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Abstract
This mixed methods research aims to 1) understand the health psychology context of semi-urban
community that cause or condition healthy behaviors through studying adult family members; and
2) develop and compare the causal relationship models of healthy behavior and family well-being
by the mediating effect of health literacy of spouses between female and male. There were 10
persons who were spouses, health providers, community leader and public health volunteers by
in-depth interview. The samples included 413 spouses as 200 females and 213 males using to
analyze in a questionnaire with reliability of .72–.92. The results: 1) For qualitative data showed
that the healthy lifestyle of the spouse comes from paying attention to health based on the original
way of natural life in community such as self-cooking by locally grown ingredients, selfcultivation, always exercise, a conversation with neighbors and seeking knowledge from the book
or the public health officer. 2) For quantitative data: 2.1) a causal relationship model of positive
psychology and cultural social norm effected to healthy behavior and family well-being by
mediating health literacy of family was consistent with the empirical data ((2=95.23, df=78, pvalue=0.09, 2/df=1.22, RMSEA=0.02, SRMR=0.03, GFI=0.96, CFI=1.00, NFI=0.99), and total
factors could predict healthy behavior = 72% and family well-being=51.0% , 2.2%); family wellbeing that got direct influence from positive psychology (β = 0.48, *p< 0.05) and healthy behavior
(β =0.32, *p< 0.05), and invariance analysis of causal models were found that no difference
between spouses in females and males. In addition, mean comparison of latent variables showed
that the healthy behavior of females was lower than males. The other latent variables were not
significant between spouses in females and males.
Keywords: causal relationship model, positive psychology, cultural social norm,
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อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมทีม่ ีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
และสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง:
การวิจัยผสานวิธี1
อังศินันท์ อินทรกำแหง2
ฉัตรชัย เอกปัญญำสกุล3
บทคัดย่อ
การวิจัยผสานวิธีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทาความเข้าใจบริบททางจิตวิทยาสุขภาพครอบครัวและชุมชนที่เป็น
สาเหตุเงื่อนไขของพฤติกรรมสุขภาพครอบครัว 2) ค้นหาอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อสุขภาวะครอบครัวที่ดีโดยส่งผ่าน
ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของคู่ ส มรสในชุ ม ชนกึ่ ง เมื อ ง และ 3) เปรี ย บเที ย บรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างคู่สมรสเพศหญิงกับเพศชายโดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
คู่สมรสเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นาชุมชน และอาสาสมัครประจาหมู่บ้านรวม 10 คน และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณกับ
ของคู่สมรสเพศหญิง 200 คน และเพศชาย 213 คนรวม 413 คน จากแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นสูงมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.72–0.92 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลเชิงคุณภาพ พบว่า การมีสุขภาพดีของคู่สมรสนั้นมาจากการให้
ความสาคัญ ใส่ใจสุขภาพและดารงชีวิตภายใต้เงื่อนไขอยู่กับธรรมชาติดั้ งเดิม เช่น ประกอบอาหารรับประทานเอง
จากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ปลูกเอง เลี้ยงเอง เป็นต้น เคลื่อนไหวออกกาลังกายเสมอ สนทนาพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
แสวงหาความรู้ จ ากหนั งสื อและสอบถามเจ้ าหน้า ที่ส าธารณสุ ข และ 2) ผลเชิงปริมาณ พบว่า 2.1) รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทั ดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาวะครอบครัวโดย
ส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรส มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2=
95.23, df=78, p-value= 0.09, 2/df=1.22, RMSEA=0.02, SRMR=0.03, GFI=0.96, CFI=1.00, NFI=0.99)
โดยปัจจัยทั้งหมดสามารถทานายพฤติกรรมสุขภาพได้ร้อยละ 72 ทานายสุขภาวะครอบครัวได้ร้อยละ 51 และ
2.2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะครอบครัวมากที่สุด คือ จิตวิทยาเชิงบวก (ค่า β เท่ากับ 0.48, *p<
0.05) รองลงมา คือ พฤติกรรมสุขภาพ (ค่า β เท่ากับ 0.32, *p< 0.05) 3) ผลวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ ยน
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างกลุ่มคู่สมรสเพศหญิงกับคู่สมรสเพศชายพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยตัว แปรแฝงพบว่า มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันระหว่างเพศ คือ ตัวแปรพฤติกรรมสุ ขภาพเพี ยง
ตัวเดียว โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าเพศชาย ส่วนตัวแปรแฝงอื่นนั้นพบว่า ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
คู่สมรสเพศหญิงและเพศชาย
คำสำคัญ: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ จิตวิทยาเชิงบวก บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรม
พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สุขภาวะครอบครัว
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บทนา
หลั กการดูแลที่ส าคัญ คือ การให้ ป ระชาชนได้มีส่ ว นร่ว มในการสร้างความมั่น คงทางสั งคมโดยเฉพาะ
ด้านสาธารณสุข จึงทาให้หลายประเทศส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเพื่อให้เข้ มแข็ง มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย
จิต สังคมและจิตวิญญาณที่สามารถดารงอยู่อย่างมั่นคงในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอด (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ,
2554) ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสาคัญของครอบครัวจึงมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
ให้เข้มแข็งมาโดยตลอด จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และต่อเนื่อง
ในแผนฯ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เน้นการพัฒ นาบุคคลให้ เป็น คนที่ส มบูร ณ์เสริ มสร้างความเข้ ม แข็ ง
ของสถาบั น ครอบครั ว และเสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ เ หมาะสมและถู ก ต้ อ ง (ส านั ก งาน
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555: 76) นโยบายภาครัฐยังส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพครอบครัว
ด้วยการเสริมสร้างความรู้และปรับเจตคติด้านสุขภาพผ่านสถาบันครอบครัวและกลไกประชารัฐ เช่น โรงเรียน
โรงพยาบาล องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรบริษัท เป็นต้น และจากสภาพปัญหาหลายด้านซึ่งส่งผลต่อความมั่นคง
และความอบอุ่นของครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัว เข้ามาสู่การทางานในเมือง มุ่งหาแต่เงิน จนไม่มีเวลาที่จะดูแล
ให้ความรักได้อย่างเพียงพอ สมาชิกในครอบครัวขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ขาดการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมสังคม ความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและชุมชนถูกละเลยจึงมีผลทาให้
สถาบันครอบครัวขาดความเข้มแข็ง ไม่อยู่ในลักษณะครอบครัวเป็นสุข (ประเวศ วะสี , 2540: 3-4; ไทยโพสต์,
2554: 15) ตามรายงานที่ว่าสมาชิกในครอบครัวใช้เวลาในการอยู่ร่ว มกันลดลง บางครอบครัวประสบปั ญหา
สุขภาพ ครอบครัวที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ (คลังปัญญาไทย, 2552) ทั้งที่ผลการดาเนินนโยบายสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ทาให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการทั่วถึงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.75 ในปี พ.ศ. 2549 แต่ปัญหา
การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทั้งด้านการออกกาลังกายไม่พอเพียง รับประทานอาหาร
ไม่ ถู ก ต้ อ ง และมี ภ าวะเครี ย ดง่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพพบในกลุ่ ม เยาวชนมี แ นวโน้ ม สู งขึ้น
เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ (ปาริชาต เทพอารักษ์ และอมราวรรณ ทิวถนอม,
2550: 4)
สาหรับปัญหาในสังคมกึ่งเมือง เป็นปัญหาที่ผสมผสานระหว่างปัญหาของสั งคมเมืองและสังคมชนบท เช่น
ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ การคมนาคม การสาธารณสุข คุณภาพชีวิต เป็นต้น ส่งผลให้วิถีชีวิตของชุมชน
ชนบทต้องเปลี่ ย นแปลงเป็ น ชุมชนเมืองที่ขาดความสมดุล ภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒ น์ที่มุ่ง เน้นพัฒ นาวัต ถุ โ ดย
มีเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งแบบทุนนิยมที่เร่งรีบการแข่งขัน ที่ถูกครอบงาด้วยกลไกตลาดที่มุ่งแสวงหากาไรเป็นสาคัญ
(แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ. 2554-2563, 2554: 1) และผลทางด้านบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรม
(Cultural Social Norm) ที่เปลี่ยนแปลงต่อวิถีการดาเนินชีวิตของบุคคลส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตในด้าน
ลบคือ ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคอ้วน โรคอ้วนลงพุง ระดับน้าตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงและไขมัน
ในเลื อ ดสู ง ที่ เ พิ่ ม โอกาสเสี่ ย งในการเกิ ด โรคเบาหวาน โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด (Lam & Le Roith, 2015)
