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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการตารวจในสถานีตารวจภูธร
เชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและศึกษาการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมการรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติพฤติกรรม อิทธิพล
ระหว่างบุคคล และอิทธิพลจากสถานการณ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการตารวจใน
สถานีตารวจภูธรเชียงแสน จานวน 80 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เส้นทาง
(Path analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้าราชการตารวจมีพฤติกรรมสร้างเสริมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติอยู่ในระดับปานกลาง
2.เจตคติต่อพฤติกรรมสร้างเสริมไขมันในเลือดผิดปกติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ อุปสรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติพฤติกรรม อิทธิพล
ระหว่างบุคคล และอิทธิพลจากสถานการณ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่จ ะกระทาพฤติกรรมป้องกันภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติของข้าราชการตารวจ ร้อยละ 41.2
3. เจตนาที่จะกระทาพฤติกรรมสร้างเสริมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมสร้างเสริมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมสร้างเสริมภาวะไขมัน
ในเลือดผิดปกติของข้าราชการตารวจ ได้ร้อยละ 11.9

ABSTRACT
This research aimed to study the health promotion behavior of police officers with
dyslipidemia in Chiangsaen Police Station, including the study in benefit-perceiving of
behavioral practice, behavioral barriers perception, self-efficacy recognition, feeling on
interpersonal behaviors, and influence of situation on health promotion behaviors. The 80
police officers in Chiangsaen Police Station were sampled by stratified random sampling.
Research tools were self-generated questionnaires and data were analized through Path
Analysis.

The results were described as the followings
1. The police officers had moderate level of dyslipidemia preventive behaviors.
2. The attitude toward dyslipidemia behaviors; reference group and the barrier
perceiving of behavioral practice, behavioral barriers perception, self-efficacy
recognition, feeling on interpersonal behaviors, influence of situation and health
promotion behaviors to prevent dyslipidemia of police officers was 41.2 percent.
3. The intention to do dyslipidemic promotion behaviors and to perceive of
dyslipidemic behavior control could predict the dyslipidemic promotion behaviors
at 11.9 percent.

ปจจุบันความก าวหน าทางวิทยาศาสตร
และ เทคโนโลยี ต่ างๆได เจริญมากขึ้นเพื่ออานวย
ความสะดวกในการดาเนินชีวิต ทาใหแบบแผนการ
ดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนใช แรงงาน
นอยลงสิ่งอานวยความสะดวกมีมากขึ้น การผลิต
อาหารเพื่อบริโภคของคนยุคใหม ก็เปนการผลิตใน
เชิงอุตสาหกรรมมากขึ้ นเน นความอร อยแต ราคา
ตนทุนต่าสุด การออกกาลังกายน อยลงความเครียด
เพิ่มขึ้นสิ่งเหลานี้สงผลใหพฤติกรรมทางด านสุขภาพ
เปลี่ยนแปลงไปไดแก พฤติกรรม การบริโภคอาหาร
จานด วน การขาดการออกกาลังกาย พฤติกรรม
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเหล านี้ล วนส งผลให เกิด
ปญหาสุขภาพตามมามากมายทาใหการเกิดโรคของ
คนไทย มีภาวะเป นโรคไม ติดต อ มากขึ้น เช น
โรคหัวใจขาดเลือด โรคอัมพฤกษอัมพาต โรคไตวาย
และโรคมะเร็งตางๆเปนตน โดย โรคดังกลาวนี้ส วน
ใหญ มักเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงและเกิดจากการ
ละเลยในเรื่องสุขภาพ พฤติกรรม
เหล านี้จะ
ถูกสะสมไว จนในที่สุดอาการของโรคปรากฏขึ้น
ที่ผานมาจึงพบผูปวยโรคไมติดตอสวนใหญ ในคนวัย
ทางานตอนปลายและเกษียณอายุแต ในอนาคตอายุ
ของผู ป วยโรคไม ติดตอจะลดลง จากที่ เคยพบใน
ชวงอายุ 50 ปขึ้นไป ลดลงเป น 40 ปหรืออาจต่า
กวานั้น เนื่องจากประชาชนมีวิถีการ ดาเนินชีวิตที่
เปลี่ยนไป โดยสถานการณ อัตราการเจ็บป วยที่
เข ารับการรักษาเป นผู ป วยในด วย โรคที่มี
ความสาคัญในลาดับตนๆ ใน 5 โรค มีแนวโน มเพิ่ ม
ขึ้นจากป 2537 ประมาณ 3.6-6.5 เทา ในป
2549 คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง (ตับ
ปอด เต านม ปากมดลูก ) มีอัตราป วยคิดเป น
659.57, 618.53, 586.82, 188.83, และ

