รายงานการวิจัยฉบับที่ 130 เรื่อง
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
องคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร
(Project Management and Evaluation for Health Behavior Modification of
the Non-governmental Organizations in Bangkok Metropolis )

คณะวิจัย

ผศ.ดร.อังศินันท
อ.ทัศนา
นายวรสรณ
นางสาวสุชาดา

อินทรกําแหง
ทองภักดี
เนตรทิพย
หนูรักษ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2553

คํานํา
“การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของ
องคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนลักษณะโครงการวิจัยเชิงประเมินผล ที่
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไดรบั ทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร (สปสช.) คณะผูดําเนินโครงการ
ไดใชองคความรูทางพฤติกรรมศาสตรเปนหลักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
และบุคลากรกลุมเสี่ยงโดยมีองคกรไมหวังผลกําไร จํานวน 7 แหง ที่มีที่ตั้งอยูใ นพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานครที่รวมจัดการบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหแกประชาชนกลุมเสี่ยง ใหมี
สุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางกายและจิตใจ และจากการประเมินโครงการดังกลาวนี้ ไดผลยืนยันอยาง
ชัดเจนวา องคกรไมหวังผลกําไร ที่จดั บริการและประชาชนผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ได ประยุกตแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรในเรือ่ ง การปรับพฤติกรรม มาเปน
แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3 ดานของตนเอง หรือ 3 Self ประกอบดวย ดานการรับรู
ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) การกํากับพฤติกรรม
สุขภาพ (Self-regulation) และการดูแลสุขภาพตนเอง (Self-care) ทั้งดานรางกายและจิตใจใหดีขึ้น
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร จึงใครขอขอบพระคุณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร (สปสช.) และผูบริหารของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) ที่ไดใหการสนับสนุน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ใหดําเนินโครงการนี้ มาโดยตลอด
สุดทายนี้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ขอขอบพระคุณคณะผูดําเนินโครงการทุกทาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผศ.ดร.อังศินันท อินทรกําแหง หัวหนาคณะผูดําเนินโครงการและคณะทํางาน ที่
ไดบริหารจัดการโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลงานวิจัยเรื่องนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
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รายงานสรุปผล การดําเนินงานโครงการจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ขององคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร
(Result Report of Managing Program for Health Behavior
Modification of Non-governmental Organizations in Bangkok Metropolis )
อังศินันท อินทรกําแหงและคณะ
บทสรุปผูบริหาร
ในการวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงประเมินผลโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1)ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ องคกรไมหวังผลกําไร ในเขตกรุงเทพมหานครตาม
กรอบแนวคิด CIPP Model และ Logic Model 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ไดแก การรับรู
ความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับตนเอง และการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูเขารวมโครงการของ องคกรไมหวังผลกําไร ที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ 3) เพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดไดแก คา BMI คาความดันโลหิต คารอบเอว คาน้ําหนักตัว ตามที่โครงการ
การกําหนดของผูเขารวมโครงการของ องคกรไมหวังผลกําไร ที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ 4) เพื่อ
ศึกษาปจจัยดานความพึงพอใจตอโครงการ และดานพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ที่มีตอภาวะโภชน าการ
และ 5) เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรคของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงขององคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
เปนการบริหารจัดการและประเมินผลโครงการที่ใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพขององคกรไม
หวังผลกําไรที่ใหบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงเดือนพฤษภาคม 2552 – มกราคม 2553 จํานวน
12 หนวยงานรวม 21 โครงการ โดยกลุมตัวอยาง ผูรับบริการ เปนผูปวยและกลุมเสี่ยงตอโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง รวม 3,414 คน เครื่องมือที่ใช ในประเมินโครงการ เปนแบบสอบถาม
ประมาณคา 4 ระดับ รวม 21 ขอและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางพัฒนามาจาก แนวคิดการประเมิน
โครงการ CIPP Model และ Logic Model โดยกลุมตัวอยางผูใหขอมูลประกอบดวย 3 กลุมไดแก กลุม
หัวหนาโครงการ 21 คน กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ 21 คนและผูเขารับบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 84 คน และแบบ สอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ไดแก แบบสอบถาม การรับรู
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-efficacy) แบบสอบถามการกํากับ
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-regulation) แบบสอบถามการดูแลสุข ภาพตนเอง (Self- care) มีคา
ความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.73 -0.85 ผลการวิจัย พบวา
1. ระหวางดําเนินโครงการ พบวา ผลการนิเทศและประเมินความเปนไปไดที่จะดําเนิน
โครงการไดสาํ เร็จโดยรวมทั้ง 4 ดานคือ ดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลลัพธ จากความ
คิดเห็นของ 2 กลุมไดแก หัวหนาโครงการ (คะแนนเฉลีย่ 3.79) และกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนา

ข
โครงการ (คะแนนเฉลีย่ 3.76) มีความคิดเห็นสอดคลองกันโดยรวมวาอยูในระดับดีมาก สวนความคิด
เห็นของกลุมผูเขารับบริการ (คะแนนเฉลีย่ 3.47) มีความคิดเห็นอยูในระดับดี
2. ภายหลังการเขารวมโครงการ กลุมตัวอยางผูรับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 ดาน(การรับรู
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเองและการ
ดูแลสุขภาพตนเอง) เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
3. หลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พบวา ผูเขารวมโครงการมีคา
ตัวชี้วัดดานชีวเคมี ไดแก คาดัชนีมวลกาย (BMI) คาความดันโลหิตบน (Systolic) คารอบเอววัดเปนนิ้ว
ลดลงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ภายหลังการเขารวมโครงการ พบวา กลุมผูเขารวมโครงการที่มีภาวะโภชนาการต่ํา
(BMI≤25.00) มี ) มีการรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการกํากับ
ตนเอง สูงกวา กลุมที่มีภาวะโภชนาการสูง (BMI > 25.00) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
กลุมผูเขารวมโครงการที่มีภาวะโภชนาการต่ํา (BMI≤25.00) มีความพึงพอใจตอโครงการมากกวา
กลุมที่มีภาวะโภชนาการสูง (BMI > 25.00) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูเขารวม
โครงการที่มีภาวะโภชนาการต่ํา (BMI≤25.00) มีการดูแลสุขภาพของตนเอง สูง กวากลุ มที่มีภาวะ
โภชนาการสูง (BMI > 25.00) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ปจจัยที่ทําใหโครงการสําเร็จ ประกอบดวย เงินทุนสนับสนุนจาก สปสช . ผูบริหารใหการ
สนับสนุน และ บุคลากรมีศักยภาพ และผูเขารวมโครงการใหความรวมมือดี รูปแบบกิจกรรมมีความ
ความสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บรรยากาศเปนกันเอง มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัล
6. ปญหาอุปสรรค ไดแก ผูเขารวมโครงการ ติดภารกิจ ขาดความตระหนัก กิจกรรมขาดความ
ตอเนือ่ ง งบประมาณมีจํากัด และมีปญหาในการบันทึกโปรแกรม BPPDS
7. ขอเสนอแนะ ไดแก คว รเพิ่มรอบการอบรม มีการดําเนินการ ติดตามผูเขารวมโครงการ
ตอเนือ่ ง สรางแรงจูงใจดวยการใหรางวัล ควรพัฒนาโปรแกรมรายบุคคล ควรจัดสรรงบประมาณทัน
กําหนด จัดตั้งกลุมแกนนํา
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Result Report of Managing Program for Health Behavior Modification
of Non-governmental Organizations in Bangkok Metropolis

Executive Summary

Ungsinun Intarakamhang and others

The objectives of this evaluative research were 1) to evaluate managing program
for health behavior modification base on principles of PROMISE Model and 3 Self, 2) to
explore the outcomes of supervision and evaluation for health behavior modification
programs conducted by the participated non-governmental organizations in Bangkok
area, according to the program indicators, 3) to compare behavior change and
biochemical indicators between before and after program completion, and 4) to study
factors affecting program success and barrier to the program implementation. Totally, 21
health behavior modification programs conducted by 12 non-governmental organizations
in Bangkok area; these were managed and evaluated during May,2009 – January, 2010.
The sample was 3,414 outpatients, inpatients and unhealthy lifestyle people who were at
risk for metabolic diseases. Three study instruments were 1) a 21-item questionnaire, in
forms of a 4-point rating scale, 2) a structured interviewing form based on CIPP Model
and Logic Model to collect data from 3 groups of respondents, including 21 program
leaders, 21 commanders of program leaders, and 84 clients, and 3) health behavior
questionnaires for assessing 3 Self including self-efficacy, self-regulation, and self-care.
The reliability of this 3 Self questionnaires was between 0.73 and 0.85. Research
findings as follows:
1. During program implementation, it was found that results of evaluation from
supervision about the feasibility for program success based on CIPP Model revealed that
opinions on the context, input, process, and product were at the good to very good level in
total among 3 groups of respondents; including program leaders, commanders of program
leaders, and clients.
2. After participating in the program, health behaviors of the participants (in selfefficacy, self-regulation, and self-care) were statistically significant higher than before
their participation at 0.05 level.
3. After participating in the program, the participants had a better change
according to the program indicators which were as follows: BMI, systolic blood pressure,

ง

and waist were statistically significant lower than those before participating in the
program at 0.05 level .
4. After participating in the program, participants in lower BMI mean group were
statistically significant higher self-efficacy, self-regulation, and satisfaction about
attending the program than in higher BMI mean group at 0.05 level at 0.05 level at 0.05
level. But, participants in lower BMI mean group was not statistically significant higher
self-care than in higher BMI mean group.
5. Factors affecting program success consisted of budget from the National Health
Security Office (NHSO), high potential staffs, awareness and willingness of clients,
cooperation of client, activities suitably lifestyles of clients , continuing information, good
relationship, motivation and rewards.
6. Barriers to the program implementation included dropping out of clients during
the program because of busy, unawareness in their health problems, , discontinuity of
activities, insufficient of budget, and problem of recording BPPDS database program.
7. Suggestions based on the program evaluation were: the program should be
continually implemented and follow up the clients, motivate by rewards, the BPPDS
program should be improved in order to suitably support, should support enough budget,
and should set change leaders and network of clients.

3 self
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บทนํา
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บทที่
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปญหาดานสุขภาพของประชาชนในปจจุบนั อยูใ นความสนใจภาคสวนตางๆ อยางตอเนือ่ งและมี
ทิศทางวาจะเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา เพราะฐานความคิดกระแสหลักของ สังคมเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเชื่อ
วาการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะเปนฐานของการพัฒนาในทุกดานๆ มาเปนการมุง เนนใหความสําคัญกับ
การดูแลสุขภาพ การเอาใจใสตอสุขภาพของตนเอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเปนคนเกง คนดี และการ
เปนคนที่มีความสุขในการดําเนินชีวิต (ดุษฎี สรวงขันธ , 2545) แตในปจจุบนั ปญหาดานสุขภาพ อนามัย
และโภชนาการหรือพฤติกรรมสุขภาพ 3อ ประกอบดวย การควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย และการ
จัดการอารมณในกลุมบุคคลชวงอายุตางๆ และยังพบวามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน ดัง
ผลการสํารวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2552 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552) พบวา
กลุม เยาวชนและคนในวัยทํางานมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในแตละวันทีไ่ มเหมาะสมเปนจํานวนมาก
เมือ่ พิจารณาแยกในประเด็นการรับประทานอาหารพบวา กลุม คนทีม่ อี ายุชว ง
6 – 24 ป รับประทาน
อาหารกลุมไขมันสูง มากถึงรอยละ 20.00 รับประทานอาหารวาง ขนมกรุบกรอบ ทีไ่ มมสี ารอาหารที่
จําเปนตอรางกาย มากถึงรอยละ 49.10 ดื่มเครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลมและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน มากถึง
รอยละ 34.10 กลุมคนวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 25 – 59 ป รับประทานอาหารมากกวา 3 มื้อ ซึ่งถือวา
ไมถูกหลักโภชนาการ มากถึงรอยละ 8.40 ประชาชนสวนใหญนยิ มรับประทาอาหารทีป่ รุงดวยน้าํ มัน เชน
ผัด ทอด ซึ่งเปนกลุมอาหารที่เพิ่มปริมาณไขมันใหกับรางกายมากถึงรอยละ
48.5 มีความนิยม
รับประทานอาหารจานดวนตามแบบตะวันตก หรือ Fast Food มากถึงรอยละ 85.80
นอกจากนีพ้ ฤติก รรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่ของประชนชนทั่วไปในระหวางเดือน สิงหาคม ตุลาคม ในป พ.ศ. 2550 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) ยังพบวาประชาชนที่มีอายุมากกวา 15 ปขึ้นไป
สูบบุหรี่มากถึง 10.8 ลานคน คิดเปนรอยละ 21.2 ของประชาชนทัว่ ประเทศ และพบวาเพศชายสูงกวา
เพศหญิงมากถึง 22 เทา คิดเปนรอยละ 41.70 เมือ่ พิจารณาเฉพาะกลุม คนอายุ 15 – 24 ซึ่งเปนกลุม
นักเรียนนักศึกษาพบวา มีผูสูบบุหรี่มากถึงรอยละ 12.10 และขอมูลที่นาตกใจก็คือ ในกลุมเยาวชนเริ่มสูบ
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บุหรี่ตอนอายุโดยเฉลี่ย 16 ป โดยเฉลี่ยแลวสูบบุหรี่มากถึงวันละ 10.30 มวน สาเหตุสวนใหญของการ
สูบบุหรี่เพราะวาอยากลองและเพื่อนชวนสูบ ในกลุมคนทํางานที่มีอายุ ระหวาง 25 – 50 ป ในกลุมที่สูบ
บุหรี่อยูเปนประจํายังไมลดลงจากการสํารวจความคิดเห็นพบวามาตรการรณรงคผานสื่อโทรทัศน สื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ไมมีผลตอการเลื อกสูบบุหรี่ของคนกลุมนี้เทาที่ควร เมื่อทําการศึกษาถึงพฤติกรรม
การออกกําลังกาย ในป พ.ศ. 2550 (สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2550) พบวา ประชาชนทีม่ อี ายุ 15 – 24 ป
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเพียงรอยละ 29.3 ซึ่งนับวานอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมด
และประชาชนสวนใหญยังขาดความตระหนักเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย และยังมีความรูสึก
วาการออกกําลังกายเปนกิจกรรมเฉพาะกลุม เชน กลุมนักกีฬา กลุมเยาชน เพียงเทานั้น ยังขาดความรู
ความเขาถึงผลกระทบในระยะยาวของการไมออกกําลังกาย
เมือ่ พิจารณาถึงปญหาสถานการณโรค ภัยตางๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมของ
กลุมบุคคลวัยตางๆ พบวาปญหาดานสุขภาพที่พบมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง
ภาวะอวนของบุคคลวัยตางๆ และการติดบุหรี่ จากการศึกษา
สถานการณสภาวะสุขภาพของคนไทยโดย สถา บันวิจยั ระบบสาธารณสุขไทย (2549)ในประเด็นเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูงพบวาเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ซึ่งคนที่มีความดัน
ซิสโตลิกเพิ่มขึ้นทุก 10 มิลลิเมตรปรอท จะทําใหเกิดความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นรอยละ 40
จากการสํารวจในประเทศไ ทยพบวา กลุมคนที่มีอายุนอยมีโอกาสที่จะเปนโรคความดันโลหิตสูงในผูชาย
สูงกวาผูหญิงเล็กนอย แตเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะมีโอกาสเสี่ยงเทากัน และจากการสํารวจจะพบในกลุม
ประชากรทีม่ อี ายุมากกวา 15 ปขึ้นไป พบวา คนที่อยูในเขตเมืองมีโอกาสที่จะเปนโรคความดันโลหิ ตสูง
มากกวาคนที่อยูในเขตชนบท และเปนที่นาตกใจวาในกลุมผูปวยความดันโลหิตสูงนี้มีมากถึงรอยละ
78.60 ที่ยังไมไดรับการตรวจรักษาและมีการดูแลตนเองอยางสม่ําเสมอ
สําหรับสถานการณโรคเบาหวานนับเปนโรคเรือ้ รังอีกชนิดหนึง่ ทีพ่ บมากในกลุม ประชากรไทยทํา
ใหแตละปประเทศตองสูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยอยางตอเนื่อง จาก
สถิติในชวงตั้งแต พ .ศ. 2538 จนถึง พ.ศ. 2551 พบวา อัตราการตายโรคเบาหวานสูงขึน้ ตามลําดับเวลา
ทั้งในภาพรวม และในแตละเพศ โดยในป 2551 พบอัตราตายโรคเบาหวานตอประชากรแสนคน เทากับ
12.3 ซึ่งนับไดวาอยูในอัตราสวนที่คอนขางสูง (อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ , 2552) และสถานการณโรคอวน
ในชวง 10 ป ที่ผานมา พบวาประชากรไทยมีอุบัติการณโรคอวนเพิ่มขึ้นถึง 130.6 % และจากงานวิจัยที่
สํารวจเยาวชนอายุ 3-11 ป ประมาณ 10,000 คน พบวา เยาวชนไทยมีปญ
 หาเรื่องอวนมากถึง 13.6 %
ซึ่งคาดวาตัวเลขจริงนาจะสูงกวานี้ สาเหตุสาํ คัญทีค่ นไทยอวนมากขึน้ เพราะการบริโภคอาหารมากเกินไป
ขาดการออกกําลังกาย (สมบูรณ รุงพรชัย, 2552)
จากขอมูลสถิตเิ กีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การดืม่ สุรา และการสูบ
บุหรี่ ของประชาชนทั่วไปชี้ใหเห็นชัดเจนในระดับหนึ่งวา ทั้งในกลุมเยาวชน กลุมคนทํางาน และกลุม
ผูสูงอายุ ยังไมเห็นความสําคัญของการดูแล เอาใจใสในสุขภาพของตนเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวายังอยูใน

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร

3 self

3

บทนํา

PROMISE

วัยที่แข็งแรง รางกายยังมีความพรอมและสมบูรณอยูแตในขณะเดียวกันวัยรุ นไมไดใหความสําคัญตอการ
ดูแลสุขภาพเทาที่ควรก็จะสงผลตอสุขภาพในวัยเปนผูใหญไดงายขึ้น เชน ปญหาโรคอวน ปญหา
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนตน ดังนั้นแนวทางในการปองกัน
ปญหาที่ดีที่สุดก็คือการปองกันตนเอง การดูแลสุขภาพตั้งแตยังเปนวัยรุนตลอดจนสรางเสริมลักษณะนิสัย
และพฤติกรรมดานสุขภาพใหเหมาะสมแนวทางการปองกันปญหาดานสุขภาพมีหลายแนวทาง เชน
แนวทาง 3อ (ออกกําลังกาย อาหาร อารมณดี ) การงดเหลาเขาพรรษา เปนตน แตพบวายังไมมี
แนวทางชัดเจนในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพอยางถาวร ทั้งนี้ อังศินันท อินทรกําแหง (2552) ได
นําเสนอแนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ดวยหลัก PROMISE เพื่อเปนแนวทางใหบุคคลและ
หนวยงานตางๆ นําไปใชปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและประชาชนทัว่ ไป ซึง่ พฤติกรรมสุขภาพ
3Self ประกอบดวย 1.Self Care – การมีสว นร วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 2. Self Regulation – การ
กํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และ 3. Self Efficacy – การเชือ่ ในความสามารถของตนเองทีจ่ ะปรับ
พฤติกรรมสุขภาพใหดีขึ้นได ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพนี้จะสงผลใหตัวชี้วัดผลลัพธดานสุขภาพอื่นๆ เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไดอยางตอเนื่องและถาวร ซึ่งการสรางพฤติกรรมสุขภาพ 3Self สามารถ
นําหลักการ PROMISE มาใชในการสรางชุดกิจกรรมและบริหารจัดการโครงการได แนวทางดังกลาว
ประกอบดวย 1. P – Positive Reinforcement คือ หลักการเสริมแรงทางบวกใหแกผูรับการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ 2. R – Result Base Management คือ หลักการบริหารจัดการของผูจัดกิจกรรม
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 3. O – Optimism คือ ผูจัดกิจกรรมและผูรับการปรับพฤติกรรามมีการ
มองโลกในแงดี 4. M – Motivation คือ ผูจัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจแกผูรับการปรับพฤติกรรมใหเริ่มตน
และดําเนินการตอเนื่อง 5. I – Individual or Client Center คือ ผูจัดกิจกรรมตองจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับปญหาและความตองการดานสุขภาพของผูรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนหลัก และ 5. S
– Self – Esteems คือ หลักการเสริมสรางคุณคาในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูรับการป รับเปลีย่ นพฤติกรรม
ชวยใหภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได
การดําเนินกิจกรรมตางๆ เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพสําหรับประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครอยูใ นความสนใจของหนวยงานตางๆ ในป พ .ศ. 2551 ทีผ่ า นมาสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตรไดรบั งบประมาณจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต
13 สาขาเขตพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร ใหดาํ เนินการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ของหนวยงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไดใหหนวยงานตางๆ นําแนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
3Self ดวยหลัก PROMISE ไปใชสรางชุดกิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ จํานวน 32 โครงการ ซึง่
พบวา ตัวชี้วัดดานสุขภาพตางๆ ของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เชน คา BMI คา
ความดันโลหิต ระดับน้ําตาล ไขมันในเลือด และการสูบบุหรี่ตอวันเปนตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับที่ดีขึ้ น
กวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินโครงการตามแนวคิด
ซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม พบวากลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูเขารวมโครงการ และกลุม
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ผูบังคับบัญชา เห็นวา ปจจัยดานบริบทของโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ แล ะผลผลิต อยูในระดับ
ดีมาก ตลอดจนผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนคะแนนรอยละ 76.16 และ
พบวาปจจัยทีท่ าํ ใหการบริหารจัดการโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมประสบความสําเร็จ คือ มี
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานหลักสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร การสนับสนุนทรัพยากรจาก
หนวยงาน นโยบายของหนวยงานทีใ่ หการสนับสนุนชัดเจน
ไดรบั ความรูแ ละแนวทางการบริหาร
โครงการและแนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพฤติกรรมศาสตรจากสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูบังคับบัญชาและหัวหนาโครงการใหการสนับสนุน วิทยากรใน
โครงการมีความสามารถ ทีมงานเขมแข็งใหความรวมมือดี ไดแลกเปลี่ยนความรูรวมกับเพื่อนรวมงาน
และมี สัมพันธภาพที่ดีตอกัน ผูร บั บริการตระหนักในปญหาสุขภาพตนเองและเชือ่ มัน่ ในบุคลากร
การแพทย รูปแบบกิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพนาสนใจ และในการจัดกิ จกรรม 5 ครั้งอยาง
ตอเนื่องนับเปนการย้ําความเขาใจ การสรางแรงจูงใจดวยการใหรางวัลตางๆ การเปดชองทางสื่อสารให
สะดวก การสรางพลังใหเห็นคุณคาในตนเอง การประยุกตใชเทคนิคและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร
ทําใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย และการคิดเปนอานิสงคข องการที่ไดทําบุญ ทําใหจิตใจเบิกบาน สวน
ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการ ไดแก งบประมาณนอยกวาที่จายจริงและเบิกไดลาชา
โปรแกรมฐานขอมูล BPPDS ยังมีขอจํากัด ผูเขารวมโครงการยังคงใชวิถีชีวิตแบบเดิม มีแบบฟอรม
หลายใบทําใหผูรับบริการรูสึกสับ สน คณะทํางานมีจาํ นวนนอยและระยะเวลามีจาํ กัด (อังศินันท อินทรกํา
แหง และคณะ, 2552)
สําหรับในป พ.ศ. 2552 จากปญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองยังคง
เกิดขึ้นในอีกหลายกลุมประชากรในสังคมไทย และจากขอมูลเชิงสถิติขางตนพบวา โดยสวนใหญแลวยั งมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ยังไมเหมาะสม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการปรับเปลี่ยนและเสริมสรางพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อเปนภูมิคุมกันดานสุขภาพตอไปในอนาคต และในป พ .ศ.2552 นี้ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังคงไดรับทุนสนับสนุนอยางตอเนื่ องจาก สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เพือ่ ใหดาํ เนินการดานการบริหารจัดการและประเมินโครงการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของกลุม องคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โครงการ
เพื่อใหกลุมองคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานครไดดํา เนินการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ใหแก ประชาชนกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ 3อ ที่ไมถูกตองโดยใหหนวยงานนํา
หลักการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ดวยหลัก PROMISE ไปใชในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยและกลุมเสี่ยงในโรคตางๆ เช น โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือดเปนตน และเพื่อใหทั้ง 8 โครงการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวไดมีการ
ประเมินโครงการโดยไดประยุกตใชแนวคิดการประเมินแบบซิป (CIPP Model) และการประเมินแบบ
360 องศา ตลอดจนนําวิธวี ทิ ยาการประเ มินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใชในการประเมินครั้งนี้ดวย
ซึ่งในแตละโครงการไดทําการประเมินโครงการจากผูทีเกี่ยวของ
3 ฝาย ไดแก หัวหนาโครงการ

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ และผูเขารวมโครงการ และไดทําการประเมินตั้งแต ปจจัยดานบริบท
ของโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลิต และประเมินตามแนวคิด Logic Model เพื่อประเมิน
ตัวชี้วัดผลลัพธสุดทาย เชน คา BMI คาความดันโลหิต คาน้ําตาลในเลือด คาไขมันในเลือด เปนตน
เพื่อใหการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดรับการติดตาม และประเมินอยางถูกตอ งตาม
หลักวิชาการ เพือ่ ทีจ่ ะไดนาํ ผลการประเมินดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการใหมี
ประสิทธิภาพตอไป ตลอดจนนําขอมูลทีไ่ ดมาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหนวยงานตนเอง เปนแบบอยางใหกับหนวยง านตางๆ ที่
เกี่ยวของนําไปใชในการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนทั่วไปมากที่สุด เปนการเสริมสราง
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเพื่อใหเปนคนที่มีศักยภาพดานตางๆ ที่สูงขึ้น

วัตถุประสงคทั่วไป
1.เพือ่ ใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีอ่ ยูใ นภาวะปวยหรืออ ยูในกลุมเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เปนตน ไดเขารวมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
2.เพือ่ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพใหกบั กลุม องคกรไม
หวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานครในการปรับเปลีย่ น พฤติกรรมสุขภาพ ถูกตองตามหลัก 3Self และ
PROMISE เพื่อที่จะสามารถนําทักษะดังกลาวไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วไปที่อยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงคเฉพาะ
1.เพือ่ ประเมินผลการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภ าพของหนวยงานองคกรไมหวัง
ผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิด CIPP Model และ Logic Model
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ไดแก การรับรูค วามสามารถของตนในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ การกํากับตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเองของผูเ ขารวมโครงการของ
สถานพยาบาล ที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดไดแก คา BMI ไขมันในเลือด น้าํ ตาลในเลือด คาความ
ดันโลหิต จํานวนการสูบบุหรี่ และคาตางๆ ตามที่แตละโครงการกําหนดของผูเขารวมโครงการของ
สถานพยาบาล ทีด่ ขี น้ึ กวากอนเขารวมโครงการ
4. เพื่อศึกษาปจจัยดานความพึงพอใจตอโครงการ และดานพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ที่มีผลตอ
ภาวะโภชนาการ
5. เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรคของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงของหนวยงานองคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนกลุมเสี่ยงที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ 3Self ซึ่งจะเปนสาเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพดานอื่นๆ ตามมา
เชน พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกําลั งกาย เปนตน จะทําใหเกิดผลดีดานสุขภาพของ
ประชาชนตามหลักการปองกันโรคภัยของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตลอดจนสามารถเปน
ตนแบบดานพฤติกรรมสุขภาพที่ดีใหกับครอบครัว เพื่อนรวมงาน และประชาชนทั่วไป
2. องคกรที่ไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานครที่ดําเนินโครงก ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพใหแกกลุมประชาชนกลุมเสี่ยงในครั้งนี้ จะไดเครือขายการปรับพฤติกรรมสุขภาพจะสงผลใหเกิด
การแลกเปลีย่ นความรวมมือ แลกเปลีย่ นทรัยากรระหวางกันและกัน ซึง่ เปนผลดีในการดําเนินโครงการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตอไปในอนาคต
3. ทําใหหนว งานตางๆ ที่ไมไดดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในครั้งนี้เกิดความ
ตระหนัก มีความสนใจในการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ตามหลัก PROMISE
ใหกับบุคลากรของหนวยงาน
4. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขตกรุงเทพมหานคร ไดเครือขายการเสริ มสรางและ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพเพิม่ มากขึน้ ซึง่ จะสงผลใหการดําเนินงานดานสุขภาพในอนาคตเกิด
ภาคีความรวมมือทีก่ วางขวางมากขึน้ สงผลใหการดําเนินโครงการดานสุขภาพในระยะยาวมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น

หนวยงานที่นําผลการวิจัยเชิงประเมินไปใช
1. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 สาขาเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
2. กลุมองคกรที่ไมหวังผลกําไรตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษา
และการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หนวยงาน
ทุกภาคสวน ที่ดําเนินกิจกรรมดานสังคมตางๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
3.หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพของกลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ไดแก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในเขตตางๆ ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร ในหนวยงานอนามัยโรงเรียนและงานสงเสริมสุขภาพ

ขอบเขตการศึกษา

1. หนวยงานทีด่ าํ เนินกิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพใหกบั กลุม เยาวชน นักเรีย น
นักศึกษา ไดแก องคกรไมหวังผลกําไร ที่ไดรับงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เขต 13 สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหไปดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ดวย
ดวยหลัก PROMISE ภายใตการนิเทศและประเมินโครงการ ของ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน ป พ .ศ. 2552 จํานวน 7 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ไดแก
สมาคมสีรุงแหงประเทศไทย บริษัทพัฒนาการบริหารและจริยธรรม บริษัทสุขสวัสดิ์โพลีคลินิกจํากัด
ศูนยสงเสริมสุขภาพและโภชนาการ Healthy&Healthy สมาคมสโมสรการทางพิเศษแหงประเทศไทย
สมาคมวัฒนธรรมสัมพันธเพื่อความดีสากล องคกรและ 1 โครงการ และมูลนิธสิ รางเสริมคุณธรรม จํานวน
2 โครงการ ซึง่ แตละโครงการจะดําเนินงานในรูปคณะกรรมการอยางนอย 3 คน ตลอดจนมีที่ปรึกษาที่
เป นนักวิชาการในสาขาทีเ่ กีย่ วขอ งเพื่อดําเนิน กิจกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหกับกลุมเปาหมาย
อยางนอย 5 ครั้ง ตามขอกําหนด ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรใหไดผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวใหใน
ขอเสนอโครงการของแตละโครงการ
2. ผูเ ขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภา พ ไดแก ผูปวยและประชาชนกลุมเสี่ยงตอ
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานเปนตน ไดเขารวมกิจกรรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ กับองคกรไมหวังผลกําไรเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไดรับงบ ประมาณจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 สาขาเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร ป พ .ศ. 2552 จํานวน 8 โครงการ
รวมทั้งสิ้น จํานวน 3,414 คน
3. ผูใ หขอ มูลในการประเมิน ไดแก ตามแนวคิดการประเมินโครงการแบบ 360 องศา ซึ่ง
ประกอบดวย กลุมเปาหมาย 3 กลุม ไดแก
3.1 กลุม หัวหนาโครงการ ไดแก ผูที่ทําหนาที่เปนประธานโครง การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อจัดกิจกรรมใหกับกลุม ผูปวยและกลุมเสี่ยงที่ประกอบดวย เยาวชน นักศึกษา
บุคลากรและประชาชนกลุม เสีย่ ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โครงการ ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 สาขาเขต พื้นที่กรุงเทพมหานค ร ภายใตการนิเทศและ
ประเมินโครงการจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตรป พ.ศ. 2552 โครงการละ1คนรวมทั้งสิ้นจํานวน 8 คน
3.2 กลุมผูบังคับบัญชา ไดแก ผูบังคับบัญชาโดยตรงของประธานโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีไ่ ดรบั ทุนสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต 13 สาขาเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โครงการ ภายใตการนิเทศและประเมิน
โครงการจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร ป พ.ศ. 2552 โครงการละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 8 คน
3.3 กลุม ผูเ ขารวมโครงการ ไดแก เยาวชน และประชาชนกลุม เสีย่ ง ที่มีสิทธิ์ในการ
รักษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ทีไ่ ดเขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม จากโครงการทีไ่ ดรบั
ทุนสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน
8 โครงการ ภายใตการนิเทศและประเมินโครงการจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร ป พ
.ศ. 2552
โครงการละ 4 คน รวมทัง้ สิน้ จํานวน 32 คน
4. ขอบเขตในการประเมิน การประเมินโครงการครัง้ นีไ้ ดนาํ กรอบการประเมินแบบซิป (CIPP
MODEL) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด (Stufflebleam & Shinkfield, 2007) และโลจิก
โมเดล (Logic Model) มีขอบเขตการประเมินโครงการดังนี้
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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4.1 บริบททั่วไปของโครงการ (Context) ไดแก สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของโครงการ
ความสอดคลองกับปญหาดานสุขภาพของประชาชน คว ามเพียงพอของคณะทํางาน แนวคิดในการจัด
กิจกรรม ความตองการจําเปนในการจัดกิจกรรม แนวโนมทีจ่ ะประสบความสําเร็จ ความสอดคลองกับ
นโยบายของหนวยงาน การสนับสนุนจากผูบ ริหาร
4.2 ปจจัยจําเขา (Input) ไดแก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ สถานที่จัดกิจกรรม การ
จัดเตรียมเอกสา รประกอบโครงการ การเปนแบบอยางดานสุขภาพของเจาหนาที่ การใหขอ มูลสนับสนุน
เพิ่มเติมตอผูเขารวมโครงการ ศักยภาพของหัวหนาโครงการและทีมงาน การเตรียมวิธีการประเมิน
โครงการ หลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
4.3 กระบวนการ (Process) ไดแก การเปดโอกาสใหมสี ว นรวมในโครงการ การเอาใจ
ใสตดิ ตามผูเ ขารวมโครงการ ความสามารถของวิทยากร กิจกรรมทีเ่ นนการปฏิบตั ิ วิธกี ารประเมิน
โครงการทีเ่ หมาะสม การใชหลัก PROMISE ในการบริหารโครงการ การแสดงบทบาทผูน าํ ของหัวหนา
โครงการ การเปนตนแบบพฤติกรรมสุขภาพ การแกปญ
 หาระหวางการดํานเนินโครงการ กําลังใจจาก
ผูบังคับบัญชา การใหคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา การสนับสนุนทรัพยากรจากผูบังคับบัญชา การมี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมจากผูบ งั คับบัญชา
4.4 ผลผลิต (Product) ไดแก การเปลี่ยนแป ลงดานพฤติกรรมสุขภาพของผูเขารวม
โครงการ ไดแก พฤติกรรมสุขภาพ 3Self ความรูด า นสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออก
กําลังกาย ความมัน่ ใจในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การบันทึกสมุดสุขภาพ ความสามารถในการ
ดูแลตเอง และความพึงพอใจของหนวยงาน การบรรลุตามเปาหมายของโครงการ การสรางนวัตกรรมดาน
สุขภาพ การเพิ่มขึ้นของทักษะการบริหารโครงการสุขภาพของคณะทํางาน ตลอดจนผูบังคับบัญชามี
ความพึงพอใจ การสรางชื่อเสียงใหหนวยงาน การสรางประโยชนใหกับชุมชนรอบขาง
4.5 ผลลัพธระยะสั้น (Outcome) ไดแก การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ดานสุขภาพของ
ผูเขารวมโครงการตามที่แตละโครงการไดกําหนดไว เชน ระดับน้ําตาลในเลือด คา BMI ไขมันในเลือด
คาความดันโลหิต การออกกําลังกายสม่าํ เสมอ รอบเอวลดลง การรับประทานอาหารทีถ่ กู ตองตามหลัก
โภชนาการ เปนตน และความตองการทีจ่ ะดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติ กรรมสุขภาพตอของแตละ
หนวยงาน
5. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการประเมิน ไดแก
5.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริง
มาก (คะแนน = 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) เพื่อสอบถาม
บริบทของโครงการ ปจจัยจํา เขา กระบวนการ และผล ผลิตจาก กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา
และกลุมผูเขารวมโครงการ
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5.2 แบบสัมภาษณ (Interview Guide) เปนแบบสอบถามแบบมีโครงการเพือ่ สอบถาม
ในดาน บริบทของโครงกา ร ปจจัยจําเขา กระบวนการ และผล ผลิต เพื่อใชสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
โครงการจากกลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมผูเขารวมโครงการ
6. ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของการประเมินโครงการ การประเมินครัง้ นีไ้ ดนาํ วิธกี ารประเมินแบบ
ผสมผสาน (Mix Method) มาใชในการประเมินตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ
6.1 ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ ไดแก กลุ มหัวหนาโคงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุม
ผูเ ขารวมโครงการ ใหคะแนนความพึงพอใจตอ บริบทของโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิตและผลลัพธ มากกวาหรือเทากับรอยละ 70
6.2 ตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ ไดแก กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุม
หัวหนาโครงการ โดยสวนใหญมคี วามรูส กึ วาโครงการสามารถตอบสนองความตองการของตนเองและ
หนวยงานได ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้นได ตลอดจนเปนประโยชนตอ
ประชาชนรอบขาง มีพฤติกรรมสุขภาพ 3Self เพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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7. กรอบแนวคิดในการประมินผลโครงการ
บริบท
(Content)

ปจจัยนําเขา
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Product)

ความสอดคลองกับ
ความตองการของ
ผูเขารวม

ความพรอมของอุปกรณ

การแสดงบทบาทผูนําทีม
ของหัวหนาโครงการ

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมครบ 5 ครั้ง

การสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา

ศักยภาพของหัวหนา
โครงการและทีมงาน

การเปนตนแบบ
พฤติกรรมของทีมงาน

ความรูประสบการณ
ของคณะทํางาน

การจัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินงาน

การใชหลักการ
PROMISE

พฤติกรรมสุขภาพ
3Self เพิ่มขึ้นกวา
กอนเขารวมโครงการ

ความสอดคลองกับ
นโยบายหนวยงาน

การมีสวนรวมของ
ผูบังคับบัญชา

การเปดโอกาสใหมีสวน
รวมในโครงการ

ทรัพยากรที่
สนับสนุนโครงการ

เกณฑการคัดเลือก
ผูเขารวมโครงการ

การแกไขปญหาระหวาง
การดําเนินโครงการ

แนวโนมของความ
สําเร็จตามตัวชี้วัด

กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

การมีสวนรวมของ
ผูบังคับบัญชา

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)
- การสรางนวัตกรม/องคความรูใหม
- ปจจัยสําเร็จและอุปสรรคตอการบริหาร
โครงการสุขภาพ
- เสนอขอมูลการประเมินผลหลักสูตรเพื่อการ
ปรับปรุงโครงการและจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรมสุขภาพครั้งตอไป

ผลลัพธระยะยาว (Result)
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ความพึงพอใจของผูบริหารตอ
โครงการและการใหบริการ
- หนวยงานไดรับการยอมรับ
- ความตองการดําเนินโครงการตอ
ของหนวยงาน
- ความตองการเขารวมโครงการตอ
ของผูรับบริการ

ผลลัพธระยะสั้น (Outcome)
- ตัวชี้วัดดานสุขภาพของแต
ละโครงการ เชน คา BMI
ความดันโลหิต น้าํ หนักตัว
รอบเอว ระดับน้ําตาลในเลือด
ระดับไขมันในเลือด

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ประยุกตจาก
แนวคิดซิปโมเดล (CIPP Model) และโลจิกโมเดล (Logic Model)
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8.
กรอบการดําเนินโครงการบริหารจัดการและประเมินผลโครงการปรับเปลีย่
พฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร
ขัน้ กอนดําเนินโครงการ
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก
หลักการบริหารจัดการโครงการเพือ่ พัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดการประเมินโครงการ
แนวคิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลัก 3 Self และ PROMISE
2. ศึกษาขอมูลเบื้องตน ไดแก ภารกิจ
เปาหมายการดําเนินการบริหารโครงการของ
สปสช. และผลการดําเนินโครงการของ มศว.ใน
ปที่ผานมา
3. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมตั โิ ครงการ
และงบประมาณ
4. ประสานเครือขายความรวมมือทั้งภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก ผูบริหาร วิทยากร
ผูแทน สปสช. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนตน
5. แสวงหาแหลงทรัพยากรทั้งที่เปนบุคคล และ
วัสดุอุปกรณ สถานที่ที่จะชวยอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินโครงการ

ศึกษาขอมูลเชิงประจักษ
1. สัมภาษณผูบริหารโครงการที่รับงบประมาณ
จาก สปสช. ถึงแนวทางการปฏิบัติ และสภาพ
ปญหา ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ
โครงการใหมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาขอมูลการดําเนินงานในดานการบริหาร
จัดการโครงการและประเมินโครงการที่ผานมา

น

ระหวางดําเนินโครงการ
1. ประชุมทีมเพื่อวางแผนและกําหนดภาระหนาที่
2. จัดทําเอกสาร เกณฑมาตรฐานการประเมินเพือ่ พิจารณา
อนุมัติโครงการ คูมือการกํากับ ติดตามประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการทั้งหมด เชน
แบบสอบถาม แบบบันทึก คูมือการบริหารการเงินพัสดุ
แบบฟอรมทางการเงิน การรายงาน และการประสานงาน
3. ตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลใน Webpage เพือ่ เปนชอง
ทางการสื่อสารกับผูเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ
และใหขอเสนอแนะตามเปาหมายและเกณฑพิจารณากําหนด
5. จัดอบรมผูเสนอขอรวมใหบริการใหเขาใจหลัก 3 Self
และ PROMISE และนําเสนอโครงการดวยวาจา สําหรับกลุม
ใหม พรอมประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับแกไขโครงการ
6. ประชุมคณะทํางานเพื่ออนุมัติขอเสนอโครงการพรอม
รวบรวมขอมูลของผูรับผิดชอบและหนวยงานที่เขารวมใหบริกา
7. จัดประชุมกลุมผูรับผิดชอบโครงการทั้งหมดพรอมผูนิเทศ
เพื่อตกลงรวมกันและรับการชีแ้ จง ขอเสนอแนะ แนวทาง
ดําเนินโครงการตามเกณฑการบริหารของ มศว.และ สปสช.
8. นิเทศเพื่อกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการในพื้นที่ และลงเยี่ยมพื้นที่โครงการ เพื่อรับทราบ
ปญหา ขอเสนอแนะและการประเมินผลโครงการ
9. ประชุมผูรวมใหบริการทุกหนวยงานเพือ่ สรุปโครงการ
10. สรุปประเมินระดับความสามารถและปจจัยแหง
ความสําเร็จ และอุปสรรคของแตละโครงการเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการรายงานผลการดําเนินโครงการสิน้ สุด
ผลผลิตที่ได เมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ไดบันทึกผลการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
หนวยงานตาม ตัวชีว้ ดั ของ สปสช.
2. ไดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพตรงตามตัวชี้วัดโครงการ
3. ไดเครือขายความรวมมือในการดําเนินการตามหลักประกัน
สุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
4. ไดรายงานผลการดําเนินงานที่ครอบคลุมทุกระยะของการ
ดําเนินการโครงการ
5. ไดแนวทางการจัดกิจกรรมของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดตามหลัก PROMISE และ 3Self สําหรับการดําเนินการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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นิยามปฏิบัติการ
1. การบริหารจัดการและประเมินโครงการ
หมายถึง การดําเนินงาน ของสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพสาขาเขต 13
กรุงเทพมหานคร ในดานภารกิจทีค่ รอบคลุมเรือ่ งการกําหนดขอบเขตเปาหมายของโครงการเพือ่ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Target) การกําหนดหนาทีข่ องหัวหนาโครงการทีใ่ หบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ (Authority) การวางแผน (Planning) การประสานงาน (Coordinating) การบริหารงบประมาณ
(Budgeting)การติดตามประเมินผลโครงการ (Evaluation) และการรายงาน (Reporting) และในการ
ประเมินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของหนวยงานทีใ่ หบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน ใชแนวคิดรูปแบบประเมิน CIPP และ Logic Model เปนเครื่องมือในการ นิเทศและ ติดตาม
ประเมินผลสําเร็จของโครงการ
2. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่มีการประยุกตหลักการแหง
พฤติกรรม หรือหลักการเรียนรู เพื่อมุงกระทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงแกไขพฤติกรรมตนเองที่นําไปสู
เปาหมายของการมีสขุ ภาพรางกาย จิตใจ อารมณท่ี ดีโดยอาศัยการสนับสนุนจากบุคคล สังคมและ
สภาพแวดลอมที่จัดกระทําขึ้นใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพและในการวัดตองเนนที่พฤติกรรมที่
สามารถสังเกตเห็นไดหรือวัดไดเปนสําคัญและในการศึกษาครั้งนี้วัดจากพฤติกรรมสุขภาพ 3Self และ
ตัวชี้วัดผลทางบวกในดานสุขภาพ
3. กลุม เสี่ยง หมายถึง ประชาชนคนไทยทีผ่ า นการประเมินตามแบบคัดกรองความเสีย่ งของ
สปสช. และไดรับการประเมินจากหนวยงานผูใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวาเปนบุคคลที่มีพฤติกรรม
ทางสุขภาพที่ไมถูกตองและมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดโรคตาง ๆ ที่เปนผลมาจากพฤติกรรมสุขภาพไมดีที่
รุนแรงตามมาได เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
โรคอวน โรคเครียด ติดบุหรี่หรือแอลกอฮอล เปนตน พรอมทั้งสมัครใจเขารวมกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพอยางตอเนื่อง จากหนวยงานเครือขายของ สปสช . รวมอยางนอย 5 ครั้ง ในชวง 4- 7
เดือนที่มีการจัดโครงการ
4. ภาวะโภชนาการ หมายถึง เปนภาวะน้าํ หนักที่ ผูเขารวมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ มี
ภาวะโภชนาการเกินเพิม่ ขึน้ ลดลงหรือเทาเดิม โดยภาวะน้าํ หนักหรือภาวะโภชนาการนัน้ วัดจากคาดัชนี
มวลกาย (Body Mass Index - BMI) ที่มาจากการคํานวณดวยสูตร น้ําหนักตัวใชหนวยเปนกิโลกรัมหาร
ดวยสวนสูงที่ใชหนวยเปนเมตรยกกําลังสอง และถาพบวา คาดัชนีมวลกายของเพศหญิงวัยรุนและวัย
ผูใหญ 23 กก./ม2ขึ้นไป และเพศชายวัยรุนและวัยผูใหญ 25 กก./ม2 ขึ้นไป แสดงวาน้ําหนักเกินหรือ
ภาวะโภชนาการเกินหรืออวน
5. พฤติกรรมสุขภาพ 3Self หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปองกัน
รักษาควบคุมสุขภาพตนเองใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเปนปกติสุข โดยการมีสุขภาพ
รางกายจิตใจอารมณที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในดานสุขภาพ ในการวัดพฤติกรรมสุขภาพครั้
งนี้วัดจาก
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร

