วารสารพยาบาล, 67(4), 11-20, 2561

Thai Journal of Nursing, 67(4), 11-20, 2018

ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ของพนักงานลูกจ้างรายวันในมหาวิทยาลัย
Health status and health promoting behaviors among
the daily employees in a university
ปริศนา อัครธนพล พัชรี รัศมีแจ่ม สุดารัตน์ สิมเสน สุวารี โพธิ์ศรี ศิริวรรณ ตุรงค์เรือง
กนกอร พิเดช นภรรสสร กูรมาภิรักษ์ ชัชฏาพร พุทธเสน สุภาภรณ์ คงพรหม และกนิษฐา แก้วดู
Prisana Akaratanapol, Patcharee Rasamejam, Sudarat Simsen, Suwaree Posri, Siriwan Turongruang,
Kanokorn Pidet, Napassorn Kuramapiak, Chatchadaporn Phuthasane, Supaporn Kongprom, and Kanittha Kaewdoo
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Faculty of Nursing, Huachiew Chalermprakiet University

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวัน
กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานลูกจ้างรายวันสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 93 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจยั เป็น
แบบสอบถามซึง่ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาได้ 0.78 - 0.86 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะสุขภาพ
ของพนักงานลูกจ้างรายวันมีดังนี้ ร้อยละ 59.1 มีความดันโลหิตปกติ ร้อยละ 44.1 เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 39.7 มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 88.2 มีความเครียดน้อย และมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.86, SD = 0.39) การรับรูส้ มรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Beta = 0.491)
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวันได้ร้อยละ 24.1 (R2 = 0.241)
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะสุขภาพ, พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, พนักงานลูกจ้างรายวัน

Abstract

The study aimed to determine health status and health promoting behaviors among the daily employees in
a university. The sample of 93 daily employees working in one university, was selected using the purposive sampling
method. The research tool of questionnaires were validated by the experts. theirs alpha coeffificient were 0.78-0.86.
The data was analyzed by mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis. The results showed that
daily employees had normal blood pressure (59.1%), risk of diabetes at the moderate level (44.1%), normal body
mass index (39.7 %) and low-level stress (88.2%). Their health promoting behaviors were at the moderate level
( x = 2.86, SD = 0.39). Perceived self-effificacy (Beta = 0.491) could explain health promoting behaviors of the daily
employees 24.1 percent of its variance (R2 = 0.241).
Keywords: Health Promoting Behavior, Health Status, Daily Employee
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พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นแบบแผนในการด�ำเนินชีวติ
จะท�ำให้บุคคลนั้นมีสุขภาพดีได้
เป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการท�ำให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวคือเป็นการ
ปฏิบตั ติ นในการด�ำเนินชีวติ เพือ่ เพิม่ ระดับความผาสุขและ
การมีสุขภาพที่ดีท้ังร่างกาย จิตใจและสังคม Pender,
Murdaugh และ Parsons (2011) กล่าวว่าการสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นการกระท�ำกิจกรรมตามความสามารถของตนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซ่ึงภาวะสุขภาพที่ดี
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์
ประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ กิจกรรมและการออกก�ำลังกาย โภชนาการ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเจริญทางจิตวิญญาณ
และการจัดการกับความเครียด ถ้าบุคคลสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจนเป็นแบบแผน ก็จะท�ำให้
บุคคลนั้นมีสุขภาวะที่ดีตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทีท่ ำ� หน้าทีผ่ ลิต
บัณฑิตออกมาเพื่อรับใช้สังคม โดยมีบุคลากรที่ทำ� งานใน
องค์กรหลายหลาย ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และ
พนักงานลูกจ้างรายวัน โดยเฉพาะพนักงานลูกจ้างรายวัน
ได้แก่ พนักงานแม่บ้าน พนักงานท�ำสวน พนักงานรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งพนักงานแม่บ้าน พนักงานท�ำสวน
มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดของสถานที่ของ
อาคารเรียนและบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ส่วนพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลความเรียบร้อย
และปลอดภัยของบุคลากรมีการท�ำงานตามกะเวลา ทุกคน
ต่างท�ำหน้าทีข่ องตนเองให้บรรลุเป้าหมายทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนดไว้ จึงอาจไม่มเี วลาพักผ่อนทีเ่ พียงพอ ท�ำงานด้วย
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า งานบางอย่างท� ำให้เกิด
ความเครียดสะสม นอกจากนี้เวลาที่จ�ำกัดในแต่ละวัน
ท�ำให้ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพและปฏิบัติพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพของตนเอง เช่น การออกก�ำลังกาย

