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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้รับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
นางวันทิพย์ นิ่มนวล
นางสุรัชวดี รักด้วง
นางสุระชะฎา เวชรังษี
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ ับริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี
คลินิกรักษ์
สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประชากรที่ศึกษาคือ ผูร้ ับบริการที่
ตรวจสุขภาพประจาปี คลินกิ รักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใน
ปีงบประมาณ 2562 จานวน 314 คน ซึ่งคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของ Danaiel
(2010) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 182 คน โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากร
โรงพยาบาลควนขนุน ของนางวันทิพย์ นิ่มนวล มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.89 และนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ด้วย สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยนาด้านความรู้มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ปัจจัยนาด้านทัศนคติ ปัจจัยเอื้อและ
ปัจจัยเสริม ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติ (p-value = 0.884), (p-value = 0.069) และ (p-value =
0.992) ตามลาดับ
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันการทางานมีความจาเป็นที่ต้องแข่งกับเวลา ส่งผลให้ประชาชน ขาดการออกกาลัง
กาย รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รั บประทานอาหารจานด่วน ประกอบกับมลพิษต่างๆใน
สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองทีไ่ ม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ผลทีต่ ามมา
คือ การมีสุขภาพไม่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และอาจนาไปสู่การเกิดโรคต่างๆ ตามมาในอนาคต
เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
เป็นต้น(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 2553) ซึ่งโรคดังกล่าว
ข้างต้น สามารถป้องกันได้ด้วยการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพที่ผ่านมา ของผู้รับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี
คลินิก รัก ษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน มีผ ลการตรวจสุขภาพในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ พบว่า มี
ผู้รับบริการมาตรวจสุขภาพประจาปีจานวน ๓๐๐, ๓๙๖ และ๖๐๐ คน ตามลาดับ มีผลการตรวจ
สุขภาพดี ๑๒๔ ,๑๗๘ และ๓๑๒ คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๔, ๔๔.๙๕ และ ๕๒.๐๐
ตามล าดับ ผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ๑๗๖, ๒๑๘และ ๒๘๘ คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ
๕๘.๖๗, ๕๕.๐๕ และ๔๘.๐๐ ตามลาดับ โดยผลการตรวจสุขภาพผิดปกติแยกเป็น ดัชนีมวลกายเกิน
๙๖, ๑๐๒ และ ๑๑๖ คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐, ๒๕.๗๖ และ๑๙.๓๔ ตามลาดับ กลุ่ม

เสี่ยงเบาหวาน ๓๔, ๒๕ และ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๔, ๖.๓๒ และ๕.๓๔ ตามลาดับ พบเป็น
โรคเบาหวาน ๓, ๑ และ๒ คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐, ๐.๒๖ และ๐.๓๔ ตามลาดับ กลุ่ม
เสี่ยงความดันโลหิตสูง ๑๖, ๒๑ และ ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๔, ๕.๓๑ และ๕.๑๗ ตามลาดับ
และยังพบภาวะไขมันในเลือดสูง ๘๒, ๑๒๘ และ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๔, ๓๒.๓๓ และ
๓๔.๐๐ ตามลาดับ (ข้อมูลจากระบบรายงานตรวจสุขภาพ, ๒๕๖๒)
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผลการตรวจสุขภาพพบผิดปกติ ค่าเฉลี่ย ๓ ปี ยังอยู่มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ และยังมีการพบโรคเบาหวานรายใหม่ทงั้ ๓ ปี ประกอบกับยังพบภาวะไขมันในเลือดสูงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ย่อมนาไปสู่
การวางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ป้องกันและลดการเกิดโรค
เรื้อรังต่างๆลงได้ ผู้วิจัยซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี รวมถึงการติดตาม
หลังจากตรวจสุขภาพ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน โดยผู้วิจัยได้ใช้
แนวคิดทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม (จุฬาภรณ์
โสตะ, 2554) ในการศึกษาและจะนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ตรงกับบริบทของผู้รบั บริการ ซึง่ จะนาไปสู่ความสามารถในการดูแลตนเองในด้าน
สุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค รวมถึงทาให้การดาเนินงานด้านการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1)เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของของผูร้ บั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี
คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
2)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนา กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่
ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
คุณลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของครอบครัว
- โรคประจาตัว
ปัจจัยนา - ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
- ทัศนคติเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
- การบริโภคอาหาร
- การออกกาลังกาย
- การจัดการกับ
ความเครียด
- การหลีกเลี่ยงการสูบ
บุหรี่
- การหลีกเลี่ยงการดื่ม
สุรา

