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ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพตนเองของผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

Factors Affecting Individual Health Promotion Behavior of Residents 
Of Phramongkutklao Hospital’s Housing. 

 
                                                                                                                       ประสาน  รวมโพธิ์ชัย1 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจเรื่องนี้ มี
วัต ถุประสงค เพื่ อศึกษาปจจั ยที่ มี ผลตอ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผู
พักอาศัยในแฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลาโดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน  
400  คน ซ่ึงเลือกแบบเจาะจง  ทําการเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นและ
ผานการทดสอบคุณภาพอยูในเกณฑที่ยอมรับ
ไดวิ เคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห
หาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดวย
สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ เพียรสัน  

ผลการวิจัย  พบวา พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองของผูพักอาศัยใน
แฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
อยูในระดับปานกลางโดยที่ปจจัยนําซึ่ง ไดแก
ความรูเกี่ยวกับ การสงเสริมสุขภาพ เจตคติ 
ตอการสงเสริมสุขภาพการรับรูประโยชน 
ของการส ง เสริมสุขภาพ  และ  การรับ รู

ความสามารถของตนเองในการสงเสริม
สุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนปจจัยเอื้อซ่ึงไดแกการ
เขาถึงนโยบายของหนวยงานและการเขาถึง
แหลงบริการสุขภาพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับปจจัย
เสริมซึ่งไดแกการไดรับแรงสนับสนุนทาง
สั ง คม จ า กบุ ค คล  มี ค ว า มสั มพั น ธ กั บ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  
 
คําสําคัญ  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูพัก
อาศัยในแฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา 
 
Abstract 

The objective of this analytical 
research was to determine factors affecting 
individual health promotion behavior among 
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residents of Phramongkutklao Hospital’s 
housing.  Samples were consisted of 400 
registered Phramongkutklao hospital’s 
housing residents obtained by purposive 
sampling. Data were collected with the 
questionnaire constructed by the researcher. 
The analyses were made for percentage, 
arithmetic mean and standard deviation.  The 
relationships between hypothetical factors 
and individual health promotion behavior of 
Phramongkutklao hospital’s housing 
utilizing health services were analysed by 
Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient. 

The finding were the health 
promotion behavior of the Phramongkutklao 
hospital’s housing residents were at a 
moderate level. Predisposing factors namely 
knowledge, attitude, perceived benefit and 
perceived self-efficacy of health promotion 
had related to the individual health promotion 
behavior of the Phramongkutklao hospital’s 
housing  residents with statistical significance 
at the level of .01. While enabling factors 
namely accessibility to policies on health 
promotion and health services had related to 
the individual health promotion behavior of 
Phramongkutklao hospital’s housingresidents 
with statistical significance at the level of .01. 
Finally reinforcing factors namely social 
support had related to the individual health 
promotion behavior of Phramongkutklao 

hospital’s housing residents with statistical 
significance at the level of .01. 

 
Keyword Factors Affecting Individual 
Health Promotion Behavior 
 
ความเปนมา 

การขย า ยตั ว อย า ง ร วด เ ร็ ว ของ
เศรษฐกิจไทยในชวงเวลาที่ผานมา ทําให
โครงสรางทางสังคมของประเทศเปลี่ยนแปลง
จากสังคมชนบทไปสูสังคมเมือง ซ่ึงสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและกอใหเกิดโรค
ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เชน โรค
หลอดเลือด โรคหัวใจโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเครียด โรคมะเร็ง ซ่ึง
เปนโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถปองกัน
ได รวมทั้งพยาธิสภาพทางสังคมที่ทําใหมี
กลุมเสี่ยงและความเสี่ยงตอการเกิดโรค
เพิ่มขึ้น เชน โรคเอดส อุบัติเหตุ อาชญากรรม 
ยาเสพติด แตโรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากความ
ขาดแคลนอาทิเชน ภาวะทุพโภชนาการ และ
โรคติดตอที่ปองกันไดดวยการใหภูมิคุมกัน
ไดลดลงชัดเจน อัตราปวย อัตราตายดวยโรค
ติดเชื้อหลายชนิดในอดีตลดลงมาก จนบาง
โรคหมดสิ้ นห รือ เกือบหมด ส้ินไปจาก
สังคมไทย เชน โรคเร้ือน โรคพยาธิ โรค
คุ ดทะราด  (คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544) 
           แผนพัฒนา เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2549) 
(คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 9, 2545) มุงเนนการ
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พัฒนาแบบองครวมโดยยึดคนเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนา และในแผนพัฒนาสุขภาพ
แหงชาติมีแนวคิดหลักในการพัฒนาสุขภาพ 
คือ เนนการสรางสุขภาพมากกวาการซอม
สุขภาพ ซ่ึงเปนการสรางสุขภาพเชิงรุก มุง
สรางเสริมสุขภาพดี คุมครองความปลอดภัย
ของชีวิตและสุขภาพ กระแสการสงเสริม
สุขภาพแนวใหมจึงไดรับการกลาวขานอยาง
กวางขวางในหมูบุคลากรสาธารณสุขไทย 
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและการ
ปองกันโรคใหกับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน เปนเปาหมายที่สําคัญ ในการแกปญหา
สาธารณสุขในปจจุบัน เพราะวาการรักษา 
พยาบาลเมื่อปวยไขขึ้นมาแลวเปนการแกไขที่
ชาเกินไป  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (2553) 
เปนโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบก มี
ขนาด 1,200 เตียง ในแผนการสรางเสริม
สุขภาพของกําลังพลกองทัพบกประจําป พ.ศ. 
2550 ถึง 2552  กําหนดใหโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลาเปนตัวอยางของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพของกองทัพบก (โรงพยาบาล
พระมงกุฎ เกล า ,  2553 )  และจากการที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพไดเขารวมอยูใน
โครงการประกันสุขภาพถวนหนาของรัฐบาล 
ซ่ึงเนนการใหบริการดานสงเสริมสุขภาพเปน
งานหลักที่สําคัญ จึงไดวางแผนและพัฒนา
งานดานการสงเสริมสุขภาพใหเปนงานหลัก
ดานหนึ่งของโรงพยาบาล แตโรงพยาบาลยัง
ขาดขอมูลพื้นฐานที่แสดงถึงพฤติกรรม
สุขภาพของผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล าว า ถูกตอง

