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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยึดมัน่ ในปรัชญา “การศึกษา
สรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น” และมีวิสัยทัศน คือ
“เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพคูคุณธรรม พัฒนาองคความรู ภูมิปญญาสูสากล”
ซึง่ กลไกหนึง่ ในการขับเคลือ่ นใหเกิดการคิดคนภูมปิ ญ
 ญา เพือ่ ทีจ่ ะ
ผลิ ตบัณฑิ ตให มีคุณภาพ หรื อการพั ฒนาท องถิ่ นให ยั่งยื น คื อ
การสรางองคความรูจ ากงานวิจยั เพือ่ ตอบโจทยปญ
 หา และพัฒนา
ทองถิ่น และผลที่ตามมาคือองคความรูที่ไดจากงานวิจัยซึ่งนำไปสู
สากล เวทีของงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครัง้ ที่ 4 ภายใตแนวคิด “75 ปจากโรงเรียนสตรีฝก หัดครู
สูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียม
พรอมสูประชาคมอาเซียน” ในระหวางวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม
2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
หวังวาจะเปนเวทีในการแลกเปลีย่ นผลงานวิจยั ระหวางนักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอืน่ ๆ ทีใ่ ชงานวิจยั ในการขับเคลือ่ น
เพื่อตอบโจทยปญหา และพัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติตอไป
ทายทีส่ ดุ นี้ ผมขอขอบคุณเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มวิชาการระดับชาติในครัง้ นี้ และขอใหชว ยกัน
®i¢²ª±คณะผู
®Ðจ ดั งานประชุ
นำความรู
ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในครั้งนี้ ไป
ประยุกÙต¡ใช}ในการพั
ฒนาท

«ÝÜ
×อÙงถิ่น ประเทศชาติ และสังคมตอไป
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The Development of Computer Assisted Instruction in English on Phra That Luang to Promote
Listening Skill for Year 1 Students of National University of Laos
Ponenaly Pongnathy and Suvimol Mukviboonchai

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง พระธาตุหลวงเวียงจันทน
เพื่อสงเสริมทักษะการฟงของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว

745-755

Health Promoting Behaviors among Volunteers at the Shelter for Flood Victims, Nakhon Pathom
Rajabhat University, Thailand
กมลภู ถนอมสัตย และ นงนุช เชาวนศิลป

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
90

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษา
วิทยาลัยครูหลวงพระบางที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบคน

A Study of Learning Achievement on Mathematics and the Ability to Solve Problems of Luang
Prabang Teacher Training College’s Students by Using Cooperative Learning Group Investigation
Technique Approach
Ch. Simuand and A. Inyoo

Factors Associated with Obesity in Preschool Children in Nakhorn Prathom Province
นางสาวณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล และ นางสาววารทินีย แสนยศ

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการเกินในเด็กกอนวัยเรียนในจังหวัดนครปฐม

The Study of Capacity and Social Welfare Management by Community Established Self Care Local
Management at Khongnamlai Thombon, Khampangpat Province
วริยา จันทรขำ, หทัยชนก บัวเจริญ, สมบัติ ประทักษกุลวงศา และ กมลภู ถนอมสัตย

การศึกษาศักยภาพการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองน้ำไหล

Stress and Adaptation among Flood Victims at the Shelter in Nakhon Pathom Rajabhat University
วริยา จันทรขำ และ สมบัติ ประทักษกุลวงศา

ภาวะความเครียดและการปรับตัวของผูประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำทวม
ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

89

88

87

Health Care Service Management System for Flood Victims at the shelter, Nakhon Pathom
Rajabhat University
หทัยชนก บัวเจริญ

กลุมพยาบาลศาสตร (NUR) และสาธารณสุขศาสตร (PH) [รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ]
[ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ]
86
การจัดการระบบบริการสุขภาพสำหรับผูประสบอุทกภัย ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85

The Development of Training Curriculum on Cooperative Learning Methods for Teachers of
Souphanouvong University Lao’s People Democratic Republic
Sonephet Thongpadit and Jittirat Seangloetuthai

