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การวิ จัย นี ้มี จุด มุ่งหมายเพื่ อ 1) พัฒ นาแบบวัด พฤติ ก รรมส่ งเสริ ม สุข ภาพของผู้สูงอายุที่ มี คุณ ภาพ
เที่ยงตรงและเชื่อมั่น 2) ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ส่งเสริม สุข ภาพของผู้สูงอายุ 3) เปรียบเที ย บแบบจาลองโครงสร้างความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุข องกระบวนการ สู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างผูส้ งู อายุเพศ
ชายและเพศหญิง และ 4) ค้นหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาด
เลือดการวิจัยผสานวิธีแบบมีลาดับ ประกอบด้วย 1) การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 690 คน แบบสอบถาม 7
ตอน วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป LISREL และ 2) การวิจัยเชิงคุณ ภาพ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน 12
คน ทาการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุมี
คุณ ภาพเชื่อ ถื อได้ มีค่าความเชื่อ มั่น 0.932 2) แบบจาลองโครงสร้างความสัม พันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi-square = 461.39,
df = 189, Relative chi-square = 2.44, RMSEA = 0.046, SRMR = 0.040, CFI = 0.99, GFI = 0.94, AGFI = 0.92)
3) เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ทงั้ 2 กลุ่ม พบว่ามีค่าเส้นสัมประสิทธิ์อิทธิพลเชิงสาเหตุแตกต่างกันอยู่
3 เส้นคือ ค่าอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อความไว้วางใจและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอิทธิพลทาง
ความคิดส่งผลต่อกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงจากการทดสอบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงของทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าไม่มีความ
แตกต่าง และ 4) ค้นพบแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด มี 3
แนวทาง ได้แก่ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางและนาไปพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเชิงรุกใน
การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
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This aims of this research are: (1) to develop a high quality,accurate and reliable
measurement model for health promotion behavior among the elderly; (2) to empirically validate the causal
relationship model process of change and health promotion behavior among the elderly; (3) to compare the
structural causal relationships ofthe process of change and health promotion behavior among elderly people
at risk of ischemic heart disease, both male and female; and (4) to search for guidelines to promote health
and well-being among the elderly in urban communities to prevent ischemic heart disease. The explanatory
sequential design included: (1) quantitative research with a sample group of 690 people, seven
questionnaires and an analysis of the statistical data with the LISREL program; and (2) qualitative research
with 12 participants, interviews and content analysis. The results of this study were: (1) the health promotion
behavior patterns of the elderly were of reliable quality and had confidence values of 0.932; (2) the structural
model of causal relationships ofthe process of change and health promotion behavior among the elderly,
with empirical data (chi-square = 461.39, df = 189, Relative chi-square = 2.44, RMSEA = 0.046, SRMR =
0.040, CFI = 0.99, GFI= 0.94, AGFI = 0.92); (3) the results of the model comparison between both groups
revealed three differences in the coefficient effect of the causal or outcome variables: the social support
effect between trust in health promotion behavior and cognition influencing the process of change and test
the invariant latent mean of both groups, with no differences; and (4) three guidelines to promote the health
of the elderly in urban communities to prevent ischemic heart disease: (1) promoting self-care behavior; (2)
promoting health learning; and (3) social support. The data acquired from this study will be useful for
developing guidelines and the health care system for elderly people in urban communities with chronic
diseases to prevent ischemic heart disease.

Keyword : Causal relationship model, Process of change, Health promotion behavior, Elderly people,
Ischemic heart disease
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การวิจยั ครัง้ นีส้ าเร็จได้ดว้ ยดี เนื่องจากบุคคลหลายท่าน ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.อังศินนั ท์ อินทรกาแหง อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และ ผศ.ดร.นริสรา
พึ่งโพธิ์สภ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ที่ให้ความกรุณากับผูว้ ิจยั เป็ นอย่างยิ่งในการให้คาปรึกษา
และให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ ให้กาลังใจ และชีแ้ นะแนวทางในทุกกระบวนการของการทาวิจยั ทาให้
ผูว้ ิจยั สามารถแก้ไขปรับปรุงปริญญานิพนธ์จนสาเร็จอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึน้
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ท่ีให้คาแนะนา ปรึกษาด้าน
วิชาการที่เป็ นประโยชน์ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนปริญญานิพนธ์เล่มนีเ้ สร็จและมีความสมบูรณ์
มากขึน้ โดยมี ผศ.ดร.วิรณ
ิ ธิ์ กิตติพิชยั ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่า รศ.ดร.อังศินนั ท์ อินทรกาแหง
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และ ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล
ขอกราบขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาและตรวจเครื่องมือ ผศ.
ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง ผศ.ดร.อมราพร สุรการ ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ผศ.ดร.
พวงผกา กรีทอง และแพทย์หญิ งพรวลี ปรปั กษ์ขาม ที่กรุ ณ าให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจยั ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ขอกราบขอบพระคุณนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีและนครปากเกร็ด ผูอ้ านวยการสถาบันโรค
ทรวงอก ที่อนุญาตในการเก็บข้อมูลวิจยั และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครประจาหมู่บา้ นและผูน้ าชุมชนของเขต
นครนนทบุรีแ ละนครปากเกร็ด ที่ ให้ความอนุเคราะห์และให้ความช่ วยเหลือในการเก็บ ข้อมูลวิจัย และ
ขอขอบคุ ณ ผู้ ร่ ว มวิ จั ย ทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ค วามส าคั ญ และให้ ค วามกรุ ณ าแก่ ผู้ วิ จั ย ในการให้ ข้ อ มู ล ด้ว ย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จนทาให้งานวิจยั ครัง้ นีบ้ รรลุตามวัตถุประสงค์และสาเร็จลุลว่ งไปด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้
ความรู แ้ ก่ ผู้วิจัย ด้วยความเมตตามาโดยตลอด และเพื่ อนร่วมรุ ่น ปริญ ญาเอก (เน้น วิ จัย รุ ่น 10) ที่ เป็ น
กัลยาณมิตรทุกท่านของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันทุก
ท่านที่ให้ความช่วยเหลือประสานงานในทุกขัน้ ตอนของการวิจยั
ท้ายนีข้ อกราบขอบพระคุณ คุณ แม่จิว้ พี่จี ้ พี่เล็ก ที่ให้การสนับสนุนให้ทุนในการศึกษาและทา
ปริญญานิพนธ์ และกาลังใจจากครอบครัวของผูว้ ิจยั
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ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
โรคหัวใจขาดเลือดเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนทั่วโลกเป็ นสาเหตุสาคัญของ
การเสียชีวิตตลอด 15 ปี ท่ีผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จากสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.
2000 มีผูเ้ สียชีวิตจานวน 7.03 ล้านคน และในปี ค.ศ. 2016 มีผูเ้ สียชีวิตเพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 9.43
ล้านคน (WHO, 2018) ในสหราชอาณาจักรพบสถิติผเู้ สียชีวิตในปี ค.ศ. 2018 จานวน 74,000 คน
(Kingston, 2018) และในสหรัฐ อเมริกามี ส ถิ ติ ผู้เสี ย ชี วิ ต ในปี ค.ศ. 2018 จานวน 836,546 คน
(AHA, 2018) สาหรับประเทศไทยพบว่า โรคหัวใจขาดเลือดเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตลาดับที่ 4
รองจากโรคมะเร็ง หลอดเลือดสมอง และปอดอักเสบ ซึ่งอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึน้ ในช่ วง 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ .ศ. 2557-2561 มี อัต ราการเสีย ชี วิต 27.8, 29.9, 32.3, 31.2 และ
39.4 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2561, น. 79)
กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบาย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2564 ภายในระยะ 5 ปี เพื่อลด
อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดลดลงให้ได้รอ้ ยละ10 โดยมีการลดลงเป็ นลาดับแต่ละปี ให้
มี อัต ราตาย 28.0, 27.0, 26.0, 25.0 และ 24.0 ต่ อ ประชากรแสนคนตามล าดับ (ส านัก บริห าร
สาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2559) และจากรายงานของสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่า ในกรุ งเทพมหานครมีการเสียชีวิตมาก
ที่สดุ เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 37.0 ในปี พ.ศ. 2556 เป็ นร้อยละ 46.4 ในปี พ.ศ. 2560 รองลงมาในภาค
กลางมี การเสียชี วิตเพิ่ม ขึน้ จากร้อยละ 33.1 ในปี พ.ศ. 2556 เป็ นร้อยละ 38.4 ในปี พ.ศ. 2560
และยังพบว่ าการเสี ยชี วิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดในกลุ่ม อายุม ากกว่า 60 ปี มี จานวน 12,570,
12,996, 13,960,15,227 และ14,815 คน ซึ่งสูงกว่าในกลุ่ม อายุ 15-59 ปี หรือกลุ่มวัยทางานที่มี
จานวน 4807, 5083, 5457, 5773 และ 5,921 คน (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2556, 2557,
2558, 2559, 2560) จะเห็นได้ว่าในกลุ่มอายุม ากกว่า 60 ปี มี ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเสียชี วิต
ด้ว ยโรคหั ว ใจขาดเลื อ ดมากกว่ า กลุ่ ม วัย ท างาน และจากรายงานของส านั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 พบว่ามี สถิติการป่ วยเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดทั่วประเทศ
จานวน 274,753, 279,109 และ 325,873 คน และยังพบว่าในกรุ งเทพมหานคร และภาคกลางมี
อัตราการป่ วยและมีจานวนเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ (สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์, 2557, 2558, 2559) ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายคือลดการเจ็บป่ วย
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จึงได้มี นโยบายในการส่ง เสริม สุขภาพให้ป ระชาชนทุกกลุ่ม วัย (กลุ่ม ยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักโรคไม่ติดต่อ, 2559)
ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส่คู วามเป็ นเลิศใน
ระยะ 20 ปี ประชาชนไทยจะต้องมี อายุคาดเฉลี่ย 85 ปี และมีสุขภาพแข็งแรงถึงอายุ 75 ปี และ
ผูส้ งู อายุมีสขุ ภาพดีมากกว่า 88 เปอร์เซ็นต์ (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย ,
2560) และจากสถานการณ์ผูส้ ูงอายุในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 มีประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไป
ร้อยละ 16 หรือ 11 ล้านคน และมีอายุ 65 ปี ขึน้ ไป เกินร้อยละ 10.0 หรือ 7 ล้านคน และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยในปี พ .ศ.
2564 จะกลายเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุอย่างสมบูรณ์ประชากรมีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 20 และในปี
พ.ศ. 2574 จะเป็ น สังคมผู้สูงอายุระดับ สุด ยอดประชากรมี อ ายุ 60 ปี ขึน้ ไปร้อยละ 28 (มูล นิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒ นาผูส้ ูงอายุไทย, 2559; สุภาดา คาสุชาติ , 2560) จากสถานการณ์ดังกล่าว
พบว่ากลุ่ม ผูส้ ูงอายุตอนกลาง (อายุ 70-79 ปี ) เริ่ม มี อาการเจ็บป่ วย ร่างกายอ่อนแอ และมี โรค
ประจ าตัวหรือโรคเรือ้ รัง และกลุ่ม ผู้สูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปี ขึน้ ไป) จะมี อาการเจ็ บ ป่ วย
บ่ อ ยครัง้ ขึน้ อวัย วะต่าง ๆ เริ่ม เสื่ อ มสภาพ และอาจมี อาการทุพ พลภาพและต้อ งเผชิ ญ ความ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ จิตใจ และสังคม ดังนั้นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่ม
ผู้สู ง อายุ จึ ง ควรเริ่ ม ต้น ตั้ง แต่ ใ นผู้สู ง อายุ ต อนต้น (อายุ 60-69 ปี ) ซึ่ ง เป็ นช่ ว งวัย ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาสามารถทางานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน
และสังคม และยังช่วยเหลือตนเองได้
ดังนั้นในการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่ม ผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60-69 ปี )
ส่วนใหญ่ยงั มีสุขภาพดีช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพ
ให้กบั กลุ่มวัยทางานและกลุ่มผูส้ ูงอายุอ่ืน ๆ เพื่อการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาด
เลือด ซึ่งมีความจาเป็ นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงของโรคและ
ควบคุมปั จจัยที่กระตุน้ ให้เกิดอาการที่ทาให้เลือดไปเลีย้ งกล้ามเนื ้ อหัวใจไม่เพียงพอและต้องลด
ปั จจัยเสี่ยงด้วยการกระทาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการออกกาลังกายเป็ น
ประจาสม่าเสมอ การรับประทานอาหาร ควบคุมนา้ หนักตัว ไม่สูบบุหรี่ และมีการควบคุมระดับ
ความดันโลหิต ระดับไขมัน และนา้ ตาลในกระแสเลือด (AHA, 2018) ซึ่งมีความสาคัญมากกว่า
การรักษาเนื่องจากในปั จจุบันการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป คือ ทางาน
หนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ เผชิญกับความเครียดสูงรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบและมีโภชนาการ
ไม่ถูกต้อง ประกอบกับการออกกาลังกายน้อย ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้อัตราการเกิดโรคเรื ้อรังสูงขึน้
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และบางครัง้ อาจละเลยอาการผิดปกติท่ีเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดที่รุนแรงตามที่สถาบัน
INTERHEART ได้ส รุ ป ปั จ จัย เสี่ ย งท าให้เกิ ด โรคหัวใจ มี 9 ปั จ จัย คื อ ดื่ ม แอลกอฮอล์ สูบ บุ ห รี่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีไขมันในเลือดสูง ไม่ออกกาลังกายไม่บริ โภคผักและผลไม้
อ้วน มีความเครียด และความผิดปกติทางจิตสังคม และถ้ามีปัจจัยเสี่ยงครบทัง้ 9 ปั จจัย จะทาให้
มีความเสี่ยงเป็ นโรคหัวใจมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ (Yusuf et al., 2004)
จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒ นาผูส้ ูงอายุไทย (2553, น. 18-19) พบว่า
ผู้สูง อายุ ท่ี อ าศัย อยู่ในเขตเมื อ งมี แ นวโน้ม ของปั ญ หาสุข ภาพมากกว่า ผู้สูง อายุในเขตชนบท
เนื่องจากมี สิ่ งอานวยความสะดวกในชีวิตมากกว่าจึงขาดความละเลยดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ประกอบกับมีความสะดวกสบายในการรับบริการการรักษาทางการแพทย์ การสาธารณสุขและการ
ขอรับสวัสดิการภาครัฐต่าง ๆ และมี นักวิชาการได้ศึกษาสุขภาวะผูส้ ูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง
และเขตชนบทของประเทศไทย พบว่าผู้สูงอายุในเขตเมื องมี สุขภาวะทางกาย สังคม และจิ ต
วิญ ญาณสูงกว่าผูส้ ูงอายุในเขตชนบทแต่มีสุขภาวะทางจิตต่ากว่าผูส้ ูงอายุในเขตชนบท (กุลวดี
โรจน์ไพศาลกิจ และ ยุวดี รอดจากภัย , 2661) และจากการศึกษาด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุไทย
พบว่าผู้สูงอายุ ไทยส่วนใหญ่ มี การดูแลสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลางได้รบั การตรวจ
สุขภาพ (ร้อยละ58.3) รับประทานผักและผลไม้สด ดื่มนา้ อย่างน้อยวันละ 8 แก้วหรือมากกว่าและ
มีการออกกาลังกายเป็ นประจา (ร้อยละ 59.6, 52.0 และ 38.9 ตามลาดับ) (พิมพิสทุ ธิ์ บัวแก้ว และ
รติ พ ร ถึ งฝั่ ง, 2559) ซึ่งส่วนใหญ่ กลุ่ม ผู้สูง อายุจ ะมี ปัญ หาภาวะสุขภาพอัน เนื่ องมาจากความ
เสื่อมสภาพของร่างกายโดยพบปั จจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ส่วน
ใหญ่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ม2) ภาวะ
อ้วนลงพุง และมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (ร้อยละ 53.2, 18.1, 35.4, 49.4 และ 46.8 ตามลาดับ)
(กรมการแพทย์, 2558) ดังนัน้ การส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุเป็ นกระบวนการปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่
การคงไว้ของสุขภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่ อมถอยของสถานะทางสุขภาพ เพื่อลดเสี่ยงต่อ
ภาวะหัวใจขาดเลือดได้ง่ายตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ Pender (2011) ซึ่งเป็ นแนวคิดใน
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพโดยตรงของทัง้ กลุ่มผูท้ ่ีมีสขุ ภาพดีและกลุม่ ผูท้ ่ีมีภาวะเจ็บป่ วยเรือ้ รัง
เพื่อให้มีการฟื ้ นฟูสุขภาพอย่างเหมาะสมและคงไว้ซ่ึงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีดว้ ยการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจาวันโดยมีนกั วิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพตามแนวคิดของ Pender ในผูส้ งู อายุไทย ประกอบด้วยพฤติกรรมทัง้ 6 ด้าน คือด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ด้านการทากิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ด้านโภชนาการ ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ และด้านการจัดการกับความเครียด
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(เสาวรัตน์ ฉิมศร, 2558; กิตติมาพร โลกาวิทย์, 2556; ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, วัฒนา พันธุศ์ ักดิ์, &
ฉวีวรรณ โพธิ์ ศรี, 2554; ปิ ยธิ ดา คูหิ รญ
ั ญรัตน์ และคนอื่น ๆ, 2561; ยุภ า โพผา และคนอื่น ๆ,
2560; ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล , พิไลพร สุขเจริญ , & สมจิตร์ พะยอมยงค์, 2560; ศศิกาญจน์ สกุล
ปัญญวัฒน์, 2557)
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ประยุกต์ใช้แนวคิดการส่งเสริม สุ ขภาพของ Pender (2011) และ
โมเดลการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของ Prochaska และ DiClemente (1983) มาใช้เป็ นกรอบใน
การวิเคราะห์ส าเหตุพ ฤติ กรรมส่ง เสริม สุขภาพ โดยพบว่าปั จ จัย ที่ เป็ น สาเหตุของการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพสูงอายุมีทั้งปั จจัยด้านอิทธิพลทางความคิด ได้แก่ดา้ นการรั บรู ป้ ระโยชน์ ด้าน
การรับรู อ้ ุป สรรค และด้านการรับ รู ค้ วามสามารถของตนเอง เช่ น จากการศึกษาของ ปาริช าติ
พยัค ฆรัก ษ์ แ ละ รัต น์ศิ ริ ทาโต (2556) และสายทอง ภู แ ม่ น เขี ย น (2556) พบว่ า ด้า นการรับ รู ้
ประโยชน์ของการกระทามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุโรคหัว ใจและกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในการศึกษาของปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556)
พบว่าด้านการรับรู อ้ ุปสรรคของการกระทามีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในขณะที่ทิพย์กมล อิสลาม (2557) พบว่าด้านการ
รับ รู ้อุป สรรคของการกระท ามี ค วามสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมส่ ง เสริม สุข ภาพ และร่ว มท านาย
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ (Giena, Thongpat, & Nitirat, 2018) และในด้านการรับรู ้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ (กัตติกา ธนะ
ขว้าง, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, และ ชนกพร จิตปัญญา, 2553; ทิพย์กมล อิสลาม, 2557; ปาริชาติ
พยั ค ฆรัก ษ์ และ รัต น์ศิ ริ ทาโต, 2556; สายทอง ภู แ ม่ น เขี ย น, 2556; Umakorn, Nantawon,
Panudda, & Kanokporn, 2012) และร่วมทานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุ (ทิพ ย์
กมล อิสลาม, 2557; Giena et al., 2018; Lim, Sung, & Joo, 2010; Wu et al., 2016; Umakorn
et al., 2012)
นอกจากกรอบแนวคิดของ Pender แล้วยังมี ตัวแปรที่เพิ่ ม เติม ที่ผู้วิจัยสนใจเกี่ ยวกับ
ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ และด้านการสนับสนุนทางสังคม เช่น จากการศึกษาของ สุพิชชา
วงค์จันทร์ (2557) พบว่า ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ในโครงการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
สุขภาพของผู้รบั บริก ารที่มี ภ าวะอ้วน และประภัสสร พิ ม พาสาร, วิราพรรณ วิโรจน์รตั น์, และ
นารีรตั น์ จิตรมนตรี (2561) พบว่าความไว้วางใจในทีมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแ ลตนเองของผู้สูง อายุท่ี มี ภ าวะหัวใจล้ม เหลว ส่วนการสนับ สนุน ทางสัง คม ได้แ ก่ ด้านการ
สนับสนุนจากครอบครัว ด้านการสนับสนุนจากชุมชน และด้านการสนับสนุนจากทีมสุขภาพ ได้มี

5

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

การศึกษาดังนี ้ คือ ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูง อายุ (กิตติพ ร เนาว์สุวรรณ, ประไพพิ ศ สิงหเสม, และ เยาวลักษณ์ ยิม้ เยือน,
2559) และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพ (สดใส ศรีสอาด และศิริภา คงศรี , 2560) ส่วน
ด้านการสนับสนุนจากชุมชนพบว่าการสนับสนุนจากชมรมผูส้ งู อายุการมีกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
และมี นโยบายส่งเสริม กิ จกรรมผู้สูงอายุมี ความสัม พันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพผูส้ ูงอายุ
(กฤษดา พรหมสุวรรณ์, 2560 และ ชนะ สมัครการ, 2559) และการเป็ นสมาชิกชมรมร่วมทานาย
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ (นิทรา กิจธี ระวุฒิ วงษ์ และ ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ , 2559)
และด้านการสนับสนุนจากทีมสุขภาพพบว่าการเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและได้รบั การ
อบรมการส่ง เสริม ด้านสุขภาพมี ความสัม พันธ์กับ พฤติก รรมการส่งเสริม สุขภาพของ (ปิ ยธิ ด า
คูหิ รัญ ญรัต น์ และคนอื่ น ๆ, 2561) และการเข้าถึง สถานบริก ารสุขภาพได้ส ะดวกร่วมท านาย
พฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพ (เนตรดาว จิตโสภากุล , 2557) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสนับสนุนทาง
สังคมสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุและมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมสุขภาพผูส้ งู อายุ (สดใส ศรีสอาด และศิรภิ า คงศรี, 2560; Young Mi Lim et al., 2010)
นอกจากนี ้ ไ ด้ ป ระยุ ก ต์ โ มเดลการปรั บ เป ลี่ ย นพ ฤติ ก รรมของ Prochaska และ
DiClemente (1983) โดยใช้ก ระบวนการสู่การเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมทั้ง 10 กระบวนการ คื อ
1) การเพิ่มความตระหนักรู ด้ ว้ ยตนเอง 2) การแสดงออกปลดปล่อยอารมณ์ 3) การไตร่ตรองด้าน
สิ่งแวดล้อม 4) การไตร่ตรองตนเอง 5) การปลดปล่อยทางสังคม 6) การฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้าม
7) สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล 8) การให้การเสริมแรงตนเอง 9) ความอิสระในตนเอง และ 10) การ
ควบคุม สิ่งเร้า (ปิ ยะพล ทรงอาจ, 2560; อังศินันท์ อินทรกาแหง, 2560) ใช้เป็ นตัวแปรคั่นกลาง
ที่ ส่ ง ผลโดยตรงกั บ พฤติ ก รรมการส่ ง เสริม สุ ข ภาพได้มี นั ก วิ ช าการน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายประเภท เช่น พฤติกรรมการเลิกบุหรี่ การออกกาลังกาย และการลด
นา้ หนัก เป็ นต้น เช่น Wongsaeng (2012) พบว่ากระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
กับการเลิกสูบบุหรี่และมีอิทธิพลทางตรงต่อการเลิกบุหรี่ และ กรฎา มาตยากร (2559) บุญ ฤทธิ์
สัตกุล, ดุรงค์กร พลทม, ทัดตา ศรีบุญเรือง, และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล (2560) อติพร สาราญบัว
และ เบญ จมาศ ท าเจริ ญ ตระกู ล (2558) และ Romaina และ Abdel-Baki (2017) พบว่ า
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกาลังกาย จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมา ผูว้ ิจัยพบช่องว่างความรู เ้ กี่ยวกับการวิจัย 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ใน
เรื่องกลุ่ม ตัวอย่าง ประเด็นที่ 2 ในเรื่ององค์ความรู ใ้ นด้านแนวคิดทฤษฎี และประเด็น ที่ 3 การ
ออกแบบการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี ้
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ประเด็นแรก ในเรื่องกลุ่มตัว อย่าง พบว่าส่วนใหญ่ เป็ นการศึกษาในกลุ่มผูส้ ูงอายุท่ วั ไป
ที่ไม่ ได้เจาะจงว่าป่ วยหรือไม่ ป่ วย (ปิ ยธิ ดา คูหิรญ
ั ญรัตน์ และคนอื่น ๆ, 2561; กฤษดา พรหม
สุวรรณ์ , 2560; นิ ทรา กิ จธี ระวุฒิ วงษ์ และ ศันสนี ย์ เมฆรุ่ง เรืองวงศ์ , 2559) และยัง มี ส่วนน้อย
ที่ศึกษาในผู้สูงอายุกลุ่ ม เสี่ ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด (Giena et al., 2018; ปาริชาติ พยัคฆรักษ์
และ รัตน์ศิริ ทาโต, 2556) และยังมีการศึกษาในกลุ่มผูส้ ูงอายุท่ วั ไปเปรียบเทียบระหว่างเพศชาย
กับเพศหญิง (ศิริสุข นาคะเสนีย,์ 2561; สุชาดา ใจซื่อ, 2560; ภรปภา จันทร์ศรีทอง, 2559) ผูว้ ิจัย
ได้พิจารณาเห็นว่ายังไม่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผูส้ ูงอายุท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ดัง นั้น ผู้วิจัย ได้ส นใจที่ จ ะศึก ษาในกลุ่ม ผู้สูง อายุดัง กล่าวและศึก ษาเปรีย บเที ยบระหว่างกลุ่ม
ผูส้ งู อายุเพศชายกับเพศหญิง
ประเด็นที่ 2 ในเรื่ององค์ความรู พ้ บว่านักวิชาการได้นาแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ
Pender มาศึกษาความสัมพันธ์ ปั จจัยทานาย เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ และอิทธิพลทาง
ความคิดที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ ผูส้ งู อายุท่วั ไปที่ไม่ได้เจาะจงว่าป่ วยหรือไม่ป่วย (นิธินนั ท์
เจริญบัณฑิตย์, 2559; สุชาดา ใจซื่อ, 2560) และในกลุ่มผูส้ ูงอายุท่ีเป็ นโรคความดันโลหิตสูงและ
กลุ่ม เสี่ ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Giena et al., 2018; ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ
ทาโต, 2556) และมี นั ก วิ ช าการได้ น าโมเดลการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของ Prochaska &
DiClemente (1983) ศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับการเลิก
สูบ บุ ห รี่ในวัย ท างาน (Wongsaeng, 2012) และพฤติ ก รรมการออกก าลัง กายในวัย รุ่น (กรฎา
มาตยากร, 2559; อติพร สาราญบัว และ เบญจมาศ ทาเจริญตระกูล , 2559; Farmanbar et al.,
2014) ผู้วิ จัย ได้พิ จ ารณาเห็ น แล้ว ว่าเป็ น การศึก ษาในแนวคิ ด เดี ย ว ซึ่งยัง ไม่ ค รอบคลุม ในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ งู อายุกลุม่ เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดดังนัน้ ผูว้ ิจยั ได้สนใจเพิ่มเติม
ในตัวแปรทางจิตในด้านความไว้วางใจในทีมสุขภาพของผูส้ ูงอายุ (ประภัสสร พิมพาสาร, 2561)
และตัวแปรทางสังคมในด้านการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ
(มนฑิ ญ า กงลา และ จรวย กงลา, 2558) เพื่ อจะนาไปศึก ษาต่ อยอดในรู ป แบบความสัม พัน ธ์
เชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดในกลุ่ม
ผูส้ งู อายุเพศชายและเพศหญิง
และประเด็นที่ 3 การออกแบบการวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นการวิจยั ที่ม่งุ ประเด็นเดียว เช่น การ
วิจยั เชิงปริมาณที่ม่งุ ศึกษาความสัมพันธ์และปั จจัยทานายพฤติกรรมสุขภาพ (ศิริสขุ นาคะเสนีย์ ,
2561; สุชาดา ใจซื่อ , 2560; สายทอง ภูแม่นเขียน, 2556) ส่วนการวิจัยกึ่งทดลองที่มุ่งศึกษาผล
ของการพัฒ นาโปรแกรมในการส่ง เสริม พฤติ กรรมสุข ภาพในผู้ป่ วยโรคหัวใจ (Sevinc, 2018;
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สิ ริช ยา อัง กู ร ขจร, 2556) และมี ส่ ว นน้อ ยที่ ศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ ค้น พบหรื อ
ปรากฎการณ์ของการมี พ ฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม ผู้สูงอายุโรคหัวใจ (Heravi-Karimooi, Rejeh,
& Abbasi, 2017; อัญฉรา นุชตะโร, 2554) ทาให้ขาดองค์ความรู เ้ ชิงลึกที่จะนามาต่อยอด ดังนั้น
ผู้วิ จั ย จะน าไปศึ ก ษาต่ อ ยอดมุ ม มองเชิ ง ลึ ก ในรู ป แบบการวิ จัย แบบผสานวิ ธี (Explanatory
Sequential Design) ตามแนวคิดของ Creswel (2015)
จากผลงานวิจัยที่กล่าวไปนัน้ ทาให้ผูว้ ิจัยสนใจศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพล
ทางความคิด ความไว้วางใจ และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดในกลุ่มผูส้ งู อายุเพศ
ชายและเพศหญิ ง และผลจากการศึ ก ษาที่ ไ ด้รับ จากการวิ จัย เชิ ง ปริม าณ ที่ พ บว่ า ตัว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะถูกนาไปศึกษาต่อยอดมุมมองเชิงลึก
ในการสัมภาษณ์กลุ่มผูส้ งู อายุท่ีมีสุขภาพดีและกลุ่มผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ควบคู่กบั มุมมองเพิ่มเติมอื่นที่ได้รบั จากการสัมภาษณ์บุคลากรที มสุขภาพจนเกิดการสังเคราะห์ท่ี
นาไปสู่ขอ้ สรุปของการสร้างและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในผูส้ งู อายุชุมชนเขตเมืองเพื่อ
ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
ขาดเลือดที่มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อมั่น
2. เพื่ อทดสอบรู ปแบบความสัม พันธ์เชิ งสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บรู ป แบบและเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรแฝงในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของ
ผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชายและกลุ่มผูส้ งู อายุเพศ
หญิง
4. ค้นหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะ
หัวใจขาดเลือด

8

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

ความสาคัญของการวิจัย
การวิ จั ย นี ้เ ป็ นการทดสอบรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ และเปรี ย บเที ย บรู ป แบบและ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงในรู ปแบบความสัม พันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การ
เปลี่ ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุท่ี มี ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลื อด
ระหว่างกลุ่ม ผู้สูงอายุเพศชายและกลุ่ม ผู้สูงอายุเพศหญิ ง แล้วน าไปอธิบ ายตัวแปรสาเหตุท่ี มี
ความส าคัญ ต่อกระบวนการสู่การเปลี่ ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพ ซึ่ง ผลที่ได้จ าก
การศึกษาจะก่อให้เกิดคุณค่าทัง้ ทางด้านองค์ความรูแ้ ละด้านการนาไปใช้ดงั ต่อไปนี ้
1. ด้า นองค์ค วามรู ้ จากผลการวิ จัย ได้อ งค์ค วามรู ้เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดที่มีเพศต่างกัน เพื่อ
นาไปเป็ นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ
2. ด้านการนาไปใช้ จากผลการวิจยั กลุ่มผูส้ ูงอายุนาไปเป็ นแนวทางในการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดทีมสุขภาพนาไปพัฒนาเป็ นคู่มือหรือสื่อ
การเรียนรูส้ าหรับบุคลากรทีมสุขภาพ ชุมชนนาไปเป็ นแนวทางในการค้นหาและคัดกรองผูส้ งู อายุ
ที่ค วามเสี่ ย งต่ อโรคหัวใจขาดเลื อ ดและกระทรวงสาธารณสุข น าไปเป็ น นโยบายในการค้น หา
เฝ้าระวังและพัฒนาระบบช่องทางการเข้าถึงบริการของผูส้ งู อายุท่ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
3. ด้านการนาไปใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในชุมชนสามารถนาผล
การศึกษาไปพัฒนาระบบการให้บริการ ดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนที่ป่วยเป็ นโรคเรือ้ รัง เพื่อ
ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ท่ีจะเกิดกับประชาชนในทุกกลุม่ วัย
อย่างเป็ น รู ป ธรรมและมี ความเสมอภาค ตามนโยบายการขับเคลื่อ นแผนยุท ธศาสตร์ส่ง เสริม
สุขภาพและป้องกันโรคสูค่ วามเป็ นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี ้เ ป็ นการวิ จั ย แบบผสานวิ ธี (Mixed Methods) รู ป แบบ Explanatory
Sequential Design ด าเนิ น การวิ จัย แบ่ ง เป็ น 2 ระยะดัง นี ้ระยะที่ 1 พั ฒ นาแบบวัด พฤติ ก รรม
ส่ง เสริม สุขภาพของผู้สูงอายุ ทดสอบรู ป แบบความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุของกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
และเปรียบเทียบรู ปแบบและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงในรู ปแบบความสัม พันธ์เชิ ง
สาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชายและกลุ่มผูส้ งู อายุเพศหญิง และระยะที่ 2
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ค้นหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด
มีสาระสังเขปดังนี ้
ระยะที่ 1 พั ฒ นาแบบวัด พฤติ ก รรมส่ ง เสริม สุ ข ภาพของผู้สู ง อายุ ท ดสอบรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิง สาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของ
ผูส้ ูงอายุท่ีมี ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเปรียบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงระหว่างรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
และพฤติก รรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุท่ี มี ความเสี่ ยงต่ อโรคหัวใจขาดเลือดระหว่างกลุ่ม
ผูส้ งู อายุเพศชายและเพศหญิง
ดาเนินการวิจัยโดยวิธีเชิ งปริม าณ ร่วมกับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเป็ นพืน้ ฐานของการวางแนวคิด การกาหนดนิยามตัวแปร การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร
การก าหนดสมมติฐ านและทดสอบสมมติ ฐ านการวิจัย เปรียบเที ยบรู ปแบบความสัม พัน ธ์เชิ ง
สาเหตุ แ ละค่ า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงในรู ป แบบความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ ข องกระบวนการสู่ ก าร
เปลี่ ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุท่ี มี ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลื อด
ระหว่างกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชายและกลุ่มผูส้ งู อายุเพศหญิง
กลุ่มประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ คือผูส้ ูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี ) ที่อาศัยในเขต
เมืองเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มตัวอย่าง คือผูส้ ูงอายุวยั ต้น (อายุ 60-69 ปี ) ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
และเทศบาลนครปากเกร็ด จานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูส้ ูงอายุเพศหญิง จานวน 345 คน และกลุ่ม
ผูส้ งู อายุเพศชาย จานวน 345 คน รวมทัง้ หมด 690 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การกาหนดตัวแปรที่ศกึ ษาในระยะที่ 1 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องมีดงั นี ้
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย
1.1 กลุ่ม ตัว แปรด้า นอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด วัด จากการรับ รู ้ป ระโยชน์ใ น
การกระทา การรับรูอ้ ปุ สรรคในการกระทา และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
1.2 กลุม่ ตัวแปรทางจิต วัดจากความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
1.3 กลุ่มตัวแปรทางสังคม วัดจากการสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุน
จากชุมชนและการสนับสนุนจากทีมสุขภาพ
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2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรคั่นกลาง ได้แก่ กระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
2.2 ตัวแปรผล ได้แก่ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
3. ตัวแปรจัดประเภท ได้แก่ เพศ ประกอบด้วย ผูส้ งู อายุเพศชายและผูส้ งู อายุเพศ
หญิง
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ระยะที่ 2 ค้นหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกัน
ภาวะหัวใจขาดเลือด
กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลผู้วิจัยแบ่งกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณ ภาพออกเป็ น 2
กลุม่ หลักคือบุคลากรทีมสุขภาพ และกลุม่ ผูส้ งู อายุท่ีมีสขุ ภาพดีและกลุม่ ผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจขาดเลือดผูว้ ิจยั ได้ทาการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์ในกลุ่ม
บุคลากรทีมสุขภาพ จานวน 6 คน และการสัมภาษณ์กลุ่มผูส้ ูงอายุมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาด
เลือด จานวน 3 คนคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจยั ระยะที่ 1 และผูส้ ูงอายุท่ีมีสุขภาพดีไม่มีโรค
ประจาตัว จานวน 3 คน รวมเป็ นจานวน 6 คนโดยอาสาสมัครประจาหมู่บา้ นเป็ นผูค้ ัดเลือกมาให้
เพื่อค้นหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพตนเอง ปั ญหาและอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดแล้วจัดทาเป็ นแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่ อ
ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดสาหรับประชาชนผูส้ งู อายุ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปี บริบูรณ์ขึน้ ไป และมีสญ
ั ชาติไทย ตาม
พระราชบัญญัติผูส้ ูงอายุ พ.ศ.2546 ได้แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ ผูส้ ูงอายุวัยต้นมีช่วงอายุระหว่าง
60-69 ปี ผูส้ งู อายุวยั กลางมีช่วงอายุระหว่าง 70-79 ปี และผูส้ งู อายุวยั ปลายมีช่วงอายุ 80 ปี ขนึ ้ ไป
ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาในผูส้ งู อายุวยั ต้นมีช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
ภาวะหัวใจขาดเลือด หมายถึง กลุม่ อาการของโรคหัวใจขาดเลือด จะมีอาการที่สาคัญ
คือเจ็บเค้นหน้าอกรุนแรงเฉียบพลัน หรือมีอาการเจ็บขณะพัก (Rest angina) กว่า 20 นาที หรือ มี
อาการเจ็บเค้นหน้าอกที่เกิดขึน้ ใหม่ หรือมีอาการที่รุนแรงขัน้ กว่าเดิม จาแนกเป็ น 2 ชนิด (สุรพันธ์
สิทธิสขุ , 2557) มีดงั นี ้
1. ภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น (ST elevation acute coronary syndrome)
หมายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีลกั ษณะ ST segment ยกขึน้ อย่างน้อย 2
ลีดที่ต่อเนื่องกัน หรือเกิดการอุดกั้นการนาไฟฟ้าผ่านแขนงด้านซ้าย (left bundle branch block)
เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลัน ถ้าผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การรักษาโดยการเปิ ด
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เส้นเลือดที่อดุ ตันในเวลาอันสัน้ และรวดเร็ว จะทาให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและทาให้
เสียชีวิตทันที
2. ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน ชนิ ดที่ไม่ พ บ ST segment elevation (Non ST
elevation acute coronary syndrome) หมายถึง มีความผิดปกติของคลื่น ไฟฟ้าหัวใจ มีลกั ษณะ
ST segment depressionและหรื อ T wave inversion ร่ว มด้ว ย ถ้า มี อ าการมากกว่ า 30 นาที
อาจจะทาให้เกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด non-ST elevation Ml หรือถ้ามีอาการไม่
รุนแรง อาจเกิดเพียงภาวะเจ็บเค้นหน้าอกไม่คงที่ (Unstable angina)
ปั จจั ย เสี่ ย งท าให้ เ กิ ด โรคหั ว ใจ หมายถึ ง สาเหตุ ท าให้เกิ ด โรคหั ว ใจ ได้แ ก่ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีไขมันในเลือดสูง ไม่ออกกาลังกาย ไม่
บริโภคผักและผลไม้ อ้วน มีความเครียด และความผิดปกติทางจิตสังคม และถ้ามีปัจจัยเสี่ยงครบ
ทัง้ 9 ปัจจัย จะทาให้มีความเสี่ยงเป็ นโรคหัวใจมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ (Yusuf et al., 2004)
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้ องกันการเกิดโรคหัวใจ หมายถึง การปฏิบตั ิตัวลดความ
เสี่ยง ตามหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกาลังกาย และอารมณ์) และ 2 ส. (ไม่สูบบุหรี่ และลดการดื่ม
สุรา) มีดงั นี ้
1. อาหาร จะต้องลดอาหารที่มีไขมันสูง อาหารเค็มหรือมีเกลือโซเดียมสูง อาหารและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือนา้ ตาลสูง และเพิ่มผักสดและผลไม้ท่ไี ม่หวานจัด
2. ออกกาลังกาย จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ระดับหนักปานกลาง เช่น เดินเร็ว
อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน ในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจาวัน เวลาว่าง และการทางาน และควบคุม
ให้นา้ หนักตัวที่เหมาะสม (ดัชนีมวลกาย ไม่เกิน 25 กก./ม2, รอบเอวไม่เกินส่วนสูงหารสอง)
3. อารมณ์ เมื่ อ รู ้สึ ก เครี ย ดจะต้อ งหามี วิ ธี ก ารบรรเทาความเครี ย ด ท าให้รู ้สึ ก
เพลิดเพลิน สร้างอารมณ์ขันให้กับตนเอง และมีความคิดเชิงบวกเช่น นอนหลับพักผ่อน การทา
สมาธิ ออกกาลังกาย ยืดเส้นยืดสาย เต้นแอโรบิค ฟั งเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี ดูโทรทัศน์ อ่าน
หนังสือ แต่งกลอน ทางานศิลปะ ปลูกต้นไม้ และพูดคุย พบปะสังสรรค์กบั เพื่อนฝูง เป็ นต้น
4. ไม่สูบบุหรี่ จะต้องตัง้ เป้าและมีความตัง้ ใจจริงที่จะเลิกบุหรี่ ตัง้ สติให้ม่ นั เข้มแข็ง
เมื่ อ มี อ าการหงุด หงิ ด ตัด ความเคยชิ น หรือ กิ จ กรรมว่า งที่ มัก จะท าร่ว มกับ การสูบ บุ ห รี่ เลื อ ก
รับประทานอาหารจาพวกผัก ผลไม้ให้มากกว่าเดิม และหันมาออกกาลังใจ สร้างความสุขให้กับ
ตัวเอง ทดแทน “ความสุขที่คณ
ุ สูบได้” หาที่พ่งึ ทางใจ กาลังใจจากคนรอบข้าง หรือให้รางวัลตนเอง
เมื่อสามารถทาได้ และเตือนตนเองอยู่เสมอว่า “คุณไม่สบู บุหรี่แล้ว”
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5. ลดการดื่ม สุรา จะต้องลดปริม าณการดื่ม ทีละน้อย โดยตั้งเป้าลดการดื่ม ลงให้
น้อยลง หลีกเลี่ยงจากสถานที่ท่ีเคยดื่ม และเพื่ อน ๆ ที่ร่วมดื่ม หยุดความคิดที่จะดื่มเพื่อเข้าสังคม
และหันมาทากิจกรรมเพื่อสุขภาพโดยออกกาลังใจ สร้างความสุขให้กบั ตัวเอง ทดแทน “ความสุขที่
คุณดื่มได้” หาที่พ่งึ ทางใจ กาลังใจจากคนรอบข้าง
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การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทบทวนและรวบรวมเอกสาร รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องใน
ภาพกว้าง ได้นาแนวคิดและทฤษฎีมากาหนดใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิ เคราะห์ข้อ มู ล รวมถึ ง น ามาเที ย บเคี ย งกับ ผลการศึ ก ษา เพื่ อ ให้เห็ น องค์ค วามรู ้ท่ี สามารถ
เทียบเคียงได้กบั แนวคิดทฤษฎีท่ีได้ศกึ ษา และข้อค้นพบที่ได้ปรากฏขึน้ ซึ่งผูว้ ิจยั ให้ความสาคัญกับ
ข้อมูลที่ได้จากกลุม่ ตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จะนาเสนอเนือ้ หาตามลาดับ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 สถานการณ์โรคหัวใจขาดเลือด
ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
2.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2.2 อิทธิพลทางความคิดกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ
2.4 การสนับสนุนทางสังคม
2.5 เพศกับผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ส่วนที่ 3 กระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ 4 กรอบแนวคิดและแบบจาลองสมมติฐานการวิจยั
ส่วนที่ 1 สถานการณ์โรคหัวใจขาดเลือด
สถานการณ์โรคหัวใจขาดเลือด
จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2560-2579) ในระยะ 20 ปี ข้างหน้าว่าประชาชนไทยจะต้องมี อายุคาดเฉลี่ย 85 ปี และมี
สุขภาพแข็งแรงถึงอายุ 75 ปี โดยมุ่งเน้นการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างเสริมให้
ประชาชนมี สุข ภาพที่ ดี เน้น การปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทางสุข ภาพและลดปั จ จัย เสี่ ย งด้า น
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย , 2560)
ในการเตรียมความพร้อมของผูส้ งู อายุตามแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็ นยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในการ
ป้องกันและดูแลตนเองเบือ้ งต้นและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ มี
ปั ญหาสุขภาพเนื่องจากเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางเสื่อมสภาพโดยมีโอกาส
เสี่ยงในการป่ วยเป็ นโรคเรือ้ รัง และพบว่า ผูส้ ูงอายุเพศชายมีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคหลอดเลือด

14

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

สมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคเบาหวานและโรคมะเร็งตับ ตามลาดับ ส่วน
ผูส้ งู อายุเพศหญิงมีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ
สมองเสื่อม และโรคซึมเศร้า ตามลาดับ (กรมการแพทย์, 2558) จะเห็นได้ว่าผูส้ งู อายุทงั้ เพศชาย
และหญิงมีแนวโน้มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดในอันดับต้น ๆ
โรคหัวใจขาดเลือด หมายถึง โรคหลอดเลือดโคโรนารี่ ที่มีสาเหตุเกิดจากความเสื่อม
ของหลอดเลือดแดงจากปั จจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคและมี การดาเนินโรคไปตามอายุ โดยสาร
ไขมันที่แทรกเข้าไปสะสมในใต้ผนังเอนโดธีเลี่ยม เกิดเป็ นแอ่งไขมันขนาดใหญ่ รูของหลอดเลือดจะ
ตีบแคบลง ทาให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เลือดไปเลีย้ งเซลล์หวั ใจไม่เพียงพอ เกิดภาวะกล้ามเนือ้
หัวใจขาดเลือด หากผนังที่หมุ้ แอ่งไขมันปริแตกจะเกิดเกร็ดเลือดมาจั บกลุ่มกันเป็ นร่างแหปกคลุม
ผนังที่ปริแตกทาให้เม็ดเลือดจับกันเป็ นลิ่ม และปริมาณลิ่มเลือดมีมากเกินกว่าความสามารถของ
ร่า งกายที่ จ ะขจัด ได้ลิ่ ม เลื อ ดก็ จ ะอุด ตั น หลอดเลื อ ดนั้น ทั น ที ท าให้เกิ ด ภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉี ยบพลัน อาการที่ผูป้ ่ วยมาโรงพยาบาลที่พ บได้บ่อย เช่น อาการเจ็ บเค้นอก ใจสั่น เหงื่อออก
เหนื่อยขณะออกแรง เป็ นลมหมดสติ หรือเสียชีวิตเฉียบพลัน ซึ่งผูป้ ่ วยจะมีอาการและอาการแสดง
เมื่ อหลอดเลื อดแดงตีบ ร้อยละ 50 หรือมากกว่า ในการประเมิ นสภาวะความรุ นแรงของหลอด
เลือดตีบหรือตัน สามารถประเมินจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจและอาการเจ็บหน้าอกที่รุ นแรงได้ (อรินทยา
พรหมินธิกุล, 2555; กัมปนาท วีรกุล และ จิตติ โฆษิตไชยวัฒน์, 2557; สุรพันธ์ สิทธิสขุ , 2557) ซึ่ง
แบ่งกลุม่ อาการทางคลินิกได้ 2 กลุม่ ดังนี ้ (สุรพันธ์ สิทธิสขุ , 2557)
1. ภาวะเจ็บเค้นอกคงที่ (stable angina) หรือ ภาวะเจ็บเค้นอกเรือ้ รัง (chronic
stable angina) หมายถึ ง กลุ่ม อาการที่ เกิ ด จากโรคหั ว ใจขาดเลื อ ดเรื อ้ รัง (chronic ischemic
heart disease) โดยผูป้ ่ วยจะมีอาการเจ็บเค้นอกเป็ น ๆ หาย ๆ อาการไม่รุนแรง ระยะเวลาครัง้ ละ
3-5 นาที หายโดยการพักหรืออมยาขยายเส้นเลือดหัวใจ เป็ นมานาน กว่า 2 เดือน
2. ภ าวะหั วใจข าด เลื อ ด เฉี ย บ พ ลั น (Acute coronary syndrome, ACS)
หมายถึง กลุม่ อาการโรคหัวใจขาดเลือดที่เกิดขัน้ เฉียบพลัน จาแนกเป็ น 2 ชนิดดังนี ้
2.1 ST elevation acute coronary syndrome หมายถึ ง ภาวะหั ว ใจ ขาด
เลือดเฉียบพลัน ที่พบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีลกั ษณะ ST segment ยกขึน้ อย่างน้อย
2 leads ที่ต่อเนื่องกัน หรือเกิดการอุดกั้นการนาไฟฟ้าผ่านแขนงด้านซ้าย (left bundle branch
block) ขึน้ มาใหม่ ซึ่งเกิดจากการ อุดตันของหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน หากผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การ
เปิ ดเส้นเลือดที่อดุ ตัน ในเวลาอันรวดเร็ว จะทาให้เกิด Acute ST elevation myocardial infarction
(STEMI or Acute transmural Ml or Q-wave Ml)
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2.2 Non ST elevation acute coronary syndrome หมายถึ ง ภาวะหั ว ใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่ไม่พบ ST segment elevation มักพบลักษณะของคลื่น ไฟฟ้าหัวใจเป็ น
ST segment depression และหรือ T wave inversion ร่วมด้วย หากมี อาการนานกว่า 30 นาที
อาจจะเกิดกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด non-ST elevation Ml (NSTEMI, or Non-Q wave
Ml) หรือถ้าอาการไม่รุนแรงอาจเกิดเพียง ภาวะเจ็บเค้นอกไม่คงที (Unstable angina)
ชนิดของการเจ็ บหน้าอกของภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด แบ่งตามอาการได้ 3
ชนิด ดังนี ้
1. Stable angina หมายถึ ง อาการเจ็ บ หน้า อกแบบเรือ้ รัง เกิ ด ขึ น้ ในลัก ษณะ
เดียวกัน ทุกครัง้ เมื่ อมี สิ่ งกระตุ้นเดิม ๆ เช่ นการออกกาลังกาย ถึ งระดับ หนึ่ง จะเกิดอาการเจ็ บ
หน้าอกทุกครัง้ เมื่อได้พักหรืออมยาไนโตรกลีเซอรีน อาการเจ็บหน้าอกจะบรรเทาลงภายใน 2-3
วินาที จนถึง 15 นาที
2. Unstable angina หมายถึง อาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนือ้ หัวใจ ที่เกิดขึน้
ทัน ที ทัน ใด อาการเจ็ บ หน้า อกจะรุ น แรงและนานกว่ าชนิ ด stable angina เพราะอาจน าไปสู่
กล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันได้ในภายหลัง
3. Variant angina หมายถึง อาการเจ็ บ หน้าอกจากกล้ามเนื ้อหัวใจขาดเลือ ด
เกิดขึน้ ขณะพักหรือไม่ได้ออกกาลังกาย และไม่มีภาวะเครียดมาเกี่ยวข้องเลย ผูป้ ่ วยที่มีอาการเจ็บ
หน้าอกชนิดนีพ้ บได้น้อย ผูป้ ่ วยกลุ่มนีค้ วรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้ ที่ทาให้หลอดเลือดหดเกร็ง ได้แก่
อากาศหนาวเย็น การสูบบุหรี่ ภาวะเครียด
การประเมินและการรักษาผูป้ ่ วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด (ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์ ,
2556)
1. ประเมินปัจจัยกระตุน้ ที่ทาให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก
ปั จจัยกระตุน้ ที่ ทาให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก เช่น ภาวะซีดอย่างรุ นแรง
ต่อมไทรอยด์เป็ นพิษ การเต้นของหัวใจที่เร็วหรือช้าเกินไป ความดันโลหิตสูงมาก ๆ หรือความดัน
โลหิตต่า หรือมีโรคร่วม เช่น มีไข้ติดเชือ้ การใช้สารเสพติด ทาให้มีความต้องการใช้ออกซิเจนของ
กล้ามเนือ้ หัวใจเพิ่มมากขึน้ หรือมีการขนส่งออกซิเจนไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ หัวใจลดลง ซึ่งทาให้ผปู้ ่ วย
ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบแต่ไม่มีอาการในตอนแรกกลับมีอาการเพิ่มมากขึน้ จากภาวะต่าง ๆ ที่เป็ น
ปั จจัยที่มากระตุน้ ดังนัน้ เมื่อทราบสาเหตุและแก้ท่ีสาเหตุก็สามารถทาให้อาการเจ็บแน่นหน้าอก
ลดลงหรือหายไปได้
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2.1 การควบคุมอาหาร จากภาวะ metabolic syndrome ประกอบด้วย
ภาวะอ้วนลงพุง ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวานที่เกิดจากการตอบสนองต่ออินซูลินผิดปกติ จะ
เป็ นปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจ ดังนัน้ การควบคุมอาหารและควบคุมนา้ หนักให้อยู่ในเกณฑ์
ที่เหมาะสม (BMI 18.5-24.9 kg/m2) ลดไขมันรอบพุง (รอบเอวผูช้ าย < 40 นิว้ , ผูห้ ญิง < 36 นิว้ )
2.2 การออกก าลังกาย จะช่ วยให้ก ารท างานของกล้ามเนื ้อท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทาให้หัวใจไม่ตอ้ งทางานสูบฉีดเลือดที่แรงมากเกินไป การออกกาลัง
กายสาหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตามหลัก FITT (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2552) ดังนี ้
2.2.1 ความถี่ ใ นการออกก าลั ง กาย (Frequency of exercise; F)
ควรมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณ 3-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เว้น
ห่างกันไม่เกิน 2 วัน
2.2.2 ระดั บ ค วาม ห นั ก ของการอ อกก าลั ง ก าย (Intensity of
exercise; I) เป็ นการกาหนด ขีดความสามารถของการออกกาลังกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจให้มีความหนักอย่างเหมาะสม โดยคานวณความหนักของการออกกาลังกายได้ จากการใช้
ค่าอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย (target heart rate) ซึ่งคานวณได้จากอัตราการเต้นสูงสุดของ
หัวใจ (maximum heart rate) วัดค่าเท่ากับ 220 – อายุ (ปี ) ของค่าประมาณระดับขนาดของการ
ออกกาลังกาย การกีฬาแห่งประเทศไทย (2552) โดยแบ่งขนาดของการออกกาลังตามระดับความ
หนักของการออกกาลังกายเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับต่า ระดับปานกลาง และ ระดับสูง จะมีอัตรา
การเต้นของหัวใจขณะออกกาลังกายประมาณร้อยละ 50-65, 66-85 และมากกว่า 85 ของอัตรา
การเต้นของหัวใจสูงสุด
2.2.3 ระ ย ะ เว ล า ใน ก า รอ อ ก ก า ลั ง ก า ย (Time of exercise)
ระยะเวลามีความต่อเนื่อง และเพียงพออยู่ระหว่าง 15-40 นาที ควรใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีใน
การออกกาลังกายที่เพิ่มความคงทนของปอดและหัวใจ
2.2.4 ชนิดของการออกกาลังกาย (Type of exercise) การออกกาลัง
กายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) เป็ นการออกกาลังกายที่ดีท่ีสดุ เพราะเป็ นกาออกกาลังกาย
ที่ตอ้ งใช้ออกซิเจนในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยความเร็วในจังหวะที่สม่าเสมอ
การออกกาลังกายแบบแอโรบิคสาหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น การเดิน การวิ่งเหยาะ การ
ว่ายนา้ และการออกกาลังกายด้วยเครื่องก้าวขึน้ -ลงบันได
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2.3 การรักษาด้วยยา ได้แก่ ยาแอสไพริน (Aspirin)
3. การใช้ยากลุม่ antiplatelet ได้แก่ Clopidogrel
4. การรักษาทางยาที่ลดอาการเจ็บแน่นหน้าอก ได้แก่ Nitroglycerin
5. การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือด
ด้วยการทาหัตถการ เพื่อลดอาการเจ็บแน่นหน้าอกและลดการขาดเลือด
5.1 โดยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจเป็ นการเปิ ดขยายหลอดเลือ ด
หัวใจด้วยบอลลูนและ/หรือใส่ขดลวด (Stent) โดยแพทย์จะสอดใส่สายที่มีบอลลูนและหรือขดลวด
อยู่บริเวณปลายสาย เข้าไปยังหลอดเลือดโคโรนารี่ลูกโป่ งที่อยู่บริเวณปลายสายจะถูกดันให้โป่ ง
ออก เกิดแรงดันและทาให้เกิดการปริแยกของแผ่นไขมันที่ลึกลงไปถึงชัน้ กลางของผนังหลอดเลือด
ทาให้พืน้ ที่ของช่องว่างในหลอดเลือดเพิ่มขึน้ เป็ นการเพิ่มการไหลของเลือด (อภิชาต สุคนธสรรพ์ ,
2557)
5.2 การรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบโดยการผ่าตัดทาทางเบี่ยงหลอดเลือ ด
หัวใจ เป็ นการผ่าตัดทาทางเบี่ยง (Bypass) จากหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) ผ่านบริเวณที่อดุ ตัน
ไปยังหลอดเลื อดโคโรนารี่บริเวณที่ ใต้ต่อการอุดตัน นั้น ๆ เพื่ อให้สามารถนาเลือดแดงไปเลี ย้ ง
กล้ามเนือ้ หัวใจส่วนนัน้ ได้
ปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจ
กลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจ มีกระบวนการเกิดโรคโดยเกี่ยวข้องกับปั จจัยหลาย
ประการทั้งปั จ จัยส่วนบุคคล ปั จ จัยด้านสิ่งแวดล้อม และแบบแผนการดาเนิน ชี วิตปั จ จัยเสี่ย ง
ดังกล่าวสามารถจาแนกออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี ้ (Mendis, Puska, & Norrving, 2011)
1. ปั จจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หมายถึง ปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการโรค
หลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ได้แก่
1.1 อายุ มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคและส่งผลทาให้โรคมี
ความรุ นแรงเพิ่มขึน้ อาการของโรคเกิดขึน้ หลังอายุ 40 ปี และพบว่า 4 ใน 5 ของผูป้ ่ วยที่เสียชีวิต
ด้วยกลุ่ม อาการโรคหลอดเลื อดหัวใจเฉี ยบพลัน อายุเกิ น 65 ปี และในอายุท่ีม ากขึน้ ผู้หญิ งจะ
เสียชีวิตจากภาวะการหยุดเต้นของหัวใจอย่างกะทันหัน (heart attack) ได้เป็ น 2 เท่าของผูช้ าย
1.2 เพศ เพศหญิงในวัยหมดประจาเดือนหรือได้รบั การผ่าตัดเอารังไข่ออกจะ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเพศหญิงที่ยงั ไม่หมด
ประจาเดือน (อภิชาต สุคนธสรรพ์, 2557)
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1.3 พัน ธุกรรมและเชือ้ ชาติ พบว่าบุคคลที่มี ประวัติมี ส มาชิ กในครอบครัว
เสียชีวิตกะทันหันด้วยอาการไม่ทราบสาเหตุจากการมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน หรือมีบิดา มารดา
เป็ นโรคระดับไขมันในเลือดสูง มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตัง้ แต่อายุยงั น้อย
2. ปั จจัยเสี่ยงหลัก หมายถึง ปั จจัยเสี่ยงที่เชื่อว่ามีผลมากต่อการเกิดกลุ่มอาการ
โรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ได้แก่
2.1 ภ า ว ะ ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ไข มั น ใน เลื อ ด ( Dyslipidemia) ระ ดั บ LDL
Cholesterol ในเลื อดเพิ่ ม ขึน้ มี ความสัม พันธ์กับการเพิ่ม ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจสูงและระดับ HDL Cholesterol ในเลือดเพิ่ ม ขึน้ มี โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้น้อย
(อภิชาต สุคนธสรรพ์, 2556; สุระรอง ชินวงศ์, 2558)
2.2 การสูบบุหรี่ ในบุหรี่มีสารนิโคติน (nicotine) พบว่าความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเพิ่มมากขึน้ ตามจานวนและระยะเวลาที่สบู บุหรี่ ผูท้ ่ีสบู บุหรี่ 1-10 มวน
ต่อวัน มีความเสี่ยงเป็ น 2.6 เท่า และสูบบุหรี่ม ากกว่า 40 มวนต่อวัน มี ความเสี่ยงเป็ น 9.1 เท่า
(ทรงขวัญ ศิลารักษ์ , 2558) เมื่อหยุดสูบบุหรี่จะทาให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด ลดลงร้อยละ 50 ภายใน 1-2 ปี หลังจากนัน้ ความเสี่ยงจะค่อย ๆ ลดลงช้า ๆ จนใกล้เคียงกับ
ระดับของผูท้ ่ไี ม่เคยสูบบุหรี่เลย ภายในระยะเวลา 5-10 ปี หลังจากเลิกบุหรี่ และยังพบว่าผูท้ ่ีไม่สบู
บุหรี่แต่มีภรรยาหรือสามีสูบบุหรี่ หรืออยู่ใ นสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่จะมีการเพิ่มความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ร้อยละ 30 (อภิชาต สุคนธสรรพ์, 2555)
2.3 โรคความดันโลหิตสูง ถ้ามีความดันโลหิต 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึน้ ไป
จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (อภิชาต สุคนธสรรพ์, 2557)
2.4 โรคเบาหวาน มี ส าเหตุ ม าจากการปรับ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต
รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและขาดการออกกาลังทาให้เกิดโรคอ้วน มีภาวะเมตาโบลิกซินโดม
และยัง พบว่ า ผู้ป่ วยโรคเบาหวานมี อัต ราการเสี ย ชี วิ ต ด้ว ยกลุ่ม อาการโรคหลอดเลื อ ดหัว ใจ
เฉียบพลันสูงเป็ น 2 เท่าเมื่อเทียบกับผูป้ ่ วยที่ไม่เป็ นเบาหวาน ผูป้ ่ วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือด
หัวใจเฉียบพลันมีสาเหตุจากโรคเบาหวานถึงร้อยละ 20–30 ของผูป้ ่ วยทั้งหมด (อภิชาต สุคนธ
สรรพ์, 2557)
3. ปั จจัยเสี่ยงรอง หมายถึง ปั จจัยเสี่ยงที่เชื่อว่ามีผลน้อยกว่าปั จจัยเสี่ยงหลักต่อ
การเกิดกลุม่ อาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ได้แก่
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3.1 ภาวะอ้ว น เป็ นภาวะที่ ร่า งกายมี ป ริม าณไขมั น ในร่ า งกายเกิ น กว่ า
มาตรฐาน ผูท้ ่มี ีภาวะอ้วน (BMI มากกว่า 30 กิโลกรัมต่อเมตร2 ขึน้ ไป) มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันมากกว่าผูท้ ่มี ีดชั นีมวลกายปกติ (ศุภวรรณ บูรณพิธ, 2558)
3.2 การขาดการออกก าลัง กาย พบว่ า การออกก าลัง กายแบบแอโรบิ ค
สามารถช่ ว ยป้ อ งกั น การเกิ ด กลุ่ ม อาการโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ เพราะช่ ว ยเพิ่ ม ระดั บ HDL
Cholesterol ช่ ว ยลดระดั บ LDL Cholesterol และลด Total Cholesterol และท าให้ ร่ า งกาย
สามารถนากลูโคสเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึน้ โดยมีเพิ่มความไวต่ออินซูลินช่วยลดความดันโลหิตและลด
ดัชนีมวลกาย (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2555)
3.3 รู ป แบบพฤติ ก รรมการรับ ประทานอาหาร พบว่ า พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารทอดของขบเคีย้ ว อาหารที่ มีรสเค็ม ไข่ และเนือ้ มีโอกาสเสี่ยงเป็ นโรคกล้ามเนือ้
หัวใจตาย
3.4 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จานวนมากเป็ นประจาจนเป็ นโรคพิษ
สุราเรือ้ รังทาให้หลอดเลือดตีบตัน ความดันโลหิตสูง และมีความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคกล้ามเนือ้
หัวใจตายได้ (ธนวัฒน์ เบญจานุวตั รา, 2556)
สรุ ปได้ว่าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด มี 3 ปั จจัย คือ ปั จจัยส่วนบุคคลซึ่งเป็ น
ปั จจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่ อายุ เพศ และพันธุกรรมและเชือ้ ชาติ ปั จจัยเสี่ยงหลักซึ่งเป็ น
ปั จจัยเสี่ยงที่มีผลมากต่อโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ ระดับไขมันในเลือดสูง โรคความดัน โลหิตสูง
โรคเบาหวาน และสูบบุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงรองเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่มีผลน้อยกว่าปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่
ภาวะอ้วน การขาดการออกกาลังกาย พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
ส านักโรคไม่ ติ ดต่ อ กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัด ท าแนวทางการ
ประเมิ น โอกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด (Guidelines for Assessment of
Cardiovascular Risk) เพื่ อ ให้บุค ลากรทางการแพทย์ใช้ป ระเมิ น โอกาสเสี่ย งต่อ โรคหัวใจและ
หลอดเลือดในบุคคลที่ไม่เคยเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน (Primary Prevention) และจะ
ได้จดั บริการให้เหมาะสม สอดคล้องกับโอกาสเสี่ยงรายบุคคล
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ดังนี ้
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1. การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
1.1 กลุ่มป่ วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (DM, HT) โดยใช้ตาราง
สี (สามารถใช้ได้ในประชาชนทั่วไป อายุตงั้ แต่ 40 ปี ขนึ ้ ไป)
1.2 กลุม่ เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (Pre-DM,
Pre-HT) และผูท้ ่ีมีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ม.2) ที่มีอายุ 35 ปี ขึน้ ไป โดยการคัดกรอง
ด้วยวาจา (Verbal screening)
2. การบริการหลังการประเมินโอกาสเสี่ยง
3. การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มป่ วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart) มีขนั้ ตอนดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 สถานบริการมีบริการตรวจหา cholesterol ในเลือดหรือไม่ ถ้ามี
ใช้ตารางสีท่ี 1 ถ้าไม่มีบริการตรวจหา cholesterol ให้ใช้ตารางสีท่ี 2
ขัน้ ตอนที่ 2 เลือกตารางว่าเป็ นโรคเบาหวานหรือไม่
ขัน้ ตอนที่ 3 เลือกเพศชาย หรือหญิง
ขัน้ ตอนที่ 4 เลือกการสูบบุหรี่ ว่าสูบหรือไม่สบู
ขัน้ ตอนที่ 5 เลือกช่วงอายุ
ช่วงอายุ (ปี )
< 40-49
50-59
60-69
70 ปี ขนึ ้ ไป

เลือกช่อง
40
50
60
70
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ขัน้ ตอนที่ 6 เลือกค่า systolic blood pressure
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ค่า systolic blood pressure
(มม.ปรอท)
< 120 - 139
140 - 159
160 - 179
70 ปี ขนึ ้ ไป

เลือกช่อง
120
140
160
180
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ขัน้ ตอนที่ 7 ค่า cholesterol กรณีทราบค่า cholesterol
ค่า cholesterol
(มก./ดล.)
< 120 - 139
140 - 159
160 - 179
70 ปี ขนึ ้ ไป

เลือกช่อง
160
200
240
320
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ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด
ผู้ทเี่ ป็ นเบาหวาน
อายุ
(ปี )

ชาย
ไม่สูบบุหรี่

หญิง
สูบบุหรี่

ไม่สูบบุหรี่

สูบบุหรี่

SBP
(mmHg)
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Cholesterol (mg/dl)
ผู้ทไี่ ม่เป็ นเบาหวาน
อายุ
(ปี )

ชาย
ไม่สูบบุหรี่

หญิง
สูบบุหรี่

ไม่สูบบุหรี่

Cholesterol (mg/dl)

SBP
สูบบุหรี่

(mmHg)
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ตารางสีที่ 2 กรณีไม่ทราบผล cholesterol ในเลือดหรือสถานบริการสาธารณสุข
ไม่มีบริการตรวจหา cholesterol ในเลือด
ผู้ทเี่ ป็ นเบาหวาน
อายุ
(ปี )

ชาย
ไม่สูบบุหรี่

หญิง
สูบบุหรี่

ไม่สูบบุหรี่

SBP
สูบบุหรี่

(mmHg)
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ผู้ทไี่ ม่เป็ นเบาหวาน
อายุ
(ปี )

ชาย
ไม่สูบบุหรี่

หญิง
สูบบุหรี่

ไม่สูบบุหรี่

SBP
สูบบุหรี่

(mmHg)
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การแปลผลระดับโอกาสเสี่ยง
แถบสีจะบอกถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเป็ นโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตาย (myocardial infarction)
ใน 10 ปี ขา้ งหน้า
< 10%
ต่า

10 - <20%
ปานกลาง

20 - <30%
สูง

30 - <40%
สูงมาก

> 40%
สูงอันตราย
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เป้ าหมาย
ความดันโลหิต
(มม.ปรอท)
ระดับนา้ ตาลในเลือด
FPG (มก./ดล.)
HbA1c (%)
ไขมันในเลือด
Total Cholesterol
(TC) (มก./ดล.)
Low Density Lipoprotein
(LDL) (มก./ดล.)
High Density Lipoprotein
(HDL) (มก./ดล.)
Triglycerides
(มก./ดล.)
การสูบบุหรี่
นา้ หนัก และรอบเอว
การออกกาลังกาย
การบริโภคอาหาร

ผู้ป่วยเบาหวาน
< 1 40/90

70-130

ผู้ป่วย
ผู้ทไี่ ม่เป็ นเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตสูง
< 140/90
< 140/90 (อายุ < 60 ปี )
< 150/90 (อายุ 60 ปี )
60 -100

6-7
< 280 (ค่าเป้าหมายสาหรับกลุ่มเสี่ยงปานกลาง)
< 200 (ค่าเป้าหมายสาหรับกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงสูงมาก)
< 160 (ค่าเป้าหมายสาหรับกลุ่มเสี่ยงปานกลาง)
< 100 (ค่าเป้าหมายสาหรับกลุ่มเสี่ยงสูง)
< 70 (ค่าเป้าหมายสาหรับกลุ่มเสี่ยงสูงมาก)
> 40 (ชาย)
> 50 (หญิง)
< 150
งดสูบและดมควันบุหรี่
ดัชนีมวลกาย 18.5 – 24.9 กก./ม2
รอบเอว น้อยกว่าส่วนสูง /2 (เซนติเมตร)
หนักระดับปานกลาง อย่างน้อย 30 นาทีต่อครัง้ 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ลดหวาน มัน เค็ม เพิม่ ผักและผลไม้
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4. ขั้นตอนการบริการหลังประเมิ นในกลุ่ ม ป่ วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง (DM, HT)
โอกาสเสี่ยง

โอกาสเสี่ยง

โอกาสเสี่ยง

< 20 %

20 - < 30%

≥ 30%

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมาก

ให้ขอ้ มูล ปั จจัยเสี่ยงและอาการเตือนของโรค
แบบบันทึก (นา้ หนัก ความดันฯ รอบเอว)
สุขภาพด้วยตนเอง

√

√

√

√

√

√

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/จัดการตนเอง

√

√

√
เร่งด่วน

ทราบอาการเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือด
ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
เพื่อติดตาม
ติดตามประเมินปั จจัยเสี่ยง/และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ส่งพบแพทย์เพื่อให้ยาตามความเหมาะสม
เป้าหมายเพื่อควบคุม FPG,BP ไขมัน ให้อยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ
ติดตามประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

