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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาระดับทัศนคติในการดูแลสุขภาพ ศึกษาแรงจูงใจในการ
ออกก าลังกาย และศึกษาประโยชน์ของการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 355 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยสถิติไคสแควร์ สถิติค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์การแจก
แบบสอบถามสมาชิกจ านวน 355 ราย พบว่าสมาชิกผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 46.8 เป็นเพศชาย เป็นเพศหญิงร้อยละ 
53.2 สมาชิกอยู่ในช่วงชั้นปีที่1 ร้อยละ 18.9  ชั้นปีที่2 ร้อยละ 30.1 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 35.8 ชั้นปีที่4 ร้อยละ 
14.6  ชัน้ปีที่ 5 ร้อยละ 0.6 สมาชิกมีระยะเวลาการออกก าลังกาย/สัปดาห์1-2 วัน ร้อยละ26.2  3-4 วัน ร้อยละ 
43.1  5-6 วัน ร้อยละ16.3 ปฏิบัติเป็นประจ าร้อยละ14.4  ตามล าดับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พบว่า 
พฤติกรรมทัศนคติการออกก าลังกาย 

ทัศนคติในการออกก าลังกายส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา (H1 : b1 = 0.394, p 
< 0.01) การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (H3: b2 =0.342, p<0.01) 
แรงจูงใจในการออกก าลังกายส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (H2: b2 =0.265, p  0.01) จะเห็นได้ว่า
ทัศนคตใินการดูแลสุขภาพเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลส าฤทธิ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากกว่าแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ และการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 
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บทที1่ 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การดูแลสุขภาพเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะ 
ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคมไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคการ เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท าให้บุคคลมีการด าเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความ เร่งรีบ ตึงเครียด หรือแข่งขัน
เพื่อความอยู่รอด ไม่มี กิจกรรมในชุมชนเพื่อผ่อนคลายปัญหาชีวิต ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย 
จิตใจ ครอบครัว และชุมชนพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพที่ดีนั้นจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้ง
ร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งจะน าไปสู่ความปกติสุขในชีวิต โดยทุกคนสามารถกระทบ
บทบาทของตนได้เหมาะสม ส าหรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพนั้น ครอบคลุม 6 ด้านคือ ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ การท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย การบริโภคนิสัย การพัฒนาทางจิตวิญญาณ การมีสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลและการจัดการกับความเครียด การที่ครอบครัวจะมี  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีหรือไม่นั้น 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้งที่เป็นปัจจัยภายในครอบครัวเอง และปัจจัยภายนอกครอบครัวที่มีความ
เกี่ยวข้อง กรีนและครูเตอร์ ( Green & Krueter, 1991) เรียกปัจจัยเหล่านี้ว่าปัจจัยปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม 
โดยปัจจัยคือ สิ่งที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในครอบครัว เช่น ความรู้ และการรับรู้ภาวะสุขภาพ ปัจจัยเอ้ือคือ สิ่งที่
เอ้ือให้ครอบครัวปฏิบัติพฤติกรรมเช่น ความเชื่อมั่นถึงความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมและความ
สะดวกในการปฏิบัติพฤติกรรมและปัจจัยเสริมคือ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพของครอบครัว เช่น การแบบอย่างจากสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น (ลัคนา อุยสะอาด. 2546: 11) 

ถ้าบุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ ก็จะก่อให้เกิดสุขภาวะตลอดชีวิต ซึ่งการมี
สุขภาวะจะท าให้บุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีผลผลิตในการท างานมากขึ้น ลดการขาดงาน ลดการเจ็บป่วยและ
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นกลไกลส าคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
คนไทยทุกคนให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นตามศักยภาพที่แต่ละบุคคลพึงมี และบุคลากรในระบบสุขภาพเป็นพลัง
ส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้มุ่งไปสู่สัมฤทธิผลอันเป็นสุขภาวะของสังคมไทย โดยบุคลากร
ทีมสุขภาพเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีวิถีชีวิตส่งเสริมสุขภาพให้การศึกษาแก่
ชุมชนด้านสุขภาพและช่วยแก้ไขปัญหาสุขสุขภาพดี (Orem, 1958 : 38-41) 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่านักศึกษา มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพยังไม่มากนัก ถ้ามีการออกก าลังกายเป็น
นิสัยก็จะมีสุขภาพดีตามไปด้วย ในการท าวิจัยนักศึกษายังทราบถึงสถานการณ์ของพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพที่เป็นอยู่ และความส าคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ส่งเสริมและ
พัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
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จากความส าคัญดังผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาในเร่ืองการการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ โดยให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลการกระท า ซึ่ง
เมื่อบุคคลได้รับความรู้จะเกิดการรับรู้ความคาดหวัง อันส่งผลให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในทางที่
ถูกต้องตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ 

1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติในการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการออกก าลังกายส่งส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

3.เพือ่ศึกษาการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจัยในการวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ัง โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นและได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้คือ 

1. ประชาชนที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประกอบด้วย 

2.1) ตัวแปรอิสระ คือ ทัศนคติในการดูแลสุขภาพ แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพและการรับรู้
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 

 2.2) ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จที่ส่งต่อการดูแลสุขภาพคือ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3. สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ท าการศึกษาที่สนามกีฬากลาง ฟิตเนต 

สวนสาธารณะโรงยิม ห้องพัก อื่นๆ 
4. ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ ธันวาคม 2561- เมษายน 2562 

 
 นิยามเฉพาะศัพท์ 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าใดๆ ของบุคคลที่เกิดการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า จากประสบการณ์ด้านความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น และได้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้สอดคล้องตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นการกระท ากิจกรรมต่างๆรวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวบุคคลและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายนอก ปราศจากความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
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การออกก าลังกาย หมายถึง การที่ร่างกายมีกายเคลื่อนไหวมากกว่าการเคลื่อนไหวตามปกติใน
ชีวิตประจ าวัน และระบบกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้มีการยึดหดและคลายกล้ามเนื้อท าให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากการเจ็บป่วย ด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ 

ทัศนคติในการออกก าลังกาย หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความสนใจ พร้อมที่จะกระท าและ
ปฏิบัติในการออกก าลังกาย 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ หมายถึง การที่ประชาชนได้รับรู้ประโยชน์จาก การกระท า

พฤติกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการดูและสุขภาพนี้ขึ้นอยู่กับ ประโยชน์ที่เคย
ได้รับจากการกระท า จะแสดงออกทางจิตใจโดยค านึงถึงผลทางบวก เช่น ความรู้สึก เหนื่อยล้าของร่างกาย
ลดลงหลังจากที่ออกก าลังเป็นประจ าติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือน 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ทราบถึงปัจจัยด้านทัศนคติในการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2.ทราบถึงปัจจัยด้านแรงจูงใจในการออกก าลังกายส่งส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

3.ทราบถึงการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้

ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
1.1 ความหมายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
1.2 พฤติกรรมด้านทัศนคติ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 
2.1 หลักการและขั้นตอนการดูแลสุขภาพ 

2.2 การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 
3. แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของPender 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรม มีดังต่อไปนี้  
อุทัย หิรัญโต (2526: 14) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง กริยาอาการหรือปฏิกิริยาที่แสดงออกหรือ

เกิดขึ้น เมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า ซึ่งจะมาจากภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกายก็ได้ และปฏิกิริยาที่แสดงออกนี้
มิได้เป็นพฤติกรรมทางกายเท่านั้น แต่รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจด้วย ค าว่า Behavior ใช้แทนกันได้กับ
ค าว่า Action นักจิตวิทยาถือว่าการเคลื่อนไหวของอินทรีย์ทุกชนิด ที่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมต้องมี 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 

อาภรณ์ รับไซ (2560) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของสัตว์เพื่อ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งที่มากระตุ้น (Stimulus) อาจจะเกิดขึ้นทันทีหรือเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกกระตุ้น
มาแล้วระยะหนึ่ง 

เฉลิมพล ตันสกุล (2541: 2) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกในลักษณะต่างๆของ
สิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ พืช จุลินทรีย์ ซึ่งเป็นการตอบสนองสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นภายใน
ร่างกายหรือภายนอกร่างกาย สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือใช้เคร่ืองมือวัดได้ หรืออาจสังเกตได้ในทางอ้อม 
เช่น การพูด การเคลื่อนไหว การท างานของระบบต่างๆภายในร่างกายตลอดจนความรู้สึกทัศนคต ิ
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ลักขณา สรวัฒน์ (2544: 17) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง อาการกระท าหรือกิริยาที่แสดงออกมา
ทางร่างกายกล้ามเนื้อสมองในทางอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก พฤติกรรมเป็นผลจากการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งกระตุ้นมาจะมีการตอบสนองทันที 

จากความหมายต่างๆจากพฤติกรรมที่กล่าวมาสรุปได้ว่า พฤติกรรมหมายถึงการกระท าซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงออกถึงความรู้สึก นึกคิด ความต้องการของจิตใจที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งอาจสังเกตเห็นได้โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม บางลักษณะอาจสังเกตได้โดยไม่ใช้เคร่ืองมือช่วยหรือต้องใช้เคร่ืองมือช่วย 

