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ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองของประชาชน 
อายุระหวาง 35 – 60 ป ในชุมชนใตสะพานโซน 1 เขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร 

Factor Affecting Personal Health Care Behavior of People Aged 35 – 60 Years  
in Tai Saphan, Community Zone l, Khet Thung Kru, Bangkok 

 
                                                                                                                       ฐารยา  โตบัว1 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาขอมูลปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนอายุระหวาง 
35-60 ปในชุมชนใตสะพาน โซน 1 เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร  โดยหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม ปจจัย
ทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองโดยกลุมตัวอยาง  จํานวน  222 คน
เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม  วิ เคราะห
ขอมูล โดยคาสถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบไคสแควร 
คาสัมประสิทธิ์สัมพันธของเพียรสัน และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชนอายุระหวาง 35-
60 ป ในชุมชนใตสะพานโซน 1 เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร  อยู ในระดับปานกลาง    
รอยละ 52.7 ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพหลักในปจจุบัน และ
รายไดเฉลี่ยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.1 ปจจัยนํา ไดแก ความรู เจตคติ การรับรู
ประโยชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และการรับรูปญหาและอุปสรรคใน
การดูแลสุขภาพตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัย
เอื้อ ไดแก การเขาถึงนโยบายและบริการดาน
สุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และตัวแปร
ที่สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง  คือ  ระดับการศึกษา  อายุ 
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง  และการรับรูประโยชน เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  
 
คําสําคัญ  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  
 



                 JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.7  No.2  July - December  2013             .       43

Abstract 
The purpose of this research was in 

aimed to study factor affecting personal 
health care behavior of people aged 35-60 
years in Tai Saphan community zone 1, khet 
Thung Kru, Bangkok.The research sample 
was 222 people. The instrument used in the 
research was the questionnaire, which was 
developed by the researcher. Software 
program was used in the data analysis and 
statistic that were used in research were 
percentage, mean, standard deviation Chi-
square test, Pearson’s product moment 
correlation coefficient, and Multiple 
Regression Analysis. 
 The funding were: Health self -care 
behaviors of people  aged 35-60 years in Tai 
Saphan Community Zone 1, khet Thung 
Kru, Bangkok were at the average level 
which was 52.7 %. Biosocial factors, which 
were age educational level, and occupation 
had rerated to  health self-care behavior of 
people with statistical significance  at the 
level of .01 Predisposing factors was 
knowledge, attitude, perceived benefits, 
perceived barriers toward health self-care 
behavior had positive related to health self-
care behavior of people with statistical 
significance at the level of .01 Enabling 
factors,  were the adequacy and the 
convenient access to the public health care 
service had related with health self-care 

behavior of people with statistical 
significance  at the level  of .05 Reinforcing 
factors, were social support of information 
from difference source of media had not 
related with health self-care behavior of 
people. The predictive variables were 
educational level, age, perceived benefits 
and knowledge toward health self-care 
behavior of people could predict health self-
care behavior for 46.8 percentage. 
 
Key Word  Self health care  
 
ความเปนมา 
 ปจจุบันคนไทยมีแนวโนนปวยดวย
โรคเรื้อรังหรือที่เรียกวาโรควิถีชีวิต สงผลตอ
คุณภ าพชี วิ ต ของผู ป ว ย และ เพิ่ ม ภ า ร ะ
ครอบครัวในการดูแล  รวมถึงการพัฒนา
ประเทศ  จากรายงานผลการดํา เนินงาน
โครงการ “สนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวง 
ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน” ในป 2552 
พบวา จากการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 35 
ปขึ้นไปจํานวน  20 ลานคน  พบผูปวยเปน
โรคเบาหวานมีน้ําตาลในเลือดสูง จํานวน 1.7 
ลานคน และพบวาผูปวยที่มีความดันโลหิตสูง
กวาเกณฑปกติเสี่ยงจะปวยอีก 2.4 ลานคน 
และพบผูปวยเปนโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง รอยละ 6-10 ทั้งนี้มีโรคแทรก
ซอน จํานวน 200,000 แสนคนซึ่งบั่นทอนทั้ง
คุณภาพชีวิต  และทําให เสีย ชีวิตกอนวัย       
อันควร (ไพจิตร วราชิต, 2553)  
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 จากสภาพความเปนมาของชุมชนใต
สะพานโซน 1 เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ
โยกยายจัดหาที่อยูอาศัยใหแกผูอาศัยอยูใต
สะพาน โดยใหกรุงเทพมหานครรวมกับการ
เคหะแหงชาติ  ดํา เนินการพรอมทั้ งใหมี
มาตรการปองกันไมใหมีผูบุรุกเพิ่มขึ้น โดยได
ทําการปรับปรุงพื้นที่รองรับชุมชนฝงธนบุรี 
พื้นที่รองรับบริเวณซอยประชาอุทิศ 76 เขต
ทุงครุ ใหผูที่ไมมีที่อยูอาศัยเชาปลูกที่พักอาศัย
ลักษณะสภาพทั่วไป เปนชุมชนหนาแนน
บานเรือนสวนใหญเปนบานชั้นเดียว ลักษณะ
บานปลูกอยูติดกันเปนแถว สภาพบานเรือน
ปลูกไมเปนระเบียบ บางหลังไมคงทนถาวร มี
ขยะอยูทั่วไป มีสภาพแวดลอมมีน้ําทวมขัง 
และสัตวนําโรคเปนปญหามากที่สุดคือยุง 
สภาพแวดลอมภายนอกไมปลอดภัย ขอมูล
พื้นฐานดานสุขภาพของครอบครัว  จาก
รายงานการ เ ยี่ ยมบ านของศูนยบ ริก าร
สาธารณสุข  59 สาขาบัวผัน  2552 พบวา 
ประชาชนในชุมชนปวยดวยโรคเรื้อรังที่
สามารถปองกันไดดังนี้ โรคความดันโลหิต
สูงรอยละ 24.6 โรคเบาหวานรอยละ  12.3 
โรคระบบประสาท  รอยละ  10.8 ซ่ึง เปน
ปญหาดานสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่
หนวยงานตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
ความตองการและปญหาที่แทจริงของชุมชน 
(ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ, 2552) 