√

√

√

+/-

√

6-12 เดือน

3-6 เดือน

1-3 เดือน

√

√

√

ทุกปี

6-12 เดือน

3-6 เดือน

สถานะความเสี่ยง/ขั้นตอน
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แนวทางการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้ องกันการเกิดโรคหัวใจ
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ เป็ นการปฏิบตั ิตัวลดเพื่อลดความเสี่ยง ตามหลัก 3 อ.
(อาหาร ออกกาลังกาย และอารมณ์) และ 2 ส. (ไม่สบู บุหรี่ และลดการดื่มสุรา) มีดงั นี ้
1. อ. อาหาร
1.1 ฝึ กนิสยั ชิมก่อนเติม กินอาหารรสชาติพอดี
1.2 ปรุ งอาหารด้วยวิธีตม้ ตุ่น นึ่ง อบ ยา มากกว่าอาหารทอด หรืออาหาร
ทอดซา้ หลาย ๆ ครัง้ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เช่น เครื่องในสัตว์ กุง้
ปลาหมึก หนังไก่ ขาหมู ของทอด นา้ มันหมู นา้ มันปาล์ม แนะนาควรใช้นา้ มันพืชในการประกอบ
อาหาร เช่น นา้ มันถั่วเหลือง นา้ มันดอกทานตะวัน นา้ มันราข้าว
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1.3 ลดการใช้น ้า ปลา เกลื อ และเครื่ อ งปรุ ง รสชนิ ด ต่ า ง ๆ แนะน าให้ใ ช้
เครื่องเทศและสมุนไพรแทนเพื่อเพิ่มรสชาดของอาหาร เช่น ขิง กระเทียม หัวหอม พริกไทย พริก
ขีห้ นู มะนาว ตระไคร้ เป็ นต้น
1.4 ไม่ เ ติ ม เครื่ อ งปรุ ง รสชนิ ด ต่ า ง ๆ ลงในอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และไม่ ว าง
เครื่องปรุ งรส เช่น นา้ ปลา ซอส ซีอิ๊วขาว นา้ ตาล กระเทียมเจียว ไว้บนโต๊ะอาหาร และกินนา้ จิม้
ด้วยวิธี “จิม้ ”
1.5 เลือกซือ้ และรับประทานอาหารจาพวกผัก ผลไม้ และเนือ้ สัตว์ (ปลา ไก่
ไม่ติดหนัง ติดมัน) มาปรุงเอง หลีกเลี่ยงอาหารกระป๋ อง ผักดองและอาหารสาเร็จรู ป และเนือ้ ปรุ ง
แต่ง เช่น ไส้กรอก เบคอน ฮอดดอก เป็ นต้น
1.6 เพิ่ ม ปริม าณการกินผักสดและผลไม้ท่ีไม่ หวานจัด ควรรับประทานผัก
หลากหลายสีและชนิด เช่น บล็อกโครี่ กระหล่าปลี คะน้า ผักกาด กวางตุง้ และผลไม้หลากหลายสี
และชนิด เช่นมะละกอ ฝรั่ง ส้ม ชมพู่ แก้วมังกร
2. อ. ออกกาลังกาย จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ระดับหนักปานกลาง เช่น
เดินเร็ว อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน ในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจาวัน เช่น เวลาว่าง การทางาน เดิน
มากขึน้ หรือปั่ นจักรยาน ในระยะทางใกล้ๆแทนการเดินทางด้วยรถยนต์หรือลิฟท์ และควบคุมให้
นา้ หนักตัวที่เหมาะสม (ดัชนีมวลกาย ไม่เกิน 25 กก./ม2, รอบเอวไม่เกินส่วนสูงหารสอง)
ในการเคลื่อนไหวออกแรงและออกกาลังกายจะเตรียมความพร้อมร่างกาย
ดังนี ้ 1) อบอุ่นร่างกาย และยืดเหยียดกล้ามเนือ้ (Warm up) ประมาณ 5 – 10 นาที 2) เคลื่อนไหว
ออกแรงปานกลางหรือ ออกกาลังกายปานกลาง จนหายใจเร็วขึน้ ถี่ ขึน้ ให้เหนื่ อยเกิ นครึ่งหนึ่ ง
เล็กน้อยของความเหนื่อยที่สดุ ในชีวิต (แต่ยงั ไม่หอบ) และยังพูดคุยได้จนจบประโยคอย่างน้อย 10
นาทีต่อครัง้ 3) ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ (warm down) ประมาณ 5-10 นาที ซึ่งการเดินออกกาลัง
กายเป็ นวิธีท่ีง่าย และปลอดภัยที่สดุ เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ทาได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาส โดย
การเดินเร็ววันละ 30 – 45 นาที ควรออกกาลังกายวันละ 30 – 45 นาที อย่าง้นอย 5 วันต่อสัปดาห์
หากมีอาการผิดปกติ เช่น แน่นหน้าอก หายใจลาบาก เวียนศีรษะ คล้ายเป็ นลม ให้หยุดพักการ
ออกกาลังกายและไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ
3. อ. อารมณ์ เมื่อรู ส้ ึกเครียดจะต้องหามีวิธีการบรรเทาความเครียด ทาให้รูส้ ึก
เพลิ ด เพลิ น สร้างอารมณ์ขันให้กับ ตนเอง เลือ กวิธี ลดความเครียดที่ให้ผ ลดี ต่อ สุขภาพ และมี
ความคิดเชิงบวกเช่น นอนหลับพักผ่อน การทาสมาธิ ออกกาลังกาย ยืดเส้นยืดสาย เต้นแอโรบิค
ฟั งเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ แต่งกลอน ทางานศิลปะ ปลูกต้นไม้ และ
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พูดคุยพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เป็ นต้น เมื่อเกิดความเครียด ควรหลีกเลี่ยง เช่น การกินจุบจิบ
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้สารเสพติด เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน เป็ นต้น
4. ส. ลดการดื่มสุรา จะต้องให้คาแนะนาถึงผลเสียของบุสุราที่มีต่อสุขภาพ เช่น
จะมี ความเสี่ ยงต่อโรคตับแข็ง มะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปากและช่องปาก ความดัน
โลหิตสูง เป็ นต้น จะต้องลดปริมาณการดื่มทีละน้อย โดยตัง้ เป้าลดการดื่มลงให้นอ้ ยลง หลีกเลี่ยง
จากสถานที่ท่ีเคยดื่ม และเพื่อน ๆ ที่ร่วมดื่ม หยุดความคิดที่จะดื่ม เพื่อเข้าสังคม และหันมาทา
กิจกรรมเพื่อสุขภาพโดยออกกาลังใจ สร้างความสุขให้กับตัวเอง ทดแทน “ความสุขที่คุณดื่มได้”
หาที่พ่งึ ทางใจ กาลังใจจากคนรอบข้าง
5. ส. ไม่สูบบุหรี่ จะต้องให้คาแนะนาถึงผลเสียของบุหรี่กับสุขภาพ เช่น ผลต่อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทาให้หลอดเลือดหัวใจตีบ และ ระบบทางเดินหายใจ เป็ นต้น จะต้องมี
การตัง้ เป้าและมีความตัง้ ใจจริงที่จะเลิกบุหรี่ ตัง้ สติให้ม่ นั เข้มแข็ง เมื่อมีอาการหงุดหงิด ตัดความ
เคยชินหรือกิจกรรมว่างที่ มกั จะทาร่วมกับการสูบบุหรี่ เลือกรับประทานอาหารจาพวกผัก ผลไม้ให้
มากกว่าเดิม และหันมาออกกาลังใจ สร้างความสุขให้กบั ตัวเอง ทดแทน “ความสุขที่คณ
ุ สูบได้” หา
ที่พ่ึงทางใจ กาลังใจจากคนรอบข้าง หรือให้รางวัลตนเองเมื่อสามารถทาได้ และเตือนตนเองอยู่
เสมอว่า “คุณไม่สบู บุหรี่แล้ว”
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
เทศบาลนครนนทบุรี มีศนู ย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุเทศบาลนครนนทบุรี ทางาน
ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ เช่ น วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชนนี คณ ะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลนนทเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จากัด เป็ นต้น และเทศบาลฯ ได้มีนโยบายให้แต่ละชุมชน/หมู่บา้ นจัดตัง้ ชมรม
ผูส้ ูงอายุโดยมีแกนนาหรือผูน้ าชุมชน และจะด้วยมีสมาชิกอย่างน้อย 30 คน ทากิจกรรมร่วมกัน
ของชมรม ได้มีการสารวจกิจกรรมที่ผสู้ ูงอายุให้ความสนใจ หรือ ความต้องการในชุมชนและศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลฯ ที่ผสู้ งู อายุสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ จากนัน้ เทศบาลได้ทาการคัดเลือกจิตอาสาที่จะมาเป็ นครูผูส้ อนในแต่ละกิจกรรม ซึ่งส่วน
ใหญ่ ก็เป็ นผูส้ ูงอายุในชุมชน ที่มีความรู ค้ วามสามารถในการถ่ายทอดความรู แ้ ละนากิจกรรมได้
เพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ งู อายุในชุมชน เดือนละ 1 ครัง้ โดยมีการจัดอบรมความรูแ้ ก่สมาชิก
อย่ างน้อยเดื อ นละ 1 ครัง้ และมี กิจ กรรมในชุม ชน เช่ น ออกก าลัง กาย ท าอาหารเพื่ อ สุขภาพ
สังสรรค์เลีย้ งวันเกิดทุกเดือน และอสม.เยี่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ และอสม.และผูน้ าชุมชนและใน
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ภาพประกอบ 1 เครือข่ายขับเคลื่อนประเด็นผูส้ งู อายุในพืน้ ที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครปากเกร็ด มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ ูงอายุ ซึ่งทางเทศบาลฯได้มีโครงการจัดฝึ กอบรมให้แก่สมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ ผูด้ แู ล ประชาชน
จิตอาสา เพื่อเป็ นแกนนาในการดูผูส้ ูงอายุในชุมชนและช่วยส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุได้รบั การดูแลที่
ถูก ต้อ ง ป้ อ งกัน การเจ็ บ ป่ วยเรือ้ รัง ในการประชุ ม ประจ าปี จะเชิ ญ วิ ท ยากรผู้เชี่ ย วชาญจาก
โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลบางบัวทอง และโรงพยาบาลปากเกร็ด และมีโครงการตรวจ
สุขภาพประจาปี ของแต่ละชุมชน และทางเทศบาลฯ ได้สนับสนุนคอยช่วยเหลือและเป็ นพี่เลีย้ ง
ให้กับ ผู้นาชุม ชน โดยจัดหาจิ ต อาสาที่ จ ะมาเป็ น ครู ผู้สอนในแต่ละกิจ กรรม ซึ่งส่วนใหญ่ ก็เป็ น
ผูส้ งู อายุในชุมชน ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีความรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ ละ
นากิจกรรมได้ เพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ ูงอายุในชุมชน เดือนละ 1 ครัง้ โดยมีการจัดอบรม
ความรู แ้ ก่สมาชิกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และมีกิจกรรมในชุมชน เช่น ออกกาลังกาย สังสรรค์
เลี ย้ งวัน เกิ ด ทุก เดื อ น กิ จ กรรมท าบุ ญ ร่วมกัน ตามเทศกาลต่ า ง ๆ และอสม.เยี่ ย มบ้านร่วมกับ
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เจ้าหน้าที่ และผูน้ าชุมชน และในแต่ละชุมชนเข้าร่วมกับประชุมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ เดือน
ละ 1 ครัง้
ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุทั้ง 2 เทศบาล มีลักษณะ
คล้าย ๆ กัน ส่วนใหญ่เน้นการส่งเสริมสุขภาพในด้านการออกกาลังกาย ทากิจกรรมสัมพันธ์ เลีย้ ง
สังสรรค์วนั เกิดประจาเดือน และมีการตรวจสุขภาพประจาปี และอสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
เยี่ยมบ้านในชุมชนนั้น ๆ และให้อสม.ตรวจเยี่ยมบ้านในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิตใน
พืน้ ที่รบั ผิดชอบ ดังนัน้ ในแต่ละพืน้ ที่รบั ผิดชอบของแต่ ละชุมชน มุ่งเน้นการทากิจกรรมร่วมกันของ
ชุมชน และมีการช่วยเหลือของอสม.และผูน้ าชุมชนแต่ในขณะที่ทางเทศบาลได้มีโครงการต่าง ๆ ที่
จะสนับ สนุน ในแต่ล ะชุม ชนมี กิจ กรรมการส่ง เสริม สุขภาพในกลุ่ม ป่ วยเรือ้ รัง และดูแลส่งเสริม
สุขภาพโดยทั่ว ๆ ไป ไม่ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุดา้ นการคัดกรอง เฝ้าระวังและ
ป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด จากสภาวะการณ์ในปั จจุบนั นีผ้ ูส้ งู อายุมีแนวโน้มที่จะมีโอกาส
เสี่ ยงเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดในอันดับต้น ๆ ผูส้ ูงอายุจาเป็ นจะต้องได้รบั การส่งเสริม พฤติกรรม
สุขภาพและมีการปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่ อควบคุมปั จจัยเสี่ยงที่กระตุน้ ให้เกิดความรุนแรง
ของโรคหัวใจขาดเลื อดเช่ น ตรวจสุขภาพประจาปี ห รือไปตรวจตามแพทย์นัด การรับ ประทาน
อาหาร การออกก าลัง กายพัก ผ่ อ น และการจัด การความเครีย ด (นิ ท รา กิ จ ธี ระวุฒิ วงษ์ และ
ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์, 2559) และการปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและสังคม ตลอดจนการเข้าร่วมทากิจกรรมทางสังคม (ภรณี ตังสุรตั น์ และวิมลฤดี พงษ์
หิรญ
ั ญ์(2556) จากการเจ็บป่ วยหรือการเสื่อมของระบบต่าง ๆ ในร่างกายทาให้ผูส้ ูงอายุมีความ
วิตกกังวลไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขาดความใส่ใจการดูแล
สุขภาพทาให้มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (มนฑิญา กงลา และ จรวย กงลา,
2558) ดังนัน้ ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผูส้ งู อายุควรมุ่งเน้นที่ให้บุคคลมีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพที่เหมาะสม ซึ่ง Pender (2006) กล่าวว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็ นกิจกรรมที่บุคคล
กระท าเพื่ อ คงไว้ซ่ึง สุขภาพเพื่ อ เพิ่ ม ระดับ ความผาสุก ของชี วิ ต และความมี คุณ ค่ าของตนเอง
ประกอบด้วย กิจกรรม 6 ด้าน คือด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ กิจกรรมทางกาย โภชนาการ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การพัฒนาทางจิตวิญญาณและการจัดการกับความเครียด ถ้าบุคคล
สามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจนเป็ นแบบแผนในการดาเนินชีวิตจะทาให้บุคคลนัน้ มี
สุขภาพดี หากบุคคลมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่เหมาะสม ก็สามารถทาให้เกิดโรคหรือเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคได้และยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ งู อายุทงั้ ที่ยงั ไม่ป่วย
และป่ วยโรคหลอดเลื อดหัวใจโดยใช้แนวคิ ดของ Pender (2006) ทั้ง 6 ด้านพบว่ามี พ ฤติกรรม
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ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
2.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2.1.1 แนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในการวิ จัย ครั้ง นี ้ผู้วิ จัย เลื อ กใช้แ นวคิ ด การส่ ง เสริม สุข ภาพของ Pender
(Pender’s Health Promotion Model) เป็ นแนวคิดที่ได้พัฒ นาขึน้ มาจากการบูรณาการแนวคิ ด
ต่าง ๆ ทัง้ ทางจิตวิทยา สังคมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ว่า
มีลกั ษณะเป็ นองค์รวม และมุ่งเน้นในด้านพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ รวมทัง้ เน้นแรงจูงใจให้บุคคล
มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและมีความครอบคลุมถึงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีตามศักยภาพ
ของผูส้ งู อายุในแต่ละคน
แนวคิ ด การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ Pender (Pender’s Health Promotion
Model) ในระยะเริ่มแรกเกิดจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมทางการพยาบาล และในปี ค.ศ.
1990 ได้รบั การตีพิมพ์ครัง้ แรก ได้สร้างกรอบแนวคิดโดยประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์ทางการพยาบาล
และพฤติกรรมศาสตร์ และได้อธิบายถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและธรรมชาติ
ของบุคคลในหลากหลายมิติท่ีมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งมีผล
ต่อสุขภาพของบุคคลนัน้ แบบจาลองการส่งเสริมสุขภาพ เป็ นแบบจาลองการเข้าถึงความสามารถ
ของบุคคล (A competence or approach oriented model) และสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ได้
กับทุกพฤติกรรมสุขภาพ ได้อธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย์ในรู ปแบบหลายมิติท่ีมีการปฏิสมั พันธ์
กับสภาพแวดล้อมระหว่างบุคคล และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งได้มีการบูรณาการแนวคิด
พืน้ ฐานมาจากทฤษฎีของความคาดหวัง (Expectancy - valve theory) และทฤษฎีการเรียนรูท้ าง
สัง คม (Social cognitive theory) รวมการรัก ษาพยาบาลอย่ างเป็ น องค์รวม (Bandura, 1986;
Feather, 1982 อ้างถึงใน Pender, 2011, p. 44)
แบบจาลองการส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง (Pender, 1996) ประกอบด้วย
3 มโนทัศน์หลัก ได้แก่ คุณลักษณะของบุคคลและประสบการณ์ (Individual characteristic and
experiences) อารมณ์ แ ละความคิ ด ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรม (Behaviour-Specific Congnition and
Affect) และผลลัพ ธ์ทางด้านพฤติกรรม (Behavioural Outcome) (Pender, 2011, p. 44) โดยมี
รายละเอียดในแต่ละมโนทัศน์ ดังนี ้
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1. คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บุ ค ค ล แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ (Individual
characteristics and experiences) โดยมีความเชื่อว่าแต่ละบุคคลจะมีลกั ษณะและประสบการณ์
ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม ประกอบด้วย พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอดีต (Prior related
behavior) และปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors)
1.1 พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อดี ต (Prior related behavior) คื อ
พฤติกรรมที่เคยปฏิบตั ิบ่อยจนกลายเป็ นนิสยั (Habit formation) มีอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพ จะพบว่ามี อิทธิพ ลทางตรงโดยอาศัยความตั้งใจเพียงเล็กน้อยก็
ปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ โดยผ่านการเรียนรูท้ างสังคม (Social cognitive theory) ส่วน
มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มโดยอาศั ย การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ประโยชน์
(Benefits) อุปสรรค (Barriers) และอารมณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (Activity-related affect) ทา
ให้เกิดการพิจารณนาไตร่ตรองและความคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcome expectation) จะทาให้
การปฏิบตั ิพฤติกรรมนัน้ ซา้ ๆ หรือถ้ามีอปุ สรรคต่อพฤติกรรมก็จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจาและ
จะที่ถกู เรียกคืนมาเมื่อเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่จะเกิดขึน้ ในเวลาต่อมา
1.2 ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล (Personal factors) มี ผ ลทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
1.2.1 ปั จ จั ย ด้ า น ชี ว วิ ท ย า ( Personal biologic factors)
ประกอบด้วย เพศ ดัชนีมวลกาย อายุ สภาวะวัยรุน่ สภาวะหมดระดู ความจุปอด ความสามารถใน
การเคลื่ อนไหวและออกก าลัง กาย ความแข็ งแรง ความกระฉับ กระเฉง และความสมดุ ล ของ
ร่างกาย
1.2.2 ปั จ จั ย ด้ า น จิ ต ใจ (Personal psychological factors)
ประกอบด้วย ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรูภ้ าวะสุขภาพ
1.2.3 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Personal social cultural
factors) ประกอบด้วย สัญ ชาติ เชือ้ ชาติ วัฒ นธรรม การศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
2. อ ารม ณ์ แ ล ะ ค ว าม คิ ด ที่ มี ต่ อ พ ฤ ติ ก รรม (Behavior-specific
cognitions and affect) เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ดังนี ้
2.1 การรับ รู ้ป ระโยชน์ ข องการกระท า (Perceived benefits of
action) มี พื ้น ฐานมาจากทฤษฎี คุณ ค่ าแห่ ง ความคาดหวัง ซึ่ง ท าให้เกิ ด แรงจูง ใจในการแสดง
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พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคลออกมา การรับรูป้ ระโยชน์ภายนอกจะเป็ นแรงจูงใจให้บุคคล
เริ่มต้นการแสดงพฤติกรรม แต่การรับรู ป้ ระโยชน์ภายในจะเป็ นแรงจูงใจและมีความมุ่งมั่นในการ
แสดงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยขึน้ อยู่กับความสาคัญของประโยชน์ท่ีแสดงพฤติกรรมนั้น แต่
ความเชื่อหรือความคาดหวังผลที่ เกิดขึน้ ในทางบวกจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น แม้ว่าอาจจะไม่สาคัญ แต่ก็
จาเป็ นสาหรับพฤติกรรมสุขภาพเฉพาะบางอย่าง
2.2 การรับรู อ้ ุปสรรคในการกระทา (Perceived barriers to action)
การรับรู อ้ ุปสรรคเกี่ยวกับความไม่พร้อม เช่น ความไม่สะดวก ราคาแพง ความยากลาบาก หรือ
ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงพฤติกรรม การรับรู อ้ ุปสรรคจะเป็ นแรงผลักให้บุคคลหลีกเลี่ยงที่จ ะ
แสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี เมื่อบุคคลรับรูอ้ ุปสรรคมากและขาดความพร้อมก็จะไม่แสดง
พฤติกรรมนัน้ ๆ ในขณะที่บคุ คลรับรูอ้ ปุ สรรคน้อยและมีพร้อมสูงก็จะมีโอกาสแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ
มากขึน้ การรับรูอ้ ปุ สรรคของการแสดงพฤติกรรมสุขภาพมีอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมโดยผ่าน
ความมุ่งมั่นที่จะแสดงพฤติกรรม
2.3 การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเอง (Perceived self-efficacy)
โดยมีพืน้ ฐานมาจากทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของแบนดูรา ซึ่งความสามารถของแต่
ละบุคคลนัน้ จะมีความแตกต่างกัน บุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการทากิจกรรมได้
สาเร็จ โดยพิ จ ารณาจากการคาดหวัง ในผลลัพ ธ์นั้น ๆ การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองจะมี
อิทธิพ ลโดยตรงต่อการแสดงพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านการรับรู ้
อุปสรรคในการแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและความมุ่งมั่นต่อการแสดงพฤติกรรมนัน้
2.4 ความรู ส้ ึกที่ มี ต่ อพฤติกรรม (Activity-related affect) หมายถึ ง
เป็ นความรูส้ ึกในทางบวกหรือลบที่เกิดขึน้ ทัง้ ขณะก่อน ระหว่าง และหลังการแสดงพฤติกรรม การ
ตอบสนองต่อความรูส้ กึ ที่มีต่อพฤติกรรมนัน้ ๆ ขึน้ อยู่กบั สิ่งเร้า ความรูส้ ึกที่มีต่อพฤติกรรมประกอบ
3 องค์ป ระกอบ คื อความน่ าสนใจของกิจ กรรมหรือ พฤติ กรรม ความรู ส้ ึก ต่อตนเองเมื่ อปฏิ บัติ
พฤติ ก รรม และสภาพแวดล้อ มหรื อ บริบ ทที่ เกี่ ย วข้อ งในการท ากิ จ กรรม ซึ่ ง ความรู ้สึก ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมมี อิท ธิ พ ลโดยตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพและมี อิทธิ พ ลทางอ้อมผ่านการรับ รู ้
ความสามารถของตนและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรม
2.5 อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal influences) เป็ นความคิด
ความเชื่อ หรือทัศนคติของบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของบุคคล และปั จจัยระหว่างบุคคล เช่น
ครอบครัว (พ่อ แม่ พี่ น้อง) เพื่อน และเจ้าหน้าที่สุขภาพมีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
นอกจากนีอ้ ิทธิพลระหว่างบุคคล เช่น การสนับสนุนทางสังคม บรรทัดฐาน และการมีบุคคลเป็ น
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แบบอย่าง ซึ่งอิทธิพลระหว่างบุคคลจะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและมี
อิท ธิ พ ลทางอ้อ มโดยผ่ านแรงกดดัน ทางสัง คมและกลุ่ม หรือ กระตุ้น ความมุ่ง มั่น ต่ อ การแสดง
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ไปตามสภาพตามความต้องการ ซึ่งหากบุคคล
ได้รบั แรงจูงใจที่เหมาะสม ก็จะเกิดพฤติกรรมตามทิศทางที่สงั คมต้องการ
2.6 อิทธิพลจากสถานการณ์ (Situational influences) เป็ นการรับรู ้
และความรู ส้ ึกนึกคิดของบุคคลเกี่ยวกับสถานการณ์หรือบริบทที่สามารถเอือ้ หรือเป็ นอุปสรรคต่อ
การแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย การรับรูท้ างเลือกที่มาสนับสนุน ลักษณะความ
ต้อ งการ และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อ มในการแสดงพฤติ ก รรม ซึ่ ง อิ ท ธิ พ ลจาก
สถานการณ์มีอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
3. ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral outcome) เป็ นการกาหนดความ
ตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมตามแผนที่ ก าหนดไว้ ผลลั พ ธ์ เชิ ง พฤติ ก รรม ประกอบด้ว ย 3
องค์ประกอบย่อย ดังนี ้
3.1 ความมุ่ง มั่น ต่ อ แผนการปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรม (Commitment to a
plan of actions) ความมุ่งมั่นที่จะแสดงพฤติกรรมเป็ นกระบวนการทางความคิด ประกอบด้วย 2
องค์ประกอบ คือ ความมุ่งมั่นตัง้ ใจที่จะกระทาพฤติกรรมให้สอดคล้องกับเวลา บุคคล สถานที่ ที่
กาหนดเอาไว้โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่ตนเองชอบ และวิธีการที่ชัดเจนในการแสดงพฤติกรรม การให้
แรงเสริมทางบวก หากมีแต่ความมุ่งมั่นอย่างเดียวโดยปราศจากวิธีการที่เหมาะสมจะทาให้บุคคล
ที่มีความตัง้ ใจแต่ไม่อาจแสดงพฤติกรรมสุขภาพได้ ดังนัน้ ความมุ่งมั่นและการหาวิธีการที่ชดั เจน
จะเป็ นตัวผลักดันให้บคุ คลเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ
3.2 ความต้ อ งการและความชอบอื่ น ในขณ ะนั้ น (Immediate
competing demands and preferences) เป็ นพฤติกรรมทางเลือกอื่นที่เกิดขึน้ ทันทีทันใดก่อนที่
จะเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามที่ได้วางแผนไว้ และไม่สามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ ตามที่ได้
วางแผนไว้ และไม่สามารถควบคุมตนเองจากความชอบ ความพอใจ และความต้องการนัน้ ๆ ซึ่ง
ความต้องการและความชอบอื่นที่เกิดขึน้ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่นส่งผลโดยตรงต่อการ
เกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
3.3 พฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพ (Health promoting behavior) เป็ น
การกระทาที่แสดงออกในการส่งเสริม พฤติกรรมให้ดีขึน้ ซึ่งเป็ นตัวบ่งชีโ้ ดยตรงต่อผลลัพ ธ์ทาง
สุขภาพที่ประสบผลสาเร็จ เมื่อบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการให้
เข้ากับการใช้ชีวิตประจาวัน การเพิ่มความสามารถในการทาหน้าที่ของร่างกายและการมีคณ
ุ ภาพ
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ชีวิตที่ดีในทุกช่วงพัฒนาการของมนุษย์ เนื่องจากการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีมีเป้าหมาย
เพื่อคงไว้ซ่งึ การมีภาวะสุขภาพทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่ดี ในขณะที่ Walker
Sechrist และ Pender (1987) ได้เสนอว่า พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี หมายถึง
การกระทาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันตัง้ แต่ตื่นนอนจนกระทัง้ เข้านอน ซึ่งมี
อิทธิพลต่อสุขภาวะของบุคคลนัน้ องค์ประกอบของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี
โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ โภชนาการ (Nutrition) การเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย
(Exercise) ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพ (Health responsibility) การจั ด การกั บ ความเครี ย ด
(Stress management) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations) และการพัฒ นา
ทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual growth)
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ภาพประกอบ 2 แบบจาลองการส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง (Health promotion model revised)
ที่ ม า : Pender, Murdaugh, & Parsons. (2011). Health Promotion in Nursing
Practice, p. 45.
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ความสัม พัน ธ์ข ององค์ป ระกอบของแบบจ าลองการส่ง เสริม สุข ภาพของ
Pender แสดงถึงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ห ลาย ๆ มโนทัศน์ มีจานวน 14 ข้อ (ชุลีกร ด่านยุทธ
ศิลป์ , 2561) ดังนี ้
1. พฤติ ก รรมเดิ ม ที่ ป ฏิ บั ติ ม า พฤติ ก รรมที่ ป ฏิ บั ติ จ นเป็ นนิ สั ย และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ได้รบั มามีอิทธิพลต่อความเชื่อด้านสุขภาพ ความรู ส้ ึกหรืออารมณ์ของบุคคล
และการปฏิบตั ิพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
2. บุ ค คลสัญ ญาที่ จ ะปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมสุข ภาพก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ค าดคะเน
ประโยชน์ท่จี ะได้หรือให้คณ
ุ ค่าต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
3. การรับรู อ้ ุปสรรคสามารถเป็ นทั้งสิ่ง ที่ขัดขวางการปฏิบัติพ ฤติกรรม
ตัวกลางการปฏิบตั ิพฤติกรรม และสิ่งที่ทาาให้เกิดการปฏิบตั ิพฤติกรรมขึน้ จริง
4. การรับ รู ค้ วามสามารถของตน จะท าให้ค วามมุ่ง มั่น ในการปฏิ บัติ
พฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึน้
5. การรับรูค้ วามสามารถของตนที่เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การรับรูอ้ ปุ สรรคต่อ
การปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพที่ลดลง
6. อารมณ์ ท่ี จ าเพาะต่ อพฤติ กรรมในทางบวกที่ เพิ่ มขึน้ จะส่งผลต่ อการรับรู ้
ความสามารถของตนเพิ่มมากขึน้
7. เมื่ อ อารมณ์ ท่ี จ าเพาะต่ อ พฤติ ก รรมมี ค วามสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรม
สุขภาพ โอกาสของความมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพจะเพิ่มมากขึน้
8. บุคคลมีความมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มากขึน้
เมื่อได้รบั ความช่วยเหลือและการสนับสนุนในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพ
9. ครอบครัว เพื่ อ น และบุ ค ลากรทางสุข ภาพ เป็ น แหล่ง ของอิ ท ธิ พ ล
ระหว่างบุคคลที่สาคัญ มีผลต่อความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพ ฤติกรรมสร้างเสริ ม สุขภาพทั้งในทาง
เพิ่มขึน้ หรือลดลง
10. อิทธิพลด้านสถานการณ์มีผลต่อความมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพทั้งในทางเพิ่มขึน้ หรือลดลง หรือมี อิทธิพ ลต่อการมี ส่วนร่วมของบุคคลในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
11. ความมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงยิ่งมากขึน้ โอกาส
ของการคงไว้ซ่งึ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพก็มากขึน้
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12. ความมุ่งมั่นในการปฏิ บัติ พฤติ กรรมสุขภาพจะลดลงเมื่ อบุคคลมี ความ
ต้องการที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมอื่นเข้ามามากกว่าพฤติกรรมที่ปรารถนาไว้
13. ความมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพจะลดลง เมื่ อ มี สิ่ ง ที่
น่าสนใจอย่างอื่นเข้ามากะทันหันหรือมีความชื่นชอบอย่างอื่นในขณะนัน้ มากขึน้
14. บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนความคิดรู ้ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางกายภาพและสิ่ ง แวดล้อ ม ระหว่า งบุ คคลที่ จ ะก่ อ ให้เกิ ด แรงจูง ใจในการปฏิ บัติพ ฤติ กรรม
สุขภาพ
ความหมายและองค์ประกอบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยกาหนดความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรม
ส่ ง เสริม สุข ภาพจากแนวคิ ด การส่ ง เสริม สุ ข ภาพของ Pender (2011) ได้ให้ค วามหมายและ
องค์ประกอบ ดังนี ้ เป็ นการกระทาที่บุคคลแสดงออกเพื่อให้ตนเองมีภาวะสุขภาพในทาง ที่ดีขึน้ ทัง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สังคม โดยมุ่งเน้นแรงจูงใจให้บุคคลมี พ ฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ และมีการปฏิบัติท่ีกระทาจนเป็ นแบบแผนในการดาเนินชีวิตประจาวันที่เหมาะสม เพื่อ
ยกระดั บ ความเป็ นอยู่ ท่ี ดี ใ นทุ ก ช่ ว งพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยกิ จ กรรมทั้ ง 6
องค์ป ระกอบ คื อ 1) ด้า นโภชนาการ 2) ด้า นกิ จ กรรมและการออกก าลัง กาย 3) ด้า นความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ 4) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 5) ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ และ
6) ด้านการจัดการกับความเครียด
จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาองค์ประกอบตามแนวคิดของ Pender มี
นักวิชาการได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูส้ ูงอายุท่ีไม่เป็ นโรค เช่น ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
และคนอื่น ๆ (2560) ศึกษารู ปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร และปิ ยธิดา คูหิรญ
ั ญรัตน์ และคนอื่น ๆ (2561) ศึกษาพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนชานเมือง ซึ่งทัง้ หมดได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ทัง้ 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านโภชนาการ 2) ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกาย 3) ด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ 4) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 5) ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ และ
6) ด้า นการจัด การกับ ความเครี ย ด ส่ ว น Sok และ Yun (2011) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการส่ ง เสริม
สุขภาพระหว่างผูส้ งู อายุท่ีอาศัยอยู่ตามลาพังและอาศัยอยู่กบั ครอบครัวในเกาหลี และ Lo และคน
อื่น ๆ (2015) ศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผูท้ ่ีมีความเสี่ยงสูงในกลุ่มโรคเมตาบอลิก ได้
ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านโภชนาการ 2) ด้านกิจกรรมและการ
ออกกาลังกาย และมีการศึกษาในผูส้ งู อายุท่ีเป็ นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต เช่น ปาริชาติ พยัคฆ
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รักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556) ศึกษาแบบแผนการดาเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่ม
เสี่ ยงต่ อโรคหัวใจและหลอดเลื อด และสายทอง ภูแม่ นเขียน (2556) ศึกษาพฤติก รรมส่งเสริม
สุข ภาพของผู้สูง อายุโรคหลอดเลื อ ดหัวใจ และ Giena และคนอื่น ๆ (2018) ศึก ษาพฤติ ก รรม
ส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุท่ีเป็ นความดันโลหิตสูง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทัง้ หมดได้ศึกษาพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพทัง้ 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านโภชนาการ 2) ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกาย
3) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 4) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 5) ด้านการเจริญทางจิต
วิญ ญาณ และ 6) ด้านการจัดการกับ ความเครียด ท าให้สามารถสัง เคราะห์องค์ป ระกอบของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
ตาราง 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ
องค์ประกอบของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
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โภชนาการ

กิจกรรม
ความ สัมพันธภาพ การเจริญทาง การจัดการกับ จานวน
และ
รับผิดชอบ ระหว่าง จิตวิญญาณ ความเครียด องค์ประกอบ
ออกกาลังกาย ต่อสุขภาพ บุคคล
(ด้าน)

จากตารางที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุ ทาให้สรุปได้ว่างานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ มีทงั้ หมด 7 เรื่อง มีการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. ปี
2554-2561 ซึ่ง ได้ศึก ษาพฤติ ก รรมส่ง เสริม สุข ภาพในกลุ่ม ผู้สูง อายุท่ี ไม่ เป็ น โรค กลุ่ม เสี่ ย งต่ อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด และในกลุ่ม ที่เป็ นโรคหัวใจ และโรคความดันโลหิต และยังพบว่าได้มี
การศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโภชนาการ และ
2) ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกาย (Lo et al., 2015; Sok & Yun, 2011) และ 6 ด้าน ได้แก่
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1) ด้านโภชนาการ 2) ด้านกิจ กรรมและการออกกาลังกาย 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
4) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 5) ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ และ 6) ด้านการจัดการกับ
ความเครียด (Giena et al., 2018; ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต, 2556; สายทอง ภูแม่น
เขีย น, 2556; ศรีสุด า วงศ์วิเศษกุล และคนอื่ น ๆ, 2560; ปิ ยธิ ดา คูหิ รัญ ญรัต น์ และคนอื่น ๆ,
2561) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ได้รบั ความสนใจศึกษาและพบในทุกงานวิจัย คือ
ด้านการออกกาลังกาย และด้านโภชนาการ
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุตาม
แนวคิดของ Pender ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านโภชนาการ 2) ด้านกิจกรรมและ
การออกกาลังกาย 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 4) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 5) ด้าน
การเจริญ ทางจิตวิญญาณ และ 6) ด้านการจัดการกับความเครียด ได้นามาปรับและพัฒนาเป็ น
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดให้เหมาะสมกับบริบท
ของงานวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ด้านโภชนาการ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทาของผูอ้ ายุเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ แต้ถา้
ผูส้ ูงอายุขาดการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้สดั ส่วน ละเลยหรือ
มองข้ามคุณค่าทางโภชนาการ โดยไม่คานึงถึงผลกระทบทางสุขภาพที่นาไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ
เช่น รับประทานอาหารฟาสต์ฟูด อาหารจานด่วน อาหารสาเร็จรู ป อาหารประเภทผัด ทอด ย่าง
หรือปิ ้ง อาหารไขมันสูงและอาหารรสจัดที่มีความเค็ม เกลือโซเดียมสูงและหวานมากเกินไป และ
ยังพบว่าการบริโภคผักและผลไม้ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 76) ถ้าได้บริโภคผักและผลไม้ได้
ตามเกณฑ์ม าตรฐานจะช่ ว ยลดโรคหัว ใจขาดเลื อ ด (ร้อ ยละ 31) (ส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2553) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวิณี แสงเรือน
(2559) ที่พบว่ามีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้นอ้ ย และบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและที่ไม่
สมดุล เช่ นการบริโภคหวาน มัน เค็ม มากไป ดังนั้นการบริโภคอาหารจึ งเน้น ที่การป้องกันโรค
โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง ที่จะเป็ นสาเหตุนาไปสูโ่ รคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ดังนี ้
1.1 จากัดอาหารที่มีไขมันสูง ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มี
ไขมันอิ่มตัวจากสัตว์ เช่น เนือ้ สัตว์ติดมัน สัตว์ปีก และไขมันอิ่มตัวจากพืช เช่น เนย มะพร้าว ปาล์ม
เนื่องจากทาให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดสูงขึน้ ไขมันที่ควรรับประทาน ได้แก่ ไขมันไม่อิ่มตัว เช่น
นา้ มันมะกอก ถั่วลิสง นา้ มันข้าวโพด นา้ มันดอกคาฝอย นา้ มันเมล็ดทานตะวัน นา้ มัน ถั่วเหลือง
นา้ มันงา นา้ มันปลา เลื อกใช้เนือ้ ปลา เนือ้ ไก่ แทนเนือ้ หมูหรือเนือ้ วัว (ส านักโรคไม่ ติดต่อ กรม
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ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2554) ทัง้ นีย้ ังควรลดการบริโภคอาหารประเภทเครื่องในสัตว์
และอาหารทะเลบางชนิด เช่น ปลาหมึก กุง้ และหอยนางรม และอาหารแปรรูป ผลิตภั ณฑ์อาหาร
สาเร็จรูปที่มีไขมันสูง (ณัฐธิวรรณ พันธ์มงุ และ อลิสรา อยู่เลิศลบ, 2560)
1.2 เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ เนื่องจากในผักและผลไม้มีสาร
ต้านอนุมลู อิสระสูง จะช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ผักและผลไม้ยงั ช่วยให้การขับถ่ายเป็ น
ปกติ และช่ วยลดน ้าหนักในรายที่ อ้วน แต่ ไม่ ค วรรับ ประทานผัก และผลไม้ท่ี มี รสหวานจัด ให้
รับประทานผักและผลไม้ 5 ส่วนต่อวัน (ณัฐธิวรรณ พันธ์มงุ และ อลิสรา อยู่เลิศลบ, 2560)
1.3 จากัดอาหารที่มีเกลือโซเดียมและที่มีรสเค็ม เนื่องจากในปริมาณ
โซเดียมที่สูงจะดูดนา้ เข้าสู่หลอดเลือดมากขึน้ ทาให้ปริมาตรของเหลวในร่างกายมากขึน้ ทาให้
หัวใจทางานหนัก (สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2554) ควรเว้นการ
รับประทานอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่มีเกลือ เช่น อาหารกระป๋ อง
อาหารแปรรู ปต่าง ๆ บะหมี่กึ่งสาเร็จรู ป โจ๊ก ขนมขบเคีย้ ว ควรเลื อกซือ้ โดยดูท่ีฉลากโภชนาการ
และเลือกอาหารที่มีเกลือ หรือโซเดียมต่า (ณัฐธิวรรณ พันธ์มงุ และ อลิสรา อยู่เลิศลบ, 2560; วิชยั
เอกพลากร, 2550)
1.4 ควรบริโภคอาหารที่ ป รุ ง เอง และจัดเตรีย มอาหารเพื่ อสุขภาพ
สาหรับมือ้ กลางวันมาจากบ้าน ควรบริโภคอาหารให้ครบทัง้ 3 มือ้ ในแต่ละวัน
2. ด้ านกิ จ กรรมและการออกก าลังกาย หมายถึง กิจกรรมหรือการ
กระทาของผูอ้ ายุเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีแบบแผนและกระทาซา้ อย่างสม่าเสมอ
การเคลื่อนไหวร่างกาย ระดับปานกลางถึงหนัก เช่น เดินเร็วอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ ควรเดินขึน้ ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน เดินหรือ ปั่ นจักรยานแทนการขับรถ
และออกกาลังกายกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวจะให้มี ความสุข และเพลิดเพลิน (ณั ฐธิ วรรณ
พันธ์มุง และ อลิสรา อยู่เลิศลบ, 2560) และการออกกาลังกายแบบแอโรบิค ซึ่งเป็ นการออกกาลัง
กายที่ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนจานวนมาก ทาติดต่อกันเป็ นเวลานาน จึงจะมี ผลทาให้การทางาน
ของระบบหัวใจ และปอดมี ค วามแข็งแรงและการไหลเวีย นโลหิ ตสามารถทาหน้าที่ ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ
3. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ คือ กิจกรรมหรือการกระทาของ
ผูส้ งู อายุในการดูแลสุขภาพอนามัย เอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง ได้แก่ การสังเกตความผิดปกติ
ของร่างกายด้วยตนเอง การดูแลสุขภาพ การไปพบแพทย์ตามนัดและการกระทาตามคาแนะนา
ของแพทย์แ ละแผนการรัก ษาเมื่ อ เจ็ บ ป่ วย และการแสวงหาข้อ มูล ข่ า วสารและความรู ท้ ่ี เป็ น
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ประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การใช้ระบบบริการสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม และการส่งเสริม
ให้ตนเองปลอดภัยจากสิ่งต่าง ๆ ที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
4. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทา
ของผูอ้ ายุเกี่ยวกับการทากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว การพบปะพูดคุยหรือแสดงความ
คิดเห็นกับเพื่อน ชุมชน พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ และวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่นเพื่ อช่วยแก้ปั ญ หาหรือสถานการณ์ต่ าง ๆ ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิ ใจเห็นว่า
ตนเองนัน้ มีคุณค่า เกิดความรูส้ ึกที่ดี ที่สามารถเผชิญปั ญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะ
นาไปสูก่ ารส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อไป
5. ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทา
ของผูส้ งู อายุเกี่ยวกับความเชื่อ ความหวัง สิ่งยึดที่เป็ นเครื่องเหนี่ยวทางจิตใจ ที่ก่อให้เกิดความรูส้ ึก
พึงพอใจในชีวิต มีความหวัง ความสงบสุข การให้อภัย และการยอมรับสภาพของตนเอง ได้แก่ มี
ความพยายามและอดทนในการปฏิบตั ิสิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จ การยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ในชีวิต รวมถึงการยึดในหลักคาสอนของศาสนาเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชี วิต ซึ่งเป็ น ความ
เกี่ยวเนื่องสาคัญของจิตวิญญาณและเกี่ยวข้องกับชีวิต
6. ด้านการจัดการกับความเครียด หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทา
ของผู้อ ายุเพื่ อลดหรือผ่ อ นคลายความตึงเครีย ด โดยเฉพาะความเครีย ดเรือ้ รัง ติ ดต่ อ กัน เป็ น
เวลานาน จะส่งผลให้ระดับไขมันในเลือด ได้แก่ คลอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึน้ ทา
ให้ผนังหลอดเลือดมี ความหนาแข็งตัวขึน้ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอด
เลื อ ด (Gautum, 2012) การจัด การกับ ความเครี ย ดที่ ดี สุด การค้น หาวิ ธี ก ารในการจัด การกับ
ความเครียดด้วยตนเอง ในสิ่งที่ชอบหรือพึงพอใจต่อวิธีการนัน้ ๆ วิธีผ่อนคลายความเครียดมีหลาย
วิธี ส่วนใหญ่ จะเลือกวิธีท่ีตนเองเคยชิน ถนัด ชอบ หรือสนใจทาแล้วเพลิดเพลินมีความสุข เช่น
นอนหลับพักผ่อน ฟั งเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี ดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ อ่านหนังสือ แต่งกลอน
ทางานศิลปะ งานฝี มือ งานประดิษฐ์ต่าง ๆ สะสมแสตมป์ สะสมเครื่องประดับ ถ่ายรูป จัดอัลบัม้
ปลูกต้นไม้ ทาสวน จัดห้อง ตกแต่งบ้าน เล่นกับสัตว์เลีย้ ง หรือท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ หรือ
พบปะ พูดคุยกับผูอ้ ่ืน (สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2553) และการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิ บัติต นตามหลักศาสนา เช่ น ท าบุ ญ ตัก บาตร สวดมนต์ การนั่ง สมาธิ เพื่ อให้รูส้ ึก สบายทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
ดังนัน้ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทาที่ผสู้ งู อายุปฏิบตั ิจ นเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันเพื่อส่งเสริมให้
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มี สุ ข ภาพดี ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และจิ ต วิ ญ ญาณ และการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันที่เหมาะสม อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ตนเองมีสขุ ภาพที่ดีห่างไกล
จากภาวะหัวใจขาดเลือด มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้านโภชนาการ 2) ด้านกิจกรรมและการ
ออกกาลังกาย 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 4) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 5) ด้านการ
เจริญทางจิตวิญญาณ และ 6) ด้านการจัดการกับความเครียด
2.1.2 การวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
จากการประมวลเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง พบว่า ได้มี ก ารพั ฒ นา
เครื่องมือวัดตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูส้ ูงอายุมี 2 แบบวัด คือ แบบวัดพฤติกรรมการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Health Promotion Lifestyle Profile II: HPLP-II) และแบบวั ด
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูส้ งู อายุไทย (Health Promotion Behavior Measuring Instrument:
HPBMI)
1. แบบวั ด พ ฤติ ก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภ าพ (Health
Promotion Lifestyle Profile II, HPLP-II) ถูกพัฒ นาขึน้ มาโดย Walker และคนอื่น ๆ (1995) เป็ น
แบบวัดพฤติกรรมการดาเนินชีวิตส่งเสริมสุขภาพ มีขอ้ คาถาม 52 ข้อ และเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิรท์
4 ระดับ คือ ไม่เคย บางครัง้ บ่อย ๆ และเป็ นประจาสม่าเสมอ มีองค์ประกอบทัง้ หมด 6 ด้าน คือ
ด้านการเจริญ ทางจิตวิญ ญาณ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านโภชนาการ ด้านการออก
ก าลัง กายและกิ จ วัต รประจ าวัน ด้า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สุข ภาพ และ ด้า นการจัด การกั บ
ความเครียด และ Walker และ Hill-Polerecky (1996) ได้นาแบบวัด HPLP-II ไปศึกษาค่าความ
ตรง (construct validity) และความเที่ยง (reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์สอดคล้องภายในทัง้ ฉบับ
.943 และค่าสัมประสิทธิ์สอดคล้องภายในของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.79 - 0.87 และอีก
3 สัปดาห์ได้วดั ซา้ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สอดคล้องภายในทัง้ ฉบับ 0.89 และ ศรีสดุ า วงศ์วิเศษกุล และ
คนอื่ น ๆ (2560) ได้น าแบบวัด พฤติ ก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ส่ง เสริม สุข ภาพมาปรับ เปลี่ ย นให้
เหมาะสมกับบริบทของผูส้ งู อายุ ในเขตชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ข้อคาถามทัง้ หมด 52 ข้อ แต่
ละข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ ตั้งแต่นาน ๆ ครัง้ บางครัง้ บ่อยครัง้ และ
ปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตร ได้ค่าสัมประสิทธิ์สอดคล้องภายในทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.84 ส่วน ปิ ยธิดา คูหิรญ
ั ญ
รัตน์ และคนอื่น ๆ (2561) ได้นาแบบวัดพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพมาปรับ เปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับบริบทของผูส้ งู อายุ เขตชุมชนชานเมือง จังหวัดขอนแก่น ข้อคาถามทัง้ หมด 52 ข้อ
แต่ได้ปรับแต่ละข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ตัง้ แต่ไม่เคย บางครัง้ ปานกลาง
บ่อยครัง้ และเป็ นประจา มีค่าสัมประสิทธิ์สอดคล้องภายในทัง้ ฉบับ เท่ากับ .92 และ Giena และ
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คนอื่ น ๆ (2018) ได้น าแบบวัด พฤติ ก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ส่ ง เสริม สุข ภาพ มาปรับ เปลี่ ย นให้
เหมาะมสมกับบริบทและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย ได้ศกึ ษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ ูงอายุท่ีเป็ นความดันโลหิตสูง จากข้อคาถาม 52 ข้อ เหลือ 45 ข้อ เป็ นมาตรวัดแบบลิเคิรท์ 4
ระดับ คือ ไม่เคย บางครัง้ บ่อย ๆ และเป็ นประจาสม่าเสมอ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สอดคล้องภายในทัง้
ฉบับ 0.96 ส่วนของ ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556)ได้นาแบบวัดการดาเนินชีวิต
ส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ได้มาปรับเปลี่ยนและดัดแปลงข้อคาถามให้เหมะ
สมกับกลุ่มผูป้ ่ วย จากข้อคาถาม 52 ข้อ เหลือ 46 ข้อ เป็ นมาตรวัดแบบลิเคิรท์ 4 ระดับ คือ ไม่เคย
ทา บางครัง้ บ่อยครัง้ และทาเป็ นประจา ได้ค่าสัมประสิทธิ์สอดคล้องภายในทัง้ ฉบับ 0.93 และ
สายทอง ภูแม่นเขียน (2556) ได้นาแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูส้ ูงอายุโรคหลอดเลือด
หัวใจ มาปรับเปลี่ยนและดัดแปลงข้อคาถามให้เหมะสมกับกลุ่มผูป้ ่ วย จากข้อคาถาม 52 ข้อ เหลือ
46 ข้อ เป็ นมาตรวัดแบบลิเคิรท์ 4 ระดับ คือ ไม่เคยทา บางครัง้ บ่อยครัง้ และทาเป็ นประจา ได้ค่า
สัมประสิทธิ์สอดคล้องภายในทัง้ ฉบับ 0.90
2. แบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูส้ งู อายุไทย (Health Promotion
Behavior Measuring Instrument, HPBMI) ถู กพัฒ นาขึ น้ โดย Kamlairat Yensuchit (2000) ได้
พัฒ นาเครื่องมือจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในผูส้ ูงอายุ นาไปตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาและ
ความเชิงตรงโครงสร้างโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนาไปทดสอบ และเก็บข้อมูลในผูส้ ูงอายุ มีขอ้ คาถาม
ทั้งหมด 52 ข้อ มีองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ ด้านการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสุขภาพทางจิ ต
วิ ญ ญาณ ด้า นการออกก าลัง กาย ด้า นการปฏิ บัติ เพื่ อ ความปลอดภั ย ด้า นการจัด การกั บ
ความเครียด ด้านการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย และ ด้านการปฏิบตั ิดา้ นโภชนาการ ลักษณะของแบบ
วัดเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่ปฏิบตั ิสม่าเสมอ ปฏิบัติบ่อยครัง้ ปฏิบตั ินาน ๆ คร้งั
และไม่ เ คยปฏิ บั ติ เ ลย มี สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค เท่ า กั บ 0.94 ค่ า น ้า หนั ก แต่ ล ะ
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.71 - 0.94
จะเห็น ได้ว่าการวัดพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพที่ ผ่านมา นักวิจัยได้พัฒ นา
เครื่องมือที่มุ่งวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีเป็ นกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ โรคหัวใจและ
หลอดเลื อด โรคความดัน โลหิ ต และวัดพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูง อายุอาศัยในชุม ชน
ชานเมือง นักวิจัยได้ปรับปรุ งแบบวัดแบบวัดการประเมิ นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (HPLP-II)
ของ Walker และคนอื่น ๆ (1995) ร่วมกับการศึกษาแบบวัดของปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ
ทาโต (2556) แบบวัดของสายทอง ภูแม่นเขียน (2556) และแบบวัดของสุดา วงศ์ศรีวิเศษกุล และ
คนอื่น ๆ (2560) โดยนามาปรับภาษาและข้อคาถามให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย เป็ นแบบ
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วัดที่สอบถามถึงกิจ กรรมหรือการกระทาที่ผู้สูงอายุปฏิ บัติ ลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ คือแทบไม่เคยปฏิบตั ิ นาน ๆ ครัง้ บางครัง้ บ่อยครัง้ และเป็ นประจา โดยวัด
องค์ป ระกอบทั้ง หมด 6 ด้า น คื อ ด้า น โภชนาการ ด้า นกิ จ กรรม/การออกก าลัง กาย/กิ จ วัต ร
ประจาวัน ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการจัดการกับความเครี ยด ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ และ ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ
2.1.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในครัง้ นี ้
ผูว้ ิจัยได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผูส้ ู งอายุท่ีไม่เป็ นโรค ทัง้ นี ้
พบงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งดั ง ต่ อ ไป เช่ น Lim และคนอื่ น ๆ (2010) ศึ ก ษารู ป แบบเชิ ง สาเหตุต่ อ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุผหู้ ญิงที่อาศัยในชุมชน ประเทศเกาหลี จานวน 438 คน
พบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสัง คม และการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุผูห้ ญิงชาวเกาหลี ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β = 0.53;
0.18) และ นิ ท รา กิ จ ธี ระวุฒิ ว งษ์ และ ศัน สนี ย์ เมฆรุ่ง เรือ งวงศ์ (2559) ศึ ก ษาปั จ จัย ท านาย
พฤติกรรมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีอาศัยในชุมชน จานวน 360 คน พบว่าการเป็ นสมาชิกชมรม มี
โรคประจาตัว และแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ ูงอายุ ได้รอ้ ยละ 31.2 และกฤษดา พรหมสุวรรณ์ (2560) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุในชมรมผูส้ งู อายุ ตาบลหนองไม้แก่น จานวน 225 คน
พบว่าการได้รบั คาแนะนาจากเพื่อนและบุคคลในครอบครัว และได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ (r = 0.13; 0.31, p < .05)
และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อ งกับ พฤติกรรมส่ง เสริม สุขภาพในผู้สูง อายุเป็ น โรค
ความดันโลหิต กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มที่เป็ นโรคหัวใจ เช่น Jaiyungyuen
(2012) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง จานวน
100 คน พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการสนับสนุนของครอบครัวมีสมั พันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่เี ป็ นความดันโลหิตสูง (r = 0.38; 0.59, p < .001) และ
ร่วมทานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ ร้อยละ 38 สอดคล้องกับ Giena และคนอื่น ๆ (2018)
ปั จจัยทานายพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพในผูส้ ูงอายุท่ีเป็ นความดันโลหิตสูง ประเทศอินโดนีเซีย
จานวน 333 คน พบว่า ความรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การรับรูอ้ ุปสรรค การสนับสนุน
ทางสังคมและสถานการณ์อิทธิพลร่วมทานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ ร้อยละ 36.9 และจาก
ศึกษาของ ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556) ได้ศึกษาปั จจัยทานายแบบแผนการ
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ดาเนินชีวิตส่งเสริมสุขภาพผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจานวน 259 คน พบว่า การ
รับ รู ค้ วามสามารถของตนเอง การรับ รู ป้ ระโยชน์ และอิ ท ธิ พ ลระหว่ างบุ ค คลมี ค วามสัม พั นธ์
ทางบวกกับแบบแผนการดาเนินชีวิตส่งเสริม สุขภาพ (r = 0.439; 0.364 ; และ 0.389, p < .01)
และการรับ รู ้อุ ป สรรคมี ค วามสั ม พั น ธ์ท างลบกั บ แบบแผนการด าเนิ น ชี วิ ต ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
(r = -0.387, p < .01) ตัวแปรทัง้ 4 ร่วมทานายแบบแผนการดาเนินชีวิตส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ่ วย
กลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ โรคหั ว ใจได้ ร้อ ยละ 29 สอดคล้อ งกับ สายทอง ภู แ ม่ น เขี ย น (2556) ได้ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ป้ ระโยชน์ของการกระทาและการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ จานวน 67 ราย พบว่ารับรูป้ ระโยชน์
ของการกระท าและการรับ รู ส้ มรรถนะแห่ ง ตนมี ค วามสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมส่ ง เสริม สุข ภาพ
(r = 0.524; 0.836, p < .01)
2.2 อิทธิพลทางความคิดกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ตัว แปรอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด และอารมณ์ ท่ี มี ต่ อ พฤติ ก รรม (Behavior-specific
cognition and affect) เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งของมโนทัศน์แนวคิดของ Pender (2011) ตัวแปร
กลุ่มนีไ้ ด้รบั การพิจารณาว่าเป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในการจูงใจมากที่สดุ และเป็ นแกนสาคัญที่
จะน าไปใช้ป รับ เปลี่ ยนพฤติ กรรมสุขภาพของบุคคล ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ศึกษาตัวแปรด้าน
อิทธิพ ลทางความคิด ประกอบด้วย การรับรู ป้ ระโยชน์ของการกระทา การรับรู อ้ ุปสรรคของการ
กระทา และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง แล้วยังมีตวั แปรที่เพิ่มเติมที่ผวู้ ิจยั สนใจด้านอิทธิพล
ทางอารมณ์เกี่ยวกับความไว้วางใจในทีมสุขภาพ (trust in health care provider)
2.2.1 แนวคิด ความหมายและองค์ประกอบอิทธิพลทางความคิด
แนวคิดอิทธิพลทางความคิด
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ศึกษาอิทธิพลทางความคิด เกี่ยวกับการรับรูป้ ระโยชน์
ของการกระทา การรับรูอ้ ปุ สรรคของการกระทา และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง มีแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง มีดงั นี ้
1. การรับ รู ป้ ระโยชน์ข องการกระท า (Perceived benefits of action)
การที่บุคคลจะปฏิบตั ิพฤติกรรมใด ๆ ขึน้ อยู่กับการคาดการณ์ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รบั หรือผลลัพธ์
หลังการปฏิบตั ิพฤติกรรมนัน้ ๆ การรับรูป้ ระโยชน์การปฏิบตั ิพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึน้ ได้จาก
ประสบการณ์ตรงที่บุคคลนัน้ ได้รบั หรือเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูอ้ ่ืนก็ได้ โดยบุ คคลจะ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมตามประสบการณ์ในอดีตที่พบว่าพฤติกรรมนัน้ ให้ผลทางบวกต่อตนเอง ซึ่งการ
คาดการณ์ ถึ งประโยชน์จ ะเป็ น แรงจูง ใจที่ จ ะปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมอย่ างต่ อ เนื่ อ ง การที่ บุ ค คลรับ รู ้
ประโยชน์ของการกระทา จะทาให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิพฤติกรรมของบุคคลทั้งภายในและ
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ภายนอก การรับรูป้ ระโยชน์ภายใน ได้แก่ การเพิ่มความรูส้ ึกตื่นตัว และลดความรูส้ ึกอ่อนล้าที่จะ
ปฏิบตั ิพฤติกรรม ส่วนประโยชน์จากภายนอก ได้แก่ การได้รบั รางวัลหรือการได้เข้ากลุ่มสังคมจาก
การปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งการรับรู ป้ ระโยชน์จากภายนอกจะเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลเริ่มต้นปฏิบัติ
พฤติกรรม ขณะที่การรับรู ป้ ระโยชน์จากภายในจะเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง การรับรู ป้ ระโยชน์ของการปฏิบัติพ ฤติกรรมนีส้ ่งผลต่อการปฏิบัติพ ฤติกรรมสุขภาพทั้ง
โดยตรง และโดยอ้อมผ่านความมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรม
2. การรับรูอ้ ุปสรรคของการกระทา (Perceived barriers to action) การ
ที่บุคคลคาดการณ์ถึงอุปสรรคที่มีผลต่อความตัง้ ใจที่จะปฏิบตั ิและการลงมือปฏิบตั ิ ซึ่งอุปสรรคนี ้
อาจเป็ น เพี ย งสิ่ ง ที่ บุค คลคาดคิด หรือ มี อยู่จ ริง ก็ได้ การรับ รู อ้ ุป สรรคนั้น ประกอบด้วย การรับ รู ้
เกี่ยวกับความไม่มีประโยชน์ ความไม่สะดวกสบายการสิน้ เปลืองค่าใช้จ่าย ความยากลาบาก หรือ
ใช้เวลามากในการกระทา อุปสรรคเปรียบเสมือนสิ่งขัดขวาง และบุคคลการเกิดความไม่พึงพอใจ
ในการเลิกปฎิบตั ิพฤติกรรมที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่หรือการรับประทานอาหารที่มี
ไขมันสูงู ถือว่าเป็ นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งได้ อุปสรรคมักจะเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิ
ติพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีความพร้อมในการกระทาต่าและอุปสรรคมีมาก การกระทาจะเกิดขึน้ ได้
ยาก แต่เมื่อความพร้อมในการกระทาสูงและอุปสรรคมีนอ้ ย ความเป็ นไปได้ท่ีจะกระทามีมากขึน้
การรับรู อ้ ุปสรรคในการกระทาจะมีผ ลกระทบต่อพฤติกรรมส่งเสริมสขภาพโดยตรง โดยเป็ นตัว
ขัดขวางการกระทา และมีผลโดยอ้อมในการลดความตัง้ ใจในการวางแผนที่จะกระทาพฤตกรรม
3. การรั บ รู ้ค วามสามารถของตนเอง (Perceived self - efficacy)
Bandura (1997) กล่าวว่าความสามารถของตนเอง เป็ นการตัดสินความสามารถของบุคคลในการ
กระทากิจกรรมโดยไม่คานึงว่าบุคคลนัน้ จะมีทักษะหรือไม่ แต่เป็ นการตัดสินว่าบุคคลสามารถใช้
ทักษะที่ตนเองมีอยู่ได้อย่างไร การตัดสินความสามารถของบุคคลแตกต่างจากความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ (Outcome expectations) โดยการรับรูค้ วามสามารถตนเองเป็ นการตัดสินความสามารถ
ของบุคคลว่าจะปฏิบัติพ ฤติกรรมให้ส าเร็จ ในขณะที่ความคาดหวังในผลลัพ ธ์เป็ นการตัดสินที่
ผลลัพธ์ เช่นผลประโยชน์ ค่าใช้จ่าย เป็ นต้น การรับรูเ้ กี่ยวกับทักษะและความสามารถเป็ นแรงจูงใจ
สาคัญของบุคคลที่จะกระทาพฤติกรรมที่ดีและถูกต้องเหมาะสม ความรูส้ ึกเกี่ยวกับความสามารถ
และทักษะในการกระทาของบุคคลเป็ นสิ่งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลบรรลุถุ ึงพฤติกรรมเป้าหมาย
ได้มากกว่าบุคคลที่มีความรูส้ ึกว่าตนเองไม่มีความสามารถและไม่มีทักษะ และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองนั้น Bandura เสนอว่ามีอยู่ดว้ ยกัน 4 ปั จจัย (Evans, 1989
อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556) ดังนี ้
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1. ประสบการณ์ท่ีประสบความสาเร็จ (Mastery Experiences) เป็ น
วิธีการที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด ในการพัฒ นาการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองเนื่องจากเป็ น
ประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ความสาเร็จทาให้เพิ่มความสามารถตนเองและบุคคลเชื่อว่า
เขาสามารถที่จะทาได้
2. การใช้ตัว แบบ (Modeling) เป็ น การสัง เกตการปฏิ บัติ ข องผู้อ่ื น
แล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเอง ซึ่งเป็ นประสบการณ์ทางอ้อม การที่ได้สงั เกตตัวแบบแสดงพฤติกรรม
ที่มีความซับซ้อน และได้รบั ผลกรรมที่พงึ พอใจ ก็จะทาให้ผทู้ ่ีสงั เกตมีความรูส้ กึ ว่า เขาก็จะสามารถ
ที่จะประสบความสาเร็จได้ ถ้าเขาพยายามจริงและไม่ย่อท้อ
3. การใช้ค าพูด ชักจูง (Verbal Persuasion) เป็ น การสื่อสารให้เกิ ด
ความร่วมมือว่าบุคคลนัน้ มีความสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ วิธีการดังกล่าวนัน้ ค่อนข้างใช้
ง่ายและใช้กนั ทั่วไป
4. การกระตุ้น ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้น ทาง
อารมณ์มีผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตน บุคคลที่ถูกกระตุน้ อารมณ์ ทางลบ เช่น การอยู่ใน
สภาพที่ถกู ข่มขู่ จะทาให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียด และจะนาไปสูก่ ารรับรูค้ วามสามารถ
ของตนต่าลง แต่ถ้าบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ได้ จะทาให้การรับรู ้
ความสามารถของตนดีขนึ ้ จะทาให้การแสดงออกถึงความสามารถดีขนึ ้ ด้วย
ความหมายและองค์ประกอบอิทธิพลทางความคิด
กัตติกา ธนะขว้าง, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, และ ชนกพร จิตปั ญญา (2553)
วิเคราะห์อภิม านในพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดของ Pender (2006)
และได้ให้ความหมายอิทธิพ ลทางความคิดและอารมณ์ท่ีมีต่อพฤติกรรม หมายถึง การรับ รู ห้ รือ
ความรูส้ ึกนึกคิดของผูส้ ูงอายุต่อการกระทากิจกรรม และต่อภาวะการณ์ แวดล้อมรอบตัว ที่ส่งผล
ต่อการจูงใจให้ผูส้ งู อายุปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยการรับรูป้ ระโยชน์ของการ
กระทา การรับรู อ้ ุปสรรคในการกระทา การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง และได้มีนักวิชาการได้
ศึก ษาแนวคิ ด ของ Pender (2006, 2011) และได้ให้ค วามหมาย เช่ น นิ ธิ นัน ท์ เจริญ บัณ ฑิ ต ย์
(2559) การรับรูป้ ระโยชน์ของการกระทา หมายถึง ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บา้ น (อสม.) ต่อผลดีท่ีเกิดจากการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การ
ออกก าลัง กาย การจัด การอารมณ์ การสูบ บุ ห รี่ การดื่ ม สุรา การรับ รู อ้ ุป สรรคของการกระท า
หมายถึง ความคิดเห็นหรือการคาดคะเนของความคิดเห็นของ อสม. ต่อสิ่งที่เป็ นอุปสรรคขัดขวาง
ต่อการกระทาพฤติกรรมการสร้างเสริม สุขภาพ และการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง หมายถึง

48

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

ความมั่น ใจตนเองที่ จ ะสามารถกระทาพฤติ ก รรมที่ ก่ อ ให้เกิ ด ผลดี ต่ อ ภาวะสุข ภาพเมื่ อ อยูใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และ สุชาดา ใจซื่ อ (2560) การรับรูป้ ระโยชน์ของการกระทา หมายถึง การรับรู ้
ถึงผลลัพธ์ทางด้านบวกหรืออาจเป็ นการคาดคะเนของผูส้ ูงอายุต่อการกระทาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพในด้านโภชนาการ ด้านกิจกรรม/การออกกาลังกาย/กิจวัตรประจาวัน ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ด้านการจัดการกับความเครียด ด้ านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และ ด้านการ
เจริญทางจิตวิญญาณ การรับรูอ้ ุปสรรคในการกระทา หมายถึง การรับรูข้ องผูส้ ูงอายุเกี่ยวกับสิ่ง
ขัดขวาง ความรูส้ ึกยากลาบาก ความไม่สะดวกสบาย เช่น สถานที่ เวลา ค่าใช้จ่าย สัมพันธภาพ
กับบุคคลอื่น ส่งผลให้ไม่มีโอกาสหรือการกระทาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทัง้ 6 ด้าน และการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง หมายถึง ความรูส้ กึ เชื่อมั่นหรือความมั่นใจของผูส้ งู อายุในความสามารถ
ของตนเองต่อการกระทาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้านให้สาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งไม่
เกี่ ยวกับความสามารถเดิมที่มี อยู่ และสายทอง ภู แม่ นเขียน (2556) การรับรู ป้ ระโยชน์ของการ
กระทา หมายถึง การรับรู ข้ องผูส้ ูงอายุโรคหัวใจเกี่ยวกับผลดีในการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง หมายถึง การรับรูข้ องผูส้ ูงอายุโรคหัวใจเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดู แลตนเองเมื่อเป็ นโรคหัวใจให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้
สรุปได้ว่า อิทธิพลทางความคิดที่มีต่อพฤติกรรม หมายถึง การรับรูห้ รือความรูส้ ึก
นึกคิดของผูส้ ูงอายุต่อการกระทากิจกรรม และต่อภาวะการณ์ แวดล้อมรอบตัว ที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทัง้ 6 ด้าน คือ ด้านโภชนาการ ด้านกิจกรรม/การออกกาลังกาย /
กิจวัตรประจ าวัน ด้านสัม พันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการจัดการกับ ความเครียด ด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ และ ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ตัวแปรอิทธิพล
ทางความคิดทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ การรับรู ป้ ระโยชน์ของการกระทา การรับรู อ้ ุปสรรคของการ
กระทา และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
2.2.2 การวัดอิทธิพลทางความคิด
จากการประมวลเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดวัดอิทธิพล
ทางความคิด พบว่ามีนกั วิชาการได้นาแบบอิทธิพลทางความคิดของ Pender (2006, 2011) มาใช้
ในงานวิจยั เช่น นิธินนั ท์ เจริญบัณฑิตย์ (2559) ได้นาแบบวัดการรับรูป้ ระโยชน์ของการสร้างเสริม
สุขภาพ และการรับรู อ้ ุปสรรคของการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ข้อคาถาม
ทัง้ หมด 35 ข้อ แต่ละข้อคาถามเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า มี 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่ เห็น ด้วย เห็ นด้วย และเห็นด้วยอย่ายิ่ง และการรับรู ค้ วามสามารถของตนในการสร้างเสริม
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สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ข้อคาถามทัง้ หมด 15 ข้อ แต่ละข้อคาถามเป็ นแบบมาตรวัด
ประมาณค่า มี 4 ระดับ คือ ไม่ม่ นั ใจ มั่นใจน้อย มั่นใจมาก และมั่นใจมากที่สุด ค่าความเชื่อมั่น
ด้ว ยสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค 0.94, 0.92 และ 0.80 ตามล าดับ และ สุช าดา ใจซื่ อ
(2560) ได้นาแบบวัดการรับรู ป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ุปสรรคและการรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การปฏิบัติพ ฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุ ดัดแปลงจาก แพนนี่ ตรีวิเชียร (2552) ที่ใช้
แนวคิดของ Pender (2006) พฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ ด้านกิ จ กรรมทางกาย ด้านโภชนาการ ด้านการมี ป ฏิสัม พัน ธ์ระหว่างบุค คล ด้านการ
พัฒ นาทางจิตวิญญาณ และด้านการจัดการกับความเครียด มีขอ้ คาถามทัง้ หมด 10,12 และ12
ข้อ ตามลาดับ แต่ละข้อคาถามเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็ นด้วยอย่างยิ่ง ได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค 0.88, 0.80 และ 0.85 ตามลาดับ
และจากการศึกษาในกลุ่ม ผู้สูงอายุท่ี เป็ นความดันโลหิตสูง และกลุ่ม เสี่ย งต่ อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น Giena และคนอื่น ๆ (2018) ได้นาแบบวัดการรับรูป้ ระโยชน์และการ
รับรูอ้ ปุ สรรคของผูส้ งู อายุท่ีเป็ นความดันโลหิตสูง ได้ดดั แปลงจากแนวคิด Murdaughwdeed และ
Verran (1987) ส่วนแบบวัด การรับ รู ค้ วามสามารถของของผู้สูงอายุท่ีเป็ นความดันโลหิต สู งได้
ดัดแปลงจากแนวคิดของ Becker และคนอื่น ๆ (1993) มี ขอ้ คาถามทั้งหมด12, 12 และ 14 ข้อ
ตามลาดับ เป็ นมาตรวัดแบบลิเคิรท์ 4 ระดับ คือ ไม่เคย บางครัง้ บ่อย ๆ และเป็ นประจาสม่าเสมอ
ได้ค่าสัมประสิทธิ์สอดคล้องภายใน 0.764, 0.744 และ 0.811 ตามลาดับ และปาริชาติ พยัคฆรักษ์
และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556)ไ ด้นาแบบวัดการรับรูป้ ระโยชน์และการรับรูอ้ ปุ สรรคของผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ดัดแปลงจากวาสนา ครุ ฑเมือง (2547) ที่สร้างขึน้ จากแนวคิดของ
Pender (2006) ข้อคาถามทัง้ หมด 10 ข้อ และ 7 ข้อ แต่ละข้อคาถามเป็ นแบบมาตรวัด ประมาณ
ค่า มี 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่ายิ่ง ส่วนแบบวัดการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองในงผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ดัดแปลงจากวาสนา
ครุฑเมือง (2547) ที่สร้างขึน้ จากแนวคิดของ Bandura (1997) ข้อคาถามทัง้ หมด 8 ข้อ แต่ละข้อ
คาถามเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า มี 4 ระดับ คือ คือ ไม่ม่นั ใจ มั่นใจน้อย มั่นใจมาก และ มั่นใจ
มากที่สดุ ได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.90, 1.0 และ 1.0 ตามลาดับ
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้อิทธิพ ลทางความคิดของ Pender (2006, 2011)
ร่วมกับแบบวัดของปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556) นิธินนั ท์ เจริญบัณฑิตย์ (2559)
และ สุชาดา ใจซื่ อ (2560) นามาสร้างข้อคาถาม โดยวัดองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการรับรู ้
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ประโยชน์ของการกระทา และด้านการรับรู อ้ ปุ สรรคของการกระทา มีลกั ษณะข้อคาถามเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่า งยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วย
อย่ างยิ่ ง และส่วนด้านการรับ รู ค้ วามสามารถของตนเอง มี ลัก ษณะข้อค าถามเป็ น แบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่ม่นั ใจเลย มั่นใจน้อย มั่นใจ มั่นใจมาก และ มั่นใจมากที่สดุ
2.2.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับอิทธิพลทางความคิด
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรูป้ ระโยชน์ของการกระทา การรับรู ้
อุปสรรคของการกระทา และการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง พบว่าวิจัยส่วนใหญ่ได้นาแนวคิด
ของ Pender (2006, 2011) มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพทั่ว ๆ ไปของผูส้ ูงอายุ
กลุม่ เสี่ยง และ โรคหัวใจ เช่น กัตติกา ธนะขว้าง และคนอื่น ๆ (2553) ได้สงั เคราะห์นาวิจยั เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การรับรูป้ ระโยชน์ของการกระทามีความสัมพันธ์และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูส้ งู อายุ (r = 0.54, 0.53 และ 0.53; p < 0.05) และ ณัชชา โพระดก (2555) ปัจจัยที่มี
อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพชายวัยกลางคนกลุ่มเสี่ยงอาการทางเมตาบอลิคในชุุม ชน
จังหวัดกาญจนบุุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ชายวัยกลางคนอายุระหว่าง 40–59 ปี ในชุมชน จานวน 210
ราย พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และการรับรู ป้ ระโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชายวัยกลางคนกลุ่มเสี่ยงอาการทางเมตาบอลิคใน ชุุมชน (r =
0.464, 0.226; p < 0.001) การรับ รู อ้ ุป สรรคมี ค วามสัม พัน ธ์ท างลบกับ พฤติ ก รรมการส่ ง เสริม
สุขภาพ (r = -0.316, p < 0.001) และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การรับรูอ้ ปุ สรรค และอายุ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชายวัยกลางคนกลุ่มเสี่ยงอาการทางเมตาบอลิค
ในชุมุ ชน ได้รอ้ ยละ 30.9
และการศึ ก ษาของ Jaiyungyuen และคนอื่ น ๆ (2012) ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยที่มารับบริการที่
คลิ นิ ก โรคความดั น โลหิ ต สู ง จ านวน 100 คน พบว่ า การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง (r = 0.590;
p < 0.01) และมี อิท ธิ พ ลต่ อ พฤติ กรรมส่ง เสริม สุขภาพผู้สูง อายุโรคความดัน โลหิ ต สูง ด้ว ยค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล (β = 0.527) และปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556) ปั จจัยทา
นายแบบแผนการดาเนินชีวิตส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
เขตภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีคะแนนความเสี่ยง
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน จานวน 259 คน พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การรับรู ้
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ประโยชน์ และ อิ ทธิ พ ลระหว่างบุคคลมี ค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ แบบแผนการดาเนิน ชี วิต ที่
ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่ม เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (r = 0.439, 0.364 และ 0.389
p < .01) และการรับรูอ้ ปุ สรรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับแบบแผนการดาเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้ป่ วยกลุ่ม เสี่ ย งต่อ โรคหัวใจและหลอดเลือ ด (r = -0.387, p < 0.01) และตัวแปรทั้ง 4 ตัว
ร่วมกันทานายแบบแผนการดาเนินชี วิตที่ส่งเสริม สุขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่ม เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได้รอ้ ยละ 29 และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การรับรูป้ ระโยชน์ อิทธิพลระหว่าง
บุคคล และการรับรู อ้ ุปสรรค มีอิทธิพลแบบแผนการดาเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ่ วยกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β = 0.16, 0.15, 0.25 และ -0.14)
สอดคล้องกับ สายทอง ภูแม่ นเขียน (2556) การรับรู ป้ ระโยชน์ และการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มตัวอย่าง คือผูส้ ูงอายุโรค
หลอดเลือดหัวใจที่มารับการรักษาในคลินิกโรคหัวใจ จานวน 67 ราย พบว่าการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองและการรับรูป้ ระโยชน์ของการกระทามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ (r = 0.836, 0.524, p < 0.01)
จากการประมวลเอกสารข้างต้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านอิทธิพลทางความคิด มี 3
องค์ประกอบ คือ ด้านการรับรูป้ ระโยชน์ ด้านการรับรูอ้ ปุ สรรค และด้านการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดังนัน้ จึง
ทาให้มีหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ผวู้ ิจยั คาดการณ์ว่ากการรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูอ้ ปุ สรรค และ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ จึงได้กาหนด
้้ ้ สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้นทางความสัมพันธ์ได้
ไว้เป็ นสมมติฐานของการวิจยั ในครังนี
ดังภาพประกอบ 3

อิทธิพล
ทางความคิด

Umakorn et al. (2012)
สายทอง ภูแม่นเขียน (2556)
ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556)
ณัชชา โพระดก (2555)
กัตติกา ธนะขว้าง และคนอื่น ๆ (2553)

พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

ภาพประกอบ 3 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
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2.3 แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับความไว้วางใจ
2.3.1 ความหมายและองค์ประกอบของความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับความไว้วางใจ
Mayer, Davis, และ Schoorman (1995, p. 717) ได้สรุ ป ว่า การเกิดความ
ไว้ว างใจของบุ ค คล จะมี ทั้ ง หมด 3 ปั จ จั ย คื อ ความสามารถ (Ability) ความเมตตากรุ ณ า
(Benevolence) และความซื่อสัตย์ (Integrity) สามารถอธิบายการเกิดความไว้วางใจได้ดีท่ีสดุ โดย
มีรายละเอียดดังนี ้ คือ 1) ความสามารถ (Ability) เป็ นเรื่องของทักษะ ความรู แ้ ละพฤติกรรม ซึ่ง
ความสามารถเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความไว้วางใจ และเป็ นลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวของผู้
ที่ได้รบั ความไว้วางใจ 2) ความเมตตากรุ ณ า (Benevolence) เป็ น การแสดงออกของผู้ท่ี ได้รับ
ความไว้วางใจที่ตอ้ งการจะช่วยเหลือผูท้ ่ีมอบความไว้วางใจ ถึงแม้ว่าผูท้ ่ีมอบความไว้วางใจจะ
ไม่ได้ขอความช่วยเหลือ และไม่ได้ตอ้ งการรางวัลจากผูท้ ่ีมอบความไว้วางใจ และ 3) ความซื่อสัตย์
(Integrity) เป็ น การยึด มั่น ในหลัก การ จริง ใจ ใช้วิจ ารณญาณในการตัด สิน ใจ กระท าได้อย่ าง
เหมาะสมตรงไปตรงมา และความซื่อสัตย์ของผูท้ ่ีได้รบั ความไว้วางใจ
บุคลากรทีมสุขภาพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทีมสุขภาพ
อื่น ๆ ที่มีสมั พันธภาพที่ดีระหว่างผูป้ ่ วยกับบุคลากรทีมสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลและเป็ นการเพิ่มความ
ร่วมมือในการรักษา (Sabaté, 2003) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันและการมีความเห็นร่วมกันใน
การตั้ง เป้ า หมายของการรัก ษาโดยอาศัย ความเชื่ อ มั่ น และไว้ว างใจซึ่ ง กัน และกัน ( Fuertes,
Toporovsky, Reyes, & Osborne, 2017) ทาให้เกิดความไว้วางใจในบุคลากรทีมสุขภาพ (trust in
health care provider) ซึ่ง เป็ น ความรู ส้ ึก ของผู้ป่ วยที่ มี ก ารยอมรับ และเชื่ อ มั่น ในบุ ค ลากรที ม
สุขภาพ ในการรับข้อมูลด้านสุขภาพทัง้ ในด้านบวกและในด้านลบ ทาให้ผปู้ ่ วยเกิดความเชื่อถือใน
แผนการรักษา การให้คาปรึกษาแนะนา และให้การเคารพสิทธิของบุคคล (สุรพล พยอมแย้ม ,
2556; Pellegrini, 2017)
สัม พันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทีมสุขภาพ มี 4 รู ปแบบ (Ezekiel,
Emanuel, & Linda, 1992) ดังนี ้ คือ
1. Paternalistic model บุคลากรทีมสุขภาพเป็ นผูต้ ัดสินใจในการเลือก
แผนการรักษาให้ผปู้ ่ วย
2. Informative model บุคลากรทีม สุขภาพเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแล้วให้ผูป้ ่ วย
เป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกแผน การรักษา
3. Interpretive model บุคลากรทีมสุขภาพเป็ นผูอ้ ธิบายถึงประโยชน์ของ
แผนการรักษาแล้วเลือกวิธีท่ดี ีท่สี ดุ แก่ผปู้ ่ วย
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4. Deliberative model บุคลากรทีมสุขภาพเป็ นผูอ้ ธิบายให้กับผูป้ ่ วยได้
เห็นถึงประโยชน์ท่ผี ปู้ ่ วยจะได้รบั แล้วให้ผปู้ ่ วยมีสว่ นร่วมที่จะเลือกวิธีหรือแผนการรักษาที่ดีท่สี ดุ
ความหมายของความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
ความไว้วางใจเป็ นจุดเริ่ม ต้นของการเพิ่ม ในการสนับสนุนการทากิจกรรม
ต่าง ๆ ทาให้เกิดความเต็มใจในการให้ความร่วมมือ และทากิจ กรรมต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ก็ตามจะเกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ได้มีนกั วิชาการได้ความหมาย
เช่น Mayer, Davis, และ Schoorman (1995, p. 712 ) กล่าวว่า ความไว้วางใจ หมายถึง ความ
เต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงในการกระทาของอีกฝ่ าย บนพื ้นฐานของความคาดหวังว่าผูน้ นั้ จะ
กระท าในสิ่ งที่ เป็ น ผลดี ต่ อเรา โดยที่ ไม่ ได้ค านึง ถึง การติ ดตามหรือควบคุม และรุ จ เจริญ ลาภ
(2548) ความไว้วางใจ หมายถึงความเชื่อ ความเชื่อมั่น หรือความคาดหวังของผูม้ ารับบริการที่มี
ต่อผูใ้ ห้บริการ ความไว้วางใจจะเพิ่มขึน้ เมื่อความคาดหวังนัน้ ได้รบั การสนองตอบหรือเป็ นจริง แต่
ความไว้วางใจจะลดลง เมื่อความคาดหวังนัน้ ไม่ได้รบั การสนองตอบหรือสนองตอบได้ในระดับต่า
กว่าที่คาดหวัง ส่วนของ อังศินนั ท์ อินทรกาแหง (2556) ความไว้วางใจ หมายถึง ความเชื่อมั่น หรือ
ความคาดหวังในทางบวกต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็ น คาพูด การกระทาหรือการตัดสินใจที่จะกระทา
ตามสมควรแล้วแต่โอกาส และเต็มใจที่จะยอมรับผลที่จะเกิดขึน้ โดยไม่คานึงถึงการติดตามหรือ
ควบคุม และได้มีนักวิชาการได้ความหมายความไว้วางใจบุคลากรทีมสุขภาพ เช่น ศุกลรัตน อิง
ชาติเจริญ (2551) ความไว้วางใจในทีม แพทย์และพยาบาลที่ใ ห้การผ่าตัดและระงับความรู ส้ ึก
หมายถึงความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้ในการผ่าตัด และระงับความรูส้ ึก บน
พืน้ ฐานของความคาดหวังหรือความเชื่อมั่นว่าทีม แพทย์และพยาบาลที่ให้การผ่าตัดและระงับ
ความรูส้ ึกจะกระทาในสิ่งที่เป็ นผลดี เกี่ยวกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการรักษาโดยที่
ไม่ได้คานึงถึงการตรวจสอบหรือควบคุม และเกศริน ศรีเพ็ชร (2562) สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วย
และบุคลากรทีมสุขภาพหมายถึง ผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันหลังได้รบั การทาถ่าง
ขยายหลอดเลื อดหัวใจ มีความรู ส้ ึกไว้วางใจ เชื่อใจ และมี ความผูกพันกับบุคลากรทีม สุขภาพ
ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทีมสุขภาพอื่น ๆ
สรุ ปได้ว่าความไว้วางใจในทีม สุขภาพ หมายถึง ความรู ส้ ึกไว้วางใจ ความ
เชื่อมั่น ความคาดหวัง และความผูกพันของผูม้ ารับบริการที่มีต่อทีมสุขภาพ ในเรื่องคาพูด การ
กระทาหรือการตัดสินใจ และมีความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงและยอมรับผลที่จะเกิดขึน้ โดย
ไม่คานึงถึงการติดตามหรือควบคุม
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2.3.2 การวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
จากการประมวลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดวัดความ
ไว้วางใจ พบว่ามี นักวิช าการได้นาแบบวัดความไว้วางใจในแพทย์ (Trust in Physician Scale:
TPS) ของ Anderson และ Dedrick (1990) มาใช้ในงานวิจัย เช่ น Marcinowicz และคนอื่ น ๆ
(2017) ศึก ษาในผู้ป่ วยโรคเรือ้ รัง ที่ รอตรวจพบแพทย์ในแผนกผู้ป่ วยนอก ได้ใช้แ บบวัด ความ
ไว้วางใจในแพทย์ (TPS) มีขอ้ คาถาม 11 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 5 ระดับ
ตัง้ แต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค 0.90 และทัณ ฑิภา เรืองทิพย์ และคนอื่น ๆ (2559) ความร่วมมือในการรับประทานยาใน
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง นาแบบวัดความไว้วางใจในแพทย์ (TPS) มาแปลเป็ นภาษาไทย มี
ข้อคาถาม 11 ข้อ มีลกั ษณะคาตอบเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
จนถึ งเห็ นด้วยอย่ างยิ่ ง มี ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัม ประสิ ทธิ์แ อลฟาของครอนบาค 0.79 มี ความ
ไว้วางใจในทีม สุขภาพระดับปานกลาง และพบว่าสัม พันธภาพระหว่างผู้ป่วยและทีม สุ ขภาพมี
อิทธิพลต่อกับความร่วมมือในการรับประทานยาในผูป้ ่ วยหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง และสุปริญญา พรม
มาลุน และคนอื่น ๆ (2560) ศึกษาสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและทีมสุขภาพ ต่อความร่วมมือใน
การใช้ยาฉีดอินซูลินในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้นาแบบวัดความไว้วางใจในแพทย์ (TPS) มา
แปลเป็ นภาษาไทย ข้อคาถาม 11 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ
ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจนถึงเห็ นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค 0.77 มีความไว้วางใจในทีมสุขภาพระดับปานกลาง และร่วมกันทานายความร่วมมือในการ
ใช้ยาฉีดอินซูลินในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รอ้ ยละ 19.5 และเกศริน ศรีเพ็ชร (2562) ปั จจัย
ที่มี อิทธิ พ ลต่อความร่วมมื อในการรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่ วยกล้ามเนือ้ หัวใจตาย
เฉียบพลันชนิดเอสทียกสูงหลังได้รบั การขยายหลอดเลือดหัว ใจ ได้ใช้แบบวัดความไว้วางใจของ
ผูป้ ่ วยในทีมสุขภาพ (TPS) ที่ได้แปลเป็ นภาษาไทยโดย สุปริญญา พรมมาลุน และคนอื่น ๆ (2560)
มีจานวน 11 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยมากที่สดุ มีค่าความเชื่ อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
0.74 พบว่ามี ค วามไว้วางใจในที ม สุขภาพระดับ มาก และสัม พัน ธภาพระหว่า งผู้ป่ วยและที ม
สุขภาพมีความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการรับประทานยา
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ใช้แบบวัดความไว้วางใจในแพทย์ (TPS) ของ Anderson และ
Dedrick (1990) ร่วมกับแบบวัดของ ทัณ ฑิ ภา เรืองทิพ ย์ และคนอื่น ๆ (2559) และแบบวัดของ
Marcinowicz และคนอื่น ๆ (2017) นามาปรับและสร้างข้อคาถามแบบวัดความไว้วางใจในทีม
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สุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย ทาการวัดเป็ นแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
คือ คือ ไม่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่ เห็ นด้วย ไม่ แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยมากที่สุด ผู้สูงอายุท่ีได้
คะแนนรวมจากแบบวัดสูงกว่าจะเป็ นผูท้ ่ีมีความไว้วางใจในทีมสุขภาพสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนรวม
จากแบบวัดที่ต่ากว่า
2.3.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
จากงานวิจัยของอังศินันท์ อินทรกาแหง (2556) พฤติกรรมของผูใ้ ห้บริการและ
ผูร้ บั บริการที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคอ้วน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ห้บริการ
87 คน และผูร้ บั บริการ 412 คน พบว่า ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริการมีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้รบั บริการโรคอ้วน ด้วยค่าสัม ประสิ ท ธิ์ อิท ธิ พ ล (β = 0.160) ร่วมท านายการดูแ ล
สุขภาพตนเองได้รอ้ ยละ 26.6 และความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริการมีอิทธิพลต่อการรับรูค้ วามสามารถ
ตนเองในการดูแลสุขภาพของผูร้ บั บริการ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β = 0.181) ร่วมทานายการ
รับรู ค้ วามสามารถตนเองของผู้รบั บริการโรคอ้วน ได้รอ้ ยละ 49.40 สอดคล้องกับ สุพิช ชา วงค์
จันทร์ (2557) อิทธิพลของตัวแปรทางจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูร้ บั บริการที่มีภาวะ
อ้วน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูร้ บั บริการที่มีดัชนีมวลกาย 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึน้ ไป จานวน 442
คน พบว่า ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ในโครงการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล (β = 0.06) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมสุขภาพ
โดยผ่านความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีนกั วิชาการได้
ศึก ษาในกลุ่ม โรคหัวใจพบว่ า ทัณ ฑิ ภ า เรือ งทิ พ ย์ และคนอื่ น ๆ (2559) ความไว้ว างใจในที ม
สุขภาพของผูป้ ่ วยโรคหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง จานวน
120 ราย พบว่ า สัม พัน ธภาพระหว่ า งผู้ป่ วยกับ ที ม สุข ภาพมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความร่ว มมื อ ในการ
รับ ประทานยา และสามารถร่ว มท านายความร่ว มมื อ ในการรับ ประทานยา ได้รอ้ ยละ 17.8
สอดคล้องกับ ประภัสสร พิมพาสาร (2561) สัมพันธภาพในครอบครัว ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูส้ ูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูส้ ูงอายุท่ีมี
ภาวะหัวใจล้มเหลว จานวน 116 คน พบว่าความไว้วางใจในทีมสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว และเกศริน ศรี
เพ็ช ร (2562) ปั จ จัย ที่มี อิทธิ พ ลต่อความร่วมมื อ ในการรับ ประทานยาต้านเกล็ ดเลือดในผู้ป่ วย
กล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูงหลังได้รบั การขยายหลอดเลือดหัวใจ จานวน 177
คน พบว่ าสัม พัน ธภาพระหว่างผู้ป่ วยและที ม สุข ภาพมี ค วามสัม พัน ธ์กับ ความร่วมมื อ ในการ
รับประทานยาต้านเกล็ดเลือด
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สุพิชชา วงค์จนั ทร์ (2557)
ความ
ไว้วางใจ

