีวัยผูใหญตอนตนไดรับการสนับสนุน ดูแล ชวยเหลือ เกื้อกูลทั้งดาน
อารมณ ดานวัตถุ สิ่งของและแรงงาน ตลอดจนดานขอมูลขาวสาร ที่สงผลตอการทําพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพจากคนในครอบครัว เพื่อนหรือเจาหนาที่สาธารณสุขพอสมควร ทั้งนี้อาจเปน
เพราะลักษณะของครอบครัวในสังคมเมืองประกอบกับสภาวะสังคมในปจจุบัน ที่ผูคนตางมุงหา
รายไดมาชวยเหลือครอบครัว ทําใหมีเวลาดูแล เอาใจใสซึ่งกันและกันหรือมีการสื่อสารตอกันใน
และนอกครอบครัวนอยลง รวมไปถึงการไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ นอยลงดวย ซึ่งการไดรับ
การสนับสนุนทางสังคม จากบุคคลหรือกลุมบุคคล มีผลทําใหผูรับเกิดความมั่นคงทางอารมณ ชวย
ลดความเครียด และมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่กระทําลงไป นั้นคือการนํามาซึ่งการมีสุขภาพดี เมื่อ
พิจารณาขอคําถามเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางไดรับสิ่งตอบแทนเมื่อดูแลสุขภาพตนเองให
แข็งแรงกวาเดิมและไดรับคําแนะนําใหตรวจหาน้ําตาลในเลือดอยางนอยปละ1ครั้ง อยูในระดับนอย
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1.3 ผลการวิเคราะหระดับการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง แสดงวาสตรีวัยผูใหญตอนตนไดรับการกระตุนหรือชักนําที่มาจากแหลงตาง ๆ ทําใหเกิด
การปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ไมวาจะมาจากสื่อบุคคลทั้งจากภายในครอบครัวและ
นอกครอบครัว จากสื่อภายนอกทองถิ่น เชน โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ และจากสื่อภายใน
ทองถิ่น เชน โปสเตอรตาง ๆ เอกสาร,แผนพับ นิทรรศการ,และเสียงตามสายประจําชุมชน ปจจัย
ชัก นํ า เป น ตั ว แปรด า นการสนั บ สนุน หรือ เป น สิ่ ง ชั ก นําใหเ กิ ด การปฏิ บัติ ได แ ก สิ่ง กระตุ น
(Trigger) อาจเปนสิ่งที่อยูภายในตัวบุคคล เชน อาการไมสุขสบาย เจ็บปวย ออนเพลีย หรือตัวแปร
ที่อยูภายนอกตัวบุคคล ซึ่งเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม เชน ขอมูลขาวสารตาง ๆ
การรณรงคหรือขาวสารจากสื่อมวลชน คําแนะนําจากเจาหนาที่ เพื่อนบาน หรือบุคคลอื่นๆ หรือ
ผูใหคําแนะนําอื่น ๆ เปนตน (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองสุขศึกษา 2542 : 26 ) ซึ่ง
สื่อแตละประเภทจะมีจุดเดน จุดดอย และขอแตกตางกัน การกระตุนหรือชักนําใหกลุมตัวอยาง
ปฏิบัติกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ทําใหตองใชสื่อหลายประเภทใหไดรับทราบและเกิดการปฏิบัติ
ในที่สุดประกอบกับการรับรูและความพรอมดานจิตใจของกลุมตัวอยางในแตละบุคคลไมเทากัน
ถามีความพรอมดานจิตใจนอยจําเปนตองอาศัยปจจัยชักนํามาก แตถามีความพรอมดานจิตใจสูงอยู
แลวตองการสิ่งกระตุนหรือปจจัยชักนําเพียงเล็กนอยเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงทําใหภาพรวมของการจูง
ใจดานการสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง
1.4 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพพบวาอยูใ นระดับปานกลาง
แสดงวา สตรีวัยผูใหญตอนตนมีการปฏิบัติตอสุขภาพตนเองเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดีทั้งทางรางกาย
จิตใจ ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรงของกระทรวงสาธารณสุข ป2548 โดยรณรงคสรางสุขภาพตาม
กรอบ 6 อ. ในเรื่องอาหาร ออกกําลังกาย อารมณ อโรคยา อนามัยสิ่งแวดลอม และอบายมุข
มีการปฏิบัติประจํา , เปนบางครั้งและปฏิบัตินอยหรือไมปฏิบัติเลย ในดานตางปะปนกันไป โดย
พบวา กลุมตัวอยางปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ในเรื่องอาหาร ออกกําลังกาย อารมณ
อโรคยา อนามัยสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง สวนดานอบายมุขทั้งหมด ไดแก การดื่มน้ําชา
หรือกาแฟมากกวาวันละ 3 แกว , การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล และดื่มเครื่องดื่มชูกําลัง
เมื่อรูสึกไมสดชื้น การสูบบุหรี่ การใชยาหรือสารที่ทําใหรางกายเกิดการตื่นตัว กระปรี้กระเปรา
สามารถทํางานตอไปได มีการปฏิบัติอยูในระดับดี แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญคํานึงถึงโทษของ
สารเสพติดที่มีตอสุขภาพตนเอง จึงหลีกเลี่ยงไมบริโภคมากเกินไป สวนกลุมตัวอยางที่มีการปฏิบตั ิ
ไมถูกตองไดแก การรับประทานอาหารที่มีสารปนเปอนบอแรกซหรือน้ําประสานทอง อาจเปน
เพราะวา กลุมตัวอยางอาจยังไมมีความรูเกี่ยวกับสิ่งปนเปอนที่อยูในอาหารดังกลาวดีพอ วามีผล
ทําใหรางกายออนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน น้ําหนักลด ปวดทอง เปนพิษตอไต สมอง อาจถึงขั้น
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เสียชีวิตได(กรมอนามัย, สํานักสงเสริมสุขภาพ 2547 : 58) หรือเปนความชอบสวนตัวในเรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เมื่อรับประทานเขาไปแลวไมมีอาการใด ๆ เกิดกับตนเอง จึงยังไม
ตระหนักถึงอันตรายของสารบอแรกซที่มีในลูกชิ้นเดงหรือกรอบมาก ๆ และยังรับประทานกันมาก
นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติดานการไปรับการตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดอยาง
นอยปละ 1 ครั้งไมมากนัก แสดงวากลุมตัวอยางอาจจะยังไมตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง
เทาที่ควร หรืออาจเปนเพราะไดรับขาวสารในการใหบริการตรวจของหนวยงานดานสาธารณสุข
ไปไม ทั่ ว ถึ ง สอดคล อ งกั บ ผลการสํ า รวจพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของสมาชิ ก ชมรมสร า งสุ ข ภาพ
ระดับประเทศตามนโยบาย 6 อ.ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
(2547:62) พบวาสมาชิกชมรมสรางสุขภาพไดรับการตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดอยางนอยปละ 1
ครั้งเพียงรอยละ44 เทานั้น
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรี
วัยผูใหญตอนตน จําแนกตามสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่ตางกัน มี
รายละเอียดดังนี้
2.1 สถานภาพสมรส ผลการวิเคราะห พบวา สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีสถานภาพ
สมรสตางกันมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน ซึ่งไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 1 ที่วา
สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกัน
แสดงวาสถานภาพสมรสของสตรีวัยผูใหญตอนตนที่ตางกัน จะมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพตนเองไมวาจะในเรื่อง การ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การพัฒนาอารมณ การดูแลสุขภาพรางกายไมใหเจ็บปวย
การอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี และการลด ละ จากสารเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่
ทําลายสุขภาพนั้น สตรีวัยผูใหญตอนตนทั้งสถานภาพสมรสคู และสถานภาพสมรสเดี่ยวเห็นวาเปน
เรื่องของการดูแลเอาใจใสสุขภาพตนเอง ที่ตองตระหนักและใหความสําคัญโดยไมตองขึ้นอยูกับ
การมีสถานภาพสมรสคูหรือเดี่ยว สอดคลองกับการศึกษาของ ชลลดา ไชยกุลวัฒนา (2542 : 105)
ที่ศึกษาพบวาสถานภาพสมรสของสตรีวัยผูใหญตอนตน (25-35 ป) ไมมีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
การสรางเสริมสุขภาพ และสอดคลองกับการศึกษาของประสงค ธีรพงศนภาลัย (2541 : 51) ที่
ศึกษาพบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูมัธยมศึกษา
2.2 ระดับการศึกษาผลการวิเคราะห พบวา สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับ
การศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอที่ 2 ที่วาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพแตกตางกัน โดยสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวท. / ปวส. มี

