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การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อ
การปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
โดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
อัจศรา ประเสริฐสิน* อุไร จักษ์ตรีมงคล** กาญจนา ตระกูลวรกุล** อมรา วิสูตรานุกูล** ดวงเนตร ธรรมกุล***

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
โดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองครักษ์
จ�ำนวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมีค่า
IOC = 0.80-1.00 และความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ .30, .76 และ .88 ตามล�ำดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโมเดลอิทธิพลของความรูท้ มี่ ผี ลต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โดยมีเจตคติเกีย่ วกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า = 113.50, df = 91, p = 0.06, RMSEA = 0.03, RMR = 0.02, GFI = 0.96,
AGFI = 0.92, Model AIC = 273.50, Saturated AIC = 342.00, Model CAIC = 640.18, Saturated CAIC = 1125.78
แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ อิทธิพลจากความรู้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนส่งไป
ยังการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน มีขนาดผลรวมอิทธิพลเท่ากับ 0.36 เป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.17 และเป็น
อิทธิพลทางอ้อมทีผ่ า่ นเจตคติเกีย่ วกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนเท่ากับ 0.16 นอกจากนี้ อิทธิพลจากเจตคติเกีย่ วกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน (Attitude) ส่งไปยังการปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน (Psychomotor) มีขนาดอิทธิพลทาง
ตรงเท่ากับ 0.55 ส่วนอิทธิพลจากความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน (Knowledge) ส่งไปยังเจตคติเกีย่ วกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.29
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางด้านเจตคติและความรู้ ดังนั้นจึงควร
ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้และเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: โมเดลอิทธิพล ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพ ตัวแปรส่งผ่าน
* ส�ำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ E-mail: ubib_p@hotmail.com
** ส�ำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
*** คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

Developing and validating a causal factor model of knowledge that affects
the students’ health promoting behavior which attitude is mediated variable
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Aim of this research was to develop and validate a causal factor model of knowledge that affects the students’
health promoting behavior which attitude is mediated variable. The sample consisted of 266 lower secondary
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school students. The research instruments were
knowledge, attitude and health promoting behavior scale
with content validity (IOC) range from 0.80-1.00 and
reliability .30, .76, and .88, respectively. A structural
equation modeling analysis was employed to analyze
data.
The results of the study showed that the model
that affects the health promotion behavior’s
performance by health promotion behavior’s knowledge
and affective were mediated variable. These were
consistent with empirical data regarding = 113.50,
df = 91, p = 0.06, RMSEA = 0.03, RMR = 0.02, GFI = 0.96,
AGFI = 0.92, Model AIC = 273.50, Saturated AIC = 342.00,
Model CAIC = 640.18, Saturated CAIC = 1125.78. The
influence of knowledge affecting performance showed
an overall effect size of 0.34, a direct effect
(0.17) and an indirect effect through attitude (0.16).
Furthermore, the influence of the attitude of
students’ affecting performance had direct influence on
the total effect size of 0.55. Finally, the influence of
the knowledge of the students affecting the student’s
peformance had total effect size of 0.29.
The health promoting behaviors of individuals
were influenced by attitude and knowledge, so students
should be encouraged to change this to achieve healthy
behavior.
Keywords: causal factor model, knowledge, attitude,
behavior, health promotion, mediated variable

