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การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน กลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

A study of health literacy and health promoting behaviors of
the people working age group in Phichit Province
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สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดพิจิตร

บทคัดย่อ
	 การศึกษาเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขต
จังหวัดพิจิตร	 ครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Research)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู ้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	ปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและศึกษาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ประชาชน 
กลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	 จำานวน	400	คน	และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 จำานวน	18	คน	 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสนทนากลุ่ม	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่	 หาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบไคว์สแคว	(Chi	–	Square		test)	หาค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ	(Stepwise	Multiple 
Regression)	และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยการบรรยายสรุปความ	
	 ผลการวิจัย	พบว่ากลุ่มตัวอย่าง	เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	58.50	อายุเฉลี่ย	36.17	จบปริญญาตรี	ร้อยละ	38.00	
สถานภาพคู่	ร้อยละ	45.25	มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ	ร้อยละ	44.75	มีรายได้เฉลี่ย	17,856.24	บาทต่อ
เดือน	มีโรคประจำาตัว	ร้อยละ	24.50		ได้รับการอบรมหรือประชุมด้านสุขภาพ	ร้อยละ	30.50		ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ	 ร้อยละ	 59.50	 และได้ตรวจสุขภาพร้อยละ	 61.25	 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ	61.25	มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	61.75	ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ		ระดับ
การศึกษา	 สถานภาพสมรส	 อาชีพ	 ความเพียงพอของรายได้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ	 และความรอบรู้ด้าน
สุขภาพทั้งภาพรวม	และรายด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	ปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ	ได้แก่	ความรอบรู้สุขภาพด้านการจัดการตนเอง	ด้านการตัดสินใจ	การได้รับข้อมูลข่าวสาร	การเข้า
ถึงข้อมูล	ความรู้ความเข้าใจ	และความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม	 (R	=	0.738)	แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา
ความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ	ได้แก่	ส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้ง่าย	สะดวกและหลากหลาย		

คำ�สำ�คัญ :	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ,	พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ,	ประชาชนกลุ่มวัยทำางาน

Abstract
	 This	study	on	health	literacy	and	health	promoting	behaviors	among	working	age	people	
in	the	Phichit	Province	was	a	descriptive	research.	The	objectives	were	to	study	health	literacy	
and	health	promoting	behaviors,	to	study	factors	related	to	health	promoting	behaviors,	predictive	
factors	affecting	health-promoting	behaviors	and	studying	appropriate	approaches	 to	develop	

นิพนธ์ต้นฉบับ Original Article



Phichit Public Health Research And Academic Journal                            Vol. 2 No. 2 July – December 2021

33

บทนำา
 ประชากรวัยทำางาน	อายุ	 15	 –	 59	ปี	 เป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาครอบครัว	 สังคม	 
และประเทศชาติ	 มีบทบาทเป็นผู้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ 
ประเทศเป็นผู้นำาครอบครัว	 และต้องดูแลดูแลประชากร 
กลุ่มวัยต่างๆ	 อีกด้วย(1)	 ในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร
วัยทำางานอายุ	 15-59	 ปี	 ประมาณ	 56	 ล้านคน	 หรือ	 2	
ใน	3	ของประชากรทั่วประเทศ	และในเขตสุขภาพที่	3 
มีประชากรวัยทำางาน	2	ใน	3	ของประชากรทั้งหมดเช่นกัน 
คือ	ประมาณ	1.9	ล้านคน	ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง	ได้แก่		เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	และมีภาวะอ้วน
ลงพุง	โดยพบว่า	ในปี	2559	–	2562	พบว่า	ประชากรวัย 
ทำางานอายุ	30	-	44	ปี		มีภาวะอ้วนลงพุง	ร้อยละ	32.52, 
32.84	,	32.94	และ	33.60	ตามลำาดับ	ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นทุกปี	และปี	2562	พบว่ากลุ่มนี้	มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 
เกณฑ์	ร้อยละ	59.10	ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการม ี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม	 โดยเฉพาะพฤติกรรม	
การออกกำาลังกายและพฤติกรรมการกิน(2)

	 จากสถานการณ์โรคเบาหวานในจังหวัดพิจิตร	 ในปี 
2561	 –	 2563	 พบว่า	 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานม ี

แนวโน้มสูงขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	7.95,	8.28	และ	8.69	ตาม
ลำาดับ	ส่วนอัตราตาย	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	เช่นกัน	กล่าวคือ
จากปี	2561	–	2563	พบอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน	ร้อย
ละ	2.08,	2.15	และ	2.16	ตามลำาดับ	สำาหรับสถานการณ์
โรคความดันโลหิตสูง	ปี	2561	–	2563	พบอัตราป่วยและ 
ตายมีแนวโน้มสูงขึ้น	 กล่าวคือ	 มีผู้ป่วยด้วยโรคความดัน 
โลหิตสูง	 ร้อยละ	19.39,	 20.18	และ	20.99	ตามลำาดับ	
อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง	คิดเป็นร้อยละ	2.03,	
2.01	 และ	 2.09	 ตามลำาดับ	 โดยพบว่าผู้ที่ป่วยด้วยโรค 
กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มวัยทำางานและกลุ่มผู้สูงอายุ(3)	 จังหวัดพิจิตร
มีประชาชนกลุ่มวัยทำางาน	 (อายุ	 15-59	 ปี)	 จำานวน	 
346,179	คน	เป็นเพศชาย	จำานวน	172,063	คน	เป็นเพศ
หญิง	จำานวน	174,116	คน(3)	จากผลการสำารวจพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนจังหวัดพิจิตร	ตามนโยบาย	3	อ	3	ส 
ในปี	2560	พบว่า	กลุ่มอายุสูงสุด	คือ	อายุ	31-40	ปี	 
ส่วนใหญ่มีโรคประจำาตัว	 มีพฤติกรรมในทุกๆ	 ด้านยังไม่ 
เหมาะสมทั้งในด้านการบริโภคอาหาร	 ด้านการออก
กำาลังกาย	ด้านอารมณ์	ด้านการสูบบุหรี่	ด้านการดื่มสุรา 
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ	ด้านอาหารปลอดภัยและด้าน 
สิ่งแวดล้อมกับภัยสุขภาพ	ยังพบว่าประชาชนวัยทำางาน

health	literacy	and	health-promoting	behaviors.	The	sample	group	consisted	of	400	people	of	
working	age	group	in	Phichit	Province	and	18	related	network	members.	The	research	tools	were	
questionnaires	and	group	discussions.	The	data	were	analyzed	by	 frequency	distribution,	per-
centage,	mean,	standard	deviation.	Chi-Square	test,	Stepwise	Multiple	Regression,	and	content	
analysis	by	briefing.
	 The	 results	 showed	 that	 the	 sample	 group	were	 female,	 58.50	%,	 average	 age	 36.17, 
graduated	with	a	bachelor’s	degree,	38.00	%,	married	status,	45.25	%,	occupation	of	civil	servants/
state	employees,	44.75	%,	average	income	17,856.24	baht	per	month,	congenital	disease	24.50%.	
30.50%	received	health	training	or	meetings;	59.50%	received	health	information;	and	61.25	%	
received	health	check-up;	61.25	%	had	health	literacy	at	a	moderate	level;	61.25	%	had	health	
promoting	behaviors.	In	the	moderate	level,	61.75	%.	Personal	factors	were	gender,	educational	
level,	marital	status,	occupation,	income	adequacy.	having	gout	obtaining	health	information	and	
knowledge	of	health	as	a	whole	and	each	aspect	was	related	to	health	promoting	behaviors.	The	
predictive	factors	affecting	health	promoting	behaviors	were	health	literacy	in	self-management	
decision-making	receiving	information	access	to	information	cognition	and	overall	health	literacy	
(R	=	0.738).	Appropriate	approaches	to	 improving	health	literacy	and	health	behaviors	 include	
promoting	easy	access	to	health	information,	convenient	and	versatile.
Keywords :	knowledge	of	health	,	health	promotion	behavior,	working	age	people
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ของจังหวัดพิจิตร	มีภาวะดัชนีมวลกายปกติ	 ไม่ถึงร้อยละ	
51	ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้(4)

	 การแก้ไขปัญหาสุขภาพและการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ให้ลดลงนั้น	 จำาเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
โดยการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ปัจจัย
ภายในตัวบุคคล	 (ปัจจัยนำา)	 เช่น	ความรู้	 การรับรู้	 ความ
เข้าใจ	 และปัจจัยแวดล้อม	 (ปัจจัยเอื ้อ	 ปัจจัยเสริม) 
อย่างเหมาะสม	 ในการพัฒนาปัจจัยภายในจะต้องปลูกฝัง 
ให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ	(Health	Literacy) 
โดยคำาว่า	Health	Literacy	ในภาษาไทยมีคำาเรียกหลาย
คำาที่แตกต่างกัน	 ได้แก่	 ความแตกฉานด้านสุขภาพ	 การ 
รู้เท่าทันด้านสุขภาพ	 ความฉลาดทางสุขภาพ	 ความฉลาด 
ทางสุขภาวะ	 และความรอบรู้ด้านสุขภาพ(5)	 ซึ่งการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยให้ประชาชนมีความรู้	ตระหนัก 
ถึงความสำาคัญของปัญหา	 รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง	 โดยการ 
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ	6	ด้าน	ได้แก่	การเข้าถึง 
ข้อมูล	ความรู้ความเข้าใจ	ทักษะการส่ือสาร	การจัดการตนเอง	
การรู้เท่าทันสื่อ	 และทักษะการตัดสินใจ	 ทำาให้ประชาชน 
สามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพได้(6)

	 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ	(Health	Literacy)	และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
(Health	Promotion	Behavior)		ตามแนวคิดของ	Pender(7)

หมายถึง	 การปฏิบัติกิจกรรมทางด้านสุขภาพในชีวิตประจำาวัน 
เพื่อยกระดับภาวะสุขภาพส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
ประกอบด้วยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	6	ด้าน	ได้แก่	 
ด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพ	(Health	Responsibility) 
ด้านกิจกรรมทางกายหรือการออกกำาลังกาย	 (Physical 
Activity)	ด้านโภชนาการ	(Nutrition)	ด้านการมีสัมพันธภาพ 
ระหว่างบุคคล	(Interpersonal	Relations)	ด้านการเจริญ 
ทางจิตวิญญาณหรือการพัฒนาจิตวิญญาณ	 (Spiritual 
Growth)	 และด้านการจัดการกับความเครียด	 (Stress	
Management)	 ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุข
ภาพประชาขนกลุ่มวัยทำางานของสำานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดพิจิตร	 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	 เพื่อนำา
ข้อมูลมาส่งเสริมและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำางาน
ในเขตจังหวัดพิจิตรต่อไป						