3 self

13

บทนํา

PROMISE

ลักษณะทางจิตและพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก การรับรูค วามสามารถตนเองในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ (Self-efficacy) การกํากับพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง (Self-regulation) และการดูแลสุขภาพ
ตนเองไดดวย (Self-care) รายละเอียดดังตอไปนี้
5.1 การรับรูค วามสามารถตนเองในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง
ผูร บั บริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ มีการตัดสินเกีย่ วกับความสามารถของตนเอง วาตนเองมีความ
เชื่อมั่นที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดดวย
ตนเองใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได แ ละคนทีร่ บั รูว า ตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ
ไมทอ ถอยและจะประสบความสําเร็จในทีส่ ดุ และวัดจากแบบสอบถามการรับรูค วามสามารถในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเอง จํานวน 5 ขอ มีมาตราวัด 4 ระดับ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟา
ของครอนบาค เทากับ .73 โดยใหคะแนนจาก ระดับความเปนจริงทีป่ รากฏของพฤติกรรมตนเอง จากจริง
มากให 4 คะแนน ถึง ไมจริง ให 1 คะแนน และผูที่ไดคะแนนสูงกวา แสดงวามีการรับรูความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง สูงกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
5.2 การกํากับตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงก ารกระทําของผูเ ขารวมโครงการใน
การสังเกตดวยตนเองถึงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพของตนเอง พรอมทั้งตั้งเปาหมาย
และวางแผนในการกระทําที่จะดูแลตนเองใหมีสุขภาพดีตามเปาหมายที่ตั้งไว อาจกระทําดวยการจด
บันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง กระตุนเตือน ตนเองใหกระทําอยางตอเนื่องใหบรรลุ
ถึงการมีสุขภาพที่ดีตามที่ตนเองไดตั้งเปาหมายไว และวัดจากแบบสอบถาม การกํากับพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเอง จํานวน 5 ขอ มีมาตราวัด 4 ระดับ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค เทากับ .80
โดยใหคะแนนจาก ระดับความเปนจริงที่ ปรากฏของพฤติกรรมตนเอง จากจริงมากให 4 คะแนน ถึง ไม
จริง ให 1 คะแนน และผูที่ไดคะแนนสูงกวา แสดงวามีการกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเองสูงกวาผูที่ได
คะแนนนอยกวา
5.3 การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดก็ตามของผูเขารวม
โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ที่ไดเริ่มปฏิบัติดวยตนเองในดานการเขารับการตรวจสุขภาพเปน
ประจํา การแสวงหาความรูด า นสุขภาพการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการอารมณและ
ความเครียด รวมถึงการพักผอนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อดํารงรักษาชีวิต ใหมีภาวะสุขภาพและความเปนอยู
ที่ดีของตน เปน การกระทําอยางมีแบบแผนเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง และเมื่อมีการกระทําอยางมี
ประสิทธิภาพจะชวยใหรางกาย จิตใจ และพัฒนาการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นไปถึงเปาหมายของแตละ
บุคคล วัดจากแบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง จํานวน 7 ขอ มีมาตราวัด 4 ระดับ มีคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่ อมัน่ แอลฟาของครอนบาค เทากับ .85 โดยใหคะแนนจาก ระดับความเปนจริงที่ปรากฏของ
พฤติกรรมตนเองจากจริงมากให4 คะแนน ถึง ไมจริงให 1 คะแนนและผูที่ไดคะแนนสูงกวา แสดงวามีการ
ดูแลสุขภาพตนเองสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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6. การจัดกิจกรรมในการปรับเปลีย่ นพฤติกร รม ตามรูปแบบ PROMISE หมายถึง การ
ดําเนินกิจกรรมของหัวหนาโครงการหรือผูจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมที่
อาจเปนรายบุคคลหรือรายกลุมหรือทั้งสองอยางรวมอยางนอยจํานวน 5 ครั้ง ที่เนนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทัง้ ภายในและภายนอก หรือปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมดานจิตลักษณะ และพฤติกรรมการ
แสดงออกทางกายของกลุมผูเขารวมโครงการ โดยใหอยูในขอบขายเนื้อหาที่มาจากรากฐานแนวคิดอยูใน
ขอบขายอยางใดอยางหนึ่งใน 3 Self คือการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูร บั บริการมีสว นรวมในการดูแล
ตนเอง (Self -care) มีการกํากับตนเอง (Self-regulation) ใหมีสุขภาพที่ดีอยางตอเนื่องไดดวยความเชื่อ
ในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และผูใหบริการควรใหบริการแกผูรับบริการโดยคํานึงถึงหลัก
ปฏิบัติตามหลัก PROMISE คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) บริหารจัดการโครงการ
ดวยหลั กการบริหารตามผลสัมฤทธิข์ องงาน (Result based management) ใหมองโลกแงดี (Optimism)
มีการสรางแรงจูงใจ (Motivation) ใหยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Individual or client center) หลักการ
เสริมสรางคุณคาในตนเองแกผูรับบริการ (Self-esteems) โดยสามารถใชเทคนิค วิธกี ารเรียนรูแ ละการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีห่ ลากหลายได เชน การฝกอบรม การใหคาํ ปรึกษารายบุคคล รายกลุม การให
คําแนะนําและกํากับพฤติกรรม การมีตวั แบบ การแลกเปลีย่ นประสบการณ การสาธิต การเขาคาย การ
ฝกปฏิบัติการดานการออกกําลัง การนั่งสมาธิ เปนตน และควรสงเสริ มใหเกิดเครือขายชวยเหลือกันเอง
และดูแลสุขภาพตนเองอยางตอเนื่องไดเพื่อความคงอยูของพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตอไป

สมมติฐานการวิจยั

1. ผลการนิเทศและประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model คือ ปจจัยดานบริบท
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ผลผลิตและดานผ
ลลัพธ ของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของทุกโครงการ อยูในระดับดีขึ้นไป ตามการรับรูทั้งในกลุมหัวหนาโครงการ การรับรู
ของผูเขารวมโครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
2. ภายหลังการเขารวมกิจกรรมของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกร รมสุขภาพตามหลัก
PROMISE Model มีผลให ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ไดแก การรับรูค วามสามารถใน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเอง
เพิ่มสูงขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
3. ผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพของแตละโครงการมีการเปลี่ยนตัวชี้วัดทาง
ชีวเคมี เชน คา BMI ไขมันในเลือด น้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต และคาตางๆ ตามที่แตละโครงการ
กําหนดดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
4. ภายหลังการเขารวมโครงการ ในกลุมผูที่มีภาวะโภชนาการ(คาBMI)ต่ํา จะมีความพึงพอใจตอ
โครงการ และพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self สูงกวา ในกลุมผูที่มีภาวะโภชนาการ(คาBMI)สูง
5. ทราบถึงปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรคของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงขององคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทที่

2

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ

การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้ใช วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อ การบริหารจัดการ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนิน โครงการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภา พของ องคกรไมหวังผลกําไร ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหกับกลุมเปาหมายที่
ประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ที่อยูในกลุม เสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอวน ติดบุหรี่ เปนตน ซึ่งลวนมีปจจัย
สําคัญมาจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง ในการทบทวนเอกสารในบทนี้ไดนาํ เสนอไวตามหัวขอดังตอไปนี้
1. สถานการณภาวะสุขภาพของคนไทย
2. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพและเทคนิคการพัฒนาสุขภาพ
3. ทฤษฎีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
4. การบริหารจัดการและประเมินโครงการ ตาม CIPP Model และ Logic Model
5. การประเมินโครงการแบบ 360 องศา
6. พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self
7. แนวคิดการบริหารและการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพดวยหลัก
PROMIS Model และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. สถานการณภาวะสุขภาพของคนไทย
ปจจุบันปญหาโรคเรื้อรังกําลังเปนภัยสุขภาพที่สําคัญของคนไทย เนื่องจากโรคเรื้อรังเปนโรค
ที่เมื่อเริ่มเปนแลวมักไมหายขาดจะตองใหการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อควบคุมอาการของโรคไมให
ลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซอนหรือเปนอันตรายรุนแรงได จากสถิตขิ องกระทรวงสาธารณสุข พบวา
ประชาชนไทยเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังมากขึ้นเรื่อย ๆ โรคเรื้อรังที่พบมากในคนไทย ไดแก โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอวน จากขอมูล ป 2540 ถึงป 2550 จะเห็นวา
อัตราปวยของคนไทยที่เกิดจากโรคดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ดังภาพประกอบ 3

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร

3 self

16

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

PROMISE

ภาพประกอบ 3 อัตราปวยของประชาชนไทยดวยโรคเรื้อรังที่สําคัญ ป 2546 - 2550
ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเมื่อพิจารณา สรุปสถิติจาํ นวนการตายดวยโรคความดันโลหิตสูง (HT) โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) และโรคเบาหวาน (DM) และอัตราตายอยางหยาบตอประชากร ดังแสดงในตาราง 1 และ 2
ตาราง 1 จํานวนการตายอยางหยาบดวย โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ป
2539-2548
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
3,053 2,054 2,029 2,987 3,403 3,912 3,213 3,402 2,491 2,452
HT
Stroke 6,297 5,962 4,283 6,631 8,260 11,309 13,427 18,332 19,265 15,719
5,265 4,512 4,837 7,000 7,558 8,173 7,383 6,663 7,665 7,371
DM
ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวบรวมโดย : กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ สํานักโรคไมติดต อ กรมควบคุมโรค
ตาราง 2 อัตราตายอยางหยาบตอประชากร 100,000 คน ดวย โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
สมอง โรคเบาหวาน ในภาพรวมของประเทศ ป พ.ศ. 2540 - 2550
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
3.4 3.3 4.9 5.5
6.3
5.1 5.4 4.0 3.94 3.8 3.6
HT
10.8 13.4 18.2 21.5 29.1 30.8 25.27 20.6 20.6
Stroke 10.1 7
7.5 7.9 11.4 12.2 13.2 11.8 10.6 12.3 11.85 12.0 12.2
DM
ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวบรวมโดย : กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
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จะเห็นไดวาอัตราปวยของประชาชนไทยดวยโรคเรื้อรัง มีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจาก
 หาสุขภาพ
ความ
สาเหตุสําคัญของวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยมีการเปลีย่ นแปลงไปที่นํามาสูปญ
เปลีย่ นแปลงนัน้ มาจากพัฒนาการอันนํามาซึง่ ความสะดวกสบายที่ทําใหพฤติกรรมชีวิต และลักษณะ
นิสยั การรับประทานอาหาร รวมถึงพันธุกรรมเปลีย่ นแปลงไป และจากระบบอุตสาหกรรมทีพ่ ฒ
ั นากาว
กระโดดไดทําลายสมดุลธรรมชาติดั้งเดิมลง นําไปสูพิษภัยตอสุขภาพ ซึ่งมีรายงานวิจัยทางสุขภาพที่
ระบุวา ในรอบสิบปที่ผานมา มนุษยบริโภคน้ําตาลเพิ่มขึ้นถึงสามเทา มีพฤติกรรมการรับป ระทานอาหาร
บางประเภทซ้าํ ๆกันสม่าํ เสมอ และออกกําลังกายนอยลง อัตราคนเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคอวน มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น ที่สําคัญคือคนสวนใหญไมรูตัววามีอาการของโรคเหลานี้ หลายประเทศจึง
ตื่นตัวตอการรับมืออยางเรงดวน ใหเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดลอมเป นเรื่องที่สําคัญที่สุด การกําหนด
นโยบายสาธารณะจึงเกิดขึ้นมิใชจํากัดอยูเพียงแคเปนภาระของรัฐ หรือกระทรวงสาธารณสุขอีกตอไป
ทุกฝายทัง้ ภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และประชาชนรวมเรียนรูแ ละแกไขปญหารวมกัน และสิ่งสําคัญ
ที่สุดคือ การปลูกฝงมุมมองใหรับรูรวมกันวา "สุขภาวะ" ไมใชแคเรื่องของความเจ็บปวยทั้งของตนเอง
และคนรอบ ตัวสุขภาวะที่ดี จะตองสรางความสุขเชื่อมโยงถึงกัน คือการชวยเหลือเกื้อกูล
และพึ่งพา
อาศัยแบบองครวมของทุกคนในสังคม (อําพล จินดาวัฒนะ, 2551) ดังนั้น คนไทยตองปฏิวัติ วิธีคิด
และความเชื่อใหมวา "สุขภาพคือ เรื่องของคนทุกคน ไมใชเพียงเรื่องของบุคลากรทางการแพทยใน
โรงพยาบาล หรือการเจ็บไขไดปวยตามความเขาใจเดิม ๆ แตเปนเรื่องของทุกคน ที่ชวยกันสรางความ
เขาใจและการปฏิบัติที่ถูกตองดวย “การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ" ซึ่งเปนการปรับวิถีชีวิตดาน
สุขภาพของบุคคลนั่นเอง
ในการนําเสนอองคความรูที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อกําหนดเปน
กรอบแนวคิดและกลวิธีในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลที่เปน
กลุมเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และการติดบุหรี่ ดวย
ความเขาใจและเห็น
ความสําคัญกับสถานการณทเ่ี ปนปญหาทางดานสุขภาพของคนไทย
1

1

1

1

1

ทีผ่ า นมาประเทศไทย ไดมกี ารสํารวจสภาวะสุขภาพของคนไทยทัว่ ประเทศ
โดยการตรวจ
รางกาย (National health examination survey) มาแลว 3 ครั้ง โดยครั้งแรกในป พ.ศ.2534 ครั้งที่ 2 ใน
ป พ.ศ.2539 และครั้งที่ 3 ในป พ.ศ.2547 จากการสํารวจดังกลาว พบวา ปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรังของ
คนไทยที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นโดยโรคอวนเพิ่มจากรอยละ 20 เปน 25 และ 34 ตามลําดับ สวน
โรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 3.1 เปน 8.1 และ 10.2 และจากการสํารวจครั้งลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2547
พบคนไทยเปนโรคอวน 13 ลานคน อวนลงพุง 12 ลานคน เปนโรคเบาหวาน 3 ลานคน เปนโรคความ
ดันโลหิตสูง 10 ลานคน ไขมันในเลือดสูง 7 ลานคน นอกจากนีย้ งั พบวาพฤติกรรมเสีย่ งทางสุขภาพ ทั้ง
การสูบบุหรี่และการดื่มสุราในผูสูงอายุมีเพิ่มขึ้น (วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2551)
3
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ปจจุบนั สถานการณสขุ ภาพคนไทย พบวาโรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองทีไ่ ม
เหมาะสมเริ่มมีอัตรามากขึ้น เชน กลุมโรคไมติดตอ และกลุมการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น เปนตน
ซึ่ง
คณะทํางานศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บในประชากรไทย ไดทาํ กา รศึกษาผลกระทบของ ปจจัยเสี่ยง
ตอปญหาภาระโรคในประเทศไทย พ .ศ. 2547 พบวา คนไทยมีความสูญเสียปสุขภาวะ อันเนื่องจาก
ปจจัยเสี่ยงทั้งสิ้นเทากับ 9.2 ลานปตอ ประชากร 100,000 คน คนไทยมีความสูญเสียปสุขภาวะใน เพศ
ชาย 5.3 ลานป และเพศหญิง 3.9 ลานป และมีปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอภาระโรคในป 2547 เพิ่มขึ้นจากป
2542 โดยมีความแตกตางกัน ระหวางเพศชายและเพศหญิงพบวา เพศชายมีลําดับปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ
คือ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ความดันโลหิตสูง ดัชนีมวลกายภาวะอวน
โคเลสเตอรอลสูง การรับประทานผักและผลไมนอย ยาเสพติดและขาดออกกําลังกาย ในขณะที่เพศหญิง
มีลําดับปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ คือ ความดันโลหิตสูง ดัชนีมวลกายภาวะอวน โคเลสเตอรอลสูง ขาดออก
กําลังกาย การสูบบุหรี่ การรับประทานผักและผลไมนอ ย และดื่มแอลกอฮอล (คณะทํางานจัดทําภาระ
โรคและปจจัยเสี่ยง ของประเทศไทย สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ , 2549 อางใน
ปาณบดี เอกะจัมปกะและรุจิรา ทวีรัตน , 2551) พิจารณาสถานการณของโรคและปจจัยเสี่ยงที่เปนผล
เนื่องมาจาก พฤติกรรมสุขภาพของคนไทย ปจจัยเสี่ยงหลัก ไดแก ความดันโลหิตสูง และการสูบบุหรี่
ปจจัยเสี่ยงรอง ไดแก ภาวะน้ําหนักเกินและอวน ขาดการเคลื่อนไหวออกกําลัง การดื่มแอลกอฮอล
ปริมาณมากสม่าํ เสมอ การบริโภคอาหารทีไ่ มสมดุล และภาวะเบาหวาน ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ไดแก ภาวะ
เครียดเรื้อรัง (ศูนยขอมูลควบคุมโรคไมติดตอ สํานักโรคไมติดตอ , 2551) ทัง้ นีโ้ รคเบาหวานเปนสาเหตุ
ใหเกิ ดโรคแทรกซอนตามมา เชน โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเสน
เลือด โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
ในประเทศไทย มีรายงานจากแพทยหญิงฉายศรี สุพรศิลปชัย ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลาววา คนไทยตายจากโรคหัวใจและ หลอดเลือดเฉลี่ย 30 คน
ตอวัน มีอัตราตายจากกลุมโรคนี้ติดอันดับ 1 ใน 3 มาโดยตลอดที่สําคัญไดแก โรคหัวใจขาดเลือด โรค
หัวใจลมเหลว โรคหลอดเลือดสมอง และในป 2545 มีผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเปน
จํานวน 32,903 คน และเพิ่มสูงขึ้นเปนจํานวน 92,733คนในป 2546 และจากหลักฐานพบวา แนวโนม
ผูปวยกลุมนี้จะพบมากขึ้นในกลุมที่มีอายุนอยลง ซึ่งสถานการณปจจัยเสี่ยงสําคัญ ไวดังนี้
- คนไทยประมาณ 10 ลานคนมีภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น
- คนไทยกินผักและผลไมนอยมากไมเพียงพอตอการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
- คนไทยประมาณรอยละ 21 มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ
- คนไทยประมาณ 3.2 ลานคนเปนเบาหวาน
- คนไทยประมาณรอยละ15 มีความชุกของภาวะไขมันในเลือดสูงมากกวา 240 มิลลิกรัมเปอรเซ็น
- คนไทยประมาณรอยละ15 ที่มีรอบเอวเกิน 32 นิ้วในผูหญิงและ 36 นิ้วในผูช าย จะอยูใ นภาวะ
เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
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มีการจําแนกสถานการณของโรคและปจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจาก พฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองไว
ดังตอไปนี้ (ฉายศรี สุพรศิลปชัย, 2545)

1.1 สถานการณกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด

สาเหตุการป วยและการตายที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศเปนอันดับ 2 ไดแก
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อุดตันหรือหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําให
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ เบาหวาน และอวน
(Murray CJL.,1996; WHO, 2002 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง , 2550) ดังเชนการศึกษาของ ปยะ
มิตร ศรีธรา (2546) ไดเปรียบเทียบความชุกของปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในประเทศไทย จากการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครัง้ ที่ 1
พ.ศ. 2534-2535 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539-2540 และ Inter ASIA พ.ศ. 2543-2544 พบวา แนวโนมของ
ปจจัยเสี่ยงทั้งภาวะน้ําหนักเกินและอวน ภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูและภาวะไขมั
ง
นโคเลสเตอรอลในเลือด
สูง ลวนมีแนวโนมสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งปจจัยเสี่ยงดังกลาว เกิด จากพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ทีไ่ มเหมาะสมในดานความเครียด พฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกายทีไ่ มเหมาะสมสวนหนึง่
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (2552) ไดรายงานอัตราตายจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทยในป พ.ศ. 2544 – 2548 พบวา โรคหัวใจและหลอดเลือดเปน
สาเหตุการตายอันดับสองของประเทศไทย สาเหตุที่สําคัญเกิดจากการเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดงทํา
ใหหลอดเลือดแดงเกิดการแข็งตัว (Atherosclerosis) สงผลโดยตรงตอการตีบหรืออุดตัน ของหลอด
เลือดแดงที่อวัยวะสําคัญของรางกาย ไดแก หัวใจ สมอง ไตและ อวัยวะสวนปลายอื่น ๆ สิ่งสําคัญคือ
โรคหัวใจและหลอดเลือดทําใหเกิดโรคที่เปนสาเหตุการปวยและการตายอันดับแรกของประเทศซึ่งไดแก
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ/อุดตัน หรือหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)ปจจัยเสี่ยงสําคัญ
ที่ทําใหเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคือความดันโลหิตสูง(Hypertension) ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่
เบาหวาน อวน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสูระบบทุนนิยม กอใหเกิดภาวะ
ความเครียดในสังคมซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองเมื่อ
พิจารณาอัตราการตายจําแนกรายภาคของประเทศ ในชวง พ.ศ. 2544 – 2548 พบวาภาคกลางเปนภาค
ที่มีอัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือดสูงสุด และสูงกวาอัตราตายรวมทั้งประเทศ
ตั้งแตป พ .ศ. 2541-2550 พบวาสถิติการเสียชีวิตของผูปวยดวยโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น
เล็กนอยและอัตราผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคหัวใจขาดเลือดสูงขึ้นทุกป
ในป พ.ศ. 2550 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ได รายงานสถิติ
กวาอัตราปวยของผูปวย ที่อาศัยอยูในภาคกลางปวยเปนโรคหัวใจขาดเลือดมากที่สุด รองลงมาไดแก
ภาคเหนือ ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอตั ราการปวย เปน 380.5,274.2, 271.1 และ
164.6 ตอประชากร 100,000 คน ตามลําดับ ดังภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 อัตราการปวยและตายของโรคหัวใจขาดเลือด ป พ.ศ. 2541-2550
ทีม่ า : การสํารวจศักยภาพการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศไทย
สถานการณ นโยบาย และเครือขายความรวมมือ. (2552). คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปไดวา อัตราปวยและตายจากโรคหัวใจขาดเลือดมีแนวโนมคอยๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประเทศ
ไทยกาวสูยุคของการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคหัวใจจากภาวะหัวใจรูหมาติก (เกิด
การติดเชื้อ) สูการเกิดโรคหัวใจจากภาวะหลอดเลือดมีการแข็งตัวได (Ateroscherotic)

1.2 สถานการณเบาหวาน
โรคเบาหวานจัด เปน โรคที่เปนปญหาสาธารณสุขสําคัญ เนื่องจากมีความสัมพันธทางพยาธิ
สภาพของการเกิดโรคที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอหลอดเลือดตางๆ ทั้งหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด
สมอง โรคเบาหวานมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจากพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกายทีไ่ ม
เหมาะสม อัตราเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการปวยดวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิม่ ขึน้
ตั้งแตป พ.ศ. 2541-2550 พบวาสถิติการเสียชีวิตของผูปวยดวยโรคเบาหวานคงที่ แตอัตรา
ผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคเบาหวานสูงขึ้นทุกป และในป พ .ศ. 2550 สถิติจาก
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รายงานวาอัตราปวยของผูป ว ยในภาคกลาง
ปวยเปนโรคเบาหวานสูงสุด รองลงมาไดแกภาคเหนือ ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี
อัตราการปวยเปน คือ 764.1, 612.7, 611.7 และ 605.5 ตอประชากร 100,000 คน ตามลําดับ และจาก
การสํารวจภาวะน้าํ ตาลในเลือดของประชากรอายุตง้ั แต 15 ป ขึ้นไปที่ระบุโดยแพทยหรือบุคลากร
สาธารณสุขของ สํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ .ศ. 2550 พบวาจํานวนเพศหญิงที่มีระดับน้ําตาลในเ ลือด
สูงมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเพศชายดังภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 อัตราการปวยและตายของโรคเบาหวานป พ.ศ. 2541-2550
ทีม่ า : การสํารวจศักยภาพการปองกันและควบคุมโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังของประเทศไทย สถานการณ
นโยบาย และเครือขายความรวมมือ. (2552). คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราการตายดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในป พ .ศ. 2544 เทากับ 13.2 หรือคิดเปน
ประมาณ 1.5 เทาของปพ.ศ. 2539 แตมีแนวโนมลงเปน 10.7 ในปพ.ศ. 2546
นอกจากนีใ้ นการสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2547 พบวา คนไทยอายุ 15 ปขน้ึ ไป มีภาวะเบาหวานรอยละ 10.8 หรือคิดเปนจํานวน 5.32 ลานคน
โดยเพิ่มขึ้นเกินกวา 1.5 เทา เมื่อเทียบกับปพ.ศ. 2540 นอกจากนี้ กลุมที่มีภาวะเบาหวานซึ่งรูตัววาเปน
เบาหวานเพียงรอยละ 54.33 และเขารับการรักษาพยาบาลเพียงรอยละ 48.54

1.3 สถานการณความดันโลหิตสูง
จากการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของคนไทยโดยพบวา อัตราตายตอประชากร 100,000
คน ดวยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มสูงที่สุด ในปพ .ศ. 2544 เทากับ 6.3 และมีแนวโนมลดลงในปพ.ศ.
2545 เทากับ 5.1 แตกลับสูงขึ้นอีกในปพ.ศ. 2546 เทากับ 5.4 และลดลงเหลือ 3.9 ตอประชากรแสนคน
ในปพ.ศ. 2547 จากการสํารวจ สภาวะสุขภาพอนามัยของคนไทยครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2539-2540 พบวา
ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง สําหรับผูใหญวัยทํางานและสูงอายุ (ใชเกณฑความดันโลหิตซีสโต
ลิคมากกวาหรือเทากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตไดแอสโตลิค มากกวาหรือเทากับ 90
มิลลิเมตรปรอท) เทากับ 6,447,601 คน โดยสองในสามอยูในวัยทํางาน (4,587,442 คน) หนึง่ ในสาม
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อยูในวัยสูงอายุ (1,719,639 คน) สวนนอยอยูในวัยเด็ก (140,220 คน)ในการสํารวจสภาวะสุขภาพ
อนามัยของ คนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547 พบวา คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไปมีความ
ดันโลหิตสูงรอยละ 16.3 หรือ คิดเปนจํานวน 7.95 ลานคน นอกจากนีจ้ ากสถิติ พ .ศ.2538-2547
ดังกลาว แมจะพบวาสถานการณการตายจากภาวะความดันโลหิตสูงโดยตรงไมสงู มากนัก แตภาวะ
ความดันโลหิตสูง เปนสาเหตุหลักของ การตาย และการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาด
เลือดและโรคไต จากรายงานการสํารวจพฤติกรรมเสีย่ ง โรคไมตดิ ตอและการบาดเจ็บ พ .ศ. 2547-2548
ของศูนยขอมูลโรคไมติดตอ สํานักโรคไมติดตอ ดานภาวะสุขภาพโรคเรือ้ รังสําคัญพบวา ความชุกของ
ประชากรทีไ่ ดรบั การบอกจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุขวาเปนโรคความดันโลหิตสูง
เพิ่มขึ้น จาก 7.92 เปน 8.31 แสนคนและมีการประมาณการวา ประชากรไดรบั การบอกวาเปน ความดัน
โลหิตสูงเพิ่มขึ้นราว 108,622 คน จากปพ .ศ. 2547 ถึง พ .ศ. 2548 สอดคลองกับการประมาณการ
ประชากร ที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตสูง ในรอบปพ.ศ. 2549 ที่ผานมา เพิ่มขึ้นเปน 970,972 คน
และความชุกของการไดรับการบอกวาเปนความดันโลหิตสูงพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และชวง
อายุสูงขึ้นจะมีความชุกเพิ่มขึ้นตามลําดับ
ตั้งแตป พ .ศ. 2541-2550 พบวาสถิติการเสียชีวิตของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงไมเพิ่มขึ้น
แตอัตราผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกป และในป พ .ศ.
2550 สถิตจิ ากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตราผูปวยที่ปวยเปน
โรคความดันโลหิตสูงมีที่อยูอาศัยในภาคกลางสูงสุ ดและรองลงมาคือ ภาคใต ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอัตราการปวยเปน 998.4, 885.7, 879.9 และ 520.1 ตอประชากร 100,000
คน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติป พ .ศ. 2550 ทีท่ าํ การตรวจวัด
ความดันโลหิตของประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปพบวาประชาชนภาคกลางเปนโรคความดันโลหิต
สูงสุดและเพศหญิงเปนโรคความดันโลหิตสูงมากกวาเพศชายประมาณ 2 เทา ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 อัตราการปวยและตายของโรคความดันโลหิตสูงป พ.ศ. 2541-2550
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ทีม่ า : การสํารวจศักยภาพการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศไทย สถานการณ
นโยบาย และเครือขายความรวมมือ . (2552). คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

1.4 สถานการณภาวะน้ําหนักเกินและอวน

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมกับกระแส
วัฒนธรรมตะวันตกสงผลรับประทานอาหารมากเกินความตองการโดยไมไดสมดุล อาหารที่ไมสมดุลคือ
อาหารทีป่ ระกอบดวย ไขมันและน้าํ ตาลสูง มีใยอาหารนอย ประกอบกับการไมออกกําลังกายและ
สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปมีอิทธิพลตอการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเสนเลือดอุดตั นในสมอง และโรคเบาหวาน เปนตน โรคเหลานี้ทําใหเสียชีวิตกอน
วัยที่สมควร และเปนภาระใหกับสังคมในการดูแลรักษา (ประณีต ผองแผว , 2539:78-79 อางใน อังศิ
นันท อินทรกําแหง , 2550: 17) และการสํารวจของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ (2539) พบวา
เยาวชน แมบา น และคนงานในโ รงงาน มีการบริโภคอาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพโดยขาดการคํานึงถึง
ประโยชน และคุณคาทางโภชนาการ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารทีป่ ระกอบดวย แปงและน้าํ ตาลเปน
หลัก สอดคลองกับขอมูลอัตราการบริโภคน้ําตาลตอคนที่เพิ่มสูงขึ้นกวาเทาตัวจาก 12.7 กิโลกรัม/คน/ป
ในปพ.ศ.2526 เปน 29.1 กิโลกรัม/คน/ป ใน พ.ศ. 2544 ดังแสดงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในตาราง
3 และการบริโภคน้าํ ตาล ดังภาพประกอบ 7
ตาราง 3 รอยละของเยาวชน แมบา น คนงาน ทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางสม่าํ เสมอ
ปพ.ศ.2539
พฤติกรรมการบริโภค

เยาวชน

อาหารสม่ําเสมอ

กรุงเทพฯ ภูมิภาค

แมบาน

คนงานในโรงงาน

กรุงเทพฯ

ภูมิภาค

กรุงเทพฯ ภูมิภาค

บริโภคอาหารที่มีกากใยสูง

36.0

35.2

35.3

38.7

40.9

34.0

ไมบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง

17.1

14.6

16.0

17.0

14.3

12.7

บริโภคอาหารเสริม

23.2

11.6

28.3

12.2

29.3

13.1

ทีม่ า : ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ(2539).การศึกษาพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดลอมเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพของประชาชน ในกลุม เยาวชน แมบา น และคนงานในโรงงาน
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ภาพประกอบ 7 ปริมาณการบริโภคน้าํ ตาลทราย ภายในประเทศ พ.ศ. 2526 – 2544
ทีม่ า : ศูนยบริหารการผลิต สํานักงานคณะกรรมการออย และน้าํ ตาลทราย
นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบาน อาหารสําเร็จรูป โดยหาซือ้ จากรานคา
หรือแผงลอยมากขึ้น โดยพบวา คนไทยสวนใหญ ซื้ออาหารปรุงสําเร็จจากรานคาสูงสุด รองลงมา คือ
ตลาดสดและพอคาเรอาหารเหลานี้นอกจากจะไมไดคุณคายังมีปริมาณแคลอรี่สูง และราคาแพง กอใหเกิด
ปญหาโภชนาการ เชน โรคอวน ปริมาณไขมันในเลือดสูงมากขึน้ ซึง่ สอด
คลองกับสถิติซึ่งไดรายงานวาในป
พ.ศ. 2550 มีผูที่มีน้ําหนักเกินและอวนรอยละ 19.1 และผูที่อวนรอยละ 3.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548
ที่พบผูที่มีน้ําหนักเกินและอวนรอยละ 16.1 และผูที่อว นรอยละ 3.0 และมีรายงานวาเพศหญิงมีน้ําหนัก
เกินและอวนกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 4.7 และ 2.7 ตามลําดับดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 ความชุกของผูที่มีน้ําหนักเกินและอวนและผูที่อวน จําแนกตามป
ที่มา : รายงานประจําป 2551. สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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นอกจากนี้ รายงานการสํารวจของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา ในป 2543 รอย
ละของเด็กนักเรียนทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน เทากับ 13.6 และในปพ .ศ. 2544 ในประชากรวัยสูงอายุ
พบวามีภาวะโภชนาการเกินรอยละ 23.9 สวนการสํารวจในปพ .ศ. 2545 พบวารอยละ ของประชากร
วัยรุน ทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน เทากับ 10.22 ประชากรวัยทํางานมีภาวะโภชนาการเกินรอยละ 29.2
เมื่อพิจารณาเกณฑในการจําแนกภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวน
จากคาดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index - BMI) พบวา คาดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยางอายุ 15-74 ป ทั้งประเท ศเฉลี่ย
เทากับ 22.7 กก./ม2 เพศหญิงมีคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายสูงกวาเพศชาย และชวงอายุ 45-54 ป มีคาเฉลี่ย
ดัชนีมวลกายสูงสุด (23.7 กก./ม2 ) และชวงอายุ 15-24 ป ต่ําสุด (20.7 กก./ม2 ) ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงจํานวน และคา BMI เฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงอายุและเพศ
ชวงอายุ/เพศ

ชาย
หญิง
รวม
จํานวน คา BMI เฉลี่ย จํานวน คาBMI เฉลี่ย จํานวน คาBMI เฉลี่ย
15-24
4447
21.1
3858
20.2
8305
20.7
25-34
4958
22.4
4626
22.2
9584
22.3
23.0
23.6
23.3
35-44
5522
5877
11399
23.2
24.2
23.7
45-54
4358
4593
8951
22.9
24.1
23.5
55-64
5383
4662
10045
23.0
65-74
2943
22.2
2529
5472
22.6
53756
22.7
รวม
27611
22.5
26145
22.9
ทีม่ า : รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไมตดิ ตอและการบาดเจ็บ .(2550). กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข.
และเมื่อพิจารณาตามภาค พบวา กลุมตัวอยางในระดับภาค คาเฉลี่ยดัชนีมวลกายสูงสุดใน
กรุงเทพมหานคร รองลงมาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉลียเหนือ และภาคใต ดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงจํานวนและคา BMI เฉลี่ยของกลุมตัวอยางจําแนกตามภาค
พื้นที่
จํานวนกลุมตัวอยาง
กรุงเทพมหานคร
1505
ภาคกลาง
19952
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12864
ภาคเหนือ
12858
ภาคใต
6577

คา BMI เฉลี่ย
23.2
22.9
22.5
22.6
22.4
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ทีม่ า : รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไมตดิ ตอและการบาดเจ็บ .(2550). กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข.
เมื่อเปรียบเทียบผลการเปลีย่ นแปลงความชุก ของภาวะอวน โรคความดันโลหิตสูง และ
เบาหวาน ระหวางป พ.ศ.2548 และ2550 มีความแตกตางที่เห็นไดชัดดังตาราง 6 และ 7
ตาราง 6 สรุปผลการสํารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่ งตอโรคอวน เบาหวาน และความดันโลหิต
สูงที่สําคัญในประชากรอายุ 17-74 ป เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550
ความชุก(รอยละ)/คาเฉลี่ยของภาวะ
พ.ศ. 2548
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคที่สําคัญ
1. ภาวะน้ําหนักเกินและภาวะอวน
- ผูที่มีภาวะน้ําหนักเกิน(BMI > 25 กก./ม.2)

16.1
(7.3 ลานคน)
2
-ผูที่มีภาวะอวน (BMI > 30 กก./ม. )
3.0
(1.4 ลานคน)
- คาเฉลี่ยเสนรอบเอว (นิ้ว)ในประชากรชาย
31.8 นิ้ว
- คาเฉลี่ยเสนรอบเอว (นิ้ว)ในประชากรหญิง
30.2 นิ้ว
2. ความดันโลหิตสูง

พ.ศ. 2550

การเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

19.1
3
(8.8 ลานคน) (1.5 ลานคน)
3.7
0.7
(1.7 ลานคน) (0.3 ลานคน)
31.9 นิ้ว
0.1 นิว้
30.6 นิ้ว
0.4 นิว้

-

- ผูที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตจาก
77.3
78.1
0.8
เจาหนาที่สาธารณสุขใน 1 ปที่ผานมา ใน
(16.3 ลานคน) (17.2 ลานคน) (0.9 ลานคน)
ประชากรอายุ 40-74 ป
- ผูที่เคยมีเจาหนาที่สาธารณสุขบอกวามี
8.3
9.4
1.1
ความดันโลหิตสูงหรือเปนโรคความดันโลหิต (3.7 ลานคน) (4.3 ลานคน) (0.6 ลานคน)
สูงในประชากรอายุ 15-74 ป
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตทุก
52.8
50.2
เดือนในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ
15-74 ป
- จํานวนครั้งเฉลี่ยที่ประชากรที่มีความดัน
6.5
6.8
0.3
โลหิตสูงอายุ 15-74 ป ไปพบเจาหนาที่
สาธารณสุขเพื่อรับการรักษาใน 1 ปที่ผานมา
3. โรคเบาหวาน
- ความชุกของผูที่ไดรับการตรวจวัดระดับ
49.6
55.6
6.0
น้ําตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานภายใน (10.5 ลานคน) (12.1 ลานคน) (1.6 ลานคน)
1 ปที่ผานมา ในประชากรอายุ 40-74 ป

-
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ความชุก(รอยละ)/คาเฉลี่ยของภาวะ
พ.ศ. 2548
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคที่สําคัญ
- ความชุกของผูที่เคยมีเจาหนาที่
สาธารณสุขบอกวาเปนโรคเบาหวานใน
ประชากรอายุ15-74 ป
- ความชุกของผูที่เปนโรคเบาหวานไดรับ
การตรวจเลือดหาระดับน้ําตาลทุกครั้ง
- จํานวนครั้งเฉลี่ยที่ประชากรอายุ 15-74 ป
ที่เปนโรคเบาหวานไปพบเจาหนาที่
สาธารณสุขเพื่อรับการรักษาใน1 ปที่ผานมา

พ.ศ. 2550

การเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

3.7
(1.6 ลานคน)

3.9
0.2
(1.8 ลานคน) (0.2 ลานคน)

57.0
(0.8 ลานคน)
8.0

46.8
(0.7 ลานคน)
8.1

0.1

-

10.2
(0.1ลานคน
-

ที่มา : รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมเสี่ ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ. (2550).ศูนยขอมูลเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไมตดิ ตอ กระทรวงสาธารณสุข
ตาราง 7 อัตราความชุก (รอยละ) ของประชากรที่มีอายุ 15-74 ป ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงตอการ
เปนโรคใน 12 เดือนทีผ่ า นมา ของกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ พ.ศ. 2550
(BMI >
(BMI >
เสนรอบ ความดัน น้าํ ตาลใน โรคหลอด
25 กก./ม.2) 30 กก./ม.2) เอวเกิน โลหิตสูง เลือดสูง เลือดสมอง
19.1
3.7
21.1
75.5
51.3
1.1
ทัง้ ประเทศ
เพศ
- ชาย
16.8
2.7
9.7
68.8
44.5
1.3
- หญิง
21.3
4.7
32.2
81.5
57.3
0.9
25.9
6.0
25.0
71.2
52.8
1.0
กรุงเทพฯ
ที่มา : รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมเสี่ ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ. (2550).ศูนยขอมูลเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข

1.5 สถานการณกลุมโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในคนไทยเรียกอัมพาต แตถาผูปวยรายใดมีอาการไม
รุนแรงยังพอขยับไดเรียกโรคอัมพฤกษ โรคหลอดเลือดสมองแ บงเปน 2 กลุม คือ โรคหลอดเลือด
สมองแตกและโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน โดยไมทราบสาเหตุที่แนชัด แตมักพบมากในผูที่มี
อายุ 45 ปขึ้นไป พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอาการ แขนขาชาออนแรงขางใดขางหนึ่งทันที พูด
ไมชัด พูดไมได หรือฟงไมเขาใจทันทีทันใด เดินเซ เวียนศีรษะทันทีทันใด ตามองเห็นภาพซอน หรือ
มืดมัวขางใดขางหนึ่งทันทีทันใด ปจจัยเสี่ยงที่พบและสามารถควบคุมได ไดแก ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง ความอวน และการสูบบุหรี่ และถาคนไทยยังมีปจจัย
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เสี่ยงเหลานี้ แนนอนวาโ รคหลอดเลือดสมองจะมี แนวโนม ยังคงอยู ดังแสดงอัตราตายอยางหยาบจาก
โรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป 2544 – 2547 หลังจากนั้น มีแนวโนมลดลง ในป 2548 ใน
ภาพรวมทัง้ ประเทศ
จากสถิติการเสียชีวิตและการปวยนั้นถึงแมสถิติการเสียชีวิตของโรคหลอดเลือดสมองจะมี
แนวโ นมคงที่แตพบวาอัตราการปวยในโรงพยาบาลมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป และในป พ
.ศ. 2550
สํานักงานสถิติแหงชาติไดรายงานอัตราผูปวยที่ปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีที่อยูอาศัยในภาค
กลางสูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีอัตราการปวยเปน
262.2, 241.9, 230.9 และ 134.2 ตอประชากร 100,000 คน ตามลําดับ และสถิตจิ ากสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ไดรายงานอัตราผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดในสมองในเพศ
ชายมากกวาเพศหญิงโดยคิดเปนรอยละ 32.6 และ 24.9 ตามลําดับ และในป พ .ศ. 2548 มีรายงานวา
จํานวนประชากรกลุม อายุ 75 ปขึ้นไปปวยเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงที่สุด รองลงมาไดแกกลุมอายุ
55-64 ปดังภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 9 อัตราการปวยและตายของโรคหลอดเลือดสมองป พ.ศ. 2541-2550
ทีม่ า : การสํารวจศักยภาพการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศไทย สถานการณ
นโยบาย และเครือขายความรวมมือ . (2552). คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราตายปรับฐานจากโรคหลอดเลือดสมองใน พ.ศ. 2548 พบวา ภาคกลางเปนภาคทีม่ ี
อัตราตาย จากโรคนี้สูงสุด และสูงกวาอัตรา ตายรวมทัง้ ประเทศ รวมทั้งในทุก กลุมอายุ รองลงมาคือ
ภาคเหนือ ซึ่งมีอัตราตายปรับฐานจากโรคหลอดเลือดสมองสูงกวาอัตราตายรวมเล็กนอย
และใน
ภาพรวมทัง้ ประเทศ การตายจากโรคหลอดเลือด เริ่มพบในกลุมอายุ 30 ป ขึ้นไป และพบสูงสุดในกลุม
อายุ 70-79 ป หลังจากนั้น จึงเริ่มลดลง ซึ่งรูปแบบนี้พบ ไดในภาคกลางและภาคใต สําหรับ ภาคเหนือ
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จะพบการตายสูงสุดในกลุมอายุ 60-69 ป หลังจากนั้นจึงเริ่มลดลง ในขณะที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะพบการตายจาก โรคนี้ใกลเคียงกันในกลุมอายุ 60-69 ป และ 70-79 ป
สรุปไดวา อัตราตายอยางหยาบและอัตราตายปรับฐานจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนม
ลดลงทั้งในภาพรวมประเทศและระหวางภาค
ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากการมีมาตรการในการปองกัน
ควบคุมปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอยางยิ่งการให ความสําคัญกับการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูง ซึ่งเกิดจากความรวมมือทั้งภาครัฐและ เอกชน แตทั้งนี้ ควรใหความใสใจกับภาคกลาง
ที่ยังพบการตายจากโรคหลลอดเลือดสมองสูงกวาอัตรารวมทั้งประเทศอยูมาก

1.6 สถานการณการสูบบุหรี่

จากการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ พ.ศ.2544 พบวา ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป มีผู
ที่สูบบุหรี่เปนประจําทุกวันประมาณ 10.6 ลานคน หรือรอยละ 22.5 อยางไรก็ตาม เมื่อดูจากสถิติ
ยอนหลังนับตั้งแตปพ .ศ. 2519-2544 พบวาอัตราผูที่สูบบุหรี่เปนประจํามีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด
จากปพ.ศ. 2534 –2544
จากการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2547 พบวา คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป สูบบุหรี่ถึงรอยละ 37.71หรือคิดเปนจํานวน 18.6 ลานคน
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่สําคัญ คือ ถุงลมโปงพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค
ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง และมะเร็งปอดก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราการสูบบุหรี่ที่มากขึ้น โดยแตละ
ปคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่สูบบุหรี่ปละประมาณ 42,000 คนหรือวันละ 115 คนหรือชั่วโมงละ 6 คน
(ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ อางถึงใน อังศินันท อินทรกําแหง , 2550: 19)
ซึ่งจากงานวิจัยที่ผานมาแสดงใหเห็นวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุใหเกิดโรคราย ไดแก รอยละ 90 ของ
ผูชายที่ปวยเปนมะเร็งปอด ร อยละ 82 ของผูปวยมะเร็งกลองเสียง และรอยละ 80 ของผูปวยมะเร็ง
หลอดอาหารลวนเปนสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ทั้งสิ้น

1.7 สถานการณบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สถานการณการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในสังคมไทยมีแนวโนมสูงขึ้น กลาวคือ
พ.ศ.2543 คนไทยบริโภคแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอหัวเทากับ 13.59 ลิตร สูงเปนอันดับ 5 ของโลก โดยมี
แนวโนมสูงขึ้นอยางชัดเจนในชวง 10 ป เกือบ 1 เทา เมื่อเทียบกับปพ .ศ. 2533 ที่คนไทยบริโภคเฉลี่ย
ตอหัวเพียง 7.46 ลิตร จากการสํารวจของ สํานักงานสถิติแหงชาติ พ .ศ.2546 พบวา คนไทยดื่ มสุรา
18.61 ลานคน คิดเปนรอยละ 35.5 ของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุ พบวา
กลุมที่บริโภคสวนใหญอยูในกลุมวัยทํางานชายอายุ 25-44 ป จํานวน 7.84 ลานคน คิดเปนรอยละ 74.6
ของประชากรเพศชายวัยเดียวกัน และมีแนวโนมวา กลุมวัยรุนชายมีอัตร าการบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเพศ
ชายวัย 11-19 ป บริโภคจํานวน 1.06 ลานคน คิดเปนรอยละ 21.2 ของประชากรกลุมเดียวกันและพบ
กลุมหญิงวัย 15-19 ป บริโภคเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เทา คือ จากรอยละ 1.0 เปนรอยละ 5.6 ในชวง
พ.ศ.2539-2546
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จากการสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนโดยการ ตรวจรางกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547 พบวา
ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รอยละ 60.89 หรือคิดเปนจํานวน 30
ลานคน สวนผูที่ไมเคยดื่มแอลกอฮอลเลยตลอดชีวิตมีรอยละ 39.11 หรือคิดเปนจํานวน 19.3 ลานคน
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮ อลอยางไมถูกตอง (คือบริโภคปริมาณมากสม่าํ เสมอ ) และขาดความ
รับผิดชอบทั้งตอตัวเองและผูอื่น เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคและการบาดเจ็บ ไดแก โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ความดันโลหิตสูง อัมพาตจากหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก ตับอักเสบตับแข็ง มะเร็ง
อวัยวะตางๆ เชน ตับ กระเพาะอาหาร การเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ ภาวะซึมเศรา และอุบตั เิ หตุจราจร
ฯลฯ

