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รายงานการวิจัย 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลตนมะมวง อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุร ี
Factors Affecting Health Promotion Behaviors of Village Health 

Volunteers in Tambon Ton Mamuang Health Promoting Hospital, 
Amphoe Mueang, Changwat Phetchaburi 

 
นพวรรณ  รุจริคุณากร1 

 
บทคัดยอ 

การวิ จั ยค ร้ั งนี้  เปนการวิ จั ย เชิ ง
พรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลตนมะมวง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
โดยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 102 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  
ที่ ผู วิ จัยสรางขึ้น  การวิ เคราะหขอมูลใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คาสถิติที่ใช 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน 

ผลการวิ จั ย  พบว า  อาสาสมั คร
สาธารณสุขประจําหมูบานมีการปฏิบัติในการ
สงเสริมสุขภาพ อยูในระดับพอใชปจจัยนํา 
ไดแก ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ เจต
คติตอการสงเสริมสุขภาพ และการรับรู

ป ร ะ โยชน ขอ งก า รส ง เ สริ มสุ ขภ าพมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ปจจัยเอื้อ ไดแก การมีสถานบริการ
สุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพและการมี
นโยบายสงเสริมสุขภาพไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ปจจัยเสริม ไดแก 
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ใกลชิดและทีมสุขภาพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจากสื่อตางๆ และ
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
จากบุ คคลต างๆ  ไม มี ความสั มพันธ กั บ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 

1  บัณฑิตวิทยาลยั หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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คําสําคัญ  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 
Abstract 

The purpose of this descriptive 
research was to study factors affecting health 
promotion behaviors of village health 
volunteers in Tambon Ton Mamuang Health 
Promoting Hospital,Amphoe Mueang, 
Changwat Phetchaburi. The sample used in 
this study were 102 village  health 
volunteers. Data were collected with a 
questionnaire developed by the researcher 
and analyzed by computer software 
statistics. Frequency, percentage, means, 
standard deviation and Pearson,s Product 
Moment Correlation Coefficient. 
 The results of this research were 
found that: health promotion behaviors of 
village health volunteers were at a moderate 
level. The predisposing factors, namely 
knowledge, attitude and perception on health 
benefits had positive relationship with health 
promotion behavior at statistical significance 
level of .01. While enabling factors namely 
have an accessibility of health service and 
policy on health promotion had no 
significant relationship with the health 
promotion behavior. The reinforcing factors 
namely social support and stage personality 
health promotion team had relationship with 
health promotion behavior at statistical 

significance level of .05. The receiving 
information on health promotion from 
various sources had no significant 
relationship with the health promotion 
behavior. 
 
Keword  health promotion behaviors of  
village health volunteers 
 
ความเปนมา 
 การมี สุ ขภาพดี เป น เ รื่ อ งสํ าคัญ
สําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของคนเรา 
สุขภาพที่ดีประกอบดวยการมีสุขภาวะที่
สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม 
สุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ยอมสงผล
ใหมีสุขภาพจิตที่ดีดวย การมีสุขภาพดีจะชวย
ใหคนเราสามารถปฏิบัติกิจการงานตางๆใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จ การดูแลและสงเสริม
สุขภาพมีหลายอยาง เชน การออกกําลังกาย  
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนการไม
เสพสารเสพติด  การพักผอนอยางเพียงพอ  
การไมสูบบุหร่ี  รวมถึงการไปตรวจสุขภาพ
รางกายของตนเองอยางนอยปละ 1 คร้ัง ปน
การเฝาระวังปญหาสุขภาพใหเรามีสุขภาพที่ดี 
(ประเวศ  วะสี, 2542) 

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะ
ทําใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุข
อยางทั่วถึง  มีสวนรวมในการดําเนินงาน  
และพัฒนาสาธารณสุขจึงไดนํ า เอาการ
สาธารณสุขมูลฐาน มาเปนกลวิธีหลักในการ
พัฒนา ตั้งแตแผน พัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 4 
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(2520-2525) จนถึงแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ 
10 (2550-2554) มีแนวคิดหลักในการพัฒนา
สุขภาพ คือ การสรางสุขภาพเชิงรุก เนนใหมี
จิตสํานึกสรางสุขภาพใหแข็งแรงและเปน
ชุมชนที่พึ่งตนเอง ดํารงชีพอยูบนพื้นฐานของ
ความพอดีพอประมาณ อยางมีเหตุผลภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ, 2550) 