91
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวายอมไดรับขอมูลขาวสารในเรื่อง
ของการสรางเสริมสุขภาพจากแหลงตาง ๆ กวางขึ้นทําใหมีความตระหนัก และใหความสนใจ
ในการสรางเสริมสุขภาพตนเองมากวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีระดับการศึกษาที่ต่ํากวา
2.3 อาชีพ ผลการวิเคราะหพบวา สตรีวยั ผูใหญตอนตนที่มีอาชีพตางกันมี
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานขอที่ 3 ที่วาสตรีวยั ผูใหญตอนตนที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตาง
กัน โดยสตรีวัยผูใหญตอนตนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน มีพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/รับจางทั่วไป และ
อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว เนื่องจากผูที่ประกอบอาชีพที่มีรายไดมากกวายอมแสวงหาสิ่งที่สงเสริม
สุขภาพให มีสุ ขภาพที่ ดี ได มาก มี เวลาในการดูแลตนเอง และมีความเขาใจที่ถูก ตองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานตาง ๆ นอกจากนี้อาชีพยังมีผลตอโอกาสในการพบปะพูดคุย
กับบุคคลอื่น การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณ ซึ่งสงผลตอความเชื่อ
ทัศนคติ ความสนใจ รวมไปถึงพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยาง ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของชลลดา ไชยกุลวัฒนา (2542 : 105) ที่ศึกษาพบวาอาชีพของสตรีวัยผูใหญตอนตน
(25-35 ป) จังหวัดสุรินทร มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตการสรางเสริมสุขภาพ
2.4 รายได ผลการวิเคราะหพบวา สตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดตางกันมี
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานขอที่ 4 ที่วาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
แตกตางกัน โดยสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดพอเพียงเหลือเก็บ มีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
สูง กวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดไมพอเพียง และสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดพอเพียงมี
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสูงกวาสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดไมพอเพียง เนื่องจาก
รายไดสามารถเอื้ออํานวยและเปนองคประกอบสําคัญตอการมีศักยภาพของกลุมตัวอยางในการดูแล
สุขภาพตนเอง นั่นหมายถึงสตรีวัยผูใหญตอนตนที่มีรายไดพอเพียงเหลือเก็บ และมีรายไดพอเพียง
นั้น ไมตองกังวลกับการหารายไดมาเพื่อใชใหเพียงพอหรือมีหนี้สิน สามารถจัดหาสิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวก และ มีเวลาในการเอาใจใสดูแลสุขภาพตนเองมากกวาสตรีวัยผูใหญ
ตอนตนที่มีรายไดไมเพียงพอ สอดคลองกับการศึกษาของชลลดา ไชยกุลวัฒนา (2542 :105) ที่ศึกษา
พบวา รายไดมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตน (25-35 ป)
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จั งหวั ดสุ ริ นทร สอดคล องกั บการศึ กษาของนุ ชระพี สุ ทธิ กุ ล (2540 : 55) ที่ ศึ กษาพฤติ กรรม
สรางเสริมสุขภาพของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของครูประถมศึกษา และสอดคลองกับการศึกษา
ของ วลิดา ศักดิ์บัณฑิตสกุล (2541 : 95) ที่ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบวา สตรีที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสตรีทีมีรายไดสูงจะมีพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพดีกวาสตรีที่มีรายไดต่ํา
3. ผลการวิ เ คราะห ตั ว แปร ได แ ก ก ารรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพตนเองในป จ จุ บั น การ
สนับสนุนทางสังคม การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี สรุปผลดังนี้
การวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ พบวา
การสนับสนุนทางสังคมมีอํานาจในการทํานายมากที่สุด รองลงมาคือการจูงใจดานการสรางเสริม
สุขภาพ และการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพ ไดรอยละ 46.0 ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 5 ที่วาการรับรูภาวะ
สุขภาพตนเองในปจจุบัน การไดรับการสนับสนุนทางสังคม และการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ
เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยผูใหญตอนตนซึ่งแสดงผลดังนี้
การสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรทีไ่ ดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับ 1 และ
สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ไดรอยละ 35.9 แสดงวาการสนับสนุนทางสังคมมี
บทบาทตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสูง และผลการวิจัยครั้งนี้พบวาการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพมากที่สุด (r = .599) แสดงวาเมื่อสตรีวัย
ผูใหญตอนตน ไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมากก็มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการปฏิบัติตนเพื่อสรางเสริมสุขภาพนั้น การไดรับกําลังใจ/
ขอมูล/การมีกลุมชวยเหลือยอมมีผลใหมีแนวโนมทําไดถูกตองและสนุกกับการทํากิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพดาน อ. ตาง ๆ เชนการรับประทานอาหาร โดยที่ทุกคนในครอบครัวดูแลกันและกัน การออก
กําลังกายรวมกัน การดูแลจากหนวยงานสาธารณสุข เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของแลงลี
(Langlie 1977 : 27) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรคและการรักษาสุขภาพของผูใหญใน
เมืองจํานวน 400 คน พบวาผูที่มีความถี่ในการติดตอกับเพื่อนบานและการมีเพื่อนมาหาจะมีการ
ปฏิบัติตนในการปองกันดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพ การตรวจฟน
และอื่น ๆ ดีกวาผูที่ติดตอกับบุคคลอื่นนอย และสอดคลองกับการศึกษาของวลิดา ศักดิ์บัณฑิตสกุล
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(2541 : 95) ที่ศึกษา พบวาการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนอันดับที่ 2 และสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพไดเพิ่มขึ้น รอยละ 7.1 แสดงวา
การจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพไดคอนขางสูง
และ การศึ กษาครั้ งนี้ พบว า การจู ง ใจด า นการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ
พฤติกรรม การสรางเสริมสุขภาพ (r = .586) แสดงวาเมื่อสตรีวัยผูใหญตอนตนไดรับการจูงใจดาน
การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพอยู ในระดั บมากก็ มี แนวโน มที่ จะมี พฤติ ก รรมการสร างเสริ มสุ ขภาพสู ง
เนื่องจากการไดรับแรงจูงใจดานสุขภาพเปนสิ่งที่สตรีวัยผูใหญตอนตนไดรับการชักนํา กระตุน
เตือนจากบุคคลในครอบครัว นอกครอบครัว สื่อภายนอกทองถิ่น และสื่อภายในทองถิ่นทําใหสตรี
วัยผูใหญตอนตนหันมาทําพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ
ชาคริต เทพรัตน (2540 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาพบวาการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลัง
กาย เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และสอดคลองกับการศึกษาของสุทธนิจ ทุณฑสาร (2539 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาพบวาการไดรับ
ขอมูลขาวสารจากสื่อมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
การรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 3 และสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพไดเพิ่มขึ้น รอยละ 3.0 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ถาสตรีวัยผูใหญตอนตนมีการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบันวามีสุขภาพดี ก็จะทํา
พฤติกรรมที่เปนการสรางเสริมสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย การพัฒนาอารมณ การดูแลสุขภาพรางกายไมใหเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถ
ปองกันได การอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี และการลด ละ จากสารเสพติด หรือสิ่ง
เสพติดที่ทําลายสุขภาพซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของไพโรจน พรหมพันใจ (2540 : 45) ที่ศึกษา
พบวาการรับรูภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของพิเชษ เจริญเกษม (2540 : 64) ที่ศึกษาพบวาการ
รั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพของครู มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานสามัญศึกษา
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ขอเสนอแนะของการวิจัย
ผูวิจัยขอเสนอแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติตนในการสรางเสริมสุขภาพของสตรี
วัยผูใหญตอนตน ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการวิจัย
1. ผูบริหารดานสาธารณสุข
1. ควรเนนการดําเนินงานตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง ที่มีเปาหมายหลักคือ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ( 6 อ. )ของประชาชน โดยใหบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ มี
ความรูความเขาใจในแนวคิดการดําเนินงานดังกลาวใหถูกตอง และมีการติดตามผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง จะชวยใหการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการสนับสนุน ใหมีการจัดอบรมฟนฟูความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพ ( 6 อ. ) ที่ถูกตองแกบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อใหสามารถเปนผูใหคําแนะนํา
และเผยแพรความรู/ขอมูลดานสุขภาพแกประชาชนไดอยางถูกตอง
3. สนั บสนุนให ทุกหน วยงานของสาธารณสุข มี การจั ดรณรงค การสร างเสริ ม
สุขภาพ 6 อ. อยางตอเนื่ องพรอมทั้งจัดใหบริการดานสาธารณสุขทั้งเชิงรุกและเชิ งรับ เชน การ
ตรวจหาน้ําตาลในเลือด วัดความดันโลหิต ตรวจหามะเร็งปากมดลูก เปนตน
4. ควรประสานขอมูลดานสุขภาพกับหนวยงานที่เกีย่ วของ เชน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ องคกรเอกชน ฯลฯ เพื่อบูรณาการดําเนินงานทั้งในเรื่องแผนงาน งบประมาณ
กําลังคน และการอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อการดําเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพและประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ีตอไป
2. เจาหนาที่สาธารณสุข
1. จัดใหความรูแกสมาชิกในครอบครัวของสตรีวยั ผูใหญตอนตน และประชาชน
ในเรื่องพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 6 อ. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพและสามารถชวยใหคําแนะนําที่ถูกตอง ตลอดจนคอยกระตุนเตือนใหสตรีวัย
ผูใหญตอนตนเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง
2. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งแกนนํา/ชมรม/กลุม ของสตรีหรือกลุมอื่น ๆ ที่ปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพแลวมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลอื่นในชุมชนและมี
การปฏิบัติกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 6 อ. อยางตอเนื่อง โดยมีการขยายเปนเครือขายกันมากขึ้น
3. จัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ โดยเฉพาะการสรางเสริมสุขภาพ 6 อ.
ผานหลายชองทางเชน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนําตาง ๆ ดานสุขภาพ และผานทางสื่อในชุมชน
เชน เสียงตามสาย หอกระจายขาว โปสเตอร ปายประชาสัมพันธ เอกสาร แผนพับ เปนตน เพือ่ เปน
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แหลงชักจูงใหสตรีวัยผูใหญตอนตนและประชาชน เห็นความสําคัญและเกิดการปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ
4. จัดใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนลักษณะเชิงรุกเขาไปในชุมชน เชน การ
ตรวจสุขภาพ การรณรงคใหความรู หรือการจัดเวทีความรูที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
3. สตรีวยั ผูใ หญตอนตน
1. ไดรับความรูที่ถูกตองในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ 6 อ. โดยเนนเรือ่ ง
การรับประทานอาหารที่ปราศจากสารปนเปอน การดูแลสุขภาพตนเอง เชน การตรวจสุขภาพเพื่อ
หาน้ําตาลในเลือดอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือการวัดความดันโลหิต ฯลฯ การรับรูภาวะสุขภพตนเอง
ในปจจุบันที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดความตระหนักในการปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพตอไป
โดยไดรับความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุขโดยตรง หรือผานทางสื่อตาง ๆ ก็ได
2. จัดใหเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในชุมชนเปนประจําและตอเนื่อง เชน
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ รวมรณรงคอาหารสะอาด รสชาติอรอย ในวันสําคัญหรือโอกาสตาง ๆ เปนตน
3. สงเสริมทักษะการตรวจรางกายเพื่อหาความผิดปกติดวยตนเอง เชน การตรวจ
เตานมดวยตนเอง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูพรอมทั้งสาธิตและใหสตรีวัยผูใหญตอนตน
หรือสตรีกลุมอื่นที่เขารวมกิจกรรมไดมีการปฏิบัติจริง
ขอเสนอแนะเพื่อใชในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหทราบ
ถึงพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่นั้น ๆ และทราบถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพและนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพตอไป
2. ควรศึกษาปจจัยอืน่ ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัย
ผูใหญตอนตนเพิ่มขึ้น เพื่อนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพใหครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในกลุมอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุม
สตรีวัยผูใหญตอนตน เชน กลุมขาราชการ กลุมผูนาํ ชุมชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน หรือกลุมประชาชนทั่วไป เปนตน
4. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ และไมปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพที่มีความสําคัญกับสุขภาพของสตรี เชน การตรวจเตานมดวยตนเอง การตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก เปนตน
5. ควรศึกษาปจจัยทีก่ อใหเกิดความยั่งยืนในการสรางเสริมสุขภาพ
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104
แบบสอบถาม
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
สตรีวัยผูใหญตอนตน ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี

คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการศึกษาวิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน โดยเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากความคิดเห็น
ตลอดจนขอเท็จจริงเกีย่ วกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของสตรีวยั ผูใหญตอนตน ในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี
2. โปรดตอบใหตรงกับความคิดเห็น หรือความรูสึกของทานใหมากที่สุด และกรุณา
ตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถาม เพราะแบบสอบถามที่
สมบูรณเทานั้นจึงจะสามารถนําไปใชในการวิจัยได คําตอบของทานจะถือเปนความลับ และไมมี
ผลกระทบตอผูใดโดยตรง เพราะขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะห และเสนอผลเปนภาพรวม ใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและ
จิตใจ
3. แบบสอบถามมีจํานวน 8 หนา แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบนั จํานวน 17 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนทางสังคม จํานวน 16 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 18 ขอ
สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 34 ขอ
ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานทีใ่ หความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้
นางวรารัตน รุงเรือง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เรื่อง ปจจัยที่สง ผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของสตรีวัยผูใหญตอนตน ( อายุ 25 – 35 ป ) ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลพบุรี
-------------------------------------------------------------------สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําอธิบาย กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน และเติมคําลงในชองวาง
ใหสมบูรณทุกขอ
1. ปจจุบันทานอายุ....................ป........................เดือน
2. สถานภาพสมรส
( ) คู ( คูและอยูดวยกัน )
( ) เดี่ยว ( โสด, มาย/หยา,แยกกันอยู )
3. ทานจบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับใด
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา
( ) อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
( ) ปริญญาตรีขึ้นไป
4. ปจจุบันทานประกอบอาชีพอะไร
( ) รับจางทั่วไป/เกษตรกรรม
( ) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน
5. รายไดของทานและครอบครัว ในแตละเดือน เปนอยางไร
( ) พอเพียง
( ) พอเพียงเหลือเก็บ
( ) ไมพอเพียง

106
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน
คําอธิบาย ขอใหทานทําเครื่องหมาย / ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของทาน โดย
คําตอบมีความหมายดังนี้
เห็นดวยมาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
เห็นดวยปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
เห็นดวยนอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงนอย
ขอ ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของทานอยางไร
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
ที่
มาก

1
2
3
4
5
6
7

สุขภาพกาย
ขณะนี้ทานมีสุขภาพที่ไมแข็งแรงเหมือนกับที่เคยเปนมา
ปญหาสุขภาพของทานในอดีตที่ผานมา ทําใหทานตอง
ดูแลสุขภาพใหดีกวาเดิม
ปจจุบันทานมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสูง
ทานมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
ทานมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับน้ําตาลในเลือดสูง
ทานมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกและขอ
ทานมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคอวนหรือน้ําหนักมากกวา
ปกติ
สุขภาพจิต

