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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ 
ผู้รับบริการท่ีตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์
สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชากรที่ศึกษาคือ ผูร้ับบรกิารที่
ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินกิรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใน
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 314 คน ซึ่งค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Danaiel 
(2010)  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 182 คน โดยผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามงานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากร
โรงพยาบาลควนขนุน ของนางวันทิพย์ นิ่มนวล มีค่าความเที่ยง เท่ากบั 0.89 และน าข้อมลูมา
วิเคราะห์ด้วย สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ พบว่า ปัจจัยน าด้านความรู้มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ปัจจัยน าด้านทัศนคติ ปัจจัยเอื้อและ
ปัจจัยเสรมิ ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติ (p-value = 0.884), (p-value = 0.069) และ (p-value = 
0.992) ตามล าดับ 

 
 ท่ีมาและความส าคัญ 
 

ปัจจุบันการท างานมีความจ าเป็นที่ต้องแข่งกับเวลา  ส่งผลให้ประชาชน ขาดการออกก าลัง
กาย รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รับประทานอาหารจานด่วน ประกอบกับมลพิษต่างๆใน
สิ่งแวดล้อมมีมากข้ึน  การมีพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองทีไ่ม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ผลทีต่ามมา
คือ การมีสุขภาพไม่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และอาจน าไปสู่การเกิดโรคต่างๆ ตามมาในอนาคต 
เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
เป็นต้น(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 2553) ซึ่งโรคดังกล่าว
ข้างต้น สามารถป้องกันได้ด้วยการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสม   

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพที่ผ่านมา ของผู้รับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี
คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน มีผลการตรวจสุขภาพในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  พบว่า มี
ผู้รับบริการมาตรวจสุขภาพประจ าปีจ านวน ๓๐๐, ๓๙๖ และ๖๐๐ คน ตามล าดับ มีผลการตรวจ
สุขภาพดี ๑๒๔ ,๑๗๘ และ๓๑๒ คน ตามล าดับ   คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๔, ๔๔.๙๕ และ ๕๒.๐๐ 
ตามล าดับ ผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ๑๗๖, ๒๑๘และ ๒๘๘ คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 
๕๘.๖๗, ๕๕.๐๕ และ๔๘.๐๐ ตามล าดับ โดยผลการตรวจสุขภาพผิดปกติแยกเป็น ดัชนีมวลกายเกิน 
๙๖, ๑๐๒ และ ๑๑๖ คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐, ๒๕.๗๖ และ๑๙.๓๔ ตามล าดับ กลุ่ม



เสี่ยงเบาหวาน ๓๔, ๒๕ และ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๔, ๖.๓๒ และ๕.๓๔ ตามล าดับ พบเป็น
โรคเบาหวาน ๓, ๑ และ๒ คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐, ๐.๒๖ และ๐.๓๔ ตามล าดับ กลุ่ม
เสี่ยงความดันโลหิตสูง ๑๖, ๒๑ และ ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๔, ๕.๓๑ และ๕.๑๗ ตามล าดับ 
และยังพบภาวะไขมันในเลือดสูง ๘๒, ๑๒๘ และ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๔, ๓๒.๓๓ และ
๓๔.๐๐ ตามล าดับ (ข้อมูลจากระบบรายงานตรวจสุขภาพ, ๒๕๖๒)      