การกําหนดปรัชญาทางการสาธารณสุข
จึงใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพ โดย
มี การสาธารณสุขมูลฐานเปนรากฐานหลัก
ของการทํางานที่กอให เกิดสุขภาวะที่พึง
ประสงค ซ่ึงอาศัยปจจัยเอื้อ คือ การมีสวน
รวมของประชาชน เปนกลไกสําคัญในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากรัฐไดตระหนักวาสิ่งที่
กําหนดไวในการสรางสุขภาพของประชาชน
ในอดีตนั้นไมสามารถครอบคลุม  และแกไข
ปญหาสุขภาพใหกับประชาชน  ไดในทุก
ระดับและทุกเรื่อง จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ ดูแล
สรางเสริมสุขภาพของตนเองและคนใกลชิด  
เพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองทางสุขภาพของ
ชุมชนไดอยางสมบูรณและยั่งยืน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) 

จากรายงานผลการสํารวจความรูและ
พฤติกรรมสุขภาพของแกนนําชมรมสราง  
สุขภาพ สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและ
ผูนําชุมชน ในพื้นที่ 12 จังหวัดทั่วประเทศ 
โดยคัดเลือก เขตละ 1 จังหวัด จากการสํารวจ
พบวากลุมเปาหมายมีความรูในการดูแล
สุขภาพในระดับสู ง  รอยละ  91 .40  แต

กลุมเปาหมายยังมีพฤติกรรมสุขภาพในเรื่อง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและถูก
สุขลักษณะในระดับ ปานกลาง รอยละ 39.13 
การออกกําลังกายในระดับปานกลาง รอยละ 
42.12 และมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคที่
เปนปญหาสาธารณสุข (กองสุขศึกษา, 2549) 

จากการสังเกตพฤติกรรมสุขภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลตนมะมวง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
พบว ามีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมูบานบางสวน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม
เหมาะสม เชน การสูบบุหร่ี ดื่มสุรา การไม
ออกกําลังกาย การไมสวมหมวกนิรภัยขณะ
ขับขี่ห รือซอนทายรถจักรยานยนต  การ
รับประทานอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะและไม
เหมาะสม ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลตนมะมวง อําเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนา
และสงเสริมความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ใหเปนผูนําทางดานพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพที่ถูกตอง   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลตนมะมวง อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 
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2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง  
ปจจัยนํา ไดแก  ความรู  เจตคติ และการรับรู
ประโยชนเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมูบ าน       
กับพฤติกรรมการส ง เสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลตนมะมวง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง 
ปจจัยเอื้อ ไดแก การมีสถานบริการสุขภาพ  
การเขาถึงบริการสุขภาพ การมีนโยบาย
สงเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลตนมะมวง อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยเสริมไดแก การไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
การสงเสริมสุขภาพจากสื่อตางๆ การไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจาก
บุคคลตางๆ และการไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลใกลชิด และทีมสุขภาพกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตน
มะมวง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิ จั ย ค ร้ั งนี้ เ ป นก ารวิ จั ย เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive Research) ประชากรที่
ใช ในการศึกษาครั้ งนี้   เปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตรับผิดชอบ

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตน
มะมวง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน
ทั้งหมด 102  คน เครื่องมือที่ใชสําหรับการ
วิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา แจก
แจงความถี่ คํานวณหาคาเฉลี่ย รอยละ คา
เบี่ ยง เบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธดวย วิธีของเพียรสัน(Pearson,s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลดานชีวสังคม พบวา 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวน
ใหญ เปนเพศหญิงคิดเปน   รอยละ  81.40 
รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 18.6 
สวนใหญ มีอายุอยูในชวง 40 - 49 ปคิดเปน
รอยละ 34.3 สวนใหญมีระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ  59.80 
สวนใหญมีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 35.30 
สวนใหญมีรายไดระหวาง 5,000-7,999 บาท 
คิดเปนรอยละ 23.50 สวนใหญมีสถานภาพ
สมรสคู  คิดเปนรอยละ  68.60 สวนใหญมี
ระยะเวลาเปน อสม. และปฏิบัติงานนอยกวา 
5 ป คิดเปนรอยละ 53.9               

สวนที่  2 ขอมูลดานปจจัยนํา 
ไดแก  

1. ความรูเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพ พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานมีความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ 
สวนใหญอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 
41.20 รองลงมามีความรูระดับปานกลางคิด
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เปนรอยละ 35.30 รองลงมามีความรูระดับ
นอยคิดเปนรอยละ 23.50 

