ปัจจัยเชิ งสาเหตุของพฤติ กรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงั ่ อันดามัน
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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานภาพปจั จุบนั ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ั ่ นดามัน 2) ปจั จัยเชิงสาเหตุของ
ตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
และ 3) อิทธิพลของปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา
ั ่ นดามัน โดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั 2 แนวทาง คือ แนวทางเชิงคุณภาพ
ตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน จานวน 30 คน และ
โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน
แนวทางเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ปีการศึกษา 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง 565 คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (SEM)
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปลิสเรล (LISREL) สาหรับแนวทางเชิงคุณภาพ วิเ คราะห์โดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ATLAS.ti เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ
จากการศึกษา พบว่า สถานภาพปจั จุบนั ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยม
ั ่ นดามันขึน้ อยู่กบั ปจั จัยเชิงสาเหตุ 4 ปจั จัย ได้แก่ แหล่งสนับสนุ น
ศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
จูงใจ เจตคติเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ ความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ ตามลาดับ สาหรับเจตคติเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา
ั ่ นดามัน ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยเชิงสาเหตุ 2 ปจั จัย ได้แก่ สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
ตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
การสร้างเสริมสุขภาพ และแหล่งสนับสนุนจูงใจ ตามลาดับ ในส่วนของความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการดูแล
ั ่ นดามัน ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยเชิง
สุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
สาเหตุ 3 ปจั จัย ได้แก่ แหล่งสนับสนุ นจูงใจ สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และเจตคติเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ นอกจากนัน้ ยังพบว่า ปจั จัยในด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็ นปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลส่งผ่านความรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และเจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปยัง
ั ่ นดามัน
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The Causal Factor of Self-Health Care Behavior of High School
Students in Southern Provinces on the Andaman Coast
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Abstract
This research aimed to study 1) current status of self-health care behavior of high school
students in southern provinces on the Andaman coast, 2) causal factors of self-health care behavior
of high school students in Southern provinces on the Andaman coast, and 3) influence of the causal
factors towards self-health care behavior of high school students in southern provinces on the
Andaman coast. The data collection was conducted using mixed methods research. Quantitative
data was collected from 565 high school students in southern provinces on the Andaman coast
in the academic year 2019, using structural equation modeling approach with LISREL software.
For qualitative data, it was from 30 high school students in southern provinces on the Andaman
coast in the same academic year, using ATLAS.ti software program to obtain the data which
supported the quantitative data
Findings revealed that the current status of self-health care behavior of high school students
in southern provinces on the Andaman coast depended on 4 causal factors including incentive
source, health care attitudes, knowledge about health care behavior, and environment conducive
to health promotion, respectively. For the attitudes about health care of the students, it depended
on 2 causal factors including environment conducive to health promotion and incentive source,
respectively. As for knowledge about health care behavior of the students, it depended on 3 causal
factors including incentive source, environment conducive to health promotion and health care
attitudes, respectively. Findings also revealed that the environment conducive to health promotion
was an influential factor which passed on knowledge about health care behaviors and attitudes
about health care to self-health care behaviors of high school students in southern provinces on
the Andaman coast.
Keywords: the causal factor, self-health care behavior, southern provinces on the Andaman
coast and structural equation modeling
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บทนา
สถานการณ์สงั คมที่เปลี่ยนแปลงในปจั จุบนั อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (อารีย์ นัยพินิจ ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557) ส่งผลให้
มีปญั หาต่าง ๆ เข้ามากระทบกับการดาเนินชีวติ มากมาย เป็ นภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวติ ทีท่ าให้ค นเรา
ต้องเสีย่ งกับปญั หาสุขภาพนานัปการ (สมชาย รัตนทองคา, 2556) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุกวันนี้เด็กนักเรียน
ทีม่ แี นวโน้มเกิดปญั หาสุขภาพ อันเป็ นผลมาจากพฤติกรรมการออกกาลัง กายและเล่นกีฬาทีไ่ ม่ถูกต้อง
และเหมาะสม ทาให้เกิดภาวะเสีย่ งต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เกิดการบาดเจ็บและการเสียชีวติ ก่อน
วัยอันควร
ดังนัน้ เด็กนักเรียนซึ่งเป็ นทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ุณค่าอันสาคัญยิง่ ของประเทศ (Knowles, Holton &
Swanson, 2014) ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความยังยื
่ นของประเทศในอนาคต ให้เป็ นกาลังสาคัญ
ทีจ่ ะต้องเติบโตขึน้ ไปเป็ นผูท้ ท่ี าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชาติ ประเทศจะพัฒนาได้ดหี รือไม่นนั ้ ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กบั การ
มีสุขภาพที่ดขี องคนในชาติเป็ นสาคัญ ถ้าประเทศใดประชาชนมีสุขภาพดี มีสติปญั ญา มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ไม่เบียดเบียนและทาร้ายซึ่งกันและกัน ก็จะส่งผลให้เกิดความสงบสุขภายในประเทศ (Koenig,
King & Carson, 2012) ทาให้ประชาชนมีศกั ยภาพในการเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์สงิ่ ต่าง ๆ ได้ดี ทาให้เกิด
การพัฒนาทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
ทัง้ นี้ ความจาเป็ นพืน้ ฐานของชีวติ ของมนุษย์ทุกคนก็คอื การดูแลสุขภาพของตนเองให้มสี ุขภาพดี
(สินศักดิ ์ชนม์ อุ่นพรมมี, 2556) ซึง่ สุขภาพในปจั จุบนั นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิต
เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงสุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณอีกด้วย สุขภาพจึงเป็ นรากฐานที่สาคัญของ
การเนินชีวติ ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ คี ่ายิง่ กว่าทรัพย์สนิ ใด ๆ ทุกคนย่อมรักษาและหวงแหนชีวติ ของตนเอง ปรารถนา
ให้ตนเองมีชวี ติ ทีอ่ ยู่เย็นเป็ นสุข จึงจาเป็ นต้องรักษาสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เสมอ โดยการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬาทีถ่ ูกต้องเหมาะสมกับตนเอง เพราะว่าพฤติกรรมการออกกาลังกายและเล่น
กีฬาเป็ นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็ นการดูแล
ตนเองให้มสี ุขภาพแข็งแรง สามารถดารงชีวติ อย่างปกติสุข และหลีกเลีย่ งอันตรายต่าง ๆ ทีส่ ่งผลต่อสุขภาพ
และจัดการกับปญั หาให้มกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นสภาวะของการดูแลด้านสุขภาพของ
ตนเอง ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมพฤติกรรมทีส่ ร้างเสริมและลดพฤติกรรมเสีย่ งต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อสุขภาพของ
ตนเอง เพื่อให้นักเรียนเป็ นผู้ท่ีมสี ุ ขภาพที่ดีทงั ้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา
(วรศักดิ ์ เพียรชอบ, 2548)
นอกจากนัน้ ประเทศไทยยังได้มกี ารแบ่งเขตโครงสร้างและภูมภิ าค โดยอาศัยความคล้ายคลึงทาง
ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็ นเกณฑ์ รวมทัง้ ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูด และเขตการปกครอง โดย
แบ่งออกเป็ น 6 ภาค ได้แก่ 1) ภาคเหนือ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ภาคกลาง 4) ภาคตะวันออก
5) ภาคตะวันตก และ 6) ภาคใต้ ในส่วนของภาคใต้ดว้ ยความแตกต่างของลักษณะภูมปิ ระเทศและสภาพ
ั ่ นดามัน
ภูมอิ ากาศของภาคใต้ ยังได้มกี ารแบ่งกลุ่มภาคใต้ออกเป็ นอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ าวไทย สาหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามันหรือภาคใต้ฝงตะวั
ั ่ นตกนัน้
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอ่
ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง มีศกั ยภาพโดดเด่นในการเป็ นแหล่ง