 
1.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (Health Behavior) 
ส าหรับความหมายของพฤติกรรมสุขภาพนั้น  ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายได้หลายดังนี้ 
ปณิธาน  หล่อเลิศวิทย์ (2541) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (Health Behavior)  หมายถึง  กิจกรรม

หรือการปฏิบัติใด ๆ ของปัจเจกบุคคลที่กระท าไปเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริม  ป้องกัน  หรือบ ารุงรักษา
สุขภาพ  โดยไม่ค านึงถึงสถานะสุขภาพที่ด ารงอยู่หรือรับรู้ได้  ไม่ว่าพฤติกรรมนั้น ๆ จะสัมฤทธิ์ผลสมความ
มุ่งหมายหรือไม่ในที่สุด 

Good (1959) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งเกิดขึ้นทั้งภายใน (Covert Behavior) และภายนอก (Overt Behavior) พฤติกรรม
สุขภาพจะรวมถึงการปฏิบัติที่สังเกตได้และการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไม่ได้ แต่สามารถวัดได้ว่าเกิดขึ้น 

Walke ( Walker et al., 2533) ได้ให้ความหมายพฤติกรรม การดูแลสุขภาพว่า เป็นการกระท า
ทางบวกของชีวิตและมีผลโดยตรงต่อการคงไว้หรือเพิ่มระดับความสุขสมบูรณ์ของ บุคคล การบรรลุ
เป้าหมายในชีวิตและความสมปรารถนาของบุคคล พาแลงค์ (Palank, 1991) ได้ให้ความหมายว่า เป็น
พฤติกรรมที่ริเร่ิมโดยกลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม อายุ เพื่อคงไว้หรือเพิ่มระดับความสุขสมบูรณ์ การบรรลุเป้าหมาย
ในชีวิต และความสมปรารถนาของ บุคคล พฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ การ
มีกิจกรรมต่างๆ ในเวลาว่าง การพักผ่อน การมีโภชนาการที่เพียงพอ กิจกรรมต่างๆ ที่ลดภาวะเครียด และ
การพัฒนาระบบ สนับสนุนทางสังคม  

Pender.  (Pender, 2539) กล่าวว่า พฤติกรรม การดูแลสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่ บุคคล
กระท าโดยมีเป้าหมายส าคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี และการบรรลุเป้าหมายในการมี สุขภาพที่ดีของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม  

Gochman (Gochman อ้างใน กฤติกา, 2545) อธิบายความหมายของค าว่า พฤติกรรมสุขภาพ ว่า 
หมายถึง คุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ความเชื่อ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ค่านิยม การรับรู้ และ   
องค์ประกอบด้านความรู้ ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล ซึง่ครอบคลุมภาวะความรู้สึก อารมณ์ และ 
ลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งแบบแผนการแสดงออกที่ชัดเจนเป็นที่สังเกตได้ การกระท าและลักษณะนิสยั ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพ ( Health Maintenance) การกระท าให้สุขภาพกลับภาวะเดิม ( Health 
Restoration) และการส่งเสริมสุขภาพ ( Health Improvement) 
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พฤติกรรมสุขภาพมีความส าคัญต่อปัญหาสาธารณสุขใน 2 ลักษณะด้วยกันคือ 
1. พฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยโดยตรงของปัญหาสาธารณสุข กล่าวคือ การที่บุคคลมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมแล้วทาให้ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนๆในชุมชนเจ็บป่วย บาดเจ็บ 
เสียชีวิตหรือมีสุขภาวะที่ไม่ดีทาให้เกิดปัญหาสาธารณสุข 

2. พฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยส าคัญของการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กล่าวคือ ในการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขจาเป็นต้องใช้พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของบุคคลต่างๆ ซึ่งจะทาให้บุคคลนั้นๆ เองบุคคล
อ่ืนๆ ในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิตด้วยโรค
ต่างๆที่สามารถป้องกันได้ ด้วยเหตุนี้พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนจึงมีความส าคัญในการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสาธารณสุขโดยพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้เกิดการกระทาหรือการ
ปฏิบัติ ที่ถูกต้องสาหรับการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างยั่งยืน 

จากความหมายต่างๆของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่กล่าวมาสรุปได้ว่า พฤติกรรมสุขภาพหมายถึง 
การปฏิบัติหรือการแสดงออกของบุคคลใน การกระท าหรืองดเว้นการกระท าในสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพของ
ตนเอง  โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพด้านต่างๆ คือสุขภาพกาย 
จิตใจ/อารมณ์  และสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างสมดุล 
 

1.2 พฤติกรรมด้านทัศนคติ  
 พฤติกรรมด้านทัศนคติ (Attitude Behavior) นักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความหมายของทัศนคติ 
ไว้อย่างแตกต่างกันตามทรรศนะของตน  ดังนี้ 
 ศกัดิ์ไทย  สุรกิจบวร (2545: 138) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ  คือ  สภาวะความ
พร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด  ความรู้สึก  และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล  สิ่งของ  
สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตน้ีจะต้องอยู่นานพอสมควร 
 สร้อยตระกูล ติวยานนท์ อรรถมานะ  (2541: 64) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า     ทัศนคติ  
คือ  ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด  ความเชื่อ  ความคิดเห็น  ความรู้  และความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด  คนใดคนหนึ่ง  สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ๆ  ซึ่งออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็นไป
ในทางยอมรับหรือปฎิเสธก็ได้  และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
ขึ้น 
 พงศ์  หรดาล (2540: 42) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ  คือ ความรู้สึก  ท่าที  ความ
คิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน  ผู้บริหาร  กลุ่มคน  องค์กรหรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ  
โดยการแสดงออกในลักษณะของความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฎิเสธ 
 
 องค์ประกอบของทัศนคติ (Affective Component) 
 Sharon และ Saul (2539: 370) กล่าวว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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 1.  องค์ประกอบด้าน ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเชื่อเชิงการ
ประเมินเป้าหมาย โดยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ จินตนาการ และการจ า 
 2.  องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก 
หรือลบ หรือทั้งบวก และลบต่อเป้าหมาย 
 3.  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มของพฤติกรรม 
หรือ แนวโน้มของการแสดงออกต่อเป้าหมาย 
 Gibson (2543: 103)  กล่าวว่า ทัศนคติ  เป็นส่วนที่ยึดติดแน่นกับบุคลิกภาพของบุคคลเรา  ซึ่ง
บุคคลเราจะมีทัศนคติที่เป็นโครงสร้างอยู่แล้ว  ทางด้านความรู้สึก  ความเชื่อ อันใดอันหนึ่ง  โดยที่
องค์ประกอบนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน และกัน  ซึ่งหมายความว่า  การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบหนึ่งท า
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอีกองค์ประกอบหนึ่ง  ซึ่งทัศนคติ  3  องค์ประกอบ  มีดังนี้ 
 1.  ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ของทัศนคติ คือ การได้รับ
การถ่ายทอด การเรียนรู้มาจากพ่อ แม่ ครู หรือกลุ่มของเพื่อนๆ 
 2.  ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทัศนคติจะ
ประกอบด้วย การรับรู้ของบุคคล ความคิดเห็น และความเชื่อของบุคคล หมายถึง กระบวนการคิด ซึ่งเน้นไป
ที่การใช้เหตุผล และตรรกะ องค์ประกอบที่ส าคัญของความรู้ ความเข้าใจ คือ ความเชื่อในกาประเมินผลหรือ
ความเชื่อที่ถูกประเมินผลไว้แล้วโดยตัวเองประเมิน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะแสดงออกมาจากความประทับใจ
ในการชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นรู้สึกต่อสิ่งของ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 3.  พฤติกรรม (Behavioral ) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทัศนคติจะหมายถึง 
แนวโน้มหรือความตั้งใจ (intention) ของคนที่จะแสดงบางสิ่งบางอย่างหรือที่จะกระท า (ประพฤติ)  บางสิ่ง
บางอย่างต่อคนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางใดทางหนึ่ง เช่น  เป็นมิตร ให้ความอบอุ่น ก้าวร้าว เป็นศัตรู  
เป็นต้น โดยที่ความตั้งใจนี้อาจจะถูกวัด หรือประเมินออกมาได้ จากการพิจารณาองค์ประกอบทางด้าน
พฤติกรรมของทัศนคติ 
 