จากข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2543-2553 พบว่า อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจะมีผู้ ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
จาก 259 เป็น 1,349 คน ซึ่งมีอัตราสูงขึ้นกว่า 5 เท่า (วิชัย เทียนถาวร, 2556: 15) และจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2556
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นี้ ไ ด้ มี ก ารคั ด กรองโรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง ในกลุ่ ม ประชากร 15 ปี ขึ้ น ไปครอบคลุ ม 76 จั ง หวั ด
ของประเทศไทยซึ่งมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย 37,412,243 คน คัดกรองโรคเบาหวานได้ 29,045,256 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.63 พบกลุ่มเสี่ยงจานวน 3,215,592 คน คิดเป็นร้อยละ 11.07 ของกลุ่มที่ถูกคัดกรอง ส่วนการคัดกรอง
โรคความดั น โลหิ ต สู ง ได้ 28,621,705 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.50 ของกลุ่ ม เป้ า หมาย พบกลุ่ ม เสี่ ย งจ านวน
5,747,963 คน คิดเป็นร้อยละ 20.08 และมีอัตราป่วยของโรคกล้ ามเนื้อหั ว ใจขาดเลื อดเพิ่มขึ้นเป็น 427.52
ต่อแสนประชากร หรือ 2.7 เท่าของปี โดยมีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 16,030 ราย และ
มีอัตราป่วยตายคิดเป็นร้ อยละ 5.5 (วิชัย เทียนถาวร, 2556: 5) จากสภาพปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีส าเหตุ
จากพฤติกรรมการดาเนินชีวิตแบบนชุมชนเมืองตามแนวตะวันตกมากขึ้น ดังนั้นในที่ประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก
ครั้งที่ 7 เมื่อ วันที่ 26-30 ตุลาคม 2009 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ได้ประกาศให้ประเทศสมาชิกให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญาและทักษะ
ทางสังคม ที่ก่อเกิดแรงจูงใจให้บุคคลเข้าถึง เข้าใจและใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพตนเองให้คงดี
อยู่เสมอ (WHO, 1998) และต่อเนื่องในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 9 ในปี 2016 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศ
จีน ว่าให้ประชาชนมีทักษะควบคุมสุขภาพได้ด้วยตนเองตามวิถีการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี (WHO, 2016)
ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ได้สร้างแบบประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 4,401 คน จากทุก
ภาคของประเทศไทยพบว่า กลุ่ มตัว อย่ างมีร ะดับความรอบรู้ด้านสุ ขภาพโดยรวมส่ ว นใหญ่อยู่ในระดับ ที่ ต้ อ ง
ปรับปรุงถึงพอใช้คิดเป็นร้อยละ 72.0 และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับที่ไม่ดีพอ เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 รองลงมาเป็นระดับพอใช้และดีมาก คิดเป็นร้อยละ 44.7 และ 1.8 ตามลาดับ (Intarakamhang &
Kwanchuen, 2016)
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้โมเดลเชิงเหตุผลเพื่อการวิเคราะห์ในการศึกษาความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ (A
Logic Model for Analyzing Studies of Health Literacy) เป็ น โมเดลเส้ น ทางอิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ (Causal
pathway Model) ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Berkman et al., 2011) ร่วมกับทฤษฎีการจัดการตนเองและ
ครอบครั ว (The Individual and Family Self-Management Theory, IFSMT) (Ryan & Sawin, 2009) ที่ มี
รากฐานมาจากทฤษฎีเชิงระบบ มาพัฒนาเป็นโมเดลในการวิเคราะห์สาเหตุของผลลัพธ์ทางสุขภาพทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว (วัดจากพฤติกรรรมการจัดการสุ ขภาพตนเอง และคุณภาพชีวิตและความผาสุก) โดยมีตัวแปรด้าน
กระบวนการคือ ความเชื่อและทักษะ เช่น การรับรู้ความสามารถของตน ทักษะการกากับตนเอง การสนับสนุนทาง
สังคม เป็นต้น และสาเหตุสาคัญด้านปัจจัยนาเข้าคือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ส่วนปัจจัยด้านบุคคล
ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร การรู้หนังสือ ความคิดในเชิงบวก ประกอบกับผลการวิจัยของ อังศินันท์ อินทรกาแหง
(2559) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการทางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัย พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว การถ่ายทอดทางสังคม และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการสุขภาวะตนเอง
(P<0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.10, 0.38 และ 0.28 ตามลาดับ และพบผลวิจัยว่าทุนทางจิตวิทยา
เชิ ง บวกมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรม ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาคนให้ มี ค วามสุ ข (Sheldon & King, 2002) และ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิต (Psychological WellBeing) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทาง
จิต (ณัฐวุฒิ อรินทร์ และคณะ, 2556)
เมื่อพิจารณาสภาพบริบทของพื้นที่เป้าหมายในงานวิจัยนี้ในส่วนของข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจังหวัด
ที่มีลักษณะกึ่งเมือง พบอัตราความชุกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสู ง คิดเป็นร้อยละ 7.05 และ7.67
ตามลาดับ (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักโรคไม่ติดต่อ , 2559) ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาในกลุ่มประชาชนใน
พื้นที่ชุมชน 7 ตาบล ในอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท หลากหลายช่วงวัย
ความเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพที่มีภาวะเมตาโบลิกอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญในการวิเคราะห์ประเด็นด้านสุขภาพที่ควรได้รับความร่วมมือการดูแลและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อการค้นหาอิทธิพลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพที่ดีโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนกึ่งเมือง
อันนาไปสู่การวางแผนการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรสุขภาพที่ตรงกับสาเหตุ
ของปัญหาของบริบทพื้นที่แท้จริงต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อทาความเข้าใจบริบททางจิตวิทยาสุขภาพครอบครัวและชุมชนที่เป็นสาเหตุเงื่อนไขของพฤติกรรม
สุขภาพของครอบครัว
2. เพื่อค้นหาขนาดและทิศทางอิทธิพลด้านจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อสุข
ภาวะครอบครัวที่ดีโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรสในชุมชนกึ่งเมือง
3. เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรม
ที่มีต่อสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรสในชุมชนกึ่งเมือง
ระหว่างคู่สมรสเพศหญิงกับเพศชาย
การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สุขภาวะครอบครั ว (Family Well-Being): ความสุขในครอบครัว เป็นองค์ประกอบหนึ่งในความสุ ข
8 ประการ ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (2552) คือ Happy Family ซึ่งหมายถึง การมี
ครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง การเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันของสมาชิกครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นเหมือน
ภูมิคุ้มกัน ให้ ส ามารถเผชิ ญกั บ อนาคตหรื อ อุ ปสรรคในชีวิต ได้ ทาให้ บุ คคลมุ่ ง มั่น ในการทาให้ ชีวิต ดี ขึ้น ดังนั้ น
ครอบครัวเข้มแข็งสังคมก็ย่อมมั่นคง ดังผลวิจัยของ งามตา วนินทานนท์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผล
ของความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส เพื่อสร้างดัชนีคุณภาพชีวิตครอบครัวไทย (Marital Quality) กับกลุ่มตัวอย่าง
สามี 361 คน ภรรยา 601 คน ที่มีระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันเฉลี่ย 10.27 ปี โดยผลการวิเคราะห์อิทธิพล พบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส เรียงลาดับจากมากถึงน้อย คือ ความใกล้ชิดผูกพัน การให้ความสาคัญ
กับ ชีวิตครอบครั ว ทัศนคติที่ดีต่อ คู่ส มรสและการรั บรู้ส ภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ตามล าดับ และผลสรุ ป
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จากงานวิจัยทั้งเชิงเหตุและผลยังพบว่า ดัชนีแกนกลางที่สาคัญจากพ่อแม่มาสู่บุตรคือ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับ
มารดาที่ทานายสภาพเครียดในครอบครัวจากการรับรู้ของบุตรได้สอดคล้องตามทฤษฎีคุณภาพและความมั่นคงใน
ชีวิตสมรส (งามตา วนินทานนท์, 2553)
พฤติกรรมสุขภาพ: องค์การอนามัยโลก ได้กาหนดความหมายของคาว่าสุขภาพ ครอบคลุม 3 มิติ สาคัญ
คือ ร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยกาหนดคานิยามของสุขภาพว่า หมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคม
และจิตใจประกอบกัน ไม่ใช่แต่เพียงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความพิการ และ Pender (1996) กล่าวว่า สุขภาพ
หมายถึง การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของบุคคล โดยผ่านทางพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย การดูแลตนเองที่มี
ประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์ที่พึงพอใจกับผู้อื่น ในขณะที่ต้องการปรับตัว เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงและสมดุล
กับสิ่งแวดล้อม ส่วน Murry และ Zentner (1989) ให้ความหมายสุขภาพว่า เป็นภาวะความผาสุกของบุ คคล
ที่สามารถปรับตัวทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณและสังคมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในและ
ภายนอกเพื่อคงเสถียรภาพและความสุขเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบุคคลและเป้าหมายทางวัฒนธรรมเป็นแนวคิด
สาคัญทางด้านสุขภาพหนึ่งที่ใช้ในการอธิบายถึงพฤติกรรมของปัจเจกในการตรวจสอบ ดูแลสุขภาพของตนเองให้
อยู่ในภาวะที่เหมาะสม เป็นต้น
แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง: แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ได้มีนักวิชาการในสายงานการพยาบาล