ท่องเทีย่ วทางทะเลระดับนานาชาติ มีจุดขายทางการท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล
หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ดาน้า ปี นผา และกีฬาทางน้า อีกทัง้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ม ี
ชื่อเสียงระดับโลก และมีลกั ษณะภูมอิ ากาศเป็ นแบบมรสุมเขตร้อน โดยจะได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุม
ตลอดทัง้ ปี จึงทาให้มฝี นตกเกือบตลอดปี และอุณหภูมไิ ม่เปลีย่ นแปลงมากนัก ทาให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ั ่ นดามันมีความแตกต่างจากจังหวัดในภูมภิ าคอื่น ๆ
ฝงอั
ั ่ นดามันมีปริมาณค่อนข้างน้อย
อย่างไรก็ตาม จานวนประชากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝงอั
หากเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย และมีภาพรวมความก้าวหน้าด้านสุขภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดี และมีจานวนของการเจ็บปว่ ยด้วย 5 โรคหลัก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจ และมะเร็ง ทีม่ สี ดั ส่วนน้อยกว่าจังหวัดในภาคใต้กลุ่มอื่น ๆ แต่การเจ็บปว่ ยทางสุขภาพจิตมีอตั รา
ผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ซึง่ สูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศ และทิศทาง
การเปลีย่ นแปลงชีวติ ครอบครัวมีความอบอุ่นน้อยลง อัตราการหย่าร้างมีมาก ส่วนคดียาเสพติดยังคงมี
ั ่ นดามัน, 2555)
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง (สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้องกันปญั หาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
ศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่ม
ั ่ นดามัน เพื่อทีจ่ ะดูแลสุขภาพตนเองตัง้ แต่เป็ นเด็กทีอ่ ยู่ในวัยเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ
จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน,
2560) จะเห็นได้ว่า การดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนนัน้ นักเรียนสามารถที่จะกระทาได้ด้วยตนเอง
และต้องมีการกระทาอย่างต่อเนื่องจนเป็ นพฤติกรรมที่ถาวร ซึ่งนักเรียนต้องมีความรู้ มีเจตคติ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อการมีสุขภาพทีด่ ขี องตนเอง ไม่เกิดการเจ็บป่วย และด้วยความสาคัญดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการวิจยั เรื่อง ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา
ั ่ นดามัน
ตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษา 3 ประการ คือ
1) สถานภาพป จั จุบ นั ของพฤติก รรมการดูแ ลสุข ภาพตนเองของนัก เรีย นมัธ ยมศึก ษาตอน
ั ่ นดามัน
ปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
2) ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ั ่ นดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
3) อิทธิพลของปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา
ั ่ นดามัน
ตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั

การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วจิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่
(ก) ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่ม
ั ่ นดามัน (The causal factor of self-health care behavior of Highschool students
จังหวัดภาคใต้ฝงอั
in Southern provinces on the Andaman coast, SELFHEAL) (ข) แหล่งสนับสนุนจูงใจ (Incentive
source, INCEN) (ค) สิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Environment conducive to health
promotion, ENVIRON) (ง) ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Knowledge about health care, KNOWLEDG)
และ (จ) เจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Health care attitudes, ATTITUDE) และจากการทบทวน
วรรณกรรม ทาให้ได้มาซึ่งกรอบแนวความคิด ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 5 ตัว และตัวแปรประจักษ์ 17 ตัว
รวมทัง้ หมด 22 ตัวแปร ดังภาพที่ 1
การสนับสนุน
จูงใจจากพ่อ
แม่ผู้ปกครอง

การสนับสนุน
จูงใจจาก
โรงเรียน

การสนับสนุน
จูงใจจาก
เพื่อน

การสนับสนุน
จูงใจจาก
สื่อสารมวลชน

(ENCOFAMI)

(ENCOSCLO)

(ENCOFRIE)

(ENCOCOM)

แหล่งสนับสนุน
จูงใจ
(INCEN)

สิ่งแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ
(ENVIRON)

สิง่ แวดล้อม
ของบ้าน

สิง่ แวดล้อม
ของโรงเรียน

(ENVIHOUS)

(ENVISCLO)

+

การป้องกัน
ปัญหาสุขภาพ
(HEALPRO)

+

(KNOWLEDG)

+
1
+ 1
+1
1
1
เจตคติเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
(ATTITUDE)

สิ่งแวดล้อม
ของชุมชน
(ENVICOM)

การดูแลรักษา
สุขภาพ
(HEALTREA)

การรับประทาน
อาหาร
(EATING)

ความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง

+

+

การประเมิน
ภาวะสุขภาพ
(HEALASSE)