124.38 ตอ ประชากรแสนคน ตามลาดับ และมี
อัตราตายสูงสุดด วยโรคมะเร็งในอัตรา 38.1 ตอ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ในอัตรา 28.4, 20.6, 12.0 และ 3.8 ตอ
ประชากรแสนคน ตามลาดั
บ ( กระทรวง
สาธารณสุข.2551:4 ) องค์การอนามั ยโลกกาหนด
ใหโรคหั วใจเป นภัยร ายแรงคร าชีวิตมนุ ษย์ทั่วโลก
ชั่วโมงละ 33 คน โดยประชากรไทย เสียชีวิตดวย
โรคนี้เฉลี่ยชั่วโมงละ 5 คน ทั้งนี้ผลการสารวจ
พฤติกรรมคนไทยลาสุดพบวา มีความ เสี่ยงปวยดวย
โรคหัวใจร อยละ 86 ทั้งนี้เนื่องจากการนิยม
รับประทานอาหารไขมันสูงทาให มีไขมัน สะสมในเส
นเลือดแดงทาใหเกิดโรคหัวใจและเส นเลือดตีบแล ะ
เสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคหัวใจ
ขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดตีบจากภาวะ
โคเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดสูง (ระดับที่เกินกว า
200 เดซิลิตร ) ในป 2549 พบคนไทยป วยดวย
โรคหัวใจขาดเลือดเข ารับการรักษาเป น ผู้ป วยใน
เฉลี่ยวั นละ 363 คน หรืออัตรา 232.68 ตอประ
ชากรแสนคน เพิ่มจากป 2537 ถึง 9.5 เทา
(กระทรวงสาธารณสุข. 2551:15 )
ปญหาสุขภาพอันเกิดจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพไม ถูกตองที่สาคัญมากป ญหาหนึ่งคือภาวะ
ไขมันในเลือดสูง ซึ่งนับวาเปนปญหาสุขภาพที่สาคัญ
ยิ่งในป จจุบัน เพราะ จะนาไปสู ปญหาสุขภาพอื่นๆ
ตามมา เปนปญหาที่ควรได รับการป องกันและแก
ไขอย างเร งด วน การมีระดับไขมันในเลือดสูง
สามารถเกิดได ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับอาชีพ
โดยเฉพาะในวัยทางานที่มีป จจัยเสี่ยง เพิ่มขึ้นอัน
เนื่องมาจากภาวะตึงเครียดในการทางาน สาเหตุ

ของการมีภาวะไขมันในเลือดสูงที่สาคัญส วนหนึ่งมา
จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม
ถูกหลัก
โภชนาการมาตั้งแต วัยเด็ก โดยเฉพาะกระแส นิยม
การรับประทานอาหารประเภทอาหารจานด วน
(Fast food) และไม เขาใจเรื่องโคเลสเตอรอล
( บรรหาร กออนันตกูล . 2547:1) ขาดการออก
กาลังกายหรือกา รรับ ประทานสัดส วนอาหารไม
เหมาะสม
การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ทาใหมีโอกาสเกิดไขมันในเลือดสูงมาก
ยิ่งขึ้น จากการสารวจสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ป
ขึ้นไป ในป 2547 พบวามีความชุกของภาวะไขมัน
ในเลือดสูง (ระดับ Total Cholesterol ≥ 240
mg/dl ) ในชายรอย ละ 14 หญิงรอยละ 17 โดย
พบมากตั้งแต วัยกลางคนจนกระทั่งวัยสูงอายุพบ
ในผู หญิงมากกว าผู ชาย โดยในกรุงเทพมหานครมี
ความชุกสูงสุด (กระทรวงสาธารณสุข. 2551:12 )
การมีภาวะไขมันในเลือดสูงเป นผลทาให
เส้นเลือดตีบแคบลง มีผลทาให เลือดไหลไปเลี้ยง ส
วนตางๆของรางกายไดไมเพียงพอ ซึ่งจะนาไปสู การ
เกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาต (นริศ เจนวิริยะ .
2544:74-75 ) โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอด
เลือดเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย
และประเทศที่เจริญแล วเป นส วนใหญ ทั้งๆที่
โรคหัวใจสามารถปองกันได
(สรจักร ศิริบริ
รักษ. 2544:120-121) แตผูคนสวนใหญมักไมให
ความสนใจเนื่องจากภาวะไขมันในเลือดสูงไม แสดง
อาการและการเจ็บป วยอย างชัดเจน เมื่อมีภาวะ
ไขมันในเลือดสูงเป นเวลานานๆจึงเป นปจจัยสาคัญ
ในการเกิดโรคตางๆ ดังกลาว
การลดปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าวมีความจาเป็น
เป็นอย่างมากในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือดซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพที่เหมาะสมจะชช่วยลดไขมันแอลดีแอล
(LDL-C) ที่เป็นไขมันไม่มดีได้มากถึงร้อยละ 20-30
และการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะช่วยลด
การเกิดภาวะไต รกีเซอร์ไรด์สูงได้ (ประเสริฐ อัส
สันตชัย, 2552) การปรับลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพให้เหมาะสมเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การ
รักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ซึ่งจะช่วยลดความ
เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนจากภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติและโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
จากรายงานการศึกษาของจุฬาภรณ์ ลิม
วัฒนานนท์ ,สุพล ลิมวัฒนานนท์ และอารีวรรณ
เชี่ยวชาญวัฒนา (2552) พบว่า ในประเทศไทยมี
การสั่งใช้ยาลดไขมันในเลือด และยารักษาเกี่ยวกับ
โรคหัวใจและหลอดเลือดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มข้าราชการตารวจมี
ค่าใช้จ่ายด้านยาโดยรวมเพิ่มมากที่สุด ซึ่งมากกว่า
กลุ่มสิทธิหลักประกันสุขภาพอาจเ นื่องมาจากกลุ่ม
ข้าราชการตารวจได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
พบว่า มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะที่มีคอเลสเตอรอล
> 200
มก./ดล. ไขมันแอลดีแอล >130 มก./ดล. ไขมัน
เอชดีแอล < 40 มก./ดล. ในเพศชาย < 50 มก./
ดล. ในเพศหญิงไตรกลีเซอไรด์ > 150 มก. /ดล.
เช่นการาตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการ
ตารวจในพื้นที่ตารวจภูธรภาค 5 จานวน 8 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน แม่ฮ่องสอน
เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน พบว่า มีภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติ ร้อยละ 80.93 ในปี พ .ศ.
2559 และเพิ่มเป็นร้อยละ 83.02 ในปี พ.ศ.
2560 พบว่าข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธร
เชียงแสน มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ในปี พ .ศ.
2559 ร้อยละ 72 .83 และปี 2560 ร้อยละ
84.34