จากข้อมลูข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผลการตรวจสุขภาพพบผิดปกติ ค่าเฉลี่ย ๓ ปี ยังอยู่มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ และยงัมีการพบโรคเบาหวานรายใหม่ทัง้ ๓ ปี ประกอบกบัยังพบภาวะไขมันในเลอืดสูงมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน ดังนั้นการวิเคราะห์ใหท้ราบถึงปญัหาที่แทจ้ริง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ย่อมน าไปสู่
การวางแผนพฒันาพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ป้องกันและลดการเกิดโรค
เรื้อรังต่างๆลงได้  ผู้วิจัยซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการใหบ้รกิารตรวจสุขภาพประจ าปี รวมถึงการติดตาม
หลงัจากตรวจสุขภาพ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน โดยผู้วิจัยได้ใช้
แนวคิดทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปจัจัยเสริม (จุฬาภรณ์ 
โสตะ, 2554) ในการศึกษาและจะน าผลการศึกษาไปเปน็แนวทางในพัฒนารปูแบบการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ตรงกบับริบทของผู้รบับริการ ซึง่จะน าไปสู่ความสามารถในการดูแลตนเองในด้าน
สุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค รวมถงึท าให้การด าเนินงานด้านการใหบ้ริการมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1)เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของของผูร้บับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี 

คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน    อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   
2)เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยน า กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ับบรกิารที่

ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลงุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิด   
                    ตัวแปรต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาน้ีใช้รูปแบบการศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive Study) ในกลุ่มประชากร คือ 
ผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลงุ ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 314 คน ซึ่งค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ 
Danaiel (2010)  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 173 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมลูในการสง่คืน
แบบสอบถามเพิ่ม อีก 5 % ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 182 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย  (Simple random sampling) โดยการจบัฉลาก  เพื่อเลือกเป็นตัวแทนในการเกบ็ข้อมลู 

เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วน  
ที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจัยน า ส่วนที่ 3 ปัจจัยเอื้อ ส่วนที่ 4 ปัจจัยเสริม และส่วนที่ 5 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนขนุน โดยใช้แบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
บุคลากรโรงพยาบาลควนขนุน ของนางวันทิพย์ นิ่มนวล มีคา่ความเที่ยง เท่ากับ 0.89 

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป และรายงานผลการวิเคราะห์ด้วย
สถิติ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด 2) ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียรส์ัน 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ    
- อาย ุ   
- ระดับการศึกษา  
- สถานภาพสมรส  
- รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของครอบครัว 
- โรคประจ าตัว 

ปัจจัยน า  - ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
 - ทัศนคติเก่ียวกับการดแูลสขุภาพ 

      
 ปัจจัยเอื้อ  - สภาพแวดล้อม 

   - การส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 
 

ปัจจัยเสริม  - การได้รับข้อมูลขา่วสารทางสขุภาพจากสื่อต่างๆ 
               -  การได้รับค าแนะน าสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ 
       
 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
- การบริโภคอาหาร 
- การออกก าลังกาย 
- การจัดการกับ

ความเครียด 
- การหลีกเลี่ยงการสบู

บุหรี ่
- การหลีกเลี่ยงการดื่ม

สุรา 

ตวัแปรตาม 



(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการหาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม ก าหนดระดับความมีนัย ส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับบรกิารที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนขนุน อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 
ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และโรคประจ าตัว (n=182)  

 
คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 37 17.60 

 หญิง 145 82.40 

    

 
ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และโรคประจ าตัว (n=182)  (ต่อ) 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อายุ (ปี)   
 < 30 28 15.38 
 30 – 50 107 58.79 
 > 50 47 25.83 
 Mean = 41.15, S.D.= 9.80             
 Min = 21, Max = 59   
ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี  166 91.21 
 ปริญญาโทและสูงกว่า 16 8.79 
สถานภาพ   
 โสด 48 26.37 
 สมรส/อยู่ด้วยกัน 120 65.93 
 หม้าย/หย่า/แยก 14 7.70 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)   
 < 15,000 37 20.33 
 15,000 – 60,000 116 63.74 



 > 60,000 29 15.93 
 Mean = 40,579.68, S.D.= 30,612.43             
 Min = 12,000, Max = 250,000   
โรคประจ าตัว   
 มี 21 11.54 
 ไม่มี 161 88.46 
    

 
ตารางท่ี 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยน าด้านความรู้ในการดูแล
สุขภาพ ของผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง (n=182) 
 

ปัจจัยน า 

                         ระดับปัจจัยน า 

Mean S.D.            สูง ปานกลาง ต่ า 
จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน)  

