
                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.6  No.2  July – December  2012            .       

 

35

รายงานการวิจัย 
 

พฤติกรรมการสงเสริมสขุภาพตนเองของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน ในพืน้ที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองหม ูอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี

Health Promotion Behavior of Village Public Health Volunteers in the 
Responsible Area of Tambon Nong Moo Administration Organization, 

Amphoe Viharn Daeng, Changwat Saraburi 
 

พิชานันท  แสงทอง1 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ  เ ร่ืองนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํ าหมูบ าน  ในพื้นที่ รับ ผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมู อําเภอ
วิหารแดง   จังหวัดสระบุรี ประชากรเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ใน
พื้นที่ รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมู  จํานวน 53 คนโดยใช
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงผานการ
ทดสอบคุณภาพอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
นํามาวิเคราะหขอมูล และประมวลผลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คาสถิติที่ใช 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาทดสอบไคสแควร คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน และวิเคราะหตัว
ทํ านายพฤติกรรมการส ง เสริ มสุขภาพ       
โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปน
ขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมมการ
สง เสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน สวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก 
เพศ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยนํา ไดแก 
ความรู และการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
ตนเอง ปจจัยเอื้อ ไดแก การมีแหลงทรัพยากร
ในการสงเสริมสุขภาพและการมีนโยบาย 
และแหลงสนับสนุนในการสงเสริมสุขภาพ มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
สง เสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ปจจัยเสริม ไดแก การ
ได รับขอมูลขาวสารความรู เกี่ ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพ และการไดรับคําแนะนําการ
สนับสนุนทางสังคมใหปฎิบัติตามแนวทาง
ของการสงเสริมสุขภาพจากบุคคลตางๆ   

1  บัณฑิตวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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 มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ท า ง บ ว ก กั บ
พฤติกรรมการส ง เสริมสุขภาพ  อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนตัวแปรที่
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพ ไดแก เพศ อายุ การรับรูเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพตนเอง  การมีนโยบายและแหลง
สนับสนุนในการสงเสริมสุขภาพ และการ
ไดรับคําแนะนําการสนับสนุนทางสังคมให
ปฎิบัติตามแนวทางของการสงเสริมสุขภาพ
จากบุคคลตางๆ  สามารถรวมกันทํานาย
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ข อ ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานได 
รอยละ 39.2 
 
คําสําคัญ  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน 
 
Abstract 

The purpose of this survey research 
was to study health promotion behavior of 
village public health volunteers in the 
responsible area of Tambon Nong Moo 
Administration, Organization, Amphoe 
Viharn Daeng, Changwat Saraburi The 
population were 53 public health volunteers. 
The research instrument was the 
questionnaire developed by the researcher. 
Data analysis was made by statistical 
package for frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Chi-square test, 
Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient were employed for data analyses, 
including Stepwise Multiple Regression 
Analysis for the analysis of predictable 
variables of  health promotion behavior. 
 Study results indicated that health 
promotion behavior of village public health 
volunteers in the responsible area of  
Tambon Nong Moo  Administration 
Organization, Amphoe Viharn Daeng, 
Changwat Saraburi. were at a moderate 
level. Bio-social factor namely sex, and 
factors relating to health promotion behavior 
of village public health volunteers had 
statistical significance at the level of .05. 
Predisposing factor namely the attitude and 
self-controlling towards health promotion 
behavior of village public health volunteers 
were positively related to health promotion 
behavior. Enabling factor namely the access 
to health resourcesion, had positiverela to 
health promotion behavior at the level of 
.001. Reinforcing factors namely receiving 
of information from various media, and 
receiving social support from various people 
had positive relation to health promotion 
behavior at the level of .01. Variables which 
could jointly predict health promotion 
behavior were consisted of self-controlling 
towards health promotion behavior, the 
access to health resources, sex, and social 
support from various people, and age. All 
these five variables could jointly predict 
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health promotion behavior of public health 
volunteers for 39.2 percent. 
 
Keyword    Health Promotion Behavior of 
Village Public Health Volunteers. 
 
ความเปนมา 
 ในสถานการณปจจุบันประเทศไทย
ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซ่ึง
ปญหาสุขภาพสวนใหญเปนผลมาจากปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี และการ
คมนาคมสงผลใหเกิดความเครียด วิตกกังวล  
แรงกดดันตาง ๆ อันกอใหเกิดปญหามากมาย  
ซ่ึงจากสถานการณโรคไมติดตอ   พบวา
ปญหาสาธารณสุขเปนสาเหตุการตายที่สําคัญ
เปนลําดับตนๆ ไดแก โรคหัวใจ โรคหลอด
เ ลื อ ด ส ม อ ง  โ ร ค ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ความเจ็บปวยจาก
โรคไมติดตอเหลานี้ เกิดจากมีพฤติกรรมเสี่ยง
ที่สามารถปองกัน 