ผูวิจัยเปนบุคลากรของหนวยงาน 
ศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ สาขาบัวผัน 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนหนวยงาน
หนึ่งที่ไดรับนโยบายและตองดําเนินงานให

สอดคลองกับแผนงานของสํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนการใหบริการดาน
การสงเสริมสุขภาพเปนงานหลักที่ สําคัญ 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษา
ข อมู ลพื้ น ฐ านป จ จั ยที่ มี ผ ลกระทบต อ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ วามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม และอะไร
เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมนั้นๆ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคท่ัวไป 
1. เพื่อศึกษาขอมูล และปจจัยทีมี

ผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนอายุระหวาง 35-60 ป ในชุมชนใต
สะพานโซน1 เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคเฉพาะ  
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของประชาชนอายุระหวาง 
35-60 ปในชุมชนใตสะพานโซน1 เขตทุง
ครุ กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนอายุระหวาง 35-60 ป ในชุมชนใต
สะพานโซน1  เขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ประชาชนที่มีอายุระหวาง 35-60 ป ที่อาศัยใน
พื้นที่ ชุมชนใตสะพานโซน  1 เขตทุ งครุ 
กรุงเทพมหานครจํานวน  222 คน  โดยใช
คาสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
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( X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 

ขอมูลทั่วไปทางชีวสังคม พบวา เปน
ผูหญิงรอยละ 52.3 ผูชายรอยละ 47.7 สวน
ใหญมีอายุระหวาง  51-55 ป  รอยละ  27.9 
รองลงมา อายุระหวาง 35-40ป รอยละ 19.8 มี
สถานภาพสมรส  รอยละ  66.7 รองลงมา
สถานภาพสมรสโสด  รอยละ  29.3 และ
สถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู รอยละ 41  
การศึกษา พบวา ระดับประถมศึกษา รอยละ 
47.7 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
รอยละ 28.4 และระดับมัธยมตอนปลาย รอย
ละ 10.8 สวนใหญอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 
73.0 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร รอยละ 13.5 
และอาชีพคาขาย รอยละ 7.7 รายไดตอเดือน
ร ะห ว า ง  4000-6999 บ าท  ร อ ย ล ะ  62.2 
รองลงมา คือระหวาง 7000-9999 บาท รอยละ 
18.9 และ รายไดตอเดือนระหวาง 1000-3999 
รอยละ 9.5 

ปจจั ยนํ า  พบว า  ความรู เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองสวนใหญ 
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.01 รองลงมา
ในระดับต่ํา รอยละ 21.17 และในระดับดี รอย
ละ10.82 ( X=11.95, S.D.=1.88) 

เจตคติตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง พบวา สวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 
37.83 รองลงมาในระดับปานกลาง รอยละ 

36.94 แ ล ะ ใ น ร ะ ดั บ ต่ํ า  ร อ ย ล ะ  25.23 
( X=11.95, S.D.=1.88) 

ก า ร รั บ รู ป ร ะ โ ย ช น เ กี่ ย ว กั บ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พบวา อยู
ในระดับปานกลาง รอยละ 46.85 รองลงมา 
อยูในระดับดี รอยละ 34.23 และอยูในระดับ
ต่ํา รอยละ 18.92 ( X=11.95, S.D.=1.88) 

การรับรูปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พบวา อยู
ในระดับปานกลาง รอยละ 41.44 และระดับดี
กับระดับต่ํารอยละ 29.28 ( X=11.95, 
S.D.=1.88) 

