
1 

 

พฤตกิรรมสุขภาพ สภาวะสุขภาพ การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความ

ต้องการพัฒนาของชาวชุมชนตลาดสีชมพ ู(ตลาดเก่า) ตาํบลศาลายา อาํเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

Health behaviour, self-assessed health status, problems on 

environment perceived by people and a requisition for development of people 

of Seechompu Market (Talad Kao), Salaya Sub-district, Phuttamonthon 

District, Nakhonpathom Province 

 

เสถียร โยวะผุย 1, ประหยดั แดงสภุา1  

Sathian Yovapue1, Prayadh Dangsupa1 

 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ การประเมินสุขภาพตนเอง การรับรู้

ด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการเพ่ือการพฒันาของชาวชมุชนตลาดสีชมพ ู(ตลาดเก่า) เก็บข้อมลู

โดยใช้แบบสมัภาษณ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไปในวนัเสาร์ท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2558  จํานวน 

64 ครัวเรือน  ข้อมูลท่ีศึกษาจําแนกเป็น 6 กลุ่มคือ  1) ข้อมูลทัว่ไป 2) สิ่งแวดล้อมรอบตวั 3) 

พฤติกรรม วิถีชีวิต และเวลาพักผ่อนหย่อนใจ 4) สถานะทางสุขภาพ 5) โครงการท่ีต้องการให้

ดําเนินการ ในปีถดัไป 6) ความพงึพอใจตอ่การเย่ียมเยือน  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS for Windows ใช้สถิติเชิงพรรณนาและ สถิติเชิงอนมุานใช้ One-Way ANOVAและ วิเคราะห์

ความแปรปรวน  ใช้ t-test , Least significant difference ,  Dunnett's  T3 , Pearson Product-

moment Coefficient  Correlation  ผลการศกึษาพบว่า 64 คนท่ีได้สมัภาษณ์เป็นหญิง ร้อยละ 71.9 

ส่วนใหญ่อายเุกิน 60 ปี(ร้อยละ32.8) จบชัน้ประถมศกึษาร้อยละ 39.1  กลุ่มตวัอย่างประเมินสขุภาพ

ตนเองว่าดีเย่ียม ร้อยละ 7.8 ดีมากร้อยละ 15.6 ดีร้อยละ 23.4 พอใช้ร้อยละ 34.4  ไม่ดีหรือไม่

แข็งแรงร้อยละ 15.6   พบว่าอายแุตกตา่งกนัจะประเมินสถานะทางสขุภาพตนเองแตกตา่งกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิต ิ.05   เพศ อายุและระดับการศึกษาต่างกันจะ มีอาการเจ็บป่วยแตกต่างกัน 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05  การประเมินสถานะสุขภาพตนเองไม่มีความสมัพันธ์กับอาการ

เจ็บป่วย   

คาํสาํคัญ: การประเมินสุขภาพตนเอง 

 

1
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Abstract 

Objectives of this study was to study health behaviour, self-assessed health status  , 

problems on environment perceived by people and a requisition for 

development of people  in order to formulate the most appropriate health promotion 

programs for community services. 64 persons resident of the Talad Seechompu 

community , aged 18 years and over  had been  interviewed  on Saturday February 14, 

2015  by using the constructed  questionnaires as the instrument for collecting data . 

Data included personal informations, surrounding environment, behavior life style and 

recreation, self-assessed health status, work plans that wanted the faculty to implement 

in the community and satisfaction on the visit of the faculty members and student. Data 

were then computerized by using SPSS for Windows. Descriptive statistics , One-Way 

ANOVA , t-test , Least significant difference ,  Dunnett's  T3  and  Pearson Product-moment 

Coefficient  Correlation  had been applied. Result of study  revealed that 71.9% of the 

study population were female , age over 60 years old (32.8%), completed  grade 6 

primary school (39.1%).Self-assessed health status of people, 7.8 % assessed their 

health as excellent, 15.6 % assessed very good, 23.4 % assessed as good and 34.4% 

assessed  as fair and 15.6% assessed as poor. There was statistic significant difference 

between age and self-assessed health status p .05. There were statistic significant 

difference between sex, age, education and feeling ill  p .05.                 