8
9
10
11
12
13
14

ถาเปรียบเทียบกับอดีต ทานรูสึกวาชีวิตในปจจุบันของทาน
มีความสุข
ทานพึงพอใจกับชีวิต ในปจจุบัน
ทานเขากันไดดีกับคนในครอบครัวและเพื่อนบาน
ทานพอใจกับการริเริ่มงานใหม ๆ และมุงมั่นที่จะทําให
สําเร็จ
มีคนบอกวาทานเปนคนขี้โมโห ฉุนเฉียวหรือหวั่นไหวงาย
อยางไมมีเหตุผล
ถาสิ่งตาง ๆ ไมเปนไปตามที่คาดหวัง ทานจะรูสึกหงุดหงิด
ทานหงุดหงิดและกังวลใจกับเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆที่เกิดขึ้น
เสมอ

ปานกลาง

นอย
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ขอ
ที่

ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของทานอยางไร

15 บางครั้งทานรูสึกเศราโดยไมทราบสาเหตุ
16 ทานรูสกึ เบื่อหนาย ทอแทกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
17 เมื่อทานเครียดหรือไมสบายใจ มักจะปวดศีรษะ กินมาก
ขึ้นหรือกินนอยลง

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย
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สวนที่ 3 แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
คําอธิบาย ขอใหทานทําเครื่องหมาย / ที่ตรงกับระดับความเปนจริงที่ทานไดรับการดูแลชวยเหลือใน
เรื่อง ตอไปนี้อยางไร โดยคําตอบมีความหมายดังนี้
มาก
หมายถึง ทานไดรับการดูแลชวยเหลือบอยหรือทุกครั้ง
ปานกลาง หมายถึง ทานไดรับการดูแลชวยเหลือปานกลาง
นอย
หมายถึง ทานไดรับการดูแลชวยเหลือนอยหรือไมเคยไดรับเลย
ขอ
ทานไดรับการดูแลชวยเหลือในดานตอไปนี้อยางไร
ระดับความเปนจริง
ที่
มาก ปานกลาง นอย
ดานอารมณ
1 ทานมีบุคคลที่ใหความรักความเขาใจ
2 ทานมีบุคคลที่สนใจดูแลเอาใจใสในชีวิตและความเปนอยู
3 ทานไดรับความอบอุน และรูสึกมีความสุขจากคนรอบขาง
4 เมื่อทานมีเรื่องไมสบายหรือเดือดรอน มีผูสนใจรับฟงทาน
5 เมื่อทานประสบปญหา มีบุคคล หวงใยและใหกําลังใจ
ทาน
6 ทานไดรับกําลังใจหรือสนับสนุนใหดูแลสุขภาพตนเอง
ดานวัตถุ สิ่งของ และแรงงาน
7 มีบุคคลที่พรอมจะชวยแบงเบาภาระการงานที่ทานทําอยู
เมื่อทานตองการ
8 เมื่อทานเดือดรอน มีบุคคลใหการชวยเหลือเปนสิ่งของหรือ
เงินทอง
9 ในยามที่ทานเจ็บปวย หรือไมสบาย มีผูดูแลเอาใจใส
10 ทานไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพตนเอง
เชน มีสถานที่และอุปกรณในการออกกําลังกาย
11 เมื่อทานดูแลสุขภาพของทานใหแข็งแรงกวาเดิม ทานจะ
ไดรับสิ่งของตอบแทน
ดานขอมูลขาวสาร
12 ทานไดรับคําแนะนําจากบุคคลตาง ๆ ในการดูแลสุขภาพ
13 ทานไดรับคําแนะนําใหตรวจวัดความดันโลหิตอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
14 ทานไดรับคําแนะนําใหตรวจหาน้ําตาลในเลือดอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
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ขอ
ทานไดรับการดูแลชวยเหลือในดานตอไปนี้อยางไร
ที่
15 ทานไดรับคําแนะนําใหตรวจเตานมดวยตนเองอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง
16 ทานไดรับคําแนะนําใหตรวจมะเร็งปากมดลูกอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

ระดับความเปนจริง
มาก ปานกลาง นอย
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สวนที่ 4 แบบสอบถามการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ
คําอธิบาย ขอใหทานทําเครื่องหมาย / ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน โดยคําตอบมีความหมาย
ดังนี้
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากที่สุด
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอยที่สุด
ขอ
ที่
1
2

3
4
5

6
7

8

ทานไดรับการจูงใจใหปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหสุขภาพ
แข็งแรง จากแหลงตอไปนี้ อยางไร
จากบุคคล
ทานดูแลสุขภาพของทานใหแข็งแรง เพราะคนใน
ครอบครัวคอยกระตุนเตือน
ทานรับประทานอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัยจากสาร
ปนเปอนตาง ๆ
ตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุข
ทานออกกําลังกาย เพราะมีเพื่อนบานชักชวน
ทานคลายเครียด หรือ จัดการกับอารมณไมดี ของตนเอง
โดยใชวิธีตาง ๆ ของเจาหนาที่สาธารณสุข
เจาหนาที่สาธารณสุข บริการใหทานไดตรวจสุขภาพตนเอง
โดยการตรวจวัดความดันโลหิต , ตรวจเบาหวาน , ตรวจ
เตานมดวยตนเอง , และการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ผูนําชุมชน พาทานดูแลความสะอาดทั้งในที่อยูอาศัย และ
ชุมชน เพื่อใหมี สิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการมีสุขภาพดี
ทานไมบริโภคสิ่งเสพติดที่ทําลายสุขภาพ เชน แอลกอฮอล
บุหรี่ น้ําชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง หรือสารเสพติดอื่นๆ
ตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุข
จากสื่อภายนอกทองถิ่น
ทานรูจักเลือกซือ้ อาหารที่มีประโยชนและปลอดภัยจากการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนทางโทรทัศน วิทยุ ,หรือ
หนังสือพิมพ ,นิตยสารตาง ๆ

ระดับความเปนจริง
มาก ปานกลาง นอย
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ขอ
ทานไดรับการจูงใจใหปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหสุขภาพ
ที่
แข็งแรง จากแหลงตอไปนี้ อยางไร
9 การรณรงคประชาสัมพันธใหทุกคนออกกําลังกายทั้งทาง
วิทยุและโทรทัศนหรือหนังสือพิมพ นิตยสารตาง ๆ มี
สวนทําใหทานไดออกกําลังกาย
10 รายการโทรทัศน หรือวิทยุ หรือ หนังสือ , นิตยสารตาง ๆ
ที่มีกิจกรรม หลักการเพื่อการคลายเครียด และทําใหชีวิตมี
ความสุข ทําใหทานนําวิธีการนั้นมาปฏิบัติ
11 การประชาสัมพันธเชิญชวนทางโทรทัศน วิทยุ หรือ
หนังสือและนิตยสารตาง ๆ ใหใสใจในสุขภาพ โดยการ
ตรวจวัดความดันโลหิต,เบาหวาน ,ตรวจมะเร็งเตานมดวย
ตนเอง และตรวจมะเร็งปากมดลูก ทําใหทานสนใจและ
ไปรับการตรวจ
12 ทานใสใจและดูแลบานเรือน สถานที่ทํางาน และชุมชน
ใหสะอาดปลอดภัยตอสุขภาพ สวนหนึ่งมาจากการดู
รายการในโทรทัศน ฟงวิทยุ หรือ จากการอาน
13 ทานหลีกเลี่ยงหรือลด ละ เลิกสารเสพติดตาง ๆ เชน
แอลกอฮอล บุหรี่ น้ําชา กาแฟ เพราะรูโทษของสารเสพ
ติดดังกลาวจากสื่อ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ
จากสื่อภายในทองถิ่น
14 ทานเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน ปลอดภัย ไมมีสาร
ปนเปอนที่เปนพิษตอ
รางกาย จากการฟงเสียงตามสายที่ประกาศในชุมชน
15 การรณรงคหรือจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับสุขภาพ ที่จัดขึ้นใน
ชุมชนหรือในเทศบาล ทั้งในเรื่องอาหาร ออกกําลังกาย
การจัดสิ่งแวดลอมที่ดี การลดละเลิกอบายมุข มีสวนทําให
ทานสนใจและดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นกวาเดิม
16 ปายโฆษณาตาง ๆ ที่ติดไวในชุมชน ที่ประชาสัมพันธให
ทราบเรื่อง สารปนเปอนในอาหาร การออกกําลังกาย สาร
เสพติดตาง ๆ มีสวนทําใหทานดูแลสุขภาพตนเอง

