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Abstract
The purpose of this research was to analyze and validate the
process of change of exercise behaviors on working-age people with
empirical data. Data were collected from 3 8 9 employees of Chotiwat
Manufacturing Industry Co. , Ltd. randomly selected using cluster random
sampling. The research instrument was a questionnaire on the process of
change of exercise behaviors with 30 items. The reliability of the
questionnaire was . 94. The data were analyzed with second order
confirmatory factor analysis. The results showed that the process of
changing exercise behaviors among the working-age people had two main
components: 1. Cognitive/ experiential processe, and 2. Behavioral process,
and each of these factors consisted of five indicators which were
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consistent with the empirical data: (2 = 22.330, df =16, p-value = 0.133,
2/df = 1.396, GFI = 0.989, AGFI = 0.961, RMR = 0.015, SRMR = 0.021, RMSEA
= 0.032, CFI = 0.998). The weight of each factor was between .96 - .97, and
the standard weight of each indicator was between .63 - .90.
Keywords: Confirmatory factor analysis, exercise behavior, process of change
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เก็บ
ข้อมูลพนักงานโรงงานโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจากัด จานวน 389 คน ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย จานวน 30 ข้อ
มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ .94 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส อง ผลการวิ จั ย พบว่ า กระบวนการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนวัยท างาน มี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1) กระบวนการทางความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์ 2) กระบวนการทางพฤติกรรม
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบหลักมี 5 ตัวชี้วัด และมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิ จ ารณาจากค่ า ดั ช นี ค วามกลมกลื น (2 = 22.330., df =16, p-value = 0.133,
2/df = 1.396, GFI = 0.989, AGFI = 0.961, RMR = 0.015, SRMR = 0.021,
RMSEA = 0.032, CFI = 0.998) แต่ละองค์ประกอบหลักมีค่าน้ าหนั กองค์ป ระกอบ
มาตรฐานอยู่ ระหว่ า ง .96 - .97 แต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ขององค์ ป ระกอบหลั ก มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .63 - .90
คาสาคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
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บทนา
ปั จ จุ บั น กลุ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รัง non-communicable diseases (NCDs)
นับเป็นปัญหาใหญ่ที่กาลังทวีความรุนแรงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้
ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญในการเสียชีวิตของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งส่วนหนึ่ง
เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของบุคคล เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ รับประทานอาหาร
ที่มีรสหวาน มัน เค็ม ความเครียด และขาดการออกกาลังกาย จากสถิติผู้เสียชีวิตจาก
กลุ่มโรค NCDs ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 63 ที่เกิดจากกลุ่มโรคดังกล่าว และที่สาคัญกว่ านั้นคือ กว่าร้อยละ 80
(World Health Organization, 2013) ได้มีการทานายว่าในปี 2573 ประชากรโลก
จานวน 23 ล้านคนจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ คิดเป็นร้อยละ 85
โดยส่ วนใหญ่ เป็ น ประชากรของประเทศที่ กาลั งพั ฒ นาและกลุ่ มวัย แรงงาน ส าหรับ
ประเทศไทยมีการสารวจอัตราการเสียชีวิตของประชากรในปี 2555 พบว่า ประชากร
ไทยเสียชี วิตด้วยกลุ่ มโรคไม่ติ ดต่อเรื้อรัง 300,000 กว่ารายต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 73
ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่านานาชาติ และพบมากในกลุ่มประชากรไทยวัยทางาน เกือบ 1
ใน 3 เข้าข่ายภาวะน้าหนักเกินและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่ม
สู งขึ้น อย่ างต่ อเนื่ องถึง 4 ทั้ งนี้ ป ระเทศไทย มี ป ระชากรวั ย แรงงานที่ มี อายุ ระหว่า ง
15 - 59 ปี มีผู้เสียชีวิต รวมกันจานวน 89,775 คน โดยร้อยละ 37 หรือ 33,545 คน
เสียชีวิตขณะอายุยังไม่ถึง 60 ปี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้คนวัยแรงงานอายุสั้นลง ก่อให้เกิด