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในเชิงพฤติกรรม ดังเช่น Orem (1991) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเองว่า เป็นพฤติกรรม
ที่จูงใจและมีเป้าหมาย (Deliberate Action and Goal Oriented) ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะ พอจะสรุปได้ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็นระยะของการพินิจพิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งจะนาไปสู่การกระทา และระยะที่ 2 เป็นการกระทาและ
ผลของการกระทา และจาแนกพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมี 3 ลักษณะ คือ 1) การดูแลสุขภาพตนเอง
ในภาวะปกติ (Universal Self Care) ซึ่งเป็ น พฤติ กรรมที่บุ ค คลที่ ไปปฏิ บัติ เ พื่ อประคั บประคองกระบวนการ
ดารงชีวิตและสนับสนุน ให้ การดาเนิ นชีวิตเป็ น ไปอย่างปกติสุ ขหรือเป็นการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อตอบสนอง
ความต้องการตามกระบวนการ 2) การดูแลตนเองตามพัฒนาการ (Developmental Self Care) เป็นพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของแต่ละบุคคลในแต่ละระยะของวงจรชีวิต ได้แก่ การเข้าสู่ภาวการณ์ตั้งครรภ์ การเป็น
มารดา เป็นต้น รวมทั้งเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการพัฒนา ซึ่งได้แก่การรักษาสมดุล
ของโครงสร้างของร่างกายและจิตใจ ให้เกิดวุฒิภาวะที่สมบูรณ์และการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันอันตราย
จากสิ่ งแวดล้ อมที่อาจจะมีผ ลกระทบต่อพัฒ นาการของมนุษย์ และ 3) การดูแลสุ ขภาพตนเองเมื่อเกิดภาวะ
เบี่ยงเบนทางสุขภาพ (Health Deviation Self Care) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติเมื่อเกิดเจ็บป่วย เป็นการดูแล
ตนเองเพื่อบรรเทาและขจัดอาการที่เบี่ยงเบนไปจากภาวะสุขภาพ อันอาจมีผลกระทบถึงจิตใจอารมณ์ เป็นการช่วย
ควบคุมสภาพของโรคมิให้ลุกลาม ตลอดจนการแพร่กระจายของโรคไปสู่ผู้อื่น เป็นต้น
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะ: การวิเคราะห์สาเหตุ
ของพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพได้แก่ การเจ็บป่วยด้วยโรค และคุณภาพชีวิต โดยส่งผ่านความรอบรู้
ด้านสุขภาพตามแนวคิดที่ได้มาจากการสังเคราะห์และผสมผสานหลายทฤษฎีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้
นาเสนอโมเดลตามเหตุผลเพื่อการวิเคราะห์ในการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (A Logic Model for Analyzing
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Studies of Health Literacy) เป็นโมเดลเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Causal Pathway Model) ที่ครอบคลุมทั้ง
ปัจจัยและผลลัพธ์ด้านสุ ขภาพทั้งภายในบุ คคลและสภาพแวดล้ อม เช่น คุณภาพชีวิต การคงอยู่ในพฤติ กรรม
สุขภาพ ทักษะการกากับตนเอง เจตคติ บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู้ ความสามารถของตน ระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพ เป็นต้น (Berkman et al., 2012)
ผู้ วิจั ย ประยุ กต์โ มเดลดั ง กล่ าวร่ ว มกั บทฤษฎี การจัด การตนเองและครอบครัว (The Individual and
Family Self-Management Theory, IFSMT) (Ryan & Sawin, 2009) มี ร ากฐานมาจากทฤษฎี เ ชิ ง ระบบมา
พัฒนาเป็นโมเดลในการวิเคราะห์สาเหตุของผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Outcome) ทั้งระยะสั้น (Proximal Outcome)
และระยะยาว (Distal Outcome) (วัดจากพฤติกรรรมการจัดการสุขภาพตนเอง และคุณภาพชีวิตและความผาสุก)
โดยมีตัวแปรด้านกระบวนการ (Process) คือ ความเชื่อและทักษะ เช่น การรับรู้ความสามารถของตน ทักษะ
การกากับตนเอง การสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ทฤษฎีนี้มีความครอบคลุมและสามารถนามา
ปรับใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและครอบครัว จึงได้มีการนามาปรับใช้ให้เข้ากั บ
บริบทของชุมชนในกึ่งเมืองและกึ่งชนบทที่นาไปสู่สุขภาวะครอบครัวซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มาจากสาเหตุสามมิติ
คือ บริบท (Context) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Outcome)
จิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะครอบครัว: จิตวิทยาเชิงบวก นับเป็นสาขาหนึ่งใน
จิตวิทยาที่เป็นการทาความเข้าใจ อธิบาย และจัดการกับพฤติกรรมมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ดีที่สุดโดยเฉพาะในทาง
เชิงป้องกันเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดความหยุ่นตัวของคนให้ต่อต้านกับอาการเจ็บป่วยทางจิตที่มนุษย์เรา
สามารถเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของตน และชุมชนได้ (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Seligman,
2002) ทั้ ง นี้ Snyder และ Lopez (2007: 428) ได้ นิ ย ามจิ ต วิท ยาเชิง บวกว่า หมายถึ ง การกระท าหรื อ การ
แสดงออกของบุ คคลในแง่ดีส่วน Luthans, Youssef, & Avolio (2007) ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมองค์การได้
พัฒนาแนวคิดการศึกษาพฤติ กรรมองค์การเชิงบวก (Positive Organization Behavior) และให้ความหมายว่า
เป็นคุณลักษณะด้านบวกของแต่ละบุคคลที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดและพัฒนาได้เพื่อนามาใช้ในจูงใจ
บุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทางานและการดาเนินชีวิต วัดจาก 5 คุณลักษณะได้ แก่ 1) การรับรู้ความสามารถ
ของตน 2) ความหวัง 3) การมองโลกในแง่ดี 4) ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และ 5) เจตคติที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ จาก
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า เจตคติด้านบวกของบุคคลมีความสาคัญต่อพฤติกรรมสุขภาพของคู่
สมรสทั้งเพศหญิงและชาย จึงได้นามาศึกษาร่วมในกลุ่มจิตวิทยาเชิงบวกร่วมด้วยที่หมายถึง ความรู้เชิงประเมินค่า
เห็นประโยชน์ต่อการกระทาเพื่อสุขภาพที่ดีและความรู้สึกพอใจในตัวบุคคลที่รักสุขภาพหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการกระทาในด้านสุขภาพ
บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนพฤติก รรมที่คนในสังคมชุมชนนั้นยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติและกาหนดว่าอะไรควรกระทาและอะไรไม่ควรกระทาหรืควรยอมรับหรือไม่ควรยอมรับเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสม สามารถนามาอธิบายพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะครอบครัว บรรทัดฐานทางสังคม เป็นปัจจัย
สาคัญตัวหนึ่งของความตั้งใจที่จะกระทาพฤติก รรมและพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (2011) ซึ่งทฤษฎีได้อธิบาย
บรรทัดฐานทางสังคมนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ บุคคลที่ใกล้ชิดกับตนในสังคมมีความเชื่อ มีค่านิยม มีความต้องการ
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ให้ตนกระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรม และมีแรงจูงใจที่จะคล้อยตามบุคคลใกล้ชิดนั้น ซึ่งบรรทัดฐานทางสัง คมและ
วัฒนธรรม สาหรับในการศึกษาครั้งนี้จึงประกอบด้วย 1) การรับรู้ถึงความเชื่อด้านสุขภาพของคนในชุมชนที่ยึดถือ
กันมานาน 2) ค่านิยมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) การรับรู้ถึงการกระทาที่เป็นแบบอย่างของครอบครัวที่จะทา
ตามหรือไม่ทาตาม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง การกระทาอย่างต่อเนื่องที่เป็นการใช้ทักษะทางด้านการคิดด้วยปัญญา
และทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการเข้าถึง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล ข่าวสารทางสุขภาพและบริการ
ทางสุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมซึ่งทาให้เกิดการจูงใจตนเองให้มีการตัดสินใจเลือก
วิถีทางในการดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันและคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไว้เสมอ ตามแนวคิด
ของ Nutbeam (2000; 2008) และ Manganello (2008) ที่ได้นาเสนอแนวคิด โมเดลความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ
สาหรั บกลุ่ มเสี่ย ง (Conceptual model of health literacy as a risk) ที่ประกอบด้ว ยการวัด 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับพื้นฐาน วัดจากการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ความเข้าใจ 2) ระดับปฏิสัมพันธ์ วัดจากทักษะการสื่อสาร และ
การจัดการตนเอง 3) ระดับวิจารณญาณวัดจากการรู้เท่าทันสื่อและทักษะการตัดสินใจเพื่อสุขภาพที่ดี
สาหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกั บความรอบรู้ด้านสุขภาพ แบ่งปัจจัยได้เป็น 3 ระดับ คือ ปัจจัยระดับบุคคล
ระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระดับสังคม สาหรับปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ 1) ความรู้ ประกอบไปด้วยการรู้
หนังสือทั่วไป 2) คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น การศึกษา เพศ อายุ อาชีพ รายได้ วัฒนธรรม ภาษา ร่างกาย เป็นต้น
3) ความเชื่อและเจตคติ 4) พฤติกรรมความเสี่ ย งทางสุ ขภาพ 5) ทักษะและความสามารถส่ ว นบุ ค คล และ
6) พฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาบริบ ทของชุมชนด้ว ยการส ารวจเพื่อค้นหาอิทธิพลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุ ขภาพที่ ดีโ ดย
ส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพตามโครงสร้างตัวแปรที่ได้มาจากโมเดลตามเหตุผลเพื่อการวิเคราะห์ในการศึกษา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Berkman et al., 2012) และทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัว (IFSMT) (Ryan &
Sawin, 2009) ร่วมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อมากาหนดตัวแปรสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
โดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อทาความเข้าใจสาเหตุสาคัญที่จะส่งผลพฤติกรรมสุขภาพอันจะนาไปสู่สุข
ภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนกึ่งเมืองอั นนาไปสู่การวางแผนการกิจกรรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพที่ตรงกับปัญหาของบริบทพื้นที่ดังแสดงในภาพประกอบ 1