บทน�ำ

กฎบัตรออตตาวา ให้ค�ำจ�ำกัดความ “สุขภาพ” ว่าเป็น
ทรั พ ยากรส� ำ หรั บ ชี วิ ต และการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Health
promotion) เป็น “กระบวนการ” ที่ท�ำให้บุคคลสามารถควบคุม
ปัจจัยก�ำหนดด้านสุขภาพและท�ำให้ภาวะสุขภาพของบุคคลดีขึ้น
นอกจากนั้น การส่งเสริมสุขภาพ ยังเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้บุคคล
ปฏิบตั ติ นให้มสี ขุ ภาวะ ซึง่ อาจเป็นคนเดียว กลุม่ คน หรือชุมชนก็ได้
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมเหล่านี้ ก็เพื่อให้บุคคลมีทักษะและความ
สามารถในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถควบคุม
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ปัจจัยก�ำหนดด้านสุขภาพของตนได้1 ซึง่ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ
เป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคและ
ส่งเสริมสุขภาพ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของ
บุคคล เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย
การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา การมีเพศสัมพันธ์ การปฏิบตั ติ นทีเ่ พิม่ หรือ
ลดแนวโน้มในการเกิดการบาดเจ็บของร่างกาย เช่น การคาดเข็มขัด
นิรภัย การใส่หมวกนิรภัย การซื้ออาวุธปืน การใช้สารเสพติด
เป็นต้น2-4
ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender)5
เป็ น ทฤษฎี ที่ น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าก โดยเฉพาะเกี่ ย วกั บ การ
ส่งเสริมการออกก�ำลังกายและการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ โดยให้ความ
ส�ำคัญกับคุณลักษณะของบุคคล และประสบการณ์ของบุคคล
(Individual characteristics and experiences) การคิดรู้และ
อารมณ์ทจี่ ำ� เพาะต่อพฤติกรรม (Behavioral specific cognitions
and affect) และพฤติกรรมที่ได้ (Behavioral outcome)
การรูต้ วั แปรทีเ่ ป็นปัจจัยในการเกิดพฤติกรรมจะเป็นประโยชน์ตอ่
การออกแบบกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม ทฤษฎีนี้
แสดงให้รวู้ า่ แต่ละบุคคลมีลกั ษณะและความเฉพาะของปัจจัยทีจ่ ะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีนี้ในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยเสนอว่าควร
มุ่งให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น เพราะ
สิ่งแวดล้อมคือปัจจัยส�ำคัญต่อสุขภาพของบุคคล ส่วนแนวทาง
การประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสามารถน�ำปัจจัย
ทีก่ ำ� หนดในแบบจ�ำลองส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์มาเป็นกรอบ
ในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล หรือน�ำโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพมาศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ5
การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่ นั ก เรี ย นของกอง
สุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 6
เกีย่ วกับสุขบัญญัตขิ องนักเรียน 10 ประการ ได้กล่าวถึงการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพว่า เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
การจัดปัจจัยแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้บคุ คล ครอบครัว และชุมชน
มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ซงึ่ จะส่งผลให้มสี ขุ ภาพดี ทัง้ นีก้ าร
พัฒนาพฤติกรรมให้ได้ผลดีขนึ้ อยูก่ บั ปัจจัย 3 กลุม่ คือ 1) ปัจจัยน�ำ
(Predisposing factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในตัวบุคคล ท�ำให้
บุคคลมีความโน้มเอียงทีจ่ ะกระท�ำพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย
ความรู้ความเชื่อเจตคติค่านิยมความมั่นใจ รวมไปถึงคุณลักษณะ
ของประชากร เช่น เพศ อายุ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นต้น 2) ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) เป็นกลุ่มปัจจัยเอื้อที่
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี อ ย่ า งเหมาะสมจึ ง จะท� ำ ให้ บุ ค คลเกิ ด การปฏิ บั ติ
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พฤติกรรมสุขภาพนัน้ ได้แก่ ความสะดวก ความเพียงพอเหมาะสม
ระยะทางใกล้/ไกลในการไปใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรม และ 3)
ปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) เป็นกลุม่ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับบุคคล
รอบข้าง ซึ่งอาจสนับสนุนจูงใจและขัดขวางการปฏิบัติตัวทาง
ด้ า นสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ ค� ำ ชมเชยจากเพื่ อ น การกระตุ ้ น เตื อ น
จากครู/อาจารย์
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การศึกษาโมเดล
แสดงอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน โดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่านจะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการ
ท�ำวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ ที่ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียนได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โดยมีเจตคติเกีย่ วกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน

สมมติฐานการวิจัย

ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนโดยมีเจตคติเกีย่ วกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองครักษ์ จ�ำนวน 266 คน
ปีการศึกษา 2557
ตัวแปรที่ผู้วิจัยศึกษา ได้แก่ ความรู้พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ เจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการปฏิบัติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
แบบสอบถามประกอบด้วย (1) แบบวัดความรูพ้ ฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนเป็นแบบวัดทีม่ ลี กั ษณะเป็นการให้อา่ น
ข้อความและเลือกการตอบ 2 ลักษณะ คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่ (2) แบบ
วัดเจตคติเกีย่ วกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เป็นแบบ
วัดที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับเพื่อวัดระดับความ
คิดเห็นแบ่งเป็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
(3) แบบวัดการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน

เป็นแบบวัดที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบบการ
ตอบสนองรายคู่ (dual responses) คือ การวัดสภาพในปัจจุบัน
และสภาพที่ควรจะเป็น มีลักษณะให้นักเรียนประมาณค่าว่า
นักเรียนได้ปฏิบตั จิ ริงในระดับใด และนักเรียนควรปฏิบตั ใิ นระดับใด
โดย 5 = ทุกวัน 4 = บ่อยครั้ง 3 = บางครั้ง 2 = นานๆ ครั้ง
1 = ไม่ปฏิบัติเลย
กระบวนการสร้างข้อค�ำถามตามหลักการจัดกิจกรรมให้
ความรูส้ ง่ เสริมสุขภาพ 6 อ. ได้แก่ (1) การออกก�ำลังกาย (2) อาหาร
และโภชนาการ (3) อารมณ์ ได้แก่ สุขภาพจิตและการจัดการ
ความเครี ย ด (4) อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม (5) การดูแลอนามัยส่วนบุคคลและการป้องกันโรค
และ (6) อบายมุขและสิง่ เสพติดให้โทษ ในแต่ละด้านจะมีขอ้ ค�ำถาม
จ�ำนวน 3 ข้อ แบบวัดแต่ละชุด จะมีข้อค�ำถาม 18 ข้อ รวม 54 ข้อ
น�ำแบบสอบถามไปให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงของเนื้ อ หาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเที่ ย งตรงของ
แบบสอบถาม มีค่าความสอดคล้อง (IOC) = 0.80-1.00 ท�ำการ
แก้ไขปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำ และน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน ได้คา่ ความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .30, .76 และ .88 ตามล�ำดับ แล้วน�ำ
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ ง
กลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลอิทธิพลของความรูแ้ ละ
เจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน วิเคราะห์ประมาณค่าอิทธิพลทางตรง
(direct effect) และอิทธิพลทางอ้อม (indirect effect)

ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพือ่ ดูคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของตัวแปรความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของนั ก เรี ย นทั้ ง 18 ตั ว แปร พบว่ า ตั ว แปรภายใน 6 ตั ว
ของตัวแปรความรู้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน (k1-k6)
มีค่าสหสัมพันธ์ 0.01-0.27 มีเพียง 2 คู่ ที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 คือ ตัวแปรความรูด้ า้ นอาหารและ
โภชนาการ (k1) กับตัวแปรความรู้ด้านการออกก�ำลังกาย (k2)
มีค่าสหสัมพันธ์ 0.16 และตัวแปรความรู้ด้านการออกก�ำลังกาย
(k2) กับตัวแปรความรู้ด้านสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด
(k3) มี ค ่ า สหสั ม พั น ธ์ 0.19 ส่ ว นตั ว แปรภายในทั้ ง 6 ตั ว
ของตั ว แปรเจตคติ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
นั ก เรี ย น (a1-a6) มี ค ่ า สหสั ม พั น ธ์ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง 0.22-0.67
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และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ภ ายในของตั ว แปรการปฏิ บั ติ
พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของนั ก เรี ย น (p1-p6) ทั้ ง 6 ตั ว
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ค่าสหสัมพันธ์ 0.17-0.76 หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทุกคู่ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.010.76 ตั ว แปรคู ่ ที่ มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ต�่ ำ สุ ด คื อ
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ความรู ้ ด ้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม (k4) กั บ ตั ว แปรความรู ้
ด้านสิ่งเสพติดให้โทษ (k6) คือ เท่ากับ 0.01 ขณะที่ตัวแปรคู่
ที่ มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ สู ง สุ ด คื อ ตั ว แปรการปฏิ บั ติ
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม (p4) กั บ ตั ว แปรการปฏิ บั ติ
ด้านการดูแลอนามัยส่วนบุคคลและการป้องกันโรค (p5) คือ
เท่ากับ 0.76 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
Var. a1
a1 1.00
a2 0.42
a3 0.61
a4 0.41
a5 0.56
a6 0.34
p1 0.07
p2 0.30
p3 0.36
p4 0.45
p5 0.48
p6 0.39
k1 0.01
k2 0.05
k3 0.27
k4 0.07
k5 0.11
k6 0.20
M 3.71
SD 0.85
N = 266; r

a2

a3

a4

1.00
0.28 1.00
0.67 0.22 1.00
0.52 0.52 0.58
0.63 0.26 0.62
0.09 0.13 0.03
0.13 0.31 0.13
0.03 0.47 0.06
0.15 0.52 0.12
0.28 0.50 0.27
0.30 0.38 0.30
0.01 0.05 0.04
0.08 0.03 0.06
0.19 0.11 0.13
0.01 0.03 0.02
0.25 0.02 0.22
0.14 0.07 0.14
3.09 4.15 3.04
0.94 0.96 0.97
.13, p < .05

