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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเชิงส้ารวจภาคตัดขวาง (Cross–sectional Survey) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และท้านายพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ประชากรคือ นักเรียนอายุ 10–14 ปี ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจ้านวน 3 โรงเรียน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ้านวน 534 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติไค–สแควร์ 
(Chi–square test) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนอายุ 10–14 ปีส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม

หลักสุขบัญญัติแห่งชาติในระดับดีมาก (ร้อยละ38.4, X =56.5, SD=6.5 และร้อยละ 48.5, X =39.1, SD=4.5 
ตามล้าดับ) และพบว่า ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการสุขภาพ การจัดการตนเองและการรู้เท่าทันสื่อสามารถอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติได้ร้อยละ 16.2 (R2=0.162,F=25.535, p<0.001) โดยการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การ
จัดการตนเองและการรู้เท่าทันสื่อ เป็นปัจจัยส้าคัญในการท้านายพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติได้

มากที่สุด ( =0.364, p<0.001) รองลงมาคือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

 =0.125, p=0.007) นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคประจ้าตัวกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติร่วมด้วย ( X2=12.182, p=0.007) 
 
ค าส าคัญ:ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, สุขบัญญัติแห่งชาติ 
 

 



ABSTRACT 

 

This cross–sectional survey aimed to determine the level of health 

literacy and health behaviors and investigate the factors associated with 

health behaviors according to national health recommendations of the 

students aged 10–14 year old. Five hundred and thirty–four subjects 

were recruited from three schools under the administration of 

ChaloemPhraKiat hospital. Data collection was performed from October 

to December 2019 using self–administered questionnaires. Chi–square 

test, pearson’s product moment correlation, and multiple linear 

regression were used to test the association between independent 

variables and health behaviors according to national health 

recommendations. 

The study results demonstrated that students aged 10–14 year old 

were have adequate level of health literacy and health behaviors 

according to national health recommendations (38.4%, X =56.5, SD=6.5, 

and 48.5%, X =39.1, SD=4.5 respectively). An understanding and access 

to health information could explain 16.2% of variance of health 

behaviors (R
2
=0.162, F=25.535, p0.001). Of an access to health 

information was the most important predictor of health behaviors 

 =0.364, p0.001), followed by understanding health information 

( =0.125, p=0.007). Furthermore, personal health conditions was also 

related with students’ health behaviors (
2
=12.182, p=0.007). 

 

Keywords: Health literacy, Health behaviors, National health 

recommendations 

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละการส่ือสาร เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อสภาพ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท าใหว้ถีิการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวยัเรียนและเยาวชนเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งมากมาย โดยก่อใหเ้กิดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมมากข้ึน น าไปสู่ปัญหาต่างๆ ทั้งต่อตวัเด็ก 
ครอบครัว สังคมแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์โรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ปัญหาสุขภาพ อุบติัเหตุและการบาดเจบ็อ่ืนๆ[1]

 

รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาความรอบรู้ดา้นสุขภาพจึงบรรจุในแผนพฒันาสุขภาพ
แห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพของประชาชน



ทุกกลุ่มวยั ใหส้ามารถพึ่งตนเองดา้นสุขภาพได้[2]โดยอาศยัหลกัการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานตาม
แนวทางสุขบญัญติัแห่งชาติ 10 ประการ ซ่ึงจะเป็นบรรทดัฐานใหบุ้คคลพึงปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอจนเป็นสุข
นิสัยเพื่อใหมี้สุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม[3]กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพไดร้ายงาน
ผลการประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติของเด็กกลุ่มวยัเรียน 
ปี พ.ศ. 2559–2561

[4,5]พบวา่ เด็กวยัเรียนมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัพอใช–้ดี ร้อยละ 63.2, 

64.7 และ 57.9 ตามล าดบั และมีแนวโนม้ในระดบัดีมากเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 31.8, 23.2 และ 38.4 

ตามล าดบั) ส่วนพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาตินั้นพบวา่ ในปี 2559–260 ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัพอใช–้ดี (ร้อยละ 64.7 และ 56.6 ตามล าดบั) และในปี 2561 อยูใ่นระดบัดีมากร้อยละ 51.4 