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ISSN 1686-1442

Effect of Positive Psychology and Cultural Social Norm

Phase 1: วิจัยเชิงคุณภาพ-กรณีศึกษา
เงื่อนไขทางจิตและสังคม
ควำมเชื่อ ควำมคิดและเจตคติ
บรรทัดฐำนทำงสังคม และวัฒนธรรม
ทำงสุขภำพในครอบครัว/ชุมชน
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำร กำรจัดกำรสุขภำพตนเองและครอบครัว
กำรสื่อสำรสุขภำพ กำรรู้เท่ำทันสื่อ กำรตัดสินใจเพื่อสุขภำพ

พฤติกรรมสุขภำพตนเอง

ผลลัพธ์ทางสุขภาพ
สุขภำวะที่ดีของตนเองและครอบครัว

Phase 2: วิจัยเชิงปริมาณ–การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

กลุ่มตัวแปรปัจจัยด้านทางสังคม

กลุ่มตัวแปรทางจิต
ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก เจตคติที่ดีด้ำนสุขภำพ

บรรทัดฐำนทำงสังคม
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ ฯลฯ

ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

สุขภำวะครอบครัวที่ดี

พฤติกรรมสุขภำพที่ดี

ภาพประกอบ 1 อิทธิพลทางจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของคู่สมรสในชุมชนกึ่งเมือง
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี แบบสารวจตามลาดับ (Creswell & Clark, 2011) แบ่งขั้นตอนการดาเนิน
การวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็นการดาเนินการเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อทาความเข้าใจบริบททางจิตวิทยา
สุขภาพครอบครัวและชุมชนที่เป็นสาเหตุเงื่อนไขของพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัวจากข้อมูลสาธารณสุขตาบล
และการลงพื้น ที่ศึกษาสภาพจริ งของชุมชนกึ่งเมือ ง ตาบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นกรณีศึกษาโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึ กกับผู้ ให้ ข้อมูล หลั กและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการบรรยายให้เห็ นถึงคุณลั กษณะทางจิ ตและ
พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่เป็นเงื่อนไขต่อการมีสุขภาวะที่ดีภายในครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ได้แก่ คู่สมรสที่มีสุขภาพดีรักสุขภาพและอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างน้อย 10 ปี โดยเลือกกรณีศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาเป็นหลัก (Purposeful Sampling) (ชาย โพธิสิตา, 2552) จานวน 2 คู่ รวม 4 คน และผู้ให้ข้อมูลรอง
ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตาบล ผู้นาชุมชน และ อสม.รวม 6 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 10 คน
ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เป็นการดาเนินการเพื่อตอบโจทย์ วัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 และ 3 เพื่อค้นหาขนาดและทิศทางอิทธิพลทางจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อ
สุขภาวะครอบครัวที่ดีโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรสในชุมชนกึ่งเมือง และ
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เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อสุ ข
ภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรสในชุมชนกึ่งเมืองระหว่างคู่สมรส
เพศหญิง 200 คน กับเพศชาย 213 คน รวมจานวน 413 คน จากประชากรใน 7 ตาบล ได้แก่ ตาบลบางผึ้ง ตาบล
เขาดิน ตาบลบางปะกง ตาบลท่าข้าม ตาบลท่าสะอ้ าน ตาบลหนองจอกและตาบลพิมพา ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม มาตรประมาณค่า 4 ระดับ จานวน 6 ชุดรวม 69 ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป คุณภาพของแบบวัดทุกด้านมีความเชื่อมั่นสูง ประกอบด้วย
1) สุขภาวะครอบครัว 12 ข้อ ค่า r อยู่ระหว่าง .227-.861 และค่า α เท่ากับ 0.722 2) พฤติกรรมสุขภาพ 8 ข้อ ค่า r อยู่
ระหว่าง .303-.640 และค่า α เท่ากับ 0.726 3) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 19 ข้อ เป็นตัวเลือกถ้าตอบถูกได้ 1 และตอบ
ผิดได้ 0 คะแนน ส่วนด้านอื่นๆ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ จากระดับไม่จริงเลยถึงจริงที่สุด ด้านความรู้ใช้ค่า
ความเชื่อมั่น K20 ระหว่าง 0.650-0.788 ค่า r อยู่ระหว่าง .220-.940 4) จิตวิทยาเชิงบวก 15 ข้อ ค่า r อยู่ระหว่าง
.210-.870และค่า α เท่ากับ 0.924 และ 5) บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรม 9 ข้อ ค่า r อยู่ระหว่าง .445-.810 และ
ค่า α เท่ากับ 0.878
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาระยะที่ 1: การวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยคานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่า รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ในรายงานการนาเสนอข้อมูล ผู้วิจัยจึงไม่เปิดเผยชื่อจริง รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานจริงของกรณีศึกษา ผู้วิจัยใช้นาม
สมมติแทนชื่อจริงของกรณีศึกษา ผลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษาผู้ให้ข้อมูล นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาโท
จานวน 1 คน ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึ กษาปีที่ 4 จานวน 4 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 2 คน และ
อนุปริญญากับปริ ญญาตรี อย่ างละ 1 คน ส่วนอาชีพส่วนใหญ่ ค้าขายและรับจ้างเท่ากัน 3 คน รองลงมาอาชี พ
รับราชการทาสวนและเลี้ยงปลา ตามลาดับ
2. ด้านจิตและพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัวและชุม ชน พบว่า คู่สมรสในชุมชนที่มีสุขภาพดีและรัก
สุขภาพได้ให้เหตุผลถึงการมีสุขภาพดีได้เพราะ 1) ให้ความสาคัญใส่ใจกับสุขภาพตนเองไม่ต้องการเป็นภาระโรค
ให้กับลูกหลาน จึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพตนเองและใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ 2) กลัวเป็นโรคเบาหวาน จึงอ่านหนังสือ
และเชื่อฟังหมออนามัยที่แนะนาให้ระมัดระวังคอยดูแลสุขภาพตนเอง 3) ลดความเครียดจากการไหว้พระ 4) เป็น
คนท้องถิ่นเกิดในชุมชนจึงได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่โดยกินอาหารในท้องถิ่น 5) ประกอบอาหารรับประทานเอง
ที่หาได้จากแหล่งในชุมชน เช่น ปลา และเก็บผักที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ผัก บุ้ง ตาลึง ดอกแค เป็นต้น 6) มีการ
ออกแรงในการทางานรับจ้างในชีวิตประจาวันนั้นเป็นการออกกาลังกายไปด้วย 7) การดูแลรักษาสุขภาพส่วนใหญ่
พึ่งการรักษาจากสถานีอนามัยใกล้บ้านและพูดคุยกับเพื่อนบ้านในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นต้น
3. ด้านสภาพแวดล้อมในชุมชนที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นาชุมชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้ให้ข้อมูลว่า 1) มีการจัดกิจกรรมในชุมชนในด้านสุขภาพคือโครงการตรวจสุขภาพ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประจาปี 2) มีการใช้ป้ายโฆษณารณรงค์เรื่องการลดการกินอาหารรสจัด อันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง 3) มีการ
จัดกิจกรรมออกกาลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิค การเต้นฮูลาฮูป เป็นต้น 4) มีการจัดงานประจาปีทางศาสนา เช่น
บวช ทาสมาธิ ทาบุ ญตักบาตรตามประเพณี เป็นต้น 5)มีการรณรงค์ ให้ เด็ กกินอาหารให้ ครบถ้วนป้ องการขาด
สารอาหาร ให้กินให้พอดี 6) มีการบอกข่าวแจ้งข่าวทางด้านสุขภาพ ด้วยการบอกเล่าต่อกัน อ่านจากเอกสาร ใช้หอ
กระจายข่าว 7) มีการติดป้ายรณรงค์ตามศาลาในชุมชนเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารทางสุขภาพ 8) ใช้การสื่อสารทางวิทยุ
ท้องถิ่น 9) กลุ่มแกนนาสุขภาพปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพให้เป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชน
สรุปสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนแห่งนี้ได้ 2 สาเหตุหลัก คือ 1) สาเหตุด้านบุคคล
2) สาเหตุด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดจากสถาบันครอบครัว มีความรู้ในการดูแลด้านสุขภาพ มีช่องทาง
การรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนกึ่งเมือง มีอาชีพที่เปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อม เป็นต้น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2: การวิจัยเชิงปริมาณ
1. ข้อมูลทั่วไปของคู่สมรสในชุมชนกึ่งเมืองรวมจานวน 413 คน พบว่าส่วนใหญ่ 1) เป็นเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ 51.6 เพศหญิง ร้อยละ 48.4 2) มีอายุอยู่ในช่วง 48–59 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาอยู่ในช่วง
36-47 ปี ร้อยละ 29.5 3) มีระยะเวลาการอยู่กันกับคู่สมรส เป็นเวลา 11–20 ปี มากที่สุดร้อยละ 27.8 โดยอาศัย
อยู่ด้วยกันตลอด ร้อยละ 79.9 4) การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 32.2 รองลงมาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 23.7 และ 5) อาชีพพนักงานโรงงาน/บริษัท/เอกชน มากที่สุด ร้อยละ 33.7 รองลงมา
มีอาชีพค้าขาย/ทาธุรกิจ ร้อยละ 17.2
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจัย
2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรม
ที่มีต่อสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรส 1) ในกลุ่มรวม (n=
413) พบว่า รู ป แบบความสั มพัน ธ์เชิงสาเหตุที่พัฒ นาขึ้นมีความกลมกลื นกับข้อมู ล เชิงประจักษ์ (2=95.23,
df=78, p-value=0.09, 2/df=1.22, RMSEA=0.02, SRMR=0.03, GFI=0.96, CFI=1.00, NFI=0.99) และปัจจัย
ทั้งหมดสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมสุขภาพได้ร้อยละ 72.0 ทานายสุขภาวะครอบครัวได้ร้อยละ 51.0 และ 2.20)
2) ในกลุ่มเพศชาย (n=213) พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และปัจจัยทั้งหมดสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมสุขภาพได้ร้อยละ 61.0 ทานายสุขภาวะครอบครัวได้ร้อยละ 48.0
และ 3) ในกลุ่มเพศหญิง (n=200) พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และปัจจัยทั้งหมดสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมสุขภาพได้ร้อยละ 46.0 ทานายสุขภาวะครอบครัวได้
ร้อยละ 48.0 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานข้อที่ 1
2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรผล 2 ตัว คือ สุขภาวะครอบครัว
กับพฤติกรรมสุขภาพในรูปแบบความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามตามสมมุติฐานข้อ 2 ดังนี้
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1) ตั วแปรที่ มี อิ ทธิ พลทางตรงต่ อสุ ขภาวะครอบครั ว มากที่ สุ ดคื อ จิ ตวิ ทยาเชิ งบวก (ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล (β) เท่ากับ 0.48, *p< 0.05) รองลงมา คือ พฤติกรรมสุขภาพ (ค่า β เท่ากับ 0.32, *p< 0.05)
2) ผลวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที่มีต่อสุขภาวะครอบครัว พบว่า ตัวแปรบรรทัด
ฐานทางสังคมวัฒนธรรม มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่ านความรอบรู้ด้านสุขภาพ จิตวิทยาเชิงบวกและพฤติ กรรม
สุขภาพ (*p< 0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.57
3) ตัวแปรความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านตัวแปรพฤติกรรมสุขภาพ (*p<
0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.19 ส่วนตัวแปรจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ (*p< 0.05)
4) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพมากที่สุดคือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ค่า β
เท่ากับ 0.61, *p< 0.05) รองลงมา คือ บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรม (ค่า β เท่ากับ 0.31, *p< 0.05)
5) ผลวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ตัวแปรบรรทัดฐาน
ทางสั งคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่ านความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ (*p< 0.05) โดยมีค่า β เท่ากับ 0.40
จิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพ (*p< 0.05) โดยมีค่า β เท่ากับ 0.15 ดังผล
การประมาณค่าความสัมพันธ์ ได้แก่ ค่าอิทธิพลทางตรงทางอ้อมและอิทธิพลรวม ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ในกลุ่มรวมดังภาพประกอบ 2 และตาราง 1