ความส�ำคัญของปัญหา

สุขภาพเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ปัจจุบนั คนไทยมีการด�ำเนินชีวติ และพฤติกรรมสุขภาพ
เปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจากปัญหาทางสังคมและสิง่ แวดล้อม
ท�ำให้เกิดโรคที่ไม่ติดต่อจากการมีพฤติกรรมสุขภาพ
ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน
ลงพุง มีเพิม่ มากขึน้ จากรายงานการส�ำรวจสุขภาพประชาชน
ไทยด้วยการตรวจร่างกาย โดยเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2552
และ 2557 พบว่าความชุกของโรคความดันโลหิตสูงใน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 เป็น
ร้อยละ 24.7 ความชุกของเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ
6.9 เป็นร้อยละ 8.9 และภาวะอ้วนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะในผู้หญิง (BMI ≥≥ 25 กก./ตร.ม.) เพิ่ม
จากร้อยละ 40.7 เป็นร้อยละ 41.8 ส่วนในผู้ชายเพิ่มจาก
ร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 32.9 (วิชัย เอกพลากร, 2557)
โดยพบอัตราการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพไม่เหมาะสมของประชากรวัยผู้ใหญ่มากที่สุด
ประชากรวัยผูใ้ หญ่สว่ นใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 25-59 ปี
ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยท�ำงานที่ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง
และคนในครอบครัว ส่วนใหญ่มงุ่ เน้นการท�ำงานเพือ่ หารายได้
มากกว่าการดูแลสุขภาพของตนเอง ฐิตกิ านต์ ยาไวย์รตั น์,
วิริยะการมงคล และร�ำไพรัตน์ จันทร์หอม (2552) พบว่า
คนวัยท�ำงานในกรุงเทพมหานคร รับประทานอาหารจานด่วน
เป็นประจ�ำ นิยมซือ้ อาหารส�ำเร็จรูปมาบริโภค มีพฤติกรรม
การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอระดับพอใช้ (มงคล
การุณงามพรรณ, สุดารัตน์ สุวารี และนันทนา น�ำ้ ฝน,
2555) โดยเฉพาะพนักงานลูกจ้างรายวันที่ต้องมาท�ำงาน
ตามเวลาที่นายจ้างก�ำหนด กรณีที่หยุดงานในวันนั้น
นายจ้างมีสิทธิไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ จึงเป็นการยากที่
พนักงานลูกจ้างรายวันจะจัดสรรเวลามาสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของตนเอง การด�ำเนินชีวติ และพฤติกรรมสุขภาพ
ของแต่ละบุคคลอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย และ
เสียชีวิตจากโรคต่างๆ ได้ แต่ถ้าบุคคลสามารถปฏิบัติ
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การพักผ่อน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตได้
คณะพยาบาลศาสตร์มีภารกิจที่ต้องให้บริการ
วิชาการแก่บคุ ลากรภายนอก พนักงานลูกจ้างรายวันเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้มี
สุขภาพทีด่ ที งั้ กายและจิตใจ คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรือ่ ง
นี้ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างคณาจารย์ และ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชนั้ ปีที่ 4 เพือ่ ตรวจคัดกรองภาวะ
สุขภาพ และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่พนักงาน
ลูกจ้างรายวัน โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาการรักษาขั้นต้น และการวิจัยและนวัตกรรม
ทางการพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
สร้างเสริมสุขภาพให้แก่พนักงานลูกจ้างรายวันต่อไป

สุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวันในมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่ง
2. ท�ำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน
ลูกจ้างรายวันในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยใช้ การรับรู้
ประโยชน์ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การรับรูส้ มรรถนะ
ของตนในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และภาวะสุขภาพ
ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย
และความเครียด เป็นตัวท�ำนาย

สมมติฐานการวิจัย

การรับรูป้ ระโยชน์ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
การรับรู้สมรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และภาวะสุขภาพ ได้แก่ ความเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ดัชนีมวลกาย และความเครียด สามารถท�ำนายพฤติกรรม
สร้างสริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวันได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างสริม

เขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังนี้
ภาวะสุขภาพ
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ดัชนีมวลกาย
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ความเครียด
การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
การรับรู้สมรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
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และอ้วนระดับ 2 ค่า BMI อยู่ในช่วง ≥≥ 30 Kg/m2 ขึ้นไป
		 1.4 แบบประเมินความเครียด (ST5) ของ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2555) ประเมิน
อาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2-4 สัปดาห์ จ�ำนวน
5 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดับคือ แทบไม่มี เป็น
บางครั้ง บ่อยครั้ง และเป็นประจ�ำ ให้คะแนน 0-3 ตาม
ล�ำดับ การแปลผลใช้คะแนนรวม ดังนี้ 0-4 หมายถึง
เครียดน้อย 5-7 หมายถึง เครียดปานกลาง 8-9 หมายถึง
เครียดมาก และ 10-15 หมายถึง เครียดมากที่สุด
2. แบบสอบถามการรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข อง
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มีจำ� นวน 10 ข้อ
3. แบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
ในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มีจำ� นวน 10 ข้อ
แบบสอบถามที่ 2 และ 3 ใช้มาตรประมาณค่า
4 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย
น้อย และไม่เห็นด้วย แปลผลระดับใช้ค่าเฉลี่ยดังนี้
3.01-4.00 หมายถึง ระดับสูง 2.01-3.00 หมายถึง ระดับ
ปานกลาง และ 1.00-2.00 หมายถึง ระดับต�่ำ
4. แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป มีจำ� นวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ
อายุ หน่วยงานสังกัด การรับรู้ภาวะสุขภาพปัจจุบัน
ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวด้วยโรคทางพันธุกรรม
และประวัตกิ ารเจ็บป่วยในอดีต และพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ มีจ�ำนวน 32 ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ มีจำ� นวน 5 ข้อ กิจกรรมและ
การออกก�ำลังกาย มีจำ� นวน 5 ข้อ โภชนาการ มีจำ� นวน
7 ข้อ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีจำ� นวน 5 ข้อ การเจริญ
ทางจิตวิญญาณ มีจ�ำนวน 5 ข้อ และการจัดการกับ
ความเครียด มีจ�ำนวน 5 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดับ
การแปลผลระดับใช้ค่าเฉลี่ยดังนี้ ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00
หมายถึง ระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึงระดับ
ปานกลาง และค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึงระดับต�่ำ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิ ด ของการวิ จั ย เป็ น การวิจัย เชิง พรรณา