เหมาะสมหรือไม และมีปจจัยอะไรบางที่เปน
สาเหตุของพฤติกรรมเหลานั้นจึงจําเปนที่
จะตองศึกษาและวิเคราะหหาปจจัยที่เกีย่วของ
หรือมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพนั้น 
เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพของผูมารับบริการ
และประชาชนทั่วไปไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นการศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของผูพักอาศั ยในแฟลต
สวนกลาง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จึงมี
ความสําคัญ และจําเปน เพื่อใหไดขอมูลที่
เปนประโยชนในการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาล รวมถึงนําผลการ
ศึกษาวิจัยไปใชวางแผนการใหสุขศึกษาเพื่อ
นํ า ไปสู รู ปแบบการส ง เสริ มสุ ขภาพที่
เหมาะสมกับผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
โร งพย าบาลพระมงกุ ฎ เ กล า เ พื่ อ ให มี
พฤติกรรมการสง เสริมสุขภาพตนเองที่
เหมาะสม มีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ 
ซ่ึงจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล 
ครอบครัวของผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
พระมงกุฎเกลาตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  วัตถุประสงคหลัก 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองของ ผูพักอาศัยใน
แฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
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2.  วัตถุประสงคเฉพาะ 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

สงเสริมสุขภาพตนเองของผูพักอาศัยใน
แฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

2.2 เพื่ อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยนํา ไดแก ความรูเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพ เจตคติตอการสงเสริม
สุขภาพ การรับรูประโยชนของการสงเสริม
สุขภาพ และการรับรูความสามารถตนเองใน
การสงเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของ ผูพักอาศัยในแฟลต
สวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

2.3 เพื่ อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงนโยบาย
ของหนวยงานและการเขาถึงแหลงบริการ
สุขภาพกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

2.4 เพื่ อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัย เสริมไดแกการได รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองของผูพักอาศัยใน
แฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

2.5 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผู
พักอาศัยในแฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
ผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลางโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช
ระเบียบวิธีพรรณนา  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้
เปนประชาชนผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จํานวน 400 คน 
จากประชากรจํานวน 1,600 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปน
แบบสอบถาม ซ่ึงไดผานการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ทานและทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม
โดยวิธีของ Cronbach วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะปจจัยเอื้อและ
ปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเอง โดยใช คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) แ ล ะ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาในการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคา 
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย
เร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองของผูพักอาศัยใน
แฟลตสวนกลางพระมงกุฎเกลา สรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไป ผูพักอาศัยในแฟลต
สวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาสวน
ใหญเปนเพศหญิง (รอยละ59) มีอายุระหวาง 
46 ป (รอยละ 26.5) การศึกษาระดับปริญญา
ตรี (รอยละ 73) สถานภาพสมรส (รอยละ 
106)  อ า ชี พ รั บ ร า ชก า ร  / รั ฐ วิ ส าหกิ จ 
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(ขาราชการบํานาญ) (รอยละ 69.5) มีรายได
ของตนเอง  10,000-14,999 บาท  ตอ  เดือน 
(รอยละ36.5) 

2. ผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาสวนใหญมี
ความรู เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอยูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 35.25) มีเจตคติตอ
การสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 
(รอยละ 36.75) มีการรับรูประโยชนของการ
สง เสริมสุขภาพอยู ในระดับสูง  (รอยละ 
35.75) แตมีการรับรูความสามารถตนเองใน
การสงเสริมสุขภาพอยูในระดับต่ํา (รอยละ 
35)  

3. ผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามีการเขาถึงแหลง
บริการสุขภาพอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 
37.00) และไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลอยูในระดับปานกลาง  (รอยละ 
39.50) 

4. ผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาสวนใหญมี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง อยูใน
ระดับปานกลาง (รอยละ 40.75) 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สรุปผลตามวัตถุประสงคหลัก 
ผลการศึกษาสรุปไดวา  ปจจัยนํา 

ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม มีผลตอพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองของผูของผูพัก
อาศัยในแฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา 

 

สรุปผลตามวัตถุประสงคเฉพาะ 
1. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ

ตน เ อ งของผู ข อ งผู พั ก อ าศั ย ในแฟลต
สวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาสวน
ใหญอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
40.75 

2. ความรู เ กี่ ยวกับการส ง เสริม
สุขภาพ เจตคติตอการสงเสริมสุขภาพ การ
รับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพ และ
การรับรูความสามารถตนเองในการสงเสริม
สุ ข ภ าพ  มี ค ว า มสั มพั น ธ ท า งบ วกกั บ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผู
พักอาศัยในแฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา 

3. ก า ร เ ข า ถึ ง น โ ย บ า ย ข อ ง
หนวยงานและการเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองของผูของผูพักอาศัยใน
แฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

4. การไดแรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคล ไดแก บุคคลในครอบครัว และ
เพื่ อ นบ า น  เ พื่ อ น ร ว ม ง าน  เ จ า หน า ที่
สาธารณสุข  มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผู
พักอาศัยในแฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา 

สรุปผลตามสมมติฐานการวิจัย 
สมมต ิฐ านที ่ 1 พบว า  ป จจ ัยนํ า 

ไดแก ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
เจตคต ิต อการส ง เสร ิมส ุขภาพ  การร ับรู
ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพ และการ
รับรู ความสามารถตนเองในการส งเสริม
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ส ุข ภ าพ  ม ีค ว า มส ัมพ ัน ธ ท า งบ วกก ับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผู
มาร ับบริการอย างม ีน ัยสําค ัญทางสถิต ิที่
ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 

สมมติฐานที่ 2 พบวา การเขาถึง
นโยบายของหนวยงานและการเขาถึงแหลง
บริการสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูมา
รับบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ 2 

สมมติฐานที่ 3 พบวา การไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคล ไดแกบุคคล
ในครอบครัว และเพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน 
เจาหนาที่สาธารณสุข มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของผูมารับบริการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ 3 

สมมติฐานที่ 4 พบวา ปจจัยนํา ปจจัย
เอื้ อ  ปจจัย เสริม  มีผลตอพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองของผูพักอาศัยใน
แฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ 4 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

จากผลการศึกษาวิจัยทําใหทราบถึง
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผู
พักอาศัยในแฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การที่จะใหผูของผูพักอาศัยใน
แฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามี

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่ถูกตองใน
ระดับสูงอยางตอเนื่อง  ยั่ งยืน  เจ าหนาที่
สาธารณสุขและผูที่ เกี่ ยวของควรมีการ
วางแผนดําเนินงานสุขศึกษาเพื่อกระตุนใหผู
พักอาศัยในแฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลาไดตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
การดูแลสงเสริมสุขภาพ 

2. การที่จะสงเสริมและสนับสนุน
ให ผู ของผูพักอาศัยในแฟลตสวนกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามีพฤติกรรมการ
สง เสริมสุขภาพที่ ถูกตอง  ควรนํ าปจจั ย
ดังกลาวมาพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสุข
ศึกษาใหครอบคลุมทุกปจจัยและทุกดาน ซ่ึง
จะทํ าให ผูพักอาศั ยในแฟลตสวนกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพไดดียิ่งขึ้น 

3. การดําเนินงานสุขศึกษาเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพ ควรคํานึงถึงความสนใจ 
ความสามารถในการเรียนรูความแตกตางของ
บุคคลและแรงจูงใจของผูของผูพักอาศัยใน
แฟลตสวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
มีโสตทัศนศึกษาอยางเหมาะสม เชน วีดีทัศน 
สไลด ภาพพลิก โปสเตอร เอกสารแผนพับ
ตางๆ และมีการดําเนินงานสุขศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  

4. หนวยงานที่ เกี่ ยวของในการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา ควรมีการจัดทําโครงการ
รณรงคเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพใหกับ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบอยางทั่ ว ถึง 
ตอเนื่อง และจริงจัง  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรขยายการศึกษาพฤติกรรม

การสงเสริมสุขภาพในกลุมประชาชนใน
บริบทที่แตกตาง  

2. ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพื่อหา
วิธีการและแนวทางที่จะพัฒนาพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูพักอาศัยในแฟลต
สวนกลางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาหรือ
ประชาชนทั่วไป โดยเปรียบเทียบในแตละ
กลุมเปาหมาย  
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