1.8 สถานการณเกี่ยวกับสุขภาพจิต

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทําใหผูปวยโรคจิตและโรค
ประสาทมีแนวโนมมากขึน้ โดยเฉพาะอัตราการเขาพักรักษาดวยโรคจิตและโรคจากความแปรปรวนทาง
จิต เพิ่มสูงขึ้นในชวง พ.ศ. 2539 – 2544 โดยเฉพาะภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพบอัตราการเขารักษา
จากภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรมเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดจาก 30.7 ตอประชากรแสนคนใน
พ.ศ. 2540 เปน 33.4 ตอประชากรแสนคนใน พ .ศ. 2543 ดังแสดงภาพประกอบ 10 อัตราการเขา
รักษาแผนกผูป ว ยนอกจากภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม พ.ศ. 2526-2543

ภาพประกอบ 10 อัตราการเขารักษาแผนกผูป ว ยนอกจากภาวะแปรปรวนทางจิตพฤติกรรมพ
.ศ. 2526-2543
ที่มา: รายงานผูป ว ยนอก สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สรุปไดวา
ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพไดนั้น ควรเริ่มตนดวยความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและความรุนแรงของปญหา
สุขภาพคนไทย ในภาพกวางระดับประเทศเพือ่ การศึกษาเจาะลึกในกลุม เสีย่ งเฉพาะทีต่ อ งการพัฒนาให
สอดคลองกับปญหาสาเหตุ มีความตระหนักในความตองการ และความเชือ่ มัน่ ในความสามารถปรับ
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พฤติกรรมสุขภาพ ของตนเอง บุคคลและกลุม ได และจากรายงานสถานการณดงั กลาว พบวา คนไทยมี
แนวโนมจะพบปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคที่เปนภาระตอเศรษฐกิจ คาใชจา ยในการดูแลรักษาและกระทบ
ตอการใชชีวิตในสังคม โดยสวนบุคคลและในระดับประเทศนับเปน การสูญเสียทรัพยากรบุคคลและ
สูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดี แตยังเปนโอกาสดีที่โรคและปจจัยเสี่ยงเหลานี้ สามารถปองกันแ ละแกไขได ถา
ตระหนักในปญหาสุขภาพเหลานี้แลว ผูเขียนจึงขอเชิญชวนใหคนไทยทุกคน หันมาใสใจสุขภาพตนเอง
และรวมลงมือกระทําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง พรอมขยายผลแกบุคคลรอบขางเพื่อ
สุขภาพที่ดีของพวกเราตอไป

2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเทคนิคการพัฒนาสุขภาพ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงที่ดําเ
นินการโดยหนวยงานทุก
โครงการเปนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกลุม ไมใชเปนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเปนรายบุ คคลแนวคิด
หลักที่อธิบายถึงกระบวนการไดดีและเปนที่ยอมรับพบวาเปนแนวคิดที่มาจากพื้นฐานทฤษ ฏี 2 สวน
สวนที่หนึ่ง คือ แนวคิดการปรับพฤติกรรม (Behavior modification) ตามหลักพฤติกรรมศาสตร สวน
ที่สองคือ ทฤษฎีขน้ั ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (Stages of change theory)
2.1 แนวคิดการปรับพฤติกรรมตามหลักพฤติกรรมศาสตร
การปรับพฤติกรรม ตามหลักพฤติกรร มศาสตร เปนกลวิธีที่นําหลักการแหงพฤติกรรม
(Behavior principles) มาประยุกตใชอยางเปนระบบโดยใชหลักการเรียนรูตามทฤษฎีตาง ๆ เชน
ทฤษฎีการวางเงือ่ นไขแบบการกระทํามาใชในการปรับพฤติกรรม โดยทฤษฎีการวางเงือ่ นไขแบบการ
กระทํา (Operant conditioning theory) พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ สกินเนอร (B.F Skiner)
มีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคล เปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม พฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไปเนื่องมาจากผลที่ไดรับ (Consequence) ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอม
นั้น และผลสืบเนื่องที่ได รบั วามี 2 ประเภท คือ 1) ผลสืบเนื่องที่เปนการเสริมแรง (Reinforce) ผลที่
ไดรับทําใหพฤติกรรมที่บุคคลกระทําอยูนั้นมีอัตราการกระทําเพิ่มขึ้น และ 2) ผลสืบเนื่องที่เปนการ
ลงโทษ (Punisher) ผลที่ไดรับซึ่งสงผลใหพฤติกรรมที่บุคคลกระทํานั้นยุติลง (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิ ต,
2549: 32)
การปรับพฤติกรรมจึงเปนกระบวนการเปลีย่ นแปลงแกไขพฤติกรรมทีค่ อ นขางใหม
สําหรับประเทศไทย ในชวงเริ่มแรก ใชเปนกลวิธีการรักษาหรือเรียกวา พฤติกรรมบําบัดสําหรับผูที่มี
พฤติกรรมผิดปกติโดยนักจิตวิทยาเปนผูใหการบําบัด แตตอมา มีการนํามาใชและเผยแพรกั นอยาง
จริงจังในงานดานการสรางเสริมสุขภาพ สําหรับประชาชนทั่วไปเพื่อใหมีสุขภาวะที่ดีปกติสุข
จาก
หลักฐานเอกสารทีป่ รากฏ พบวาการปรับพฤติกรรมในประเทศไทย เริ่มเกิดขึ้นเมื่อ ป พ.ศ.2517
โดยเปนปริญญานิพนธของนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และในป พ.ศ.2523 เปนการศึกษาคนควาดานการปรับพฤติกรรมและ
เผยแพรใหเปนที่รูจักกันโดย สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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2.1.1 ความเชื่อพื้นฐานตามหลักพฤติกรรมศาสตร
นักปรับพฤติกรรม ตามแนวทางพฤติกรรมศาส ตร มีความเชื่อพื้นฐาน ในการดําเนินการ
ปรับพฤติกรรม 2 ประการ (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549) คือ
1. พฤติกรรมปกติกับพฤติกรรมอปกติ พัฒนามาจากหลักการเดียวกัน คือจากหลักการเรียนรู
แตทั้งนี้ตองไมรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของรางกายและระบบประสาท
2. พฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยหลักการเรียนรูเชนเดียวกัน และในปจจุบัน จาก
คําวา การปรับพฤติกรรม (Behavior modification) และ พฤติกรรมบําบัด (Behavior thrapy) เปนคําที่
ใชในความหมาย “การปรับพฤติกรรม”
หมายถึง การประยุกตของกระบวนการของทฤษฎีการวาง
เงื่อนไขผลกรรม (Operant conditioning) ในขณะ “พฤติกรรมบําบัด ” หมายถึง การประยุกตใชวิธีการ
ของทฤษฎีการวางเงื่อนไขสิ่งเรา (Cassical conditioning) (O, Leary & Wilson, 1987:1) แต มิคูลัส
(Mikulas, 1978: 2) ไดแยกคําทั้งสองนี้ไววา การปรับพฤติกรรม เปนกระทําของบุคคลทั่วไป แตใน
วงการของนักจิตวิทยาคลินิก (Clinical setting) จะใชคําวา พฤติกรรมบําบัด
2.1.2 คุณสมบัตขิ องกระบวนการปรับพฤติกรรม
มิคูลัส (Mikulas, 1978: 9-12) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของการปรับพฤติกรรมไว 5
ประการ ดังนี้
1.การปรับพฤติกรรมไมเนนอดีต (Ahistorical) หมายความวา การปรับพฤติกรรมไมสนใจมาก
นักวา บุคคลมาจากไหน และปญหาเกิดมาอยางไรในอดีต แตจะใหความสนใจพฤติกรรมของบุคคล ณ
ที่นี่และขณะนี้ (Here and now) เปนสําคัญ คือ สนใจวาปจจัยใดในขณะนั้นกอใหเกิดและคงไวซึ่ง
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในป จจุบนั แตขอมูลในอดีตจะเปนประโยชนตอการปรับพฤติกรรมในกรณีที่
ขอมูลนั้นเปนสิ่งที่ชวยใหนักปรับพฤติกรรมทราบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
2. การปรับพฤติกรรมหลีกเลีย่ งการใชการตีตรา หลีกเลี่ยงการจัดประเภทบุคคล และการใชคาํ
บางคํา เชน “อปกติ ” ทัง้ นีเ้ พราะการตีตราและการจัดประเภทบุคคล อาจจะมีประโยชนในเชิงการ
บริหารและการสือ่ สาร และอาจชวยแนะวาตัวแปรใดทีค่ วรพิจารณาในระหวางการประเมินพฤติกรรม
แตการ ตีตราและการจัดประเภทบุคคลไมเปนประโยชนตอ การวิเคราะหพฤติกรรมมากนัก ตรงกัน
ขามการตีตราบุคคลอาจจะเปนการทําลายบุคคล (คนที่ถูกตีตราวาเปนคนอยางไร อาจจะทําใหบคุ คลมี
พฤติกรรม ไมเปนปกติ เชนนั้นก็ได เชน คนที่ถูกตีตราวาเปนคน อวนแลวพฤติกรรมของเขาอาจ
เปลีย่ นแปลงไปอวนมากยิ่งขึ้นก็ได ) นอกจากนี้ การตีตราหรือการจัดประเภทบุคคล อาจจะทําใหนกั
ปรับพฤติกรรมมองขามพฤติกรรมที่เปนแบบฉบับของบุคคลนั้น คําวา “อปกติ ” “เบี่ยงเบน” และคําวา
“ความเจ็บปวยทางจิต ” คําเหลานีเ้ ปนภาวะสันนิษฐาน (construct) ซึง่ บุคคลในแตละวัฒนธรรมให
นิยามไมตรงกันพฤติกรรมอยางหนึ่งอาจถือวาเปน พฤติกรรมอปกติในสังคมหนึ่ง
แตอาจเปน
พฤติก รรมปกติในอีกสังคมหนึ่งก็ได เชน เด็กพูดโตแยงผูใหญในสังคมตะวันตกถือวาเปนพฤติกรรม
ปกติ เปนการกลาแสดงออก แตในสังคมไทยสวนใหญยังไมยอมรับอาจถือวาเปนพฤติกรรมที่ขาดสัมมา
คารวะเปนสิ่งที่ไมควรประพฤติ
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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3. การปรับพฤติกรรมเปนเรือ่ งเขาใจได (Sensible) หมายความวา ในการปรับพฤติกรรมบาง
โปรแกรม สามารถอธิบายใหผรู บั การปรับพฤติกรรม ครู ผูปกครอง ตลอดจนผูเกี่ยวของเขาใจได โดย
ที่พวกเขาเหลานี้ไมจําเปนตองรูรูปแบบเชิงทฤษฎีและคํานิยามเฉพาะใด ๆ ก็ได (เพราะการปรับ
พฤติกรรม เปนกระบวนการทีม่ คี วามชัดเจนสามารถ เขาใจไดงาย) การใหเหตุผลและทําความเขาใจกับ
ผูเกี่ยวของได จะทําใหไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของเหลานั้นเปนอยางดีในการดําเนินการปรับ
พฤติกรรม
4. ความสัมพันธระหวางนักปรับพฤติกรรมกับผูรับการปรับพฤติกรรมไมจําเปนตองเปน
ความสัมพันธแบบตัวตอตัว (One-to-one relationship) นัน่ หมายความวา ในการปรับพฤติกรรมนัน้
ไมใชเฉพาะนักปรับพฤติกรรมเพียงคนเดียวเทานั้นที่สามารถปรับพฤติกรรมของบุคคลได และการปรับ
พฤติกรรมก็ไมจํากัดวาจะตองดําเนินการปรับพฤติกรรมของผูรับการปรับพฤติกรรมเปนรายบุคคล ใน
การปรับพฤติกรร มสามารถฝก ใครก็ตาม เชน ครู ผูปกครองหรือผูเกี่ยวของอื่นใดใหส ามารถใชเทคนิค
การปรับพฤติกรรมไปปรับผูอื่นก็ได และการปรับพฤติกรรมบางอยางสามารถทําเปนกลุมพรอมกันได
5. ในการปรับพฤติกรรมสามารถฝกบุคคลใหปรับพฤติกรรมของตนเองได เทคนิคที่ใชสวน
ใหญ ไดแก เทคนิคการควบคุมตนเอง (Self- control) การกํากับตนเอง (Self- regulation) ซึ่งเปน
วิธีการปรับพฤติกรรมที่ฝกใหบุคคลปรับพฤติกรรมของตนเองดวยตนเอง เทคนิคการควบคุมตนเอง
เปนเทคนิคที่ประหยัดเวลาและคาใชจาย แตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเปนอยาง
มาก บุคคลสามารถเรียนรูท กั ษะการควบคุมตนเองจากแหลงตาง ๆ ได เชน จากผูใกลชิด จาก
นิตยสารจากตํารา จากคลินกิ จากโทรทัศน หรือจากการใหคาํ ปรึกษาและการฝก เปนตน
2.1.3 ความหมายของการปรับพฤติกรรม
ระยะแรกนักวิชาการสวนใหญจะใหความหมายของการปรับพฤติกร รมบนพืน้ ฐานการ
เรียนรู ดังเชน ความหมายของการปรับพฤติกรรม ตามที่ ชัยพร วิชชาวุธ และ ธีระพร อุวรรณโณ
(อังศินันท อินทรกําแหง , 2552 อางอิงจาก ไมปรากฏผู แตง , 2552) ไดใหความหมายไววา การปรับ
พฤติกรรมเปนการประยุกตหลักการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมของบุคคล
สวน มิคูลัส
(Mikulas, 1978:2) ไดใหความหมายของการปรับพฤติกรรมไววา การปรับพฤติกรรม คือ การ
ประยุกตหลักการพฤติกรรมที่ไดจากการทดลองเพื่อแกปญหาพฤติกรรม ซึ่งก็คลายๆ กับความหมายที่
คาลิช (Kalish, 1981 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต , 2549: 3) ใหไววา การปรับพฤติกรรม หมายถึง
การนําเอาหลักพฤติกรรมมาประยุกตใชอยางเปนระบบในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม วอลป (Wolpe,
1969) ไดใหความหมายวา เปนการใชผลที่ไดจากการทดลอง หลักการเรียนรู เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลที่ไมเหมาะสมใหเหมาะสมขึ้น โอเลรี่และวิลสัน
(O’leary & Wilson, 1987)
ไดใหความหมายวา เปนการประยุกตทฤษฎีการเรียนรูและขอคนพบจากจิตวิทยาการทดลอง เพื่อใชใน
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของมนุษย
สรุปไดวา การปรับพฤติกรรม หมายถึง การประยุกตหลักการ แหง พฤติกรรม หรือหลักการ
เรียนรูเพื่อเป ลี่ยนแปลงแกไขพฤติกรรม โดยเนนที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได หรือวัดไดเปน
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สําคัญ และในการศึกษาครัง้ นี้ วัดจากพฤติกรรมสุขภาพ 3 ดาน คือ การรับรูค วามสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเอง(Self efficacy) การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self regulation) และพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเอง (Self care)
2.1.4 หลักการแหงพฤติกรรม
คาลิช (Kalish, 1981 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต , 2526) ไดใหความหมายไววา
เปนหลักการที่ครอบคลุมทั้งแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู การวางเงื่อนไข และแนวคิดทางจิตวิทยา
ตางๆ ที่ศึ กษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยเขามาประยุกตใชได และแนวคิดของการใชหลักการแหง
พฤติกรรมมาเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม แบงออกเปนสองกรณี คือ
1. กรณีที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอมได สามารถจัดกระทําโดยการเปลี่ยนแปลงที่
พฤติกรรมโดยตรง นักปรับพฤติกรรมใชทฤษฎีการเรียนรูก า รวางเงื่อนไข จัดการกับพฤติกรรมโดยตรง
ดวยการควบคุมสภาพแวดลอมตางๆ ใหได
2. กรณีที่ไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอม สามารถจัดกระทําโดยการเปลี่ยนที่ความรูสึก
(Feeling) ซึ่งสงผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยน หรือ จัดกระทําโดยเปลี่ยนที่ความรูคิด (Cognitive) ซึ่งสงผล
ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยน ซึ่งตามหลักการแหงพฤติกรรมเชื่อวา ความรูสึก ความรูคิด และพฤติกรรมมีผล
ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไดที่ความรูสึกหรือความรูคิด ซึ่งจะสงผลวาให
พฤติกรรมเปลี่ยนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุมสภาพแวดลอม
2.1.5 การปรับพฤติกรรมในปจจุบนั
การปรับพฤติกรรมมีประวัตคิ วามเปนมาอันยาวนานบนพืน้ ฐานของหลายแนวคิด
หลังจากป ค.ศ. 1970 ความนิยมเกีย่ วกับการปรับพฤติกรรม พืน้ ฐานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ไดรบั
ความนิยมลดลง ทั้งนี้นักปรับพฤติกรรมจะมีปญหาเกี่ยวกับการกําหนดพฤติกรร
มเปาหมายที่
เฉพาะเจาะจง จนทําใหดูเหมือนไมครอบคลุมพฤติกรรมที่เปนปญหา ประกอบกับพฤติกรรมที่เปน
ปญหาบางพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรูก ารวางเงือ่ นไขไมสามารถอธิบายหรือจัดวางเงือ่ นไขใหสามารถ
เปลี่ยนแปลงได เชน พฤติกรรมภายในซึ่งประกอบดวยความคิด ความรูสึก เปนต น ดวยเหตุนี้จึงเปน
โอกาสใหนกั จิตวิทยากลุม ปญญานิยมเขามามีสว นในการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรม ซึง่ ผูน าํ ของ
นักจิตวิทยากลุมนี้ไดแก Albert Bandura เปนผูที่เสนอแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคม (Social
cognitive theory) ซึ่งแนวคิดในกลุมนี้ไดรับความนิย มอยางมากในชวงทศวรรษที่ 1980 และไดมีการ
พัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรมตางๆ มากมาย นอกจากนีป้ จ จุบนั ยังไดมกี ารนําเอาแนวคิดของการ
เปลีย่ นแปลงทางสรีระเขามาใชในการพัฒนาดวย ซึง่ รูจ กั กันในนามของการปอนกลับทางชีวภาพ
(Biofeedback) (ประทีป จินงี่, 2540)
สามารถสรุปไดวา ในการปรับพฤติกรรมของบุคคล ควรคํานึงถึงลักษณะวิธีการดังตอไปนี้
1. เนนที่พฤติกรรมเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุมเสี่ยง
2.เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคคลโดยผานกระบวนการเรียนรู
3. ตองมีการกําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ชัดเจน
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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4.ตองคํานึงถึงความแตกกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ
5.การศึกษาแนวนี้จะเนนที่เหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันเทานั้น
6.เนนความเปนมนุษยของบุคคล โดยไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
7.เทคนิคตางๆ ไดรับการพิสูจนแลววาเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ แตการนําไปใชจําเปนตอง
คํานึงถึงขอดีและขอจํากัด ตลอดจนเกณฑการใชเทคนิคเหลานั้นใหรอบคอบดวย
8.การปรับพฤติกรรมจะเนนการใชวธิ กี ารทางบวกมากกวาวิธกี ารลงโทษ
9.วิธีการปรับพฤติกรรมสามารถใชไดอยางเหมาะสมตามลักษณะปญหาของแตละบุคคล
แนวทางในการปรับพฤติกรรม 3Self ตามหลัก PROMISE ทั้ง 17 ครั้งนี้ ไดประยุกตหลัก
หลักการปรับพฤติกรรมตามแนวทางพฤติกรรมศาสตรในครัง้ นีม้ าใช เชน การใหความส ำคัญของมนุษย
การกําหนดพฤติกรรมเปาหมายไวใหชดั เจน ใชวธิ กี ารเสริมแรงทางบวก และใหความสําคัญกับกลุม
เสี่ยง เปนตน
ขอควรคํา นึงในการปรับพฤติกรรมทัง้ นี้ การปรับพฤติกรรมเปนสิ่งที่ทําไดยากและตองอาศั ย
เวลา เทคนิคที่เหมาะสม พฤติกรรมที่อาจจะปรับได เชน เปนพฤติกรรมที่พึ่งเกิดขึ้นปจจุบัน เปน
พฤติกรรมทีเ่ ปนปญหาไมรนุ แรง และก็เปนเฉพาะบางคนเทานัน้ ทีจ่ ะสามารถปรับพฤติกรรมได และการ
นําไปใชก็ตองระมัดระวังอยางมาก ดังตอไปนี้
1. สิทธิของบุคคล
2. ในการปรับพฤติกรรม ผูใ ชหรือใหบริการปรับพฤติกรรมจะตองระลึกเสมอวา ตนเองมีความรู
ในเรื่องการปรับพฤติกรรมดีพอหรือยัง การนําเทคนิคตางๆ ไปใช จะตองเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
อยางไร
3. จะตอ งคํานึงวาการปรับพฤติกรรมนิยมที่จ ะเลือกใชเทคนิคการเสริมแรงหรือปรับ เพื่อ
เสริมสราง พฤติกรรม หรือเพิ่มพฤติกรรม ซึ่งอาจเกิดปญหาตางๆ หรือปญหาทางอารมณตามมาได
4. ผูปรับพฤติกรรมควรคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับผูถูกปรับพฤติกรรม
หรือผูร บั บริการปรับ
พฤติกรรมเพื่ออยูร ว มในสังคมไดอยางมีความสุข
5. การนําการปรับพฤติกรรมไปใชคว รนําไปพัฒนาพฤติกรรมที่พึ่งประสงคกับสังคมและ
คํานึงถึง เรื่องจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญ
2.1.6 ตัวอยางเทคนิคการปรับพฤติกรรม
การปรับพฤติกรรมตามหลักพฤติกรรมศาสตรทม่ี กี ารประยุกตใชแนวคิดทีห่ ลากหลาย
เขาดวยกันมีนกั วิชาการนําไปใชในการปรับพฤติกรรมหลายทาน ยกตั
วอยางเชน งานปรับ
พฤติกรรมของ จุฑารัตน กิตติเขมากร (จุฑารัตน กิตติเขมากร , 2550) ที่ไดใช เทคนิค การ
ปรับเปลีย่ น พฤติกรรมการออกกําลังกายในกรณีวเิ คราะหรายบุคคล (Single case) จุดประสงคเพื่อ
เพิ่มพฤติกรรมการออกกําลังใหเพิ่มขึ้นจนสม่ําเสมอ โดยเริ่มจากพฤติกรรมที่ จะศึกษา วา ควรจะ
กําหนดนิยามของพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจนกอน ในที่นี้เราจะศึกษาเรื่องของการอออกกําลัง
กาย โดยนิยาม การออกกําลังกาย วา การเคลือ่ นไหวรางกายใหมจี งั หวะเหมาะสม เปนการฝกซอม
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ใหรางกายแทบทุกสวนไดมีความคลองวองไว พรอมกับการไดแรงงานดวย ไดแก การวายน้ํา โดย
วัดจากเวลาที่วายน้ํา ตั้งแต 30 นาทีขึ้นไปอยางตอเนื่อง และการวิ่ง โดยวัดจากการวิ่ง ตั้งแต 30 นาที
อยางตอเนื่อง เปนประจําสัปดาหละ 3 ครั้ง เราจะใชออกกําลังกายในชวงเวลา หลังเลิกงาน คือ เวลา
18.00 – 21.00 น. ทุกวันจันทร พุธ ศุกร ของสัปดาห โดยสถานที่ใชคือ สระวายน้าํ ในบริเวณหมูบ า นที่
พักอาศัย และบริเวณรอบๆหมูบ า น สวนสาธารณะจากนั้นก็จะ เริ่มการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ใช
การสังเกตแบบเขาไปมีสวนรวม
(Participated
observation) โดยการบันทึกแบบความถี่
(Frequency recording) การสั งเกตและบันทึกพฤติกรรม เปนการบันทึกจํานวนครัง้ ของการเกิด
พฤติกรรมเปาหมายในชวงเวลาที่กําหนด ในกรณีศึกษานี้นั้น เปนการสังเกตความถี่ (จํานวนครัง้ ) ใน
การออกกําลังกาย ซึง่ กําหนดวันและเวลาในการออกกําลังกาย ในการเก็บขอมูลโดยการบันทึกจํานวน
ครั้งของการออกกําลังกายโดยจะ ตองเก็บอยางตอเนื่อง (Continuous assessment)โดยดูจากความ
สม่ําเสมอของพฤติกรรม ซึ่งเก็บเปนฐานขอมูลเบื้องตน (Baseline) เพื่อดูแนวโนมของพฤติกรรม ดู
ความสม่าํ เสมอของการเกิดพฤติกรรม (Stability of performance) โดยขอมูลในชวงนี้ สามารถนํามา
อธิบายการเกิดพฤติกรรม และสามารถนําขอมูลมาทํานายการเกิดพฤติกรรมในอนาคต ซึง่ นํามาเขียน
กราฟเพื่อใหเกิดความชัดเจนเมื่อเราพิจารณาขอมูลแลวพฤติกรรมการออกกําลังกาย (พฤติกรรมที่พึง
ประสงค) มีแนวโนมที่จะลดลงซึ่งจุดประสงค ในการปรับพฤติกรรมครัง้ นีเ้ ราตองการเพิม่ พฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย ใหเพิ่มขึ้นจนคงที่สม่ําเสมอจากนัน้ จึง ออกแบบโปรแกรมในการปรับพฤติกรรมเลือก
เทคนิคในการปรับพฤติกรรม ที่จะนํามาใชให เหมาะสมและควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ตามลักษณะของปญหา เมื่อพิจารณาแลววา ลักษณะสวนบุคคลของผูถูกสังเกตเหมาะกับการใหการ
เสริมแรงประเภทใด จึ งจะสามารถมีอิทธิพลตอการเพิ่มพฤติกรรมเปาหมายได เนื่องจากผูถูกสังเกต
และผูสังเกตเปนคนใกลชิดและสามารถอยูรวมกันในชวงเวลาที่กําหนด จากการศึกษาลักษณะ นิสยั
ในระดับหนึ่ง พบวา ไมวาผูถูกสังเกตจะทํากิจกรรมอะไรก็ตาม เขาจะมีความมั่นใจและกลาที่จะทํา
กิจกรรมนั้นโดยจะตองมีเพื่อนรวมทํากิจกรรมนั้นๆ ผูถูกสั งเกตจะมีสีหนาดีใจ แสดงอาการดีใจดวย
การยิ้ม แสดงทาทาง เมื่อมีคนชื่นชม และเขาใจและสนใจในสิ่งที่เขาทํา หรือในเรื่องที่เขาเลา ประสบ
อยู ดังนั้นผูสังเกตจึงวางแผนวาจะใชเทคนิคใดในการเพิ่มพฤติกรรมเปาหมายโดยตัดสินใจวาเลือกใช
เทคนิคการปรับพฤติกรรมดวยการเสริมแรงทางบวก(Positive reinforcement) โดยใช การเสริมแรงทาง
สังคม (Social reinforcement) โดยการเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) หมายถึง การ
เพิ่มความถี่ของพฤติกรรมเปาหมายอันเปนผลเนื่องมาจากการไดรั บสิ่งเราบางอยางหลังจากที่บุคคล
แสดงพฤติกรรมเปาหมายแลว และการเสริมแรงทางสังคม (Social reinforcement) หมายถึง การ
แสดงออกโดยใชคําพูดหรือทาทาง กับบุคคลหลังจากที่บุคคลแสดงพฤติกรรมแลวอันมีผลทําใหบุคคล
นั้น แสดงพฤติกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้นหรือทํา ใหมีพฤติกรรมการ อออกกําลังกายเกิดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ กอนที่จะเสนอเงื่อนไข ผูสังเกตก็พยายามใหขอมูลและกลาวเสนอชี้แนะ ในเรื่องของการ
ออกกําลังกาย วามีประโยชน เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ และในเรื่องของเวลาในการออกกกําลังนั้น
สามารถทําไดหลังเลิกงาน และวันที่ไมมีเรียน เมื่อผูสังเ กตเลือกเทคนิคโดยใชการเสริมแรงทาง
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สังคม นั่นก็คือ ผูสังเกตเสนอเงื่อนไขวา จะไปรวมทํากิจกรรม คือ การออกกําลังกับผูถูกสังเกต และ
เขาก็ยินดีและเขาก็เริ่มสนใจกับเงื่อนไขนี้ หลังจากนั้น เราจะเริม่ ดําเนินการตามโปรแกรม เราจะไป
ออกกําลังกายตามโปรแกรมทีเ่ ราวางแผนเอา ไวขางตน เพราะพอถึงวันและเวลาที่กําหนดเราก็รูวา
วันนี้จะตองไปวายน้ํา หรือไมถาวันไหนอากาศไมเอื้ออํานวย เชน เรื่องของอากาศหนาว เปนตน เรา
ก็จะออกกําลังกายโดยการวิ่งรอบ ๆ หมูบาน
ซึ่งหลังจากออกกําลังกายทุกๆ ครั้ง คือ หลังจาก
อาบน้ําแตงตัวเสร็จ ควรพูดคุย กับผูร บั การปรับพฤติกรรม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกกําลังกาย บางก็
ใหคําชมที่เขาสามารถทํากิจกรรมที่เรารวมกันกําหนดขึ้นมาไดอยางมีความสุข ซึ่งระหวางการพูดคุย
หรือมีคําชมตาง ๆ กับความรูสึกยินดี กับกิจกรรมที่เราทํา ซึ่งในแตละครั้งของการออกกําลังกาย ผูถูก
สังเกตเองก็มีความกระตือรือรนขึ้นและขอใหมาออกกกําลังกายเปนเพื่อนอีกในครั้งตอไป ซึ่งแสดงให
เห็นวา เขาเองก็เต็มใจและอยากที่จะทํากิจกรรมนั้นจริง ๆ คําชมทุกๆ ครั้งหลังจากออกกําลังกาย
ทันที นั่นก็คือ ตัวเสริมแรงทางสังคม (Social reinforcers) ในกรณีนี้ผูสังเกตไปเปนเ พื่อนไปออก
กําลังกายและใหคําชื่นชม (เชน ดูสดชื่นดี แจมใส คลองตัวขึ้น นะ เห็นไมออกกําลังกายทําใหรูสึกสด
ชื่น ดูดีนะ) การยิ้ม แสดงทาทางที่ภูมิใจ แสดงความรูสึกดีกับการที่เขาออกกําลังกาย ฯลฯ ซึง่ การออก
กําลังกายตามโปรแกรมเพื่อสุขภาพนี้ มีอุปสรรคอยูท ส่ี ภาพอากาศ และเวลาที่จํากัด
ขอควรสังเกต ตัวเสริมแรงที่ใชไดผลสําเร็จ เนื่องมาจากลักษณะของผูถูกสังเกตเองตองการ
อยูแลว ซึ่งสังเกตไดจากความกระตือรือรน หลังจากที่เขาไดรับคําชมเชยวา เมื่อออกกําลังกายแลวทํา
ใหดูสดชื่น และเมื่อมีคนใหความสนใจเกี่ยวกับการออกกําลังก าย เขาก็จะแนะนําและชี้ใหเห็นถึง
ประโยชนของการออกกําลังกาย และผลกรรมที่เขาไดรับคือ รางกายมีความคลองแคลวขึ้น การทํางาน
ไดนานขึ้น เหนื่อยชาลง แจมใส สดชื่น อารมณดี ฯลฯ และผูถูกปรับพฤติกรรมเปนคนที่ชวนเพื่อน
ไปออกกําลังกายอีกในครั้งตอไป ซึ่งจะเห็นวา ก ารปรับพฤติกรรมในกรณีน้ี ผูถูกสังเกต ก็ยังคงตอง
อาศัยการเสริมแรง คือ การมีเพื่อนไปออกกกําลังกายทุกครั้ง และการใหความสนใจหาขาวสารใหม
เล็กๆนอยมาเลาใหฟง ฯ
สวนปญหาหรืออุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการดําเนินการตามแผน ก็จะเปนในในเรือ่ งของเวลา
ซึ่งถาวันไหนเราออกจากที่ทํางานชากวาปกติ ก็จะทําใหออกกําลังกายไดนอยลงแตก็จะพยายามออก
กําลังกายใหไดตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งในเรื่องของภูมิอากาศ ในชวงที่ใหการเสริมแรงนั้น เปน
ชวงเวลาทีม่ อี ากาศหนาวสลับอากาศรอน ทําใหการออกกําลังกายโดยการวายน้าํ สลับกับการวิง่ รอบ ๆ
หมูบ า นแทน และสิ่งหนึ่งที่เกิดจากหลังการออกกําลังกายคือทําใหรับประทานอาหารค่ําลง ซึ่งมีผลทํา
ใหนอนดึกขึ้น
สรุป ไดวา หลักการปรับพฤติกรรมตามแนวทางพฤติกรรมศาสตรเปนวิธกี ารปรับพฤติกรรม
ทีม่ าจากพืน้ ฐานทางความเชือ่ ทีว่ า การอธิบายพฤติกรรมของมนุษยไมสามารถอธิบา ยไดดวยปจจัยหรือ
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แตการอธิบายจะตองนําแนวคิดที่หลากหลายมาบูรณาการกันเพื่อทําใหการ
อธิบายพฤติกรรมมีความสมบูรณมากที่สุด ในการปรับพฤติกรรมของบุคคลก็เชนเดียวกันไมสามารถที
จะนําวิธีการใด หลักการ อยางใดอยางหนึ่งมาใชไดจะตองมีการบูรณาแนวคิ ด วิธีการ ใหเหมาะสมกับ
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร

3 self

38

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

PROMISE

ลักษณะของกลุมที่จะทําการปรับพฤติกรรม ตลอดจนทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทรอบขาง
ผูเ ขารวมกิจกรรมใหเขาใจกอนเริม่ ดําเนินการปรับพฤติกรรม

ของกลุม

2.2 ทฤษฎีขน้ั ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (Stages of change theory)
ทฤษฏีขน้ั ตอนการเ ปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change theory) หรือขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่เปนแนวหลักในการอธิบายลําดับขั้นตอนของการปรับพฤติกรรมของกลุม
เยาวชนและประชาชนกลุมเสี่ยงที่ดําเนินการโดยหนวยงาน เปนทฤษฎีของ โปรชากาและ ดิคลีเมนเท
(Prochaska & DiClemente, 1983) ที่มีโครงสรางขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเปนหัวใจหลักในการอธิบาย
ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องไมใชเปนเพียง
เหตุการณหนึ่งๆ เทานั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้ นอยางตอเนื่อง
เริ่มจากขั้ นที่ไมสนใจปญหาไปจนถึงขั้นลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขไปสูพฤติกรรมใหม (ดารนี
สืบจากดี , 2552) ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ นับเปนโครงสรางหนึ่งของรูปแบบทรานส ทิ
โอเรทิคอล (Thanstheoretical model: TTM) ซึ่งประกอบดวยโครงสรางที่สําคัญ 5 ประการ คือ ขั้นตอน
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (Stage of change) กระบวนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (Processes of
change) การเปรียบเทียบผลดีและผลเสียของพฤติกรรม (Decision balance)
ความมัน่ ใจใน
ความสามารถของตัวเอง (Self-efficacy) และระดับความเคยชิน /สิ่งลอใจ (Habit strenge/temptation)
(Kelly, 2008: 149; กนิษฐา พันธศรีนริ มล , 2549: 24-26) ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ จะขอกลาวถึงเฉพาะ
ขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเทานัน้
เริ่มตน โปรชากาและ ดิคลีเมนเท (Prochaska & DiClemente, 1983) ใชทฤษฎีขน้ั ตอนการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการศึกษาผู ปวยติดบุหรี่ และไดมีการประยุกตทฤษฎีดังกลาวเพื่อการให
คําปรึกษาแนะแนวเพื่อการเลิกบุหรี่ ซึ่งไดผลสําเร็จเปนอยางดี ตอมานักวิจัยจึงไดนําทฤษฎี Stage of
Change ไปประยุกตใชกับพฤติกรรมที่มีปญหาอื่นๆ เชน การติดแอลกอฮอล เปนตน หรือแมแตการ
สงเสริมใหมีพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย การฝกสติ การบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ เปนตน (Horneffer-Ginter, 2008: 352)
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ (ดารนี สืบจากดี, 2552; พิชัย
แสงชาญชัย, 2552)
1. ขั้นไมสนใจปญหา (Pre-contemplation) เปนขั้นที่บุคคลยังไมตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
ไมรับรูไมใสใจตอพฤติกรรมที่เปนปญหาของตน อาจเปนเพราะไมไดรับรูขอมูลถึงผลกระทบของ
พฤติกรรมนั้น เชน คนสวนใหญมักไมคอยรูขอมูลความสัมพันธของการควบคุมอาหาร การออกกําลัง
กายและสุขภาพ หรือบางคนไมรูเรื่องความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ เปนตน เมื่อคนเราไมรูขอมูลหรือขาด
ขอมูลที่จําเปนเกี่ยวปญหาของพฤติกรรมก็จะไมเอาใจใสหรือสนใจตอการเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น อาจจะมี
คําถามวา “...ก็ฉันชอบสูบบุหรี่ ...ทําไมตองเลิกสูบดวยละ ” หรืออาจเปนเพราะเบือ่ ที่ จะเปลีย่ นแปลง
ตัวเองและคิดวาไมสามารถเปลี่ยนได บุคคลที่อยูในขั้นนี้มักจะหลีกเลี่ยงที่จะอาน พูดคุยหรือคิดเรื่อง
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมอื่นมักจะมองการแสดงออกในลักษณะนี้วาเปนการ
ตอตานหรือขาดแรงจูงใจหรือไมมีความพรอม สําหรับ Stage of change แลวถือวาเปนโอกาสที่ผู
ชวยเหลือจะหาวิธีการตางๆ มาใชใหเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล ในขั้นนี้บุคคล
จําเปนตองไดรับขอมูลสะทอนลับ ไดรับความรูความเขาใจโดยเนนสิ่งที่เปนขอเท็จจริง เปนเหตุเปนผล
เปนกลาง ไมชี้นําหรือขูใหกลัว
2. ขั้นลังเลใจ (Contemplation) เปนขั้นที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ระยะเวลาอันใกลนี้ มีความตระหนักถึงขอดีของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตก็ยังคงกังวลกับขอเสีย
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยเชนกัน การชั่งน้ําหนักระหวางการลงทุนกับกําไรที่จะไดเมื่ อมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาจทําใหเกิดความลังเลใจอยางมากจนทําใหบุคคลตองติดอยูในขั้นนี้เปน
เวลานาน เหมือนกับการผัดวันประกันพรุง
(Behavioral procrastination) จึงยังไมพรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลงในทันที ในขั้นนี้ควรมีการพูดคุยถึงขอดีขอเสียของพฤติกรรมเกาและ ใหม เปดโอกาสใหได
ชั่งน้ําหนัก และอาจมีการใหขอมูลที่ถูกตองไดดวย
3. ขั้นตัดสินใจและเตรียมตัว (Preparation) เปนขั้นที่บุคคลตั้งใจวาจะลงมือปฏิบัติในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเร็วๆ นี้ (ภายใน 1 เดือน) เมื่อตัดสินใจแลววาจะเปลี่ยนพฤติกรรมใดของตน
อยางเช น เลิกบุหรี่ ลดน้ําหนัก หรือออกกําลังกาย บางคนอาจวางแผนวาจะตองทําอะไรบาง เชน
เขารวมฟงการบรรยายเรือ่ งสุขภาพ ขอคําปรึกษา
พูดคุยกับแพทย คนควาขอมูลหรือซื้อหนังสือ
เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมตนเองมาอาน กําหนดวันที่จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม เปนตน บุคคลที่ อยูใน
ขั้นนี้ควรไดมีทางเลือกในการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใหเขาตัดสินใจเลือกเอง และสงเสริมศักยภาพใน
การกระทําของเขา
4. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) เปนขั้นที่บุคคลลงมือปฏิบัติหรือกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงค
โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกตามที่ไดตั้งเปาหมายไวเปนเวลาไมนอ ยกวา 4 - 6 เดือน โดยสังเกต
จากการกระทําทีป่ รากฏใหเห็น สําหรับ Stage of change แลว การลงมือปฏิบัติ เปนเพียง 1 ใน 6
ของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเทานั้น ฉะนั้นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจไมนับวาเปนขั้นลงมือ
ปฏิบัติ (action) ไดทั้งหมด เพราะพฤติกรรมของบุคคลนั้นจะตองบรรลุตามขอกําหนดที่ผูเชี่ยวชาญหรือ
เจาหนาที่วิชาชีพเห็นดวยวาเพียงพอที่จะลดพฤติกรรมเสี่ยงได อยางเชน
4.1 การสูบบุหรี่ - การลดจํานวนบุหรี่ที่สูบ หรือการเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ที่มีทารและ นิโคตินต่ํา
ถือวาเปนขั้นลงมือปฏิบัติ แต ในปจจุบันนี้มีขอสรุปเปนมติวา การหยุดสูบบุหรี่เทานั้นที่ถือวาเปน ขั้นลง
มือปฏิบัติ
4.2 การควบคุมน้าํ หนัก – จะตองไดรับแคเลอรี่จากไขมันนอยกวา
30 % ตอวัน
นอกจากนีย้ งั ถือวา การเฝาระวังการกลับไปเสพซ้าํ (Relapse) ถือเปนเรื่องสําคัญในขั้นลงมือปฏิ บัตินี้
ดวย บุคคลในขั้นนี้ควรไดรับการสงเสริมใหลงมือกระทําตามวิธีการที่เขาเลือกอยางตอเนื่อง โดยชวย
หาทางขจัดอุปสรรค และใหกําลังใจแกเขา
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5. ขั้นกระทําตอเนื่อง (Maintenance) เปนขั้นที่บุคคลกระทําพฤติกรรมใหมอยางตอเนื่องเกิน
กวา 6 เดือน โดยที่ยังคงทํา กิจกรรมที่เปนการปองกันการกลับไปเสพซ้ําของตนตอไป แมจะไมเขมขน
เทากับในขั้นลงมือปฏิบัติก็ตาม ในขั้นนี้ตัวกระตุนเราตางๆ จะลดอิทธิพลลงและมีความเชื่อมั่นวาตน
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตอไปเพิ่มขึ้น ระยะนี้ถือวาเปนการสรางความมั่นคงของพฤติกรรมจนกลายเปน
นิสัยใหม โดยที่บุคคลจะตองทําพฤติกรรมใหมที่พึงประสงคนี้ไดอยางสม่ําเสมอ เหมือนกับวามันเปน
สวนหนึ่งของชีวิตประจําวันโดยไมจําเปนตองเตรียมตัวไวลวงหนาอีกแลว บุคคลที่อยูในขั้นนี้ควรมีการ
ปองกันการกลับไปเสพซ้ํา โดยการดําเนินชีวิตที่สมดุลอยางมีคุณคา มีการจัดการกับชีวิตประจําวันไดดี
บริหารเวลาอยางเหมาะสม ดูแลสุขภาพตนเอง และอืน่ ๆ อาจมีคาํ ถามวา “...นานเทาไรสิ่ งที่กระทํา
จะกลายเปนนิสัยใหมได ..”. ทั้งนี้ขน้ึ กับวาการกระทํานัน้ เปนพฤติกรรม ที่เกี่ยวของกับอะไร ถาหาก
พฤติกรรมใหมเปนการใชประตูเปด- ปดอัต โนมัติ ก็นาที่จะกลายเปนนิสัยใหมไดใน 2 -3 วัน ถา
พฤติกรรมใหมนั้นเปนการใชไหมขัดฟนทุกวันก็อาจตองใชเวลา 6-8 สัปดาหที่จะทําใหกลายเปนนิสัยได
และถาหากพฤติกรรมใหมคือการเอาชนะภาวะเสพติดใหได อยางเชนการเลิกสูบบุหรี่ ก็ตองใชเวลา
เปนปๆ กวาที่จะสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดอยางเด็ดขาด
6. การกลับไปมีปญ
 หาซ้าํ (Relapse) คือการที่บุคคลนั้นถอยกลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิม
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงอีก โดยที่บุคคลจะนําพาตนเองไปสูสถานการณเสี่ยง การปลอยใหตนเองมีภาวะ
อารมณจติ ใจทีเ่ ปราะบาง ไมสามารถจัดการกับความอยากได ป ระมาทเลินเลอ จนพลั้งพลาดกลับไปมี
พฤติกรรมเดิมบางหรือกลับไปมีปญหาซ้ําหรือเสพซ้ําอยางเต็มตัว หากบุคคลมีการกลับไปเสพซ้ําควร
จะตองดึงเขากลับเขาสูเสนทางการเปลี่ยนพฤติกรรมใหเร็วที่สุด มีการใหกําลังใจ ใหการเสริมแรง มอง
สิ่งที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมา
มีการสรุป บทเรียนเพื่อไมใหเกิดซ้ําอีก และมุงมั่นในการเปลี่ยน
พฤติกรรมตอไป
โดยปกติคนทั่วไปไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหอยูในระดับ Maintenance ไดสําเร็จ
ตั้งแตครั้งแรกที่เริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน การเลิกสูบบุหรี่มักตองอาศัยความพยายาม
มากกวา 3-4 ครั้งขึ้ นไปกวาจะสามารถเลิกบุหรี่ไดเด็ดขาดนานกวา 6 เดือน การกลับมาของพฤติกรรม
เดิมหรือการเลื่อนระดับต่ําลงนั้นมักเกิดขึ้นไดบอย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเพิ่มระดับสูงขึ้น
เรื่อยๆ นั้นอาจเกิดขึ้นไดแตพบนอยมาก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวนมากมักเปนแบบรูปเกลียว
(Spiral model) คือมีการถอยหลังของ Stage of change ในบางครั้งกอนจะเลื่อนระดับขั้นขึ้นสูงและถอย
กลับอีกครั้ง บางครั้งการถอยกลับนี้อาจทําใหผูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดความอายหรือความทุกขจาก
ความลมเหลวที่เกิดขึ้น จนอาจหมดกําลังใจและตอตานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในบางกรณีอาจถอย
กลับไปอยูในระดับไมสนใจปญหาและจะอยูในระดับนั้นเปนเวลานานกวาปกติ แตพบวาสวนมากรอยละ
85 มักไมมีการถอยกลับไปอยูในระดับไมสนใจปญหา และสวนใหญของการถอยกลับของระดับขั้น มัก
ทําใหผูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดขอคิดในการวางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใหประสบความสําเร็จใน
ครั้งตอไป (กนิษฐา พันธศรีนริ มล, 2549) แมวาทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีหลายระดับ
แตประเด็นสําคัญของทฤษฎีนี้อยูที่การจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสมกับระดับขั้นการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแตละบุคคล (Horneffer-Ginter, 2008: 352) อยางไรก็ตาม มีการเสนอแนะ
วาความสําคัญของทฤษฎีนี้ไมไดอยูที่การนําเสนอรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
บุคคลในแตละระดับขั้น แตอยูที่การนําเสนอกลยุทธหรือวิธีการทั่วๆ ไปที่ควรใชเมื่อใหคําปรึกษากับ
ผูปวยหรือกลุมเสี่ยง (Lenio, 2552: 82)
2.2.1 งานวิจยั ทีป่ ระยุกตใชทฤษฎีขน้ั ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ในประเทศไทยมีงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมมาก
ตัวอยางงานวิจัย เชน พิสมัย จารุชวลิต (2538) ศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติ กรรมการปองกันโรคเอดสของหญิงมีครรภซึ่งประยุกตมาจากทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจัดกิจกรรมสุขศึกษาอยางเปนระบบให สอดคลองกับกระบวนความคิดของ
บุคคลนั้นๆ กลุมตัวอยาง คือหญิงตั้งครรภแรกที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
จํานวน 124 คน เปนกลุมทดลองจํานวน 62 คน กลุม เปรียบเทียบจํานวน 62 คน ไดจัดกิจกรรมตาม
โปรแกรม ที่กําหนดไวในกลุมทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุม
ทดลองมีความรูเรื่องโรคเอดส และการปองกันโรคเอดส ทัศนคติตอการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคเอดส
และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคเอดส ดีขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และแสดงให
เห็นอยางชัดเจนวา การจัดโปรแกรมทางสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการนําแนวคิดทฤษฎี
ขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมมาใช จําแนกกลุมเปาหมายและกําหนดกิจกรรมสุขศึกษามีผลทํา ให
หญิงตั้งครรภมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคเอดส
ในทางที่ดีขึ้น
สําหรับในตางประเทศ มีงานวิจัยทางดานสุขภาพหลายเรื่องที่ประยุกตใชทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งในภาพรวมพบวาทฤษฎีนี้ถูกนําไปประยุกตใช ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
หลายประเภท เชน พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ พฤติกรรมการเลิกเสพโคเคอีน พฤติกรรมการลดน้ําหนัก
พฤติกรรมการลดอาหารไขมัน พฤติกรรมทางเพศทีถ่ กู ตอง พฤติกรรมการใชครีมกันแดด พฤติกรรม
การออกกําลังกาย พฤติกรรมการตรวจเตานม พฤติกรรมความรวมมือในการใ ชยา และพฤติกรรมการ
พบแพทย เปนตน โดยมีการศึกษาในกลุมเปาหมายและพื้นที่หลากหลาย ซึงผลการศึกษาสวนใหญ
พบวาสนับสนุนประสิทธิผลของทฤษฎีดังกลาว (Lenio, 2552; Zimmermam, Olsen, & Bosworth,
2000; Basta, reece, & Wilson, 2008; Woody, DeCristofaro, & Carlton, 2008) ตัวอยางงานวิจัยเชน
การศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิผลของทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผูติดยาที่ใชยาฉีด
(Intravenous drug users: IDU’s) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงของการแพรเชื้อเอชไอวี (Lenio,
2552) ผลการศึกษาพบวา ทฤษฎีนี้มีประโยชนตอบุ คลากรทางการแพทยที่ทํางานกับผูติดยาที่ใชยาฉีด
ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยผูวิจัยไดเสนอแนะวา การแยกผูติดยาที่ใชยาฉีดซึ่งบุคคลากรทาง
แพทยตองทํางานดวยออกเปนระดับขั้นตามทฤษฎี ทําใหพยาบาลมีความเขาใจแรงจูงใจของพวกเขา
มากขึ้น รวมทั้งสามารถใชระดับขั้ นในการประเมินวากระบวนการทางสังคมและสิ่งแวดลอมใดบางที่มี
ผลกระทบตอพวกเขา ณ เวลานั้น ตัวอยางเชน ถาพบวาผูปวยที่ติดยาดื้อตอการรักษาดวยยาและไมมี
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ความตั้งใจหรือความพยายามที่จะเลิกใชยา (ขั้นไมสนใจปญหา) พยาบาลก็จะไมใหการรักษาดวยยา แต
จะมุงเนนไปที่พฤติกรรมอื่นๆ แทน เชน พฤติกรรมการปองกันเชื้อเอชไอวี เปนตน

3. ทฤษฎีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ทฤษฎีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคมีหลายทฤษฎี ซึ่งในบทนี้ขอนําเสนอทฤษฎีที่ใชกัน
แพรหลาย ไดแก ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health belief model) แนวคิดเกี่ยวกับความ
เชือ่ อํานาจภายใน- นอกตนดานสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม (Social suport) (บังอร ฉางทรัพย ,
2549: 27-36) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health belief model)
แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของมนุษยในเรื่องของสุขภาพอนามัยแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพนี้จะคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล โดยที่แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเปนความเชื่อของบุคคล
เกี่ยวกั บพฤติกรรมของบุคคล มีอิทธิพลตอการเจ็บปวยและการรักษาเมื่อมีการเจ็บปวยเกิดขึ้น โดย
บุคคลจะมีการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไปขึ้นกับองคประกอบหลายอยาง ไดแก ความรูเกี่ยวกับสาเหตุ
ของโรค อาการของโรค วิธีการรักษา การรับรูเกี่ยวกับความรุนแรงของโรค ความเชื่อเดิม ความสนใจ
คานิยม การไดรบั การเอาใจใสสนใจและอืน่ ๆ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526: 171)
โรเซนสตอค ฮอคบวม คิเกลส และลีเวนทอล (Rosenstock; Hochbaum; Kegeles; &
Leventhal, 1950 อางใน สมบูรณ ขอสกุล และ สรงคกฏณ ดวงคําสวัสดิ์ , 2535) เปนบุคคลกลุมแรกที่
ไดทําการศึก ษาและนําเอาแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพมาใชในการอธิบายปญหา สาธารณสุข ซึง่
แนวคิดในเรื่องแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีสนามชีวิตของ เคริ์ท เลวิน
(Kurt Lewin, 1951 อางในสมบูรณ ขอสกุล และ สรงคกฏณ ดวงคําสวัสดิ์ , 2535) โดยนํามาใชในการ
อธิบายพฤติกรรมของบุคคล การรับรูของบุคคลจะเปนตัวบงชี้พฤติกรรมการที่บุคคลเขาใกลหรือปฏิบัติ
ในสิ่งที่ตนพึงพอใจและคิดวาสิ่งนั้นจะกอใหเกิดผลดีแกตนเอง และหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ตนไมพึงปรารถนา
แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ ไดรบั การพัฒนาวิเคราะหพฤติกรรมอนามัยของบุคคลโดย
อธิบายพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคลเมื่ออยูในภาวะเสี่ยง โรเซนสต็อค (Rosenstock, 1974:
330 อางใน บังอร ฉางทรัพย , 2549) ไดสรุปองคประกอบพื้นฐานของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
ไว คือ การรับรูของบุคคลและแรงจูงใจที่บุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากการเปนโรค จะ ตองมีความ
เชื่อวาเขามีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค โรคนั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต และการ
ปฏิบัตินั้นจะเกิดผลดีในการลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหรือชวยลดความรุนแรงของโรค โดยไมมี
อุปสรรคทางดานจิตวิทยามาเกี่ยวของเชน คาใชจาย ความสะดวก ความเจ็บปวยและความอาย เปนตน
3.1.1 แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรค
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เบคเกอรและไมแมน (Becker; & Maiman, 1975: 12) ไดทําการปรับปรุงแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพ เพื่อนํามาใชอธิบายและทํานายพฤติกรรมปองกันโรค โดยไดเพิ่มปจจัยรวม
นอกเหนือจา กการรับรูของบุคคลที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติในการปองกันโรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(สมบูรณ ขอสกุล และ สรงคกฏณ ดวงคําสวัสดิ์, 2535)
1. การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค (Perceived susceptibility) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ
เปนโรค หมายถึง ความเชื่อของบุคค ลทีม่ ผี ลโดยตรงตอการทําตามคําแนะนําดานสุขภาพ ทัง้ ในภาวะ
เจ็บปวย แตละบุคคลจะมีความเชื่อ ในระดับที่ไมเทากัน ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงหลีกเลี่ยงการเปนโรค
ดวยการปฏิบัติตาม เพื่อปองกันและรักษาสุขภาพที่ไมเหมือนกัน จึงเปนความเชื่อของบุคคลตอความ
ถูกตองของการวิ นิจฉัยโรคของแพทย การคาดคะเนถึงโอกาสการเกิดโรคซ้ํา หรือการงายที่จะปวยเปน
โรคตางๆ มีรายงานการวิจัยหลายเรื่องที่ใหการสนับสนุนความเชื่อตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรควา มี
ความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของเจาหนาที่ (Becker; Drachman; &
Kirscht, 1974: 205-216 อางใน บังอร ฉางทรัพย, 2549)
2. การรับรูต อ ความรุนแรงของโรค (Perceived severity) การรับรูต อ ความรุนแรงของโรค
หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอความรุนแรงของโรคที่มีผลตอรางกาย กอใหเกิดความพิการ
เสียชีวิต ความยากลําบาก และก ารใชเวลานานในการรักษา การเกิดโรคแทรกซอนหรือผล
กระทบกระเทือนฐานะทางสังคม โดยการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่จะไมเกิดขึ้น แมวาบุคคลจะ
รับรูตอโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค แตไมรับรูตอความรุนแรงของโรค แตถามีความเชื่อและความวิตก
กังวลตอความรุนแรงเกินไป ก็อาจจะทําใหจําขอแนะนําไดนอย และปฏิบัติตัวไมถูกตองตามคําแนะนํา
ได แจนซและเบคเกอร (Janz; & Becker, 1984: 44) สรุปผลการศึกษาแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ
ระหวางป ค .ศ. 1974 ถึง 1984 พบวาการรับรูต อ ความรุนแรงของโรค สามารถอธิบาย ทํานาย
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของผูปวยไดถึงรอยละ 85 แตทํานายพฤติกรรมปองกันโรคไดเพียงรอยละ 36
3. การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรค (Percevied benefits) การรับรูป ระโยชน
ของการรักษาและปองกันโรค หมายถึง การที่บุคคลแสวงหาวิธีปฏิบัติใหหายจากโรค หรือปองกันไมให
เกิดโรค โดยการปฏิบัตินั้นตองมีความเชื่อวาเปนการกระทําที่ดี มีประโยชนและเหมาะสมที่จะทําใหหาย
หรือไมเปนโรคนั้นๆ ดังนั้นการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําก็ขึ้นอยูกับการเปรียบเทียบถึงขอดี
ขอเสียของพฤติกรรมนั้น โดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่กอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย นอกจาก นัน้ ความเขาใจ
ในคําแนะนํา รวมถึงความไววางใจในการดูแลรักษาของเจาหนาที่ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตาม
คําแนะนําดวย นอกจากนี้ แจนซและเบคเกอร (Janz; & Becker, 1984: 44) ไดสรุปผลการศึกษาแบบ
แผนความเชือ่ ดานสุขภาพวา การรับรูถ งึ ประโยชนของการรักษามีอทิ ธิ พลตอพฤติกรรมความรวมมือ
ในการรักษาโรคของผูป ว ยมากกวาพฤติกรรมการปองกันโรค เชนเดียวกับการรับรูค วามรุนแรงของโรค
4. การรับรูต อ อุปสรรค (Perceived barriers) การรับรูตออุปสรรคของการปฏิบัติ หมายถึง การ
คาดการลวงหนาของบุคคลตอการปฏิบัติพฤติกรรมที่เกี่ย วของกับสุขภาพอนามัยของบุคคลในทางลบ
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร

3 self

44

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

PROMISE

ซึ่งอาจไดแก คาใชจาย หรือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอยาง เชน การตรวจเลือดหรือการ
ตรวจพิเศษ ทําใหเกิดความเจ็บปวดไมสขุ สบายหรือการมารับบริการหรือการปฏิบตั พิ ฤติกรรมอนามัย
ขัดกับอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งทําใหเกิดความขัดแยง และหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรม
อนามัย บุคคลจึงตองประเมินระหวางประโยชนที่จะไดรับ อุปสรรคที่เกิดขึ้นกอนการตัดสินใจ ดังนั้นการ
รับรูอุปสรรคเปนปจจัยสําคัญตอพฤติกรรมการปองกันโรคและพฤติกรรมของผูปวยจึงสามารถใชทํานาย
พฤติกรรมการใหความรวมมือในการรักษาได
5. แรงจูงใจดานสุขภาพ (Health motivation) แรงจูงใจ หมายถึง ความรูสึก อารมณตางๆ ที่
เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยมีสาเหตุจากการกระตุนของสิ่งเราทั้งภายในและภายนอก สิ่งเราภายใน เชน
ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป ความพอใจที่จะยอมรับคําแ นะนํา ความรวมมือ และการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ สุขภาพในทางบวก สวนสิง่ เราภายนอก เชน ขาวสาร คําแนะนําของสมาชิกภายใน
ครอบครัว เจาหนาที่ หรือหัวหนาชุมชน เปนตน เมื่อบุคคลตองการลดโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค
แรงจูงใจดานสุขภาพจะเปนสิ่งผลักดันรวมกับปจจัยการรับรู ตางๆ ใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ การวัดแรงจูงใจโดยทั่วไปจะวัดในรูปของระดับความพึงพอใจ ความตองการ ความ
รวมมือ และความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่
6. ปจจัยรวม (Modifying factor) ปจจัยรวม หมายถึง ปจจัยอื่นที่นอกเหนื อองคประกอบ
ดังกลาวขางตนของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ที่ชวยสงเสริมใหบุคคลมีการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของเจาหนาที่ ไดแก ประชากร โครงสราง ทัศนคติ ตลอดจนปฏิสัมพันธและการสนับสนุนในดานตางๆ
ที่เปนตัวแปรทางพฤติกรรมสังคม ที่จะสงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค
ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรคไดมีการศึกษาและงานวิจัย เปนจํานวนมากทั้งนัก
สังคมวิทยาและนักจิตวิทยาสังคม ในรูปแบบการศึกษาเรื่องปจจัยทางจิตวิทยาสังคม ทัศนคติ การรับรู
บุคคล ความสัมพันธของการตอบสนองของบุคคลกับปจจัยดานอื่นๆ โดยมีกลุมนักจิตวิท ยาสังคมที่
ทํางานในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสนใจวาทําไมบุคคลจึง
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค เชน การรับรูภูมิคุนกันโรค หรือการตรวจสุขภาพและศึกษาตาม
แนวคิดทฤษฎีจุดมุงหมายของสังคม (Lewinian theory of goal setting) ซึ่งเป นทฤษฎีสนามพลังงาน
ของเลวิน ซึ่งตั้งสมมุติฐานไววา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามอิทธิพล 2 ปจจัย คือ 1) การคํานึงถึง
คุณคาของสิ่งที่เปนเปาหมายเฉพาะ 2) การคาดคะเนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่จะดําเนินไปสูเปาหมายนั้นๆ
นั่นคือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมปองกันโรคและฟนฟูสภาพ ต ราบเทาที่การปฏิบัตินั้นๆ มีคาบวกและมี
คามากกวา ความยากลําบากในการปฏิบตั ิ โดยบุคคลจะตองรูส กึ วาโรคคุกคามตนคือตนสามารถปวย
เปนโรคนั้นได หรือโรคนี้มีความรุนแรงและตนเองมีพลังตอตานโรคได กลาวไดวาบุคคลจะมีพฤติกรรม
การปองกันโรคเมื่อมีองคประกอบดังนี้ (Becker; & Maiman, 1975: 3-24)
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1.ความพรอมที่จะปฏิบัติ (Readiness to take action) เปนความพรอมดานจิตใจของบุคคลที่จะ
มีพฤติกรรมการปองกันโรค ซึง่ สัมพันธกบั ภาวะสุขภาพ โดยการตัดสินจากการรับรูส ภาวะคุกคามของ
โรค ซึ่งก็ขึ้นกับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค และการรับรูค วามรุนแรงของโรค
2.การคาดคะเนของบุคคลตอการมีพฤติกรรม ถึงความสะดวกและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
และผลที่จะไดรับเพื่อลดความรุนแรงของโรค ซึ่งก็คือ การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติและการรับรู
ประโยชนในการปองกัน ซึง่ บุคคลพิจารณาไตรตรองจากสภาวะทางรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม และ
คาใชจายตางๆ
3. ปจจัยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติ อาจเปนปจจัยกระตุนจากภายนอก เชน อาการเจ็บปวย
ตางๆ หรือเปนปจจัยดานการรับรู เชน การไดรับขอมูลขาวสารตางๆ การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
กลาวคือความเชือ่ ดานสุขภาพประกอบดวยการรับรูถ งึ ความพรอม และความเปนไปไดในการมี
พฤติกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการปองกันโรค รวมกับปจจัยรวมภายในและปจจัยชักนําจาก
ภายนอกที่สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติ ดังภาพประกอบ 11
การรับรูของบุคคล

ปจจัยรวม
- ตัวแปรเกี่ยวกับบุคคล เชน อายุ
ภูมิลําเนา อาชีพ สถานภาพสมรส
การศึกษา
- ตัวแปรเกี่ยวกับจิตวิทยา เชน
บุคลิกภาพ บทบาทในกลุม
- ภูมิหลัง เชน ประสบการณ เกี่ยวกับ
โรค ความรูพื้นฐานเรื่องโรคนั้น

การรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรค และ
ความรุนแรงของโรค

การรับรูภาวะคุกคามของโรค
ปจจัยกระตุน

พฤติกรรมทีค่ วรแสดง
รับรูใ นผลประโยชน
ที่จะไดรับ
การเปรียบเทียบกับ
ความยากลําบากใน
การปองกันโรค

การปฏิบัติตาม
คําแนะนําใน
การปองกันโรค

- การรณรงคทางสื่อมวลชน
- การใหคําแนะนําปรึกษาจากเพื่อน
- การใหแรงเสริมจากผูบังคับบัญชา
- การปวยของบุคคลใกลชิด
ภาพประกอบ 11 แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ ที่ใชทาํ นายพฤติกรรมการปองกันโรค
ที่มา Becker, M.H.; & Maiman, L., (1975, January). Medical Care, 13(1),12.
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3. 2 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายใน - นอกตนดานสุขภาพ
ความเชือ่ อํานาจภายใน- นอกตนดานสุขภาพ มีววิ ฒ
ั นาการมาจากทฤษฎีการเรียนรูท าง
สังคม (Social lerning theory) สรางขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกาชื่อ รอตเตอร (Rotter, 1966: 125 อางใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ; และสวิง สุวรรณ, 2532 ) โดยกลาววา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นได
จากการเรียนรูแ ละประสบการณของแตละบุคคล และอธิบายถึงความเชือ่ อํานาจภายใน- นอกตน วาเกิด
เปนขั้นตอน ตามการคาดหวังจากพฤติกรรมที่กระทํา โดยเขาไดกลาวไว 2 ลักษณะคือ บุคคลที่มีความ
เชื่ออํานาจภายในตน หมายความวา บุคคลนั้นเชื่อหรือรับรูเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนวาเปนผลมาจาก
การกระทําหรือจากความสามารถของตน สวนบุคคลทีม่ คี วามเชือ่ อํานาจภา ยนอกตน หมายความวา
บุคคลนั้นเชื่อหรือรับรูเหตุการณหรือสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นขึ้นอยูกับอิทธิพลภายนอกตนที่ไม
สามารถควบคุมได เชน โชค เคราะห ความบังเอิญ หรืออิทธิพลของผูอื่นบันดาลใหเปนไป
ความเชือ่ อํานาจภายใน- นอกตนเกี่ยวกับสุขภ าพอนามัยหรือดานสุ ขภาพ เปนอีก มโนทัศน
หนึง่ ทีส่ ามารถอธิบายพฤติกรรมรวมมือของบุคคลในการมีพฤติกรรมการแสวงหาความรู และ
พฤติกรรมการปองกันโรค บุคคลทีม่ คี วามเชือ่ อํานาจภายในตน มักเชือ่ วา การมีสขุ ภาพดีเปนผลมาจาก
การกระทําของตนเอง เพราะฉะนัน้ จึงมีพฤติกรรมอนามัยไปในทิศทางบวก กล าวคือ จะเปนบุคคลที่
สนใจ เอาใจใสตอสุขภาพเปนอยางดี ขวนขวายแสวงหาความรูอ ยูเ สมอ รูจ กั บริการดานสุขภาพอนามัย
ปฏิบัติตามคําแนะนําอยางมีเหตุผล ซึ่งตรงขามกับบุคคลที่เชื่ออํานาจภายนอกตน ซึ่งมักเชื่อวาการจะมี
สุขภาพดีหรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับโชค เคราะห และชะต ากรรม เพราะฉะนั้นจึงเปนบุคคลที่เฉื่อยชา ไม
กระตือรือรน และไมสนใจใฝหาความรู จะแสดงพฤติกรรมอนามัยในการปองกันโรคทีไ่ มเหมาะสม
(Strickland, 1978: 1192-1211)
นอกจากนี้ สตริกแลนด (Strickland, 1978) ยังกลาวสรุปถึงความเชื่ออํานาจภายใน-นอกตน ใน
ลักษณะตางๆ ไดแก การตอตานการคลอยตามอิทธิพลของสังคม การคนหาขอมูลและการทํางานตาม
ภารกิจ ความสําเร็จและความสามารถ และพฤติกรรมความสัมพันธระหวางบุคคล โดยความเชือ่ อํานาจ
ภายใน-นอกตนจะเริม่ พัฒนาจากเด็กไปจนเปนผูใ หญ โดยความเชือ่ อํานาจภายในตนมีมากขึน้ ตามอายุ
แตละต่ําลงในวัย ชรา และยังขึ้นกับปจจัยอื่น ไดแก สภาพสิ่งแวดลอม ฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประสบการณที่สะสม ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาจึงมีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาความ
เชือ่ อํานาจภายใน-ภายนอกตนของบุตร นอกจากนีค้ วามเชือ่ อํานาจภายใน- นอกตน ยังเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณทเ่ี กิดขึ้นในชีวิตอีกดวย
แนวความคิดเรื่องความเชื่ออํานาจการควบคุม เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยดาน
สุขภาพเปนอยางมาก มีงานวิจยั เปนจํานวนมากทีแ่ สดงใหเห็นวา ความเชือ่ อํานาจภายในตน จะเปนตัว
ทํานายพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี (ประภาเพ็ญ สุวรรณ; และสวิง สุวรรณ, 2532: 100) นอกจากนีก้ ารศึกษา
ของเคนเนดี้ และคณะ (Kennedy; Probart; & Dorman, 1991: 319-329) พบวาผูที่มีความเชื่ออํานาจ
ภายในตน จะแสวงหาขาวสารเพือ่ สงเสริมสุขภาพ และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันสุขภาพได
นอกจากนีจ้ ากการวิจยั ของเนเมค (Nemeck, 1990: 117-236) สรุปวาสวนที่เกี่ยวของกับความเชื่อ
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อํานาจภายในตนทางสุขภาพ และคานิยมสุขภาพ จะเปนตัวทํานายพฤติกรรมการปองกันสุขภาพ สวน
ซินดเลอร – เวอรเนท และไวส (Zindler-Wernet; & Weiss, 1987: 160-179) ศึกษาพบวาพฤติกรรม
การปองกันโรคสามารถทํานายไดดว ยความเชือ่ อํานาจใน- นอกตนดานสุขภาพ (บังอร ฉางทรัพย ,
2549)
แครนดาล และลาซี (Crandall; & Lacey, 1972: 1123-1131) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความเชือ่ อํานายภายใน- นอกตน กับตัวแปรตางๆ พบวาความเชือ่ อํานายภายในนอกตน มี
ความสัมพันธกับลําดับการเกิด ขนาดครอบครัว และชนชั้นทางสังคม นอกจา กนีค้ ารเมน (Carment,
1974: 45-60) พบวา วัฒนธรรมและประเพณีมสี ว นเกีย่ วของกับความเชือ่ อํานาจภายใน- นอกตน
จอนผะจง เพ็งจาด (2533) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชือ่ อํานาจภายใน- นอกตนและ
ปจจัยพืน้ ฐานบางประการกับความสามารถในการดูแลตนเอง ไดแก อายุ ระยะเวลาในการศึ กษา ไดนํา
แบบวัดของกรรณิการ กันธรักษา ที่ศกึ ษาความสัมพันธระหวางความเชือ่ อํานาจภายใน- ภายนอกตน
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพ โดยใชแบบสอบวัด
ความเชือ่ อํานาจภายใน- ภายนอกตนดานสุขภาพหลายมิตขิ องวอลสตนั และคนอืน่ ๆ ดานละ 6 ขอ
พบวาความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อดํารงไวซึ่ง
ภาวะสุขภาพ และนําแบบวัดของ กรรณิการ กันธรักษา มาดัดแปลงใชในหญิงอาชีพพิเศษ พบวาความ
เชือ่ อํานาจภายในตนและความเชือ่ อํานาจผูอ น่ื ไมมคี วามสัมพันธกบั ความสามารถในการดูแลตนเอง แต
พบวาความเชือ่ อํานาจความบังเอิญมีความสัมพันธทางลบกับความสามารถในการดูแลตนเองอยางมี
นัยสําคัญ สวนอายุ ไมมคี วามสัมพันธกบั ความสามารถในการดูแลตนเอง
สวน ทรรศนีย วงศบา
(2537: 63) ทําการศึกษาในกลุม ทหารเกณฑ กองทัพภาคที่ 3 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค าย
สมเด็จพระเอกาทศรถ และคายสมเด็จบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 300 คน พบวาความ
เชือ่ อํานาจภายในตนทางดานสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส
จากงานเอกสารและ วิจัย ที่เกี่ยวของ ดังนําเสนอขางตน เห็นวาความเชือ่ อํานาจภายใน - นอก
ตนดานสุ ขภาพเปนปจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมทางดานสุขภาพ
อนามัย โดยเฉ พาะพฤติกรรมทางดานการปองกันโรคเปนอยางมาก แนวคิดนี้นับไดวามีประโยชนตอ
การปรับพฤติกรรมกลุม เปนอยางยิง่ ในการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในครัง้ นีท้ าง
สถาบันวิจั ยพฤติกรรมศาสตรไดถายทอดองคความรูนี้ไปยังกลุมผูจัดกิจกรรมทัง 17 โครงการ เพื่อ
นําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเ ขารวมโครงการและเปนการสนับสนุนใหการ
ดําเนินโครงการประสบความสําเร็จตามทีต่ ง้ั เปาหมายไว
3.3 การสนับสนุนทางสังคม (Social support)
สมบูรณ ขอสกุล และสรงคกฏณ ดวงคําสวัสดิ์ (2535: 43) กลาววาการสนับสนุนทางสังคม
หมายถึง สิ่งที่ผูรับการสนับสนุนทางสังคมไดรับความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร วัตถุสิ่งของ
หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุนซึ่งอาจเปนกลุมคน จึงเป นผลใหผูรับไดปฏิบัติ
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ในทางที่ผูรับตองการ ในที่นี้หมายถึงการมีสุขภาพดี การสนับสนุนทางสังคมอาจมาจากบุคคลใน
ครอบครัว เชน พอ แม ญาติ เพือ่ นบาน เพือ่ นรวมงาน เพือ่ นนักเรียน หรือเจาหนาทีส่ าธารณสุข
แคพแพลน โรบินสัน และเฟรนช (Caplan; Robinson; & French, 1976: 39-42) ไดใหคําจํากัด
ความวาการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคลไดรับโดยตรงจากกลุมบุคคล อาจเปนขาวสาร
สิ่งของ/แรงงาน หรือทางอารมณ ซึ่งอาจเปนแรงผลักดันใหผูรับไปสูเปาหมายที่ผูรับตองการ
เฮาส (House, 1981)ไดแบงประเภทพฤติกรรมในการใหการ สนับสนุนทางสังคม เปน 4
ประเภท คือ
1.การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) เชน การใหความพอใจ การยอมรับนับถือ
ความหวงใย
2. การสนับสนุนในการใหประเมินผล (Appraisal support) เชน การใหขอมูลปอนกลับ (Feed
back) การเห็นพองใหการรับรอง (Affirmation)
3. การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร (Informational support) เชน การใหคาํ แนะนํา
(Suggestion) ตักเตือนใหคําปรึกษา (Advice) การใหขา วสาร
4. การสนับสนุนทางดานเครือ่ งมือ (Instrumental support) เชน แรงงาน เงิน เวลา เปนตน
3.3.1 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการสนับสนุนทางสังคม
สิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น ไดแก เครือขายทางสังคม แบง
ออกเปน 2 กลุม ไดแก ลักษณะเปนองคกร และเปนเครือขายเฉพาะบุคคล โดยลักษณะเปนองคกร
ไดแก กลุมคนทํางาน หรือกลุมใหบริการ เปนเครือขายที่ประกอบดวยกลุมบุคคลมารวม กันมีเปาหมาย
เดียวกัน มีภารกิจเกี่ยวของกัน สวนเครือขายสวนบุคคล เปนความสัมพันธที่บุคคลมีตอผูอื่น เชน
ครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือชุมชน เปนตน โดยสมจิต หนุเจริญกุลและคณะ (2543) ไดกลาวถึงแหลง
สนับสนุนทางสังคมดานสุขภาพ ประกอบดวย 5 แหลงคือ แหลงสนับสนุนจากครอบครัวและญาติพน่ี อ ง
แหลงจากกลุมเพื่อน แหลงสนับสนุนดานศาสนาหรือแหลงอุปถัมภตางๆ แหลงใหการดูแลจากกลุม
วิชาชีพดานสุขภาพ และจากกลุมวิชาชีพอื่นๆ โดย บราวน และแมค เอลรีน (Brown. 1986: 4-9; Mac
Elveen, 1987: 319-337 อางใน บังอร ฉางทรัพย , 2549) มีความเห็นสอดคลองกันวาครอบครัวเปน
แหลงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสําคัญรองลงมา ไดแก กลุมญาติพี่นองและเพื่อน อยางไรก็ตามความ
ตองการของบุคคลในการสงเสริมสุขภาพ เพนเดอร (Pender, 1987: 396) ไดแบงแรงสนับสนุนทาง
สังคมออกเปน 2 ประการ ประการแรกไดแก ด านสนับสนุน (Support) หมายถึงการกระทํา หรือ
พฤติกรรมที่ชวยใหผูรับการสนับสนุนบรรลุวัตถุประสงค และสามารถตอบสนองความตองการตางๆ
เชน สิ่งของ กําลังใจ ความรักความอบอุน ซึ่งเปนการสนับสนุนทางดานจิตใจ ประการที่สองดานการ
แนะนํา (Advice) เปนการใหขอมูล หรือกา รแนะนําตางๆ ซึง่ ทําใหผรู บั นํากลับมาพิจารณาวาตนจะทํา
อยางไร จึงจะบรรลุตามจุดมุงหมาย (บังอร ฉางทรัพย, 2549)
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การศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมนั้น มีการศึกษาโดยคอบบและแคสเซล
(Cobb,
1976: 300-313; Cassel, 1974: 471-482) พบวาผูปวยวัณโรค ความดันโลหิตสู ง อุบัติเหตุสวนใหญ
เปนผูที่ขาดการสนับสนุนทางสังคมหรือถูกตัดขาดจากเครือขายการสนับสนุนทางสังคม นอกจากนี้
การศึกษาระบาดวิทยายังพบวา คนที่ขาดการสนับสนุนทางสังคม จะเปนผูที่อยูในภาวะของการติดโรค
ไดงายเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบตอมไรทอ และมีผลทําใหภูมิคุมกันลดลงอีกดวย
คอบป (Cobb, 1976: 300-313) และแลงกลี (Langlie, 1977: 244-260) ไดรายงานการศึกษา
ถึงพฤติกรรมการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ เชน การตรวจรางกายเปนประจํา การออกกําลังกาย
การบริโภคอาหาร พบวาผูท ไ่ี ดรบั การสนับสนุนทางสังคมมากจะมีพฤติ
กรรมการปองกันโรคและ
สงเสริมสุขภาพดีกวาผูที่ไมไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จะเห็นไดวา มีรายงานการศึกษามากมายทีพ่ บวา การสนับสนุนทางสังคมมีผลตอสุขภาพ ซึง่
แรงสนับสนุนทางสังคมมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพอนามัยของบุคคล โดยที่อิทธิพลของแรง
สนับสนุนทางสัง คมที่ผูปวยไดรับจากครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบาน ชวยใหผูปวยมีอาการดีขึ้น
นอกจากนีก้ ารไดรบั บริการจากแพทย /พยาบาลสม่ําเสมอ จะทําใหผูปวยหายจากโรคไดมากกวาผูที่
ไดรบั แรงสนับสนุนนอย ผลจากการขาดการสนับสนุนทางสังคมทําใหสภาวะจิตใจของบุคคลนัน้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหมีผลกระทบตอการผลิตฮอรโมนของรางกายและในที่สุดทําใหภูมิตานทานลดลง จึง
ทําใหเกิดโรคไดงายและเจ็บปวยบอยและมีอัตราตายสูงกวาบุคคลที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
3.4 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) เปนทฤษฎีสว นขยายของทฤษฎี
การกระทําดวยเหตุผลของไอเซน และฟชไบน (Ajzen and Fishbein, 1980) เนื่องจากขอจํากัดของ
ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลที่วา พฤติกรรมทางสังคมสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของเจตนาเชิง
พฤติกรรมอยางสมบูรณ (Complete volitation control) เจตนาเชิงพฤติกรรมถูกสมมติวาเปนปจจัยดาน
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ดังนั้น เจตนาเชิงพฤติกรรมจึงเปนตัวทํานายวาพฤติกรรมจะเกิดขึ้น
หรือไม กลาวคือ ถาบุคคลยิ่งมีความตั้งใจมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีความพยายามในการกระทํามากขึ้น
เพียงนั้น แตในความเปนจริงแลว มีพฤติกรรมหลายอย างที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของเจตนาอยาง
สมบูรณ (Incomplete volitation control) เพราะการกระทําพฤติกรรมตางๆ ตองอาศัยปจจัยอื่นที่มิใช
ปจจัยดานแรงจูงใจรวมอยูดวย เชน ทรัพยากร และโอกาส (ไดแก เวลา เงิน ทักษะ ความรวมมือจาก
ผูอื่น) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผ นจึงไดเพิ่มตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเปนตัวกําหนดทั้ง
เจตนาทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมและการกระทําพฤติกรรมนัน้ นอกจากนีท้ ฤษฎีพฤติกรรมตามแผนยังกลาว
วา การกระทําพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากความเชือ่ 3 ประการ ไดแก 1) ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม
ซึ่งสงผลตอพฤติก รรมโดยผานเจตคติตอ พฤติกรรม 2) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง สงผลตอ
พฤติกรรมโดยผานการคลอยตามกลุมอางอิง และ 3) ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม สงผลตอ
พฤติกรรมโดยผานการรับรูก ารควบคุมพฤติกรรม ดังนัน้ ตามทฤษฎีนค้ี วามสําเร็จในการกระทํา
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พฤติกรรมจะขึ้นอยูกั บ เจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุม
พฤติกรรม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมโดยผานเจตนาเชิงพฤติกรรม และขึ้นอยูกับเจตนาเชิงพฤติกรรมและ
การรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งสงผลโดยตรงตอพฤติกรรม ทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรมตางๆ
(Ajzen, 1991: 181 – 183; Ajzen, 2002: 1) ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ในการอธิบายและ
ทํานายพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนแสดง ดังภาพประกอบ 12
ความเชื่อเกี่ยวกับ
พฤติกรรม
(Behavioral belief)
ความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุมอางอิง
(Normative belief)
ความเชื่อเกี่ยวกับ
ปจจัยควบคุม
(Control belief)

เจตคติตอ การกระทํา
พฤติกรรม
(Attitude towards
behavior)
การคลอยตาม
กลุมอางอิง
(Subjective Norm)

เจตนาเชิงพฤติกรรม
(Intention)

พฤติกรรม
(Behavior)

การรับรูก ารควบคุม
พฤติกรรม
(Perceived
behavioral control)

ภาพประกอบ 12 โครงสรางของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002: 1)
3.4.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมสุขภาพ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดรบั การยอมรับอยางแพรหลายวาสามารถทํานายและอธิบาย
พฤติกรรมสุขภาพไดดี ตัวอยางเชน โกดินและคอก (Courneya et al, 2000: 301 cited Godin and
Kok, 1996) ไดสรุปงานวิจยั ทีป่ ระยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง จํานวน 18 เรือ่ ง พบวา เจตนา และการรับรูก ารควบคุมพฤติกรรมรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคลือ่ นไหวออกกําลังไดรอ ยละ 36 นอกจากนี้ เจตคติตอพฤติกรรม
การคลอยตามกลุม อางอิง และการรับรูก ารควบคุมพฤติกรรมรวมกันอธิบายความแปรปรวนของเจตนา
ในการกระทําพฤติกรรมการเคลือ่ นไหวออกกําลังไดรอ ยละ 42 แฮกเกอรและคณะ (Hagger et al,
2002: 3-32) ไดสงั เคราะหงานวิจยั ทีป่ ระยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการศึกษาพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในเด็ก วัยรุน และผูใหญ จํานวน 72 เรือ่ ง ซึง่ พบผลการศึกษาในทํานอง
เดียวกัน สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ พบวา ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนสามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไดรอ ยละ 31 – 77 และรอยละ 9 – 46 ตามลําดับ (Masalu, 2001: 43545; Backman et al, 2002: 184-93; Conner et al, 2002: 194-201; Baker et al, 2003: 189-98;
Bogers et al, 2004: 157-66; Nejad et al, 2004 : 2099-131)
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4. การบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตาม CIPP Model
การบริหาร (Administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง
ชวยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct) และความหมายดั้งเดิมของคําวา Administer หมายถึง การ
ติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ สวน การจัดการ (Management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึง่ มี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อมุงแสวงหากําไร (Profits) หรือกําไรสูงสุด (Maximum profits) สําหรับ
ผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได (By product) เมื่อเปน
เชนนี้ จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการสาธารณะ
ทั้งหลาย (Public services) แกประชาชน การบริหารภาครั ฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกวา การบริหารจัดการ
(Management administration) เกี่ยวของกับภาคธุรกิจมากขึ้น เชน การนําแนวคิดผูบริหารสูงสุด
(Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใชในวงราชการ การบริหารราชการดวยความ
รวดเร็ว การลดพิธีการที่ไมจําเปน การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ าชการ และการจูงใจดวยการใหรางวัล
ตอบแทน เปนตน
การบริหาร บางครั้งเรียกวา การบริหารจัดการหมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ใด ๆ ของหนวยงานหรือบุคคล ที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน
1) การบริหารนโย บาย (Policy)b2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority)
3) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) 4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) 5) การวางแผน (Planning) 6) การ
จัดองคการ (Organizing) 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Staffing) 8) การอํานวยการ
(Directing) 9) การประสานงาน(Coordinating)10) การรายงาน (Reporting) และ 11) การงบประมาณ
(Budgeting) เปนการนํา “กระบวนการบริหาร ” หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร ” ที่เรียกวา
แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) แตละตัวมาเปนแนวทางดําเนินงาน นอกจากนี้ การบริหาร ยัง
หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบตั งิ านใด ๆ ของหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ คน สิ่งของ
และหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money)
(3) การบริหารวัสดุอปุ กรณ (Material) (4) การบริหารงานทัว่ ไป (Management) (5) การบริหารการ
ใหบริการประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารขอมูลขาวสาร
(Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล (Measurement) เชนนี้
เปนการนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร ” ที่เรียกวา 9M นั่นเอง (วิรัช วิรัช นิภาวรรณ, 2551:
ออนไลน)
สรุปไดวา การบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของ บุคคลและสังคมซึ่งจะตองอยูรวมกัน
เปนกลุม โดยจะตองมีผูนํากลุมและมีแนวทาง การดําเนินงาน หรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุม
เพื่อใหเกิดความสุขและความสงบเรียบรอย ซึ่งอาจเรียกว า ประธานหรือผู บริหารจัดการโครงการ โดย
มีจุดเนนแตกตางกันไปบาง ที่ครอบคลุมถึง การดําเนินงาน การปฏิบตั งิ าน แนวทาง (Guideline)
วิธีการ (Method) หรือมรรควิธี (Means) หนวยงาน หรือ บุคลากรที่ นาํ มาใชในการบริหาร โครงการหรือ
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ปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่ อนําไปสูจ ดุ หมายปลายทาง (Goal) หรือการเปลีย่ นแปลง
ในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม
4.1 การประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP Model
สตัฟเฟลบีมและชินค ฟลด (Stufflebleam & Shinkfield, 2007) ไดเสนอวิธีการประเมินที่
รูจักกันเปนอยางดีในวงการการศึกษาที่เรียกวา รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) ซึ่งอยู
บนพืน้ ฐานของการประเมินประเภท Systematic Decision-Oriented Evaluation (SD Models) เนน
การใชวิธีเชิงระบบเพื่อการสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร
ระบบการประเมินแบบ CIPP เกิดขึ้นประมาณปลาย ป ค.ศ. 1960 ซึง่ ถูกนํามาใชในการพัฒนาโครงการ
ของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรูปแบบซิป (CIPP Model) เปนตัวยอของการประเมินโครงการ ตาม
ตัวอักษร 4 ตัว คือ C: context หรือ บริบท I: Input หรือ ขอมูลปอนเขา P: process หรือ
กระบวนการ และ P: product หรือ ผลผลิต
4.1.1 หลักการของการประเมินตามรูปแบบ CIPP
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP มีขึ้นเพื่อทําใหผูบริการรับรูขอมูลเพื่อใชในการประเมินและ
ปรับปรุงโครงการ และทําใหการใชทรัพยากร เวลา และเทคโนโลยี ตอบสนองตอความตองการ ไดรับ
ผลประโยชนดว ยความเหมาะสมและเที่ยงธรรม ดวยรูปแบบของ CIPP เอื้อตอตอการปรับปรุงโครงการ
และเปนหลักการที่เปนประชาธิปไตย ดังนั้นผูประเมินและผูรับบริการสามารถที่จะ
1.มีความเขาใจและไดรับผลประโยชนอยางถูกตองและเหมาะสม
2.มีความชัดเจนในความตองการในการบริการ หรือปรับปรุงโครงการ
3.ไดรับขอมูลการใชโครงการที่ออกแบบ เพื่อสนองความตองการหรือจากการบริการอื่นๆ
4.การประเมินชวยแนะแนวทางในการบรรลุเปาหมายของโครงการ
5.การประเมินขอดี คุณคา ความสําคัญ และความตรงจุดของบริการตาง ๆ
รูปแบบ CIPP ยังมีหลักสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปรับปรุงแก ไข การประเมินจะทําหนาที่
ในระยะยาวเพือ่ กระตุน ค้าํ จุน และชวยเหลือในการปรับปรุงโครงการ ระบบจะทําหนาทีก่ ระตุน ใหใช
ทรัพยากรอยางคุมคา นอกจากนี้ระบบนี้ยังชวยใหผูประเมินเรียนรูบทเรียน
ตาง ๆ ที่ไดจากความ
พยายามที่ลมเหลวและที่ประสบผลสําเร็จอีกดวย นอกจากนี้ รูปแบบ CIPP ยังเนนที่จะประเมินดวย
ความจริง โดยใชหลักทฤษฎีที่ถูกตองทางศีลธรรม พิจารณาตามความเปนจริง หรือสิ่งที่เปนอยูจริง ไม
ใชหรือเปนไปตามความรูสึกสวนบุคคล เพื่อนําไปสูขอสรุปบนพื้นฐานของความเทาเทีย ม และสามารถ
โตแยงไดในกรณีตางๆ
องคประกอบหลักของการประเมินแบบ CIPP คือ “คุณคา” ซึ่งถูกกําหนดจากกลุมคนหรือสังคม
นัน้ ๆระบบนี้จะทําใหผูประเมินและผูรับบริการสามารถบงชี้และเขาใจคุณคาที่ใชเปนรากฐานสําคัญของ
การประเมินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ดังนั้นการประเมินทั้ง 4 ประเภท จะมีคณ
ุ คา เปนแกนกลาง ซึ่ ง
แสดงความสัมพันธระหวางการประเมินกับโครงการไดดังนี้
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1.การกําหนดเปาหมาย เปนตัวตัง้ คําถามของการประเมินทางบริบท การประเมินทางบริบทก็
จะเปนตัวจัดหาขอมูลเพื่อพิสูจนและปรับปรุงเปาหมายที่กําหนด
2. การปรับปรุงแผนดําเนินการ เปนตัวตัง้ คําถามของการประเมินขอมู ลปอนเขา การประเมิน
ขอมูลปอนเขาจะเปนสิ่งที่ใชตัดสินแผนดําเนินการและทิศทางเพื่อแผนดําเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.การปฏิบตั กิ ารตามโครงการ เปนตัวตัง้ คําถามของการประเมินกระบวนการ และจะเปนสิ่ง
ตัดสินกิจกรรมตาง ๆ และใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติของบุคลากร
4.ผลลัพธ / ผลผลิต จากการปฏิบตั ิ เชน การประสบความสําเร็จ เปนตัวกําหนดถึงการประเมิน
ผลลัพธ / ผลผลิต การประเมินทางผลลัพธ / ผลผลิต ก็จะเปนเครื่องตัดสินผลลัพธจากการปฏิบัติการ
เพื่อจะพัฒนาไปสูความกาวหนาตอไป