(Descriptive research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นพนักงานลูกจ้างรายวัน ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
		 กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 93 คน เลือกแบบเจาะจง
ตามเกณฑ์ คือ ปฏิบัติงานอย่างน้อย 6 เดือน
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือประเมิน
ภาวะสุขภาพ และแบบสอบถาม ดังนี้
1. เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพ มีดังนี้
		 1.1 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล
ยี่ห้อ Omron รุ่น HBF-375 วัดค่าความดันโลหิตซิสโตลิก
(SBP) และไดแอสโตลิก (DBP) จ�ำแนกความเสีย่ งต่อภาวะ
ความดันโลหิตตาม JNC7 (Chobanian et al., 2003) แปล
ผลดังนี้ ภาวะความดันโลหิตปกติ ค่าSBP/DBP < 120/80
mmHg มีความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง ค่าSBP/
DBP อยูใ่ นช่วง 120/80-139/89 mmHg และมีภาวะความดัน
โลหิตสูง ค่าSBP/DBP ≥ 140/90 mmHg
		 1.2 แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวาน ใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวานที่
พัฒนาโดย วิชัย เอกพลากร (2557) ครอบคลุม อายุ เพศ
ดัชนีมวลกาย ความยาวเส้นรอบเอว ความดันโลหิตสูง
และประวัตโิ รคเบาหวานในครอบครัว ให้นำ้� หนักคะแนน
ของปัจจัยเสีย่ ง การแปลผลใช้คะแนนรวม ดังนี้ เสีย่ งน้อย
คะแนนรวม 1-3 เสี่ยงปานกลาง คะแนนรวม 3-8 และ
เสี่ยงสูง คะแนนรวม ≥≥ 9
		 1.3 เครื่องชั่งน�้ำหนักเป็นกิโลกรัม และ
เครือ่ งวัดส่วนสูง ชัง่ น�ำ้ หนักตัว และวัดส่วนสูงเป็นเซ็นติเมตร
น�ำมาค�ำนวนค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index [BMI])
แปลผลดังนี้ น�้ำหนักปกติ ค่า BMI อยู่ในช่วง 18.50-22.99
Kg/m2 น�ำ้ หนักเกิน ค่า BMI อยู่ในช่วง 23.0-24.99 Kg/m2
และอ้วนระดับ 1 ค่า BMI อยู่ในช่วง25.00-29.99 Kg/m2
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คุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั ตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้ หาของแบบสอบถามโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน
และน�ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาจ�ำนวน 30 ราย ค�ำนวนหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาชของแบบสอบถามพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ แบบสอบถามการรับรูป้ ระโยชน์ของพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ และแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเองในพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ได้คา่ เท่ากับ
0.82, 0.78 และ 0.86 ตามล�ำดับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้รบั หนังสือ
รับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ อ.728/2561
และได้รบั อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูล จากต้นสังกัดของ
พนักงานลูกจ้างรายวัน ผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงรายละเอียดการวิจยั
สิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือการถอนตัว การน�ำเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวมให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ และ
ลงนามในเอกสารยินยอม
คณะผู้วจิ ยั จัดเตรียมพืน้ ทีส่ ่วนตัวในมหาวิทยาลัย
ประเมินภาวะสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวัน ใน
มหาวิทยาลัยที่ศึกษาโดยชั่งน�้ำหนักตัว วัดส่วนสูงและวัด
ความดันโลหิต และ แจกแบบประเมินและแบบสอบถาม
ให้ตอบเป็นรายบุคคล ใช้เวลาประมาณ 30-35 นาทีต่อคน
ได้แบบประเมิน และแบบสอบถามทีม่ คี ำ� ตอบสมบูรณ์กลับคืน
จ�ำนวน 93 ชุด

การวิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
(Multiple regression analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise
method)

ผลการวิจัย

พนักงานลูกจ้างรายวัน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 68.8 เพศชาย ร้อยละ 31.2 อายุอยูใ่ นช่วง 46-55 ปี
ร้อยละ 50.5 ประเมินภาวะสุขภาพของตนเองว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.4 มีคนในครอบครัวเป็นโรค
ทางพันธุกรรมร้อยละ 63.4 มีภาวะความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 24.7 รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 23.7
พนักงานลูกจ้างรายวันไม่มโี รคประจ�ำตัวร้อยละ 51.6 และ
มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 48.4 ส่วนใหญ่เป็นมีภาวะความดัน
โลหิตสูงร้อยละ 22.6
1. ผลการศึกษาภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสร้าง
สริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวัน
		 1.1 ภาวะสุขภาพ ของพนักงานลูกจ้างรายวัน
ร้อยละ 59.1 มีความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติ รองลงมา
คือเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 33.3 มีความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานอยู่ในระดับเสี่ยงปานกลาง
ร้อยละ 44.1 รองลงมาคือเสี่ยงน้อย มีร้อยละ 29.0
ร้อยละ 39.7 มีดัชนีมวลกาย อยู่ในระดับปกติ รองลงมา
คืออ้วนระดับ 1 พบร้อยละ 28 มีความเครียดน้อย ร้อยละ
88.2 รองลงมาคือเครียดปานกลางร้อยละ 10.8 (ตาราง 1)
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ตาราง 1 จ�ำนวน (f) และร้อยละ (%) ของพนักงานลูกจ้างรายวัน จ�ำแนกตามภาวะสุขภาพ (n = 93 )
ภาวะสุขภาพ
f
ความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง (mmHg)		
ความดันโลหิตปกติ (< 120/80)
55
เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง (120/80-139/89)
31
ความดันโลหิตสูง (≥≥ 140/90)
7
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 		
เสี่ยงน้อย (1-3)
27
เสี่ยงปานกลาง (3-8)
41
เสี่ยงสูง (≥ 9)
25
2
ดัชนีมวลกาย (Kg/m )		
ปกติ (18.50-22.99)
37
น�้ำหนักเกิน (23.0-24.99)
24
อ้วนระดับ 1 (25.00-29.99)
26
อ้วนระดับ 2 (≥≥ 30)
6
ความเครียด 		
เครียดน้อย (0-4)
82
เครียดปานกลาง (5-7)
10
เครียดมาก (8-9)
1
		 1.2 พนักงานลูกจ้างรายวันมีพฤติกรรมสร้าง
สริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.86,
SD = 0.39) ในรายด้านพบว่า มี 5 จาก 6 ด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์

%
59.1
33.4
7.5
29.0
44.1
26.9
39.7
25.8
28.0
6.5
88.2
10.8
1.0

ระหว่างบุคคล การออกก�ำลังกาย โภชนาการ และ
การจัดการความเครียด ส่วนด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ
อยู่ในระดับดี (ตาราง 2)

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของพฤติกรรมสร้างสริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้าง
		 รายวัน (n = 93)
		
1. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. ด้านการออกก�ำลังกาย
4. ด้านโภชนาการ
5. ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ
6. ด้านการจัดการความเครียด
โดยรวม

x
2.63
2.98
2.92
2.36
3.48
2.99
2.86
16

SD
0.13
0.02
0.11
0.20
0.17
0.08
0.39

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
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2. ผลการท�ำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ
พนักงานลูกจ้างรายวันในมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ โดยใช้ การ
รับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้
สมรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และภาวะ
สุขภาพ ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ดัชนี
มวลกาย และความเครียด เป็นตัวท�ำนาย ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบ
ข้อตกลงเบือ้ งต้นของการเลือกใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ พบว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ในเรื่องการ
แจกแจงแบบปกติ ความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง ความ
แปรปรวนของตัวแปรตามส�ำหรับทุกค่าของผลรวมตัวแปร
อิสระต้องเท่ากัน (Homoscedasticity)

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
และระหว่างตัวแปรอิระด้วยกัน ความเครียด การรับรู้
ประโยชน์ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการรับรู้
สมรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมีความ
สัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่
ของตัวแปรอิสระ พบว่า ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงกับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และการ
รับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึง่ มีความ
สัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (ตาราง 3)

ตาราง 3 Correlational matrix ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรที่ศึกษา (n = 93)
ตัวแปร

X1
X2
X3
X4
X5 Y
ดัชนีมวลกาย (X1)
1					
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน (X2)
.520** 1				
ความเครียด (X3)
.140
.167 1			
การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (X4)
.221*
.077 -.109 1		
การรับรู้สมรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (X5) .043
.065 -.178
.694** 1
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Y)
-.013
.034 -.218* .427** .491** 1
** p< .01, *p < .05
ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (ตาราง 4)
พบว่า การรับรู้สมรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ สามารถท�ำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ
พนักงานลูกจ้างรายวัน โดยอธิบายความแปรปรวนของ

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวัน
ได้ร้อยละ 24.1 (R2 = 0.241) และเขียนเป็นสมการถดถอย
ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้