กลุมหลักสูตรและการสอน (EDU3) [ผศ.ดร.สมจิต จันทรฉาย] [ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ]
[ดร.วัฒนา อัคคพานิช]
84
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือสำหรับอาจารย
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ส า ร บั ญ (ตอ)

The Development of Supplementary English Reading Comprehension Activities on The World Heritage Site,
Luang Prabang, Luang Prabang Teacher Training College, Lao PDR
Miss Somchit Sengphasitsay and Assoc. Prof. Dr. Wilairat Kirin
737-744

728-736
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เรื่องเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Development of Training Curriculum on Student centered Instruction By Using Cippa Learning
Principles for Lecturers of Souphanouvong University Lao People’s Democratic Republic
Mr. Thongthiane Vathanavong, Assistant Professor Dr.Somchit Janjai

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใชหลักการเรียนรู
CIPPA สำหรับอาจารยแหงมหาวิทยาลัยสุภานุวงศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Currilum Evaluation of Bachelor of Education Program in Department of Mathematics
(Revised Edition B.E. 2550) at Souphanouvong University Lao People’s Democractic Republic
Mr.Yelee Choumo and Assistant Professor Dr.Yothin Srisopha

การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาศาสตร ภาควิชาครูคณิตศาสตร (ปรับปรุงพุทธศักราช 2550)
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Development English Major Students’ Reading Comprehension Ability Taught by Cooperative
Integrated Reading and Composition Technique at Luangprabang Teacher Training College
ขันทิพย สะพาพอน และ วิไลรัตน คีรินทร

การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ
ที่วิทยาลัยครูหลวงพระบาง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือบูรณาการการอานและการเขียน

The Development of Training Curriculum of 3 Sor Instruction Model For Students In Luanprabang
Teacher Training College Lao People’s Democratic Republic
P. Sorphimpha, S. Janjai And D. Komen-Ek

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา
สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Study of the Effect of Innovation Diffusion Model for Distributing theThai Language Instruction
Model to Schools under the Jurisdiction of the Office of Nakhon Pathom Province Education Area
ดรุณี โกเมนเอก และ สมจิต จันทรฉาย

กลุมหลักสูตรและการสอน (EDU3) [ผศ.ดร.สมจิต จันทรฉาย] [ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ]
[ดร.วัฒนา อัคคพานิช]
77
ศึกษาผลของการนำรูปแบบการเผยแพรนวัตกรรมรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม
สะสมประสบการณภาษาสูโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ส า ร บั ญ (ตอ)
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814 “75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน”
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คําสําคัญ: พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ อาสาสมัคร ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย

บทคัดยอ
บทคัดยอ
การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ สัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ จํานวนปที่ศึกษา
รายได กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภั ย กลุมตั วอยางเปนอาสาสมัครที่ศู นยพักพิ ง
ผูป ระสบอุ ทกภั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นครปฐม จํ านวน 81 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ ใช ใ นการวิจัย ประกอบด วย
แบบสอบถามขอมู ลสวนบุค คล และแบบสอบถามพฤติ กรรมการสร างเสริม สุขภาพซึ่ งหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด วยวิ ธี
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดเทากับ .84 รวบรวมขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ .ศ .2554 วิเคราะหขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนา สถิติทีและคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี พฤติ ก รรมการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพโดยรวม พฤติ ก รรมการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ดานการออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับความเครียด ความรับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพั นธภาพ
ระหว างบุ ค คล และการพั ฒ นาทางจิ ต วิ ญ ญาณ อยู ใ นระดั บ มาก แต เ มื่ อพิ จารณารายข อพบว า พฤติ กรรมการออกกํ าลั ง กาย
การหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง และการจัดการความเครียด อยูในระดับนอย สําหรับปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ไดแก อายุ (r = .29, p-value < .01) กลาวคือ อายุมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ผลการศึ กษาสะทอนถึง ความจําเปนในการพัฒ นาพฤติกรรมการสรางเสริมสุข ภาพในดานการออกกําลังกาย การหลีกเลี่ย ง
อาหารไขมันสูง และการจัดการความเครียด กลุมอายุนอยมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดอยกวากลุมอายุมาก จึงควรไดรับการ
สงเสริมอยางจริงจัง
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การสรางเสริมสุขภาพเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาสุขภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ และ สังคมของบุคคล การที ่บุคคลมี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณจะทําใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี [1] ซึ่งจะทําใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต สําหรับในยุคปจจุบันนี้มี
ปจจัยตางๆเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของบุคคลมากมาย และมีความซับซอนมากกวาในอดีตเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ จากการสํารวจพฤติกรรมบริโภคของประชากรเมื่ อ พ.ศ.
2552 [2] พบวามีการบริ โภคไขมันเพิ่มขึ้นแตบริโภคเสนใยนอยลง นอกจากนั้นผลการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
ประชากรอายุ 11 ป ขึ้ นไปในป พ .ศ .2550 พบวา มี การออกกําลั ง กายอย างเพี ย งพอน อยลง (ร อยละ 29.6) และมี แ นวโน ม
การสูบบุหรี่และดื่มสุราเพิ่มขึ้นอีกดวย [3] ประกอบกับการพัฒนาใน ยุคปจจุบันไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือ
หนวยงานตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ทําใหบุคคลมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดปญหาทั้งดานรางกาย จิตใจ ตามมา และอาจเกิด
โรคตางๆ มากมายโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง สําหรับโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพพบวามีอุบัติการณสูงขึ้นอยางมาก โดยในชวงป
พ .ศ .2552 มีอัตราการปวยดวยโรคเรื้อรังสูงถึง 9,281.95 ตอประชากรแสนคน [4] ทําใหตองเสียงบประมาณในการดูแลสุขภาพ
คอนขางสูงประมาณปละ 3 แสนลานบาท และมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นทุกป [5]
จากความสถานการณดังกลาวประกอบกับปจจุบันมีสถานการณอุทกภัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดเปดเปนศูนย
พักพิงผูประสบอุทกภัย มีอาสาสมัครจากฝายตางๆ จํานวนมากเขามารวมเปนอาสาสมัครในการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
เหลานี้ ซึ่ง พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่ เหมาะสมของอาสาสมัค รฯเหลานี้ส งผลใหอาสาสมัครฯ สามารถปฏิบั ติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหการทํางานของศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยบรรลุวัตถุประสงค อยางไรก็ตามพบวายังไมมีขอมูลที่ปรากฏชัดเจน
เกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในกลุมอาสาสมัครซึ่งเขามารวมเปนอาสาสมัครดังกลาว ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดทํ าการศึกษาถึง พฤติกรรมการสรางเสริ มสุ ขภาพของอาสาสมั คร ศู นย พักพิง ผูป ระสบอุท กภัย มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏนครปฐม

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

Keywords: health promoting behaviors, voluneers, shelter for flood victims

Purpose of the Study: To investigate the relationship of demographic factors, e.g. gender, age, educational
level, income with health promoting behaviors among volunteers at the Shelter for flood victims, Nakhon
Pathom Rajabhat University.
Method: This study was a cross-sectional design. A purposive sampling method was used to recruit 81 NPRU
staff voluntary working at the Shelter for flood victims, Nakhon Pathom Rajabhat University. The research
instruments were questionnaires ascertaining demographic data and health promoting behaviors. The data
were collected from November to December, 2011. Descriptive statistics, independence t-test and Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient were performed to analyze the data.
Finding: Most of the subjects had a good level of overall health promoting behaviors and each of 6
dimensions including physical activity, stress management, nutrition, health responsibilities, spiritual growth ,
and interpersonal relations. However there were a few health promoting activities which the subjects hardly
performed. These included exercise, eating low fat diet and stress management. Regarding between the
relationship health promoting behaviors, Age was only one positively significant factor related to health
promoting behaviors. (r = .29, p-value < .01) The others were not.
Conclusions: Although the subjects in this study reported that they has good health promoting behaviors, but
in comparison with older subjects, the younger staffs had worse health promoting behaviors. The younger
staffs therefore should improve their health promoting behaviors. There are recommended activities which
the staffs should do to improve their health promoting behaviors such as regularly exercise, healthy eating,
and stress management.