Keyword: Self-assessed Health Status  

 

บทนํา 

 คณะสาธารณสขุศาสตร์ ได้ลงนาม

ในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 

ปี ( 2558- 2562 ) กับประธานชมุชนเพ่ือ

เลือกชุมชนตลาดสีชมพูเป็นชุมชนบริการวื

ชาการ จึงมีความจําเป็นต้องศึกษาให้ทราบ

ว่าประชาชนประเมินสุขภาพของตนเอง

อย่างไร แบง่เป็น ดีเย่ียม (Excellent)  ดีมาก 

(Very Good) ดี (Good)    พอใช้ (Fair) หรือ 

ไม่ดีหรือไม่แข็งแรง (Poor)  เพ่ือนําไปใช้

ประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่ชมุชนให้มี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   

 เพ่ือศึกษาศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 

การประเมินสุขภาพตนเอง การรับรู้ด้าน
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สิ่งแวดล้อมและความต้องการเพ่ือการพฒันา

ของชมุชนตลาดสีชมพ ู

สมมตฐิานในการวิจัย มี ทั ้ ง ห ม ด  7

สมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนชุมชน

ตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม ท่ีมีเพศต่างกันจะ

ประเมินสถานะสขุภาพตนเองแตกตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนชุมชน

ตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม ท่ีมีอายุต่างกันจะ

ประเมินสถานะสขุภาพตนเองแตกตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนชุมชน

ตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม  ท่ี มีการศึกษา

ต่างกันจะประเมินสถานะสุขภาพตนเอง

แตกตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนชุมชน

ตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศต่างกันจะมี

อาการเจ็บป่วยแตกตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนชุมชน

ตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอายุต่างกันจะมี

อาการเจ็บป่วยแตกตา่งกนั 

 สมมตฐิานท่ี 6  ประช าชนชุมช น

ตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม  ท่ี มีการศึกษา

ตา่งกนัจะมีอาการเจ็บป่วยแตกตา่งกนั 

 สมมตฐิานท่ี 7 การประเมินสถานะ

สุขภาพตนเองของประชาชนชุมชนตลาดสี

ชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์กับอาการ

เจ็บป่วย 

แนวคิด ทฤษฎี  

การประเมินสุขภาพตนเองของ

ประชาชนโดยการถามคําถามเดียวเก่ียวกับ

สขุภาพว่า " In general , how would you 

rate your health today."  ด้วยคําตอบ 5 

ระดบัเช่น very good, good, moderate, 

bad, very bad (Subramanian , S.V.4) ได้

มีการนํามาใช้เป็นเคร่ืองวัดสุขภาพอย่าง

กว้างขวางแพร่หลาย  การประเมินสุขภาพ

ตนเองเก่ียวข้องโดยตรงกบัประสบการณ์ของ

ประชาชนในสังคม แม้มีข้อโต้แย้งว่าใน

ประชากรกลุ่มท่ีไม่ได้รับการพัฒนาอาจไม่

สามารถรายงานสุขภาพของตนเองใน

ปัจจุบนัได้อย่างถูกต้อง อันจะทําให้ผลการ

ประเมินของประชากรทัง้ประเทศผิดไปจาก

ความเป็นจริงได้  จากการศึกษาวิจัยโดยวิธี 

meta-analysis จํานวน 40 เร่ืองพบว่ามี

ความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัระหว่างระดบั

การศึกษาและการประเมินสุขภาพตนเอง  

จากการศึกษาในประชากร 69 ประเทศ

พบวา่ ผู้ใหญ่ชาย หญิง ท่ีมีการศกึษาต่ํากว่า

มกัจะประเมินสขุภาพตนเองต่ํากว่าผู้ ท่ีได้รับ

การศกึษาสงูกวา่  โดยไม่ขึน้อยู่กับระดับการ

พัฒนาทาง เศรษฐกิจของประ เทศและ
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ภูมิภาคนัน้  จากการศึกษาของ Jurges H. 