วัตถุประสงค์ของการวิจัย          
	 1.	 เพ่ือศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 
กลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	
	 2.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร
	 3.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัด
พิจิตร
	 4.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัด
พิจิตร
	 5.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
ของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร

วิธีการศึกษา
 รูปแบบก�รวิจัย
	 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา	(Descriptive 
Research)	โดยศึกษาเชิงสำารวจจากประชาชนกลุ่มวัยทำางาน 
ในเขตจังหวัดพิจิตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จากแบบ 
สอบถามและการสนทนากลุ่มบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง					
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย	 ประชาชนกลุ่มวัย

ทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	จำานวน	346,179	คน	ที่อาศัย

อยู่จริงในปัจจุบัน	 (ปี	 2564)	 และ	 มีรายชื่อในทะเบียน

บ้านในเขตจังหวัดพิจิตร	

	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขต 

จังหวัดพิจิตร	จำานวน	400	คน	ที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน 

(ปี	2564)	และ	มีรายช่ือในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดพิจิตร 

ได้มาจากการคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจำานวน

ประชากรกลุ ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	จำานวน	

346,179	คน	ที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน	(ปี	2564)	และ	มี 

รายช่ือในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดพิจิตร	โดยใช้สูตรของ 

ทาโร	ยามาเน(8)	ได้ขนาดตัวอย่าง	จำานวน	400	คน		สำาหรับ

ตอบแบบสอบถามสุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลากและกลุ่ม

ตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	จำานวน	18	คน 
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เลือกแบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	 ได้แก่ 
ผู้แทนประชาชนกลุ่มวัยทำางาน	จำานวน	6	คน	ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มวัยทำางานระดับอำาเภอ/ตำาบล	จำานวน	6	คน	ผู้แทน
ชุมชน	จำานวน	6	คน	ประกอบด้วย	ผู้นำาชุมชนและอสม. 
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
	 แบบสอบถามสำาหรับสอบถามประชาชนกลุ่มวัย
ทำางานที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากความรู้เกี่ยวกับ 
กลุ่มวัยทำางาน	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรอบรู้
ด้านสุขภาพ	 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	 และงานวิจัยที ่
เก่ียวข้อง	โครงสร้างของแบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	4	ส่วน 
ประกอบด้วยส่วนที่	 1	ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	ส่วนที่	 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 ส่วนที่	 3	 ข้อมูล 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	 ส่วนที่	 4	 ข้อเสนอแนวทาง 
ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชนกลุ่มวัยทำางาน
ในเขตจังหวัดพิจิตร	 และแบบสนทนากลุ่ม	 ประกอบด้วย 
ประเด็นคำาถามเก่ียวกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
  ก�รตรวจสอบคุณภ�พเครื่องมือ
		 นำาแบบสอบถามและแบบสนทนากลุ่มไปปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำานวน	 3	 ท่าน	 ตรวจสอบความตรงตาม 
เน้ือหาและความครอบคลุมประเด็นท่ีต้องศึกษา	ได้ค่า	IOC 
ของแบบสอบถาม	 เท่ากับ	 0.95	 แก้ไขปรับปรุงตามข้อ
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ	 นำาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้โดยทดลองใช้กับประชาชนกลุ่มวัยทำางานในจังหวัด
กำาแพงเพชร	 จำานวน	 30	 คน	 คำานวณหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค	
(Cronbach’s	 alpha	 coefficient)(9)	 ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ	เท่ากับ	0.91	และได้ค่าความ
เช่ือม่ันของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	 เท่ากับ	0.88	 ซ่ึงเป็น 
แบบสอบถามที่นำามาใช้ได้	
  ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล  
	 ผู้วิจัยทำาการรวบรวมข้อมูล	ดังนี้
	 1.	 ทำาหนังสือถึงผู้อำานวยการโรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอำาเภอทุกอำาเภอ	 เพ่ือประสานการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล
		 2.	 สุ่มตัวอย่างที่จะสอบถามข้อมูลในทุกตำาบล	
และเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีคุณลักษณะตามที่กำาหนดที่ 

จะสนทนากลุ่ม

	 3.	 ผู้วิจัยอธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย

ให้กับผู้ช่วยนักวิจัย	 4	 คนในการสนทนากลุ่ม	 และผู้ช่วย

นักวิจัย	 จำานวน	 12	 คน	 ในการตอบแบบสอบถามของ

กลุ่มตัวอย่าง	 ให้มีความเข้าใจ	 พร้อมทั้งตอบ	 ข้อซักถาม

ของผู้ช่วยนักวิจัยทุกประเด็นของแบบสอบถามและแบบ

สนทนากลุ่ม

	 4.	 ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม 

โดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม

 ระยะเวล�ดำ�เนินก�รวิจัย

	 ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2564	ถึง	เดือนธันวาคม 

พ.ศ.	2564	
 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ 	

หาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ใช้การทดสอบไคว์สแคว	(Chi	–	Square		test)	วิเคราะห์

ปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพโดยการหา

ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ	 (Stepwise	 Multiple	 Regres-

sion)	 สรุปข้อมูลแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาความ

รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยการบรรยายสรุปความ	

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม	การศึกษาวิจัยในมนุษย์ 

ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	ผู้วิจัยได้มีการพิทักษ์ 

สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยชี้แจงรายละเอียดครอบคลุม

ข้อมูล	 ได้แก่	 ชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับผู้วิจัย	 วัตถุประสงค์ 

และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัย	 ข้ันตอนในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลทั้งจากการสอบถามและการสนทนากลุ่ม	

โดยไม่มีการระบุชื่อของผู้ตอบแบบสอบถามหรือการ

สนทนากลุ่ม	 การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ	การเสนอ

ผลงานการศึกษาวิจัยในภาพรวม	 สิทธิที่จะตอบรับหรือ

ปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย	 หรือสิทธิที่จะถอนตัว 

ออกจากการศึกษาวิจัยได้ตลอดเวลา	 โดยไม่มีผลกระทบ 

ต่อสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามหรือการสนทนากลุ่ม

ดังกล่าว
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ผลการวิจัย
	 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนกลุ่มวัยทำางานใน
เขตจังหวัดพิจิตร	พบว่ากลุ่มตัวอย่าง	เป็นเพศหญิง	ร้อยละ 
58.50	เป็นเพศชาย	ร้อยละ	41.50	มีอายุเฉลี่ย	36.17	จบ
ปริญญาตรี	ร้อยละ	38.00	สถานภาพคู่	ร้อยละ	45.25	มี
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างของรัฐ	 ร้อยละ 
44.75	มีรายได้เฉลี่ย	17,856.24	บาทต่อเดือน	ส่วนใหญ่
มีรายได้เพียงพอ	 ร้อยละ	 40.75	 มีหนี้สินร้อยละ	 18.75	
มีโรคประจำาตัว	 ร้อยละ	24.50	 เป็นโรคความดันโลหิตสูง	
ร้อยละ	18.25	 ได้รับการอบรมหรือประชุมด้านสุขภาพ	 
ร้อยละ	30.50		ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ	ร้อยละ 
59.50	 และได้ตรวจสุขภาพร้อยละ	 61.25	 มีความรอบรู ้
ด้านสุขภาพ	อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	61.25	มีพฤติกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพ	อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	61.75	
	 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัย
ทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	 ในภาพรวมพบว่า	 ประชาชน
กลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ	อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด	 ร้อยละ	 61.25	 
รองลงมา	ระดับน้อย	ร้อยละ	20.00	และระดับมาก 
ร้อยละ	 18.75	 ดังตารางที ่	 1	 เมื ่อพิจารณารายด้าน 
มีค่าเฉล่ียตามลำาดับ	ได้แก่	ด้านการตัดสินใจ	อยู่ในระดับมาก 
(X=3.98)	ด้านการจัดการตนเอง	อยู่ในระดับมาก	(X=3.70	) 
ด้านการเข้าถึงข้อมูล	อยู่ในระดับมาก	(X=3.64)	 ด้านการรู้ 
เท่าทันส่ือ	อยู่ในระดับมาก		(X=3.60)		ด้านความรู้ความเข้าใจ 
อยู่ในระดับมาก	(X=3.58)	และด้านทักษะการส่ือสารอยู่ใน
ระดับปานกลาง	(X=3.47)

 ต�ร�งท่ี 1	แสดงจำานวนและร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยทำางาน	จำาแนกตาม	ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในภาพรวม

 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัย
ทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	 ในภาพรวมพบว่า	 ประชาชน
กลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพ		อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด	ร้อยละ	61.75	รอง
ลงมา	ระดับมาก	ร้อยละ	21.75	และระดับน้อย	ร้อยละ		
16.50	ดังตารางที่	2	เมื่อพิจารณารายด้านมีค่าเฉลี่ยตาม
ลำาดับ	ได้แก่	ด้านโภชนาการ	อยู่ในระดับมาก	(X=3.90	)	

ด้านการจัดการความเครียด	 อยู่ในระดับมาก	 (X=3.82)	
ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ	อยู่ในระดับมาก	(X=3.70)	
ด้านออกกำาลังกาย	อยู่ในระดับมาก	(X=3.67)	ด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 (X=3.49)	 
และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	อยู่ในระดับปานกลาง 
(X=3.41	)

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	
พบว่า	 ปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	 ระดับการศึกษา	

สถานภาพสมรส	อาชีพ	ความเพียงพอของรายได้	การได้
รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ทั้งภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
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 ระดับความรอบรูดานสุขภาพ จํานวน   รอยละ 

 นอย      ( 42 - 75 คะแนน) 80     20.00 
 ปานกลาง  ( 76 - 107 คะแนน) 245     61.25 
 มาก     ( 108 - 125 คะแนน)  75     18.75 
   รวม 400 100.00 