a5

a6

p1 p2 p3 p4 p5 p6

k1

k2

k3

k4

k5

1.00
0.59
0.05
0.18
0.23
0.30
0.43
0.36
0.02
0.01
0.15
0.08
0.19
0.13
3.63
0.92

1.00
0.15
0.05
0.04
0.13
0.26
0.22
0.01
0.06
0.16
0.09
0.32
0.10
3.21
1.13

1.00
0.38
0.38
0.35
0.29
0.17
0.13
0.06
0.01
0.06
0.18
0.04
3.28
1.05

1.00
0.16
0.03
0.03
0.09
0.07
1.37
0.23

1.00
0.19
0.05
0.05
0.03
1.23
0.23

1.00
0.05
0.11
0.27
1.13
0.20

1.00
0.04
0.01
1.64
0.21

1.00
0.10 1.00
1.20 1.34
0.25 0.20

1.00
0.57
0.49
0.43
0.25
0.01
0.16
0.17
0.07
0.01
0.11
3.48
0.80

1.00
0.71
0.65
0.39
0.07
0.19
0.16
0.04
0.11
0.08
3.58
1.18

การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลอิทธิพลของ
ความรูท้ มี่ ผี ลต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
โดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าไค-สแควร์
มีค่าเท่ากับ 113.50 ที่องศาอิสระ 91 ระดับนัยส�ำคัญ 0.06
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.96 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.92 และค่าดัชนีรากของ
ก�ำลังสองเฉลีย่ ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) = 0.03
ค่า Model AIC = 273.50; Saturated AIC = 342.00; Model

1.00
0.76
0.55
0.13
0.15
0.10
0.01
0.02
0.07
3.74
1.09

1.00
0.52
0.13
0.09
0.15
0.03
0.06
0.11
4.02
1.14

1.00
0.05
0.06
0.03
0.02
0.17
0.04
3.87
1.49

k6

CAIC = 640.18; Saturated CAIC = 1125.78 แสดงว่า โมเดล
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรพบว่า
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรความรู้พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน (Knowledge) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.09-0.57
ซึ่งความรู้ด้านสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด (k3) มีค่า
น�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด เท่ากับ 0.57 รองลงมา คือ
ความรู้ด้านสิ่งเสพติดให้โทษ (k6) ความรู้ด้านการออกก�ำลังกาย
(k2) ความรู้ด้านการดูแลอนามัยส่วนบุคคลและการป้องกันโรค
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(k5) ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (k1) และความรู้ด้านการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (k4) มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ
0.35, 0.33, 0.22, 0.21 และ 0.09 ตามล�ำดับ
ส่วนตัวแปรเจตคติเกีย่ วกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน (attitude) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.221.00 ซึ่งเจตคติด้านอาหารและโภชนาการ (a1) มีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบมาตรฐานสูงสุด เท่ากับ 1.00 รองลงมา คือ เจตคติด้าน
สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด (a3) เจตคติด้านการออก
ก�ำลังกาย (a2) เจตคติด้านการดูแลอนามัยส่วนบุคคลและการ
ป้องกันโรค (a5) เจตคติดา้ นสิง่ เสพติดให้โทษ (a6) และความรูด้ า้ น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (a4) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.97, 0.55, 0.53, 0.27 และ 0.22 ตามล�ำดับ

นอกจากนี้ ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรการปฏิบตั ิ
พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของนั ก เรี ย น (Psychomotor or
behavior) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.90 ซึ่งการปฏิบัติด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (p4) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงสุด เท่ากับ 0.90 รองลงมาคือ การปฏิบัติด้านการดูแลอนามัย
ส่วนบุคคลและการป้องกันโรค (p5) การปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพจิตและ
การจัดการความเครียด (p3) การปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ เสพติดให้โทษ (p6)
การปฏิบตั ดิ า้ นการออกก�ำลังกาย (p2) และการปฏิบตั ดิ า้ นอาหาร
และโภชนาการ (p1) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ
0.83, 0.79, 0.61, 0.52 และ 0.25 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 2 และ
ภาพที่ 1

ตารางที่ 2 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
ตัวแปร
Knowledge (LX)

Attitude (LY)