และจากรายงานของกรมอนามยั[6]ยงัพบวา่ เด็กวยัเรียนมีภาวะอว้นร้อยละ 21.6 แต่มีเพียงแค่ร้อยละ 33.2 ท่ี
รับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ ร้อยละ 26.6 ด่ืมน ้าอดัลมมากกวา่ 3 วนั/สัปดาห์ ร้อยละ 41.1 ไม่แปรงฟัน
ก่อนนอน ร้อยละ 38.3 ใชค้อมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือนานเกิน 2 ชัว่โมงต่อวนั แต่มีกิจกรรมทางกาย
มากกวา่ 3 วนั/สัปดาห์เพียงร้อยละ 18.5 ส าหรับขอ้มูลของเขตบริการสุขภาพท่ี 11 พบวา่ ในปี 2561 เด็ก
วยัเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.2) มีความรอบรู้ดา้นสุขภาพในระดบัพอใช้–ดี และอีกร้อยละ 36.8 อยูใ่น
ระดบัดีมาก ส่วนพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติอยูใ่นระดบัดีมากร้อยละ 51.4

[5]ในส่วนของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชพบวา่ เด็กวยัเรียนประมาณ 3 ใน 5 มีความรอบรู้ดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัพอใช–้ดี 
และร้อยละ 37.0 อยูใ่นระดบัดีมาก มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติอยูใ่นระดบัดีมากร้อยละ 
45.1 รองลงมาอยูใ่นระดบัพอใช–้ดี ร้อยละ 36.7

[7]แต่ทั้งน้ี ยงัมีกลุ่มเด็กวยัเรียนบางส่วนท่ีมีความรอบรู้
ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลลพัธ์ดา้นสุขภาพของเด็ก
นกัเรียน โดยเพิ่มความเส่ียงต่อการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ[8,9]จึงมีความจ าเป็นท่ีเด็กวยัเรียนจะตอ้ง
ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถในการเขา้ถึง ท าความเขา้ใจ และประเมินขอ้มูลข่าวสารทาง
สุขภาพและบริการทางสุขภาพท่ีไดรั้บการถ่ายทอดและเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกวถีิทางใน
การดูแล จดัการสุขภาพตนเองเพื่อป้องกนัและคงรักษาสุขภาพท่ีดีของตนเองไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ดงันั้น การศึกษาความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติใน
นกัเรียนอาย ุ 10–14 ปี อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อน าผลการวจิยัน้ีมาเป็นแนวทาง
ประกอบการจดัท าแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในเด็กและเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1) เพื่อศึกษาระดบัความรอบรู้ดา้นสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติในนกัเรียน

อาย ุ10–14 ปี อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติในนกัเรียนอาย ุ
10–14 ปี อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3) เพื่อศึกษาปัจจยัท านายพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติในนกัเรียนอาย ุ10–14 ปี 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช  



 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
การศึกษาความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติในนกัเรียนอาย ุ

10–14 ปี อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช คร้ังน้ี มีกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 

 

 
การด าเนินการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจภาคตดัขวาง (Cross–sectional survey) ประชากรท่ี
ศึกษาคือ นกัเรียนอาย ุ10–14 ปีท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจ านวน 3 โรงเรียน จ านวนทั้งส้ิน 534 คน ตอบแบบสอบถามจน
ครบโดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประยกุตใ์ชแ้บบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนโดยกองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข[10]ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 1) ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนจ านวน 7 ขอ้, 2) 

ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตามสุขบญัญติัแห่งชาติเป็นขอ้ค าถามชนิดให้เลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
(Multiple choice items) จ านวน 10 ขอ้, 3) การเขา้ถึงขอ้มูล การส่ือสารสุขภาพ การจดัการ
ตนเองและรู้เท่าทนัส่ือ มีลกัษณะขอ้ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดบั จ านวน 
15 ขอ้, 4) การตดัสินใจเพื่อสุขภาพท่ีดีตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ มีลกัษณะขอ้ค าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั จ านวน 5 ขอ้, และ 5) พฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติั
แห่งชาติ มีลกัษณะประเมินความถ่ีของการปฏิบติั 5 ระดบั จ านวน10 ขอ้ ทั้งน้ีไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 