อังศินนั ท์ อินทรกาแหง (2556)
สุพิชชา วงค์จนั ทร์ (2557)
ทัณฑิภา เรืองทิพย์ และคนอื่น ๆ (2559)
ประภัสสร พิมพาสาร (2561)
เกศริน ศรีเพ็ชร (2562)

อังศินนั ท์ อินทรกาแหง (2556)

พฤติกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ

อิทธิพล
ทางความคิด

ภาพประกอบ 4 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลทางความคิด ความไว้วางใจ และ
การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2.4 การสนับสนุนทางสังคม
2.4.1 แนวคิด ความหมายและองค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคมเป็ นแนวคิดที่กว้าง และมี พืน้ ฐานมาจากทางด้าน
สัง คมและจิ ต วิ ท ยาที่ ได้มี การน ามาใช้กัน อย่ า งแพร่ห ลาย โดยทั่ว ไปสนับ สนุน ทางสัง คมเป็ น
กระบวนการที่มี การปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคลในเครือข่ายทางสังคมที่ทาให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี (Cohen, Gottlieb, & Underwood, 2000) มีการให้การช่วยเหลือ สนับสนุนทัง้ ด้าน
อารมณ์ ให้ก าลัง ใจ แบ่ ง ปั น สิ่ ง ของ ชี ้แ นะ ให้ค าแนะน าหรื อ ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ เป็ น ประโยชน์
ตลอดจนการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อให้รูส้ ึกว่าตนเองมีความมั่นคงและปลอดภัย (Caplan,1974)
และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั สุขภาพ ในด้านการปรับความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคล
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ทาให้บุคคลรู ส้ ึกว่าชีวิตมีคุณค่า และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (อภิญญา ศิริพิทยา
คุณ กิ จ , 2553) บุ ค คลจะมี พ ฤติ ก รรมที่ ดี แ ละเหมาะสมได้นั้น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต้อ งได้รับ การ
สนับสนุนช่วยเหลือทั้งวัตถุ สิ่งของ กาลังใจและการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างทั้งใกล้ชิดและ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เพื่อจะทาให้รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า มีพลังที่จะกระทาสิ่งต่าง ๆ ได้ (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2554)
และสอดคล้องกับ ภัทรา ชุริค (2560) การมีปฎิสัม พันธ์ในด้านอารมณ์ สังคม วัตถุสิ่งของ และ
ข้อมูลข่าวสาร จะสนับสนุนให้บุคคลและกลุ่มบุคคน มีความตระหนัก ทาให้สามารถตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ และดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
มีนักวิชาการ ได้จาแนกกลุ่มสนับสนุนทางสังคม เช่น ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์
และ อนัฐฌา ปิ่ นแก้ว (2558) ได้แบ่งกลุ่ม สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมในผูส้ ูงอายุ เป็ น 4 กลุ่ม
คื อ 1) กลุ่ม เครือ ข่ า ยครอบครัวและญาติ ประกอบด้ว ย พ่ อ แม่ บุ ต รหลานของผู้สูง อายุ แ ละ
เครือข่ายญาติ อ่ืน ๆ ในครัวเรือนเดียวกันกับผูส้ ูงอายุ 2) กลุ่มเครือข่ายเพื่อน เพื่อนบ้าน ซึ่งมีทั้ง
ผูค้ นวัยเดียวกัน และต่างวัยกับผูส้ ูงอายุ โดยที่ผูส้ ูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชนและสังคม 3) กลุม่ เครือข่ายผูน้ าชุมชน ประกอบด้วยผูน้ าชุมชนที่เป็ นทางการและผูน้ าชุมชน
ที่ไม่เป็ นทางการ เช่น กานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น และผูน้ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ หรือ
บุ ค คลในชุ ม ชนที่ เ ป็ นที่ ย อมรับ นั บ ถื อ เช่ น พระสงฆ์ ครู และ 4) กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยนั ก วิ ช าชี พ
ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น มีหน้าที่หลักในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในเรื่องสุขภาพ ถ่ายทอดข้อมูลความรูด้ า้ นสุขภาพ ในขณะที่ ภัทรา ชุริค (2560) ได้แบ่งกลุ่ม
สนับสนุนสังคมเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มปฐมภูมิ มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็ นการส่วนตัวสูง
ประกอบด้วย ครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ งและเพื่อนบ้าน มีความสาคัญต่อการเจ็บป่ วยและพฤติกรรม
อนามัยของบุคคลเป็ นอย่างยิ่ง 2) กลุ่มทุติยภูมิ มีความสัมพันธ์ตามแผนและกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้
ประกอบด้ว ย บุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพ ผู้น าชุ ม ชน อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้า น มี
ความสาคัญในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและความรูท้ ่เี กี่ยวข้องกับสุขภาพ
ความหมายและองค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคม เช่น Pender (1996)
ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคม หมายถึงการที่บุคคลรูส้ กึ ถึงความเป็ นเจ้าของ การได้รบั การ
ยอมรับ ความรักและความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ยังเป็ นที่ตอ้ งการของบุคคลอื่น และการสนับสนุน
จากกลุ่มคนในของสังคมนัน้้ ๆ ในด้านจิตใจ อารมณ์ สิ่งของ และคาแนะนา ซึ่งจะทาให้บุคคลนัน้
อยู่ ในสัง คมได้อ ย่ า งเหมาะสม และ ดุ จ เดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น (2548) การสนับ สนุ น ทางสัง คม
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หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ให้การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ เช่น การแสดงความรัก เห็นใจ ความเป็ นห่วงเป็ นใย และการยอมรับ ด้านข้อมูลข่าวสาร
เช่น การให้ขอ้ มูลเกี่ยวข้องกับการทางาน ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัล -ลงโทษ และการกล่าวติชม
และด้านวัสดุอปุ กรณ์รวมทัง้ ทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน เช่น การให้เงิน สิ่งของเครื่องใช้ท่ี
จาเป็ น ซึ่งสอดคล้องกับพิณนภา แสงสาคร, อรพินทร์ ชูชม, และ พรรณี บุญประกอบ (2555) ให้
ความหมายการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การให้ความรัก เอาใจใส่ ให้กาลังใจ ให้การปรึกษา
รวมถึงให้การยอมรับ และให้การช่วยเหลือต่าง ๆ ทาให้เกิดความรูส้ ึกที่ดี มีกาลังใจ รูส้ ึกมีคณ
ุ ค่าใน
ตนเอง รับรูว้ ่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม มีความรูส้ ึกผูกพันใกล้ชิด เรียนรูว้ ่าตนต้องมีชีวิตอย่างมี
เป้าหมาย และอังศินันท์ อินทรกาแหง (2558) การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง บุคคลมีการรับรู ้
ว่าสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในทางาน
ให้ประสบความสาเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งในด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้าน
ทรัพยากร
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคมในผูส้ ูงอายุ เช่น ยุพา
ทองสุข (2559) การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การแสดงออกถึงความพึงพอใจของผูส้ งู อายุท่ีมี
ต่อความต้องการที่เกิดจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคมทางสังคมมีความผูกพันใกล้ชิด เอา
ใจใส่ มีการแสดงออกถึงการยอมรับนับถือรูส้ ึกเห็นคุณค่าการที่ผสู้ ูงอายุมีโอกาสเอื ้อประโยชน์ต่อ
บุคคลอื่น และได้รบั การช่ วยเหลื อด้านสิ่งของ เงินทอง หรือด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาดา
ใจซื่อ (2560) การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ผูส้ งู อายุรบั รูว้ ่าตนเองได้รบั การช่วยเหลือ เอาใจใส่
การได้รบั ความรักจากบุคคลในครอบครัว และจากบุคคลอื่น เช่น เพื่ อน เพื่อนบ้าน และทีมสุขภาพ
ทาให้ผสู้ งู อายุเกิดความรูส้ ึกมีคณ
ุ ค่าในตนเอง เป็ นส่วนหนึ่งในสังคม และช่วยให้สามารถเผชิญกับ
ความเครียดในชีวิตได้ และชนะ สมัครการ (2560) การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความรู ส้ ึก
ความคิดเห็นของผูส้ งู อายุเกี่ยวกับความรัก การดูแลเอาใจใส่ การได้รบั เป็ นบุคคลมีคณ
ุ ค่าในสังคม
การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร คาแนะนาที่มีประโยชน์ การได้รบั การช่วยเหลือทางการเงินและแรงงาน
จากครอบครัวและเพื่อน จะเป็ นการสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผูส้ งู อายุ
มี นัก วิช าการ ได้แบ่ ง ประเภทของการสนับ สนุน ทางสังคม ไว้ แตกต่างกัน
ขึน้ อยู่กับมุมมองของแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี ้้ เช่น Schaefer และคนอื่น ๆ (1981) แบ่ง
การสนับสนุนทางสังคมเป็ น 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) การ
ช่วยให้บุคคลรู ส้ ึกอบอุ่นใจเชื่อมั่นว่าตนเองได้รบั ความรัก ความผูกพันใกล้ชิดและความไว้วางใจ
ทาให้มีความมั่นในในการดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 2) การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของ (Tangible
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support) การช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เงินทองหรือการช่วยเหลือด้านแรงงานและบริการสุขภาพ ซึ่ง
เป็ นการช่วยเหลือโดยตรงต่อความจาเป็ นของบุคคลนั้น 3) การสนับสนุนด้านข้อมูลสารสนเทศ
(Information support) การให้ขอ้ มูลข่าวสาร รวมถึงคาแนะนาในการแก้ปัญหา และการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการกระทาหรือพฤติกรรมของบุคคล ทาให้บคุ คลรับรูถ้ ึงพฤติกรรมและการปฏิบตั ิ
ตนที่ เผชิ ญ อยู่ สอดคล้อ งกับ Thoits (1986) แบ่ ง การสนับ สนุน ทางสัง คมออกเป็ น 3 ด้า น คื อ
1) การสนับสนุนด้านเครื่องมือ (Instrumental Aid) การช่วยเหลือด้านแรงงาน อุปกรณ์ สิ่งของ เงิน
ทอง ที่จะทาให้บุคคลได้รบั นั้น สามารถดารงบทบาทหรือหน้าที่ท่ีรบั ผิด ชอบได้ตามปกติ 2) การ
สนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสาร (Informational Aid) การให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร
รวมทั้งการแนะนา และข้อมูล ย้อนกลับ (Feedback) 3) การให้การสนับ สนุนด้านอารมณ์และ
สังคม (Socioemotional Aid) การให้ความรัก การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับ เห็นคุณ ค่าและการ
เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม และ Jacobson (1986) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 ด้าน คือ
1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional support) การดูแลเอาใจใส่ ทาให้รูส้ ึกสบายใจและ
เชื่ อ ว่า มี บุค คลยกย่ อ งเคารพนับ ถื อ หรือ มี พ ฤติ ก รรมอื่ น ๆ ที่ แ สดงถึ ง ความเอาใจใส่ 2) การ
สนับสนุนทางด้านการรูค้ ิด (Cognitive support) การให้ความรูข้ อ้ มูลข่าวสาร คาแนะนาที่จะช่วย
ให้บุคคลเข้าใจสิ่ ง ต่าง ๆ และสามารถปรับ ตัวได้กับ ความเปลี่ ยนแปลง และ 3) การสนับ สนุน
ทางด้านสิ่งของ (Material support) การช่วยเหลือในบริการต่าง ๆ หรือสิ่งของที่จะช่วยแก้ปัญหา
สรุปได้ว่าการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่ผูส้ ูงอายุรบั รูว้ ่าสมาชิกใน
ครอบครัว ชุม ชน และที ม สุขภาพให้ก ารสนับ สนุน ในด้านต่ าง ๆ เป็ น การส่งเสริม สุขภาพของ
ผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดให้การสนับสนุนด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และ
ด้านทรัพยากร
2.4.2 การวัดการสนับสนุนทางสังคม
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มผูส้ ูงอายุ เช่น รุ จิรางค์ แอกทอง (2549)
การปรับตัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม ใช้แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ตาม
แนวคิดของ Schaefer และคนอื่น ๆ (1981) จานวน 24 ข้อ เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 3
ระดับ คือ น้อย ปานกลาง และ มาก ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.88
และ ขวัญ ดาว กล่ารัตน์ (2554) ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขต
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศ ได้พัฒนาแบบวัดการได้รบั สนับสนุนทางสังคม จานวน 3 ด้าน คือ
ด้านอารมณ์ จานวน 9 ข้อ มีค่านา้ หนักตัวแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.663 – 0.860 ด้าน
สิ่งของหรือบริการต่าง ๆ จ านวน 4 ข้อ มี ค่านา้ หนักตัวแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.661–
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0.870 และด้านข้อมูลข่าวสาร จานวน 4 ข้อ มีค่านา้ หนักตัวแปรในงค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.712–
0.789 รวมทัง้ หมด 17 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สดุ น้อย ปาน
กลาง มาก และมากที่ สุด มี ค่ าความเชื่ อมั่น ด้วยสัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟาของครอนบาค 0.90 และ
กฤษดา พรหมสุวรรณ์ (2560) ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุใน
ชมรมผู้สูงอายุตาบลหนองไม้แก่น จังหวัดฉะเซิงเทรา ใช้แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม จาก
บุคคลในครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าที่ จานวน 18 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 5
ระดับ คือได้รบั น้อยที่สุด ได้รบั น้อย ได้รบั ปานกลาง ได้รบั มาก และได้รบั มากที่สุด มี ค่าความ
เชื่ อมั่ น ด้วยสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค 0.97 พบว่ า ชุม ชนมี น โยบายส่งเสริม กิ จ กรรม
ผูส้ ูงอายุ และการได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในครอบครัวมี ความสัม พันธ์กับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ
และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เจ็บป่ วย เช่น สุพิชชา
วงค์จนั ทร์ (2557) อิทธิพลทางจิตสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพและดัชนีมวลกายของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงภาวะอ้วนในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้พัฒนาแบบวัดจากแนวคิดของ House (1981) ได้แบ่ง
ประเภทของพฤติกรรมในการสนับสนุ นทางสังคมเป็ น 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์
2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และ 3) การสนับสนุนด้านสิ่งของ อุปกรณ์และเงินทอง ได้รบั
การสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ปรับข้อคาถาม 30 ข้อ เหลือ 24 ข้อ
ลักษณะคาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ไม่จริงเลย จนถึงจริงที่สดุ มีค่าความเชื่อมั่น
ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.937 และ วิภาพร ลีเลิศมงคลกุล (2555) การสนับสนุน
ทางสังคมในผูป้ ่ วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ใช้แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของ Schaefer
แล ะค น อื่ น ๆ (1981) ได้ แ ป ล เป็ น ภ า ษ าไท ย แล ะพั ฒ น าโด ย Hanucharurnkul (1988)
ประกอบด้วยการประเมินการสนับสนุนทางสังคม 3 องค์ประกอบ คือ การสนับสนุนจากครอบครัว
เพื่อน และทีมสุขภาพ ข้อคาถาม มี 21 ข้อ แต่ละหมวดมีคาถาม 7 ข้อ ครอบคลุมการสนับสนุน
ทางสังคม ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้านอารมณ์ และด้านทรัพยากรและการช่วยเหลือ ลักษณะ
คาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่ได้รบั การช่วยเหลือเลยจนถึงได้รบั การช่วยเหลือมาก
ที่สุด มี ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัม ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.79 และ มุจรินทร์ พุทธเมตตา
(2557) การสนับสนุนทางสังคมในผูส้ ูงอายุโรคซึม เศร้า ใช้แ บบวัดการสนับสนุนทางสังคมของ
Schaefer และคนอื่น ๆ (1981) ที่พัฒ นาโดยรุ จิ รางค์ แอกทอง (2549) จานวน 24 ข้อ ลักษณะ
ค าตอบเป็ น มาตรประมาณค่ า 3 ระดั บ คื อ น้อ ย ปานกลาง และ มาก ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ว ย
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.88
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ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ใช้แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ Schaefer และคนอื่น ๆ
(1981) มาศึกษาในกลุ่มผูส้ ูงอายุร่วมกับแบบวัดของรุจิรางค์ แอกทอง (2549) ขวัญดาว กล่ารัตน์
(2554) สุพิชชา วงค์จันทร์ (2557) และ กฤษดา พรหมสุวรรณ์ (2560) นามาสร้างข้อคาถามให้
เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย ทาการวัดเป็ นมาตรประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง มาก และมากที่สดุ โดยผูส้ งู อายุท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวัดสูงกว่าจะเป็ นผูท้ ่ีได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนรวมจากแบบวัดที่ต่ากว่า
2.4.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม
จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ ยวการสนับ สนุนจากครอบครัว ชุม ชน และ ที ม
สุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผูส้ งู อายุ เช่น สุพิชชา วงค์จนั ทร์ (2557) อิทธิพลของตัวแปรทางจิต
สังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูร้ บั บริการที่มีภาวะอ้วน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูร้ บั บริการที่มี
ดัชนีมวลกาย 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึน้ ไป จานวน 442 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมี
อิทธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ในโครงการ
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β = 0.27 และ 0.95) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมสุขภาพโดยผ่านความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ
จากการศึกษาของ มนฑิญ า กงลา และ จรวย กงลา (2558) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูส้ ูงอายุ ท่ีมีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป อาศัยอยู่ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จานวน 116 คน พบว่า การเข้าถึงสถานบริการใน
การส่งเสริมสุขภาพและด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ (r = 0.382, 0.310, p <0.001) และการสนับสนุนจากบุคคลใน
ครอบครัวและด้านการได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ มี ความสัม พันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ( r = 0.435, 0.468; p <0.001) สอดคล้องกับ กฤษดา
พรหมสุวรรณ์ (2560) ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุในชมรม
ผูส้ งู อายุ ตาบลหนองไม้แก่น กลุ่มตัวอย่าง คือผูส้ งู อายุตาบลหนองไม้แก่น จานวน 225 คน พบว่า
ชุมชนมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมผูส้ ูงอายุมี และการได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ (r = 0.217, 0.313 ; p< .01)
จากการศึก ษาของ Jaiyungyuen และคนอื่ น ๆ (2012) ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยที่มารับบริการที่
คลิ นิ กโรคความดัน โลหิ ต สูง จ านวน 100 คน พบว่า การสนับ สนุนของครอบครัวและการรับ รู ้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุโรค
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ความดันโลหิตสูง (r = 0.38, 0.59; p< 0.01) และร่วมทานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ 38 %
ส่วนการสนับสนุนของครอบครัว การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติก รรมส่งเสริม
สุข ภาพผู้สู ง อายุ โรคความดั น โลหิ ต สู ง ด้ว ยค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล (β = 0.196 และ 0.527)
และอัญศินีย์ นันตะสุคนธ์ (2555) ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
ที่มารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ ใส่ขดลวดขยาย
หลอดเลื อดหัวใจ จ านวน 104 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคม และการเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยที่มารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ
(r = 0.320, 0.256; p < .01) และยัง สอดคล้อ งกับ กิ ต ติ พ ร เนาว์สุวรรณ และคนอื่ น ๆ (2559)
ความสัมพันธ์และอานาจในการทานายของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างคือผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิต
อยู่ในระดับที่แพทย์วินิจฉัยว่าไม่เป็ นอันตราย จานวน 138 คน พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัม พันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (r = 0.543; p < 0.01)
สามารถร่วมทานายการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รอ้ ยละ 29.5
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ตัวแปรด้าน
การสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวชุมชนและทีมสุขภาพเป็ นตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมมี
อิทธิพลทางตรงต่ออิทธิพลทางความคิด ดังนัน้ จึงทาให้มีหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ผวู้ ิจยั คาดการณ์
และสามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้นทางความสัมพันธ์ ดังภาพประกอบ 5
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อิทธิพล
ทางความคิด

ภาพประกอบ 5 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม อิทธิพลทางความคิด
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ2.5 เพศกับผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
มีนกั วิชาการ ได้สงั เคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโร
นารี เช่น จรัญญา จันทร์เพ็ญ, จอม สุวรรณโณ, และทัศน์ศรี เสมียนเพชร (2554) ได้จาแนกปั จจัย
เสี่ยงออกได้ เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือปั จจัยเสี่ยงหลัก มี 6 ปั จจัยคือ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
อายุ ระดับไขมันคอเลสเตอรอลสูง และการสูบบุหรี่ และ ปัจจัยเสี่ยงรอง มี 4 ปั จจัย คือ นา้ หนักตัว
เกิน มีกิจกรรมออกแรงเคลื่อนไหวน้อย ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สงู และการดื่มแอลกอฮอล์ และ
ยังพบว่าผูห้ ญิ งที่มี ภาวะความดันโลหิตสูงเป็ นปั จจัยเสี่ยงหลักต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
เท่ากับผูช้ าย แต่ปัจจัยเสี่ยงรองในด้านนา้ หนักตัวเกิน และการทากิจกรรมการออกแรงเคลื่อนไหว
เนื่ อ งจากปั จ จัย ด้า นการด ารงชี วิ ต ของผู้ห ญิ ง ที่ มี ค วามแตกต่ า งจากผู้ช าย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
ณัฐธิวรรณ พันธ์มงุ , อลิสรา อยู่เลิศลบ, และ สราญรัตน์ ลัทธิ (2561) และปั จจัยเสี่ยงที่พบบ่อยใน
คนไทยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 83.2 ภาวะ
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 59.5 เบาหวาน ร้อยละ 50.7 การสูบบุหรี่ ร้อยละ 32.1 และครอบครัวมี
ประวัติโรคหลอดเลื อดหัวใจ ร้อยละ 9.3 จะเห็นได้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการมี พ ฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม และยังพบว่าปั จจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น อายุ และเพศ เป็ นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน เช่น อายุ มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงใน
การเกิดโรคและส่งผลทาให้โรคมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ อาการของโรคจะเกิดขึน้ อายุ 40 ปี ขนึ ้ ไป และ
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พบว่า 4 ใน 5 ของผูป้ ่ วยที่เสียชีวิตด้วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันอายุเกิน 65 ปี
และในอายุ ที่ม ากขึน้ ผู้หญิ งจะเสียชีวิตจากภาวะการหยุดเต้นของหัวใจอย่างกะทันหัน (heart
attack) ได้เป็ น 2 เท่าของผู้ช าย (Mendis, Puska, & Norrving, 2011) และเพศหญิ งในวัยหมด
ประจ าเดือนหรือได้รบั การผ่ าตัดเอารังไข่ออกจะมี ค วามเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเพศหญิงที่ยงั ไม่หมดประจาเดือน (อภิชาต สุคนธสรรพ์, 2557)
ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ มีปัญหาสุขภาพมาจากความเสื่อมสภาพ โดยพบว่าโรคที่ทาให้
ผูส้ งู อายุสญ
ู เสียสุขภาวะ 5 อันดับแรก ในผูส้ งู อายุชาย ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือด
หัวใจ ภาวะปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคเบาหวานและโรคมะเร็งตับ ส่วนในผูส้ งู อายุหญิง ได้แก่ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อม และโรคซึมเศร้า:ซึ่งเป็ นโรคเรือ้ รังที่พบ
บ่อยในผูส้ งู อายุ ส่วนโรคเรือ้ รังที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในผูส้ งู อายุไทย
พบว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 53.2 โรคเบาหวาน ร้อยละ 18.1 โรคอ้วน (BMI ≥ 25 กก./
ตร.ม.) ร้อยละ 35.4 ภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 49.4 และภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ร้อยละ 46.8
(กรมการแพทย์, 2558) สอดคล้องกับวัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว (2557) พบว่าผูส้ ูงอายุท่ีอาศัยใน
เขตเทศบาล มีโรคประจาตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ คิดเป็ นร้อยละ
57.02, 23.68 และ17.54 ตามลาดับ และทิพย์กมล อิสลาม (2557) ผูส้ ูงอายุไทยส่วนใหญ่ มีโรค
ประจาตัว ร้อยละ 63.58 คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข้อเสื่อม โรคกระเพาะอาหาร
โรคหัวใจ และโรคไขมันในเลือดสูง ตามลาดับ
เมื่อเข้าสู่วยั สูงอายุ ผูส้ งู อายุตอ้ งเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ
และทางด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ มีผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูส้ ูงอายุซ่ึง
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ผูส้ งู อายุจาเป็ นต้องมีการยอมรับ และการปรับตัวให้
ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ตนเองนัน้ ดารงไว้ซ่งึ การมีสุขภาพที่ดี ได้มีนกั วิชาการได้ศึกษาพฤติกรรม
ส่ง เสริม สุข ภาพในผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุ ทั้ง เพศหญิ งและชายมี พ ฤติ กรรมส่งเสริม สุข ภาพ
โดยรวมทัง้ ในด้านการรับประทานอาหาร ด้านการปฏิบตั ิตวั เมื่อมีการเจ็บป่ วย และด้านการจัดการ
ความเครียด อยู่ในระดับปานกลาง (วัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว, 2557; ภรณี ตังสุรตั น์ และ วิมลฤดี
พงษ์หิรญ
ั ญ์, 2558) ซึ่งขัดแย้งกับสุชาดา ใจซื่อ (2560) ศึกษาในผูส้ งู อายุ ที่พักอาศัยในอาคารสูง
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมทัง้ ในด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
ด้านการจัดการกับความเครียด ด้านกิจกรรมทางกาย อยู่ในระดับสูง และยังพบว่าผูส้ ูงอายุเพศ
ชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และจากการศึกษาของ ภรปภา จันทร์ศรีทอง (2559) การจัดการตนเองของผูส้ งู อายุโรค

65

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

หลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันในโรงพยาบาลตติยภูมิ กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการจัดการตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผูส้ ูงอายุเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองดีกว่า
เพศชายอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ วัช พลประสิ ทธิ์ ก้อนแก้ว (2557)
พบว่าผูส้ ูงอายุเพศหญิงมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีกว่าผูส้ งู อายุเพศชาย อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมี ความขัดแย้งกับ ภรณี ตังสุรตั น์ และ วิมลฤดี พงษ์หิรญ
ั ญ์ (2558) พบว่า
ผูส้ ูงอายุเพศชายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่าผู้สูงอายุเพศหญิ ง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในขณะที่ชุติมา สินชัยวนิชกุล (2559) พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับการสูงวัยอย่าง
มีสขุ ภาวะของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (Eta =
.484)
ส่วนที่ 3 กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
3.1 กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
3.1.1 แนวคิด ความหมายและองค์ประกอบกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
แนวคิดกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1983 โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transtheoretical
Model: TTM) ได้มีการนาไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และถูกนาไปใช้อย่าง
ต่อเนื่องจนสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการส่งเสริมให้บุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทฤษฎี ก ารปรับ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมที่ เรีย กว่ า Transtheoretical Model of
International Behavior Change ซึ่ ง เป็ นสาขาทางจิ ต วิ ท ยาสุ ข ภ าพ (Health Psychology)
(Horwath, 1999 อ้ า งถึ ง ใน อั ง ศิ นั น ท์ อิ น ทรก าแหง, 2560, น. 129) ได้ อ ธิ บ ายหรื อ ท านาย
ความสาเร็จและล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีนีถ้ กู พัฒนาในงานวิจยั อย่าง
ต่อเนื่องมาร่วม 20 ปี นาไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้บุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
และบรรลุเ ป้ า หมายการควบคุ ม แม้บุ ค คลนั้น ยั ง ไม่ พ ร้อ มที่ จ ะเปลี่ ย นก็ ต าม สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ทงั้ พฤติกรรมที่เรียบง่ายและซับซ้อน เช่น การเลิกบุหรี่การลดนา้ หนัก การออกกาลัง
กาย การตรวจเต้า นม การจัด การกับ ความเครีย ด การรับ ประทานยาในผู้ป่ วยโรคเรือ้ รัง การ
รับประทานอาหาร เป็ น ทฤษฎีท่ีกล่าวถึงความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลตาม
รู ป แบบทรานส์ทิ โอเรทิ ค อล ประกอบด้วย 1) ขั้น ตอนการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรม (Stages of
change) 2) กระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม (Processes of change) 3) การเปรียบเทียบ
ผลดี แ ละผลเสี ย ของพฤติ ก รรมเพื่ อ การตั ด สิ น ใจ (Decisional balance) 4) ความมั่ น ใจใน
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ความสามารถของตัว เอง (Self efficacy) และ 5) มี ค วามเคยชิ น /สิ่ ง ล่ อ ใจ (Habit strength /
temptation) (อังศินนั ท์ อินทรกาแหง, 2560, น.129-130)
อ ง ค์ ป ระ ก อ บ โค รง ส ร้ า งข อ งท ฤ ษ ฎี ก า รป รั บ เป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก รรม
(Transtheoretical Model: TTM) มี 5 ประการ ดังต่อไปนี ้
1. ขั้นความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change)
ระดับ ขั้นความพร้อม หรือความตั้งใจของบุคคลที่จ ะปฏิ บัติพ ฤติกรรม (Prochaska & Velicer,
1997) ซึ่ ง มี อ ยู่ 6 ขั้ น คื อ ขั้ น ไ ม่ ส น ปั ญ ห า ( Pre-contemplation stage) ขั้ น ลั ง เล ใ จ
(Contemplation stage) ขัน้ ตัดสินใจและเตรียมตัว (Preparation stage) ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิ (Action
stage) ขัน้ กระทาต่อเนื่อง (Maintenance stage) และการกลับไปมีปัญหาซา้ (Relapse)
2. กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง (Processes of change) เป็ นกลวิธี/
เทคนิคที่ใช้ความรูส้ ึกนึกคิด หรือประสบการณ์และเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่จะนามาใช้เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มี การขยับผ่านขัน้ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 6 ขั้น
และ Prochaska และ Velicer (1997) ได้อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หมายถึง
การเปลี่ ย นความเชื่ อ ความคิ ด กิ จ กรรมหรื อ ประสบการณ์ ท่ี เกิ ด ขึ น้ กับ บุ ค คลที่ จ ะพยายาม
ปรับ พฤติ ก รรม ซึ่ ง กระบวนการสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ได้แ บ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ
1) กระบวนการเชิงประสบการณ์ (experiential processes) ประกอบด้วย การเพิ่มความตระหนัก
รู ้ การปลดปล่อยอารมณ์ การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม การไตร่ตรองตนเอง และการปลดปล่อย
ทางสัง คม และ 2) กระบวนการเชิ ง พฤติก รรม (Behavioral processes) ประกอบด้วย การฝึ ก
เงื่อนไขตรงข้าม สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล การให้การเสริม แรง ความมี อิสระในตนเอง และการ
ควบคุมสิ่งเร้า (พรรณี ปานเทวัญ และ อายุพร ประสิทธิเวชชากูร, 2557) ทัง้ นีใ้ นกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเสี่ยงเป็ นการเปลี่ยนความเชื่อ ความคิด กิ จกรรมหรือประสบการณ์ท่ีเกิด
ขึน้ กับบุคคลในการพยายามที่จะปรับพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (อังศินนั ท์ อินทรกาแหง, 2560)
3. ความมั่นใจเฉพาะอย่าง (Self efficacy) เป็ นความเชื่อมั่นว่าตนเองมี
ความสามารถที่ จ ะปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมเป้ า หมายได้ส าเร็จ ถึ ง แม้ว่ า จะอยู่ในสถานการณ์ ท่ี เป็ น
อุปสรรคในการปฏิบตั ิ ซึ่งกลุ่มบุคคลที่อยู่ในขัน้ ไม่สนปัญหา (Pre-contemplation) และขัน้ ลังเลใจ
(Contemplation) จะมีการรับรูค้ วามสามารถของตนน้อยกว่ากลุ่มบุคคลที่อยู่ในขัน้ ตัดสินใจและ
เตรียมตัว (Preparation) และขัน้ ลงมือปฏิบตั ิ (Action) ส่วนกลุ่มบุคคลที่อยู่ในขัน้ กระทาต่อเนื่อง
(Maintenance) จะมีความมั่นใจเฉพาะอย่าง
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4. ดุ ล ภาพในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม (Decisional
balance) การที่บุคคลประเมินความสมดุลระหว่างผลดี -ผลเสีย (Pros-cons) ที่จะได้รบั จากการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมเป้าหมาย เช่น การออกกาลังกาย การประเมินดุลภาพในการตัดสินใจจะช่วยให้มี
การเปลี่ ย นแปลงขั้น ความพร้อ มในการออกก าลัง กายไปสู่ระดับ ที่ สูง ขึ น้ (Spencer, Adams,
Malone, Roy, & Yost, 2006)
5. ระดับความเคยชินและสิ่งล่อใจ (habit strength/ temptation) ความ
้้
เคยชินหมายถึง การกระทาพฤติกรรมนัน้ ซา้ ๆ หลายครังในอดี
ต กระทาโดยอัตโนมัติไม่ตอ้ งอาศัย
การบังคับควบคุม โดยพฤติกรรมนัน้ ต้องมีลกั ษณะที่เป็ นพิเศษแตกต่างจากพฤติกรรมทั่วไป โดย
ระดับความเคยชินจะวัดการทาเป้าหมายที่เราต้องการ ส่วนสิ่งล่อใจเป็ นการวัดพฤติกรรมหรือสิ่งที่
กระตุน้ ให้ทาพฤติกรรมที่เราต้องการจะทา
ความหมายและองค์ประกอบกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
Prochaska และ Velicer (1997) ได้ให้ค วามหมายของกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลง (Processes of change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใช้กระบวนการ
เปลี่ยนความเชื่อ ความรูส้ ึกนึกคิด หรือประสบการณ์ และกระบวนการทางพฤติกรรม โดยใช้กลวิธี
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมผ่านจากขัน้ หนึ่งไปยังอีกขัน้ หนึ่งได้ ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม มี 10 องค์ประกอบ คือ 1) การเพิ่มความตระหนักรู ้ 2) การปลดปล่อยอารมณ์ 3) การ
ไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม 4) การไตร่ตรองตนเอง 5) การปลดปล่อยทางสังคม 6) การฝึ กเงื่อนไข
ตรงข้าม 7) สัม พัน ธภาพแบบเกื ้อ กูล 8) การให้ก ารเสริม แรง 9) ความมี อิ ส ระในตนเอง และ
10) การควบคุม สิ่ งเร้า และมี นักวิช าการได้นาแนวคิดนี ้ มาศึกษาในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการออกกาลัง กาย ได้ให้ความหมายกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หมายถึง
กระบวนการหรือ กิจกรรมหรือวิธีการที่บุคคลใช้ในการที่พฒ
ั นาให้กา้ วไปยังขัน้ ความพร้อมในการ
ปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ใปสู่ระดับ ที่ สูง ขึน้ ซึ่งจะมี ค วามเฉพาะเจาะจงกับ ล าดับ ขั้น ของการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการออกก าลั ง กาย กระบวนการสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง มี ทั้ ง หมด 10
องค์ประกอบ (มนทน์ดวงพัฒน์ อุ่นพรมมี และ สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, 2552; กุลธิดา พานิชกุล
และ อติพร สาราญบัว , 2556; อติพร สาราญบัว และ เบญจมาศ ทาเจริญตระกูล , 2559; กรฎา
มาตยากร, 2559; บุญฤทธิ์ สัตกุล และคนอื่น ๆ, 2560) ได้ให้ความหมายกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ หมายถึง กระบวนการหรือกลวิธีเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่่ยนแปลงไปสู่
พฤติกรรมการไม่สูบบุุหรี่ ทั้ง 10 องค์ประกอบ (ญาณิ นท์ ศรีทรงเมือง, 2549; พรรณี ปานเทวัญ
และ อายุพร ประสิทธิเวชชากูร, 2557; Wongsaeng, 2012)
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กระบวนการสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง มี 10 องค์ป ระกอบ ดั ง นี ้ (Prochaska,
Norcross, Diclemente, 2006; อังศินนั ท์ อินทรกาแหง, 2560, น. 141-142)
1. การเพิ่มความตระหนักรู ้ หมายถึง การเริ่มต้นกระตุน้ ให้ตนเองสวงหา
ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ การสร้างความเข้าใจ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับถึงปั ญหาด้านสุขภาพ
จากการสังเกต จากการอธิบายให้เข้าใจ การตีความหมาย ศึกษาเอกสารแผ่นพับหรือสื่อต่าง ๆ
2. การปลดปล่ อ ยอารมณ์ หมายถึ ง การใช้ป ระสบการณ์ แ ละการ
แสดงออกถึง ความรู ส้ ึกของตนเองเกี่ ยวกับการแสดงอารมณ์ให้เกิด ความอยากแก้ปัญ หาหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การแสดงบทบาทสมมติ
3. การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึ ง การพิ จ ารณาและประเมิ น
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญ หาส่งผลต่อร่างกายและสภาพแวดล้อมทางสังคม และวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริง
ตามธรรมชาติ
4. การไตร่ตรองตนเอง หมายถึง การประเมินคุณค่า/ประสบการณ์ท่ีผ่าน
มาของตนเอง และการรู ค้ ิดที่เป็ นกลางถึงข้อดีขอ้ เสียของพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของตนเอง การ
ทบทวนค่านิยมของตนเอง การทบทวนประสบการณ์ทางอารมณ์บนพืน้ ฐานความถูกต้อง
5. การปลดปล่อยทางสังคม หมายถึง ความตระหนักที่ จะหลุดพ้นต่อการ
ถูกกดขี่ทางสังคม และการยอมรับของสังคม การมีวิถีชีวิตที่อิสระจากการถูกควบคุมโดยสังคมที่
เป็ นปัญหา การให้พลังอานาจตนเองที่เหมาะสม
6. การฝึ ก เงื่ อ นไขตรงข้าม หมายถึ ง การหาทางเลื อ กอื่ น ทดแทนเพื่ อ
แก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ดว้ ยพฤติกรรมสุข ภาพที่พึงประสงค์ และให้ประกาศ
กับตนเองในเชิงบวกเพื่อป้องกันถูกชักชวนไปมีพฤติกรรมเสี่ยง
7. สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล หมายถึง การติดต่อสื่อสารเพื่อให้ได้รบั การ
สนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้มีการส่งเสริมสุขภาพใหม่หรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา
8. การให้การเสริมแรง หมายถึง การให้รางวัลกับตนเองหรือการชื่นชม
ตนเองรับรางวัลจากผูอ้ ่นื เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้การเสริมแรงและลงโทษ การชื่นชม
9. ความมี อิ ส ระในตนเอง หมายถึ ง ทางเลื อ กและค าสั ญ ญาที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงความเชื่อในความสามารถที่เปลี่ยนพฤติกรรมได้ การตัดสินใจ
เด็ดขาดโดยใช้เทคนิคการให้สญ
ั ญา และเทคนิคการแสดงสัญลักษณ์ของตนเอง
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10. การควบคุมสิ่งเร้า หมายถึง การควบคุมสถานการณ์และสาเหตุอ่ืน ๆ
ที่นามาสู่พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา การส่งเสริมพฤติกรรมทางเลือก การปรับสภาพแวดล้อมใหม่ให้
เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพที่ดีและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
สรุปได้ว่า กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อ ความคิดและการกระทาหรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ ที่มีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สู ง อายุ ท่ี มี ค วามเสี่ ย งต่ อ โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด ซึ่ ง แต่ ล ะองค์ป ระกอบของกระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงมี ทั้งวิธีการ เทคนิคที่หลากหลายที่นาไปสู่ความส าเร็จ ของการส่งเสริม พฤติกรรม
สุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด มี 10 องค์ประกอบ คือ 1) การเพิ่มความ
ตระหนักรู ้ 2) การปลดปล่อยอารมณ์ 3) การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม 4) การไตร่ตรองตนเอง
5) การปลดปล่อยทางสังคม 6) การฝึ กเงื่อนไขตรงข้าม 7) สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล 8) การให้การ
เสริมแรง 9) ความมีอิสระในตนเอง และ10) การควบคุมสิ่งเร้า
3.1.2 การวัดกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Processes of change) ของ Prochaska
และ Velicer (1997) เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ (Overt activities) และ
สังเกตไม่ได้ (Covert activities) ซึ่งบุคคลใช้ในการปรับเปลี่ยนความคิด ความรูส้ ึก หรือพฤติกรรม
(พรรณี ปานเทวัญ และ อายุพร ประสิทธิเวชชากูร , 2557) สามารถวัดผลในเชิงประจักษ์ได้ดีกว่า
ทฤษฎีอ่ืน ๆ เนื่องจากบุคคลผูท้ ่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องมีความตัง้ ใจ ความพร้อมและความมั่นใจ
ซึ่งเป็ นคุณลักษณะ เฉพาะทางจิตวิทยาและการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล
และการประเมิ น ผลกระบวนการเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมซึ่ง สามารถน ามาสร้างมาตรวัด เพื่ อ
กาหนดค่าของระดับของตัวแปรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Hall & Rossi, 2004; Xiao & Wu,
2006; ปิ ยะพล ทรงอาจ, 2560)
การพัฒนากระบวนของการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Processes of change) ของ Transtheoretical Model (Prochaska, Diclemente, &
Norcross, 1992; Fava, Rossi, Velicer, & Prochaska, 1991) อังศินนั ท์ อินทรกาแหง นามาแปล
และปรับปรุ งเป็ นแบบวัดกระบวนการนาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มภาวะนา้ หนักเกิน มี
ทัง้ หมด 10 ขัน้ ตอน ข้อคาถามทัง้ หมด 40 ข้อ แต่ละข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ
คื อไม่ จ ริง จริง บ้าง จริง และ จริง มาก มี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ส อดคล้อ งภายในทั้ง ฉบับ 0.946 และ
Karintrakul (2016) ได้พัฒ นาแบบวัด กระบวนการน าสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในการลด
นา้ หนัก P-Weight มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ข้อคาถามทั้งหมด 32 ข้อ แต่ละข้อคาถามเป็ นมาตรวัด
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แบบลิเคิรท์ 5 ระดับ คือ ตัง้ แต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าความเชื่อมั่นด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.95
มีนกั วิชาการได้มีการพัฒนาแบบวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออก
กาลังกาย เช่น อติพร สาราญบัว และ เบญจมาศ ทาเจริญตระกูล (2559) นาไปปรับปรุ งแบบวัด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงของ กุลธิดา
พานิช กุล (Panidchakul, 2003) ที่ได้พัฒ นาแบบวัดการเคลื่อนไหวออกแรงเพื่อสุขภาพมาจาก
ศูนย์วิจัยโรคมะเร็ง มหาวิทยาลัยโรสไอแลนด์ ได้นามาแปลเป็ นภาษาไทย มีทั้งหมด 10 ขัน้ ตอน
ข้อคาถามทัง้ หมด 30 ข้อ แต่ละข้อคาถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ คือ ไม่เคยทาหรือ
รู ส้ ึ ก หรือ คิ ด ท าหรือ รู ส้ ึก หรือ คิ ด นาน ๆ ครั้ง ท าหรือ รู ส้ ึก หรือ คิ ด บางครั้ง ท าหรือ รู ส้ ึก หรือ คิ ด
บ่ อ ยครั้ง และท าหรือ รู ้สึก หรือ คิ ด เป็ น ประจ า มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ด้ว ยสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาคเท่ า กั บ 0.87 ส่ ว นของ Farmanbar และคนอื่ น ๆ (2014) น าไปปรับ ปรุ ง แบบวั ด
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการออกก าลัง กายของผู้สู ง อายุ ประเทศอิ ห ร่า น ของ
Nigg และคนอื่น ๆ (1999) มีทั้งหมด 10 ขั้นตอน ข้อคาถามทัง้ หมด 30 ข้อ แต่ละข้อคาถามเป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ ไม่เคยทาหรือรู ส้ ึกหรือคิด ทาหรือรูส้ ึกหรือคิดนาน ๆ ครัง้
ทาหรือรูส้ ึกหรือคิดบางครัง้ ทาหรือรูส้ ึกหรือคิดบ่อยครัง้ และทาหรือรูส้ ึกหรือคิดเป็ นประจา มีค่า
ความเชื่ อ มั่ นด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาคเท่ า กั บ 0.86 และการศึ ก ษาของ
Liangchawengwong และคนอื่น ๆ (2013) ได้พัฒ นาแบบวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงการออก
กาลัง กายในผู้ใหญ่ ไทยตอนต้น มาจาก Nigg และคนอื่ น ๆ (1999) มี ทั้งหมด 10 ขั้น ตอน ข้อ
คาถามทั้งหมด 38 ข้อ แต่ล ะข้อคาถามเป็ น แบบมาตรประเมิ น ค่า มี 5 ระดับ คือ ไม่ ใช่ เลย ใช่
เล็ ก น้อย ใช่ บ างส่ว น ใช่ ส่ วนใหญ่ และ ใช่ ม ากที่ สุด ค่ าความเชื่ อ มั่น ด้วยสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
ของครอนบาค 0.94 และกรฎา มาตยากร (2559) ได้น าแบบวัด กระบวนการเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมการออกก าลั ง กาย ของ Nigg และ Riebe (2002) ซึ่ ง แปลเป็ นภาษาไทยโดย
Boonchuaykuakul (2005) มี 10 กระบวนการ ข้อคาถามทัง้ หมด 30 ข้อ แต่ละข้อคาถามเป็ นแบบ
มาตรประเมินค่า มี 5 ระดับ คือ ไม่เคยเลย น้อยมาก บางครัง้ บ่อย เป็ นประจา มีความเชื่อมั่นด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.83
และมีนักวิชาการได้พัฒนาแบบวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิก
บุหรี่ เช่น ญาณินท์ ศรีทรงเมือง (2549) ได้พฒ
ั นาแบบวัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงการเลิกสูบบุหรี่
ได้ ดั ด แ ป ล งแ น ว คิ ด Transtheoretical Model (Prochaska, Velicer, DiClemente, & Fava,
1988) ทัง้ หมด 10 ขัน้ ตอน ข้อคาถามทัง้ หมด 40 แต่ละข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประเมินค่า มี 5
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ระดับ คื อ เป็ น ประจ า บ่ อ ยครัง้ เป็ น ครั้ง คราว นาน ๆ ครัง้ และไม่ เคย มี ค่ าความเชื่ อ มั่น ด้ว ย
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.95 และ Wongsaeng (2012) ได้พฒ
ั นาแบบวัดกระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงการสู บ บุ ห รี่ ใ นผู้สู บ ไทยที่ ติ ด แอลกอฮอล์ มาจาก Fava, Rossi, Velicer, และ
Prochaska (1991) ทัง้ หมด 10 กระบวนการ ข้อคาถามทัง้ หมด 40 ข้อ เป็ นมาตรวัดแบบลิเคิรท์ 5
ระดับ คื อ ไม่ เคยเกิด ขึน้ เลย เกิด ขึน้ นานครั้ง เกิ ดขึน้ บางครัง้ เกิดขึ น้ บ่ อยครั้ง และเกิด ขึน้ เป็ น
ประจา ไม่เคยทา ทาหรือรู ส้ ึกหรือคิด มี ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัม ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
0.67 – 0.90
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาแบบวัดกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่
มี ต่ อ พฤติ ก รรมส่ ง เสริม สุข ภาพผู้สูง อายุ โดยใช้แ นวคิ ด กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
(Processes of change) (Prochaska, Diclemente, & Norcross, 1992; Fava, Rossi, Velicer,
& Prochaska,1991) ร่ ว มกั บ แบบวัด ของ Wongsaeng (2012) Liangchawengwong และคน
อื่นๆ (2013) และอังศินันท์ อินทรกาแหง (2556) นามาปรับและสร้างข้อคาถามให้เหมาะสมกับ
บริบทของงานวิจยั ทาการวัดเป็ นแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันตัง้ แต่ ไม่จริง จริง บ้าง จริง จริงมาก และจริงมากที่สุด โดยวัดทัง้ หมด 10 องค์ประกอบ คือ
การเพิ่มความตระหนักรู ้ การปลดปล่อยอารมณ์ การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม การไตร่ตรองตนเอง
การปลดปล่อยทางสังคม การฝึ กเงื่อนไขตรงข้าม สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล การให้การเสริมแรง
ความมีอิสระในตนเอง และการควบคุมสิ่งเร้า
3.1.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง พบว่ามี
วิจัยส่วนใหญ่ ได้นาแนวคิดกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง ไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงที่
เรียบง่ายและซับซ้อน เช่น จากการ ศึกษาของ อติพร สาราญบัว และ เบญจมาศ ทาเจริญตระกูล
(2559) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อขัน้ ตอนการเปลี่ยนพฤติกรรมออกกาลังกายของผูป้ ่ วยความดัน
โลหิตสูง โดยใช้โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ Prochaska และ DiClemente (1983) ใน
ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 283 คน พบว่า
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน อยู่ในระดับปานกลาง และยังพบว่า
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการรับรูส้ มรรถภาพแห่งตน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออก
กาลังกายของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง และร่วมทานายได้รอ้ ยละ 78.4 ส่วนการศึกษาของ Ham
และ Yoo (2009) ใช้แบบจาลองเชิงพฤติกรรมในวัยรุ่นชายที่สบู บุหรี่ ประเทศเกาหลี จานวน 147
คน พบว่าการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
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ในการเลิกสูบบุหรี่ (r = 0.403; p < 0.01) และ กรฎา มาตยากร (2559) ได้พฒ
ั นาโมเดลขัน้ ตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนวัยทางาน
โดยใช้โมเดลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ Prochaska และ DiClemente (1983) ในประชาชน
วัยทางาน จานวน 500 คน พบว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และพฤติกรรมการออก
กาลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง และกระบวนการเปลี่ยนแปลง การรับรู ค้ วามสามารถตนเองมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการออกก าลั ง กาย (r = 0.873; 0.758, p < 0.01) ส่ ว นการรับ รู ้
ความสามารถตนเองมี ความสัม พัน ธ์กับกระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรม (r = 0.810, p <
0.01) สอดคล้องกับบุญฤทธิ์ สัตกุล และคนอื่น ๆ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช้แบบจาลองการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของ Prochaska
(1983) และ Marcos (1992) ในนั ก ศึ ก ษาคณ ะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 490 คน ซึ่งแบบวัดได้พัฒ นาขึน้
ตามโครงสร้างของแบบจาลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จาก Boonchuaykuakul (2005)
น ามาปรับ ปรุ ง เพื่ อ ให้เหมาะสม กับ การเก็ บ ข้อ มู ล ผ่ า นระบบออนไลน์ พบว่ า กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และยังพบว่าการ
รับรู ค้ วามสามารถของตนเองและกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับกลุ่มการ
ออกกาลังกายอย่างเหมาะสม
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็ นว่ากระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดังนัน้
จึ งท าให้มี หลักฐานเพี ย งพอที่ ทาให้ผู้วิจัยคาดการณ์ ว่า กระบวนการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จึงได้กาหนดไว้เป็ นสมมติฐ านของการวิจัยในครังนี
้้ ้
สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้นทางความสัมพันธ์ได้ ดังภาพประกอบ 6
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อิทธิพล
ทางความคิด

ภาพประกอบ 6 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลทางความคิด
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนที่ 4 กรอบแนวคิดและแบบจาลองสมมติฐานการวิจัย
4.1 กรอบแนวคิด
ในการศึกษารู ปแบบเชิงสาเหตุท่ีเกี่ ยวข้องกับกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดแบ่งการศึกษาเป็ น 2
ระยะ คื อ ระยะที่ 1 เป็ น การศึก ษาเชิ ง ปริม าณ และระยะที่ 2 เป็ น การศึก ษาเชิ ง คุณ ภาพ จาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างกรอบแนวคิดของการศึกษาเชิ ง
ปริม าณครัง้ นีโ้ ดยผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดการส่งเสริม สุขภาพของ Pender (2011) เป็ นกรอบ
แนวคิดหลัก โดยศึกษาตัวแปรตามซึ่งวัดจากพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทัง้ 6 ด้าน ส่วนตัวแปรแฝง
ภายนอกโดยใช้อิทธิพลทางความคิดซึ่งวัดจากการรับรูป้ ระโยชน์ในการกระทา การรับรูอ้ ปุ สรรคใน
การกระทา และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ตัวแปรส่วนบุคคลในด้านจิตวิทยาวัดจากความ
ไว้วางใจในทีมสุขภาพ และตัวแปรทางสังคมวัดจากการสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก
ชุมชนและการสนับสนุนจากทีมสุขภาพ และผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
นาตัวแปรด้านกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงจะเป็ นตัวผลักดันให้บุคคลมี ความมุ่งมั่นและหา
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วิธีการในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพใช้เป็ นการตัวแปรแฝงคั่นกลางโดยวัดจากกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัง้ 10 กระบวนการ จึงสามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1
และผลจากการศึกษาได้คน้ พบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสู่ก ารเปลี่ ยนแปลงและพฤติ กรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูง อายุท่ี มี ค วามเสี่ ยงต่ อ
โรคหัวใจขาดเลือด ผูว้ ิจัยนามาศึกษาต่อในระยะที่ 2 เป็ นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนาผลการวิจัยเชิง
ปริมาณที่พบว่าเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ไปศึกษาต่อด้วยการวิจัยเชิงคุณ ภาพ
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีออกแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่บุคลากรทีมสุขภาพ และ
กลุม่ ผูส้ งู อายุท่มี ีสขุ ภาพดีและกลุม่ ผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ผลจากการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม จะถูกนาไปสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรียบเทียบและหา
ความสอดคล้องของข้อมูล แล้วนาผลที่ได้ไปสรุปตีความร่วมกับผลการวิจยั เชิงปริมาณ ทาให้เกิด
ข้อสรุปผลการวิจัยแบบผสานวิธีท่ีสามารถตอบคาถามการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในเชิงปรวิสัย
(Objective) และอัตวิสัย (Subjective) และทาให้ได้องค์ความรู ท้ ่ีจาเป็ นและมี ประโยชน์สาหรับ
สร้างคู่มือการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองเพี่อป้องกันภาวะหัวใจขาด
เลือดดูภาพประกอบ 7
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1.การรับรูป้ ระโยชน์
2. การรับรูอ้ ปุ สรรค
3.การรับรูค้ วามสามารถ
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11
การสนับสนุนทางสังคม
1.การสนับสนุนจากครอบครัว
2.การสนับสนุนจากชุมชน
3.การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ

5,6,7,8,9
2,4

ระยะที่ 1

กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
1.การเพิ่มความตระหนักรู ้
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2.การแสดงออกปลดปล่อยอารมณ์
เพื่อป้ องกันภาวะหัวใจขาดเลือด
3.การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม 1,2,3 1. โภชนาการ
4.การไตร่ตรองตนเอง
2. การเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย
5.การปลดปล่อยทางสังคม
3. ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
6.การฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้าม
4. การจัดการกับความเครียด
7.สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล
5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
8.การให้การเสริมแรง
6. การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ
9.ความอิสระในตนเอง
10.การควบคุมสิ่งเร้า
10,11,12,13,14
10,15,16,17,18,19

ตัวแปรแบ่งกลุ่มเพศชายและหญิง

ระยะที่ 2

การวิจัยเชิงคุณภาพ
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง
เพื่อป้ องกันภาวะหัวใจขาดเลือด
1. อติพร สาาราญบัว และ เบญจมาศ ทาเจริญตระกูล (2559)
2. กรฎา มาตยากร (2559)
3. บุญฤทธิ์ สัตกุล และคนอื่น ๆ (2560)
4. Ham & Yoo (2009)
5. Umakorn et al. (2012)
6. สายทอง ภูแม่นเขียน (2556)
7. ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556)
8. ณัชชา โพระดก (2555)
9. กัตติกา ธนะขว้าง และคนอื่น ๆ (2553)
10. ประภัสสร พิมพาสาร (2561)

11. สุพิชชา วงค์จนั ทร์ (2557)
12. อังศินนั ท์ อินทรกาแหง (2556)
13. ทัณฑิภา เรืองทิพย์ และคนอื่น ๆ (2559)
14. เกศริน ศรีเพ็ชร (2562)
15. อัญศินีย์ นันตะสุคนธ์ (2555)
16. มนฑิญา กงลา และ จรวย กงลา (2558)
17. กิตติพร เนาว์สวุ รรณ, ประไพพิศ สิงหเสม,
และเยาวลักษณ์ ยิม้ เยือน (2559)
18. กฤษดา พรหมสุวรรณ์ (2560)
19. Jaiyungyuen et al. (2012)

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดการวิจยั
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4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ
พฤติ ก รรมส่ งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู งอายุ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด
หมายถึง การกระทาที่ผูส้ งู อายุปฏิบตั ิเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพดีทงั้ ทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์
สังคม และจิตวิญ ญาณ และการดาเนินชีวิตประจาวันที่เหมาะสม อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมให้ตนเองมีสขุ ภาพที่ดีห่างไกลจากภาวะหัวใจขาดเลือด มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ
1. ด้านโภชนาการ หมายถึง การกระทาของผูส้ งู อายุเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ด้วยการลดหวาน มัน เค็ม จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหั วใจ เช่น จากัด
อาหารที่มีไขมันสูง ควรหลีกเลี่ยงเนือ้ สัตว์ติดมัน และไขมันอิ่มตัวจากพืช เช่น เนย นา้ มันมะพร้าว
น ้ามัน ปาล์ม และควรลดอาหารประเภทเครื่องในสัต ว์ ปลาหมึ ก กุ้ง และหอยนางรม อาหาร
สาเร็จรูปที่มีไขมันสูง และไม่เพิ่มรสชาติอาหารโดยใส่ผงชูรสหรือผงปรุงรส อาหารที่มีเกลือโซเดียม
และที่มีรสเค็ม ให้เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ และหลีกเลี่ยงการรับประทานผักและผลไม้ท่ีมี
รสหวานจัดและไม่ดื่มนา้ ชา กาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ด้านการเคลื่ อนไหวและออกก าลัง กาย หมายถึ ง การกระท าของผู้สูง อายุ
เกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหวร่างกายอย่างมี แบบแผนและกระทาซา้ ๆ อย่างสม่ าเสมอ และมี ความ
ต่อเนื่อง ควรเคลื่อนไหวร่างกายในระดับเบาถึงปานกลาง เช่น การบริหารร่างกาย การเดินเร็ว โดย
ใช้ระยะเวลาในการออกกาลังกายอย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ครัง้ ละ 20-30 นาทีและขณะออก
กาลังกายไม่เกิดอาการหน้ามืด ใจสั่น เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรือ เจ็บแน่นหน้าอก และควรเดินขึน้
ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน เดินหรือปั่นจักรยานแทนการขับรถในระยะที่ไม่ไกล
3. ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ หมายถึง การกระทาของผูส้ งู อายุในการดูแล เอา
ใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง ได้แก่ การสังเกตความผิดปกติข องร่างกายด้วยตนเอง การดูแลสุขภาพ
การไปพบแพทย์ตามนัดและการกระทาตามคาแนะนาของแพทย์และแผนการรักษาเมื่อเจ็บป่ วย
และการแสวงหาข้อมูลข่าวสารพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู ท้ ่ีเป็ นประโยชน์เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ การใช้ระบบบริการสุขภาพที่ถกู ต้องเหมาะสม
4. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การกระทาของผูส้ งู อายุเกี่ยวกับการ
ทากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนเพื่อนบ้าน และชุมชน ในการพบปะพูดคุยหรือแสดง
ความคิดเห็น และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ และวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ทาให้ผสู้ งู อายุเกิดความภาคภูมิใจเห็นว่าตนเองนัน้ มี
คุณค่า เกิดความรู ส้ ึกที่ดี ที่สามารถเผชิญปั ญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะนาไปสู่การ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
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5. ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ หมายถึงการกระทาของผูส้ งู อายุท่ีมีความเชื่อ
ความหวัง ไว้ในสิ่ ง ที่ เ ป็ น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจ ที่ ก่ อ ให้เกิ ด ความรู ้สึ ก พึ ง พอใจในชี วิ ต มี
ความหวัง ความสงบสุข การให้อภัย การเตรียมความพร้อมและยอมรับ สภาพของตนเอง ให้
กาลังใจตนเอง ได้แก่ มีความพยายามและอดทนในการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จ การยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในชีวิต รวมถึงการยึดในหลักคาสอนของศาสนาเพื่อให้เกิดความสงบ
สุขในชีวิต ซึ่งเป็ นความเกี่ยวเนื่องสาคัญของจิตวิญญาณและเกี่ยวข้องกับชีวิต
6. ด้านการจัดการกับความเครียด หมายถึง การกระทาของผูส้ ูงอายุเพื่อลดหรือ
ผ่อนคลายความส่วนใหญ่ จะเลือกวิธีท่ีตนเองเคยชิน ถนัด ชอบ หรือสนใจทาแล้วเพลิดเพลินมี
ความสุข เช่น นอนหลับพักผ่อน ฟั งเพลงดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ หรือ หางานอดิเรกทา เช่น ทา
สวน ปลูกต้นไม้ ตกแต่งบ้าน หรือท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ หรือ พบปะ พูดคุยกับผูอ้ ่ืน และการ
เข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวหรือชุมชน ตลอดจนการปฏิบตั ิตนตามหลัก ศาสนา เช่น สวดมนต์
ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อให้รูส้ ึกสบายทัง้ ร่างกายและจิตใจและจะทบทวนหาสาเหตุและหาวิธีแก้ไข
ให้ดีขนึ ้
ผู้ วิ จั ย ได้ ป รับ ปรุ ง แบบวั ด Health Promotion Lifestyle Profile 2 (HPLP-II) ของ
Walker และคนอื่น ๆ (1995) มาพัฒ นาร่วมกับการศึกษาแบบวัดของ ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ
รัตน์ศิริ ทาโต (2556) สายทอง ภูแม่นเขียน (2556) และ ศรีสดุ า วงศ์วิเศษกุล และคนอื่น ๆ (2560)
โดยนามาปรับภาษาและข้อคาถามให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยเป็ นแบบวัดที่สอบถามถึง
กิจกรรมหรือการกระทาที่ผสู้ งู อายุปฏิบตั ิ ลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
คือแทบไม่เคยปฏิบตั ิ นาน ๆ ครัง้ บางครัง้ บ่อยครัง้ และเป็ นประจาวัดองค์ประกอบทัง้ หมด 6 ด้าน
รวมข้อคาถามประมาณ 40 ข้อ โดยผูส้ ูงอายุท่ีได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพดีกว่าผูส้ งู อายุท่ไี ด้คะแนนรวมต่ากว่า
กระบวนการสู่ ก ารเปลี่ ยนแปลง หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่ อ
ความคิดและการกระทาหรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการสู่การ
เปลี่ ยนแปลงมี ทั้งวิธี ก าร และเทคนิ ค ที่ มี ค วามหลากหลาย ซึ่งจะน าไปสู่ค วามส าเร็จ ของการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด มี 10 องค์ประกอบ คือ
1. การปลดปล่อยอารมณ์ หมายถึง การใช้ประสบการณ์และการแสดงออกถึง
ความรู ส้ ึกของตนเองเกี่ยวกั บการแสดงอารมณ์ให้เกิดความอยากแก้ปัญ หาหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การแสดงบทบาทสมมติเมื่ อรู ส้ ึกกังวลใจเมื่ อเห็นจากภาพข่าวหรือคนรอบ ๆ ตัวที่มี
ปัญหาสุขภาพทาให้หนั มาดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้
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2. การเพิ่มความตระหนักรู ้ หมายถึง การเริ่มต้นกระตุน้ ให้ตนเองแสวงหาความรู ้
ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ การสร้างความเข้าใจ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับถึงปั ญหาด้านสุขภาพจากการ
สังเกต จากการอธิบายให้เข้าใจ การตีความหมาย ศึกษาเอกสารแผ่นพับหรือสื่อต่าง ๆ และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูม้ ีสขุ ภาพดี
3. การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพิจารณาว่าการออกกาลังกายเป็ น
ประจาทาให้มีสุขภาพดี และรับประทานอาหารในปริมาณที่พอดี และสิ่งแวดล้อมที่เป็ นพิษจาก
มลพิษหรือควันบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพ
4. การไตร่ตรองตนเอง หมายถึง การประเมินคุณค่า/ประสบการณ์จากการที่ได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายหรือการหลีกเลี่ยงและเลือกรับ ประทานที่ไม่มัน ไม่เค็ม
และไม่หวานจัดและมีการทบทวนถึงเหตุการณ์ท่ผี ่านมาทาให้หนั มาสนใจดูแลสุขภาพมากขึน้
5. การปลดปล่อยทางสังคม หมายถึง ความตระหนักถึง การเข้าร่วมกิจ กรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่จัดขึน้ ในชุมชน มีพืน้ ที่สาหรับการทากิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนสะดวกเข้าถึงได้
ง่ายและหมั่นจัดกิจกรรมของชุมชนนัน้ ๆ
6. การฝึ กเงื่อนไขตรงข้าม หมายถึง การหาทางเลือกอื่นทดแทนเพื่อแก้ปัญหา
พฤติกรรมสุขภาพโดยเลือกออกกาลังกายตามหลักที่ถูกต้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อ
ผ่อนคลายเครียด หรือหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายแม้ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจาปี
7. สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล หมายถึง การได้รบั การดูแลจากสมาชิกในครอบครัว
ในด้านจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือในการออกกาลังกายหรือในการทากิจกรรมต่าง ๆ และ
สามารถขอคาปรึกษาจากบุคลากรทีมสุขภาพได้
8. การให้การเสริม แรง หมายถึง การให้รางวัล หรือชื่ นชมตนเองเมื่ อ มี เปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึน้ หรือรับรางวัลจากผูอ้ ่นื เมื่อได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาสนใจ
ดูแลสุขภาพมากขึน้
9. ความมีอิสระในตนเอง หมายถึง การค้นหาการแก้ปัญหาและให้คาสัญญากับ
ตัวเองว่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง และสามารถ
ออกกาลังกายได้สม่าเสมอ
10. การควบคุม สิ่ ง เร้า หมายถึ ง การควบคุม สถานการณ์ห รือ สิ่ ง ที่ ม ากระตุ้น
โดยเฉพาะการเลือกซือ้ อาหารที่ดีตอสุขภาพ หรือ ทาอาหารเองเพื่อสุขภาพ และรับประทานอาหาร
ในแต่ละมือ้ ในปริมาณที่เพียงพอ
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ผู้วิจัย สร้างและพัฒ นาแบบวัด กระบวนการสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรม
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้สู ง อายุ โดยมี พื ้น ฐานจากแนวคิ ด กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
(Processes of change) (Prochaska, Diclemente, & Norcross,1992; Fava, Rossi, Velicer,
& Prochaska, 1991) ร่วมกับการศึกษาแบบวัดของ Wongsaeng (2012) Liangchawengwong
(2013) และอังศินันท์ อินทรกาแหง (2556) นามาปรับและสร้างข้อคาถามให้เหมาะสมกับบริบท
ของงานวิจยั ทาการวัดเป็ นแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ ความจริงที่ปรากฏกับฉัน
ตั้งแต่ไม่ จ ริง จริงบ้าง จริง จริง มาก และจริงมากที่สุดโดยวัดองค์ป ระกอบทั้ง หมด 10 ด้านข้อ
คาถามประมาณ 40 ข้อ โดยผูส้ งู อายุท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวัดสูงกว่าจะเป็ นผูท้ ่ีมีกระบวนการ
สูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนรวมจากแบบวัดที่ต่ากว่า
อิทธิพลทางความคิด หมายถึง การรับรูห้ รือความรูส้ กึ นึกคิดของผูส้ งู อายุท่ีมีความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดต่อการกระทากิจกรรมต่าง ๆ และต่อภาวะการณ์แวดล้อมรอบตัว ที่จะ
ส่งผลต่อปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทัง้ 6 ด้าน มี 3 องค์ประกอบ คือ
1. การรับรูป้ ระโยชน์ของการกระทา หมายถึง การรับรู ห้ รือความรู ส้ ึกนึกคิดของ
ผูส้ งู อายุเกี่ยวกับผลดีในการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในด้านโภชนาการ ด้านกิจกรรม/การออก
กาลังกาย/กิจวัตรประจาวันด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการจัดการกับความเครียด ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพและ ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ
2. การรับรู อ้ ุป สรรคในการกระทา หมายถึง การรับ รู ห้ รือความรู ส้ ึกนึ กคิดของ
ผู้สูง อายุเกี่ ย วกับ สิ่ ง ขัด ขวาง ความรู ส้ ึก ยากล าบาก ความไม่ ส ะดวกสบาย เช่ น สถานที่ เวลา
ค่าใช้จ่าย หรือสัม พันธภาพกับบุคคลอื่น ส่งผลให้ไม่ มีโอกาสหรือการกระทาพฤติก รรมส่งเสริม
สุขภาพ ในด้านโภชนาการ ด้านกิจกรรม/การออกกาลังกาย/กิจวัตรประจาวันด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ด้านการจัดการกับความเครียด ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และด้านการเจริญ
ทางจิตวิญญาณ
3. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง หมายถึง การรับรู ้ หรือความรูส้ ึกเชื่อมั่ นและ
ความมั่นใจของผูส้ ูงอายุในความสามารถของตนเองต่อการกระทาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ใน
ด้านกิจกรรม/การออกกาลังกาย/กิจวัตรประจาวันด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการจัดการ
กับความเครียด ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพและ ด้านการเจริญ ทางจิตวิญญาณ ให้สาเร็จ
ตามที่ตงั้ เป้าหมายไว้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับความสามารถเดิมที่มีอยู่
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ผูว้ ิจัยสร้างและพัฒนาแบบวัดตามแนวคิดของ Pender (2006, 2011) และแบบวัด
ของปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556) นิธินนั ท์ เจริญบัณฑิตย์ (2559) และสุชาดา ใจ
ซื่อ(2560) นามาปรับและสร้างข้อคาถามให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย โดยองค์ประกอบ 3
ด้าน คือ ด้านการรับรูป้ ระโยชน์ของการกระทา และด้านการรับรูอ้ ปุ สรรคของการกระทามีลกั ษณะ
ข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับจาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็น
ด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง และส่วนด้านการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง มีลกั ษณะข้อคาถามเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับจาก ไม่ม่นั ใจเลยมั่นใจน้อย มั่นใจ มั่นใจมากและมั่นใจมากที่สุด
โดยวัดองค์ประกอบทัง้ หมด 3 ด้านรวมข้อคาถามประมาณ 18 ข้อ ผูต้ อบแบบวัดที่ได้คะแนนรวม
สูงกว่าแสดงว่ามี การรับ รู ห้ รือความรู ส้ ึกนึกคิดให้ปฏิ บัติพ ฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพดีกว่าผู้ท่ีได้
คะแนนรวมต่ากว่า
ความไว้ ว างใจในทีม สุ ข ภาพ หมายถึง ความรู ส้ ึก ไว้วางใจและความเชื่ อถื อใน
บุคลากรทีมสุขภาพในการให้บริการสุขภาพ การให้ขอ้ มูลและคาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึง
การตัดสินใจและมีความเต็ มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงและยอมรับผลที่จะเกิดขึน้ โดยไม่คานึงถึง
การติดตามหรือควบคุม
ผู้วิ จั ย ใช้แ บบวัด ความไว้ว างใจในแพทย์ (Trust in Physician Scale: TPS) ของ
Anderson และ Dedrick (1990) ร่วมกับแบบวัดของ ทัณฑิภา เรืองทิพ ย์, ดวงรัตน์ วัฒ นกิจไกร
เลิ ศ , วิ ช ชุด า เจริ ญ กิ จ การ, และ ฉัต รกนก ทุ ม วิภ าต (2559) และ Marcinowicz และคนอื่ น ๆ
(2017) นามาปรับและสร้างข้อคาถามแบบวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบท
ของงานวิจยั ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับคือ คือตัง้ แต่ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง ไม่ เห็ น ด้ว ย ไม่ แ น่ ใจ เห็ น ด้วย และเห็ น ด้วยมากที่ สุด รวมข้อ ค าถามประมาณ 10 ข้อ โดย
ผูส้ ูงอายุท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวัดสูงกว่าจะเป็ นผูท้ ่ีมีความไว้วางใจในทีมสุขภาพสูงกว่าผูท้ ่ีได้
คะแนนรวมจากแบบวัดที่ต่ากว่า
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดมี
การรับรูว้ ่าสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และทีมสุขภาพให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ผูว้ ิจัยใช้แนวคิดของ Schaefer,
Coyne, และ Lazarus (1981) ให้ก ารสนับ สนุ น ทั้ง 3 ด้าน คื อ การสนับ สนุ น ด้านอารมณ์ ด้า น
ข้อมูลข่าวสาร และด้านทรัพยากรนามาใช้การสนับสนุนทางสังคม ทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ
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1. การสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง ผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาด
เลื อ ดมี ก ารรับ รู ้ว่ า สมาชิ ก ในครอบครัว ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม
ความสามารถในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามที่ได้ตงั้ เป้าหมายไว้ ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ โดย
รับ รู ว้ ่า สมาชิ ก ในครอบครัว คอยให้ก าลัง ใจ และเอาใจใส่ ท าให้มี ค วามมั่น ใจในการส่ ง เสริม
พฤติกรรมสุขภาพ 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร โดยรับรูว้ ่าสมาชิกในครอบครัว ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ข้อมูลสุขภาพ คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และ 3)
ด้านทรัพยากร โดยรับรู ว้ ่าสมาชิกในครอบครัวให้การช่วยเหลือการเงิน สิ่งของ สถานที่และเวลา ใน
การไปตรวจสุขภาพหรือไปพบแพทย์
2. การสนับสนุนจากชุม ชน หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาด
เลือดมีการรับรูว้ ่าสมาชิกในชุมชน ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถใน
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามที่ได้ตงั้ เป้าหมายไว้ ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ โดยรับรูว้ ่าสมาชิกใน
ชุมชน คอยให้กาลังใจ และเอาใจใส่ ทาให้มีความมั่นใจในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 2) ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร โดยรับรู ว้ ่าสมาชิกในชุมชนให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และ 3) ด้านทรัพยากร โดยรับรู ว้ ่า
สมาชิกในชุมชนให้การช่วยเหลือสิ่งของต่าง ๆ สถานที่และเวลา ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
3. การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ หมายถึง ผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
ขาดเลื อดมี การรับรู ว้ ่าบุคคลากรในทีมสุขภาพ ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ความสามารถในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามที่ได้ตงั้ เป้าหมายไว้ ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ โดย
รับรู ว้ ่าบุคคลากรในทีมสุขภาพคอยให้กาลังใจ และเอาใจใส่ ทาให้มีความมั่นใจในการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ 2) ด้านข้อมูล ข่าวสาร โดยรับรู ว้ ่าบุคคลากรในทีม สุขภาพ ให้การช่วยเหลือ
เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
และ 3) ด้านทรัพยากร โดยรับรูว้ ่าบุคคลากรในทีมสุขภาพ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของต่าง ๆ
สถานที่และเวลาในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ Schaefer และคนอื่น ๆ
(1981) ร่วมกับ แบบวัด ของรุ จิ รางค์ แอกทอง (2549) ขวัญ ดาว กล่ ารัต น์ (2554) สุพิ ช ชา วงค์
จันทร์ (2557) และกฤษดา พรหมสุวรรณ์ (2560) นามาปรับและสร้างข้อคาถามให้เหมาะสมกับ
บริบทของงานวิจยั เป็ นแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่ามี 5 ระดับ คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก
และมากที่สุด รวมข้อคาถามประมาณ 18 ข้อ ผูส้ ูงอายุท่ีได้คะแนนรวมจากแบบวัดสูงจะเป็ นผูท้ ่ี
ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนรวมจากแบบวัดที่ต่ากว่า
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4.3 แบบจาลองสมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ระยะที่ 1 ผู้วิ จัย ได้น าตั ว แปรต่ า ง ๆ มาสร้า งเป็ น
แบบจาลองสมมติฐาน (Hypothesis Model) ซึ่งเป็ นแบบจาลองโครงสร้างสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่ี มีความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจขาดเลือดแสดงตามภาพประกอบ 8
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ตัวแปรแบ่งกลุ่มเพศชายและหญิง