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
(SELFHEAL)

ความคาดหวัง
ในผลลัพธ์
(OUTCOME)

การทำกิจกรรม
ทางกาย
(PHYSICAC)
การพักผ่อน
และคลาย
ความเครียด
(RELAX)

+

การตรวจและ
ดูแลตนเอง
(SELFCARE)

ความเชื่อใน
ความสามารถ
(BELIEFS)

การหลีกเลีย่ งพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ
(AVORISK)

ภาพที่ 1 ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ั ่ นดามัน
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แนวทางสาหรับการวิจยั 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการวิจยั เชิงปริมาณ
และแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเน้นการวิจยั เชิงปริมาณและสนับสนุนด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อค้นพบทีจ่ ะนามาสนับสนุนซึง่ กันและกัน
กลุ่มตัวอย่าง: การวิจยั เชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ั ่ นดามัน จานวน 565 คน โดยคานวณจากการสุ่มตัวอย่าง สาหรับการวิเคราะห์
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ปจั จัยซึ่งขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มคี วามเหมาะสมคือ ไม่น้อยกว่า 25 เท่าของตัวแปรประจักษ์
(สุชาติ ประสิทธิรั์ ฐสินธุ์, 2556) ในการศึกษาครัง้ นี้มตี วั แปรประจักษ์ทงั ้ หมด 17 ตัว ใช้การสุม่ ประชากร
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการนาบัญชีรายชื่อของนักเรียน
มาทาการเปิดตารางเลขสุ่ม (table of random numbers) สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ั ่ นดามัน จานวน 30 คน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
การเก็บรวบรวมข้อมูล: การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวิจยั 2 วิธี ได้แก่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
และส่งแบบสอบถามทางไปรษณียใ์ ห้กบั ผูช้ ่วยวิจยั ไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทัง้ นี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ทุกตัวแปร ในส่วนของแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม เพือ่ หา
นิยามจริงของแนวคิดตามกรอบแนวความคิดที่ได้กาหนดไว้ และนาไปปรึกษาที่ปรึกษาโครงการวิจยั
และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน พบว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1
จากนัน้ ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจนได้คานิยามปฏิบตั กิ ารมาสร้างมาตรวัดตัวแปรทุกตัวแปร
อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น และนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างซึ่งทีไ่ ม่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นเป้าหมาย จานวน 40 คน เพื่อ หาค่าความเชื่อมั ่น (Reliability) โดยใช้สูต รสัมประสิทธิแอลฟา
์
(- Coefficient) ของ ครอนบาค พบว่า แบบสอบถามปจั จัยเชิง สาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ั ่ นดามัน มีค่าความเชื่อมั ่นของ
ตนเองของนัก เรียนมัธ ยมศึก ษาตอนปลายในกลุ่มจัง หวัด ภาคใต้ฝ งอั
แบบสอบถามทัง้ ฉบับอยู่ทร่ี ะดับ .803
การวิ เคราะห์ข้อมูล: การวิจยั เชิงปริมาณผู้วจิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สถิตพิ รรณนา กล่าวคือ
ตัวแปรเชิงคุณภาพ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์คอื อัตราส่วนร้อย และตัว แปรเชิงปริมาณ สถิต ิว เิ คราะห์
คือ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง (สุชาติ ประสิทธิรฐั สินธุ์,
2556) และเทคนิค การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (structural equation modeling, SEM) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป LISREL ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
เจาะลึกมาทาการวิเคราะห์ โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ATLAS.ti เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
เสนอในรูปตารางและความเรียง
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาสถานภาพปจั จุบนั ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา
ั ่ นดามัน แหล่งสนับสนุ นจูงใจ สิง่ แวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริม
ตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
สุขภาพ ความรู้เ กี่ยวกับการดูแ ลสุขภาพ และเจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ผู้ว จิ ยั ได้เสนอผลการ
วิเคราะห์สถิตพิ รรณนาสาหรับตัวแปรเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สถิตพิ รรณนาตัวแปรแฝงและตัวแปรประจักษ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (n=565)
ตัวแปร
ค่า
ค่า
ค่า ค่าเบีย่ งเบน
ค่า
ค่า
ต่าสุด สูงสุด เฉลีย่
มาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง
พฤติ กรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงั ่ อันดามัน
1) ด้านการบริโภคอาหาร
6.78
9.33 8.15
0.49
0.10
-0.45
2) ด้านการทากิจกรรมทางกาย
6.33
9.67 8.11
0.57
0.46
0.29
3) ด้านการพักผ่อนและคลายความเครียด
7.56 10.00 8.78
0.52
-0.04
-0.58
4) ด้านการตรวจและดูแลตนเอง
7.00
9.89 8.39
0.52
0.17
-0.20
แหล่งสนับสนุนจูงใจ
1) ด้านการสนับสนุนจูงใจจากพ่อแม่ผปู้ กครอง 3.00
5.00 4.10
0.48
-0.17
-0.84
2) ด้านการสนับสนุนจูงใจจากโรงเรียน
3.00
5.00 4.18
0.60
-0.06
-1.22
3) ด้านการสนับสนุนจูงใจจากเพื่อน
3.00
5.00 4.05
0.48
-0.19
-0.85
4) ด้านการสนับสนุนจูงใจจากสือ่ สารมวลชน 3.00
5.00 3.80
0.54
0.26
-0.85
สิ่ งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
1) ด้านสิง่ แวดล้อมของบ้าน
3.00
5.00 4.17
0.49
-0.40
-0.87
2) ด้านสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน
3.00
5.00 4.20
0.58
-0.07
-1.23
3) ด้านสิง่ แวดล้อมของชุมชน
3.00
5.00 3.99
0.46
-0.01
-0.49
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
1) ด้านการประเมินภาวะสุขภาพ
3.00
5.00 4.13
0.42
-0.17
-0.64
2) ด้านการป้องกันปญั หาสุขภาพ
3.00
5.00 4.33
0.42
-0.67
0.01
3) ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
3.00
5.00 4.13
0.44
-0.13
-0.52
เจตคติ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
1) ด้านความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิ 3.00
5.00 4.21
0.47
-0.32
-0.73
2) ด้านความเชื่อในความสามารถ
3.00
5.00 4.20
0.47
-0.45
-0.43
3) ด้านการหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ 3.00
5.00 4.17
0.44
-0.35
-0.48
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัด
ั ่ นดามัน ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ด้านการพักผ่อนและคลายความเครียด รองลงมาคือ ด้านการตรวจและ
ภาคใต้ฝงอั
ดูแลตนเอง ด้านการบริโภคอาหาร และด้านการทากิจกรรมทางกาย มีค่าเฉลีย่ 8.78, 8.39, 8.15 และ 8.11 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.52, 0.52, 0.49 และ 0.57 ตามลาดับ สาหรับปจั จัยแหล่งสนับสนุนจูงใจ ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ด้านการ
สนับสนุ นจูงใจจากโรงเรียน มีค่าเฉลีย่ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ในส่วนของปจั จัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน มีค่าเฉลีย่ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.58 นอกจากนัน้ ปจั จัยความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการป้องกันปญั หาสุขภาพ
มีค่าเฉลีย่ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และปจั จัยเจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ด้านความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิ มีค่าเฉลีย่ 4.21 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.47