ผลผลิ ต ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และมี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ในสั ด ส่ วนที่ สู งกว่าวั ยอื่ น ๆ ถึงร้อยละ 67 เท่ า (Strategy and Planning Division,
Office of the Permanent Secretary, 2014) แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนวัยทางานนี้จะ
ค่อย ๆ ลดลง และการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัว การเตรียมพร้อมเพื่อการเป็น
ผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด และเป็นภาระต่อสังคมน้อยที่สุด
ถือเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยทางาน
ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุนั้น ต้องตระหนักและให้ความสาคัญอย่างมาก
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จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้ น จะพบว่ าพฤติ กรรมการออกกาลั ง กายที่ ไม่ เพี ย งพอ
หรือขาดการออกกาลังกาย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดโรคเบาหวาน หลอดเลือดสมอง
และหั วใจ ถุงลมโป่ งพอง มะเร็ง ความดั น โลหิ ต และอ้ วนลงพุ ง ผลการสารวจของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เป็นต้นว่า ทั้งประเทศมีคน
ไทยเพียง 1 ใน 4 ที่ออกกาลังกายเป็นประจา หรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 และร้อยละ
73.9 ไม่เล่นกีฬาหรือไม่ออกกาลังกาย ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มี เวลา คิดเป็นร้อยละ 39.7
ไม่สนใจ ร้อยละ 31.1 ทางานที่ต้องใช้แรงงานอยู่แล้ว ร้อยละ 25.1 และหาสถานที่หรือ
อุปกรณ์กีฬาไม่ได้ ร้อยละ 1.4 ทั้งนี้ Katewongsa and Choolert (2017) ทาการศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs ของคนไทย พบว่า คนไทยใช้เวลาเฉลี่ย 13.5 ชม.
ต่ อ วั น ไปกั บ การนั่ ง หน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ แ ละกิ จ กรรมที่ เคลื่ อ นไหวร่ า งกายน้ อ ย
แต่ ใช้ เวลาเพี ยง 2 ชม. ต่ อวั นในการเคลื่ อนไหวร่างกาย เช่ น เดิ น ท างานบ้ าน เดิ นทาง
เป็ นต้ น ในปั จ จุ บั น การศึ ก ษาวิ จั ย ของ องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO, 2010) พบว่ า
ผู้ใหญ่หรือคนวัยทางาน อายุระหว่าง 18-64 ปี ควรออกกาลังกายที่ออกแรงระดับปาน
กลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ 75 นาทีต่อสัปดาห์ ของกิจกรรมที่ออกแรง
อย่ า งหนั ก หรืออาจจะใช้ วิ ธี การผสมผสานทั้ ง กิจ กรรมออกแรงปานกลางและหนั ก
ในเวลาเท่ า ๆ กั น โดยควรมี กิ จ กรรมในลั ก ษณะที่ ต้ อ งใช้ อ ากาศหรื อ ออกซิ เจน
(Aerobic Exercise) ร่วมด้วยอย่างน้อยครั้งละ 10 นาที และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มระดับการทากิจกรรมในระดับปานกลาง 300 นาทีต่อสัปดาห์
หรือ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ของการออกแรงอย่างหนัก จึงเพียงพอและสามารถป้องกัน
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้
ดั ง นั้ น การช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลเข้ า ใจภาวะสุ ข ภาพและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยทาให้
บุคคลยอมรับว่าการออกกาลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั้น ต้องทาให้บุคคลมั่ นใจว่า
ตนสามารถปฏิบัติได้ รู้ว่าอะไรคือการดาเนินชีวิตที่สมบูรณ์ รับรู้ความสาคัญ เห็นคุณค่า
และมี ทัศ นคติที่ ดี เกี่ยวกับ การออกกาลังกาย ทั้ งนี้ การส่งเสริมหรือการปรับเปลี่ย น
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พฤติกรรมการออกกาลังกายเป็นคุณลักษณะภายในจิตใจที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรงแต่
สามารถวัดได้ทางอ้อมจากการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล อันได้จากการเก็บ
ข้อ มู ล ของตั ว แปรสั ง เกตได้ แ ล้ ว น าผลที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) จากงานวิจัยที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์อาจไม่สามารถอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรได้ถูกต้องและครอบคลุม
ทั้งหมด เนื่องจากตัวแปรจะมีความสัมพันธ์กันสูงทาให้ยากในการแปลความหมายหรือ
อาจแปลความหมายผิดได้ จากที่กล่า วมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของการ
พัฒนาและตรวจสอบโมเดลการวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลัง
กายของประชาชนวัยทางาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งจะ
ทาให้ ได้องค์ป ระกอบที่ชั ดเจนตรงตามสภาพความเป็น จริงมากที่สุ ด โดยใช้ แนวคิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (process of change) ของ (Nigg & Riebe, 2002)