ปัจจุบันมีการศึกษาหาแนวทางในการ
ส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดย
ใช้แนวคิดแบบจาลองการส่งเสริมสุขภาพของเพน
เตอรืแ ละคณะ (Pender, Murdaugh, Persons,
2011) ซึ่งเป็นแนวคิดที่กล่าวถึง ปัจจัยสาคัญที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของแต่ละ
บุคคลที่ประกอบด้วยปัจจัยด้านคุณลักษณะปละ
ประสบการณ์ของบุคคล อารมณ์และความคิดที่
เฉพาะกับพฤติกรรมและผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม ซึ่ง
จากการทบทว นวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยด้าน
อารมณ์และความคิดที่เฉพาะกับพฤติกรรม มี
ความสัมพันธ์และสามารถทานายพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพได้ ดังเช่นการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์และปัจจัยทานายพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารเฉพาะโรคของบผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจของ อัจษรา บุญมีศรีทรัพย์ (2550) ที่
พบว่า การรับรู้ประโยชน์การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
การสนับสนุนของครอบครัวและการสนับสนุนจาก
บุคลากรทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรค การ
รับรู้อุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม
การรับประทานอาหารเฉพาะโรคของกลุ่มตัวอย่า ง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยด้านการ
รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความรู้สึกที่มีต่อการ
ปฏิบัติพฤติกรรมอิทธิพลระหว่างบุคคล อิทธิพลจาก
สถานการณ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ
ข้าราชการตารวจที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

ความมุ่งหมายของการวิจัย

ความสาคัญของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมาย
ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ของข้าราชการตารวจที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านการรั บรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความรู้สึกที่มีต่อการ
ปฏิบัติพฤติกรรมอิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพล
จากสถานการณ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ
ข้าราชการตารวจที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

สมมุติฐานของการวิจัย
1. การรับรู้ประโยชน์ ของการปฏิบัติ
พฤติกรรมการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรม การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติพฤติกรรม อิทธิพล
ระหว่างบุคคล อิทธิพลจากสถานการณ์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมาสุขภาพของ
ข้าราชการตารวจที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
2.การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ
พฤติกรรม การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้สึกที่มีต่อ
การปฏิบัติพฤติกรรม อิทธิพลระหว่างบุคคลและ
อิทธิพลจากสถานการณ์ สามารถทานายพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพขอ งข้าราชการตารวจที่มีภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติได้

1. ทาให้ทราบถึงเจตคติต่อพฤติกรร มสร้าง
เสริมสุขภาพของข้าราชการตารวจที่มี ภาวะไขมันใน
เลือ ดผิดปกติ การคล้อยตามของกลุ่มอ้างอิง การ
รับรู้ความสามารถในการควบคุม พฤติกรร มสร้าง
เสริมสุขภาพของข้าราชการตารวจที่มีภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติ และเจตนา ที่จะกระทาพฤติกรร ม
สร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่ง
เป็นตัวแปรตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ที่มี
ประสิทธิภาพในการอธิบาย และทานายพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับ ภาวะไขมันในเ ลือด
ผิดปกติ
2. สามารถนาผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับ ภาวะไ ขมันในเลือด

ผิดปกติของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรเชียง
แสนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
วิจัยเกี่ยวกับพฤ ติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้มุ่งค้น หาปัจจัยทานาย
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตารวจที่มี
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
ข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรเชียงแสน ที่มี
อายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
ในปี พ.ศ. 2560 จากโรงพยาบาลดารารัศมี พบ
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 70 คน กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Taro
Yamane.1967: 581) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 80 คน ซึ่งผู้วิจัย
ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified random sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ตัวแปรที่ยึด
กรอบทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน ได้แก่
1.1 เจตคติต่อพฤ ติกรรมป้องกัน
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
1.2 การคล้อยตามของกลุ่ม
อ้างอิง
1.3 การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติ กรรมป้องกันภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติ
1.4 เจตนาที่จะกระทาพฤ ติกรรม
ป้องกันภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมป้องกัน
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ
ข้าราชการตารวจ จานวน 80 คน และการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratifiedrandom sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว
ของข้าราชการตารวจ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนโดยสร้าง
แบบสอบถามความเชื่อเด่นชัด มีลักษณะเป็นแบบ
เติมข้อความ เป็นแบบวัดเพื่อหาความเชื่อเด่นชัด
โดยสร้างข้อคาถามปลายเปิด นาข้อคาถามดังกล่าว
ให้กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จานวน 80
คน ตอบคาถาม แล้วนาคาตอบที่ได้แต่ละข้อมาหา
ความถี่ โดยคัดเลือกคาตอบที่มีความถี่สะสมสูงมา
พัฒนาเป็นแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกั
บ
พฤติกรรมกับการประเมินผลของพฤติกรรม
แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงกับ
แรงจูงใจที่จะคล้อย ตามกลุ่มอ้างอิง
และ
แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมกับการ
รับรู้อิทธิพลของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรม
สร้างเสริมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและสร้าง
แบบสอบถามจนครบตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนทั้งหมด จานวน 8 ฉบับ คือ
1. แบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ ของ ข้าราชการตารวจในสถานี
ตารวจภูธรเชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
จานวน 10 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.33 ถึง
0.68 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70
2. แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสร้างเสริม ของข้าราชการตารวจในสถานี
ตารวจภูธรเชียงแสนที่มีภ าวะไขมันในเลือดผิดปกติ
และการประเมินผลของพฤติกรรม จานวน 7 ข้อ มี

ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.73 และมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71
3. แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
จานวน 3 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.69ถึง
0.82 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
4. แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้างอิง และแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
จานวน 6 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.13 ถึง
0.73 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84
5. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ของ
ข้าราชการตารวจในสถานีตารวจภูธรเชียงแสนที่มี
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ จานวน 6 ข้อ มีค่า
อานาจจาแนกตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.69 และมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73
6. แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับการ
ควบคุม และการรับรู้อิทธิพลของปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุ
ขภาพ ของ
ข้าราชการตารวจในสถานีตารวจภูธรเชียงแสนที่มี
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ จานวน 8 ข้อ มีค่า
อานาจจาแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง0.88 และมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
7. แบบสอบถามเจตนาที่จะกระทา
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของข้าราชการตารวจ
ในสถานีตารวจภูธรเชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ จานวน 6 ข้อมีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่
0.23 ถึง 0.59 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72
8. แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ของข้าราชการตารวจในสถานีตารวจภูธร
เชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ จานวน
17 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.42
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.72ลักษณะข้อ
คาถามด้านความคิดเห็นเป็นแบบมาตรจาแนก
ความหมาย (Semanticdifferential scale) ของ
ออสกูด ซูซี และแทนเน็นโบม (Osgood Suci; &
Tannenbaum:1957)