Psychomotor (LY)
or behavior

k1
k2
k3
k4
k5
k6
a1
a2
a3
a4
a5
a6
p1
p2
p3
p4
p5
p6

สปส.
0.05
0.08
0.12
0.02
0.06
0.07
0.84
0.51
0.93
0.21
0.49
0.30
0.26
0.42
0.93
0.97
0.95
0.91

SE
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.03
0.09
0.09
0.06
0.06
0.07
0.13
0.29
0.30
0.30
0.29

น�้ำหนักองค์ประกอบ
t
1.80
3.29
4.23
1.09
2.47
2.55
5.40
10.37
3.57
7.82
4.36
3.23
3.25
3.24
3.20
3.10

SS
0.05
0.08
0.12
0.02
0.06
0.07
0.84
0.51
0.93
0.21
0.49
0.30
0.26
0.42
0.93
0.97
0.95
0.91

SC
0.21
0.33
0.57
0.09
0.22
0.35
1.00
0.55
0.97
0.22
0.53
0.27
0.25
0.52
0.79
0.90
0.83
0.61

=113.50; df=91, p=0.06, RMSEA=0.031; RMR=0.02; GFI=0.96; AGFI=0.92
Model AIC=273.50; Saturated AIC=342.00; Model CAIC=640.18; Saturated CAIC=1125.78

R2
0.05
0.11
0.33
0.01
0.05
0.12
0.99
0.30
0.95
0.05
0.28
0.07
0.06
0.28
0.63
0.81
0.69
0.38
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ภาพที่ 1 โมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
เมือ่ พิจารณาค่าอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอก
ถึงตัวแปรแฝงภายใน พบว่าอิทธิพลทางตรงจากความรู้พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ส่งไปยังเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน และการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม
สุ ข ภาพของนั ก เรี ย น มี ค ่ า แตกต่ า งจากศู น ย์ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส�ำหรับค่าอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรแฝง
ภายใน พบว่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากเจตคติ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของนั ก เรี ย น ส่ ง ไปยั ง การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน มีคา่ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

พิจารณาอิทธิพลจากความรู้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน ส่งไปยังการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน พบว่า ผลรวมอิทธิพลมีขนาดเท่ากับ 0.34 เป็นอิทธิพล
ทางตรง เท่ากับ 0.17 และเป็นอิทธิพลทางอ้อมที่ผ่านเจตคติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เพียงเล็กน้อย
เท่ากับ 0.16 นอกจากนี้ อิทธิพลจากเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรม
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของนั ก เรี ย นส่ ง ไปยั ง การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.55
ส่วนอิทธิพลจากความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนส่งไปยังเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน มีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.29 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
โดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
GAMMA
ตัวแปรผล

ตัวแปรเหตุ
Knowledge

b
se
t
SS
SC

Psychomotor or behavior
DE
IE
TE
0.17
0.16
0.34
0.10
0.07
0.15
1.70
2.29
2.30
0.17
0.16
0.34
0.17
0.16
0.34

DE
0.29
0.09
3.44
0.29
0.29

Attitude
IE
-

TE
0.29
0.09
3.44
0.29
0.29

BETA
Psychomotor or behavior
ตัวแปรเหตุ
DE
IE
TE
Attitude
b
0.55
0.55
se
0.20
0.20
t
2.77
2.77
SS
0.55
0.55
SC
0.55
0.55
หมายเหตุ TE = ผลรวมอิทธิพล (total effect); IE = อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect); DE = อิทธิพลทางตรง (direct effect)
ตัวแปรผล

อภิปรายผล

การตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของความรู้ที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโดยมีเจตคติเกีย่ วกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่านกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ความรู้มีผลต่อการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโดยมีเจตคติเกีย่ วกับ
พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเป็ น ตั ว แปรส่ ง ผ่ า น สอดคล้ อ งกั บ
Karlsson7 กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคคลส่วนหนึง่
มาจากปัจจัยทางด้านเจตคติ ซึง่ ความรูค้ วามเข้าใจจะส่งผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงเจตคติของบุคคลนัน้ นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ทีอ่ ธิบาย
ว่ า ทั้ ง ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและเจตคติ ต ่ อ การ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพร่ ว มกั น ท� ำ นายพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพได้
โดยพบว่าคุณค่าเจตคติและความเชื่อเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่หนุน
ให้เกิดการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ จึงมีการน�ำสิ่งเหล่านี้มา
บูรณาการในการปฏิบัติ8 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั หลายงานทีค่ น้ พบว่า หากสามารถ

เปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคล มีแรงสนับสนุนทางสังคม และมี
ปัจจัยแวดล้อมทีเ่ หมาะสมจะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพได้9-13
เจตคติต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า นักเรียนที่มี
เจตคติเกีย่ วกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงจะมีพฤติกรรมสุขภาพ
สูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนเห็นความส�ำคัญและประโยชน์ของ
การส่งเสริมสุขภาพทีช่ ว่ ยให้สขุ ภาพดี มีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์
ภูมิต้านทานโรคสูง ส่งผลดีต่อการศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นการมี
เจตคติดยี อ่ มน�ำไปสูพ่ ฤติกรรมการปฏิบตั เิ พือ่ สุขภาพ ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Pender, Murdaugh and Parsons5 ที่กล่าวว่า
บุคคลทีม่ กี ารปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจะมีความตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของสุขภาพ นอกจากนี้ผลการวิจัยของ Sun14
ที่ศึกษาความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ (Health concerns) พบว่า
ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพมีอิทธิพลต่อแรงกระตุ้นในการเลือก
อาหารและเจตคติการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และ
มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกอาหาร ดังนั้นเจตคติเป็นตัวแปร
หนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของบุ ค คล
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โดยถ้าบุคคลมีความคิด ความเข้าใจ มีความรู้สึกที่ดี หรือมีเจตคติ
ในทางบวกต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้ว ก็มแี นวโน้มว่าบุคคล
จะปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ตนคิดว่าดีนั้นได้ ในทาง
ตรงกันข้าม หากบุคคลมีความรู้สึกที่ไม่ดี มีความคิดรวบยอด
ในทางลบต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้ว ก็อาจจะไม่ปฏิบัติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ15
ความรู้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผลวิจัยพบว่า นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพภาพ
รวมในระดับปานกลาง และพบว่าความรูพ้ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ทั้งนี้
อาจเนื่องจากนักเรียนได้รับการปลูกฝังความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาเรือ่ ยมาอย่างต่อเนือ่ ง จนสามารถ
ประเมินตัดสินคุณค่าของข้อเท็จจริงเกีย่ วกับข้อมูลความรูเ้ หล่านัน้
เมือ่ เห็นว่าเกิดผลดีกบั ตนเอง ก็จะเกิดการเปลีย่ นแปลงความรูแ้ ละ
การปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ค วามรู ้ พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ เนือ่ งจากบุคคลทีม่ คี วามรูจ้ ะมีความระมัดระวังใน
การดูแลสุขภาพ การมีความรู้ที่ดีและถูกต้องจะท�ำให้สามารถ
ปฏิบตั ติ วั ได้อย่างถูกต้อง แต่การมีความรูพ้ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ร่วมกับการมีเจตคติที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้มีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพทีม่ ากขึน้ ดังเช่นงานวิจยั ของ Lim TP et al.16 ทีพ่ บว่า มีความ
สัมพันธ์อย่างมากของความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย เจตคติ และ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารปลอดภัยในชุมชนจากประเทศ
มาเลเซีย ทัง้ ความรู้ และเจตคติเรือ่ งอาหารปลอดภัยมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารปลอดภัย โดยใช้การตรวจสอบ
รูปแบบสมการโครงสร้าง จากเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถอธิบายได้
ว่า ความรู้และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทัง้ นีก้ ารแปลงความรูใ้ ห้เกิด
การกระท� ำ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจนกระทั่ ง เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมนัน้ ต้องมีรปู แบบทีท่ า้ ทายและเกีย่ วข้องกับความเข้าใจ
ในตัวชีว้ ดั ทางสังคมต่อสุขภาพ (Social determinants of health)

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยนี้พบว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออก
ก�ำลังกายในระดับมาก แต่เจตคติต่อการออกก�ำลังกายยังอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีการจัดให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกก�ำลังกายในระดับที่เพียงพอแล้ว
แต่ควรเพิ่มกิจกรรมที่พัฒนาเจตคติต่อการออกก�ำลังกายของ
นักเรียนให้มากขึ้น
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ควรศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจ� ำ ลองพฤติ ก รรม
สุขภาพอื่น เช่น PRECEDE-PROCEED MODEL มาประยุกต์เป็น
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวกับ
สุขภาพ และควรใช้วธิ กี ารศึกษาหลายๆ วิธรี ว่ มกัน เช่น การสังเกต
การสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้แบบบันทึกพฤติกรรม หรือวิธกี ารวิจยั
แบบมีส่วนร่วม
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