ซึ่ งเป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ งที่ ส าคั ญ ภายใต้ ท ฤษฎี ขั้ น ตอนการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม
(transtheoretical model) ของ (Prochaska & DiClemente, 1983) ทั้ งนี้ แน วคิ ด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ประกอบด้วย เทคนิคกระบวนการด้านความรู้สึก
นึ ก คิ ด หรื อ ประสบการณ์ และเทคนิ ค กระบวนการด้ า นพฤติ ก รรม ที่ ส ามารถวั ด
ความก้าวหน้าของพฤติกรรมแต่ละบุคคลได้ อันเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยกระตุ้นทาให้
บุ คคลมี แรงจู งใจในการปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรมการออกกาลั งกายได้อย่ างเหมาะสม
ช่วยลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพของ
ประชากรโดยรวมลดลง และยั งช่ ว ยเพิ่ ม คุณ ภาพชี วิต ของประชาชนวั ย ท างานเพื่ อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
โมเดลการวัดองค์ประกอบกระบวนการด้านความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์ และ
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กระบวนการด้านพฤติกรรมที่สามารถนามาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ของประชาชนวัยทางานได้ ด้วยเหตุผลนี้จึงมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายของประชาชนวัยทางาน
2. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สมมุติฐานการวิจัย
1. โมเดลโครงสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
ประชาชนวัยทางาน ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านกระบวนการทางความรู้สึกนึกคิดหรือ
ประสบการณ์ และด้านกระบวนการทางพฤติกรรม
2. โมเดลโครงสร้างการวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ของประชาชนวัยทางานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบของกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ออกก าลั งกายของประชาชนวั ย ท างาน ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการออกก าลั ง กาย ซึ่ ง เป็ น ของ Nigg and Riebe (2002)
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) กระบวนการทางความคิดหรือประสบการณ์
และ 2) กระบวนการทางพฤติกรรม ซึ่งมี 10 องค์ประกอบย่อย และ 30 ตัวชี้วัด โดยมี
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ดั งภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ซึ่ งได้ แ สดง
องค์ ป ระกอบของกระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการออกก าลั งกาย ซึ่ งเป็ น
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ภายใต้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ขั้ น ตอนการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรม
(transtheoretical model) (Prochaska & DiClemente, 1983)
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้เทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่สอง (secondary confirmatory factor
analysis) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออก
กาลังกายของประชาชนวัยทางาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและตัวอย่างในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ แก่ พนั กงานโรงงานโชติวัฒน์
อุตสาหกรรมการผลิตจากัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีอายุระหว่าง 15-59 ปี จานวน 3,785
คน ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน สามารถเก็บข้อมูลจริงได้ จานวน 389 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.25 ซึ่งได้มาจากคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการ
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กาหนดตัวอย่างแบบสัดส่วนที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ของ Jaeger (1980 cited
in Jamornmann, 1994, p. 41) และกาหนดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เท่ากับ
0.05 และพิจารณาร่วมกับข้อตกลงเบื้องต้นของการกาหนดขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ อย่างน้อย 20 คน ต่อ 1 ตัวแปร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีจานวน
ตัวแปรทั้งหมด 10 ตัวแปร (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire) กระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการออกก าลั ง กาย (the physical activity processes of
change questionnaire: PAPCQ) ใช้แบบวัดของ Nigg and Riebe (2002) ซึ่งแปล
เป็นภาษาไทยโดย Boonchuaykuakul (2005) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .83
3. การพิท ัก ษ์ส ิท ธิ ์ก ลุ ่ม ตัว อย่า ง การวิจ ัย ครั ้ง นี ้ ไ ด้ร ับ การรับ รองด้า น