ในปี 2007 พบว่าชาวสวีเดนมกัจะประเมิน

สุขภาพตนเองสูงกว่าชาวเยอรมัน ทัง้ๆท่ี 

สวีเดนและเยอรมันมีสถานะทางสงัคมและ

เศรษฐกิจเท่าเทียมกัน ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า 

แม้การประเมินสุขภาพตนเองจะไม่สามารถ

วดัสขุภาพของประชากรได้อย่างแม่นยํามาก

นัก  แต่ ก็ มีประโยชน์อย่าง ย่ิง ท่ีจะใ ช้วัด

สุขภาพของประชากรในภาพรวมใหญ่ของ

ภูมิภาค ประเทศและภาคส่วนของประเทศ 

(2) (3) (4) 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิ จัย เ ป็น

ประชาชนอาย ุ18 ปีขึน้ไป ท่ีอาศยัอยู่ในซอย

เทศบาล 11/1 ถึงซอย 14/1 หมู่ 5 ตําบล

ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ซึง่มีทัง้หมด 64 ครัวเรือน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) สมัภาษณ์ข้อมูลทัว่ไป สิ่งแวดล้อมรอบตวั 

พฤติกรรม วิถีชีวิต และเวลาพักผ่อนหย่อนใจ 

สถานทางสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง โครงการท่ี

ต้องการให้ดําเนินการ และความพึงพอใจต่อ

การเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลของคณะศึกษาวิจัย 

เม่ือวนัเสาร์ท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2558    

2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ท่ี

รวบรวม  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึป้ระกอบด้วย

คําถามปลายปิดและปลายเปิด ดงันี ้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป ได้แก่ ข้อมูล

ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง เช่น เพศ อาย ุ

การศกึษา สถานะภาพในครอบครัว ลกัษณะ

ท่ีอยูอ่าศยั อาชีพและรายได้   

ส่วนท่ี 2 สิ่งแวดล้อมรอบตวั ได้แก่ 

ปัญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท่ีประสบ ความ

ต้องการให้มีการแก้ไข และการรับรู้ข้อมูล

ขา่วสารของกลุม่ตวัอยา่ง 
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ส่วนท่ี 3 พฤติกรรม วิถีชีวิต และ

เวลาพกัผอ่นหยอ่นใจ ได้แก่ การสบูบหุร่ี การ

ด่ืมสุรา การออกกําลังกาย การรับประทาน

อาหาร การบริหารจิตและจัดวางอารมณ์ 

และงานอดเิรก 

ส่วนท่ี  4 สถานะสุขภาพ ได้แก่ 

การประเมินสุขภาพตนเอง การเจ็บป่วย 

อาการท่ีเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล การใช้

จา่ยเงินในการรักษาพยาบาล และแหล่งท่ีมา

ของเงินในการรักษา  แบบสมัภาษณ์อาการ

เจ็บป่วย คําถามปลายปิด จํานวน 7 ข้อ มี

เกณฑ์การให้ คะแนน คือ 

 ไมเ่คยเจ็บป่วย  2

 คะแนน 

 เคยเจ็บป่วย  1

 คะแนน 

การจัดระดบัอาการเจ็บป่วย นําคะแนนของ

กลุ่มตวัอย่างในแต่ละข้อ มาหาผลรวม และ

คิดค่าเฉล่ีย และจัดแบ่งระดับตามเกณฑ์ 

ดงันี ้

 คา่เฉล่ีย  1.66 – 

2.00 ไมเ่คยเจ็บป่วย 

 คา่เฉล่ีย  1.00 – 

1.65 เคยเจ็บป่วย 

ส่วนท่ี 5 โครงการท่ีต้องการให้

ดําเนินการในชมุชนตลาดสีชมพ ู 

ส่วนท่ี 6 ความพึงพอใจและความ

ต้องการให้เข้าเย่ียมเยือน   

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมลูด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows และ

ใช้สถิตดิงันี ้ 

1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง

ความ ถ่ี  ค่า ร้อยละ  ค่า เฉ ล่ีย  และ ส่ วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายเพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายได้ ปัญหาสิ่งแวดล้อม

รอบตัว พฤติกรรมและวิถีชี วิต ข้อเสนอ

โครงการท่ีต้องการให้ดําเนินการต่อ และ

ความพงึพอใจและความต้องการให้เข้าเย่ียม

เยือนของทีมวิจยั  

2) สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใช้ทดสอบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปร

ต า ม ใ น ส ม ม ติ ฐ า น คื อ 

-ใช้การวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความ

แตกต่างของอายุ การศึกษา ของประชาชน

ชมุชนตลาดสีชมพ ูและหากพบความแตกตา่ง

ในสมมติฐานข้อใด ก็จะทําการทดสอบรายคู่

ด้วยวิธีการผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด หรือ 

LSD (Least Significant Difference) เพ่ือดวู่า

ตวัแปรคูใ่ดท่ีมีความแตกตา่งกนั 

-ใช้การวิเคราะห์สถิติแบบ t-test เพ่ือทดสอบ

ความแตกต่างของเพศ กับอาการเจ็บป่วย

ของประชาชนชมุชนตลาดสีชมพ ู 

-ใช้การวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความ

แตกต่างของอายุ การศึกษา สถานะสุขภาพ

ของประชาชนชุมชนตลาดสีชมพู และหาก
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พบความแตกต่างในสมมติฐานข้อใด ก็จะทํา

การทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ Dunnett’s T3 

เพ่ือดวูา่ตวัแปรคูใ่ดท่ีมีความแตกตา่งกนั 

-ใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ของเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment 

Coefficient of Correlation) เพ่ือวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินสถานะ

สุขภาพตนเอง  และอาการเจ็บป่วยของ

ประชาชนชมุชนตลาดสีชมพ ู 

ผลการวิจัย 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป  ประชากรศกึษา

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.9 และอายุระหว่าง 

51 - 60 ปี (ร้อยละ 21.9) ระดบัการศกึษาแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ํา

กว่าประถมปีท่ี 4 มากท่ีสุด (ร้อยละ 39.1)  

และเป็นหวัหน้าครอบครัว (ร้อยละ 45.3) ส่วน

ใหญ่สมรสอยูด้่วยกนั (ร้อยละ 70.3)   ส่วนใหญ่

มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 1 - 4 คน (ร้อย

ละ 54.7) สมาชิกในครอบครัวท่ีมีเงินได้

จํานวน 1-2 คน (ร้อยละ 48.4)  ส่วนใหญ่

อาศยัอยู่ในบ้านเด่ียวสองชัน้ขึน้ไป (ร้อยละ 

57.8) บ้านส่วนตวั (ร้อยละ 76.6) ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 28.1) รายได้

ของครอบครัวระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท 

(ร้อยละ 46.8) รองลงมามีรายได้ต่ํากว่า 

10,000 บาท (ร้อยละ 17.2) และมีจํานวน

เท่า ๆ กัน คือรายได้ระหว่าง 20,001 - 

30,000 บาท และมีรายได้มากกว่า 50,000 

บาท (ร้อยละ 9.4)  กลุ่มตวัอย่างนับถือ

ศาสนาพทุธ ร้อยละ 96.8  

 1.2 สิ่ งแวดล้อมรอบตัว กลุ่ม

ตัว อ ย่ า ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ร ะ บุ ว่ า ไ ม่ มี ปั ญ ห า

สิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

(ร้อยละ 57.8) และท่ีเป็นปัญหาคือ กลิ่น

เหม็นจากขยะริมคลองและอุจจาระสุนัข/

แมว (ร้อยละ 51.9) รองลงมามีจํานวนเท่า ๆ 

กัน คือ ความสกปรกจากขยะ อนัตรายจาก

สตัว์มีพิษ และความคบัแคบของถนน (ร้อย

ละ 11.1) ส่วนเร่ืองท่ีต้องการให้แก้ไขมาก

ท่ีสุด คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ร้อย

ละ 57.2) รองลงมาจํานวนเท่า ๆ กัน คือ ทํา

ความสะอาดถนนและเก็บขยะ และขยายพืน้ท่ี

บริเวณรอบ ๆ ตลาด (21.4)      การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารจากโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ติดตาม

ขา่วสารเป็นประจํา โดยเรียงลําดบัจากมากไป

น้อยดังนี ้ประเภทรายการข่าว ร้อยละ 83.1 

ประเภทละคร ภาพยนตร์ ร้อยละ 53.  