ผลการวิ เคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (SEM)
ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนัก เรียน
ั ่ นดามัน ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บภาคสนามกับแบบจาลอง
มัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานไว้มผี ลการเข้ากันได้ดี ซึง่ ได้ค่าสถิตทิ เ่ี ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของความพอเหมาะ
พอดีของแบบจาลองที่พจิ ารณาได้จากค่า Chi square น้อยลงเป็ น 180.45 และค่าสถิตทิ ดสอบความ
แตกต่างระหว่างอัตราความผันแปรของข้อ มูล ที่เก็บภาคสนามกับความผันแปรร่ว มของแบบจาลอง
(RMSEA) ได้ค่าเท่ากับ 0.021 ซึง่ มีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ สถิตคิ วามเข้ากันได้ดคี ่าอื่น ๆ นาเสนอ
ไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสถิตวิ ดั การเข้ากันได้ของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงโมเดล
ตัวชีว้ ดั
เกณฑ์เข้ากันได้ดี
ค่าก่อนปรับปรุง
ค่าหลังปรับปรุง
กับข้อมูล
Chi square –sig
>0.05 เข้าได้ดี
0.000
0.062
RMSEA
< 0.05 เข้าได้ดมี าก
0.104
0.021
RMR
<0.05 เข้าได้ดมี าก
0.051
0.012
SRMR
<0.05 เข้าได้ดี
0.068
0.036
GFI
>0.90 เข้าได้ดี
0.82
0.92
AGFI
>0.90 เข้าได้ดี
0.80
0.92
CFI
>0.90 เข้าได้ดี
0.88
0.90
PGFI
>0.50 เข้าได้ดี
0.60
0.84
NFI
>0.90 เข้าได้ดี
0.72
0.90
PNFI
<NFI (0.90) เข้าได้ดี
0.74
0.82
CN
ไม่น้อยกว่า 200.00
115.88
247.42
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์และหลังการปรับปรุง พบว่า แบบจาลองมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น ซึ่งพิจารณาจากดัชนีความพอเหมาะพอดีของแบบจาลอง (goodness-of-fit)
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด และข้อมูลเข้ากันได้ดกี บั แบบจาลองทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานไว้

การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างสาหรับวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในรูปแบบสมการโครงสร้างทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวทีม่ อี ทิ ธิพลต่อปจั จัยเชิงสาเหตุ
ั ่ นดามัน
ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
สามารถอธิบายและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัว ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทีม่ อี ทิ ธิพลต่อปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแล
ั ่ นดามัน
สุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบจาลองทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานไว้มผี ลการเข้ากันได้ดี ซึ่งได้ค่าสถิติ
ทีเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ของความพอเหมาะพอดีของแบบจาลองทีพ่ จิ ารณาได้จากค่า Chi square น้อยลง
เป็ น 180.45 และค่าสถิตทิ ดสอบความแตกต่างระหว่างอัตราความผันแปรของข้อมูลทีเ่ ก็บภาคสนามกับ
ความผันแปรร่วมของแบบจาลอง (RMSEA) ได้ค่าเท่ากับ 0.021 ซึง่ มีค่าน้อยกว่า 0.05 และเส้นทางความ
สัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทัง้ 3 ตัวมีอทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปรตาม รวมถึงการมีอทิ ธิพลทางอ้อม ทีส่ ง่ ผลต่อ
ั ่ นดามัน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา
ั ่ นดามัน
ตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ปจั จัย
ตัวแปรผล
อิทธิพล
แหล่งจูงใจ
สิง่ แวดล้อม
ความรู้
เจตคติ
ความรู้
ทางตรง
0.40*
0.26*
0.42*
0.13
0.22*
ทางอ้อม
0.53*
0.48*
0.42*
รวม
0.32*
0.37*
เจตคติ
ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
0.32*
0.37*
การดูแลตนเอง
ทางตรง
0.64*
0.66*
0.46*
ทางอ้อม
0.28*
0.35*
0.22*
รวม
0.92*
0.35*
0.66*
0.68*

จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ั ่ นดามัน ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยเชิงสาเหตุ 4 ปจั จัย เรียงตามลาดับขนาดของอิทธิพล ได้แก่ แหล่ง สนับ สนุ น จูงใจ เจตคติ
ฝงอั
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.92, 0.68, 0.66 และ 0.35 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากอิทธิพลทางตรงจะพบว่า
ป จั จัย ทีม่ อี ทิ ธิพ ลทางตรงสูง สุด ต่อ พฤติก รรมการดูแ ลสุข ภาพตนเอง ได้แ ก่ ความรู้เ กี่ย วกับ พฤติก รรมการดูแ ล
สุขภาพตนเอง แหล่งสนับสนุ นจูงใจ และเจตคติเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.66,
0.64 และ 0.46 ตามลาดับ ทัง้ นี้ยงั พบว่า ป จั จัย ในด้า นสิง่ แวดล้อ มที่เ อื้อ ต่อ การดูแ ลสุข ภาพ เป็ น ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและเจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองไปยังพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนด้วยขนาดอิทธิพล 0.35