 ประเภทของทัศนคติ (Type of Attitude) 
 ดารณ ีพานทอง(2542: 43) การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็น  3  ประเภท  คือ 
 1.  ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีหรือยอมรับ 
ความพอใจ เช่น นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการให้บุคคลได้มีอิสระ
ทางความคิด 
 2.  ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม
ในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย เช่น นิดไม่ชอบคนเลี้ยงสัตว์ เพราะเห็นว่าทารุณสัตว์ 
 3.  การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มีทัศนคติเป็น
กลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนั้นๆหรือในเร่ืองนั้นๆ เราไม่มีแนวโน้มทัศนคติอยู่เดิม
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หรือไม่มีแนวโน้มทางความรู้ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน เช่น เรามีทัศนคติที่เป็นกลางต่อตู้ไมโครเวฟ เพราะเราไม่
มีความรู้เกี่ยวกับโทษหรือคุณของตู้ไมโครเวฟมาก่อน 
             จากความหมายต่างๆของพฤติกรรมด้านทัศนคติที่กล่าวมาสรุปได้ว่า พฤติกรรมด้านทัศนคตินั้นเกิด
จากการก่อตัวของทัศนคติที่สะสมไว้เป็นความคิดและความรู้สึก  จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา  
ตามทัศนคตทิี่มีต่อสิ่งนั้น 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 
 สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทีส่มบูรณ์ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) 
อย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงถึงเหตุปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ระบบบริการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และ ชุมชน 
 อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึงอาหารที่เมื่อรับเข้าไปแล้วน้าหนักจะต้องอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่เป็น
โรคเร้ือรัง โดยการเพิ่มอาหารผักและผลไม้ ลดเกลือ ลดน้าตาล ลดไขมัน 
 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง การออกก าลังกายเพื่อเพิ่ม หรือคงไว้ซึ่งความทนทาน
ของระบบไหลเวียนโลหิตและปอดโดยมีขบวนการใช้ออกซิเจน ในขบวนการเผาผลาญ เพื่อให้เกิดพลังงาน
ส าหรับการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องจึงมีชื่อเรียกการออกก าลังกายชนิดน้ีว่า AEROBIC EXERCISE 
 การดูแลสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลได้ริเร่ิมและกระท า เพื่อที่จะด ารงรักษาไว้
ซึ่งชีวิต และสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิ์ภาพของตนเอง 
  
 2.1 หลักการและขั้นตอนการดูแลสุขภาพ 
  ขั้นตอนการดูแลสุขภาพ ควรเร่ิมต้นจากการศึกษาธรรมชาติของร่างกายประพฤติปฏิบัติตน
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติร่างกาย เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา 
ควรวิเคราะห์หาสาเหตุให้พบและแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยไม่ต้องใช้ยา เมื่อจ าเป็นต้องใช้ยา ให้ระลึกเสมอว่า
ยาทุกชนิดมีอันตรายหากใช้พร่ าเพรื่อ แม้แต่วิตามินต่าง ๆ ให้ใช้เฉพาะคร้ังที่มีภาวะวิกฤติเท่านั้น และควร
เลือกใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ ๆ ตัว ได้แก่ สมุนไพรในครัวเรือนก่อน เนื่องจากเป็นของธรรมชาติซึ่งมีความ
ปลอดภัย และอาจไม่ต้องซื้อหา เป็นการประหยัดด้วย หากไม่มีสมุนไพรจึงเลือกใช้ยาส าเร็จรูป ซึ่งจะกล่าว
โดยละเอียดต่อไป การใช้สมุนไพร หรือยาด้วยตนเอง มีขอบเขตในระดับหนึ่ง การรักษาโรคที่ซับซ้อน ควร
มอบให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ซึ่งเราควรต้องเรียนรู้การใช้ยาที่ได้รับจาก
สถานบริการสาธารณสุขอย่างถ่อง แท้ และปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย 
 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รวมถึงด้านจิตใจด้วย
จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยธรรมชาติ ภาวะปัจจุบัน 
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาก  
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 สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ 
 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และอนุพงค์ สุจริยากุล (2543) สุชาติ โสมประยูร (2543) สุขภาพวะที่
สมบูรณ์ หมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมสมดุล ทั้งทางกาย จิตใจ ทางสังคมและ
ทางจิตวิญญาณ ดังนั้นสุขภาพ จึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางกายภาพชีวภาพ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้
ให้ความหมายของความสุขภาวะที่สมบูรณ์ ดังน้ี 
 1.สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย หมายถึงร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีปัจจัย 
ที่จาเป็นเพียงพอต่อการดารงชีวิต ไม่มีอุปสรรคอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 
 2.สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต หมายถึงจิตใจที่มีความสุข รื่นเริง มีความเมตตา มีสติ สมาธิ ปัญญา
ตลอดจนลดความเห็นแก่ตัวลงไปด้วย 
 3.สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีสันติภาพ มีความเป็นประชาสังคม มีระบบบริการที่ดี และระบบ
บริการเป็นกิจการทางสังคม 
 4.สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ หมายถึง เป็นสุขภาวะที่เกิดจากการทาความดี หรือจิต
สัมผัสกับสิ่งที่มีค่าสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตากรุณา การเข้าถึงพระรัตนตรัย เป็นต้น  
  
 2.2 การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ  
 การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ หมายถึง การที่ประชาชนได้รับรู้ประโยชน์จาก การ
กระท าพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการดูและสุขภาพนี้ขึ้นอยู่กับ ประโยชน์
ที่เคยได้รับจากการกระท าจะแสดงออกทางจิตใจโดยค านึงถึงผลทางบวก เช่น ความรู้สึก เหนื่อยล้าของ
ร่างกายลดลงหลังจากที่ออกก าลังเป็นประจ าติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือน 
 Pender (2539) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพว่า เป็นหนึ่งในมโนมติสี่ ( Meta Paradigm)  
ทฤษฎีการพยาบาล ในปี ค.ศ. 1000 ได้ปรากฏมีการเขียนค าว่า “Health” เป็นคร้ังแรก โดยมาจากค าเก่าแก่ใน
ภาษาอังกฤษ คือ “Health” ซึ่งมีความหมายว่า ปกติสุข ( Sound) และทุกส่วนของร่างกาย  
จนกระทั่งปี 1974 องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายที่เน้นความ “ครบถ้วน ” หรือ “สมบูรณ์” และ
คุณภาพทางบวกของสุขภาพ คือ “สุขภาพเป็นสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ไม่เพียงแต่ปราศจากโรค และไม่แข็งแรงเท่านั้น “จึงได้มีการวิเคราะห์ ความหมายของสุขภาพใน
เชิงของประสบการณ์ของมนุษย์ในทางบวก ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ  
 1) สะท้อนให้เห็นบุคคลทั้งคน  
 2) จัดเร่ืองของสุขภาพให้อยู่ในบริบทของสิ่งแวดล้อม  
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 3) มองสุขภาพในเชิงของผลผลิตและมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าหรืออย่างสร้างสรรค์ สุขภาพเป็นสิ่ง
ที่มั่นคง เป็นความสุขสมบูรณ์ในระดับสูงสุด สุขภาพและความเจ็บป่วย อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกันแต่มี
ความต่อเน่ืองกันตลอด 
   Pende (Pender, 2525) กล่าวว่า การประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกรอบแนวคิด 
สามารถประเมินหรือพิจารณาได้จากแบบแผนการด าเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพโดยพฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพ สามารถประเมินได้จากแบบวัดแบบแผนการส่งเสริมสุขภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งแบบ
ประเมินดังกล่าวจะเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศทาง
ตะวันตก ผู้วิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพทั้ง 6 ด้าน ในบริบท
สังคมไทยเพื่อให้เหมาะสมกับ ประชาชน โดยยังคงยึดตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ 
Pender ซึ่งแบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) บุคคล ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแล
สุขภาพของตนเอง การสนใจแสวงหาความรู้ทางด้านสุขภาพ การสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง และตรวจ
สุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เช่น การตรวจเต้านม การหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรและกฎหมายของบ้านเมือง การปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ และการเข้ารับการตรวจ
ร่างกายเป็นประจ าสม่ าเสมอเพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่ระยะแรก 
 2. โภชนาการ (Nutrition) อาหารเป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญกับการด ารงชีวิต จ าเป็นต้อง
รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบ 3 มื้อ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทุกวันจะท าให้
ร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ และมีการพัฒนาอย่างเต็มที่ และที่ส าคัญจะต้องรับประทานอาหารที่ปรุง
สุก สะอาดปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค และสารเคมี จะท าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
บ่อย ด ารงชีวิตเป็นปกติ หรือท าให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ในทางตรงกันข้ามหากรับประทานอาหารไม่ได้ 
สัดส่วนตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน จะท าให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคทางโภชนาการ ซึ่ง ถ้า
รับประทานอาหารไม่ครบถ้วนเพียงพอจะก่อให้เกิดโรคขาดสารอาหาร ส่วนสูงจะไม่เต็มที่ การพัฒนาการ
จะช้ากว่าปกติโดยเฉพาะลักษณะทางเพศ แต่ถ้ารับประทานอาหารมากเกินความต้องการก็ จะท าให้เกิดภาวะ
โภชนาการเกิน หรือโรคอ้วน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีภาวะโภชนาการที่ดี 
 ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 
 1. ระบบไหลเวียนโลหิต   
  1.1 ท าให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากขึ้น สามารถสูบฉีดโลหิตได้ปริมาณมากขึ้น 
  1.2 เพิ่มหลอดโลหิตฝอยมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้น 
  1.3 ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ทั้งในขณะพัก และออกก าลังกาย ท าให้ไม่เหนื่อยง่าย 
  1.4 ลดแรงต้านทานส่วนปลายของหลอดโลหิตฝอยท าให้ความดันโลหิตลดลงทั้งขณะพัก 
และออกก าลังกายลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
 2. ระบบหายใจ 
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  2.1 ความจุปอดเพิ่มขึ้น ท าให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากขึ้น 
  2.2 เพิ่มปริมาณโลหิตไปสู่ปอด ท าให้การไหลเวียนของปอดดีขึ้น 
  2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด ท าให้ประสิทธิภาพการหายใจดีขึ้น 
 3. ระบบชีวเคมีในเลือด 
  3.1 ลดปริมาณคอเลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) จึงลดอัตรา
เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 
  3.2 เพิ่ม HDL Cholesterol ซึ่งช่วยลดการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 
  3.3 ลดน้ าตาลส่วนเกินในเลือด เป็นการช่วยป้องกันโรคเบาหวาน 
 4. ระบบประสาทและจิตใจ 
  4.1 ลดความวิตกกังวลและคลายความเครียด 
  4.2 มีความสุขและรู้สึกสบายใจจากสารEndorphin ที่หลั่งออกมาจากสมอง 
 การดูแลสุขภาพของตนเองตามความหมายขององค์กรอนามัยโลกหมายถึงการดาเนินกิจกรรม
ทางสุขภาพด้วยตนเองของปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อนบ้าน กลุ่มผู้ร่วมงาน และชุมชน โดยมี
ความหมายรวมถึงการตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค 
ตลอดจน การปฏิบัติตนหลังรับบริการการดูแลสุขภาพตนเองเป็นกระบวนการซึ่งบุคคลปฏิบัติด้วยตนเอง 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคการค้นหาหรือรักษาโรคในระยะเร่ิมแรกโดยการใช้แหล่งบริการสุขภาพ 
และยังรวมถึงแหล่งสนับสนุนอ่ืนๆได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนที่ทางาน เครือข่ายต่าง ๆ ในสังคม และ
เน้นว่าผลจากการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชุมชน เป็นพื้นฐานในการริเร่ิมการดูแลสุขภาพตนเองของ
บุคคล นอกจากนี้ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายของสถานบริการสาธารณสุข
หรือหน่วยงาน ก็ยังเป็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสุขภาพตนเอง 
 
3. แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ Pender 
 จากความหมายของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ท าให้มีผู้พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพ 
(Health Promotion Model) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอธิบาย หรือคาดการณ์ถึงส่วนประกอบของพฤติกรรม
หรือแบบแผนการดาเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของบุคคลที่เกิดขึ้น และรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ 
Pender (Pender’s Health Promotion Model) เป็นรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน เพนดอร์ (Pender, 1987) ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1982 
หลังจากที่ได้พัฒนารูปแบบการป้องกันสุขภาพขึ้นในปี ค.ศ.1975 และหลังจากที่เพนเดอร์ได้นาเสนอ
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในปี ค.ศ.1982 แล้ว Pender ได้ทาการศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพ และพบว่าบางมโนทัศน์ย่อย เมื่อนามาทดสอบด้วยการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว ไม่
สามารถอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ จึงได้ปรับปรุง คัดลอก หรือให้นิยามมโน
ทัศน์ย่อยเหล่านั้นใหม่ และได้นารูปแบบใหม่ในปี ค.ศ.1987 ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
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(Social Learning Theory) โดยได้กล่าวถึงความส าคัญของกระบวนการรับรู้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และเป็นการอธิบายพฤติกรรมที่กระทาอย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาวัน ซึ่งรูปแบบ
การส่งเสริมสุขภาพที่ Pender เสนอในคร้ังนี้ แสดงในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
 
ปัจจัยด้านการรู้คิด-การรับรู้    ปัจจัยปรับเปลี่ยน การแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
(Cognitive-perceptual)              (Modifying Factors)  (Participation in Health- 
         promoting Behavior) 
     
  

ความส าคัญของสุขภาพ 

การรับรู้ความสามารถใน 

การรับรู้การควบคุม
สุขภาพ 

ค าจ ากัดความของสุขภาพ 

การรับรู้ภาวะสุขภาพ 

การรับรู้ประโยชน์ของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

การรับรู้อุปสรรคของ 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 

ปัจจัยทางประชากร 

ลักษณะทางชีววิทยา 

อิทธิพลระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

ปัจจัยด้าน 

ความน่าจะแสดง
พฤติกรรมส่งเสริม 

ตัวชี้แนะการกระท า 

ภาพที่ 2.3.1 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ Pender ใน ปี ค.ศ. 1987  
(Pender’s Health Promotion Model ที่มา Pender, 1987: 58) 

สุขภาพ 
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จากแผนภูมิที่ 3.1 จะเห็นได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ Pender ปี ค.ศ.1987 ประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้  

1. ปัจจัยด้านการรู้คิด-การรับรู้ (Cognitive-perceptual Factors) เป็นปัจจัยปฐมภูมิซึ่งเป็นแรงจูงใจที่
มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 7 ปัจจัย ได้แก่  

1.1 ความส าคัญของสุขภาพ (The Importance of Health) การที่บุคคลรับรู้คุณค่า ของ
สุขภาพของตนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีพฤติกรรมแสวงหาความรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพมากกว่าผู้ที่ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพมากเท่านั้น  

1.2 การรับรู้การควบคุมสุขภาพ (Perceived Control of Health) เป็นความเชื่อของบุคคล
เกี่ยวกับสุขภาพ ว่าเป็นผลมาจากการกระทาของตนเอง หรือการได้รับอิทธิพลจากผู้อื่น หรือเป็นผล
ของความ  

1.3 การรับรู้ความสามารถในตนเอง (Perceived Control of Health) เป็นความเชื่อของ
บุคคลเกี่ยวกับสุขภาพ ว่าเป็นผลมาจากการกระทากิจกรรมต่างๆ ได้เป็นผลส าเร็จ  

1.4 ค าจ ากัดความของสุขภาพ (Definition of Health) บุคคลแต่ละคนจะมีค าจ ากัดความของ
สุขภาพของตนเอง ถ้าบุคคลให้ความหมายของสุขภาพว่า หมายถึง การปรับตัวหรือความสมดุลก็จะ
มีพฤติกรรมป้องกันการเกิดความเจ็บป่วย ในขณะที่บุคคลซึ่งให้ความหมายของสุขภาพว่า หมายถึง 
การบรรลุเป้าหมายในชีวิตบุคคลนั้นจะกระท ากิจกรรมต่างๆเพื่อให้ตนมีสุขภาพดีและเพิ่มสุขภาวะ
ในชีวิต  

1.5 การรับรู้ภาวะสุขภาพ (Perceived Health Status) เป็นการประเมินภาวะสุขภาพของ
ตนเองว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ  

1.6 การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Perceived Benefits of Health 
Promoting Behaviors) การที่บุคคลรับรู้ว่ากิจกรรมที่ตนกระท ามีประโยชน์ต่อภาวะสุขภาพของ
ตนเองจะส่งผลต่อระดับของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นและมีแนวโน้มว่าจะส่งเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย 

1.7 การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Perceived Barriers to Health 
Promoting Behaviors) เป็นการรับรู้อุปสรรคที่ขัดขวางต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น ความไม่
สะดวกสบาย ความยากลาบาก ไม่มีเวลา ไม่มีโอกาสกระท ากิจกรรมจะส่งผลให้มีการกระท า
กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพน้อยลง 

 
 2. ปัจจัยปรับเปลี่ยน (Modifying Factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้และมีอิทธิพล

โดยอ้อมต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผ่านปัจจัยด้านการรู้คิด-การรับรู้ ซึ่งมีดังนี้  
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล (Demographic Factors) ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ และน้าหนักตัว  
2.2 ลักษณะทางชีววิทยา (Biological Factors) ได้แก่ สัดส่วนของร่างกาย  
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2.3 อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influences) ได้แก่ ความเชื่อถือบุคคลอ่ืนแบบ
แผนการใช้บริการสุขภาพของครอบครัว  

2.4 ปัจจัยด้านสถานการณ์ (Situational Factors) ประสบการณ์ในอดีตที่เคยปฏิบัติกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ จะส่งผลให้บุคคลปฏิบัติกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ  
 
3. การแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Participation in Health-promoting behavior) สิ่งกระตุ้น