*p< 0.05
ภาพประกอบ 2 รูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของจิตวิทยำเชิงบวก และบรรทัดฐำนทำงสังคมวัฒนธรรม
ที่มีต่อสุขภำวะครอบครัวโดยส่งผ่ำนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ
ของคู่สมรสในชุมชนกึ่งเมืองในกลุ่มรวม
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของจิ ตวิทยาเชิ งบวก และบรรทัดฐานทางสั ง คมวัฒ นธรรมที่ มีต่ อสุ ขภาวะครอบครัว โดยส่ ง ผ่ านความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรสในชุมชนกึ่งเมืองของกลุ่มรวม (n=413)
ตัวแปร

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จิตวิทยาเชิงบวก พฤติกรรมสุขภาพ
(R2= 0.45)
(R2= 0.49)
(R2= 0.72)
DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

สุขภาวะ
ครอบครัว (R2=
0.51)
DE

IE

บรรทัดฐานทางสังคม
0.48* 0.17* 0.65* 0.70* - 0.70* 0.31* 0.40* 0.71* - 0.57*
วัฒนธรรม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
0.24* - 0.24* 0.61* - 0.61* - 0.19*
จิตวิทยาเชิงบวก
- 0.15* 0.15* 0.48* 0.05
พฤติกรรมสุขภาพ
- 0.32*  2= 95.23, df= 78, p-value= 0.09,  2 /df= 1.22, RMSEA= 0.02, SRMR= 0.03, GFI= 0.96, CFI= 1.00, NFI= 0.99

TE

0.57*
0.19*
0.53*
0.32*

DE หมำยถึง อิทธิพลทำงตรง (Direct effect) IE หมำยถึง อิทธิพลทำงอ้อม (Indirect Effect)
TE หมำยถึง อิทธิพลโดยรวม (Total effect) *p< 0.05