ภาพประกอบ 8 แบบจาลองเชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
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จากภาพประกอบ 8 เป็ นการแสดงแบบจ าลองสมมติ ฐ านของโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่ง เสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อ 1 แบบจ าลองโครงสร้า งความสัม พัน ธ์เชิ ง สาเหตุข อง
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจขาดเลือดได้อย่างความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อม ตามสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติ ฐ านการวิ จัย ข้อ 1.1 กระบวนการเปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้อ 1.2 การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านความไว้วางใจ อิทธิพลทางความคิด และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานการวิจัยข้อ 1.3 อิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ส่งเสริสขุ ภาพ และมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.4 ความไว้วางใจมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่าน อิทธิพลทางความคิด และกระบวนการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานการวิจัยข้อ 2 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การ
เปลี่ ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุท่ี มี ความเสี่ยงต่ อโรคหัวใจขาดเลื อด
ระหว่างกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชายและกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง มีความแตกต่างกัน
สมมติ ฐานการวิ จั ย ข้ อ 3 ค่ าเฉลี่ ย ของตัวแปรแฝงในรู ป แบบความสัม พัน ธ์เชิ ง
สาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความ
เสี่ ยงต่อโรคหัวใจขาดเลื อด ระหว่างกลุ่ม ผู้สูงอายุเพศชายและกลุ่ม ผู้สูงอายุเพศหญิ ง มี ความ
แตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
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งานวิจัย ครัง้ นี ้ศึกษาเกี่ ยวกับ รู ป แบบความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุของกระบวนการสู่ก าร
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่ี มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเป็ น
การวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods) รู ปแบบ Explanatory Sequential Design ตามแนวคิด
ของ Creswell (2015) ด าเนิ น การวิ จั ย แบ่ ง เป็ น 2 ระยะ ดั ง นี ้ ระยะที่ 1 เพื่ อ พั ฒ นาแบบวั ด
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดที่มีคุณภาพเที่ยงตรง
และเชื่อมั่น ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลต่อ
พฤติ กรรมส่ง เสริม สุข ภาพของผู้สูงอายุท่ี มี ค วามเสี่ย งต่ อโรคหัวใจขาดเลือ ดและเปรียบเที ย บ
รู ป แบบและเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรแฝงในรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข อง
กระบวนการสู่ก ารเปลี่ ยนแปลงและพฤติ กรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูง อายุท่ี มี ค วามเสี่ ยงต่ อ
โรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชายและเพศหญิงและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วย
โปรแกรมลิสเรล ผลจากการวิเคราะห์ได้คน้ พบตัวแปรสาเหตุท่ีมีความสาคัญต่ อกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและค้นพบผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแล้วทาการวิจยั ในระย
ที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงคุณ ภาพเพื่อค้นหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุในชุมชนเขต
เมื อ งเพื่ อ ป้ องกัน ภาวะหัว ใจขาดเลื อ ด ใช้วิธี ก ารสัม ภาษณ์กับ กลุ่ม บุค ลากรสุข ภาพและการ
สัม ภาษณ์กลุ่ม ผู้สูงอายุท่ี มี สุขภาพดี และผู้สูงอายุท่ีมี ค วามเสี่ ยงต่ อโรคหัวใจขาดเลือ ด โดยมี
ประเด็น ข้อคาถามเชิ งคุณ ภาพได้ม าจากผลการวิจัยระยะที่ 1 ร่วมด้วย แล้วนาผลที่ได้ไปสรุ ป
ตีความร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ ทาให้เกิดข้อสรุ ปผลการวิจัยแบบผสานวิธี ท่ีสามารถตอบ
คาถามการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ทงั้ ในเชิงปรวิสยั (Objective) และอัตวิสยั (Subjective) ในแต่ละ
ระยะมีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาในระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาบนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทา
การประมวลเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูส้ งู อายุโดยประยุกต์แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ Pender (2011) และโมเดลการ
ปรับ เปลี่ ยนพฤติก รรมของ Prochaska และ DiClemente (1983) ร่วมกับ ความไว้วางใจในที ม
สุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม มาเป็ นพืน้ ฐานของการวางกรอบแนวคิด การกาหนดและ
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นิยามตัวแปร กาหนดสมมติฐานการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวัดตัวแปร เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
ทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณชนิ ด ความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ (Causal
Relationship Research) ด้วยโปรแกรมลิสเรล
ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งมุ่งทาการศึกษาเพื่อพัฒ นาแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของ
ผูส้ ูงอายุท่ีมี ความเสี่ ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดที่มี คุณ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อมั่น ทดสอบรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดและเปรียบเทียบรูปแบบและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของตัว แปรแฝงในรู ป แบบความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุข องกระบวนการสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผูส้ งู อายุ
เพศชายและกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง
พืน้ ทีศ่ ึกษา
สนามที่ใช้สาหรับศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ คือ พืน้ ที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (ตาบลสวน
ใหญ่ตาบลตลาดขวัญตาบลบางเขนตาบลบางกระสอ และตาบลท่าทราย) และเทศบาลนครปาก
เกร็ด (ตาบลปากเกร็ดตาบลบางพูดตาบลบ้านใหม่ ตาบลบางตลาด และตาบลคลองเกลือ) ใน
จังหวัดนนทบุรี ศึกษาในกลุม่ ผูส้ งู อายุวยั ต้น (อายุ 60-69 ปี )
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ประชากรที่ศึกษาครัง้ นีค้ ือ กลุ่มผูส้ ูงอายุ 60-69 ปี ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
และเทศบาลนคร ปากเกร็ด ในจังหวัดนนทบุรี
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัวอย่ างคื อ ผู้สูง อายุวัย ต้น (อายุ 60-69 ปี ) ที่ อาศัย ในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ผูส้ ูงอายุเพศหญิ ง จานวน 345 คน
และกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชาย จานวน 345 คน รวมทัง้ หมด 690 คน
2.1 เกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria)
2.1.1 ผูส้ งู อายุท่มี ีอายุระหว่าง 60-69 ปี
2.1.2 สามารถอ่านออก เขียนได้
2.1.3 จากการสอบถามกลุม่ ผูส้ งู อายุ หรือผลการตรวจสุขภาพ เกี่ยวกับมีโรค
ประจาตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมัน ในเลือด โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง หรือมีปัจจัยเสี่ยง
เช่ น ขาดการออกก าลัง กาย สูบ บุ ห รี่ และรับ ประทานอาหาร (หวาน มัน เค็ ม และเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์) (อย่างน้อย 1 โรค หรือ 1 ปัจจัยเสี่ยง)

86

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

2.1.4 มีความเต็มใจและยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
2.2 เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion Criteria)
2.2.1 จากการสอบถามกลุม่ ผูส้ งู อายุ หรือผลการตรวจสุขภาพดี
2.2.2 จากการสอบถามกลุม่ ผูส้ งู อายุท่มี ีโรคประจาตัวเป็ นโรคหัวใจขาดเลือด
2.2.3 กลุม่ ตัวอย่างที่ทาแบบสอบถามไม่ครบทุกข้อ
2.3 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยครัง้ นีว้ ิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การใช้ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory factor analysis) การวิ เคราะห์
ความสัม พันธ์เชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมี ตัวแปรแฝง (Causal structural model with latent
variable) จึงต้องกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
วิธีการประมาณค่าแบบแมกซ์ซิมัมไลค์ลิฮูด (Maximum Likelihood) ซึ่งเป็ นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ
คงเส้นคงวา เป็ นอิสระจากมาตรวัดและใช้กนั อย่างแพร่หลาย (Bollen,1989) และในการวิจยั ครัง้ นี ้้
ผูว้ ิจัยได้ใช้เกณฑ์ของ Schumacker และ Lomax (2010) ที่กาหนดเกณฑ์ความเพียงพอในการ
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างว่าควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10-20 คนต่อตัวแปรสังเกต 1
ตัวแปร ดังนัน้ ผูว้ ิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ท่ีอย่างน้อย 10 คนต่อหนึ่งงตัวแปรสังเกต ซึ่ง
ตัวแปรสังเกตในงานวิจัยมี 23 ตัวแปร จึงกาหนดกลุ่ม ตัวอย่าง อย่างน้อยกลุ่มละ 230 คน รวม
ทั้งหมดอย่างน้อย 460 คน และได้เพิ่ม ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป็ น 1.5 เท่าของขนาดตัวอย่าง
ทัง้ หมด เพื่อชดเชยกรณีอตั ราการตอบกลับและความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ดังนัน้ การวิจยั
ครัง้ นีจ้ ึงใช้กลุ่มตัวอย่างรวมทัง้ สิน้ 690 คน โดยเป็ นกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศหญิง จานวน 345 คน และ
กลุ่มผูส้ งู อายุเพศชาย จานวน 345 คน ซึ่งเป็ นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มากพอทาให้เกิดความเชื่อมั่น
ในผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.4 ผูว้ ิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภููมิ (Stratified random sampling)
ของประชากรผูส้ งู อายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-69 ปี ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใช้วิธีการคัดเลือกแบบกาหนดโควต้า (Quota Selection) ตามตาบลและเพศ
กลุ่ม ละ 345 คน ผูว้ ิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจนได้จานวนกลุ่ม ตัวอย่ างจนครบจานวน 690 คน
(เก็บข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ระยะเวลา 50 วัน)
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เทศบาลนครนนทบุรี
ตาบลสวนใหญ่
ตาบลตลาดขวัญ
ตาบลบางเขน
ตาบลบางกระสอ
ตาบลท่าทราย
เทศบาลนครปากเกร็ด
ตาบลปากเกร็ด
ตาบลบางพูด
ตาบลบ้านใหม่
ตาบลบางตลาด
ตาบลคลองเกลือ

จานวนผู้สูงอายุ 60-69 ปี
ชาย
หญิง
รวม
12,694
21,246
33,940
1,430
1,733
3,163
2,608
7,298
9,906
2,135
3,042
5,177
2,847
3,973
6,820
3,674
5,200
8,874
9,292
12,761
22,053
1,799
2,484
4,283
2,927
4,099
7,026
1,382
1,858
3,240
2,666
3,583
6,249
518
737
1,255

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (1.5 เท่า)
ชาย
หญิง
รวม
173
172
345
19
14
33
36
59
95
29
25
54
39
32
71
50
42
92
172
173
345
33
34
67
54
56
110
26
25
51
49
48
97
10
10
20

ที่มา: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข. (2562). ข้อมูลประชากรจาแนกรายกลุ่ม
อายุ รายตาบล.
การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้กาหนดวิธีการพัฒ นาและตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือวัดแต่ละฉบับ ดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้พัฒนาแบบวัดจากการประมวล
เอกสารทฤษฎีและ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็ น 7 ตอน ดังนี ้
1.1 แบบสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้น
1.2 แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
1.3 แบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
1.4 แบบวัดกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
1.5 แบบวัดอิทธิพลทางความคิด
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1.6 แบบวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
1.7 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดงั นี ้
1. นาแบบวัดทัง้ 7 ตอน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการและนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2. นาแบบวัดที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขแล้วมีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 132
ข้อ ไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยนาแบบวัดให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5
ท่าน (รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์
จ านวน 2 ท่ าน ผู้เชี่ ย วชาญด้านการพยาบาลจ านวน 2 ท่ า น และผู้เชี่ ย วชาญด้านการแพทย์
โรคหัวใจจานวน 1 ท่าน เป็ นผูต้ รวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อคาถามให้ตรง
กับ เนื ้อ หาทฤษฎี ค วามครอบคลุ ม ของข้อ ความตามนิ ย ามปฏิ บัติ ก ารของตั ว แปร หลัง จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและแนวการปรับแก้
ข้อ ค าถามให้มี ค วามสมบู รณ์ ต รงตามนิ ย ามปฏิ บัติ ก ารของตัว แปรผู้วิ จัย ได้รวบรวมประเด็ น
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับแก้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาทาการปรับแก้ขอ้ คาถามของแต่ละ
แบบวัดให้มีความสมบูรณ์และนาแบบวัดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective
congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มี ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5
(สุ วิ ม ล ติ ร กานั น ท์ , 2555) ส่ ว นข้อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC ที่ ต่ า กว่ า เกณฑ์ เล็ ก น้ อ ยผู้วิ จั ย ได้น า
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามให้มีความสมบูรณ์เพื่อนามาใช้ในแบบวัด
ซึ่งพบว่ามีขอ้ คาถามจานวน 132 ข้อ
3. นาแบบวัดที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มผูส้ งู อายุ
ในเขตเทศบาลบางกรวยที่มีความใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 100 คน
4. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบ
วั ด เพื่ อ หาค่ า อ านาจจ าแนก (Discrimination) ของข้ อ ค าถามแต่ ล ะข้อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า
สหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ของแบบวัดแต่ละองค์ประกอบ
โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม เป็ นบวกและมีค่าตัง้ แต่ 0.30
ขึน้ ไป มาใช้ในแบบสอบถามและหาค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับและราย
องค์ประกอบ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Cronbach’s alpha coefficient) ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบวัดที่ยอมรับได้มีค่า 0.70 ขึน้ ไป
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5. หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ผูว้ ิจัยนาเครื่องมื อ
ทุกฉบับ มาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้าง โดยเลือกเฉพาะข้อคาถามที่คัดไว้จากการ
วิเคราะห์รายข้อ เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือวัดที่พัฒ นาขึ น้ มีองค์ประกอบตามโครงสร้างที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ในการหาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง เกณฑ์พิจารณาความกลมกลืนระหว่างโมเดลการวัดที่สร้างขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ใช้
ดัชนีความกลมกลืนได้แก่ค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ หรือสัดส่วนไค-สแควร์ ต่อค่าองศา
ความเป็ นอิสระมีค่าไม่เกิน 3 (Hair et al., 2010) ซึ่งแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์นอกจากนีย้ งั มีดชั นีอ่ืนที่ใช้ร่วมในการพิจารณา ได้แก่ ค่า Comparative Fit Index (CFI)
มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.95 ค่า Tucker-Lewis Index (TLI) มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.95 ค่า Root
Mean Square Error of Approxmation (RMSEA) มี ค่ า เ ท่ า กั บ ห รื อ ต่ า ก ว่ า 0.08 ค่ า
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) มี ค่ า เท่ า กั บ หรื อ ต่ า กว่ า 0.07 ส าหรับ
เกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบที่มี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Hair et al., 2010) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีค่าไม่
เกิน 1 (Schumacker & Lomax, 2004) และค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบคะแนนมาตรฐานควรสูง
กว่า 0.30 (Tabachnick & Fidell, 2007) พบว่ามีขอ้ คาถามที่ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ครัง้ นีท้ ่ีเป็ น
ฉบับใช้จริง จานวน 114 ข้อ โดยเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียดการพัฒนา เกณฑ์การ
ให้คะแนนและการให้คณ
ุ ภาพของเครื่องมือในแต่ละเครื่องมือ ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลัก ษณะแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย อายุ รายได้ สถานภาพ ลัก ษณะ
ครอบครัว สิทธิการรักษาพยาบาลแหล่งช่วยเหลือในชุมชน ประกอบอาชีพ งานอดิเรก กิจกรรมใน
ชุมชน
ตัวอย่างแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง กรุณาเขียนเครื่องหมาย √ หรือเติมข้อความลงในชองว่างตามความเป็ นจริง
1. อายุ ........... ปี
2. รายได้...................บาท ต่อเดือน
3. สถานภาพ
โสด
คู่
หม้าย/หย่าร้าง
แยกกันอยู่
4. สิทธิการรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพสุขภาพ
เบิกได้
ประกันสังคม
จ่ายเงินเอง

90
ตอนที่ 2 แบบประเมินปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด (อย่างน้อยมี 1
ปัจจัยเสี่ยง)
โรคความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดผิดปกติ
โรคเบาหวาน
อ้วนลงพุง
ขาดการออกกาลังกาย
สูบบุหรี่
การรับประทานอาหาร (หวาน มัน เค็ม และเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์)
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ตอนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
แบบวัดพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพเของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ปรับปรุ งแบบวัด
Health Promotion Lifestyle Profile 2 (HPLP-II) ของ Walker และคนอื่ น ๆ (1995) ร่ ว มกั บ
การศึก ษาแบบวัด ของ ปาริช าติ พยัค ฆรัก ษ์ และ รัต น์ศิ ริ ทาโต (2556) สายทอง ภูแม่ น เขีย น
(2556) และ ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล และคนอื่น ๆ (2560) โดยนามาปรับภาษาและข้อคาถามให้
เหมาะสมกับบริบทของงานวิจยั เป็ นแบบวัดที่สอบถามถึงกิจกรรมหรือการกระทาที่ผสู้ งู อายุปฏิบตั ิ
โดยวัดองค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้านลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับจาก
แทบไม่ เคยปฏิบัติ (1 คะแนน) ถึง เป็ นประจา (5 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะ คือกรณี เป็ นข้อคาถามทางบวก ให้คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, และ 1 จากเป็ นประจา ถึง
แทบไม่เคยปฏิบตั ิ และข้อคาถามทางลบ ให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4, และ 5 จาก แทบไม่เคยปฏิบตั ิ
(1 คะแนน) ถึ ง เป็ นประจ า (5 คะแนน) โดยมี ข้อ ค าถามทั้ ง หมดจ านวน 40 ข้อ การแปล
ความหมายคะแนนพิจารณาจากผูต้ อบแบบวัดที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพดีกว่าผูส้ งู อายุท่ไี ด้คะแนนรวมต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีขั้นตอนการหา
คุณภาพของแบบวัด ดังนี ้ นาแบบวัดไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่าค่า
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ครอบคลุมระหว่างข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรใน
การวิจัย (Index of item-Objective Congruence: IOC) โดยพิ จ ารณาใช้ข้อค าถามที่มี ค่ า IOC
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึน้ ไป จากข้อคาถามทัง้ หมด 40 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 จานวน 19 ข้อ
มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-0.80 จานวน 15 ข้อ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 มีจานวน 6 ข้อ
ดังนั้นข้อคาถามที่มีค่า IOC ที่ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยผูว้ ิจัยได้นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมา
ปรับปรุ งแก้ไขข้อคาถามให้มีความสมบูรณ์ และนาแบบวัดไปทดลองใช้กั บกลุ่มผูส้ ูงอายุในต่าง
ชุมชนที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้าน
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ความเชื่อมั่น (Reliability) พบว่า ข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกรายข้อต่ากว่า 0.30 ผูว้ ิจัยได้ตัด
ข้อคาถาม เหลือจานวน 36 ข้อแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.932
แสดงว่าแบบวัดที่พัฒ นาขึน้ มีคุณ ภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.304-0.678 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.928 และนาไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า แบบจาลองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย โดยตัดออกที
ละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
ได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้แก่
χ2= 518.66, df = 194, p < 0. 001, CFI = 0.98, GFI = 0.94, NNFI = 0.97, RMSEA = 0.049,
SRMR=.038 ซึ่ ง พบว่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น ทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ดั ง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่ า
แบบจาลองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่า
นา้ หนักองค์ป ระกอบของข้อ คาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.50-0.84 (ตาราง 3) และมี จ านวนข้อ
คาถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพปรับใหม่ มีจานวน 22 ข้อโดยที่จานวนตัวแปสังเกตและนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการคงเดิม
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรููปแบบการวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิอ์ งค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
1
2
3
คาถาม
โภชนาการ

องค์ประกอบ
4

องค์ประกอบ
5

องค์ประกอบ
6

กิจกรรมและการ ความรับผิดชอบ สัมพันธภาพ
ออกกาลังกาย
ต่อสุขภาพ
ระหว่างบุคคล

การเจริญทาง
จิตวิญญาณ

การจัดการกับ
ความเครียด

ข้อที่ 1

ตัดทิง้

0.77

0.84

0.54

0.67

0.59

ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7

0.50
ตัดทิง้
0.65
0.60
-

ตัดทิง้
0.63
ตัดทิง้
0.79
ตัดทิง้
-

0.75
0.70
ตัดทิง้
ตัดทิง้
-

0.71
ตัดทิง้
0.74
0.74
0.70
ตัดทิง้

ตัดทิง้
0.70
ตัดทิง้
0.70
ตัดทิง้
ตัดทิง้

ตัดทิง้
0.67
0.63
0.74
0.70
-

χ2= 518.66, df = 194, p < 0. 001, CFI = 0.98, GFI = 0.94, NNFI = 0.97, RMSEA = 0.049, SRMR=.038
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ด้านโภชนาการ
ก. ฉันรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยกะทิหรือนา้ มันในปริมาณมาก เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัด แกง
เขียวหวาน มัสมั่น และอาหารอื่นๆ
------------------------ ---------------- ------------------- ------------------- --------------แทบไม่เคยปฏิบตั ิ
นานๆครัง้
บางครัง้
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
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ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกาย
ข. ฉันเดินขึน้ ลงบันได หรือ เดิน หรือ ปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ในระยะทางที่ไม่ไกล
----------------------------------------------------------------------- -------------แทบไม่เคยปฏิบตั ิ
นานๆครัง้
บางครัง้
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ค. ฉันหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น อ่านหนังสือ ฟั งวิทยุ ดูข่าว เข้าอบรมความรูท้ างสุขภาพเพื่อนามาใช้
ในการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
----------------------------------------------------------------------- -------------แทบไม่เคยปฏิบตั ิ
นานๆครัง้
บางครัง้
บ่อยครัง้
เป็ นประจา

ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ง. เมื่อฉันรูส้ กึ ว่าไม่สบายใจหรือกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย ฉันจะปรึกษากับสมาชิกในครอบครัว
----------------------------------------------------------------------- -------------แทบไม่เคยปฏิบตั ิ
นานๆครัง้
บางครัง้
บ่อยครัง้
เป็ นประจา

ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ
จ. ฉันให้กาลังใจตัวเองว่ามีสขุ ภาพแข็งแรง และมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขนึ ้
----------------------------------------------------------------------แทบไม่เคยปฏิบตั ิ
นานๆครัง้
บางครัง้
บ่อยครัง้

-------------เป็ นประจา

ด้านการจัดการกับความเครียด
ฉ. เมื่อฉันไม่สบายใจหรือมีความเครียดฉันจะทบทวนหาสาเหตุและหาวิธีแก้ไขให้ดีขนึ ้
----------------------------------------------------------------------แทบไม่เคยปฏิบตั ิ
นานๆครัง้
บางครัง้
บ่อยครัง้

-------------เป็ นประจา
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ตอนที่ 4 แบบวัดกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
แบบวัด กระบวนการสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมส่ง เสริม สุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ โดยมีพืน้ ฐานจากแนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Processes of change)
(Prochaska, Diclemente, & Norcross, 1992; Fava, Rossi, Velicer, & Prochaska,1991)
ร่ว มกับ การศึ ก ษาแบบวัด ของ Wongsaeng (2012) และ Liangchawengwong และคนอื่ น ๆ
(2013) และอังศินันท์ อินทรกาแหง (2556) นามาปรับและสร้างข้อคาถามให้เหมาะสมกับบริบท
ของงานวิจัย วัดองค์ประกอบทั้งหมด 10 ด้านทาการวัดเป็ นแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า มี 5
ระดับ คือ ความจริงที่ปรากฏกับฉัน ตัง้ แต่ไม่จริง (1 คะแนน) ถึง จริงมากที่สุด (5 คะแนน) เกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือกรณีเป็ นข้อคาถามทางบวก ให้คะแนนจาก 5, 4, 3, 2,
และ 1 จากจริงมากที่สดุ ถึง ไม่จริงและกรณีเป็ นข้อคาถามทางลบ ให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4 และ 5
จาก ไม่จริง (1 คะแนน) ถึง จริงมากที่สุด (5 คะแนน) โดยมีขอ้ คาถามทัง้ หมดจานวน 40 ข้อ การ
แปลความหมายคะแนนพิ จ ารณาจากผู้ต อบแบบวั ด ที่ ไ ด้ค ะแนนรวมสู ง กว่ า จะเป็ นผู้ท่ี มี
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนรวมจากแบบ
วัดที่ต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
แบบวัดกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง มี ขั้นตอนการหาคุณ ภาพของ
แบบวัด ดังนีน้ าแบบวัดไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่าค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ ยวชาญที่ ครอบคลุม ระหว่างข้อคาถามกับ นิยามเชิ ง ปฏิ บัติ การของตัวแปรในการวิจัย
(Index of item-Objective Congruence: IOC) โดยพิจ ารณาใช้ข้อคาถามที่มี ค่า IOC มากกว่า
หรือเท่ากับ 0.50 ขึน้ ไป จากข้อคาถามทัง้ หมด 40 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 จานวน 6 ข้อ มีค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.60-0.80 จานวน 28 ข้อ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 มีจานวน 6 ข้อ ดังนัน้ ข้อ
คาถามที่มีค่า IOC ที่ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยผูว้ ิจัยได้นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ ง
แก้ไขข้อคาถามให้มีความสมบูรณ์ และนาแบบวัดไปทดลองใช้กั บกลุ่มผูส้ ูงอายุในต่างชุมชนที่มี
ความใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 100 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมั่น
(Reliability) พบว่า ข้อ คาถามที่ มี ค่ าอานาจจ าแนกรายข้อต่ ากว่า 0.30 ผู้วิจัยได้ตัด ข้อค าถาม
เหลือจานวน 34 ข้อแบบวัดกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.951 แสดง
ว่าแบบวัดที่พัฒนาขึน้ มีคณ
ุ ภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.451-0.767 หลังจากนั้นนาไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.944 และนาไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง โครงสร้างของโมเดลการวัดกระบวนการ
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สูก่ ารเปลี่ยนแปลง พบว่า แบบจาลองกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง ยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย โดย
ตัดออกทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ χ2 = 595.95, df = 230, p<0. 001, CFI = 0.99, GFI = 0.94, NNFI = 0.98,
RMSEA = 0.048, SRMR=.038, SRMR=0.38 ซึ่งพบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่าน
เกณฑ์ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.44-0.88
และมีจานวนข้อคาถามกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงปรับใหม่ มีจานวน 25 ข้อ (ตาราง 4) โดยที่
จานวนตัวแปรสังเกตและนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารคงเดิม
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรููปแบบการวัดกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิอ์ งค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ
คาถาม
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4

องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การเพิ่มความ
ตระหนักรู ้

การปลด การไตร่ตรอง การไตร่ตรอง ปลดปล่อย การฝึ กเงือ่ นไข สัมพันธภาพ การให้
ความ
ปล่อย ด้านสิง่ แวดล้อม ตนเอง
ทางสังคม ตรงข้าม แบบเกือ้ กูล การเสริมแรง มีอิสระ
อารมณ์
ในตนเอง

0.63
ตัดทิง้
0.78
-

0.83
0.88
0.76
ตัดทิง้

ตัดทิง้
0.62
ตัดทิง้
0.79

0.74
ตัดทิง้
ตัดทิง้
0.44

0.78
0.69
0.83
-

0.70
0.73
ตัดทิง้
0.64

0.72
0.76
0.75
ตัดทิง้

ตัดทิง้
0.48
0.72
0.84

0.84
0.76
-

χ2 = 595.95, df = 230, p < 0. 001, CFI = 0.99, GFI = 0.94, NNFI = 0.98, RMSEA = 0.048,
SRMR= 0.038

นัยสาคัญที่ระดับ 0.05

การควบคุม
สิ่งเร้า

0.83
0.85
-
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ด้านการเพิ่มความตระหนักรู้
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1. ฉันนึกถึงข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ และอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด
-------------------------------------------------------------------------------------ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏกับ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันไม่จริง
กับฉันจริงบ้าง
ฉันจริง
กับฉันจริงมาก กับฉันจริงมากที่สดุ

ด้านการปลดปล่อยอารมณ์
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1. คาเตือนเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด กระตุน้ อารมณ์ให้ฉนั
ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏกับ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันไม่จริง
กับฉันจริงบ้าง
ฉันจริง
กับฉันจริงมาก กับฉันจริงมากที่สดุ

ด้านการไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม
1. การสูบบุหรี่เป็ นอันตรายต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม ทาให้ฉนั คิดเลิกสูบบุหรี่หรือให้คนอื่นเลิกสูบบุหรี่
ด้วย
-------------------------------------------------------------------------------------ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏกับ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันไม่จริง
กับฉันจริงบ้าง
ฉันจริง
กับฉันจริงมาก กับฉันจริงมากที่สดุ

ด้านการไตร่ตรองตนเอง
1. ฉันพอใจเมื่อฉันได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการออกกาลังกายให้ถกู ต้อง
-------------------------------------------------------------------------------------ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏกับ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันไม่จริง
กับฉันจริงบ้าง
ฉันจริง
กับฉันจริงมาก กับฉันจริงมากที่สดุ

ด้านการปลดปล่อยทางสังคม
1. ในชุมชน หมั่นจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชนเพื่อช่วยสนับสนุนให้ฉนั มีสขุ ภาพดี
-------------------------------------------------------------------------------------ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏกับ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันไม่จริง
กับฉันจริงบ้าง
ฉันจริง
กับฉันจริงมาก กับฉันจริงมากที่สดุ
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ด้านการฝึ กเงือ่ นไขตรงข้าม
1. ฉันเลือกออกกาลังกาย ท่องเที่ยว หรือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อผ่อนคลายความเครียดแทน
การหมกหมุ่นอยู่กบั สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียด
-------------------------------------------------------------------------------------ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏกับ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันไม่จริง
กับฉันจริงบ้าง
ฉันจริง
กับฉันจริงมาก กับฉันจริงมากที่สดุ
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1. ฉันมีคนที่พ่งึ พาได้เมื่อฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการออกกาลังกายหรือการทากิจกรรมต่างๆ แล้วรูส้ กึ ว่ามี
อาการผิดปกติ
-------------------------------------------------------------------------------------ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏกับ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันไม่จริง
กับฉันจริงบ้าง
ฉันจริง
กับฉันจริงมาก กับฉันจริงมากที่สดุ

ด้านการให้การเสริมแรง
1. ฉันให้รางวัลกับตัวเองเมื่อฉันสามารถควบคุมนา้ หนักได้
-------------------------------------------------------------------------------------ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏกับ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันไม่จริง
กับฉันจริงบ้าง
ฉันจริง
กับฉันจริงมาก กับฉันจริงมากที่สดุ

ด้านความมีอิสระในตนเอง
1. ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันต้องพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมในการรับประทานอาหารที่ไม่มนั ไม่เค็ม
และไม่หวานจัด ให้ได้
-------------------------------------------------------------------------------------ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏกับ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันไม่จริง
กับฉันจริงบ้าง
ฉันจริง
กับฉันจริงมาก กับฉันจริงมากที่สดุ

ด้านการควบคุมสิ่งเร้า
1. ถึงแม้ในเขตชุมชนของฉันจะมีแต่อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม มาขายแต่ฉนั ก็จะเลือกซือ้ หรือทาเอง
เฉพาะอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏกับ ความจริงที่ปรากฏ ความจริงที่ปรากฏ
กับฉันไม่จริง
กับฉันจริงบ้าง
ฉันจริง
กับฉันจริงมาก กับฉันจริงมากที่สดุ
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ตอนที่ 5 แบบวัดอิทธิพลทางความคิด
แบบวัด ตามแนวคิ ด ของ Pender (2006, 2011) และแบบวัด ของปาริช าติ
พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต (2556) นิธินันท์ เจริญบัณฑิตย์ (2559) และสุชาดา ใจซื่อ (2560)
นามาปรับและสร้างข้อคาถามให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย โดยวัดองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
ด้านการรับรู ป้ ระโยชน์ของการกระทา และด้านการรับรู อ้ ุปสรรคของการกระทา มี ลักษณะข้อ
คาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง (5 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนได้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้อคาถามทางบวก
ให้คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, และ 1 จาก เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วยอย่า งยิ่ง และกรณีเป็ นข้อ
คาถามทางลบ ให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 จาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (5 คะแนน) และส่วนการรับรู ค้ วาม สามารถของตนเอง มีลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จาก ไม่ม่ ันใจเลย (1 คะแนน) ถึง มั่นใจมากที่สุด (5 คะแนน) เกณฑ์
การให้คะแนนได้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้อคาถามทางบวก ให้คะแนนจาก 5, 4, 3,
2, และ 1 จาก มั่นใจมากที่สุด ถึง ไม่ม่ นั ใจเลย และกรณีเป็ นข้อคาถามทางลบ ให้คะแนนจาก 1,
2, 3, 4 และ 5 จาก ไม่ ม่ ัน ใจเลย (1 คะแนน) ถึง มั่น ใจมากที่ สุด (5 คะแนน) โดยมี ข้อ ค าถาม
ทัง้ หมดจานวน 24 ข้อ การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจากผูต้ อบแบบวัดที่ได้คะแนนรวมสูง
กว่าแสดงว่ามีการรับรูห้ รือความรูส้ ึกนึกคิดให้ปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีกว่าผูท้ ่ีได้คะแนน
รวมต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดอิทธิพลทางความคิด
การหาคุ ณ ภาพของแบบวั ด อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด มี ขั้น ตอนการหา
คุณภาพของแบบวัด ดังนี ้ นาแบบวัดไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่าค่า
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ครอบคลุมระหว่างข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรใน
การวิจัย (Index of item-Objective Congruence: IOC) โดยพิ จ ารณาใช้ข้อค าถามที่มี ค่ า IOC
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึน้ ไป จากข้อคาถามทัง้ หมด 24 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 จานวน 4 ข้อ มี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-0.80 จานวน 17 ข้อ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 มีจานวน 3 ข้อ
ดังนั้นข้อคาถามที่มีค่า IOC ที่ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยผูว้ ิจัยได้นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมา
ปรับปรุ งแก้ไขข้อคาถามให้มีความสมบูรณ์ และนาแบบวัดไปทดลองใช้กับกลุ่มผูส้ ูงอายุในต่าง
ชุมชนที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้าน
ความเชื่อมั่น (Reliability) พบว่า ข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกรายข้อต่ากว่า 0.30 ผูว้ ิจัยได้ตัด
ข้อคาถาม เหลือจานวน19 ข้อแบบวัดอิทธิพลทางความคิด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.904 แสดง

98

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

ว่าแบบวัดที่พัฒนาขึน้ มีคณ
ุ ภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.386-0.734 หลังจากนั้นนาไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.721 และนาไปตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้างของโมเดลการวัดอิทธิ พ ลทาง
ความคิด พบว่า แบบจาลองอิทธิพลทางความคิด ยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งได้พิ จ ารณาตัด ข้อค าถามที่ มี ค่านา้ หนักองค์ป ระกอบน้อย โดยตัดออกที ละข้อ
คาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จาก
ค่ า สถิ ติ ท่ี ใ ช้ต รวจสอบความสอดคล้อ งกลมกลื น ของแบบวั ด อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ได้แ ก่
χ2 = 131.49, df = 62, p < 0. 001, CFI = 0.99, GFI = 0.97, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.040,
SRMR = .035 ซึ่ง พบว่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น ทุ ก ตัวผ่ านเกณฑ์ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่ า
แบบจาลองอิทธิพลทางความคิด มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่านา้ หนัก
องค์ป ระกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.56-0.84 และมี จานวนข้อคาถามอิทธิพ ลทาง
ความคิดปรับใหม่ มีจานวน 13 ข้อ (ตาราง 5) โดยที่จานวนตัวแปรสังเกตและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
คงเดิม
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรููปแบบการวัดอิทธิพลทางความคิด

ข้อคาถาม
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิอ์ งค์ประกอบ (Factor loading)
องค์ประกอบ 1
องค์ประกอบ 2
องค์ประกอบ 3
การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค
การรับรู้ความสามารถ
ของการกระทา
ของการกระทา
ของตนเอง
0.70
0.66
ตัดทิง้
0.82
0.84
0.77
0.81
0.80
0.77
ตัดทิง้
0.70
0.83
0.69
ตัดทิง้
ตัดทิง้
ตัดทิง้
0.56
0.79
ตัดทิง้
-

χ2 = 131.49, df = 62, p < 0. 001, CFI = 0.99, GFI = 0.97, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.040, SRMR= 0.035
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการกระทา
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1. การหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนือ้ สัตว์ตดิ มัน อาหารทอดทุกชนิด เครื่องใน
สัตว์ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านการรับรู้อุปสรรคของการกระทา
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1. การลดอาหารหวาน มัน เค็ม เป็ นสิ่งที่ย่งุ ยาก และไม่มีเวลาสาหรับฉัน
--------------------------------------------------------------------ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

-----------------เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง
1. ฉันมั่นใจที่จะกระทากิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและโรคที่เป็ นอยู่
-------------------------------------------------------------------------------------ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตอนที่ 6 แบบวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
ผูว้ ิจัยใช้แบบวัดความไว้วางใจในแพทย์ (Trust in Physician Scale: TPS)
ของ Anderson และ Dedrick (1990) ร่ว มกั บ แบบวัด ของ ทั ณ ฑิ ภ า เรื อ งทิ พ ย์ และคนอื่ น ๆ
(2559) และ Marcinowicz และคนอื่ น ๆ (2017) น ามาปรับ และสร้า งข้อ ค าถามแบบวัด ความ
ไว้วางใจในที ม สุข ภาพให้เหมาะสมกับ บริบ ทของงานวิจัย ลักษณะข้อค าถามเป็ น แบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับจาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยมากที่สดุ (5 คะแนน) เกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือกรณีเป็ นข้อคาถามทางบวก ให้คะแนนจาก 5, 4, 3, 2,
และ1 จากเห็นด้วยมากที่สดุ ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและกรณีเป็ นข้อคาถามทางลบ ให้คะแนนจาก
1, 2, 3, 4 และ 5 จาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยมากที่สดุ (5 คะแนน) โดยมีขอ้
คาถามทัง้ หมดจานวน 10 ข้อ การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจากผูต้ อบแบบวัดที่ได้คะแนน
รวมจากแบบวัดสูงกว่าจะเป็ นผูท้ ่ีมีความไว้วางใจบุคลากรทีมสุขภาพสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนรวมจาก
แบบวัดที่ต่ากว่า
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การหาคุณภาพของแบบวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
การหาคุณ ภาพของแบบวัดความไว้วางใจในที ม สุขภาพมี ขั้นตอนการหา
คุณภาพของแบบวัด ดังนี ้ นาแบบวัดไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่าค่า
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ครอบคลุมระหว่างข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบั ติการของตัวแปรใน
การวิจัย (Index of item-Objective Congruence: IOC) โดยพิ จ ารณาใช้ข้อค าถามที่มี ค่ า IOC
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึน้ ไป จากข้อคาถามทัง้ หมด 10 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 จานวน 9 ข้อ มี
ค่า IOC 0.80 จานวน 1 ข้อ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามให้
มีความสมบูรณ์ และนาแบบวัดไปทดลองใช้กับกลุ่มผูส้ ูงอายุในต่างชุมชนที่มีความใกล้เคียงกับ
กลุ่ม ตัวอย่ าง จ านวน 100 คนเพื่ อ ตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมื อด้านความเชื่ อมั่น (Reliability)
พบว่า ข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกรายข้อต่ากว่า 0.30 ผูว้ ิจัยได้ตัดข้อคาถาม เหลือจานวน 9
ข้อ แบบวัด ความไว้ว างใจในที ม สุ ข ภาพมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.914 แสดงว่ า แบบวัด ที่
พัฒนาขึน้ มีคณ
ุ ภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.601-0.800 หลังจากนั้นนาไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.919
และนาไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
พบว่า แบบจาลองความไว้วางใจในทีมสุขภาพยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งได้พิ จ ารณาตัด ข้อคาถามที่ มี ค่านา้ หนักองค์ป ระกอบน้อย โดยตัดออกที ละข้อ
คาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จาก
ค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ ได้แก่
χ2 = 23.69, df = 9, p = 0. 0048, CFI = 0.99, GFI = 0.99, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.049,
RMR=0.0078 ซึ่ง พบว่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น ทุ ก ตัว ผ่ านเกณฑ์ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่ า
แบบจาลองความไว้วางใจในทีมสุขภาพมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.59-0.81 และมีจานวนข้อคาถามความ
ไว้วางใจในทีมสุขภาพปรับใหม่ มีจานวน 6 ข้อ (ตาราง 6)
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรููปแบบการวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิอ์ งค์ประกอบ (Factor loading)
ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
0.59
ตัดทิง้
0.72
0.80
0.81
0.77
0.65
ตัดทิง้
ตัดทิง้

ข้อคาถาม
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ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8
ข้อที่ 9

χ2 = 23.69, df = 9, p = 0. 00482, CFI = 0.99, GFI = 0.99, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.049, RMR=0.0078
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05

ตัวอย่าง แบบวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
1. เมื่อฉันมีปัญหาในการดูแลสุขภาพ ฉันคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพจะให้คาแนะนาและ
ช่วยเหลือได้
-------------------------------------------------------------------------------------ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตอนที่ 7 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ Schaefer และ
คนอื่น ๆ (1981) ร่วมกับแบบวัดของ รุจิรางค์ แอกทอง (2549) ขวัญดาว กล่ารัตน์ (2554) สุพิชชา
วงค์จนั ทร์ (2557) และกฤษดา พรหมสุวรรณ์ (2560) นามาปรับและสร้างข้อคาถามให้เหมาะสม
กับบริบทของงานวิจยั โดยวัดองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุน
จากชุมชน และการสนับสนุนจากทีมสุขภาพ มีลกั ษณะข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5
ระดับจาก น้อยที่สุด (1 คะแนน) ถึง มากที่สุด (5 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะ คือกรณีเป็ นข้อคาถามทางบวก ให้คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, และ 1 จากมากที่สุดถึง น้อย
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ที่สดุ และกรณีเป็ นข้อคาถามทางลบ ให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 จากน้อยที่สดุ (1 คะแนน) ถึง
มากที่สดุ (5 คะแนน) การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจากผูต้ อบแบบวัดที่ได้คะแนนรวมจาก
แบบวัดสูงจะเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนนรวมจากแบบวัดที่ต่ากว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
การหาคุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมมีขนั้ ตอนการหาคุณภาพ
ของแบบวัด ดังนี ้ นาแบบวัดไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนือ้ หาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าค่าความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ครอบคลุมระหว่างข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการ
วิ จั ย (Index of item-Objective Congruence: IOC) โดยพิ จ ารณ าใช้ ข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า IOC
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึน้ ไป จากข้อคาถามทัง้ หมด 18 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 จานวน 15 ข้อ
มีค่า IOC 0.80 จานวน 3 ข้อ และนาแบบวัดไปทดลองใช้กบั กลุ่มผูส้ ูงอายุในต่างชุมชนที่มีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 100 คน เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมื อด้านความเชื่อมั่น
(Reliability) พบว่า ข้อ คาถามที่ มี ค่ าอานาจจ าแนกรายข้อต่ ากว่า 0.30 ผู้วิจัยได้ตัด ข้อค าถาม
เหลือจานวน 16 ข้อ แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.907 แสดงว่าแบบ
วัดที่พัฒนาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีค่าอานาจจาแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.320-0.701 หลังจากนั้นนาไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.919 และนาไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการสนับสนุนทางสังคมพบว่า
แบบจาลองการสนับสนุนทางสังคม ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึ ง
ได้พิ จ ารณาตั ด ข้อ ค าถามที่ มี ค่ า น ้า หนั ก องค์ป ระกอบน้อ ย โดยตั ด ออกที ล ะข้อ ค าถาม จน
แบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ χ2 = 103.83, df =
41, p <0. 001, CFI = 0.99, GFI = 0.97, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.047, SRMR= 0.032 ซึ่ ง
พบว่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น ทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่ า แบบจ าลองการ
สนับสนุนทางสังคม มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.72-0.88 และมีจานวนข้อคาถามการสนับสนุนทางสังคม ปรับ
ใหม่มีจานวน 11 ข้อ (ตาราง 7)

103
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรููปแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิอ์ งค์ประกอบ (Factor loading)
องค์ประกอบ 1
องค์ประกอบ 2
องค์ประกอบ 3
การสนับสนุน
การสนับสนุน
การสนับสนุน
จากครอบครัว
จากชุมชน
จากทีมสุขภาพ
ตัดทิง้
ตัดทิง้
ตัดทิง้
0.78
0.84
0.78
0.79
0.88
0.88
0.80
0.80
0.87
ตัดทิง้
ตัดทิง้
0.83
0.72
-

ข้อคาถาม
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ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

χ2 = 103.83, df = 41, p < 0. 001, CFI = 0.99, GFI = 0.97, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.047, SRMR= 0.032
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05

ตัวอย่าง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว
1. ฉันได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน การจัดหาอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ จากบุคคลใน
ครอบครัว
-------------------------------------------------------------------------------------น้อยที่สดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ

ด้านการสนับสนุนจากชุมชน
1. ฉันได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จากเพื่อนบ้าน และ จากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน
-------------------------------------------------------------------------------------น้อยที่สดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ

104
ด้านการสนับสนุนจากทีมสุขภาพ
1. เมื่อฉันไปพบแพทย์ตามนัด ฉันจะได้รบั คาแนะนา และ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น
เอกสารแผ่นพับ จากบุคลากรในทีมสุขภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------น้อยที่สดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนั้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. ผูว้ ิจัยดาเนินการขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกสารรับรอง
เลขที่ SWUEC/E/G -185/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564
2. ทาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล การวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนคร
ปากเกร็ด
3. ประสานงานและขออนุญาตผูบ้ ริหารของเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาล
นครปากเกร็ด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยชีแ้ จงวัตถปุระสงค์ในการศึกษาและขัน้ ตอนการทา
วิจยั ให้กบั ผูบ้ ริหารของเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตัง้ แต่วนั ที่ 10 มกราคม -28 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2563 (ระยะเวลา 50 วัน)
5. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แล้วผูว้ ิจยั หรือ
ผูช้ ่วยนักวิจยั แนะนาตนเองกับกลุม่ ตัวอย่าง และขอความร่วมมือ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั
6. เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมวิจัย ผูว้ ิจัยหรือผูช้ ่วยนักวิจัยจะอธิบายการ
ตอบแบบสอบถามในแต่ละชุดและผูว้ ิจยั หรือผูช้ ่วยนักวิจยั จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียง หากมีขอ้ สงสัย
ให้ซกั ถามได้ เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของคาตอบ ผูว้ ิจยั หรือ
ผูช้ ่ วยนักวิจัยจะแสดงความขอบคุณ และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป

105

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

การเตรียมผู้ช่วยวิจัย
เนื่องจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทัง้ 2 แห่ง จึงมีความจาเป็ นต้องใช้ผูช้ ่วย
นักวิจยั โดยผูว้ ิจยั จะเลือกผูช้ ่วยนักวิจยั ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจยั มาแล้วผูว้ ิจยั จะชีแ้ จงการ
ดาเนินการวิจยั วัตถุประสงค์ในการทาวิจยั การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่ าง รวมถึงแนะนาแบบสอบถาม
การแจกและการเก็บแบบสอบถามตามการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจัยจะเปิ ดโอกาสให้ผูช้ ่วย
นักวิจัยซักถาม และผูว้ ิจัยจะเข้าร่วมเก็บข้อมูลกับผูช้ ่วยนักวิจัย 2-3 ครัง้ เมื่อผูว้ ิจัยประเมินแล้ว
ผูช้ ่วยนักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง จึงมอบหมายให้ผูช้ ่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลในครัง้
ต่อไป
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ในการดาเนินการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ตระหนักถึงหลักจริยธรรมในการวิจัยและสิทธิ
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้นาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน สถาบันยุทธศาสตร์และปัญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูว้ ิจยั แจ้งแก่กลุม่ ตัวอย่างทุก
รายว่าข้อมูล และคาตอบทั้งหมดจะถูกปกปิ ดเป็ นความลับ และจะนามาใช้ในการวิเคราะห์ผล
การศึก ษาครั้งนี ้โดยออกมาเป็ น ภาพรวมของการวิจัย เท่ านั้น จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบใด ๆ ต่ อ กลุ่ม
ตั ว อย่ า งหรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ปเก็ บ ข้อ มู ล เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถน ามาสื บ ค้น เจาะจงหาผู้ต อบ
แบบสอบถามได้ และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบคาถามข้อใดข้อหนึ่ง หากไม่สบายใจหรืออึด
อัดที่จะตอบคาถามนั้น หรือไม่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่าง
และมีสิทธิ์ท่จี ะยกเลิกในระหว่างเก็บข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลแก่ผวู้ ิจยั
การจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
ผูว้ ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบวัดแต่ละชุด และใช้ขอ้ มูลของ
กลุม่ ตัวอย่างที่่มีความสมบูรณ์มาดาเนินการวิเคราะห์และทาการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนนส าหรับ แบบวัดแต่ล ะชุด แล้วท าการตรวจสอบการกระจายของตัวแปรสัง เกตว่ามี ก าร
กระจายเป็ นโค้งปกติรายตัวแปรหรือไม่ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปหากตัวแปรสังเกตมีการกระจาย
ไม่เป็ นโค้งปกติจะทาแปลงข้อมูลให้มีการกระจายเป็ นโค้งปกติก่อนนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิจยั ครัง้ นีม้ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ตอบคาถามวิจยั ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห์และวิธีการทางสถิติ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยายความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าสูงสุดค่าต่าสุด ค่าความเบ้
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ความโด่ ง เพื่ อ บรรยายลักษณะของข้อมูล และศึกษาการแจกแจงของตัวแปร วิเคราะห์ค่าสม
ประสัทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป
2. วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปั จจัยเชิงสาเหตุ โดย
ใช้โปรแกรม LISRELในการวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิ งยื นยันเพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง
โครงสร้างของเครื่องมือวัด และการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมี
ตั ว แปรแฝง (Structural equation modelsfor latent variable) เพื่ อ ตรวจสอบความตรงของ
แบบจาลองสมมติฐานเชิง ทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์เนื่องจากได้กาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว แปรสัง เกตกั บ ตั ว แปรแฝงก่ อ น ตั ว แปรสัง เกตจะมี ค่ า น ้า หนั ก องค์ป ระกอบเฉพาะกั บ ตั ว
องค์ประกอบเท่านัน้ (Bollen, 1989, p. 228) ในการตัดสินจะเลือกข้อที่มีนา้ หนักองค์ประกอบที่มี
นัยสาคัญ ในการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีตัว
แปรแฝง เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจาลองเชิงสมมุติฐานเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยวิธีการต่อไปนี ้
2.1 การก าหนดข้อ มูล จ าเพาะของแบบจ าลอง (Specification of the
model) เพื่อศึกษาตัวแปรสาเหตุใดที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
เชิ งเหตุผลประกอบด้วยตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต โดยมี ขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นของแบบจาลอง
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น คือความสัมพั นธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลเป็ นความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง (Linear) มีคณ
ุ สมบัติเชิงบวก (Additive) และเป็ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบทางเดียว
(Recursive) ระหว่างตัวแปรภายนอก (Exogenous Variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous
Variable) เนื่องจากโมเดลที่สร้างขึน้ ไม่ซบั ซ้อนและมีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบทาง
เดียว (Recursive) จึงทาให้โมเดลมีลกั ษณะเฉพาะ (Identified)
2.2 การระบุความเป็ นไปได้ค่าเดียวของแบบจาลอง (Identification of
the model) เป็ นการระบุว่าแบบจาลองนัน้ สามารถนามาประมาณค่าพารามิเตอร์เป็ นค่าเดียวได้
หรือไม่ ทั้งนีโ้ มเดลที่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้จะต้องมีจานวนพารามิเตอร์ท่ีจะทาการ
ประมาณค่ามากกว่าหรือเท่ากับจานวนสมการที่ใช้ในการหาค่าพารามิ เตอร์ ซึ่งหาได้จากสูตร
(1/2)(NI)(NI+1) โดย NI คือ จานวนตัวแปรสังเกต
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2.3 การป ระม าณ ค่ า พ ารามิ เต อร์ข องแบ บ จ าล อง (Parameter
estimation from the model)ผู้วิจัยใช้การประมาณค่าด้วยวิธี Maximum Likelihood (ML) วิธี นี ้
เป็ นที่นิยม และมีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและมีความเป็ นอิสระจากมาตรวัด ในกรณี ท่ี
การแจกแจงของตั ว แปรเป็ นโค้ ง ปกติ (สุ วิ ม ล ตริ ก านนท์ , 2555, น. 279) การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ควรคานึงถึงสิ่งส าคัญ 2 ประการคือ 1) เรื่องความลาเอียงหรือค่าที่ประมาณได้
เท่ากับค่าพารามิเตอร์จริง ๆ หรือไม่ พิจารณาจากค่าสถิติทดสอบนัยสาคัญของค่าพารามิเตอร์
ค่าสถิติทดสอบนัยสาคัญ เหล่านั้นชีว้ ่าค่าพารามิ เตอร์ท่ีประมาณได้มีโอกาสผิดพลาดเท่าใด 2)
ประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์ วิธีท่ีใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์มีประสิทธิภาพ
มากที่ สุด แล้ว หรื อ ยัง หรื อ โมเดลองค์ป ระกอบสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล ดี ห รือ ยัง หรือ ยัง มี โมเดล
ทางเลือกอื่นที่สอดคล้องกับข้อมูลมากกว่าหรือไม่ พิจารณาจากค่าสถิติวัดความสอดคล้องของ
โมเดล
3. การตรวจสอบความสอดคล้ อ งของแบบจ าลอง (Goodness-of-fit
measures) เป็ นการประเมินความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบ โดยพิจารณาค่าสถิติต่าง ๆ
ในผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสถิติเหล่านีใ้ ช้เป็ นหลักฐานสนับสนุนโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีหรือไม่ หรือแนะนาว่าโมเดลไม่ สอดคล้องกับข้อมูลอย่างไร หากโมเดลไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลต้องปฎิเสธโมเดลองค์ประกอบตามสมมติฐาน หรืออาจใช้ค่าสถิติท่ีมาผลการวิเคราะห์มา
ประกอบการตัดสินใจกาหนดข้อมูลจาเพาะของโมเดลหรือปรับโมเดลใหม่ ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณา
หรือตัดสินใจในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 ค่ าสถิติ ไ ค-สแควร์ (Chi-square statistics, χ2) เป็ น สถิ ติ ท่ี ท ดสอบ
สมมติฐ านเป็ น กลางว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของกลุ่ม ตัวอย่างและกลุ่ม ประชากรมี ค่ า
เท่ากัน ดังนัน้ ถ้าผลการทดสอบมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่ารูปแบบไม่มีความกลมกลืน ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ มีจุดอ่อนคือไม่ อิสระจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ถ้ากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่มาก ผล
การทดสอบอาจมี นัยสาคัญ ได้ง่าย ถ้ากลุ่ม ตัวอย่างเล็กน้อยกว่า 100 ค่าที่ได้มีความน่าเชื่อถื อ
ลดลง (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2551) และค่าไคสแควร์สมั พัทธ์ (Relative Chi-square) เป็ นอัตราส่วนระหว่างค่าสถิติไค-สแควร์กับจานวนองศา
อิสระ ( χ2 /df) ควรมีค่าน้อยกว่า 5.00 (Kline, 2005)
3.2 ค่ า RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) ค่ า
RMSEA เป็ นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของรู ปแบบที่สร้างขึน้ กับเมทริกซ์ ความแปรปรวน
ร่วมของประชากรดังนัน้ รูปแบบที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีดี ควรมีค่า RMSEA เข้า
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ใกล้ศนู ย์ โดยถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ารูปแบบกลมกลืนดีมาก ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-0.08
แสดงว่ารูปแบบกลมกลืนในระดับดีพอควร ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.08-0.10 แสดงว่ารูปแบบมีความ
กลมกลืนปานกลาง
3.3 ค่ า SRMR (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR)
เป็ นค่าเฉลี่่ยของเศษที่เหลือจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ประมาณจากค่าพารามิเตอร์ ถ้าค่า SRMR มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
แบบจาลองมีรูปแบบกลมกลืนในระดับที่่ยอมรับได้
3.4 ค่าดัช นีวัดระดับ ความกลมกลืน (Goodness of fit index: GFI) ซึ่ง
เป็ นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟั งก์ชนั ความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังการปรับโมเดลกับ
ฟั งก์ชันความกลมกลื นก่อนปรับ โมเดล ค่า GFI มี ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 หากมี ค่ามากกว่า 0.9
แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.5 ค่ าดัช นี วัดความสอดคล้องที่ป รับ แล้ว (Adjusted goodness of fit
index: AGFI) ซึ่ง น า GFI มาปรับ แก้แ ละค านึ ง ถึ ง ขนาดตัวแปรและกลุ่ม ตัว อย่ าง ถ้าค่ า AGFI
มากกว่า .90 แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. การปรับ โมเดล (Model adjustment) หากพบว่ า โมเดลแรกไม่ มี ค วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีปรับแก้ (Modification Index) และความ
เป็ นไปได้ในเชิงทฤษฎีท่นี ามาใช้ในงานวิจยั นีด้ ว้ ย
การเปรียบเทียบแบบจาลอง
เมื่ อ มี ก ารปรับ โมเดลให้มี ค วามกลมกลื น ดี แ ล้ว ทั้ ง 2 กลุ่ ม จึ ง ด าเนิ น การ
เปรียบเทียบแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดระหว่างกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชายและเพศหญิง เป็ น
การเปรียบเทียบค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝงและการเปรียบเทียบ
ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่่มีี ต่อตัวแปรผล โดยทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 3 ขัน้ คือ
ขัน้ ที่ 1 การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ คือ เป็ น
การกาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มี
การกาหนดเงื่อนไขแบบจาลองของทั้งสองกลุ่มมี ค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุ่ม การตรวจสอบ
พิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน ซึ่งหากแบบจาลองในขัน้ ตอนนีม้ ีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์แสดงว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มเหมือนกัน แต่
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อาจจะแตกต่างกันที่ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแบบจาลองที่ได้นีก้ ็จะเป็ นฐานในการ
ทดสอบในขัน้ ที่ 2 ต่อไป
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามี ค่านา้ หนักองค์ ประกอบตัวแปรสังเกต
ใดบ้างที่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ซึ่งจะมีขนั้ ตอนย่อย คือ
2.1 กาหนดเงื่อนไขให้ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัว
เท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไค -สแควร์ ระหว่างแบบจาลองใน
ขัน้ ที่ 2 กับขัน้ ที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ผูว้ ิจยั จะใช้แบบจาลองนีเ้ ป็ นฐานในการทดสอบในขัน้ ที่ 3 ต่อไป แต่หากผลการทดสอบมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ แสดงว่ามี ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอย่างน้อย 1 ตัวแปร แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม ผูว้ ิจัยจะต้องทดสอบค้นหาว่ามี ค่านา้ หนักองค์ประกอบใดบ้างที่มี ค่าแตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่
2.2 การทดสอบว่าค่านา้ หนักองค์ประกอบมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
หรือ ไม่ ด้ว ยการก าหนดเงื่ อ นไขให้ค่ าน ้า หนัก องค์ป ระกอบนั้น มี ค่ า เท่ า กัน ระหว่ า งกลุ่ม และ
พิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองขัน้ ที่ 2 กับขั้นที่ 1 ที่ระดับ
องศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากผลการทดสอบมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ แสดงว่าค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตนีม้ ีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผูว้ ิจัย
จะต้องทดสอบทุกค่านา้ หนักองค์ประกอบที่มีการทดสอบนัยสาคัญในแบบจาลอง
2.3 การสรุ ป โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่านา้ หนักองค์ประกอบทุกตัว
แปรที่ ไม่ แตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติมี ค่ าเท่ ากัน ระหว่างกลุ่ม และพิ จ ารณาผลการ
ทดสอบจากค่ าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองการสรุ ปนีก้ ับ ขั้นที่ 1 ที่ระดับองศาอิส ระ
เท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากผลการทดสอบไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
แสดงว่าแบบจาลองทัง้ สองมีความกลมกลืนไม่ แตกต่างกัน ผูว้ ิจัยจะนาแบบจาลองขัน้ การสรุุปนี ้
เป็ นฐานในการทดสอบความแตกต่างของค่าอิทธิพลในขัน้ ที่ 3 ต่อไป
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพ ลของตัวแปรสาเหตุท่ีมี ต่อตัว
แปรผลใดบ้างที่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ มีขนั้ ตอนย่อย ดังนี ้
3.1 การก าหนดเงื่ อ นไขให้ค่ า อิ ท ธิ พ ลทุ ก ตัว เท่ ากัน ระหว่ างกลุ่ม และ
พิจารณาผลการทดสอบจากผลต่างไค–สแควร์ ระหว่างแบบจาลองในขัน้ ที่ 3 กับขัน้ ที่ 2 (ในกรณีท่ี
ผลการทดสอบในขัน้ ที่ 2 ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม)ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศา
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อิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากผลการทดสอบพบว่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้
ที่ 3 กับขัน้ ที่ 2 มีนัยสาคัญ ทางสถิติ แสดงว่ามีค่าอิทธิพลอย่างน้อย 1 ตัว ที่แตกต่างกันระหว่าง
กลุม่ ผูว้ ิจยั จะต้องดาเนินการทดสอบค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลใดบ้างที่มีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุม่
3.2 การทดสอบว่าค่าอิทธิพลมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ โดย
การกาหนดเงื่อนไขให้มีค่าอิทธิพลนัน้ มีค่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการทดสอบจากค่า
ผลต่าง ไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้ ที่ 3 กับขัน้ ที่ 2 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างของ
องศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง ซึ่ งหากผลการทดสอบพบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าค่า
อิท ธิ พ ลนีม้ ี ค่ าแตกต่ างกัน ระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยจะต้อ งด าเนิ น การทดสอบความแตกต่ างทุก ค่ า
อิทธิพลในแบบจาลอง
เมื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็จสิน้ ทุุกขัน้ ตอนแล้ว จึงนามาเขียนผลการวิเคราะห์และ
อภิปรายผลการวิจยั ต่อไปและนาผลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่คน้ พบตัวแปรสาเหตุท่ี
มีความสาคัญต่อกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร
บ้าง ในรูปแบบของโมเดลตัวอย่างในบริบทผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองข้อค้นพบเหล่านีผ้ วู้ ิจยั นามา
สังเคราะห์ และนามาเรียบเรียงข้อมูลสร้างเป็ นแนวทาง (Guideline) เพื่อพัฒนาเป็ นแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด ซึ่งจะนาไปสู่การ
วิจยั ระยะที่ 2
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาในระยะที่ 2 ดาเนินการภายหลังที่ได้รบั ผลจากการวิจยั เชิงปริมาณในระยะ
ที่ 1 แล้ว ผลที่ได้คือ ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมและกระบวนการสู่
การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
และค้นพบผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแล้วดาเนินการวิจยั คุณภาพในระยะที่ 2 โดยการสัมภาษณ์บุคลากรทีม
สุขภาพ และสัมภาษณ์กลุ่มผูส้ งู อายุท่ีมีสขุ ภาพดีและกลุม่ ผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาด
เลือด เพื่อช่วยในการอธิบายผลให้กระจ่างยิ่งขึน้ หรือเพื่อความเข้าใจผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั
จึ ง มุ่ง ท าการศึ ก ษาเพื่ อ ค้น หากลวิ ธี กิ จ กรรมต่ า ง ๆ หรือ แนวทางที่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติ กรรมมี ความสัม พัน ธ์ในแง่มุม ใดหรือมี ค วามเกี่ ย วข้องกับ พฤติ กรรมส่ง เสริม สุขภาพของ
ผูส้ งู อายุเพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดอย่างไร
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สนามวิจัย
ผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ 1) บุคลากรทีมสุขภาพ เป็ นพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก และ
พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2) กลุ่มผูส้ ูงอายุท่ีมี
สุขภาพดีและกลุ่มผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด แหล่งพืน้ ที่ในการเก็บข้อมูล คือ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การศึก ษาวิจัย ในครัง้ นี ้ เพื่ อ ค้น หากลวิธี กิ จ กรรมต่าง ๆ หรือ แนวทางที่ ส่ง ผลต่ อ
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทาให้ผสู้ งู อายุ มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือดจากผูท้ ่มี ีความรูแ้ ละประสบการณ์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม จากบุคลากรสุขภาพ
และผูส้ งู อายุ โดยดาเนินการภายหลัง ได้รบั ผลจากการวิจยั เชิงปริมาณในระยะที่ 1 ที่ได้คน้ พบผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก แล้วมาดาเนินการวิจัยคุณภาพในระยะที่ 2 โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษาเชิงคุณภาพครัง้ นี ้ ออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก โดย
กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Inclusion Criteria) ดังต่อไปนี ้
1. บุคลากรทีมสุขภาพ เป็ นพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ จานวน 4 คน และ
พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ จานวน 2 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 6 คน หรือจนกว่า
ข้อมูลจะอิ่มตัว มีความยินดีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจัยเก็บข้อมูลช่วงประมาณตัง้ แต่
1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (ระยะเวลา 1 เดือน)
2. กลุ่ม ผู้สูง อายุวัย ต้น (อายุ 60-69 ปี ) โดยอาสาสมัค รประจ าหมู่บ้านเป็ น ผู้
คัดเลือกมาให้ เป็ นผูส้ งู อายุท่ีมีสุขภาพดีไม่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด จานวน 3 คน และ
ผู้สูง อายุท่ี มี ความเสี่ ยงต่ อโรคหัวใจขาดเลื อ ดจ านวน 3 คน รวมผู้ให้ข้อ มูล จานวน 6 คน หรือ
จนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัวมีความยินดี ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.
2563
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แนวคาถามสัมภาษณ์บุคลากรทีมสุขภาพ ผูว้ ิจยั จะพิจารณาเลือกตัวแปรแฝงหรือ
ตัวแปรสังเกตที่มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุเพื่ อป้องกัน โรคหัวใจขาดเลือดอย่างมี นัยส าคัญ ควบคู่กับค าแนะนาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือ มาสนับสนุนการออกแบบแนวคาถามสัมภาษณ์ เช่น
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ตัวอย่าง แนวคาถามการสัมภาษณ์
1.1 จากข้อค้นพบเชิงปริมาณ ระบุว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมี
ผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ ถ้าจะทาให้ผูส้ งู อายุท่ีเสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดมีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด เกี่ยวข้องกับสาเหตุหลายประการ หนึ่งสาเหตุท่ีสาคัญคือ
ขัน้ ตอนการเปลี่ยนพฤติกรรม กล่าวคือ ต้องรูว้ ิธีหรือกิจกรรมการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูส้ งู อายุ (ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่องโภชนาการ ออกกาลังกาย จัดการความเครียด ความสัม พันธ์กับบุคคล หรือการ
พัฒ นาจิตวิญญาณ) จึงขอให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังว่าวิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีท้ ่ีช่วยทาให้
ผูส้ งู อายุท่เี สี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร
1.2 จากข้อค้นพบชีใ้ ห้เห็นว่า การสนับสนุนจากคนรอบข้างมีผลต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ขอให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังว่าใครมี
ส่วนสนับสนุนผู้สูงอายุให้มี พ ฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพเพื่ อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดบ้าง และ
บุคคลเหล่านัน้ มีส่วนสนับสนุน อะไรบ้าง จากการสนับสนุนจากครอบครัว จากการสนับสนุนจาก
ชุมชน และจากการสนับสนุนในทีมสุขภาพ
1.3 จากข้อค้นพบเชิงปริมาณ ระบุว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การ
รับ รู อ้ ุป สรรค และการรับ รู ป้ ระโยชน์ในการส่งเสริม สุขภาพมี ผ ลต่ อ กระบวนการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม ถ้าจะทาให้ผู้สูงอายุท่ีเสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดมี พ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด มีการเปลี่ยนพฤติกรรมกล่าวคือ ต้องรู ว้ ิธีหรือกิจกรรมการเปลี่ยน
พฤติ ก รรมของผู้สู ง อายุ (ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งโภชนาการ ออกก าลัง กาย จั ด การความเครี ย ด
ความสัมพันธ์กับบุคคล หรือการพัฒ นาจิตวิญ ญาณ) จึงขอให้ท่านช่วยเล่าให้ฟั งว่าวิธีการหรือ
กิจ กรรมต่าง ๆ เหล่านีท้ ่ีช่วยทาให้ผูส้ ูงอายุท่ีเสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดมี พ ฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพได้อย่างไร ในด้านการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การรับรูอ้ ุปสรรคของการกระทาและ
การรับรูป้ ระโยชน์ของการกระทา
2. แนวคาถามการสัมภาษณ์กลุ่มผูส้ ูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี ) เป็ นผูส้ ูงอายุท่ีมี
สุขภาพดีไม่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ผูว้ ิจัยพิจารณาเลือกตัวแปรแฝงหรือตัวแปรสังเกตที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดอย่างมี
นัยสาคัญควบคู่กบั คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือ มาสนับสนุนการออกแบบแนว
คาถามการสนทนากลุม่ เช่น
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ตัวอย่าง แนวคาถามการสนทนากลุม่
2.1 จากข้อค้นพบเชิงปริมาณ ระบุว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมี
ผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ ถ้าจะทาให้ผูส้ งู อายุท่ีเสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดมีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด เกี่ยวข้องกับสาเหตุหลายประการ หนึ่งสาเหตุท่ีสาคัญคือ
ขัน้ ตอนการเปลี่ยนพฤติกรรม กล่าวคือ ต้องรูว้ ิธีหรือกิจกรรมการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูส้ งู อายุ (ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่องโภชนาการ ออกกาลังกาย จัดการความเครียด ความสัม พันธ์กับบุคคล หรือการ
พัฒ นาจิตวิญ ญาณ) จึงขอให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังว่าวิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีท้ ่ีจะช่วยให้
ท่านมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร
2.2 จากข้อค้นพบชีใ้ ห้เห็นว่า การสนับสนุนจากคนรอบข้างมีผลต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังใครมีส่วน
สนับสนุนคอยช่วยเหลือ ให้ท่านมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดบ้าง
และบุคคลเหล่านัน้ มีส่วนสนับสนุนอะไรบ้าง จากการสนับสนุนจากครอบครัว จากการสนับสนุน
จากชุมชน และจากการสนับสนุนในทีมสุขภาพ
2.3 จากข้อค้นพบเชิงปริมาณ ระบุว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การ
รับรู อ้ ุป สรรค และการรับ รู ป้ ระโยชน์ในการส่งเสริม สุขภาพมี ผ ลต่อ กระบวนการเปลี่ย นแปลง
พฤติ กรรม จึ ง ขอให้ท่ านช่ วยเล่าให้ฟั งว่ าวิธี ก ารหรือ กิจ กรรมต่ าง ๆ เหล่านี ้ท่ี ช่ วยท าให้ท่ านมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด มีการเปลี่ยนพฤติกรรม กล่าวคือ ต้องรู ้
วิธีหรือกิจกรรมการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูส้ ูงอายุ (ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องโภชนาการ ออกกาลังกาย
จัดการความเครียด ความสัมพันธ์กับบุคคล หรือการพัฒนาจิตวิญญาณ) ได้อย่างไร ในด้านการ
รับ รู ค้ วามสามารถของตนเอง การรับ รู อ้ ุป สรรคของการกระท าและการรับรู ป้ ระโยชน์ของการ
กระทา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นเตรียมการ
1. ท าหนั ง สื อ ถึ ง ผู้ อ านวยการสถาบัน โรคทรวงอก เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์
พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ให้ขอ้ มูลโดยการสัมภาษณ์ จานวน 4 คน
2. ทาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เพื่อติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปาก
เกร็ด และขอความอนุเคราะห์พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ ให้ขอ้ มูลโดย
การสัมภาษณ์ จานวน 2 คน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสัมภาษณ์กลุ่ม จานวน 6 คน (ผูส้ งู อายุท่ีมี
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สุขภาพดีและผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด) โดยอาสาสมัครประจาหมู่บา้ นเป็ นผู้
คัดเลือกมาให้
3. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการดาเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั
4. ประสานงานด้านสถานที่ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์กลุม่
5. อุปกรณ์ท่ีใช้ ได้แก่ กระดาษจดบันทึก เครื่องอัดเสียง กล้องถ่ายรูป อาหารว่าง
และของที่ระลึก
ขั้นดาเนินการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ขนาดเล็ก ดังนัน้ เทคนิคที่ใช้ในการวิจยั จึงไม่แยกขัน้ ตอนของการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ออก
จากกัน ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการวิเคราะห์ ผูว้ ิจัย
เข้าไปในพืน้ ที่ท่ีศึกษาได้แนะนาตนเอง เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ่วมวิจยั เมื่อเข้าสู่สนามการ
วิจัยในช่วงแรกผู้วิจัยยัง ไม่ เร่งรัดเก็บ ข้อมูลเพื่ อตอบวัตถุป ระสงค์ก ารวิจัย แต่มุ่งเน้น การสร้าง
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจให้กบั กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั โดยผูว้ ิจยั จะทาพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ
และเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งผูว้ ิจยั บอกจุดมุ่งหมายของการสนทนาด้วยภาษาง่าย ๆ และชีแ้ จงการ
สนทนานีถ้ ือเป็ นความลับ และขออนุญาตบันทึกเสียงผูว้ ิจั ยจึงเริ่มทาเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและ
การสนทนากลุ่ม โดยนั ก วิ จัย เป็ น ผู้ตั้ง ประเด็ น ค าถาม กระตุ้น ให้เกิ ด การแสดงความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ ยนกันให้ม ากที่ สุด และคอยสังเกตปฏิกิริยาในกลุ่ม ผู้ร่วมสนทนาต่อประเด็นต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ รับฟั ง และซักถามเพื่อความกระจ่าง ใช้เวลาประมาณ 90 นาที ขึน้ อยู่กับข้อมูลที่ได้รบั
อิ่มตัวผูว้ ิจยั เก็บข้อมูล ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ส่วนการสัมภาษณ์ผวู้ ิจยั แนะนาตัวเองและแจ้งวัตถุประสงค์ของศึกษาและชีแ้ จง
ว่าการสนทนานี ้ถือเป็ นความลับ และขออนุญ าตบัน ทึกเสียง โดยใช้แนวคาถามที่ออกแบบไว้
ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั ท่านละ 45-60 นาที จนได้ขอ้ มูล
อิ่มตัวแล้วผูว้ ิจยั จึงยุติการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูล ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผูว้ ิจัยตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูลมีรายละเอียดดังนี ้ (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์,
2556, น. 141-144)
1. ความเชื่อถือของข้อมูล (Credibility) ประกอบด้วย
1.1 ให้ ผู้ ร่ ว มวิ จั ย ร่ ว มตรวจสอบ (Member Checking) ผู้ ร่ ว มวิ จั ย
ตรวจสอบซา้ ว่าถูกต้องตามที่ผรู้ ่วมวิจยั ต้องการสื่อความหมายหรือไม่ แล้วจึงลงข้อสรุป
1.2 การเข้า ไปสร้า งความคุ้น เคยกั บ ผู้ร่ว มวิ จั ย เป็ นระยะเวลานาน
(Prolong Engagement)
1.3 การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) เป็ นการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validation) และยืนยัน (Confirmation)
1.4 ทาวิจยั อย่างมีขนั้ ตอน โดยผูว้ ิจยั พิจารณาบทสัมภาษณ์และข้อมูลที่
ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการถามทวนกลับไปกลับมาจากผูร้ ่วมวิจยั และ
รวบรวมบันทึกแต่ละครัง้ ที่เก็บข้อมูล ให้ผรู้ ่วมวิจยั ร่วมตรวจสอบความหมายว่ามีความถูกต้องกับ
ข้อมูลเบือ้ งต้นหรือไม่ และมีการตรวจสอบโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม
1.5 ให้เพื่ อ นช่ วยตรวจสอบ (Peer Debriefing) เพื่ อ เพิ่ ม ความถูก ต้อ ง
แม่ น ยาจากผลการวิจัย ที่ ได้โดยการให้นัก วิจัย ที่ อยู่ในสาขาเดี ยวกัน หรือใกล้เคี ยงกัน มาช่ วย
ตรวจสอบเกี่ ยวกับ กระบวนการเก็บ ข้อมูล และการตีค วามหมายของผู้วิจัยในงานที่ศึกษา ใน
งานวิจยั นีใ้ ห้อาจารย์ท่ปี รึกษาหลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเป็ นผูต้ รวจสอบ
2. ความไว้วางใจได้ (Dependability) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั และอธิบายการ
ทาวิจยั อย่างมีขนั้ ตอน มีการนาเสนอข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนและครอบคลุมทาให้ผูอ้ ่ านสามารถ
ติดตามกระบวนการทาวิจัยและวิเคราะห์ขอ้ มูล การให้รหัสความหมาย (Meaning Code) และ
การสร้างประเด็นซึ่งได้รบั การตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
3. การยืนยันผลการวิจยั (Confirm Ability)
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกไว้อย่างเป็ นระบบและสามารถตรวจสอบได้
จากการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์การสังเกต และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้รบั การ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3.2 การอ้างคาพูด (Quotation) ของผู้ให้ขอ้ มูล โดยการใช้ถ้อยคาของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมากที่สุด และเมื่อมีความจาเป็ นต้องตัดคาพูดบางคาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลไป ผูว้ ิจัยมีความ
ประสงค์เพื่อให้มีการสื่อความหมายที่ชดั เจนและกระชับ ซึ่งยังคงความหมายเดิมไว้
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3.3 การสรุ ป ข้อ มู ล ในขั้น ตอนต่ า ง ๆ เช่ น การแสดงความหมายของ
สาระสาคัญของข้อมูล (Meaning Code) การจัดหมวดหมู่ (Category) การค้นหาแก่นโครงสร้าง
(Theme) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และการแปลความหมาย โดยผ่านการทบทวนจาก
อาจารย์ท่ปี รึกษาหลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
3.4 ความสามารถในการนาไปศึกษาหรืออธิบายกรณี อ่ืนที่มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน (Transferability) ซึ่งอาจนาผลการวิจยั ไปปรับใช้ในกลุม่ ที่มีบริบทใกล้เคียงกับผูร้ ่วม
วิจยั ได้ ขึน้ อยู่กบั ความต้องการของผูน้ าผลการวิจยั ไปใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ขั้น การจั ด ระเบี ย บข้อ มู ล (Data Organizing) เมื่ อ ท าการสัม ภาษณ์ และ
สัม ภาษณ์ก ลุ่ม กับ ผู้ให้ข้อ มูล หลักเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย น าข้อมูล ที่ได้ม าประมวล รวบรวมเป็ น
หมวดหมู่ และนามาจัดระเบียบ เนื่องจากข้อมูลที่ได้มามีอยู่หลายประเภททัง้ จากการสัมภาษณ์
และจากการสังเกตที่ยงั ไม่พร้อมจะนามาวิเคราะห์ทนั ที จึงต้องนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทงั้
ในรู ปของการจดบันทึกและจากการบันทึกเสี ยงมาเปลี่ยนให้เป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการถอด
เทปบันทึกเสียงคาสัมภาษณ์อย่าละเอียดชนิดคาต่อคาให้อยู่ในรู ปของแฟ้มข้อมูลที่พร้อมสาหรับ
การอ่ า นและท าความเข้า ใจ (Transcription of Data) โดยการพิ ม พ์อ อกมาเป็ นเอกสารทาง
ด้านซ้ายประมาณ 2/3 ของหน้ากระดาษขนาด A4 และเว้นว่างทางด้านขวาไว้ประมาณ 1/3 ของ
หน้ากระดาษ A4 เพื่อใช้ในการเขียนข้อความและสาหรับบันทึกข้อมูล เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
2. ขั้น การแสดงข้อ มู ล (Data Display) หลัง จากที่ ก ารแปลงข้อ มู ล ในรู ป เชิ ง
ประจั ก ษ์ ใ นขั้น ตอนแรกแล้ว ผู้วิ จั ย จะแตกข้อ มู ล ที่ จั ด ระ เบี ย บออกเป็ นหน่ ว ยย่ อ ย ๆ ตาม
ความหมายเฉพาะของแต่ละหน่วย โดยผูว้ ิจัยถอดข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงชนิดคาต่อคา และ
รักษาลักษณะที่เป็ นธรรมชาติ อารมณ์ ความรูส้ ึก ตลอดจนบรรยากาศของการสนทนาไว้ไม่ให้เสีย
ไป มาจัดทาในรูปแบบบทสนทนาจากการสัมภาษณ์ จากนัน้ ผูว้ ิจยั เลือกเอาหน่วยที่มีความหมาย
ตรงกับประเด็นกับเรื่องที่ทาการวิเคราะห์ มาให้ช่ือหรือรหัส (Coding) โดยกาหนดรหัสขึน้ มาแทน
ความหมายสาคัญที่ขอ้ ความนัน้ สื่อออกมา ซึ่งในการวิเคราะห์ครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยกาหนดรหัสสาหรับการ
วิเคราะห์ โดยนาความมุ่งหมายของการวิจัยเป็ นตัวตั้ง และทาการกาหนดรหัสให้สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของการวิจยั
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3. ขั้ น การท าการสรุ ป ตี ค วาม และตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง (Conclusion,
interpretation and verification) โดยการนาเอาข้อมูลที่แตกออกเป็ นหน่วยย่อย ๆ และที่ได้รบั การ
กาหนดรหัสเรียบร้อยแล้วกลับมารวมเข้ากันใหม่เป็ นกลุ่ม ๆ ตามลัก ษณะความสัมพันธ์ท่ีหน่วย
ย่อยเหล่านัน้ มีต่อกัน เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์หาความหมาย ข้อสรุป และตีความ ซึ่งเป็ นวิธีการ
หาความหมายโดยรวม และทาการตรวจสอบว่าข้อสรุ ปหรือความหมายที่ได้นั้นมีความถูกต้อง
แม่นยาน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยคานึงถึง ความยินยอมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยการวิจัย
ครั้ง นี ้ผู้วิ จัย ด าเนิ น การท าหนัง สื ออธิ บ าย และขอความยิ น ยอมในการเข้าร่วมงานวิจัย (ตาม
ใบรับ รองจริย ธรรมการวิ จัย ของมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โรฒ หมายเลขข้อ เสนอการวิ จัย
SWUEC/E/G -185/2562) ซึ่งอธิบายรายละเอียดเกี่ ยวกับ วัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนต่าง ๆ
ของการวิจัย การเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับ การตรวจสอบความถููกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่
เปิ ดเผย การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ให้นกั วิจยั ไปก่อนการวิเคราะห์และพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะ ตลอดจนการนาผลการวิจัยไปใช้ และในระหว่างการสัม ภาษณ์ผูว้ ิจัยจะขออนุญ าต
บันทึกรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ และบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ การขอให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การมีสิทธิตอบหรือไม่ตอบคาถามของผูว้ ิจยั รวมทัง้ เปิ ดโอกาส
ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักได้ซกั ถามสิ่ง ที่เป็ นข้อสงสัยเพิ่มเติมจนเข้าใจและให้เวลาในการคิดทบทวนก่อน
ตัดสินใจตอบคาถามพร้อมทัง้ ชีแ้ จงว่าผลการวิจัยจะถูกนาเสนอในภาพรวม และข้อมูลทัง้ หมดใช้
เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านัน้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อ มูลการวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research)
แบบมี ล าดั บ เชิ ง อธิ บ าย (Explanatory Sequential Design) แบ่ ง เป็ น 2 ระยะ ได้แ ก่ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 2 การวิจัยเชิง
คุณ ภาพ ตามลาดับ โดยรายละเอียดดังนี ้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
โดยนาเสนอข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1-3 คือ เพื่อพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดที่มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อมั่น ทดสอบรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูง อายุท่ี มี ค วามเสี่ ย งต่ อ โรคหัวใจขาดเลื อ ด และเปรีย บเที ย บรู ป แบบและเปรีย บเที ย บ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่ี มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผูส้ งู อายุ
เพศชายและกลุ่มผูส้ งู อายุเพศหญิง และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
นาเสนอข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 คือ เพื่อค้นหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ
ในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด ผลการวิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพนื ้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งเป็ นส่วนย่อย ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่
การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงใน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผูส้ งู อายุเพศชายและกลุ่มผูส้ งู อายุ
เพศหญิง
ตอนที่ 5 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะ
หัวใจขาดเลือด