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามรายละเอียดดังนาเสนอไป เมื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูล
เชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์นกั เรียน ผลการเชื่อมโยงข้อมูล ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงของตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน
ั ่ นดามัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผลการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของนักเรียน พบความสอดคล้องของข้อมูลส่วน
ใหญ่กบั ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนัก เรียน
ั ่ นดามัน มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งสนับสนุ นจูงใจ เจตคติเกี่ยวกับการ
มัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ดูแลสุขภาพ ความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษา
ั ่ นดามัน ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยเชิงสาเหตุ 4 ปจั จัย และปจั จัยเชิงสาเหตุท่ี
ตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
มีอทิ ธิพลสูงสุด ได้แก่ ปจั จัยความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพ รองลงมา ได้แก่ ปจั จัยแหล่งสนับสนุ นจูงใจ

และปจั จัยเจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในส่วนของปจั จัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการดูแลสุขภาพเป็ นปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลส่งผ่านปจั จัยความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพ และปจั จัยเจตคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปยัง
ั ่ นดามัน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝงอั
และนามาซึง่ ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้: จากผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
เป็ นปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลมากทีส่ ุด นามาสู่การให้ขอ้ เสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัด
ั ่ นดามัน ดังนี้
ภาคใต้ฝงอั
1) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมีการนาผลการวิจยั ไปกาหนดนโยบายส่งเสริมและให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพตนเอง เนื่องจากเป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ได้แก่ ด้านการป้องกันปญั หาสุขภาพ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และด้านการประเมินภาวะสุขภาพ
2) ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการกาหนดประเด็นกิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และแก้ปญั หาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ให้กบั
นักเรียน
3) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมีการฝึกนักเรียนให้เป็ นผูท้ ม่ี วี นิ ัยในการการดูแลสุขภาพ
ตนเอง
ปจั จัยแหล่งสนับสนุ นจูงใจเป็ นปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ั ่ นดามัน ในขณะทีน่ กั เรียนมีความคิดเห็นว่า
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
แหล่งสนับสนุ นจูงใจ ขึน้ อยู่กบั ด้านการสนับสนุนจูงใจจากโรงเรียน ด้านการสนับสนุ นจูงใจจากพ่อแม่
ผูป้ กครอง ด้านการสนับสนุนจูงใจจากเพือ่ นในระดับมาก ตามลาดับ ส่วนด้านการสนับสนุนจูงใจจากสือ่ สาร
มวลชน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง นามาสูข่ อ้ เสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
ั ่ นดามัน ควรมีการตอบสนองความ
1) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ต้องการและความสนใจของนักเรียนเป็ นสาคัญทีส่ ุด ด้วยการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนรูร้ ะบบ
สารสนเทศ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึง่ มีครูเป็นบุคลสาคัญทีจ่ ะสร้างกลไกต่าง ๆ ให้เกิดขึน้
ทีจ่ ะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน มีการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องและเหมาะสม พร้อมทัง้ มีสอ่ื อุปกรณ์
ให้พร้อมสาหรับนักเรียนทุกคนให้ได้ทากิจกรรมการดูแลสุขภาพต่าง ๆ ตามทีต่ นสนใจ
2) พ่อแม่ผปู้ กครองต้องแสดงความรักต่อครอบครัว ทาตัวเป็นตัวอย่างทีด่ ที งั ้ การพูดจาและการ
กระทาในการดูแลสุขภาพตนเอง มีการสร้างบรรยากาศของบ้านให้อบอุ่น มีการสร้างเสริมกาลังใจ มีการ
ทากิจกรรมดูแลสุขภาพร่วมกันเพือ่ สร้างสายสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ ภายในครอบครัว
3) เพื่อนเป็ นอีกหนึ่งปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของเพือ่ นควรเอือ้ ต่อการพัฒนา
ชีวติ เป็ นกาลังใจ เกือ้ กูล ส่งเสริม ให้คาแนะนา ชีแ้ จง ชักจูง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับฟงั ความคิดเห็น
และให้ความสนใจเกีย่ วกับสุขภาพของเพือ่ น
4) สื่อสารมวลชนควรจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองในด้านต่าง ๆ เพราะ
สือ่ สารมวลชนเป็ นแหล่งทีช่ ่วยให้นกั เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญ
ของการเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ และ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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