2.3 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทาง
สังคมวัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรสใน
ชุ ม ชนกึ่ ง เมื อ งระหว่า งคู่ ส มรสเพศหญิ งกั บ เพศชาย ด้ ว ยการวิเคราะห์ ความไม่ แปรเปลี่ ยนของโมเดลอิ ท ธิ พ ล
ของจิ ตวิทยาเชิ งบวก และบรรทัดฐานทางสั ง คมวัฒ นธรรมที่ มี ต่ อสุ ขภาวะครอบครัว โดยส่ ง ผ่ านความรอบรู้
ด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพของคู่ส มรสในชุมชนกึ่งเมือง ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 3 และ 4 ดังนี้
1) จากผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลอิทธิพลระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า
ไม่มีความแปรเปลี่ยนทั้งรูปแบบลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล และค่าพารามิเตอร์ในแต่ละ
เมทริกซ์ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง หรือโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ทุกกลุ่มโดยโมเดลเป็นแบบเดียวกัน
2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของจิตวิทยาเชิงบวก และ
บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ของคู่สมรสในชุมชนกึ่งเมืองระหว่างเพศชายและเพศหญิงโดยในการวิเคราะห์ผู้วิจัยกาหนดให้กลุ่มเพศหญิงเป็นฐาน
และให้กลุ่มเพศชายเป็นกลุ่มเปรียบเทียบผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรแฝงที่พบค่าเฉลี่ยแตกต่างกันระหว่างเพศ (*p<
0.05) คือ ตัวแปรพฤติกรรมสุขภาพเพียงตัวเดียว โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าเพศชาย ส่วนตัวแปรแฝงอื่นนั้น พบว่า
ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคู่สมรสเพศหญิงและเพศชาย
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาวะ
ครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคู่สมรสในชุมชนกึ่งเมืองพบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาวะครอบครัวประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้
1. จิตวิทยาเชิงบวก พบว่า มีอิทธิพลทั้งทางตรงต่อสุขภาวะครอบครัว และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
สุขภาพ จะเห็นได้ว่าจิตวิทยาเชิงบวกนั้นเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดารงอยู่ร่วมกันของคู่สมรสที่จะนาพาให้ครอบครัว
นั้นมีสุขภาวะที่ดีได้ เพราะจิตวิทยาเชิงบวกเป็นการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นในการพัฒนาสภาวะจิตใจทางบวกของ
บุคคลที่มีความตั้งใจ มีแนวทางชัดเจนเพื่อไปสู่เป้าหมาย มองสถานการณ์ต่าง ๆ ในด้านดีมีความเชื่อมั่นว่าตนเอง
สามารถทางานต่าง ๆ ให้สาเร็จได้ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็ตามซึ่งแนวคิดของทุนจิตวิทยา
เชิงบวกนั้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ความหวัง การมองโลกในแง่ดี ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
และความหยุ่นตัว โดยทุกองค์ประกอบจะทางานอย่างเป็นวงจรต่อเนื่องกันเกื้อหนุนการทางานซึ่งกันและกัน
(Luthans, 2002; Luthans, Youssef, & Avolio, 2007; Luthans, 2011) และในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา
ตั ว แปรจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกที่ มี ร ากฐานมาจากทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกหรื อ PsyCap-Positive Psychological
Capital โดยผู้วิจัยได้เพิ่มองค์ประกอบการวัดอีก 1 ตัวซึ่งได้มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 ร่วมด้วย คือ
เจตคติที่ดีต่อสุขภาพจึงส่งผลให้ปัจจัยจิตวิทยาเชิงบวกนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นที่จะมีอิทธิพลต่อสุขภาวะครอบครัวที่
วัดทั้งด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณในเชิงคุณธรรม คือ 1) สุขภาวะด้านร่างกายและจิตใจของตนเองและคู่
สมรส 2) ความยึดมั่นคุณธรรมของตนเองและคู่สมรส และ 3) สัมพันธภาพที่ดีระหว่างคู่สมรสจึงส่งผลให้ผลวิจัย
ครั้งนี้ พบว่า จิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อสุ ขภาวะครอบครัว (ค่า β เท่ากับ 0.48, *p< 0.05) และ
มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม (ค่ า β เท่ า กั บ 0.05) โดยมี อิ ท ธิ พ ลรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง (ค่ า β เท่ า กั บ 0.53, *p< 0.05)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของจิตวิทยาเชิงบวกบางตัวที่มีต่อตัว
แปรผลในด้านสุขภาพและด้านความสุข ดังการศึกษาของศิวิมล คานวล (2552) ที่พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง
การมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และระดับความสุข โดยตัวแปรการมองโลกในแง่
ดี และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นปัจจัยที่มีอานาจในการทานายความสุขได้ร้อยล ะ 30.8
นอกจากนี้ ในงานวิจัยของอรพินทร์ ชูชม และคณะ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต
ของเยาวชน พบว่า ปัจจัยทางจิตลักษณะ ประกอบด้วย ตัวแปรการควบคุมตนการมองโลกในแง่ดีและความเชื่อ
อานาจในตนมีอิทธิพลทางบวกต่อภูมิคุ้มกันทางจิต และคุณภาพของเยาวชนและการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและผลวิจัยยังเสนอแนะว่า ถ้าภูมิคุ้มกันทางจิตทาหน้าที่เป็นทั้งปัจจัยที่ปกป้องภัยคุกคามต่าง ๆ
ที่ มี ต่ อ บุ ค คลแล้ ว ยั ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลมี ชี วิต ที่ มี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของณัฐวุฒิ อรินทร์ และคณะ (2556) ที่ศึกษาถึงการทาหน้าที่ตัวแปรคั่นกลางของทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวกที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิต และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้
พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต และยังพบว่าทุนทางจิตวิ ทยาเชิงบวกทาหน้าที่
เป็นตัวแปรคั่นกลางโดยส่งผ่านไปยังตัวแปรผลด้านสุขภาวะทางจิต เพราะแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวกนั้นได้
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มุ่งเน้นทาการศึกษาถึงศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความเจริญงอกงามของบุคคลมากกว่าเรื่องทางพยาธิสภาพและ
ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เป้าหมายของจิตวิทยาเชิงบวก คือ การพัฒนาคนให้มีความสุข (Sheldon & King,
2002) จึ งกล่ าวได้ว่า ในงานวิจั ย ครั้งนี้ จิตวิทยาเชิงบวกนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญ สุ ดที่จะสนับสนุนให้ครอบครัว
ทั้งพ่อ แม่และลูก มีการดารงอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิ ญญาณเช่นกัน และสอดคล้อง
กับผลวิจัยที่เกี่ยวข้อง Christopher และคณะ (2013) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะจิตวิทยาเชิงบวกในผู้ป่วยเบาหวาน
ด้ว ยการทบทวนวรรณกรรมอย่ า งมีร ะบบ ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของตนเองและ
ความหยุ่นตัวมีความสัมพันธ์สูงต่อผลลั พธ์ทางสุ ข ภาพที่ดีขึ้น โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางที่สาคัญ คือ พฤติกรรม
สุขภาพ ได้แก่การยึดมั่นในการรับประทานอาหารเบาหวาน การเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายการเพิ่ม
การกากับระดับน้าตาลในเลือดด้วยตนเองการยึดมั่นกับสุขภาพทางการแพทย์ ที่ส่งผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ได้แก่