ระดับความเปนจริง
มาก ปานกลาง นอย

112
แบบสอบถามสวนที่ 4 ตอ
ขอ
ทานไดรับการจูงใจใหปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหสุขภาพ
ที่
แข็งแรง จากแหลงตอไปนี้ อยางไร
17 การอานเอกสาร หรือแผนพับในเรื่องการจัดการกับ
ความเครียดเชนวิธีตาง ๆ ในการคลายเครียด มีสวนทําให
ทานนําความรูนั้นมาปฏิบัติ
18 การเชิญชวนใหไปตรวจสุขภาพทางเสียงตามสายในชุมชน
ทําใหทานสนใจและไปตรวจสุขภาพตนเอง

ระดับความเปนจริง
มาก ปานกลาง นอย

113
สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
คําอธิบาย ขอใหทานทําเครื่องหมาย / ที่ตรงกับการปฏิบัติของทานมากที่สุด โดยคําตอบมีความหมาย
ดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ผูตอบมีการปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจํา / สม่ําเสมอ
ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถึง ผูตอบมีการปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางครั้ง / ไมสม่ําเสมอ
มีการปฏิบัตินอย หมายถึง ผูตอบมีการปฏิบัติตามขอความนั้นนอยหรือไมมีการปฏิบัติเลย
ระดับการปฏิบัติ

ขอ
ที่

ทานไดปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร

อาหาร
1

ในแตละวันทานรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู
ไดแก ขาว , เนื้อสัตว หรือเมล็ดถั่วตาง ๆ , ไขมัน ,
ผักและผลไม

2

ทานรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวติดมันหรือ
อาหารประเภทผัด , ทอด กะทิ
ทานรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก เชน ผักตาง ๆ
หรือ ผลไม ทุกวัน
ทานรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง เชน ปลาเล็ก
ปลานอย ถั่วเมล็ดแหง
ทานรับประทานของหวานหรือขนมหวานจัด
ทานรับประทานลูกชิ้นเดงหรือกรอบ มาก ๆ

3
4
5
6
7

ทานเลือกซื้ออาหารที่มีความสะอาดและสีใกลเคียง
กับธรรมชาติ
8 ทานเลือกซื้อเนือ้ หมูที่มีสีธรรมชาติไมมีสีแดงผิดปกติ
9 ทานซื้อผักสดที่ไมมีลักษณะแข็ง มีรูพรุนหรือ
ผักกางมุง
10 ทานซื้ออาหารทะเลที่สด เนื้อไมเปอยยุย สีไม
ผิดปกติ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
เปนประจํา เปนบางครั้ง
นอย

114
แบบสอบถามสวนที่ 5 ตอ
ขอ
ที่

ระดับการปฏิบัติ
ทานไดปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร

11 เมื่อทานซื้อผักสด ผลไมสด ทานลางใหสะอาดดวย
น้ําจํานวนมากและหลาย ๆ ครั้ง
12 ทานรับประทานอาหารประเภท ผักดอง,ผลไมดอง
ที่มีลักษณะนารับประทาน
ออกกําลังกาย
ทานมีกิจกรรมออกกําลังกายทีท่ ําเปนประจําไดอยาง
13
นอย 1 อยางเชน การวิ่งเหยาะ ๆ , เดินเร็ว , เตนแอโร
บิค , ไทเก็ก , โยคะ เปนตน
ทานออกกําลังกายเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 3
ครั้ง ๆ ละ 20-30 นาที
15 เมื่อทานออกกําลังกายตองใหเหงื่อออกทุกครัง้
ในชีวิตประจําวันทานถือวาการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน
16 งานบาน การซักรีดผา,ลางรถ ,ปลูกตนไม เปนตน
เปนการออกกําลังกายอยางหนึง่
การทํากิจกรรมของทาน อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
ทําใหทานมีการใชแรงอยูเสมอ เชน ขุดดิน ,
17
ถางหญา , ทําไร , ทํานา , หรือการเดินขึ้นลงบันได
และการเดินระยะทางใกล ๆ
14

อารมณ
18 เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นทานจะพยายามคนหาสาเหตุ
และหาทางแกไขที่สาเหตุนั้น
19 เมื่อมีเรือ่ งไมสบายใจ ทานจะปรึกษาผูใกลชิดเชน คู
สมรส , บิดามารดา , ญาติพี่นอง , เพื่อน

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
เปนประจํา เปนบางครั้ง
นอย

115
แบบสอบถามสวนที่ 5 ตอ
ขอ
ที่

ระดับการปฏิบัติ
ทานไดปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร

20 ทานมีงานอดิเรกทําเพื่อการผอนคลายความเครียด
เชน ปลูกตนไม , เลนกีฬา, อานหนังสือ , ดูหนังฟง
เพลง เปนตน
21 ทานฝกทําจิตใหสงบโดยการสวดมนต ไหวพระ
หรือทําสมาธิ
อโรคยา
22 ทานไปรับการตรวจวัดความดันโลหิตอยางนอยปละ
1 ครั้ง
23 ทานไปรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
24 ทานตรวจเตานมดวยตนเองเพือ่ หาความผิดปกติอยาง
นอยเดือนละ 1ครั้ง
25 ทานไดตรวจมะเร็งปากมดลูกเพื่อหาความผิดปกติ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
อนามัยสิ่งแวดลอม
26 บานของทานมีการระบายอากาศ แสงสวางเหมาะสม
ไมมีเหตุรําคาญ หรือเสียงรบกวน
27 ทานดูแลความสะอาด เรียบรอย ในบาน
28 บานของทานและบริเวณรอบ ๆ บานมีการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล น้ําเนาเสียและขยะมูลฝอย ตลอดจนมีการ
ปองกันและกําจัดแมลงวัน , หนู หรือยุง
29 ทานไปใชบริการในสวนสุขภาพหรือสวนสาธารณะ
สําหรับเปนที่พักผอนหรือออกกําลังกาย

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
เปนประจํา เปนบางครั้ง
นอย

116
แบบสอบถามสวนที่ 5 ตอ
ขอ
ที่

ระดับการปฏิบัติ
ทานไดปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร

อบายมุข
30 ทานดื่มน้ําชาหรือกาแฟมากกวาวันละ 3 ถวย
31 ทานดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
32 ถาทานรูสึกไมสดชื่น / งวงนอนจะดื่มเครื่องดืม่
ชูกําลัง
33 ทานสูบบุหรี่
34 เมื่อทานตองทํางานหนัก ทานมักใชยาหรือสารที่ทํา
ใหรางกายเกิดการตื่นตัว กระปรี้กระเปราและ
สามารถทํางานตอไปได

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
เปนประจํา เปนบางครั้ง
นอย

ภาคผนวก ข
คะแนนของแบบสอบถามจําแนกรายขอ

118
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูภาวะสุขภาพตนเองในปจจุบัน
คําอธิบาย ขอใหทานทําเครื่องหมาย / ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของทาน
โดยคําตอบมีความหมายดังนี้
เห็นดวยมาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
เห็นดวยปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงปานกลาง
เห็นดวยนอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงนอย
ขอ
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของทาน
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ที่
อยางไร
จํานวน/รอยละ