ท่านตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความถูกตอ้ง ความครอบคลุม ความชดัเจนของขอ้ค าถาม และความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ จากนั้นจึงน ามาปรับปรุง แกไ้ข และน ามาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัจ  านวน 30 คน เพื่อวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช 
(Cronbach’s alpha coefficient) พบวา่ แบบประเมินการเขา้ถึงขอ้มูล การส่ือสารสุขภาพ การ
จดัการตนเองและรู้เท่าทนัส่ือ มีค่าเท่ากบั 0.742 แบบประเมินการตดัสินใจเพื่อสุขภาพท่ีดีตามหลกัสุขบญัญติั
แห่งชาติ มีค่าเท่ากบั 0.574 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ มีค่าเท่ากบั 0.528 



และแบบประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตามสุขบญัญติัแห่งชาติ มีค่า (Kuder–

Richardson 20; KR–20) เท่ากบั 0.544 วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาโดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าต ่าสุด–สูงสุด และทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติไค–สแควร์ (Chi–

square test) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation) และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 

ผลการวจัิย 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 46.8 ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึง

เกินคร่ึง (ร้อยละ 54.5) เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 13.1 ปี (SD=1.0 ปี) โดยท่ีบิดาและมารดาส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 49.4 และ 39.3 ตามล าดบั) และส่วนมากร้อยละ 93.4 ไม่มีโรคประจ าตวั 
นอกจากน้ี 3 ใน 4 ของนกัเรียนเคยไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เร่ืองสุขบญัญติัแห่งชาติ ดงัตารางท่ี 1 

ความรอบรู้ดา้นสุขภาพพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 38.4 มีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (โดยรวม) 

อยูใ่นระดบัดีมาก ( X =56.5, SD=6.5) เม่ือจ าแนกองคป์ระกอบรายดา้นพบวา่ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตามสุขบญัญติัแห่งชาติ และดา้นการตดัสินใจเลือกปฏิบติัท่ีถูกตอ้งอยูใ่นระดบัถูกตอ้งท่ีสุด
และระดบัดีมาก (ร้อยละ 40.2, X =6.6, SD=2.4 และร้อยละ 65.9, X =16.2, SD=2.8 

ตามล าดบั) ส่วนดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ การจดัการตนเองและการรู้เท่าทนัส่ืออยูใ่นระดบัดี 
(ร้อยละ 42.1, X =33.7, SD=3.9) ส่วนพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติพบวา่ นกัเรียน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.5 มีพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติอยูใ่นระดบัดีมาก ( X =39.1, 

SD=4.5) ดงัตารางท่ี 2 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ โรคประจ าตวั ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตามสุข
บญัญติัแห่งชาติ การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ การจดัการตนเองและการรู้เท่าทนัส่ือ และการตดัสินใจเพื่อ
สุขภาพท่ีดีตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติั
แห่งชาติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (

2
=12.182, p=0.007, r=0.211, p0.001, 

r=0.384, p0.001 และ r=0.103, p=0.017 ตามล าดบั) ดงัตารางท่ี 3 และ 4 

ปัจจยัท านายพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติพบวา่ การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ 
การจดัการตนเองและการรู้เท่าทนัส่ือ เป็นปัจจยัส าคญัในการท านายพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติั
แห่งชาติไดม้ากท่ีสุด (=0.364, p0.001) รองลงมาคือ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตาม
สุขบญัญติัแห่งชาติ (=0.125, p=0.007) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลกัสุขบญัญติัแห่งชาติไดร้้อยละ 16.2 (R

2
=0.162, F=25.535, p0.001) ดงัตารางท่ี 5 

ตารางที ่1จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนอาย ุ10–14 ปี 

ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับช้ันเรียน   



ประถมศึกษาปีท่ี 4 25 4.7 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 16 3.0 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 16 2.4 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 250 46.8 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 230 43.1 

เพศ   

ชาย 243 45.5 

หญิง 291 54.5 

อายุ (ปี)   

( X =13.1 ปี, SD=1.0 ปี, Max=15 ปี, Min=9 ปี)   

อาชีพบิดา   

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/พอ่บา้น 11 2.1 

เกษตรกรรม 108 20.2 

รับจา้ง 264 49.4 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 111 20.8 

รับราชการ/ขา้ราชการบ านาญ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 40 7.5 

อาชีพมารดา   

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้น 72 13.5 

เกษตรกรรม 71 13.3 

รับจา้ง 210 39.3 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 155 29.0 

รับราชการ/ขา้ราชการบ านาญ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 26 4.9 