119
สัญลักษณ์ อักษรย่อ และตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล
ผู้วิจัย ใช้การก าหนดสัญ ลักษณ์ อักษรย่ อ และตัวแปรที่ ใช้ในการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันตลอดการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
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สัญลักษณ์
n
M
SD
Sk
CV
Min
Max
Ku
r
SE
R2
2
2
df

ความหมาย
จานวนผูส้ งู อายุวยั ต้นทั่วไป เพศชายและเพศหญิง ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าความเบ้ (Skewness)
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (Squared Multiple Correlations)
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square)
ผลต่างของค่าสถิติไค-สแควร์

ค่าองศาความเป็ นอิสระ
Relative 2/df ไค-สแควร์สมั พัทธ์
p
ค่าความน่าจะเป็ นในการทดสอบสมมติฐาน/ค่านัยสาคัญทางสถิติ
*
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
**
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
CR
ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability)
AVE
ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average Variance Extracted)
TE
อิทธิพลรวม (Total Effect)
DE
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
IE
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
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สัญลักษณ์
GFI
CFI
NFI
AGFI
SRMR
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CN

ความหมาย
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)
ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)
ดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมพันธ์ (Normal fit index)
ค่าความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit Index)
ค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Standardize Root
Mean Square Residual)
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า
(Root Mean Square Error of Approximation)
ดัชนีความพอเพียงของกลุม่ ตัวอย่าง

ตัวแปรแฝง
การสนับสนุนทางสังคม

ความไว้วางใจ
อิทธิพลทางความคิด

กระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง

อักษรย่อ
ตัวแปรสังเกต
SS
การสนับสนุนจากครอบครัว
การสนับสนุนจากชุมชน
การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ
TrT
ความไว้วางใจทีมสุขภาพ
Think การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การรับรูป้ ระโยชน์
การรับรูอ้ ปุ สรรค
POC การแสดงออกปลดปล่อยอารมณ์
การเพิ่มความตระหนักรู ้
การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม
การไตร่ตรองตนเอง
การปลดปล่อยทางสังคม
การฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้าม
สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล
การให้การเสริมแรง
ความอิสระในตนเอง
การควบคุมสิ่งเร้า

อักษรย่อ
SSF
SSC
SSH
Trust
PSE
PBen
Pbar
DR
CS
ER
SR
SL
CC
HelpR
RM
SLL
SC
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ตัวแปรแฝง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
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อักษรย่อ
ตัวแปรสังเกต
Beh โภชนาการ
การเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
จัดการกับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ

อักษรย่อ
nutri
PA
HR
SM
IR
SG
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยนาเสนอลักษณะข้อมูลเบือ้ งต้น กลุ่ม ตัวอย่างเป็ น ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด กลุ่มผูส้ ูงอายุวัยต้น อายุ 60-69 ปี กลุ่มแรกคือผูส้ ูงอายุเพศ
หญิง จานวน 345 คน และกลุ่มที่สองคือผูส้ ูงอายุเพศชาย จานวน 345 คน รวมทัง้ หมด 690 คน
โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้
ตาราง 8 จานวนและร้อยละคุณลักษณะข้อมูลเบือ้ งต้น ของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลเบือ้ งต้น
การศึกษาสูงสุด
ไม่ได้ศกึ ษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวส./ปวช.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
รวม
รายได้โดยประมาณต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท
ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท
รวม

ผู้สูงอายุเพศหญิง
(n = 345)
จานวน ร้อยละ

ผู้สูงอายุเพศชาย
(n = 345)
จานวน ร้อยละ

กลุ่มรวม
(n = 690)
จานวน ร้อยละ

6
125
86
56
66
6
345

1.74
36.23
24.93
16.23
19.13
1.74
100.00

11
142
69
52
58
13
345

3.19
41.16
20.00
15.07
16.81
3.77
100.00

17
267
155
108
124
19
690

2.46
38.70
22.46
15.66
17.97
2.75
100.00

255
64
26
345

73.91
18.55
7.54
100.00

264
61
20
345

76.52
17.68
5.80
100.00

519
125
46
690

75.22
18.12
6.66
100.00
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ตาราง 8 (ต่อ)
ข้อมูลเบือ้ งต้น
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สถานภาพ
โสด
คู่
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
การประกอบอาชีพ
ค้าขาย
รับจ้าง
เกษตรกรรม
แม่บา้ นพ่อบ้าน/ไม่ได้ทางาน
ข้าราชการ/รับบาเหน็จบานาญ
ส่วนตัว
รวม
สถานภาพในครอบครัว
ผูน้ าครอบครัว
ผูอ้ าศัย
รวม
สิทธิการรักษาพยาบาล
บัตรทอง
ประกันชีวิตสุขภาพ
ราชการ
ประกันสังคม
จ่ายเงินเอง
รวม

ผู้สูงอายุเพศหญิง
(n = 345)
จานวน ร้อยละ
31
229
85
345

8.98
66.38
24.64
100.00

ผู้สูงอายุเพศชาย
(n = 345)
จานวน ร้อยละ

กลุ่มรวม
(n = 690)
จานวน ร้อยละ

54
163
128
345

85
392
213
690

15.65
47.25
37.10
100.00

12.32
56.81
30.87
100.00

48
66
20
131
68
12
345

13.91
19.13
5.80
37.97
19.71
3.48
100.00

47
42
20
168
60
8
345

13.62
12.17
5.80
48.70
17.40
2.31
100.00

95
108
40
299
128
20
690

13.77
15.65
5.80
43.33
18.55
2.90
100.00

215
130
345

62.32
37.68
100.00

159
186
345

46.09
53.91
100.00

374
316
690

54.20
45.80
100.00

197
12
92
29
15
345

57.10
3.48
26.67
8.40
4.35
100.00

209
8
90
21
17
345

60.58
2.32
26.09
6.09
4.92
100.00

406
20
182
50
32
690

58.84
2.90
26.37
7.25
4.64
100.00
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ตาราง 8 (ต่อ)
ข้อมูลเบือ้ งต้น
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แหล่งช่วยเหลือในชุมชน
รพ.สต
รพ.ชุมชน/จังหวัด
รพ.สต และ อสม./ชุมชน และเทศบาล
รพ.สต และ รพ.ชุมชน/จังหวัด
รพ.สต และ รพ.ชุมชน /จังหวัด
และเทศบาล
รพ.สต
รวม
การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
ไม่ได้เข้าร่วมเลย
เข้าร่วมเลย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ชมรมผูส้ งู อายุ/อสม.
กิจกรรมออกกาลังกาย
ชมรมผูส้ งู อายุ/อสม.และ กิจกรรม
ออกกาลังกาย
ชมรมผูส้ งู อายุ/อสม.และ จิตอาสา
กิจกรรมออกกาลังกายและ
จิตอาสา
ชมรมผูส้ งู อายุ/อสม.และ กิจกรรม
ออกกาลังกาย และ จิตอาสา
รวม

ผู้สูงอายุเพศหญิง
(n = 345)
จานวน ร้อยละ

ผู้สูงอายุเพศชาย
(n = 345)
จานวน ร้อยละ

กลุ่มรวม
(n = 690)
จานวน ร้อยละ

149
75
66
39

43.19
21.74
19.13
11.30

123
88
60
52

35.65
25.51
17.39
15.07

272
163
126
91

39.42
23.62
18.26
13.19

16
149
345

4.64
43.19
100.00

22
123
345

6.38
35.65
100.00

38
272
690

5.51
39.42
100.00

49
296
45
38

14.20
85.80
15.20
12.84

107
238
33
31

31.01
68.99
13.87
13.03

156
534
78
69

22.61
77.39
14.61
12.92

91
52

30.74
17.57

78
46

32.77
19.33

169
98

31.65
18.35

45

15.20

32

13.45

77

14.42

25
345

8.45
102.61

18
345

7.55
100.00

43
690

8.05
100.00

จากตาราง 8 พบว่า ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มรวมนั้น ส่วนใหญ่ มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.70 รายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท จานวน
519 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.22 สถานภาพคู่ จานวน 392 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.81 การประกอบอาชีพ
เป็ นแม่บา้ นพ่อบ้าน/ไม่ได้ทางาน จานวน 299 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 สถานภาพในครอบครัวเป็ น
ผูน้ าครอบครัวจานวน 374 คนคิดเป็ นร้อยละ 54.20 สิทธิ การรักษาพยาบาลเป็ นบัตรทอง จานวน
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406 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.84 แหล่งช่วยเหลือในชุมชนเป็ น รพ.สต.จานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.42
และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน จานวน 534 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.39 และได้แบ่งรายละเอียดดังนี ้
กลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย ช่ วงอายุ 60-69 ปี (64.32 ± 2.97) มี การศึกษาระดับประถมศึกษา
จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.16 รายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท จานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ
76.52 สถานภาพคู่ จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25 การประกอบอาชีพเป็ นพ่อบ้าน/ไม่ได้ทางาน
จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.70 สถานภาพในครอบครัวเป็ นผูอ้ าศัย จานวน 186 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.91 สิทธิการรักษาพยาบาลเป็ นบัตรทอง จานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.58 แหล่ง
ช่วยเหลือในชุมชนเป็ น รพ.สต.จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.65 และการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชมรมผูส้ งู อายุ/อสม. และกิจกรรมออกกาลังกาย จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.77
กลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิ ง ช่ วงอายุ 60-69 ปี (64.54 ± 2.84) มี การศึกษาระดับประถมศึกษา
จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.23 รายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท จานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ
73.91 สถานภาพคู่ จานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.38 การประกอบอาชีพเป็ นแม่บา้ น/ไม่ได้
ทางานจานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.97 สถานภาพในครอบครัวเป็ นผูน้ าครอบครัว จานวน
215 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.32 สิทธิการรักษาพยาบาลเป็ นบัตรทอง จานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ
57.10 แหล่งช่วยเหลือในชุมชนเป็ น รพ.สต. จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.19 และการเข้าร่วม
กิจกรรมในชมรมผูส้ งู อายุ/อสม. และกิจกรรมออกกาลังกาย จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.74
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพนื้ ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผู้วิจัย ได้ใช้เทคนิ ค การวิ เคราะห์แ บบจ าลองสมการโครงสร้า ง (Structural Equation
Modeling: SEM) ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นทางสถิติโดยการคานวณค่าเฉลี่ย (M)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย (%CV) ค่าความเบ้ (Sk)
ค่าความโด่ง (Ku) และค่า P-value ของสถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) โดยผูว้ ิจยั ได้แปลงค่าตัวแปร
ให้ก ลายเป็ น ค่ า คะแนนแบบปกติ (Normal Score) แล้ว ทดสอบว่ า ตั ว แปรที่ ท าการศึ ก ษาใน
แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์มีการแจกแจงเป็ นแบบโค้งปกติหรือไม่ โดยพิจารณาจากผล
การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง ถ้าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า
ตั ว แปรมี ก ารแจกแจงเป็ นโค้ ง ปกติ และการค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Pearson
correlation product moment) ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษา แสดงผลดังนี ้
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย
(%CV) ค่าต่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) และค่า P-value ของ
สถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) ของตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในกลุม่ รวม (n=690)
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ตัวแปร

M

SD

%CV

Sk

การสนับสนุนจากครอบครัว
การสนับสนุนจากชุมชน
การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ
ความไว้วางใจ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การรับรูป้ ระโยชน์
การรับรูอ้ ปุ สรรค
การแสดงออกปลดปล่อยอารมณ์
การเพิม่ ความตระหนักรู ้
การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม
การไตร่ตรองตนเอง
การปลดปล่อยทางสังคม
การฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้าม
สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล
การให้การเสริมแรง
ความอิสระในตนเอง
การควบคุมสิ่งเร้า
โภชนาการ
การเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
จัดการกับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ

3.656
3.315
3.717
3.885
3.346
4.256
3.624
3.221
2.830
3.825
3.446
2.923
3.201
3.003
2.798
3.225
3.281
3.199
3.442
3.451
3.736
3.728
3.909

0.768
0.866
0.730
0.509
0.755
0.545
0.834
0.897
0.877
0.908
0.825
0.938
0.868
0.894
0.873
0.973
0.947
0.826
0.994
0.958
0.769
0.766
0.791

21.007
26.124
19.639
13.102
22.564
12.805
23.010
27.848
30.989
23.739
23.941
32.090
27.117
29.770
31.201
30.171
28.863
25.821
28.879
27.760
20.584
20.547
20.235

-0.693
-0.541
-0.732
-0.467
-0.288
-1.984
-0.624
-0.306
0.011
-2.499
-0.545
-0.132
-0.562
-0.316
-0.012
-0.839
-0.908
-0.120
-1.051
-0.679
-0.698
-0.649
-1.486

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

P-value
of 2
-1.373 2.366 0.306
-1.154 1.623 0.444
-1.076 1.692 0.429
-0.021 0.219 0.896
-0.700 0.573 0.751
-2.857 12.096 0.002
-1.206 1.843 0.398
-1.148 1.411 0.494
-0.925 0.856 0.652
-3.888 21.361 0.000
-1.325 2.053 0.358
-1.236 1.544 0.462
-1.316 2.046 0.359
-1.154 1.431 0.489
-0.746 0.557 0.757
-1.899 4.309 0.116
-1.677 3.638 0.162
-0.352 0.139 0.933
-2.292 6.361 0.042
-2.125 4.977 0.083
-1.290 2.152 0.341
-1.235 1.946 0.378
-2.391 7.927 0.019
Ku

2
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จากตาราง 9 เมื่อทาการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม ผูว้ ิจัยได้
แปลงค่าตัวแปรให้กลายเป็ นค่าคะแนนแบบปกติ (Normal Score) แล้วจึงนาไปทดสอบว่าตัวแปร
ในกลุม่ ตัวอย่างรวม มีการแจกแจงเป็ นแบบโค้งปกติหรือไม่ โดยการศึกษาจากค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และพิจารณาจากผลการ
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของทัง้ ค่าความเบ้แบะความโด่ง หากไม่มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
แสดงว่าตัวแปรสังเกตมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ผลการทดสอบปรากฏว่า ตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p > .05) ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษาส่วนใหญ่มีการ
แจกแจงเป็ นโค้งปกติ มีเพียงตัวด้านการรับรูป้ ระโยชน์ ด้านการไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ
เคลื่อนไหวและออกกาลังกาย และด้านการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ที่พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (P < .05) ซึ่งแสดงว่า ตัวแปรสังเกตดังกล่าว มีการแจกแจงแบบไม่เป็ นโค้งปกติ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีการเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและค่าเฉลี่ยของตัวแปร
แฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดในกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชายและกลุ่มผูส้ งู อายุเพศ
หญิง ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงตรวจสอบค่าความเบ้ ความโด่ง ค่าไค-สแควร์ของตัวแปรสังเกตของตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจยั ของกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชายและกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง ดังนี ้
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย
(%CV) ค่าต่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) และค่า P-value ของ
สถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) ของตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชาย (n=345)
ตัวแปร

M

SD

%CV

Sk

Ku

2

การสนับสนุนจากครอบครัว
การสนับสนุนจากชุมชน
การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ
ความไว้วางใจ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การรับรูป้ ระโยชน์
การรับรูอ้ ปุ สรรค
การแสดงออกปลดปล่อยอารมณ์
การเพิม่ ความตระหนักรู ้

3.686
3.253
3.679
3.834
3.330
4.268
3.607
3.173
2.791

0.771
0.876
0.729
0.533
0.776
0.511
0.832
0.866
0.904

20.917
26.929
19.815
13.902
23.303
11.973
23.070
27.293
32.390

-0.548
-0.469
-0.362
-0.483
-0.237
-1.139
0.435
-0.194
0.022

-0.912
-0.828
-0.706
0.072
-0.444
-2.278
-0.847
-0.685
-0.712

1.132
0.905
0.630
0.238
0.254
6.486
0.907
0.507
0.507

P-value
of 2
0.568
0.636
0.730
0.888
0.881
0.039
0.635
0.776
0.776

127
ตาราง 10 (ต่อ)

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

ตัวแปร

M

SD

%CV

Sk

Ku

2

การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม
การไตร่ตรองตนเอง
การปลดปล่อยทางสังคม
การฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้าม
สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล
การให้การเสริมแรง
ความอิสระในตนเอง
การควบคุมสิ่งเร้า
โภชนาการ
การเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
จัดการกับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ

3.781
3.433
2.872
3.144
3.015
2.798
3.217
3.242
3.171
3.424
3.398
3.713
3.682
3.864

0.890
0.843
0.924
0.849
0.885
0.836
0.940
0.955
0.814
0.964
0.963
0.774
0.780
0.810

23.539
24.556
32.173
27.004
29.353
29.878
29.220
29.457
25.670
28.154
28.340
20.846
21.184
20.963

-1.551
-0.439
-0.054
-0.281
-0.259
-0.008
-0.506
-0.590
-0.062
-0.673
-0.402
-0.570
-0.475
-1.110

-2.353
-0.870
-0.788
-0.726
-0.689
-0.317
-1.043
-1.058
-0.140
-1.400
-1.367
-1.031
-0.854
-1.690

7.942
0.951
0.623
0.606
0.542
0.101
1.344
1.468
0.023
2.413
2.029
1.388
0.955
4.088

P-value
of 2
0.019
0.622
0.732
0.739
0.763
0.951
0.511
0.480
0.988
0.299
0.363
0.499
0.620
0.130

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

จากตาราง 10 เมื่อทาการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชาย
ได้พิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ตัวแปร
สังเกตที่ทาการศึกษา ส่วนใหญ่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p > .05) ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่มี
การแจกแจงเป็ นโค้งปกติ มีเพียงด้านการรับรูป้ ระโยชน์และด้านการไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อมพบว่ามี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (P < .05) แสดงว่ามีการแจกแจงแบบไม่เป็ นโค้งปกติ

128
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย
(%CV) ค่าต่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) และค่า P-value ของ
สถิติทดสอบไค-สแควร์ (2) ของตัวแปรสังเกตที่ศึกษาในกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง (n=345)

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

ตัวแปร

M

SD

%CV

Sk

การสนับสนุนจากครอบครัว
การสนับสนุนจากชุมชน
การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ
ความไว้วางใจ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
การรับรูป้ ระโยชน์
การรับรูอ้ ปุ สรรค
การแสดงออกปลดปล่อยอารมณ์
การเพิม่ ความตระหนักรู ้
การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม
การไตร่ตรองตนเอง
การปลดปล่อยทางสังคม
การฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้าม
สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล
การให้การเสริมแรง
ความอิสระในตนเอง
การควบคุมสิ่งเร้า
โภชนาการ
การเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
จัดการกับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ

3.626
3.378
3.755
3.937
3.363
4.244
3.641
3.269
2.870
3.870
3.459
2.974
3.258
2.991
2.797
3.232
3.320
3.226
3.460
3.503
3.758
3.774
3.955

0.764
0.852
0.730
0.478
0.735
0.577
0.836
0.926
0.848
0.925
0.807
0.951
0.885
0.905
0.909
1.006
0.939
0.838
1.024
0.951
0.764
0.749
0.771

21.070
25.222
19.441
12.141
21.855
13.596
22.960
28.327
29.547
23.902
23.330
31.977
27.164
30.257
32.499
31.126
28.283
25.976
29.595
27.148
20.330
19.846
19.494

-0.433
-0.291
-0.602
-0.171
-0.145
-1.558
0.451
-0.232
-0.003
-1.978
-0.334
-0.133
-0.516
-0.179
-0.018
-0.673
-0.654
-0.115
-0.784
-0.564
-0.396
-0.430
-1.026

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

P-value
of 2
-0.866 0.937 0.626
-0.660 0.520 0.771
-0.816 1.028 0.598
-0.039 0.031 0.985
-0.452 0.225 0.894
-2.106 6.863 0.032
-0.708 0.704 0.703
-0.777 0.658 0.720
-0.443 0.196 0.907
-3.237 14.389 0.001
-0.848 0.831 0.660
-0.793 0.646 0.724
-0.984 1.234 0.540
-0.800 0.671 0.715
-0.585 0.343 0.842
-1.513 2.741 0.254
-1.193 1.852 0.396
-0.218 0.061 0.970
-1.750 3.678 0.159
-1.478 2.503 0.286
-0.751 0.721 0.697
-0.791 0.810 0.667
-1.534 3.405 0.182
Ku

2
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จากตาราง 11 เมื่อทาการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุ่มผูส้ งู อายุเพศหญิง
ได้พิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง พบว่าตัวแปร
สังเกตที่ทาการศึกษา ส่วนใหญ่ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p > .05) ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตส่วน
ใหญ่ มี ก ารแจกแจงเป็ นโค้ง ปกติ มี เพี ย งด้า นการรับ รู ้ป ระโยชน์แ ละด้า นการไตร่ ต รองด้า น
สิ่งแวดล้อมพบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (P < .05) แสดงว่ามีการแจกแจงแบบไม่เป็ นโค้ง
ปกติ
จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต โดยการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพี ย ร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ผลการวิ เคราะห์ค วามสัม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกต ดังตาราง 12

.130** .135** .157** .178** .165** .313**

7.การรับรู้อุปสรรค
1
1

1
1
1
1
1
1
**

**

**

**

**

**

1

1
1

หมายเหตุ ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1
1
1

.338** .244** .177** .159** .334** .299** .292** .383** .339** .357** .312** .211** .406** .279** .321** .342** .382** .245** .409** .492** .637** .538**

**

23.การพัฒนาทางจิตวิญญาณ

**

.405** .386** .313** .287** .272** .243** .266** .352** .336** .253** .291** .303** .348** .400** .312** .307** .292** .156** .344** .509** .497**

**

22

22.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

**

21

.308 .282 .212 .248 .308 .285 .268 .377 .394 .316 .347 .235 .422 .332 .303 .335 .355 .241 .408 .491**

**

20

21.จัดการกับความเครียด

**

.279** .273** .266** .214** .301** .292** .264** .379** .380** .268** .279** .268** .348** .303** .258** .333** .287** .283** .480**

**

**

20.ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ

*

**

.204** .183** .111** .149** .264** .231** .271** .277** .213** .225** .269** .202** .367** .266** .265** .413** .337** .275**

**

**

19

19.เคลื่อนไหวและออกกาลังกาย

**

**

.055 .030 .024 .269 .209 .208 .180 .089 .188 .161 .141 .181 .165 .225 .298 .320**

**

**

18

.175

**

**

17

18.โภชนาการ

**

**

.345** .299** .221** .309** .542** .425** .258** .348** .267** .413** .422** .341** .507** .429** .530** .692**

**

17.การควบคุมสิ่งเร้า

**

.417** .285** .233** .300** .524** .421** .247** .424** .323** .466** .452** .321** .559** .494** .603**

**

16.ความอิสระในตนเอง

**

**

16

.456 .316 .330 .314 .398 .277 .108 .364 .335 .371 .403 .395 .457 .530**

**

**

15

15.การให้การเสริมแรง

**

**

.440** .438** .410** .381** .433** .347** .202** .449** .477** .404** .452** .417** .562**

**

14.สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล

**

.407** .358** .314** .344** .439** .399** .319** .470** .420** .439** .502** .482**

**

13.การฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้าม

1

.304 .432 .295 .297 .374 .243 .117 .343 .314 .311 .372**

**

**

12.การปลดปล่อยทางสังคม

**

**

**

**

13

**

**

.337 .282 .207 .290 .371 .401 .181 .475 .364 .591**

**

12

11.การไตร่ตรองตนเอง

**

11

**

**

10

**

**

.310** .220** .148** .272** .414** .391** .276** .438** .302**

**

10.การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม

**

.226 .375 .246 .231 .212 .226 .152 .578**

**

9.การเพิ่มความตระหนักรู้
**

**

**

.311 .278 .218 .256 .288 .344 .263**

1

9

8.แสดงออกปลดปล่อยอารมณ์

**

8

**

**

7

**

**

**

.333 .206 .258 .318 .445**

6.การรับรู้ประโยชน์

**

.386 .287 .294 .403**

**

**

**

**

5.การรับรู้ความสามารถ
1

**

.316 .389 .475**

**

1

6

4.ความไว้วางใจ
1

5

**

1

4

**

.396 .510**

1

3

3.สนับสนุนจากทีมสุขภาพ

.386**

1

2

**

2.สนับสนุนจากชุมชน

1.สนับสนุนจากครอบครัว

1

14
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Variable
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ตาราง 12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ใช้ในงานวิจยั กลุม่ รวม (n=690)

1

23
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จากตาราง 12 พบว่า ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษา
กลุ่มรวม พบว่าคู่ของตัวแปรสังเกตที่มีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ ได้แก่ ความอิสระในตนเองกับการ
ควบคุมสิ่งเร้า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เท่ากับ 0.692 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าตัวแปรที่ ท าการศึกษานั้นไม่ มี คู่ใดที่มี ความสัมพันธ์กันมากจนเกินไป
สอดคล้องกับ Kline (2005) ได้กล่าวถึงว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่มีค่าสูงกว่า
.85 จะเกิดปั ญหาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) แต่ตวั แปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตไม่เกิน .85 จึงกล่าวได้ว่าไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง
พหุและได้แสดงรายละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี ้
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตภายในตัวแปรแฝง พบว่าการสนับสนุนทางสังคม มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .386 ถึง .510 โดยการสนับสนุน ทาง
สังคมจากชุมชนกับการสนับสนุนทางสังคมจากทีมสุขภาพด้านมีความสัม พันธ์กันสูงที่สุดมีค่า
เท่ากับ .510 อิทธิพลทางความคิดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวกอยู่ระหว่าง
.165 ถึง .445 โดยอิทธิพ ลทางความคิดด้านการรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองกับด้านการรับ รู ้
ประโยชน์มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ .445 ในขณะที่กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .267 ถึง .692 โดยกระบวนการสู่การ
เปลี่ ยนแปลงด้านความอิสระในตนเองกับด้านการควบคุมสิ่งเร้ามี ความสัมพันธ์กันสูงที่ สุดมี ค่ า
เท่ากับ .692 และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก
อยู่ระหว่าง .156 ถึง .637 โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านจัดการกับความเครียดกับด้าน
การพัฒนาทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ .637
ในขณะที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตภายนอกตัวแปรแฝง พบว่า การสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น (ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
อิทธิพลทางความคิด และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ น
ค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .111 ถึง .475 ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมจากทีมสุขภาพมี ความสัมพันธ์กับ
ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ มีความ สัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ . 475 ส่วนความไว้วางใจในทีม
สุข ภาพ มี ค วามสัมพันธ์กับตัวแปรอื่ น (การสนับสนุนทางสังคม กระบวนการสู่การเปลี่ ยนแปลง
อิทธิพลทางความคิด และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ น
ค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .149 ถึง .475 ซึ่งความไว้วางใจในทีมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กบั การสนับสนุนทาง
สังคมจากทีมสุขภาพมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ .475 อิทธิพลทางความคิด
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น (ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม กระบวนการสู่
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การเปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ น
ค่าเชิ งบวก อยู่ระหว่าง .117 ถึ ง .542 ซึ่งอิ ทธิ พ ลทางความคิ ดด้านการรับ รู ค้ วามสามารถของ
ตนเองมีความสัมพันธ์กับกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุมสิ่งเร้ามีความสัมพันธ์กันสูง
ที่สดุ มีค่าเท่ากับ .542 ในขณะที่กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สันเป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .117 ถึง .542 โดยกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุม
สิ่งเร้ากับอิทธิพลทางความคิดด้านการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองมี ความสัมพันธ์กันสูงที่สุดมีค่า
เท่ากับ .542 และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น (ความไว้วางใจในทีม
สุขภาพ อิทธิพลทางความคิดการสนับสนุน ทางสังคม และกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .089 ถึง .422 ซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพด้านจัดการกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการฝึ ก
เงื่อนไขตรงกันข้ามสูงสุดมีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ .422
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ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ใช้ในงานวิจยั กลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชาย (n=345)
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จากตาราง 13 พบว่ า ผลการตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตที่
ทาการศึกษา ในกลุ่ม ผูส้ ูงอายุเพศชาย พบว่า คู่ของตัวแปรสังเกตที่มี ความสัมพันธ์กันสูงที่สุด
ได้แก่ ความอิสระในตนเองกับการควบคุมสิ่งเร้า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เท่ากับ
0.697 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่ทาการศึกษานัน้ ไม่มีค่ใู ดที่
มี ค วามสัม พัน ธ์กัน มากจนเกิ น ไป สอดคล้อ งกับ Kline (2005) ได้ก ล่ าวถึ ง ว่ า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตที่ มี ค่ า สู ง กว่ า .85 จะเกิ ด ปั ญ หาการร่ ว มเส้ น ตรงพหุ
(Multicollinearity) แต่ตวั แปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตไม่เกิน .85 จึงกล่าวได้ว่าไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุและได้แสดงรายละเอียดของ
แต่ละตัวแปร ดังนี ้
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตภายในตัวแปรแฝง พบว่าการสนับสนุนทางสังคม มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .381 ถึง .509 โดยการสนับสนุนทาง
สังคมจากชุมชนกับการสนับสนุนทางสังคมจากทีมสุขภาพด้านมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดมี ค่า
เท่ากับ .509 อิทธิพลทางความคิดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง
.194 ถึง .466 โดยอิทธิพ ลทางความคิดด้านการรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองกับด้านการรับ รู ้
ประโยชน์มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ .466 ในขณะที่กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .262 ถึง .697 โดยกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลงด้านความอิสระในตนเองกับด้านการควบคุมสิ่งเร้ามีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดมีค่า
เท่ากับ .697 และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก
อยู่ระหว่าง .126 ถึง .631 โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านจัดการกับความเครียดกับด้าน
การพัฒนาทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ .631
ในขณะที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตภายนอกตัวแปรแฝง พบว่า การสนับสนุน
ทางสัง คมมี ค วามสัม พั น ธ์กั บ ตั ว แปรอื่ น (ความไว้ว างใจในที ม สุ ข ภาพ กระบวนการสู่ ก าร
เปลี่ ยนแปลง อิทธิ พ ลทางความคิ ด และการส่ง เสริม พฤติ กรรมสุข ภาพ) โดยมี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พัน ธ์เพี ยร์สัน เป็ น ค่าเชิ งบวก อยู่ระหว่าง .118 ถึง .468 ซึ่ง การสนับ สนุน ทางสัง คมจาก
ครอบครัวกับ สัม พัน ธภาพแบบเกื ้อกูล มี ค วามสัม พัน ธ์กัน สูงที่ สุด มี ค่ าเท่ ากับ .468 ส่วนความ
ไว้วางใจในทีมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น (การสนับสนุนทางสังคม กระบวนการสู่การ
เปลี่ ยนแปลง อิ ทธิ พ ลทางความคิ ด และการส่ง เสริม พฤติ กรรมสุข ภาพ) โดยมี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พันธ์เพียร์สันเป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .163 ถึง .446 ซึ่งความไว้วางใจในทีมสุข ภาพมี
ความสัม พันธ์กับการสนับสนุนทางสังคมจากทีม สุขภาพมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ
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.446 ส่วนอิทธิพลทางความคิดมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น (ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ การ
สนับสนุนทางสังคม กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .113 ถึง .587 ซึ่งอิทธิพลทางความคิด
ด้านการรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการ
ควบคุมสิ่งเร้ามีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ.587 ในขณะที่กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .113 ถึง .587 โดยกระบวนการสู่
การเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุมสิ่งเร้ากับอิทธิพลทางความคิดด้านการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น สู ง ที่ สุ ด มี ค่ า เท่ า กั บ .587 และการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพมี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่น (ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ อิทธิพลทางความคิดการสนับสนุนทาง
สังคม และกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก
อยู่ระหว่าง .117 ถึง .457 ซึ่งการส่งเสริม พฤติกรรมสุขภาพด้านความสัม พันธ์ระหว่างบุ คคลมี
ความสัมพันธ์กบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ .457

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58
**

**

**

**

**

**

**

**

**

.468 .341 .359 .349 .413 .278

.389** .292** .236** .275** .500** .362** .213** .428** .306** .466** .410** .367** .543** .449** .597**

.332** .312** .259** .292** .494** .385** .265** .345** .271** .432** .450** .359** .539** .407** .521** .689**

.221** .095 .000 -.009 .239** .219** .188** .158** .108* .153** .153** .160** .194** .182** .198** .313** .355**

.184** .210** .085 .133* .293** .246** .275** .258** .171** .189** .199** .209** .313** .208** .284** .398** .356** .353**

.216** .306** .256** .214** .340** .299** .257** .342** .323** .270** .283** .238** .311** .303** .255** .327** .357** .301** .528**

.256** .262** .186** .147** .317** .302** .255** .348** .354** .328** .300** .194** .414** .327** .316** .329** .378** .321** .414** .499**

.357** .388** .314** .225** .273** .230** .287** .374** .287** .280** .301** .356** .342** .392** .333** .278** .302** .184** .334** .459** .483**

.291** .260** .148** .108* .322** .267** .283** .359** .297** .360** .296** .185** .387** .288** .328** .301** .403** .292** .414** .462** .644** .545** 1

11.การไตร่ตรองตนเอง

12.การปลดปล่อยทางสังคม

13.การฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้าม

14.สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล

15.การให้การเสริมแรง

16.ความอิสระในตนเอง

17.การควบคุมสิ่งเร้า

18.โภชนาการ

19.เคลื่อนไหวและออกกาลังกาย

20.ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ

21.จัดการกับความเครียด

22.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

23.การพัฒนาทางจิตวิญญาณ

**

**

**

**

**

**

**

**

**

หมายเหตุ ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

.103 .363 .319 .382 .408 .379 .495 .533**

**

**

**

.411 .439 .382 .363 .362 .296 .201 .478 .434 .384 .446 .465 .530**

**

**

**

**

.129 .369 .300 .299 .384**

*

**

.209 .453 .368 .591**

**

**

.287 .408 .277**

**

*

.366 .366 .319 .320 .394 .387 .346 .463 .399 .481 .501 .480**

**

.331 .440 .301 .333 .383 .275

**

.288 .344 .193 .300 .402 .380

**

**

**

**

.325 .252 .165 .291 .413 .389

**

**

**

.183 .324 .213 .200 .212 .203 .133 .560**

**

**

*

.310 .299 .259 .223 .302 .331 .254**

**

**

.143 .222 .218 .169 .135 .332**

**

**

.314 .244 .246 .264 .430**

**

.390 .234 .297 .397**

**

.294 .365 .504**

**

23

10.การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม

1

22

**

1

21

**

1

20

9.การเพิ่มความตระหนักรู้

1

19

**

1

18

**

1

17

8.แสดงออกปลดปล่อยอารมณ์

1

16

**

1

15

**

1

14

7.การรับรู้อุปสรรค

1

13

**

1

12

**

1

11

6.การรับรู้ประโยชน์

1

10

**

1

9

**

1

8

5.การรับรู้ความสามารถ
1

7

**

1

6

**

1

5

4.ความไว้วางใจ
1

4

**

1

3

**

.440 .507**

1

2

3.สนับสนุนจากทีมสุขภาพ

.399**

1

1

**

2.สนับสนุนจากชุมชน

1.สนับสนุนจากครอบครัว

Variable
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ตาราง 14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ใช้ในงานวิจยั กลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง (n=345)
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จากตาราง 14 พบว่ า ผลการตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตที่
ทาการศึกษากลุ่ม ผูส้ ูงอายุเพศหญิ ง พบว่า คู่ของตัวแปรสังเกตที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด ได้แก่
ความอิสระในตนเองกับการควบคุมสิ่งเร้ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เท่ากับ 0.689
อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .01 ซึ่งแสดงให้เห็ นว่า ตัวแปรที่ ท าการศึกษานั้นไม่ มี คู่ใดที่ มี
ความสัมพันธ์กันมากจนเกินไป สอดคล้องกับ Kline (2005) ได้กล่าวว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตที่มีค่าสูงกว่า .85 จะเกิดปั ญหาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) แต่ตวั
แปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีม้ ี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตไม่เกิน .85 จึง
กล่าวได้ว่าไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุและได้แสดงรายละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี ้
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตภายในตัวแปรแฝง พบว่าการสนับสนุนทางสังคม มี
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพี ยร์สันเป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .399 ถึง .507 โดยการสนับสนุนทาง
สังคมจากชุมชนกับการสนับสนุนทางสังคมจากทีมสุขภาพมีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ
.507 อิทธิ พลทางความคิดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .135 ถึง
.430 โดยอิทธิพลทางความคิดด้านการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองกับด้านการรับรู ป้ ระโยชน์มี
ความ
สัมพันธ์กันสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ .430 ในขณะที่กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .271 ถึง .689 โด ยกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลงด้านความอิสระในตนเองกับด้านการควบคุมสิ่งเร้ามีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ
.689 และการส่งเสริม พฤติ กรรมสุขภาพมีค่าสัม ประสิทธิ์ส หสัม พันธ์เพี ยร์สันเป็ นค่าเชิงบวก อยู่
ระหว่าง .184 ถึง .644 โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านจัดการกับความเครียดกับด้านการ
พัฒนาทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ .644
ในขณะที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตภายนอกตัวแปรแฝง พบว่า การสนับสนุน
ทางสัง คมมี ค วามสัม พั น ธ์กั บ ตั ว แปรอื่ น (ความไว้ว างใจในที ม สุ ข ภาพ กระบวนการสู่ ก าร
เปลี่ ยนแปลง อิ ทธิ พ ลทางความคิ ด และการส่ง เสริม พฤติ กรรมสุข ภาพ) โดยมี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พัน ธ์เพี ย ร์สัน เป็ นค่ าเชิ งบวก อยู่ระหว่าง .143 ถึ ง .504 ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมจากที ม
สุขภาพกับความไว้วางใจในที มสุขภาพ มี ความสัมพันธ์กันสูงที่สุดมี ค่าเท่ ากับ . 504 ส่วนความ
ไว้วางใจในที มสุขภาพ มี ความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น (การสนับสนุนทางสังคม กระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลง อิทธิพลทางความคิดและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .108 ถึง .504 ซึ่งความไว้วางใจในทีมสุขภาพ มีความสัมพันธ์
กับการสนับสนุนทางสังคมจากทีม สุขภาพมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ .504 อิทธิพลทาง
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ความคิ ดมี ความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่ น (ความไว้วางใจในที ม สุขภาพ การสนับ สนุน ทางสังคม
กระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพี ย ร์สั น เป็ นค่ า เชิ ง บวก อยู่ ร ะหว่ า ง .129 ถึ ง .500 ซึ่ ง อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ด้ า นการรับ รู ้
ความสามารถของตนเองมี ความสัมพันธ์กับกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงด้านความมี อิสระใน
ตนเองมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดมี ค่าเท่ากับ .500 ในขณะที่กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเป็ นค่าเชิงบวก อยู่ระหว่าง .108 ถึง .500 โดยกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลงด้านความอิสระในตนเองกับอิทธิ พ ลทางความคิด ด้านการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น สู ง ที่ สุ ด มี ค่ า เท่ า กั บ .500 และการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพมี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่น (ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ อิทธิพลทางความคิดการสนับสนุนทาง
สังคม และกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ นค่าเชิงบวก
อยู่ระหว่า ง .108 ถึ ง .414 ซึ่ง การส่ง เสริม พฤติ ก รรมสุข ภาพด้า นการจัด การกับ ความเครียดมี
ความสัมพันธ์กบั กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้ามมีความสัมพันธ์กนั สูง
ที่สดุ มีค่าเท่ากับ .414
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
1. การตรวจสอบแบบวั ดพฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ มี คุ ณ ภาพเที่ ย งตรงและ
เชื่อมั่น
1.1 ผูว้ ิจยั สร้างแบบวัดตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง แบบวัดดังกล่าวได้จากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมส่ ง เสริม สุข ภาพของผู้สูง อายุ ก าหนดนิ ย ามเชิ ง
ปฏิบตั ิการและตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุและสร้างข้อคาถามให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทงานวิจัยและครอบคลุมกับ นิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ
1) ด้านโภชนาการจานวน 7 ข้อ 2) ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกายจานวน 6 ข้อ 3) ด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ จานวน 6 ข้อ 4) ด้านความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จานวน 7 ข้อ 5) ด้าน
การเจริญทางจิตวิญญาณจานวน 7 ข้อ และ 6) ด้านการจัดการกับความเครียดจานวน 7 ข้อ เป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับตัง้ แต่ แทบไม่เคยปฏิบตั ิ (1 คะแนน) ถึง เป็ นประจา (5 คะแนน) เกณฑ์การ
ให้คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือกรณีเป็ นข้อคาถามทางบวก ให้คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, และ 1
จาก เป็ นประจา ถึง แทบไม่เคยปฏิบตั ิ และข้อคาถามทางลบ ให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 จาก
แทบไม่เคยปฏิบตั ิ (1 คะแนน) ถึง เป็ นประจา (5 คะแนน) ถ้าผูต้ อบที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีกว่าผูส้ งู อายุท่ไี ด้คะแนนรวมต่ากว่า รวมข้อคาถามทัง้ สิน้ 40 ข้อ
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1.2 น าแบบวัด มาตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อ หา (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ ยวชาญ 5 ท่ าน ได้แก่ ผู้เชี่ ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ จานวน 2 ท่ าน ผู้เชี่ ยวชาญด้านการ
พยาบาล จานวน 2 ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแพทย์โรคหัวใจ จานวน 1 ท่าน เป็ นผูต้ รวจสอบการ
ใช้ภาษา ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อคาถามให้ตรงกับเนือ้ หาทฤษฎี ความครอบคลุม ของข้อความ
ตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปร ผูว้ ิจัยได้รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ แนวทางการ
ปรับแก้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาทาการปรับแก้ขอ้ คาถามของแต่ละแบบวัด ให้มีความสมบูรณ์และนา
แบบวัดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์
ค่า IOC จากข้อคาถามทัง้ หมด 40 ข้อ พบว่า ข้อคาถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 จานวน 19 ข้อ มีค่า
IOC อยู่ร ะหว่ าง 0.60-0.80 จ านวน 15 ข้อ ส่ ว นข้อ ที่ มี ค่ า IOC น้อ ยกว่า 0.50 มี จ านวน 6 ข้อ
ดังนั้นข้อคาถามที่มีค่า IOC ที่ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยผูว้ ิจัยได้นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามให้มีความสมบูรณ์ ได้ขอ้ คาถาม จานวน 40 ข้อ ก่อนจะนาไปทดสอบเพื่อหา
ความเชื่อมั่นต่อไป
1.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดฉบับทดลองใช้ ผูว้ ิจัยนาแบบวัดไปทดลองใช้
กับกลุ่ม ผู้สูงอายุในต่างชุม ชนที่มี ค วามใกล้เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 100 คน พบว่ามี ข้อ
คาถามที่มีค่าอานาจจาแนกรายข้อต่ากว่า 0.30 ผูว้ ิจยั ได้ตัดข้อคาถาม เหลือข้อคาถามที่นาไปใช้
จริงจานวน 36 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.304-0.678 มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ 0.932
2. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด พฤติ ก รรมส่ งเสริม สุ ข ภาพฉบั บ ใช้ จ ริง
จานวน 36 ข้อ ในกลุ่มตัวอย่าง 690 คน
2.1 ผูว้ ิจัยนาแบบวัดไปใช้จริงกับกลุ่ม ตัวอย่างเป็ นกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย จานวน
345 คน และกลุ่มผูส้ งู อายุเพศหญิง จานวน 345 รวมจานวน 690 คน พบว่าแบบวัดฉบับจริงมีค่า
ความเชื่ อ มั่น ทั้ง ฉบับ .928 มี ค่ าความเชื่ อ มั่น ด้านโภชนาการเท่ ากับ 0.469 ด้านกิ จ กรรมและ
การออกกาลังกาย 0.789 ความรับ ผิด ชอบต่ อสุขภาพตนเอง เท่ ากับ 0.876 ด้านสัม พัน ธภาพ
ระหว่างบุคคล เท่ากับ 0.868 ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณเท่ากับ 0.849 และด้านการจัดการกับ
ความเครียดเท่ากับ 0.811 และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า แบบจาลองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพยังไม่สอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัง นั้นผูว้ ิจัยได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อยกว่า
0.30 โดยตัดออกทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่า 2 = 518.66, df = 194, p <
0. 001, CFI = 0.98, GFI = 0.94, NNFI = 0.97, RMSEA = 0.049, SRMR=.038 เมื่ อ พิ จ ารณา
ค่าดัชนีเหล่านีก้ ับเกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนั้น
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จึ ง สรุ ป ได้ว่ า แบบจ าลองพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กั บ ข้อ มู ล
เชิ ง ประจัก ษ์ และค่ า น ้าหนัก องค์ป ระกอบของข้อ ค าถามรายข้อ อยู่ระหว่า ง 0.50-0.84 และมี
จานวนข้อคาถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพปรับใหม่ มีจานวน 22 ข้อโดยที่จานวนตัวแปรสังเกต
และนิยามเชิงปฎิบตั ิการคงเดิม
2.2 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวัด พฤติ ก รรมส่ ง เสริม สุ ข ภาพที่ มี ค วาม
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 แสดงผลดัง
ตาราง 15
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ตาราง 15 ค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading:) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
ค่าการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (t-values) ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (CR) และความ
เที่ยงตรงเชิงลู่ (AVE) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1
ข้อ
2
4
5
6
8
10
12
13
14
17
18
20
21
22

องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต

องค์ประกอบที่ 1 ด้านโภชนาการ
ฉันรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยกะทิหรือนา้ มัน.......... 0.50
ฉันดื่มนา้ ชา กาแฟที่ใส่นา้ ตาล นา้ อัดลมเครื่องดื่ม...... 0.65
ฉันใส่ผงชูรส หรือผงปรุงรส เพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหาร.. 0.60
องค์ประกอบที่ 2 ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกาย
ฉันเริ่มออกกาลังกายเบาๆ ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึน้ ….
0.77
ฉันเดินขึน้ ลงบันได หรือ เดิน หรือ ปั่ นจักรยานแทน ... 0.63
ฉันออกกาลังกายโดยการเดินเร็ว เดินแกว่งแขน ….. 0.79
องค์ประกอบที่ 3 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ฉันหมั่นเรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อ.... 0.84
เมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพฉันจะสอบถามหรือหา..... 0.75
ฉันหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น อ่านหนังสือ ฟั งวิทยุ ....
0.70
องค์ประกอบที่ 4 ด้านความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ฉันรูส้ กึ ว่าไม่สบายใจหรือกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย .... 0.54
ฉันติดต่อพูดคุย หรือเยี่ยมเยียนญาติ / คนในชุมชน ...
0.71
ฉันยอมรับความคิดเห็นและการกระทาต่างๆ ของสมาชิก 0.74
ฉันให้ความช่วยเหลือญาติพ่นี อ้ งหรือคนใกล้ชดิ ...... 0.74
ฉันพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนบ้าน.......
0.70

SE

t-values

0.75
0.58
0.63

10.77
13.54
12.84

0.40
0.60
0.37
0.30
0.44
0.51
0.71
0.50
0.45
0.45
0.50

CR
0.61

AVE
0.34

0.78

0.54

0.78

0.54

0.82

0.47

21.32
16.79
22.00
24.78
21.40
19.64
14.24
19.85
21.21
21.12
19.76
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31
33
34
35
36

องค์ประกอบ/ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ
ฉันพยายามให้กาลังใจตัวเองว่ามีสขุ ภาพแข็งแรง ....
ฉันตัง้ เป้าหมายในการดาเนินชีวติ เพื่อให้มีกิจกรรม..
ฉันจัดสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ ให้น่าดู น่าอยู่ ........
องค์ประกอบที่ 6 ด้านการจัดการกับความเครียด
ฉันใช้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเอง เช่น สวดมนต์..
เมื่อฉันไม่สบายใจหรือมีความเครียดฉันจะพยายาม..
ฉันร่วมสันทนาการกับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ .........
ฉันแบ่งเวลาในการทางานกับพักผ่อนให้เหมาะสม…
เมื่อเกิดปั ญหาฉันจะคิดหาทางควบคุมสถานการณ์...



SE

0.67 0.56
0.70 0.52
0.70 0.51
0.59
0.67
0.63
0.74
0.70

0.66
0.55
0.60
0.45
0.51

t-values

CR
0.73

AVE
0.47

0.80

0.44

18.04
19.06
19.11
15.62
18.63
17.15
21.11
19.48

2 = 518.66, df = 194, p < 0. 001, CFI = 0.98, GFI = 0.94, NNFI = 0.97, RMSEA = 0.049, RMR = .038

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 เพื่อตรวจสอบ
องค์ประกอบของโมเดลโครงสร้างแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีจานวน 6 องค์ประกอบ 22
ตัวแปรสังเกต ผลการวิเคราะห์พบว่าค่านา้ หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวชีว้ ดั ทัง้
22 ตัว มีค่านา้ หนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 - 0.84 โดย องค์ประกอบที่ 1 ด้านโภชนาการ มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน ตัง้ แต่ 0.50 - 0.65 องค์ประกอบที่ 2 ด้านกิจกรรมและการ
ออกกาลังกายมีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน ตัง้ แต่ 0.63 - 0.79 องค์ประกอบที่ 3
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพมีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน ตัง้ แต่ 0.70 - 0.84
องค์ป ระกอบที่ 4 ด้านความสัม พัน ธภาพระหว่างบุค คล มี ค่ าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนน
มาตรฐาน ตั้ ง แต่ 0.54 - 0.74 องค์ ป ระกอบที่ 5 ด้ านการเจริ ญ ทางจิ ต วิ ญ ญาณมี ค่ าน ้าหนั ก
องค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน ตั้งแต่ 0.67 - 0.70 และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการจัดการกับ
ความเครี ยดมี ค่ าน ้าหนั กองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน ตั้งแต่ 0.59 - 0.74 ส่ วนค่ าความ
คลาดเคลื่ อนมาตรฐาน มี ค่าตั้งแต่ 0.30 - 0.75 และผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ มี ค่า t ตั้งแต่
10.77 - 24.78 โดยมี นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) มีค่า
ระหว่าง 0.34 - 0.54 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกาย มี ค่าเท่ากับ 0.54
และองค์ประกอบที่ 3 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ มีค่าเท่ากับ 0.54 ซึ่งมีค่ามากกว่า .50 แสดง
ว่ ามี ความเที่ ยงตรงเชิ งลู่ เข้า (Convergent Validity) ดี และความเชื่ อมั่ นของตั วแปรแฝง (Construct
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Reliability) ค่าระหว่าง 0.61 - 0.82 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกาย และ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ มีค่าเท่ากับ 0.78 องค์ประกอบที่ 4 ด้านความ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีค่าเท่ากับ 0.82 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ มีค่า
เท่ากับ 0.73 และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการจัดการกับความเครียด มีค่าเท่ากับ 0.80 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทัง้
5 องค์ประกอบมีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงสูง (Construct Reliability > 0.70)
2.3 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวัด พฤติ กรรมส่ งเสริ ม สุ ขภาพที่ มี ค วาม
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบรายด้าน แสดงผลดังตาราง 16
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ตาราง 16 ค่านา้ หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (Factor Loading: ) ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SE) ค่าการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (t-values) และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบรายด้าน
องค์ประกอบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โภชนาการ
ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกาย
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
การจัดการกับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ


.39
.64
.71
.65
.75
.68

SE
.85
.59
.49
.57
.43
.54

t-values
9.17
16.02
19.63
17.40
19.59
18.19

R2
.15
.41
.51
.43
.57
.46

2 = 9.60, df = 6, p-value = 0.14269, 2/df = 1.60, RMSEA = 0.029, RMR = 0.012, SRMR = 0.016,
CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, CN = 1222.17

จากตาราง 16 ผลการวิ เคราะห์ดั ช นี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น ของโมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าค่า 2 = 9.60, df = 6, p-value =
0.14269, 2 /df = 1.60, RMSEA = 0.029, RMR = 0.012, SRMR = 0.016, CFI = 1.00, GFI=
1.00, AGFI = 0.98, CN = 1222.17 เมื่ อพิ จารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ ับเกณฑ์ความกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนั้น สรุ ปได้ว่าโมเดลองค์ประกอบรายด้านของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าค่านา้ หนัก
องค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน ทั้ง 6 องค์ประกอบมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ ตัง้ แต่ 0.39 -
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0.71 โดยพบว่าองค์ประกอบที่ 1 ด้านโภชนาการ องค์ประกอบที่ 2 ด้านกิจกรรมและการออกกาลัง
กาย องค์ประกอบที่ 3 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ องค์ประกอบที่ 4 ด้านความสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล องค์ประกอบที่ 5 ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการ
จัดการกับความเครียด มีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39, 0.64, 0.71,
0.65, 0.75 และ 0.68 ตามล าดับ ส่วนค่ าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน มี ค่าตั้งแต่ 0.43 - 0.85
และผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ มีค่า t ตัง้ แต่ 9.17- 19.63 ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนค่า
R2 ซึ่งเป็ นค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ ตัง้ แต่ 0.15 - 0. .57 และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้รอ้ ยละ 15-57
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพั นธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่
การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
ขาดเลือด
การวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
สมมติ ฐานการวิ จัยข้อ 1 แบบจ าลองโครงสร้างความสัม พัน ธ์เชิ ง สาเหตุข อง
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่ง เสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจขาดเลือดได้อย่างความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อม ตามสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานการวิจัยข้อ 1.1 กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
สมมติ ฐ านการวิจัย ข้อ 1.2 การสนับ สนุน ทางสัง คมมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านความไว้วางใจ อิทธิพลทางความคิด และ
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.3 อิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ส่งเสริสขุ ภาพและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
สมมติ ฐ านการวิจัย ข้อ 1.4 ความไว้วางใจมี อิ ทธิ พลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรม
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและมี อิ ทธิ พ ลทางอ้อมโดยผ่ าน อิ ทธิ พ ลทางความคิ ด และกระบวนการสู่ การ
เปลี่ยนแปลง
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การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship Model: LISREL) เป็ น
การตรวจสอบแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ไี ด้พฒ
ั นาขึน้ จากรากฐานทางทฤษฎีว่ามีความ
กลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ จากนั้นนามาพิ จารณาขนาดอิทธิพลที่ ปรากฏในโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ในการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตาม
สมมติฐาน ถ้าพบว่าแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผูว้ ิจยั จะปรับแก้แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุให้มีความกลมกลืนมากยิ่งขึน้ โดยพิจารณาจาก
รายงานค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification Index) และคานึงถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ในเชิ งแนวคิ ดและทฤษฎี ตลอดจนผลการวิจัยที่ เกี่ ยวข้องและความเป็ นไปได้ในการอภิ ป ราย
ผลการวิ จั ย จากการปรับ แก้แ บบจ าลองความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ ด้ว ย ซึ่ ง ผลการวิ เคราะห์มี
รายละเอียดดังนี ้
จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความ
กลมกลืน พบว่า แบบจาลองตามสมมุติฐานยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณา
จากดัชนีความกลมกลืน (Fit Index) ดังนี ้ 2 = 1480.21, df = 223, p-value < 0.001 ยังไม่ผ่านเกณฑ์
เพราะว่ายังคงมีนัยสาคัญทางสถิติ 2/df = 6.63 ยังไม่ ผ่านเกณฑ์เพราะว่า ยังคงมี ค่ามากว่า 5.00
RMSEA = 0.090 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะว่ายังมีค่ามากกว่า 0.05 ค่าRMR = 0.044 ผ่านเกณฑ์เพราะว่า
มีค่าน้อยกว่า 0.05 SRMR = 0.061 ยังไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า 0.05 CFI = 0.95 ผ่าน
เกณฑ์เพราะว่ามีค่ามากกว่า 0.90 GFI = 0.84 ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 0.90 AGFI = 0.81
ยังไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 0.90 และ CN = 146.88 ยังไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่าน้อย
กว่า 200.00 ผลการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าแบบจาลองตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) ยังไม่มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ 2, 2/df, RMSEA,
SRMR,GFI, AGFI และ CN ยังไม่ ผ่ านเกณฑ์ตามที่ กาหนดไว้ (Joreskog & Sorbom, 1996, p. 121122) ผลการวิเคราะห์แบบจาลองตามสมมติฐาน
ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการปรับแก้แบบจาลองโดยการพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในทาง
ทฤษฎีและการอภิปรายผล ประกอบกับการรายงานค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification Index) โดย
ได้ท าการปรับ แก้แ บบจ าลองโดยการยอมให้ค วามคลาดเคลื่ อ นของตั ว แปรสัง เกตบางคู่ มี
ความสัมพันธ์กัน ในการปรับแก้แบบจาลองดังกล่าว พบว่า แบบจาลองที่ได้ดาเนินการปรับแก้
(Adjust Model) มี ความกลมกลื น กับ ข้อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ ซึ่ง พิ จ ารณาจากดัช นี ความกลมกลื น
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(Fit Index) ดั ง นี ้ 2= 461.39, df = 189, p-value < 0.001 ยั ง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ เพราะว่ า ยั ง มี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P-Value < .05) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากค่ า สถิ ติ ท ดสอบ 2 มี ค วาม
อ่อนไหวกับขนาดกลุ่ม ตัว อย่าง ผูว้ ิจัยจึงได้พิ จารณาจากค่า 2/df ร่วมด้วย พบว่ามี ค่าเท่ากับ
2.44 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 5.00 CFI = 0.99 ผ่านเกณฑ์แล้วเพราะว่า
มี ค่ามากกว่า 0.90 GFI = 0.94 ผ่ านเกณฑ์แล้วเพราะว่ามี ค่ามากกว่า 0.90 และ AGFI = 0.92
ผ่ า นเกณฑ์เพราะว่ า มี ค่ า มากกว่ า 0.90 RMSEA = 0.046 ซึ่ ง ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ต ามที่ ก าหนด
เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า .05 RMR = 0.028 ผ่านเกณฑ์แล้วเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 0.05 และ SRMR
= 0.040 ผ่านเกณฑ์แล้วเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 0.05 และ CN = 360.57 ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีค่า
มากกว่า 200.00 จากค่าดัชนีความกลมกลืนดังกล่าว จึงสรุ ปได้ว่าแบบจาลองสมการโครงสร้างที่
ดาเนิน การปรับแก้ (Adjust Model) มี ความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ และการประมาณ
ค่าพารามิ เตอร์ในแบบจ าลองดังกล่าวจึ งเป็ นที่ ยอมรับ ได้ ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการ
โครงสร้างที่ดาเนินการปรับแก้ ดังภาพประกอบ 9 และตาราง 17
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หมายเหตุ :

* หมายถึง p<.05
เส้นประ ------ หมายถึง p>.05

ภาพประกอบ 9 แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
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ตัวแปรผล และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสองของตัวแปร
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กระบวนการ
สู่การ
เปลี่ยนแปลง

0.59

0.77

อิทธิพลทาง
ความคิด

0.75

ความไว้วางใจ

0.21

อิทธิพล
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

ตัวแปรต้น
กระบวนการ
การ
อิทธิพลทาง
ความไว้วางใจ
สู่การ
สนับสนุน
ความคิด
เปลี่ยนแปลง ทางสังคม
-0.08 (-1.56) 0.19 (0.93) 0.40* (3.12) 0.28* (2.33)
0.15* (3.09) 0.35* (3.17)
0.41* (3.87)
0.06 (1.28) 0.54* (3.61) 0.40* (3.12) 0.69* (8.28)
0.88* (13.17)
0.24* (5.89)
0.73* (13.04)
0.24* (5.89) 0.88* (13.17)
0.27* (5.98)
0.27* (5.98)

0.73* (13.04)
0.70* (11.97)
0.12* (5.99)
0.83* (14.13)
0.46* (8.62)
0.46* (8.62)

2 = 461.39, df = 189, p-value < 0.001, 2/df = 2.44, RMSEA = 0.046, RMR = 0.028, SRMR = 0.040,
CFI = 0.99, GFI= 0.94, AGFI = 0.92, CN = 360.57
หมายเหตุ * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (p < .05)

จากตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง อิทธิพลทางความคิด และความไว้วางใจ มีค่าเท่ากับ .59, .77, .75
และ .21 ตามลาดับ โดยตัวแปรสาเหตุภายในรู ปแบบความสัมพันธ์สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง อิทธิพลทางความคิด และ
ความไว้วางใจ ได้รอ้ ยละ 59, 77, 75 และ 21 ตามลาดับ
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1. ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
ตัวแปรแฝงทุกตัวมีการทดสอบนัยสาคัญของนา้ หนักองค์ประกอบ พบว่า
ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.39 ถึง 0.73 โดยตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาก
ที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ตั ว แปรแฝงกระบวนการสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง พบว่ า ค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตมี ค่าอยู่ระหว่าง 0.51 ถึง 0.75 โดยตัวแปรสังเกตที่มี ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบมากที่สดุ คือ การฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้าม
ตัวแปรแฝงอิทธิพลทางความคิดพบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.67 ตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคม พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.54 ถึง 0.72 โดยตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาก
ที่สดุ คือ การสนับสนุนจากครอบครัว
ตัวแปรความไว้วางใจ พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบ 0.90
2. อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีมีต่อกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีดงั นี ้
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมาก
ไปน้อย คือตัวแปรการสนับสนุน ทางสังคมมี อิทธิ พ ลรวม 0.69 มี อิท ธิพ ลทั้ง ทางตรง 0.28 และ
อิทธิพลทางอ้อม 0.41 ตัวแปรอิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลรวม 0.54 มีอิทธิพลทางอ้อม 0.35 แต่
ไม่มีอิทธิพลทางตรงตัวแปรกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลรวม 0.40 มีอิทธิพลทางตรง
0.40 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม และตัวแปรความไว้วางใจมีอิทธิพลทางอ้อม 0.15 แต่ไม่มีอิทธิพล
รวมและอิทธิพลทางตรง ซึ่งตัวแปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุได้รอ้ ยละ 59
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กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปร
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไป
น้อ ยคื อ ตัว แปรอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด มี อิ ท ธิ พ ลรวม 0.88 และมี อิ ท ธิ พ ลทางตรง 0.88 แต่ ไ ม่ มี
อิทธิพลทางอ้อมตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลรวม 0.73 และมีอิทธิพลทางอ้อม0.73 แต่
ไม่มีอิทธิพลทางตรงและตัวแปรความไว้วางใจมีอิทธิพลรวม 0.24 และมีอิทธิพลทางอ้อม0.24 แต่
ไม่ มี อิทธิ พ ลทางตรงซึ่งตัวแปรเชิ งสาเหตุดังกล่าวสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปร
กระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงได้รอ้ ยละ 77
อิทธิพลทางความคิด จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่ออิทธิ พ ลทางความคิด เรียงล าดับจากค่ าสัม ประสิทธิ์ อิทธิ พ ลจากมากไปน้อยคื อ ตัวแปรการ
สนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลรวม 0.83 มีอิทธิพลทัง้ ทางตรง 0.70 และอิทธิพลทางอ้อม 0.12 และ
ตัวแปรความไว้วางใจมีอิทธิพลรวม 0.27 และมีอิทธิพลทางตรง0.27แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมซึ่งตัว
แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิทธิพลทางความคิดได้ร ้ อยละ
75
ความไว้ว างใจจากผลการวิ เคราะห์ข้อ มู ล พบว่ า มี เพี ย งตั ว แปรการ
สนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลรวม 0.46 มีอิทธิพลทางตรง 0.46 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมซึ่งตัวแปร
เชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนตัวแปรความไว้วางใจได้รอ้ ยละ 21
สรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย
จากผลการวิ เคราะห์อิ ทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อมและอิ ทธิ พลโดยรวมของ
แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่ีมี ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ผูว้ ิจยั นาเสนอ 2 ประเด็นคือ 1) ผล
สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจยั และ 2) ผลไม่สอดคล้องสมมติฐานการวิจยั มีรายละเอียดดังนี ้
1. ผลสอดคล้องตามสมมติฐานการวิจยั ได้แก่
สมมติ ฐานการวิ จัยข้อ 1.1 คื อ “กระบวนการเปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต่อพฤติกรรมส่ง เสริม สุขภาพ” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงมี อิท ธิ พ ล
ทางตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.40 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัยข้อ 1.2 คือ “การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านความไว้วางใจ อิทธิพลทางความคิด
และกระบวนการเปลี่ยนแปลง” ผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพ ลทางตรงต่อ
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พฤติก รรมส่ง เสริม สุข ภาพโดยมี ขนาดอิท ธิ พ ล เท่ ากับ 0.28 และมี อิทธิ พลทางอ้อมผ่ านความ
ไว้วางใจ อิทธิพลทางความคิด และกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.41
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐ านการวิจัย และยังพบว่าการ
สนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านความไว้วางใจ และ
อิทธิพลทางความคิดโดยมีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.73 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สมมติฐานการวิจัยข้อ 1.3 คือ “อิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และมี อิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง” ผลการวิจัย
พบว่า อิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.35 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้อ 1.4 คื อ “ความไว้วางใจมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติ กรรมส่งเสริมสุขภาพและมี อิทธิ พลทางอ้อมโดยผ่าน อิทธิ พลทางความคิด และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง”ผลการวิจยั พบว่าความไว้วางใจมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านอิทธิพลทางความคิด และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.15 อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
2. ผลไม่สอดคล้องสมมติฐานการวิจยั ได้แก่
สมมติฐานการวิจัยข้อ 1.3 คือ “อิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง” ผลการวิจยั พบว่า
อิทธิ พลทางความคิ ดไม่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อพฤติ ก รรมส่ง เสริม สุข ภาพ ดัง นั้น จึ ง ไม่ ส นับ สนุน
สมมติฐานการวิจยั ข้อนี ้
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้อ 1.4 คื อ “ความไว้วางใจมี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติ กรรมส่ งเสริมสุขภาพและมี อิ ทธิ พลทางอ้อมโดยผ่ าน อิ ทธิ พลทางความคิ ด และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงผลการวิจยั พบว่าความไว้วางใจไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดังนัน้
จึงไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อนี ้
สรุ ปได้ว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็ นตัวแปรผลเกิดจากตัวแปรสาเหตุหลาย
ปั จ จัย ซึ่งสามารถอธิ บ ายภายใต้แนวคิด การส่ง เสริม สุขภาพของเพนเดอร์ กระบ วนการสู่การ
เปลี่ยนแปลง ความไว้วางใจในทีม สุขภาพ และด้านการสนับสนุนทางสังคม ได้ขอ้ ค้นพบ ดังนี ้
1) กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรผล 2) การสนับสนุนทางสังคมมี
อิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรผล และมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านความไว้วางใจ อิทธิพลทางความคิด
และกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3) อิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรผล โดยผ่าน
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ความคิ ด และกระบวนการเปลี่ ย นแปลง 5) การสนั บ สนุ น ทางสัง คมมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ
กระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงผ่านความไว้วางใจ และ อิทธิพลทางความคิด และ 6) อิทธิพลทาง
ความคิดและความไว้วางใจไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรผลดังนัน้ ผูว้ ิจยั ได้สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั แสดงดังตาราง 18
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สมมติฐานการวิจยั ที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.1
กระบวนการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.2
การสนับสนุนทางสังคม
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ และมีอิทธิพล
ทางอ้อมโดยผ่านความไว้วางใจ
อิทธิพลทางความคิด และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง

สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.3
อิทธิพลทางความคิด
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ และมีอิทธิพล
ทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง

ผลสอดคล้องกับสมมติฐาน

ผลไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.40 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.28 และมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่าน
ความไว้วางใจ อิทธิพลทางความคิด และ
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงโดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.41 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 และยังพบว่าการสนับสนุน
ทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อกระบวนการ
สู่การเปลี่ยนแปลงผ่านความไว้วางใจ และ
อิทธิพลทางความคิดโดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.73 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
อิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลทางอ้อม
อิทธิพลทางความคิด
โดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดย
ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.35
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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สมมติฐานการวิจยั ที่ตงั้ ไว้

ผลสอดคล้องกับสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.4
ความไว้วางใจมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่าน
อิทธิพลทางความคิด และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ความไว้วางใจมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่าน
อิทธิพลทางความคิด และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.15
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

ผลไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน
ความไว้วางใจไม่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ

ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบรู ปแบบและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงใน
รู ปแบบความสัม พันธ์เชิงสาเหตุ ของกระบวนการสู่การเปลี่ ยนแปลงและพฤติก รรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย
และกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่
การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ระหว่างกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชายและกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง มีความแตกต่างกัน
การทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อ ที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรแฝงในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ
ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชายและกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศหญิง มี
ความแตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาด
เลือด ระหว่างกลุ่มผู้สงู อายุเพศชายและกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง ตามสมมติฐานการวิจัยข้อ
ที่ 2
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของกระบวนการสู่การ
เปลี่ ยนแปลงและพฤติก รรมส่ง เสริม สุข ภาพของผู้สูง อายุท่ี มี ค วามเสี่ย งต่ อ โรคหัวใจขาดเลือ ด
ระหว่างกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชายกับกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศหญิ งแตกต่างกันหรือไม่ ผูว้ ิจัยได้นาเสนอผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันและไม่มีกาหนดเงื่อนไข
ให้ค่าอิทธิพลในแบบจาลองเท่ากันระหว่างกลุม่ 2) ขัน้ ที่ 1 เพิ่มเงื่อนไขให้นา้ หนักองค์ประกอบตัวแปร
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สังเกตภายนอกบนตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในแบบจาลองให้เท่ากัน 3) ขัน้ ที่ 2 เพิ่มเงื่อนไขให้
นา้ หนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตภายในบนตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในแบบจาลองให้เท่ากัน 4) ขัน้
ที่ 3 เพิ่ มเงื่อนไขให้ค่ าอิ ทธิ พลของตัว แปรแฝงภายนอกที่ ส่ง ผลต่ อ ตัว แปรแฝงภายในทุก ตัวใน
แบบจาลองให้เท่ากัน และ 5) ขัน้ ที่ 4 เพิ่มเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่สง่ ผลต่อตัว
แปรแฝงภายในทุกตัวในแบบจ าลองให้เท่ากัน ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทีย บ
รูปแบบของแบบจาลอง ดังตาราง 19
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725.72

736.70

ขัน้ ตอนที่ 3 :ขัน้ ที่ 2 เพิ่มเงื่อนไขให้นา้ หนัก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตภายในบนตัวแปรแฝง
ภายในทุกตัวในแบบจาลองให้เท่ากัน

ขัน้ ตอนที่ 4 : ขัน้ ที่ 3 เพิ่มเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
ทุกตัวในแบบจาลองให้เท่ากัน

715.05

714.27

ขัน้ ตอนที่1 :รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันและไม่
มีกาหนดเงื่อนไขให้คา่ อิทธิพลในแบบจาลองเท่ากัน
ระหว่างกลุ่ม

ขัน้ ตอนที่2 :ขัน้ ที่ 1 เพิ่มเงื่อนไขให้นา้ หนัก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตภายนอกบนตัวแปรแฝง
ภายนอกทุกตัวในแบบจาลองให้เท่ากัน

2

เงือ่ นไข

426

423

407

405

df

<.05

<.05

<.05

<.05

p

0.046

0.046

0.047

0.047

RMSEA

1.72

1.71

1.65

1.74

2 / df

10.98
(ขัน้ 4 – ขัน้ 3)

10.67
(ขัน้ 3 – ขัน้ 2)

0.78
(ขัน้ 2 – ขัน้ 1)

-

3
(ขัน้ 4 – ขัน้ 3)

16
(ขัน้ 3 – ขัน้ 2)

2
(ขัน้ 2 – ขัน้ 1)

-

.01

0.06

.34

-

เงือ่ นไขความไม่แปรเปลี่ยน
df
2
p
(ผลต่าง)
(ผลต่าง)

ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองสมการโครงสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดระหว่างกลุ่มผูส้ งู อายุเพศชายกับกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง
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2

729.96

726.84

730.15

741.16

เงือ่ นไข

ขัน้ ตอนที่ 4.1: ขัน้ ที่ 3 เพิ่มเงื่อนไขให้คา่ อิทธิพลของ
การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความไว้วางใจให้
เท่ากัน

ขัน้ ตอนที่ 4.2: ขัน้ ที่ 3 เพิ่มเงื่อนไขให้คา่ อิทธิพลของ
สนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่ออิทธิพลทางความคิด
ให้เท่ากัน

ขัน้ ตอนที่ 4.3: ขัน้ ที่ 3 เพิ่มเงื่อนไขให้คา่ อิทธิพลของ
สนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพให้เท่ากัน

ขัน้ ตอนที่ 5: ขัน้ ที่ 4 เพิ่มเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพล
ของตัวแปรแฝงภายในที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
ทุกตัวในแบบจาลองให้เท่ากัน
431

424

424

424

df

<.05

<.05

<.05

<.05

p

0.046

.046

.046

0.046

1.71

1.72

1.71

1.72

RMSEA 2 / df
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11.01

4.43
(ขัน้ 4.3 – ขัน้ 3)

1.12
(ขัน้ 4.2 – ขัน้ 3)

4.24
(ขัน้ 4.1 – ขัน้ 3)

7

1
(ขัน้ 4.2 – ขัน้ 3)

1
(ขัน้ 4.2 – ขัน้ 3)

1
(ขัน้ 4.1 – ขัน้ 3)

เงือ่ นไขความไม่แปรเปลี่ยน
df
2
(ผลต่าง)
(ผลต่าง)

974593776

ตาราง 19 (ต่อ)

0.04

0.02

0.22

0.02

p
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ขัน้ ตอนที่ 5.4: ขัน้ ที่ 4 เพิ่มเงื่อนไขให้คา่ อิทธิพลของ
อิทธิพลทางความคิด ที่ส่งผลต่อกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลง
ขัน้ ตอนที่ 5.5: ขัน้ ที่ 4 เพิ่มเงื่อนไขให้คา่ อิทธิพลของ
ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อ
อิทธิพลทางความคิด

ขัน้ ตอนที่ 5.3: ขัน้ ที่ 4 เพิ่มเงื่อนไขให้คา่ อิทธิพลของ
ความไว้วางใจที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ขัน้ ตอนที่ 5.1: ขัน้ ที่ 4 เพิ่มเงื่อนไขให้คา่ อิทธิพลของ
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ขัน้ ตอนที่ 5.2: ขัน้ ที่ 4 เพิ่มเงื่อนไขให้คา่ อิทธิพลของ
อิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

427

427

736.69

736.73

427

427

736.93

739.10

427

df

737.03

2

<.05

<.05

<.05

<.05

<.05

p

0.046

0.046

0.046

0.046

0.046

RMSEA

1.72

1.72

1.73

1.72

1.72

2 / df
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เงือ่ นไข

0.23
(ขัน้ 5.2 – ขัน้
4)
2.40
(ขัน้ 5.3 – ขัน้
4)
-.01
(ขัน้ 5.4 – ขัน้
4)
0.03
(ขัน้ 5.1 – ขัน้
4)

1
(ขัน้ 5.2 – ขัน้
4)
1
(ขัน้ 5.3 – ขัน้
4)
1
(ขัน้ 5.4 – ขัน้
4)
1
(ขัน้ 5.1 – ขัน้
4)

0.33
1
(ขัน้ 5.1 – ขัน้ 4) (ขัน้ 5.1 – ขัน้ 4)