การควบคุม น้ าตาลในเลื อดได้ดี การลดภาวะแทรกซ้อนของโรค การลดอัตราการตาย เป็นต้น จึงกล่ าวได้ว่า
จิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพ
2. บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมพบว่า มีอิทธิพลทางอ้อมต่อสุ ขภาวะครอบครัว และมีอิทธิ พลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมสุขภาพ จะเห็ น ได้ว่าโมเดลเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุตามเหตุผลเพื่อการ
วิเคราะห์ในการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Berkman et al., 2012) ที่พบว่า ผลลัพธ์ทางสุขภาพ คือ คุณภาพ
ชีวิตมีสาเหตุมาจากตัวแปรทางสังคมได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) และโมเดลการจัดการตนเอง
และครอบครั ว (The Individual and Family Self-Management Theory, IFSMT) ของ Ryan และ Sawin
(2009) ที่กล่าวว่าปัจจัยนาเข้า คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ได้แก่ วัฒนธรรมในชุมชน (Cultural)
จะเป็นปัจจัยกาหนดพฤติกรรมของบุคคลได้ ซึ่งทั้ง 2 โมเดลนั้น พบว่า ตัวแปรทางสังคมวัฒนธรรมนั้น จะเป็น
สาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและคุณภาพชีวิต โดยส่งผ่านความตั้งใจที่จะกระทาพฤติกรรม
และในโมเดลของ Ryan และ Sawin ยั งกล่ าวว่า หากบุคคลสามารถมีพฤติ กรรมในการจัดการตนเองและใน
ครอบครั ว ได้ก็จ ะทาให้ เกิดการมีครอบครั วเข้มแข็งได้ดังนั้น ในผลการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี
ดังกล่าวข้างต้น และเป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) ของ Ajzen (2011)
ด้วยว่า บรรทัดฐานทางสังคม เป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลทางอ้อมที่สาคัญตัวหนึ่งของพฤติกรรม โดยส่งผ่านความตั้งใจ
ที่จ ะกระท าพฤติ ก รรมซึ่ง บรรทั ดฐานทางสั ง คมและวัฒ นธรรมในงานวิจั ยนี้ มีนิ ย ามที่ ครอบคลุ ม ถึง แบบแผน
พฤติกรรมที่คนในสังคมชุมชนนั้นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและกาหนดว่าอะไรควรกระทาและอะไรไม่ควรกระทา
หรื อควรยอมรั บ หรื อไม่ควรยอมรั บ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม สามารถนามาอธิบายพฤติกรรมสุ ขภาพและ
สุขภาวะครอบครัว ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้ พบว่า บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อสุขภาวะ
ครอบครัว (ค่า β เท่ากับ 0.57, *p< 0.05) และมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติ กรรมสุขภาพ (ค่า β
รวมเท่ากับ 0.71, *p< 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จันท์สุฎาห์ ไวยฤทธิ์ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ
(2556) พบว่ า บรรทั ด ฐานทางสั ง คมมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบที่ ส่ ง ผล
ต่อพฤติกรรมรับผิดชอบ และบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยรวม (ค่า β เท่ากับ
0.51)
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3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า มีอิทธิพลทางอ้อมต่อสุขภาวะครอบครัว และมีอิทธิพลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมสุขภาพจะเห็นได้ว่าจากนิยามความรอบรู้ด้านสุขภาพว่า เป็นการกระทาอย่างต่อเนื่องที่เป็นการใช้ทักษะ
ทางด้านการคิดด้วยปัญญาและทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการเข้าถึง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลข่าวสาร
ทางสุขภาพและบริการทางสุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมซึ่งทาให้เกิดการจูงใจตนเองให้มี
การตัดสินใจเลือกวิถีทางในการดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันและคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไว้
เสมอ ตามแนวคิดของ Nutbeam (2008) ที่ได้นาเสนอแนวคิด โมเดลความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับกลุ่มเสี่ยง
ที่ประกอบด้วยการวัด 3 ระดับรวม 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) ระดับพื้นฐานวัดจากการเข้าถึงข้ อมูล (Access) และ
ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) 2) ระดับ ปฏิสั มพันธ์วัดจากทักษะการสื่ อสาร (Communication Skill) และ
การจัดการตนเอง (Self-Management) 3) ระดับวิจารณญาณวัดจากการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) และ
ทักษะการตัดสิ น ใจ (Decision Skill) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดที่ว่าถ้าบุคคลมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพสูงจะมีแรงจูงใจที่จะตัดสินใจกระทาพฤติกรรมสุขภาพนั้นได้อย่างเหมาะสม (Nutbeam, 2008) สอดคล้อง
กับผลวิจัยของ Intarakamhang และ Kwanchuen (2016) การพัฒนาและนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ไปใช้กับกลุ่มคนไทยวัยผู้ใหญ่ จานวน 4,401 คน พบว่า การดูแลรักษาสุขภาพตนเองซึ่งเป็นผลลัพธ์ทางสุขภาพ
จะมีเพิ่มขึ้นได้ต้องมาจาก 3 เส้นทางหลัก เส้นทางที่ 1 เริ่มต้นมาจากการที่บุคคลมีความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ
ส่งผ่านมายังการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
ด้วยน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.49, 0.46, 0.24 และ0.13 ตามลาดับส่วน เส้นทางที่ 2 เริ่มจาก การเข้าถึงข้อมูลและ
บริการส่งต่อมายังการสื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญ การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและ
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.71, 0.87, 0.46, 0.24 และ 0.13 ตามลาดับและ
เส้นทางที่ 3 เริ่มจากการเข้าถึงข้อมูลและบริการส่งตรงมายังรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ด้วยน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ
0.23, 0.70 ตามลาดับ นั่นแสดงว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพ และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Intarakamhang และ Intarakamhang (2017) ที่พัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของเด็กที่มีภาวะน้าหนักเกินจานวน 2,000 คน พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน
ได้รับอิทธิพลจากความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านทักษะทางปัญญาระดับพื้นฐาน ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และทักษะ
การคิดวิจารณญาณ ด้วยน้าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.76, 0.97 และ 0.55 ตามลาดับ และยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่า
ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสุขภาวะ ซึ่งวัดจากองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ทางสังคมด้วย เช่นเดียวกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Intarakamhang และ Kwanchuen (2016) ที่พบว่า ความรู้
ความเข้าใจทางสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพมีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรการมีส่ว นร่วมกิจกรรมสุขภาพทาง
สังคมโดยผ่านตัวแปรการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
และการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ พบความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า มีอิทธิพลทางอ้อมต่อสุขภาวะ
ครอบครัว (ค่า β เท่ากับ 0.19, *p<0.05) และพบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับสูง (ค่า β
เท่ากับ 0.61, *p< 0.05) เช่นกัน