Z พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ = 0.491 Zการรับรู้สมรรถนะของตนต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
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ตาราง 4 ตัวแปรท�ำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวันโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยหหุ
		 แบบขั้นตอน (n = 93)
ตัวแปรท�ำนาย
B
SEB Beta
Constant
1.049 0.339
การรับรู้สมรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
0.519 0.096 0.491
R square = 0.241, Adjusted R2 = 0.233, F = 28.95, p < .001
ตัวแปรที่ไม่สามารถท�ำนายพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพได้ คือการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ความเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย
และความเครียด

t p-value
3.097 .003
5.381 .000

ระดับ 1 ร้อยละ 28 และน�้ำหนักเกิน ร้อยละ 25.8
ตามล�ำดับ อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านการออกก�ำลังกายและด้านโภชนาการอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่สามารถออกก�ำลังกาย
ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ร้อยละ 35.5 และรับประทาน
อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง เช่น อาหารกระป๋อง อาหาร
หมักดอง เป็นต้น ร้อยละ 25.8 ประกอบลักษณะการท�ำงาน
ที่ต้องท�ำงานให้เสร็จตามภารกิจที่นายจ้างก�ำหนด งานที่
ท�ำประจ�ำท�ำให้เกิดความเหนื่อยล้า เมื่อกลับถึงบ้านจึง
ต้องการทีจ่ ะพักผ่อนมากกว่าจะทีอ่ อกก�ำลังกาย นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 46-55 ปี ร้อยละ 50.5 เป็น
ผู้ใหญ่ตอนกลางและตอนปลายจะมีโอกาสเกิดโรคเรื้อรัง
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานเพิ่มขึ้น จากผนัง
หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้อยลง มีไขมันมาเกาะท�ำให้
หลอดเลือดตีบตัน จึงมีผลต่อระดับความดันโลหิตสูง
(ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2554) สอดคล้องกับวิชยั เอกพลากร
(2557) ส�ำรวจประชากรไทยอายุ 15 ปีข้นึ พบว่า เพศชาย
ร้อยละ 32.9 และเพศหญิงร้อยละ 41.8 จัดว่าอ้วน
โดยความชุกสูงสุดในกลุ่มอายุ 45-59 ปี และความชุกของ
โรคความดันโลหิตสูงเท่ากับร้อยละ 24.7 (ชายร้อยละ 25.6
และหญิงร้อยละ 23.9)
2. พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
รายด้านพบว่าเกือบทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น