 1.3 พฤติกรรม วิถีชีวิต และ

เวลาพักผ่อนหย่อนใจ กลุ่มตวัอย่างไม่สูบ

บุหร่ี  ( ร้อยละ 89.1) ส่วนใหญ่ไม่ ด่ืมสุรา 

(87.5) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีด่ืมสุราจะด่ืม 1 

ครัง้ต่อสัปดาห์ (71.4)  การออกกําลังกาย 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ออกกําลงักาย 

(ร้อยละ 71.9) วิธีออกกําลังกายส่วนใหญ่

ออกกําลังกายโดยการเดิน (ร้อยละ 35.5) 

รองลงมาเป็นการเดิน ว่ิง ร่วมกบักิจกรรมอ่ืน 

ๆ เชน่ โยคะ ป่ันจกัรยาน (ร้อยละ 20.6) ส่วน
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ใหญ่ออกกําลงักายวนัละ 1 ครัง้ต่อวนั (ร้อย

ละ 81.8) และออกกําลงักายจํานวน 7 ครัง้

ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 72.7) ส่วนใหญ่กลุ่ม

ตัวอย่างชอบรับประทานอาหารจําพวก

อ า ห า ร ร ส จัด  ( ร้ อ ย ล ะ  42.3)  ไ ม่ ช อ บ

รับประทานอาหารรสจดั (ร้อยละ 32.6) การ

บริหารทางจิตและการจดัวางอารมณ์เม่ือเกิด

ความเครียดหรือโกรธ สว่นใหญ่กลุ่มตวัอย่าง

ทําจิตใจให้สงบ นัง่สมาธิ (ร้อยละ 38.1) งาน

อดิเรกทําอาหาร/ขนมและทําพวงมาลยั(ร้อย

ละ38.5) เวลาพกัผ่อนหย่อนใจ (ไม่รวมเวลา

นอน) ส่วนใหญ่มีเวลาพกัผ่อนหย่อนใจวนัละ 

7 – 8 ชัว่โมง (ร้อยละ 29.1)  

 1.4 การประเมินสถานะสุขภาพ

ตนเอง กลุ่มตัวอย่าง ท่ีศึกษาส่วนใหญ่

ประเมินสขุภาพตนเองในเกณฑ์พอใช้  (ร้อย

ละ 34.4) รองลงมาเป็นดี (ร้อยละ 23.4) 

และจํานวนเท่า ๆ กัน คือ ดีมากกับไม่ดีไม่

แข็งแรง (ร้อยละ 15.6) ดีเย่ียม ร้อยละ 7.8  

ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างป่วยเม่ือเดือนท่ีผ่าน

มาถึงปัจจุบัน (ร้อยละ 75.0) และไม่ป่วย 

(ร้อยละ 25.0) โดยอาการท่ีพบส่วนใหญ่เป็น

อาการเก่ียวกับกล้ามเนือ้/เส้นเอ็น/ข้อ (ร้อย

ละ  24.6)  ร อ ง ลง ม า จํ า น ว น เ ท่ า  ๆ  คื อ 

เบาหวาน ระบบทางเดินหายใจ และระบบ

ประสาท (ร้อยละ 18.7) กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่จะรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล (ร้อยละ 

79.1) อาการเจ็บป่วยในช่วง15 วนัท่ีผ่านมา

ของกลุม่ตวัอย่าง พบว่าอาการเจ็บป่วยท่ีพบ

เป็นประจํา คือ ปัญหาเก่ียวกบันอนไม่หลับ 

และรู้สึกเจ็บท่ีนั่น ปวดท่ีน่ี  โดยไม่ทราบ

สาเหต ุ   การจดัระดบัอาการเจ็บป่วย โดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ปลายปิดจํานวน 7 ข้อ มี

คา่เฉล่ียเท่ากบั 1.64 คา่ S.D เท่ากบั 0.484 

จดัระดบัอาการเป็น 2 ระดบั คือ เคยเจ็บป่วย 

และไม่เคยเจ็บป่วย ผลการศึกษาระดับ

อาการเจ็บป่วยอยู่ในระดับไม่เคยเจ็บป่วย 

ร้อยละ 64.1 

 1.5 โครงการท่ีท่านต้องการให้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี เข้ามาดําเนินการใน