Context

Input evaluation
Goals

Plan
Core

Product

Outcomes

Actions

Process evaluation

ภาพประกอบ 13 องคประกอบหลักของการประเมิ
ตามรู
น ปแบบCIPP ( Stufflebleam & Shinkfield, 2007: 333)
4.1.2 องคประกอบของรูปแบบการประเมินแบบ CIPP
ดังที่กลาวขางตนวา รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP ประกอบดวยการประเมิน 4 ประเภท
คือ บริบท ขอมูลนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ รายละเอียด (Stufflebleam & Others, 1977:
218-239; Stufflebleam & Shinkfield, 2007: 334 – 346) ดังนี้
1. การประเมินบริบท (Context evaluation: C) เปนการประเมินขอมูลพืน้ ฐานโดยเนนในดาน
ความสัมพันธที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม เพื่อหาเหตุผลที่ใชในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการฝกอบรม รวมถึงการหาความจําเปนในการฝกอบรมเปนการประเมินกอนเริม่ โครงการ เพือ่
กําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของการฝกอบรม ซึ่งการประเมินบริบทมีจุดประสงค ดังนี้
1.1 เพื่อใหคํานิยามบริบทที่มีความเกี่ยวของ
1.2 ระบุจํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมด และประเมินความตองการของกลุมเปาหมาย
1.3 จัดหาโอกาสที่จะตอบสนองความตองการ
1.4 วิเคราะหปญหาที่เกิดจากความตองการ
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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1.5 ตรวจสอบเปาหมายโครงการวาตอบสนองความตองการจากการประเมินไดหรือไม
วิธกี ารประเมินบริบท ใชในการวิเคราะหระบบ ก ารสํารวจ การตรวจสอบเอกสาร การวิเคราะห
ขอมูลขั้นที่สอง การพิจารณา การตรวจสอบสัมภาษณ การทดสอบวินิจฉัย และการใชเทคนิคเดลไฟล
(Delphi technique) ซึ่งการประเมินบริบทจะใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะแวดลอมของโครงการ
ไดแก
1.1 เปาหมายเกี่ยวกับความตองการรวมกันและการใชโอกาส
1.2 การลําดับความสําคัญกอนหลังของการจัดสรรเวลาและทรัพยากร
1.3 จุดประสงคที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
1.4 การกําหนดมาตรฐานในการตัดสินผลลัพธ
2. การประเมินขอมูลปอนเขา (Input evaluation: I) เปนการตรวจสอบความพรอม ความ
เหมาะสม และความพอเพียงของปจจัยตาง ๆ เพื่อวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มี
อยู และเปนทางเลือกที่มีโอกาสทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดมากที่สุด ขอมูลที่ไดนําไป
ประกอบการตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรใหตรงกับเปาหมายของโครงการฝกอบรมไดดี ที่สุดอยางไร ซึ่ง
การประเมินขอมูลปอนเขามีจุดประสงค เพื่อกําหนดและประเมินศักยภาพของระบบ แผนการของ
โครงการ การวางรูปแบบขัน้ ตอนกระบวนการ เ พือ่ ดําเนินการใหเปนไปตาม กลยุทธ งบประมาณ และ
ตารางเวลาทีก่ าํ หนดไว สําหรับวิธกี ารประเมินขอมูลปอนเขา คือ การจัดทํารายก าร และวิเคราะห
ทรัพยากรบุคคล และสิ่งของ แผนการแกไขปญหา และการจัดรูปแบบกระบวนการ ตามหลัก
ความสัมพันธ การปฏิบัติใชจริง ทุน และเศรษฐศาสตร ซึ่งการประเมินขอมูลปอนเขาจะนํามาใชเพื่อ
เลือกแหลงสนับสนุน กลยุทธการแกไขปญหา และการจัดรูปแบบกระบวนการ กลาวคือ
เพื่อจัด
โครงสรางการเปลีย่ นแปลงของการดําเนินการ จัดสรรงบประมาณ และเวลาของการทํากิจกรรมใน
โครงการ และเปนพืน้ ฐานใหกบั การตัดสินเรือ่ งการบรรลุเปาหมาย
3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P) เปนการประเมิน เพือ่ ตรวจสอบวา
โครงการไดดาํ เนินไปตามกระบวน การที่กําหนดไวไดตามวัตถุประสงคหรือไม หาขอบกพรองของการ
ดําเนินโครงการ ทีจ่ ะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการในชวงตอไปมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดนหรือจุดแข็ง (Strengths) และจุด
ดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากการสิ้นสุด
โครงการแลว มีบทบาทในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการฝกอบรมโดยตรง เปนการใหขอ มูล
ยอนกลับ (Feedback) ไปยังผูดําเนินการฝกอบรม และหากพบวามีปญหาอุปสรรคจะไดปรับปรุง
แกไขได ซึง่ การประเมินกระบวนการมีจุดประสงค ดังนี้
3.1 เพือ่ ระบุและทํานายขอผิดพลาดในการจัดรูปแบบและการบรรลุเปาหมาย
3.2 จัดหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจลวงหนากอนการปฏิบัติการ
3.3 เก็บบันทึกและตัดสินกิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินการตางๆ
โดยมีวิธีการประเมินกระบวนการ มีดังนี้
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3.1 ควบคุมอุปสรรคสําคัญที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติและเฝาระวังอุปสรรคที่ไมไดคาดไว
3.2 รับรูขอมูลเฉพาะเพื่อการตัดสินใจของโครงการ
3.3 อธิบายขั้นตอนกระบวนการที่เกิดขึ้นจริง
3.4ดําเนินการเรือ่ งการปฏิสมั พันธและการสังเกตการณการปฏิบตั กิ ารของเจาหนาที่
โครงการและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ
ซึง่ การประเมินกระบวนการจะชวยทําใหบรรลุเปาหมายและเกิดการเปลีย่ นแปลงการจัดรูปแบบ
และกระบวนการของโครงการ โดยสงผลตอการควบคุมและเก็บบันทึกขอมูลของขั้นตอนการดําเนินการ
จริง และนํามาใชตีความเปนผลสรุปตอไป
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งพิจารณาในประเด็นของการยุบ
เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ แตการประเมินผลแบบนี้มิไดใหความสนใจตอเรื่องผลกระทบ
(Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย / แผน / โครงการเทาทีค่ วร การประเมินลักษณะนี้
เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นโดยเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด เปนการวัดและแปล
ความหมายเกี่ยวกับการบรรลุถึงวัตถุประสงค ดังนั้นการประเมินผลผลิตจึงมีจุดประสงค เพื่อรวบรวม
คําอธิบายและคํา ตัดสินของผลงานที่ออกมา และเชื่อมโยงผลนั้นเขากับ จุดประสงค เนื้อหา ปจจัยปอน
และกระบวนการ และเพือ่ ตีความขอดี คุณคา ความสําคัญของแผนการประเมิน สําหรับการประเมิน
ผลผลิต ทําไดโดยรวบรวมความคิดเห็นจากผูใหการสนับสนุนและวัดผลงานทั้งทางดานคุณภาพและ
ปริมาณ ซึ่ งการประเมินนีจ้ ะถูกใชเปนปจจัยในการดําเนินการตอ ยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการ และ
แสดงถึงผลกระทบทั้งที่ตั้งใจและที่ไมตั้งใจ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไวดวย
ตัวอยางการจําแนกประเภทตัวชีว้ ดั วัดตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ซึง่ พิจารณาจาก
ลักษณะของสิ่งที่ไดรับการประเมิน เชน
1. ตัวชี้วัดบริบท (Context) พิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
1.1 สภาวะแวดลอมของ กอนมีโครงการพบวาเปนปญหา
1.2 ความจําเปน หรือความตองการขณะนัน้ และอนาคต
1.3 ความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ
2. ตัวชี้วัดขอมูลนําเขา (Input) พิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
2.1ความชัดเจนของวัตถุประสงคโครงการ
2.2 ความพรอมของทรัพยากร เชน งบประมาณ คน วัสดุอปุ กรณ เวลา กฎระเบียบ
2.3 ความเหมาะสมของขัน้ ตอนระหวางปญหา สาเหตุของปญหา และกิจกรรม
3.ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process) พิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
3.1 การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ
3.2 ความยอมรับของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการในพื้นที่
3.3 การมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ
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3.4 ภาวะผูน าํ ในโครงการ
4.ตัวชี้วัดผลผลิต (Product) พิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
4.1 อัตราการมีงานทําของประชาชนทีย่ ากจน
4.2 รายไดของประชาชนทีเ่ ขารวมโครงการ
4.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมโครงการ
5.ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) พิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
5.1 คุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวตามเกณฑมาตรฐาน
5.2 การไมอพยพยายถิ่น
5.3 การมีสว นรวมในการพัฒนาชุมชน
6.ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) พิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
6.1 ผลกระทบทางบวก / เปนผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ
6.2 ผลกระทบทางลบ / เปนผลที่ไมคาดหวังจากโครงการ
ดวยรูปแบบ การประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) เนนการประเมินเชิงระบบเพื่อใหไดขอ
สารสนเทศทีเ่ ปนประโยชนตอ การตัดสินใจ ซึง่ สามารถสรุปและแบงประเภทของการตัดสินใจออกเปน 4
ประเภท ดังภาพประกอบ 14 (Stufflebleam & Others, 1971: 62)
สารสนเทศ
สูง ตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขเพียงบางสิ่ง ตัดสินใจเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยาง
(Homeostasis) แตยังรักษาสภาพเดิมๆไว สิ้นเชิง (Metamorphism) ตองไดรับขอมูล
ได เพียงแตเปลี่ยนเพื่อยกระดับคุณภาพ
มากพอที่จะมั่นใจเปลี่ยนโครงสรางทั้ง
ระบบ แตเกิดขึ้นคอนขางยาก
ตัดสินใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ตัดสินใจเพื่อดูผลและโอกาสของการ
ต่ํา (Incremetalism) มุงหวังใหเกิดการพัฒนา เปลีย่ นแปลง (Neomobilism) โดยอาศัย
แตมีขอมูลนอย อาจอาศัยขอมูลจาก
แนวคิดใหมมาทดลองใชกอใหเกิดการ
ผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงคอนขางสูง
นอย
ระดับการเปลีย่ นแปลง
มาก
ภาพประกอบ 14 สารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ ตามการประเมินแบบ CIPP

5. การประเมินโครงการแบบ 360 องศา และ Logic Model
การประเมินโครงการหรือการประเมินผลการดําเนินง านแบบ 360 องศา เปนการประเมินทีเ่ นน
ความโปรงใส นํามาใชเพื่อลดความเอนเอียงของการประเมินจากหัวหนางานฝายเดียว โดยบุคคลที่มี
บทบาทในการประเมินผลงานของผูป ฏิบตั งิ าน แบบ
360 องศา ไดแก ผูบังคับบัญชาโดยตรง
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ผู ใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานที่อยูในระดับเดียวกัน
การประเมินตนเอง และการประเมินโดย
ผูใชบริการ นับไดวา เปนกลยุทธขององคกรตาง ๆ ในการบริหารงาน และการประเมินโครงการ ของ
ภาครัฐ เพื่อใชเปนเครื่องมือเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อเนนการพัฒนา
กิจกรรม ทักษะ ความสามารถเฉพาะ ทีจ่ ะสงผ ลตอเนื่องไปสูความสําเร็จขององคกร โดยกระบวนการ
ประเมินผลงานแบบ 360 องศา สามารถแบงออกไดเปน 5 ขั้นตอน (ดนัย เทียนพุฒ, 2547)
1. การวางแผน (Planning)
2. การทดลองนํารองเพือ่ พัฒนาระบบ (Piloting)
3. การนําแผนมาปฏิบตั ิ (Implementation)
4. ขอมูลปอนกลับจากผลการปฏิบตั งิ าน (Feedback)
5. การทบทวน/ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง (Review)
แมในปจจุบัน ขอสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงคที่ดีที่สุดเพื่อการประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับ
แบบ 360 องศา ยังไมสามารถหาขอยุติได เพราะนักวิชาการหลายทานตางมีความเห็นเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของการประยุกตใชแตกตางหลากหลาย แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยสามารถสรุปวัตถุประสงค
ของการประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา ได 3 ประการ คือ 1) เพือ่ การพัฒนา 2) เพื่อ
การตัดสินใจเชิงบุคลากร 3) เพื่อการพัฒนาและเพื่อการตัดสินใจเชิงบุคลากรรวมกัน โดยในแตล ะ
วัตถุประสงคของการประยุกตใชนั้น ไดมีนักวิชาการและผลการศึกษาซึ่งสนับสนุนแนวคิดดังกลาวพอ
สรุปไดวาจากแนวคิดของนักวิชาการไดวา บรูทรุสและเดเรเยส
(Brutus. & Derayeh, 2002)
ทําการศึกษาพบวา องคการธุรกิจสวนใหญในประเทศแคนาดามากถึงรอยละ 73 มีการใชระบบข อมูล
ยอนกลับแบบ 360 องศา เพื่อวัตถุประสงคการพัฒนา เชนเดียวกับผลการศึกษากับกลุมตัวอยาง
องคการใน ประเทศสหราชอาณาจักร (Mabey, 2001) และกลุมตัวอยาง 43 องคการระดับโลกใน
สหรัฐอเมริกาของ (Rogers, Rogers, & Metlay 2002) ที่ตางพบวา ระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360
องศา นิยมใชเพือ่ วัตถุประสงคการพัฒนาเปนสําคัญ นอกจากนี้ การศึกษาของ ซีสทีส (Zentis, 2007)
ยังไดรายงานวา กลุมตัวอยางในการศึกษามีระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบขอมูลยอนกลับแบบ
360 องศา เพื่อวัตถุประสงคการพัฒนาสูงกวาการใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการ
ตัดสินใจเชิงบุคลากร (Zentis, 2007)
สําหรับประเทศไทยนั้น ผลการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการประเมินใหผลสอดคลองกับ
การศึกษาในตางประเทศที่วา องคการไทยที่มีการประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา ตาง
เห็นวา ควรนําระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา มาใชเพื่อวัตถุประสงคการพัฒนามากกวาใชเพื่อ
การตัดสินใจเชิงบุคลากร (มนูญ ศิวารมย, 2542; ศตพัฒน ทิพยสมบูรณ, 2549; สํานักงาน ก.พ., 2550)
อยางไรก็ดี ยังมีนักวิชาการบางทาน ที่เห็นแยงวา การประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา
จะบังเกิดประโยชนสูงสุดก็ตอเมื่อนํามาใชเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารการสืบทอด
ตําแหนงขององคการ ( Fleenor & Brutus, 2001; Lepsinger & Lucia, 2001) ดาน Cynthia McCauley
กลับเห็นวา ระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา สามารถใหไดทั้ง 2 เปาหมาย ตราบใดที่ผูบริหาร ยัง
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เห็นประโยชน การมีวฒ
ั นธรรมองคการทีส่ นับสนุน และทีส่ าํ คัญ การประเมินนัน้ มีความเทีย่ งตรงและ
เชื่อถือได (Bracken, Dalton, Jako, McCauley, & Pollman, 1997)
5.1 กลุม เปาหมายในการใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา
โรเจอร และคณะ (Rogers, Rogers, & Metlay 2002) กลาววา แตเดิมแลว ระบบขอมูล
ยอนกลับแบบ 360 องศา ถูกนําใชกับกลุมนักบริหารที่มีศักยภาพสูง (High potential executives) ของ
องคการ สอดคลองกับความเห็นของ (Goldsmith & Underhill, 2001) ที่เห็นวา เปาหมายของระบบ
ขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา ถูกนําไป ใชเพือ่ การพัฒนาภาวะผูน าํ ของนักบริหารขององคการ
เชนเดียวกับผลการศึกษาของ (Brutus& Derayeh, 2002) ทีพ่ บวา องคการในประเทศแคนาดานัน้ รอย
ละ 61 ไดประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา กับตําแหนงระดับบริหารเปนสําคัญเปาหมาย
ของการประยุกตใชระบบขอมูลยอน กลับแบบ 360 องศา ยังอาจรวมไปถึง การมุงพัฒนาสมาชิกใน
ทีมงาน (Hallam, 2001: 289-300) บางยังหวังผลใหบังเกิดในระดับมหภาค คือ การมุงพัฒนาองคการ
และการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององคการ ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับพนักงานทุกระดับและระบบทุก
ระบบภายในองคการ (Church, Waclawski, & Burke, 2001: 301-317) ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ครบ
ทุกดานดังนั้นกลุมผูใหขอมูลจึงจําเปนที่จะตองครอบคลุมกับผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการทั้งหมด
ดังภาพประกอบ 15 ที่แสดงถึงบุคคลสําคัญในการใหขอมูล

ภาพประกอบ 15 การประเมิน 360 องศาแบบมุงเนนผลการปฏิบัติงาน
ที่มา : ://www.siamhrm.com/?name=chapter&file=read&max=104
ในขณะเดียวกันเรามักจะพบวา การดําเนินโครงการในปจจุบนั ทัง้ ในหนวยงานของภาครัฐและ
เอกชน ตางมุง เนนการทํางานในรูปแบบ ของทีมงานมาใชเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
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สงผลใหสมั พันธภาพระหวางสมาชิกในทีมเปลีย่ นไปจากการทํางานในรูปแบบประจํา ในการทํางาน
เปนทีมจึงจําเปนตองมีการประเมินที่ครบทุกดานทั้ง 360 องศาเชนกัน ดังภาพประกอบ 16

ภาพประกอบ16 การประเมินทีมงานแบบ 360 องศา
ที่มา: ://www.siamhrm.com/?name=chapter&file=read&max=107)
สรุปไดวา การประเมินโครงการตามแนวทาง 360 องศาจึงจําเปนที่จะตองดําเนินการเก็บขอมูล
จากหลายฝายที่เกี่ยวของจะทําใหไดขอมูลที่สามารถอธิ บายความสําเร็จและเปนขอมูลยอนกลับได ใน
การประเมินโครงการครัง้ ไดนาํ รูปแบบดังกลาวมาใชในการประเมินโดยทําการประเมินจากหัวหนา
โครงการ กลุมผู เขารวมโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกลุมผูบังคับบัญชา จะทําใหไดขอมูล
ยอนกลับและขอสารสนเทศทีเ่ ปนประโยชนในการดําเนินและบริหารจัดการโครงการครัง้ ตอไป
5.2 ประโยชนของระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา
จากการศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผลการดําเนินงานดวยระบบขอมูลยอนกลับ
แบบ 360 องศา ทําใหไดทศั นะทีห่ ลากหลายในการประเมินบ ผลการดํานินงาน มากยิ่งขึ้น และถือเปน
การเปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณเชิงสรางสรรค ทั้งยังเปนการชี้ใหเห็นจุดบกพรอง และการระบุ
จุดเดนของคณะกรรมการดําเนินงาน (Roongrernsuke & Cheosakul, 2002, มนูญ ศิวารมย , 2542;
จุฑาทิพย ภารพบ, 2547; ศตพัฒน ทิพยสมดี , 2549; ศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ., 2550)
อีกทั้ง ผลยอนกลับที่ไดจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงภาวะผูนําของผูรับการประเมินและพรอมทั้งการ
ปรับปรุงระดับความพึงพอใจของผูไดรับขอมูลยอนกลับ (Zentis, 2007) ซึ่งสอดคลองกับงานของ ลูทาน
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และคณะ (Luthan, Peterson & Suzanne, 2003) ที่ไดรายงานว า ผลยอนกลับที่ไดจะมีสวนปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจ ระดับความผูกพัน (commitment) และยังลดความตั้งใจในการลาออกใหแก
พนักงาน ทั้งยังมีสวนในการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคการอีกดวย นอกจากนี้ ประโยชนอีก
ประการหนึ่งของการประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา คือ การสรางการมีสว นรวม
ระหวางพนักงานทีร่ ว มกิจกรรมในการประเมิน และสรางความสัมพันธระหวางพนักงานกับ
ผูบังคับบัญชาอีกดวย ทําใหมีการสื่อสารที่ดี มีความเชื่อมั่นระหางกัน เกิดความรวมแรงรวมใจกัน ทั้งยัง
สรางจิตสํานึกในการมองประโยชนสว นรวมรวมกันมากขึ้ น (Mabey, 2001, ศตพัฒน ทิพยสมดี , 2549;
วินัย จันทรเทศ, 2549)
5.3 แนวคิดการประเมินแบบ Logic Model
รูปแบบโลจิคหรือรูปแบบเหตุผล (Logic Model) หมายถึง รูปแบบที่ประยุกตขึ้นเพื่อ
ประเมินลําดับขัน้ ตอนการทํางาน ที่ สามารถใหผลลัพธตามที่ตองการ องคประกอบของตัวแบบนี้ถูก
กําหนดขึ้นและนํามาประยุกตใชโดย แพนคราทซ (Pankratz, 2008: Online) เมื่อพิจารณาแลวพบวามี
ลักษณะองคประกอบของตัวแบบคลายกับ 2 แบบแรก ประกอบดวย เปาหมาย (Goals) ทรัพยากร หรือ
ปจจัยนําเขา (Inputs or resources) กิจกรรมหรือกระบวนการ (Activities or process) สวน
Fieischman และ Williams (1996) ไดอธิบายวาตัวแบบที่นํามาใชประเมินโครงการเมื่อรวม
ความสําคัญของปจจัยตาง ๆ เขาดวยกันแลว พบวาการประเมินโครงการอาจใชเพียง 2 ตัวแบบ คือ
การประเมิน กระบวนการ (Process evaluation) และการประเมินผลลัพธ (Outcomes evaluation) ซึ่ง
จะครอบคลุมสิ่งที่ ตองการประเมินได เพราะตัวแบบการประเมิน “กระบวนการ” ไดรวมเอาปจจัยดาน
สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของ กับโครงการ และปจจัยนําเขาอื่นเขาไวดวย อีกทั้งการกําหนดวัตถุประสงค
การประเมินบางโครงการก็สามารถนํา “ผลผลิต ” มาเปน ปจจัยองคประกอบของ “ผลลัพธ ” ได หรือผู
ประเมินอาจนํา “ผลผลิต ” มาใชเปนปจจัย กระบวนการเพื่อวัดผลสําเร็จของโครงการได (ศิรริ ตั น ชุณห
คลาย, 2551: ออนไลน)
โมเดลการประเมินรูปแบบเหตุผล (Logic Model) ถูกประยุกตขึ้นใชเพื่อประเมินลําดับขั้นตอน
การทํางานหรือกระบวนการทํางานทีส่ ามารถใหผลลัพธตามทีต่ อ งการได และในภาพรวมองคประกอบ
ของรูปแบบเหตุผล (Logic Model) มีความคลายคลึงกับตัวแบบการประเมินแบบซิป (CIPP model)
และตัวแบบการประเมินแบบ IPO (Input – Process – Output) มีองคประกอบ ไดแก การประเมิน
เปาหมาย (Goals) ทรัพยากร หรือปจจัยนําเขา (Inputs or resources) กิจกรรมหรือกระบวนการ
(Activities or process) ผลลัพธ ระยะสัน้ (Short-term outcomes) และผลลัพธระยะยาว (Long - term
outcomes / performance) (Pankratz, 2008: Online)
โดยแพนคราทซ (Pankratz, 2008) ไดสรุปมิติของการวัดความสําเร็จตามรูปแบบโลจิคไวดังนี้
1. การวัดประสิทธิผล (Effectiveness) ขององคการในระดับผลลัพธ (Outcomes) และพิจารณา
ความสัมพันธกับผลผลิต (Outputs) เพื่อหาปจจัยเอื้อและปจจัยอุปสรรคจากภายในองคการและจาก
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ภายนอก องคการ หากองคการมีแผนงานมากกวา 1 แผนงาน ก็จะวัดผลลัพธ รวมของทุกแผนงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดรวม (Aggregated indicator) จากคะแนนของแตละผลลัพธเปนปจจัยรวม (Composite
factors)
2. การวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) ขององคการในระดับผลผลิต (Outputs) และพิจารณา
ความสัมพันธกับผลผลิต (Inputs) โดยเฉพาะตนทุนตอหนวยผลผลิต (Output based costing) เพื่อหา
ปจจัยเอื้อ และปจจัยอุปสรรคจากกระบวนการผลิตและบริการขององคการ
3. การวัดความประหยัด (Economy) ขององคการในระดับปจจัยนําเขา (Inputs) และพิจารณา
ความสัมพันธกับทรัพยากรอื่น ๆ ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับองคการ (Resource หรือ Cost) ที่
เปนคาใชจาย ทางออม เชน คาใชจายในการบําบัดของเสีย คาใชจา ยในการฟน ฟูทรัพยากร และ
คาใชจา ยของพหุภาคีในการรวม กิจกรรม
4. การวัดประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost-effectiveness) ขององคการในลักษณะเปรียบเทียบ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ทั้งผลประโยชนทางตรง (Direct benefit) ผลประโยชนทางออม (Indirect
benefit) และผลประโยชนที่ไมเห็นเปนตัวตนชัดเจน (Intangible benefit) กับคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้ง
คาใชจายคงที่ (Fixed cost) งบดําเนินการ (Operation cost) และคาใชจายทางออม (Indirect cost)
เพื่อประเมินความคุมคา ของภารกิจของหนวยงาน

6. แนวคิด 3 Self ตอพฤติกรรมสุขภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด 3 Self เปนแนวคิดที่ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร (2551) เสนอแนะขึน้ สําหรับ
ใชในการดําเนินงานในโครงการปรับเปลีย่ นพฤติ กรรมสุขภาพครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยเนนใหประชาชน
ผูรับบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรมสุขภาพ เกิดพฤติกรรม ใหม 3 ดานหรือ พฤติกรรมสุขภาพ 3 Selfซึ่ง
จะกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและยั่งยืน ซึ่งมาจาก 3 แนวคิดยอยๆดังนี้
6.1 การรับรูค วามสามารถของตนเองในการปรับเปลียนพฤติ
่
กรรมสุขภาพ(Self-efficacy)
การรับรูค วามสามารถของตนเอง (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต , 2549: 47-60) เปนหนึ่งใน
แนวคิด 3 ประการของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมปญญาของแบนดูรา ซึ่งประกอบดวย แนวคิดของการ
เรียนรูโดยการสังเกต (Observational learning) แนวคิดของการควบคุมตน (Self-control) และแนวคิด
ของการรับรูค วามสามารถของตนเอง ในระยะแรกแบนดูราเสนอแนวคิดของความคาดหวัง
ความสามารถของตนเอง (Efficacy expectation) โดยใหความหมายวา เปนความคาดหวังที่เกี่ยวของ
กับความสามารถของตน ในลักษณะทีเ่ ฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนีเ้ ป นตัวกําหนดการแสดงออก
ของพฤติกรรม แตตอมา แบนดูราไดใชคาํ วา การรับรูค วามสามารถของตนเอง (Percieved selfefficacy) โดยใหคําจํากัดความวา เปนการที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการ
และดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยที่แบ นดูรานั้นไมไดกลาวถึงคําวา
คาดหวังอีกเลย
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แบนดูรามีความเชือ่ วา การรับรูค วามสามารถของตนเองนัน้ มีผลตอการกระทําของบุคคล
บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันได ถาพบวาคน 2
คนนี้ มีการรับรูค วามสามารถของตนเองแตกตางกัน ใน คนคนเดียวก็เชนกัน ถารับรูค วามสามารถของ
ตนเองในแตละสภาพการณแตกตางกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตางกันเชนกัน แบนดูรา
เห็นวาความสามารถของคนเรานัน้ ไมตายตัว หากแตยดื หยุน ตามสภาพการณ ดังนัน้ ประสิทธิภาพของ
การแสดงออก จึงขึน้ กับการรับรูค วามสามารถของตนเองในสภาวการณนน้ั ๆ นัน่ เอง นัน่ คือถาเรามีการ
รับรูว า เรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนัน้ คนทีร่ บั รูว า ตนเองมีความสามารถจะมี
ความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอย และจะประสบความสําเร็จในที่สุด
เกีย่ วกับความแตกตางระหวางการรับรูค วามสามารถของตนเองกับความ
คาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้น (Outcome expectation) เพื่อใหเขาใจและชัดเจนมากขึ้น แบนดูราไดเสนอภาพความแตกตาง
ระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ดังภาพประกอบ 17
บุคคล
การรับรูความสามารถ
ของตนเอง

พฤติกรรม

ผลที่เกิดขึ้น
ความคาดหวังผล
ที่จะเกิดขึ้น

ภาพประกอบ 17 ความแตกตางระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้น
ที่มา: Bandura,A. (1986).Social Foundation of Thought and Action: a Social of Cognitive
Theory.NJ: Prentice-Hall.
ตามภาพประกอบ พบวา การรับรูค วามสามารถของตนเอง เปนการตัดสินความสามาร ถของ
ตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้น เปนการ
ตัดสินวาผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว เชน นักกีฬามีความเชื่อวา เขากระโดด
ไดสูงถึง 6 ฟุต ความเชื่อดังกลาวเปนการตัดสินความสามารถของตนเอง การไดรั บการยอมรับจาก
สังคม การไดรับรางวัล การพึงพอใจในตนเองที่กระโดดไดสูงถึง 6 ฟุต เปนความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
แตจะตองระวังความเขาใจผิดเกี่ยวกับความหมายของคําวาผลที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นในที่นี้จะหมายถึง
ผลกรรมของการกระทําพฤติกรรมเทานัน้ มิไดหมายถึงผลที่ แสดงถึงการกระทําพฤติกรรม เพราะวาผล
ทีแ่ สดงถึงการกระทําพฤติกรรมนัน้ จะพิจารณาวาพฤติกรรมนัน้ สามารถทําไดตามการตัดสิน
ความสามารถของตนเองหรือไม นั่นคือ จะกระโดดไดสูงถึง 6 ฟุตหรือไม โดยการจะกระโดดไดสูงถึง 6
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ฟุตหรือไมนั้น มิใชเปนการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง มุงที่ผลกรรมที่จะไดจากการกระทําพฤติกรรม
ดังกลาว
การรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธกันมาก
โดยที่ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 2 นี้ มีผลตอการตัดสินใจที่จะทําพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ดัง
ภาพประกอบ 18
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น
สูง
ต่ํา
การรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง

สูง
ต่ํา

มีแนวโนมที่จะทําแนนอน

มีแนวโนมที่จะไมทํา

มีแนวโนมที่จะไมทํา

มีแนวโนมที่จะไมทําแนนอน

ภาพประกอบ 18 ความสัมพันธระหวางการรับรูค วามสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลทีจ่ ะ
เกิดขึ้น
ที่มา: Bandura,A. (1986).Social Foundation of Thought and Action: a Social of Cognitive
Theory.NJ: Prentice-Hall.
แบนดูราไดเสนอแนะแหลงของการสรางใหเกิดการรับรูค วามสามารถของตนเอง
4 วิธี
ดังตอไปนี้ (Evans, 1989 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 59-60)
1. ประสบการณทป่ี ระสบความสําเร็จ (Mastery experiences) ซึ่งแบนดูราเชื่อวาเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการพัฒนาการรับรูค วามสามารถของตนเอง เนือ่ งจากวาเปนประสบการณ
โดยตรง ความสําเร็จทําใหเพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อวาเขาสามารถที่ จะทําได ดังนั้นใน
การทีจ่ ะพัฒนาการรับรูค วามสามารถของตนเองนัน้
จําเปนที่จะตองฝกใหเขามีทักษะเพียงพอที่จะ
ประสบความสําเร็จไดพรอมๆ กับการทําใหเขารับรูว า เขามีความสามารถจะกระทําเชนนัน้ จะทําใหเขา
ใชทักษะที่ไดรับการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่ รับรูว า ตนเองมีความสามารถนัน้ จะไม
ยอมแพอะไรงายๆ แตจะพยายามทํางานตางๆ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตองการ
2. การใชตวั แบบ (Modeling) การที่ไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซอน และ
ไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะทําใหผูที่สังเกตฝกความรูสึกวา เขาก็จะสามารถทีจ่ ะประสบความสําเร็จได
ถาเขาพยายามจริงและไมยอทอ ลักษณะของการใชตัวแบบที่สงผลตอความรูสึกวาเขามีความสามารถที่
จะทําไดนั้น ไดแก การแกปญหาของบุคคลที่มีความกลัวตอสิ่งตางๆ โดยที่ใหดูตัวแบบที่มีลักษณะคลาย
กับตนเอง ก็สามารถทําใหลดความกลัวตางๆ เหลานั้นได
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การใชตวั แบบ เปนเทคนิคทีพ่ ฒ
ั นามาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูท างปญญาสังคมของแบน
ดูรา ทีม่ คี วามเชือ่ วาการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของคนเรานัน้ ไมไดเปนผลมาจากการทีค่ นเรามี
ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมที่เขาอยูเทานั้น หากแตยังขึ้นอยูกับปจจัยส วนบุคคลที่ประกอบดวย
ความคิดและความรูสึกอีกดวย ซึ่งปจจัยทั้ง 3 นี้ (พฤติกรรม สภาพแวดลอม สวนบุคคล ) จะมีลกั ษณะ
ของการกําหนดซึ่งกันและกันอยู ถาปจจัยใดเปลี่ยนแปลงไป อีกสองปจจัยที่เหลือก็จะเปลี่ยนแปลงตาม
ไปดวย ซึง่ แนวทางในการใชตวั แบบนีจ้ ะพิจารณาในการจัด สภาพแวดลอม เพื่อใหบุคคลเกิดความ
คาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นบางอยาง ซึ่งความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นนี่เอง จะสงผลทําใหบุคคล
ตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมหรือไมแสดงพฤติกรรม ลักษณะของกระบวนการใชตัวแบบแสดงดัง
ภาพประกอบ 19
A

B

C

โดยที่ A - การเสนอตัวแบบ
- ความคิดหรือความรูสึกของผูสังเกตตัวแบบ
B - พฤติกรรมที่แสดงออก
C - ผลกรรม
ภาพประกอบ 19 แสดงถึงลักษณะของกระบวนการใชตัวแบบ (Bandura, A., 1986)
จากภาพประกอบ 20 จะเห็นไดวา ในกระบวนการเสนอตัวแบบนัน้ จะตองมีการเสนอแบบ (A) ที่
ทําใหผูสังเกตเกิดความสนใจและคิดอยากจะทําตาม ( ) เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรม (B) ตามตัวแบบแลว
สิ่งที่ตามมาคือผลกรรม (C) ที่เกิดขึ้นตอพฤติกรรมนั้น ถาพฤติกรรมที่ทําตามตัวแบบไดรับการเสริมแรง
ทางบวก พ ฤติกรรมนั้นจะเกิดบอยครั้งขึ้น แตถาพฤติกรรมที่ทําตามตัวแบบแลวไดรับการลงโทษ
พฤติกรรมนั้นก็จะไมเกิดขึ้นอีก
แบนดูราไดกลาววา ตัวแบบมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล 3 ดานดวยกัน คือ
1.ชวยใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมใหมๆ หรือทักษะใหมๆ ซึ่งจากผลของตัวแบบในลักษณะนี้ เอง
ทําใหเราสามารถนําเอาวิธีการเสนอตัวแบบไปสรางพฤติกรรมใหมๆ ใหกับบุคคลที่ยังไมเคยกระทํา
พฤติกรรมดังกลาวนั้น เพื่อจะไดเปนประโยชนตอเขาทั้งในปจจุบันและอนาคต
2. มีผลทําใหเกิดการระงับ (Inhibition) หรือยุติการระงับ (Disinhibition) การแสดงพฤติกรรม
ของผูที่สังเกตตัวแบบได ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับวาเมื่อตัวแบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับผลกรรมเชนใด ถา
ตัวแบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับผลกรรมที่เปนสิ่งที่ไมพึงพอใจ แนวโนมที่ผูสังเกตตัวแบบจะไมแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบนั้นจะมีสูงมาก เทากับวาตัวแบบทําหนาที่ระงับการเกิดพฤติ กรรมดังกลาว แตถา
พฤติกรรมใดที่ผูสังเกตตัวแบบเคยถูกระงับมากอน แลวมาเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมดังกลาวแลว
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ไมไดรับผลกรรมอยางที่ผูสังเกตคาดวาจะไดรับ (ผลกรรมที่เปนสิ่งที่ไมพึงพอใจ) หรือแสดงแลวไดรับผล
กรรมทางบวก แนวโนมที่ผูสังเกตจะกระทําตามตัวแบบนั้น ก็จะมีมากขึ้น เทากับวาพฤติกรรมที่เคยถูก
ระงับนั้นไดถูกยุติการระงับแลว
3. ชวยใหพฤติกรรมที่เคยไดรับการเรียนรูมาแลวไดมีโอกาสแสดงออก หรือถาเคยแสดงออก
แลวแตไมคอยไดแสดงออก ใหแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผลของตัวแบบในลักษณะเชนนี้ก็จะทํา
หนาที่เปนสัญญาณกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
3.1. การใชคําพูดชักจูง (Verbal persuasion) เปนการบอกวาบุคคลนัน้ มีความสามารถทีจ่ ะ
ประสบความสําเร็จได วิธีการดังกลาวนั้นคอนขางใชงายและใชกันทั่วไป ซึ่ง แบนดูรา ไดกลาววา การ
ใชคําพูดชักจูงนั้นไมคอยจะได ผลนักในการทีจ่ ะทําใหคนเราสามารถพัฒนาการรับรูค วามสามารถของ
ตนเอง ซึ่งถาจะใหไดผลควรจะใชรวมกับการทําใหบุคคลมีประสบการณของความสําเร็จ ซึ่งอาจจะตอง
คอยๆ สรางความสามารถใหกับบุคคลอยางคอยเปนคอยไป และใหเกิดความสําเร็จตามลําดับขั้นตอน
พรอมทั้งการใชคําพูดชักจูงรวมกัน ก็ยอมที่จะไดผลดีในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน
3.2.การกระตุน ทางอารมณ (Emotional arousal) การกระตุน ทางอารมณมผี ลตอการรับรู
ความสามารถของตน บุคคลที่ถูกกระตุนอารมณทางลบ เชน การอยูในสภาพที่ถูกขมขู จะทําใหเกิด
ความวิตกกังวลและควา มเครียด นอกจากนี้อาจทําใหเกิดความกลัว และจะนําไปสูการรับรู
ความสามารถของตนเองต่ําลง ถาอารมณลักษณะดังกลาวเกิดมากขึ้นก็จะทําใหบุคคลไมสามารถที่จะ
แสดงออกไดดี อันจะนําไปสูประสบการณของความลมเหลว ซึ่งจะทําใหการรับรูเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนต่ําลงไปอีก แตถา บุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุน ทางอารมณได จะทําใหการรับรู
ความสามารถของตนดีขึ้น อันจะทําใหการแสดงออกถึงความสามารถดีขึ้นดวย
6.1.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการประยุกตใชแนวคิดการรับรูค วามสามารถของตนเอง
จากการประมวลงานวิจยั พบวามี งานวิจยั หลายเรือ่ งทีน่ าํ แนวคิดการรับรูค วามสามารถ
ของตนเองไปพัฒนาเปนรูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยผูวิจัยขอนําเสนอแยก
ตามแหลงของการสรางการรับรูค วามสามารถของตนเอง 4 วิธี ตามแนวคิดของแบนดูรา ดังตอไปนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวกับประสบการณทป่ี ระสบความสําเร็จ
งานวิจัยในประเทศไทยพบวามีทั้งงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับโรคอวนซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรม
เพื่อปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับงานวิจัยที่พัฒนา โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
โรคอวน เชน งานของ กุลนิตย ศักดิ์สุภา (2547) ซึ่งทําการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มี
ผลตอภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กลุม ตัวอยางคือนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 3-4 ทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน โ รงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี จํานวน 83 คน รูปแบบการวิจยั
เปนแบบกึ่งทดลอง โดยแบงเปนกลุมทดลอง 33 คน กลุมเปรียบเทียบ 50 คน รูปแบบของโปรแกรมสุข
ศึกษาที่กลุมทดลองไดรับเพื่อสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) การใหความรู
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เรื่องโรคอวน/ภาวะโภชนาการเกิน และการควบคุมภาวะโภชนาการเกิน 2) การฝกทักษะและการออก
กําลังกาย เตนแอโรบิคประกอบเพลง วายน้ํา เปนเวลา 12 สัปดาห 3) การฝกทักษะในการเลือก
อาหาร 4) การสอนใหใชกราฟเปรียบเทียบน้าํ หนักตามเกณฑสว นสูงเพือ่ ฝกประเมินภาวะโภชนาการ
ดวยตนเอง โดยเครื่องมื อที่ใชคือ Power Point บรรยายเรือ่ งโรคอวน /ภาวะโภชนาการเกิน และการ
ควบคุมภาวะโภชนาการเกิน หนังสือของกรมอนามัยเรือ่ ง
“ใครอวน ใครทํา ” โปสเตอรภาพธง
โภชนาการ และโปสเตอรภาพอาหาร 5 หมู กราฟเปรียบเทียบน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง และวีดีทัศน
เรื่อง “ชีวิตนอยๆ ของมดน อย” ของกรมอนามัย ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ การรับรูค วามสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการควบคุมภาวะโภชนาการเกินสูงกวา
กลุมเปรียบเทียบ และภาวะโภชนาการเกินลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรมเพื่อปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เชน งานของธิดารัตน โชติ
กอนุชิต (Thidarat chotik-Anuchid, 2005) ซึง่ ทําการประเมินสิทธิผลของโปรแกรมการใหคาํ ปรึกษา
ทางดานพฤติกรรมเปนรายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตในเด็กวัยรุนที่อวนและมีความ
คงทนตอกลูโคสผิดปกติ กลุมตัวอยางเปนผูปวยเด็กอายุระหวาง 12-16 ป ที่มีการทดสอบน้ําตาลหลัง
อาหารผิดปกติหรือภาวะไขมันในเลือดสูง 33 คน ณ แผนกผูป ว ยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดี รูปแบบ
การศึกษาเปนแบบกึ่งทดลอง แบงเปนกลุมควบคุม 18 คน และกลุมทดลอง 15 คน วัดผลกอนการ
ทดลอง , 6 เดือน แ ละ 12 เดือน รูปแบบของโปรแกรมสุขศึกษาที่กลุมทดลองไดรับเพื่อสราง
ประสบการณทป่ี ระสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) การใหความรูเรื่องโรคอวน เบาหวานชนิดที่ 2 การ
ควบคุมน้าํ หนัก โภชนาการและการออกกําลังกาย 2) ฝกการออกกําลังกายแบบแอโรบิค และ 3) ฝก
ทักษะที่จําเปนตอการ ควบคุมน้ําหนัก เชน การรูจักชั่งน้ําหนักวัดสวนสูงแลวเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน เพือ่ ฝกประเมินภาวะโภชนาการอยางงาย 4) การใหนกั เรียนตัง้ เปาหมายในการควบคุม
น้ําหนักดวยตนเอง 5) การใชผลของการลดน้ําหนักที่ผานมาเปนขอมูลยอนกลับและนําเสนอสิ่งใหมๆ ที่
ทาทายใหเด็กลองปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา การรับรูความสามารถของตนเองในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งกอนและหลังการทดลอง 6 เดือนและ 12 เดือน ซึ่ง
ผูวิจัยไดกลาวสรุปไววา วิธีการนี้อาจทําใหเครียดเนื่องจากมีการบานมากเกินไป อาจไมเ หมาะสมกับ
เด็ก จึงไมไดเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเองในกลุมทดลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว และไดให
ขอเสนอแนะวาในโปรแกรมตอไปควรจะเพิม่ ความสนุกสนานใหมากขึน้
ในตางประเทศมีงานวิจยั หลายเรือ่ งทีน่ าํ แนวคิดการรับรูค วามสามารถของตนเองไปสราง
รูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุน เชน ฮอลคอมและคณะ
(Holcomb et al, 1998: 282-8) ศึกษาผลของโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กชน
พื้นเมือง Webb County ในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 ใน 14 โรงเรียน
(อายุ 10-12 ป) จํานวน 835 คน รูปแบบการศึกษาเปนแบบ Quasi-experiment มีกลุมเปรียบเทียบ
ระยะเวลา 3 เดือน รูปแบบของโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่กลุมทดลองไดรับเพื่อสราง
ประสบการณทป่ี ระสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) การใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แก
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นักเรียน ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับชนิด สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซอน อัตราการเกิดโรค เรื่องราวความ
จริงและนิยาย รวมทั้งการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเปนการเรียนการสอนแบบมีปฏิสมั พันธให
นักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองเพื่อสรางความรู ทักษะ และแนวคิดใ นการปองกันโรค 2) การ
ฝกทักษะดานโภชนาการ โดยใหขอมูลเกี่ยวกับประมิดอาหาร การเลือกอาหารใหถูกตองระหวางอาหาร
ทีม่ ไี ขมันต่าํ และไขมันสูง ความรูเ กีย่ วกับฉลากโภชนาการ และทํากิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาความสามารถของ
นักเรียนในการเลือกอาหารทีม่ ไี ขมันต่าํ และ 3) เนนการปองกัน โรคอวนและและเบาหวานชนิดที่ 2 โดย
ใหนักเรียนออกกําลังกายเปนประจํา ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรู
ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมเกีย่ วกับการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายระหวางกอน
กับหลังการทดลอง และระหวางหลังการทดลองกับชวงติดต ามผล 4 สัปดาห เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
แซควิกและคณะ (Saksvig et al, 2005: 2392–8) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมนํารอง
เกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหวออกกําลังในนักเรียนเกรด
3,4,5 ซึ่งเปนชนพื้นเมืองชาว Ojibway-Cree ประเทศแคนาดา จํานวน 122 คน รูปแบบการศึกษาเปน
แบบ pretest/post-test, single-sample design มีการติดตามผล 1 ป (1998-1999) รูปแบบของ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังที่กลุมทดลองไดรับ
เพือ่ สรางประสบการณทป่ี ระสบความสําเร็จ ประกอบด วย 1) ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน รวมทั้ง
ความรูและทักษะที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง 45 นาทีตอสัปดาห เปน
เวลา 16 สัปดาห และ 2) กิจกรรม “Diabetes Kids” ใหนักเรียนออกอากาศเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานทาง
วิทยุ 3 ครั้งตอสัปดาห ผลการศึกษาพบวา ความรูเ กีย่ วกับการบริโภคอาหาร และการรับรูค วามสามารถ
ของตนเองดานการบริโภคอาหาร รวมทัง้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการทดลอง ดีขน้ึ กวาชวง
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เกรยและคณะ (Grey et al, 2004: 10-5) ไดทําการศึกษานํารองเพื่อทดสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยรุนที่มีความเสี่ยง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอายุ 1014 ป จํานวน 41 คน โดยเปนชาวอัฟริกัน- อเมริกัน ชาวฮิสพานิค และชาว คอเคเชียน ใน
Connecticut middle school 2 แหง รูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีกลุมทดลอง 22 คน
กลุมควบคุม 19 คน ระยะเวลา 12 เดือน รูปแบบของโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่กลุม
ทดลองไดรับเพื่อสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) การใหความรูและทักษะดาน
โภชนาการสําหรับนักเรียน สัปดาหละ 45 นาที โดยมีทั้งรูปแบบที่เรียนในชั้ นเรียน ฝกทําอาหารอยาง
งาย และพาไปศึกษาดูงานที่ซุปเปอรมารเก็ต และ 2) กิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนวันละ 45 นาที
สัปดาหละ 2 วัน เปนเวลา 16 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา ทักษะการเลือกซือ้ อาหารและความรูด า น
โภชนาการของกลุมทดลองดีขึ้น แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเ รียนในกลุมทดลองมีระดับกลูโคส อินสุ
ลิน และปริมาณไขมันลดลง แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ HbA1c, น้ําหนัก และดัชนีมวลกาย
เพิ่มขึ้นทั้ง 2 กลุม แตกลุมทดลองมีอัตราการเพิ่มต่ํากวากลุมควบคุม
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งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชตวั แบบ
งานวิจยั ในประเ ทศไทยพบวามีทั้งงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับโรคอวนซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรม
เพื่อปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
โรคอวน เชน งานของ กุลนิตย ศักดิ์สุภา (2547) ซึ่งทําการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มี
ผลตอภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กลุม ตัวอยางคือนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 3-4 ทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี จํานวน 83 คน รู ปแบบการวิจยั
เปนแบบกึ่งทดลอง โดยแบงเปนกลุมทดลอง 33 คน กลุมเปรียบเทียบ 50 คน รูปแบบของโปรแกรมสุข
ศึกษาที่กลุมทดลองไดรับจากการใชตัวแบบ คือ 1) การใชตวั แบบจากนักเรียนในกลุม ทดลองทีส่ ามารถ
ปฏิบัติตัวไดดีจนน้ําหนักลดเพื่อมาเลาถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกตองให เพื่อนฟง 2) การสาธิตการออกกําลัง
กายโดยการเตนแอโรบิคประกอบเพลง แลวใหนักเรียนทําตาม โดยผูสาธิตแกไขขอบกพรองใหถูกตอง
โดยเครื่องมือที่ใชคือ ภาพโปสเตอรการออกกําลังกาย และผูสาธิต ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการควบคุมภาวะโภชนาการ
เกินสูงกวากลุมเปรียบเทียบ และภาวะโภชนาการเกินลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
ในตางประเทศ แซควิกและคณะ (Saksvig et al, 2005: 2392–8) ไดศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมนํารองเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรร มการบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหวออกกําลังใน
นักเรียนเกรด 3,4,5 ซึ่งเปนชนพื้นเมืองชาว Ojibway-Cree ประเทศแคนาดา จํานวน 122 คน รูปแบบ
การศึกษาเปนแบบ pretest/post-test, single-sample design มีการติดตามผล 1 ป (1998-1999)
รูปแบบของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ บริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังที่กลุม
ทดลองไดรับโดยการใชตัวแบบ คือ การเปดโอกาสใหนักเรียนเปนแบบอยางซึ่งกันและกัน เชน กิจกรรม
“video cooking club” ใหนกั เรียนสาธิตวิธกี ารเตรียมอาหารวางเพือ่ สุขภาพ ผลการศึกษาพบวา การ
รับรูค วามสามารถของตนเองดานการบริโภคอาหาร รวมทัง้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการทดลอง
ดีขึ้นกวาชวงกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชคาํ พูดชักจูง
งานวิจัยในประเทศไทยพบวามีทั้งงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับโรคอวนซึ่งเ ปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรม
เพื่อปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
โรคอวน เชน งานของ กุลนิตย ศักดิ์สุภา (2547) ซึ่งทําการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่ มี
ผลตอภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กลุม ตัวอยางคือนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 3-4 ทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี จํานวน 83 คน รูปแบบการวิจยั
เปนแบบกึ่งทดลอง โดยแบงเปนกลุมทดลอง 33 คน กลุมเปรียบเทียบ 50 คน รู ปแบบของโปรแกรมสุข
ศึกษาที่กลุมทดลองไดรับโดยวิธีการใชคําพูดชักจูง คือ 1) การนําผูป กครองเขามามีสว นรวมใน
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โปรแกรมเพือ่ เพิม่ การสนับสนุนหรือการใหการเสริมแรงในการควบคุมภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน
โดยการใหความรูเ กีย่ วกับโรคอวนและการควบคุมภาวะโภชนาการเกิน กา รฝกทักษะการเตรียมอาหาร
ทีเ่ หมาะสม และวิธกี ารออกกําลังกายทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน 2) การใหเพื่อนที่
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตัวพูดใหกําลังเพื่อนในกลุม และ 3) ผูวิจัยอธิบายใหทราบถึงขอดีของ
การออกกําลังตอการควบคุมภาวะโภชนาการเกิน ผลการศึ กษาพบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ การรับรูค วามสามารถของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการควบคุมภาวะ
โภชนาการเกินสูงกวากลุม เปรียบเทียบ และภาวะโภชนาการเกินลดลงมากกวากลุม เปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เชน งานของธิดารัตน โชติ
กอนุชิต (Thidarat chotik-Anuchid, 2005) ซึง่ ทําการประเมินสิทธิผลของโปรแกรมการใหคาํ ปรึกษา
ทางดานพฤติกรรมเปนรายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตในเด็กวัยรุนที่อวนและมีความ
คงทนตอกลูโคสผิดปกติ กลุ มตัวอยางเปนผูปวยเด็กอายุระหวาง 12-16 ป ที่มีการทดสอบน้ําตาลหลัง
อาหารผิดปกติหรือภาวะไขมันในเลือดสูง 33 คน ณ แผนกผูป ว ยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดี รูปแบบ
การศึกษาเปนแบบกึ่งทดลอง แบงเปนกลุมควบคุม 18 คน และกลุมทดลอง 15 คน วัดผลกอนการ
ทดลอง, 6 เดือน และ 12 เดือน รูปแบบของโปรแกรมสุขศึกษาที่กลุมทดลองไดรับโดยการใชคําพูดชัก
จูง คือ 1) การใหกําลังใจ กลาวชมเชยเมื่อเด็กทําไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 2) การเปดโอกาสใหเด็ก
ปรึกษาไดตลอดเวลาทางโทรศัพท และ 3) การโทรศัพทตดิ ตามผล ผลการศึกษาพบวา การรับรู
ความสามารถของตนเองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งกอน
และหลังการทดลอง 6 เดือนและ 12 เดือน
ในตางประเทศ แซควิกและคณะ (Saksvig et al, 2005: 2392–8) ไดศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมนํารองเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่ อนไหวออกกําลังใน
นักเรียนเกรด 3,4,5 ซึ่งเปนชนพื้นเมืองชาว Ojibway-Cree ประเทศแคนาดา จํานวน 122 คน รูปแบบ
การศึกษาเปนแบบ pretest/post-test, single-sample design มีการติดตามผล 1 ป (1998-1999)
รูปแบบของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไห วออกกําลังที่กลุม
ทดลองไดรับโดยการพูดชักจูง คือ 1) การนําผูป กครองเขามามีสว นรวมในโปรแกรมเพือ่ เพิม่ การ
สนับสนุนหรือการใหการเสริมแรงในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหว
ออกกําลังของนักเรียน โดยการใหขอมูลความรูเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกํา ลังกายแกผูปกครอง
เชน วิธกี ารทําอาหารวางเพือ่ สุขภาพ การสงจดหมายขาวไปใหผปู กครองเปนระยะ การออกรานให
ขอมูลแกผปู กครอง เปนตน ผลการศึกษาพบวา การรับรูค วามสามารถของตนเองดานการบริโภค
อาหาร รวมทัง้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการทดลอง ดีขน้ึ กวาชวงกอนก
ารทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
เกรยและคณะ (Grey et al, 2004: 10-5) ไดทําการศึกษานํารองเพื่อทดสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยรุนที่มีความเสี่ยง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอายุ 10-
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14 ป จํานวน 41 คน โดยเปนชาวอัฟริกัน- อเมริกนั ชาวฮิ สพานิค และชาว คอเคเชียน ใน
Connecticut middle school 2 แหง รูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีกลุมทดลอง 22 คน
กลุมควบคุม 19 คน ระยะเวลา 12 เดือน รูปแบบของโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่กลุม
ทดลองไดรับโดยวิธีการพูดชักจูง คือ 1) การนําผู ปกครองเขามีสว นรวมในโปรแกรม โดยการใหความรู
และทักษะดานโภชนาการและกิจกรรมทางกายแกผปู กครอง และ 2) การใหการสนับสนุนและคําปรึกษา
ทางโทรศัพท ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองของนักเรียนในกลุมทดลองมีความรูและพฤติกรรมสุขภาพ
ในภาพรวมดีขน้ึ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการกระตุน ทางอารมณ
งานวิจยั ทีใ่ ชการกระตุน ทางอารมณในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสําหรับโปรแกรมการ
ปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบไมมากนัก เชน งานของธิดารัตน โชติกอนุชิต (Thidarat chotikAnuchid, 2005) ซึง่ ทําการประเมินสิทธิผลของโปรแกรมการใหคาํ ปรึกษาทางดานพฤติกรรมเ ปน
รายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตในเด็กวัยรุนที่อวนและมีความคงทนตอกลูโคสผิดปกติ
กลุมตัวอยางเปนผูปวยเด็กอายุระหวาง 12-16 ป ที่มีการทดสอบน้ําตาลหลังอาหารผิดปกติหรือภาวะ
ไขมันในเลือดสูง 33 คน ณ แผนกผูป ว ยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดี รูปแบบการศึกษาเปนแบบกึ่ง
ทดลอง แบงเปนกลุมควบคุม 18 คน และกลุมทดลอง 15 คน วัดผลกอนการทดลอง , 6 เดือน และ 12
เดือน รูปแบบของโปรแกรมสุขศึกษาที่กลุมตัวอยางไดรับโดยใชวิธีการกระตุนทางอารมณ คือ การ
สอบถามถึงอุปสรรคตางๆ ที่ทําใหผลการปฏิบัติตัวไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว และหาวิธีการแกไขที่
เด็กยอมรับได ผลการศึกษาพบวา การรับรูความสามารถของตนเองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งกอนและหลังการทดลอง 6 เดือนและ 12 เดือน