โรคประจ าตัว   

ไม่มี 499 93.4 

มี 35 6.6 

การได้รับการถ่ายทอดความรู้เร่ืองสุขบัญญตัิแห่งชาติ   

ไม่เคยไดรั้บ 130 24.3 

เคยไดรั้บ 404 75.7 

ตารางที ่ 2จ านวนและร้อยละองคป์ระกอบความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติั
แห่งชาติของนกัเรียนอาย ุ10–14 ปี 

ปัจจัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (โดยรวม)   



ระดบัไม่ดี (คะแนน60%) 21 3.9 

ระดบัพอใช ้(คะแนนระหวา่ง 60%–69%) 129 24.2 

ระดบัดี (คะแนนระหวา่ง 70%–79%) 179 33.5 

ระดบัดีมาก (คะแนน 80%) 205 38.5 

( X =56.5 คะแนน, SD=6.5 คะแนน, Max=71 คะแนน, Min=38 

คะแนน) 

  

ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัปฏิบัติตามสุขบัญญตัิแห่งชาต ิ   

ระดบัไม่ถูกตอ้ง (คะแนน60%) 161 30.1 

ระดบัถูกตอ้งบา้ง (คะแนนระหวา่ง 60%–69%) 67 12.5 

ระดบัถูกตอ้ง (คะแนนระหวา่ง 70%–79%) 91 17.0 

ระดบัถูกตอ้งท่ีสุด (คะแนน 80%) 215 40.2 

( X =6.6 คะแนน, SD=2.4 คะแนน, Max=10 คะแนน, Min=0 

คะแนน) 

  

การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การจัดการตนเองและการรู้เท่าทันส่ือ   

ระดบัไม่ดี (คะแนน60%) 30 5.6 

ระดบัพอใช ้(คะแนนระหวา่ง 60%–69%) 106 19.9 

ระดบัดี (คะแนนระหวา่ง 70%–79%) 225 42.1 

ระดบัดีมาก (คะแนน 80%) 173 32.4 

( X =33.7 คะแนน, SD=3.9 คะแนน, Max=42 คะแนน, Min=21 

คะแนน) 

  

การตัดสินใจเพือ่สุขภาพทีด่ีตามหลกัสุขบัญญตัิแห่งชาติ   

ระดบัไม่ดี (คะแนน60%) 39 7.3 

ระดบัพอใช ้(คะแนนระหวา่ง 60%–69%) 39 7.3 

ระดบัดี (คะแนนระหวา่ง 70%–79%) 104 19.5 

ระดบัดีมาก (คะแนน 80%) 352 65.9 

( X =16.2 คะแนน, SD=2.8 คะแนน, Max=20 คะแนน, Min=7 

คะแนน) 

  

พฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบัญญตัิแห่งชาติ   

ระดบัไม่ดี (คะแนน60%) 14 2.6 

ระดบัพอใช ้(คะแนนระหวา่ง 60%–69%) 63 11.8 

ระดบัดี (คะแนนระหวา่ง 70%–79%) 198 37.1 

ระดบัดีมาก (คะแนน 80%) 259 48.5 



( X =56.5 คะแนน, SD=6.5 คะแนน, Max=71 คะแนน, Min=38 

คะแนน) 

  

 

 

 

 

ตารางที ่ 3ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติของ
นกัเรียนอาย ุ10–14 ปี 

ปัจจัย 

ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 


2
 p 

ไม่ดี พอใช้ ดี ดีมาก 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

เพศ     3.776 0.287 

ชาย 9 33 85 116   

 (3.7) (13.6) (35.0) (47.7)   

หญิง 5 30 113 143   

 (1.7) (10.3) (38.8) (49.1)   

ระดับช้ัน     5.692 0.128 

ประถมศึกษา 2 11 21 20   

 (3.7) (20.4) (38.9) (37.0)   

มธัยมศึกษา 12 52 177 239   

 (2.5) (10.8) (36.9) (49.8)   

อาชีพบิดา     8.287 0.506 

พอ่บา้น/เกษตรกร 4 13 43 59   

 (3.4) (10.9) (36.1) (49.6)   

รับจา้ง 9 27 102 126   

 (3.4) (10.2) (38.6) (47.8)   

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 1 16 43 51   

 (0.9) (14.4) (38.7) (46.0)   