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
-การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อ
การพักผอน
-โภชนาการ
-การจัดการกับความเครียด
-ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
-สัมพันธภาพระหวางบุคคล
-การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
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วิธีการดําเนินการวิจัย
รูปแบบวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional Descriptive Research)

ปจจัยสวนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-จํานวนปทศี่ ึกษา
-รายได

กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดแบบจําลองพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion Model) ของเพนเดอร (Pender,
2006) ประกอบด วย 6 ด า น ไดแ ก การออกกํ าลัง กายและกิ จกรรมเพื่ อการพักผ อน โภชนาการ การจัด การกั บความเครี ย ด
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ ปจจัยที่มีความสัมพันธ ไดแก เพศ อายุ
การศึกษา รายได การรับรูค วามสามารถแหงตน การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค และการรับรูโอกาสเสี่ยง [5], [7], [8], [9],
[11], [12,] [13], [14], [15] สําหรับการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ เพศ อายุ จํานวนปที่ศึกษา และรายได เนื่องจากชวงระยะเวลาใน
การเปดศูนยพักพิงเปนชวงระยะสั้น

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวย 6 ดาน คือ การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับ
ความเครียด ความรับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ มีการวัดเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ ประกอบดวย ไมเคยปฏิบัติ ถึงปฏิบัติทุกครั้ง
อาสาสมัคร หมายถึง คณาจารย บุคคลากรประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และประชาชนทั่วไปที่อาสาทําหนาที่ใน
หนวยตางๆของศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของอาสาสมัครที่ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ จํานวนปที่ศึกษา
รายได ของอาสาสมัครที่ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตามแบบจําลองพฤติกรรมการสร างเสริมสุ ขภาพ (Health Promotion Model) ของเพนเดอร [6] ซึ่ง อธิบ ายพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ 6 ดาน ประกอบดวย การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับความเครียด
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะไดข อมู ล
พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณและความตองการดานสุขภาพ ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของอาสาสมัครศูนย
พักพิง ผูประสบอุ ทกภั ย มหาวิท ยาลัย ราชภัฏนครปฐม เพื่ อนํามาวางแผนดําเนินการสร างเสริมพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชน
กลุมเสี่ยงทุกระดับ ทั้งในระดับนโยบายตลอดจนระดับปฏิบัติการ สามารถที่จะดําเนินการพัฒนา และลดทอนปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอพฤติกรรมสรางเสริมสุข ภาพไดอย างเหมาะสม ซึ่ง จะสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนกําลังสําคั ญเพื่อบรรเทาความทุกขแ ก
ผูประสบอุทกภัยตอไป
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อายุ

เพศ

หัวขอ

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของคณะทํางานศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมจําแนกตามขอมูลทั่วไป
(n=81)

ผลการวิจัย
1. เมื่อจําแนกตามขอมูลทั่วไปพบวาอาสาสมัครศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 77.78) ประมาณครึ่งหนึ่งมีอายุนอยกวา 22 ป (รอยละ55.56) สวนมากใชเวลาในการเรียน 13-18 ป (รอยละ76.54)
สถานภาพส วนใหญ โสด (รอยละ81.48) ภาวะการมี บุต รสวนใหญไ มมี บุตร (รอยละ 81.48 และ80.25 ตามลํ าดั บ) สิ ทธิ การ
รักษาพยาบาล สวนใหญมีบัตรประกันสุขภาพ (รอยละ77.78) และสวนใหญอาศัยอยูรวมกับครอบครัว (รอยละ75.54) ดังตารางที่ 1

การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดวยสถิต ิพรรณนา
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของเพศดวยสถิติพรรณนาสถิติที (Independence t-test) และ
หาความสัม พันธข องป จจั ยส วนบุค คลไดแ ก อายุ จํ านวนป ที่ศึ กษา และรายได กับ พฤติกรรมการสรางเสริ ม สุข ภาพ ดวยสถิ ติ
สัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson' s correlation coefficient)

การเก็บรวบรวมขอมูลและพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยางแนะนําตัวและชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหกลุมตัวอยางทราบวา การเขารวมในการศึกษา
ครั้งนี้เปนไปโดยความสมัครใจจะไมมีผลตอกลุมตัวอยาง ซึ่งขอมูลทุกอยางที่ไดจากการศึกษาจะถูกเก็บเปนความลับ โดยผูวิจัยจะ
นําเสนอขอมูลในลักษณะภาพรวม และนํามาใชประโยชนทางการศึกษาเทานั้น กลุมตัวอยางสามารถแจงออกจากการศึกษาไดกอนที่
การดําเนินการวิจัยจะสิ้นสุดโดยไมเกิดผลเสียใดๆ เมื่อกลุมตัวอยางอนุญาตและลงนามในยินยอมใหทําการศึกษา จึงทําการเก็บขอมูล
รวบรวมขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2554

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่ องมื อที่ใ ชใ นการวิจัย คื อ แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริม สุขภาพ แบง เป น 2 สวน ประกอบดวย ส วนที่ 1
สอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ จํานวนปทศี่ ึกษา และรายได สวนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยพัฒนาจากแบบจําลองพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion Model) ของเพน
เดอร (Pender, 2006) ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน โภชนาการ การจัดการกับ
ความเครียด ความรับผิดชอบตอสุขภาพ สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ รวมจํานวน 47 ขอ ลักษณะเปน
มาตรวัดมาตราสวนประมาณคา 4 อันดับ ไดแก ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง และปฏิบัติทุกครั้ง ตรวจหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา โดยทดสอบในอาสาสมัครที่ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดเทากับ .84
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2. สําหรับการจําแนกขอมูลตามภาวะสุข ภาพและพฤติกรรมสุขภาพพบวาอาสาสมัครศูนยผูประสบอุทกภัยมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฎ นครปฐมส วนมากไม เ คยตรวจน้ํ าตาลในเลื อด (ร อยละ 69.14) ส วนมากเคยตรวจวั ดความดั นโลหิ ต (ร อยละ 70.37)
ดัชนีมวลกายสวนมากปกติ (รอยละ 69.14) สําหรับพฤติกรรมสุขภาพ สวนมากไมคอยออกกําลังกาย (รอยละ65.43) สวนมาก
รับประทานครบ 3 มื้อ (เชา-เที่ยง-เย็น) (รอยละ 62.96) สวนมากไมรับประทานอาหารระหวางมื้อ (รอยละ 53.09) สวนใหญไมสูบ
บุหรี่ (รอยละ 93.83) สวนใหญไมดื่มสุรา (รอยละ 92.59) สวนใหญนอนหลับเพียงพอ (รอยละ 91.36) ดังตารางที่ 2

-นอยกวา 22 ป
-22-59 ป
-60 ปขึ้นไป
จํานวนปทศี่ ึกษา
-ไมไดเรียน
-1-6 ป
-7-12 ป
-13-18 ป
-มากกวา 18 ป
สถานภาพ
-โสด
-คู
-แยกกันอยู/หยาราง
-หมาย
ภาวะการมีบุตร
-ไมมี
-มี
สิทธิการรักษาพยาบาล
-บัตรประกันสุขภาพ
-บัตรประกันสังคม
-สิทธิขาราชการ
-จายเองทั้งหมด
บุคคลที่อาศัยอยูดวย
-อยูรวมกับครอบครัว
-อยูคนเดียว

อายุ

-ชาย
-หญิง

หัวขอ

ตารางที่ 1 (ตอ)