แบ่งเป็น 7 ระดับ คะแนนอยู่ระหว่าง +3
ถึง –3 ส่วนข้อคาถามด้านพฤติกรรมมีลักษณะเป็น
ตาราง
สาหรับเลือกตอบพฤติกรรมว่าเคยทาแต่ละ
พฤติกรรมนั้นมากน้อยเพียงใด
ผู้วิจัยนา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตัวเอง จานวน 80 ชุด ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561เป็น
เวลาประมาณ 1 เดือน
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละ
3.2
วิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรมพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ ของข้าราชการตารวจในสถานี
ตารวจภูธรเชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
แบบ สอบถามความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของข้าราชการตารวจ
ในสถานีตารวจภูธรเชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ และการประเมินผลของพฤติกรรม
แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงและ
แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้ างอิง แบบสอบถาม
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ ของข้าราชการตารวจในสถานี
ตารวจภูธรเชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับการควบคลุมและ
การรับรู้อิทธิพลของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของข้าราชกา รตารวจ
ในสถานีตารวจภูธรเชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ แบบสอบถามเจตนาที่จะกระทาพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ ของข้าราชการตารวจในสถานี
ตารวจภูธรเชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
และแบบสอบถามวัดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ของข้าราชการตารวจในสถานีตารวจภูธรเชียงแส น
ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โดยการหาค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนาเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง
3.3 สถิติในการหาคุณภาพ
เครื่องมือ
3.3.1 หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (α -Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค
(Cronbach) (สุณี รักษาเกียรติศักดิ์. 2539:118)
3.3.2 หาค่าอานาจ
จาแนก
(Discrimination) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับ
คะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected item to total
correlation)
3.4 สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ของข้าราชการตารวจในสถานีตารวจภูธร
เชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โดยการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis)เพื่อวิเคราะห์
อิทธิพลเชิงสาเหตุ โดยการทดสอบสมมุติฐานข้อที่
1 และ 2
ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
จากตารางกลุ่มตัวอย่า
งจากสถานี
ตารวจภูธรอาเภอเชียงแสน พบว่า ระดับชั้นยศของ
ผู้ให้ข้อมูลคือ ระดับนายดาบตารวจ โดยมีผู้ให้ข้อมูล
จานวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.8 ระดับร้อย
ตารวจเอก มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 19 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 23.8 ระดับสิบตารวจตรี มีผู้ให้ข้อมูลจานวน
8 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ระดับ ระดับร้อย
ตารวจตรี และ ระดับร้อยตารวจโท มีผู้ให้ข้อมูล
เท่ากันจานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.5 ระดับจ่า
สิบตารวจ มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 4 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 5.0 ระดับ สิบตารวจโท และ พันตารวจเอก มี
ผู้ให้ข้อมูลจานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ
ระดับสิบตารวจเอก ระดับพันตารวจตรี ระดับพัน ตารวจโท ระดับพลตารวจตรี ระดับพลตารวจโทร
ระดับพลตารวจเอก ไม่มีผู้ให้ข้อมูล ตามลาดับ

ช่วงอายุ ของผู้ให้ข้อมูลพบว่าช่วงอายุของ
ผู้ให้ข้อมูลมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 56-60 ปี มีผู้ให้
ข้อมูลจานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.5 ช่วง
อายุ 51-56 ปี มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 17 ราย คิด
เป็นร้อยละ 21.2 ช่วงอายุ 41-45 ปี มีผู้ให้ข้อมูล
16 ราย
คิดเป็นร้อยละ 20.0 ช่วงอายุ 13
ราย คิดเป็นร้อยละ 13.6 ช่วงอายุ 25-30 ปี
มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0
ช่วงอายุ 36-40 ปี มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 6.2 และ
ช่วงอายุ 31-35 ปี มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 3 ราย
คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามลาดับ โดยมีอายุเฉลี่ย
เท่ากับ 48 ปี อายุต่าสุด 25 ปี และอายุ มากสุด
คือ 56 ปี
ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคไขมันในเส้น
เลือดสูง มีผู้ให้ข้อมูลมากที่สุดคือ อยู่ในช่วงที่ไม่พบ
ประวัติการเจ็บป่วยด้วย โรคไขมันในเลือดสูง
จานวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.8 สาหรับผู้ที่
มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคไขมันในเลือดสูง มีผู้ให้
ข้อมูลจานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.25 โดย
ให้ ระยะการเจ็บป่วยและทาการรักษาโรคไขมันใน
เลือดสูง พบมากที่สุดคือ ช่วงระยะเวลา 3-5 ปี โดย
มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 8 ราย จาก 25 รายของการ
เจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ช่วงระยะเวลา 10
ปีขึ้นไป มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 7 ราย จาก 25 ราย
ของการเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 8.8 คือ ช่วง1-2
ปี โดยมีผู้ให้ข้อมูลจานวน 6 ราย จาก 25 รายของ
การเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ ช่วง 6-10
ปี โดยมีผู้ให้ข้อมูลจานวน 4 ราย จาก 25 รายของ
การเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ
5.0 ตามลาดับ
สาหรับกลุ่มกลุ่มที่ไม่ทราบว่าตัวเองเจ็บป่วยด้วยโรค
ไขมันในเลือดสูง มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 3 ราย คิดเป็น
ร้อยละ3.5
สรุปผล ส่วนที่ 2 สถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม
ข้าราชการตารวจมีเจตคติต่อ พฤติกรรม
ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง (AB) มีระดับคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ84.72 หมายถึงมี เจตคติต่อพฤติกรรม
ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง (AB) บวกอยู่ในระดับ
ที่ สูง ความเชื่อเกี่ยวกั บพฤติกรรมป้องกันภาวะ
ไขมันในเลือดสูง และการประเมินผลของพฤติกรรม
(be) มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68.35 ความเชื่อ
เกี่ยวกั บพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง
และการประเมินผลของพฤติกรรม (be) ด้านบวก
อยู่ในระดับที่ ปานกลาง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(SN) ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 83.24 หมายถึงมี
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) ด้านบวกอยู่ใน
ระดับที่ สูง ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงและ
แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (n , mc) ระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 76.55 หมายถึงมี ความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงและแรงจูงใจที่จะคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง (n , mc) ด้านบวกอยู่ในระดับที่ ปาน
กลาง
การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง ระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.06 ด้านบวกอยู่ในระดับที่
ปานกลาง ความเชื่อเกีย่ วกับการควบคุม พฤติกรรม
ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง และการรับรู้อิทธิพล
ของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมป้องกันภาวะ
ไขมันในเลือดสูง (cp) ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.96 หมายถึงมี ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง และการ
รับรู้อิทธิพลข องปัจจัยที่เป็นอุปสรรค พฤติกรรม
ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง (cp) ด้าน ลบ อยู่ใน
ระดับที่ ต่า เจตนาที่จะกระทา พฤติกรรมป้องกัน
ภาวะไขมันในเลือดสูง ( I ) ระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 73.62 หมายถึงมีเจตนาที่จะกระทา
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง ( I ) ด้าน
บวก อยู่ในระ ดับที่ ปานกลาง และ พฤติกรรม
ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง(B) ระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.03 หมายถึง พฤติกรรมป้องกันภาวะ
ไขมันในเลือดสูง(B) อยู่ในระดับปานกลาง
สรุปผล ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลตาม
สมมุติฐานการวิจัย

1. ในการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 พบว่า
ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามสมมุติฐานกล่าวคือเจต
คติต่อพฤติกรรมป้องกันไขมันในเลือดสูง การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง
สามารถร่วมกันทานายเจตนาที่จะกระทาพฤติกรรม
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงได้ถูกต้อ ง
ร้อยละ 41.2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีตัวแปรที่ทานายเจตนาจะกระทา
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงที่สาคัญ
ที่สุดคือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง รองลงมา
คือเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันไขมันในเลือดสูง
และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ตามลาดับ
2. ในการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 พบว่า
ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามสมมุติฐานกล่าวคือ
เจตนาจะกระทาพฤติกรรมพฤติกรรมป้องกันภาวะ
ไขมันในเลือดสูง และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมัน
ในเลือดสูงได้ถูกต้องร้อยละ 11.9 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีตัวแปรที่ทานาย
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงที่สาคัญ
ที่สุดคือ เจตนาจะกระทาพฤติกรรมพฤติกรรม
ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง รองลงมา คือการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันภาวะ
ไขมันในเลือดสูง ตามลาดับ
การอธิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจะอภิปราย
ผลการวิจัยตามสมมุติฐาน กรอบแนวคิดที่ยึดตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ตามลาดับ ดังนี้คือ
1. ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ของข้าราชการตารวจในสถานีตารวจภูธร
เชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากข้าราชการตารวจเป็นวิชาชีพที่
ขาดแคลน ต้องทางานมากเพื่อให้เพียงพอกับความ

ต้องการของประชาชน ทาให้ข้าราชการตารวจไม่มี
เวลาที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง ประกอบกับภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติจะไม่แสดงอาการทางกายให้
ทราบในทันทีถึงแม้ว่าในร่างกายจะมีปริมาณไขมัน
ในเลือดสูง จึงอาจเป็นผลให้ ข้าราชการตารวจใน
สถานีตารวจภูธรเชียงแสนที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ ในระดับปานกลาง
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐาน
ข้อที่ 1 พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพในภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภาวะไขมัน
ในเลือดผิดปกติ สามารถร่วมกันทานายเจตนาที่จะ
กระทาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภาวะไขมันใน
เลือดสูงผิดปกติได้ถู กต้องร้อยละ 41.2 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีตัวแปรที่มี
อิทธิพลในการทานายเจตนาที่จะกระทาพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพในภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่
มากที่สุดคือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ รองลงมาคือเจตคติต่อพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพในภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
และการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ตามลาดับ ซึ่งสนับสนุน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ที่กล่าวว่า เจตคติต่อ
พฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อ
เจตนาที่จะกระทาพฤติกรรม โดยมี กฎเกณฑ์ ว่า ถ้า
หากบุคคลมี เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตาม
ของกลุ่มอ้างอิงเป็นบวก
และมี การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็นบวกด้วย
บุคคลก็ควรมี เจตนาที่หนักแน่น ที่จะกระทา
พฤติกรรมนั้นๆ ไอเซน (Ajzen) เห็นว่า การรั บรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความหมาย
ในแง่จูงใจสาหรับเจตนาที่จะกระทาพฤติกรรม คือ
บุคคลที่มีความเชื่อว่าเขามีความสามารถและมี
โอกาสที่จะกระทาพฤติกรรมนั้นๆย่อมมี เจตนาที่
หนักแน่นที่จะกระทาพฤติกรรมแต่ถ้าเขามีความเชื่อ
ว่า เขาไม่มีความสามารถหรือไม่มีโอกาสที่จะกระทา