1
2

3
4
5
6
7

8
9

สุขภาพกาย
ขณะนี้ทานมีสุขภาพที่ไมแข็งแรงเหมือนกับที่เคย
เปนมา ( X =1.6595 )
ปญหาสุขภาพของทานในอดีตที่ผานมา ทําใหทาน
ตองดูแลสุขภาพของทานใหดีกวาแตกอน
( X = 1.8185 )
ปจจุบันทานมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคไขมันใน
เลือดสูง ( X = 1.2944 )
ทานมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
( X = 1.2944)
ทานมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับน้ําตาลในเลือดสูง
( X = 1.2540 )
ทานมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกและขอ
( X = 1.5000 )
ทานมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคอวนหรือน้ําหนัก
มากกวาปกติ ( X = 1.4758 )
สุขภาพจิต
ถาเปรียบเทียบกับอดีต ทานรูสึกวาชีวิตในปจจุบันของ
ทานมีความสุข ( X = 1.9113 )
ทานพึงพอใจกับชีวิต ในปจจุบัน ( X = 2.1008 )

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

30
( 12.1)
55
( 22.2)

111
( 44.8)
93
(37.5)

107
( 43.1)
100
(40.3)

12
(4.8)
12
(4.8)
11
(4.4)
23
(9.3)
28
(11.3)

49
(19.8)
49
(19.8)
41
(16.5)
78
(31.5)
62
(25.0)

187
(75.4)
187
(75.4)
196
(79.0)
147
(59.3)
158
(63.7)

44
(17.7)
63
(25.4)

138
(55.6)
147
(59.3)

66
(26.6)
38
(15.3)

119
แบบสอบถามสวนที่ 2 ตอ
ขอ
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของทาน
ที่
อยางไร

10 ทานเขากันไดดีกับคนในครอบครัวและเพื่อนบาน
( X = 2.2903 )
11 ทานพอใจกับการริเริ่มงานใหม ๆ และมุงมั่นที่จะทําให
สําเร็จ ( X = 2.1331 )
12 มีคนบอกวาทานเปนคนขี้โมโห ฉุนเฉียวหรือ
หวั่นไหวงายอยางไมมีเหตุผล ( X =1.7177 )
13 ถาสิ่งตาง ๆ ไมเปนไปตามที่คาดหวัง ทานจะรูสึก
หงุดหงิด ( X = 1.8750 )
14 ทานหงุดหงิดและกังวลใจกับเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆที่
เกิดขึ้นเสมอ ( X = 1.4718 )
15 บางครั้งทานรูสึกเศราโดยไมทราบสาเหตุ
( X = 1.3952 )
16 ทานรูสึกเบื่อหนาย ทอแทกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ( X = 1.6169 )
17 เมื่อทานเครียดหรือไมสบายใจ ทานมักจะมีอาการปวด
ศีรษะ, กินมากขึ้นหรือกินไดนอยลง เปนตน
( X = 1.8911 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน/รอยละ
เห็นดวย
มาก

เห็นดวยปาน
กลาง

เห็นดวย
นอย

86
(34.7)
76
(30.6)
28
(11.3)
42
(16.9)
19
(7.7)
22
(8.9)
22
(8.9)
50
(20.2)

148
(59.7)
129
(52.0)
122
(49.2)
133
(53.6)
79
(31.9)
54
(21.8)
109
(44.0)
121
(48.8)

14
(5.6)
43
(17.3)
98
(39.5)
73
(29.4)
150
(60.5)
172
(69.4)
117
(47.2)
77
(31.0)

120
สวนที่ 3 แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
คําอธิบาย ขอใหทานทําเครื่องหมาย / ที่ตรงกับระดับความเปนจริงที่ทานไดรับการดูแลชวยเหลือใน
เรื่องตอไปนี้อยางไร โดยคําตอบมีความหมายดังนี้
มาก
หมายถึง ทานไดรับการดูแลชวยเหลือบอยหรือทุกครั้ง
ปานกลาง หมายถึง ทานไดรับการดูแลชวยเหลือปานกลาง
นอย
หมายถึง ทานไดรับการดูแลชวยเหลือนอยหรือไมเคยไดรับเลย
ขอ
ทานไดรับการดูแลชวยเหลือในดานตอไปนี้อยางไร
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ที่
จํานวน/รอยละ

1
2

ดานอารมณ
ทานมีบุคคลที่ใหความรักความเขาใจ ( X = 2.2581 )

ทานมีบุคคลที่สนใจดูแลเอาใจใสในชีวิตและความเปนอยู
( X = 2.2339 )
3 ทานไดรับความอบอุน และรูสึกมีความสุขจากคนรอบขาง
( X = 2.1613 )
4 เมื่อทานมีเรื่องไมสบายหรือเดือดรอน มีผูสนใจรับฟงทาน
( X = 2.1169 )
5 เมื่อทานประสบปญหา มีบุคคล หวงใยและใหกําลังใจ
ทาน ( X = 2.1411 )
6 ทานไดรับกําลังใจหรือสนับสนุนใหดูแลสุขภาพตนเอง
( X = 2.0806 )
ดานวัตถุ สิ่งของ และแรงงาน
7 มีบุคคลที่พรอมจะชวยแบงเบาภาระการงานที่ทานทําอยู
เมื่อทานตองการ ( X = 1.9032 )
8 เมื่อทานเดือดรอน มีบุคคลใหการชวยเหลือเปนสิ่งของหรือ
เงินทอง ( X = 1.8105 )
9 ในยามที่ทานเจ็บปวย หรือไมสบาย มีผูดูแลเอาใจใส
( X = 2.0887 )
10 ทานไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพตนเอง
เชน มีสถานที่และอุปกรณในการออกกําลังกาย
( X = 1.7218 )

มาก

ปานกลาง

นอย

80
(32.3)
79
(31.9)
68
(27.4)
62
(25.0)
71
(28.6)
59
(23.8)

152
(61.3)
148
(59.7)
152
(61.3)
153
(61.7)
141
(56.9)
150
(60.5)

16
(6.5)
21
(8.5)
28
(11.3)
33
(13.3)
36
(14.5)
39
(15.7)

39
(15.7)
40
(16.1)
65
(26.2)
38
(15.3)

146
(58.9)
121
(48.8)
140
(56.5)
103
(41.5)

63
(25.4)
87
(35.1)
43
(17.3)
107
(43.1)

121
แบบสอบถามสวนที่ 3 ตอ
ขอ
ทานไดรับการดูแลชวยเหลือในดานตอไปนี้อยางไร
ที่

11 เมื่อทานดูแลสุขภาพของทานใหแข็งแรงกวาเดิม ทานจะ
ไดรับสิ่งของตอบแทน ( X = 1.5444 )
ดานขอมูลขาวสาร
12 ทานไดรับคําแนะนําจากบุคคลตาง ๆ ในการดูแลสุขภาพ
( X = 2.0766 )
13 ทานไดรับคําแนะนําใหตรวจวัดความดันโลหิตอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง( X = 1.7016 )
14 ทานไดรับคําแนะนําใหตรวจหาน้ําตาลในเลือดอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง( X = 1.6613 )
15 ทานไดรับคําแนะนําใหตรวจเตานมดวยตนเองอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง ( X = 1.7218 )
16 ทานไดรับคําแนะนําใหตรวจมะเร็งปากมดลูกอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง ( X = 1.8347 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน/รอยละ
มาก ปานกลาง นอย
30
(12.1)

75
(30.2)

143
(57.7)

62
(25.0)
37
(14.9)
34
(13.7)
36
(14.5)
48
(19.4)

143
(57.7)
100
(40.3)
96
(38.7)
107
(43.1)
111
(44.8)

43
(17.3)
37
(14.9)
118
(47.6)
105
(42.3)
89
(35.9)

122
สวนที่ 4 แบบสอบถามการจูงใจดานการสรางเสริมสุขภาพ
คําอธิบาย ขอใหทานทําเครื่องหมาย / ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน โดยคําตอบมีความหมาย
ดังนี้
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากที่สุด
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอยที่สุด
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ทานไดรับการจูงใจใหปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหสุขภาพแข็งแรง
ขอ
จํานวน/รอยละ
จากแหลงตอไปนี้ อยางไร
ที่
มาก ปานกลาง นอย