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาเลือกดวยวิธีเจาะจง (purposive sampling) คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยที่ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และยินยอมเขารวมวิจัย โดยลงลายมือชื่อในใบยินยอม
เขารวมวิจัยภายหลังไดรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยจากผูวิจัยแลวจํานวนทั้งสิ้น 81 คน
เพศ
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ขอความ
การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน
1. ออกกําลังกายโดยการ ยืดเหยียดแขนขา
2. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ครั้งละ 30 นาที
3. ปฏิบัติงานประจํา ที่ตองใชแรงติดตอกันนาน 30 นาทีตอครั้ง
4. ออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย เชน แอโรบิค การเดินเร็ว
5. ทํางานอดิเรกที่ชอบ เชน การปลูกตนไม เลี้ยงสัตว
6. มีเวลาในการพักผอนเพียงพอ
7. นอนหลับสนิทอยางนอยคืนละ 6-8 ชั่วโมง
8. ใชยานอนหลับเมื่อนอนไมหลับ
เฉลี่ย
ดานโภชนาการ
9. ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว
10. รับประทานอาหารครบ 5 หมู เชน ขาว เนื้อ นม ไข ผัก ผลไม
11. รับประทานอาหารตรงเวลาทั้ง 3 มื้อ
12. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เชน อาหารทอด ขาหมู
หนังไก
13. รับประทานอาหาร ผัก/ผลไม ทุกมื้อของอาหาร
14. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและบรรจุในภาชนะที่สะอาด
15. รับประทานอาหารรสจัด
16. รับประทานอาหารประเภทยางรมควัน
17. ดื่มเครื่องดื่มที่มีสารเสพติด เชน กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง หรือ น้ําอัดลม
18. รับประทานอาหารหมักดอง
เฉลี่ย
การจัดการกับความเครียด
19. มีอารมณโกรธ เครียดเมื่อถูกขัดใจ
20. เมื่อเครียด หาสาเหตุและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
21. เมื่อไมสบายใจ มักทําใจใหปลอยวางได
22. ผอนคลายความเครียดดวยการทํากิจกรรมที่ชอบ เชน ฟงเพลง ดูหนัง
อานหนังสือ

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณะทํางานศูนยพักพิงผูประสบภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จําแนกระดับ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ รายดาน (n= 81)

3. เมื่ อจําแนกตามระดับของพฤติกรรมการสรางเสริมสุ ขภาพของอาสาสมัครฯ เปนรายดานและโดยรวม พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานสั มพันธภาพระหวางบุคคลและด านการพัฒนาทางจิตวิญ ญาณ มี คาเฉลี่ ยของพฤติกรรมการสร างเสริ ม
สุขภาพสูงที่สุด และรองลงมาตามลําดับ ( = 3.16, SD = 0.47; = 3.08, SD = 0.47)
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาระดับของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของอาสาสมัครฯ เปนรายขอพบวา พฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพรายขอเกี่ยวกับ นอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากนอยไปมาก
ไดแก การออกกํ าลังกายสม่ํ าเสมอครั้ งละ 30 นาที ( = 2.11, SD = 0.80) มี อารมณโกรธ เครียดเมื่อถู กขัดใจ ( = 2.12,
SD = 0.58) การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ( = 2.16, SD = 0.62) การดื่มเครื่องดื่มที่มีสารเสพติด เชน กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง
หรือ น้ําอัดลม ( = 2.17, SD = 0.83) และการออกกําลังกายโดยการบริหารรางกาย เชน แอโรบิค การเดินเร็ว ( = 2.22,
SD = 0.85)

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของอาสาสมัครศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมจําแนกตามภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ(n=81)