ภายในหรือภายนอกที่ท าให้มีการแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในการประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของ Pender นั้น ได้ประเมินแบบแผนการด าเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ โดยสร้างแบบวัดแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ 
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ฐิติมา เมืองจันทร์ (2553) ได้ท าการทดสอบแรงจูงใจภายในระยะยาวของนักกีฬาวิทยาลัยปีแรก 
โดยศึกษาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของโค้ช และสมรรถภาพทางการศึกษา โดยมี
จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของโค้ชและสถานภาพการศึกษาสามารถท านายความเปลี่ยนแปลง
แรงจูงใจภายในของนักกีฬาวิทยาลัยปีแรกได้หรือไม่ แบบสอบถามได้ด าเนินการทั้งก่อนและหลังฤดูการ
แข่งขันกับนักกีฬา จ านวน76 คนผลวิเคราะห์พบว่า ลักษณะการโค้ชแบบเผด็ชการพร้อมทั้งมีพฤติกรรม
ตอบสนองรุนแรงมีผลสนับสนุนอย่างมาก ที่ท าให้แรงจูงใจภายในลดลง และสถานภาพทางการศึกษาไม่มี
ผลต่อแรงจูง ใจแรงจูงใจเป็นสิ่งเร้าภายนอกที่มากระตุ้นให้เกิดการอยากดูแลรักษาสุขภาพและร่างกายของ
ตนเองที่มีผู้อื่นมาเกี่ยวข้อง ที่ต้องการออกก าลังกายเพื่อไปสนองความต้องการเพียงชั่วคราวหรือเป็น
แนวทางที่จะสามารถท าให้สิ่งอื่นได้โดยการออกก าลังกาย 
 อติญาณ์ ศรเกษตริน  (2547) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและ
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากประชาชน
ในภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จานวน 1,200 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ในระดับปานกลาง 
ปัจจัยทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ อายุ ส่วนตัวแปร การรับรู้
ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ และการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
 นิรมล อินทฤทธิ์ (2547) กล่าวว่าทัศนคติซึ่งอยู่ในเฉพาะคนนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและ
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองในการร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเอง คือการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้ศึกษาทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตัวอย่างประชากรที่ศึกษา เป็นผู้สูงอายุจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 260 
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คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล แบบวัดความรู้สึก
เห็นคุณค่าในตนเอง ตามวิธีของโรเซนเบอร์ก (1965) และ แบบวัดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ ตามแนวคิดของ เพนเดอร์ (1987) ผลการศึกษาพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยทัศนคตกิารส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเองของผูสู้งอายุอยู่ในระดับสูง 2. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง อยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็น ร้อยละ 68.85 และผู้สูงอายุที่มีคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 31.15 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา แหล่งรายได้หลัก รายได้ อาชีพ ความรู้สึกเห็น คุณค่าในตนเอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.014 ตัวแปรที่มีความส าคัญ ในการร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพตนเอง ของผู้สูงอายุ คือการเห็นคุณค่าในตนเอง สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา ซึ่ง
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้ร้อยละ 23.1 
 Heuisug, et al. (2546) ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง จ านวน 509 คน ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในผลดีของ
การปฏิบัติ บรรทัดฐานทางสังคม และอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยัง
พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการออกก าลังกายและ
การควบคุมน้ าหนักในระดับต่ าทั้งเพศหญิงและชาย พฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีในเพศหญิงอยู่ใน
ระดับต่ า ส่วนเพศชายอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการบริโภคอยู่ในระดับดีทั้งเพศหญิงและชาย ด้าน
อายุพบว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่ามีพฤติกรรมการตรวจสุขภาพ การควบคุมน้ าหนักสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 
และกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่ามีพฤติกรรมการสส่งเสริมสุขภาพดีกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ ากว่า 
 Kim, et al. (2547) ศึกษาผลของโครงการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ต่อการรับรู้ ความรู้และ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในประเทศเกาหลี กลุ่มทดลองเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพ จ านวน 
728 คนจาก 18 ศูนย์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการสาธิตการส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มควบคุมเป็นเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์สุขภาพ จ านวน 1,227 คนจาก 36 ศูนย์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และความ สามารถเพิ่มสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
อย่างเด่นชัด ขณะเดียวกันยังพบว่ามีความเครียดเกิดขึ้นกับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ เน่ืองจากงานที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นเพื่อให้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจ าเป็นในการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในศูนย์เพื่อรับผิดชอบต่อโครงการ  
 สุกัญญา เตชะโชควิวัฒน์ (2544: 92) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและคุณภาพชีวิต ตามแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยมะเร็ง ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองรายวิธี พบว่า วิธีการแพทย์พื้นบ้าน การใช้
อาหารและอาหารเสริมต่างๆ การออกก าลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพกายจิต และวิญญาณมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.001 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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 ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่งและนพนันท์ สิงห์ลาว. (2545). ศึกษาเร่ืองภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะสุขภาพด้านจิตใจอยู่ในระดับดีที่สุด และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่
ในระดับดี โดยมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพดีที่สุด ส่วนด้านการออกกาลังกา
ยอยู่ในระดับไม่ดี ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = 0.660) สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r = 0.206) อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = -0.256) เพศและรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
 ปานทิพย์ ประเสริฐผล (2547) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชนบท
ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผูสู้งอายุที่อยู่ในต าบลทับกวาง อ าเภอแก่ง
คอย จังหวัดสระบุรี จานวน 239 ราย ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับที่ ควรปรับปรุง ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรสและรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง (r = .43 p<.001) 
 สมบัติ พึ่งเกษม. (2544) การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพเป็นความเชื่อ
ของบุคคลโดยคาดหวังประโยชน์ที่จะไดรับภายหลังการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การคาดหวังประโยชน์
จากการปฏิบัติเป็นแรงเสริมท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของวัยผู้ใหญ่จังหวัดสระแก้ว ได้กลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ จานวน 430 คน ผลการวิจัยพบว่า วัยผู้ใหญ่มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ66.0 และเมื่อวิเคราะห์ราย
ด้านพบว่า ผู้ใหญ่มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสม และด้านการสวมหมวก
นิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ในระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 51.9 และ 43.7 พฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพด้านการงดสูบบุหร่ีและการงดดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่และ ไม่ดื่ม
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากที่สุด ร้อยละ 71.2 และ 51.2 ส่วนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
บริหารจัดการความเครียดอยู่ในระดับสูงมากที่สุด ร้อยละ 60.9 แต่มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
ออกกาลังกายอยู่ในระดับต่ า มากที่สุด ร้อยละ 47.7 เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยพหุแบบขั้นตอน พบว่า การ
ได้รับคาแนะนาและสนับสนุนจากบุคคลสามารถทานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพได้ดีที่สุด รองลงมา
ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพศ และอาชีพ ตามลาดับ โดยตัวแปรทั้งหมด
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพได้ ร้อยละ 22.7 
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 ทิวาวัน ค าบันลือ (2545) ได้ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน อ.ปทุมราชวงศา จ. อ านาจเจริญ การรับรู้ประโยชน์
ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็นความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชน์ที่จะไดรับภายหลังการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การคาดหวังประโยชน์จากการปฏิบัติเป็นแรงเสริมท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัต ิกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของสถานีอนามัย 11 แห่ง จ านวน 363คน เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 1-20 สิงหาคม 
2544 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการศึกษา 
พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับพอใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ อาชีพ รายได้ สิทธิการรักษาพยาบาล บทบาทในสังคม การรับรู้
ประโยชนข์องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้
ความสามารถของตนเองอารมณ์ที่เกีย่วเนื่องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อิทธิพลระหว่างบุคคลและ
อิทธิพลด้านสถานการณ์และปัจจัยที่สามารถร่วมกันท านาย พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน อ.
ปทุมราชวงศา ได้แก่การรับรู้ความสามารถของตนเองการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การ
รับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ ร้อยละ 44.40 
 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

ตัวแปลอิสระ 
 
- ทัศนคติการออกก าลังกาย 
- แรงจูงใจในการออกก าลังกาย 
-การรับรู้ประโยชน์ของการดูแล
สุขภาพ 
 

ตัวแปลตาม 
 
พฤติกรรมการออกก าลังกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  (Qualitative Research 

Methodology) ซึ่งเป็นการศึกษาการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความส าเร็จในการการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์วิจัยคร้ังนี้ มีขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 
กรอบแนวคิด 
 เพื่อให้การผลการศึกษามีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา และได้
ก าหนดสมมติฐานการศึกษาทั้งหมด 3  สมมติฐานได้แก่   

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านทัศนคติในการออกก าลังกายส่งผลต่อความส าเร็จในการดูแลสุขภาพ 
กรณีศึกษานกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการออกก าลังกายส่งผลต่อความส าเร็จในการดูแลสุขภาพ 
กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพส่งผลต่อความส าเร็จในการดูแล
สุขภาพ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 15,000คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 355 คน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา โดยก าหนดขอบเขตไว้ ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ฟิตเนส สวนสาธารณะ สนามกีฬา โรงยิม ด าเนินงานอยู่ในเขตพื้นที่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่1-5 จ านวน 15,000 คน 
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 385 คน
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เครื่องมือการวิจัย 

เป็นแบบสอบถามใช้สอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้
สอบถามสมาชิกกลุ่ม มี 2 ลักษณะ คือ ค าถามแบบก าหนดให้ตอบหรือแบบปลายปิด และค าถามแบบเปิด
โอกาสให้ผู้ตอบร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแบบปลายเปิด 

ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ เพศ ชั้นปี ระยะเวลา 
กิจกรรม สถานที่ออกก าลังกาย 

ตอนท่ี 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)ของ  
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการออกก าลังกาย กรณีศึกษา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วย 