ชุมชนสีชมพู (ตลาดเก่า) ในปีการศึกษา

หน้าหรือปีการศึกษาถัดไปได้แก่ ส่งเสริม

สุขภาพในชุมชน (ร้อยละ 41.5) โครงการ 

ออกกําลังกาย (ร้อยละ 17.2) และโครงการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน/พัฒนา

สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมน่าอยู่ และโครงการ

พัฒนาตลาดในชุมชน/ตลาดนํา้โครงการละ

ร้อยละ10.3  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน  

1. วิเคราะห์ ความแตกต่างของ

การประเมินสถานะสุขภาพตนเอง ของ

กลุ่มตัวอย่าง 

 -สมมติฐานท่ี  2 ประชาชน

ชุมชนตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอ

พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอายุตา่งกัน

จะประเมินสถานะสขุภาพเองแตกตา่งกนั   

 สมมตฐิานทางสถิต ิ
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H0 : µ1  =   µ2   =  µ3 =  µ4 =  

µ5 

H1 : มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย อ ย่ า ง

น้อย 2 กลุม่ท่ีแตกตา่งกนั 

โดยท่ี 

 µi หมายถึง ค่าเฉล่ียสถานะ

สุขภาพของประชาชนชุมชนตลาดสีชมพู ตําบล

ศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ี

มีอายกุลุม่ท่ี i โดยท่ี i = 1, 2, 3, 4, 5 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

จากการจําแนกช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง

ออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ อายนุ้อยกว่าหรือเท่ากบั 

30 ปี อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี อายรุะหว่าง  41 – 

50 ปี  ระหว่าง  51 – 60 ปี  และอายมุากกว่า 

60 ปี ทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิต ิ

F-test  พบว่า ผลการทดสอบได้ค่า Sig = 

.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 

ดั ง นั ้น  จึ ง ป ฏิ เ ส ธ  H0 แ ล ะ ย อ ม รั บ

สมมติฐานการวิจัย กล่าวคือประชาชน

ชุมชนตลาดสีชมพู  ตํ าบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ท่ีมี

อายุต่างกันจะประเมินสถานะสุขภาพ

ตนเองแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ .05 เม่ือใช้วิธี LSD เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียวา่กลุ่มย่อยคู่

ใดท่ีแตกต่างกัน พบว่า (1) ประชาชนชุมชน

ตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม ท่ีมีอายุน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 30 ปี ประเมินสถานะสุขภาพ

ตนเองแตกต่างจาก อายรุะหว่าง 41 – 50 ปี 

และอายุมากกว่า 60 ปี (2) ประชาชนชุมชน

ตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอายุระหว่าง 31 

- 40 ปี ประเมินสถานะสขุภาพตนเองแตกตา่ง

จาก อายุ ระหว่ าง  41 – 50 ปี  และ อายุ

มากกว่า 60 ปี  (3) ประชาชนชุมชนตลาดสี

ชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี 

ประเมินสถานะสุขภาพตนเองแตกต่างจาก

อายมุากกวา่ 60 ปี  

สําหรับสมมติฐานท่ี 1 ใช้ t-test ได้ค่า 

Sig=0.97 ท่ีมากกว่า ระดบันยัสําคญั .05จึง

ยอมรับ Ho   

สําหรับสมมติฐานท่ี 3ใช้ โ-test ได้ค่า 

Sig=0.084 ท่ีมากกว่า ระดบันยัสําคญั .05

จงึยอมรับ Ho 

2. วิเคราะห์ ความแตกต่างของ

คะแนนอาการเจ็บป่วย ของกลุ่มตัวอย่าง 

1) วิเคราะห์ความแปรปรวนของระดบัอาการ

เจ็บป่วยของกลุ่มตวัอย่างท่ีเพศแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4  ทําการ

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ t-test ในการทดสอบ 

พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอาการ

เจ็บป่วยของประชาชนชุมชนตลาดสีชมพู 

ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง ได้

ค่า Sig = .027 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ

นัยสําคัญ .05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ 
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ย อ ม รั บ ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จัย  ก ล่ า ว คื อ

ประชาชนชุมชนตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา 

อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศ

ต่างกันจะมีอาการเจ็บป่วยแตกต่างกัน ท่ี

ระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ.05 

2) วิเคราะห์ความแปรปรวนของระดบัอาการ

เจ็บป่วยของกลุ่มตวัอย่างท่ีอายุแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5  จากการ

จําแนกช่วงอายุของกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 5 

ช่วง ได้แก่ อายนุ้อยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี อายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี อายรุะหว่าง  41 – 50 ปี  

ระหว่าง  51 – 60 ปี  และอายมุากกว่า 60 ปี 

ทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ F-test  

พบว่า ผลการทดสอบได้คา่ Sig = .006 ซึ่งมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 ดังนัน้ จึง

ปฏิเสธ H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

กล่าวคือประชาชนชมุชนตลาดสีชมพ ูตําบล

ศ า ล า ย า  อํ า เ ภ อ พุท ธ ม ณ ฑ ล  จั ง ห วัด

นครปฐม ท่ีมีอายตุา่งกนัจะมีอาการเจ็บป่วย

แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 

เม่ือใช้วิธี Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียวา่กลุ่มย่อยคู่

ใดท่ีแตกต่างกัน พบว่า (1) ประชาชนชุมชน

ตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม ท่ีมีอายุน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 30 ปี มีอาการเจ็บป่วยแตกต่าง

จาก อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี อายรุะหว่าง 41 

– 50 ปี  แ ล ะ อ า ยุ ม า ก ก ว่ า  60 ปี   ( 2 ) 

ประชาชนชุมชนตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอายุ

ระ ห ว่ า ง  31 – 40 ปี  มี อ า ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย

แตกตา่งจากอายรุะหวา่ง 51 - 60 ปี  

3) วิเคราะห์ความแปรปรวนของระดบัอาการ

เจ็บป่วยของกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัการศึกษา

แตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6  

โดยใช้สถิติ F-test พบว่า ผลการทดสอบได้

ค่า Sig = .033 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ

นัยสําคัญ .05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธ H0 และ

ย อ ม รั บ ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จัย  ก ล่ า ว คื อ

ประชาชนชุมชนตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ท่ีมี

ระดบัการศึกษาต่างกันจะมีอาการเจ็บป่วย

แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 

เม่ือใช้วิธี Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียวา่กลุ่มย่อยคู่

ใดท่ีแตกต่างกัน พบว่า ประชาชนชุมชน

ตลาดสีชมพู ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีมีการศึกษาระดบั

ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีอาการเจ็บป่วยแตกตา่ง

จาก ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. หรือ

สงูกวา่  

3 . วิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ 

ร ะห ว่ า งสถา นะ สุ ขภ าพ กั บอ าก า ร

เจ็บป่วย  วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่าง

การประเมินสถานะสขุภาพตนเองกบัอาการ

เจ็บป่วย พบว่า การประเมินสถานะสุขภาพ

ตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วย 

ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 
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บทสรุป ข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มตัวอย่างของชุมชนตลาดสี

ชมพู ประเมินสุขภาพตนเอง ไม่ดี /ไม่

แข็งแรง ร้อยละ 15.6 ซึ่งสูงกว่าชุมชน

ปุรณาวาส เขตทวีวัฒนาท่ี ศึกษาโดย

เสถียร โยวะผุยและคณะเม่ือปี 2557 (1) 

ซึ่ งมี ผู้ประเมินสุขภาพตนเอง ไม่ดี /ไม่

แข็งแรง เพียงร้อยละ13.7  การศึกษาใน

ออสเตรเลีย เม่ือปี 2011-2012 พบว่ามีผู้

ประเมินสุขภาพตนเอง ไม่ดี/ไม่แข็งแรง 

4%  การศึกษาครัง้นีส้รุปว่ากลุ่มตวัอย่าง

อายุแตกต่างกันจะประเมินสถานะทาง

สุขภาพตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ.05    เ พ ศ  อ า ยุ แ ล ะ ร ะ ดั บ

การศึกษาต่างกันจะ มีอาการเจ็บป่วย

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

การประเมินสถานะสุขภาพตนเองไม่ มี

ความสมัพนัธ์กบัอาการเจ็บป่วย  
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