6.2 การกํากับตนเอง (Self-regulation)
การกํากับพฤติก รรมสุขภาพของตนเองเปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นภาพของการมีความสา
มารในการควบคุมตนเองของกลุมผูเขารวมโครงการ และอธิบายไดถึงปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิด
ความสามารถในการควบคุมตนเองซึง่ มาจากภายในตนเอง
6.2.1 ความหมายของการกํากับตนเอง
ชุงค (Schunk, 1991: 348) ไดนยิ ามการกํากับตนเองวาหมายถึง กระบวนการทีบ่ คุ คล
ปฏิบัติและสนับสนุนตอพฤติกรรมความรูความเขาใจและอารมณความรูสึกที่มุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
ดวยตนเองอยางเปนระบบ
สารานุกรมนานาชาติทางการศึกษา (The international encyclopedia
of education) เลมที่ 9 (Husen and Postlethwait, 1994: 5400) ไดนยิ ามการกํากับตนเองวาหมายถึง
ความสามารถในการดําเนินชีวิตเพื่อไปสูความมุงหมายของแตละคนอยางยืดหยุนดวยตัวของตัวเอง
ชุงค และซิมเมอรแมน (Schunk and Zimmerman, 1997: 195-208) ไดนยิ ามการกํากับตนเองวา
หมายถึง กระบวนการทีก่ ระตุน และสนับสนุนตอความรูค วามเขาใจพฤติกรรมและความพอใจเพือ่ นําไปสู
การบรรลุเปาหมายที่ตนเองตั้งไวในที่สุด ชินะพัฒน ชื่นแดชุม (2542: 15) ไดนิยามการกํากับตนเองวา
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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หมายถึงการใชกลวิธีซึ่งไดแก การตั้งเปาหมาย การวางแผน การดําเนินการติดตามผล ทั้
งในดาน
พฤติกรรม ดานความรู ความเขาใจ และดานแรงจูงใจของตนเอง เพื่อใหบรรลุถึงสิ่งที่มุงหวังไดดวย
ตนเอง
สรุปไดวา การกํากับตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทําในสังเกต พฤติกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงดานสุขภาพของตนเอง พรอมทั้งตั้งเปาหมายและวางแผนในการกระทํา ที่จะดูแลตนเองให
มีสุขภาพดีตามเปาหมายที่ตั้งไว อาจกระทําดวยการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเอง กระตุนเตือนตนเองใหกระทําอยางตอเนื่องใหบรรลุถึงการมีสุขภาพที่ดีตามที่ตนเองได
ตั้งเปาหมายไว
6.2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของการกํากับตนเอง
สารานุกรมนานาชาติทางการศึกษา (The international encyclopedia of education)
เลมที่ 9 (Husen and Postlethwait, 1994: 5400) ไดกลาวถึงการกํากับตนเองวามีแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
อธิบายถึงการกํากับตนเองอยู 3 กลุม คือ
1. กลุมแนวคิดของลูเรีย (Luria) ไววอตสกี (Vygotsky) และ ลีออนเทียฟ (Leontief) ซึ่งอธิบาย
วา การกํากับตนเองเปนสวนหนึง่ ของการพัฒนาการมนุษยและไดรบั อิทธิพลมาจากสังคมและวัฒนธรรม
โดยผานกระบวนการเสริมสรางคุณลักษณะของตนเอง (Internalization) อิทธิพลดังกลาวจะผานกลไก
ทางจิตใจขั้นพื้นฐาน (Basic psychological mechanisms) แลวเปลี่ยนรูปเปนระบบสัญลักษณซึ่งจะเปน
สวนหนึ่งขององคประกอบขั้นสูงของจิตใจตอไป
2. กลุมแนวคิดของ แคนเฟอร และคณะ (Kanfer and his associaters) ซึ่งพัฒนารูปแบบเชิง
การประมวลสารสนเทศของการกํากับตนเองขึน้ รูปแบบนีอ้ ธิบายวาการกํากับตนเองมี องคประกอบ 3
ประการ คือ การติดตามตนเอง (Self – monitoring) การประเมินตนเอง (Self – evaluation) และการ
เสริมแรงตนเอง (Self – reinforce)
3. กลุมแนวคิดของและคูหล (Ach and Kuhl) ซึ่งอธิบายวาการกํากับตนเองเกี่ยวของกับความ
ตั้งใจ (Willpower) และกําลังใจ (Voliutional)
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการกํากับตนเองทั้ง 3 กลุมดังกลาว แนวคิดของกลุมที่เชื่อวาการกับ
ตนเอง ไดรับอิทธิพลจากสังคมเปนกลุมที่ไดรับความสนใจอยางมากมีทฤษฎีที่กลาวถึงการกํากับตนเอง
ในกลุมนี้หลายทฤษฎี ไดแก
ชุงค และ ซิมเมอรแมน (Schunk and Zimmerman, 1997: 195-208) ไดกลาวถึงกลุมที่เชื่อวา
การกํากับตนเอง ไดรับอิทธิพลมาจากสังคม ไดรับแนวคิดจากทฤษฎีตางๆ ดังนี้
1. ทฤษฎีเชิงปญญาสังคม (Social cognitive theory)
2. ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม (Sociocultural theory)
3. ทฤษฎีการตัดสินใจดวยตนเอง (Self – determination theory)
ซึ่งในครั้งนี้ผูวิจัยไดสนใจแนวคิดการกํากับตนเองจากทฤษฎีเชิงปญญาสังคม (Social cognitive
theory) ของ Bandura (1986 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 54) ซึ่งเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษย
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ไมไดเปนผลมาจากการเสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแตเพียงอย างเดียว แตมนุษยสามารถ
กระทําบางสิ่งบางอยางเพื่อควบคุมความคิด ความรูสึก และการกระทําของตนเอง กระบวนการดังกลาว
นี้คือการกํากับตนเอง (Self – Regulation)
การกํากับตนเอง (Self – Regulation) เปนกระบวนการที่บุคคลตั้งเปาหมายสําหรับตนเองและ
คิดกลวิธีใหบรรลุเปาหมา ยดวยตนเองบุคคลจะเปนผูควบคุมกระบวนการนี้ดวยตนเอง (Zimmerman,
1998: 1)
การกํากับตนเอง (Self – Regulation) ประกอบดวย 3 กระบวนการยอยดังนี้ (Schunk and
Zimmerman, 1994: 76-79)
1. การสังเกตตนเอง (Self-observation)
2. การตัดสินตนเอง (Self-judgment)
3. การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self-reaction)
ทั้งนี้ กระบวนการกํากับตนเองแสดงไวในภาพประกอบ 20 ดังตอไปนี้
การสังเกตตนเอง (Self-observation)
การตั้งเปาหมาย (Goal setting)
การเตือนตนเอง (Self-monitoring)
การตัดสินตนเอง (Self-Judgment)
ชนิดของมาตรฐาน (Type of standards)
องคประกอบของเปาหมาย (Goal properties)
ความสําคัญของการบรรลุเปาหมาย
(Importance of goal attainment)
การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self-Reaction)
การประเมินพฤติกรรม (Evaluative)
ความเปนไปไดที่จะประสบความสําเร็จ
(Tangible)

เปาหมาย

การรับรูความสามารตนเอง
(Self-efficacy)
การอนุมานสาเหตุ
(Attributions)

ภาพประกอบ 20 การกํากับตนเอง (Schunk, 1994: 76)
สามารถอธิบายรายละเอียด ไดดังนี้
1. การสังเกตตนเอง (Self-observation) หมายถึงความสนใจตอลักษณะที่ จําเพาะใน
พฤติกรรมของบุคคลอยางพินิจพิเคราะห (Bandura, 1986 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนในมั่น , 2542: 54)
ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ ไดแก
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1.1 การตัง้ เปาหมาย (goal setting) หมายถึงการกําหนดพฤติกรรมเปาหมายหรือกําหนด
เกณฑในการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่ตองก ารเปลีย่ นแปลงซึง่ ในระยะแรกของการกํากับ
ตนเอง (Self – Regulation) กอนที่บุคคลจะสามารถกํากับพฤติกรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
บุคคลจะตองเลือกเปาหมายซึ่งการตั้งเปาหมายเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยใหบุคคลไดรูถึง
พฤติกรรมที่ตองการกระทําอยางชัดเจนและยังใชเ ปนเกณฑในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมที่บุคคลกระทํากับพฤติกรรมเปาหมายที่กําหนดไวการตั้งเปาหมายตองเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของบุคคลนัน้ จึงจะมีโอกาสบรรลุเปาหมายได คุณสมบัติของเปาหมาย ควรมี ลักษณะ
ดังนี้ (อรอุมา จิรธนิตกุล, 2544: 15)
1.ความเฉพ าะเจาะจงเปนการระบุพฤติกรรมทีช่ ดั เจนวา การลดน้าํ หนักบุคคลจะ
ตัง้ เปาหมายเฉพาะเจาะจงวาอาหารมือ้ เย็นตองรับประทานไมเกิน
500 แคลอรี่ เปาหมายที่
เฉพาะเจาะจงจะชวยเพิ่มแรงจูงใจ สงเสริมการเรียนรู และงายตอการวัดพฤติกรรม
2. ความใกลเคียง เปนเปาหมายที่ใชร ะยะเวลาสัน้ ๆ ในการกระทําพฤติกรรมเปาหมาย
ที่มีความใกลเคียงจะสงเสริมความสามารถและแรงจูงใจของตนเองและงายตอการวัดพฤติกรรม ความ
ใกลเคียงจะมีอิทธิพลตอการทําพฤติกรรมโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่สนใจงานในชวงระยะเวลาสั้นๆ
3.ความยาก การตั้งเปาหมายที่ยากทําใหบุคคลใช ความพยายามเพือ่ กระทําพฤติกรรม
ใหบรรลุเปาหมาย เมื่อประสบผลสําเร็จจะเกิดความพึงพอใจและรับรูวาตนเองมีความสามารถ
การตั้งเปาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง ความใกลเคียง และความยากดวยตนเอง ทําใหบุคคล
คาดหวังที่จะแสดงพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายนั้น ถาประสบความสําเร็จจะ
รูสึกวาตนเองมี
ความสามารถและเรียนรูไดดีที่สุด (Schunk, 1991 อางใน อรอุมา จิรธนิตกุล, 2544: 16)
การตั้งเปาหมาย มี 2 วิธีคือ
1. การตั้งเปาหมายดวยตนเอง หมายถึง การที่บุคคลเปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย
ที่ตองการกระทําดวยตนเอง ซึ่งการตั้งเปาหมายดวยต นเองจะมีขอดีคือจะทําใหบุคคลรูสึกวาเขาเปน
ผูกระทําและเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกสบายใจและพยายามกระทําพฤติกรรมให
บรรลุเปาหมายทีต่ นกําหนดไว
2. การตั้งเปาหมายโดยบุคคลอื่น หมายถึง การที่บุคคลอื่นเปนผูกําหนดพฤติกรรม
เปาหมายที่ตองการเปลี่ ยนแปลงใหกับบุคคล ซึ่งการตั้งเปาหมายดวยบุคคลอื่นจะมีขอดีตรงที่วาอาจจะ
ชวยแกไขใหบุคคลที่ไมสามารถตั้งเปาหมายดวยตนเองไดอยางเหมาะสมใหสามารถตั้งเปาหมายได
อยางเหมาะสมกับความสามารถตนเองยิ่งขึ้น (ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2542: 55)
1.2 การเตือนตนเอง (Self-monitoring) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมเปาหมายที่เกิดขึ้นดวยตนเองเพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนเองกระทํา การเตือน
ตนเองจะทําใหบุคคลรูวาตนเองกระทําพฤติกรรมในลักษณะใด ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลไดเนื่องจากบุ คคลไดเห็นขอมูลยอนกลับแลวก็จะทําใหเขารูวาควรทําเชนไรตอไปเพื่อไปสู
พฤติกรรมเปาหมายที่ตองการ
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Cormier (1979 อางใน ฐิติพัฒน สงบกาย, 2533: 10) ไดเสนอขัน้ ตอนในการเตือนตนเองใหมี
ประสิทธิภาพไวดังนี้
1.จําแนกเปาหมายใหชัดเจนวาจะตองสังเกตพฤติกรรมอะไร
2.กําหนดเวลาที่จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
3.กําหนดวิธีการบันทึกและเครื่องมือที่ใชในการบันทึกพฤติกรรม
4.ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง
5.แสดงผลการบันทึกพฤติกรรมตนเองเปนกราฟ หรือแผนภาพ
6.วิเคราะหขอมูลที่บันทึกเพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับและเพื่อพิจารณาผลกา
รเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม
นอกจากกระบวนการสังเกตตนเองทีก่ ลาวมาแลว แบนดูรา เสนอวา ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพล
ตอการสังเกตตนเองอีกดังนี้
1.เวลาที่ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง คือ บุคคลจะตองทําการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเองทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิด ขึ้นซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่มีความถูกตองแมนยําและ
ตอเนื่อง (Bandura, 1986)
2. การใหขอ มูลยอนกลับจะทําใหบคุ คลทราบวาตนกระทําพฤติกรรมเปนอยางไรเปนไปตาม
เปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ถาเปนไปตามเปาหมายบุคคลก็ควรจะมีความสนใจสังเกตมากขึ้นแตถาหากไม
เปนไปตามเปาหมายบุคคลก็จะไดหาแนวทางแกไขใหดีขึ้นตอไป (Agras, Leitenberg and Barlow,
1968 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2542: 57)
3. ระดับของแรงจูงใจการที่บุคคลมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนก็จะมีการ
ตั้งเปาหมายและพยายามสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนมากกวา บุคคลที่มีแรงจูงใจต่ํา (Nelson,
1997 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนใจมัน่ , 2542: 57)
4. คุณคาของพฤติกรรมที่สังเกต พฤติกรรมใดก็ตามที่บุคคลเห็นวามีคุณคาตอตนเองเขาก็จะให
ความสนใจในการสังเกตมากกวาพฤติกรรมทีเ่ ขาไมเห็นคุณคา (Kanfer, 1970 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนใจ
มั่น, 2542: 57)
5.ความสําเร็จและความลมเหลวของพฤติกรรมที่สังเกต การที่บุคคลกระทําพฤติกรรมแลวไดรับ
ความสําเร็จบุคคลก็จะใหความสนใจสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองมากกวาพฤติกรรมที่เขา
กระทําแลว มักลมเหลว (Kischenbaum and Karoly, 1977 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2542: 57)
6. ระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีส่ งั เกต พฤติกรรมใดก็ตามทีบ่ คุ คลสามารถ
ควบคุมได บุคคลก็จะสนใจสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองมากกวาพฤติกรรมที่เขาไมสามารถ
ควบคุมได (Johnson and White, 1971 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2542: 57)
2. การตัดสิน ตนเอง (Self-Judgment) เปนการเปรียบเทียบผลทีไ่ ดรบั จากการกระทํากับ
เปาหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว การตัดสินตนเอง (Self – judgment) ขึน้ กับชนิดของมาตรฐาน (Type
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of standards) องคประกอบของเปาหมาย (Goal properties) และความสําคัญของการบรรลุเปาหมาย
(Importance of goal attainment)
พฤติกรรมจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับมาตรฐานที่นํามาประเมิน ขอมูลที่จะ
นํามาเปนมาตรฐานไดมาจากแหลงตางๆ เชน การแสดงปฏิกิริยาทางสังคมตอพฤติกรรมของบุคคล
มาตรฐานของบุคคลอื่น การตั้งมาตรฐานที่ดีคือการตั้งพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงระ บุอยางชัดเจนมี
แนวทางในการกระทําอยางแนนอนเปนมาตรฐานทีใ่ กลเคียงกับความเปนจริงและสามารถปฏิบตั ไิ ด
หลังจากทีบ่ คุ คลนํามาตรฐานมาใชเปนเกณฑในการตัดสินมีแนวโนมวาพวกเขาจะนํามาตรฐานไป
ดัดแปลงใชในสภาพอื่นๆ และมาตรฐานนั้นยังสงผานจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ งดวยตัวแบบและ
ความสําเร็จทางสังคม เชน เด็กดัดแปลงมาตรฐานของผูใหญมาใชแลวนํามา ใชกับเพื่อน (อรอุมา จิร
ธนิตกุล, 2544: 18)
แบนดูรา เสนอวาการตัง้ เปาหมายในการกระทําพฤติกรรมใหมปี ระสิทธิภาพและสะดวกตอการ
ตัดสินหรือประเมินพฤติกรรมตนเองนั้นควรตั้งเปาหมายใหมี ลักษณะดังนี้ (Bandura, 1997a, 1986,
1988 อางใน ฐิติพัฒน สงบกาย, 2533)
1.ควรเปนเปาหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจง คือบุคคลจะกําหนดเปาหมายในการทําพฤติกรรมทีเ่ จาะจง
ชัดเจนลงไปวาเขาจะตองทําพฤติกรรมอยางไร หรือเทาไร
2.ควรเปนเปาหมายที่มีลักษณะทาทาย การตั้งเปาหมายที่ มีลักษณะทาทายจะเปนสิ่งกระตุน
หรือจูงใจใหบคุ คลใชความพยายามในการกระทําพฤติกรรมใหมากขึน้
3.ควรเปนเปาหมายที่ระบุแนชัดและมีทิศทางในการกระทําแนนอนโดยไมมีทางเลือกไดหลาย
ทางเชนควรตั้งเปาหมายวา “วันนีฉ้ นั จะทําการบานวิชาคณิตศาสตรใหเสร็จ ” หรือตั้งวา “สัปดาหนี้ฉันจะ
รับประทานขนมขบเคีย้ วไมเกิน 2 ซอง”
4.ควรเปนเปาหมายระยะสัน้ การตัง้ เปาหมายระยะสัน้ ในการกระทําพฤติกรรมจะมีผลตอ
แรงจูงใจเนื่องจากบุคคลจะพบกับความสําเร็จที่ตั้งไวงายและเร็วและเมื่อบุคคลประสบความสําเร็จใน
เปาหมายที่ตั้งไวก็จะมีความพึงพอใจและเ ปนแรงจูงใจใหบคุ คลพยายามกระทําพฤติกรรมใหบรรลุ
เปาหมายในระยะยาวเพิม่ มากขึน้
5. ควรเปนเปาหมายที่อยูในระดับใกลเคียงกับความเปนจริงและสามารถปฏิบัติไดไมเปน
เปาหมายที่มีลักษณะเพอฝนคือสูงหรือต่ํากวาความเปนจริงและเปาหมายที่ตั้งขึ้นตองสามารถปฏิบัติได
เมื่อเปาหมายหรือมาตรฐานของพฤติกรรมใดไมไดรับการยอมรับหรือไมมีความชัดเจนบุคคลก็
จะใชมาตรฐานไมสมบูรณซึ่งเกิดจากวิธีการเปรียบเทียบทางสังคมซึ่ง แบนดูรา (1986 อางใน ดวงเพ็ญ
เรือนใจมั่น, 2542: 59-62) กลาวไวดังนี้
1. การเปรียบเทียบอางอิงทางสังคม (Social referntial comparison) เมือ่ บุคคลทราบผลการ
กระทําตางๆ ของตนเองจากการวัดและการประเมินก็จะมีการเปรียบเทียบการกระทําของตนเองกับผูอื่น
ดวยเพือ่ จะไดทราบวาการกระทําของตนเองสูงหรือต่าํ กวาคนอืน่ เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาการ
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กระทําของตนเองใหดขี น้ึ ในการประเมินการทํา พฤติกรรมของตนเองโดยการเปรียบเทียบกับผูอื่นนั้น
บุคคลสามารถเลือกเกณฑในการเปรียบเทียบได 4 ลักษณะคือ
1.1 การเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานที่เปนมาตรฐานของกลุมตางๆ เชน กลุมอายุ กลุมระดับ
การศึกษา กลุมเพศหรือกลุมสภาพที่อยูอาศัยเปนตน ซึ่งบรรทัดฐานของกลุ มตางๆ เหลานี้ไดมาจาก
การที่มีผูทําการสํารวจและหาคาเฉลี่ยของกลุมนั้นๆ จนเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลวและบรรทัดฐานที่
บุคคลนํามาใชในการเปรียบเทียบกับการกระทําของตนจะตองมีลักษณะคลายคลึงกับตนดวย
1.2 การเปรียบเทียบกับตนเอง คือ การที่บุคคลเปรียบเทียบผลการกร ะทําของตนเองกับสิ่ง
ที่เขาไดเคยกระทํามาแลวหรือเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตนตั้งขึ้น ซึ่งการเปรียบเทียบกับตนเองนี้จะ
กอใหเกิดความทาทายจะทําใหบุคคลพยายามกระทําพฤติกรรมใหดีกวาครั้งที่ผานมา เพราะถาบุคคล
กระทําพฤติกรรมไดเทากับครั้งที่ผานมา การกระทําระดับนั้นอาจจะไมกอใหเกิดความทาทายอีกตอไป
1.3 การเปรียบเทียบกับสังคม คือ การที่บุคคลใชผลการกระทําของผูอื่นมาใชเปนเกณฑ
เปรียบเทียบกับผลการกระทําของตนซึ่งผลการกระทําของผูอื่นนํามาใชเปนเกณฑเปรียบเทียบนี้จะตอง
เปนบุคคลที่อยูในสภาพการณที่เหมือนกันหรือคลายกันกับตน เชน เพื่อนรวมชั้น หรือผูรวมงานเปนตน
1.4 การเปรียบเทียบกับกลุม คือ การที่บุคคลเปรียบเทียบผลการกระทําของตนกับคาเฉลี่ย
จากการกระทําของกลุมโดยบุคคลจะเปรียบเทียบวาผลการกระทําของตนอยูลําดับที่เทาไรของกลุม
2. คุณคาของกิจกรรม องคประกอบที่สําคัญอีกประกาศหนึง่ ในกระบวนการตัดสินคือคุณคาของ
กิจกรรม บุคคลจะสนใจตัดสินกิจกรรมทีต่ นกระทํานอยหากเขาพบวากิจกรรมนัน้ มีคณ
ุ คาตอเขานอย
หรือไมมคี ณ
ุ คาตอเขาเลยและบุคคลจะใชความพยายามในการกระทํากิจกรรมนัน้ นอย ในทางตรงกัน
ขามบุคคลจะใชความพยายามมากในการทํากิจกรรมทีเ่ ขาพิจารณาวาเปนกิจกรรมทีม่ คี ณ
ุ คาตอเขามาก
สวนกิจกรรมที่มีคุณคาปานกลางจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนอย เพราะจะไมกระตุนให
บุคคลกระทําพฤติกรรมมากนัก คุณคาของกิจกรรมนั้นขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบุคคล กิจกรรมจะมี
คุณคาถาบุคคลเห็นคุณประโยชนที่จะไดรับ
3. การอนุมานสาเหตุของพฤติกรรม การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองขึ้นอยูกับการรับรูปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรม บุคคลมักจะภูมิใจเมื่อตนเองประสบความสําเร็จแลวระบุสาเหตุวาเปนเพราะ
ความสามารถและความพยายามแตจะรูส กึ พึงพอใจกับงานไมมากถาระบุสาเหตุวา เปนปจจัยภายนอก
เพราะคิดวาความสําเร็จนัน้ มิไดมาจากความสามารถและความพยายาม
ในกระบวนการกํากับตนเองของนักเรียน เมื่อนักเรียนไมพึงพอใจกับผลที่ไดรับก็อาจมีการ
ปรับปรุงกลวิธีหรือเปาหมายใหมได เพื่อใหไดรับความพึงพอใจ ซึ่งแสดงดังภาพประกอบ 21
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การวิเคราะหงานและการตั้งเปาหมาย
การเลือก ปรับหรือทดลอง

ผลปอนกลับ

การบันทึกความกาวหนา
ภาพประกอบ 21 กระบวนการปรับปรุงเปาหมาย (Bulter, 1998: 163)
3. การแสดงปฏิกริ ยิ าตอตนเอง (Self – reaction) เปนกระบวนการสุดทายของกลไกการ
กํากับตนเอง กระบวนการนีท้ าํ หนาที่ 2 ประการคือ
1. ทําหนาทีต่ อบสนองผลการประเมินพฤติกรรมของตนเอง จากกระบวนการตัดสิน ถาบุคคล
กระทําพฤติกรรมเปาหมายไดเทากับหรือสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวบุคคลจะแสดงปฏิกิริยาทางบวกตอ
ตนเองหรือใหรางวัลกับตนเองแตถาบุคคลกระทําพฤติกรรมต่ํากวาเปาหมายเขาจะแสดงปฏิกิริยาท าง
ลบตอตนเองหรือการลงโทษตนเอง หรืออาจไมแสดงปฏิกิริยาตอตนเองก็ได
2. ทําหนาที่เปนตัวจูงใจสําหรับการกระทําพฤติกรรมของตนเอง ถาบุคคลกระทําพฤติกรรมได
ตามเปาหมายแลวจะใหสิ่งจูงใจกับตนเอง
2.1 สิ่งจูงใจตนเองจากภายนอก ไดแก วัตถุสิ่งของที่สามารถจับตองไดหรืออาจเปนการ
ใหเวลาอิสระกับตนเอง การกระทําทีช่ อบหรือการกระทํากิจกรรมบันเทิงตางๆ
2.2 สิ่งจูงใจตนเองจากภายในเปนผลกรรมภายในที่บุคคลใหกับตนเองหลังจากที่
ประเมินการทําพฤติกรรมของตนเองแลวซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
- การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวก คือ การที่ บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
ทางบวกเมื่อกระทําพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว เชน การยกยอง ชื่นชมตนเอง เปนตน
- การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางลบ คือ การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางลบ
เมื่อกระทําพฤติกรรมไดต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว เชน การตําหนิตนเอง การวิ
พากษวจิ ารณตนเอง
ละอายใจ และการเสียใจ เปนตน
การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวกนับวาเปนกลไกการสงเสริมพฤติกรรมสวนการ
แสดงปฏิกิริยาทางลบตอตนเองนั้นเปนกลไกปองกันตนเองจากการที่ถูกสังคมหรือบุคคลภายนอก
ลงโทษเพราะเมื่อบุคคลลงโทษตนเองนั้นสามารถเปนการ ระบายสิ่งที่ผิดพลาดที่ตนไดกระทําลงไปและ
จะกระทบกระเทือนจิตใจนอยกวาที่ถูกผูอื่นลงโทษ
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ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการกํากับตนเอง แบนดูรา (Bandura, 1986: 369-372)
กลาววามีปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการกํากับตนเองดังนี้
1. ประโยชนสวนตัว (Personal benefits) เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมกํากับตนเองแลวบุคคลก็จะ
ไดรับประโยชนโดยตรงตอตัวเขาเองเขาก็จะยึดมั่นตอการกํากับตนเองจะทําใหกระบวนการกํากับ
ตนเองคงอยูได
2. รางวัลทางสังคม (Social reward) การที่บุคคลมีพฤติกรรมการกํากับตนเองแลวบุคคลใน
สังคมใหการยกยองชมเช ย สรรเสริญ ใหเกียรติ ใหการยอมรับหรือใหรางวับซึ่งการใหรางวัลทางสังคม
เหลานี้ก็จะมีสวนชวยใหกระบวนการกํากับตนเองของบุคคลคงอยูได
3. การสนับสนุนจากตัวแบบ (Modeling supports) บุคคลทีม่ มี าตรฐานในการกํากับตนเองเชน
การพูดจาไพเราะ หากไดอยูในสภาพแวดลอมที่ คนอืน่ ๆ รอบดานลวนแตมกี ารพูดจาไพเราะดวยกันคน
ที่พูดจาไพเราะทั้งหลายเหลานี้จะมีสวนชวยเปนตัวแบบที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
4. ปฏิกิริยาทางลบจากผูอื่น (Negative sanctions) บุคคลทีพ่ ฒ
ั นามาตรฐานในการกํากับ
ตนเองขึ้นมาแลวหากภายหลังใหรางวัลกับตนเองตอพฤติก รรมทีต่ าํ่ กวามาตรฐานก็จะทําใหบคุ คลใน
สังคมแสดงปฏิกิริยาทางลบตอตัวเขาปฏิกิริยาเหลานี้จะสงผลใหบุคคลยอนกลับไปใชมาตรฐานของเดิม
ของเขาอีก
5. การสนับสนุนจากสภาพแวดลอม (Contextual supports) บุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมซึ่งใน
อดีตเคยสงเสริมใหตนกํากับตนเองดวยมา ตรฐานระดับหนึ่งยอมมีโอกาสกํากับตนเองดวยมาตรฐานนั้น
อีก บุคคลเชนนี้มีแนวโนมจะหลีกเลี่ยงสถานการณที่จะมีอิทธิพลใหตนตองลดมาตรฐานลงไป
6. การลงโทษตนเอง (Self – inflicted punishment) จะเปนหนทางชวยใหบุคคลลดความไม
สบายใจจากการทําผิดมาตรฐานของตนไดและในหลายๆ กรณีก็เปนการลดปฏิกิริยาทางลบจากผูอื่นได
แทนที่จะถูกคนเหลานั้นลงโทษเอาโดยตรงคนสวนมากจะมีความรูสึกวาการลงโทษตนเองมีความไม
พอใจนอยกวาการถูกผูอื่นลงโทษและในบางกรณีการลงโทษตนเองก็เปนการกระทําที่ไดรับการชมเชย
จากผูอื่น
6.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชแนวคิดการกํากับตนเอง
งานวิจัยที่ใชแนวคิดการกํากับตนเองพบทั้งภายในและตางประเทศ โดยในประเทศ
ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ เชน พนิดา มีตองปน (2532: ก-ข) ศึกษาถึง
ประสิทธิผลของโปรแกรมลดน้ําหนักดวยวิธีควบคุมตนเอ งที่มีตอพฤติกรรมลดน้ําหนัก ทั้งดานความรู
ทัศนคติ การปฏิบัติตัวในการลดน้ําหนักและผลของพฤติกรรมการลดน้ําหนัก กลุมตัวอยางคือ นักเรียน
หญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานรอยละ 20 อายุ 11-14 ป จํานวน 100 คน เปน
กลุมทดลอง 50 คน และกลุมเปรียบเทีย บ 50 คน ภายหลังการทดลองพบวา โปรแกรมลดน้ําหนักโดย
ใชการควบคุมตนเองทําใหนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานรอยละ 20 มี
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการลดน้ําหนักไดถูกตองมากขึ้น และสามารถลดน้ําหนักลงได
นอกจากนีพ้ บวา การฝกใหนกั เรี ยนรูจ กั การบันทึกรายการอาหารและจํานวนแคลอรีในแตละวันจะชวย
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ใหนกั เรียนควบคุมการรับประทานอาหารของตนเองและลดน้าํ หนักลงได ยุพา อภิโกมลกร (2531: ก-ข)
ศึกษาประสิทธิผลของการปรับพฤติกรรมสุขภาพดวยวิธีการกํากับตนเองของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนสั งกัดสํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน จํานวน 2
โรงเรียน ที่มีปญหาเกี่ยวกับความสะอาดของรางกายในสวนตางๆ เชน ผม เหงือกและฟน เปนตน
แบงเปนกลุมทดลอง 40 คน และกลุม เปรียบเทียบ 40 คน และนําเทคนิคการปรับพฤติกรรม 5 ขั้นตอน
มาใช ไดแก ใหนักเรียนมีสว นรวมในเรือ่ ง การกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย กําหนดเงือ่ นไข การ
เสริมแรงและลงโทษตนเอง ใหนักเรียนบันทึกพฤติกรรมตนเอง ประเมินพฤติกรรมตนเอง เสริมแรงและ
ลงโทษตนเอง ภายหลังการทดลองพบวานักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสะอาดของรางกาย
สูงขึ้นกวากอนทดลองและสูงกวากลุ มเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ Suwannee Chearsawad
(2002) ศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองในการหลีกเลีย่ งการบริโภคอาหารวางทีม่ ี
คุณคาทางโภชนาการนอยในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 5 จังหวัดตาก พบวา ภายหลังการทดลอง
กลุมทดลองมีการควบคุมตนเองในการหลี กเลีย่ งการบริโภคอาหารวางทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการนอย
เพิ่มขึ้นมากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบ และพบวาในระยะติดตามผลไมแตกตาง
จากระยะหลังการทดลอง แตในระยะติดตามผล นักเรียนกลุมทดลองยังคงมีการควบคุมตนเองในการ
หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารวางที่มีคุ ณคาทางโภชนาการนอยเพิม่ ขึน้ มากกวากอนการทดลองและ
มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับงานวิจัยในตางประเทศ ตัวอยางเชน มาโฮนี และคณะ (Mahony et al, 1973: 65-69
อางใน เกศแกว สอนดี , 2548: 40) ไดทาํ การศึกษาผลของการใหรางวัลตนเอง การลงโทษ ตนเอง และ
การสังเกตตนเองตอพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยกลุม ทีใ่ หรางวัลตนเอง และลงโทษตนเอง
จะตองเอาเงินไปมอบใหกับผูวิจัย และนําเงินนั้นมาใหรางวัลหรือลงโทษตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว คือ
กลุมที่ใหรางวัลตนเองจะไดเงินจากผูวิจัยเมื่อเขาสามารถลดน้ําหนักลงได ในขณะที่กลุมลงโทษตนเอง
จะตองเสียเงินคาปรับใหแกผูวิจัยเมื่อมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น สําหรับกลุมที่สังเกตตนเองก็สังเกตตนเองเพียง
อยางเดียว ผลการศึกษาพบวา กลุมที่ใหรางวัลตนเอง และกลุมที่ลงโทษตนเองสามารถลดน้ําหนักได
เทาๆ กัน และลดน้ําหนักไดมากกวากลุมที่สั งเกตตนเอง และจากการติดตามผล 4 เดือนตอมา พบวา
กลุมที่ใหรางวัลตนเองลดน้ําหนักไดมากกวากลุมที่ลงโทษตนเอง เมลพาส (Malpass, 1966) ได
ทําการศึกษาผลของการกํากับตนเองที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเพศและผลสัมฤท ธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอ นหนานีเ้ ปนตัวแปร
ควบคุม ผลการวิจัยพบวา การกํากับตนเองมีความสัมพันธทางลบกับความวิตกกังวลแตมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางไมมีนัยสําคัญ
ซิมเมอรแมนและคิทซานทาส (Zimmerman &
Kitsantas, 1997) ทําการศึกษาผลของการตั้ งเปาหมายและการกํากับการแสดงออก การรับรู
ความสามารถของตนระหวางการใชการกํากับตนเองกับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 90
คน โดยทดสอบดวยทักษะการปาเปา ผลการวิจยั พบวา นักเรียนทีม่ คี วามสามารถการกํากับการ
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แสดงออกสูงจะสามารถปาเปาไดอยางแมนยํามากกวานักเรียน หญิงทีม่ คี วามสามารถในการกํากับการ
แสดงออกต่ํา
โดยสรุปแลว มีงานวิจัยเชิงทดลองจํานวนมากที่แสดงใหเห็นถึงการประยุกตความสามารถใน
การควบคุมตนเองมาใชสรางชุดกิจกรรมและพบวาสามารถทําใหกลุมตัวอยางเกิดพฤติกรรม เปาหมาย
ไดและทําใหพฤติกรรมเปาหมายคงทนอยูไดในระดับหนึ่ง

6.3 การดูแลตัวอง (Self-care)

การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมการเรียนรูอยางหนึ่งที่เริ่มพัฒนามาตั้งแตวัยเด็ก และคอยๆ
พัฒนาเต็มที่ในวัยผูใหญ ซึ่งเปนวัยที่สามารถดูแลตนเองไดอยางสมบูรณ แตความสามารถดังกลาวจะ
ลดลงเมื่อเกิดความเสื่อม หรือความเจ็บป วยขึ้นในรางกาย หรือกรณีที่การดูแลตนเองถูกจํากัดจาก
ความรูความชํานาญ การขาดแรงจูงใจ กิจกรรมการดูแลตนเองก็จะไมเกิดขึ้น (Orem, 1985: 135) ผูที่
ชวยเหลือตัวเองไมไดหรือมีขีดจํากัดตางๆ ที่ทําใหไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเต็มที่ บุคคลเหลานี้
ไดแก คนชรา คนเ จ็บปวย และคนพิการ การดูแลตนเองจึงมีผลโดยตรงตอการดํารงชีวิตของมนุษย
การคงไวซง่ึ รูปรางและหนาทีใ่ นภาวะปกติ การพัฒนาบุคคลิกภาพศักยภาพของมนุษย ปองกันอันตราย
ตลอดจนพยาธิสภาพตางๆ และยังสามารถควบคุมผลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือพยาธิสภาพตางๆ ได
6.3.1 แนวคิดและทัศนะการดูแลตนเอง
การดูแลตนเอง ประกอบดวยคําวา
“ดูแล ” กับ “ตนเอง ” ตามพจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2525ใหความหมายดูแล คือ เอาใจใส ปกปกรักษา ปกครอง ตน คือ ตัว (ตัวคน)
เมื่อรวมคําว าดูแลตนเอง จึงหมายถึง เอาใจใส ในตัวคนนัน่ เอง หรือปกปก ปกครองตนเ อง การดูแล
ตนเองถูกอธิบายในลักษณะของมโนทัศน กรอบแนวคิด รูปแบบ ทฤษฎีกระบวนการ การเคลือ่ นไหว
หรือปรากฏการณ (Gantz, 1990 อางในอรสา พันธภกั ดี , 2542) ความหมายการดูแลตนเองจะตางกัน
ในแตละสาขาวิชาชีพมีผูใหนิยามการดูแลสุขภาพของตนเอง มีดังนี้
เลวิน (Levine Cited Hill & Smith, 1985: 8 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง , 2550: 28) กลาว
วา การดูแลตนเองเปนกระบวนการที่บุคคลหนึ่งๆ ทําหนาที่โดยตัวเองและเพื่อตัวเอง ในการปองกัน
และสงเสริมสุขภาพตลอดจนการสืบคนหาโรคและการรักษาขัน้ ตนดวยตนเอง
สไตเกอรและลิบสัน (Steiger & Lipson, 1985: 12 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง , 2550: 28)
ใหความหมายของการดูแลตนเองวาเปนกิจกรรมที่ริเริ่มกระทําโดย บุคคล ครอบครัว ชุมชน เพื่อให
บรรลุ หรือคงไวซึ่งภาวะสุขภาพใหดีที่สุด
นูรสิ (Noris อางใน อังศินันท อินทรกําแหง , 2550: 29) ใหความหมายของ การดูแลสุขภาพ
ตนเอง คือ กระบวนการทีป่ ระชาชนและครอบครัว มีโอกาสที่จะชวยเหลือตนเองและรับผิดชอบตนเอง
ดานสุขภาพอนามัย โดยพัฒนาศักยภาพความสามารถ เพือ่ การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
สมจิต หนุเจริญกุล (2536 : 22-23 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง , 2550: 29) กลาววา การ
ดูแลตนเองหมายถึง การปฏิบัติในกิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระทําเพื่อที่จะรักษาไวซึ่งชีวิต สุขภาพและ
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สวัสดิภาพของตน การดูแลตนเองเปนการกระทําทีจ่ งใจ และมีเปาหมาย (Deliberate action) และเมื่อ
กระทําอยางมีประสิทธิภาพจะมีสวนชวยใหโครงสรางหนาที่และพัฒนาการของแต ละบุคคลดําเนินไปถึง
ขีดสูงสุด
เพนเดอร (Pender, 1987 :150) กลาววาการดูแลตนเองเปนการปฏิบัติที่บุคคลริเริ่มและกระทํา
ในวิถีทางของตนเองเพื่อดํารงรักษาชีวิต สงเสริมสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตน
สรุปไดวา การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดก็ตามที่ บุคคลไดเริ่มปฏิบัติ
ดวยตนเอง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อดํารงรักษาชีวิต ภาวะความมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตน เปน
การกระทําอยางมีแบบแผน เปนขั้นตอน มีความตอเนื่อง และเมื่อมีการกระทําอยางมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหรางกาย จิตใจและพัฒนาการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นไปถึงเปาหมายของแตละบุคคล
แนวคิดการดูแลตนเองไดเปนที่สนใจและกลาวถึงกันมาก ในที่ประชุม First International
Symposium ที่กรุงโคเปนเฮเกน ในป 1975 มีการใหความหมายไวตา งกันจาก 29 ประเทศ มีการขยาย
กวางไปนอกจากเปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล ยังรวมถึงการดูแ ลครอบครัว กลุมและชุมชนดวย
การดูแลตนเองเปนกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการสังเกตตนเอง การรับรูและการตัดสินใจ เลือก
บริการ และการรักษาตามทีบ่ คุ คลเขาใจ (นาตยา เกรียงชัยพฤกษ , 2544 อางใน อังศินันท อินทรกํา
แหง, 2550: 29) และในป ค.ศ.1987 สถาบันการดูแลตน เอง จัดใหมีผูเชี่ยวชาญการดูแลตนเองจาก
สาขาตางๆ มาประชุม เพื่อหาลักษณะที่อธิบายการดูแลตนเอง ผลสรุปในแนวคิดการดูแลตนเองนั้นมี
คุณลักษณะดังนี้ 1 ) การดูแลตนเองมีอยูใ นสถานการณและวัฒนธรรมทีเ่ ฉพาะ 2) เกี่ยวของกับ
ความสามารถทีจ่ ะกระทําและการเลือก 3 ) ความรู ทั กษะ การใหคณ
ุ คา แรงจูงใจ การรับรู
ความสามารถ การควบคุม และสมรรถนะของตนเอง (Efficacy) มีอิทธิพลตอการดูแลตนเอง และ 4)
แนวคิดการดูแลตนเองมีจุดเนนการดูแลสุขภาพ อยูภายใตการควบคุมของบุคคล (Gantz, 1990 อางใน
อรสา พันธภกั ดี , 2542) ความหมายการดูแลตนเอง สามา รถจําแนกเปนแบบแผนได 2 แบบแผน คือ
การดูแลตนเองในแบบทีเ่ ปนการกระทําพฤติกรรมหรือกระบวนการ และการดูแลตนเองในแบบทีเ่ ปน
เปาหมาย
ในสาขาวิชาชีพแพทย ใหความหมายการดูแลตนเองในรูปแบบทีเ่ ปนการกระทํา เลวิน (Levin,
1976 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง , 2550) แพทยที่ถูกยอมรับวาเปน บิดาของการดูแลตนเอง ไดให
ความหมายการดูแลตนเองวา หมายถึง กระบวนการทีป่ ระชาชนทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ในการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกัน การสืบคนหาโรคและการรักษาในระดับปฐมภูมขิ องระบบบริการสุขภาพ
และ (Levin, Katz & Holst, 1979 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง , 2550) ไดขยายความหมายของการ
ดูแลตนเองเพิ่มเติมวา เปนกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวของกับการสังเกตตนเอง การรับรูอาการและ
วินจิ ฉัย การตัดสินความรุนแรง และการเลือก รวมทัง้ การประเมินทางเลือกในการรักษา
ในสายทางการพยาบาล โอเร็ม (Orem, 1991) สนใจเรื่องการดูแลตนเองที่มองการดูแลตนเอง
เปนกระบวนการการดูแลตนเองเปนการกระทําทีจ่ งใจ และมีเปาหมาย ประกอบดวย 2 ระยะ ระยะที่ 1
เปนระยะของการพินจิ พิจารณาและตัดสินใจซึง่ จะนําไปสูก ารกระทํา ระยะที่ 2 เปนการกระทําและผล
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ของการกระทํา โอเร็มไดจาํ แนกพฤติกรรมการดูแลตนเองออกเปน 3 สถานะ 1) ความตองการการดูแล
ตนเองทัว่ ไปในภาวะปกติ (Universal self - care requisite) ไดแก การคงไวซึ่งอากาศที่เพียงพอ
การคงไวซึ่งอาหารและน้ําที่เพียงพอ การคงไวซึ่งการขับถาย และระบายของเสียใหเปนไปตามปกติ
การคงไวซึ่งความสมดุลระหวางกา รทํากิจกรรมและการพักผอน การคงไวซง่ึ การรักษาความสมดุล
ระหวางการอยูคนเดียว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และการปองกันอันตรายตอชีวิต การปฏิบัติหนาที่
และความเปนอยูที่ดี 2) ความตองการดูแลตนเองตามพัฒนาการ (Developmental self-care requisite)
ไดแก ความตองการตามระดับพัฒนาการในวัย และความตองการตามสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลงใน
ชีวิต 3) ความตองการดูแลตนเองตามการเบีย่ งเบนทางสุขภาพ (Health deviation self–care requisite)
ไดแก การแสวงหาบริการสุขภาพ การรับรู ความสนใจตอโรค และผลกระทบของโรคตอตนเอง การ
ปฏิบตั ิ ตามแผนการวินจิ ฉัย การรักษา ฟนฟู และปองกันโรค การเฝาระวังผลขางเคียงของโรค การ
ปรับภาพลักษณและจิตมโนทัศน การยอมรับภาวะสุขภาพ และการเรียนรูที่จะดํารงชีวิตตามสภาพโดย
กําหนดเปาหมายของการกระทําพฤติกรรมการดูแลตนเอง ไวเพื่อ 1) เปนการประคับประคอง
กระบวนการชี วิตและสนับสนุนการดําเนินชีวิตปกติสุข 2) ผดุงไวซึ่งการเจริญเติบโตพัฒนาการและวุฒิ
ภาวะทีเ่ หมาะสม 3) ปองกัน ควบคุม บําบัดรักษา โรคภัยไขเจ็บ และการไดรับอันตรายตางๆ 4)
ปองกันหรือปรับตัวใหสอดคลองกับความบกพรองของสมรรถนะ และ 5) สรางเสริมความผาสุก
แนวคิดการ ดูแลตนเอง ใน สาขา จิตวิทยา ใหความ สนใจในลักษณะที่การดูแลตนเองเปน
ปรากฏการณหนึ่งที่เกี่ยวของกับแนวคิด อัตมโนทัศน ความเชือ่ ดานสุขภาพ และพฤติกรรม (Cognitive
behavior model) พฤติกรรมความรวมมือในการรักษา และความเชือ่ ใน ความสามารถของตนเอง (Selfefficacy) บารอฟสกี (Barofsky, 1978 อางใน อรสา พันธภกั ดี , 2542) ใหความหมายการดูแลตนเอง
เปนการกระทําที่จงใจของบุคคลอยางมีเหตุผลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยแบงการดูแลตนเองเปน
3
แบบ ไดแก 1) การดูแลตนเองในการบรรเทาความเจ็บปวย 2) การดูแลตนเองในการรักษาหรือเผชิญ
กับอาการ 3)การดูแลตนเองในการปองกันอันตรายทีจ่ ะมีผลตอสวัสดิภาพ กระบวนการทําหนาทีข่ อง
รางกาย การดูแลตนเองจึงมีเปาหมายเพือ่ ปรับควบคุมใหกระบวนการทํางานทางรางกายเปนปกติ
แนวคิดการดูแลตนเองในสาขาสุขศึกษา (Health education) มุงการใหความรูหรือขอมูลเพื่อ
ชวยใหบุ คคลไดเลือกทําพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี การสอนสุขศึกษาเปนการรวบรวมประสบการณการ
เรียนรูตางๆ มาสงเสริมใหบุคคลสมัครใจทําพฤติกรรมที่นําไปสูสุขภาพ การดูแลตนเองในลักษณะ
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพนั้น หมายถึง กิจกรรมที่กระทําโดยบุคคลรับรูวาตนเองเจ็บปวย และมี
ความตองการที่จะฟนหายดีขึ้น การดูแลตนเอง รวมถึงพฤติกรรมที่ลดการพึ่งพาผูอื่นดวย
แนวคิดการดูแลตนเองในสาขาสังคมศาสตร สนใจการดูแลตนเองในความสัมพันธทั้ง 3 ระบบ
คือ ระบบบุคคล ระบบกลุมยอย และระบบชุมชน และมุงเนนที่สังคม กฎหมาย นโยบาย และองคกรที่
สนับสนุนและสงเสริมการดูแลตนเอง ดีฟรายส (Defries, 1990 อางใน อรสา พันธภกั ดี , 2542) ใหทัศนะ
วาการดูแลตนเองเปนการกระทําทีม่ คี วามสัมพันธซง่ึ กันและกันของแผนการรักษา ชุมชน และการ
สงเสริมสุขภาพ
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ดีน (Dean, 1989 อางใน อรสา พันธภกั ดี, 2542) เนนการดูแลตนเองที่เกี่ยวของกับสุขภาพ คือ
การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งมีรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธในสังคม
และทัศนคติตอพฤติกรรม การใหคุณคา ความเชื่อที่เรียนรูในสังคมวัฒนธรรม มีผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ดังนั้นบุคคลจะยอมรับหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุ ขภาพ จึงขึ้นอยูกับสังคมวัฒนธรรม
มากกวาการตัดสินใจเฉพาะบุคคล ซึ่งตางจาก คิดบูช (Kickbusch, 1989 อางใน อรสา พันธภกั ดี ,
2542) เห็นวา การดูแลตนเองเกี่ยวของกับแบบแผนการดําเนินชีวิตที่บุคคลยอมรับที่จะจัดการตนเอง
ในการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง และการกํากับประเ มินตนเอง มีการตัดสินใจ การใชยาดวยตนเอง และการ
รักษาตนเอง
การดูแลตนเองในทัศนะที่เปนผลลัพธ คื อการดูแลตนเองมีผลตอสุขภาพ สมิธ (Smith, 1983
อางใน อังศินันท อินทรกําแหง , 2550) ชี้ใหเห็นวา การดูแลตนเองเกี่ยวของกับสุขภาพ 4 รูปแบบ โดย
เสนอ “Smith’s model of health” ไดแก
1. รูปแบบทางคลินิก (Clinical model) รูปแบบนีใ้ หความหมายสุขภาพเปนการปราศจาก
อาการ แสดงของพยาธิสภาพ หรือการทีบ่ คุ คลปราศจากความพิการ เปนการรักษาสมดุลทางดาน
สรีรวิทยาซึ่งบุคลจะรอใหเกิดอาการและอาการแสดงแลวจึงมุงรักษาโรค ผลลัพธของการดูแลตนเ อง มี
ตออัตราการตาย อัตราความเจ็บปวยพิการ การใชสถานทีบ่ ริการสุขภาพ และคาใชจา ยในการรักษา
2. รูปแบบทางดานการปฏิบตั ติ วั ตามบทบาท (Role performance model) เปนรูปแบบที่ให
ความหมายสุขภาพเปนความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ตามที่สังคมคาดหวังไดครบถว น การ
ดูแลตนเองมีผลตอสุขภาพในดานการทําบทบาท ความสามารถในการทําหนาที่ ทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันอยางมีอิสระ หรืออยางพึ่งพา
3. รูปแบบดานการปรับตัว (Adaptation model) รูปแบบนี้เชื่อวาบุคคลมีการปรับตัวตอ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตลอดเวลาเพื่อรักษาดุลยภาพกั บสิ่งแวดลอม เปนความสามารถในการ
ปรับตัวกับสิ่งแวดลอมที่ทาทาย รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางสังคม และสิ่งที่คุกคามทางกายภาพ สุขภาพที่ดี
จะเปนความยืดหยุนในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลเปนการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ ชีวิต ผลลัพธของการดูแลตนเอง คือการเปลีย่ นพฤติกรรม
การจัดการความเครียดทีเ่ กีย่ วของกับอาการและความสามารถในการจัดกระทํา
4. รูปแบบดานความผาสุก (Eudemonistic model) คําวา Eudemonistic หมายถึง ความผาสุก
(Well - being) ความสุข (Happiness) รูปแบบนี้เชื่อวา การทีบ่ คุ คลสามารถกระทําตามบทบาทที่
ไดรับมอบหมาย และมีศักยภาพทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพเปนภาวะทีม่ ี
ความผาสุกที่ไมหยุดนิ่งและเปนความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปฏิสัมพันธกับครอบครัวและชุมชน
ได บุคคลที่มีภาวะสุขภาพแข็งแรงสามารถจะทํา งานไดตามหนาที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธของการดูแลตนเอง คือความผาสุก ความกลมกลืนและความพอดี
โดยสรุปแลว การดูแลตนเองเปนกระบวนการทีบ่ คุ คลสามารถกระทํากิจกรรมหรือพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งบุคคลไดเลือกปฏิบัติใหเหมาะสมกับตนเอง โดยมีการเรียนรู และการสนับสนุนจาก
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สังคมวัฒนธรรม ที่เปนสิ่งแวดลอมของบุคคลนั้นทั้งในวิชาชีพและนอกวิชาชีพทางดานสุขภาพ และการ
ดูแลตนเองที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพเปนหนทางที่นําไปสูการมีสุขภาพดี
6.3.2 สถานการณ พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพและการใชบริการสุขภาพ
ที่ผานมาภาครัฐมองการดูแลตนเองเปนในดานการใชบริการเมือ่ เจ็บปวยของประชาชน
โดยจากการสํารวจมีการเปลีย่ นแปลงไป ในภาพรวมทัง้ ประเทศประชาชนใชบริการรักษาพยาบาลจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึน้ จากรอยละ 15.5 ใน พ.ศ.2513 เปนรอยละ 53.9 ใน พ.ศ. 2539
และซือ้ ยากินเองน อยลงจากรอยละ 51.54 ใน พ.ศ.2513 เหลือเพียงรอยละ 17.1 ใน พ.ศ. 2539 และ
หลังวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนหันมาซือ้ ยากินเองมากขึน้ จากรอยละ 17.1 ในพ.ศ.2513 เปนรอยละ 20.2
และ 24.2 ใน พ.ศ. 2542 และ 2544 ตามลําดับ แตในภาวะปจจุบัน ประชาชนเริ่มเห็นความสําคัญของ
การมีสขุ ภาพดี รางกายแข็งแรง จิตใจที่เปนสุขสงบ ดังนั้น แนวการดูแลสุขภาพ ตนเองแบบองครวมคือ
ดูแลกาย ใจ จิตวิญญาณ เขามามีสว นรวมในการดําเนินชีวติ อยางมีความสุขสมบูรณ การดูแลสุขภาพจึง
เนนใหความสําคัญในการสงเสริม ฟนฟู ปองกันโรคมากกวาการรักษา ซึ่งจะเห็นไดวาการมี สุขภาพดี
เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพแบบองครวม เปนแนวคิดใหมขององคการอนามัยโลก (WHO) ถือวา
เปนการตืน่ ตัวของการรักษาสุขภาพของคนยุคใหม
6.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลตนเอง
ภาวินี โภคสินจํารูญ (2540) มีความสนใจศึกษา ความสัมพันธระหวางความเชื่ อดาน
สุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
เนื่องจากการตั้งครรภ โดยใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเอซิส เปนแนวทางในการศึกษากลุม หญิง
ตั้งครรภชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภที่มารับการตรวจที่ แผนกฝาก
ครรภในโรงพยาบาล จํานวน 93 ราย ดวยแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลตนเองและความเชื่อดาน
สุขภาพ ผลการวิจัยสรุปไดวา 1)ความเชื่อดานสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .6114) 2)ระดับการศึกษามีควา มสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r=.3044) 3) ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอนพบวา ความเชื่อดานสุขภาพเปนตัวทํานายที่ดีที่สุด สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของหญิงตั้งครรภชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจ
ากการตั้งครรภไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถอธิบายความผันแปรไดรอ ยละ 37.38 จากผลการวิจยั
ครั้งนี้แสดงวา หญิงตั้งครรภชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากการตั้งครรภที่มีความ
เชื่อดานสุขภาพถูกตองจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ถูกตองเชนกัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา
พยาบาลจะตองเปนผูใหความรู ใหคําปรึกษาแนะแนว และขอมูลขาวสารแกผูปวยและญาติ เพื่อชวยให
ผูปวยมีความเชื่อดานสุขภาพที่ถูกตองซึ่งจะสงเสริมใหผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตอง เปน
ผลใหมารดาและทารกมีสุขภาพดีตลอดระยะที่ตั้งครรภ
อมาวสี อัมพันศิริรัตน (2539) ความสามารถในการดูแลตนเองกับภาวะสุขภาพของผูส งู อายุเขต
ชนบท อําเภอพล จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางเปนผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 213 คน เก็บ
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รวบรวมขอมูลโดย แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไป แบบประเมิ นความสามารถในการดูแลตนเองและแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ความสามารถในการดูแลตนเอง มีความสัมพันธ
ทางบวกกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ
0.5939 (p < 0.001) 2) เปรียบเทียบความสามารถ ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ตามปจจัยพื้นฐาน
2.1 ผูสูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองแตกตางกันตามปจจัยพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01 ไดแก ระดับการศึกษา และลักษณะการพักอาศัย และที่ระดับ 0.05 ไดแก บทบาทหนาที่
ของผูสูงอายุในครอบครัว
2.2 ผูสูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองไมแตกตางกันตาม
ปจจัยพื้นฐาน ไดแก รายได สถานภาพสมรส การเปนเจาของบาน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3)
เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ ตามปจจัยพื้นฐานดังนี้ 3.1) ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพแตกตางกัน
ตามปจจัยพื้นฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก ระดับการศึกษา การเปนเจาของบาน
และบทบาทหนาที่ของผูสูงอายุในครอบครัว และที่ระดับ 0.05 ไดแก รายได สถานภาพสมรส 3.2)
ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพไมแตกตางกันตามปจจัยพื้นฐาน ไดแก ลักษณะการพักอาศัย และจํานวน
สมาชิกในครอบครัว ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะใหพยาบาลควรมีบทบาทในการใหความรู กระตุนใหผูดูแล
ผูสูงอายุ ใหความสําคัญในการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูส งู อายุ โดยการสราง
สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนาและคงไวซึ่งความสามารถในการดูแลตนเอง สงเสริมใหผูสูงอายุ ไดรับ
ขอมูลขาวสาร รวมทั้งคําแนะนําวิธีการปองกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง คูส มรส และบุตร
หลาน ควรใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ใหความรัก ความอบอุนแกผูสูงอายุ เปดโอกาสใหผูสูงอายุมีสวน
รวมในกิจกรรมของครอบครัวตามศักยภาพของตน เพื่อสงผลใหผูสูงอายุมีค วามภาคภูมใิ จในตนเอง
และเห็นคุณคาของการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาตอไป
ขวัญใจ ตันติวัฒนเสถียร (2535) ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพ มี
ตัวอยางเปนผูปวยที่แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคประสาท
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 360 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบงายและแบบสํารวจความเครียดของ HOS ตอบแบบวัด
ความเชือ่ เกีย่ วกับศาสนา การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของชุมชน และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดานสุขภาพจิต ผลการวิจัยที่สําคัญมีดังนี้ 1) พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูปวย
โรคประสาท ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมี
คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตเปนรายดาน ดังนี้ ดานการดูแลตนเองโดยทั่วไป
ดานการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา ดานการพัฒนาการรูจ กั ตนเอง ดานการเตรียมการเผชิญปญหา ดาน
การพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคม และดานการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ อยูใ นระดับปานกลาง
สวนดานการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับต่ํา 2) พฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
สุขภาพจิตของผูปวยโรคประสาท มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับการสนับสนุนของ
ชุมชน การสนับสนุนของครอบครัว และความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูปวยโรคประสาท ไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานภูมิ
หลัง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัว 4) ตัวแปรทีส่ ามารถพยา กรณ
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พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพของผูป ว ยโรคประสาท ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับความสําคัญมากนอย คือ การสนับสนุนของชุมชน
ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา การสนับสนุนของครอบครัว และระดับการศึกษาโดยสามารถรวมกันพยากรณ
ไดรอยละ 33.2
ในทายที่สุดนี้การดูแลสุขภาพตนเอง มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสงเสริมและปองกันการเกิด
โรคทางพฤติกรรมตางๆที่จะคุกคามประชาชนทั้งทางรางกายและจิตใจ การใหบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพแกประชาชนกลุมเสี่ยงจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งใหสุขภา พเปนเรื่องของทุกคนที่ควรใส
ใจและดูแลอยางตอเนื่อง

7. แนวคิดการบริหารและการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวยหลัก
PROMISE Model และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด PROMISE เปนแนวคิดที่ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร (2551) เสนอแนะขึน้
สําหรับใชในกา รดําเนินงานในโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพครัง้ นีโ้ ดยเฉพาะ โดยเนนให
หัวหนาโครงการและคณะทํางานในโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพนํามาใชในการดําเนินกิจกรรม ใหกับ
ผูร บั การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใหสามารถเกิดพฤติกรรม 3 Self ประกอบดวย 6 แนวคิดยอยๆ ดังนี้
7.1 การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement: P)
การเสริมแรงทางบวกเปนแนวคิดหนึง่ ของทฤษฎีการวางเงือ่ นไขแบบการกระทํา (Operant
conditioning Theory) ซึ่งการเสริมแรงพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ Burrhus F. Skinner
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลพว งมาจากการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น (Emitted) ของบุคคลจะเปลี่ยนไปเนื่องมาจากผลกรรม (Consequence) ที่เกิดขึ้น
ในสิ่งแวดลอมนั้น Skinner ใหความสนใจกับผลกรรม 2 ประเภทคือ ผลกรรมทีเ่ ปนตัวเสริมแรง
(Reinforcer) ทําใหพฤติกรรมที่บุคคลนั้นกระทําอยู มอี ตั ราการกระทําเพิม่ มากขึน้ และ ผลกรรมทีเ่ ปนตัว
ลงโทษ (Purnisher) ทําใหพฤติกรรมที่บุคคลกระทํานั้นยุติลง ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะผลกรรมที่เปน
ตัวเสริมแรงทางบวก(Positive reinforcer)
7.1.1 ความหมายการเสริมแรงทางบวก
การเสริมแรงทางบวกคือการทําใหความถีข่ องพฤ ติกรรมเพิ่มขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจากผล
กรรมที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น ผลกรรมที่ทําใหพฤติกรรมมีความถี่เพิ่มขึ้น เรียกวา ตัวเสริมแรงทางบวก
(Positive reinforcer) ลักษณะของตัวเสริมแรงมี 2 ชนิดคือ
1. ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เปนตัวเสริมแรงที่มีคุณสมบัติดวยตัวของมันเอง ในการตอบสนองความ
ตองการทางชีวภาพหรือมีผลตอผูไดรับโดยตรงเชน อาหาร ความเย็น เปนตน
2. ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ เปนตัวเสริมแรงที่ตองผานกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของการเปนตัว
เสริมแรง โดยการนําไปสัมพันธกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เชน เงิน รางวัล คําชมเชย เปนตน
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7.1.2 หลักการทัว่ ไปในการใชการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ
การเสริมแรงทางบวกนัน้ สามารถใชไดกบั พฤติกรรมทีต่ อ งการพัฒนาหรือพฤติกรรมพึง
ประสงค เพียงแตผูนําไปใชจะตองสามารถเลือกตัวเสริมแรงไดอยางเหมาะสมและมีหลักการนําไปใช
ดังนี้(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549 และ ประทีป จินงี่, 2540)
1. การเสริมแรงทางบวกจะตองใหหลังจากการเกิดพฤติกรรมเปาหมายเทานั้น การใหการ
ชมเชยหรือใหสิ่งของกอนการเกิดพฤติกรรมไมถือวาเปนการเสริมแรง
2. การเสริมแรงจะตองกระทําทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น การเสริมแรงตอพฤติกรรม
เปาหมายอยางทันทีนั้น จะทําใหผูที่ไดรับการเสริมแรงเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดวาควรจะแสดง
พฤติกรรมอะไร
3. การเสริมแรงควรจะใหอยางสม่าํ เสมอ นั่นคือควรใหการเสริมแรงทุกครั้ง หรือแทบทุกครั้งที่
พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น ไมควรขึ้นอยูกับอารมณของผูดําเนินการปรับพฤติกรรม การ
ใหการเสริมแรงไมสม่ําเสมอ ทําใหการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเกิดขึ้นไดนอยมาก
4. ควรมีการบอกถึงเงือ่ นไขการใหการเสริมแรง นั่นคือ ควรจะมีการบอกผูที่ถูกปรับพฤติกรรม
วาเขาควรจะแสดงพฤติกรรมอะไรในสภาพการณใด แลวจะไดรบั อะไรเปนการเสริมแรง
5. ตัวเสริมแรงนั้นควรจะมีปริมาณพอเหมาะที่จะเสริมแรงพฤติกรรมโดยไมกอใหเกิดการหมด
สภาพการเปนตัวเสริมแรง นั่นคือ บางครั้งถาใหตัวเสริมแรงมากไปก็อาจทําใหเกิดการหมดสภาพการณ
เปนตัวเสริมแรงไดโดยเฉพาะตัวเสริมแรงประเภทตัวเสริมแรงปฐมภูมิ แตก็ไมควรจะใหนอยเกินไปจน
ไมมพี ลังพอที่จะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
6. ตัวเสริมแรงนั้นจะตองเลือกใหเหมาะกับแตละบุคคล เนือ่ งจากคนเรามีความแตกตางกัน
ดังนั้นตัวเสริมแรงของแตละคนจึงอาจไมเหมือนกัน อีกทั้งในบางโอกาสตัวเสริมแรงที่เคยเสริมแรงคนๆ
หนึ่งอาจจะไมเสริมแรงคนๆ นัน้ ในเวลาตอมาก็ได
7. ถาเปนไปไดควรใชตัวเสริมแรงที่มีอยูในสภาพแวดลอมนั้น เชน การใชกจิ กรรมทีช่ อบทํา
มากที่สุด หรือการเสริมแรงทางสังคม เปนตน
8. ควรมีการใชตัวแบบหรือการชี้แนะควบคูไปกับการเสริมแรงดวย เนื่องจากวาจะทําใหบุคคล
ไดเรียนรูไดเร็วขึ้นวาควรจะกระทําพฤติกรรมเชนใดจึงจะไดรับการเสริมแรง
9. ควรมีการวางแผนการใชตารางการเสริมแรง หรือยืดเวลาการเสริมแรง เมื่อพฤติกรรม
เปาหมายเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอแลว ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสริมแรงเสียใหมใหเปนการใช
ตารางการเสริมแรงแทน หรืออาจจะใชการยืดเวลาการเสริมแรงก็ได เพราะจะทําใหพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นคงอยูไดนานขึ้นแมวาจะไมไดรับการเสริมแรงอีกเลยในอนาคตก็ตาม
7.1.3 ขอควรคํานึงถึงและการเลือกใชตวั เสริมแรงประเภทตางๆ
1. ตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของหรืออาหาร เชน ขนม เครื่องเขียน ของรางวัล เปนตน การใช
อาหารหรือสิง่ เสพไดจะเกิดปญหาการหมดสภาพไดถาใหมากเกินไปหรือชวงเวลาไมเหมาะสมเชน ไม
สามารถใหไดทันที รบกวนกิจกรรมที่กําลังดําเนินอยู เปนตน วิธีการใหเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรม
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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เปาหมายที่กําหนดทันที นําไปใชกับทั้งเด็กและผูใหญในหลายพฤติกรรมซึ่งสิ่งของหรืออาหารเทา นั้นที่
นํามาใชเปนตัวเสริมแรงทางบวกควรมีใหเลือกหลากหลายชนิด
2. ตัวเสริมแรงทางสังคม เชน ชมเชย ยิ้ม จับมือ สบตา เปนตน อาจแสดงออกดวยคําพูดหรือ
ทาทางตางๆ หลักการคือตองชมตอหนาทันที ตองบอกวาชมพฤติกรรมอะไรที่ดี และความรูสึกที่คุณมี
ตอผูแสดงพฤติกรรม หลั งจากพูดใหหยุดชั่วขณะใชการแสดงความชื่นชมทางสีหนา กระตุนใหเพิ่ม
ความถีพ่ ฤติกรรม
3. ตัวเสริมแรงเปนกิจกรรมที่บุคคลชอบทํามากที่สุดหรือกิจกรรมที่บุคคลทําบอยที่สุดมา
เสริมแรงกิจกรรมที่บุคคลทํานอยที่สุด แตขอพึงระวังคือ ไมสามารถใหไดทันทีในขณะที่เกิดพฤติกรรม
และการใหตัวเสริมแรงทางบวกตองใหหรือไมใหกิจกรรมเทานั้น และควรมีกิจกรรมใหเลือกหลากหลาย
4. ตัวเสริมแรงทีเ่ ปนเบีย้ อรรถกร เชน การใชเงิน ดาว แตมสะสม คะแนน เปนตนโดยสามารถ
นําไปแลกเปนตัวเสริมแรงอื่นๆไดมากกวา 1 ตัวขึ้นไป เบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงทางบวกที่มี
ประสิทธิภาพสูงมากในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสามารถใชงานไดงา ยและไมรบกวนพฤติกรรมที่
กําลังทําอยู แตเมื่อยุติการใชอยางทันทีทันใดจะทําใหพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นกลับสูสภาพเดิมทันที
5. ตัวเสริมแรงทีเ่ ปนขอมูลปอนกลับ เชน ผลการตรวจสุขภาพ ประกาศคะแนนสอบ เปนตน
ควรใหขอมูลปอนกลับที่เปนพฤติกรรมทางบวกมีความชัดเจนถูกตองของขอมูล ผูใหขอมูลตองเปน
บุคคลที่ผูถูกปรับพฤติกรรมเชื่อถือ ควรอธิบายใหบุคคเห็นความสําคัญของขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุง
พฤติกรรมตนเอง และกําหนดเปาหมายของพฤติกรรมที่ตองการปรับปรุง อาจใชคูกับตัว เสริมแรงอื่นๆ
โดยเฉพาะตัวเสริมแรงทางสังคมหรือเบี้ยอรรถกรจะทําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.1.4 งานวิจยั ทีน่ าํ การเสริมแรงทางบวกไปใช
โสภิดา ลิม้ วัฒนาพันธ (2538) ไดทําการวิจัยเชิงทดลองเรื่อง การเปรียบเทียบผลของการปรับ
พฤติกรรมโดยใชการควบคุมตนเองกับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร ที่มีตอการเพิ่มและการคง
อยูของพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ชั้นป
ที่ 1 ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายต่ํา จํานวน 15 คน โดยแบงกลุม
ตัวอยางเปน 3 กลุม กลุมละ 5 คน มีลักษณะดังนี้ กลุมทดลอง 1 ไดรบั เทคนิคการควบคุมตนเอง
กลุมทดลอง 2 ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร และกลุมควบคุม รูปแบบการทดลองใช
ABF Control Group Design เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แบบบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในงานที่ได รบั มอบหมาย พบวา 1) นักศึกษากลุมที่ใชเทคนิคการควบคุมตนเองและกลุมที่ไดรับการ
เสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ในระยะ
ทดลองและระยะติดตามผลสูงกวาระยะเสนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักศึกษา
กลุม ที่ใชเทคนิคการควบคุมตนเองและกลุมที่ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร มีพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมทั้งในระยะทดลองและระยะ
ติดตามผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ในระยะทดลอง พบวา นักศึกษากลุมนี้ไ ดรับ
เทคนิคควบคุมตนเองและกลุมที่ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร มีพฤติกรรมความ
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รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายไมแตกตางกัน และ 4) ในระยะติดตามผล พบวา นักศึกษาที่ไดรับ
เทคนิคควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายสูงกวา นักศึกษากลุมที่
ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสมพร สุทัศนีย
(2522) ไดทําการศึกษาโดยใชการเสริมแรงทางสังคม เพื่อปรับพฤติกรรมเงียบขรึมผิดปกติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 คน ผลปรากฏวาการใชแรงเสริมของครู โดยการใหความสนใจ คํา
ชมเชย การยอมรับ ทําใหพฤติกรรมเงียบขรึมผิดปกติลดลง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงคมากขึ้น คือ
การสบตา ทักทาย ถาม พูด และยิม้
สวน ศรีสนุ นั ท พุมไพจิตร (2542) ไดทาํ การศึกษาผลการใช
เทคนิคเบีย้ อรรถกรและเทคนิคการเสริมแรงทางสังคม
ตอพฤติกรรมกา รพูดคําหยาบของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาน 2 จํานวน 6 คน ผลปรากฏวา นักเรียนระดับชัน้ อนุบาลมีพฤติกรรมการพูดคําหยาบ
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สําหรับงานวิจัยในตางประเทศ ตัวอยางเชน แซนซ (Sanz, 1993) ไดศกึ ษาการใชการเสริมแรง
ทางสังคมกับเด็กที่มีอาการดาวนซนิ โดรม จํานวน 18 คน พบวา กลุมตัวอยางที่มีการเสริมแรงทางกาย
และวาจา จะมีทักษะการชวยตัวเอง ทักษะทางสังคม และทักษะทางภาษาสูงกวากลุมที่ใชการเสริมแรง
ทางวาจาอยางเดียว ซึ่ง ฮารท และคณะ (Hart and other, 1968) ไดศึกษาวิธีการปรับพฤติกรรม
กาวราวของเด็กใน
โรงเรียนอนุบาลแหงหนึ่งโดยใชการเสริมแรงทางสังคม ผูรับการทดลองเปนเด็กหญิงอายุ 5 ป ซึ่งแสดง
พฤติกรรมกาวราวคือ ปากรายและใชคาํ พูดสบประมาท (Verbally insulting) ผูวิจัยแกไขใหเขามี
พฤติกรรมการเลนกับเพื่อนเพิ่มขึ้น โดยครูใหความสนใจอยางใกลชิด พรอมทั้งใหของเลนที่ตองการ
ดวยเมื่อเขาเลนรวมกับเพื่อน ในขณะเดียวกันครูไมใหความสนใจเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมกาวราว
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมกาวราวลดลงและพฤติกรรมการเลนกับเด็กอื่นเพิ่มขึ้น และ เบอรเน็ตและ
คณะ (Bernet et al, 2002: 791) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่ ทําการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวามีงานวิจัยหลายเรื่องที่นําการเสริมแรงตนเองและการ
ลงโทษตนเองไปใชในโปรแกรม ซึ่งสวนใหญจะเปนการใหการเสริมแรงมากกวาการลงโทษ ตัวอยาง
วิธกี ารเสริมแรง เชน การใหสง่ิ ตอบแทนและรางวัล การให สิ่งของที่มีตราสัญลักษณ (Logo) ของ
โปรแกรม การใหเงินรางวัล การจัดปารตส้ี าํ หรับครอบครัว (Family fun night) การใหเงินตอบแทน
สําหรับเด็กและใหวุฒิบัตรสําหรับผูปกครอง การใหคูปองอาหารกลางวัน ตําราทําอาหาร หนังสือการตูน
ที่เด็กชอบ การใหสติกเกอร แวนขยาย หมวก และจับฉลากสําหรับการทัวรสถานที่ทองเที่ยว เปนตน
7.2 การบริหารมุง ผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management – RBM: R)
การบริหารมุง ผลสัมฤทธิเ์ ปนกิจกรรมสําคัญของแผนการปรับเปลีย่ นบทบาท ภารกิจและ
วิธกี ารบริหารงานของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักร
าช 2540 และ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 ซึ่งคํานึงถึงประชาชน
และผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อใหการทํางานของหนวยงานหรือโครงการมุงเนนผลลัพธของงานมากกวา
เนนปจจัยนําเขากระบวนการทํางานและกฎระเบียบทีเ่ ครงครัด โดยจะมีการวัด ผลอยางเปนรูปธรรม
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การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ใหความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายที่
ชัดเจน และการกําหนดผลผลิต ผลลัพธที่สอดคลองกัน รวมถึงมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ทีช่ ดั เจนในการวัดความกาวหนาในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความ
รับผิดชอบตอประชาชน การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์จึงมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องคกร ชวยใหการบริหารการปฏิบตั งิ านอยางเหมาะสม มีทศิ ทางในการปฏิบตั งิ าน มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านเปนระยะ ๆทําใหทราบผลการปฏิบตั ิ งานเมื่อเทียบกับแผนหรือเปาหมาย
สามารถรายงานความกาวหนาผลการปฏิบตั งิ านตอผูบ ริหารและทําใหแกปญ
 หาไดทนั ทวงที
7.2.1 ความเปนมาการบริหารมุง ผลสัมฤทธิ์
จากแนวคิดของการบริหารจัดการแนวใหม (New management) ที่มุงเนนการให
ความสําคัญตอ ความประหยัด (Economy) ใชตน ทุนหรือทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสม และมี
ความคุมคาที่สุด ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหไดผลงานในระดับที่สูงกวา
ปจจัยนําเขาและประสิทธิผล (Effectiveness)ประสิทธิผลการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
7.2.3 ความหมายการบริหารมุง ผลสัมฤทธิ์
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) คือ วิธีการบริหารที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานดวยตัวชี้วัดอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคที่ตั้งไว ทําใหผูบริหารทราบผลความกาวหนาของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ
แลแกไขปญหาไดทันทวงทีเปนการควบคุมทิศทางดําเนินงานใหมุงสูวิสัยทัศนฯ ของหนวยงาน

ภาพประกอบ 22 แสดงกรอบความคิดในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่มา: สํานักงานขาราชการพลเรือน. (2541).ระบบบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์.
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จากภาพประกอบ 22 ผลการปฏิบัติงาน ที่วัดจาก ผลผลิต (Outputs) นั้นหมายถึง งาน บริการ
หรือกิจกรรมที่เจาหนาที่ทําเสร็จสมบูรณพรอมสงมอบใหประชาชนผูรับบริการ ผลผลิตเปนผลงานที่เกิด
จากการดําเนินกิจกรรมโดยตรง
ผลลัพธ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิด ขึ้นตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต
ผลลัพธมีความสัมพันธโดยตรงกับประชาชนผูรับบริการ และสาธารณชน
ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ คือ งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานไดผลผลิต (Outputs) ตาม
เปาหมาย และเกิดผลลัพธ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค กลาวคือ ผลผลิตสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริงหรือเปนที่พึงพอใจ เชน ปลูกบานได 1 หลัง (Outputs) บานหลังดังกลาวนา
อยู มีอากาศถายเทไดสะดวก (Outcomes) หรือ การซอมถนนได 5 กิโลเมตรเปน ผลผลิต (Outputs)
ถนนสายนัน้ ทําใหประชาชนไดรบั ความสะดวกในการเดินทางถือเปนผลลัพธ (Outcomes)
7.2.4 ลักษณะของการบริหารมุง ผลสัมฤทธิ์
ลักษณะของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ เกี่ ยวของกับทุกกระบว นการของการบริหาร
(PDCA) ไดแก Plan มีวัตถุประสงค หรือ เปาหมายที่ชัดเจน (ตองการทราบวาผลสัมฤทธิ์คืออะไร ),
Do มีการปฏิบัติงานที่มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไวหรือไม , Check มีการตรวจสอบวาปฏิบตั ิ
ไดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไวหรือไม และ Act ปรับปรุงแกไขใหไดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว
เปนสวนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ
การบริหารงานเชิงกลยุทธ องคกรใชวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธซึ่งอยูในแผนกลยุทธ
ขององคกรเปนกรอบในการกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลัก (KPI) ของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือชวยป
ระเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธ องคกรที่มีการบริหารเชิงกลยุทธสามารถใชปจจัยหลักแหง
ความสําเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนกรอบ
วัดผลการปฏิบัติงานขององคกรเทียบกับเปาหมาย เพื่อใหรูถึงความกาวหนาขอ งการบรรลุวิสัยทัศน
หากผลงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารองคกรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสม
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ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบการบริหารมุง ผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวย 9 ขั้นตอนดังนี้

9. การรายงานผล

1. การวิเคราะห
วิสัยทัศนและพันธกิจ

2. การกําหนดปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จ (CSF)
3. การกําหนดตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานหลัก (KPI)

8. การวิเคราะหผล

7. การบันทึกและ
อนุมัติขอมูล

4. การกําหนด
แหลงขอมูล
6. การรวบรวม
ขอมูล

5. การตัง้ เปาหมาย

ภาพประกอบ 23 ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
(สํานักงานขาราชการพลเรือน, 2541)
กําหนดตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIs)
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) แสดงถึง คาที่วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อ
แสดงความคืบหนาของการบรรลุ ผลตามปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSF)
โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่ตั้งไว และถือเปนเครื่องวัดผลงานที่ตองสัมพันธกับ CSF และจะตองวัดไดในเชิงตัวเลข
วัตถุประสงคของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) คือสามารถวัดผลการปฏิบตั งิ านหลักตาม
มาตรฐานหรือเปาหมายที่ กําหนดไว และสามารถแสดงแนวโนมของขอมูลสําหรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงงาน นอกจากนี้ เกณฑการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI)ตามหลัก SMART
ประกอบดวย
1. Specific
- มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน
2. Measurrable - สามารถวัดได
3. Achievable - สามารถบรรลุ หรือ สําเร็จได
4. Realistic
- สอดคลองกับความเปนจริง
5. Timely
- วัดไดตามชวงเวลาที่กําหนด
เกณฑมาตรฐานของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) คือ
1. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)
เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธ กับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนด แบงเปน
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1.1 ประสิทธิผลเชิงตนทุน เปนการวัดความคุมคาจากการล งทุน โดยเปรียบเทียบผลลัพธ
กับ จํานวนตนทุน คิดเปนคารอยละ สูตรการคํานวณ คือ ผลลัพธ ÷จํานวนตนทุน × 100
1.2 ประสิทธิผล การวัดไมคํานึงถึงตนทุน เชน รอยละของความคิดเห็นของผูบริหารรอยละ
ของการเรียกรองของผูรับบริการ
2. ประสิทธิภาพ(Efficiency) แสดงถึงความสามารถในการผลิตและความคุม คาของการลงทุนมี
2 วิธีวัด
2.1 วัดจากตนทุน แสดงความคุมคาของการลงทุน เชน วัดผลผลิต ตอจํานวนตนทุน หรือวัด
ตนทุนตอหนวย อาทิ อัตราคาใชจา ยตอคนในการผลิตบัณฑิตแพทย
2.2 วัดจากแรงงาน เชน วัดจากจํานวนเจาหนาที่ หรือเวลาที่ใชผลิต
3. ความประหยัด (Economy) เชน รอยละของตนทุนที่ลดลง
4. คุณภาพ (Quality) วัดความถูกตอง ความพึงพอใจของผูรับบริการ
5. ความสามารถในการใหบริการไดตามเวลาทีก่ าํ หนด (Timeliness) เชน รอย ละของ
ผูป ระกอบการทีไ่ ดรบั เอกสารการจดทะเบียนภายในเวลามาตรฐาน
การวิเคราะหผล เปนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเปาหมายที่กําหนด
แลวประเมินยอนกลับเขาไปในกระบวนการทํางานขององคกร เพื่อคาดหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนา
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวโนมการตัดสินใจในเชิงบริหาร
ผลสัมฤทธิ์
Results
วัตถุประสงค

ปจจัยนําเขา

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ

Objectives

Inputs

Processes

Outputs

Outcomes

• เนนการบริหารเพือ่ ผลสัมฤทธิ์
• ผลปรากฏแสดงอะไรบาง
• ประเมินผลยอนกลับไปในกระบวนงาน
• คาดการณสงิ่ ที่จะเกิดขึ้นลวงหนาทั้งผลกระทบ
แนวโนม และการตัดสินใจในเชิงบริหาร