Mean =91.39, SD =15.42, Min =42, Max =125 คะแนนเต็ม 125 คะแนน 

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมพบวา 
ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  อยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด 
รอยละ 61.75 รองลงมา ระดับมาก รอยละ 21.75 และระดับนอย รอยละ  16.50 ดังตารางท่ี 2 เม่ือ
พิจารณารายดานมีคาเฉลี่ยตามลําดับ ไดแก ดานโภชนาการ อยูในระดับมาก ( =3.90 ) ดานการจัดการ
ความเครียด อยูในระดับมาก ( =3.82 ) ดานการพัฒนาดานจิตวิญญาณ อยูในระดับมาก ( =3.70 )  
ดานออกกําลังกาย อยูในระดับมาก ( =3.67 ) ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง  
( =3.49 ) และดานความสัมพันธระหวางบุคคล อยูในระดับปานกลาง ( =3.41 ) 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนกลุมวัยทํางาน จําแนกตามระดับ 
              พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ในภาพรวม 

 ระดับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จํานวน   รอยละ 

 นอย     ( 78 - 108 คะแนน ) 66     16.50 
 ปานกลาง ( 109 - 148 คะแนน ) 247     61.75 
 มาก    ( 149 - 171 คะแนน )  87     21.75 
   รวม 400 100.00 

Mean =128.79, SD =19.59, Min =78 Max =171 คะแนนเต็ม 175 คะแนน 

  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัด
พิจิตร พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ความเพียงพอของรายได  
การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพท้ังภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือหาปจจัยพยากรณท่ีสงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร พบวาเม่ือหาคาสหสัมพันธพหุคูณ (Stepwise Multiple 
Regression) พบวาปจจัยพยากรณท่ีสงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขต
จังหวัดพิจิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 6 ปจจัย คือความรอบรูดานสุขภาพ ดานการจัดการ
ตนเอง ความรอบรูดานสุขภาพ ดานการตัดสินใจ การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ  ความรอบรูดาน
สุขภาพดานการเขาถึงขอมูล ความรอบรูดานสุขภาพดานความรูความเขาใจ และความรอบรูดานสุขภาพ
โดยรวม โดยท้ังหมดมีคาสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.738 ดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  แสดงแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือหาปจจัยพยากรณท่ีสงผล                     
              ตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร  

ปจจัย B SE B Beta T Sig. 
ความรอบรูดานสุขภาพดานการจัดการตนเอง  .266 .046 .310 5.726 0.000* 

Χ

Χ Χ

Χ

Χ Χ

 ต�ร�งท่ี 2  แสดงจำานวนและร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยทำางาน	จำาแนกตามระดับ	พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม
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 ระดับความรอบรูดานสุขภาพ จํานวน   รอยละ 

 นอย      ( 42 - 75 คะแนน) 80     20.00 
 ปานกลาง  ( 76 - 107 คะแนน) 245     61.25 
 มาก     ( 108 - 125 คะแนน)  75     18.75 
   รวม 400 100.00 

Mean =91.39, SD =15.42, Min =42, Max =125 คะแนนเต็ม 125 คะแนน 

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมพบวา 
ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  อยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด 
รอยละ 61.75 รองลงมา ระดับมาก รอยละ 21.75 และระดับนอย รอยละ  16.50 ดังตารางท่ี 2 เม่ือ
พิจารณารายดานมีคาเฉลี่ยตามลําดับ ไดแก ดานโภชนาการ อยูในระดับมาก ( =3.90 ) ดานการจัดการ
ความเครียด อยูในระดับมาก ( =3.82 ) ดานการพัฒนาดานจิตวิญญาณ อยูในระดับมาก ( =3.70 )  
ดานออกกําลังกาย อยูในระดับมาก ( =3.67 ) ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง  
( =3.49 ) และดานความสัมพันธระหวางบุคคล อยูในระดับปานกลาง ( =3.41 ) 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนกลุมวัยทํางาน จําแนกตามระดับ 
              พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ในภาพรวม 

 ระดับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จํานวน   รอยละ 

 นอย     ( 78 - 108 คะแนน ) 66     16.50 
 ปานกลาง ( 109 - 148 คะแนน ) 247     61.75 
 มาก    ( 149 - 171 คะแนน )  87     21.75 
   รวม 400 100.00 

Mean =128.79, SD =19.59, Min =78 Max =171 คะแนนเต็ม 175 คะแนน 

  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัด
พิจิตร พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ความเพียงพอของรายได  
การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพท้ังภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือหาปจจัยพยากรณท่ีสงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร พบวาเม่ือหาคาสหสัมพันธพหุคูณ (Stepwise Multiple 
Regression) พบวาปจจัยพยากรณท่ีสงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขต
จังหวัดพิจิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 6 ปจจัย คือความรอบรูดานสุขภาพ ดานการจัดการ
ตนเอง ความรอบรูดานสุขภาพ ดานการตัดสินใจ การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ  ความรอบรูดาน
สุขภาพดานการเขาถึงขอมูล ความรอบรูดานสุขภาพดานความรูความเขาใจ และความรอบรูดานสุขภาพ
โดยรวม โดยท้ังหมดมีคาสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.738 ดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  แสดงแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือหาปจจัยพยากรณท่ีสงผล                     
              ตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร  

ปจจัย B SE B Beta T Sig. 
ความรอบรูดานสุขภาพดานการจัดการตนเอง  .266 .046 .310 5.726 0.000* 

Χ

Χ Χ

Χ

Χ Χ
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ส่งเสริมสุขภาพ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
		 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือหาปัจจัยพยากรณ์ 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่ม
วัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	 พบว่าเมื่อหาค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณ	(Stepwise	Multiple	Regression)	พบว่าปัจจัย 
พยากรณ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
กลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

	 แนวทางในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชนกลุ่ม
วัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	พบว่า	
				 การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสม	
ควรพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งทางด้านการเข้าถึงข้อมูล	ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ	ด้านทักษะการสื่อสาร	ด้านการจัดการ
ตนเอง	ด้านการรู้เท่าทันสื่อและด้านการตัดสินใจโดยส่ง
เสริมให้ประชาชนกลุ่มวัยทำางานเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ
ได้ง่าย	 สะดวกและหลากหลายแหล่ง	 มีทักษะการสื่อสาร	
สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
ส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการพัฒนาข้อมูลด้าน

ที่ระดับ	 0.05	 มี	 6	 ปัจจัย	 คือความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ด้านการจัดการตนเอง	 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 ด้านการ 
ตัดสินใจการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ	 ความรอบรู้
ด้านสุขภาพด้านการเข้าถึงข้อมูล	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ด้านความรู้ความเข้าใจ	และความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม 
โดยทั้งหมดมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	เท่ากับ	0.738	ดัง
ตารางที่	3

 ต�ร�งที่ 4			สรุปแนวทางในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขต
	 	 					จังหวัดพิจิตร
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ความรอบรูดานสุขภาพดานการตัดสินใจ .242 .039 .306 6.280 0.000* 
การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ .175 .043 .139 4.030 0.000* 
ความรอบรูดานสุขภาพดานการเขาถึงขอมูล -.167 .046 -.182 -3.619 0.000* 

ความรอบรูดานสุขภาพดานความรูความเขาใจ .128 .048 .145 2.653        0.008* 
ความรอบรูดานสุขภาพโดยรวม .160 .066 .162 2.437        0.015* 

      R = .738 R2 = .545  R2 adj  =.538 SEE = .419  a = .510  
  แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมของ
ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร พบวา  
    การพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสม ควรพัฒนาใหครอบคลุมท้ังทางดานการเขาถึงขอมูล 
ดานความรูความเขาใจ ดานทักษะการสื่อสาร ดานการจัดการตนเอง ดานการรูเทาทันสื่อและดานการ
ตัดสินใจโดยสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงาย สะดวกและหลากหลาย
แหลง มีทักษะการสื่อสาร สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง สงเสริมใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของมีการพัฒนาขอมูลดานสุขภาพใหทันสมัย นาเชื่อถือและนาสนใจ ใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง 
ชัดเจนแกประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพตนเอง ดังตารางท่ี 4 
  การพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแก
ประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพตนเอง ควรกําหนดเปนนโยบายทุกระดับในการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมสุขภาพใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน ควรสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน สรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีการพัฒนาดานจิตวิญญาณและการจัดการ
ความเครียดอยางเหมาะสม ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 4 สรุปแนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                
             กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานการเขาถึงขอมลู 1. ควรสงเสริมในการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงาย สะดวกและสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพ  
    จากหลากหลายแหลง มีผูใหคําแนะนําและใหขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็วและท่ัวถึง 
2. ควรสงเสริมความสามารถใน การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสุขภาพจากหลายแหลง 
3. ควรเพ่ิมชองทางการใหขอมูลผานชองทางการสื่อสารท่ีคนสวนใหญนิยมเขาใชเผยแพร 
   ความรู ท่ีเขาถึงไดงาย ใชงานไดงายพรอมบริการตลอดเวลา เชน ทางอินเทอรเน็ต 
   เพจสุขภาพ กลุมไลนตางๆ 

ดานความรูความเขาใจ 1. ควรสงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการพัฒนาขอมูลดานสุขภาพใหทันสมัย นาเช่ือถือ 
    และนาสนใจ เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูท่ีถูกตอง  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพรขอมูล 
    ท่ีนําเสนอตองมีความนาเช่ือถือและนาสนใจ มีความหลากหลายตรงกับกลุมเปาหมาย 
3. ควรสื่อสารสุขภาพอยางตอเน่ืองและเปนประจํา เปนปริมาณท่ีมากท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน    
    ปายประชาสัมพันธตางๆรอบเมืองใหประชาชนไดเห็นใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ดานทักษะการสื่อสาร 1. ควรสงเสริมใหหนวยงาน องคกร ชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อสารสุขภาพซึ่งกัน 
   และกัน จัดกิจกรรมกลุมเนนความสนุกของกิจกรรมทําใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 
   มีการแขงขันกีฬาโดยจัดกิจกรรมผานสื่อทางโซเชียลมีเดียมีการไลฟสดเปนการทักษะ 
   การสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางกลุมมากข้ึน 
 