2.27

0.00

0.08

0.74

0.59

เงือ่ นไขความไม่แปรเปลี่ยน
df
2
p
(ผลต่าง)
(ผลต่าง)
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ตาราง 19 (ต่อ)
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จากตาราง 19 แสดงผลการวิ เคราะห์เปรี ย บเที ย บความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
แบบจาลองสมการโครงสร้าง ระหว่างกลุ่มเพศชายกับกลุ่มเพศหญิง พบว่าในขัน้ ตอนที่ 1 คือ ผล
การวิเคราะห์โดยไม่มีการกาหนดเงื่อนไขให้แบบจาลองทัง้ 2 กลุ่มมีความเท่ากัน พบว่าดัชนีความ
กลมกลืนบ่งบอกว่า แบบจาลองที่วิเคราะห์ในขั้นตอนนีม้ ีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(2/df < .50, RMSEA < .08) แสดงว่า โครงสร้างความสัม พัน ธ์ระหว่างตัว แปรในแบบจาลอง
ทั้งสองกลุ่ม เหมื อนกัน แต่อาจแตกต่างกันที่ขนาดความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรจึง ต้องดาเนิ น
การทดสอบในขัน้ ตอนต่อไป
ขัน้ ตอนที่สอง คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่านา้ หนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกต
ภายนอกของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับกลุ่ม
เพศหญิงเท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ตอนที่ 1 และกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตภายนอกของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่ม
ให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่1 กับขัน้ ตอนที่
2 บนผลต่ า งของ ค่ า องศาอิ ส ระ ระหว่ า งแบบจ าลองขั้น ตอนที่ 1 กับ ขั้น ตอนที่ 2 พบว่ า ไม่ มี
นัยส าคัญ ทางสถิติ (P > .05) (2diff= 0.78, dfdiff = 2) แสดงว่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตภายนอกบนตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัว ในแบบจาลองระหว่างกลุ่มเพศชายกับกลุ่ม เพศ
หญิงไม่แตกต่างกัน
ขั้นตอนที่สาม คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่านา้ หนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกต
ภายในของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง
เท่ ากั น หรื อไม่ โดยใช้แบบจ าลองในขั้น ตอนที่ 2 และก าหนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ให้ค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตภายในของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้
เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 3 กับขัน้ ตอนที่ 2
บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 3 กับขัน้ ตอนที่ 2 พบว่าไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P > .05) (2diff = 10.67, dfdiff = 16) แสดงว่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตภายใน
บนตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ขัน้ ตอนที่สี่ คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับ
เพศหญิงเท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 3 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผล
การพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 4 กับขัน้ ตอนที่ 3 บนผลต่างของ
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ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขั้นตอนที่ 4 กับขั้นตอนที่ 3 พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ (P < .05)
(2diff = 10.98, dfdiff = 3) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปร
แฝงภายใน อย่างน้อย 1 คู่ความสัมพันธ์ ในแบบจาลองระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิงแตกต่าง
กันจึงได้ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผล
ต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง คู่
ความสัมพันธ์ใดที่แตกต่างกันดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 4.1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายนอกได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในความไว้วางใจเท่ากัน
หรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 3 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงภายในความไว้วางใจในแบบจาลอง
ทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 4.1
กับขัน้ ตอนที่ 3 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 4.1 กับขัน้ ตอนที่ 3 พบว่า
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P < .05) (2diff = 4.24, dfdiff = 1) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายนอก ได้แ ก่ การสนับ สนุน ทางสัง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรแฝงภายในความไว้ว างใจใน
แบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่า งกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05
ขัน้ ตอนที่ 4.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายนอกได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในอิทธิพลทางความคิดเท่ากัน
หรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 3 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายนอก ได้แ ก่ การสนับ สนุ น ทางสังคมที่ ส่งผลต่ อตัวแปรแฝงภายในอิ ทธิ พลทางความคิ ดใน
แบบจาลองทั้งสองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลอง
ขัน้ ตอนที่ 4.2 กับขัน้ ตอนที่ 3 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 4.2 กับ
ขัน้ ตอนที่ 3 พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P < .05) (2diff = 1.12, dfdiff = 1)แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์
อิท ธิพ ลของตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
อิทธิพลทางความคิดในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิง ไม่แตกต่าง
กัน
ขัน้ ตอนที่ 4.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายนอกได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 3 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
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แฝงภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลอง
ขัน้ ตอนที่ 4.3 กับขัน้ ตอนที่ 3 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 4.3 กับ
ขัน้ ตอนที่ 3 พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติ (P < .05) (2diff = 4.43, dfdiff = 1) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์
อิท ธิพ ลของตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
พฤติ ก รรมส่ง เสริม สุขภาพในแบบจ าลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่ม เพศชายกับ เพศหญิ ง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ขัน้ ตอนที่หา้ คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายในที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับ
เพศหญิงเท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของตัวแปรแฝงภายในที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผล
การพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 5 กับขัน้ ตอนที่ 4 บนผลต่าง
ของค่ าองศาอิ ส ระ ระหว่างแบบจ าลองขั้น ตอนที่ 5 กับขั้นตอนที่ 4 พบว่า มี นัยส าคัญทางสถิ ติ
(P > .05) (2diff = 11.01, dfdiff = 7) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่ส่งผลต่อ
ตัวแปรแฝงภายใน อย่างน้อย 1 คู่ความสัมพันธ์ ในแบบจาลองระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง
แตกต่างกัน จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่
ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศ
หญิง คู่ความสัมพันธ์ใดที่แตกต่างกันดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 5.1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในได้แ ก่ อิ ท ธิ พ ลของกระบวนการสู่ก ารเปลี่ ย นแปลง ที่ ส่ง ผลต่ อ ตัวแปรแฝงภายใน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพ ลของตัวแปรแฝงภายในได้แก่ อิทธิพลของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง ที่
ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการ
พิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 5.1 กับขัน้ ตอนที่ 4 บนผลต่างของ
ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 5.1 กับขัน้ ตอนที่ 4 พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P <
.05) (2diff = 0.33, dfdiff = 1) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ อิทธิพล
ของกระบวนการสู่การเปลี่ ยนแปลงที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ใน
แบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
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ขัน้ ตอนที่ 5.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในได้แก่ อิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อ ตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัว
แปรแฝงภายในได้แก่ อิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อ ตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในแบบจาลองทัง้ สองกลุม่ ให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลอง
ขั้นตอนที่ 5.2 กับขั้นตอนที่ 4 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขั้นตอนที่ 5.2 กับ
ขั้ น ตอนที่ 4 พบว่ า ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P < .05) (2diff = 0.23, dfdiff = 1) แสดงว่ า ค่ า
สัม ประสิ ทธิ์ อิทธิ พ ลของตัวแปรแฝงภายในได้แ ก่ อิ ทธิ พ ลทางความคิ ดที่ ส่ งผลต่ อ ตัวแปรแฝง
ภายในพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพ ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศ
หญิงไม่แตกต่างกัน
ขัน้ ตอนที่ 5.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในได้แก่ ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เท่ากัน
หรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ ตัวแปรแฝง
ภายใน ได้แ ก่ ความไว้ว างใจ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ตั ว แปรแฝงภายในพฤติ ก รรมส่ ง เสริม สุ ข ภาพ ใน
แบบจาลองทั้งสองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลอง
ขั้นตอนที่ 5.3 กับขั้นตอนที่ 4 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขั้นตอนที่ 5.3 กับ
ขั้ น ตอนที่ 4 พบว่ า ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P < .05) (2diff = 2.40, dfdiff = 1) แสดงว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิ พ ลของตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิ งไม่
แตกต่างกัน
ขัน้ ตอนที่ 5.4 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในได้แ ก่ อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ที่ ส่ ง ผลต่ อ ตั ว แปรแฝงภายในกระบวนการสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลง เท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์
อิ ท ธิ พ ลของ ตั ว แปรแฝงภายในได้แ ก่ อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ที่ ส่ ง ผลต่ อ ตั ว แปรแฝงภายใน
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่าง
ของ ไค-สแควร์ ระหว่ างแบบจ าลองขั้นตอนที่ 5.4 กับขั้นตอนที่ 4 บนผลต่ างของ ค่ าองศาอิ สระ
ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 5.4 กับขัน้ ตอนที่ 4 พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติ (P < .05) (2diff = .01 dfdiff = 1) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ ตัวแปรแฝงภายในได้แก่ อิทธิพลทางความคิด ที่
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ส่ง ผลต่ อตัวแปรแฝงภายในกระบวนการสู่การเปลี่ ยนแปลง ในแบบจ าลองสมการโครงสร้า ง
ระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ขัน้ ตอนที่ 5.5 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในได้แก่ ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในอิทธิพลทางความคิดเท่ากันหรือไม่
โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ ตัวแปรแฝงภายใน
ได้แก่ ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในอิทธิพลทางความคิดในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่ม
ให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 5.5 กับขัน้ ตอนที่
4 บนผลต่ างของ ค่ าองศาอิ สระ ระหว่ างแบบจ าลองขั้น ตอนที่ 5.5 กับ ขั้น ตอนที่ 4 พบว่า ไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P < .05) (2diff = 0.03 dfdiff = 1) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ ตัวแปร
แฝงภายในได้แก่ ความไว้วางใจ ที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงภายในอิทธิพลทางความคิด ในแบบจาลอง
สมการโครงสร้างระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
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หมายเหตุ : *

หมายถึง p<.05

ภาพประกอบ 10 แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดระหว่างกลุม่ ผูส้ งู อายุ
เพศชายและเพศหญิง
จากตาราง 19 และภาพประกอบ 10 พบว่าแบบจาลองที่ พัฒ นาขึน้ มี โครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรนา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วัดตัวแปรแฝง
และค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัวไม่แตกต่างกัน แต่มีค่า
อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อตัว แปรแฝงภายในแตกต่างกันบางส่วน โดยพบความ
แตกต่างในเส้นความสัมพันธ์ 3 เส้น คือ 1) ค่าอิทธิพลของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมที่สง่ ผลต่อ
ตัวแปรแฝงภายในความไว้วางใจพบว่า กลุ่มผูส้ ุงอายุเพศชาย มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พล เท่ากับ
0.57 แต่ในกลุ่มผูส้ ุงอายุเพศหญิ งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.36 2) ค่าอิทธิพลของตัวแปร
การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่มผูส้ งุ อายุ
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เพศชายมี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ อิท ธิ พ ล เท่ ากับ 0.43 แต่ ในกลุ่ม ผู้สุง อายุเพศหญิ งมี ไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ 3) ค่าอิทธิพลของตัวแปรอิทธิพลทางความคิดที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝง
ภายในกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง พบว่า กลุ่มผูส้ งุ อายุเพศชายมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ
0.87 แต่ในกลุม่ ผูส้ งุ อายุเพศหญิงมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.88
ดังนัน้ จากสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ได้กล่าวว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของกระบวนการสู่การเปลี่ ยนแปลงและพฤติ กรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีมี ความเสี่ยงต่ อ
โรคหัวใจขาดเลือดในกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชายและกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิงแตกต่างกัน พบว่าผลสอดคล้อง
ตามสมมติฐานบางส่วน คืออิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่สง่ ผล
ต่ อ ตั ว แปรแฝงภายในความไว้ว างใจ และตั วแปรแฝงภายในพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่ม ผู้สู ง อายุเพศชายกับกลุ่ม ผู้สูงอายุเพศหญิ งมี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ อิทธิพ ลทางความคิด ที่ส่งผลต่อตัวแปร
แฝงภายในกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุม่ เพศชายกับ
เพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัม พัน ธ์เชิ ง สาเหตุของกระบวนการสู่ก าร
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ในกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุเพศชาย พบว่า จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดพฤติกรรม
ส่ งเสริม สุ ขภาพได้แก่ 2= 714.27, df = 405, p-value < 0.001 ,2/df = 1.76, RMSEA = 0.047,
RMR = 0.033, SRMR = 0.046, CFI = 0.98, GFI= 0.92 ซึ่งมีดชั นีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัว
ผ่านเกณฑ์
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หมายเหตุ : *

หมายถึง p<.05

ภาพประกอบ 11 แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชาย

165
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม ของตัวแปรสาเหตุท่มี ีต่อ
ตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสองของตัวแปร กลุม่ เพศชาย (n=345)
โดยกาหนดให้รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันและไม่มีกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลในแบบจาลอง
เท่ากันระหว่างกลุม่
ตัวแปรต้น
974593776

R2 อิทธิพล ความไว้วางใจ อิทธิพลทาง กระบวนการสู่ การสนับสนุน
ความคิด การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม
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พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ

0.62

กระบวนการสู่
0.77
การเปลี่ยนแปลง
อิทธิพล
ทางความคิด

0.74

ความไว้วางใจ

0.28

DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

-0.02 (-0.28)
0.10 (1.71)
0.08(1.11)
0.23*(3.74)
0.23*(3.74)
0.26*(3.83)

0.06 (0.21)
0.32*(2.15)
0.38*(1.99)
0.88*(9.85)
0.88*(9.85)

0.26*(3.83)

0.37*(2.12)
0.37*(2.12)

0.44*(2.38)
0.31*(2.29)
0.74*(6.50)
0.73*(8.83)
0.73*(8.83)
0.71*(7.46)
0.14*(4.02)
0.83*(9.17)
0.55*(7.14)
0.55*(7.14)

2= 714.27 df = 405 p-value < 0.001, 2/df = 1.76, RMSEA = 0.047, RMR = 0.033, SRMR = 0.046,
CFI = 0.98, GFI = 0.92, CN = 448.54 (Global Goodness of Fit Statistics)
หมายเหตุ * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (p < .05)
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จากภาพประกอบ 11 และตาราง 20 พบว่าผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปประเด็น
สาคัญได้ดงั นี ้
1. ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
ตัวแปรแฝงทุกตัวมีการทดสอบนัยสาคัญของนา้ หนักองค์ประกอบ พบว่า ค่า
นา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพพบว่าค่านา้ หนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.39 ถึง 0.74 โดยตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการพัฒนาด้านจิตวิญาณ
ตัวแปรแฝงกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตมี ค่าอยู่ระหว่าง 0.46 ถึง 0.71 โดยตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาก
ที่สดุ คือ สัมพันธภาพเกือ้ กูล
ตัวแปรแฝงอิทธิพลทางความคิดพบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.67 โดยตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ การ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคม พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.73 โดยตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุด
คือ การสนับสนุนจากครอบครัว
ตัวแปรความไว้วางใจ พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบ 0.90
2. อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรเชิ ง สาเหตุท่ี มี ต่ อ กระบวนการสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีดงั นี ้
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปน้อยคือ
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลรวม .74 มีอิทธิพลทางตรง .44 และมีอิทธิพลทางอ้อม .31
ตัว แปรอิ ทธิ พลทางความคิ ด สัง คม มี อิ ทธิ พลรวม .38 และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม .32 และตัว แปร
กระบวนการสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลรวม .37 และมี อิ ทธิ พลทางตรง .37 ตัวแปรเชิ งสาเหตุ
ดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุ ได้รอ้ ยละ
62

167

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลจากมากไปน้อยคือตัว
แปรอิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลรวม .88 และมีอิทธิพลทั้งทางตรง .88 ตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมมีอิทธิพลรวม .73 และมีอิทธิพลทางอ้อม .73 และตัวแปรความไว้วางใจมีอิทธิพลรวม .23 และ
มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม .23 ตัวแปรเชิ งสาเหตุ ดังกล่ าวสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัว แปร
กระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงได้รอ้ ยละ 77
อิทธิพลทางความคิดผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออิทธิพล
ทางความคิด เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลจากมากไปน้อยคือตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมมีอิทธิพลรวม .83 มีอิทธิพลทั้งทางตรง .71 และอิทธิพลทางอ้อม .14 ตัวแปรความไว้วางใจมี
อิทธิพลรวม .26 และมีอิทธิพลทางตรง .26 ตัวแปรเชิงสาเหตุดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรอิทธิพลทางความคิดได้รอ้ ยละ 74
ความไว้วางใจผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามี เพี ยงตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมที่มี อิทธิ พลรวม .55 มี อิทธิ พลทางตรง .55 และสามารถอธิ บายความแปรปรวนตัวแปรความ
ไว้วางใจได้รอ้ ยละ 28
จากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัม พัน ธ์เชิ ง สาเหตุของกระบวนการสู่ก าร
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ในกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุเพศหญิ ง พบว่า จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดพฤติกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่ 2 = 714.27, df = 405, p-value < 0.001, 2/df = 1.76, RMSEA = 0.047,
RMR = 0.033, SRMR = 0.046, CFI = 0.98, GFI = 0.92 ซึ่งมีดชั นีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัว
ผ่านเกณฑ์
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หมายเหตุ : *

หมายถึง p<.05

ภาพประกอบ 12 แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง

169
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม ของตัวแปรสาเหตุท่มี ีต่อ
ตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสองของตัวแปร กลุม่ เพศหญิง (n=345)
โดยกาหนดให้รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันและไม่มีกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลในแบบจาลอง
เท่ากันระหว่างกลุม่
ตัวแปรต้น
974593776

R2

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ

0.59

กระบวนการสู่
การเปลี่ยนแปลง 0.76
อิทธิพล
ทางความคิด
ความไว้วางใจ

0.73

0.16

อิทธิพล ความไว้วางใจ อิทธิพลทาง กระบวนการสู่ การสนับสนุน
ความคิด การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

-0.22 (2.62)
0.23*(2.91)
0.02(0.21)
0.24*(4.19)
0.24*(4.19)
0.29*(4.60)

0.50 (1.73)
0.32*(2.15)
0.82*(4.19)
0.87*(9.49)
0.87*(9.49)

0.29*(4.60)

0.37*(2.17)
0.37*(2.17)

0.03* (0.20)
0.58*(4.23)
0.62*(4.54)
0.71*(8.13)
0.71*(8.13)
0.69*(8.21)
0.11*(4.06)
0.81*(8.43)
0.38*(5.22)
0.38*(5.22)

2= 714.27 df = 405 p-value < 0.001, 2 / df = 1.76, RMSEA = 0.047, RMR = 0.033, SRMR = 0.046,
CFI = 0.98, GFI = 0.92, CN = 448.54 (Global Goodness of Fit Statistics)
หมายเหตุ * หมายถึงมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (p < .05)

จากตาราง 21 ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพ
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง อิทธิพลทางความคิด และความไว้วางใจมีค่าเท่ากับ .59, .76, .73
และ .16 ตามลาดับ โดยตัวแปรสาเหตุภายในรูปแบบความสัมพันธ์สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงอิทธิพ ลทางความคิด และ
ความไว้วางใจได้รอ้ ยละ 59, 76, 73 และ 16 ตามลาดับ
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จากภาพประกอบ 12 และตาราง 21 พบว่าผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปประเด็น
สาคัญได้ดงั นี ้
1. ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
ตัวแปรแฝงทุกตัวมีการทดสอบนัยสาคัญของนา้ หนักองค์ประกอบ พบว่า ค่า
นา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่าค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัว
แปรสังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.39 ถึง 0.71 โดยตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ การพัฒนาด้านจิตวิญาณ
ตัวแปรแฝงกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.46 ถึง 0.79 โดยตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาก
ที่สดุ คือ การฝึ กเงื่อนไขตรงกันข้าม
ตัวแปรแฝงอิทธิพลทางความคิด พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.53 ถึง 0.70 โดยตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ การรับรู ้
ประโยชน์
ตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคม พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัว
แปรสังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 ถึง 0.70 โดยตัวแปรสังเกตที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ
การสนับสนุนจากครอบครัว
ตัวแปรความไว้วางใจ พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบ 0.90
2. อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรเชิ ง สาเหตุท่ี มี ต่ อ กระบวนการสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีดงั นี ้
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปน้อยคือ
ตัวแปรอิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลรวม .82 และมีอิทธิพลทางอ้อม .32 ตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมมีอิทธิพลทางตรง .03 อิทธิพลรวม .62 และมีอิทธิพลทางอ้อม .58 ตัวแปรกระบวนการสู่การ
เปลี่ ยนแปลงมีอิทธิพ ลรวม .37 และมี อิทธิพลทางตรง .37 และตัวแปรความไว้วางใจไม่ มีมีอิทธิพล
ทางตรง แต่มีอิทธิพลทางตรงอ้อม .23 ตัวแปรเชิงสาเหตุดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ ได้รอ้ ยละ 59
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลจากมากไปน้อยคือตัว
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แปรอิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลรวม .87 และมีอิทธิพลทั้งทางตรง .87 ตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมมีอิทธิพลรวม .71 และมีอิทธิพลทางอ้อม .71 และตัวแปรความไว้วางใจมีอิทธิพลรวม .24 และ
มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม .24 ตัวแปรเชิ งสาเหตุ ดั งกล่ าวสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัว แปร
กระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงได้รอ้ ยละ 76
อิท ธิ พ ลทางความคิ ด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าตัวแปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด เรี ย งล าดั บ จากค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลจากมากไปน้อ ยคื อ ตัว แปรการ
สนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลรวม .81 มีอิทธิพลทัง้ ทางตรง .69 และอิทธิพลทางอ้อม .11 และตัวแปร
ความไว้วางใจมีอิทธิพลรวม .28 และมีอิทธิพลทางตรง .28 ตัวแปรเชิงสาเหตุดังกล่าวสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรอิทธิพลทางความคิดได้รอ้ ยละ 73
ความไว้วางใจผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามี เพี ยงตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมที่มีอิทธิพลรวม .38 มีอิทธิพลทางตรง .38 และสามารถอธิบายความแปรปรวนตัวแปรความ
ไว้วางใจได้รอ้ ยละ 16
ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรแฝงในรู ป แบบความสั ม พั น ธ์เชิ ง
สาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทมี่ ีความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุเพศชายและกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง ตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดว้ ยการ
กาหนดให้ค่าคงที่ (Constant) ให้เป็ นสาเหตุของตัวแปรสังเกตในโมเดลการวัดในกลุ่มผูส้ งู อายุเพศ
ชาย (กลุ่ม 1) และให้เป็ น สาเหตุ ของตัวแปรแฝงทุกตัวในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิ ง (กลุ่ม 2) เพื่ อให้
โปรแกรมประมาณค่ าออกมาในเมทริกซ์แอลฟ่ า (ค่ าเฉลี่ ย ของตัว แปรแฝงภายใน) และแคปป้ า
(ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงภายนอก) โดยกาหนดให้ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงของกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชาย
เป็ นกลุม่ ฐาน และค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงของกลุ่มผูส้ งู อายุเพศหญิงเป็ นกลุม่ เปรียบเทียบ หากผลต่างมี
ค่าเป็ นบวกแสดงว่ากลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชายมีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงนัน้ สูงกว่ากลุ่มผูส้ ูงอายุเพศหญิง
ในทางตรงกันข้าม หากผลต่างมีค่าเป็ นลบแสดงว่า กลุ่มผูส้ งู อายุเพศชายมีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงนัน้
ต่ากว่ากลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง
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ตาราง 22 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดในกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศ
ชายและกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง
ตัวแปรแฝง
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การสนับสนุนทางสังคม
ความไว้วางใจ
อิทธิพลทางความคิด
กระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

̅
𝒙
-0.04
-0.10
-0.01
-0.05
-0.07

SE

t-Value

0.04
0.03
0.03
0.04
0.04

-0.99
-0.66
-0.25
-1.18
-1.54

จากตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ตัวแปรแฝงในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของ
ผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชายและกลุ่มผูส้ งู อายุเพศ
หญิง พบว่าค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงทัง้ 5 ตัวแปร มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่
การสนับสนุนทางสังคม (Meandiff = -0.04 , t = -0.99, p < .05) ความไว้วางใจ (Meandiff = -0.10, t
= -0.66, p < .05) อิทธิพ ลทางความคิด (Meandiff = -0.01 , t = -0.25 , p < .05) กระบวนการสู่
การเปลี่ยนแปลง (Meandiff = -0.05, t = -1.18 , p < .05) และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Meandiff
= -0.07, t = -1.54, p < .05) จากผลการวิจยั สรุปได้ว่ากลุ่มผูส้ ูงอายุเพศหญิงค่าเฉลี่ยตัวแปรใน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ย นแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ไม่แตกต่างกับกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศชาย
สรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ที่กาหนดว่าค่าเฉลี่ยของตัว
แปรแฝงในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุท่ีมี ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชายและกลุ่ม
ผูส้ งู อายุเพศหญิง มีความแตกต่างกัน
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผูส้ งู อายุเพศชายและกลุ่มผูส้ งู อายุเพศหญิง พบว่า ค่าเฉลี่ยตัวแปร
แฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
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ตอนที่ 5 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้ องกันภาวะ
หัวใจขาดเลือด
การน าเสนอผลการวิจัยในตอนที่ 5 เป็ นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่ อค้นหาแนว
ทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด ผูว้ ิจยั ได้นา
ข้อค้นพบจากการวิจัยระยะที่ 1 ที่พบว่าตัวแปรกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุน
ทางสัง คมส่ง ผลต่ อพฤติ กรรมส่ง เสริม สุขภาพ มาเป็ นกรอบในการสร้างแนวค าถามแบบกึ่ ง มี
โครงสร้าง เพื่อค้นหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุดว้ ยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ และกลุ่มผูส้ ูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและผูส้ ูงอายุท่ีมีปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ผูว้ ิจยั แบ่งเนือ้ หาการนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล
พืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุเพื่อป้องกันภาวะหัวใจ
ขาดเลือด มีรายละเอียดดังนี ้
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก
การวิจัยครัง้ นีไ้ ด้ผู้ให้ข้อมูลหลัก มี จานวนทั้งหมด 12 คน ใช้วิธี เลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และผ่ านเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria) ที่ได้กาหนด ผู้ให้ขอ้ มูล
แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ 1) กลุ่ม บุ ค ลากรที ม สุข ภาพ เป็ น พยาบาลผู้เชี่ ย วชาญด้า นโรคหัวใจ
จานวน 4 คน และพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ จานวน 2 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 6
คน และ 2) กลุ่มผูส้ งู อายุวยั ต้น (อายุ 60-69 ปี ) โดยอาสาสมัครประจาหมู่บา้ นเป็ นผูค้ ดั เลือกมาให้
เป็ นผูส้ ูงอายุท่ีมีสุขภาพดีไม่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด จานวน 3 คน และผูส้ ูงอายุท่ีมีความ
เสี่ ยงต่อโรคหัวใจขาดเลื อดจานวน 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จานวน 6 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนามาทาการ
สัมภาษณ์ โดยผูว้ ิจยั ทาการชีแ้ จงรายละเอียดของข้อมูลวิจยั การเก็บรักษาความลับของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก รวมถึงการลงนามยินยอมเข้าร่วมเป็ นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยตามเอกสารรับรองจริยธรรมการ
วิจยั แสดงดังตาราง 23 และ 24
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นามสมมติ

อายุ (ปี )

อาชีพ

โรคประจาตัว

สิทธิการรักษา

ตาแหน่ง

1. ผูส้ งู อายุคนที่ 1
2. ผูส้ งู อายุคนที่ 2

67

แม่บา้ น

ไม่มีโรคประจาตัว

เบิกได้

อสม.

64

แม่บา้ น

ไม่มีโรคประจาตัว

-

3. ผูส้ งู อายุคนที่ 3

64

รับจ้าง

ไม่มีโรคประจาตัว

4. ผูส้ งู อายุคนที่ 4

68

ค้าขาย

โรคเบาหวาน

5. ผูส้ งู อายุคนที่ 5

66

รับจ้าง

โรคความดันและ
ไขมันในเลือดสูง

6. ผูส้ งู อายุคนที่ 6

66

รับจ้าง

โรคเบาหวาน

เบิกได้
ประกันสุขภาพ
30 บาท
ประกันสุขภาพ
30 บาท
ประกันสุขภาพ
30 บาท
ประกันสุขภาพ
30 บาท

อสม.
-

จากตาราง 23 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในกลุ่มผูส้ งู อายุ จานวน 6 คน มีอายุระหว่าง 64-68 ปี
มีอาชีพรับจ้าง จานวน 3 คน แม่บา้ น จานวน 2 คน และค้าขาย จานวน 1 คน มีสขุ ภาพดีไม่มีโรค
ประจาตัว จานวน 3 คน มีโรคประจาตัวเรือ้ รัง (โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง)
จานวน 3 คน ใช้สิ ทธิประกันสุขภาพ 30 บาท จานวน 4 คน สิทธิต้นสังกัดเบิกได้ จานวน 2 คน
และเป็ น อสม. จานวน 2 คน
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42

19

พยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี ด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาล

38

15

พยาบาลวิชาชีพ ปริญญาโท ด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาล

55

32

พยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี ด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาล

54

30

5. พยาบาลคนที่ 5 44

10

6. พยาบาลคนที่ 6 48

25

พยาบาลวิชาชีพ ปริญญาโท ด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาล
ด้านส่งเสริม ศูนย์บริการ
พยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี
สุขภาพ
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
ด้านส่งเสริม
พยาบาลวิชาชีพ ปริญญาโท
ส่งเสริม
สุขภาพ
สุขภาพตาบล

จากตาราง 24 ผู้ให้ข้อ มูล หลัก ในกลุ่ม บุ ค ลากรที ม สุข ภาพ จ านวน 6 คน มี อ ายุ
ระหว่าง 38-55 ปี มีอายุการทางานน้อยกว่า 20 ปี จานวน 3 คน ทางานมากกว่า 20 ปี จานวน 3
คน เป็ นพยาบาลวิชาชีพ จานวน 6 คน ศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 4 คน ปริญญาโท จานวน
2 คน มีความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ จานวน 4 คน มีความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ จานวน
2 คน ปฏิ บัติ ง านในโรงพยาบาล จ านวน 4 คน ศู น ย์บ ริก ารสาธารณสุข จ านวน 1 คน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 1 คน
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อป้ องกันภาวะหัวใจขาดเลือด
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุเพื่อ
ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด พบว่ามี 3 แนวทาง ได้แก่ 1) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2) การเรียนรู ้
สูก่ ารเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และ 3) การสนับสนุนทางสังคม มีสาระสาคัญดังนี ้
1. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
1.1 ด้านโภชนาการ
พฤติกรรมการกินเป็ นพฤติกรรมเป้าหมายที่สาคัญ ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูส้ งู อายุ จากการสัมภาษณ์ทงั้ ผูส้ งู อายุและพยาบาลพบว่าผูส้ งู อายุท่ีมีการดูแลสุขภาพ
ตนเองเป็ นอย่างดีจะมีพฤติกรรมการกินไม่แตกต่างกันคือ ทาอาหารกินเองที่บา้ น ลดการซือ้ อาหาร
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สาเร็จรูป กินอาหารในปริม าณที่พอเหมาะพอควร ไม่กินอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม และจะเน้น
การรับประทานอาหารจาพวกผักและผลไม้เป็ นประจา
“ตัวป้าเนีย่ ไม่มีโรคอะไรเลย ถือหลักสาคัญที่ว่า เราก็ทานอาหารเช้า
ทุกวัน ส่วนมากก็ไม่ทานข้าวเยอะนะคะ” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 2)
“ก็ทานพอประมาณ คือเราไม่ทานจนเกินตามต้องการ คือไม่อยากให้
อิ่มมาก เพราะถ้าเราอิ่มมากแล้วเนีย่ มันจะไม่มีผลดี มันจะเกิดผลเสีย” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 4)
“ข้าวเย็นป้าจะไม่ทานเลย จะทานแต่ไอ้เนีย่ ของทีว่ ่ามันจุก ๆ จิก ๆ ก็ไม่เอา กินผลไม้ กินกล้วย
กินอะไรอย่างนี ้ จบ เย็นนีไ้ ม่ได้ทานเลย” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 3)
“ทานกับข้าวทีบ่ า้ นทาเองค่ะ มีโรค มีไขมัน มีความดันเหมือนกัน แต่
ก็ดูแลตัวเอง...ไม่กินของมันมาก กินของทีม่ ีผกั แกล้มอะไรอย่างนีช้ อบ เป็ นน้าพริกผักอะไรอย่างนี ้
แกงจืดอย่างนี”้ (ผูส้ ูงอายุคนที่ 1)
“ไม่กิน พยายามไม่กิน อยู่ที่ใจค่ะ ไม่หกั ดิบ นาน ๆ กินที จากทีข่ อง
ชอบเลย หนังไก่นนี่ ะ กากหมูนจี่ ะชอบมากเลยนะ ตอนหลัง ๆ เนีย่ จะถอย นาน ๆ กินที แล้วก็เป็ น
อาทิตย์ เป็ นเดือนเลย แล้วก็พอตอนหลังนีไ้ ม่กินแล้วไม่กินเลย หนังไก่ก็ไม่ซือ้ กินเลย เป็ นหลาย
เดือนยังไม่ซอื ้ กินเลย” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 5)
“เราก็บอกว่าให้เขาทาอาหารเอง อันไหนทีห่ ลีกเลีย่ งได้ ทีจ่ ะลดปัจจัย
เสีย่ งทีท่ าให้เขาแย่ลงอย่างนีค้ ่ะ” (พยาบาลคนที่ 1)
“มีบางรายเขาอยู่ตวั คนเดียว เขาต้องซือ้ คือชีวิตเขาต้องซือ้ กับข้าว
กินเอง อาศัยแม่คา้ เป็ นหลัก อันนีเ้ ราก็บอกเขา คุณต้องเปลีย่ นตัวเองนะ คือไปซือ้ กินได้แต่ขอให้
เป็ นบางมือ้ มือ้ ไหนทีเ่ ราอยู่บา้ นหรือพอทีจ่ ะทากินเองได้ก็ให้เขาทาเอง” (พยาบาลคนที่ 2)
1.2 ด้านการพักผ่อน
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่จะเข้านอนเป็ นเวลา คือ ไม่
นอนดึกหรือนอนไม่เกิน 4 ทุ่ม และจะตื่นแต่เช้าทาให้สขุ ภาพร่างกายได้พกั ผ่อนอย่างเพียงพอและ
การตื่นเช้ายังสัมพันธ์กับการออกกาลังกายในช่วงเช้าซึ่งทาให้ผูส้ ูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มากขึน้
“นอนเป็ นเวลานะ นอน 4 ทุ่ม ตืน่ 6 โมงเป็ นประจา แล้วก็ออกกาลัง
กายบ้างเล็กน้อย” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 2)
“ก็นอนไวหน่อย ตืน่ เช้าอะไรอย่างนี”้ (ผูส้ ูงอายุคนที่ 1)
“ดูละครหลังข่าวจบก็นอน แล้วตื่นตี 5 ตื่นเช้าอะไรอย่างนี ้ จะได้มี
เวลาเดินออกกาลังกายรอบ ๆ บ้าน” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 3)

177

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

1.3 ด้านการเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย
จากการสัม ภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่ การออกกาลังกายสาหรับผู้ สูงอายุ
เป็ นการออกกาลังกายพอประมาณ เช่น การเดิน การขยับแขนขา เป็ นต้น ซึ่งผูส้ ูงอายุจะชอบใช้
เวลาช่วงเช้าในการเดิน เดินแกว่งแขน นอกจากนี ้ การทางานบ้าน เช่น ซักผ้า รีดผ้า ทาอาหาร ก็
เป็ นการออกกาลังกายในทางอ้อมเหมือนกัน
“ตอนเช้าตืน่ ขึน้ มาก็ออกกาลังกาย แกว่งแขนหน่อย แล้วก็น่งั รอพระ
มาบิณฑบาต ใส่บาตรด้วยกันทุกวันน่ะ ทีห่ น้าบ้าน” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 3)
“เป็ นแม่คา้ ตืน่ ตี 4 ทุกวัน หุงข้าวใส่บาตร ออกกาลังกายบ้าง แต่ไม่
ทุกวัน แต่กอ็ อกนะ ออกมากกว่าไม่ออกเนาะ” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 4)
การออกกาลังกายให้เป็ นกิจวัตรประจาวันถือเป็ นสิ่งสาคัญและมีประโยชน์
ต่อผูป้ ฏิบตั ิเป็ นอย่างยิ่ง จากการสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพพบว่า ผูส้ ูงอายุตอ้ งออกกาลังกายให้
เป็ นกิจวัตรและต้องมีการกาหนดเป้าหมาย วิธีการและเวลาที่เหมาะสมชัดเจน
“คนสูงอายุ จะให้เขาไปวิ่งเต้นก็ไม่ได้ ก็ให้เขาเดิน เราจะแนะนาเป็ น
กิจกรรมให้เขาเลย เขาจะได้เห็นภาพชัดเจน เช่น เดินช้า ๆ รอบบ้านก็ได้ถา้ ไม่มีสถานที่ ทางาน
บ้านก็ได้ ทาให้เป็ นกิจวัตร” (พยาบาลคนที่ 2)
“พืน้ ที่ที่นีจ้ ะมีพืน้ ที่รอบ ๆ บ้าน เขาก็จะใช้ในการเดินรอบ ๆ บ่อน้า หรือ
ว่ายืดเหยียดเวลาดู โทรทัศน์น่ ะ ค่ ะ เขาก็ จ ะทาไปด้วยพร้อม ๆ กัน มี บางคนเหมื อนกัน ที่เปิ ด ใน
โทรศัพท์นะ่ ค่ะ แล้วก็ออกกาลังกายตาม” (พยาบาลคนที่ 3)
อย่างไรก็ดี ผูส้ งู อายุตอ้ งรูจ้ กั การออกกาลังกายอย่างเหมาะสมและถูกวิธี
ต้องมีการวางแผนในการออกกาลังกาย มีเป้าหมายในการออกกาลังกายเพื่อสร้างวินัยในตนเอง
โดยมีการกาหนดเวลาหรือจานวนครัง้ ในการออกกาลังกายอย่างชัดเจนในแต่ละวัน ทั้งนีท้ ั้งนั้น
ผูส้ ูงอายุต้องศึกษาวิธีการออกกาลังกายหรือขอคาแนะนาที่ถูกต้องจากผู้เชี่ ยวชาญก่อนจึ งจะ
สามารถปฏิบตั ิได้โดยไม่เสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
“ออกกาลังกายแบบว่าไม่ได้หกั โหมมาก อย่างน้อย 30 นาที หรือว่า
ถ้าเขาเดินน่ะค่ะ ให้เดินแนวราบอย่างเดียว แต่คือต้องเดินต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที แต่ถา้ มี
smart watch ทีเ่ ราสามารถเช็คได้ คือต้องเดินให้ได้มากกว่า 10,000 ก้าว ก็จะถือว่าเป็ นการออก
กาลังกาย ช่วยให้หวั ใจทางานดีขึน้ ค่ะ แต่ถา้ ผูส้ ูงอายุทีเ่ ดินไม่ค่อยไหวอย่างนีค้ ่ะ ก็สามารถแกว่ง
แขน ทาอะไรที่เขาบอกสามารถลดพุงได้อย่างนีค้ ่ะ แล้วก็ ให้ม ากกว่าเป็ นร้อยครัง้ ขึ้นไปค่ะ ปั่ น
จัก รยานอยู่ กับ ที่ บางคนนะคะ เดิ น ไม่ ไ ด้แ ต่ ป่ ั น จั ก รยานได้ค่ ะ ผู ้สู ง อายุ ค่ ะ เก่ ง กว่ า เราอี ก ”
(พยาบาลคนที่ 1)
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“สาหรับคนไข้ที่อยากจะออกกาลังกายและกลัวว่าถ้าออกกาลังกาย
แล้วจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย นักกายภาพบาบัดก็สามารถประมินความรุนแรงของภาวะ
เหนือ่ ยของคนไข้ โดยให้คนไข้เดิน 6 นาที และจับชีพจรค่ะ มันก็จะมีเครื่องมือในการทีจ่ ะทดสอบ
ว่า คนไข้แต่ละรายทีเ่ ราไปเจอเนีย่ มีความเสีย่ งอะไรใด ๆ ในการทีจ่ ะทากิจกรรมต่าง ๆ” (พยาบาล
คนที่ 4)
1.4 ด้านการจัดการกับความเครียด
จากการสัม ภาษณ์ พ บว่า ผู้สูง อายุท่ี มี สุข ภาพดี จ ะรู จ้ ักวิ ธี ก ารจัด การ
ความเครียดภายในตนเอง ซึ่งการจัดการความเครียดของผูส้ งู อายุแต่ละคนจะมีแนวทางแตกต่าง
กันไป เช่น การรูจ้ กั ปล่อยวาง การทากิจกรรมผ่อนคลายกับเพื่อนบ้าน พูดคุยกับเพื่อนบ้าน เป็ นต้น
“คือเรารู จ้ ักปล่อยวางค่ะ เราปล่อยวาง เราอย่าไปกาทุกสิ่งทุกอย่าง”
(ผูส้ ูงอายุคนที่ 2)
“บางทีเราไม่ได้ทาอะไรเลย มันกินแล้วก็นอน มันไม่มีประโยชน์อะไร
ไง แต่เราอาศัยว่าเดินไปคุยกับคนนูน้ บ้างอะไรบ้าง แต่เดินออกกาลังกายทุกวัน” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 1)
นอกจากนี ้ จากการสัมภาษณ์พ ยาบาลวิชาชีพยังพบว่า วิธีการจัดการ
ความเครียดอีกประการหนึ่งที่สาคัญ และเป็ นสิ่งที่ผูส้ งู อายุท่ีมีสขุ ภาพดีได้ปฏิบตั ิ คือ การทาจิตให้
เป็ นกุศล ได้แก่ การไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ รวมไปถึงการเป็ นจิตอาสาต่าง ๆ หรือการทาเพื่อ
ผูอ้ ่นื โดยไม่หวังผลประโยชน์ สิ่งเหล่านีท้ าให้ผสู้ งู อายุมีจิตใจที่เบิกบาน สดชื่น และมีความสุข
“วัยหลังเกษี ยณแล้วเราไม่ ควรจะไปนั่งเครียดเรื่องต่าง ๆ แล้วก็ไป
เข้าวัดเข้าวาช่วยได้มาก ๆ เลย ไปสวดมนต์ นั่งสมาธิ มันช่วยนะ ทาให้ใจเราเบิกบาน สดชืน่ มัน
สดชื่นในใจนะ ถ้าคุณ ไม่ไปสัมผัสคุณ จะไม่รูเ้ ลย แล้วก็จะทาให้เราสุขภาพดีดว้ ย อีกเรื่องหนึ่งที่
ช่วยให้จิตใจเราเบิกบาน คือ เรื่องของจิ ตอาสา การทาอะไรที่ไม่หวังผลประโยชน์ การเป็ นผูใ้ ห้มนั
เป็ นอะไรทีส่ ดุ ยอดแล้ว คือไม่มีใครรู ก้ ็ช่งั แต่ตวั เราเองรู ้ แล้วใจเราสบาย พอใจเราสบายใจ เราเป็ น
สุข การให้คือเป็ นจิตอาสา หรือไปร่วมพัฒ นาอะไรกับเขาตรงนี ้ หรือวันนีเ้ ขามี อะไร ไปช่วยเขา
ดีกว่า” (พยาบาลคนที่ 2)
1.5 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญโดยเฉพาะพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ผูส้ งู อายุจะมีความชอบรสชาติอาหารแตกต่างกัน บางคนชอบทานอาหารรสเค็ม
บางคนชอบกินอาหารทอด แต่การควบคุมตนเองจะช่วยให้ผูส้ งู อายุค่อย ๆ ลดปริมาณอาหารที่ไม่
มีประโยชน์จนสามารถเลิกกินอาหารเหล่านัน้ ได้ในที่สดุ
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“ไม่กิน พยายามไม่กิน อยู่ที่ใจค่ะ ไม่หกั ดิบ นาน ๆ กินที จากของที่
ชอบเลย หนังไก่เนีย่ นะ กากหมูเนีย่ จะชอบมากเลยนะ ตอนหลัง ๆ เนีย่ จะถอย นาน ๆ กินที แล้วก็
เป็ นอาทิตย์ เป็ นเดือนเลย แล้วก็พ อตอนหลังนีไ้ ม่กินแล้วไม่ กินเลย หนังไก่ ก็ไม่ ซือ้ กินเลย เป็ น
หลายเดือนยังไม่ซอื ้ กินเลย” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 2)
1.6 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลของผูส้ ูงอายุเกี่ยวกับการทากิจกรรมร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชน จากการสัมภาษณ์ทั้งผูส้ ูงอายุและพยาบาลวิชาชีพ
พบว่า ผูส้ งู อายุมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล เช่น สมาชิกในครอบครัวมีความรักและเอาใจใส่และ
ทากิจกรรมร่วมกัน มีการพบปะพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นในชุมชน ทาให้ผูส้ ูงอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจเห็นว่าตนเองนัน้ มีคณ
ุ ค่า เกิดความรูส้ กึ ที่ดี ซึ่งจะนาไปสูก่ ารส่งเสริมสุขภาพที่ดี
“เสาร์อาทิตย์ ลูกหลาน จะอยู่พร้อมหน้ากัน ได้ทากับข้าวกินร่วมกัน
บางครัง้ ก็ชวนไปกินตามร้านอาหารข้างนอก” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 3)
“ป้านะ โชคดี ที่ลูกสาว คอยเป็ นห่วงเป็ นธุระ เวลาไปหาหมอ ตอน
เช้าลูกจะแวะไปส่งที่โรงพยาบาล ป้าก็ไปตรวจเลือดแล้วนั่งรอหมอตรวจเสร็จ ไปรับยา ถึงจะโทร
บอกลูกให้มารับ แต่บางครัง้ ถ้าลูกลางานได้ ก็จะไปส่งและรอรับกลับเลย” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 4)
“ทุกวันพระ ถึงเวลารวมก๊วนกันไปวัดทาบุญ สวดมนต์ อาหารทีถ่ อย
จากพระมาเขาก็จะมานั่งทานล้อมวงสนุกสนานกัน ได้พูดคุยสาระทุกข์สขุ ดิบและสุขภาพของกลุ่ม
สิง่ เหล่านีท้ าให้รูส้ กึ จิตใจเบิกบาน สนุกสนาน” (ผูส้ งู อายุคนที่ 5)
1.7 การเจริญทางจิตวิญญาณ
การเจริญทางจิตวิญญาณ เป็ นความเชื่อ ความหวังไว้ในสิ่งที่เป็ นเครื่อง
ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจ จากการสัม ภาษณ์ ทั้ง ผู้สูง อายุ แ ละพยาบาลวิ ช าชี พ พบว่ า ผู้สูง อายุ มี
ความรูส้ ึกพึงพอใจในชีวิต ความสงบสุข การแก้ปัญหาอย่างมีสติ เหตุผล ให้กาลังใจตนเอง การ
เตรียมความพร้อมและยอมรับสภาพของตนเอง รวมถึงการยึดในหลักคาสอนของศาสนาเพื่อให้
เกิดความสงบสุขในชีวิต ซึ่งเป็ นความเกี่ยวเนื่องสาคัญของจิตวิญญาณและเกี่ยวข้องกับชีวิต
“ลูก ๆ หลาน ๆ ก็ปล่อยให้เขาแก้ปัญหาเอง คือเรารู จ้ กั ปล่อยวางค่ะ
เราปล่อยวาง เราอย่าไปกาทุกสิ่งทุกอย่าง” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 5)
“ทีว่ ดั มีการสวดมนต์ทกุ เย็น เขาจะปฏิบตั ิเป็ นประจา ป้าเนีย่ นะ ว่าง
ป้าก็ไป ไม่ว่างป้าก็ไม่ไป เพราะที่วดั พระท่านจะสอนนั่งกรรมฐาน สอนอะไรหลาย ๆ อย่าง ทาให้
จิตนิ่งสงบ ไม่คดิ อะไรเยอะ” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 1)
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“ป้าไม่คดิ มาก ไม่เคยเกลียดใคร ใครทาอะไรก็ช่างเขา ตัวของเขาเอง
เราทาใจของเราให้สบายก็มนั ก็สบาย ส่วนป้าคิดแค่นี ้ ไม่ค่อยคิดอย่างอืน่ มาก ลูก ๆ หลาน ๆ คอย
ดูแลห่วงใย ป้าก็มีความสุขแล้ว” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 2)
2. การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
2.1 การมีส่วนร่วมในชุมชนและสัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล
จากการสัม ภาษณ์พ บว่า ผู้สูงอายุได้เรียนรู ว้ ิธีการดูแลสุขภาพตนเอง
และมี ค วามรู ด้ ้านสุข ภาพมากขึ น้ จากการมี ส่วนร่วมในชุม ชนโดยเฉพาะการเป็ น อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. โดยชุม ชนจะมี การอบรม อสม. อย่ างสม่ าเสมอ ท าให้
ผู้สูง อายุได้พัฒ นาความรู แ้ ละทักษะอย่างต่อ เนื่ อง นอกจากผู้สูง อายุท่ี เป็ น อสม. ได้รูจ้ ัก ดูแ ล
สุขภาพตนเองแล้วยังสามารถช่วยเหลือเพื่ อนบ้านและคนในชุมชนในการให้ความรูแ้ ละช่วยเหลือ
ดูแลด้านสุขภาพในเบือ้ งต้นได้
“เราเรียน อสม. มา เราทราบ ทราบทุกอย่าง เพราะว่าเวลาไปประชุม
เขาสอนไงคะ เราไปประชุมที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จะมีนกั โภชนาการ คุณอะไรที่ประกาศไอ้
เรื่องน้าปงน้าปลาขาดไอโอดีนอะไรนั่นน่ะ เขาก็สอนเรื่องผงชูรสเนี่ยว่ามันไม่ดียงั ไง อะไรยังไง”
(ผูส้ ูงอายุคนที่ 4)
“ทีช่ ุมชนมีชมรมผูส้ ูงอายุค่ะ แล้วเราก็เป็ นอสม. กันหมดทุกคน เราก็
ไปอบรมทีเ่ ทศบาล ทุกเดือนเขาก็จะมีการสอนนะคะ” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 5)
“เขาก็สอนเราหลายอย่างนะคะ ให้เรามาสอนพวกทีเ่ ป็ นเบาหวานว่า
ให้ลดน้าตาลนะคะ ให้ลดน้าตาล ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม เราก็จะมาสอนคนในชุมชนตอนเราลง
ไปเยีย่ มว่า พีต่ อ้ งอย่างนัน้ อย่างนีน้ ะ อย่าทานอย่างนี”้ (ผูส้ ูงอายุคนที่ 6)
นอกจากนี ้ การมีส่วนร่วมในชุมชนของผูส้ งู อายุยังหมายถึงการรวมกลุ่ม
ทากิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การเดินออก
กาลังกาย การทาบุญ นั่งสมาธิ เป็ นต้น
“มีผูส้ ูงอายุกลุ่มหนึ่งประมาณ 7-8 คน เขาจะรวมกลุ่มกันตอนเช้ามา
ออกกาลังกาย เขาจะเดินนะ ทักทุกบ้าน แล้วเขาก็ยมิ้ แย้มหัวเราะ คือสีหน้าแววตาท่าทางเขา เราก็
สวัสดีเขา บางทีเราไม่รูจ้ กั หรอ ถึงเวลาเขาก็ไปทาบุญ ไปนั่งสมาธิกนั ” (พยาบาลคนที่ 2)
“กลุ่ม Line Dance ก็ จ ะมี พ วกอาจารย์ เป็ นจิ ตอาสาที่ส อนเต้น น่ ะ
สาหรับ ผูส้ ู งอายุตรงนีน้ ะค่ ะ จะมี การประเมิ นซักประวัติก่อน มี การคัดกรองก่ อนว่า มี ป่วยโรค
ประจาตัวอะไรไหม แล้วก็มีวดั ความดัน ตรวจสภาพร่างกายของผูส้ ูงอายุทเี่ ข้ามาร่วมเต้นกับกลุ่ม”
(พยาบาลคนที่ 3)
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2.2 การรับรู้ประโยชน์และโทษของปั ญหา
การรับรูป้ ระโยชน์และโทษของปัญหาคือการคิดเพื่อหาสาเหตุของปั ญหา
มองเห็นปัญหาและโทษของปั ญหา ตลอดจนสาเหตุท่ีทาให้เกิดปั ญหานัน้ โดยส่วนใหญ่ผสู้ งู อายุท่ี
มีสุขภาพดีจะคาถึงถึงโทษของความเครียดที่ทาให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งที่ทาให้
ผูส้ งู อายุเกิดความรูส้ กึ ที่จะต้องป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ท่เี ป็ นโทษของปัญหาเหล่านัน้
“คือทุกคนเนี่ยที่จะเป็ นมะเร็งอะไรเนีย่ ก็เกิดจากความเครียดทัง้ นัน้
พกความเครี ย ดเอาไว้ มามองว่ าฉัน จนกว่ าคนนู ้น ฉัน ไม่ ดี ฉัน อย่ า งนู ้น อย่ างนี ้ คื อ จ าเอาแค่
ความเครียดเอาไว้ แต่ป้าไม่เคยเลยนะ” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 2)
“คิดว่าคนเราทุกคนเนี่ยอย่ามีความเครียดนะ ความเครียดเนี่ยเป็ น
ตัวนาของพาหะนาโรคทุก ๆ อย่างเลย ไม่ว่าโรคหัวใจ มะเร็งนะคะ เบาหวาน ความดันอะไรเนี่ย
เกิดจากความเครียดเป็ นหลัก” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 4)
2.3 การไตร่ตรองตนเอง
การไตร่ต รองตนเองเป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ท่ี ท าให้เกิ ด การยอมรับ
ข้อผิดพลาดของตนเอง ทาให้ผูส้ ูงอายุเกิดกระบวนการคิดที่นาไปสู่การมองเห็นโทษของปั ญ หา
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึน้ ได้
“ป้าหน่อยเนีย่ เป็ นกับตัวเองเลยนะ ถ้าไม่มีนา้ ปลาเนีย่ ฉันไม่อยากกิน
ข้าวเลย ฉัน จะตายเป็ น คนแรกอะไรอย่ างนี ้ มี แต่ เดี๋ยวนี ผ้ ่อ นไปเยอะแล้ว เฉย ๆ แล้วไอ้เรื่อ ง
น้าปลา อันที่ผ่านไปแล้วคือฉันไปแก้ไม่ได้แต่ตอนนีฉ้ ันทาได้ ก็เริ่มมันเลยดีกว่าไม่เริ่ม ฉันยังไม่
อยากตายไว” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 3)
2.4 ความอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ความอิสระในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองคือการหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากสื่อ
หรือแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ ตามความสะดวก ความสนใจของตนเอง จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูส้ งู อายุ
ที่มีสขุ ภาพดีจะรูจ้ กั วิธีการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความสะดวก เช่น การดูโทรทัศน์ การอ่านหนังสือ
ฯลฯ แล้วนาความรูเ้ หล่านัน้ มาผสมผสานและมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
“บางทีเราก็ศึกษาจากการอ่านหนังสือบ้าง จากดูทีวีบา้ งอะไรอย่างนี ้
แล้วก็เอามาผสมผสานกัน” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 4)
นอกจากนี ้ การเรียนรู ด้ ้วยตนเองยังช่วยให้การรักษาและดูแลสุขภาพ
ตนเองมีประสิทธิภาพมากขึน้ จากการสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพพบว่า ผูส้ งู อายุท่ีมีการหาความรู ้
ด้วยตนเองจะช่วยให้แพทย์และพยาบาลทางานง่ายขึน้ เพราะผูส้ งู อายุได้คน้ คว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคด้วยตนเองมาก่อนแล้ว
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“ก็ จ ะได้ข้ อ มู ล จากลู ก หลานบ้ า ง บุ ค ลากรทางการแพทย์ บ้ า ง..
หาข้อมู ลจากสมาร์ทโฟนได้ อยากรู อ้ ะไรได้รูเ้ ลย..แทบจะไม่ตอ้ งบอก ไม่ตอ้ งสอนอะไรเลย คือ
เหมือนเขามีคาถามมาให้เราแล้ว เหมือนเขารู อ้ ยู่แล้วแต่จะถูกหรือเปล่า เขาจะมาคอนเฟิ ร์มกับเรา
เช่น พอเขามาถึงโรงพยาบาลปุ๊ บเขารู อ้ ยู่แล้วว่าเขาเป็ นโรคนี ้ เขาก็จะถามเราเลยว่า แล้วไอ้นกี่ ินได้
ไหม แล้วถ้าผมจะไปวิ่งนีไ่ ด้ไหม เขาก็จะมีคาถามมาให้เรา เราก็ประเมินได้เลยว่าก่อนหน้านีเ้ ขามี
ความรู ม้ าก่อน ก็จะง่ายต่อการให้ขอ้ มูลกับเขาแล้วเขาก็จะนาไปปฏิบตั ไิ ด้” (พยาบาลคนที่ 2)
2.5 การให้การเสริมแรง
การเสริม แรงเป็ น การให้รางวัล หรื อ ค าชื่ น ชมเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึน้ หรือรับรางวัลจากผูอ้ ่ืนเมื่อมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาสนใจ
ดูแลสุขภาพมากขึน้ จากการสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ พบว่า เมื่อพยาบาลพบว่าผูส้ งู อายุมีการ
เปลี่ ย นแปลงด้า นสุข ภาพที่ ดี ขึ น้ ก็ จ ะให้ค าชื่ น ชม พร้อ มทั้ง สร้า งแรงจูง ใจและให้ก าลัง ใจเมื่ อ
ผูส้ ูงอายุทาได้ดีหรือมีผลของสุขภาพดีขึน้ เช่น ผลเลือดดีขึน้ นา้ หนักลดลงตามที่ได้แนะนาไว้เมื่อ
ครัง้ ก่อนไม่ว่าจะลดลงมากหรือน้อยแต่ถา้ มีทิศทางเป็ นไปในทางที่ดีก็จะไม่รีรอที่จะรีบให้คาชื่นชม
ให้กาลังใจด้วยความจริงใจ เป็ นต้น
“ในแง่ของพยาบาลเนีย่ เราก็จะให้คาชม ให้ความรู เ้ พิ่มเติมให้ดีย่ิง ๆ
ขึน้ ไปนะคะ เขาก็รูส้ ึกสนุกกับตรงนีว้ ่า เออ เขาเป็ นโรคเนีย่ มันก็สร้างแรงจู งใจให้เขาได้เยอะเลย”
(พยาบาลคนที่ 3)
“พยายามคุยให้กาลังใจแล้วก็ให้เขาทาอย่างต่อเนือ่ ง บอกว่าสิ่งทีเ่ ขา
ทาแล้วได้ผลจริง ๆ เช่น ผลเลือดคุณดีขึน้ มากเลย แล้วน้าหนักคุณลดลงไปครึ่งกิโลฯ นะ มาคราว
หน้าต้องลงอีกครึ่งกิโลฯ นะ ไขมันคุณลง แสดงว่าคุณปฏิบตั ิตวั ได้ดีมาก เราเสริมพลังให้เขารู ส้ ึก
ว่าวันนีเ้ ขามาโรงพยาบาลแล้วเขามีกาลังใจทีจ่ ะกลับไปทาต่อทีบ่ า้ น” (พยาบาลคนที่ 4)
3. การสนับสนุนทางสังคม
3.1 การสนับสนุนจากครอบครัว
การสนั บ สนุ น จากครอบครัว และลู ก หลานถื อ เป็ นหน้ า ที่ ข องคนใน
ครอบครัวที่จะต้องคอยดูแลผูส้ งู อายุในบ้าน การเอาใจใส่ผสู้ งู อายุ ไม่ทอดทิง้ ให้อยู่ลาพัง นอกจาก
จะช่วยดูแลด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุแล้วยังช่วยให้ผูส้ งู อายุมีกาลังใจในการช่วยเหลือตนเองด้วย
เช่นกัน แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี ้
3.1.1 การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว ด้ า นอารมณ์ โดยรับ รู ้ว่ า
สมาชิกในครอบครัว และลูกหลานให้กาลังใจ และดูแลเอาใจใส่ จากการสัมภาษณ์ทงั้ ผูส้ งู อายุและ
พยาบาลวิชาชีพพบว่า การให้กาลังใจ ดูแลเอาใจใส่ มีการทากิจกรรมร่วมกันในการออกกาลังกาย
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และมีความเอือ้ อาทร ซึ่งถือว่ าเป็ นหน้าที่ของคนในครอบครัวที่จะต้องคอยดูแล นอกจากจะช่วย
ดูแลด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุแล้วยังช่วยให้ผสู้ งู อายุมีกาลังใจในการช่วยเหลือตนเองด้วย
“ในวันหยุด ลูกจะเดินออกกาลังกายเป็ นเพือ่ น และพาไปเดินที่
สวนสุขภาพใกล้บา้ น รู ส้ กึ สดชืน่ สบายใจ ทีล่ ูกสนใจสุขภาพของป้า” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 3)
“ไปตลาดซื อ้ กับข้าวทุกอาทิตย์ แล้วมาทาเอง คือไม่ อยากเป็ น
ภาระและรบกวนใคร แต่ลูกสาวไม่ยอมจะพาไปเอง เป็ นห่วงกลัวหิว้ ของและเดินทางลาบาก ขา
แข้งของเราน่ะมันจะเริ่มไม่ดี บางครัง้ ก็แอบไปนะ แต่สว่ นใหญ่ป้าก็ตอ้ งรอลูกสาวพาไปนะ กลัวเขา
จะเสียใจ” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 2)
“ก็แนะนาญาติให้ช่วยดูแล ให้กาลังใจผูป้ ่ วย แล้วก็ให้ช่วยกระตุน้
ผูป้ ่ วยให้ทากิจวัตรประจาวันตามปรกติค่ะ และออกกาลังกายแบบว่าไม่ได้หกั โหมมาก อย่างน้อย
30 นาที ช่วยให้หวั ใจทางานดีขนึ้ ค่ะ” (พยาบาลคนที่ 1)
“ไตวายตายไว ถ้าเมื่อไหร่เป็ นไตวายคุณต้องตายไว ไม่ใช่ว่าเรา
ห้ามคนเดียว หรือจะช่วยกันห้ามทัง้ ครอบครัวอย่างนี ้ อย่างน้อยคุณก็ตอ้ งเป็ นเสาหลักของบ้าน
อย่างนีค้ ่ะ มีคนเคารพดูแล ให้ความดูแลของคุณ อย่างนีค้ ่ะ เขารักคุณ นะ เขาถึงห่วงใยถึงเตือน
คุณอะไรอย่างนี ้ เราก็จะต้องบอกอย่างนีเ้ ลยค่ะ” (พยาบาลคนที่ 3)
3.1.2 การสนับสนุนจากครอบครัวด้านข้อมูลข่าวสาร โดยรับรูว้ ่า
สมาชิกในครอบครัว และลูกหลาน ให้ขอ้ มูลข่าวสาร คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ จากการสัมภาษณ์ทงั้ ผูส้ ูงอายุและพยาบาลวิชาชีพ พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ให้คาแนะนาผูส้ งู อายุ ในเรื่องอาหาร ยา และการให้ขอ้ มูลการไปตรวจ
สุขภาพ
“คือเขารู ว้ ่าแม่ทานเค็ม เขาบอก แม่ทานนา้ ปลาตัวนี ้ มันจะได้ไม่
มีอนั ตราย” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 4)
“ผูส้ ูงอายุนะคะ เราก็คืออยากจะให้ญ าติมีส่วนร่วมในการดูแล
หรือคนในครอบครัวที่มีภาวะโรคนีแ้ ล้วก็ไปกระจายความรู ต้ ่อ ๆ กันไปค่ะ ในการดูแลเรื่องภาวะ
สุข ภาพทั่ว ไป เรื่อ งอาหารการกิ น เรื่อ งยาอะไรอย่ า งนี ้ อยากจะให้ค รอบครัว มาช่ ว ยดู แ ลค่ ะ
(พยาบาลคนที่ 3)
3.1.3 การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว ด้ านทรั พ ยากร โดยรับ รู ว้ ่า
สมาชิกในครอบครัว และลูกหลาน ให้การช่วยเหลือการเงิน สิ่งของ สถานที่และเวลา ในการไป
ตรวจสุขภาพหรือไปพบแพทย์ จากการสัมภาษณ์ทงั้ ผูส้ งู อายุและพยาบาลวิชาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่
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ผูส้ ูงอายุได้รบั ความช่วยเหลือจากลูกและญาติ ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เป็ นธุระเวลาไปหาหมอ เป็ น
ห่วงสุขภาพ ซือ้ เครื่องวัดความดันไว้ท่บี า้ น
“ลูกสาว 2 คน คนหนึ่งเขารับราชการ อีกคนหนึ่งเขาก็ ทาแบบ
บริษัทอะไรอย่างนี ้ ถ้าจะไปเขาก็พาไปตรวจตามนัด ถ้าเขาไม่ว่างจริง ๆ นะ เขาก็ให้นอ้ งสาวของ
ป้าพาไป แต่สว่ นมากเขาจะพาไป” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 3)
“ลู กเขา 2 คน ก็ support มากเลย มาทุกครัง้ เพราะว่ าจริ ง ๆ
ของเราคื อ เป็ นวัน พฤหัส วัน เดี ย วเท่ า นั้น อาทิ ต ย์ เดี ย วค่ ะ ที่ เจอในที ม เขาก็ จ ะหยุ ด งานเลย”
(พยาบาลคนที่ 2)
“ทีบ่ า้ นมีทงั้ ป้าและลุงเป็ นความดันสูง บางครัง้ ป้าจะเวียนศีรษะ
ลูกชายเป็ นห่วงกลัวจะเป็ นอัมพฤต เส้นเลือดในสมองแตก เลยไปซือ้ เครื่องวัดความดันไว้ทบี่ า้ นค่ะ
ดีนะทีล่ ูกพอซือ้ หามาให้ หมอให้ป้าวัดความดันทุกเช้าและจดไว้ เอาให้หมอดู” (ผูส้ ูงอายุคนที่ 5)
3.2 การสนับสนุนจากชุมชน
การสนับ สนุน จากชุม ชน คื อ องค์ก รในระดับ ต าบลหรือ หมู่บ้านได้จัด
สถานที่ อ อกก าลัง กายในชุม ชน ตลอดจนมี กิ จ กรรมออกก าลัง กายร่ว มกัน ท าให้ผู้สูง อายุ มี
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้ และมีโอกาสที่จะได้รว่ มกิจกรรมภายในชุมชน
“เรามีกิจกรรมผูส้ ูงอายุนะคะ จะมีของเทศบาล แล้วก็มีพวกพยาบาล
วิชาชีพน่ะมาแนะนาต่าง ๆ แต่ว่าในชุมชนเราก็มีศูนย์ออกกาลังกาย...เนีย่ เขาว่าง ๆ เขาก็ไปออก
กาลังกาย มีทบี่ ิดเอว มีอะไรหลายอย่าง ไปถ่ายรู ปดูได้ค่ะ” (ผูส้ งู อายุคนที่ 5)
นอกจากนี ้ การสนับสนุนจากชุมชนยังหมายถึง ชุมชนที่ผสู้ งู อายุอาศัยอยู่
นัน้ มีตวั แบบที่ดีซ่ึงเป็ นผูท้ ่ีดแู ลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นแบบอย่างที่ดีและน่ายก
ย่อง กลุ่มคนที่เป็ นตัวแบบที่ดีจึงมีการรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนและคอยช่วยเหลือผูส้ งู อายุในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพตนเอง
“สิ่งหนึ่งทีเ่ ราทาก็คอื เรามีบุคคลต้นแบบ เพราะว่าอย่างทีบ่ อกว่า มัน
ไม่ใช่แค่คนทีท่ าไม่ได้ มันมีคนทีท่ าได้ บุคคลต้นแบบนีก้ ็คือ คนทีเ่ ขาสามารถควบคุมได้ เวลาทีเ่ รา
ยกย่องเขาเนีย่ ก็จะทาให้คนอืน่ ได้เห็นวิธีการจัดการของเขาแล้วก็เอาเป็ นตัวอย่าง...ก็จะมีการเข้า
กลุ่มกัน แล้วก็จะมีเรือ่ งของการให้ความรู ก้ นั ” (พยาบาลคนที่ 3)
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ในทีมสุขภาพ นอกจากแพทย์จะเป็ นผูว้ ินิจฉัยโรคและทาการรักษา
แล้ว พยาบาลวิชาชีพยังสามารถให้ความรูเ้ บือ้ งต้นแก่ผปู้ ่ วยที่เข้ามารับการรักษาโดยเฉพาะผูป้ ่ วย
รายใหม่ คือการอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค และวิธีป้องกัน การ
รักษา
“ครัง้ แรกมาเป็ นคนไข้ใหม่ ค่ะ เราจะเป็ นคนอธิ บายให้ฟั งค่ะ...
อธิบายตัง้ แต่พยาธิสภาพของโรค กลไกการเกิดโรค เราจะทายังไงทีจ่ ะไม่ให้เกิดโรคนี ้ อะไรอย่างนี ้
ค่ะ” (พยาบาลคนที่ 1)
ในขณะให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วย ทีมสุขภาพต้องอธิบายเชิ งเปรียบเทียบให้
ผู้ป่ วยเข้า ใจง่ า ยและเห็ น ภาพมากขึ น้ เช่ น ถ้า เปรี ย บเลื อ ดเหมื อ นกั บ น ้า เปล่ า ผู้ป่ วยที่ เป็ น
โรคเบาหวานจึงเปรียบเสมือนมีนา้ เชื่อมอยู่ในเส้นเลือด เป็ นต้น
“ถ้าไปกินของหวาน น้าตาลจะสูงมันก็จะตีบตันอีก สมมติว่าคุณ
ยังไม่รูว้ ่าคุณเป็ นเบาหวาน ภาวะเบาหวาน เราก็ตอ้ งมาเริ่มอธิบายว่าภาวะเบาหวาน เพราะเขายัง
ไม่ มี ความรู ้เรื่องเบาหวาน ก็ คือ เลือดเปรียบเสมื อนน้ าเปล่ าอย่ างนีค้ ่ ะ ถ้าเป็ น เบาหวานก็ เป็ น
นา้ เชือ่ ม ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองก็จะกลายเป็ นกะละแมเหนียว ๆ ทาให้หลอดเลือดในหัวใจมันตีบ เอา
อธิบายง่าย ๆ แบบนีค้ ่ะ” (พยาบาลคนที่ 1)
นอกจากนี ้ ไม่เพียงแค่การให้ความรู แ้ ละสร้างความเข้าใจแก่ผูป้ ่ วย
ทีมสุขภาพยังสามารถแสดงหลักฐานหรือตัวอย่างจริงประกอบคาอธิบายไม่ว่าจะเป็ นเรื่องเกี่ยวกับ
โรคหรือการดูแลสุข ภาพตนเอง เพื่ อให้ผู้ป่ วยได้เห็ น ของจริง และเกิ ดความรู ส้ ึก ยอมรับ ตนเอง
ตามความเป็ นจริง มีความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้ และสามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง
“เวลาเราจะให้ดูว่า อ๋อ วันนีค้ ุณเป็ นอะไร คุณจาได้ไหมคุณเส้น
เลือดตีบกี่เส้น เอาเส้นเลือดจริง ๆ ให้ดูเลย ถ้าคุณดูแลตัวเองดีเส้นนีไ้ ม่มีปัญหา เส้นอื่นอาจจะมี
ปัญหา ถ้าคุณไม่อยากทีจ่ ะเป็ นเส้นอืน่ คุณก็ตอ้ งดูแลตัวเองให้ดีแบบนีต้ ่อไป” (พยาบาลคนที่ 1)
“ไปหาคุณหมอทีโ่ รงพยาบาลชุมชนแล้วคุณหมอบอกว่า อย่ากิน
เค็ม นะ ลดเค็ม นะ คาว่าเค็ม ของคนไข้กับ คาว่าเค็ม ของแพทย์ที่ตอ้ งการคนไข้อาจจะเข้าใจไม่
ตรงกัน นักโภชนาการก็จะมี ตวั อย่างอาหารที่คนไข้โรคหัวใจรับประทานได้อย่างปลอดภัย หรือ
ตัวอย่างอาหารทีไ่ ม่สามารถรับประทานได้เลย” (พยาบาลคนที่ 4)
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3.3.2 การกระตุ้นกระบวนการคิดไตร่ตรอง
การกระตุน้ กระบวนการคิดไตร่ตรองมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุ ทาให้ผูส้ ูงอายุเกิดการเรียนรู ท้ ่ีส่งผลต่อการดูแลสุขภาพตนเอง
การเรียนรูด้ งั กล่าวเกิดจากกระบวนการสะท้อนความคิด และการไตร่ตรองตนเอง ดังนัน้ พยาบาล
วิชาชีพจึงต้องพยายามสื่อสารกับผูส้ ูงอายุเพื่อกระตุน้ กระบวนการคิดที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุ
“เข้าไปคุยว่าเออเปิ ดใจเขาให้ได้ก่อนเนอะ เปิ ดใจเขาให้เขาทัช
ก่อน แล้วเราค่อยบอกเขา ...คือให้เขาไปทบทวนถึงวิกฤตตอนที่เขาเป็ น เหมือนว่าเขาจะตายนะ
คุณไม่อยากเป็ นแบบนัน้ ใช่ไหม แล้วถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิม คุณก็จะกลับไปเป็ นแบบเดิม พอถึง
ตอนนัน้ เราก็ไม่รูว้ ่าคุณจะยังโชคดีเหมือนตอนนีไ้ หม” (พยาบาลคนที่ 2)
“ไตวายตายไว ถ้าเมือ่ ไหร่เป็ นไตวายคุณต้องตายไว ฉะนัน้ ถ้าคุณ
ไม่อยากเป็ นแบบนี ้ ครอบครัวก็สามารถช่วยเหลือให้คุณดูแลตัวเองได้ ห้ามเขาได้อย่างนีค้ ่ะ ไม่ใช่
ว่าเราห้ามคนเดียว หรือจะช่วยกันห้ามทัง้ ครอบครัวอย่างนี ้ อย่างน้อยคุณก็ตอ้ งเป็ นเสาหลักของ
บ้านอย่างนีค้ ่ะ มีคนเคารพดูแล ให้ความดูแลของคุณอย่างนีค้ ่ะ เขารักคุณนะ เขาถึงห่วงถึงเตือน
คุณอะไรอย่างนี ้ เราก็จะต้องบอกอย่างนีเ้ ลยค่ะ” (พยาบาลคนที่ 1)
“เราพยายามคุยกับเขา เขาก็ฟั งเรานะ เราก็มองว่าเศรษฐกิจก็มี
ส่วนทาให้เขาเครียด เขาก็พยายามทาตามที่เราบอกนั่นแหละแต่ก็จะมีขอ้ จากัด เราก็ถามเขาว่า
เขาเครี ย ดไหม เขามี ค วามวิ ต กกัง วลเรื่อ งที่บ้า นหรื อ เปล่ า เรื่อ งค่ าใช้จ่ า ยไหม อะไรอย่ า งนี ”้
(พยาบาลคนที่ 2)
3.3.3 การติดตามตรวจสอบข้อมูลและให้ผลสะท้อนกลับ
จากการสัม ภาษณ์ พ บว่ า พยาบาลจะติ ด ตามพฤติ กรรมการดูแ ล
สุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุผ่านการอ่านบันทึกประจาวันของผูส้ งู อายุ โดยพยาบาลจะแนะนาให้
ผู้สู ง อายุ เ ขี ย นบัน ทึ ก ประจ าวัน ว่ า ในแต่ ล ะวัน ท าอะไรบ้า งตั้ง แต่ ตื่ น เช้า จนกระทั่ ง เข้า นอน
โดยเฉพาะการกิน การนอน และการออกกาลังกาย หลังจากนัน้ พยาบาลจึงให้คาแนะนาเพิ่มเติม
เพื่อให้การปฏิบตั ิตนของผูส้ งู อายุมีประสิทธิภาพมากขึน้
“บางคนเขียนมาบอกเลยว่าทาอะไรบ้างอย่างนีค้ ่ะ เขาก็ ทามา
หมดเลย การออกกาลังกาย เขาเดินรอบบ้าน รดน้าต้นไม้ เขาจะใช้อะไรบ้าง เขาจะเขียนมาบอก
วันนีก้ ินอะไร กินกีโ่ มง วันนีก้ ินอะไรไปบ้างตอนเช้า เจาะน้าตาลตอนเช้าก่อนกินข้าวเท่าไหร่ ฉีดยา
น้าตาลเท่าไหร่ วันนีอ้ ย่างเช่น ตอนเช้ากินข้าวข้าวต้มไก่ มะละกอ 5 ชิ้น กาแฟอย่างนี ้ เราก็จะ
บอก อ้าว กาแฟกินได้แล้วเหรอ ก็หมอบอกแล้วไง กาแฟดากินได้ไม่ใส่นา้ ตาล” (พยาบาลคนที่ 1)
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การตรวจสอบข้อมูลอีกวิธีการหนึ่งคือ การใช้คาถามเจาะลึกและรับ
ฟั งปัญหาของผูส้ งู อายุ จะช่วยให้พยาบาลรับทราบข้อมูลที่ชดั เจนและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
การใช้คาถามเจาะลึกคือการถามตะล่อม (Probing questions) เพื่อให้ทราบว่า ผูส้ งู อายุทาอะไร
ที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร การได้มาซึ่งข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึน้ จะทาให้มองเห็นปั ญหาที่ชดั เจน
สามารถแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที
“ตอนแรกเราต้องให้เขาพูดก่อน ฟังก่อนว่าเขาทาได้แค่ไหน เรา
ประเมินก่อนแล้วค่อยเสริมไปให้เขา ...เราก็จะบอกว่าทุกวันนีท้ านอะไรคะ กับข้าวซือ้ หรือทาเอง มี
แม่บา้ นทาให้ไหมอะไร...แล้วน้าปลาที่บา้ นเลิกใช้หรือยัง คือต้องพูดเจาะจงลงไปเลยในสิ่งที่เรา
ต้องการให้เขาเป็ น เช่น เลิกกินของเค็ม เลิกกินนา้ ปลานะ” (พยาบาลคนที่ 2)
3.3.4 การสื่อสารเชิงบวก
การสื่อสารเชิงบวกเป็ นวิธีการเสริมแรงทางบวกที่พยาบาลวิชาชีพใช้
ในการสื่อสารกับผูส้ ูงอายุโดยเป็ นการใช้คาพูดเชิงบวกต่างๆ เช่น การชื่นชม การให้กาลังใจ ฯลฯ
เพื่อให้ผสู้ งู อายุเกิดความรูส้ กึ ที่ดีต่อตนเอง รูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้
“คนไข้สว่ นใหญ่กว่า 80% เขาก็จะทา จะเปลีย่ นพฤติกรรมตัวเอง
นะ แต่เราต้องคอยให้กาลังใจและก็ติดตามเขานะ เราก็ให้กาลังใจ เออมาครัง้ นีน้ ้าหนักลงแล้วนะ
ลงครึ่งกิโล ไขมันเริ่มลงแล้วนะ แล้วมีปัญหาอะไรไหม เราก็ค่อย ๆ เสริมไปทีละอย่าง” (พยาบาล
คนที่ 2)
นอกจากนี ้ การสื่ อ สารเชิ ง บวกยัง หมายถึ ง การสื่ อ สารด้ว ยความ
จริงใจและเอาใจใส่ดแู ลผูส้ งู อายุ เช่น การยิม้ การสัมผัส การสบตา ฯลฯ สิ่งเหล่านีท้ าให้ผูส้ งู อายุ
รูส้ กึ ปลอดภัยมากขึน้ เกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับแพทย์และพยาบาลอย่างเต็มที่
“ให้เขาไว้ใจเราก่อนว่าเราเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ มี ความ
ปรารถนาดีกบั คนไข้ ซึ่งในนัน้ มันก็จะแฝงไปด้วยความจริงใจเวลาเราคุยกับคนไข้เรามีความจริงใจ
คือต้องเก็บเขาเป็ นความลับนะ เวลาคุยกับเขาต้องใช้เทคนิค ประสานสายตา เอามือตบมือเขา
เบาๆ ว่าเราจริงใจนะ ให้กาลังใจ พอเราสร้างสัมพันธภาพแล้ว มันต้องใช้เวลา พอครัง้ ต่อไปมาเรา
ต้องจาคนไข้ให้ได้นะ พอเราจาคนไข้ได้เขาจะรู ส้ ึกภูมิใจมากเลย ว่าพยาบาลคนนีจ้ าเขาได้ ก็บอก
ว่าคุณเป็ นยังไง ดีขึน้ ไหม น้าตาลลดลงไหม โอ๊ยดีมากเลย คือต้องพยายามแบบใช้สมั พันธภาพที่
มีอยู่เป็ นไม้ตายในการทีจ่ ะทาให้เขาไว้วางใจเราและทาตามทีเ่ ราบอก” (พยาบาลคนที่ 2)
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จากการสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ พบว่า เพื่อเป็ นการสนับสนุนการ
เรียนรู ต้ ามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ การจัดหาแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็ นประโยชน์จะช่ วยให้
ผูส้ ูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ ดีขึน้ เช่น การแนะนาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ การจัดหาข้อมูลติดป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล เป็ นต้น
“เราก็ตอ้ งแนะนาแหล่งข้อมูลในการดูแลสุขภาพในปัจจุบนั เนอะ
แหล่งข้อมูลเราก็มีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้เยอะ ...เวลามาโรงพยาบาลเขาก็จะได้ขอ้ มูลจาก
ที่โรงพยาบาลจัดให้อยู่ แล้วส่วนหนึ่ง ไม่ ว่าจะเป็ นทางสื่อต่าง ๆ หรือว่ าเป็ นข้อมู ล ต่าง ๆ ที่เขา
ประชาสัมพันธ์อยู่ในโรงพยาบาลพวกนี ้ เขาก็สามารถหาได้ เพราะว่าเขารู ว้ ่าตัวเองป่ วยเป็ นอะไร
เขาก็พยายามหาข้อมูลในการทีจ่ ะดูแลตนเอง โรคนีม้ นั เป็ นยังไง เขาสามารถเข้าถึงได้” (พยาบาล
คนที่ 2)
นอกจากนี ้ การเพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารระหว่ า งผู้สู ง อายุ กั บ ที ม
สุขภาพยังช่ วยให้ผู้สูง อายุรูส้ ึก ปลอดภัย มากขึน้ หากผู้สูงอายุมี คาถามหรือข้อ สงสัย เกี่ ยวกับ
สุขภาพก็สามารถสอบถามจากทีมสุขภาพทัง้ แพทย์และพยาบาลได้โดยตรงตลอดเวลา
“บางคนถ้าเป็ นโรคหัวใจแล้วมีอาการ เราก็จะบอกว่าให้เขา คือ
add Line คุยกับ เรา หรือโทรศัพ ท์ม าคุยกับเราได้อย่ างนีค้ ่ ะ ในคลินิก คุณ หมอก็ จะอยู่ ดว้ ยใน
คลินกิ ก็อธิบายกันไปค่ะใน Line” (พยาบาลคนที่ 1)
“มี Line กลุ่มอย่างนีค้ ่ะ ก็จะมีการบอกกันว่า เออ แต่ละวันเนี่ย
ใครกินอะไร แล้วอันไหนที่กินไม่ได้ ก็จะมีการแนะนากันในนัน้ รวมทัง้ เรา ซึ่งบางเรื่องที่เป็ นข้อที่
เขาคิด เช่น ไปซือ้ ยาสมุนไพรมากินหวังให้มนั ลงอย่างนีค้ ่ะ หรือยาต้มอะไรอย่างนี ้ เราก็จะบอกอัน
นีม้ นั กินไม่ได้ หรือว่าต้องมีการตรวจสอบมากขึน้ หรือบางคนน่ะ คือด้วยกลุ่มนีเ้ ป็ นวัยผูส้ ูงอายุก็
จะมีเรื่องของการปวดด้วย ถ้าเกิดบางอันที่กินไปแล้วเนีย่ หรือปฏิบตั ิไปแล้วมันทาให้ใตพังมีการ
กรองของไตไม่ดอี ย่างนีค้ ่ะ ก็ตอ้ งมีการแนะนาต่อเนือ่ งค่ะ” (พยาบาลคนที่ 3)
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จากคาอธิบายข้างต้น สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด ได้ดงั ภาพประกอบ 13
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ภาพประกอบ 13 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะ
หัวใจขาดเลือด
จากภาพประกอบ 13 สรุปได้ว่า การส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมือง
เพื่ อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลื อด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพ
ประกอบด้วยพฤติกรรมด้านโภชนาการ ด้านการพักผ่อน ด้านการเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย
ด้านการจัดการกับความเครียด ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
และด้า นการเจริญ ทางจิ ต วิ ญ ญาณ ส่ วนที่ 2 การเรีย นรู ส้ ู่ก ารเปลี่ ย นแปลงด้า นสุข ภาพ เป็ น
กระบวนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจากการเรียนรู ด้ ้วยประสบการณ์ของตนเองและสังคม
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในชุมชนและสัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล การรับรูป้ ระโยชน์และโทษของ
ปัญหา การไตร่ตรองตนเอง ความอิสระในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการให้การเสริมแรง และส่วน
ที่ 3 การสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย การสนับสนุน จากครอบครัวในการให้กาลังใจ ข่าวสาร