ปจจัยเอื้อการเขาถึงนโยบายและ
บริการดานสุขภาพ พบวา อยูในระดับปาน
กลาง รอยละ 61.26 รองลงมาอยูในระดับดี 
รอยละ  21.17 และระดับต่ํ า  รอยละ  17.57 
( X=11.95, S.D.=1.88) 

ปจจัยเสริมขอมูลการไดรับบริการ
และการดูแลสุขภาพตนเอง พบวา ดานการ
บ ริโภคอาหารมากที่ สุ ด  ร อ ยละ  31.53 
รองลงมา คือ ดานการจัดการความเครียด รอย
ละ 22.52   ดานการออกกําลังกาย รอยละ 
18.46 และ ดานการตรวจสุขภาพประจําป 
รอยละ 12.17 ( X=11.95, S.D.=1.88) 

ดานผูใหขอมูลขาวสาร พบวา ดาน
การบริโภคอาหารไดรับจากครอบครัวมาก
ที่สุด รอยละ 50.45 ดานการออกกําลังกาย
ไดรับจากชุมชนมากที่สุด รอยละ40.00 ดาน
การจัดการความเครียดไดรับจากชุมชนมาก
ที่ สุด  รอยละ  26.40 ดานการตรวจสุขภาพ
ประจําปไดรับจากเจาหนาสาธารณสุขมาก
ที่สุด รอยละ 40.40 ( X=11.95, S.D.=1.88) 
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ดานประเภทของสื่อที่ใหขาวสาร 
พบวา  ดานการบริโภคอาหารได รับจาก
โทรทัศนมากที่สุดรอยละ 76.40 ดานการออก
กําลังกาย การจัดการความเครียด และการ
ตรวจสุขภาพประจําปไดรับจากโทรทัศนมาก
ที่สุด รอยละ 77.20 รอยละ 58.00 และรอยละ 
57.20 ตามลําดับ ( X=11.95, S.D.=1.88) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนใน
ชุมชนใตสะพานโซน 1 เปนการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง และปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  

ขอมูลทั่วไปทางชีวสังคม พบวา อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพหลักในปจจุบัน และ
รายไดเฉลี่ย มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เพศ และสถานภาพ
สมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ดู แ ลสุ ขภ าพตน เอ ง  ดั งนั้ น จึ ง ย อมรั บ
สมมติฐานเปนบางสวน 

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  

ปจจัยนํา ไดแก ความรู เจตคติ การ
รับรูประโยชน การรับรูปญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดุแลสุขภาพตนเอง มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงนโยบาย
และบริการดานสุขภาพ  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขาวสาร
ขอมูลดานสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  
 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแสดงตัว
แปรที่สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง พบวา ตัวแปรที่สามารถรวม
ทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 
4 ตัวแปร คือ ระดับการศึกษา อายุ ความรู
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ รู ป ร ะ โ ย ชน เ กี่ ย ว กั บ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไววา ตัวแปรอิสระหลายตัว
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรรมการดูแล
สุขภาพตนเองไดดีกวาตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง
เพียงตัวเดียว โดยนําแบบจําลองการสงเสริม
สุ ข ภ าพขอ ง  Pender ( 2 0 0 6 )  แล ะ  รู ป
แบบจําลอง (PRECEDE Framework ) มา
ประยุกตในการ ศึกษาวิจัย ซ่ึงการพิจารณาผล
การวิ เคราะหขอมูลดังกลาว  จะทําใหได
ขอสรุปของการศึกษาวิจัย จะนําไปสูการ
สรางเสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในชุมชน
ใตสะพานโซน  1 ใหดียิ่งขึ้น  รวมทั้งเปน
แบบอยางใหกับชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนนําผล
การศึกษา และขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายของหนวยงานในการ
วางแผนการดําเนินงานในการสงเสริมการ
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ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในชุมชน
ใตสะพานโซน 1 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่สามารถ
รวมทํานายพฤติกรรมสุขภาพตนเองมี 4 ตัว
แปร ดังนั้นควรนํามากําหนดนโยบายของ
หนวยงานในการวางแผนงานใหสอดคลอง
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของประชาชนในชุมชนใตสะพาน
โซน 1 ใหครอบคลุมทั้ง 4 ดาน โดยเนน
ปจจัยนําและปจจัยเอื้อ 

2. ผลการศึกษาปจจัยนํามีความ 
สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง  ดังนั้นจึงควรนํามาปรับ 
เปลี่ยนการดําเนินงานงานในครั้งตอไปโดยที่
มีกลวิธีตางๆ เพื่อพัฒนาปจจัยนํา เพื่อการมี
สุขภาพที่ดี ในอนาคตของประชาชนใน
ชุมชนใตสะพานโซน 1 
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