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ 

153 84.07 25 13.74 4 2.19 2.84 0.41 

 
ตารางท่ี 3  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยน าด้านทัศนคติเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพของผูร้ับบรกิารที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลนิิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (n=182) 
   

ปัจจัยน า 

                         ระดับปัจจัยน า 

Mean S.D.            สูง ปานกลาง ต่ า 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน)  

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

ทัศนคติเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ 

174 95.60 8 4.40 - - 2.97 0.17 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยเอื้อตอ่พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ ของผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง (n=182) 
 

ปัจจัยเอ้ือ 

                         ระดับปัจจัยเอ้ือ 

Mean S.D.            สูง ปานกลาง ต่ า 
จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน)  

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

สภาพแวดล้อม
ภายในโรงพยาบาล 

111 60.99 71 39.01 - - 2.61 0.49 

การสง่เสรมิสุขภาพ
ของโรงพยาบาล 

69 37.91 113 62.09 - - 2.38 0.49 

ภาพรวมของ 
ปัจจัยเอ้ือ 

180 98.90 3 1.10 - - 2.98 0.13 

 
ตารางท่ี  5  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจัยเสริมตอ่พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ ของผูร้ับบรกิารที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินกิรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอ
ควนขนุน   จังหวัดพัทลงุ (n=182) 
 

ปัจจัยเสริม 

                         ระดับปัจจัยเสริม 

Mean S.D.            สูง ปานกลาง ต่ า 
จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน)  

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

การได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพ
จากสือ่ต่างๆ 

55 30.22 127 69.78 - - 2.30 0.46 

การไดรั้บค าแนะน า
สนบัสนุนจาก
บุคคลต่างๆ 

60 32.97 122 67.07 - - 2.39 0.47 

ภาพรวมของปัจจัย
เสริม 

47 25.82 135 74.18 - - 2.25 0.43 



ตารางท่ี  6  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพทัลงุ โดยรวม (n=182)   
 

พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ 

                         ระดับพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ 

Mean S.D.            สูง ปานกลาง ต่ า 
จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน)  

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

การบริโภคอาหาร 69 37.91 110 60.44 2 1.10 2.36 0.51 

การออกก าลงักาย 23 12.64 137 75.27 22 12.09 1.99 0.48 

การจัดการ
ความเครียด 

128 70.33 53 29.12 1 0.55 2.70 0.47 

การหลีกเลี่ยงการสูบ
บุหรี ่

152 83.52 19 10.44 11 6.04 2.79 0.53 

การหลีกเลี่ยงการดืม่
สุรา 

149 81.87 26 14.29 7 3.85 2.80 0.48 

ภาพรวมพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ 

139 76.37 43 23.63 - - 2.77 0.42 

 
ตารางท่ี 7 สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน ระหว่าง ปัจจัยน า ปัจจัยเอือ้ ปัจจัยเสรมิกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 

ปัจจัย 

ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (r) 

p-value ระดับความสัมพันธ์ 

ปัจจัยน า    
 ด้านความรู้ 0.287 <0.001** มีความสัมพันธ์ 
 ด้านทัศนคต ิ - 0.011 0.884 ไม่มีความสัมพันธ์ 
ปัจจัยเอ้ือ 0.139 0.069 ไม่มีความสัมพันธ์ 
 ด้านสภาพแวดล้อมภายใน

โรงพยาบาล 
0.044 0.572 ไม่มีความสัมพันธ์ 



 การสง่เสรมิสุขภาพของ
โรงพยาบาล 
 

- 0.028 0.712 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ปัจจัยเสริม 0.127 0.992 ไม่มีความสัมพันธ์ 
 ด้านการได้รับข้อมูล

ข่าวสารทางสุขภาพจากสื่อ
ต่างๆ 

- 0.006 0.944 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 ด้านการได้รับค าแนะน า
สนับสนุนจากบุคคลต่างๆ 