การอภิปรายผลการวิจัย

1. ภาวะสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่า
ความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 59.1 มีความเสีย่ ง
ต่อการเป็นโรคเบาหวานอยูใ่ นระดับปานกลางร้อยละ 44.1
ดัชนีมวลกายยูใ่ นระดับปกติ ร้อยละ 39.8 ส่วนใหญ่มรี ะดับ
เครียดน้อย ร้อยละ 88.2 และประเมินภาวะสุขภาพของ
ตนเองว่าอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62.4 และไม่มโี รค
ประจ�ำตัวร้อยละ 51.6 เนือ่ งจากนายจ้างจัดให้บริการตรวจ
สุขภาพประจ�ำปีและได้รับค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพ
จากบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
การศึกษาของลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, พัชรียา ไชยลังกา
และปิยะนุช จิตตนูนท์ (2551) พบว่าบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่มี
ภาวะสุขภาพกายอยูใ่ นระดับปกติ และการศึกษาของมงคล
การุณงามพรรณ, สุดารัตน์ สุวารี และนันทนา น�้ำฝน
(2555) พบว่าคนที่ท�ำงานในสถานประกอบการเขตเมือง
ใหญ่ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 45.0 ไม่มี
ภาวะความดันโลหิตสูงร้อยละ 79.1
อย่างไรก็ตามข้อมูลภาวะสุขภาพยังพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง ร้อยละ 33 และอ้วน
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ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณอยู่ในระดับดี อาจเนื่อง
มาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 45-59 ปี อยู่ในช่วงวัย
ผู้ใหญ่ตอนปลาย เป็นที่มีงานท�ำอยู่แล้ว มีความมั่นคงใน
ด้านชีวติ ครอบครัวและการท�ำงาน ท�ำให้วยั ทีเ่ ริม่ แสวงหา
ความสงบ มีศรัทธาในศาสนา ยึดธรรมะเป็นหลักในการ
ด�ำเนินชีวิตและเป็นที่พึ่งทางใจ (ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร,
พัชรียา ไชยลังกา และปิยะนุช จิตตนูนท์, 2551) เห็นได้
จากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับความเป็นอยูข่ องตนเอง
ในปัจจุบนั ร้อยละ 76.3 และคิดทีจ่ ะท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อ่นื ร้อยละ 67.7 สอดคล้องกับการศึกษา
ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่พบว่ามีพฤติกรรมสร้างเสริมด้านการ
พัฒนาด้านจิตวิญญาณอยูใ่ นระดับดี (ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร,
พัชรียา ไชยลังกา และปิยะนุช จิตตนูนท์, 2551; มงคล
การุณงามพรรณ, สุดารัตน์ สุวารี และนันทนา น�ำ้ ฝน,
2555)
3. การรับรู้สมรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวัน ได้ร้อยละ
24.1 (R2 = 0.241) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงบาง
ส่วน สอดคล้องกับที่ Pender (2011) กล่าวว่าการรับรู้ความ
สามารถของตนเองจะเป็นแรงจูงใจส�ำคัญของบุคคลที่จะ
กระท�ำพฤติกรรมทีด่ แี ละถูกต้องเหมาะสม นอกจากนีค้ วาม
รู้สึกเกี่ยวกับความสามารถและทักษะในการกระท�ำของ
บุคคลเป็นสิ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีการปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้นถี่ขึ้น จึงพบว่าการรับรู้สมรรถนะของตนมี
อิทธิพลอย่างมากในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สอดคล้องกับดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, จงจิต เสน่หา,
รุง้ นภา ผาณิตรัตน์, กลิน่ ชบา สุวรรณรงค์, พรรณิภา สืบสุข
และเดช เกตุฉ�่ำ (2554) พบว่าการรับรู้สมรรถนะในตนเอง
ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพียงตัวแปรเดียว
ที่สามารถท�ำนายการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ได้ร้อยละ 50.8 อย่างมีนัยส�ำคัญ (p < .05)
4. ในส่วนภาวะสุขภาพ และการรับรู้ประโยชน์
ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ไม่สามารถท�ำนาย
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุธิดา พุฒทอง( 2551) พบว่าการการรับรู้ประโยชน์
ของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไม่สามารถท�ำนายพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ (Beta = -0.03, p >.05) อธิบายได้ว่า
พนักงานลูกจ้างรายวันส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจ�ำตัว จึงอาจ
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
มากนัก ประกอบกับถึงแม้จะมีการรับรู้ประโยชน์ของ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง แต่ด้วยภาระ
งานทีต่ อ้ งท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งจนกว่าจะเสร็จภารกิจ หรือ
บางคนท�ำงานเป็นกะมีการอยู่เวรกลางคืน จึงต้องจัดสรร
เวลานอนให้เพียงพอในแต่ละวัน ท�ำให้มกี ารปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็น
อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Pender, Murdaugh และ Parsons
(2011) ที่ว่าถ้าบุคคลมีการรับรู้อุปสรรคที่เป็นสิ่งขัดขวาง
ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมาก เช่น ไม่มี
เวลา ไม่สะดวก มีความยากล�ำบากในการปฏิบัติ เป็นต้น
จะกระตุ้นให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพนั้น ๆ

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพให้ครอบคลุมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทัง้
6 ด้าน แก่พนักงานในองค์กร
2. การส่งเสริมให้พนักงานลูกจ้างรายวัน มีพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ควรเน้นให้มีการรับรู้
สมรรถนะของตนในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
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