ปัจจัยเอื้อ - สภาพแวดล้อม
- การส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ปัจจัยเสริม - การได้รับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจากสื่อต่างๆ
- การได้รับคาแนะนาสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive Study) ในกลุ่มประชากร คือ
ผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ในปีงบประมาณ 2562 จานวน 314 คน ซึ่งคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของ
Danaiel (2010) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 173 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในการส่งคืน
แบบสอบถามเพิ่ม อีก 5 % ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 182 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก เพื่อเลือกเป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจัยนา ส่วนที่ 3 ปัจจัยเอื้อ ส่วนที่ 4 ปัจจัยเสริม และส่วนที่ 5
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนขนุน โดยใช้แบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
บุคลากรโรงพยาบาลควนขนุน ของนางวันทิพย์ นิ่มนวล มีคา่ ความเที่ยง เท่ากับ 0.89
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป และรายงานผลการวิเคราะห์ด้วย
สถิติ 1) สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ , ร้ อ ยละ, ค่ า เฉลี่ ย ,
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน, ค่ า สู ง สุ ด และค่ า ต่าสุ ด 2) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม กาหนดระดับความมีนัย สาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และโรคประจาตัว (n=182)
คุณลักษณะส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

37
145

17.60
82.40

เพศ
ชาย
หญิง

ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และโรคประจาตัว (n=182) (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

28
107
47

15.38
58.79
25.83

166
16

91.21
8.79

48
120
14

26.37
65.93
7.70

37
116

20.33
63.74

อายุ (ปี)
< 30
30 – 50
> 50
Mean = 41.15, S.D.= 9.80
Min = 21, Max = 59
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและสูงกว่า
สถานภาพ
โสด
สมรส/อยู่ด้วยกัน
หม้าย/หย่า/แยก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
< 15,000
15,000 – 60,000

> 60,000
Mean = 40,579.68, S.D.= 30,612.43
Min = 12,000, Max = 250,000
โรคประจาตัว
มี
ไม่มี

29

15.93

21
161

11.54
88.46

ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยนาด้านความรู้ในการดูแล
สุขภาพ ของผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง (n=182)

ปัจจัยนา
ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ

ระดับปัจจัยนา
สูง
ปานกลาง
ต่า
Mean
จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
(คน)
ละ
(คน)
ละ
(คน)
ละ
153 84.07 25 13.74
4
2.19 2.84

S.D.
0.41

ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยนาด้านทัศนคติเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (n=182)

ปัจจัยนา
ทัศนคติเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ

ระดับปัจจัยนา
สูง
ปานกลาง
ต่า
Mean S.D.
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย จานวน ร้อย
(คน)
(คน)
ละ (คน) ละ
174 95.60
8
4.40
2.97 0.17

ตารางที่ 4 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ ของผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง (n=182)
ระดับปัจจัยเอื้อ
ปัจจัยเอื้อ
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงพยาบาล

สูง
ปานกลาง
ต่า
Mean S.D.
จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
(คน)
ละ
(คน)
ละ
(คน) ละ
111 60.99 71 39.01
2.61 0.49

การส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาล

69

37.91

113

62.09

-

-

2.38

0.49

ภาพรวมของ
ปัจจัยเอื้อ

180

98.90

3

1.10

-

-

2.98

0.13

ตารางที่ 5 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ ของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินกิ รักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง (n=182)
ระดับปัจจัยเสริม
ปัจจัยเสริม
การได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพ
จากสือ่ ต่างๆ

สูง
ปานกลาง
ต่า
Mean S.D.
จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
(คน)
ละ
(คน)
ละ
(คน) ละ
55 30.22 127 69.78
2.30 0.46

การได้รับคาแนะนา
สนับสนุนจาก
บุคคลต่างๆ

60

32.97

122

67.07

-

-

2.39 0.47

ภาพรวมของปัจจัย
เสริม

47

25.82

135

74.18

-

-

2.25

0.43

ตารางที่ 6 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง โดยรวม (n=182)
ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ
การบริโภคอาหาร
การออกกาลังกาย
การจัดการ
ความเครียด
การหลีกเลี่ยงการสูบ
บุหรี่
การหลีกเลี่ยงการดืม่
สุรา
ภาพรวมพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ

สูง

ปานกลาง
ต่า
จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
(คน)
ละ
(คน)
ละ
(คน)
ละ
69
37.91 110 60.44
2
1.10
23
12.64 137 75.27 22 12.09
128 70.33 53 29.12
1
0.55