ส่วนที่  1 ปัจจัยด้านทัศนคติในการดูแลสุขภาพ 
ส่วนที่  2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ 
ส่วนที่  3 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 
ส่วนที่  4 ปัจจัยด้านด้านผลลัพธ์กาดูแลสุขภาพ 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองข้อเสนอแนะในการดูแล
สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูลการวิจัยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่  1  ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และน ามาสร้างเป็นนิยามตัวแปร 
ขั้นตอนที่  2  สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีความส าเร็จในการดูแลสุขภาพ  ซึ่งครอบคลุม

นิยามตัวแปรที่ก าหนด โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการท าวิจัย 
ขั้นตอนที่  3 ได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิง

เน้ือหา  (Content Validity)  และผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า  
(Lawrence Neuman.  2006 : 299) 



20 

 

ขั้นตอนที่  4  ได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้  (Try Out)  กับนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏ
บุรีรัมย์จ านวน  30  คน  เพื่อหาความเชื่อมั่น  (Reliability) ตามวิธีการครอนบาค (Cronbach. 1974 : 161)  
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .728 - .831 

ขั้นตอนที่  5  ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
มีดังนี้ 

1.  การทดสอบ  40  ชุดแรกของแบบสอบถาม  เพื่อหาความน่าเชื่อมั่น  (Reliability) โดยดูจากค่า  
Cronbach’s alpha  จะต้องไม่ต่ ากว่า  0.6  (Cohen. 1983 : 251)  ในการศึกษาครั้งน้ีค่า  Cronbach’s alpha  
เท่ากับ   .728-.831 และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  (Validity)  ผลจะดูที่ค่า  Factor loading  ของแต่ละ
ตัวแปรจะต้องมีค่าตั้งแต่  0.4  ขึ้นไป (Gustavo Carlo and Branddy Randall. 2002 : 35)  การศึกษาครั้งน้ีค่า 
Factor loading เท่ากับ .440-.857 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลและขอ้มูลด้านสังคมของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  ได้แก่  ร้อยละ(Percentage)  
ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)    

3. ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลจากสมุดบันทึกที่บันทึกไว้  โดยใช้การสังเกต 
และการวิเคราะห์เบื้องต้นมาประกอบในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายต่อไปเพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาและ
กรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้   ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการตีความสร้างข้อมูลแบบอุปนัย โดยผู้ศึกษา
จะกระท าไปพร้อมกับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการศึกษา  
(นิรมล อินทฤธิ์. 2547) 
ตารางท่ี  3.1 ผลของการวัดความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเคร่ืองมือ 

โครงสร้างตัวแปร ค่าน้ าหนักปัจจัย สัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค() 

ทัศนคตใินการดูแลสุขภาพ 
1.ท่านออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 
2.ท่านคิดว่าการออกก าลังกายเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่ง 
3.ท่านคิดว่าการออกก าลังกายจะท าให้หุ่นดี
เหมือนดารา 
(ต่อ) 

 
.637 

 
.541 

 
.682 

 
 

.775 



21 

 

4.ท่านคิดว่าการออกก าลังกายท าให้ลด
ความเครียดได้  
5.ท่านคิดว่าการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอท าให้สุขภาพดีและไม่ป่วยง่าย 
6.ท่านคิดว่าการออก าลังกายอย่างถูกวิธีจะ
ท าให้ลดการบาดเจ็บได้ 
7.ท่านคิดว่าการออกก าลังกายเป็นประจ าจะ
ท าให้ไม่แก่ก่อนวัย 

.670 
 

.734 
 

.636 
 

.679 

แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ 
1.เพื่อนของท่านชักชวนไปออกก าลังกาย 
2.ท่านได้รับค าแนะน าจากครอบครัวให้
ออกก าลังกาย 
3.ท่านเห็นบุคคลใกล้ชิดมีสุขภาพดีจากการ
ออกก าลังกาย 
4.ท่านต้องการมีรูปร่างเหมือนดารา 
5.ท่านคิดว่ามีโอกาสมีชื่อเสียงจากการเล่น
กีฬา 
6.ท่านเชื่อว่าการไปออกก าลังกายจะท าให้
เพศตรงข้ามสนใจ 
7.ท่านเชื่อว่าการออกก าลังกายเป็นกิจกรรม
ที่ท้าทาย 

 
.659 
.625 

 
.740 

 
.440 
.797 

 
.594 

 
.821 

.779 

การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 
1.ท่านหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มี
ไขมันสูง ช่วยลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค
อ้วน และไขมันในเลือดสูง 
2.ท่านเชื่อว่าการรับประทานอาหารประเภท
ปลา ช่วยบ ารุงสมองได้ 
3.ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารปิ้ง
ย่างเพื่อลดการได้รับสารเกิดมะเร็ง 
4.ท่านเชื่อว่าการออกก าลังกายท า และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ท าให้ 
สุขภาพของแข็งแรงได้ 

 
.770 

 
 

.771 
 

.720 
 

.677 
 
 

.831 
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(ต่อ) 
5.ท่านเชื่อว่าความเครียดส่งผลเสียต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
6.ท่านเชื่อว่าการตรวจสุขภาพประจ าปีท า
ให้ทราบความผิดปกติของร่างกานในระยะ
เร่ิมแรก 
7.ท่านเชื่อว่าการไม่ดื่มแอลกอฮอร์ในขณะ
ขับขี่ช่วยลดอุบัติเหตุได้ 

.857 
 

.473 
 
 

.787 

ผลลัพธ์การดูแลสุขภาพ 
1. ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการ
ออกก าลังกาย 
2.ร่างกายของท่านมีสภาพสมบูรณ์ สดใส 
ไม่ทรุดโทรม 
3.ท่านมีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์ 
4.จากการออกก าลังกายท าใหท้่านมองโลก
ในแง่ดี ร่าเริงแจ่มใส และอารมณ์ดี ท าให้
สุขภาพจิตของท่านดีตามไปด้วย 
5.ท าให้ท่านปราศจากโรคร้ายต่างๆ มีภูมิ
ต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ 
6.ท าให้ท่านปราศจากโรคร้ายต่างๆ มีภูมิ
ต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ 
7.ท่านเชื่อว่าการออกก าลังกายท าให้ผ่อน
คลายและนอนหลับได้ง่าย 

 
.511 

 
.548 

 
.600 
.691 

 
 

.692 
 

.847 
 

.557 

.728 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา  เร่ือง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง    จ านวน  
355 ฉบับ  ผู้วจิัยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดังต่อไปนี้  
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 5  ข้อ  และผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4.1 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

355 
166 
189 

100 
46.8 
53.2 

ชั้นป ี             
                     ชั้นปีที่1 

ชั้นปีที่2 
ชั้นปีที่3 
ชั้นปีที่4  
ชั้นปีที่5  

355 
67 

106 
127 
53 
2 

100 
18.9 
30.1 
35.8 
14.6 

.6 
ระยะเวลาการออกก าลังกาย/สัปดาห์ 
                     1-2 วัน 
                     3-4 วัน 
                     5-6 วัน 
                     ปฏิบัติเป็นประจ า 

355 
93 

153 
58 
51 

100 
26.2 
43.1 
16.3 
14.4 
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(ต่อ) 
กิจกรรมท่ีท่านออกก าลังกาย 

วิ่งเหยาะๆ 
เดิน 
เต้นแอโรบิค 
เล่นฟุตบอล 
ปั่นจักยาน 
อ่ืนๆ 
 

355 
59 
33 

101 
115 
23 
24 

100 
16.6 
9.3 

28.5 
32.4 
6.5 
6.8 

สถานท่ีออกก าลังกาย 
ฟิตเนส 
สวนสาธารณะ 
สนามกีฬา 
โรงยิม 
ห้องพัก 
อ่ืนๆ 

355 
31 

149 
83 
30 
21 
41 

100 
8.7 

42.0 
23.4 
8.5 
5.9 

11.5 

 
จากตารางที่ 4.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ส่วนใหญ่จาก

การแจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 355 ราย พบว่าสมาชิกผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 46.8 เป็นเพศชาย เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 53.2 สมาชิกอยู่ในช่วงชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 18.9  ชั้นปีที่ 2  ร้อยละ 30.1   ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 35.8 ชั้น
ปีที่ 4 ร้อยละ 14.6  ชั้นปีที่ 5 ร้อยละ 0.6 สมาชิกมีระยะเวลาการออกก าลังกาย/สัปดาห์ 1-2 วัน ร้อยละ 26.2  
3-4 วัน ร้อยละ 43.1 5-6 วัน ร้อยละ16.3 ปฏิบัติเป็นประจ า ร้อยละ 14.4  ตามล าดับ กิจกรรมที่ท่านออกก าลัง
กายโดยการว่ิงเหยาะๆ  ร้อยละ 16.6 ออกก าลังกายโดยการเดิน  ร้อยละ9.3 ออกก าลังกายโดยการเต้นแอโร
บิค ร้อยละ28.5 ออกก าลังกายโดยการเล่นฟุตบอลร้อยละ32.4 ออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน ร้อยละ 6.5 
ออกก าลังกายโดยวิธีอ่ืนๆ ร้อยละ 6.8  สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส ร้อยละ 8.7 สวนสาธารณะ ร้อยละ 42.0 
สนามกีฬา ร้อยละ 23.4   โรงยิม ร้อยละ8.5 ห้องพัก ร้อยละ 5.9 และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ 11.5   