2. เจตคติตอการสงเสริมสุขภาพ 
พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
มีเจคติตอการสงเสริมสุขภาพสวนใหญอยูใน
ร ะ ดั บพอคว รคิ ด เ ป น    ร อ ย ล ะ  41.20 
รองลงมามีเจตคติระดับไมดีคิดเปนรอยละ 
33.30 รองลงมามีเจตคติระดับดีคิดเปน รอย
ละ 25.50 

3. การรับรูประโยชนเกี่ยวกับการ
ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ พ บ ว า  อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขประจํ าหมู บ าน  มีการ รับ รู
ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพ  สวนใหญ
อยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 38.20 
รองลงมามีการรับรูประโยชนระดับต่ํา คิด
เปนรอยละ 36.30 และมีการรับรูประโยชน
ระดับสูงคิดเปนรอยละ 25.50 
 สวนท่ี 3  ขอมูลดานปจจัยเอ้ือ พบวา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดรับ
ปจจัยเอื้อเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพสวน
ใหญอยูในระดับนอยคิดเปนรอยละ 37.30  
รองลงมาไดรับปจจัยเอื้อระดับปานกลางคิด
เปนรอยละ 35.30 รองลงมาไดรับปจจัยเอื้อ
ระดับมากคิดเปนรอยละ 27.50 
 สวนท่ี  4  ขอมูลดานปจจัย เสริม 
พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ไดรับปจจัยเสริมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ 
สวนใหญอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 
37.30  รองลงมาไดรับปจจัยเสริมระดับนอย 
คิดเปนรอยละ 32.40 รองลงมาไดรับปจจัย
เสริมระดับมาก คิดเปนรอยละ 30.40 

สวนท่ี 5  ขอมูลดานพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ พบวาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ านมีพฤติกรรมการสง เสริม
สุขภาพสวนใหญอยูในระดับพอใช คิดเปน
รอยละ 46.10 รองลงมามีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพระดับไมดี คิดเปนรอยละ 
28.40 รองลงมามีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพระดับดี คิดเปนรอยละ  25.50 

สวนท่ี 6 ผลการหาความสัมพันธ     
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา กบั

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ข อ ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา 
ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ               
(r = .265**) เจตคติตอ การสงเสริมสุขภาพ   
(r = .453**) และการรับรูประโยชนของการ
สงเสริมสุขภาพ (r = .301**)  มีความสัมพันธ 
กับพฤติกรรมการส ง เสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 2. ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ 
กับพฤติกรรมการส ง เสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา 
การมีสถานบริการสุขภาพ (r = .163) การ
เขาถึงบริการสุขภาพ (r = .096) และการมี
นโยบายสงเสริมสุขภาพ (r = .062) ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสง เสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน 
 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม
กับพฤติกรรมการส ง เสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา 
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ใกลชิดและทีมสุขภาพ (r= .239*) มี
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน  สวนการได รับขาวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพจากสื่อตางๆ (r = .105) และการไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากบุคคลตางๆ        
(r = .006) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ก า รส ง เ ส ริ มสุ ข ภ าพขอ งอ าส าสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
สวนใหญอยู ในระดับพอใช  รองลงมามี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพระดับไมดี 
รองลงมามีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ระดับดี 

2. ความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ข อ ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมี
ความสัมพันธกัน 

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ 
กับพฤติกรรมการส ง เสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไมมี
ความสัมพันธกัน  

4. ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม 
กับพฤติกรรมการส ง เสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  มี
ความสัมพันธกันในด านการได รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกลชิดและทีม

สุขภาพ สวนการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพจากสื่อตางๆ และการไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจาก
บุคคลตางๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ก า รส ง เ ส ริ มสุ ข ภ าพขอ งอ าส าสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  
 
ขอเสนอแนะ             
 1. จากผลการวิจัยพบวาควรศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
สําห รับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมูบานระหวางในเขตชนบทกับเขตเมือง 
เพื่อทราบ  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ส ง เสริมสุขภาพ  ที่ แตกต า งกัน  เพื่ อนํ า
ผลการวิจัยไปใชประกอบ การวางแผนการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพสําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน                      

2.  การวิจัยใหมีความหลากหลาย  
ในตั วแปรที่ ใ ช ในการศึ กษา  เพื่ อ ให มี
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ  

3.  การศึกษาควรใชวิธีการที่หลายๆ 
วิธีรวมกัน เชน วิธีการสัมภาษณ การสังเกต 
หรือ  Focus group เพื่ อ ใหทราบข อมู ลที่
ถูกตองและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

4. การศึกษาควรสรางโปรแกรมสุข
ศึกษาในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 
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