รับราชการ/ขา้ราชการ/ 0 7 10 23   

พนกังานรัฐวสิาหกิจ (0.0) (17.5) (25.0) (57.5)   

อาชีพมารดา     12.38

7 

0.192 



แม่บา้น/เกษตรกร 2 12 53 76   

 (1.4) (8.4) (37.1) (53.1)   

รับจา้ง 6 32 71 101   

 (2.9) (15.2) (33.8) (48.1)   

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 6 19 63 67   

 (3.9) (12.3) (40.6) (43.2)   

รับราชการ/ขา้ราชการ/ 0 0 11 15   

พนกังานรัฐวสิาหกิจ (0.0) (0.0) (42.3) (57.7)   

*Pearson Chi–square test 

 

 

 

 

ตารางที ่3 (ต่อ) 

ปัจจัย 

ระดับพฤติกรรมสุขภาพ 


2
 p 

ไม่ดี พอใช้ ดี ดีมาก 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

โรคประจ าตัว     12.18

2
*
 

0.007 

ไม่มี 12 53 187 247   

 (2.4) (10.6) (37.5) (49.5)   

มี 2 10 11 12   

 (5.7) (28.6) (31.4) (34.3)   

การได้รับการถ่ายทอดความรู้เร่ือง     6.932 0.074 

สุขบัญญตัิแห่งชาต ิ       

ไม่เคยไดรั้บ 3 23 50 54   

 (2.3) (17.7) (38.5) (41.5)   

เคยไดรั้บ 11 40 148 205   

 (2.7) (9.9) (36.6) (50.8)   

*Pearson Chi–square test 
 

ตารางที ่ 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุข
บญัญติัแห่งชาติของนกัเรียนอาย ุ10–14 ปี 



ปัจจัย (1) (2) (3) (4) (5) 

1) อายุ -     

2) ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตามสุขบญัญติั 0.10

4
*
 

-    

แห่งชาติ      

3) การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ การจดัการตนเอง 0.28

7
**

 

0.26

3
**

 

-   

และการรู้เท่าทนัส่ือ      

4) การตดัสินใจเพื่อสุขภาพท่ีดีตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ -

0.05

9 

0.46

0
**

 

0.15

5
**

 

-  

5) พฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ 0.08

2 

0.21

1
**

 

0.38

4
**

 

0.10

3
*
 

- 

*p0.05, **p0.001 
 

ตารางที ่5อ านาจการท านายพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ 

ปัจจัย B SE  t p 

1) อายุ -

0.15

3 

0.18

0 

-

0.03

6 

-

0.84

9 

0.396 

2) ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตามสุขบญัญติั 0.23

0 

0.08

5 

0.12

5 

2.71

3 

0.007 

แห่งชาติ      

3) การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ การจดัการตนเอง 0.42

1 

0.05

0 

0.36

4 

8.46

1 
0.00

1 

และการรู้เท่าทนัส่ือ      

4) การตดัสินใจเพื่อสุขภาพท่ีดีตามหลกัสุขบญัญติั
แห่งชาติ 

-

0.02

1 

0.07

3 

-

0.01

3 

-

0.28

7 

0.774 

R
2
=0.162, F=25.535, p0.001 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 38.4 มีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (โดยรวม) อยู่

ในระดบัดีมาก ( X =56.5, SD=6.5) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลายการศึกษาท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนท่ีมี
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัสูง/ระดบัดีและ/หรือระดบัท่ีเพียงพอนั้นส่งผลใหมี้ความรู้ดา้นสุขภาพ 
(Health knowledge) และทกัษะดา้นสุขภาพ (Health skill) เพิ่มมากข้ึนดว้ย ซ่ึงจะช่วยให้
สามารถปฏิบติัตนเพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาพท่ีดี บางการศึกษาไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนบางส่วนมีความรอบ



รู้ดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัไม่ดี/ไม่เพียงพอ ซ่ึงมกัจะสัมพนัธ์กบัสภาพครอบครัวท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นเศรษฐานะ 
ระดบัการศึกษาไม่เพียงพอ ส่งผลใหมี้การจดัการตนเองดา้นสุขภาพไดไ้ม่ดี มีความเส่ียงสูงต่อการเขา้พกัรักษา
ตวัในโรงพยาบาล มีการดูแล ป้องกนัตนเองลดนอ้ยลง และมีพฤติกรรมเส่ียงดา้นสุขภาพเพิ่มมากข้ึน 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และท านายพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติคือ การเขา้ถึงขอ้มูล
และบริการสุขภาพ การจดัการตนเองและการรู้เท่าทนัส่ือ (r=0.384, p0.001) ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตามสุขบญัญติัแห่งชาติ (r=0.211, p0.001) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติไดร้้อยละ 16.2 (R