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ดัชนีมวลกาย
-ผอม (นอยกวา18)
-ปกติ (18-24.9)
-อวน (25 ขึ้นไป)
ออกกําลังกาย
-ไมออกกําลังกาย
-ออกกําลังกาย
การรับประทานอาหาร
-รับประทานครบ 3 มื้อ (เชา-เที่ยง-เย็น)
-รับประทานอาหาร 2 มื้อ (เชา-เที่ยง)
-รับประทานอาหารไมเปนเวลาไมแนนอน
-รับประทานอาหาร 3 มื้อ (เที่ยง-เย็น-ดึก)
-รับประทานอาหาร 2 มื้อ (เที่ยง-เย็น)
ดัชนีมวลกาย
-ผอม (นอยกวา18)
-ปกติ (18-24.9)
-อวน (25 ขึ้นไป)
ออกกําลังกาย
-ไมออกกําลังกาย
-ออกกําลังกาย
การรับประทานอาหาร
-รับประทานครบ 3 มื้อ (เชา-เที่ยง-เย็น)
-รับประทานอาหาร 2 มื้อ (เชา-เที่ยง)
-รับประทานอาหารไมเปนเวลาไมแนนอน
-รับประทานอาหาร 3 มื้อ (เที่ยง-เย็น-ดึก)
-รับประทานอาหาร 2 มื้อ (เที่ยง-เย็น)
อาหารระหวางมื้อ
-ไมรับประทาน
-รับประทาน
การสูบบุหรี่
-ไมสูบ
-สูบ
การดื่มสุรา
-ไมดื่ม
-ดื่ม
การนอนหลับ
-เพียงพอ
-ไมเพียงพอ
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5. การเปรียบเทีย บความแตกตางคาเฉลี่ย พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของอาสาสมัครฯ ระหวางเพศชายและเพศ
หญิงพบวาไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 4

S.D.

X

2.82

หญิง
.02

SD
.05
1.47

t
80

df

<.88

P(2-tailed)

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
r
p-value
<.01
.29**
.25
.07
.25
.07
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จากผลการศึกษาพบวาอายุที่มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ หมายความวา กลุมตัวอยางที่อายุ
มากจะมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดีกวากลุมที่อายุนอย สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของสุรีรัตน รงเรือง และสมเกียรติ
สุ ข นั น ตพงศ [7] ที่ พ บว า อายุ ข องนั กศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร วิ ท ยาเขตป ต ตานี มี ค วามสั ม พั นธ กั บ พฤติ กรรม
การสรางเสริมสุขภาพ และไมสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา [8], [9] เชนเดียวกับทฤษฎีการเรียนรูของกาเย [10] ที่กลาววาอายุ
เปนพื้นฐานที่บงชี้ความแตกตางดานพัฒนาการทั้งในดานรางกายและความรูสึกนึกคิด อายุจะเปนตัวบงชี้วุฒิภาวะหรือความสามารถ
ในการจัดการสิ่งแวดลอม ภาวะจิตใจ และการรับรู ดังนั้นอายุจึงมีอิทธิพลในการกําหนดความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล
ซึ่งจะเพิ่ มตามอายุจนสูง สุดในวั ยผูใ หญ ดัง นั้นบุ คคลที่มีอายุ มากกวาจะมีการเรี ยนรู ประสบการณต างๆ มากกว ากลุมที่ อายุ นอย
จึงสงผลใหกลุมที่มีอายุมากกวามีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดีกวากลุมที่อายุนอย
เพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของสุรัสวดี ชลธี [11] และ
ไมสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา [9], [12], [13] สามารถอธิบายไดวา ในยุคปจจุบันเพศชายและหญิงมีโอกาสในการเรียนรูจาก
สื่อตางๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเทาเทียมกัน ซึ่งสื่อในปจจุบันสามารถสื่อใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ จึงสงผลใหพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของเพศชายและหญิงไมแตกตางกัน
จํานวนปที่ศึกษาไมสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา [13], [14] สามารถ
อธิบายไดวา การใหบริการสาธารณสุขในยุคปจจุบันเนนการใหบริการเชิงรุก โดยเฉพาะการใหบริการสรางเสริมสุขภาพนอกจากการ
ใหความสําคัญกับการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ยังมีรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพที่หลากหลาย เชน สื่อ
โทรทัศน อินเตอรเน็ต เปนตน ทําใหประชาชนทุกระดับการศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลการสรางเสริมสุขภาพอยางเทาเทียมกัน และ
จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ใชเวลาในการศึกษา 13-18 ป) (รอยละ 72.84)
จึงทําใหไมเกิดความสัมพันธระหวางการศึกษากับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
รายได ไมสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของเพลินพิศ เชื้อออน, สุรางค
เมรานนท และสุทิติ ขัตติยะ [15] และไมสอดคลองกับการศึกษาของของสุรีรัตน รงเรือง และสมเกียรติ สุขนันตพงศ [7] สามารถ
อธิบายไดวา รายไดของคณะทํางานฯ สวนใหญเปนรายไดที่เกิดจากเงินเดือน ดังนั้นรายไดดังกลาวจึงไมนาจะเปนสิ่งที่เอื้อใหเขาถึง
บริ การได อยางเหมาะสม แตร ะบบของสวั ส ดิการที่ รั ฐให ตางหากที่ เ อื้อประโยชน ให ส ามารถเขาถึง บริการได อย างเท าเที ยมกั น
จึงทําใหไมเกิดความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ

ตัวแปร

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอายุ จํานวนปที่ศึกษา รายได ของของอาสาสมัครศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (n=81)

อายุ
จํานวนปที่ศึกษา
รายได
**p < 0.01
อภิปรายผลการวิจัย

ตารางที่ 5

6. สําหรับการหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ จํานวนปที่ศึกษา รายได กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครฯ พบวามีเพียงปจจัยดานอายุที่มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (r = .29, p-value < .01)ดังตารางที่ 5

2.82

เพศ
ชาย
X

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคาทีของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพอาสาสมัคร ศูนยพักพิง
ผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหวางเพศชายและหญิง (n=81)

ตารางที่ 3(ตอ)

ขอความ
การจัดการกับความเครียด (ตอ)
22. ผอนคลายความเครียดดวยการทํากิจกรรมที่ชอบ
23. ขี้บน จุกจิก จูจี้
24. มักหลีกหนีจากสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียด
25. มีความวิตกกังวลเมื่อเกิดปญหา
26. มีความขัดแยงกับผูอื่น
27. ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
เฉลี่ย
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
28. สวมหมวกนิรภัยหรือรัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
29. ขามถนนโดยใชทางมาลาย สะพานลอยหรือสัญญาณไฟแดง
30. หลีกเลี่ยงการอยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
31. เลือกบริโภคอาหารที่มีฉลาก อย.
32. เลือกซื้อผัก ผลไมที่ปลอดสารพิษ เชน ยาฆาแมลง
33. ตรวจสุขภาพอยางนอยปละครั้ง
34. ซื้อยาชุดจากรานขายยามารับประทานเมื่อเจ็บปวย
เฉลี่ย
สัมพันธภาพระหวางบุคคล
35. ทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว เชน รับประทานอาหาร
36. ไปพบปะสังสรรคกับเพื่อนบาน เชน ไปทําบุญ
37. ใหความรวมมือและชวยเหลือเพื่อน ในการทํางานสวนรวม
38. ยิ้มทักทายพูดคุยกับเพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมงาน
39. เมื่อเจ็บปวยบุคคลในครอบครัวใหความชวยเหลือ
40. ปรึกษาปญหาเรื่องไมสบายใจกับบุคคลในครอบครัว
41. แสดงความชื่นชม ยินดี กับความสําเร็จของผูอื่น
เฉลี่ย
การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
42. แกปญหาใหบุคคลอื่นที่มาขอความชวยเหลือ
43. ไดทบทวนจุดดีและจุดดอยของตนเอง
44. ยอมรับคําติชมของผูอื่นไดเมื่อทํางานผิดพลาด
45. ใหความชวยเหลือเพื่อนบานดวยความเต็มใจ
46. ใหอภัย เมื่อมีปญหากับเพื่อนบานหรือเพื่อนรวมงาน
47. มีการกําหนดเปาหมายในชีวิต
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวมทั้งหมด
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เอกสารอางอิง

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยในกลุมอาสาสมัคร
โดยเนนในกลุม ที่มีอายุนอย โดยเฉพาะเรื่ องการออกกําลั งกายอย างสม่ํ าเสมอ การจัด การความเครีย ดอยางเหมาะสม และการ
รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ํา
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บทคัดยอ

“75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 825
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Cultural Based Parcipatory Management to be Local Self- Reliance
Maepa Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province.
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