0.058 0.456 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
* ค่าระดับนัยส าคัญ น้อยกว่า 0.05 
** ค่าระดับนัยส าคัญ น้อยกว่า 0.001 

 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูคุณลักษณะส่วนบุคคล ของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าป ี
คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ านวน 182 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 79.67) และมีเพศชาย ร้อยละ 20.33 เมื่อพิจารณาช่วงอายุ
ของกลุม่ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปี (ร้อยละ 58.79) โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุ
เฉลี่ย 41.15 ปี (S.D.= 9.80) อายุสูงสุด 59 ปี และอายุต่ าสุด 21 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญจ่บ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี (รอ้ยละ 91.21) และมีเพียงร้อยละ 8.79 จบการศึกษาปรญิญาโทและสูง
กว่า ส าหรับสถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 65.93) รองลงมา
คือสถานภาพโสด (ร้อยละ 26.37) และมีเพียงรอ้ยละ 7.70 ที่มีสถานภาพ หม้าย/หย่า/แยก ส าหรับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง15,000-60,000 (ร้อยละ 63.74) 
รายได้สูงสุด 250,000 บาท และต่ าสุด 15,000 บาท โดยเฉลี่ยมรีายได้เท่ากบั 40,579.68 บาท 
(S.D.= 30,612.43) ในส่วนโรคประจ าตัวพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว (รอ้ยละ 88.46) และมี
เพียงร้อยละ 11.54 ที่มีโรคประจ าตัว 

ปัจจัยน า เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู้ในการดแูลสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 
(ร้อยละ 84.07) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 13.74) และอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 2.19) โดย
มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.84 (S.D.= 0.41) ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสงู 
(ร้อยละ 95.60) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 4.40) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.97 (S.D.= 
0.17) ตามล าดับ 

ปัจจัยเอื้อตอ่พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับสูง(ร้อยละ 98.90) รองลงมา
คือระดับปานกลาง (ร้อยละ 1.10) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.98 (S.D.= 0.13) เมื่อพจิารณารายด้าน 
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับสงู (ร้อยละ 60.99) รองลงมาคือ
ระดับปานกลาง (รอ้ยละ 39.01) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.61 (S.D.= 0.49) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาล พบว่า ส่วนใหญอ่ยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 62.09) รองลงมาคือ ระดับสูง (ร้อย
ละ 37.91) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.38 (S.D.= 0.49) ตามล าดับ 



ปัจจัยเสรมิต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (ร้อยละ 74.18) 
รองลงมาคือระดบัสงู (ร้อยละ 25.82) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.25     (S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจากสือ่ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 69.78) รองลงมาคือระดับสูง   (ร้อยละ 30.22)โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.30 (S.D.=0.46) 
ด้านการได้รับค าแนะน าสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
67.03) รองลงมาคือระดับสูง (ร้อยละ 32.97) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.39 (S.D.= 0.47) ตามล าดับ 

ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู (ร้อยละ 76.37) รอง ลงมาคือ
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 23.63) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.77 (S.D.= 0.42) เมื่อพจิารณารายด้าน
พบว่า ด้านการบรโิภคอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่มรีะดับการปฏิบัตอิยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 
60.44) รองลงมาคือระดบัสงู (ร้อยละ 37.91) และระดับต่ า  (ร้อยละ 1.65) ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.36 (S.D.= 0.51)  ด้านการออกก าลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่มีระดบัการปฏิบัติอยูใ่นระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 75.27)รองลงมาคือระดับสูง (รอ้ยละ 12.64) และระดบัต่ า (ร้อยละ 12.09) 
ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.99 (S.D.= 0.48) ด้านการจัดการความเครียด พบว่า มีระดับการ
ปฏิบัตสิ่วนใหญ่อยู่ในระดบัสงู (ร้อยละ 70.33) รองลงมาคือระดับปานกลาง  (ร้อยละ 29.12) และ
ระดับต่ า(ร้อยละ 0.55) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.70 (S.D.= 0.47) ด้านการหลีกเลี่ยงการสบูบหุรี่ 
พบว่า ส่วนใหญม่ีระดบัการปฏิบัติ อยู่ในระดับสูง (รอ้ยละ 83.52) รองลงมาคือระดบัปานกลาง (ร้อย
ละ 10.44) และระดบัต่ า (ร้อยละ 6.04) ตามล าดับ โดยมค่ีาเฉลี่ย เท่ากับ 2.79 (S.D.= 0.53) ด้าน
การหลีกเลี่ยงการดืม่สรุา พบว่า ส่วนใหญ่มรีะดับการปฏิบัต ิอยู่ในระดับสงู (ร้อยละ 81.87) รองลงมา
คือระดับปานกลาง (ร้อยละ 14.29) และระดบัต่ า (ร้อยละ 3.85) โดยมีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 2.80 (S.D.= 
0.48) ตามล าดับ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปจัจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลงุ โดยใช้ค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ทีร่ะดบันัยส าคัญทางสถิติกับ 0.05 พบว่า ปัจจัย
น า ด้านความรู้ มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าป ี
คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพทัลงุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ   
(r = 0.287, p-value <0.001) ด้านทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลงุ (r = - 0.011, p-value = 0.884) ปจัจัยเอื้อ ไมม่ีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของบุคลากรโรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลงุ (r = 0.139, p-value = 0.069) 
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลและด้านการสง่เสรมิสุขภาพของ
โรงพยาบาล ไมม่ีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าป ี
คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = 0.044, p-value = 
0.572; r = - 0.028, p-value = 0.712 ตามล าดับ) ปจัจัยเสริม ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรกัษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = 0.127, p-value = 0.992) พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพจากสื่อต่างๆและด้านการได้รบัค าแนะน าสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ ไม่มีความ 
สัมพันธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ 



โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = -0.006, p-value = 0.944; r = - 0.058, 
p-value = 0.456 ตามล าดับ) 

 
การอภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนีผู้้วิจัยได้อภิปรายผลวิจัย ตามสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจัยน า มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการท่ี

ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง      
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูวิจัย พบว่า ปัจจัยน ามคีวามสัมพันธ์บางส่วนกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จากข้อมูลวิจัยสามารถอภิปรายจ าแนกปจัจัยน ารายด้าน 

ด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลงุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.287, p-value < 0.001) ซึ่งจากข้อมูลวิจัยสามารถอภิปลาย
ผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญม่ีความรู้ในการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง  ร้อยละ 85.80 
( X =2.84, S.D.=0.41) และกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 91.21 และปรญิญาโท 
ร้อยละ 8.79 ซึ่งสอดคล้องกับ Bloom (1975) พบว่า พฤติกรรมด้านความรู้ที่มีข้ันตอนของ
ความสามารถทางด้านความรู ้ การใช้ความคิด และพัฒนาการทางด้านสติปญัญาจากง่ายไปหายาก
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดี จากการจดจ า การเข้าใจ การวิเคราะห ์ การสงัเคราะห ์ การ
ประเมินและการน าไปใช้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Green (1980) ที่ว่า ความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ก่อใหเ้กิดแรงจงูใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แสดงให้เห็นว่าหากผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุนมีความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพที่ดกี็จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพดีด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ ศรายุทธ สิงห์ช่างชัย (2556) ที่พบว่า 
ปัจจัยน าด้านความรู้มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยอมัพาตครึง่ซีกโรงพยาบาลวิเชียร
บุรี จงัหวัดเพชรบรูณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05   (r = 0.153, p-value = 0.044) ซึ่ง
ตรงกบัการศึกษาของ สใบทิพย์ เขียวอรุณ (2552) ที่พบว่า ปัจจัยน าด้านความรูเ้กี่ยวกบัพฤติกรรม
สุขภาพ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้มารับบรกิาร ณ ห้องตรวจอายุรกรรม    
โรงพยาบาลภูมพิลอดลุยเดช กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.01    (r = 0.272, 
p-value <0.000)  

ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูร้ับบรกิารที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินกิรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง (r = - 0.011, p-value = 0.884) จากข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญร่้อยละ 88.46 ไม่มีโรคประจ าตัวใดๆ ส่งผลให้กลุม่ตัวอย่างเหล่าน้ีมี ความตระหนัก
และรบัรู้ความเสี่ยงตอ่การเจบ็ป่วยน้อย ซึง่สอดคล้องกับการศึกษาของ จุฬาภรณ์ โสตะ(2554) ที่
พบว่า โรคประจ าตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสรรีะภาพ ที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ โดยจะส่งผลให้
มีความตระหนกัในการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเป็นโรคเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกบัทัศนคติที่พบว่า
ความตระหนักและการรบัรูเ้ป็นรากฐานของทัศนคติ Roger (1978 อ้างอิงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 
2533) สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชตา ค ามณี, จรัส อติวิทยาภรณ์ และอมลวรรณ วีระธรรมโม 
(2556) พบว่าบุคลากรสาธารณสุขที่มโีรคประจ าตัวจะมีความเครียด จงึมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ



ตนเองตามค าแนะน าของแพทย์ ตามความรู้ความสามารถของตนเองเพือ่ให้ตนเองมสีุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี และสอด คล้องกับแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 2006) ที่กล่าวว่า เมื่อเกิดความ
เจ็บป่วยจะช่วยใหบุ้คคลมีความตั้งใจทีจ่ะยกระดับภาวะพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้ดีข้ึน  

 
สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยเอ้ือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสขุภาพของผู้รับบริการท่ี

ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง      
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูวิจัย พบว่า ปจัจัยเอื้อ ไม่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของผูร้ับบรกิารที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรกัษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = 0.139, p-value =0.069) จากข้อมูลวิจัยสามารถอภิปรายจ าแนก
ปัจจัยเอื้อรายด้าน 

ด้านสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ไม่มีความสมัพันธ์ กับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพทัลงุ (r = 0.044, p-value = 0.572) ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของ  ภคพงศ์  วิเศษสินธ์ุ 
(2553) ที่พบว่า ปัจจัยเอื้อด้านสภาพแวดล้อมด้านสถานที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแตกต่างกับการศึกษาของ พิชานัน ตอนแรม 
(2556) ที่พบว่า ปจัจัยเอื้อด้านสภาพแวดล้อมภายในเรอืนจ ามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพของบุคลากรเรือนจ าพเิศษธนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 (r = 0.321, p-value 
< 0.01)  

ด้านการสง่เสรมิสุขภาพของโรงพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูร้ับบรกิารที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินกิรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง(r=-0.028, p-value = 0.712) จากข้อมลูวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า  
โรงพยาบาลยงัมีการให้ความรู้แก่ผูร้ับบรกิารตรวจสุขภาพในเรื่องการออกก าลังกายยังน้อย 
( X =3.16, S.D.=0.86) และอันดับรองลงมาคือการให้ความรู้ในเรื่องอาหาร (X =3.26, S.D.=0.85) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Green (1980) ที่ว่า ความรู้เปน็ปัจจัยพื้นฐานที่กอ่ใหเ้กิดแรงจงูใจในการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล และปจัจัยด้านความรู้ เป็นปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคลและจากงานวิจัยยังพบว่า ปัจจัยเอื้อด้านการสง่เสริมสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
( X =2.38, S.D.=0.49) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ พิชานัน ตอนแรม (2556) ที่พบว่า ปจัจัยเอื้อ
ด้านการสง่เสรมิสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรเรือนจ าพิเศษ
ธนบุรี (r = 0.096, p-value = 0.197)โดยมีปจัจัยเอื้อด้านการสง่เสรมิสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของ
ผู้รับบริการท่ีตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ปัจจัยเสริม ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรกัษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลงุ (r = 0.127, p-value = 0.992) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสหปจัจัย 
(Multiple Causal Assumption) ที่ว่าพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตจุากทัง้ปจัจัยภายในบุคคลและ