2
=0.162, F=25.535, p0.001) และโรค

ประจ าตวั (2
=12.182, p=0.007) โดยการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ การจดัการตนเองและการ

รู้เท่าทนัส่ือเป็นปัจจยัส าคญัในการท านายพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติในทางบวกไดสู้งสุด 
(=0.364, p0.001) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลายการศึกษาท่ีผา่นมาโดยในปัจจุบนันกัเรียนสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูล ส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัไดง่้าย สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูล และการใชท้รัพยากรท่ี
จ าเป็นจากแหล่งต่างๆ ส่งผลใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสาร และบริการดา้นสุขภาพเพิ่มข้ึน
ดว้ยนอกจากน้ีนกัเรียนยงัตอ้งการการเรียนรู้วธีิการท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลดา้นสุขภาพใน
ชีวติประจ าวนั รวมถึงการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพและนกัเรียนร่วมดว้ยเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจเลือกปฏิบติัพฤติกรรม หรือประยกุตใ์ชใ้นการดูแลสุขภาพใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 
เสริมสร้างวถีิชีวติของการมีสุขภาพท่ีดีและพฒันาคุณภาพชีวติส่วนความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตาม
สุขบญัญติัแห่งชาติ สามารถท านายกบัพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติในทางบวกอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (=0.125, p=0.007) โดยนกัเรียนประมาณ 3 ใน 5 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัปฏิบติัตามสุขบญัญติัแห่งชาติในระดบัถูกตอ้ง–ถูกตอ้งท่ีสุด ซ่ึงเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบติัตนเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Ye XH, et al.ท่ีไดร้ายงานไวว้า่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความรู้ และทกัษะดา้นสุขภาพในระดบัท่ีเพียงพอจะมีโอกาสปฏิบติัพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งประมาณ 3 

เท่าเม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้มีความรู้ และทกัษะดา้นสุขภาพในระดบัไม่เพียงพอ (aOR=3.0, 

95%CI=2.3–4.0 และ aOR=2.6, 95%CI=1.8–3.8 ตามล าดบั) และยงัสอดคลอ้งกบัหลาย
การศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารดา้นสุขภาพ ท าใหมี้
ความสามารถในการใชเ้หตุผล การคิดวเิคราะห์ผลดี–ผลเสีย เพื่อประกอบการตดัสินใจเลือกวธีิปฏิบติัตนท่ี
เหมาะสม นอกจากน้ี ยงัเป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจและแรงจูงใจท่ีจะน าเอาความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวัจะมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ
อยูใ่นระดบัดี–ดีมากสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีโรคประจ าตวั (ร้อยละ 87.0 และ 65.7 ตามล าดบั) ส่วนนกัเรียนท่ีมี
โรคประจ าตวัจะมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติอยูใ่นระดบัไม่ดี–พอใชสู้งถึงร้อยละ 34.3 

ซ่ึงนอกจากจะส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงเพิ่มมากข้ึนแลว้ นกัเรียนกลุ่มน้ีก็มกัจะมีความรอบรู้ดา้น
สุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้และทกัษะการดูแลตนเองอยูใ่นระดบัไม่เพียงพอร่วมดว้ย จึงท า



ใหมี้ความยุง่ยากมากยิง่ข้ึนในการจดัการสุขภาพตนเองสอดคลอ้งกบัหลายการศึกษาท่ีผา่นมาและจากผล
การศึกษาของ Suris JC, et al.ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เด็กวยัรุ่นท่ีมีโรคประจ าตวัเร้ือรังหลายโรคจะมีโอกาส
ปฏิบติัพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพเพิ่มสูงข้ึนเป็น 1.6 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเด็กวยัรุ่นท่ีไม่มีโรคประจ าตวัเร้ือรัง 
(aOR=1.6, 95%CI=1.3–2.0) 
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