พฤติกรรมนั้นๆ เขาย่อมไม่มี เจตนาที่หนักแน่นที่จะ
กระทาพฤติกรรม แม้ว่าเขาจะมี เจตคติต่อ
พฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นบวกก็ตาม
(Ajzen. 1991:182) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่องนี้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานู (Kanu.
1997:1237) ที่ศึกษาเจตนาที่ใช้ ถุงยางอนามัยใน
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
ของนักศึกษาอเมริกัน -แอฟริกัน พบว่า เจตคติต่อ
พฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสามารถร่วมกันทานายเจตนาที่จะ
ใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ทั้ง 2 เพศสอดคล้องกับ
งานวิจั ยบลู (Blue.1997:6840) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการออกกาลังกายของคนงาน พบว่า เจต
คติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ
การรับรู้ความสามารถใน การควบคุมพฤติกรรม
สามารถร่วมกันทานายเจตนาที่จะออกกาลังกายได้
ร้อยละ 59 เช่นเดียวกับ เบลลินเกอร์ และเคลลี
(Breinliger; & Kelly.1995:1430-1445) ที่
ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมสตรี พบว่า
เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ
การรับรู้ความสามารถในกา รควบคุมพฤติกรรม
สามารถร่วมกันทานายเจตนาที่จะมีส่วนร่วม
กิจกรรมสตรีได้ร้อยละ
31 ส่วนไอเซนและ
ไดรฟ์เวอร์ (Ajzen; & Driver.1992:207-224)
ได้ศึกษาความเกี่ยวข้องของเจตคติ บรรทัดฐานของ
กลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม
และเจตนาต่อการทาพฤติกรรม
นันทนาการ ผลการวิจัย พบว่า เจตคติ การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมสามารถร่วมกันทานายเจตนาที่จะ
กระทากิจกรรมนันทนาการได้ร้อยละ 88.31 และ
ชิฟเตอร์และไอเซน (วรดา ศรีอ่อน. 2547: 35
อ้างอิงจาก Shifter; & Ajzen. 1895: 843-854)
ศึกษาการลดน้าหนักในกลุ่มนักศึกษาหญิงสาขาวิชา
จิตวิทยา พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม
สามารถร่วมกันทานาย
เจตนาในการลดน้าหนักได้ร้อยละ 74 ในประเทศ
ไทยพบงานวิจัยที่สอดคล้องคือ ประธาร วสวานนท์
(2541:81) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการวางแผนการสอนของข้าราชการครู
จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่าเจตคติต่อการวาง
แผนการสอน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมการวางแผนการ
สอน สามารถร่วมกันทานายเจตนาที่จะวางแผนการ
สอนในคาบแรกของสัปดาห์ และตลอดสัปดาห์ โดย
ที่ทานายการวางแผนการสอนในคาบแรกของ
สัปดาห์ได้ร้อยละ 33.47 และทานายการวางแผน
ตลอดสัปดาห์ได้ร้อยละ
36.58 ส่วน
จิรนันท์ พากเพียร (2540:79-84) ได้ศึกษาการ
ทานายและอธิบายพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อ
แบบครอบจักรวาลในคลินิกทันตกรรม
ของ
นักศึกษ า ทันตาภิบาลโดยทดสอบทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อ
พฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการ
ติดเชื้อแบบครอบจักรวาล สามารถร่วมกันทานาย
เจตนาที่จะกระทาพฤติกรรมการป้อ งกันการติดเชื้อ
แบบครอบจักรวาลได้ โดยเจตคติต่อพฤติกรรม และ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานข้อที่ 2
พบว่า เจตนาที่จะกระทาพฤติกรรมพฤติกรรม
ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง
และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันภาวะ
ไขมันในเลือดสูง สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรม
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงได้ถูกต้อง
ร้อยละ 11.9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทานาย
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงที่มากที่สุด
คือ เจตนาที่จะกระทาพฤติกรรมพฤติกรรมป้องกัน
ภาวะไขมันในเลือดสู ง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ที่กล่าวว่า เจตนาที่จะกระทา
พฤติกรรม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม ร่วมกันทานายพฤติกรรมได้ (Ajzen.
1991:182) ซึ่งสอดคล้องกับ บลู (Blue.
1997:6840) ศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ของคนงาน พบว่า เจตนาที่จะกระทาพฤติกรรมและ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองสามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมการออกกาลังกายได้ร้อย
ละ 56 โดยที่เจตนาในการออกกาลังกายจะเป็นตัว
ทานายพฤติกรรมการออกกาลังกายได้ดีที่สุด ส่วน
เบลลินเกอร์ และเคลลี (Breinliger;& Kelly.
1995:1430-1445) ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมสตรี พบว่า เจตนาและการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมสตรี
ได้ร้อยละ 54 เช่นเดียวกับไอเซนและไดรฟ์เวอร์
(Ajzen; & Driver. 1992:207-224) ได้ศึกษา
ความเกี่ยวข้องต่อการทาพฤติกรรมนันทนาการ
พบว่าเจตนาและก ารรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม
สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมนันทนาการได้ร้อยละ 78 ส่วน
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชกรตารวจ
มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภาวะไขมันในเลือด
สูงระดับปานกลาง ควรจะมีการรณรงค์และกระตุ้น
ให้ข้าราชการตารวจ รัก และใส่ใจสุขภาพของ
ตนเองให้มากขึ้น โดยการสร้างเจตคติที่ดี กระตุ้น
ให้มีความตั้งใจที่จะทาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ในภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ และและเปิดโอกาส
ให้ข้าราชการตารวจทากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ให้ห่างไกลจากภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกร รมใดๆก็ตามต้องอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงด้วยตนเองของบุคคลเป็นหลักจึงจะ
เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 2. จากตัว
แปรตามโครงสร้างทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนพบว่า
ตัวแปรที่มีผลต่อเจตนาที่จะทาพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดผิดปกติคือ เจต
คติต่อพฤติกรรมสร้า งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับภาวะ

ไขมันในเลือดผิดปกติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ โดยเฉพาะการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม ซึ่งมีอานาจการทานายสูงสุดทั้ง
3 ตัวแปรนี้เป็นผลมาจากปัจจัยในด้านความเชื่อทั้ง
3 ด้าน จากผลงานวิจัยเรื่องนี้ได้พบว่าความเชื่อ
เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันใน
เลือดสูงและการรับรู้อิทธิพลของปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับ
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ไม่มีผลต่อการรับรู้
ความสามา รถในการควบคุมพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดผิดปกติอธิบาย
ได้ว่าข้าราชการตารวจ มีความเชื่อว่าการปฏิบัติตน
เพื่อพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นสิ่ง
ที่ดี ที่ควรทาแต่กลับมีแรงจูงใจที่จะทาพฤติกรรมต่า
เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก ไม่มีเวลา ถ้ามีการ
มุ่งเน้นให้ข้าราชการตารวจ สามารถ
ควบคุม
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง
และ
สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทา
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติ ให้สาเร็จได้ด้วยตนเองและ
ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอานวยความสะ ดวกให้แก่
ข้าราชการตารวจ ในการทาพฤติกรรมป้องกันภาวะ
ไขมันในเลือดสูง ก็จะทาให้ข้าราชการตารวจ มี
เจตนาเพิ่มขึ้นในการทา พฤติกรรมป้องกันภาวะ
ไขมันในเลือดสูง
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า พฤติกรรม
ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง ของข้าราชการตรวจ
มาจากเหตุปัจจัยที่ได้รับอิทธิพลจา กเจตนาที่จะ
กระทาพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุม พฤติกรรม
ป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงดังนั้นการสนับสนุนให้
ข้าราชการตารวจ มีพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันใน
เลือดสูง มากขึ้น ควรมีการกระตุ้นให้ข้าราชการ
ตารวจเกิดความตั้งใจและความพยายามที่จะกระทา
พฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง อีกทั้งควร
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และถูกต้อง

เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและวิถีชีวิต
เช่นข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารที่มีปริมาณไขมัน
น้อยที่เหมาะสมสาหรับอาชีพที่มีเวลาพักผ่อนน้อย
ก็จะทาให้ง่าย ลดอุปสรรค ต่อการทาพฤติกรรม
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการรณรงค์ให้
ข้าราชการตารวจเห็นความสาคัญของภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติ ซึ่งถ้ามีความตั้งใจที่จะทาพฤติกรรม
และรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ก็
จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่
ถูกต้องเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรพิจารณาศึกษา พฤติกรรมป้องกัน
ภาวะไขมันในเลือดสูง โดยนาทฤษฎีอื่นๆมา
ประยุกต์ใช้ เช่น Preceed Procede model,
Health promotion และทฤษฎีการกระทาด้วย
เหตุผลเพื่อสามารถอธิบายพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดผิดปกติได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษากับพฤติกรรมทางสุขภาพ
อื่นๆ เพื่อศึกษาว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
สามารถใช้กับพฤติกรรมอื่นได้หรือไม่ เนื่องจาก
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เป็นทฤษฎีที่เหมาะ
สาหรับใช้อธิบายและทานายเจตคติในการทา
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุม
3. ควรพิจารณาศึกษาตัวแปรภายนอก
อื่นๆ หรือตัวแปรแฝงเพิ่มเติม เช่น แหล่งข้อมูลที่
ได้รับ หรือปัจจัยด้านประชากร เพื่อให้สามารถ
อธิบายพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนา
โปรแกรมสาหรับแก้ไข และเพิ่ม พฤติกรรมป้องกัน
ภาวะไขมันในเลือดสูงของข้าราชกรตารวจในกลุ่มที่
มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
5. ควรพิจารณาศึกษา พฤติกรรมป้องกัน
ภาวะไขมันในเลือดสูงโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
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