สุขภาพให้ทันสมัย	น่าเช่ือถือและน่าสนใจ	ให้ความรู้ข่าวสาร 
ที่ถูกต้อง	 ชัดเจนแก่ประชาชนกลุ่มวัยทำางานในการดูแล
สุขภาพตนเอง	ดังตารางที่	4
		 การพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม	
ควรให้ความรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง	 ชัดเจนแก่ประชาชนกลุ่ม
วัยทำางานในการดูแลสุขภาพตนเอง	 ควรกำาหนดเป็น
นโยบายทุกระดับในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ให้แก่ประชาชนกลุ่มวัยทำางาน	 ควรส่งเสริมพฤติกรรม 
การออกกำาลังกาย	การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล	มีการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
และการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม	ดังตารางที่	5

 ต�ร�งที่ 3		แสดงแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อหาปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
	 	 				ของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	
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 ระดับความรอบรูดานสุขภาพ จํานวน   รอยละ 

 นอย      ( 42 - 75 คะแนน) 80     20.00 
 ปานกลาง  ( 76 - 107 คะแนน) 245     61.25 
 มาก     ( 108 - 125 คะแนน)  75     18.75 
   รวม 400 100.00 

Mean =91.39, SD =15.42, Min =42, Max =125 คะแนนเต็ม 125 คะแนน 

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมพบวา 
ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  อยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด 
รอยละ 61.75 รองลงมา ระดับมาก รอยละ 21.75 และระดับนอย รอยละ  16.50 ดังตารางท่ี 2 เม่ือ
พิจารณารายดานมีคาเฉลี่ยตามลําดับ ไดแก ดานโภชนาการ อยูในระดับมาก ( =3.90 ) ดานการจัดการ
ความเครียด อยูในระดับมาก ( =3.82 ) ดานการพัฒนาดานจิตวิญญาณ อยูในระดับมาก ( =3.70 )  
ดานออกกําลังกาย อยูในระดับมาก ( =3.67 ) ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง  
( =3.49 ) และดานความสัมพันธระหวางบุคคล อยูในระดับปานกลาง ( =3.41 ) 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนกลุมวัยทํางาน จําแนกตามระดับ 
              พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ในภาพรวม 

 ระดับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จํานวน   รอยละ 

 นอย     ( 78 - 108 คะแนน ) 66     16.50 
 ปานกลาง ( 109 - 148 คะแนน ) 247     61.75 
 มาก    ( 149 - 171 คะแนน )  87     21.75 
   รวม 400 100.00 

Mean =128.79, SD =19.59, Min =78 Max =171 คะแนนเต็ม 175 คะแนน 

  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัด
พิจิตร พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ความเพียงพอของรายได  
การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพท้ังภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือหาปจจัยพยากรณท่ีสงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร พบวาเม่ือหาคาสหสัมพันธพหุคูณ (Stepwise Multiple 
Regression) พบวาปจจัยพยากรณท่ีสงผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขต
จังหวัดพิจิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 6 ปจจัย คือความรอบรูดานสุขภาพ ดานการจัดการ
ตนเอง ความรอบรูดานสุขภาพ ดานการตัดสินใจ การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ  ความรอบรูดาน
สุขภาพดานการเขาถึงขอมูล ความรอบรูดานสุขภาพดานความรูความเขาใจ และความรอบรูดานสุขภาพ
โดยรวม โดยท้ังหมดมีคาสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.738 ดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  แสดงแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือหาปจจัยพยากรณท่ีสงผล                     
              ตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร  

ปจจัย B SE B Beta T Sig. 
ความรอบรูดานสุขภาพดานการจัดการตนเอง  .266 .046 .310 5.726 0.000* 

Χ

Χ Χ

Χ

Χ Χ
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ความรอบรูดานสุขภาพดานการตัดสินใจ .242 .039 .306 6.280 0.000* 
การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ .175 .043 .139 4.030 0.000* 
ความรอบรูดานสุขภาพดานการเขาถึงขอมูล -.167 .046 -.182 -3.619 0.000* 

ความรอบรูดานสุขภาพดานความรูความเขาใจ .128 .048 .145 2.653        0.008* 
ความรอบรูดานสุขภาพโดยรวม .160 .066 .162 2.437        0.015* 

      R = .738 R2 = .545  R2 adj  =.538 SEE = .419  a = .510  
  แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมของ
ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร พบวา  
    การพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสม ควรพัฒนาใหครอบคลุมท้ังทางดานการเขาถึงขอมูล 
ดานความรูความเขาใจ ดานทักษะการสื่อสาร ดานการจัดการตนเอง ดานการรูเทาทันสื่อและดานการ
ตัดสินใจโดยสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงาย สะดวกและหลากหลาย
แหลง มีทักษะการสื่อสาร สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง สงเสริมใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของมีการพัฒนาขอมูลดานสุขภาพใหทันสมัย นาเชื่อถือและนาสนใจ ใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง 
ชัดเจนแกประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพตนเอง ดังตารางท่ี 4 
  การพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแก
ประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพตนเอง ควรกําหนดเปนนโยบายทุกระดับในการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมสุขภาพใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน ควรสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน สรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีการพัฒนาดานจิตวิญญาณและการจัดการ
ความเครียดอยางเหมาะสม ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 4 สรุปแนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                
             กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานการเขาถึงขอมลู 1. ควรสงเสริมในการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงาย สะดวกและสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพ  
    จากหลากหลายแหลง มีผูใหคําแนะนําและใหขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็วและท่ัวถึง 
2. ควรสงเสริมความสามารถใน การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสุขภาพจากหลายแหลง 
3. ควรเพ่ิมชองทางการใหขอมูลผานชองทางการสื่อสารท่ีคนสวนใหญนิยมเขาใชเผยแพร 
   ความรู ท่ีเขาถึงไดงาย ใชงานไดงายพรอมบริการตลอดเวลา เชน ทางอินเทอรเน็ต 
   เพจสุขภาพ กลุมไลนตางๆ 

ดานความรูความเขาใจ 1. ควรสงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการพัฒนาขอมูลดานสุขภาพใหทันสมัย นาเช่ือถือ 
    และนาสนใจ เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูท่ีถูกตอง  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพรขอมูล 
    ท่ีนําเสนอตองมีความนาเช่ือถือและนาสนใจ มีความหลากหลายตรงกับกลุมเปาหมาย 
3. ควรสื่อสารสุขภาพอยางตอเน่ืองและเปนประจํา เปนปริมาณท่ีมากท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน    
    ปายประชาสัมพันธตางๆรอบเมืองใหประชาชนไดเห็นใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ดานทักษะการสื่อสาร 1. ควรสงเสริมใหหนวยงาน องคกร ชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อสารสุขภาพซึ่งกัน 
   และกัน จัดกิจกรรมกลุมเนนความสนุกของกิจกรรมทําใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 
   มีการแขงขันกีฬาโดยจัดกิจกรรมผานสื่อทางโซเชียลมีเดียมีการไลฟสดเปนการทักษะ 
   การสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางกลุมมากข้ึน 
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  การพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแก
ประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพตนเอง ควรกําหนดเปนนโยบายทุกระดับในการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมสุขภาพใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน ควรสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน สรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีการพัฒนาดานจิตวิญญาณและการจัดการ
ความเครียดอยางเหมาะสม ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 4 สรุปแนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                
             กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานการเขาถึงขอมลู 1. ควรสงเสริมในการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงาย สะดวกและสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพ  
    จากหลากหลายแหลง มีผูใหคําแนะนําและใหขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็วและท่ัวถึง 
2. ควรสงเสริมความสามารถใน การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสุขภาพจากหลายแหลง 
3. ควรเพ่ิมชองทางการใหขอมูลผานชองทางการสื่อสารท่ีคนสวนใหญนิยมเขาใชเผยแพร 
   ความรู ท่ีเขาถึงไดงาย ใชงานไดงายพรอมบริการตลอดเวลา เชน ทางอินเทอรเน็ต 
   เพจสุขภาพ กลุมไลนตางๆ 

ดานความรูความเขาใจ 1. ควรสงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการพัฒนาขอมูลดานสุขภาพใหทันสมัย นาเช่ือถือ 
    และนาสนใจ เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูท่ีถูกตอง  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพรขอมูล 
    ท่ีนําเสนอตองมีความนาเช่ือถือและนาสนใจ มีความหลากหลายตรงกับกลุมเปาหมาย 
3. ควรสื่อสารสุขภาพอยางตอเน่ืองและเปนประจํา เปนปริมาณท่ีมากท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน    
    ปายประชาสัมพันธตางๆรอบเมืองใหประชาชนไดเห็นใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ดานทักษะการสื่อสาร 1. ควรสงเสริมใหหนวยงาน องคกร ชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อสารสุขภาพซึ่งกัน 
   และกัน จัดกิจกรรมกลุมเนนความสนุกของกิจกรรมทําใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 
   มีการแขงขันกีฬาโดยจัดกิจกรรมผานสื่อทางโซเชียลมีเดียมีการไลฟสดเปนการทักษะ 
   การสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางกลุมมากข้ึน 
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2. ควรสรางทักษะการสื่อสารดานสุขภาพท่ีใหแกอสม.ใหอสม.มีความเช่ือมั่นในการใหขอมูล   
   ขาวสารแกประชาชน 

ตารางท่ี 4 (ตอ) 
ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 

กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 
ดานการจัดการตนเอง 1. หนวยงานสาธารณสุขควรมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและ 

    มีมาตรการท่ีชัดเจนใหหนวยงาน องคกร ชุมชน ครอบครัว และบุคคลปฏิบัติเพ่ือสงเสริม 
    ใหประชาชนกลุมวัยทํางานมีการสงเสริมสุขภาพอยางจริงจัง 
2. ควรมีการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและใหความรูความเขาใจให 
    ประชาชนใหสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง สังเกตความผิดปกติของรางกาย มีกิจกรรม  
    สุขภาพดวยตนเอง เชน ออกกําลังกาย กินอาหารท่ีมีประโยชน 