จริย ธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ สาขาวิท ยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รหัส HSREC-60-001-01-1) ก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจัยชี้แจง
ให้ตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจัย สิทธิที่จะเข้าร่วม ปฏิเสธ หรือถอนตัวจากการ
เข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งแจ้งให้ตัวอย่างทราบว่าข้อมูลที่ได้จากตัวอย่าง
จะได้รับการปกปิดเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่ตัวอย่างที่
เข้าร่วมการวิจัย โดยผู้วิจัยจะนาเสนอในภาพรวมของการวิจัยและนามาใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาเท่านั้น
4. นาแบบสอบถามข้างต้นไปทดลองใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งกาหนดเกณฑ์ ว่าต้องมีค่า
.60 ขึ้นไป (Tirakanant, 2007) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .94
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ ดังนี้
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5.1 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
5.2 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งกาหนดเกณฑ์
ว่าต้องมีค่า .60 ขึ้นไป (Tirakanant, 2007)
5.3 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยั น ประกอบด้ วย การกาหนดข้อมู ล
จ าเพาะของข้อมู ล การระบุ ค วามเป็ น ไปได้ เพี ย งค่ า เดี ย วของโมเดล การประมาณ
ค่ า พารามิ เตอร์ และการประเมิ น ความสอดคล้ อ งของโมเดล เพื่ อ ตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า งด้ ว ยการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของโมเดลตามสมการ
โครงสร้างทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยขั้นแรกทาการตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลการวั ดในแต่ละองค์ป ระกอบ ซึ่งค่าดัชนีที่น ามาตรวจสอบความกลมกลืน คือ
1) ค่าสถิติ chi-square, chi-square/df 2) ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษที่เหลือ
มาตรฐาน (SRMR) 3) รากที่สองของค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือคลาดเคลื่อนกาลังสองของ
การประมาณค่ า (RMSEA), 4) ดั ช นี เปรีย บเที ย บความกลมกลื น ของโมเดล (CFI)
5) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และ 6) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ ว (AGFI) ถ้ า พบว่ า โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น ขั้ น ตอนต่ อ ไปจะท าการ
ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ในโมเดลเพื่อหาคุณภาพของโมเดลการวัด ได้แก่ ความเที่ย ง
เชิ ง โครงสร้ า ง (construct reliability) และค่ า ความแปรปรวนที่ ส กั ด ได้ (variance
extracted) ตามลาดับ
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น โมเดลการวั ด กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนวัยทางานมี 2 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ องค์ประกอบกระบวนการทางความคิดหรือประสบการณ์ และองค์ประกอบ
กระบวนการทางพฤติ ก รรม โดยตั ว ชี้ วั ด หลั ก มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน
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(standardize score) อยู่ระหว่าง 0.96 - 0.97 และจัดเรียงลาดับตามค่าน้าหนักของ
แต่ละองค์ประกอบจากมากไปน้อย ดังนี้ องค์ประกอบกระบวนการทางความคิดหรือ
ประสบการณ์ (COG) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางอารมณ์ให้รู้สึก
กลัว ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินตนเอง ด้านการเพิ่มความตระหนักรู้
และด้านการประกาศเจตนารมณ์ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .86 .75 .75 .71
และ .63 ตามลาดับ องค์ประกอบกระบวนการทางพฤติกรรม ประกอบด้วย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านเทคนิ คการให้คามั่น สัญ ญากับตนเอง ด้ านการควบคุมสิ่งเร้า ด้ านการใช้
เทคนิคการให้รางวัลตนเอง ด้านการใช้เทคนิคการหาสิ่งทดแทน และด้านการได้รับ
ความช่วยเหลือสนับสนุน มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .90 .87 .82 .71 และ .67
ตามลาดับ รายละเอียดนาเสนอดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนวัยทางาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
(POC)
กระบวนการทางความคิดหรือ
ประสบการณ์ (COG)
1. การเพิ่มความตระหนักรู้ (CR)
2. การกระตุ้นทางอารมณ์ ให้รู้สึก
กลัว (DR)
3. การประเมินสิ่งแวดล้อม (ER)
4. การประเมินตนเอง (SR)
5. การประกาศเจตนารมณ์ (SOL)
กระบวนการทางพฤติกรรม (BEH)
1. การใช้เทคนิคการหาสิ่งทดแทน (CC)