190
ด้านสุขภาพ และสิ่งของต่าง ๆ การสนับสนุนจากชุมชนในการทากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
ภายในชุมชน และได้รบั การสนับสนุนจากทีมสุขภาพในการให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโรคและ
การดูแลสุขภาพตนเอง การกระตุน้ กระบวนการคิดไตร่ตรอง การติดตามตรวจสอบข้อมูลและให้ผล
สะท้อนกลับ การสื่อสารเชิงบวก และการจัดหาแหล่งข้อมูลและช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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การวิจยั ครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่
การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ระหว่างกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชายและกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศหญิ งและค้นหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดโดยใช้วิธีวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed
Methods Research) แบบมี ล าดั บ เชิ ง อธิ บ าย(Explanatory Sequential Design) ที่ มี ร ะยะ
ต่อเนื่องกัน แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ และตามด้วยระยะที่ 2 เป็ นการ
วิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยผู้วิจัยนาเสนอการสรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 1 และ 2 การอภิ ปรายผล และ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั มีรายละเอียดดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยระยะที่ 1 เชิงปริมาณ
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้นาเสนอ แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ลักษณะข้อมูล
เบือ้ งต้นของกลุม่ ตัวอย่าง สรุปผลของวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1–3 มีรายละเอียดดังนี ้
ลักษณะข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี ้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาล
นครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เป็ นกลุ่ม ผูส้ ูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี ) มีจานวน 690 คน พบว่า
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มรวมนัน้ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 267
คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 38.70 รายได้น้อ ยกว่ า 15,000 บาท จ านวน 519 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 75.22
สถานภาพคู่ จานวน 392 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.81 การประกอบอาชีพเป็ นแม่บา้ นพ่อบ้าน/ไม่ได้ทางาน
จานวน 299 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 สถานภาพในครอบครัวเป็ นผูน้ าครอบครัวจานวน 374 คนคิด
เป็ นร้อยละ 54.20 สิทธิการรักษาพยาบาลเป็ นบัตรทอง จานวน 406 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.84 แหล่ง
ช่วยเหลือในชุมชนเป็ น รพ.สต.จานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.42 และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
จานวน 534 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.39
กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ เพศชาย ช่ ว งอายุ 60-69 ปี (64.32 ± 2.97) มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาจานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.16 รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จานวน 264 คน
คิ ดเป็ นร้อยละ 76.52 สถานภาพคู่ จ านวน 163 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 47.25 การประกอบอาชี พเป็ น
พ่อบ้าน/ไม่ ได้ทางานจ านวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.70 สถานภาพในครอบครัวเป็ นผู้อาศัย
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จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.91 สิทธิการรักษาพยาบาลเป็ นบัตรทอง จานวน 209 คน คิด
เป็ นร้อยละ 60.58 แหล่งช่วยเหลือในชุม ชนเป็ น รพ.สต.จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.65
และการเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผูส้ ูงอายุ/อสม. และกิจกรรมออกกาลังกาย จานวน 78 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.77
กลุ่ม ผู้สูง อายุเพศหญิ ง ช่ วงอายุ 60-69 ปี (64.54 ± 2.84) มี ก ารศึก ษาระดับ
ประถมศึกษาจานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.23 รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จานวน 225 คน
คิดเป็ นร้อยละ 73.91 สถานภาพคู่ จานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.38 การประกอบอาชีพเป็ น
แม่ บ้า น/ไม่ ได้ท างานจ านวน 131 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 37.97 สถานภาพในครอบครัว เป็ น ผู้น า
ครอบครัว จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.32 สิทธิการรักษาพยาบาลเป็ นบัตรทอง จานวน 197
คน คิดเป็ นร้อยละ 57.10 แหล่งช่วยเหลือในชุมชนเป็ น รพ.สต. จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.19
และการเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผูส้ งู อายุ/อสม. และกิจกรรมออกกาลังกาย จานวน 91 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.74
สรุ ปผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ทีม่ ีคุณภาพเทีย่ งตรงและมีความเชื่อมั่น
ผูว้ ิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ พบว่า แบบจาลองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อยโดยตัดออกทีละข้อคาถาม จน
แบบจาลองดังกล่าวมี ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้แก่ 2= 518.66, df = 194, p
= 0. 000, CFI = 0.98, GFI = 0.94, NNFI = 0.97, RMSEA = 0.049, SRMR=.038แสดงดัง ตาราง14
ซึ่งพบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ดงั นัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่านา้ หนักองค์ประกอบของ
ข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.50-0.84 และมีจานวนข้อคาถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพปรับใหม่
มีจานวน22 ข้อโดยที่จานวนตัวแปรสังเกตและนิยามเชิงปฏิบตั ิการคงเดิม
ผูว้ ิจัยสร้างแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเของผูส้ ูงอายุ จากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการและตัว
แปรพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุและสร้างข้อคาถามให้มี ค วามสอดคล้องกับบริบ ท
งานวิจยั และครอบคลุมกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร จานวน 40 ข้อประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
คือ 1) ด้านโภชนาการจานวน 7 ข้อ 2) ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกายจานวน 6 ข้อ 3) ด้านความ
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รับผิดชอบต่อสุขภาพ จานวน 6 ข้อ 4) ด้านความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จานวน 7 ข้อ 5) ด้านการ
เจริญทางจิตวิญญาณจานวน 7 ข้อ และ 6) ด้านการจัดการกับความเครียดจานวน 7 ข้อ เป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับตั้งแต่ แทบไม่เคยปฏิบัติ (1 คะแนน) ถึง เป็ นประจา (5 คะแนน) เกณฑ์การให้
คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือกรณี เป็ นข้อคาถามทางบวก ให้คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, และ 1
จาก เป็ นประจา ถึง แทบไม่เคยปฏิบตั ิ และข้อคาถามทางลบ ให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 จาก
แทบไม่เคยปฏิบตั ิ (1 คะแนน) ถึง เป็ นประจา (5 คะแนน) ถ้าผูต้ อบที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีกว่าผูส้ ูงอายุท่ีได้คะแนนรวมต่ากว่า รวมข้อคาถามทั้งสิน้ 40 ข้อ นาไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5ท่านโดยพิจารณาจากค่า IOC ตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป
พบว่าข้อคาถามผ่านเกณฑ์ จานวน 34 ข้อ ส่วนข้อคาถามที่มีค่า IOC ที่ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยผูว้ ิจยั
ได้นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขข้อคาถามให้มี ความสมบูรณ์ ได้ขอ้ คาถาม
จานวน 40 ข้อ แล้วนาไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบวัดฉบับทดลองใช้กับกลุ่มผูส้ ูงอายุใน
ต่างชุมชนที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน พบว่ามีค่าอานาจจาแนกรายข้อต่ากว่า
0.30 ผูว้ ิจยั ได้ตดั ข้อคาถาม เหลือข้อคาถามที่นาไปใช้จริง จานวน 36 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.304 -0.678ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ.932 และนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 690 คน เป็ นกลุ่ม
ผูส้ งู อายุเพศชาย จานวน 345 คน และกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศหญิง จานวน 345 คนพบว่าแบบวัดฉบับจริง
มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ .928 มีค่าความเชื่อมั่นด้านโภชนาการเท่ากับ .469 ด้านการเคลื่อนไหวและ
ออกกาลังกาย .789 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง เท่ากับ .876 ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
เท่ากับ .868 ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณเท่ากับ .849 และด้านการจัดการกับความเครียดเท่ากับ
.811
จากนัน้ ผูว้ ิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่าแบบจาลองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนั้นผูว้ ิจัยได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่ มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อยโดยตัดออกทีละข้อ
คาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พบว่า ค่ า 2= 518.66, df = 194, p < 0. 001, CFI = 0.98, GFI = 0.94, NNFI =
0.97, RMSEA = 0.049, SRMR=.038 ซึ่งพบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์
ดังนั้น จึ งสรุ ปได้ว่าแบบจ าลองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมี ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ และค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.50-0.84 และมีจานวนข้อ
คาถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพปรับใหม่ มีจานวน 22 ข้อ โดยที่จานวนตัวแปรสังเกตและนิยาม
เชิงปฎิบตั ิการคงเดิม
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ผลการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันราย
ด้ า นกั บ ข้อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พบว่ าค่ า 2= 9.60, df = 6, p-value = 0.14269, 2/df = 1.60,
RMSEA = 0.029, RMR = 0.012, SRMR = 0.016, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, CN =
1222.17 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ บั เกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทกุ ตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนั้นสรุ ปได้ว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันรายด้านของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนน
มาตรฐาน ทัง้ 6 องค์ประกอบมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ ตัง้ แต่ 0.39 - 0.71 โดยพบว่าองค์ประกอบที่
1 ด้านโภชนาการ องค์ประกอบที่ 2 ด้านกิจกรรมและการออกกาลังกาย องค์ประกอบที่ 3 ด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ องค์ประกอบที่ 4 ด้านความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล องค์ประกอบที่ 5 ด้าน
การเจริญ ทางจิ ตวิ ญ ญาณ และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการจัดการกับความเครียด มี ค่ าน ้าหนั ก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39, 0.64, 0.71, 0.65, 0.75 และ 0.68 ตามลาดับ ส่วน
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน มีค่าตัง้ แต่ 0.43 - 0.85 และผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ มีค่า t
ตั้งแต่ 9.17- 19.63 ไม่ มี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ส่ วนค่ า R2 ซึ่ งเป็ นค่ าสั ม ประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมั่ น ของ
องค์ประกอบ ตั้งแต่ 0.15 - 0.57 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพได้รอ้ ยละ 15– 57
สรุ ปผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มี
ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความกลมกลืน ของแบบจาลองตามสมมุติฐาน
ที่ตงั้ ไว้กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ทาการปรับแก้แบบจาลองโดยการยอมให้ความคลาดเคลื่อนของตัว
แปรสังเกตบางคู่มีความสัม พันธ์กัน ในการปรับแก้แบบจาลองดังกล่าว พบว่า แบบจาลองที่ได้
ดาเนินการปรับแก้ (Adjust Model) มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนี
ความกลมกลื น (Fit Index) ดังนี ้ 2 = 461.39, df = 189, p-value < 0.001, 2/df = 2.44, RMSEA
= 0.046, RMR = 0.028, SRMR = 0.040, CFI = 0.99, GFI= 0.94, AGFI = 0.92, CN = 360.57
แสดงว่าแบบจาลองโครงสร้างมีความกลมกลืน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปรที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ ูงอายุ เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปน้อยคือตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม
มีอิทธิพลรวม .69 มีอิทธิพลทัง้ ทางตรง .28 และอิทธิพลทางอ้อม .41 ตัวแปรอิทธิพลทางความคิดมี
อิ ทธิ พ ลรวม 0.54 มี อิ ทธิ พ ลทางอ้อม 0.35 แต่ ไม่ มี อิ ทธิ พ ลทางตรง ตั ว แปรกระบวนการสู่ ก าร
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เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลรวม 0.40 มีอิทธิพลทางตรง 0.40 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม และตัวแปรความ
ไว้วางใจมี อิทธิ พ ลทางอ้อม 0.15 แต่ไม่ มี อิท ธิพ ลรวมและอิทธิ พ ลทางตรง ซึ่งตัวแปรเชิ งสาเหตุ
ดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุ ได้รอ้ ยละ
59 นอกจากนีพ้ บตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลจากมากไปน้อย คือตัวแปรอิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลรวม 0.88 และมีอิทธิพลทางตรง
0.88 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลรวม 0.73 และมีอิทธิพ ล
ทางอ้อม 0.73 แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรง และตัวแปรความไว้วางใจมีอิทธิพลรวม 0.24 และมีอิทธิพล
ทางอ้อ ม 0.24 แต่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง ซึ่ ง ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุดั ง กล่ า วสามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนของตัวแปรกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงได้รอ้ ยละ 77 และพบตัวแปรที่มี อิทธิพลต่อ
อิทธิพลทางความคิด เรียงลาดับจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมมี อิ ทธิ พลรวม 0.83 มี อิ ทธิ พลทั้งทางตรง 0.70 และอิ ทธิ พลทางอ้อม 0.12 และตัวแปรความ
ไว้วางใจมีอิทธิพลรวม 0.27 และมีอิทธิพลทางตรง 0.27 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม ซึ่งตัวแปรเชิงสาเหตุ
ดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิทธิพลทางความคิดได้รอ้ ยละ 75 และยังพบว่าตัว
แปรการสนับสนุนทางสังคมที่ มี อิ ทธิ พลรวม .46 มี อิ ทธิ พลทางตรง .46 และสามารถอธิ บายความ
แปรปรวนตัวแปรความไว้วางใจได้รอ้ ยละ 21
สรุ ปผลของวั ตถุ ประสงค์ข้ อที่ 3 เพื่ อ เปรี ยบเที ยบรู ปแบบและเปรี ยบเที ยบ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่าง
กลุ่มผู้สูงอายุเพศชายและกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่
การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ระหว่างกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชาย กับกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิ ง แตกต่างกันหรือไม่ จากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 5 ขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์โดยไม่ มี การกาหนดเงื่อนไขให้
แบบจาลองทัง้ 2 กลุ่มมีความเท่ากัน พบว่าดัชนีความกลมกลืนบ่งบอกว่า แบบจาลองที่วิเคราะห์ใน
ขัน้ ตอนนีม้ ีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df < .50, RMSEA < .08) แสดงว่าโครงสร้าง
ความสัม พัน ธ์ ระหว่ างตัวแปรในแบบจ าลองทั้งสองกลุ่ม เหมื อนกัน แต่ อาจแตกต่ างกันที่ ขนาด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จึงต้องดาเนินการทดสอบในขัน้ ตอนต่อไป
ขัน้ ตอนที่สอง พบว่า การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่านา้ หนักองค์ประกอบตัวแปร
สังเกตภายนอกของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชาย
กับกลุ่มเพศหญิงเท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ตอนที่ 1 และกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ค่า
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นา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตภายนอกของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในแบบจาลองทัง้
สองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 1 กับ
ขัน้ ตอนที่ 2 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 1 กับขัน้ ตอนที่ 2 พบว่าไม่
มีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P > .05) (2diff = 0.78, dfdiff = 2) แสดงว่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตภายนอกบนตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัว ในแบบจาลองระหว่างกลุ่มเพศชายกับกลุ่ม เพศ
หญิงไม่แตกต่างกัน
ขั้นตอนที่สาม คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่านา้ หนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกต
ภายในของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง
เท่ ากั น หรื อไม่ โดยใช้แบบจ าลองในขั้น ตอนที่ 2 และก าหนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ให้ค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตภายในของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้
เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 3 กับขัน้ ตอนที่ 2
บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 3 กับขัน้ ตอนที่ 2 พบว่าไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P > .05) (2diff = 10.67, dfdiff = 16) แสดงว่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตภายใน
บนตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ขัน้ ตอนที่สี่ คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับ
เพศหญิงเท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 3 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผล
การพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 4 กับขัน้ ตอนที่ 3 บนผลต่างของ
ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขั้นตอนที่ 4 กับขั้นตอนที่ 3 พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ (P < .05)
(2diff = 10.98, dfdiff = 3) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปร
แฝงภายใน อย่างน้อย 1 คู่ความสัมพันธ์ ในแบบจาลองระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิงแตกต่าง
กันจึงได้ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผล
ต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง คู่
ความสัมพันธ์ใดที่แตกต่างกันดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 4.1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายนอกได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในความไว้วางใจเท่ากัน
หรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 3 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงภายในความไว้วางใจในแบบจาลอง
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ทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 4.1
กับขัน้ ตอนที่ 3 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 4.1 กับขัน้ ตอนที่ 3 พบว่า
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P < .05) (2diff = 4.24, dfdiff = 1) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายนอก ได้แ ก่ การสนับ สนุน ทางสัง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรแฝงภายในความไว้ว างใจใน
แบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05
ขัน้ ตอนที่ 4.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัม ประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายนอกได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในอิทธิพลทางความคิดเท่ากัน
หรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 3 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายนอก ได้แ ก่ การสนับ สนุ น ทางสังคมที่ ส่งผลต่ อตัวแปรแฝงภายในอิ ทธิ พลทางความคิ ดใน
แบบจาลองทั้งสองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลอง
ขัน้ ตอนที่ 4.2 กับขัน้ ตอนที่ 3 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 4.2 กับ
ขั้นตอนที่ 3 พบว่าไม่มี นัยสาคัญทางสถิติ (P < .05) (2diff = 1.12, dfdiff = 1)แสดงว่าค่ าสัมประสิทธิ์
อิท ธิพ ลของตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
อิทธิพลทางความคิดในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิง ไม่แตกต่าง
กัน
ขัน้ ตอนที่ 4.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายนอกได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 3 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลอง
ขัน้ ตอนที่ 4.3 กับขัน้ ตอนที่ 3 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 4.3 กับ
ขัน้ ตอนที่ 3 พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ (P < .05) (2diff = 4.43, dfdiff = 1) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์
อิท ธิพ ลของตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
พฤติ ก รรมส่ง เสริม สุขภาพในแบบจ าลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่ม เพศชายกับ เพศหญิ ง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ขัน้ ตอนที่หา้ คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชาย
กับเพศหญิ งเท่ ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขั้นที่ 4 และกาหนดเพิ่ ม เติ ม ให้ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
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อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองทั้งสองกลุ่มให้
เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 5 กับขัน้ ตอนที่ 4
บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอน ที่ 5 กับขั้นตอนที่ 4 พบว่า มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P > .05) (2diff = 11.01, dfdiff = 7) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่
ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน อย่างน้อย 1 คู่ความสัมพันธ์ ในแบบจาลองระหว่างกลุ่มเพศชายกับ
เพศหญิงแตกต่างกัน จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายในที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชาย
กับเพศหญิง คู่ความสัมพันธ์ใดที่แตกต่างกันดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 5.1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในได้แ ก่ อิ ท ธิ พ ลของกระบวนการสู่ก ารเปลี่ ย นแปลง ที่ ส่ง ผลต่ อ ตัวแปรแฝงภายใน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ อิทธิพลของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง ที่
ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการ
พิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 5.1 กับขัน้ ตอนที่ 4 บนผลต่างของ
ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 5.1 กับขัน้ ตอนที่ 4 พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P <
.05) (2diff = 0.33, dfdiff = 1) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ อิทธิพล
ของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ใน
แบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ขัน้ ตอนที่ 5.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในได้แก่ อิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อ ตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัว
แปรแฝงภายในได้แก่ อิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อ ตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในแบบจาลองทัง้ สองกลุม่ ให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลอง
ขั้นตอนที่ 5.2 กับขั้นตอนที่ 4 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขั้นตอนที่ 5.2 กับ
ขั้ น ตอนที่ 4 พบว่ า ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P < .05) (2diff = 0.23, dfdiff = 1) แสดงว่ า ค่ า
สัม ประสิ ทธิ์ อิทธิ พ ลของตัวแปรแฝงภายในได้แ ก่ อิ ทธิ พ ลทางความคิ ดที่ ส่ งผลต่ อ ตัวแปรแฝง
ภายในพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพ ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศ
หญิงไม่แตกต่างกัน
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ขัน้ ตอนที่ 5.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในได้แก่ ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เท่ากัน
หรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ ตัวแปรแฝง
ภายใน ได้แ ก่ ความไว้ว างใจ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ตั ว แปรแฝงภายในพฤติ ก รรมส่ ง เสริม สุ ข ภาพ ใน
แบบจาลองทั้งสองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลอง
ขั้นตอนที่ 5.3 กับขั้นตอนที่ 4 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขั้นตอนที่ 5.3 กับ
ขั้ น ตอนที่ 4 พบว่ า ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P < .05) (2diff = 2.40, dfdiff = 1) แสดงว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิ พ ลของตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิ งไม่
แตกต่างกัน
ขัน้ ตอนที่ 5.4 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในได้แ ก่ อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ที่ ส่ ง ผลต่ อ ตั ว แปรแฝงภายในกระบวนการสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลง เท่ากันหรือไม่ โดยใช้แบบจาลองในขั้ นที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์
อิ ท ธิ พ ลของ ตั ว แปรแฝงภายในได้แ ก่ อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ที่ ส่ ง ผลต่ อ ตั ว แปรแฝงภายใน
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง ในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มให้เท่ากัน ผลการพิจารณาจากผลต่าง
ของ ไค-สแควร์ ระหว่ างแบบจ าลองขั้นตอนที่ 5.4 กับขั้นตอนที่ 4 บนผลต่ างของ ค่ าองศาอิ สระ
ระหว่างแบบจาลองขั้นตอนที่ 5.4 กับขั้นตอนที่ 4 พบว่า มี นัยส าคัญ ทางสถิติ (P < .05) (2diff =
-.01 dfdiff = 1) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ ตัวแปรแฝงภายในได้แก่ อิทธิพลทางความคิด
ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง ในแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ขัน้ ตอนที่ 5.5 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายในได้แก่ ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในอิทธิพลทางความคิด เท่ากันหรือไม่
โดยใช้แบบจาลองในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเพิ่มเติมให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ ตัวแปรแฝงภายใน
ได้แก่ ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในอิทธิพ ลทางความคิด ในแบบจาลองทั้งสอง
กลุ่ม ให้เท่ากัน ผลการพิจ ารณาจากผลต่างของ ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจาลองขั้นตอนที่ 5.5 กับ
ขัน้ ตอนที่ 4 บนผลต่างของ ค่าองศาอิสระ ระหว่างแบบจาลองขั้นตอนที่ 5.5 กับขัน้ ตอนที่ 4 พบว่า
ไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P < .05) (2diff = 0.03 dfdiff = 1) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ ตัว
แปรแฝงภายในได้แก่ ความไว้ว างใจ ที่ ส่ง ผลต่ อ ตัว แปรแฝงภายในอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ใน
แบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุม่ เพศชายกับเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน
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ดังนั้นแบบจ าลองที่ พัฒ นาขึ น้ มี โครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ระหว่า งตัว แปร
นา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝง และค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่
ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผล
ต่อตัวแปรแฝงภายในแตกต่างกันบางส่วน โดยพบความแตกต่างในเส้นความสัมพันธ์ 3 เส้น คือ 1)
ค่าอิทธิพลของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในความไว้วางใจพบว่า
กลุ่ม ผูส้ ุงอายุเพศชาย มี ค่าสัม ประสิทธิ์อิทธิ พ ล เท่ากับ 0.57 แต่ในกลุ่ม ผูส้ ุงอายุเพศหญิ งมี ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.36 2) ค่าอิทธิพลของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมที่สง่ ผลต่อตัวแปร
แฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่มผูส้ งุ อายุเพศชายมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ
0.43 แต่ในกลุ่มผูส้ ุงอายุเพศหญิงมี ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ 3) ค่าอิทธิพล
ของตัวแปรอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง พบว่า
กลุ่มผู้สุงอายุ เพศชายมี ค่ าสัมประสิ ทธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท่ ากับ 0.87 แต่ ในกลุ่ม ผู้สุง อายุเพศหญิ ง มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.88
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
กระบวนการสู่ก ารเปลี่ ยนแปลงและพฤติ กรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูง อายุท่ี มี ค วามเสี่ ยงต่ อ
โรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผูส้ งู อายุเพศชายและกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง พบว่าค่าเฉลี่ยตัวแปร
แฝงทั้ง 5 ตัวแปร มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม
(Meandiff = -0.04 , t = -0.99, p < .05) ความไว้ว างใจ (Meandiff = -0.10, t = -0.66, p < .05)
อิท ธิ พ ลทางความคิ ด (Meandiff = -0.01 , t = -0.25 , p < .05) กระบวนการสู่ก ารเปลี่ ย นแปลง
(Meandiff = -0.05, t = -1.18 , p < .05) และพฤติ ก รรมส่ ง เสริม สุ ข ภาพ (Meandiff = -0.07, t =
-1.54, p < .05) จากผลการวิ จัย สรุ ป ได้ว่ า กลุ่ม ผู้สูง อายุ เพศหญิ ง ค่ า เฉลี่ ย ตัว แปรในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
ผลการวิจัยระยะที่ 2 เชิงคุณภาพ
เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 การค้นหาแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพของผูส้ ูงอายุในชุม ชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด ผูว้ ิจัยได้นาเสนอ แบ่ง
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด มีรายละเอียดดังนี ้
ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก
การวิจัยครัง้ นีไ้ ด้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวนทัง้ หมด 12 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และผ่ านเกณฑ์ก ารคัดเข้า (Inclusion Criteria) ที่ ได้กาหนด โดยผู้ร่วม
วิจัยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มบุคลากรทีมสุขภาพ เป็ นพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
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จานวน 4 คน และพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ และ 2) กลุ่มผูส้ งู อายุวยั ต้น (อายุ 6069 ปี ) โดยอาสาสมัครประจาหมู่บา้ นเป็ นผูค้ ดั เลือกมาให้ เป็ นผูส้ งู อายุท่ีมีสขุ ภาพดีไม่มีความเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจขาดเลือด และผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักใน
กลุ่มผูส้ งู อายุ จานวน 6 คน มีอายุระหว่าง 64-68 ปี มีอาชีพรับจ้าง จานวน 3 คน แม่บา้ น จานวน
2 คน และค้าขาย จานวน 1 คน มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจาตัว จานวน 3 คน มีโรคประจาตัวเรือ้ รัง
(โรคเบาหวาน ความดันโลหิต สูง ไขมันในเลือดสูง) จานวน 3 คน ใช้สิทธิประกันสุขภาพ 30 บาท
จานวน 4 คน สิทธิตน้ สังกัดเบิกได้ จานวน 2 คน และเป็ น อสม. จานวน 2 คน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ในกลุ่มบุคลากรทีมสุขภาพ จานวน 6 คน มีอายุระหว่าง 38-55 ปี มีอายุการทางานน้อยกว่า 20 ปี
จ านวน 3 คน ท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 3 คน เป็ น พยาบาลวิช าชี พ จานวน 6 คน ศึก ษา
ปริญญาตรี จานวน 4 คน ปริญญาโท จานวน 2 คน มีความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ จานวน 4 คน
มี ความเชี่ ยวชาญด้านส่งเสริม สุขภาพ จานวน 2 คน ปฏิบัติง านในโรงพยาบาล จานวน 4 คน
ศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน 1 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 1 คน
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมืองเพื่อป้ องกันภาวะ
หัวใจขาดเลือด
สาหรับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุจากการสัมภาษณ์ พบว่าแต่ละ
แนวทางมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน แบ่งออกเป็ น 3 แนวทาง ได้แก่ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
การเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม
1. พฤติ ก รรมการส่งเสริม สุ ข ภาพ แนวทางการส่งเสริม พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูส้ งู อายุหมายถึงวิธีการที่ผสู้ งู อายุนามาใช้ในการสร้างและปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่อป้องกันและรักษาภาวะหัวใจขาดเลือด แบ่งออกเป็ น 7 พฤติกรรม ได้แก่
1.1 ด้านโภชนาการ แนวทางคือการปรับพฤติกรรมการกินจากการซือ้ อาหาร
สาเร็จรู ปมาเป็ นทาอาหารกินเองที่บา้ น กินอาหารในปริมาณที่พอเหมาะพอควร ลดอาหารที่มีรส
หวาน มัน เค็ม และเน้นอาหารจาพวกผักและผลไม้เป็ นประจา
1.2 ด้านการพักผ่อน แนวทางคือการปรับพฤติกรรมการนอนจากการนอนดึก
เป็ นการนอนหัวค่าหรือนอนไม่เกิน 4 ทุ่มและตื่นแต่เช้าตรู่
1.3 ด้านการเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย แนวทางคือการสร้างพฤติกรรม
การออกกาลังกายให้เหมาะสมกับวัยและความเจ็บป่ วย การออกกาลังกายสาหรับผูส้ ูงอายุเป็ น
การออกกาลังกายพอประมาณรวมถึงการทางานบ้าน มีการวางแผนและมีเป้าหมายในการออก
กาลังกายที่ชดั เจน ต้องทาเป็ นกิจวัตรประจาวัน

202

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

1.4 ด้านการจัดการกับความเครียด แนวทางคือการรู จ้ ักปล่อยวาง การทา
กิจกรรมผ่อนคลายกับเพื่อนบ้าน พูดคุยกับเพื่อนบ้าน และการทาจิตให้เป็ นกุศล ได้แก่ การไหว้
พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ รวมไปถึงการเป็ นจิตอาสาต่าง ๆ
1.5 ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สุข ภาพ แนวทางคือ การมี พ ฤติ ก รรมการควบคุม
ตนเอง โดยเฉพาะพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร เช่น อาหารรสเค็ม อาหารทอด แต่การ
ควบคุม ตนเองจะช่ วยให้ผู้สูงอายุค่อยๆ ลดปริม าณอาหารที่ไม่ มี ประโยชน์จ นสามารถเลิกกิ น
อาหารเหล่านัน้ ได้ในที่สดุ
1.6 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล แนวทางคือการสร้างสั มพันธภาพมีการทา
กิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชน มี การพบปะพูดคุยหรือแสดงความ
คิดเห็นในชุมชน ทาให้มีความภาคภูมิใจเห็นว่าตนเองนัน้ มีคณ
ุ ค่า เกิดความรูส้ ึกที่ดี ซึ่งจะนาไปสู่
การส่งเสริมสุขภาพที่ดี
1.7 การเจริญ ทางจิ ต วิ ญ ญาณ แนวทางคื อ การเตรี ย มความพร้อ มและ
ยอมรับสภาพของตนเอง รวมถึงการยึดในหลักคาสอนของศาสนาเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิต
มีความรูส้ ึกพึงพอใจในชีวิต ความสงบสุข การแก้ปัญหาอย่างมีสติ เหตุผล ให้กาลังใจตนเอง เป็ น
ความเกี่ยวเนื่องของจิตวิญญาณและชีวิต
2. การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมพฤติกรรมการ
เรียนรูด้ า้ นสุขภาพ แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นสุขภาพของผูส้ งู อายุหมายถึงวิธีการ
เรียนรู ท้ ่ีผู้สูงอายุนามาใช้ในการเพิ่ม พูนความรู ใ้ นการดูแลสุขภาพตนเอง รวมไปถึงการพัฒ นา
กระบวนการคิด ความรูส้ ึก และการกระทาที่นาไปสู่การดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึน้ แบ่งออกเป็ น 5
พฤติกรรม ได้แก่
2.1 การมีส่วนร่วมในชุมชนและสัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล แนวทางคือการได้
เรีย นรู ว้ ิ ธี ก ารดูแ ลสุข ภาพตนเอง จากการมี ส่วนร่วมในชุม ชนโดยเฉพาะการเป็ น อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. โดยชุม ชนจะมี การอบรม อสม. อย่ างสม่ า เสมอ ท าให้
ผูส้ ูงอายุได้พัฒนาความรูแ้ ละทักษะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ การมีส่วนร่วมในชุมชนยังหมายถึง
การรวมกลุ่มทากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ทาให้ผสู้ งู อายุได้เรียนรูว้ ิธีการดูแลสุขภาพจากการทา
กิจกรรมกลุม่
2.2 การรับรู ป้ ระโยชน์และโทษของปั ญหา แนวทางคือการคิดเพื่อหาสาเหตุ
ของปั ญหา มองเห็นปั ญหาและโทษของปั ญหา ตลอดจนสาเหตุท่ีทาให้เกิดปั ญหานัน้ ซึ่งจะทาให้
ผูส้ งู อายุเกิดความรูส้ กึ ที่จะต้องการป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ท่เี ป็ นโทษของปัญหาเหล่านัน้
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2.3 การไตร่ตรองตนเอง แนวทางคือการไตร่ตรองตนเองซึ่งเป็ นกระบวนการ
เรียนรูท้ ่ีทาให้เกิดการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง ทาให้ผูส้ ูงอายุเกิดกระบวนการคิดที่นาไปสู่
การมองเห็นโทษของปัญหา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขนึ ้ ได้
2.4 ความอิสระในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง แนวทางคือการหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
จากสื่อหรือแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ตามความสะดวกและความสนใจของตนเอง เช่น การดูโทรทัศน์ การ
อ่านหนังสือ ฯลฯ แล้วนาความรู เ้ หล่านั้นมาผสมผสานและปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน และจะช่วยให้แพทย์และพยาบาลทางานง่ายขึน้ เพราะผูส้ งู อายุได้ค้ นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับโรคด้วยตนเองมาก่อนแล้ว
2.5 การให้การเสริมแรง แนวทางคือให้การเสริมแรงเป็ นการให้รางวัลหรือคา
ชื่นชมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึน้ หรือรับรางวัลจากผูอ้ ่ืนเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและหันมาสนใจดูแลสุขภาพมากขึน้
3. การสนั บ สนุ น ทางสั งคม แนวทางการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว
เพื่อนบ้าน และชุมชน มีสว่ นสาคัญในการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
3.1 การสนับสนุนจากครอบครัว เป็ นหน้าที่ของคนในครอบครัวที่จะต้องคอย
ดูแลผูส้ งู อายุในบ้าน การเอาใจใส่ผสู้ งู อายุ ไม่ทอดทิง้ ให้อยู่ลาพัง นอกจากจะช่วยดูแลด้านสุขภาพ
ของผูส้ ูงอายุแล้วยังช่วยให้ผูส้ ูงอายุมีกาลังใจในการช่วยเหลือตนเองด้วยเช่นกัน แบ่งเป็ น 3 ด้าน
ดังนี ้
3.1.1 การสนั บ สนุ น จากครอบครัว ด้า นอารมณ์ แนวทางคื อ การให้
กาลังใจ ดูแล ใจใส่ มีความเอือ้ อาทร และมีการทากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวที่จะต้อง
คอยดูแล ช่วยเหลื อด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุแล้วยังช่วยให้ผูส้ ูงอายุมีกาลังใจในการช่วยเหลือ
ตนเองด้วย
3.1.2 การสนับสนุนจากครอบครัวด้านข้อมูลข่าวสาร แนวทางคือการให้
ข้อมูลข่าวสาร คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ จาก
สมาชิกในครอบครัว และลูกหลาน และการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ในเรื่องอาหาร ยา และ
การให้ขอ้ มูลไปตรวจสุขภาพตามที่แพทย์นดั
3.1.3 การสนับสนุนจากครอบครัวด้านทรัพยากร แนวทางคือการช่วยเหลือ
การเงิน ค่าใช้จ่าย สิ่งของ สถานที่และเวลา ในการไปตรวจสุขภาพหรือไปพบแพทย์ จากสมาชิกใน
ครอบครัว และลูกหลาน
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3.2 การสนับสนุนจากชุมชน เป็ นการสนับสนุนจากชุมชนในระดับตาบลหรือ
หมู่บ้าน แนวทางคื อในชุม ชนได้จัดสถานที่ส าหรับการทากิจ กรรมร่วมกัน เช่ น ออกกาลัง กาย
ร่วมกัน และกิจกรรมอื่นๆภายในชุมชน ทาให้ผสู้ งู อายุมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้
และมีตัวแบบที่ดี น่ายกย่อง ได้มีการรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนและคอยช่วยเหลือผูส้ ูงอายุในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพตนเอง
3.3 การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและแนวทางที่ถกู ต้องในการ
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ แนวทางการสนับสนุนจากทีมสุขภาพแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่
3.3.1 การให้ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง
แนวทางคือในทีมสุขภาพจะมี แพทย์เป็ นผูว้ ินิจฉัยโรคและทาการรักษาและพยาบาลวิชาชีพยัง
สามารถให้ความรูเ้ บือ้ งต้นแก่ผปู้ ่ วยที่เข้ามารับการรักษาโดยเฉพาะผูป้ ่ วยรายใหม่จะมีการอธิบาย
อย่างละเอียดเกี่ ยวกับสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค วิธีป้องกันรักษา และยังสามารถแสดง
หลักฐานหรือตัวอย่างจริงประกอบคาอธิบายไม่ว่าจะเป็ นเรื่องเกี่ยวกับโรคหรือการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้เห็นของจริงและเกิดความรู ส้ ึกยอมรับตนเองตามความเป็ นจริง มีความ
ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้ และสามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง
3.3.2 การกระตุ้นกระบวนการคิดไตร่ตรอง แนวทางคือพยาบาลวิชาชี พ
จะต้องพยายามสื่อสารกับผูส้ ูงอายุเพื่อให้เกิดการกระตุน้ กระบวนการคิด เกิดการเรียนรูท้ ่ีส่งผลต่อ
การดูแลสุขภาพตนเอง การเรียนรูด้ งั กล่าวเกิดจากกระบวนการสะท้อนความคิด และการไตร่ตรอง
ตนเอง จึงนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุ
3.3.3 การติดตามตรวจสอบข้อมูลและให้ผลสะท้อนกลับ แนวทางคือ
พยาบาลจะแนะนาให้ผู้สูงอายุเขียนบันทึกประจาวัน ว่า ในแต่ละวันท าอะไรบ้างตั้ง แต่ ตื่นเช้า
จนกระทั่งเข้านอนโดยเฉพาะการกิน การนอน และการออกกาลังกาย หลังจากนั้นพยาบาลจะ
ติดตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุผ่านการอ่านบันทึ กประจาวันของผูส้ ูงอายุ
และให้คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติตนของผูส้ ูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีวิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้คาถามเจาะลึกและรับฟั งปั ญ หาของผู้สูงอายุ จะทาให้รบั ทราบข้อมูลที่
ชัด เจนและสามารถแก้ปั ญ หาได้ต รงจุด การใช้ค าถามเจาะลึก คื อ การถามตะล่ อ ม (Probing
questions) จะท าให้ไ ด้ข้อ มูล ที่ ล ะเอี ย ดมากยิ่ ง ขึ น้ จะท าให้ม องเห็ น ปั ญ หาที่ ชัด เจน สามารถ
แก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที
3.3.4 การสื่อสารเชิงบวก แนวทางคือพยาบาลวิชาชีพมีวิธีการสื่อสารกับ
ผูส้ ูงอายุโดยเป็ นการใช้คาพูดเชิงบวกต่าง ๆ เช่น การชื่นชม การให้กาลังใจ ฯลฯ เพื่อให้ผูส้ ูงอายุ
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เกิดความรู ส้ ึกที่ดีต่อตนเอง รู ส้ ึกเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ และจะต้องสื่อสารด้วยความจริงใจ
และเอาใจใส่ดูแลผูส้ ูงอายุ เช่น การยิม้ การสัมผัส การสบตา ฯลฯ สิ่งเหล่านีท้ าให้ผูส้ ูงอายุรูส้ ึก
ปลอดภัยมากขึน้ เกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับแพทย์และพยาบาลอย่างเต็มที่
3.3.5 การจัดหาแหล่งข้อมูลและช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง แนวทางคือการจัดหาแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็ นประโยชน์จะช่วยให้ผสู้ งู อายุ
มีพ ฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ดีขึน้ เช่น การแนะนาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุข ภาพ
การจัดหาข้อมูลติดป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นการสนับสนุนการเรียนรูต้ ามอัธยาศัย
ของผูส้ ูงอายุ และการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผูส้ งู อายุกบั ทีมสุขภาพในการตอบข้อสงสัย
หรือข้อคาถามเกี่ยวกับสุขภาพทาให้ผสู้ งู อายุรูส้ กึ ปลอดภัยมากขึน้
อภิปรายผลการวิจัย
การพั ฒนาแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุ ขภาพที่มีคุณ ภาพเที่ยงตรงและมีความ
เชื่อมั่น
ผูว้ ิจัยได้นาแนวคิดการส่งเสริม สุขภาพของเพนเดอร์ม าเป็ นพื ้นฐานในการศึกษา
ร่วมกับการวิเคราะห์เอกสารและจากข้อคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ และจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างของโมเดล พบว่าโมเดลแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุมี ความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้ 6 องค์ประกอบ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจยั สอดคล้องกับนักวิชาการ
หลายท่ านที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกันว่าลักษณะของพฤติ กรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุให้ดีขึน้ จะต้องลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงหลีกเลี่ยงดื่มนา้ ชา กาแฟ นา้ อัดลมเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ และเพิ่มการรับประทานผัก ผลไม้ ออกกาลังกายเดินเร็วอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน5
ครัง้ ต่อสัปดาห์เดินขึน้ ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน เดินเร็วหรือปั่นจักรยานแทนการขับ
รถในระยะใกล้ ๆ หาข้อ มูล ข่ าวสารที่ เป็ น ประโยชน์ในการดูแลสุข ภาพ เมื่ อรู ส้ ึก ว่าไม่ สบายใจ
เกี่ ยวกับการเจ็ บป่ วยจะปรึกษากับสมาชิกในครอบครัวไม่สบายใจหรือมี ความเครียดจะทบทวนหา
สาเหตุ และหาวิ ธี การจั ดการความเครี ยด แบ่ งเวลาในการท างานกับ พั กผ่ อนให้เหมาะสม จั ด
สภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ให้น่าดูน่าอยู่เพื่อสุขภาพที่ดี (ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ และ รัตน์ศิริ ทาโต, 2556;
ศรีสดุ า วงศ์วิเศษกุล และคนอื่น ๆ, 2560; ปิ ยธิดา คูหิรญ
ั ญรัตน์ และคนอื่น ๆ, 2561; Giena et al.,
2018)
ผลการวิจัยยังพบว่าโมเดลพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุเป็ นโมเดลตัวแทน
ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในบริบทสังคมไทย ซึ่งเป็ นโมเดลทางเลือกที่ผวู้ ิจยั สร้าง
ขึน้ พบว่า ค่าสถิติของตัวแปรสังเกตทัง้ 22 ตัว มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ อยู่ระหว่าง 0.25-0.70

206

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

ซึ่ ง อยู่ ในระดั บ ค่ อนข้างต่ าถึ งสู ง และค่ าน ้าหนั กองค์ป ระกอบอยู่ ระหว่ าง 0.50-0.84 ซึ่ งเป็ น ค่ า
ที่ยอมรับได้คือ 0.50 ขึน้ ไป (Tabachnick, 2013) และจากผลวิเคราะห์ได้ค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ
518.66 มีค่านัยสาคัญทางสถิติ แต่เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดใหญ่ ค่า 2
ก็จะมีค่าสูง ซึ่งส่งผลให้ค่า 2 มีนยั สาคัญได้ ทัง้ ที่แบบจาลองที่ตรวจสอบมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และพิจารณาค่า χ2 กับองศาอิสระ (2/df) เท่ากับ 2.67 ซึ่งสามารถพิจารณาได้จ าก
อัตราส่วนระหว่างค่า 2/df ควรน้อยกว่า 5 แสดงว่า แบบจาลองมี ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ดี (Bollen, 1989) และค่าดัชนีความเหมาะสมพอดี (GFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความ
เหมาะสมพอดีท่ี ปรับแก้ (AGFI) เท่ ากับ 0.92 และค่ าดัชนี ความเหมาะสมพอดี เปรียบเที ยบ (CFI)
เท่ า กับ 0.98 เนื่ อ งจากมี ค่ า มากกว่ า 0.9 แสดงว่ า โมเดลมี ค วามเหมาะสมพอดี กับ ข้อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ รวมถึงการพิจารณาค่าดัชนีค่ารากกาลังสองเฉลี่ยของเศษมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ
0.038 และค่ารากกาลังสองเฉลี่ ยของค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (RMSEA) เท่ากับ
0.049 ซึ่งมี ค่ าต่ ามากใกล้ศูนย์ด้วยเหตุผลการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็ นการยื นยันความเที่ ยงตรงเชิ ง
โครงสร้าง (Construct validity) ของโมเดลพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุเ นื่องจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็ นเทคนิคและวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่ดี
วิธีหนึ่ง เป็ นการตรวจสอบว่าโครงสร้างองค์ประกอบหรือโมเดลการวัดที่พัฒนาขึน้ ตามกรอบแนวคิด
หรือทฤษฎี การวัดคุณลักษณะนัน้ สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ (สุภมาส อังศุโชติ
และคนอื่น ๆ, 2557) จากผลการวิเคราะห์ท่ีแสดงข้างต้น กล่าวได้ว่าโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง สามารถนาไปวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ
ไทยได้ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Tanjani และคนอื่น ๆ (2016) ที่ได้พัฒนาแบบวัด HPLP-II
ทัง้ 6 องค์ประกอบ ใช้ประเมินความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง การทากิจกรรมทางกายและการ
ออกกาลังกาย สัม พันธภาพระหว่างบุคคล โภชนาการการเจริญทางจิตวิญญาณ และการจัดการกับ
ความเครียดศึกษาในผูส้ งู อายุชาวอิหร่าน และ Cao และคนอื่น ๆ (2012) ได้พัฒนาแบบวัด HPLP-II
ทัง้ 6 องค์ประกอบเช่นกันศึกษาในผูส้ ูงอายุชาวจีน พบว่า ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.91 มีค่า
ความเชื่ อ มั่ น อยู่ ระหว่ า ง0.67-0.88 ค่ า split-half reliability เท่ า กั บ 0.92 และ ค่ า Test–Retest
Reliability เท่ า กับ 0.68 จึ ง สรุ ปได้ว่ า แบบวัด พฤติ กรรมส่ งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุ ในบริบ ท
วัฒ นธรรมและสังคมไทยที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ มี คุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อมั่น สามารถใช้วัดพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุไทยได้
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การทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทมี่ ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ผูว้ ิจัยนาเสนอการอภิปรายผลแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) การตรวจสอบความ
กลมกลืนของแบบจาลองตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้กบั ข้อมูลเชิ งประจักษ์ และ 2) ตัวแปรเชิงสาเหตุท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี ้
1. การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า แบบจาลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยดัชนี
ความกลมกลื น แบบสมบู ร ณ์ (Absolute Fit Indexes) มี ค่ า 2=461.39, df = 189, p-value
< 0.001, GFI=.94, RMSEA = 0.046, SRMR = .040 และดั ช นี ค วามกลมกลื น เปรี ย บเที ย บ
(Incremental Fit Indexes) มี ค่ า CFI = .99 และค่ า TLI = .92 และดั ช นี ค วามกลมกลื น เชิ ง
ประหยัด (Primary Fit Indexes) มี ค่ า Relative 2 = 2.44 ดั ง นั้น แสดงว่ า แบบจ าลองสมการ
โครงสร้างมี ค วามกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยดัช นี ค วามกลมกลื น ทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์
(Joreskog & Sorbom, 1996, p. 121-122)
2. ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรม ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ โดยรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุท่ี พัฒนาขึน้ มี ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ และเมื่ อพิจารณาค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลตามสมมติฐานการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี ้
2.1 กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีสอดคล้องกับสมมติฐานทั้งนีเ้ ป็ นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิดและการกระทา หรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ ที่ส่งผลต่อการส่ง เสริม
พฤติกรรมสุขภาพ (อังศินนั ท์ อินทรกาแหง, 2560) ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับนักวิชาการที่ได้
ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออกกาลังกายของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิต
สูงและร่วมทานายได้รอ้ ยละ 78.4 (อติพร สาราญบัว และ เบญจมาศ ทาเจริญตระกูล, 2559) และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชน
วัยทางาน (r = 0.873; p < 0.01) (กรฎา มาตยากร, 2559) และยังพบว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลง
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่ง
มาเลเซีย ด้วยค่าสัม ประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.26 และสามารถอธิบายความแปรปรวนร้อยละ 7
(Liu et al., 2018)
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2.2 อิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลทางตรงต่อกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
มี อ ย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ สมมติ ฐ าน ทั้งนี ้อิท ธิ พ ลทางความคิ ด
ประกอบด้วย การรับรู ป้ ระโยชน์ของการกระทา การรับรู อ้ ุป สรรคของการกระทา และการรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็ นการรับรูห้ รือความรูส้ ึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อการกระทากิจกรรม
และต่อภาวะการณ์แวดล้อมรอบตัว ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติพ ฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพ (กัตติกา
ธนะขว้าง และคนอื่น ๆ; Pender, 2011) ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจยั เกี่ยวกับการรับรู ้
ความสามารถตนเองมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
ประชาชนวัย ท างาน (r = 0.810, p < 0.01) (กรฎา มาตยากร, 2559) แต่ ขัด แย้ง กับ การศึก ษา
ที่พบว่าการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองไม่ มีอิทธิพลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงการออกกาลัง
กายในนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Liu et al., 2018) และจากข้อค้นพบด้าน
อิทธิพลทางความคิดไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแต่มีอิทธิพลทางอ้อมโดย
ผ่านกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาการรับรูค้ วามสามารถไม่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Liu et al.,
2018) ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ กรฎา มาตยากร (2559) ที่พบว่าการรับรูค้ วามสามารถตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงทัง้ พฤติกรรมการออกกาลังกายและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของประชาชนวัยทางาน (r =0.758, 0.810, p < 0.01) และยังพบว่าการรับรูป้ ระโยชน์
ของการกระทา การรับรู อ้ ุปสรรคของการกระทา และการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองและการ
สนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อการส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุในนิวไทเป
ประเทศไต้หวันค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.71และสามารถอธิบายความแปรปรวนร้อยละ 50
(Wu et al., 2016)
2.3 ความไว้วางใจในทีมสุขภาพไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ทัง้ นีค้ วามไว้วางใจใน
ทีมสุขภาพเป็ นความรูส้ กึ ไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความคาดหวัง และความผูกพันของผูม้ ารับบริการ
ที่มีต่อทีมสุขภาพ ในเรื่องคาพูดการกระทาหรือการตัดสินใจและมีความเต็มใจที่จะยอมรับความ
เสี่ ย งและยอมรับ ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ ้น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง การติ ด ตามหรื อ ควบคุ ม (Mayer, Davis, &
Schoorman,1995) ข้อค้นพบดังกล่าวขัดแย้งกับการวิจัยเกี่ยวกับความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริการมี
อิทธิ พ ลต่ อการดูแ ลสุขภาพตนเองของผู้รบั บริการโรคอ้วน ด้วยค่ าสัม ประสิ ทธิ์อิทธิ พ ล เท่ ากับ
0.160 ร่วมทานายการดูแลสุขภาพตนเองได้รอ้ ยละ 26.6 และจากการศึกษาของอังศินันท์ อินทร
กาแหง (2556) พบว่า ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ ในโครงการมี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่อพฤติ กรรม
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สุข ภาพ ด้ว ยค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กับ 0.06 และสุพิ ช ชา วงค์จัน ทร์ (2557) พบว่ า และ
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและทีมสุขภาพมีความสัมพันธ์กันและร่ วมกันทานายความร่วมมือใน
การรับ ประทานยาต้านเกล็ ด เลื อ ดได้ ร้อ ยละ 32.3 และเกศริน ศรีเพ็ ช ร (2562) พบว่ า ความ
ไว้วางใจในทีม สุขภาพไม่ มี อิ ทธิ พ ลต่ ออิท ธิ พ ลทางความคิด ซึ่ง ขัดแย้ง การสมมติ ฐ าน ซึ่งจาก
การศึกษาของอังศินันท์ อินทรกาแหง (2556) พบว่า ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริก ารมีอิทธิพ ลต่อ
การรับรู ค้ วามสามารถตนเองในการดูแลสุขภาพของผูร้ บั บริการ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.181 และร่วมทานายการรับรูค้ วามสามารถตนเองของผูร้ บั บริการโรคอ้วนได้รอ้ ยละ 49.40
2.4 การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
อิทธิพ ลทางความคิด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานทั้งนีก้ าร
สนับ สนุ น ทางสัง คมเป็ น การช่ ว ยให้บุ ค คลรู ้สึ ก อบอุ่น ใจเชื่ อ มั่น ว่ า ตนเองได้รับ ความรัก การ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รบั ข้อมูลย้อนกลับ ทาให้บุคคลรับรูถ้ ึง
พฤติกรรมและการปฏิบัติตนที่เผชิ ญ อยู่ ทาให้มี ความมั่นใจในการดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
(Schaefer et al., 1981) และการสนับสนุน ทางสังคมเป็ นความรู ส้ ึกความคิด เห็น ของผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับความรัก การเอาใจใส่ และการมีคุณค่าในสังคม ตลอดจนได้รบั ข้อมูลและคาแนะนาที่มี
ประโยชน์ การได้รบั การช่วยเหลือด้านการเงินและสิ่งของจากครอบครัวและสังคม (ชนะ สมัครการ,
2560) จากข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยของ สดใสศรีสะอาด และ ศิริภาคงศรี (2560)
พบว่า การสนับ สนุ น จากครอบครัว การสนับ สนุน จากเพื่ อ นและการสนับ สนุน จากบุ ค ลากร
การแพทย์มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพผู้สู ง อายุ ต อนต้น จั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ ากับ 0.15 และจากวิ จัย ของ Goong และคนอื่ น ๆ (2016) ที่ พ บว่ าการ
สนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับ
บริการ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยประเทศเกาหลีมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.21 และยัง
สอดคล้องกับความสัม พันธ์ภ ายในครอบครัวและเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมที่มี อิทธิพ ล
ทางตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผูส้ ูงอายุ จังหวัดน่านมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ
0.34 และ 0.18 ตามลาดับและยังพบว่ารับรู ้ความสามารถของตนเองมี อิทธิพ ลทางตรงต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยั ทางานในประเทศอินเดีย มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.69สามารถ
อธิบายความแปรปรวนร้อยละ 48.3 (Ram & Laxmi, 2017)
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การเปรียบเที ยบรู ป แบบและเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ ยของตั ว แปรแฝงในรู ป แบบ
ความสั ม พั น ธ์เชิ งสาเหตุ ข องกระบวนการสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงและพฤติ ก รรมส่ งเสริ ม
สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย
และกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิงแตกต่างกัน
การเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
และพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุท่ีมี ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ระหว่างกลุ่ม
ผูส้ งู อายุเพศชายและกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิงแตกต่างกัน มีดงั นี ้
ผลการศึ ก ษา พบว่ า รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องกระบวนการสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดใน
กลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชายและกลุ่มผูส้ ูงอายุเพศหญิงแตกต่างกันพบว่าผลสอดคล้องตามสมมติฐาน
บางส่วน คืออิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝง
ภายในความไว้วางใจและตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพในแบบจาลองสมการ
โครงสร้างระหว่างกลุ่ม ผู้สูงอายุเพศชายกับ กลุ่ม ผู้สูงอายุเพศหญิ ง มี ความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในกระบวนการ
สู่การเปลี่ยนแปลงในแบบจาลองสมการโครงสร้างระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งจะอภิปรายตามเส้นความสัมพันธ์ ดังนี ้
1. ความสัม พัน ธ์ของตัวแปรการสนับ สนุน ทางสังคมที่ ส่ง ผลต่ อตัวแปรความ
ไว้วางใจบุคลากรสุขภาพพบว่า กลุ่มผูส้ ูงอายุ เพศชายมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.57แต่ใน
กลุ่มผูส้ งู อายุเพศหญิงมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.36 ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ในกลุ่ม ผู้สูง อายุเพศหญิ ง มี ก ารสนับ สนุน ทางสัง คมส่งผลต่ อ ความไว้ว างใจบุ ค ลากรสุข ภาพ
มากกว่ากลุ่มผูส้ งู อายุเพศชาย ซึ่งจากการศึกษาของ พยาม การดี และคนอื่น ๆ (2559) ผูส้ งู อายุมี
การรับรู ว้ ่าเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขคือหมอและพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเป็ นผู้มี
ความรู ้ ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะในด้านข้อมูลการเจ็บป่ วย อาการและ
โรครวมถึ ง ความรู ้ ค าาแนะน าาในการปฏิ บัติ ตัว ต่ าง ๆ ที่ ต้อ งเชื่ อ ฟั ง ต้อ งปฏิ บัติ ต ามเพื่ อ พ้น
จากความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่ วยและการมีชีวิตที่ยืนยาวขึน้ ในขณะที่ศึกษาของ พันธิตรา
สิงห์เขียว (2557) พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการบริการด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
แต่การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในด้านอารมณ์ ด้านการประเมิน ด้านข้อมูลข่าวสาร และ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความสัมพันธ์กับความต้องการบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวได้มุ่งเน้น การใส่ใจดูแล หมั่นสอบถาม ให้ความรู ข้ ่าวสารด้าน
สุขภาพ และคอยดูแลเรื่องการดารงชีวิตประจาวัน ทาให้ผูส้ ุงอายุรบั รู ถ้ ึงความรักและห่วงใยจาก
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ครอบครัว ส่งผลให้ผูส้ ูงอายุมีความสนใจที่ดูแลสุขภาพของตนเองและแสวงหาการบริการด้าน
สุขภาพมากขึน้ ด้วยโดยเฉพาะมีความต้องการให้ สถานบริการสาธารณสุขมีช่องทางพิเศษสาหรับ
ผูส้ งู อายุ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และต้องการให้สถานบริการมีการจัดบริการให้ คาปรึกษาทั่วไป
แก่ผูส้ ูงอายุ และให้สถานบริการมีการจัดบริการเยี่ยมบ้าน โดยแพทย์และทีมสหสาขา และ จาก
การศึกษาของ Uzobo และ Dawodu (2015) พบว่าผู้สูงอายุในเขตชุม ชนชนบทมี ความยากจน
และมีปัญหาการเข้าถึงบริการทางสุขภาพมากกว่าผูส้ งู อายุท่อี ยู่ในเขตชุมชนเมืองจึงส่งผลต่อการมี
สุขภาพที่ดีแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และยุวดี รอดจากภัย (2561) พบว่า
เฉพาะสถานะทางการเงินที่ผสู้ งู อายุในเขตเมืองส่วนใหญ่พอใช้แต่ผสู้ ูงอายุในเขตชนบทมีสถานะ
พอใช้และไม่พอใช้ใกล้เคียงกัน ทาให้การเข้าถึงบริการสุขภาพแตกต่างกัน ทาให้ผูส้ ูงอายุในเขต
เมืองมีภาวะสุขภาพทางกายทางสังคม และทางจิตวิญญาณสูงกว่าผูส้ งู อายุในเขตชนบท
2. ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
กระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง พบว่า กลุ่มผูส้ งุ อายุเพศชายมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.87
แต่ในกลุ่มผูส้ ุงอายุเพศหญิงมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.88 ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า ในกลุ่มผูส้ งู อายุเพศหญิงมีการสนับสนุนทางสังคมส่ งผลต่ออิทธิพลทางความคิดมากกว่า
กลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชาย จากการศึกษาของ สุชาดา ใจซื่อ (2560) พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผูส้ ูงอายุ แต่การสนับสนุนทางสังคมมี ความสัมพันธ์กับการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง และการรับ รู ป้ ระโยชน์ของการปฏิบัติพ ฤติ กรรมส่งเสริม สุขภาพ ซึ่ง
ผูส้ ูงอายุเป็ นวัยที่ผ่านประสบการณ์การใช้ชี วิต มีกระบวนการรู ค้ ิดอย่างมี เหตุผลย่อมเข้าใจถึง
ประโยชน์จากการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ไม่ยาก และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
มีการปฏิบตั ิพฤติกรรมได้เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะพักอาศัยในอาคารสูงกรุงเทพมหานครจะมีวิธีการ
แสวงหาความรู เ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ และรู จ้ ักวิธีผ่อน
คลายความเครียดเมื่อไม่ตนเองสบายใจ เช่นการพูดคุยกับบุคคลที่ไว้ใจเพื่อระบายความรูส้ ึก การ
หางานอดิเรกทา มองโลกในแง่ดี เป็ นต้น จากการศึกษาของ นงเยาว์ มีเทียน และ อภิญญา วงศ์พิ
ริยโยธา (2561) พบว่าการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง เป็ นการรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การตัดสินใจ และประเมินความสามารถตนเองในการกระทาพฤติกรรมเพื่อให้มีพฤตพลังเมื่อเข้าสู่
วัยสูงอายุ ทัง้ ในด้านสุขภาพกายและจิตใจ ด้านความมั่นคงทางการเงินและที่อยู่อาศัย และด้าน
การมีกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวและสังคม
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3. ความสัมพันธ์ของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพพบว่า กลุ่มผูส้ งุ อายุเพศชายมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.43 แต่ในกลุ่มผูส้ งุ
อายุเพศหญิงไม่มีอิทธิพล ต่อพฤติ กรรมส่งเสริมสุขภาพผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าใน
กลุ่มผูส้ ูงอายุเพศชายมีการสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมากกว่ากลุ่ม
ผูส้ งู อายุเพศหญิง จากการศึกษาของมนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ (2560) พบว่าผูส้ งู อายุท่ีเป็ นโรคความ
ดันโลหิตสูงได้รบั การได้รบั การกระตุน้ เตือนจากบุคคลในครอบครัว และได้รบั คาแนะนาข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุและเป็ นปั จจัยร่วมกันทานายพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุได้จากข้อค้นพบขัดแย้งกับการศึกษาของชลลดา บุตรวิช า
(2561) พบว่ าผู้สูง อายุ เพศหญิ ง มี ก ารสนับ สนุ น จากสมาชิ ก ในครอบครัวเพื่ อ น บุค ลากรทาง
การแพทย์และสื่อมวลชนส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของผูส้ ูงอายุในชมรมเสริมสร้าง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มากกว่าผูส้ งู อายุเพศชาย
การเปรีย บเที ยบค่ าเฉลี่ ยของตัวแปรแฝงในรู ป แบบความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุของ
กระบวนการสู่ก ารเปลี่ ยนแปลงและพฤติ กรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูง อายุท่ี มี ค วามเสี่ ยงต่ อ
โรคหัวใจขาดเลื อด ระหว่างกลุ่ม ผู้สูงอายุเพศชายและกลุ่ม ผู้สูงอายุเพศหญิ ง แตกต่างกัน ผล
การศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การ
เปลี่ ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุท่ี มี ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลื อด
ระหว่า งกลุ่ม ผู้สูง อายุเพศชายและกลุ่ม ผู้สูง อายุเพศหญิ ง ไม่ แตกต่ างกัน ซึ่ง ไม่ ส อดคล้อ งกับ
สมมติฐานจากผลการศึกษาทาให้ทราบแนวโน้มว่ากลุ่มผูส้ งู อายุเพศชายมีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงต่า
กว่ากลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง ในตัวแปรอิทธิพลทางความคิด การสนับสนุนทางสังคม ความไว้วางใจ
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จะเห็นได้ว่าเมื่ อเข้าสู่วัยสูงอายุ
ผูส้ ูงอายุจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางด้านสังคม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ มี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันเป็ นอย่างมากดังนั้นผูส้ ูงอายุจาเป็ นต้องมีการยอมรับ และการปรับตัวให้ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่ อให้ตนเองนั้นดารงไว้ซ่ึงการมีสุขภาพที่ดี มีนักวิชาการได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพในผูส้ งู อายุ พบว่าผูส้ งู อายุทงั้ เพศหญิงและชายมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเฉพาะในด้านการรับประทานอาหาร ด้านการปฏิบัติตัวเมื่อมีการเจ็บป่ วย
และด้านการจัดการความเครียด (วัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว, 2557; ภรณี ตังสุรตั น์ และ วิมลฤดี
พงษ์ หิ รัญ ญ์ , 2558) แต่ เมื่ อ น ามาศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเพศต่ า งกั น พบว่ า ผู้สู ง อายุ เพศหญิ ง มี
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พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีกว่าผูส้ งู อายุเพศชายในด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกกาลังกาย
และด้านการจัดการกับความเครียด (วัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว, 2557) สอดคล้องกับสุชาดา ใจซื่อ
(2560) ที่ศึกษาในผูส้ ูงอายุท่ีพักอาศัยในอาคารสูง กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูส้ ูงอายุทั้งเพศชาย
และเพศหญิ งมี พ ฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพในด้านการพัฒ นาทางจิตวิญ ญาณ ด้านการจัดการ
ความเครียดด้านกิจ กรรมทางกาย อยู่ในระดับสูง และมี พ ฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพโดยรวมไม่
แตกต่างกันแต่เมื่อนามาศึกษารายด้านพบว่าด้านโภชนาการมีความแตกต่างกัน โดยผูส้ งู อายุเพศ
หญิงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผูส้ ูงอายุเพศชาย และจากการศึกษาในผูส้ ูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
เฉียบพลันในโรงพยาบาลตติยภูมิ กรุงเทพมหานคร พบว่ามีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่
ในระดับมากและผูส้ ูงอายุเพศหญิ งมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าผูส้ ูงอายุเพศชาย (ภรปภา
จันทร์ศรีทอง, 2559) ซึ่งขัดแย้งกับ การศึกษาของเสาวนิ จ นิ จ อนันต์ชัย และ มาลี สันติ ถิรศักดิ์
(2553) ที่ศึกษาในผูส้ ูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูส้ ูงอายุเพศชายมีการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพดีกว่าผูส้ งู อายุเพศหญิงและจากการศึกษาของ ศิริสขุ นาคะเสนีย์ (2561) ศึกษาพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุในกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูส้ ูงอายุเพศชายมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองในด้านการป้องกันโรคมากกว่าผูส้ ูงอายุเพศหญิงโดยเฉพาะในเรื่องการเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และความต้องการสวัสดิการจากรัฐของ
ผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานครยิ่งมีระดับการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมากและ
มีความสามารถในการแสวงหาความรู ใ้ นการดูแลสุขภาพตนเอง และยังสอดคล้องกับบุญ ฤทธิ์
สัต กุล (2560) พบว่า กลุ่ม เพศชายเป็ น กลุ่ม ที่ อ อกก าลัง กายอย่ างเหมาะสมสูง กว่ า เพศหญิ ง
ประมาณ 2 เท่า และมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
สูงขึน้ สัมพันธ์กับกลุ่มการออกกาลังกาย อย่างเหมาะสม และยังพบว่ า ผูส้ ูงอายุทั้งเพศชายและ
เพศหญิงไม่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในเขตเทศบาล (วาสนา สิทธิกนั , 2560)
และจะให้ความสนใจและมีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกัน โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุท่ีมี
อายุนอ้ ยจะมีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อโดยภาพรวมมากกว่าผูส้ งู อายุท่มี ีอายุมาก
(ภรณี ตังสุรตั น์ และ วิมลฤดีพงษ์หิรญ
ั ญ์, 2558; ศิรสิ ขุ นาคะเสนีย,์ 2561)
แนวทางการส่ งเสริม สุ ขภาพของผู้ สูงอายุ ในชุ ม ชนเขตเมื อ งเพื่ อ ป้ อ งกันภาวะ
หัวใจขาดเลือด
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิ ง คุณ ภาพ พบว่า แนวทางการส่งเสริม สุข ภาพของ
ผูส้ งู อายุเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดในแต่ละแนวทางมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน สามารถนามาวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเป็ นลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม โดยสามารถอธิบายได้ดงั นี ้
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เมื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุ จาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ ผูส้ งู อายุและพยาบาลวิชาชีพต่างก็ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าแนวทางอื่น ๆ เนื่องจากการ
ดูแลสุขภาพตนเองเป็ นพฤติกรรมเป้าหมายหลักของการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูง อายุ ส่งผลต่อ
สุขภาพของผูส้ ูงอายุโดยตรงโดยเฉพาะผูท้ ่ีมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดจากงานวิจัยของ
ทองทิว แซจอหอ และคนอื่น ๆ (2554) ซึ่งศึกษาและพัฒ นารูปแบบการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ตนเองในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ พบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเองทาให้คะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจลดลง โดยแนวทางหนึ่งของการส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองคือ การใช้กลุ่มช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่ง
ได้ผลลัพธ์ดีต่อทั้งตัวผูป้ ่ วย ทีมผูใ้ ห้บริการและระบบสุขภาพ เกิดการรวมตัวของกลุ่ มผูป้ ่ วยและ
ชุมชนเอง เกิดชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคหัวใจและมีการสร้างเครือข่ายชัดเจนขึน้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยครัง้ นี ้ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันระหว่างแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวม การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นสุขภาพที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในชุมชน และการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว กล่าวคือ ผูส้ ูงอายุท่ีพยายาม
เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
แนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง ผูส้ ูงอายุจะได้เรียนรูว้ ิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถู กต้องและ
หลากหลายวิธี ได้รบั คาแนะนาจากเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนซึ่งกันและ
กันในการปฏิบตั ิให้เป็ นกิจวัตรประจาวัน โดยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากการมีความสัมพันธ์
แบบเกือ้ กูล และการมีตัวแบบที่ดีในชุมชน ทาให้ผูส้ ูงอายุมีการสร้างและปรับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองให้เป็ นไปในทางที่ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง ดังเช่นผลการวิจยั ของ ศิรเิ นตร สุขดี (2560) ซึ่ง
ศึกษาและพัฒนารู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังด้วย
การมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า สาเหตุท่ีทาให้กลุ่มเสี่ยงมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
ได้แ ก่ ชุ ม ชนมี พื ้น ที่ ว่ า งส าหรับ ชุม ชนใช้ก ารออกก าลัง กาย การมี ตั ว แบบในชุ ม ชน และการ
สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งปัจจัยสาคัญมาจากการเรียนรูท้ ่ีจะนามาพัฒนาสุขภาพตนเองอยู่เสมอ
โดยนาแนวทางต่าง ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
การดู แ ลตนเองเป็ น พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้แ ละเป็ นพฤติ ก รรมที่ มี เป้ า หมายเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการในการดูแลตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคลจะแสดงออกตาม
ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะของบุคคล (Orem, 1980) ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคมในทุกด้าน เป็ นผลให้การเรียนรูข้ องชุมชนเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเรียนรู ้
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ตามอัธยาศัยทัง้ จากแหล่งเรียนรูท้ ่มี ีในชุมชนและจากแหล่งเรียนรูท้ ่นี าข่าวสารความรูจ้ ากภายนอก
ชุมชน โดยสิ่งเหล่านีน้ ่าจะส่งผลต่อการเรียนรูท้ างด้านการดูแลสุขภาพตนเอง (สายทิพย์ พิรยิ ะธนา
รักษ์, 2556) จากผลการวิจัยครัง้ นี ้ จะเห็นว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู ด้ า้ นสุขภาพเป็ น
แนวทางที่สาคัญอีกประการหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กบั แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุไม่ว่าจะ
เป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การนอน การออกกาลังกาย รวมถึงการจัดการความเครียด
และการควบคุม ตนเองสิ่งที่พ บชัดเจนคือความสัม พันธ์ระหว่างการเรียนรู ต้ ามอัธยาศัยกับการ
จัดการความเครียดกล่าวคือ ผูส้ งู อายุมีการศึกษาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ ตามความสะดวก
เช่น อ่านข้อมูลจากโทรศัพท์ ดูโทรทัศน์พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านตลอดจนการทากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ช่วยให้จิตใจสงบเบิกบาน เช่น การทาบุญ การฟั งธรรม การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ ฯลฯ
สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นกิจกรรมที่ผสู้ งู อายุทาในยามว่างและเป็ นกิจกรรมผ่อนคลายซึ่งแฝงไปด้วยประโยชน์
ต่อการนามาเป็ นแนวทางที่จะช่วยให้ผสู้ งู อายุมีความรูแ้ ละความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเองมากขึน้ เนื่องด้วยผู้สูงอายุเคยผ่านประสบการณ์ชี วิตในการท างานมามาก เมื่ อเข้าสู่วัย
ผูส้ ูงอายุจึงมีเวลาว่างมากขึน้ ทาให้สามารถเลือกทากิจกรรมในยามว่างได้ง่ายขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น
กิจกรรมนันทนาการ หรือการเรียนรู ส้ ิ่ งใหม่ ๆ ซึ่งเป็ นเรื่องที่ทาให้ผู้สูง อายุมี ความสุขและสนุก
(ภัทรพร ไพเราะ, 2539)สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ประภาพร มโนรัตน์ และคนอื่น ๆ (2559) ซึ่ง
ศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุไทยพุทธในชุม ชนกึ่งเมื องกึ่งชนบท พบว่า การดูแล
สุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุอยู่ในระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากผูส้ ูงอายุเกิดการเรียนรูก้ ารดู แล
ตนเองจากข้อมูลข่าวสารที่บุคลากรสุขภาพให้ความรู ้ และจัดกิจกรรมกระตุน้ เตือนในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เช่น จากวิทยุ โทรทัศน์
ทาให้ผูส้ ูงอายุนาความรู ม้ าใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองนอกจากนีผ้ ู้สูงอายุยังมี การดู แลจิตใจ
ตนเองโดยการปล่อยวาง เข้าวัดทาบุญ พัฒนาจิตตนให้เกิดสุขภาพจิตดี อารมณ์ดี
สาหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นกระบวนการคิดของผูส้ งู อายุ พบว่า การ
สะท้อนความคิด และการคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็ น วิธี การคิดที่มี กระบวนการคล้ายกัน ดัง ที่
พระพรหมคุณ าภรณ์ (2538) กล่าวว่า การสะท้อนความคิด (Critical reflection) ตรงกับการคิด
แบบโยโสมนสิการ คือการคิดสะท้อนอย่างแยบคายรอบคอบ ละเอียดอ่อน และลึกซึง้ คิดอย่าง
รอบด้าน คิดด้วยหลักเหตุผล และคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นทัง้ ส่วนดีส่วนเสีย อย่างไรก็ดี จาก
ผลการวิจัยครัง้ นี ้ พบว่าทั้งสองแนวทางดังกล่าวแตกต่างกันตรงที่การสะท้อนความคิดเป็ นการ
ใคร่ครวญโดยสะท้อนจากประสบการณ์ชี วิตในอดีต ที่ ผ่านมาเกี่ ยวกับ การปฏิ บัติ ต นทางด้าน
สุขภาพ ส่วนการคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็ นการใคร่ครวญโดยสะท้อนจากความเป็ นเหตุเป็ นผลใน
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เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สมั พันธ์กบั การดูสขุ ภาพตนเองของผูส้ งู อายุซ่งึ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระครู
สุวิธานพัฒนบัณฑิต (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ใน
จังหวัดขอนแก่น พบว่า พระสงฆ์ได้ใช้หลักโยนิโสมนสิการในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง โดย
ประยุกต์หลักพุทธธรรมบาบัดความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า การเสี่ยงต่อฆ่าตัวตาย
รวมถึงการเตรียมพร้อมต่อความตายในระยะสุดท้ายและวัยชราด้วย เพื่อการพึ่งตนด้านสุขภาพ
การเป็ นบุคคลต้นแบบ และเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณแก่ประชาชน
อนึ่ง ในงานวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า กระบวนการคิดทัง้ การสะท้อนความคิดและการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการของผูส้ ูงอายุนนั้ ไม่ได้เกิดขึน้ เองได้โดยง่ายแต่ตอ้ งอาศัยปั จจัยเกือ้ หนุนที่ก่อให้เกิด
กระบวนการคิดของผูส้ ูงอายุท่ีมีความสาคัญต่อการดูแลสุขภาพตนเอง คือการสนับสนุนจากทีม
สุขภาพในการกระตุน้ กระบวนการคิดของผูส้ งู อายุ ซึ่งนอกจากการใช้วิธีการสื่อสารเชิงบวกจะเป็ น
องค์ประกอบร่วมที่สาคัญแล้ว การสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การสื่อสารแบบ Face to Face
ก็ส ามารถช่ วยกระตุ้นกระบวนการคิดได้เช่ นกัน ไม่ ว่าจะเป็ น LINE หรือการสื่อสารข้อมูลผ่าน
สารสนเทศต่าง ๆ ในโรงพยาบาลหรือชุมชน ดังเช่นงานวิจยั ของ บรรจง พลไชย (2557) ศึกษาการ
เผยแพร่ส ารสนเทศด้านสุขภาพในโรงพยาบาล พบว่า การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพใน
โรงพยาบาลเป็ นกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู ้ ทัศนคติ และปฏิบตั ิ
ด้า นสุ ข ภาพ ทั้ ง นี ้ การเผยแพร่ส ารสนเทศด้า นสุข ภาพไม่ ค วรเลื อ กรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง
โดยเฉพาะ แต่ ควรเลือกให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนือ้ หา สถานที่ จานวนกลุ่มเป้าหมาย วุฒิ
ภาวะ และพืน้ ฐานความรู ข้ องผูร้ บั และต้องเน้นให้ผูร้ บั ข้อมูลสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติดว้ ย
ตนเอง
แนวทางที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งของการสนับสนุนจากทีมสุขภาพคือการออกเยี่ยมบ้าน
ผู้สูง อายุ ซึ่ง จากผลการวิเคราะห์ข้อ มูล พบว่า การออกเยี่ ย มบ้านผู้สูง อายุมี ค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากทีมสุขภาพจะได้เห็นการ
ปฏิบตั ิตนในชีวิตประจาวันและตรวจสภาพแวดล้อมในชุมชนเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
และเจ็บป่ วย ตลอดจนช่วยเหลือและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุมากขึน้ สิ่งเหล่านีจ้ ึงมีความสาคัญและส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูส้ งู อายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ เตือนใจ เสือดี และ เยาวลักษณ์ จันทร์ดี (2553)
ได้ศึกษาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรือ้ รังด้วยกระบวนการเยี่ยมบ้าน โดยพบว่าการดูแลตนเองของ
ผู้ป่ วยเมื่ อกลับไปอยู่บ้านเป็ นสิ่ งส าคัญ ดังนั้น กระบวนการดูแลผู้ป่ วยก่ อนกลับ บ้านและการ
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะ 3 ส่วน ได้แก่ เพื่อการปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป มีรายละเอียดดังนี ้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. จากแบบวัดพฤติ กรรมส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุท่ี ผู้วิจัยพัฒ นาขึน้ มี ความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จึงสามารถนาไปใช้พัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุได้ โดย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในพืน้ ที่เขตเทศบาลต่าง ๆ ควรมี
นโยบายและมีแผนงานส่งเสริม สนับสนุน และเป็ นพี่เลีย้ งให้กบั กลุ่มอาสาสมัครชุมชนหมู่บา้ นหรือ
ผูน้ าของชุม ชน นาไปใช้เป็ นเครื่องมื อในการประเมิ นพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดของ
ผูส้ ูงอายุ และมีการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังสุขภาพประจาปี และทุก 3-6 เดือนถ้ามีความเสี่ยงสูง
เพื่อนาไปสู่การวางแผน ช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุให้
ห่างไกลจากโรคหัวใจขาดเลือดต่อไป
2. จากการวิจัยครัง้ นี ้ พบตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม อิทธิพลทาง
ความคิดกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง และความไว้วางใจในทีมสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็ นแนวทางให้กบั กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนคนนบุรี
และเทศบาลนครปากเกร็ดและ รพสต. ที่รบั ผิดชอบด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ นาไปประยุกต์ใช้เป็ น
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยครัง้ นีพ้ บว่าแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม อิทธิพ ลทางความคิด
กระบวนการสู่การเปลี่ ยนแปลง และความไว้วางใจในทีม สุขภาพที่มี อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุท่ีผูว้ ิจัยสร้างขึน้ มีคุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อมั่นดังนัน้ บทบาทในเชิง
นโยบายสามารถน าไปวางแผนพัฒ นาหรือ วางกรอบของนโยบายโดยให้ระดับ หน่ วยงานรับ
นโยบายนาไปปฏิบัติและนาไปเป็ นฐานข้อมูลส าคัญ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับ หน่วยงาน
สาธารณสุขและเขตเทศบาล ตลอดจนสามารถนาไปเป็ นข้อมูลส าหรับการวางนโยบายในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุให้ห่างไกลจากโรคหัวใจขาดเลือดต่อไปหรือเป็ นการ
น าไปเป็ น แนวทางไปสู่ก ลุ่ม ดูแ ลรับ ผิ ด ชอบหรือ ผู้ป ฏิ บัติ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการเฝ้า ระวัง
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โรคหัวใจขาดเลื อดเฉี ย บพลัน ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ ในกลุ่ม ผู้สูง อายุทั้ง เพศชายและหญิ งในพื ้น ที่ ท่ี
รับผิดชอบมีรายละเอียดดังนี ้
1. กระทรวงสาธารณสุข สามารถนาแบบวัดไปใช้ในการประเมิ นและคัดกรอง
เฝ้าระวังในกลุ่มผูส้ งู อายุท่ีเป็ นโรคเรือ้ รังว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรือไม่
และได้ขอ้ ค้นพบปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทาให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง โดยนาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและ
ใช้เป็ นฐานข้อมูล ในการวางแผนรู ปแบบการจั ดการเรียนรู เ้ พื่ อส่งเสริม สุขภาพของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมกับสภาพของปัญหาและภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุ
2. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลต่าง ๆ สามารถนาแบบวัดไปใช้ใน
การประเมินและคัดกรอง เฝ้าระวังในกลุ่มผูส้ ูงอายุท่ีเป็ นโรคเรือ้ รังว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิ ด
โรคหัวใจขาดเลื อดหรือไม่ และได้ข้อ ค้น พบปั จ จัย ที่ เป็ น สาเหตุท าให้เกิ ด พฤติ กรรมเสี่ย ง โดย
นาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุในชุมชน
ไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและใช้เป็ นฐานข้อมูลในการวางแผนออกแบบในการจัด
กิจกรรมและจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุให้เหมาะสมในแต่ละบริบทของชุมชน
นัน้ ๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. เนื่ องจากการศึก ษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะในกลุ่ม ผู้สูง อายุวัย ต้น
60-69 ปี ซ่ึง เป็ น วัย ที่เริ่ม ป่ วยเป็ น โรคเรือ้ รัง ซึ่งน่ าจะศึกษาในกลุ่ม วัยท างานเพราะส่วนใหญ่ มี
สุขภาพแข็งแรงดี แต่ไม่ได้สนใจดูแลสุขภาพเท่าที่ควร ทาให้มี โอกาสเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดได้
ดัง นั้น ในการวิ จัย ในครั้ง ต่ อ ไป ควรท าการวิ จัย ในกลุ่ ม วัย ท างานเพราะว่ า มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย ง
โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ไม่ออกกาลังกาย และมีความเครียด
จากการทางานตลอดจนการละเลยใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และอายุมากกว่า 45 ปี ซึ่งเป็ น
ปั จจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ รวมถึงการศึกษาในภาพรวมโดยการนาตัวแปรชีว
สังคมอื่น ๆ เช่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นต้น นามาศึกษาควบคู่ไปด้วยและจาก
ผลการวิจัยเชิงคุณ ภาพ พบว่ามีตัวแปรเพิ่มเติมที่มีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้แก่
ประสบการณ์การเจ็ บป่ วยที่มี ในอดีต และช่องทางในการรับข้อมูล ด้านสุขภาพ มี ม ากขึน้ และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทาให้มีการดูแลสุขภาพมากขึน้ หรือบางครัง้ ไม่ให้ความร่วมมือในการดูแล
สุขภาพของตนเองควรนาตัวแปรดังกล่าวมาศึกษาต่อยอด เพื่ อร่วมอธิ บายพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพในผูท้ ่มี ีความสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้
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2. การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูล
เบื อ้ งต้นส าหรับนาไปศึกษาต่อยอดงานวิจัยต่อไป ได้แก่ การพัฒ นารู ปแบบของโปรแกรมการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ ูงอายุให้ห่างไกลจากโรคหัวใจขาดเลือดหรือศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคหัวใจขาดเลือดของผูส้ งู อายุกบั วัยทางาน นอกจากนัน้
น าไปศึ ก ษาในมุ ม มองของผู้เชี่ ย วชาญที ม สุ ข ภาพ นั ก วิ ช าการด้า นพฤติ ก รรมศาสตร์ ด้า น
โภชนาการหรือจากตัวผูบ้ ริโภคเอง ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีมีส่วนได้เสียที่ได้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ แต่การ
วิจัยแบบผสานวิธีครัง้ นีย้ งั มีขอ้ จากัดในวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งเป็ นการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ท่ี
ลุ่มลึกแต่ยังไม่สะท้อนและการแก้ปัญหาที่แท้จริงของชุนชน ดังนัน้ ควรมีการศึกษาโดยออกแบบ
เป็ นการวิจัยเชิ งปฏิบัติการหรือการวิจัยแบบมี ส่วนร่วม โดยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมระบุ
ปัญหา วางแผน การสังเกตการณ์ สูก่ ารลงมือปฏิบตั ิ การสะท้อนผลและปรับแผนในกลุม่ ที่เสี่ยงต่อ
การมีโรคหัวใจขาดเลือดเพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
ขาดเลือดได้และสามารถนาไปขยายขอบเขตขององค์ความรูใ้ ห้กว้างขวางมากขึน้
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ภาคผนวก