2.  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้ตอบแบบสอบถามในนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฎบุรีรัมย์  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน   
ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ทัศนคติ

ในการดูแลสุขภาพ(AT) แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ(MT)  การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ(BN)  และ
ผลส าเร็จพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (HCB)นั้นตัวแปรทั้งหมดใน
การศึกษามีความสัมพันธ์กันในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ข้อก าหนดหรือต่ ากว่า  0.8  (Stevens,2002)  ไม่ท าให้เกิด
ปัญหา muliticollinearity 

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของทัศนคตใินการดูแลสุขภาพ  แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ  การรับรู้
ประโยชนใ์นการดูแลสุขภาพ  และผลส าเร็จพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

ตัวแปร AT MT BN HCB 
Mean 4.3944 4.3614 4.4221 4.4640 
S.D. .26916 .28656 .26965 .30010 
AT 1    
MT .260** 1   
BN .361** .209** 1  
HCB .353** .253** .308** 1 

*p>0.01 Bata coefficients with standard errors in parenthesis  
ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
AT = Attitude ทัศนคตใินการดูแลสุขภาพ  
MT = Motivation แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ 
BN = Benefits การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ   
HCB = Health care behavior พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

จากตาราง  4.2 พบว่า  มีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการออกก าลังกายที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (r = .260, p>0.01) และการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพมีค่าสหสัมพันธ์เชิง
บวกต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (r =.209, p<0.01)  และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (r = .308, p<0.01) 

สรุปผลได้ว่า  ค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการออกก าลังกายที่ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของนักศึกษาซึ่งส่งผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกมากกว่า การรับรู้ประโยชน์ของการ
ดูแลสุขภาพ 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอย  (Multiple Regression Analysis) 
   ตัวแปรตาม 

การดูแลสุขภาพ 
1 

การดูแลสุขภาพ 
2 

การดูแลสุขภาพ 
3 

การดูแลสุขภาพ 
4 

AT .394*** 
( .056) 

  .275*** 
( .059 ) 

MT  .265** 
( .054 ) 

 .157** 
( .053 ) 

BN   .342*** 
( .056 ) 

.209*** 
( .058 ) 

Adjust R2 .122 .061 .092 .176 

Maximum VIF 1.837 1.704 1.713 1.864 

***p<.01, a Beta coefficients with standard errors in parenthesis. 
สมมติฐานท่ี 1 ทัศนคติการออกก าลังกายส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กรณีศึกษา

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ทัศนคติการออกก าลังกายส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 

(H1 : b1 = 0.394, p < 0.01) ซึ่งกล่าวได้ว่าทัศนคติการดูแลสุขภาพส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแล 
สุขภาพของนักศึกษามาก คือ ทัศนคติซึ่งอยู่ในเฉพาะคนนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองในการร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง คือการเห็น
คุณค่าในตนเองส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ทัศนคติอยู่ในระดับที่ดี (นิรมล อินทฤทธิ์. 2547) 

สมมุติฐานท่ี  2  แรงจูงใจในการออกก าลังกาย ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
กรณีศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

จากตารางท่ี  4.3 พบว่า แรงจูงใจในการออกก าลังกาย ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
(H2: b2 =0.265, p  0.01)  ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นสนับสนุนสมมติฐานที่  2 แรงจงูใจในการออกก าลัง
กายส่งผลเชิงบวกน้อยกว่าทัศนคติการออกก าลังกาย คือ แรงจูงใจเป็นสิ่งเร้าภายนอกที่มากระตุ้นให้เกิดการ
อยากดูแลรักษาสุขภาพและร่างกายของตนเองที่มีผู้อ่ืนมาเกี่ยวข้อง ที่ต้องการออกก าลังกายเพื่อไปสนอง
ความต้องการเพียงชั่วคราวหรือเป็นแนวทางที่จะสามารถท าให้สิ่งอ่ืนได้โดยการออกก าลังกาย  
(ฐิติมา เมืองจันทร์.2553)  
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สมมุติฐานท่ี  3 การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ 
กรณีศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

จากตารางท่ี 4.3 การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ(H3: b3 
=0.342, p0.01)  ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นสนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 ทัศนคติการออกก าลังกายและ
สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการออกก าลังกายส่งผลเชิงบวกมากกว่าการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 
คือการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็นความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชน์ที่จะ
ไดรับภายหลังการปฏิบัติพฤตกิรรมสุขภาพ การคาดหวังประโยชน์จากการปฏิบัติเป็นแรงเสริมท าให้บุคคล
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ (ทิวาวัน ค าบันลือ.2545 ) 

สรุปตารางท่ี 4.3 กล่าวได้ว่า สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติการดูแลสุขภาพเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลส าฤทธิ์
ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากกว่า สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจใน
การดูแลสุขภาพ และสมมติฐานที่ 3  การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที5่ 
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการการดูแลสุขภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรต้นทั้งหมด 3 ตัว  ได้แก่  ปัจจัยด้านทัศนคติการออก
ก าลังกาย ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการออกก าลังกายและ ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ  
นอกจากนี้ยังมีตัวแปรตามได้แก่ ความส าเร็จที่ส่งต่อการออกก าลังกายคือการได้หุ่นที่สวยงามสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การศึกษาคร้ังนี้มีประชากรทั้งหมด 15,000 คน และเก็บกลุ่มตัวอย่างจ านวน 355 
คน  การศึกษาคร้ังนี้ได้ท าการศึกษาในขอบเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งผลการศึกษาจะมี
ประโยชนต์่อ สุขภาพของนักศึกษาที่สนใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะได้น าความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 
ไปประยุกต์ใช้ในด้านการดูแลสุขภาพ 
1.สรุปการวิจัย 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ 
1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติในการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการออกก าลังกายส่งส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3.เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
1.2 วิธีด าเนินการวิจัย 

   1. ประชากร คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่1-5 จ านวน 15,000 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 355 คน 

   3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบประเมิน ในการทดสอบโดยการสอบถามความเที่ยงตรงของ
เน้ือหาและความเชื่อมั่น โดยทดสอบกับสมาชิกจ านวน 355 ราย แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเข้า
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามกับนักศึกษาโดยตรง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลและข้อมูลด้านสังคมของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่

ท าการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  ได้แก่  ร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)    
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1.3 ผลการวิจัย  
         คณะผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ซึ่งประกอดด้วย  
ท าการศึกษาที่สนามกีฬากลาง ฟิตเนต สวนสาธารณะโรงยิม ห้องพัก อื่นๆ 
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเขตพื้นที่ดังกล่าว จ านวน  15,000 คน ทุกชั้นปี 
ชั้นปีที่1-5 จากการตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ส่วนใหญ่จากการแจก
แบบสอบถามสมาชิกจ านวน 385 ราย พบว่าสมาชิกผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 46.8 เป็นเพศชาย เป็นเพศหญิงร้อยละ 
53.2 สมาชิกอยู่ในช่วงชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 18.9  ชั้นปีที่ 2  ร้อยละ 30.1   ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 35.8 ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 
14.6  ชั้นปีที่ 5 ร้อยละ 0.6 สมาชิกมีระยะเวลาการออกก าลังกาย/สัปดาห์ 1-2 วัน ร้อยละ 26.2  3-4 วัน ร้อย
ละ 43.1 5-6 วัน ร้อยละ16.3 ปฏิบัติเป็นประจ า ร้อยละ 14.4  ตามล าดับ กิจกรรมที่ท่านออกก าลังกายโดยการ
วิ่งเหยาะๆ  ร้อยละ 16.6 ออกก าลังกายโดยการเดิน  ร้อยละ9.3 ออกก าลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ร้อยละ
28.5 ออกก าลังกายโดยการเล่นฟุตบอลร้อยละ32.4 ออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน ร้อยละ 6.5 ออกก าลัง
กายโดยวิธีอ่ืนๆ ร้อยละ 6.8  สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส ร้อยละ 8.7 สวนสาธารณะ ร้อยละ 42.0 สนาม
กีฬา ร้อยละ 23.4   โรงยิม ร้อยละ8.5 ห้องพัก ร้อยละ 5.9 และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ 11.5   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.1.1 กรอบแนวคิดการวิจัยในการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
 
 

ปัจจัยทัศนคตใินการดูแลสุขภาพ 

ปัจจัยแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ 

ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการดูแล
สุขภาพ 

พฤติกรรมการออกก าลังกายของ

นักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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2.  อภิปรายผล 
สมมติฐานท่ี 1 ทัศนคติการออกก าลังกายส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ กรณีศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ทัศนคติการในออกก าลังกายส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
(H1 : b1 = 0.394, p < 0.01) ซึ่งกล่าวได้ว่าทัศนคติในการดูแลสุขภาพส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของนักศึกษามาก คือ ทัศนคติซึ่งอยู่ในเฉพาะคนนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและความรู้สึก ความคิด
ของแต่บุคคลที่แสดงออกมาโดยกระบวนการสื่อความหมายซึ่งกลุ่มตัวอย่างอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ทัศนคติอยู่ในระดับที่ดี (นิรมล อินทฤทธิ์. 2547) 