ดานการรูเทาทันสื่อ 1. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมความสามารถในการประเมินและเลือกรับสื่อท่ีใหขอมูล 
    ท่ีถูกตองแกประชาชนกลุมวัยทํางาน และใหคําแนะนําพูดคุยแนวทางปฏิบัติพฤติกรรม 
    สุขภาพแกผูอ่ืนได  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพร และ 
    มีมาตรการลงโทษผูท่ีใหขอมูลผิดๆ รวมถึงควรสงเสริมใหประชาขนวัยทํางานเขาถึงขอมูล 
    ดานสุขภาพจากหนวยงานภาครัฐ  

ดานการตัดสินใจ 1. ควรส ง เสริมใหประชาชนคิดตัดสินใจเลือกปฏิ บัติพฤติกรรมสุขภาพท่ี ถูกตอง 
   ในชีวิตประจําวัน  
2. ควรใหความรูความเขาใจแกประชาชนกลุมวัยทํางานดานสุขภาพและตัดสินใจเลือกวิธี 
    และกิจกรรมปฏิบัติดานสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสมตามความถนัด ตามเวลาวางแตตองม ี
    ประโยขนตอสุขภาพ เชน การเลือกวิธีออกกําลังกาย  การเลือกอาหารท่ีปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 5 สรุปแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                 
                  กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร  

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสขุภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานความรบัผิดชอบตอ

สุขภาพ 

1. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัด 
   ทีมแพทย พยาบาลหรือทีมสุขภาพไปตรวจสุขภาพท่ีสถานท่ีทํางานหรือในชุมชน 
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดหมั่นสังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงตางๆ   
   ของรางกายอยูเสมอ  
3. ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแกประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพ  
   ตนเอง การสังเกตความผิดปกติของรางกาย  

ดานออกกําลังกาย 1. ควรสงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน โดยแนะนํา 
    การออกกาลังกายท่ีถูกวิธีและจัดหาผูนําในการออกกําลังกายในหนวยงาน องคกร 
    และชุมชน 
2. ควรจัดใหมีลานกีฬาหรือสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะและจัดหาอุปกรณและเครื่อง 
    ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึนในชุมชน     
3. สงเสริมใหมีกลุมหรือชมรมออกกําลังกายในหมูบาน ชุมชน หนวยงาน 

 
 
 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 

 ต�ร�งที่ 5			สรุปแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชน																
																										กลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร
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2. ควรสรางทักษะการสื่อสารดานสุขภาพท่ีใหแกอสม.ใหอสม.มีความเช่ือมั่นในการใหขอมูล   
   ขาวสารแกประชาชน 

ตารางท่ี 4 (ตอ) 
ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 

กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 
ดานการจัดการตนเอง 1. หนวยงานสาธารณสุขควรมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและ 

    มีมาตรการท่ีชัดเจนใหหนวยงาน องคกร ชุมชน ครอบครัว และบุคคลปฏิบัติเพ่ือสงเสริม 
    ใหประชาชนกลุมวัยทํางานมีการสงเสริมสุขภาพอยางจริงจัง 
2. ควรมีการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและใหความรูความเขาใจให 
    ประชาชนใหสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง สังเกตความผิดปกติของรางกาย มีกิจกรรม  
    สุขภาพดวยตนเอง เชน ออกกําลังกาย กินอาหารท่ีมีประโยชน 

ดานการรูเทาทันสื่อ 1. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมความสามารถในการประเมินและเลือกรับสื่อท่ีใหขอมูล 
    ท่ีถูกตองแกประชาชนกลุมวัยทํางาน และใหคําแนะนําพูดคุยแนวทางปฏิบัติพฤติกรรม 
    สุขภาพแกผูอ่ืนได  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพร และ 
    มีมาตรการลงโทษผูท่ีใหขอมูลผิดๆ รวมถึงควรสงเสริมใหประชาขนวัยทํางานเขาถึงขอมูล 
    ดานสุขภาพจากหนวยงานภาครัฐ  

ดานการตัดสินใจ 1. ควรส ง เสริมใหประชาชนคิดตัดสินใจเลือกปฏิ บัติพฤติกรรมสุขภาพท่ี ถูกตอง 
   ในชีวิตประจําวัน  
2. ควรใหความรูความเขาใจแกประชาชนกลุมวัยทํางานดานสุขภาพและตัดสินใจเลือกวิธี 
    และกิจกรรมปฏิบัติดานสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสมตามความถนัด ตามเวลาวางแตตองม ี
    ประโยขนตอสุขภาพ เชน การเลือกวิธีออกกําลังกาย  การเลือกอาหารท่ีปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 5 สรุปแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                 
                  กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร  

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสขุภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานความรบัผิดชอบตอ

สุขภาพ 

1. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัด 
   ทีมแพทย พยาบาลหรือทีมสุขภาพไปตรวจสุขภาพท่ีสถานท่ีทํางานหรือในชุมชน 
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดหมั่นสังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงตางๆ   
   ของรางกายอยูเสมอ  
3. ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแกประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพ  
   ตนเอง การสังเกตความผิดปกติของรางกาย  

ดานออกกําลังกาย 1. ควรสงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน โดยแนะนํา 
    การออกกาลังกายท่ีถูกวิธีและจัดหาผูนําในการออกกําลังกายในหนวยงาน องคกร 
    และชุมชน 
2. ควรจัดใหมีลานกีฬาหรือสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะและจัดหาอุปกรณและเครื่อง 
    ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึนในชุมชน     
3. สงเสริมใหมีกลุมหรือชมรมออกกําลังกายในหมูบาน ชุมชน หนวยงาน 

 
 
 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 
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2. ควรสรางทักษะการสื่อสารดานสุขภาพท่ีใหแกอสม.ใหอสม.มีความเช่ือมั่นในการใหขอมูล   
   ขาวสารแกประชาชน 

ตารางท่ี 4 (ตอ) 
ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 

กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 
ดานการจัดการตนเอง 1. หนวยงานสาธารณสุขควรมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและ 

    มีมาตรการท่ีชัดเจนใหหนวยงาน องคกร ชุมชน ครอบครัว และบุคคลปฏิบัติเพ่ือสงเสริม 
    ใหประชาชนกลุมวัยทํางานมีการสงเสริมสุขภาพอยางจริงจัง 
2. ควรมีการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและใหความรูความเขาใจให 
    ประชาชนใหสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง สังเกตความผิดปกติของรางกาย มีกิจกรรม  
    สุขภาพดวยตนเอง เชน ออกกําลังกาย กินอาหารท่ีมีประโยชน 

ดานการรูเทาทันสื่อ 1. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมความสามารถในการประเมินและเลือกรับสื่อท่ีใหขอมูล 
    ท่ีถูกตองแกประชาชนกลุมวัยทํางาน และใหคําแนะนําพูดคุยแนวทางปฏิบัติพฤติกรรม 
    สุขภาพแกผูอ่ืนได  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพร และ 
    มีมาตรการลงโทษผูท่ีใหขอมูลผิดๆ รวมถึงควรสงเสริมใหประชาขนวัยทํางานเขาถึงขอมูล 
    ดานสุขภาพจากหนวยงานภาครัฐ  

ดานการตัดสินใจ 1. ควรส ง เสริมใหประชาชนคิดตัดสินใจเลือกปฏิ บัติพฤติกรรมสุขภาพท่ี ถูกตอง 
   ในชีวิตประจําวัน  
2. ควรใหความรูความเขาใจแกประชาชนกลุมวัยทํางานดานสุขภาพและตัดสินใจเลือกวิธี 
    และกิจกรรมปฏิบัติดานสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสมตามความถนัด ตามเวลาวางแตตองม ี
    ประโยขนตอสุขภาพ เชน การเลือกวิธีออกกําลังกาย  การเลือกอาหารท่ีปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 5 สรุปแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                 
                  กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร  

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสขุภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานความรบัผิดชอบตอ

สุขภาพ 

1. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัด 
   ทีมแพทย พยาบาลหรือทีมสุขภาพไปตรวจสุขภาพท่ีสถานท่ีทํางานหรือในชุมชน 
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดหมั่นสังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงตางๆ   
   ของรางกายอยูเสมอ  
3. ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแกประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพ  
   ตนเอง การสังเกตความผิดปกติของรางกาย  

ดานออกกําลังกาย 1. ควรสงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน โดยแนะนํา 
    การออกกาลังกายท่ีถูกวิธีและจัดหาผูนําในการออกกําลังกายในหนวยงาน องคกร 
    และชุมชน 
2. ควรจัดใหมีลานกีฬาหรือสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะและจัดหาอุปกรณและเครื่อง 
    ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึนในชุมชน     
3. สงเสริมใหมีกลุมหรือชมรมออกกําลังกายในหมูบาน ชุมชน หนวยงาน 

 
 
 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 
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2. ควรสรางทักษะการสื่อสารดานสุขภาพท่ีใหแกอสม.ใหอสม.มีความเช่ือมั่นในการใหขอมูล   
   ขาวสารแกประชาชน 

ตารางท่ี 4 (ตอ) 
ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 

กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 
ดานการจัดการตนเอง 1. หนวยงานสาธารณสุขควรมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและ 

    มีมาตรการท่ีชัดเจนใหหนวยงาน องคกร ชุมชน ครอบครัว และบุคคลปฏิบัติเพ่ือสงเสริม 
    ใหประชาชนกลุมวัยทํางานมีการสงเสริมสุขภาพอยางจริงจัง 
2. ควรมีการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและใหความรูความเขาใจให 
    ประชาชนใหสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง สังเกตความผิดปกติของรางกาย มีกิจกรรม  
    สุขภาพดวยตนเอง เชน ออกกําลังกาย กินอาหารท่ีมีประโยชน 

ดานการรูเทาทันสื่อ 1. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมความสามารถในการประเมินและเลือกรับสื่อท่ีใหขอมูล 
    ท่ีถูกตองแกประชาชนกลุมวัยทํางาน และใหคําแนะนําพูดคุยแนวทางปฏิบัติพฤติกรรม 
    สุขภาพแกผูอ่ืนได  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพร และ 
    มีมาตรการลงโทษผูท่ีใหขอมูลผิดๆ รวมถึงควรสงเสริมใหประชาขนวัยทํางานเขาถึงขอมูล 
    ดานสุขภาพจากหนวยงานภาครัฐ  