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4. พฤติกรรมสุขภาพพบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะครอบครัว (ค่า β เท่ากับ 0.32, *p< 0.05)
จะเห็นได้ว่า ตามที่ WHO ได้มีคาประกาศให้ชาติสมาชิกทั่วโลก เน้นให้ประชาชนสามารถควบคุมสุขภาพได้ด้วย
ตนเองตามวิถีการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี (Well-being) ดังการศึกษาของ Sutipan และ Intarakamhang
(2017) ได้ศึกษาความต้องการจาเป็นในการส่งเสริมการดารงอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค
ความดันโลหิตสูงในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่สาคัญตามลาดับที่มีต่อ การดารงอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดี
คือ พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม และพฤติกรรมการออกกาลังกาย ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Intarakamhang
และ Kwanchuen (2016) ที่พบว่า พฤติกรรมการคงอยู่ในการดูแลสุขภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมสุขภาพทางสังคม ด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.73 (*p< 0.05) ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งตาม
วัฎจักรของการดารงชีวิตว่า บุคคลที่มีการกระทาพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแล้วทั้งในปัจจุบัน
และระยะยาวก็ย่อมส่งผลให้บุคคลนั้นดารงอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดีทุกมิติและส่งผลให้สมาชิกครอบครัวมีสุขภาวะที่ดี
ได้ จ ากการถ่ า ยทอดเรี ย นรู้ แ ละการเป็ น แบบอย่ า งซึ่ ง กั น และกั น ที่ ดี ต่ อ ไป จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของประชาชนและครอบครัวมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิบัติ
1. ข้อค้นพบจากผลวิจัยเชิงคุณภาพทาให้ได้ข้อเสนอว่า หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นควรให้การสนับสนุนให้
บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชนมากขึ้นและต่อเนื่อง โดยกิจกรรมนั้น
ควรเน้ น การจั ด หาและใช้ ท รั พ ยากรทางอาหารที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน เช่ นเดี ย วกั บ ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
การรณรงค์ให้ ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ เพื่ อดารงรักษาวิ ถีชีวิตที่ดีแบบดั้ ง เดิม
ของชุมชนไว้ เช่น ปลูกผักผลไม้ เลี้ยงปลา ทาอาหารรับประทานเองอย่างเหมาะสม เป็นต้น
2. จากปั จ จั ย ที่ อิ ท ธิ พ ลสู ง สุ ด ต่ อ การมี สุ ข ภาวะครอบครั ว ที่ ดี นั้ น คื อ จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก รองลงมา คื อ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น จึงเป็นบทบาทสาคัญของผู้ให้บริการสาธารณสุข
ในชุมชน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และครูสุขศึกษาในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาประชาชนในหมู่บ้านทั้งกลุ่มเด็กวัย
เรี ย น กลุ่ มวัย ทางาน และกลุ่ มผู้ สู งอายุ ซึ่ง อยู่ร่ว มกันเป็นครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ ส มาชิ ก
ในครอบครัวได้รั บ 1) การพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวก 2) การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ และ 3) การพัฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยจัดกิจกรรมให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเอง ดูแลสมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนได้ในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของครอบครัวและชุมช น
เองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ถึงแม้ว่า บุคลากรสาธารณสุข ครู หรือบุคลากรภาครัฐจะย้ายหรือเปลี่ยนไปกี่คน
ก็ตาม ครอบครัว ชุมชนก็จะยังคงมีสุขภาวะที่ดีได้ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชนเอง
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับพฤติกรรมสุขภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะครอบครัว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนั้น มุ่งเน้นที่การค้นหาจุดแข็งของบุคคล และผลการวิจัย
หลายเรื่องได้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนที่วิธีคิดโดยใช้จุดแข็งภายในตัวบุคคลจะช่วยลดผลลัพธ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ได้ การพัฒนาให้เกิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในบุคคลทั้ง 4 ด้าน คือ ความหยุ่นตัว ความหวัง การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดี รวมทั้งด้านเจตคติที่ดีต่อสุขภาพ ที่เพิ่มเติมในงานวิจัยนี้ให้เกิดขึ้นกับ
บุคคลในครอบครัวก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นประสบผลสาเร็จในสิ่งที่ทาอยู่ เช่ น การเรียน การทางาน การแข่งขัน
อีกทั้งยังเกิดพฤติกรรมทางบวกในการทางานมีความพึงพอใจ มีความสุขในการทางาน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา
หรือวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกในบุคคล อาทิ การให้ ปัจจัยกระตุ้น หรือ
การสร้ า งโปรแกรมพั ฒ นาจิ ต วิท ยาเชิง บวก สร้ า งโปรแกรมการพั ฒ นาเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
สร้ า งโปรแกรมการปรั บ พฤติก รรมสุ ข ภาพ เป็ น ต้ น โดยสามารถออกแบบงานวิจั ยเชิง ทดลอง หรื อ งานวิจัย
ปฏิบัติการร่วมกันของครอบครัว และชุมชน เป็นต้น
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