Mean S.D.
2.36
1.99
2.70

0.51
0.48
0.47

152

83.52

19

10.44

11

6.04

2.79

0.53

149

81.87

26

14.29

7

3.85

2.80

0.48

139

76.37

43

23.63

-

-

2.77

0.42

ตารางที่ 7 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่าง ปัจจัยนา ปัจจัยเอือ้ ปัจจัยเสริมกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปัจจัย
ปัจจัยนา
ด้านความรู้
ด้านทัศนคติ
ปัจจัยเอื้อ
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
โรงพยาบาล

ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
สัมประสิทธิ์
p-value
ระดับความสัมพันธ์
สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (r)
0.287
- 0.011
0.139
0.044

<0.001**
0.884
0.069
0.572

มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

การส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาล

- 0.028

0.712

ไม่มีความสัมพันธ์

ปัจจัยเสริม
ด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพจากสื่อ
ต่างๆ
ด้านการได้รับคาแนะนา
สนับสนุนจากบุคคลต่างๆ

0.127
- 0.006

0.992
0.944

ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

0.058

0.456

ไม่มีความสัมพันธ์

* ค่าระดับนัยสาคัญ น้อยกว่า 0.05
** ค่าระดับนัยสาคัญ น้อยกว่า 0.001
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี
คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จานวน 182 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 79.67) และมีเพศชาย ร้อยละ 20.33 เมื่อพิจารณาช่วงอายุ
ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปี (ร้อยละ 58.79) โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุ
เฉลี่ย 41.15 ปี (S.D.= 9.80) อายุสูงสุด 59 ปี และอายุต่าสุด 21 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 91.21) และมีเพียงร้อยละ 8.79 จบการศึกษาปริญญาโทและสูง
กว่า สาหรับสถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 65.93) รองลงมา
คือสถานภาพโสด (ร้อยละ 26.37) และมีเพียงร้อยละ 7.70 ที่มีสถานภาพ หม้าย/หย่า/แยก สาหรับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง15,000-60,000 (ร้อยละ 63.74)
รายได้สูงสุด 250,000 บาท และต่าสุด 15,000 บาท โดยเฉลี่ยมีรายได้เท่ากับ 40,579.68 บาท
(S.D.= 30,612.43) ในส่วนโรคประจาตัวพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ 88.46) และมี
เพียงร้อยละ 11.54 ที่มีโรคประจาตัว
ปัจจัยนา เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง
(ร้อยละ 84.07) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 13.74) และอยู่ในระดับต่า (ร้อยละ 2.19) โดย
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.84 (S.D.= 0.41) ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง
(ร้อยละ 95.60) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 4.40) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.97 (S.D.=
0.17) ตามลาดับ
ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับสูง(ร้อยละ 98.90) รองลงมา
คือระดับปานกลาง (ร้อยละ 1.10) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.98 (S.D.= 0.13) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับสูง (ร้อยละ 60.99) รองลงมาคือ
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.01) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.61 (S.D.= 0.49) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาล พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 62.09) รองลงมาคือ ระดับสูง (ร้อย
ละ 37.91) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.38 (S.D.= 0.49) ตามลาดับ

ปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 74.18)
รองลงมาคือระดับสูง (ร้อยละ 25.82) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 (S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจากสือ่ ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 69.78) รองลงมาคือระดับสูง (ร้อยละ 30.22)โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 (S.D.=0.46)
ด้านการได้รับคาแนะนาสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ
67.03) รองลงมาคือระดับสูง (ร้อยละ 32.97) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.39 (S.D.= 0.47) ตามลาดับ
ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 76.37) รอง ลงมาคือ
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 23.63) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.77 (S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการบริโภคอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่มรี ะดับการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ
60.44) รองลงมาคือระดับสูง (ร้อยละ 37.91) และระดับต่า (ร้อยละ 1.65) ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.36 (S.D.= 0.51) ด้านการออกกาลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 75.27)รองลงมาคือระดับสูง (ร้อยละ 12.64) และระดับต่า (ร้อยละ 12.09)
ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.99 (S.D.= 0.48) ด้านการจัดการความเครียด พบว่า มีระดับการ
ปฏิบัตสิ ่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 70.33) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 29.12) และ
ระดับต่า(ร้อยละ 0.55) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.70 (S.D.= 0.47) ด้านการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 83.52) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อย
ละ 10.44) และระดับต่า (ร้อยละ 6.04) ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.79 (S.D.= 0.53) ด้าน
การหลีกเลี่ยงการดืม่ สุรา พบว่า ส่วนใหญ่มรี ะดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 81.87) รองลงมา
คือระดับปานกลาง (ร้อยละ 14.29) และระดับต่า (ร้อยละ 3.85) โดยมีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 2.80 (S.D.=
0.48) ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติกับ 0.05 พบว่า ปัจจัย
นา ด้านความรู้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี
คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = 0.287, p-value <0.001) ด้านทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง (r = - 0.011, p-value = 0.884) ปัจจัยเอื้อ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของบุคลากรโรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = 0.139, p-value = 0.069)
พิจารณารายด้านพบว่า
ด้านสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลและด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี
คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = 0.044, p-value =
0.572; r = - 0.028, p-value = 0.712 ตามลาดับ) ปัจจัยเสริม ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = 0.127, p-value = 0.992) พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพจากสื่อต่างๆและด้านการได้รบั คาแนะนาสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ ไม่มีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี
คลินิกรักษ์สุขภาพ

โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = -0.006, p-value = 0.944; r = - 0.058,
p-value = 0.456 ตามลาดับ)
การอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้อภิปรายผลวิจัย ตามสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยนา มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการที่
ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย พบว่า
ปัจจัยนามีความสัมพันธ์บางส่วนกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จากข้อมูลวิจัยสามารถอภิปรายจาแนกปัจจัยนารายด้าน
ด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = 0.287, p-value < 0.001) ซึ่งจากข้อมูลวิจัยสามารถอภิปลาย
ผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 85.80
( X =2.84, S.D.=0.41) และกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 91.21 และปริญญาโท
ร้อยละ 8.79 ซึ่งสอดคล้องกับ Bloom (1975) พบว่า พฤติกรรมด้านความรู้ที่มีขั้นตอนของ
ความสามารถทางด้านความรู้ การใช้ความคิด และพัฒนาการทางด้านสติปญ
ั ญาจากง่ายไปหายาก
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดี จากการจดจา การเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
ประเมินและการนาไปใช้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Green (1980) ที่ว่า ความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แสดงให้เห็นว่าหากผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพ
ประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดกี ็จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพดีด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศรายุทธ สิงห์ช่างชัย (2556) ที่พบว่า
ปัจจัยนาด้านความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยอัมพาตครึง่ ซีกโรงพยาบาลวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 (r = 0.153, p-value = 0.044) ซึ่ง
ตรงกับการศึกษาของ สใบทิพย์ เขียวอรุณ (2552) ที่พบว่า ปัจจัยนาด้านความรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้มารับบริการ ณ ห้องตรวจอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 (r = 0.272,
p-value <0.000)
ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินกิ รักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง (r = - 0.011, p-value = 0.884) จากข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.46 ไม่มีโรคประจาตัวใดๆ ส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างเหล่านี้มี ความตระหนัก
และรับรู้ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อย ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ จุฬาภรณ์ โสตะ(2554) ที่
พบว่า โรคประจาตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสรีระภาพ ที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมสุขภาพ โดยจะส่งผลให้
มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเป็นโรคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติที่พบว่า
ความตระหนักและการรับรูเ้ ป็นรากฐานของทัศนคติ Roger (1978 อ้างอิงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร,
2533) สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชตา คามณี, จรัส อติวิทยาภรณ์ และอมลวรรณ วีระธรรมโม
(2556) พบว่าบุคลากรสาธารณสุขที่มโี รคประจาตัวจะมีความเครียด จึงมีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ

ตนเองตามคาแนะนาของแพทย์
ตามความรู้ความสามารถของตนเองเพือ่ ให้ตนเองมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี และสอด คล้องกับแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 2006) ที่กล่าวว่า เมื่อเกิดความ
เจ็บป่วยจะช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจทีจ่ ะยกระดับภาวะพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยเอื้อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการที่
ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย พบว่า ปัจจัยเอื้อ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = 0.139, p-value =0.069) จากข้อมูลวิจัยสามารถอภิปรายจาแนก
ปัจจัยเอื้อรายด้าน
ด้านสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง (r = 0.044, p-value = 0.572) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภคพงศ์ วิเศษสินธุ์
(2553) ที่พบว่า ปัจจัยเอื้อด้านสภาพแวดล้อมด้านสถานที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแตกต่างกับการศึกษาของ พิชานัน ตอนแรม
(2556) ที่พบว่า ปัจจัยเอื้อด้านสภาพแวดล้อมภายในเรือนจามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของบุคลากรเรือนจาพิเศษธนบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 (r = 0.321, p-value
< 0.01)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินกิ รักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง(r=-0.028, p-value = 0.712) จากข้อมูลวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า
โรงพยาบาลยังมีการให้ความรู้แก่ผรู้ ับบริการตรวจสุขภาพในเรื่องการออกกาลังกายยังน้อย
( X =3.16, S.D.=0.86) และอันดับรองลงมาคือการให้ความรู้ในเรื่องอาหาร ( X =3.26, S.D.=0.85)
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Green (1980) ที่ว่า ความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่กอ่ ให้เกิดแรงจูงใจในการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล และปัจจัยด้านความรู้ เป็นปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคลและจากงานวิจัยยังพบว่า ปัจจัยเอื้อด้านการส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
( X =2.38, S.D.=0.49) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชานัน ตอนแรม (2556) ที่พบว่า ปัจจัยเอื้อ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรเรือนจาพิเศษ
ธนบุรี (r = 0.096, p-value = 0.197)โดยมีปจั จัยเอื้อด้านการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน
สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้รับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยเสริม ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = 0.127, p-value = 0.992) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสหปัจจัย
(Multiple Causal Assumption) ที่ว่าพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุจากทัง้ ปัจจัยภายในบุคคลและ

ปัจจัยภายนอกบุคคล ซึ่งปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เช่น ความรู้ องค์ประกอบ
ทางชีวสังคม เป็นต้น (Green, 1980) จากข้อมูลวิจัยสามารถอภิปรายจาแนกปัจจัยแสริมรายด้าน
ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจากสื่อต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนขนุน อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = -0.006, p-value = 0.944) จากข้อมูลวิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ว่า ผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพโรงพยาบาลควนขนุนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง( X 3.08, S.D.=0.90) และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพจากการประชุมวิชาการน้อย ( X =3.11, S.D.=0.80) ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการดูแลตนเองคือ ประสบการณ์สาคัญในชีวิต เช่น ประสบการณ์ในการอบรม
ประชุม จะทาให้บุคคลมีความสามารถในการดูแลตนเองได้มากขึ้น (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2554) และยัง
พบว่าการได้รบั ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจากสือ่ ต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
( X =2.30,
S.D.=0.46) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิชานัน ตอนแรม (2556) ที่พบว่า ปัจจัยเสริมด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพจากสือ่ ต่างๆไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
บุคลากรเรือนจาพิเศษธนบุรี (r = 0.128, p-value = 0.086) โดยมีปัจจัยเอื้อด้านการได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพจากสื่อต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน
ด้านการได้รับคาแนะนาสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (r = 0.058, p-value = 0.456) จากข้อมูลวิจัยสามารถอภิปรายผลได้
ว่า
กลุ่มตัวอย่างมีข้อคาถามการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่( X =2.91,
S.D.=1.21) และจากบุคคลในครอบครัว( X =3.08, S.D.=1.29)ในระดับน้อย แต่เมื่อดูจากระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มสุราอยู่ในระดับสูง จะเห็นได้ว่าแม้จะ
ได้รับคาแนะนาสนับสนุนจากบุคคลต่างๆน้อย ก็ไม่ได้ทาให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพน้อยตามไป
ด้วย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุขภาพอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปาหนัน พิชยภิญโญ, ภัทรพร ชูประพันธ์ และวีณา เที่ยงธรรม (2557) ที่พบว่า
ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก มีความสัมพันธ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของแม่ใน
เขตภาคกลางตอน ล่าง ถึงแม้ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นๆเพียงเล็กน้อยก็ตามและสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เพนเดอร์ (2006) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบหลักในการส่งเสริมสุขภาพคือประสบการณ์ของ
บุคคลซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมเดิมที่เกี่ยวข้องในอดีตมีผลโดยตรงและโดยอ้อมในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาด้านการให้ความรู้แก่ผู้รบั บริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อจะได้ส่งผล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดียงิ่ ขึ้นและควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูร้ ับบริการที่ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลควนขนุน อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง เช่น แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้ ค่านิยม การเข้าถึงบริการทางสุขภาพ ซึง่
จะทาให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุขภาพเพิม่ ขึ้น เพื่อนาผลประยุกต์ใช้ใน
การจัดทาโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริการที่
ตรวจสุขภาพประจาปี คลินิกรักษ์สุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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