ดานการตัดสินใจ 1. ควรส ง เสริมใหประชาชนคิดตัดสินใจเลือกปฏิ บัติพฤติกรรมสุขภาพท่ี ถูกตอง 
   ในชีวิตประจําวัน  
2. ควรใหความรูความเขาใจแกประชาชนกลุมวัยทํางานดานสุขภาพและตัดสินใจเลือกวิธี 
    และกิจกรรมปฏิบัติดานสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสมตามความถนัด ตามเวลาวางแตตองม ี
    ประโยขนตอสุขภาพ เชน การเลือกวิธีออกกําลังกาย  การเลือกอาหารท่ีปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 5 สรุปแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                 
                  กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร  

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสขุภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานความรบัผิดชอบตอ

สุขภาพ 

1. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัด 
   ทีมแพทย พยาบาลหรือทีมสุขภาพไปตรวจสุขภาพท่ีสถานท่ีทํางานหรือในชุมชน 
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดหมั่นสังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงตางๆ   
   ของรางกายอยูเสมอ  
3. ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแกประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพ  
   ตนเอง การสังเกตความผิดปกติของรางกาย  

ดานออกกําลังกาย 1. ควรสงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน โดยแนะนํา 
    การออกกาลังกายท่ีถูกวิธีและจัดหาผูนําในการออกกําลังกายในหนวยงาน องคกร 
    และชุมชน 
2. ควรจัดใหมีลานกีฬาหรือสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะและจัดหาอุปกรณและเครื่อง 
    ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึนในชุมชน     
3. สงเสริมใหมีกลุมหรือชมรมออกกําลังกายในหมูบาน ชุมชน หนวยงาน 

 
 
 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 

7
 

ความรอบรูดานสุขภาพดานการตัดสินใจ .242 .039 .306 6.280 0.000* 
การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ .175 .043 .139 4.030 0.000* 
ความรอบรูดานสุขภาพดานการเขาถึงขอมูล -.167 .046 -.182 -3.619 0.000* 

ความรอบรูดานสุขภาพดานความรูความเขาใจ .128 .048 .145 2.653        0.008* 
ความรอบรูดานสุขภาพโดยรวม .160 .066 .162 2.437        0.015* 

      R = .738 R2 = .545  R2 adj  =.538 SEE = .419  a = .510  
  แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมของ
ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร พบวา  
    การพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสม ควรพัฒนาใหครอบคลุมท้ังทางดานการเขาถึงขอมูล 
ดานความรูความเขาใจ ดานทักษะการสื่อสาร ดานการจัดการตนเอง ดานการรูเทาทันสื่อและดานการ
ตัดสินใจโดยสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงาย สะดวกและหลากหลาย
แหลง มีทักษะการสื่อสาร สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง สงเสริมใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของมีการพัฒนาขอมูลดานสุขภาพใหทันสมัย นาเชื่อถือและนาสนใจ ใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง 
ชัดเจนแกประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพตนเอง ดังตารางท่ี 4 
  การพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแก
ประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพตนเอง ควรกําหนดเปนนโยบายทุกระดับในการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมสุขภาพใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน ควรสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน สรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีการพัฒนาดานจิตวิญญาณและการจัดการ
ความเครียดอยางเหมาะสม ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 4 สรุปแนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                
             กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานการเขาถึงขอมลู 1. ควรสงเสริมในการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงาย สะดวกและสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพ  
    จากหลากหลายแหลง มีผูใหคําแนะนําและใหขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็วและท่ัวถึง 
2. ควรสงเสริมความสามารถใน การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสุขภาพจากหลายแหลง 
3. ควรเพ่ิมชองทางการใหขอมูลผานชองทางการสื่อสารท่ีคนสวนใหญนิยมเขาใชเผยแพร 
   ความรู ท่ีเขาถึงไดงาย ใชงานไดงายพรอมบริการตลอดเวลา เชน ทางอินเทอรเน็ต 
   เพจสุขภาพ กลุมไลนตางๆ 

ดานความรูความเขาใจ 1. ควรสงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการพัฒนาขอมูลดานสุขภาพใหทันสมัย นาเช่ือถือ 
    และนาสนใจ เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูท่ีถูกตอง  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพรขอมูล 
    ท่ีนําเสนอตองมีความนาเช่ือถือและนาสนใจ มีความหลากหลายตรงกับกลุมเปาหมาย 
3. ควรสื่อสารสุขภาพอยางตอเน่ืองและเปนประจํา เปนปริมาณท่ีมากท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน    
    ปายประชาสัมพันธตางๆรอบเมืองใหประชาชนไดเห็นใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ดานทักษะการสื่อสาร 1. ควรสงเสริมใหหนวยงาน องคกร ชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อสารสุขภาพซึ่งกัน 
   และกัน จัดกิจกรรมกลุมเนนความสนุกของกิจกรรมทําใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 
   มีการแขงขันกีฬาโดยจัดกิจกรรมผานสื่อทางโซเชียลมีเดียมีการไลฟสดเปนการทักษะ 
   การสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางกลุมมากข้ึน 
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ความรอบรูดานสุขภาพดานความรูความเขาใจ .128 .048 .145 2.653        0.008* 
ความรอบรูดานสุขภาพโดยรวม .160 .066 .162 2.437        0.015* 

      R = .738 R2 = .545  R2 adj  =.538 SEE = .419  a = .510  
  แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมของ
ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร พบวา  
    การพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสม ควรพัฒนาใหครอบคลุมท้ังทางดานการเขาถึงขอมูล 
ดานความรูความเขาใจ ดานทักษะการสื่อสาร ดานการจัดการตนเอง ดานการรูเทาทันสื่อและดานการ
ตัดสินใจโดยสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงาย สะดวกและหลากหลาย
แหลง มีทักษะการสื่อสาร สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง สงเสริมใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของมีการพัฒนาขอมูลดานสุขภาพใหทันสมัย นาเชื่อถือและนาสนใจ ใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง 
ชัดเจนแกประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพตนเอง ดังตารางท่ี 4 
  การพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแก
ประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพตนเอง ควรกําหนดเปนนโยบายทุกระดับในการพัฒนากิจกรรม
สงเสริมสุขภาพใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน ควรสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน สรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีการพัฒนาดานจิตวิญญาณและการจัดการ
ความเครียดอยางเหมาะสม ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 4 สรุปแนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                
             กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานการเขาถึงขอมลู 1. ควรสงเสริมในการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดงาย สะดวกและสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพ  
    จากหลากหลายแหลง มีผูใหคําแนะนําและใหขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็วและท่ัวถึง 
2. ควรสงเสริมความสามารถใน การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสุขภาพจากหลายแหลง 
3. ควรเพ่ิมชองทางการใหขอมูลผานชองทางการสื่อสารท่ีคนสวนใหญนิยมเขาใชเผยแพร 
   ความรู ท่ีเขาถึงไดงาย ใชงานไดงายพรอมบริการตลอดเวลา เชน ทางอินเทอรเน็ต 
   เพจสุขภาพ กลุมไลนตางๆ 

ดานความรูความเขาใจ 1. ควรสงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการพัฒนาขอมูลดานสุขภาพใหทันสมัย นาเช่ือถือ 
    และนาสนใจ เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูท่ีถูกตอง  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพรขอมูล 
    ท่ีนําเสนอตองมีความนาเช่ือถือและนาสนใจ มีความหลากหลายตรงกับกลุมเปาหมาย 
3. ควรสื่อสารสุขภาพอยางตอเน่ืองและเปนประจํา เปนปริมาณท่ีมากท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน    
    ปายประชาสัมพันธตางๆรอบเมืองใหประชาชนไดเห็นใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ดานทักษะการสื่อสาร 1. ควรสงเสริมใหหนวยงาน องคกร ชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อสารสุขภาพซึ่งกัน 
   และกัน จัดกิจกรรมกลุมเนนความสนุกของกิจกรรมทําใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 
   มีการแขงขันกีฬาโดยจัดกิจกรรมผานสื่อทางโซเชียลมีเดียมีการไลฟสดเปนการทักษะ 
   การสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางกลุมมากข้ึน 
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2. ควรสรางทักษะการสื่อสารดานสุขภาพท่ีใหแกอสม.ใหอสม.มีความเช่ือมั่นในการใหขอมูล   
   ขาวสารแกประชาชน 

ตารางท่ี 4 (ตอ) 
ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 

กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 
ดานการจัดการตนเอง 1. หนวยงานสาธารณสุขควรมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและ 

    มีมาตรการท่ีชัดเจนใหหนวยงาน องคกร ชุมชน ครอบครัว และบุคคลปฏิบัติเพ่ือสงเสริม 
    ใหประชาชนกลุมวัยทํางานมีการสงเสริมสุขภาพอยางจริงจัง 
2. ควรมีการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและใหความรูความเขาใจให 
    ประชาชนใหสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง สังเกตความผิดปกติของรางกาย มีกิจกรรม  
    สุขภาพดวยตนเอง เชน ออกกําลังกาย กินอาหารท่ีมีประโยชน 

ดานการรูเทาทันสื่อ 1. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมความสามารถในการประเมินและเลือกรับสื่อท่ีใหขอมูล 
    ท่ีถูกตองแกประชาชนกลุมวัยทํางาน และใหคําแนะนําพูดคุยแนวทางปฏิบัติพฤติกรรม 
    สุขภาพแกผูอ่ืนได  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพร และ 
    มีมาตรการลงโทษผูท่ีใหขอมูลผิดๆ รวมถึงควรสงเสริมใหประชาขนวัยทํางานเขาถึงขอมูล 
    ดานสุขภาพจากหนวยงานภาครัฐ  

ดานการตัดสินใจ 1. ควรส ง เสริมใหประชาชนคิดตัดสินใจเลือกปฏิ บัติพฤติกรรมสุขภาพท่ี ถูกตอง 
   ในชีวิตประจําวัน  
2. ควรใหความรูความเขาใจแกประชาชนกลุมวัยทํางานดานสุขภาพและตัดสินใจเลือกวิธี 
    และกิจกรรมปฏิบัติดานสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสมตามความถนัด ตามเวลาวางแตตองม ี
    ประโยขนตอสุขภาพ เชน การเลือกวิธีออกกําลังกาย  การเลือกอาหารท่ีปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 5 สรุปแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                 
                  กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร  

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสขุภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานความรบัผิดชอบตอ

สุขภาพ 

1. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัด 
   ทีมแพทย พยาบาลหรือทีมสุขภาพไปตรวจสุขภาพท่ีสถานท่ีทํางานหรือในชุมชน 
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดหมั่นสังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงตางๆ   
   ของรางกายอยูเสมอ  
3. ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแกประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพ  
   ตนเอง การสังเกตความผิดปกติของรางกาย  

ดานออกกําลังกาย 1. ควรสงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน โดยแนะนํา 
    การออกกาลังกายท่ีถูกวิธีและจัดหาผูนําในการออกกําลังกายในหนวยงาน องคกร 
    และชุมชน 
2. ควรจัดใหมีลานกีฬาหรือสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะและจัดหาอุปกรณและเครื่อง 
    ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึนในชุมชน     
3. สงเสริมใหมีกลุมหรือชมรมออกกําลังกายในหมูบาน ชุมชน หนวยงาน 
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2. ควรสรางทักษะการสื่อสารดานสุขภาพท่ีใหแกอสม.ใหอสม.มีความเช่ือมั่นในการใหขอมูล   
   ขาวสารแกประชาชน 

ตารางท่ี 4 (ตอ) 
ความรอบรูดานสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 

กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 
ดานการจัดการตนเอง 1. หนวยงานสาธารณสุขควรมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและ 

    มีมาตรการท่ีชัดเจนใหหนวยงาน องคกร ชุมชน ครอบครัว และบุคคลปฏิบัติเพ่ือสงเสริม 
    ใหประชาชนกลุมวัยทํางานมีการสงเสริมสุขภาพอยางจริงจัง 
2. ควรมีการรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและใหความรูความเขาใจให 
    ประชาชนใหสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง สังเกตความผิดปกติของรางกาย มีกิจกรรม  
    สุขภาพดวยตนเอง เชน ออกกําลังกาย กินอาหารท่ีมีประโยชน 

ดานการรูเทาทันสื่อ 1. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมความสามารถในการประเมินและเลือกรับสื่อท่ีใหขอมูล 
    ท่ีถูกตองแกประชาชนกลุมวัยทํางาน และใหคําแนะนําพูดคุยแนวทางปฏิบัติพฤติกรรม 
    สุขภาพแกผูอ่ืนได  
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาเผยแพร และ 
    มีมาตรการลงโทษผูท่ีใหขอมูลผิดๆ รวมถึงควรสงเสริมใหประชาขนวัยทํางานเขาถึงขอมูล 
    ดานสุขภาพจากหนวยงานภาครัฐ  

ดานการตัดสินใจ 1. ควรส ง เสริมใหประชาชนคิดตัดสินใจเลือกปฏิ บัติพฤติกรรมสุขภาพท่ี ถูกตอง 
   ในชีวิตประจําวัน  
2. ควรใหความรูความเขาใจแกประชาชนกลุมวัยทํางานดานสุขภาพและตัดสินใจเลือกวิธี 
    และกิจกรรมปฏิบัติดานสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสมตามความถนัด ตามเวลาวางแตตองม ี
    ประโยขนตอสุขภาพ เชน การเลือกวิธีออกกําลังกาย  การเลือกอาหารท่ีปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 5 สรุปแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน                 
                  กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร  

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสขุภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานความรบัผิดชอบตอ

สุขภาพ 

1. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัด 
   ทีมแพทย พยาบาลหรือทีมสุขภาพไปตรวจสุขภาพท่ีสถานท่ีทํางานหรือในชุมชน 
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดหมั่นสังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงตางๆ   
   ของรางกายอยูเสมอ  
3. ควรใหความรูขาวสารท่ีถูกตอง ชัดเจนแกประชาชนกลุมวัยทํางานในการดูแลสุขภาพ  
   ตนเอง การสังเกตความผิดปกติของรางกาย  

ดานออกกําลังกาย 1. ควรสงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมใหแกประชาชนกลุมวัยทํางาน โดยแนะนํา 
    การออกกาลังกายท่ีถูกวิธีและจัดหาผูนําในการออกกําลังกายในหนวยงาน องคกร 
    และชุมชน 
2. ควรจัดใหมีลานกีฬาหรือสถานท่ีออกกําลังกายสาธารณะและจัดหาอุปกรณและเครื่อง 
    ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึนในชุมชน     
3. สงเสริมใหมีกลุมหรือชมรมออกกําลังกายในหมูบาน ชุมชน หนวยงาน 

 
 
 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 
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พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสขุภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานโภชนาการ 1. ควรสงเสริมใหประชาชนรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ปลอดภัยปรุงอาหารกินเอง 
    ลดอาหารรสจัด ลดนํ้าชา กาแฟ บุหรี่ สุรา   
2. ควรอบรมใหความรูแกประชาชนกลุมวัยทํางานและครอบครัว แมคาจําหนายอาหาร 
   ผูปรุงอาหารในเรื่องโภชนาการ  
3. ควรสงเสริมใหรานจําหนายอาหารมีมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร 

ดานความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

1. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพกับบุคคลอ่ืน    
   ทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพรวมกับครอบครัวและเพ่ือนๆในท่ีทํางาน ท่ีบาน ในชุมชน  
   รวมกลุมทางไลนพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพกับเพ่ือนๆ 
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานเชิญชวนบุคคลในครอบครัว เพ่ือน คนในชุมชน 
   ท่ีทํางานใหดูแลใสใจสุขภาพตนเองใหมากข้ึน หมั่นสังเกตความเปลี่ยนของรางกาย 
   ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพเปนประจํา 

ดานการพัฒนา 

ดานจิตวิญญาณ 

1. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานทํากิจกรรมท่ีสรางเสริมสุขภาพจิต เชน ทําบุญ 
    ทุกวันพระ ตักบาตร สวดมนต ทําสมาธิ 
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดพักผอนอยางเพียงพอ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง   
    ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตท้ังครอบครัวและการงานอาชีพ  
3. ควรสงเสริมสุขภาพจิตประชาชนกลุมวัยทํางานและการจัดการกับความเครียดท่ีถูกตอง  
4. ควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด  
    ใหประชาชนกลุมวัยทํางาน 

ดานการจดัการความเครียด 1. ควรสงเสริมสุขภาพจิตประชาชนกลุมวัยทํางานมองโลกในแงดสีามารถใหอยูรวมกับผูอ่ืนได   
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุ มวัยทํางาน เปนคนคิดบวกและมองโลกในแงดี หลีกเลี่ยง 
    สภาวการณท่ีกอใหเกิดความเครียด ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต โดยสงเสริมให 
    มีกลุม/ชมรมในชุมชนในท่ีทํางาน 
3. ควรจัดทีมสุขภาพใหปรึกษาคําแนะนําประชาชนเมื่อมีความเครียดใหสามารถหาสาเหตุและ  
    แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได และยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้  
  วัตถุประสงคขอที่ 1. เพ่ือศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขต
จังหวัดพิจิตร พบวา ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปาน
กลางมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดาน มีคาเฉลี่ยตามลําดับ ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการจัดการตนเอง  
ดานการเขาถึงขอมูล ดานการรูเทาทันสื่อ ดานความรูความเขาใจ และดานทักษะการสื่อสาร สอดคลองกับ
การศึกษาของ กรรณิการ การีสรรพ และคณะ (10) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพ 
ความรูเก่ียวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุท่ีเปนโรคความ
ดันโลหิตสูง พบวากลุมตัวอยางมีความรอบรูดานสุขภาพเก่ียวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อยูใน
ระดับปานกลาง 
            วัตถุประสงคขอที่ 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางาน ในเขต
จังหวัดพิจิตร พบวา ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับ
ปานกลางมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดาน มีคาเฉลี่ยตามลําดับ ไดแก ดานโภชนาการ ดานการจัดการ
ความเครียด ดานการพัฒนาดานจิตวิญญาณ ดานออกกําลังกาย ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ และดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล สอดคลองกับการศึกษาของ กรรณิการ การีสรรพ และคณะ(10) ท่ีศึกษา
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พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสขุภาพท่ีเหมาะสมของประชาชน 
กลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตร 

ดานโภชนาการ 1. ควรสงเสริมใหประชาชนรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ปลอดภัยปรุงอาหารกินเอง 
    ลดอาหารรสจัด ลดนํ้าชา กาแฟ บุหรี่ สุรา   
2. ควรอบรมใหความรูแกประชาชนกลุมวัยทํางานและครอบครัว แมคาจําหนายอาหาร 
   ผูปรุงอาหารในเรื่องโภชนาการ  
3. ควรสงเสริมใหรานจําหนายอาหารมีมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร 

ดานความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

1. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพกับบุคคลอ่ืน    
   ทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพรวมกับครอบครัวและเพ่ือนๆในท่ีทํางาน ท่ีบาน ในชุมชน  
   รวมกลุมทางไลนพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพกับเพ่ือนๆ 
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานเชิญชวนบุคคลในครอบครัว เพ่ือน คนในชุมชน 
   ท่ีทํางานใหดูแลใสใจสุขภาพตนเองใหมากข้ึน หมั่นสังเกตความเปลี่ยนของรางกาย 
   ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพเปนประจํา 

ดานการพัฒนา 

ดานจิตวิญญาณ 

1. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานทํากิจกรรมท่ีสรางเสริมสุขภาพจิต เชน ทําบุญ 
    ทุกวันพระ ตักบาตร สวดมนต ทําสมาธิ 
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดพักผอนอยางเพียงพอ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง   
    ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตท้ังครอบครัวและการงานอาชีพ  
3. ควรสงเสริมสุขภาพจิตประชาชนกลุมวัยทํางานและการจัดการกับความเครียดท่ีถูกตอง  
4. ควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด  
    ใหประชาชนกลุมวัยทํางาน 