นาหนัก
องค์ประกอบ
(i)

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน
(SEi)

ค่าทดสอบ
Square
นัยสาคัญ Multiple
(t)
correlation
(R2)

0.97

0.04

15.17

0.94

0.71

-

-

0.50

0.86

0.08

14.29

0.73

0.75
0.75
0.63
0.96
0.71

0.08
0.07
0.06
0.04
-

14.25
14.06
12.42
15.53
-

0.56
0.55
0.40
0.96
0.50
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กระบวนการเปลี่ยนแปลง
(POC)
2. การได้รับความช่วยเหลือ
สนับสนุน (HR)
3. การใช้เทคนิคการให้รางวัล
ตนเอง (RM)
4. เทคนิคการให้คามั่นสัญญากับ
ตนเอง (SL)
5. การควบคุมสิ่งเร้า (SC)

นาหนัก
องค์ประกอบ
(i)

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน
(SEi)

ค่าทดสอบ
Square
นัยสาคัญ Multiple
(t)
correlation
(R2)

0.67

0.06

17.03

0.45

0.82

0.07

15.94

0.67

0.90

0.08

17.41

0.81

0.87

0.07

16.65

0.76

2. ผลการยืนยันโครงสร้างโมเดลการวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การออกกาลังกายของประชาชนวัยทางาน การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็ นการตรวจสอบ
คุณภาพของโมเดลการวัดซึ่งผู้ วิจัยแบ่งการตรวจสอบเป็ น 2 ขั้นตอนซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ า ง (construct validity)
เป็ น การพิ จ ารณาความสอดคล้ องระหว่ า งโมเดลสมมติ ฐ านกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั กษ์
โดยพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืน ดังนี้ (2 = 22.330., df =16, p-value = 0.133,
(2/df = 1.396, GFI = 0.989, AGFI = 0.961, RMR = 0.015, SRMR = 0.021,
RMSEA = 0.032, CFI = 0.998) รายละเอีย ดนาเสนอดั งตาราง ตารางที่ 2 ผลการ
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องในโมเดลการวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
การออกกาลังกายของประชาชนวัยทางาน
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ระดับ
ค่าดัชนีในโมเดล ความ
สอดคล้อง
22.330
เหมาะสมดี
1. Chi-square (2) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
p-value (p)
p > .05
0.133
2. Chi-square/df
2/df < 2.00
1.396
เหมาะสมดี
3. GFI
GFI > .90
0.989
เหมาะสมดี
4. AGFI
AGFI > .90
0.961
เหมาะสมดี
5. RMR
RMR < .05
0.015
เหมาะสมดี
6. SRMR
SRMR < .05
0.021
เหมาะสมดี
7. RMSEA
RMSEA < .05
0.032
เหมาะสมดี
8. CFI
CFI > .90
0.998
เหมาะสมดี
9. NFI
NFI >.90
0.996
เหมาะสมดี
10. NNFI
NNFI > .90
0.997
เหมาะสมดี
ดัชนีวัดความ
สอดคล้อง

เกณฑ์
ความสอดคล้อง

การพิจารณาความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลแบ่ งดัชนีในการตรวจสอบ
เป็ น 2 ชุ ด ชุ ด ที่ 1 เป็ น การตรวจสอบ absolute fit indices โดยพิ จ ารณาดั ช นี
chi-square test, RMSEA, GFI, AGFI และ SRMR และชุ ด ที่ 2 เป็ น การตรวจสอบ
Incremental fit indices โดยพิจารณาดัชนี NFI, NNFI และCFI ซึ่งผลการวิเคราะห์ใน
ครั้งแรกพบว่าค่าดัชนีต่าง ๆ ของโมเดลไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยจึงทาการปรับ
โมเดลเพื่ อให้ โมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนมากขึ้น ดังปรากฏในภาพประกอบ 2
หลั งจากปรับ โมเดลพบว่ าดั ช นี ชุ ด ที่ 1 และ 2 ทุ ก ตั ว ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความ
สอดคล้อง สรุปในภาพรวมโมเดลการวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออก
กาลังกาย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งแสดงถึง
ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของโมเดล
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chi-square=22.330, df=16, p-value=0.133, RMSEA=0.032
ภาพประกอบ 2 โมเดลการวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การออกกาลังกาย หลังปรับโมเดล
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ของชุดตัวชี้วัด หรือ
ความสอดคล้ องภายใน (internal consistency) ของชุด ตัวชี้วัดกับตั วแปรแฝง โดย
ความเที่ ยงที่ น ามาพิ จารณา คื อ ความเที่ ยงเชิ งโครงสร้ าง (construct reliability:  )
และความแปรปรวนเฉลี่ ย ที่ ส กั ด ได้ (average variance extracted:  ) ซึ่ ง มี
รายละเอียดในการพิจารณาดังนี้
c