974593776

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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ภาคผนวก ก
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ชื่อ สกุล
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
974593776

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
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3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อมราภร สุรการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชยั
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา กรีทอง
6. แพทย์หญิงพรวลี ปรปักษ์ขาม

สถานทีป่ ฏิบัติงาน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้ การุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถาบันโรคทรวงอก

974593776

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
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ภาคผนวก ข
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในระยะที่ 1: การวิจัยเชิงปริมาณ

974593776

แบบสอบถามงานวิจัย
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เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทม่ี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ค านี้ แ จง : แบบสอบถามฉบับ นี ้มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ ข อง
กระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
ผู้วิ จัย ขอความอนุเคราะห์แ ละความร่วมมื อจากท่ านช่ ว ยตอบแบบสอบถามนี ้ โดยปฏิ บัติ ต ามค าชี ้แ จงใน
แบบสอบถามแต่ละตอน และเนื่องจากแบบสอบถามประกอบด้วยคาถามหลายฉบับ ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบเก็บข้อมูลเบ้องต้นและแบบประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดภายใน 10 ปี
ข้างหน้า มีดงั นี ้
1. แบบเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น
2. แบบประเมินปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ รวม 114 ข้อ มีดงั นี ้
1. แบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จานวน 36 ข้อ
2. แบบวัดกระบวนการสู่การเปลีย่ นแปลง จานวน 34 ข้อ
3. แบบวัดอิทธิพลทางความคิด จานวน 19 ข้อ
4. แบบวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ จานวน 9 ข้อ
5. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม จานวน 16 ข้อ
จึงขอให้ท่านอ่านแต่ละข้อคาถามให้เข้าใจและขอให้ท่านตอบตรงตามความเป็ นจริงให้มากที่สดุ และ
ขอให้ตอบครบทุกข้อ ไม่มีขอ้ ใดถูกหรือข้อใดผิดเป็ นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเท่านัน้
จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริง ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อท่านทัง้ สิน้ ทัง้ นีข้ อขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั ครัง้ นี ้
นวรัตน์ สุทธิพงศ์
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

240
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ มีดังนี้ คือ
1. แบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
คาชีแ้ จง: โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วเลือกคาตอบโดยทาเครื่องหมาย ลงในช่อง
ทีต่ รงกับกิจกรรมหรือ การกระทาทีท่ ่านปฏิบัติมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ

ข้อคาถาม
974593776
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โภชนาการ
1. ฉันเลื่ยงที่จะการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น
เนือ้ สัตว์ติดมัน สัตว์ปีก ขาหมู ไข่แดง เครื่องในสัตว์
ปลาหมึก กุง้
2. ฉันรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยกะทิหรือนา้ มัน
ในปริมาณมาก เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัด แกงเขียวหวาน
มัสมั่น และอาหารอื่นๆ
3. ฉันรับประทานผลไม้ท่มี ีรสไม่หวานจัด เช่น ส้ม ชมพู่
ฝรั่ง มะละกอ แอปเปิ ้ล แก้วมังกร
4. ฉันดื่มนา้ ชา กาแฟที่ใส่นา้ ตาล นา้ อัดลม เครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มชูกาลังชนิดต่างๆ เช่น
กระทิงแดง ลิโพ
5. ฉันใส่ผงชูรส หรือผงปรุงรส เช่น รสดี คนอร์
เพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหาร
กิจกรรมและการออกกาลังกาย
6. ฉันเริ่มออกกาลังกายเบาๆ ก่อนแล้วค่อยๆ เพิ่มขึน้
และจะค่อยๆ ลดการออกกาลังกายลง โดยไม่หยุดทันที
เมื่อสิน้ สุดการออกกาลังกาย
7. ฉันออกกาลังกายอย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ครัง้ ละ
20-30 นาที หรือมากกว่านัน้ เช่น การเดินเร็ว หรือปั่ นจักรยาน
8. ฉันเดินขึน้ ลงบันได หรือ เดิน หรือ ปั่ นจักรยาน
แทนการใช้รถยนต์ในระยะทางที่ไม่ไกล
9. ฉันเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละวัน เช่น กวาดบ้าน
ซักผ้า ทาสวน รดนา้ ต้นไม้ เป็ นต้น

กิจกรรมหรือ การกระทาทีท่ า่ นปฏิบัติ
แทบไม่ นานๆ บางครั้ง บ่อยครั้ง เป็ น
เคยปฏิบัติ ครั้ง
ประจา
1
2
3
4
5
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ข้อคาถาม

10. ฉันออกกาลังกายโดยการเดินเร็ว เดินแกว่งแขน
กายบริหาร แอโรบิคหรือออกกาลังกายอื่นๆ
974593776
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11. ขณะออกกาลังกายฉันสังเกตความผิดปกติของ
ร่างกายตนเอง เช่น อาการหน้ามืด เป็ นลม เจ็บแน่น
หน้าอก เป็ นต้น
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
12. ฉันหมั่นเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
13. เมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพฉันจะสอบถาม
หรือรีบข้อมูลการรักษาเบือ้ งต้น
14. ฉันหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น อ่านหนังสือ ฟั งวิทยุ
ดูข่าว เข้าอบรมความรูท้ างสุขภาพเพื่อนามาใช้
ในการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
15. ฉันปฏิบตั ิตามที่บคุ ลากรสุขภาพ มาให้คาแนะนา
ความรูเ้ กี่ยวกับดูแลตนเองป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
16. ฉันพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือซักถามกับผูท้ ่มี ี
ความรูใ้ นด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
17. เมื่อฉันรูส้ กึ ว่าไม่สบายใจหรือกังวลเกี่ยวกับ
การเจ็บป่ วย ฉันจะปรึกษากับสมาชิกในครอบครัว
18. ฉันติดต่อพูดคุย หรือเยี่ยมเยียนลูกหลาน /ญาติ /
คนในชุมชน
19. ฉันมีส่วนร่วมทากิจกรรมในครอบครัวและชุมชน
20. ฉันยอมรับความคิดเห็นและการกระทาต่างๆ
ของสมาชิกในครอบครัวและในชุมชน
21. ฉันให้ความช่วยเหลือญาติพ่นี อ้ งหรือคนใกล้ชิด
ทุกครัง้ เมื่อเขาต้องการ

กิจกรรมหรือ การกระทาทีท่ า่ นปฏิบัติ
แทบไม่ นานๆ บางครั้ง บ่อยครั้ง เป็ น
เคยปฏิบัติ ครั้ง
ประจา
1
2
3
4
5
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22. ฉันพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง
974593776

23. ฉันเป็ นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และให้กาลังใจ
กับคนในครอบครัว
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การเจริญทางจิตวิญญาณ
24. ฉันพยายามให้กาลังใจตัวเองว่ามีสขุ ภาพแข็งแรง
และมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขี นึ ้
25. ฉันเตรียมพร้อมที่อาจจะพบความเปลี่ยนแปลง
ด้านสุขภาพในอนาคต
26. ฉันตัง้ เป้าหมายในการดาเนินชีวิตเพื่อให้มีกิจกรรม
ทาให้บรรลุเป้าหมายนัน้
27. ฉันเปิ ดโอกาสให้กบั ตนเองได้พบประสบการณ์
ที่ใหม่ ๆ และท้าทาย
28. ฉันจัดสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ ให้น่าดู น่าอยู่
เพื่อสุขภาพที่ดีของฉัน
29. ฉันดูแลตนเองให้คงมีสขุ ภาพที่ดีเพื่อจะได้ไม่เป็ น
ภาระต่อลูกหลาน
30. ฉันสวดมนต์ ทาสมาธิและคิดทบทวนสิ่งที่ตนเอง
ได้กระทาผ่านมา
การเจริญทางจิตวิญญาณ
31. ฉันใช้วธิ ีการจัดการความเครียดของตัวเอง เช่น
สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ หรือพูดคุยระบายกับผูอ้ ื่น
32. ฉันผ่อนคลายความเครียดด้วยการหางานอดิเรกทา
หรือหาเวลาผ่อนคลายด้วยการ ดูโทรทัศน์ ฟั งเพลง
อ่านหนังสือ
33. เมื่อฉันไม่สบายใจหรือมีความเครียด ฉันจะ
พยายามทบทวนหาสาเหตุและหาวิธีแก้ไขให้ดีขึน้
34. ฉันร่วมสันทนาการกับกลุ่มหรือชมรมต่างๆ
เพื่อการสังสรรค์ เพลิดเพลิน

กิจกรรมหรือ การกระทาทีท่ า่ นปฏิบัติ
แทบไม่ นานๆ บางครั้ง บ่อยครั้ง เป็ น
เคยปฏิบัติ ครั้ง
ประจา
1
2
3
4
5
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กิจกรรมหรือ การกระทาทีท่ า่ นปฏิบัติ
แทบไม่ นานๆ บางครั้ง บ่อยครั้ง เป็ น
เคยปฏิบัติ ครั้ง
ประจา
1
2
3
4
5

974593776

35. ฉันแบ่งเวลาในการทางานกับพักผ่อนให้เหมาะสม
จัดเวลาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในแต่ละวัน
36. เมื่อเกิดปั ญหาฉันจะคิดหาทางควบคุมสถานการณ์
ให้ได้
2. แบบวัดกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
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คาชีแ้ จง: โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วเลือกคาตอบโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ความคิดและการกระทาหรือประสบการณ์ที่เกิดขึน้ ที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ

ข้อคาถาม

การเพิ่มความตระหนักรู้
1. ฉันนึกถึงข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ
และอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด
2. ฉันติดตามข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ
และอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการออกกาลังกายที่เหมาะสม
กับผูส้ งู อายุ
3. ฉันได้พดู คุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผูส้ งู อายุ
ในชุมชนที่มีสขุ ภาพดีไม่เป็ นโรคหัวใจขาดเลือด
การปลดปล่อยอารมณ์
4. ฉันรูส้ กึ กังวลใจเมื่อนึกถึงความรุนแรงของโรคหัวใจ
ขาดเลือดทาให้ฉนั หันมาสนใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้
5. คาเตือนเกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ งและความรุนแรงของ
การเกิดโรคหัวใจขาดเลือด กระตุน้ อารมณ์ให้ฉนั ต้อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
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6. ฉันรูส้ กึ กังวลถ้าจะต้องทาบอลลูนหัวใจหรือผ่าตัด
หัวใจ ทาให้ฉนั เลือกที่จะรับประทานอาหารที่ไม่มนั
ไม่เค็มและไม่หวานจัด
7. จากการที่เห็นภาพข่าว หรือคนรอบๆตัว เป็ นโรคหัวใจ
ขาดเลือด มีผลต่อความรูส้ กึ ของฉันที่ไม่อยากป่ วยด้วย
โรคหัวใจขาดเลือด
การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม
8. ฉันเชื่อว่าโลกน่าอยู่ขนึ ้ อากาศจะบริสทุ ธิ์เมื่อคนเลิก
สูบบุหรี่
9. การสูบบุหรี่เป็ นอันตรายต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม
ทาให้ฉนั คิดเลิกสูบบุหรี่หรือให้คนอื่นเลิกสูบบุหรี่ดว้ ย
10. ฉันคิดว่าการออกกาลังกายเป็ นประจาสม่าเสมอ
ทาให้มีสขุ ภาพดีขึน้ และเป็ นการลดค่าใช้จา่ ยในการ
ดูแลสุขภาพ
11. ฉันพิจารณาว่าการกินอาหารมากเกินไปเป็ น
อันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ
การไตร่ตรองตนเอง
12. ฉันพอใจเมื่อฉันได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการออกกาลังกายให้ถกู ต้อง
13. ฉันออกกาลังกายเป็ นประจา ทาให้ฉนั รูส้ กึ สดชื่น
และทาให้การเคลื่อนไหวทากิจกรรมต่างๆได้สะดวก
14. ฉันพอใจเมื่อฉันได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการหลีกเลี่ยงและเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มนั
ไม่เค็มและไม่หวานจัด
15. ฉันรูส้ กึ หงุดหงิดกับตัวเอง เมื่อคิดถึงเวลาที่ผ่านมา
ฉันไม่ได้สนใจที่จะดูแลสุขภาพของฉันเท่าที่ควร
การปลดปล่อยทางสังคม
16. ในชุมชนของฉันมีพนื ้ ที่สาหรับพักผ่อนหรือทา
กิจกรรมสันทนาการร่วมกันอย่างพอเพียงต่อคนในชุมชน
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17. ในชุมชนของฉันมีสถานบริการสุขภาพใกล้บา้ น
ที่สะดวกเข้าถึงได้ง่าย
18. ในชุมชน หมั่นจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ชุมชนเพื่อช่วยสนับสนุนให้ฉนั มีสขุ ภาพดี
การฝึ กเงือ่ นไขตรงข้าม
19. ฉันเลือกออกกาลังกาย ท่องเที่ยว หรือเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนเพื่อผ่อนคลายความเครียดแทนการ
หมกหมุ่นอยูก่ บั สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียด
20. เมื่อฉันกาลังจะละเลยการออกกาลังกาย
ฉันต้องคิดถึงการมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็ น
ภาระต่อสมาชิกในครอบครัว
21. แม้ฉนั จะกินอาหารในปริมาณมาก แต่กอ็ อกกาลังกาย
ตามหลักที่ถกู ต้องเช่นกัน
22. แม้ฉนั ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจาปี แต่ฉนั หมั่น
สังเกตตัวเองถึงความผิดปกติของร่างกาย
สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล
23. ฉันสามารถพูดคุย เปิ ดเผยเกี่ยวกับอาการผิดปกติ
ที่อาจเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดให้กบั คนใกล้ชดิ รับฟั งได้
24. เมื่อฉันมีปัญหาสุขภาพ ฉันสามารถโทรศัพท์ขอ
คาปรึกษาได้จากบุคลากรทีมสุขภาพ หรือโทรสายด่วน
สุขภาพ 1669
25. ฉันมีคนที่พึ่งพาได้เมื่อฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการออก
กาลังกายหรือการทากิจกรรมต่างๆ แล้วรูส้ กึ ว่ามีอาการ
ผิดปกติ
26. ฉันมีสมาชิกในครอบครัวที่จดั เตรียมอาหาร
ให้เหมาะสมกับฉัน
การให้การเสริมแรง
27. ฉันได้รบั รางวัลจากสมาชิกในครอบครัว เมื่อฉัน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสนใจดูแลสุขภาพมากขึน้
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ไม่จริง จริง
จริง
จริง จริงมาก
บ้าง
มาก
ทีส่ ุด
1
2
3
4
5

246

ข้อคาถาม

28. ฉันคาดหวังว่าจะได้รางวัลจากใครสักคน
เมื่อฉันออกกาลังกายเป็ นประจา
974593776

29. ฉันให้รางวัลกับตัวเองเมื่อฉันสามารถควบคุม
นา้ หนักได้

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

30. สมาชิกในครอบครัวช่วยให้ฉนั รูส้ กึ ดีขนึ ้ เมื่อฉัน
เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะถูกต้องโรคที่เป็ นอยู่
ความมีอิสระในตนเอง
31. ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันต้องพยายามอย่างหนัก
ที่จะควบคุมในการรับประทานอาหารที่ไม่มนั ไม่เค็ม
และไม่หวานจัด ให้ได้
32. ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถออกกาลังกาย
ได้สม่าเสมอ ตามที่ฉนั ต้องการ
การควบคุมสิ่งเร้า
33. ถึงแม้ในเขตชุมชนของฉันจะมีแต่อาหารที่มีรสหวาน
มัน เค็ม มาขายแต่ฉนั ก็จะเลือกซือ้ หรือทาเองเฉพาะ
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ
34. ฉันเลือกซือ้ อาหารเพื่อสุขภาพในปริมาณที่เพียงพอ
รับประทานในแต่ละมือ้ เพื่อไม่ให้ฉนั กินอาหารมากเกิน
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การรับรู้ประโยชน์ของการกระทา
1. การหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น
เนือ้ สัตว์ติดมัน อาหารทอดทุกชนิด เครื่องในสัตว์ จะ
ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้
2. การรับประทานอาหารประเภทมีกากใย เช่น ผัก
ผลไม้สด ได้ทกุ มือ้ อาหาร ช่วยให้การขับถ่ายสะดวก
ท้องไม่ผกู
3. การออกกาลังกายเป็ นประจา หรือการทากิจกรรม
ยามว่าง ทาให้ให้มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง สดชื่นและ
ผ่อนคลายเครียด
4. ออกกาลังกาย 3-5 วันต่อสัปดาห์ นานติดต่อกัน ครัง้
ละอย่างน้อย 30 นาที ช่วยลดและชะลอการเกิด
โรคหัวใจขาดเลือด
5. การหาความรูด้ า้ นสุขภาพ จากการอ่านหนังสือ ฟั ง
วิทยุ ดูโทรทัศน์ หรือเข้าร่วมอบรมความรูท้ างสุขภาพ
จากบุคลากรทีมสุขภาพทาให้ฉนั ได้นามาใช้ในการ
ดูแลตนเองป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
6. การทางานอดิเรก หรือหาเวลาผ่อนคลาย ด้วยการดู
โทรทัศน์ ฟั งเพลง และไปหาเพื่อนๆ ในกลุ่ม เป็ นวิธีท่ี
ทาให้ฉนั ได้ผ่อนคลายความเครียด
การรับรู้อุปสรรคของการกระทา
7. การลดอาหารหวาน มัน เค็ม เป็ นสิ่งที่ย่งุ ยาก
และไม่มีเวลาสาหรับฉัน
8. ฉันไม่อยากไปออกกาลังกายหรือไปทากิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนเพราะสุขภาพที่เสือ่ มตามวัย
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9. ฉันไม่อยากไปออกกาลังกายเพราะกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยหรือความไม่สะดวก
10. ฉันไม่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล เพราะไม่มี
เวลา และเสียเวลาในการต่อคิวที่นาน
11. ฉันมีโอกาสที่จะได้พบปะญาติ พี่นอ้ ง หรือบุคคล
อื่นน้อยลง เพราะไม่สะดวกต้องให้บตุ รหลานพาไป
12. การนั่งสมาธิ สวดมนต์ เป็ นสิ่งที่ย่งุ ยากสาหรับฉัน
13. เมื่อมีปัญหาสุขภาพ หรือเจ็บป่ วย ทาให้ฉนั รูส้ กึ
ท้อแท้กบั ปั ญหาด้านสุขภาพ เกรงว่าจะเป็ นภาระของ
บุตรหลาน
การรับรู้ความสามารถของตนเอง

14. ฉันมั่นใจว่าสามารถหลีกเลี่ยงรับประทานอาหาร
ที่มีรสหวาน มัน และเค็ม แม้ตอ้ งซือ้ อาหารสาเร็จรูป
มารับประทาน
15. ฉันมั่นใจที่จะกระทากิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับสภาพร่างกายและโรคที่เป็ นอยู่
16. ฉันมั่นใจว่าสามารถสังเกตอาการผิดปกติท่เี กิดขึน้
กับตนเองเช่น เจ็บแน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย
ใจสั่นเต้นเร็ว เป็ นลม หน้ามืด
17. ฉันมั่นใจที่จะพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
กับสมาชิกในครอบครัวและในชุมชน
18. ฉันมั่นใจที่จะแสวงหาและดูแลสุขภาพ
ของตนเอง แม้อยู่ ในภาวะเจ็บป่ วย
19. ฉันมีวิธีผ่อนคลายและจัดการความเครียด
ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานการณ์ท่แี ย่
ขนาดไหนก็ตาม

ระดับความมั่นใจ
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1. เมื่อฉันมีปัญหาในการดูแลสุขภาพ ฉันคาดหวังว่า
เจ้าหน้าที่ทมี สุขภาพจะให้คาแนะนาและช่วยเหลือได้
2. เจ้าหน้าที่ทมี สุขภาพ มีความเอือ้ อาทร ใส่ใจ
กระตือรือร้นที่จะให้บริการแก่ฉนั เท่าเทียมกับผูป้ ่ วย
คนอื่นๆ/ ผูร้ บั บริการคนอื่นๆ
3. ทุกครัง้ ที่ฉนั มารับบริการสุขภาพ แพทย์และ
พยาบาล จะให้ขอ้ มูลการรักษาที่เป็ นจริงทัง้ ในด้าน
บวกและด้านลบ ทาให้ฉนั มีโอกาสร่วมตัดสินใจ
ในการรักษา
4. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ฉันสามารถพูดคุย ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ
ได้อย่างสบายใจ
5. ฉันเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทมี สุขภาพ ให้บริการ
ตามมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาล
6. ฉันเชื่อถือและไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ
ที่ดแู ลรักษาฉันอย่างมาก ฉันพยายามที่จะปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนาของเขา
7. เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่ให้ขอ้ มูลและคาแนะนา
แก่ฉนั มีความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
8. ฉันไว้วางใจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ทีม
สุขภาพในการให้บริการสุขภาพ
9. ฉันไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่ให้บริการ
จะรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของฉัน

ระดับความรู้สกึ ไว้วางใจ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น ไม่แน่ใจ เห็น เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ด้วย
ด้วย มากทีส่ ุด
1
2
3
4
5
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5. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
คาชีแ้ จง: โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วเลือกคาาตอบโดยทาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องทีต่ รงกับการรับรู้ในการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบ
ให้ครบทุกข้อ
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ข้อคาถาม
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การสนับสนุนจากครอบครัว
1. ฉันได้รบั คาชมหรือกาลังใจจากสมาชิกใน
ครอบครัวเมื่อฉันสามารถดูแลตัวเองสุขภาพได้ดี
หรือ ควบคุมไม่ให้โรคกาเริบขึน้
2. เมื่อฉันมีความกังวลหรือไม่สบายใจ ฉันสามารถ
ปรับทุกข์หรือระบายความรูส้ กึ และได้รบั การดูแล
ห่วงใยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่ วยจากสมาชิกใน
ครอบครัว
3. สมาชิกในครอบครัวค้นหาความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาพ
จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสารแผ่นพับ นิตยสาร
โทรทัศน์ มาบอกฉัน
4. สมาชิกในครอบครัวตักเตือนเมื่อฉันปฏิบตั ิตน
ที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของฉัน เช่น
รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม และออกกาลังกาย
หักโหม เป็ นต้น
5. สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือฉันในการพาฉันไป
ตรวจตามนัด หรือเมื่อฉันมีปัญหาด้านสุขภาพ
6. ฉันได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
การจัดหาอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ จากบุคคล
ในครอบครัว
การสนับสนุนจากชุมชน
7. เมื่อฉันมีความกังวลหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ เพื่อนๆในชุมชนจะคอยแสดงความห่วงใย
และสอบถามทุกข์สขุ

ระดับการรับรู้ในการสนับสนุน
น้อยทีส่ ุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุด
1
2
3
4
5
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ข้อคาถาม
8. ฉันได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
จากเพื่อนบ้าน และจากการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
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9. ฉันมักมีโอกาสได้พบปะเพื่อนๆในชุมชนและได้
แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
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10. ฉันได้รบั สิ่งของหรือสิ่งอานวยความสะดวก
ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากชุมชน
เช่น ชมรมออกกาลังกาย ชมรมหมู่บา้ น ชมรมอสม.
หรือ เทศบาล เป็ นต้น
11. เมื่อฉันเจ็บป่ วย ฉันสามารถไปขอความ
ช่วยเหลือจากชมรมอาสาสมัครหมู่บา้ น กองทุน
หมู่บา้ น เทศบาล หรือ โทรสายด่วนสุขภาพ 1669
เป็ นต้น
การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ
12. เมื่อฉันมีความกังวลหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ ฉันได้รบั การดูแลเอาใจใส่ เอือ้ อาทรจากบุคลากร
ในทีมสุขภาพ
13. เมื่อฉันไปพบแพทย์ตามนัด ฉันจะได้รบั คาแนะนา
และ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น
เอกสารแผ่นพับ จากบุคลากรในทีมสุขภาพ
14. เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย
ฉันสามารถสอบถามจากแพทย์ พยาบาลหรือบุคลากร
ทางด้านสุขภาพได้
15. บุคลากรในทีมสุขภาพ มีความใส่ใจที่จะให้
ความช่วยเหลือ แนะนาสถานที่จดุ ให้บริการต่างๆ
ในโรงพยาบาลเมื่อฉันสงสัยหรือไม่เข้าใจ
16. ฉันได้รบั ความช่วยเหลือและอานวยสะดวก
ในการเข้าห้องตรวจพบแพทย์ทกุ ครัง้ ที่มา
โรงพยาบาล

ระดับการรับรู้ในการสนับสนุน
น้อยทีส่ ุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุด
1
2
3
4
5
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในระยะที่ 2: การวิจัยเชิงคุณภาพ
เรื่อง : รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทมี่ ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
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วัตถุประสงค์
ค้นหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมือง
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ออกเป็ น 2 กลุม่ ได้แก่
1. บุคลากรทีมสุขภาพ เป็ นพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ จานวน 4 คน และพยาบาล
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ จานวน 2 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 6 คน หรือจนกว่าข้อมูลจะ
อิ่มตัว มีความยินดีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์
2. กลุ่มผูส้ ูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี ) โดยอาสาสมัครประจาหมู่บา้ นเป็ นผูค้ ัดเลือกมาให้
เป็ นผูส้ ูงอายุท่ีมีสุขภาพดีไม่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดจานวน 3 คน และผูส้ ูงอายุท่ีมีความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดจานวน 3 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 6 คน หรือจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัวมี
ความยินดีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์

253
แนวคาถามแบบสัมภาษณ์สาหรับบุคลากรทีมสุขภาพ

974593776
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วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎี
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ค้นหาแนวทาง - กระบวนการ
การส่งเสริม
สูก่ ารเปลี่ยนแปลง
สุขภาพเพื่อ
- พฤติกรรมส่งเสริม
ป้องกันภาวะ สุขภาพ
หัวใจขาดเลือด
ของผูส้ งู อายุใน
ชุมชนเขตเมือง

ประเด็นทีจ่ ะถาม

ตัวอย่างแนวคาถามพร้อมใช้

1. กระบวนการ
สูก่ ารเปลี่ยนปลง
พฤติกรรมมีผลต่อ
การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ อย่างไร

1.1 จากข้อค้นพบเชิงปริมาณ
ระบุว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมีผลต่อการส่งเสริม
สุขภาพ ถ้าจะทาให้ผสู้ งู อายุ
ที่เสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือด
มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด
เกี่ยวข้องกับสาเหตุหลายประการ
หนึ่งสาเหตุท่สี าคัญคือ ขัน้ ตอน
การเปลี่ยนพฤติกรรม กล่าวคือ
ต้องรูว้ ิธีหรือกิจกรรมการเปลีย่ น
พฤติกรรมของผูส้ งู อายุ (ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่องโภชนาการ ออกกาลังกาย
จัดการความเครียด ความสัมพันธ์
กับบุคคล หรือการพัฒนาจิต
วิญญาณ) จึงขอให้ท่านช่วยเล่า
ให้ฟังว่าวิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ
เหล่านีท้ ่ีช่วยทาให้ผสู้ งู อายุท่เี สี่ยง
ต่อภาวะหัวใจขาดเลือดมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้
อย่างไร
1.1.1 จากประสบการณ์
ของท่านในการดูแลผูส้ งู อายุ
ที่มีความเสี่ยงหรือผูป้ ่ วยที่เป็ น
โรคหัวใจขาดเลือด ท่านจะแนะนา
มีวิธีการ หรือเทคนิคที่หลากหลาย
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วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎี
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ประเด็นทีจ่ ะถาม

ตัวอย่างแนวคาถามพร้อมใช้

974593776
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ให้ผสู้ งู อายุกลุม่ นีห้ นั มาดูแล
สุขภาพตนเองมากขึน้ ได้อย่างไร
1.1.2 ท่านจะแนะนา มีวิธีการ
หรือเทคนิคอะไรบ้างให้ผสู้ งู อายุ
กลุม่ นีห้ นั มาประเมินภาวะสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน
ภาวะหัวใจขาดเลือดได้อย่างไร
1.1.3 ท่านมีวิธีการ หรือเทคนิค
อะไรบ้างที่ทาให้ผสู้ งู อายุกลุม่ นี ้
หาทางเลือกอื่นทดแทนเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ ได้อย่างไร
1.1.4 ท่านมีวิธีการ หรือเทคนิค
อะไรบ้างที่ทาให้ผสู้ งู อายุกลุม่ นี ้
ได้รบั ความช่วยเหลือจากครอบครัว
ชุมชน หรือบุคลากรทีมสุขภาพ ได้
อย่างไร
1.1.5 ท่านมีวิธีการ หรือเทคนิค
อะไรบ้างที่ทาให้ผสู้ งู อายุกลุม่ นี ้
สามารถหลีกเลี่ยงหรือควบคุม
ตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ได้
ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบๆ ตัว
1.1.6 ท่านมีวิธีการ หรือเทคนิค
อะไรบ้างที่ทาให้ผสู้ งู อายุกลุม่ นีไ้ ด้
ค้นพบและแก้ปัญหาในการที่จะ
พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่มีผลต่อการเกิดความเสี่ยง
พฤติกรรมสุขภาพ
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วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎี
ทีเ่ กี่ยวข้อง
- การสนับสนุนทาง
สังคม
- พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ
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ประเด็นทีจ่ ะถาม

ตัวอย่างแนวคาถามพร้อมใช้

2. การสนับสนุน
ทางสังคมมีผลต่อ
การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อป้องกันภาวะ
หัวใจขาดเลือดของ
ผูส้ งู อายุอย่างไร

2.1 จากข้อค้นพบชีใ้ ห้เห็นว่า
การสนับสนุนจากคนรอบข้าง
มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุท่มี ีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจขาดเลือด ขอให้ท่าน
ช่วยเล่าให้ฟังว่า ใครมีสว่ น
สนับสนุนผูส้ งู อายุให้มีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือดบ้าง และบุคคล
เหล่านัน้ มีสว่ นสนับสนุนอะไรบ้าง
จากการสนับสนุนจากครอบครัว
จากการสนับสนุนจากชุมชน
จากการสนับสนุนในทีมสุขภาพ

256
แนวคาถามแบบสัมภาษณ์สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
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วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎี
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ค้นหาแนวทาง - กระบวนการสู่
การส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลง
สุขภาพเพื่อ
- พฤติกรรมส่งเสริม
ป้องกันภาวะ สุขภาพ
หัวใจขาดเลือด
ของผูส้ งู อายุ
ในชุมชนเขต
เมือง

ประเด็นทีจ่ ะถาม

ตัวอย่างแนวคาถามพร้อมใช้

1. กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มีผลต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
อย่างไร

1.1 จากข้อค้นพบเชิงปริมาณ
ระบุว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมีผลต่อการส่งเสริม
สุขภาพ ถ้าจะทาให้ผสู้ งู อายุท่เี สี่ยง
ต่อภาวะหัวใจขาดเลือดมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด
เกี่ยวข้องกับสาเหตุหลายประการ
หนึ่งสาเหตุท่สี าคัญคือ ขัน้ ตอน
การเปลี่ยนพฤติกรรม กล่าวคือ
ต้องรูว้ ิธีหรือกิจกรรมการเปลีย่ น
พฤติกรรมของผูส้ งู อายุ
(ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องโภชนาการ
ออกกาลังกาย จัดการความเครียด
ความสัมพันธ์กบั บุคคล หรือ
การพัฒนาจิตวิญญาณ) จึงขอให้
ท่านช่วยเล่าให้ฟังว่าวิธีการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆเหล่านีท้ ่ีจะช่วยให้
ท่านมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ได้อย่างไร
1.1.1 จากประสบการณ์ของ
ท่าน ท่านจะแนะนา มีวิธีการ
หรือเทคนิคที่หลากหลายที่ทาให้
ท่านดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้ ได้
อย่างไร
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วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎี
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ประเด็นทีจ่ ะถาม

ตัวอย่างแนวคาถามพร้อมใช้
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1.1.2 ท่านจะแนะนา มีวิธีการ
หรือเทคนิคอะไรบ้างที่ทาให้ท่าน
สามารถประเมินภาวะสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน
ภาวะหัวใจขาดเลือดได้อย่างไร
1.1.3 ท่านมีวิธีการ หรือเทคนิค
อะไรบ้างที่ทาให้ท่านได้หาทางเลือก
อื่นทดแทนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ได้อย่างไร
1.1.4 ท่านมีวิธีการ หรือเทคนิค
อะไรบ้างที่ทาให้ท่านได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากครอบครัว ชุมชน
หรือบุคลากรทีมสุขภาพ ได้อย่างไร
1.1.5 ท่านมีวิธีการ หรือเทคนิค
อะไรบ้างที่ทาให้ท่านสามารถ
หลีกเลี่ยงหรือควบคุมตนเอง
เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ได้ใน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบๆ ตัว
1.1.6 ท่านมีวิธีการ หรือเทคนิค
อะไรบ้างที่ทาให้ท่านได้คน้ พบ
และแก้ปัญหาในการที่จะพยายาม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีผล
ต่อการเกิดความเสี่ยงพฤติกรรม
สุขภาพ
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วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎี
ทีเ่ กี่ยวข้อง
- พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ
- การสนับสนุนทาง
สังคม
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ประเด็นทีจ่ ะถาม

ตัวอย่างแนวคาถามพร้อมใช้

2. การสนับสนุน
ทางสังคมที่มีผลต่อ
การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อป้องกันภาวะ
หัวใจขาดเลือดของ
ผูส้ งู อายุอย่างไร

2.1 จากข้อค้นพบชีใ้ ห้เห็นว่า
การสนับสนุนจากคนรอบข้างมี
ผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุท่มี ีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจขาดเลือด
ให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังใครมีสว่ น
สนับสนุนคอยช่วยเหลือ ให้ท่าน
มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดบ้าง
และบุคคลเหล่านัน้ มีสว่ น
สนับสนุนอะไรบ้าง
จากการสนับสนุนจากครอบครัว
จากการสนับสนุนจากชุมชน
จากการสนับสนุนในทีมสุขภาพ

974593776
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ภาคผนวก ค

260
ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach’s Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
974593776
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ฉันเลี่ยงที่จะการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนือ้ สัตว์
ติดมัน สัตว์ปีก ขาหมู ไข่แดง เครือ่ งในสัตว์ ปลาหมึก กุง้
2 ฉันรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยกะทิหรือนา้ มันในปริมาณมาก
เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัด แกงเขียวหวาน มัสมั่น และอาหารอื่น ๆ
3 ฉันรับประทานผลไม้ท่มี ีรสไม่หวานจัด เช่น ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง
มะละกอ แอปเปิ ้ล แก้วมังกร
4 ฉันดื่มนา้ ชา กาแฟที่ใส่นา้ ตาล นา้ อัดลม เครื่องดืม่ ที่มี
แอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มชูกาลังชนิดต่างๆ เช่น กระทิงแดง
ลิโพ
5 ฉันใส่ผงชูรส หรือผงปรุงรส เช่น รสดี คนอร์ เพื่อเพิ่มรสชาติ
ให้อาหาร
6 ฉันเริ่มออกกาลังกายเบาๆ ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึน้ และจะค่อยๆ
ลดการออกกาลังกายลง โดยไม่หยุดทันทีเมื่อสิน้ สุดการออก
กาลังกาย
7 ฉันออกกาลังกายอย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ครัง้ ละ 20-30 นาที
หรือมากกว่านัน้ เช่น การเดินเร็ว หรือ ปั่ นจักรยาน
8 ฉันเดินขึน้ ลงบันได หรือ เดิน หรือ ปั่ นจักรยานแทนการใช้
รถยนต์ในระยะทางที่ไม่ไกล
9 ฉันเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละวัน เช่น กวาดบ้าน ซักผ้า ทา
สวน รดนา้ ต้นไม้ เป็ นต้น
10 ฉันออกกาลังกายโดยการเดินเร็ว เดินแกว่งแขน กายบริหาร
แอโรบิคหรือออกกาลังกายอื่น ๆ
11 ขณะออกกาลังกายฉันสังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเอง
เช่น อาการหน้ามืด เป็ นลม เจ็บแน่นหน้าอก เป็ นต้น

Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
0.306
0.930
0.311

0.928

0.312

0.928

0.313

0.928

0.307

0.928

0.524

0.925

0.526

0.925

0.465

0.926

0.466

0.926

0.557

0.925

0.302

0.929
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12 ฉันหมั่นเรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด
13 เมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพฉันจะสอบถามหรือรีบข้อมูล
การรักษาเบือ้ งต้น
14 ฉันหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น อ่านหนังสือ ฟั งวิทยุ ดูข่าว
เข้าอบรมความรูท้ างสุขภาพเพื่อนามาใช้ในการป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด
15 ฉันปฏิบตั ิตามที่บคุ ลากรสุขภาพ มาให้คาแนะนาความรูเ้ กี่ยวกับ
ดูแลตนเองป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
16 ฉันพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือซักถามกับผูท้ ่มี ีความรู ้
ในด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
17 เมื่อฉันรูส้ กึ ว่าไม่สบายใจหรือกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย
ฉันจะปรึกษากับสมาชิกในครอบครัว
18 ฉันติดต่อพูดคุย หรือเยี่ยมเยียนลูกหลาน /ญาติ / คนในชุมชน
19 ฉันมีส่วนร่วมทากิจกรรมในครอบครัวและชุมชน
20 ฉันยอมรับความคิดเห็นและการกระทาต่าง ๆ ของสมาชิก
ในครอบครัวและในชุมชน
21 ฉันให้ความช่วยเหลือญาติพ่นี อ้ งหรือคนใกล้ชดิ ทุกครัง้
เมื่อเขาต้องการ
22 ฉันพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง
23 ฉันเป็ นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และให้กาลังใจกับคนใน
ครอบครัว
24 ฉันพยายามให้กาลังใจตัวเองว่ามีสขุ ภาพแข็งแรง
และมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขี นึ ้
25 ฉันเตรียมพร้อมที่อาจจะพบความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ในอนาคต

Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
0.650
0.924
0.600

0.924

0.592

0.924

0.586

0.925

0.579

0.925

0.412

0.927

0.514
0.574
0.584

0.925
0.925
0.925

0.558

0.925

0.556
0.623

0.925
0.924

0.578

0.925

0.550

0.925
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ตาราง 1 (ต่อ)
Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
ฉันตัง้ เป้าหมายในการดาเนินชีวติ เพื่อให้มีกิจกรรมทาให้บรรลุ
0.597
0.924
เป้าหมายนัน้
ฉันเปิ ดโอกาสให้กบั ตนเองได้พบประสบการณ์ท่ใี หม่ ๆ
0.556
0.925
และท้าทาย
ฉันจัดสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ ให้น่าดู น่าอยู่ เพื่อสุขภาพที่ดี
0.626
0.924
ของฉัน
ฉันดูแลตนเองให้คงมีสขุ ภาพที่ดีเพื่อจะได้ไม่เป็ นภาระต่อ
0.610
0.925
ลูกหลาน
ฉันสวดมนต์ ทาสมาธิและคิดทบทวนสิ่งที่ตนเองได้กระทาผ่านมา
0.529
0.925
ฉันใช้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเอง เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ
0.531
0.925
นั่งสมาธิ หรือพูดคุยระบายกับผูอ้ ื่น
ฉันผ่อนคลายความเครียดด้วยการหางานอดิเรกทา หรือ
0.414
0.926
หาเวลาผ่อนคลายด้วยการ ดูโทรทัศน์ ฟั งเพลง อ่านหนังสือ
เมื่อฉันไม่สบายใจหรือมีความเครียด ฉันจะพยายามทบทวน
0.535
0.925
หาสาเหตุและหาวิธีแก้ไขให้ดีขึน้
ฉันร่วมสันทนาการกับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ เพื่อการสังสรรค์
0.515
0.925
เพลิดเพลิน
ฉันแบ่งเวลาในการทางานกับพักผ่อนให้เหมาะสม จัดเวลา
0.602
0.924
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในแต่ละวัน
เมื่อเกิดปั ญหาฉันจะคิดหาทางควบคุมสถานการณ์ให้ได้
0.540
0.925
ข้อคาถาม

26
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29
30
31
32
33
34
35
36
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ตาราง 2 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
องค์ประกอบ

ข้อความ
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ทางบวก
โภชนาการ
ข้อ 1, 3
กิจกรรมและการออกกาลังกาย ข้อ 6, 7, 8, 9, 10, 11
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ข้อ 12, 13, 14, 15,
16
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ข้อ 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23
การเจริญทางจิตวิญญาณ
ข้อ 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30
การเจริญทางจิตวิญญาณ
ข้อ 31, 32, 33, 34,
35, 36
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ

ทางลบ
ข้อ 2, 4, 5
-

ค่าความเชื่อมั่น จานวนข้อ
(α)
0.469
5
0.789
6
0.876
5

-

0.868

7

-

0.849

7

-

0.811

6

0.928

36
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ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach’s Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
ข้อคาถาม
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3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

ฉันนึกถึงข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ และ
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
ฉันติดตามข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ และ
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผูส้ งู อายุ
ฉันได้พดู คุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูส้ งู อายุในชุมชน
ที่มีสขุ ภาพดีไม่เป็ นโรคหัวใจขาดเลือด
ฉันรูส้ กึ กังวลใจเมื่อนึกถึงความรุนแรงของโรคหัวใจขาดเลือดทาให้
ฉันหันมาสนใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้
คาเตือนเกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ งและความรุนแรงของการเกิด
โรคหัวใจขาดเลือด กระตุน้ อารมณ์ให้ฉนั ต้องเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ฉันรูส้ กึ กังวลถ้าจะต้องทาบอลลูนหัวใจหรือผ่าตัดหัวใจ ทาให้
ฉันเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ไม่มนั ไม่เค็มและไม่หวานจัด
จากการที่เห็นภาพข่าว หรือคนรอบๆตัว เป็ นโรคหัวใจขาดเลือด
มีผลต่อความรูส้ กึ ของฉันที่ไม่อยากป่ วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือด
ฉันเชื่อว่าโลกน่าอยู่ขนึ ้ อากาศจะบริสทุ ธิ์เมื่อคนเลิกสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่เป็ นอันตรายต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม ทาให้ฉนั คิด
เลิกสูบบุหรี่หรือให้คนอื่นเลิกสูบบุหรี่ดว้ ย
ฉันคิดว่าการออกกาลังกายเป็ นประจาสม่าเสมอ ทาให้มีสขุ ภาพ
ดีขึน้ และเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ
ฉันพิจารณาว่าการกินอาหารมากเกินไปเป็ นอันตรายที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ
ฉันพอใจเมื่อฉันได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการออกกาลัง
กายให้ถกู ต้อง
ฉันออกกาลังกายเป็ นประจา ทาให้ฉนั รูส้ กึ สดชื่น และทาให้
การเคลื่อนไหวทากิจกรรมต่างๆได้สะดวก

Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
0.445
0.944
0.511

0.943

0.531

0.943

0.607

0.943

0.637

0.942

0.560

0.943

0.578

0.943

0.506
0.514

0.943
0.943

0.567

0.943

0.586

0.943

0.677

0.942

0.690

0.942
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้อคาถาม
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14 ฉันพอใจเมื่อฉันได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยง
และเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มนั ไม่เค็มและไม่หวานจัด
15 ฉันรูส้ กึ หงุดหงิดกับตัวเอง เมื่อคิดถึงเวลาที่ผา่ นมาฉันไม่ได้
สนใจที่จะดูแลสุขภาพของฉันเท่าที่ควร
16 ในชุมชนของฉันมีพนื ้ ที่สาหรับพักผ่อนหรือทากิจกรรมสันทนา
การร่วมกันอย่างพอเพียงต่อคนในชุมชน
17 ในชุมชนของฉันมีสถานบริการสุขภาพใกล้บา้ น ที่สะดวกเข้าถึง
ได้ง่าย
18 ในชุมชน หมั่นจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชนเพื่อช่วย
สนับสนุนให้ฉนั มีสขุ ภาพดี
19 ฉันเลือกออกกาลังกาย ท่องเที่ยว หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนเพื่อผ่อนคลายความเครียดแทนการหมกหมุ่นอยู่กบั สิง่
ที่ก่อให้เกิดความเครียด
20 เมื่อฉันกาลังจะละเลยการออกกาลังกาย ฉันต้องคิดถึงการมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็ นภาระต่อสมาชิกในครอบครัว
21 แม้ฉนั จะกินอาหารในปริมาณมาก แต่กอ็ อกกาลังกายตามหลัก
ที่ถกู ต้องเช่นกัน
22 แม้ฉนั ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจาปี แต่ฉนั หมั่นสังเกตตัวเอง
ถึงความผิดปกติของร่างกาย
23 ฉันสามารถพูดคุย เปิ ดเผยเกี่ยวกับอาการผิดปกติท่อี าจเป็ น
โรคหัวใจขาดเลือดให้กบั คนใกล้ชิดรับฟั งได้
24 เมื่อฉันมีปัญหาสุขภาพ ฉันสามารถโทรศัพท์ขอคาปรึกษาได้
จากบุคลากรทีมสุขภาพ หรือโทรสายด่วนสุขภาพ 1669
25 ฉันมีคนที่พึ่งพาได้เมื่อฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
หรือการทากิจกรรมต่างๆ แล้วรูส้ ึกว่ามีอาการผิดปกติ
26 ฉันมีสมาชิกในครอบครัวที่จดั เตรียมอาหารให้เหมาะสมกับฉัน
27 ฉันได้รบั รางวัลจากสมาชิกในครอบครัว เมื่อฉันมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสนใจดูแลสุขภาพมากขึน้

Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
0.622
0.942
0.421

0.944

0.521

0.943

0.437

0.944

0.472

0.944

0.594

0.943

0.610

0.942

0.594

0.943

0.585

0.943

0.603

0.943

0.604

0.943

0.562

0.943

0.512

0.943

0.513

0.943
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ตาราง 3 (ต่อ)
Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
ฉันคาดหวังว่าจะได้รางวัลจากใครสักคน เมื่อฉันออกกาลังกาย
0.401
0.944
เป็ นประจา
ฉันให้รางวัลกับตัวเองเมื่อฉันสามารถควบคุมนา้ หนักได้
0.570
0.943
สมาชิกในครอบครัวช่วยให้ฉนั รูส้ กึ ดีขนึ ้ เมื่อฉันเลือก
0.635
0.942
รับประทานอาหารที่เหมาะถูกต้องโรคที่เป็ นอยู่
ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันต้องพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมใน
0.640
0.942
การรับประทานอาหารที่ไม่มนั ไม่เค็มและไม่หวานจัด ให้ได้
ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถออกกาลังกายได้สม่าเสมอ
0.652
0.942
ตามที่ฉนั ต้องการ
ถึงแม้ในเขตชุมชนของฉันจะมีแต่อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม
0.587
0.943
มาขายแต่ฉนั ก็จะเลือกซือ้ หรือทาเองเฉพาะอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ
ฉันเลือกซือ้ อาหารเพื่อสุขภาพในปริมาณที่เพียงพอ
.614
0.942
รับประทานในแต่ละมือ้ เพื่อไม่ให้ฉนั กินอาหารมากเกิน
ข้อคาถาม

28
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31
32
33

34

ตาราง 4 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดวัดกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบ
การเพิม่ ความตระหนักรู ้
การปลดปล่อยอารมณ์
การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม
การไตร่ตรองตนเอง
การปลดปล่อยทางสังคม
การฝึ กเงื่อนไขตรงข้าม

ข้อความ
ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3
ข้อ 4, 5, 6, 7
ข้อ 8, 9, 10, 11
ข้อ 12, 13, 14, 15
ข้อ 16, 17, 18
ข้อ 19, 20, 21, 22

ทางลบ
-

ค่าความเชื่อมั่น จานวนข้อ
(α)
0.788
3
0.886
4
0.824
4
0.803
4
0.803
3
0.791
4

267
ตาราง 4 (ต่อ)
องค์ประกอบ
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สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล
การให้การเสริมแรง
ความมีอิสระในตนเอง
การควบคุมสิ่งเร้า
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ

ข้อความ
ทางบวก
ข้อ 23, 24, 25, 26
ข้อ 27, 28, 29, 30
ข้อ 31, 32
ข้อ 33, 34,

ทางลบ
-

ค่าความเชื่อมั่น จานวนข้อ
(α)
0.791
4
0.788
4
0.744
2
0.739
2
0.944
34
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ตาราง 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach’s Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดอิทธิพลทางความคิด
Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
การหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนือ้ สัตว์ติดมัน
0.302
0.715
อาหารทอดทุกชนิด เครื่องในสัตว์ จะช่วยลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้
การรับประทานอาหารประเภทมีกากใย เช่น ผัก ผลไม้สด
0.303
0.711
ได้ทกุ มือ้ อาหาร ช่วยให้การขับถ่ายสะดวก ท้องไม่ผกู
การออกกาลังกายเป็ นประจา หรือการทากิจกรรมยามว่าง
0.300
0.712
ทาให้ให้มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง สดชื่นและผ่อนคลายเครียด
ออกกาลังกาย 3-5 วันต่อสัปดาห์ นานติดต่อกัน ครัง้ ละอย่าง
0.327
0.709
น้อย 30 นาที ช่วยลดและชะลอการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
การหาความรูด้ า้ นสุขภาพ จากการอ่านหนังสือ ฟั งวิทยุ ดู
0.323
0.710
โทรทัศน์ หรือเข้าร่วมอบรมความรูท้ างสุขภาพจากบุคลากรทีม
สุขภาพทาให้ฉันได้นามาใช้ในการดูแลตนเองป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด
การทางานอดิเรก หรือหาเวลาผ่อนคลาย ด้วยการดูโทรทัศน์
0.303
0.713
ฟั งเพลง และไปหาเพื่อนๆ ในกลุม่ เป็ นวิธีท่ที าให้ฉนั ได้ผ่อน
คลายความเครียด
ข้อคาถาม

1

2
3
4
5

6
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้อคาถาม
7

974593776

8
9
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10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

การลดอาหารหวาน มัน เค็ม เป็ นสิง่ ที่ย่งุ ยาก และไม่มีเวลา
สาหรับฉัน
ฉันไม่อยากไปออกกาลังกาย หรือไปทากิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชนเพราะสุขภาพที่เสื่อมตามวัย
ฉันไม่อยากไปออกกาลังกายเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย
หรือความไม่สะดวก
ฉันไม่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล เพราะไม่มเี วลา
และเสียเวลาในการต่อคิวที่นาน
ฉันมีโอกาสที่จะได้พบปะญาติ พี่นอ้ ง หรือบุคคลอื่นน้อยลง
เพราะไม่สะดวกต้องให้บตุ รหลานพาไป
การนั่งสมาธิ สวดมนต์ เป็ นสิ่งที่ยงุ่ ยากสาหรับฉัน
เมื่อมีปัญหาสุขภาพ หรือเจ็บป่ วย ทาให้ฉนั รูส้ กึ ท้อแท้กบั ปั ญหา
ด้านสุขภาพ เกรงว่าจะเป็ นภาระของบุตรหลาน
ฉันมั่นใจว่าสามารถหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีรสหวาน
มันและเค็ม แม้ตอ้ งซือ้ อาหารสาเร็จรูปมารับประทาน
ฉันมั่นใจที่จะกระทากิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายและโรคที่เป็ นอยู่
ฉันมั่นใจว่าสามารถสังเกตอาการผิดปกติท่เี กิดขึน้ กับตนเอง
เช่น เจ็บแน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย ใจสั่นเต้นเร็ว เป็ นลม
หน้ามืด
ฉันมั่นใจที่จะพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกับสมาชิกในครอบครัวและในชุมชน
ฉันมั่นใจที่จะแสวงหาและดูแลสุขภาพของตนเอง แม้อยู่
ในภาวะเจ็บป่ วย
ฉันมีวิธีผ่อนคลายและจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่แี ย่ขนาดไหนก็ตาม

Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
0.311
0.718
0.312

0.717

0.308

0.711

0.311

0.720

0.301

0.724

0.320
0.318

0.719
0.723

0.378

0.702

0.414

0.699

0.416

0.699

0.446

0.697

0.453

0.696

0.430

0.698
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ตาราง 6 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดอิทธิพลทางความคิด
ค่าความเชื่อมั่น จานวน
ข้อ
(α)
0.855
6

ข้อความ

องค์ประกอบ
การรับรูป้ ระโยชน์ของการระทา

ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6

การรับรูอ้ ปุ สรรคของการกระทา

-
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การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ข้อ 14, 15, 16, 17,
18,19
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ

ทางลบ
ข้อ 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13
-

0.838

7

0.891

6

0.721

19

ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach’s Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
ข้อคาถาม
1
2

3

4
5
6

เมื่อฉันมีปัญหาในการดูแลสุขภาพ ฉันคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ทมี
สุขภาพจะให้คาแนะนาและช่วยเหลือได้
เจ้าหน้าที่ทมี สุขภาพ มีความเอือ้ อาทร ใส่ใจ กระตือรือร้นที่จะ
ให้บริการแก่ฉนั เท่าเทียมกับผูป้ ่ วยคนอื่นๆ / ผูร้ บั บริการคน
อื่นๆ
ทุกครัง้ ที่ฉนั มารับบริการสุขภาพ แพทย์และพยาบาล จะให้
ข้อมูลการรักษาที่เป็ นจริงทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ
ทาให้ฉนั มีโอกาสร่วมตัดสินใจในการรักษา
เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ฉันสามารถพูดคุย
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทมี สุขภาพได้อย่างสบายใจ
ฉันเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทมี สุขภาพ ให้บริการตามมาตรฐานการ
ดูแลรักษาพยาบาล
ฉันเชื่อถือและไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่ดแู ลรักษาฉัน
อย่างมาก ฉันพยายามที่จะปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเขา

Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
0.581
0.911
0.730

0.901

0.656

0.906

0.732

0.901

0.754

0.899

0.728

0.901
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ตาราง 7 (ต่อ)
ข้อคาถาม

Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
0.653
0.906
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7

เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาแก่ฉนั มีความ
เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

8

ฉันไว้วางใจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพในการ
ให้บริการสุขภาพ

0.733

0.901

9

ฉันไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่ให้บริการ จะรักษา
ความลับเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของฉัน

0.722

0.901

ตาราง 8 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
องค์ประกอบ
ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ

ข้อความ
ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

ทางลบ
-

ค่าความเชื่อมั่น จานวน
ข้อ
(α)
0.913
9
0.913

9
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ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach’s Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
ข้อคาถาม
974593776
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ฉันได้รบั คาชมหรือกาลังใจจากสมาชิกในครอบครัวเมื่อฉัน
สามารถดูแลตัวเองสุขภาพได้ดี หรือ ควบคุมไม่ให้โรคกาเริบขึน้
2 เมื่อฉันมีความกังวลหรือไม่สบายใจ ฉันสามารถปรับทุกข์หรือ
ระบายความรูส้ กึ และได้รบั การดูแลห่วงใยเกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่ วยจากสมาชิกในครอบครัว
3 สมาชิกในครอบครัวค้นหาความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาพจากสื่อต่างๆ
เช่น หนังสือ เอกสารแผ่นพับ นิตยสาร โทรทัศน์ มาบอกฉัน
4 สมาชิกในครอบครัวตักเตือนเมื่อฉันปฏิบตั ิตนที่อาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพของฉัน เช่น รับประทานอาหารหวาน
มัน เค็ม และออกกาลังกายหักโหม เป็ นต้น
5 สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือฉันในการพาฉันไปตรวจตามนัด
หรือเมื่อฉันมีปัญหาด้านสุขภาพ
6 ฉันได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน การจัดหาอาหาร
และสิ่งของเครื่องใช้ จากบุคคลในครอบครัว
7 เมื่อฉันมีความกังวลหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อนๆ
ในชุมชนจะคอยแสดงความห่วงใยและสอบถามทุกข์สขุ
8 ฉันได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จากเพื่อนบ้าน
และ จากการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
9 ฉันมักมีโอกาสได้พบปะเพื่อนๆในชุมชนและได้แลกเปลี่ยน
ความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
10 ฉันได้รบั สิ่งของหรือสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากชุมชน เช่น ชมรมออกกาลังกาย
ชมรมหมู่บา้ น ชมรมอสม. หรือ เทศบาล เป็ นต้น

Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
0.573
0.915
0.563

0.916

0.585

0.915

0.576

0.915

0.606

0.914

0.585

0.915

0.652

0.913

0.648

0.913

0.636

0.914

0.648

0.913
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ตาราง 9 (ต่อ)
ข้อคาถาม
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11 เมื่อฉันเจ็บป่ วย ฉันสามารถไปขอความช่วยเหลือจากชมรม
อาสาสมัครหมู่บา้ น กองทุนหมู่บา้ น เทศบาล หรือ โทรสายด่วน
สุขภาพ 1669 เป็ นต้น
12 เมื่อฉันมีความกังวลหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพ
ฉันได้รบั การดูแลเอาใจใส่ เอือ้ อาทรจากบุคลากรในทีมสุขภาพ
13 เมื่อฉันไปพบแพทย์ตามนัด ฉันจะได้รบั คาแนะนา และ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น เอกสารแผ่นพับ
จากบุคลากรในทีมสุขภาพ
14 เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย ฉันสามารถ
สอบถามจากแพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรทางด้านสุขภาพได้
15 บุคลากรในทีมสุขภาพ มีความใส่ใจที่จะให้ความช่วยเหลือ แนะนา
สถานที่จดุ ให้บริการต่างๆ ในโรงพยาบาลเมื่อฉันสงสัย
หรือไม่เข้าใจ
16 ฉันได้รบั ความช่วยเหลือและอานวยสะดวกในการเข้าห้องตรวจ
พบแพทย์ทกุ ครัง้ ที่มาโรงพยาบาล

Corrected Item- Cronbach’s Alpha
Total Correlation if Item Deleted
0.636
0.914

0.654

0.913

0.625

0.914

0.663

0.913

0.633

0.914

0.613

0.914

ตาราง 10 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
องค์ประกอบ
การสนับสนุนจากครอบครัว
การสนับสนุนจากชุมชน
การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ

ข้อความ
ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ข้อ 7, 8, 9, 10, 11
ข้อ 12, 13, 14, 15, 16

ทางลบ
-

ค่าความเชื่อมั่น จานวนข้อ
(α)
0.892
6
0.892
5
0.900
5
0.919
16
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรู ปแบบการวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ตัวแปรสังเกต
974593776
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องค์ประกอบ : โภชนาการ
2 ฉันรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยกะทิหรือนา้ มันในปริมาณมาก เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัด
แกงเขียวหวาน มัสมั่น และอาหารอื่น ๆ
4 ฉันดื่มนา้ ชา กาแฟที่ใส่นา้ ตาล นา้ อัดลม เครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มชูกาลัง
ชนิดต่าง ๆ เช่น กระทิงแดง ลิโพ
5 ฉันใส่ผงชูรส หรือผงปรุงรส เช่น รสดี คนอร์ เพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหาร
องค์ประกอบ : กิจกรรมและการออกกาลังกาย
6 ฉันเริ่มออกกาลังกายเบาๆ ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึน้ และจะค่อยๆลดการออกกาลังกายลง
โดยไม่หยุดทันทีเมื่อสิน้ สุดการออกกาลังกาย
8 ฉันเดินขึน้ ลงบันได หรือ เดิน หรือ ปั่ นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ในระยะทางที่ไม่ไกล
10 ฉันออกกาลังกายโดยการเดินเร็ว เดินแกว่งแขน กายบริหาร แอโรบิคหรือออกกาลังกาย
อื่น ๆ
องค์ประกอบ : ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
12 ฉันหมั่นเรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
13 เมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพฉันจะสอบถามหรือรีบข้อมูลการรักษาเบือ้ งต้น
14 ฉันหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น อ่านหนังสือ ฟั งวิทยุ ดูข่าว เข้าอบรมความรูท้ างสุขภาพ
เพื่อนามาใช้ในการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
องค์ประกอบ : สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
17 เมื่อฉันรูส้ กึ ว่าไม่สบายใจหรือกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย ฉันจะปรึกษากับสมาชิก
ในครอบครัว
18 ฉันติดต่อพูดคุย หรือเยี่ยมเยียนลูกหลาน /ญาติ / คนในชุมชน
20 ฉันยอมรับความคิดเห็นและการกระทาต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัวและในชุมชน

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.50
0.65
0.60
0.77
0.63
0.79

0.84
0.75
0.70

0.54
0.71
0.74

274
ตาราง 11 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.74
0.70
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21 ฉันให้ความช่วยเหลือญาติพ่นี อ้ งหรือคนใกล้ชดิ ทุกครัง้ เมื่อเขาต้องการ
22 ฉันพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง
องค์ประกอบ : การเจริญทางจิตวิญญาณ
24 ฉันพยายามให้กาลังใจตัวเองว่ามีสขุ ภาพแข็งแรง และมีการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดขี นึ ้
0.67
26 ฉันตัง้ เป้าหมายในการดาเนินชีวติ เพื่อให้มีกิจกรรมทาให้บรรลุเป้าหมายนัน้
0.70
28 ฉันจัดสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ ให้น่าดู น่าอยู่ เพื่อสุขภาพที่ดีของฉัน
0.70
องค์ประกอบ : การเจริญทางจิตวิญญาณ
31 ฉันใช้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเอง เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ หรือพูดคุยระบาย
0.59
กับผูอ้ ื่น
33 เมื่อฉันไม่สบายใจหรือมีความเครียด ฉันจะพยายามทบทวนหาสาเหตุและหาวิธีแก้ไข
0.67
ให้ดีขึน้
34 ฉันร่วมสันทนาการกับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ เพื่อการสังสรรค์ เพลิดเพลิน
0.63
35 ฉันแบ่งเวลาในการทางานกับพักผ่อนให้เหมาะสม จัดเวลาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในแต่ละวัน
0.74
36 เมื่อเกิดปั ญหาฉันจะคิดหาทางควบคุมสถานการณ์ให้ได้
0.70
χ2 = 518.66, df = 194, p < 0. 001, CFI = 0.98, GFI = 0.94, NNFI = 0.97, RMSEA = 0.49, SRMR = 0.038
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบการวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1)

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (โมเดลองค์ประกอบรายด้าน)

276
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรู ปแบบการวัดกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง
ตัวแปรสังเกต
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องค์ประกอบ : การเพิ่มความตระหนักรู ้
1 ฉันนึกถึงข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ และอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
3 ฉันได้พดู คุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูส้ งู อายุในชุมชนที่มีสขุ ภาพดีไม่เป็ นโรคหัวใจ
ขาดเลือด
องค์ประกอบ : การปลดปล่อยอารมณ์
4 ฉันรูส้ กึ กังวลใจเมื่อนึกถึงความรุนแรงของโรคหัวใจขาดเลือดทาให้ฉนั หันมาสนใจดูแลสุขภาพ
ตนเองมากขึน้
5 คาเตือนเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด กระตุน้ อารมณ์
ให้ฉนั ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
6 ฉันรูส้ กึ กังวลถ้าจะต้องทาบอลลูนหัวใจหรือผ่าตัดหัวใจ ทาให้ฉนั เลือกที่จะรับประทาน
อาหารที่ไม่มนั ไม่เค็มและไม่หวานจัด
องค์ประกอบ : การไตร่ตรองด้านสิ่งแวดล้อม
9 การสูบบุหรี่เป็ นอันตรายต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม ทาให้ฉนั คิดเลิกสูบบุหรี่หรือให้คนอื่น
เลิกสูบบุหรี่ดว้ ย
11 ฉันพิจารณาว่าการกินอาหารมากเกินไปเป็ นอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์ประกอบ : การไตร่ตรองตนเอง
12 ฉันพอใจเมื่อฉันได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการออกกาลังกายให้ถกู ต้อง
15 ฉันรูส้ กึ หงุดหงิดกับตัวเอง เมื่อคิดถึงเวลาที่ผา่ นมาฉันไม่ได้สนใจที่จะดูแลสุขภาพของฉัน
เท่าที่ควร
องค์ประกอบ : การปลดปล่อยทางสังคม
16 ในชุมชนของฉันมีพนื ้ ที่สาหรับพักผ่อนหรือทากิจกรรมสันทนาการร่วมกันอย่างพอเพียง
ต่อคนในชุมชน
17 ในชุมชนของฉันมีสถานบริการสุขภาพใกล้บา้ น ที่สะดวกเข้าถึงได้ง่าย
18 ในชุมชน หมั่นจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชนเพื่อช่วยสนับสนุนให้ฉนั มีสขุ ภาพดี

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
0.63
0.78

0.83
0.88

0.76

0.62
0.79
0.74
0.44

0.78
0.69
0.83
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ตาราง 12 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
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องค์ประกอบ : การฝึ กเงื่อนไขตรงข้าม
19 ฉันเลือกออกกาลังกาย ท่องเที่ยว หรือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อผ่อนคลาย
0.70
ความเครียดแทนการหมกหมุ่นอยู่กบั สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียด
20 เมื่อฉันกาลังจะละเลยการออกกาลังกาย ฉันต้องคิดถึงการมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง และไม่
0.73
เป็ นภาระต่อสมาชิกในครอบครัว
22 แม้ฉนั ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจาปี แต่ฉนั หมั่นสังเกตตัวเองถึงความผิดปกติของร่างกาย
0.64
องค์ประกอบ : สัมพันธภาพแบบเกือ้ กูล
23 ฉันสามารถพูดคุย เปิ ดเผยเกี่ยวกับอาการผิดปกติท่อี าจเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดให้กบั คน
0.72
ใกล้ชิดรับฟังได้
24 เมื่อฉันมีปัญหาสุขภาพ ฉันสามารถโทรศัพท์ขอคาปรึกษาได้จากบุคลากรทีมสุขภาพ หรือ
0.76
โทรสายด่วนสุขภาพ 1669
25 ฉันมีคนที่พึ่งพาได้เมื่อฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการออกกาลังกายหรือการทากิจกรรมต่างๆ แล้ว
0.75
รูส้ กึ ว่ามีอาการผิดปกติ
องค์ประกอบ : การให้การเสริมแรง
28 ฉันคาดหวังว่าจะได้รางวัลจากใครสักคน เมื่อฉันออกกาลังกายเป็ นประจา
0.48
29 ฉันให้รางวัลกับตัวเองเมื่อฉันสามารถควบคุมนา้ หนักได้
0.72
30 สมาชิกในครอบครัวช่วยให้ฉนั รูส้ กึ ดีขนึ ้ เมื่อฉันเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะถูกต้องโรค
0.84
ที่เป็ นอยู่
องค์ประกอบ : ความมีอิสระในตนเอง
31 ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันต้องพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมในการรับประทานอาหารที่ไม่
0.84
มัน ไม่เค็มและไม่หวานจัด ให้ได้
32 ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถออกกาลังกายได้สม่าเสมอ ตามที่ฉนั ต้องการ
0.76
องค์ประกอบ : การควบคุมสิ่งเร้า
33 ถึงแม้ในเขตชุมชนของฉันจะมีแต่อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม มาขายแต่ฉนั ก็จะเลือกซือ้
0.83
หรือทาเองเฉพาะอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
34 ฉันเลือกซือ้ อาหารเพื่อสุขภาพในปริมาณที่เพียงพอรับประทานในแต่ละมือ้ เพื่อไม่ให้ฉนั
0.85
กินอาหารมากเกิน
χ 2 =595.95, df = 230, p < 0. 001, CFI = 0.99, GFI = 0.94, NNFI = 0.98, RMSEA = 0.048, SRMR = 0.038
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการวัดกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรู ปแบบการวัดอิทธิพลทางความคิด
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรอิทธิพลทางความคิด

ตัวแปรสังเกต

ค่าน้าหนัก
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องค์ประกอบ : การรับรูป้ ระโยชน์ของการกระทา
1 การหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนือ้ สัตว์ติดมัน อาหารทอดทุกชนิด
0.70
เครื่องในสัตว์ จะช่วยลดความเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้
2 การรับประทานอาหารประเภทมีกากใย เช่น ผัก ผลไม้สด ได้ทกุ มือ้ อาหาร ช่วยให้
0.82
การขับถ่ายสะดวก ท้องไม่ผกู
3 การออกกาลังกายเป็ นประจา หรือการทากิจกรรมยามว่าง ทาให้ให้มีสขุ ภาพร่างกาย
0.81
แข็งแรง สดชื่นและผ่อนคลายเครียด
5 การหาความรูด้ า้ นสุขภาพ จากการอ่านหนังสือ ฟั งวิทยุ ดูโทรทัศน์ หรือเข้าร่วมอบรมความรู ้
0.69
ทางสุขภาพจากบุคลากรทีมสุขภาพทาให้ฉนั ได้นามาใช้ในการดูแลตนเองป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด
องค์ประกอบ : การรับรูอ้ ปุ สรรคของการกระทา
7 การลดอาหารหวาน มัน เค็ม เป็ นสิง่ ที่ย่งุ ยาก และไม่มีเวลาสาหรับฉัน
0.66
8 ฉันไม่อยากไปออกกาลังกาย หรือไปทากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเพราะสุขภาพที่เสื่อม
0.84
ตามวัย
9 ฉันไม่อยากไปออกกาลังกายเพราะกังวลเรือ่ งความปลอดภัยหรือความไม่สะดวก
0.80
10 ฉันไม่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล เพราะไม่มเี วลา และเสียเวลาในการต่อคิวที่นาน
0.70
12 การนั่งสมาธิ สวดมนต์ เป็ นสิ่งที่ยงุ่ ยากสาหรับฉัน
0.56
องค์ประกอบ : การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
15 ฉันมั่นใจที่จะกระทากิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและโรคที่เป็ นอยู่
0.77
16 ฉันมั่นใจว่าสามารถสังเกตอาการผิดปกติท่เี กิดขึน้ กับตนเองเช่น เจ็บแน่นหน้าอก หายใจหอบ
0.77
เหนื่อย ใจสั่นเต้นเร็ว เป็ นลม หน้ามืด
17 ฉันมั่นใจที่จะพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
0.83
กับสมาชิกในครอบครัวและในชุมชน
19 ฉันมีวิธีผ่อนคลายและจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์
0.79
ที่แย่ขนาดไหนก็ตาม
χ 2 = 131.49, df = 62, p < 0. 001, CFI = 0.99, GFI = 0.97, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.040, SRMR = 0.035
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบการวัดอิทธิพลทางความคิด
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรู ปแบบการวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรอิทธิพลทางความคิด

ตัวแปรสังเกต

ค่าน้าหนัก
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องค์ประกอบ : ความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
1 เมื่อฉันมีปัญหาในการดูแลสุขภาพ ฉันคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ทมี สุขภาพจะให้คาแนะนาและ
0.59
ช่วยเหลือได้
3 ทุกครัง้ ที่ฉนั มารับบริการสุขภาพ แพทย์และพยาบาล จะให้ขอ้ มูลการรักษาที่เป็ นจริงทัง้ ใน
0.72
ด้านบวกและด้านลบ ทาให้ฉนั มีโอกาสร่วมตัดสินใจในการรักษา
4 เมื่อมีปัญหาการดูแลสุขภาพ ฉันสามารถพูดคุย ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพได้อย่าง
0.80
สบายใจ
5 ฉันเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทมี สุขภาพ ให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาล
0.81
6 ฉันเชื่อถือและไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่ดแู ลรักษาฉันอย่างมาก ฉันพยายามที่จะ
0.77
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเขา
7 เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาแก่ฉนั มีความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
0.65
χ2 = 23.69, df = 9, p = 0. 00482, CFI = 0.99, GFI = 0.99, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.049, RMR = 0.0078
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบการวัดความไว้วางใจในทีมสุขภาพ
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รู ปแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม

ตัวแปรสังเกต
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องค์ประกอบ : การสนับสนุนจากครอบครัว
2 เมื่อฉันมีความกังวลหรือไม่สบายใจ ฉันสามารถปรับทุกข์หรือระบายความรูส้ กึ
0.78
และได้รบั การดูแลห่วงใยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่ วยจากสมาชิกในครอบครัว
3 สมาชิกในครอบครัวค้นหาความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาพจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสารแผ่นพับ
0.79
นิตยสาร โทรทัศน์ มาบอกฉัน
4 สมาชิกในครอบครัวตักเตือนเมื่อฉันปฏิบตั ิตนที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของฉัน
0.80
เช่น รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม และออกกาลังกายหักโหม เป็ นต้น
6 ฉันได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน การจัดหาอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้
0.72
จากบุคคลในครอบครัว
องค์ประกอบ : การสนับสนุนจากชุมชน
8 ฉันได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จากเพื่อนบ้าน และ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
0.84
ของชุมชน
9 ฉันมักมีโอกาสได้พบปะเพื่อนๆในชุมชนและได้แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์
0.88
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
10 ฉันได้รบั สิ่งของหรือสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
0.80
จากชุมชน เช่น ชมรมออกกาลังกาย ชมรมหมู่บา้ น ชมรมอสม. หรือ เทศบาล เป็ นต้น
องค์ประกอบ : การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ
13 เมื่อฉันไปพบแพทย์ตามนัด ฉันจะได้รบั คาแนะนา และ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
0.78
เช่น เอกสารแผ่นพับ จากบุคลากรในทีมสุขภาพ
14 เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย ฉันสามารถสอบถามจากแพทย์ พยาบาล
0.88
หรือบุคลากรทางด้านสุขภาพได้
15 บุคลากรในทีมสุขภาพ มีความใส่ใจที่จะให้ความช่วยเหลือ แนะนาสถานที่จดุ ให้บริการต่างๆ
0.87
ในโรงพยาบาลเมื่อฉันสงสัยหรือไม่เข้าใจ
16 ฉันได้รบั ความช่วยเหลือและอานวยสะดวกในการเข้าห้องตรวจพบแพทย์ทกุ ครัง้
0.83
ที่มาโรงพยาบาล
χ2 = 103.83, df = 41, p < 0.001, CFI = 0.99, GFI = 0.97, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.047, SRMR = 0.032
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม
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ผลการทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทมี่ ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดกลุ่มรวม
ตามสมมติฐานการวิจัย (n=690)
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดกลุม่ รวม

286
ผลการทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทมี่ ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดกลุ่มรวม
ทีไ่ ด้ดาเนินการปรับแก้ (Adjust Model) (n=690)
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ภาพประกอบ 7 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุท่มี ีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดกลุม่ รวม
ที่ได้ดาเนินการปรับแก้ (Adjust Model)
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ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองสมการโครงสร้างรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มเพศชายและเพศหญิง
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ภาพประกอบ 8 ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองสมการโครงสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในกลุม่
ผูส้ งู อายุเพศชายและเพศหญิง
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ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองสมการโครงสร้างรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย
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ภาพประกอบ 9 ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองสมการโครงสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในกลุม่
ผูส้ งู อายุเพศชาย
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ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองสมการโครงสร้างรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง
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ภาพประกอบ 10 ภาพประกอบ ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองสมการโครงสร้างรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุในกลุม่ ผูส้ งู อายุเพศหญิง
ตาราง 16 เกณฑ์ดชั นีท่ใี ช้ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองการวัด
ค่าสถิติทใี่ ช้วัดระดับความกลมกลืนของโมเดล
2
2/df
Comparative fit index: CFI
Tucker-Lewis Index: TLI
Root mean squared error of approximation: RMSEA
Standardized root mean squared residual: SRMR

เกณฑ์ยอมรับระดับ
ความกลมกลืน
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
มีค่าน้อยกว่า 5.00
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่าน้อยกว่า 0.08
มีค่าน้อยกว่า 0.08
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ภาคผนวก ง
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หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย

974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
974593776

SWU iThesis gs571150049 dissertation / recv: 22032564 13:32:42 / seq: 58

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นางสาวนวรัตน์ สุทธิพงศ์
14 มกราคม 2511
พ.ศ. 2533
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชนั้ สูง
จาก วิทยาลัยพยาบาลลาปาง
พ.ศ. 2550
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2562
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
74 สถาบันโรคทรวงอก ถนนติวานนท์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