ดานการจดัการความเครียด 1. ควรสงเสริมสุขภาพจิตประชาชนกลุมวัยทํางานมองโลกในแงดสีามารถใหอยูรวมกับผูอ่ืนได   
2. ควรสงเสริมใหประชาชนกลุ มวัยทํางาน เปนคนคิดบวกและมองโลกในแงดี หลีกเลี่ยง 
    สภาวการณท่ีกอใหเกิดความเครียด ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต โดยสงเสริมให 
    มีกลุม/ชมรมในชุมชนในท่ีทํางาน 
3. ควรจัดทีมสุขภาพใหปรึกษาคําแนะนําประชาชนเมื่อมีความเครียดใหสามารถหาสาเหตุและ  
    แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได และยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้  
  วัตถุประสงคขอที่ 1. เพ่ือศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานในเขต
จังหวัดพิจิตร พบวา ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปาน
กลางมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดาน มีคาเฉลี่ยตามลําดับ ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการจัดการตนเอง  
ดานการเขาถึงขอมูล ดานการรูเทาทันสื่อ ดานความรูความเขาใจ และดานทักษะการสื่อสาร สอดคลองกับ
การศึกษาของ กรรณิการ การีสรรพ และคณะ (10) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพ 
ความรูเก่ียวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุท่ีเปนโรคความ
ดันโลหิตสูง พบวากลุมตัวอยางมีความรอบรูดานสุขภาพเก่ียวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อยูใน
ระดับปานกลาง 
            วัตถุประสงคขอที่ 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางาน ในเขต
จังหวัดพิจิตร พบวา ประชาชนกลุมวัยทํางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับ
ปานกลางมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดาน มีคาเฉลี่ยตามลําดับ ไดแก ดานโภชนาการ ดานการจัดการ
ความเครียด ดานการพัฒนาดานจิตวิญญาณ ดานออกกําลังกาย ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ และดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล สอดคลองกับการศึกษาของ กรรณิการ การีสรรพ และคณะ(10) ท่ีศึกษา

อภิปรายผล
  จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้	
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.	 เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	
พบว่า	 ประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีความ 
รอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด	 เมื่อ 
พิจารณารายด้าน	 มีค่าเฉลี่ยตามลำาดับ	 ได้แก่	 ด้านการ
ตัดสินใจ	 ด้านการจัดการตนเอง	 ด้านการเข้าถึงข้อมูล	 
ด้านการรู้เท่าทันส่ือ	 ด้านความรู้ความเข้าใจ	 และด้านทักษะ 

การส่ือสาร	สอดคล้องกับการศึกษา(10)	ท่ีศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เก่ียวกับการควบคุม
โรคความดันโลหิตสูง	และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง	 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการควบคุมโรค 
ความดันโลหิตสูง	อยู่ในระดับปานกลาง
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2.	เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำางาน	 ในเขตจังหวัดพิจิตร 
พบว่า	ประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตรมีพฤติกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพ	 อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด	 เมื่อ 
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พิจารณารายด้าน	มีค่าเฉล่ียตามลำาดับ	ได้แก่	ด้านโภชนาการ 
ด้านการจัดการความเครียด	ด้านการพัฒนา	ด้านจิตวิญญาณ 
ด้านออกกำาลังกาย	 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ	 และ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 สอดคล้องกับการศึกษา(10)

ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ	
ความรู้เกี ่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง	 และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความ 
ดันโลหิตสูง	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
อยู่ในระดับปานกลาง
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน	 กลุ่มวัย
ทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	พบว่า	ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	
เพศ		ระดับการศึกษา	สถานภาพสมรส	อาชีพ	ความเพียง
พอของรายได้		การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้งภาพรวมและรายด้านมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	0.05	เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย	คือ
ปัจจัยส่วนบุคคล	 และความรอบรู้ด้าน	 มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของของประชาชนกลุ่มวัย
ทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	 สอดคล้องกับการศึกษา(11)

ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับ	
พฤติกรรมสุขภาพตาม	3อ.	2ส.	ของผู้สูงอายุ	ตำาบลหนองตรุ 
จังหวัดตรัง	 ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทาง 
บวกกับพฤติกรรมสุขภาพในระดับปานกลางอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	สอดคล้องกับการศึกษา(12)

ที่ศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
3	อ.2	ส.	ของกลุ่มวัยทำางาน	สำาหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ: 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังหิน	 อำาเภอทุ ่งใหญ่	 จังหวัด 
นครศรีธรรมราช	พบว่า	ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
สุขภาพตามหลัก	 3อ.2ส.	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 
p<0.05	ได้แก่	เพศ	สถานภาพ	และการศึกษา	และความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	
p<0.001	สอดคล้องกับการศึกษา(13)	ท่ีศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน	อำาเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	พบว่า	ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ	การศึกษา	สถานภาพสมรส	และอาชีพ 
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติกับความรอบรู้
ด้านสุขภาพที่ระดับนัยสำาคัญ	0.05	(P	=	0.009,	0.001,	

0.001,	 0.001	 ตามลำาดับ)	 ความรอบรู้ด้านสุขภาพม ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรม
สุขภาพอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	0.01	(r=0.46)
          วัตถุประสงค์ข้อที่ 4.	เพื่อศึกษาปัจจัยพยากรณ์ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำางาน 
ในเขตจังหวัดพิจิตร	 พบว่า	 เมื่อหาค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 
(Stepwise	Multiple	Regression)	พบว่าปัจจัยพยากรณ์
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่ม
วัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ	 0.05	 มี	 6	 ปัจจัย	 คือความรอบรู้ด้านสุขภาพด้าน
การจัดการตนเอง	ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการตัดสินใจ 
การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ		ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ด้านการเข้าถึงข้อมูล	 ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านความรู ้
ความเข้าใจ	 และความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม	 โดย
ทั้งหมดมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	เท่ากับ	0.738	ดังนั้นใน
การพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่ม
วัยทำางานควรส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมและใน
ด้านต่างๆ	ได้แก่	ด้านการจัดการตนเอง	ด้านการตัดสินใจ 
ด้านการเข้าถึงข้อมูล	 และด้านความรู้ความเข้าใจ	 อย่าง
ถูกต้องด้วย
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 5.	เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ี
เหมาะสมของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร
พบว่า	การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสม	ควร
พัฒนาให้ครอบคลุมทั้งทางด้านการเข้าถึงข้อมูล	 ด้าน 
ความรู้ความเข้าใจ	ด้านทักษะการสื่อสาร	ด้านการจัดการ
ตนเอง	 ด้านการรู้เท่าทันสื่อและด้านการตัดสินใจโดย 
ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มวัยทำางานเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพได้ง่าย	สะดวกและหลากหลายแหล่ง	มีทักษะการ 
สื่อสาร	 สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง	ส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการพัฒนาข้อมูล 
ด้านสุขภาพให้ทันสมัย	 น่าเช่ือถือและน่าสนใจ	 ให้ความรู้ 
ข่าวสารที่ถูกต้อง	 ชัดเจนแก่ประชาชนกลุ่มวัยทำางานใน
การดูแลสุขภาพตนเอง																																																									
	 การพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม	
ควรให้ความรู้ข่าวสารท่ีถูกต้อง	ชัดเจนแก่ประชาชนกลุ่มวัย
ทำางานในการดูแลสุขภาพตนเอง	ควรกำาหนดเป็นนโยบาย 
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ทุกระดับในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่
ประชาชนกลุ่มวัยทำางาน	 ควรส่งเสริมพฤติกรรมการออก 
กำาลังกาย			การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์สร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 มีการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ
และการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม	 จากผลการ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชนกลุ่ม
วัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	 ครั้งนี้	 สามารถนำาข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนงานหรือจัดทำาโครงการพัฒนา/ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัย
ในเขตจังหวัดพิจิตรต่อไป

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 
	 	 1.	 ควรกำาหนดการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่ม 
วัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร	 เป็นนโยบายเน้นหนักใน 
ระดับจังหวัด	 อำาเภอ	 และตำาบล	 เพื่อให้หน่วยงานและ 
ภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้การส่งเสริมสนับสนุน 
อย่างจริงจัง		
	 	 2.	 เร่งรัดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพใน
ทุกอำาเภอ	 ตำาบล	 จัดทำาแผนงานหรือโครงการการพัฒนา 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มวัยทำางาน	
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
	 	 1.	 หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมประชาชนกลุ่มวัยทำางานมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในทุกๆด้านตามลำาดับ	ได้แก่	ด้านการตัด 
สินใจ	ด้านการจัดการตนเอง		ด้านการเข้าถึงข้อมูล	ด้านการรู้ 
เท่าทันส่ือ	 ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านทักษะการส่ือสาร 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มวัยทำางานเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพได้ง่าย	 สะดวกและหลากหลายแหล่ง	 มีทักษะ 
การส่ือสาร	สามารตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้อง	 ส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการพัฒนาข้อมูล 
ด้านสุขภาพให้ทันสมัย	 น่าเช่ือถือและน่าสนใจ	 ให้ความรู้
ข่าวสารที่ถูกต้อง	 ชัดเจนแก่ประชาชนกลุ่มวัยทำางานใน
การดูแลสุขภาพตนเอง																																																									

		 	 2.	 หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้องควรให้ความรู้ข่าวสารท่ีถูกต้องชัดเจน		แก่ประชาชน 
กลุ่มวัยทำางานในการดูแลสุขภาพตนเอง	 และส่งเสริมให ้
เกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ				ในทุกๆ	ด้าน	ตามลำาดับ 
ได้แก่	 ด้านโภชนาการ	 ด้านการจัดการความเครียด	 ด้าน 
การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ	 ด้านออกกำาลังกาย	 ด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ	 และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคล	
	 	 3.	 ส่งเสริมให้หน่วยงาน	 องค์กรทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีบทบาทในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส
และสนับสนุนงบประมาณในจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อใน
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขต
จังหวัดพิจิตร							
	 	 4.	 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
กลุ่มวัยทำางาน	 ทั้งระดับบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม	 เช่น 
จัดกิจกรรมประกวดให้รางวัลบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน
และหน่วยงานตัวอย่าง	
 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
	 ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในด้างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำางานในเขตจังหวัดพิจิตร
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อำาเภอ	 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำาเภอและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
งานประชาชนกลุ่มวัยทำางานระดับอำาเภอ	ตำาบล	ที่อำานวย
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ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล	รวมถึงขอขอบคุณ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างทุกท่านตลอดจนภาคีเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้อง	 ที่กรุณาตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลใน
การสนทนากลุ่มทำาให้สามารถนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
อย่างสมบูรณ์		เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่ในเขตจังหวัดพิจิตรต่อไป		
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