1
2

3
4
5

6

7

จากบุคคล
ทานดูแลสุขภาพของทานใหแข็งแรง เพราะคนในครอบครัว
คอยกระตุนเตือน ( X = 1.9435 )
ทานรับประทานอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัยจากสาร
ปนเปอนตาง ๆ ตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุข
( X = 1.9597 )
ทานออกกําลังกาย เพราะมีเพื่อนบานชักชวน( X = 1.6935 )
ทานคลายเครียด หรือ จัดการกับอารมณไมดี ของตนเอง
โดยใชวิธีตาง ๆ ของเจาหนาที่สาธารณสุข ( X = 1.7540 )
เจาหนาที่สาธารณสุข บริการใหทานไดตรวจสุขภาพตนเอง
โดยการตรวจวัดความดันโลหิต , ตรวจเบาหวาน ,
ตรวจเตานมดวยตนเอง , และการตรวจมะเร็งปากมดลูก
( X = 1.8024 )
ผูนําชุมชน พาทานดูแลความสะอาดทั้งในที่อยูอาศัย และ
ชุมชน เพื่อใหมีสิ่งแวดลอมทีด่ ีเอื้อตอการมีสขุ ภาพดี
( X = 1.8911 )
ทานไมบริโภคสิ่งเสพติดที่ทําลายสุขภาพ เชน แอลกอฮอล
บุหรี่ น้ําชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง หรือสารเสพติดอื่น ๆ
ตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุข ( X = 1.9919 )

48
(19.4)
53
(21.4)

138
(55.6)
132
(53.2)

62
(25.0)
63
(25.4)

30
(12.1)
35
(14.1)
47
(19.0)

112
(45.2)
117
(47.2)
105
(42.3)

106
(42.7)
96
(38.7)
96
(38.7)

43
(17.3)

135
(54.4)

70
(28.2)

71
(28.6)

104
(41.9)

73
(29.4)

123
แบบสอบถามสวนที่ 4 ตอ
ขอ ทานไดรับการจูงใจใหปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหสุขภาพแข็งแรง
ที่
จากแหลงตอไปนี้อยางไร
8

9

10

11

12

13

14

จากสื่อภายนอกทองถิ่น
ทานรูจักเลือกซือ้ อาหารที่มีประโยชนและปลอดภัยจากการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนทางโทรทัศน วิทยุ ,หรือ
หนังสือพิมพ ,นิตยสารตาง ๆ ( X = 2.1371 )
การรณรงคประชาสัมพันธใหทุกคนออกกําลังกายทั้งทางวิทยุ
และโทรทัศนหรือหนังสือพิมพ นิตยสารตาง ๆ มีสวนทําให
ทานไดออกกําลังกาย ( X = 2.0605 )
รายการโทรทัศน หรือวิทยุ หรือ หนังสือ , นิตยสารตาง ๆ ที่มี
กิจกรรม หลักการเพื่อการคลายเครียด และทําใหชีวิตมี
ความสุข ทําใหทานนําวิธีการนั้นมาปฏิบัติ ( X = 2.1452 )
การประชาสัมพันธเชิญชวนทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือ
และนิตยสารตาง ๆ ใหใสใจในสุขภาพ โดยการตรวจวัดความ
ดันโลหิต,เบาหวาน ,ตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง และตรวจ
มะเร็งปากมดลูก ทําใหทานสนใจและไปรับการตรวจ
( X = 2.1048 )
ทานใสใจและดูแลบานเรือน สถานที่ทํางาน และชุมชน ให
สะอาดปลอดภัยตอสุขภาพ สวนหนึ่งมาจากการดูรายการใน
โทรทัศน ฟงวิทยุ หรือ จากการอาน ( X = 2.1331 )
ทานหลีกเลี่ยงหรือลด ละ เลิกสารเสพติดตาง ๆ เชน
แอลกอฮอล บุหรี่ น้ําชา กาแฟ เพราะรูโทษของสารเสพติด
ดังกลาวจากสื่อ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพและ
นิตยสารตาง ๆ ( X = 2.1653 )
จากสื่อภายในทองถิ่น
ทานเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน ปลอดภัย ไมมีสาร
ปนเปอนที่เปนพิษตอรางกาย จากการฟงเสียงตามสายที่
ประกาศในชุมชน ( X = 1.8911 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน/รอยละ
มาก

ปานกลาง

นอย

35
(14.1)

144
(58.1)

69
(27.8)

64
(25.8)

135
(54.4)

49
(19.8)

80
(32.3)

124
(50.0)

44
(17.7)

69
(27.8)

136
(54.8)

43
(17.3)

73
(29.4)

135
(54.4)

40
(16.1)

86
(34.7)

117
(47.2)

45
(18.1)

62
(25.0)

97
(39.1)

89
(35.9)

124
แบบสอบถามสวนที่ 4 ตอ
ขอ ทานไดรับการจูงใจใหปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหสุขภาพแข็งแรง
ที่
จากแหลงตอไปนี้อยางไร
15 การรณรงคหรือจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับสุขภาพ ที่จัดขึ้นใน
ชุมชนหรือในเทศบาล ทั้งในเรื่องอาหาร ออกกําลังกาย การ
จัดสิ่งแวดลอมที่ดี การลดละเลิกอบายมุข มีสวนทําใหทาน
สนใจและดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นกวาเดิม ( X = 1.8427 )
16 ปายโฆษณาตาง ๆ ที่ติดไวในชุมชน ที่ประชาสัมพันธ
ใหทราบเรื่อง สารปนเปอนในอาหาร การออกกําลังกาย
สารเสพติดตาง ๆ มีสวนทําใหทานดูแลสุขภาพตนเอง
( X = 1.9234 )
17 กาอานเอกสาร หรือแผนพับในเรื่องการจัดการกับ
ความเครียดเชนวิธีตาง ๆ ในการคลายเครียด มีสวนทําให
ทานนําความรูนั้นมาปฏิบัติ ( X = 1.7702 )
18 การเชิญชวนใหไปตรวจสุขภาพทางเสียงตามสายในชุมชน
ทําใหทานสนใจและไปตรวจสุขภาพตนเอง ( X = 1.7177 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน/รอยละ
มาก

ปานกลาง

นอย

48
(19.4)

113
(45.6)

87
(35.1)

56
(22.6)

117
(47.2)

75
(30.2)

44
(17.7)

103
(41.5)

101
(40.7)

48
(19.4)

82
(33.1)

118
(47.6)

125
สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
คําอธิบาย ขอใหทานทําเครื่องหมาย / ที่ตรงกับการปฏิบัติของทานมากที่สุด โดยคําตอบมี
ความหมายดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ผูตอบมีการปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจํา / สม่ําเสมอ
ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถึง ผูตอบมีการปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางครั้ง / ไมสม่ําเสมอ
มีการปฏิบัตินอย หมายถึง ผูตอบมีการปฏิบัติตามขอความนั้นนอยหรือไมมีการปฏิบัติเลย
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน/รอยละ
ขอ
ทานไดปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร
ปฏิบัติ
ปฏิบัติเปน
ปฏิบัติ
ที่

1

2
3
4
5
6
7
8
9

อาหาร
ในแตละวันทานรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู
ไดแก ขาว , เนื้อสัตว หรือเมล็ดถั่วตาง ๆ ไขมัน ,
ผักและผลไม ( X = 1.8347 )
ทานรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวติดมันหรือ
อาหารประเภทผัด , ทอด กะทิ ( X = 1.8347 )
ทานรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก เชน ผักตาง ๆ
หรือ ผลไม ทุกวัน ( X = 1.8347 )
ทานรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง เชน ปลาเล็ก
ปลานอย ถั่วเมล็ดแหง ( X = 1.8347 )
ทานรับประทานของหวานหรือขนมหวานจัด
( X = 1.8347 )
ทานรับประทานลูกชิ้นเดงหรือกรอบ มาก ๆ
( X = 1.8347 )
ทานเลือกซื้ออาหารที่มีความสะอาดและสีใกลเคียงกับ
ธรรมชาติ ( X = 1.8347 )
ทานเลือกซื้อเนือ้ หมูที่มีสีธรรมชาติไมมีสีแดงผิดปกติ
( X = 1.8347 )
ทานซื้อผักสดที่ไมมีลักษณะแข็ง มีรูพรุนหรือ
ผักกางมุง ( X = 1.8347 )