v
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กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการออกก าลั ง กาย ประกอบด้ ว ย 2
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) กระบวนการทางความคิดหรือประสบการณ์ (COG)
2) กระบวนการทางพฤติกรรม (BEH) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.96 – 0.97
ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (พิจารณาจากค่ า t-value > ± 2.58) ส่ วนความ
เที่ยงเชิงโครงสร้าง (construct reliability :  ) ซึ่งหมายถึง สัดส่วนความแปรปรวน
ร่วมกันของตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดในตัวแปรแฝงเดียวกัน มีค่ าเท่ากับ 0.967 (>0.50)
และความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (average variance extracted :  v ) มีค่าเท่ากับ
0.936 (>0.50) ซึ่ งทั้ ง 2 ค่ า สู ง กว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น หมายความว่ า ตั ว แปรแฝง
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 2 องค์ประกอบหลัก สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรสังเกตได้ร้อยละ 93
c

อภิปรายผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายของประชาชนวัยทางาน พบว่า ประกอบด้วย 2 องค์ป ระกอบหลัก และ
10 ตัวชี้วัด โดยสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
จากโมเดลสมมติฐานองค์ประกอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออก
กาลังกายของประชาชนวัยทางาน พบว่า องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการทางความคิด
หรือประสบการณ์ สามารถวัดได้ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางอารมณ์ให้รู้สึก
กลัว ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินตนเอง ด้านการเพิ่มความตระหนักรู้
และด้านการประกาศเจตนารมณ์ องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการทางพฤติกรรม วัดได้
จากตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิคการให้คามั่นสัญญากับตนเอง ด้านการควบคุมสิ่ ง
เร้า ด้านการใช้เทคนิคการให้รางวัลตนเอง ด้านการใช้เทคนิคการหาสิ่งทดแทน และ
ด้ า นการได้ รับ ความช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น สอดคล้ องตามแนวคิ ดทฤษฎี ขั้ น ตอนการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม (transtheoretical model) ของโปรแชสก้ า และไดคลี เมนเต้
(Prochaska & DiClemente, 1983) ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า การปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของบุ ค คล
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จาเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางความคิดหรือประสบการณ์ ร่วมกับกระบวนการทาง
พฤติ ก รรม จึ ง ท าให้ บุ ค คลเกิ ด การปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรม (Nigg, Norman, Rossi, &
Benisovich, 1999) ทั้ ง นี้ Blaney et al. (2012) ท าการศึ ก ษายื น ยั น โครงสร้ า ง
องค์ ป ระกอบกระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมการออกกาลั งกายในกลุ่ ม ผู้ ใหญ่
เชื้อสายแอฟริกันอเมริกา จานวน 521 คน พบว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงการออก
กาลั ง กาย มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 2 องค์ ป ระกอบหลั ก และ 10 ตั ว ชี้ วั ด ทั้ งนี้ ก าร
เลือกใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับขั้นความพร้อมในการออก
กาลังกายของแต่ละบุคคลเป็นสาคัญ นอกจากนี้ Lee and Kim (2015) ทาการตรวจสอบ
และศึ ก ษาความแตกต่ า งระหว่ า งขั้ น ความพร้อ มในการออกก าลั ง กายกั บ ตั ว แปร
กระบวนการทางความคิดหรือประสบการณ์ และกระบวนการทางพฤติกรรม พบว่า
กระบวนการทางความคิ ด หรื อ ประสบการณ์ แ ละกระบวนการทางพฤติ ก รรม
มีความสัมพั นธ์กัน ในระดับ สูง กล่าวคือ ทั้ ง 2 องค์ป ระกอบเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการ
กระตุ้ น ให้ ป ระชาชนประเทศเกาหลี ใต้ มี พ ฤติ ก รรมการออกก าลั งกายเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
โดยกระบวนทางความรู้ สึ กนึ กคิ ด หรื อประสบการณ์ เน้ น ที่ ปั จจั ย ด้ า นการประเมิ น
สิ่ งแวดล้ อม และกระบวนการทางพฤติ กรรมให้ ความส าคัญ กับ ด้ านการได้ รับ ความ
ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ทางสั งคม สอดคล้ อ งกั บ Panidchakul and Boonsin (2010)
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลังกาย
ของบุคคลวัยทางาน พบว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านความคิดและ
ด้ า นพฤติ ก รรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการออกกาลังกายของบุคคลวัยทางาน
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนวัยทางาน พบว่า โมเดลการวัดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนวัยทางาน มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี
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ซึ่งแสดงถึงความตรงเชิ งโครงสร้างของโมเดลที่ มี ความถูกต้องและใช้ เป็ น เครื่องมื อ
ในการวั ด กระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการออกกาลั งกายของประชาชนวั ย
ทางานเพื่ อน าไปจั ดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของคนวัยท างานได้อย่างเหมาะสม
ซึ่ งสอดคล้ องกั บ Bernard et al. (2014) ได้ ท าการศึ กษาเปรี ยบเที ย บโมเดลการวั ด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ประเทศ
ฝรั่งเศส จานวน 748 คน โดยทาการวิเคราะห์และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของแบบวัด พบว่า แบบวัดกระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลั งกาย
มีความตรงเชิงโครงสร้างทั้งภายใน และภายนอก มีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้วัด
พฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ประเทศฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้อง
และจากการศึ ก ษาของ Paxton et al. (2008) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ
โครงสร้างของกระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการออกกาลั งกายระหว่างกลุ่ ม
เพศ อายุ และเชื้อชาติ ในกลุ่มประชาชนที่พักอาศัยในฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
จ านวน 700 คน มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18 - 55 ปี ขึ้ น ไป พบว่ า โมเดลกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ทุกตัวชี้วัดสามารถ
นามาใช้วัดพฤติกรรมการออกกาลังกายได้ และพบว่า โมเดลไม่แปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม
เพศ กล่าวได้ว่าเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายไม่แตกต่างกัน อันแสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดมีความเที่ยงตรงทั้งภายใน
และภายนอก นอกจากนี้ โรเมน และคณะ (Romain, Bernard, Hokayem, Gernigon, &
Avignon, 2016) นาแบบวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายไป
ทดสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ า งในผู้ ใหญ่ ที่ มี น้ าหนั ก ตั ว เกิ น พบว่ า โมเดลการวั ด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับระดับขั้นความพร้อมในการออก
กาลังกาย มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสามารถนาไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการ
จัดโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อลดน้าหนักสาหรับประชาชนวัยทางานได้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
การวิจัยนี้ได้เกิดข้อค้นพบสาหรับเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเด็น คือ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติ จากผลการวิจัยจะเห็นได้
ว่า โมเดลการวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชน
วัยทางานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมพฤติกรรม
การออกกาลังกายของประชาชนวัยทางานได้ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้นาการออกกาลัง
กายควรมุ่งเน้นให้ความสาคัญถึงกลวิธีและเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จากการทาแบบวัด พร้อม
ทั้งเลือกใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (processes of change) ให้สอดคล้อง
กับบุคคลได้อย่างเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัย ไปใช้ ในเชิงทฤษฎี จากผลการวิจั ยพบว่ า
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมหรือเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมการออก
กาลังกายสาหรับประชาชนวัยทางานได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ผลการวิ จั ย พบว่ า การวิ เคราะห์ แ ละตรวจสอบความกลมกลื น โมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
ประชาชนวัยท างานกับข้อมู ลเชิ งประจั กษ์ อยู่ ในเกณฑ์ ดี ดังนั้ น ควรน าองค์ป ระกอบ
ดังกล่าวไปใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม
พฤติกรรมการออกกาลังกายของคนวัยทางานให้ยั่งยืนต่อไป
2. การวิจัยครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนวัยทางาน ดังนั้น
การศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการเพิ่มตัวแปร และศึกษาในลักษณะของการเปรียบเทียบ
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีผลต่อขั้นความ
พร้อมในการออกกาลังกาย
3. ควรนาโมเดลนี้ไปขยายผลการวิจัยในครั้งต่อไป โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนวัยทางานในภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย เพื่อยืนยันความตรงเชิงโครงสร้าง
และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง
กายที่เหมาะสมกับระดับขั้นความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนวัย
ทางาน ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
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