ปัจจัยภายนอกบุคคล ซึ่งปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เช่น ความรู ้ องค์ประกอบ
ทางชีวสังคม เป็นต้น (Green, 1980) จากข้อมลูวิจัยสามารถอภิปรายจ าแนกปัจจัยแสริมรายด้าน  
  ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจากสื่อต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = -0.006, p-value = 0.944) จากข้อมลูวิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ว่า ผู้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลนิิกรักษ์สุขภาพโรงพยาบาลควนขนุนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง(X 3.08, S.D.=0.90) และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพจากการประชุมวิชาการน้อย (X =3.11, S.D.=0.80) ซึ่งสอดคล้องกบัปจัจัยทีม่ีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการดูแลตนเองคือ ประสบการณ์ส าคัญในชีวิต เช่น ประสบการณ์ในการอบรม
ประชุม จะท าใหบุ้คคลมีความสามารถในการดูแลตนเองไดม้ากขึ้น (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2554) และยัง
พบว่าการได้รบัข้อมลูข่าวสารทางสุขภาพจากสือ่ต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (X =2.30, 
S.D.=0.46) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ พิชานัน ตอนแรม (2556) ที่พบว่า ปัจจัยเสริมด้านการ
ได้รับข้อมลูข่าวสารทางสุขภาพจากสือ่ต่างๆไมม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
บุคลากรเรือนจ าพิเศษธนบุร ี (r = 0.128, p-value = 0.086) โดยมีปัจจัยเอื้อด้านการได้รบัข้อมลู
ข่าวสารทางสุขภาพจากสื่อต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  

ด้านการได้รับค าแนะน าสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของผูร้ับบรกิารที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรกัษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลงุ (r = 0.058, p-value = 0.456) จากข้อมูลวิจัยสามารถอภิปรายผลได้
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อค าถามการสนบัสนุนจากเพื่อนรว่มงานเกี่ยวกบัการเลกิสบูบหุรี่(X =2.91, 
S.D.=1.21) และจากบุคคลในครอบครัว(X =3.08, S.D.=1.29)ในระดับนอ้ย แต่เมื่อดูจากระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มสรุาอยู่ในระดับสูง จะเห็นได้ว่าแม้จะ
ได้รับค าแนะน าสนบัสนุนจากบุคคลต่างๆน้อย ก็ไม่ได้ท าให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพน้อยตามไป
ด้วย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพอาจจะเกิดจากปจัจัยอื่นๆ ซึง่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปาหนัน พิชยภิญโญ, ภัทรพร ชูประพันธ์ และวีณา เที่ยงธรรม (2557) ที่พบว่า
ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก มีความสัมพันธ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของแม่ใน
เขตภาคกลางตอน ล่าง ถึงแม้ได้รับการสนบัสนุนจากบุคคลอื่นๆเพียงเล็กน้อยก็ตามและสอดคล้องกบั
แนวคิดของ เพนเดอร์ (2006) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบหลักในการสง่เสรมิสุขภาพคือประสบการณ์ของ
บุคคลซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมเดมิที่เกี่ยวข้องในอดีตมผีลโดยตรงและโดยอ้อมในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรพัฒนาด้านการให้ความรู้แกผู่้รบับริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อจะได้ส่งผล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีย่ิงข้ึนและควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูร้ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพทัลงุ เช่น แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ การรบัรู ้ ค่านิยม การเข้าถึงบรกิารทางสุขภาพ ซึง่
จะท าใหท้ราบถึงปจัจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพเพิม่ขึ้น เพื่อน าผลประยุกต์ใช้ใน
การจัดท าโปรแกรมการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของผูร้ับบรกิารที่
ตรวจสุขภาพประจ าปี คลินิกรักษ์สุขภาพ ให้มีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 
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