เปนประจํา

บางครั้ง

นอย

96
(38.7)

126
(50.8)

26
(10.5)

44
(17.7)
90
(36.3)
49
(19.8)
30(12.1)

177
(71.4)
140
(56.5)
155
(62.5)
127(51.2)

27
(10.9)
18
(7.3)
44
(17.7)
91(36.7)

32(12.9)

97(39.1)

119(48.0)

81(32.7)

139(56.0)

28(11.3)

108
(43.5)
67
(27.0)

115
(46.4)
142
(57.3)

25
(10.1)
39
(15.7)

126
แบบสอบถามสวนที่ 5 ตอ
ขอ
ที่

ทานไดปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร

10 ทานซื้ออาหารทะเลที่สด เนื้อไมเปอยยุย สีไมผิดปกติ
( X = 1.8347 )
11 เมื่อทานซื้อผักสด ผลไมสด ทานลางใหสะอาดดวย
น้ําจํานวนมากและหลาย ๆ ครั้ง( X = 1.8347 )
12 ทานรับประทานอาหารประเภท ผักดอง,ผลไมดอง ที่
มีลักษณะนารับประทาน ( X = 1.8347 )
ออกกําลังกาย
ทานมีกิจกรรมออกกําลังกายทีท่ ําเปนประจําได
13 อยางนอย 1 อยางเชน การวิ่งเหยาะ ๆ , เดินเร็ว ,
เตนแอโรบิค , ไทเก็ก , โยคะ เปนตน ( X = 1.8347 )
14
15
16

17

18

ทานออกกําลังกายเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 3
ครั้ง ๆ ละ 20-30 นาที ( X = 1.8347 )
เมื่อทานออกกําลังกายตองใหเหงื่อออกทุกครัง้
( X = 1.8347 )
ในชีวิตประจําวันทานถือวาการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน
งานบาน การซัก-รีดผา,ลางรถ ,ปลูกตนไม เปนตน
เปนการออกกําลังกายอยางหนึง่ ( X = 1.8347 )
การทํากิจกรรมของทาน อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
ทําใหทานมีการใชแรงอยูเสมอ เชน ขุดดิน ,
ถางหญา , ทําไร , ทํานา , หรือการเดินขึ้นลงบันได
และการเดินระยะทางใกล ๆ ( X = 1.8347 )
อารมณ
เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นทานจะพยายามคนหาสาเหตุ
และหาทางแกไขที่สาเหตุนั้น ( X = 1.8347 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน/รอยละ
ปฏิบัติ
เปนประจํา

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง

ปฏิบัติ
นอย

119
(48.0)
111
(44.8)
19
(7.7)
47
(19.0)

111
(44.8)
114
(46.0)
130
(52.4)
115
(46.4)

18
(7.3)
23
(9.3)
99
(39.9)
86
(34.7)

40
(16.1)
65(26.2)

109
(44.0)
96(38.7)

99
(39.9)
87(35.1)

118
(47.6)

96
(38.7)

34
(13.7)

64
(25.8)

114
(46.0)

70
(28.2)

86
(34.7)

132
(53.2)

30
(12.1)

127
แบบสอบถามสวนที่ 5 ตอ
ขอ
ที่

ทานไดปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร

19 เมื่อมีเรือ่ งไมสบายใจ ทานจะปรึกษาผูใกลชิดเชน
คูสมรส , บิดามารดา , ญาติพี่นอง , เพื่อน
( X = 1.8347 )
20 ทานมีงานอดิเรกทําเพื่อการผอนคลายความเครียด
เชน ปลูกตนไม , เลนกีฬา, อานหนังสือ , ดูหนังฟง
เพลง เปนตน ( X = 1.8347 )
21 ทานฝกทําจิตใหสงบโดยการสวดมนต ไหวพระ หรือ
ทําสมาธิ ( X = 1.8347 )
22
23
24
25

26

อโรคยา
ทานไปรับการตรวจวัดความดันโลหิตอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง ( X =1.8347 )
ทานไปรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง ( X = 1.8347 )
ทานตรวจเตานมดวยตนเองเพือ่ หาความผิดปกติอยาง
นอยเดือนละ 1ครั้ง ( X = 1.8347 )
ทานไดตรวจมะเร็งปากมดลูกเพื่อหาความผิดปกติ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ( X = 1.8347 )
อนามัยสิ่งแวดลอม
บานของทานมีการระบายอากาศ แสงสวางเหมาะสม
ไมมีเหตุรําคาญ หรือเสียงรบกวน ( X = 1.8347 )

27 ทานดูแลความสะอาด เรียบรอย ในบาน
( X = 1.8347 )
28 บานของทานและบริเวณรอบ ๆ บานมีการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล น้ําเนาเสียและขยะมูลฝอย ตลอดจนมีการ
ปองกันและกําจัดแมลงวัน ,หนู หรือยุง
( X = 1.8347 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน/รอยละ
ปฏิบัติ
เปนประจํา

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง

ปฏิบัติ
นอย

116
(46.8)

105
(42.3)

27
(10.7)

115
(46.4)

102
(41.1)

31
(12.5)

61
(24.6)

96
(38.7)

91
(36.7)

42
(16.9)

85
(34.3)

121
(48.8)

31
(12.5)
42
(16.9)
48
(19.4)
78
(31.5)

80
(32.3)
93
(37.5)
98
(39.5)
144
(58.1)

137
(55.2)
113
(45.6)
102
(41.1)
26
(10.5)

107
(43.1)
89
(35.9)

128
(51.6)
132
(53.2)

13
(5.2)
27
(10.9)
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แบบสอบถามสวนที่ 5 ตอ
ขอ
ที่

ทานไดปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน/รอยละ
ปฏิบัติ
เปนประจํา

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง

ปฏิบัติ
นอย

29 ทานไปใชบริการในสวนสุขภาพหรือสวนสาธารณะ
สําหรับเปนที่พักผอนหรือออกกําลังกาย
( X = 1.8347 )
อบายมุข
30 ทานดื่มน้ําชาหรือกาแฟมากกวาวันละ 3 ถวย
( X = 1.8347 )
31 ทานดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
( X = 1.8347 )
32 ถาทานรูสึกไมสดชื่น / งวงนอนจะดื่มเครื่องดืม่ ชูกําลัง
( X = 1.8347 )

46
(18.5)

113
(45.6)

89
(35.9)

13
(5.2)

72
(29.0)

163
(65.7)

9
(36.)
10
(4.0)

80
(32.3)
59
(23.8)

159
(64.1)
179
(72.2)

33 ทานสูบบุหรี่ ( X = 1.8347 )

9
(3.6)

29
(11.7)

210
(84.7)

34 เมื่อทานตองทํางานหนัก ทานมักใชยาหรือสารที่ทําให
รางกายเกิดการตื่นตัว กระปรี้กระเปราและสามารถ
ทํางานตอไปได ( X = 1.8347 )

8
(3.2)

39
(15.7)

201
(81.0)
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2545

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2526

นางวรารัตน รุงเรือง
บานเลขที่ 193/12106 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร
75/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ จากวิทยาลัย
พยาบาลสุรินทร จังหวัดสุรินทร
สําเร็จการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

พยาบาลเทคนิค 2 สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเดชอุดม อําเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2544
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. 2548- ปจจุบัน นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี อําเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กรุงเทพมหานคร