การสง เสริมสุขภาพเพื่อปองกัน
ไมใหคนเจ็บปวย เปนบทบาทใหมที่รัฐบาล
ใหความสําคัญ ระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนใหมีความรู โดยสรางกระแสความ
ตื่นตัว สรางความตระหนัก และการใสใจ
เร่ืองสุขภาพของประชาชน หากมุงเนนการ
สงเสริมสุขภาพ จะเปนวิถีทางที่ยั่งยืนในการ
ลงทุนทางสุขภาพที่ต่ํา และมีความคุม  

อาสาสมั ครสาธารณสุขประจํ า
หมูบาน มีบทบาทหนาที่สําคัญในฐานะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพ    

การสื่อขาวสารสาธารณสุข  การแนะนํา
เผยแพรความรู การวางแผน และประสาน
กิ จกรรมพัฒนาสาธารณสุ ข  ตลอดจน
ใหบ ริการสาธารณสุขด านต างๆ  (ศูนย
ฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน, 
2545) 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํ าหมูบ าน  ในพื้นที่ รับ ผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมู อําเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ไมพึงประสงคซ่ึงมีพฤติกรรมการไมออก
กําลังกาย  พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่
ไมถูกสุขลักษณะ  และพบวา  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 53 คน 
เปนโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน/
โรคหัวใจและหลอดเลือดและอวนลงพุง  
จํานวน  22 คน  คิดเปนรอยละ  41.5 ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จึงตอง
มีการสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  (กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ิน องคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมู, 2554)  
  
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํ าหมูบ าน  ในพื้นที่ รับ ผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมู อําเภอ
วหิารแดง จังหวัดสระบุรี 
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วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) การศึกษา
คร้ังนี้ เปนการศึกษาประชากรทั้งหมด  คือ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ใน
พื้นที่ รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมู  อําเภอวิหารแดง  จังหวัด
สระบุรี จํานวน 53 คน    เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม ซ่ึงผานการ
ทดสอบคุณภาพอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
นํามาวิเคราะหขอมูล และประมวลผลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คาสถิติที่ใช 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาทดสอบไคสแควร คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน และวิเคราะหตัว
ทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ โดย
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน 
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการ
สง เสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน สวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก   
เพศ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม  
การสงเสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  สวนปจจัยนํา ไดแก 
ความรู และการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
ตนเอง ปจจัยเอื้อ ไดแก การมีแหลงทรัพยากร
ในการสงเสริมสุขภาพและการมีนโยบาย    
และแหลงสนับสนุนในการสงเสริมสุขภาพ มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ

สง เสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ปจจัยเสริม ไดแก     
การไดรับขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพ และการไดรับคําแนะนําการ
สนับสนุนทางสังคมใหปฎิบัติตามแนวทาง
ของการสงเสริมสุขภาพจากบุคคลตางๆ มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 สวนตัวแปรที่สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ไดแก 
เพศ  อายุ การรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพตนเอง 
การมีนโยบายและแหลงสนับสนุนในการ
สงเสริมสุขภาพ และการไดรับคําแนะนําการ
สนับสนุนทางสังคมใหปฎิบัติตามแนวทาง
ของการสงเสริมสุขภาพจากบุคคลตางๆ 
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานไดรอยละ 39.2 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ส รุ ป ไ ด ดั ง นี้ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมูบ าน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมู อําเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
 1 .  ส วนใหญ  มีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง  
 2. ความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
ชีวสังคม กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน พบวา ปจจัยดานอายุ เปนตัวแปร
เดียวที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
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สง เสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา 
ไดแก ความรู  และ การรับรูเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํ าหมู บ าน  พบว า  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สวน
เจตคติตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพมี
ความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการ
สง เสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน   

4. ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ 
ไดแก การมีแหลงทรัพยากรในการสงเสริม
สุขภาพ  และการมีนโยบายและแหล ง
สนับสนุนในการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001    
 5. ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม 
ไดแก  การได รับขอมูลข าวสาร  ความรู
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และการไดรับ
คําแนะนําการสนับสนุนทางสังคม ใหปฏิบัติ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ จากบุคคล
ตางๆ  ตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
 6.  ตัวแปรที่สามารถรวมทํานาย
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา
สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย
เทากับ .392 สาธารณสุขประจําหมูบาน  ใน
ภาพรวมไดรอยละ 39.2 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษา พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของหัวหนาครอบครัวของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อให
ทราบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพ ในภาพรวมที่ชัดเจน และคลอบคลุม
มากขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษา ปจจัยรวมที่มี
อิทธิพลที่สงผลตอพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน และประชาชนรวมดวย 
 3. ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพในกลุมอาสาสมัครอื่นๆ 
ที่มีอาชีพใกลเคียงกัน 
 4. ควรมีการศึกษาเชิงพัฒนา เพื่อ
พัฒนาสงเสริมความสามารถ ในการสงเสริม
สุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ใหพึงประสงค และตอเนื่อง 
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