สมมุติฐานท่ี  2  แรงจูงใจในการออกก าลังกาย ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
กรณีศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

จากตารางที่  4.3 พบว่า แรงจูงใจในการออกก าลังกาย ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
(H2: b2 =0.265, p  <0.01)  ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นสนับสนุนสมมติฐานที่  2 แรงจูงใจในการออกก าลัง
กายส่งผลเชิงบวกน้อยกว่าทัศนคติการออกก าลังกาย คือ แรงจูงใจเป็นสิ่งเร้าภายนอกที่มากระตุ้นให้เกิดการ
อยากดูแลรักษาสุขภาพและร่างกายของตนเองที่มีผู้อ่ืนมาเกี่ยวข้อง ที่ต้องการออกก าลังกายเพื่อไปสนอง
ความต้องการเพียงชั่วคราวหรือเป็นแนวทางที่จะสามารถท าให้สิ่งอื่นได้โดยการออกก าลังกาย 
(ฐิติมา เมืองจันทร์. 2553) 

สมมุติฐานท่ี  3 การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ 
กรณีศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

จากตารางที่ 4.3 การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ(H3: b3 
=0.342, p<0.01)  ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นสนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 ทัศนคติในการออกก าลังกายและ
สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการออกก าลังกายส่งผลเชิงบวกมากกว่าการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 
คือการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพเป็นความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชน์ที่
จะไดรับภายหลังการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การคาดหวังประโยชน์จากการปฏิบัติเป็นแรงเสริมท าให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ (ทิวาวัน ค าบันลือ. 2545) 

 
สรุปตารางที่ 4.3 กล่าวได้ว่า สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติในการดูแลสุขภาพเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลส า

ฤทธิ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากกว่า สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจ
ในการดูแลสุขภาพ และสมมติฐานที่ 3  การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เร่ือง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
                
ค าชี้แจง 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยเร่ือง “ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ” เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างานวิจัย รายวิชาการวิจัยทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบแบบสอบถาม ได้โปรดตอบแบบสอบถามชุดนี้ โดยรายละเอียด
แบบสอบถามประกอบด้วยส่วนค าถามมี 5 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ทัศนคติการออกก าลังกาย 
ตอนท่ี 3 แรงจูงใจในการออกก าลังกาย 
ตอนท่ี 4 การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 
ตอนท่ี 5 ผลลัพธ์การดูแลสุขภาพ  
ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและจะไม่มีการใช้ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน

ในการรายงานข้อมูล รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใช้ข้อมูลดั่งกล่าวกับบุคคลภายนอกอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากท่าน 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถาม โปรดติดต่อ
ผู้วิจัย นางสาวอิศราภรณ์ ตันสุ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 
 
 

 
                                                                                                 นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

____________________________________ 
 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงใน [  ] หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
1. เพศ 

 [  ] ชาย     [  ] หญิง 
 

2. ชั้นป ี
[  ] ชั้นปีที่ 1    [  ] ชั้นปีที่ 2   
[  ] ชั้นปีที่ 3    [  ] ชั้นปีที่ 4      
[  ] ชั้นปีที่ 5 
 

3. ระยะเวลาการออกก าลังกาย/สัปดาห ์
[  ] 1-2 วัน    [  ] 3-4 วัน 
[  ] 5-6 วัน    [  ] ปฏิบัติเป็นประจ า 
 

4.กิจกรรมท่ีท่านออกก าลังกาย 
[  ] วิ่งเหยาะๆ    [  ] เดิน 
[  ] เต้นแอโรบิค    [  ] เล่นฟุตบอล 
[  ] ปั่นจักรยาน    [  ] อ่ืนๆ 
 

5.สถานท่ีออกก าลังกาย 
[  ] ฟิตเนส     [  ] สวนสาธารณะ 
[  ] สนามกีฬา     [  ] โรงยิม 
[  ] ห้องพัก     [  ] อ่ืนๆ 
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ตอนท่ี 2 ทัศนคติการออกก าลังกาย 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 
 

ความรู้สึกต่อการออกก าลังกาย 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

 
5 

เห็นด้วย 
 
 

4 

ไม่แน่ใจ 
 
 

3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 

1. ท่านออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ 

     

2. ท่านคิดว่าการออกก าลังกายเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง      
3. ท่านคิดว่าการออกก าลังกายจะท าให้หุ่นดีเหมือน
ดารา 

     

4. ท่านคิดว่าการออกก าลังกายท าให้ลดความเครียด
ได้ 

     

5. ท่านคิดว่าการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอท าให้
สุขภาพดีและไม่ป่วยง่าย 

     

6. ท่านคิดว่าการออกก าลังกายอย่างถูกวิธีจะท าให้ลด
การบาดเจ็บ 

     

7. ท่านคิดว่าการออกก าลังกายเป็นประจ าจะท าให้ไม่
แก่ก่อนวัย 

     

 
ตอนท่ี 3 แรงจูงใจในการออกก าลังกาย 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

 
แรงจูงใจในการออกก าลังกาย 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

 
5 

เห็นด้วย 
 
 

4 

ไม่แน่ใจ 
 
 

3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 

1. เพื่อนของท่านชักชวนไปออกก าลังกาย      
2. ท่านได้รับค าแนะน าจากครอบครัวให้ออกก าลัง
กาย 
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3. ท่านเห็นบุคคลใกล้ชิดมีสุขภาพดีจากการออก
ก าลังกาย 

     

4. ท่านต้องการมีรูปร่างเหมือนดารา      
5. ท่านคิดว่ามีโอกาสมีชื่อเสียงจากการเล่นกีฬา      
6. ท่านคิดว่าการไปออกก าลังกายจะท าให้เพศตรง
ข้ามสนใจ 

     

7. ท่านคิดว่าการออกก าลังกายเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
และตื่นเต้น 

     

 
ตอนท่ี 4 การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
 

การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

 
5 

เห็นด้วย 
 
 

4 

ไม่แน่ใจ 
 
 

3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 

1. ท่านหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ช่วย
ลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วน และไขมันในเลือด
สูง 

     

2. ท่านเชื่อว่าการรับประทานอาหารประเภทปลา ช่วย
บ ารงุสมองได้ 

     

3. ท่านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารปิ้งย่างเพื่อลด
การได้รับสารเกิดมะเร็ง 

     

4. ท่านเชื่อว่าการออกก าลังกายท า และรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ท าให้สุขภาพของแข็งแรงได้ 

     

5. ท่านเชื่อว่าความเครียดส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

     

6. ท่านเชื่อว่าการตรวจสุขภาพประจ าปีท าให้ทราบ
ความผิดปกติของร่างกานในระยะเร่ิมแรก 

     

7. ท่านเชื่อว่าการไม่ดื่มแอลกอฮอร์ในขณะขับขี่ช่วยลด
อุบัติเหตุได้ 
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ตอนท่ี 5 ผลลัพธ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
 

ผลลัพธ์การดูแลสุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

 
5 

เห็นด้วย 
 
 

4 

ไม่แน่ใจ 
 
 

3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 

1.ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการออกก าลัง
กาย 

     

2. ร่างกายของท่านมีสภาพสมบูรณ์ สดใส ไม่ทรุด
โทรม 

     

3. ท่านมีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์      
4. จากการออกก าลังกายท าให้ท่านมองโลกในแง่ดี 
ร่าเริงแจ่มใส และอารมณ์ดี ท าให้สุขภาพจิตของท่าน
ดีตามไปด้วย 

     

5. การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอท าให้ท่านมี
ผิวพรรณที่สดใส ไม่แก่ก่อนวัย 

     

6. ท าให้ท่านปราศจากโรคร้ายต่างๆ มีภูมิต้านทานต่อ
โรคภัยไข้เจ็บ 

     

7. ท่านเชื่อว่าการออกก าลังกายท าให้ผ่อนคลายและ
นอนหลับได้ง่าย 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านค่ะ/ครับ 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ภาพประกอบการท าวิจัย 
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การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
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รูปภาพการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

 

การเก็บแบบสอบถามท่ีสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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รูปภาพการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีฟิตเนส 
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รูปภาพการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีสวนสาธารณะ 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติผู้วิจัย



 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 
1.ชื่อ นางสาว นารีรัตน์ สังสีแก้ว เกิดวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2540 
ก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัรมย์  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ปี3หมู่3 รหัสนักศึกษา 590112350027 
เบอร์โทร 065-0865884 
 
 
2. ชื่อ นางสาว กัญญารัตน์ นิกูลรัมย์ เกิดวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2540  
ก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัรมย์  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ปี3หมู่3 รหัสนักศึกษา 590112350079 
เบอร์โทร 064-4896210 
 
 
3. ชื่อ นางสาว อิศราภรณ์  ตันสุ เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 
ก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัรมย์  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ปี3หมู่3 รหัสนักศึกษา 590112350136 
เบอร์โทร 098-2353072 



 

 

 

 