ภาพประกอบ 24 สรุปองคประกอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั งิ าน
(สํานักงานขาราชการพลเรือน, 2541)
สรุปไดวา ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ หลักสําคัญยิ่ง ที่ผูดําเนินการตองใชตาม
วงจร PDCA แลวคือ การกําหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมและโครงการไวอยางชัดเจน สามารถวัดได และ
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ตัวชี้วัดหลักที่สําคัญมีอยูเพียงไมกี่ตัวและเปนตัวชี้วัดที่ประเมินไดวาโครงการมีประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผลก็คือ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ที่มักจะวัดที่ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้นดังโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในครั้งนี้ จะใชตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตวัดจาก รอยละของจํานวน
ผูเขารวมโครงการ ตัวชี้วัดผลลัพธ วัดจาก รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการที่มีผลการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น และผลการ เปลีย่ นแปลงทางสภาพรางกาย และผลการเปลีย่ นแปลงของผล
เลือดหรือทางเคมีชีวในรางกายไปในทางที่ดีขึ้น
7.3 การมองโลกแงดี (Optimism: O)
ในสภาวะปจจุบันที่การดําเนินชีวิตหลายตอหลายอยางตองเผชิญกับภาวะความคับของ
หมนหมอง สับสน วุนวายและบางอยางรบกวนจิตใจ จนสงผลอยางยิ่งตอกําลังใจในการตอสูหรือความ
กลาตอการเผชิญเพือ่ ฟนฝาอุปสรรคนานานัปการของเราใหลดนอยถดถอยลง ผูท ไ่ี มสามารถผานพนไป
ไดตองจมกับอยูกับความคิดที่เปนทุกข ไมสามารถกาวขามปญหาที่ผานเขามาไดจนเกิดผลเสียตอการ
ดําเนินชีวิตโดยไมสามารถตีค าเปนเงินตราได ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาความคิดใหเปนความคิดเชิง
บวกมากขึ้น ดวยเพราะเปนวิธีการคิดที่มีความสําคัญ และยังเปนแนวทางปฏิบัติที่ชวยแกปญหาตางๆ
ได ผูที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของความคิดใหแตกตางไปจากเดิม ก็จะพบในสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นได
อยางนาอัศจรรย เพราะการคิดเชิงบวกเปนความคิดที่ชวยทําใหชีวิตมีความสมดุล มีความสุขมากขึ้น
7.3.1 ความหมายของความคิดเชิงบวก
นิภา แกวศรีงาม (2548: 76) ใหความหมายการคิดเชิงบวกวา เปนกระบวนการทาง
ความคิดของบุคคลที่เกิดจากการที่คนมีรูปแบบรับรูและการ รูคิด (Perception and cognitive style) ไปใน
ทิศทางที่ดี มองและรับรูสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง เปนเหตุเปนผลดวยอารมณที่ผองใส จึงทําใหมี
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม การคิดบวกเปนการโนมนาวจิตใตสํานึกในทางที่ดี (เวรา ไพฟเฟอร,
้ น
2548: 27) เปนการสรางเจตคติที่ดีตอตนเอง ตอผูอื่น และตอวัตถุหรือสภาพการณเจตคติที่เปนบวกนีจะเป
เครื่องมือสําคัญของเราที่จะสามารถอยูในโลกที่สับสนวุนวายนี้ไดอยางประสบความสําเร็จ และมี
ความสุข (พรรณี บุญประกอบ, 2549: 1) สอดคลองกับ เวรา ไพฟเฟอร (2002: 16-20)เปนการคาดหวังที่
จะไดผลทีด่ สี ามารถประสบความสําเร็จถึงแมวา จะมีอปุ สรรคมากมาย และรัตนา บรรณาธรรม (2548: 1)
ใหความหมายวาการคิดเชิงบวกเปนศิลปะสําคัญของการดํารงชีวิตใหมีความสุข เปนอุบายกลอมใจ ให
ยอมรับสภาพปญหาที่กําลัง ปรากฎเพื่อใหมีกําลังใจและความเขมแข็งในการตอสูกับชีวิตตอไป
ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา การคิดเชิงบวก เปนกระบวนการทางความคิดของบุคคลที่เกิดจาก การมี
รูปแบบการรับรู การคิดไปในทางที่ดี เปนการสรางเจตคติและแนวโนมจิตใตสํานึกที่ดีตอตนเอง ตอผูอื่น
และตอวัตถุหรือสถานการณตางๆ ซึ่งเปนเครื่องมือ เปนวิธีการที่ทํา ใหยอมรับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
อยางเขมแข็งสามารถดํารงชีวิตอยางประสบความสําเร็จ และมีความสุข
7.3.2 ลักษณะของการคิดเชิงบวก
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การคิดเชิงบวกมีลักษณะของการคิดที่ชอบหาทางปรับปรุงแกไขเหตุการณของชีวิตใหดีขึ้น
ซึ่งการปรับปรุงตางๆ ไมจําเปนตองเริ่มตนจาก การจับผิดหาขอผิดพลาด หรือตําหนิติเตียนผูอื่น
ทัศนคติที่สําคัญของผูที่มีนิสัยคิดทางบวกคือ ไมวิพากษวิจารณขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของใครแตจะ
คอยหาวิธีการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไข ในทุกเรื่องที่ตองคิดตองทําใหดีขึ้น ตามความเหมาะสม
(เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2544: 69)
ในสภาพการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมีหลายเหตุปจจัยผูที่มีการคิดเชิงบวกสามารถเลือกมองในทาง
ที่สดใส ซึ่งไมไดหมายความวาจะหลีกเลี่ยงปญหา แตเปนการคิด การมองอยางถี่ถวนดูวาอะไรเปน
สิ่งรบกวนหรือใหเกิดปญหา และอะไรคือสิ่งเหมาะสมที่เราจะทํา ถา
เรามีความคิดเชิงบวกเราจะ
เตรียมพรอมกับเหตุการณนั้นๆ และคิดที่จะหาทางแกปญหา (Peiffer, Vera, 2002: 16)ซึ่งสอดคลองกับ
แคธรีน เครเมย (2545: 51) ที่กลาววาการคิดเชิงบวกเปนวิธีการคิดใหเปนศักยภาพแทนปญหา หากแต
รูจักนําเรื่องรายๆ ที่เกิดขึ้นมาใชใหเปนป ระโยชน เชนเดียวกับมาติน (Martin, English, 1992: 2) ใหมอง
เนนหาสิ่งที่ดีในเหตุการณ จะสามารถแกไขปญหา และผานพนเหตุการณที่ไมดีนั้น อยางไรก็ตามการ
คิดและการกระทําเชิงบวกไมไดเปนเครื่องรับประกันไดวาทุกปญหาจะตองไดรับการแกไข แตการคิด
และการกระทําเชิงบวกซึ่งเปนวิธีการที่สรางสรรคนี้จะรับประกัน ไดวาเปนวิธีที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการแกปญหาตางๆ ได(เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2545: 76)
การคิดเชิงบวกเปนวิธีการคิดที่เกิดจากการเรียนรูของบุคคลสามารถฝกฝน และพัฒนาได ซึ่ง
การเรียนรูก ารคิดเชิงบวกเ ปนการเรียนรูใ นการแปลความหมายของเหตุการณตา งๆ ในดานบวก ซึง่
ไมไดเปนการหลอกตัวเอง เปนเพียงการแปลความหมาย การมองมุมมองใหมๆ ที่เปนการสรางสรรค
เปนประโยชน มีคุณคามากกวามุมมองเดิม อยางในกรณีของการเกิดเหตุการณเดียวกัน พบปญหา
เดียวกัน บุคคลที่คิดเ ชิงบวก มีมุมมองการคิดที่จะเลือกคิดสิ่งสรางสรรคที่มีประโยชนมีความสุขสวน
บุคคลที่คิดลบ มองโลกในแงรายก็จะอยูกับความทุกข ความสับสน วิตกกังวล ความคาดหวังต่ํา ไมพบ
คําตอบในการแกปญหา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงความคิดเชิงบวกจึงมีความสําคัญ และสงผลตอการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมคนได
จากการที่เราทราบวาความคิดเปนวงจรที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับความรูสึก และพฤติกรรม
ถาเรามีความคิดเชิงบวก จะสงผลตอความรูสึกดีๆ ความอิ่มเอมใจ ปลาบปลื้มใจ มีความสุข รูสึก
กระปรีก้ ระเปรามีพละกําลัง ทําใหพฤติกรรมการแสดงออกไปในทางสรางส รรคในทางที่ดี ตรงกันขาม
ถามีความคิดเชิงลบ ทําใหความรูสึกตึงเครียด สับสนวุนวาย ไมสบายใจ ไมมีความสุข พฤติกรรมของ
เราก็จะแสดงออกในทางลบ อาจเปนอันตรายตอตนเองและผูอื่น จึงสรุปไดวา (Martin, English, 1992: 1-4;
เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2545: 76)
1. ความคิดเหมือนมีตัวตน ถึงแมจะจับตองไมไดแตมีพลัง มีผลตออารมณ ความรูสึก และ
พฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดได
2. เราสามารถเปลีย่ นแปลงไปตามความคิด เราเปนอยางทีเ่ ราคิด
3. ความคิดเปนจุดเริ่มตนของการกระทํา และการแสดงออก
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4. สมองจะมีความคิดอยูเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมทางบวกก็คิดดานลบ
5. ความคิดของคนเรานั้นเปรียบเหมือนแทงแมเหล็กที่เคลื่อนที่เพื่อนําพาชีวิตใหไปหาสิ่ง

ที่เราคิดอยูเสมอ และดึงดูดสิ่งที่ความคิดคลายกับเราใหเขามาหาเรา
6. ความคิด นําสูการกระทํา นําสูนิสัย และทําใหเกิดชะตาชีวิตที่ดีหรือไมดีได
จึงเปนไดวาการคิดมีอิทธิพลและเปนตัวนําพาชีวิตของเราใหพบกับความสําเร็จหรือความ
สมหวังขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นจะเลือกที่จะคิดอยางไร เลือกคิดในเชิงบวก ทําใหตนเองสบายใจ มี
ความสุข ทําใหบุคคลรอ บขางเรามีความสุขดวย มีความคิดสรางสรรค มีพลัง มีกําลังใจ จะตอสูกับ
อุปสรรคตางๆ ไดอยางไมยอทอซึ่งทําใหบุคคลสามารถกาวออกจากวังวนของมุมมองเดิมๆ ปญหา
เดิมๆ สูมุมมองใหม และวิธีการแกปญหาใหมๆ อยางสรางสรรค

7.3.3 ความสําคัญของการคิดเชิงบวก
โดยปกติแลวความคิดเชิงลบจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดงายกวา เพราะธรรมชาติของคนเรานั้น
พรอมจะมองเห็นความบกพรองมากกวามองเห็นขอดี ในขณะที่ความคิดเชิงบวก ตองอาศัยมุมมองและ
การคิดที่ลึกกวานั้น ไมใชการคิดชั้นเดียวจากการเห็นแลวสรุปความเลยวาสิ่งนั้นไมดี แต ตอง มาจาก
มุมมองที่เชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้น (โดยเฉพาะเรื่องไมดี ) ยอมมีประโยชนหรือความดีแฝงอยูดวย
เสมอ ดังนั้น การมองโลกเชิงบวก (Positive thinking) จึงหมายถึงการมองสิ่งตางๆ อยางเขาใจ ยอมรับได
ในดานลบ มองปญหา ความทุกข ความไมราบรืน่ เปนเรื่ องธรรมดา หากรูจักเลือกใชประโยชนจากดาน
บวกที่แฝงอยูจากสิ่งนั้นๆ ได เหตุการณบางอยางที่ไมสามารถเลือกไดวาจะใหเกิดหรือไมใหเกิด แตเมื่อ
เกิดขึ้นไปแลว เราเลือกไดวาจะมองและรูสึกไดอยางไร
การคิดเชิงบวกเปนพื้นฐานสําคัญในการตอยอดอีกสองขอที่เหลื
อนั่นคือการสูไมถอยและ
ความคิดสรางสรรค เมื่อคิดเชิงบวกทําใหมีแรงจูงใจในการคิดและทําเพื่อแกปญหา เปนการสู ไมใชถอย
หนี การคิดเชิงบวกทําใหคนรูสึกสบายไมตึงเครียด ซึ่งนั่นเปนภาวะที่เหมาะสําหรับการคิดสิ่งใหมๆ เปน
ภาวะที่บางคนเชื่อวาทําใหสติปญญาเฉียบแห ลมขึ้น ลองนึกถึงเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งก็เหมือนกลอง
ความคิดเรา ตอนที่เห็นตามจริงนั้นสภาพกลองความคิดก็ดําเนินการไปตามระเบียบ พอเราคิดบวกคลื่น
ความคิดจิตใจก็กระเพื่อมไปในแนวสบายๆ แตพอคิดลบกระแสความคิดก็เริ่มตีกันวุนวาย คิดซายทีขวา
ที หรือบางทีหลายๆเรื่องพรอมๆ กัน ยิ่งคิดยิ่งโมโห ยิ่งขุดขอมูลเกาบาง เติมแตงใหมบางยุงกันใหญ
สรุปไดวา ถาหากคนที่มีทัศนคติเชิงบวกนั้นอยูใกลๆ กับใคร เขาจะใหพลังแกคนที่อยูรอบขาง
และชวยดึงศักยภาพของคนเหลานั้นออกมา แลวยังเพิ่มความตระหนักในโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก ในทาง
ตรงกันขาม เมื่อเราอยูใกลๆ คนที่มองโลกในแงราย ก็จะทําใหเรารูสึกหดหูและหมดความหวัง และ
ความเชื่อมั่นลงได คนที่มองโลกในแงบวกนั้นเปรียบเสมือนคนที่สองสวางมาที่ปลายอุโมงค เขาจะเปด
โอกาสใหเราเห็นถึงความเปนไปได คนประเภทนี้จะมีแนวความคิดที่วา “ไมมอี ะไรที่เปนไปไมได ” คนที่
มองโลกในแงดีนั้น หากอยูใกลกับใคร เขาจะชวยใหเราเห็นผลประโยชน และชองทางของ “คําตอบเชิง
สรางสรรค” ซึ่งคนที่มองโลกในแงรายนั้นจะมองขาม คิดวาไมมีทางออก ไมมีทางแก
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7.3.4 งานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงบวก
ธีรศักด ธาราช (2549 : online) ไดทําการศึกษาลักษณะความคิดของนักธุรกิจที่สามารถ
ดําเนินธุรกิจใหผานพนวิกฤตเศรษฐกิจมาได พบวาสวนใหญมี การคิดเชิงบวก เปนหนึ่งใน 3 ความคิด
สําคัญของผูบริหารโดยถือวาการคิดเชิงบวกนําไปสูชองทางการ
หาทางออกและทําใหยองคกรเติบโตอยา ง
กาวกระโดดหลังเกิดวิกฤต เพราะเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางาน เพื่อความอยูรอด แตผลกลับ กลายเปนวา
วิธีการเหลานั้นมีประโยชนมากและใหผลสัมฤทธิ์ดีกวาวิธีการทํางานเดิมๆ ในชวงเวลาปกติ
เซลิกแมน และสคลูแมน (กรกวรรณ สุพรรณวรรษา , 2544 : 32 ; อางอิงจาก Seligman; &
Schulman, 1986) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการอธิบายกับผลสัมฤทธิ์ทางการทํางาน และ
การใชรปู แบบของการอธิบายทํานายการคงอยูใ นการประกอบอาชีพของตัวแทนขายประกันชีวติ เพราะ
ตัวแทนเหลานี้มักจะประสบกับเหตุการณเลวรายบอยครั้ง ในการศึกษาไดแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุ ม
ตัวแทนขายประกันทํางานอยูก อ นแลว จํานวน 94 คน และกลุมตัวแทนขายประกันที่เขาทํางานใหม
จํานวน 101 คน พบวาในกลุมที่เปนตัวแทนขายประกันอยูกอนแลว ผูที่มีลักษณะการมองโลกในแงดี
ขายประกันชีวิตในชวง 2 ปแรกไดมากกวาผูที่มีลักษณะการมองโลกในแงรายถึงรอย ละ 37 สวนในกลุม
ตัวแทนขายประกันที่ลักษณะการมองโลกในแงดี นอกจากนี้มีผลงานวิจัยในตางประเทศอีกเรื่องหนึ่งชี้
วา ในบรรดาสตรีผูปวยดวยโรคมะเร็งเตานม ผูที่มองโลกในแงดีมากกวา มีความพยายามในการจัดการ
กับปญหาไดมากกวาผูที่มองโลกในแงราย สงผลใหสตรีเห ลานี้สามารถปรับตัวไดดีกวาเมื่อตองเผชิญ
กระบวนการตรวจสอบชิน้ เนือ้ ราย และอาการเจ็บปวย (Carver; et al. 1993; Stanton; & Snider, 1993;
citing Holahan; et al, 1996: 32 อางใน งามตา วนินทานนท, 2550)
ในงานวิจยั ภายในประเทศ เชนของ ทิวา มัง่ นอย (2534 ) ไดศกึ ษาความสามารถในการ
ปรับตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาที่รูปแบบการอธิบายแตกตางกัน โดยศึกษาวานักเรียนที่มีรูปแบบการ
อธิบายแบบใดจะมีความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนสูงกวากัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบวา นักเรียนที่มีรูปแบบ
การอธิบายในลักษณะการมองโลกในแงดี มีความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนสูงกวานักเรียนที่มี
รูปแบบการอธิบายในลักษณะการมองโลกในแงรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
.05 ในขณะที่
อรพินทร ชูชม และคณะ (2546) ไดศกึ ษารูปแบบการพัฒนาตนเพื่ อเพิ่มพลังจูงใจใน การทํางาน : กรณี
ขาราชการครูประถมศึกษา กลุม ตัวอยางเปนขาราชการครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร จํานวน
547 คน
พบวา ปจจัยทางจิตลักษณะที่มีผลโดยตรงตอพลังจูงใจในการทํางาน มี 3 ตัวแปร ไดแก การมองโลกใน
แงดี (เบตา = .33) การเห็นคุณคาในตนเอง (เบตา = .23) และวิธีการเผชิญแบบถอยหนี (เบตา = .09)
โดยการมองโลกในแงดี และเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในทางบวกตอพลังจูงใจในการทํางาน และ
ปยวะดี ลีฬละบํารุง (2547: 51) ศึกษาการพัฒนาการมองโลกในแงดี ดวยโปรแกรมการฝกทักษะการคิด
ของนิสิตที่มีคะแนนเปอรเซนตไท ลที่ 25 ลงมาจํานวน 36 คน เปนกลุมทดลอง 18 คน กลุมควบคุม 18
คน โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการมองโลกในแงดีที่พัฒนามาจาก เซลิกแมน พบวากลุมทดลองมี
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การมองโลกในแงดีทุกมิติ และในดานรวมสูงกวากลุมควบคุม โดยพบวาทั้งชาย และหญิง มีคะแนนการ
มองโลกในแงดีไมแตกตางกัน
ยังมีงานวิจัยอีกเปนจํานวนมากที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงบวกที่ไดขอคนพบที่
ตรงกันวา คนที่มีการคิดเชิงบวกมักมีขอไดเปรียบในการดําเนินชีวิต รวมทั้ง ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินชีวิตในดานตางๆ ของการดําเนินชีวิตมากกวาคนที่มองโลกในแงลบ
7.3.5 การวัดความคิดเชิงบวก
จากงานวิจัยขางตนจะพบวาคนสวนใหญเชื่อวาการมองโลกในดานบวกนั้นเปนสิ่งดี
อยางไรก็ตาม บุคคลเปนสํานวนมากมีความเขาใจที่ไมถูกตองตอการมองโลกดานบวก จึงตองมีการ
ประเมินความคิดในเชิงบวกของตนเองเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคม ไดอยางปกติสุข ไมดีเกินไป
หรือเลวเกินไป และไมเปนการหลอกลวงตัวเอง แตการมองทางดานบวกเพื่อใหฉุกคิด ใหมีมุมมองให
รอบดาน และเปนกลอุบายในการสรางสภาวะจิตใจสงบ เมื่อจิตใจสงบก็จะทําใหเราใชสติปญญาเขา
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง การสนใจที่จะปรับปรุงตนเองและการทํางานใหดีขึ้นตอไป
ดังนั้น การประเมินความคิดเชิงบวกของตนเอง จึงเปนอีกสิ่งสําคัญที่ควรใหความใสใจ
โดยเฉพาะการตรวจสอบเพื่อสํารวจความคิดของตนเองและนําไปสูการพัฒนาตนเองที่ดียิ่งขึ้นตอไป อาทิ
เชน แบบประเมินการคิดเชิงบวก โดย เทิดศักดิ์ เดชคง (2548: 22-25) ทีท่ าํ การสํารวจความคิดและการ
ใชความคิดผานประสบการณของตนเอง เชน วันนี้คุณพบเจอเรื่องดีๆ บางไหม , คุณเปนคนที่ทอแท
หมดกําลังใจเมื่อพบอุปสรรค , คุณคิดวาตนเปนคนโชครายบางไหม , คุณมักจะลมเหลวมากกวาที่คุณ
คาดการณไวและคุณคิดวาคนรอบขางคุณเปนคนไมนาคบหา โดยในแตละขอตางก็มีคําอธิบายที่สะทอน
ถึงความคิดเชิงบวกของตนเองไดอยางชัดเจน เชน ถามวา “วันนี้คุณพบเจอเรื่องดีๆ บางไหม ” สะทอน
ใหเห็นวา “1 คนสวนใหญมักมองขามสิ่งดีๆ ในชีวิตประจําวันที่ตนเองประสบมา ซึ่งถาหากเราฝกฝน
ตนเองใหไวพอที่จะรับรูสิ่ งดีๆ เหลานี้ชีวิตก็จะมีความสุขไดงายขึ้นไมวาจะเปนอากาศเย็นสบายที่นั่ง
พอดีกัน น้ําที่เย็นสดชื่น ฯลฯ” เปนตน
7.4 แรงจูงใจ ( Motivation: M) อัจฉรา สุขารมณ (2551) ไดใหความหมายของ แรงจูงใจ
หมายถึง แรงผลักดันที่ทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางตอเนื่องและมีจุดมุงหมาย มี
ความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมดานตางๆ ของมนุษย รวมถึงพฤติกรรมการบริหารจัดการโครงการ
ณ ที่นี้อธิบายถึงหลักการสรางแรงจูงใจ ประโยชน ตลอดจนแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของ
7.4.1 ประเภทของแรงจูงใจ
นักการศึกษาและนักจิตวิทยา ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง สิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มา
กระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะเปนรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คําชม การไดรับการยอมรับยกยอง
ฯลฯ แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวรตอพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกร รมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาว
เฉพาะในกรณีที่ตองการรางวัล ตองการเกียรติ ชื่อเสียง คําชม การยกยอง การไดรับการยอมรับเทานั้น
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2. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นคุณคาของกิจกรรม
ที่ทําจึงทําดวยความเต็มใจ ตระหนักวาการบรร ลุผลสําเร็จในกิจกรรมนั้นเปนรางวัลอยูในตัวแลวซึ่ง
สภาพของบุคคลที่มีความตองการและอยากแสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอยางดวยเหตุผลและความชอบ
ของตนเอง (As a state in individual wants to do or learn something for its own sake) บุคคลที่มี
แรงจูงใจภายในนี้ จะแสดงพฤติกรร มหรือกระทํากิจกรรมดวยความพึงพอใจและยินดีทํางานของตน
เพราะอยากจะทําจุดหมายปลายทางอยูที่การทํากิจกรรมนั้นๆ ฉะนั้นแรงจูงใจภายในจึงเปนเรื่องของ
แรงจูงใจที่บุคคลนั้นเกิดมีขึ้นเอง อยากทําอยากแสดงดวยตัวของตัวเองไมมีใครบังคับ ไมมีสิ่งของมาลอ
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่คงทนถาวร
การพัฒนาบุคคลเพื่อใหเกิดแรงจูงใจภายใน จะตองมีองคประกอบ 5 ดาน ดังนี้
1. ความตองการสิ่งที่ทาทาย หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในตองมีความชอบ ความ
พึงพอใจ หรือตองการทํางานที่แปลกใหม ไม ซ้าํ เดิม ซับซอน และมีความยากพอเหมาะสมกับ
ความสามารถของแตละบุคคล
2. ความสนใจ-เพลิดเพลิน หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะเปนบุคคลที่มีความ
กระตือรือรน ความอยากรูอ ยากเห็น ตลอดจนมีความสุข พอใจและเพลิดเพลินในการทํางานหรือ
กิจกรรมทีน่ า สนใจ
3. ความเปนตัว ของตัวเอง หมายถึง บุคคลมีแรงจูงใจภายในในการทํางานเปนบุคคลที่
ชอบริเริ่มทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทํา
4. ความตองการมีความสามารถ หมายถึง บุคคลมีแรงจูงใจภายในงานเปนบุคคลที่
ตองการมีประสิทธิผลในการจัดการกับสภาพแวดลอม ตองการที่จะเรียนรู
พัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเอง
5. ความมุงมั่น หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในเปนบุคคลที่มุงมั่นในการทํางานให
บรรลุดวยความสามารถของตนเอง มีความยึดมั่นทุมเทใหกับงานโดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก ซึ่ง
ความสําเร็จจากงานเปนแรงบันดาลใจภายในมากกวารางวัลหรือเกียรติยศจากภายนอก
แนวทางการสงเสริมและสรางแรงจูงใจสําหรับกลุมเสี่ยง
1. ผูใหบริการควรจัดใหมีบรรยากาศที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นของกลุมเสี่ยง
2. บอกเปาหมายของการออกกําลังกายใหกลุมเสี่ยงไดทราบ
3. พยายามใหงานแกกลุมเสี่ยงตามความสามารถ และใหโอ
กาสสมาชิกในกลุมเสี่ยงมี
ประสบการณเกีย่ วกับความสําเร็จในการออกกําลังกาย
4. มีการใหขอมูลยอนกลับแกกลุมเสี่ยงและแนะนําใหกลุมเสี่ยงไดใชขอมูลยอนกลับในการชวย
ปรับปรุงพฤติกรรมการออกกําลังกายใหดีขึ้น
5. มีการพบกลุมเสี่ยงเปนรายบุคคล เพื่อชวยโดยนําผลตร วจการวิเคราะหทางการแพทย
(Clinical record ) มาดูและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอกลุมเสี่ยงในการดูแลสุขภาพ
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6. บรรยากาศของการพบกันตองมีลักษณะอบอุน เพื่อใหกลุมเสี่ยงเกิดความไววางใจตอผู
ใหบริการ
7.ผูใหบริการตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการแสด งความกระตือรือรนในการแสดงออก
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
8. ผูใหบริการตองใหชวยเหลือกลุมเสี่ยงในการสรางแรงจูงใจภายใน ดวยวิธีการ ดังนี้
8.1 ควรใหกลุมเสี่ยงตั้งเปาหมายเฉพาะตัวเองในการดูแลสุขภาพที่ตนตองการ
8.2 ใหกลุม เสีย่ งวางแผนในการพัฒนาตนเองทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
8.3 ใหกลุมเสี่ยงมีการดูแลสุขภาพตามวิธีการที่ตนเองไดเลือกเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และมีการประเมินผลการดูแลสุขภาพของตัวเอง เพื่อเปนขอมูลยอนกลับจากผลการตรวจทางการแพทย
8.4 ตองชวยใหกลุมเสี่ยงวิเคราะหความสําเร็จและไมสําเร็จ ของพฤติกรรมสุขภาพดวย
ตนเอง
8.5 ตองใหกลุมเสี่ยงไดเห็นคุณคาในตนเองในการพยายามเกี่ยวกับคุณคาในการดูแล
สุขภาพของกลุมเสี่ยง
8.6 ตองชวยใหกลุมเสี่ยงไดคนพบศักยภาพที่มีอยูในตัวเองและใหกําลังใจในการที่จะ
ดูแลสุขภาพตอไป
8.7 ชี้แจงใหกลุมเสี่ยงเ ขาใจความแตกตางระหวางบุคคลเกี่ยวกับการตั้งมาตรฐาน
ความเปนเลิศใหใกลเคียงกับระดับความสามารถของตน
8.8 ชวยใหกลุมเสี่ยงจัดตารางเวลาในการออกกําลังกายใหเหมาะสมตามความเปนจริง
7.5 การใหบริการโดยเนนผูร บั บริการเปนศูนยกลาง (Individual or Clients-Center
Approach: I)
จากการปรับเปลีย่ นหลักการและแนวคิดสําหรับการดูแลและการใหความชวยเหลือผูร บั บริการที่
เนนการตั้งรับเปนหลัก มาเปนการใหบริการโดยคํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง
(Clients-Center
Approach) ของการใหบริการนั้นๆ ดูจะเปนสิ่งสําคัญและเปนความทาทา ยอยางยิ่งตอการทํางานของ
องคกรทุกภาคสวนในสังคม ไมวา จะเปนองคกรภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาชนและแมแตภาค
ธุรกิจที่ไมมุงแสวงหากําไร (NGOs) ก็ดี ทั้งนี้ เพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (3C) ไดแก
1. Change เหตุที่ตองมีการปรับตัวเพราะโลกมีการเปลี่ย นแปลง โดยเฉพาะผูรับบริการที่มี
อิทธิพลตอภารกิจขององคกร เชน การรองขอ ดังนั้น จะบริหารจัดการแบบเดิมไมได เนื่องจาก
ผูรับบริการก็คือประชาชนที่มีความสําคัญมากขึ้น
2. Clients การใหบริการที่ตองใหความสําคัญกับผูรับบริการเปนลําดับแรก
3. Competition ภาวการณแขง ขันขององคกรทุกระดับเพื่อสรางคุณคาและชวงชิงความเปน
หนึง่ ในดานการใหบริการทัง้ ภายในและภายนอกองคกร
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และจากความสําคัญดังกลาวขางตนนี้เอง “การใหบริการโดยเนนผูร บั บริการเปนศูนยกลาง” จึงได
ปรากฏขึ้นมาในฐานะวิธีการเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึทั้น้งยังสามารถสนองตอบตอความตองการ
ของผูรับบริการควบคูกับเปาหมายของการใหบริการไดเปนอยางดี
7.5.1 ความเปนมาของการใหบริการโดยเนนผูร บั บริการเปนศูนยกลาง
จากการสืบคนขอมูล ไมปรากฏเอกสารที่เชื่อมโยงถึงประวัติการใหบริการโดยเนน
ผูรับบริการเปนศูนยกลางโดยตรง แตพบรากฐานทางความคิดที่มีความหมายใกลเคียง นั้นคือ “การให
คําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง ” ซึง่ เปนรากฐานการทํางานทีส่ าํ คัญของการใหบริการโดยเนน
ผูร บั บริการเปนศูนยกลางในระยะตอมา
ผูใหกําเนิดการใหการปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลางนัน้ ก็คอื คารล โรเจอร(Carl R. Rogers)
โดยเขาไดรับอิทธิพลทางความคิดสายหนึ่งมาจาก เจสซี ทาฟต ซึ่งลูกศิษยของ ออตโต แรงค
(Otto
Rank) นักจิตวิทยา โดยแรงคมีแนวทางการทํางานที่เนนการเสริมสรางสิ่งใหมๆ ใหกับบุคคลมากกวา
รวมทั้ง เปนการสรางใหผูรับการบําบัดยอมรับสิ่งที่ตนเองเปน และมีความรับผิดชอบตอชีวิตตนเอง โดย
ที่ผูใหการบําบัดทําหนาที่เปนผูชวยเหลือที่ไมมีทัศนคติตัดสิน ไมทําตนเปนผูเชี่ยวชาญ หรือแสดง
บทบาทเหนือผูรับการบําบัด ในขณะที่อีกสายหนึ่งมาจาก เคิรท โกลสไตน (Kurt Goldstein) ทีเ่ นนการ
ทํางานที่ทําใหผูรับบริการไดรูจักตัวตนที่แทจริง (Self -actualization) ซึ่งถือไดวาเปนเปาหมายหลักของ
การบําบัดตามแนวของโรเจอรส การพัฒนาทฤษฎีของโรเจอรสสามารถแบงออกไดเปน 4 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การใหการปรึกษาแบบไมนาํ ทาง(non-directive counseling) ในชวงป 1940 นี้ โรเจอรมี
ความเห็นทางแตกตางไปจากการบําบัดแนวทางเดิมที่มองวา ผูใหการบําบัดคือผูเชียวชาญที่รูดีที่สุด
โดยการบําบัดของโรเจอรมุงเนนการสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิดการมองในดานดีและไมชี้นําผูรับการ
บําบัด มากกวาการให ใหคาํ แนะนํา ชีแ้ นะ การกําหนดแนวทาง ชักจู ง สอน วินิจฉัย และตีความ ตาม
ความเห็นของโรเจอรการบําบัดแบบเดิมเปนวิธีการที่ไมมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดการดวนตัดสิน
(prejudice) และมักจะสรางความผิดพลาดอยูบอยครั้ง การบําบัดแบบไมนําทางจะเนนไปที่การการให
ความสนใจกับการสะทอน (Reflecting) และสรางความชัดเจ น (Clarifying) คําพูดและทาทางการ
แสดงออกของผูรับการปรึกษาเพื่อใหผูรับการปรึกษาเกิดการตระหนักรูความรูสึกตนเองมากขึ้น
ระยะที่ 2 การบําบัดแบบเนนผูร บั บริการเปนศูนยกลาง(Client centered therapy) ในชวงนี้ อยู
ระหวางป 1950 ในชวงนี้ โรเจอรไดเปลี่ยนชื่ อการบําบัดของเขาเสียใหมเปน Client-centered therapy
และใหความสําคัญกับผูรับการบําบัดมากกวาชวงการบําบัดแบบไมนําทาง จุดเนนสําคัญอยูที่โลกแหง
ปรากฏการณ (Phenomenological world) ของผูรับการบําบัด โรเจอรเชื่อวา จุดที่ดีที่สุดในการเขาใจ
พฤติกรรมของบุคคล คื อ กรอบการอางอิงภายใน (Internal frame of reference) ของแตละบุคคล
นัน่ เอง. นอกจากนี้ โรเจอรยังไดใหความสําคัญกับแนวโนมที่จะรูจักตนเองอยางถองแท (Actualizing
tendency) วาเปนแรงจูงใจเบื้อตนที่จะทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลง
ระยะที่ 3 เกิดขึ้นในชวงป 1960 เมื่อโรเจอรเปดตัวหยังสือ Becoming a person (1961) ซึ่ง
นําเสนอแนวคิดของธรรมชาติแหง "การเปนตัวตนที่แทจริงของตนเอง " อันหมายถึง การเปดรับ
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ประสบการณ ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ประเมินประสบการณจากกรอบแนวคิดของตนเอง
และความ
ปรารถนาทีจ่ ะดํารงตนอยูใ นกระบวนการดังกลาว ใน ชวงนี้ โรเจอรและคณะยังไดทํางานวิจัยหลายๆ
เรื่อง เพื่อเสริมขยายแนวคิดของการบําบัดแบบเนนผูรับบริการเปนศูนยกลางทั้งในดานกระบวนการและ
ประสิทธิผลของการบําบัด โรเจอรสนใจศึกษาวาบุคคลจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระหวางการบําบัดได
อยางไร และสัมพันธภาพระหวางผูรับบริการและผูใหการบําบัดเปนตัวแปรที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพหรือไม นอกจากนี้ยังมีการประยุกตใชแนวคิดของเขาในดานอื่นๆเชน การสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง กลุมเผชิญปญหา (encountergroup) ฯลฯ
ระยะที่ 4 เกิดขึ้นในชวงป 1970-1980 แนวคิดของโรเจอร เปนที่รูจักกันในชื่อวา Person
Centered Therapy แนวคิดของเขาไดแพรหลายไปยังวงการตาง เชน วงการการศึกษา อุตสาหกรรม
กลุม การแกปญ
 หา การแสวงหาสันติภาพโลก เนื่องจากแนวคิดของโรเจอรไดแพรหลายไปอยางกวาง
ขวาง และเขาเองก็สนใจวาทําอยางไรผูค นจะรับ ครอบครอง แบงปน และสละพลังและการควบคุม
ตนเองและผูอื่น แมวา แนวติดนี้จะถูกนําไปประยุกตใชอยางแพรหลายในหลายๆดาน เชน การใหกา
ปรึกษารายบุคคลและกลุม วงการศึกษา วิถกี ารดํารงชีวติ ภาวะผูน าํ และการบริหาร การพัฒนาองคกร
สาธารณสุข กิจกรรมแบบขามวัฒนธรรมและหลากชาติพนั ธุ และความสัมพันธระหวางประเทศ . ในชวง
ทายของป 1970-ชวงตนป 1980 โรเจอรไดพยายามที่จะประยุกตใชแนวคิดแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง
ของเขาเขากับการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางสันติภาพโลกใหเกิดขึ้น
ในป 1940โรเจอรสไดไปที่เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ เพื่ อเปนอาจารยสอนที่ Ohio State
University และชวงนี้ถือไดวาเปนชวงที่สองของการพัฒนาทฤษฎีของเขา หลังจากการนําเสนอผลงาน
ของเขาที่ University of Minnesota ในป 1940 ทําใหเขาตระหนักวา แนวคิดจิตบําบัดของเขาคือ
แนวคิดใหมสําหรับวงการจิตบําบัด โรเจอรสใหความสนใจกั บการทําใหผูรับบริการเกิดความรับผิดชอบ
ตอตนเอง และใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางผูใหการบําบัดกับผูรับการบําบัดอันเปนการสราง
ความไววางและความรวมมือที่จะสํารวจความรูสึก และเสริมสรางความรับผิดชอบตอชีวิตของผูรับการ
บําบัดเอง การสะทอนความรูส กึ และการสรางความกระจางอันนําไปสูความเขาใจความรูสึกของผูรับการ
บําบัดถือไดวาเปนหัวใจการบําบัดตามแนวคิดของโรเจอรส ในชวงเวลานั้น
7.5.2 เปาหมายของการบําบัด (Therapeutic goals)
การบําบัดแบบเนนบุคคลเปนศูนยกลางมีเปาหมายที่แตกตางการบําบัดรูปแบบอื่นๆ
โดยจะเนนไปที่การสรางใหบุคคลมีรูสึกเปนอิสระในตัวเองมากขึ้น แทนที่จะมุงใหความสําคัญกับปญหา
ของบุคคล ในทัศนะของโรเจอร (1977) การบําบัดไมใชแคการแกปญหาเทานั้น แตยังเปนการชวยสราง
กระบวนการแหงความงอกมาในตัวผูรับการบําบัดเพื่อที่จะชวยใหเขาจัดการกับปญหาที่เขากําลังประสบ
อยูในปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดีอีกดวย
โรเจอร(1961) ไดเขียนไววา ผูที่มาขอรับการบําบัดมักจะถามวา โรเจอร (1961) ไดเขียนไววา ผู
ที่มาขอรับการบําบัดมักจะถามวา “ฉันจะคนพบตัวตนที่แทจริงของฉันไดอยางไร” “ฉันจะเปนบุคคลที่ฉัน
ปรารถ นาจะเปนไดอยางไร ” “ฉันจะทิ้งตัวตนที่จอมปลอมและเปนตัวนที่แทจริงของฉันไดอยางไร ”
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เปาหมายที่สําคัญของการบําบัด คือการ ชวยสรางบรรยากาศที่จะนําไปสูการชวยใหบุคคลเปนที่ใช
ศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ การที่ผูรับการบําบัดจะบรรลุเปาหมายเชนวานั้นได เขาตองทิ้งหนากาก
ที่เขาสวมอยูเสียกอน หนากากที่ถูกสรางขึ้นมาจากการกลอมเกลาของสังคม (Socialization). ผูรับการ
บําบัดจะตองตระหนักเสียกอนวา เขาสูญเสียความผูกพันตัวตนที่แทจริงของเขาเพราะความจอมปลอม
เหลานั้นที่เขาใชอยูทุกวัน บรรยากาศทีป่ ลอดภัยในชวงเวลาของก ารบําบัดผูรับการบําบัดคนพบวายังมี
ความเปนไปไดอื่นๆอยูอีก เมือ่ ความจอมปลอมเริม่ จางหายไปในระหวางกระบวนการของการบําบัด
อะไรเลาที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการปรึกษา ?. โรเจอร (1961) อธิบายวา ผูที่รูจักตนเองอยางถองแทมากขึ้น
จะมีลักษณะ ดังนี้
1. เปดรับประสบการณมากขึ้น
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. ประเมินสิ่งตางๆโดยใชมุมมองของตนเองมากกวาจากมุมมองของผูอื่น
4. ปรารถนาที่จะเสริมสรางตนเองใหเจริญงอกงามเพิ่มขึ้น
การสนับสนุนใหบุคคลมีคุณลักษณะดังกลาวถือไดวาเปนเปาหมายหลักของการบําบัดแบบยึด
บุคคลเปนศูนยกลาง โดยคุณลัก ษณะทั้ง 4 ประการดังกลาวนี้ จัดไดวา เปนกรอบแนวคิดในการสราง
ความเขาใจถึงทิศทางของการบําบัด นักบําบัดจะไมระบุเปาหมายการบําบัดที่เฉพาะเจาะจงใหกับผูรับ
การบําบัด หลักสําคัญประการหนึ่งของการบําบัดแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลางก็คือมุมมองที่วา
“...
ภายใตความสัมพันธที่ ผูใหการบําบัดชวยเหลือ ผูรับการบําบัดจะมีศักยภาพที่กําหนดและสรางความ
ชัดเจนใหกับเปาหมายของตัวเขาเอง...”
7.5.3 แนวคิดที่สําคัญ
หลักการและแนวคิดการทํางานที่สําคัญที่นําไปสูการทํางานที่ประสบความสําเร็จของโร
เจอร นัน้ คือ การทํางานทีม่ งุ เนนการสนองตอบตอการพัฒนาบุคคลใหเกิดความเจริญงอกงามในระหวาง
การบําบัดนัน้ เองผานกระบวนการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูใ หบริการและผูร บั บริการนัน้ เอง ซึง่
พอสรุปแนวคิดแตละขั้นในการดําเนินงาน ไดดังนี้
1. (Actualizing tendency) เปนแนวโนมที่ของบุคคลที่จะพัฒนาตนเองในวิถีทางที่จะกาวไปสู
ความเจริญงอกงาม (Growth) ทั้งทางรางกายและจิตใจ
2. เงื่อนไขของการมีคุณคา (Condition of worth) เงื่อนไขซึ่งเปนตัวกําหนดวาบุคคลจะตอง
แสดงพฤติกรรมอยางไรจึงไดรับการยอมรับจากผูอื่นวามีคุณคา
3. ความสอดคลอง (Congruence) เปนการความสอดคลองของการแสดงความคิด ความรูสึก
พฤติกรรมทีส่ อดคลองกับประสบการณภายในใจ
4. การเขาใจดวยความเห็นใจอยางจริงใจ (Empathic understanding)
5. ประสบการณ (Experience) (นาม)
6. การสรางประสบการณ (Experience) (กิริยา)
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7. ความจริงใจ (Genuineness)
8. กระบวนการประเมินคุณคาผานทางอายตนะ (Organismic value process)
9. การนับถือเชิงบวก (Positive regard)
10. การนับถือตนเองในดานบวก (Positive self regard)
11. แนวโนมที่จะพัฒนาตนเองไปสูความงอกงาม (Self actualizing tendency)
12. ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self concept)
13. การมีประสบการณเกี่ยวกับตนเอง (Self experience)
14. การยอมรับในดานบวกอยางไมมีเงื่อนไข (Unconditional positive regard)
15. การยอมรับตนเองในดานบวกอยางไมมีเงื่อนไข (Unconditional self regard)
7.5.4 พัฒนาการทางความคิดทางดานสุขภาพกับการดูแลผูร บั บริการโดยเนน
ผูร บั บริการเปนศูนยกลาง
อรรถประโยชนจากการดําเนินงานที่มุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญของโรเจอร ไดเปน
ตนแบบทางความคิดสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ ที่เนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง ดังเชน ใน
วงการก ารศึกษาทีม่ กี ารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง
(StudentCenter) วงการอุตสาหกรรมทีเ่ นนแรงงานและผูน าํ เปนความสําคัญลําดับแรกในการพัฒนาขององคกสาย
ร
การพัฒนาองคกร การพัฒนางานดานสาธารณสุข กิจกรรมแบบขามวัฒนธรรมและหลากชาติพนั ธุ
ความสัมพันธระหวางประเทศ และในทางการเมืองทีเ่ นนประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
นายแพทยชน่ื เตชามหาชัย (2546) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการงานโรงพยาบาลและ
งานสาธารณสุขที่ไดนําแนวคิดของการดูแลผูรับบริการแบบองครวม โดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง
ไวอยางนาสนใจวา
“...การดูแลสุขภาพประชาชนก็เชนกัน องคความรูและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วมาก ความรูท างเทคนิควิชาการดานการแพทยและสาธารณสุข ความรูใ นการบริหารจัดการ
โครงการสงเสริมสุขภาพอยางไดผล สอดคลองกับสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมในพื้น
ที่
ประสบการณ ความรูค วามชํานาญเฉพาะบุคคล ในการบริหารจัดการองคความรูต า งๆ วัฒนธรรม
องคกรในการดูแลสงเสริมสุขภาพ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ตองมีการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน โรงพยาบาลก็เชนกัน โรงพยาบาลเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่มีวิ
สัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา นโยบาย และรูปแบบการนําองคกรการบริหารจัดการดานตางๆ เปนของตนเอง มีทมี บุคลากร
หลากหลายสาขาทีม่ คี วามรูค วามชํานาญตางๆ จํานวนมาก มาอยูร วมกัน มีเทคโนโลยีและแนวทางการ
ดูแลสงเสริมสุขภาพประชาชน ในแบบฉบับของตนเอง ไดรับความเชื่อถือไววางใจจ ากคนในชุมชน อยู
ในชุมชน ทราบถึงชีวติ ความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม จิตใจ อารมณ และสภาวะสุขภาพของคนใน
ชุมชน เปนที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่ มีศักยภาพ และความพรอมในการดูแล และเปนผูนําดาน
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สุขภาพ ไมวา จะเปนเรือ่ งของการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาโร ค และการฟน ฟูสภาพ
ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยี ความรู ความชํานาญ ประสบการณ และความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย เปน
ทีมสาขาวิชาชีพเพื่อใหเกิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม โดยเนนผูรับบริการ หรือประชาชนเปน
ศูนยกลาง มีการพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพทีค่ รอบคลุมประชาชนทุกกลุ มเปาหมาย ทั้งที่เจ็บปวย
และที่ยังมีสุขภาพดี เพื่อลด การเจ็บปวย ลดภาวะแทรกซอน และเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพในทุก
มิติ คํานึงถึงประโยชน ความตองการ และความพึงพอใจของผูม ารับบริการ และประชาชนไมใชการดูแล
สุขภาพแบบแยกสวน เปนรายโรค รายอวัยวะแยกสุขภาพกายออก จากมิติดานอื่นๆ ที่ประกอบเปนคน
คนนัน้ ไมวา จะเปนดานอารมณ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และความเปนอยูก ารจะดูแลสุขภาพผูร บั บริการ
ใหเกิดการบูรณาการ มีการผสมผสาน โดยคํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง และมีเครือขายองค
ความรู เพื่อการประสานสงตอ การดูแลอยางมีป ระสิทธิภาพ ตองมีกลยุทธในการดําเนินงาน มีการ
บริหารจัดการระบบ การดูแลสุขภาพในลักษณะ ใหเกิดความคลองตัวสะดวกตอผูรับบริการ ไดขอมูล
ตางๆ ครอบคลุมปญหาของผูรับบริการ...”
ดังนั้น จึงพอสรุปหลักการสําคัญของการใหบริการโดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง
ไดวาเปนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอะไรก็ตาม ที่มีเปาหมายสําคัญอยูที่การคํานึงถึงประโยชนของ
กลุมผูไดรับผลประโยชน นั้นก็คือ ประชาชน นักเรียน ผูร บั บริการ ลูกคา แรงงาน ฯลฯ ไดอยางตรงตาม
ความตองการ มีการดําเนินงานทีใ่ สใจตอกระบวนการมีสว นรวม กา
รเสริมพลัง มีการจัดลําดับ
ความสําคัญ มีวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการเปนลักษณะทําไป
ปรับปรุงไป และพัฒนาไป เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและเกิดนวัตกรรมในการดูแลและ
ใหบริการใหมๆ อยูตลอดเวลา
7.6 การเห็นคุณคาในตัวเอง (Self-esteem: S) (ฉันทนา ภาคบงกช, 2551)
การเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) หรือความภาคภูมใิ จในตนเอง เปนการคิดและ
ความรูสึกเกี่ยวกับตนเองวาสามารถทําสิ่งตางๆ อยางไร ตนเองมีความสําคัญอยางไร การเห็นคุณคาใน
ตนเองเริ่มตนมาตั้งแตวัยทารก เมื่อไดรับการสนองความตองการขั้นพื้นฐานและไดรับความรักและความ
อบอุน ยอมเรียนรูวาตนเองเปนที่รัก และเริ่มเห็นคุณคาในตนเอง เมื่อเขาสูวัยเตาะแตะ เด็กเรียนรู
เกี่ยวกับตน เองและความสามารถของตนเอง ถาเด็กไดรบั ความรัก จะเห็นคุณคาในตนเอง ในทาง
ตรงกันขาม ถาเด็กรูสึกวาตนเองไมมีใครรักก็ยากที่จะพัฒนาในดานการเห็นคุณคาในตนเอง
การเห็นคุณคาในตนเองเกิดจากการตัดสินคุณคาของ “ตน” (Self) ซึ่งทําใหบุคคลมีทัศนคติ
ตอตนเองดานตางๆ เชน ลักษณะ ความสามารถและการเรียนรู มาสโลว (Maslow, 1970: 45-46)
กลาวถึงการเห็นคุณคาในตนเองวามี 2 ดาน ไดแก 1) ความรูสึกนับถือตนเอง (self respect) ความ
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เชื่อมั่นในการกระทําตางๆ ที่ประสบความสําเร็จอยางอิสรเสรี และ 2) การเห็นคุณคาในตนเอ งที่ไดรับ
จากผูอื่น (Esteem from other) เปนความตองการไดรับการยอมรับ การมีชื่อเสียง เกียรติยศและ
อํานาจ สวนแนวคิดของแม็คเคยและกอว (Makay and Gaw, 1975) กลาวถึง
1) การยอมรับนับ
ถือตนเองเปนผลมาจากมีความเชือ่ มัน่ วาตนเองมีความสามารถและเห็นวาตนเองมีคุณคา และ 2) ความ
เชือ่ มัน่ ในตนเองเปนผลทีเ่ กิดจากการประเมินความสามารถในการเผชิญและปรับตัวของตนเองใหเขา
กับสิ่งแวดลอม
“การเห็นคุณคาในตนเอง ” มีความหลากหลายในความหมาย เชน หมายถึง ลักษณะความ
เชื่อมั่นและการนับถือตนเองที่เกิดจากค วามเชื่อมั่นวาตนเองมีคุณคา ซึ่งจะชวยใหคนเราประสบ
ความสําเร็จในการทําสิง่ ตางๆ (Gibson, 1980: 120; citing Branden, 1969) นับวามีความเห็นที่
สอดคลองกับโรเซนเบอรก (Rozenberg) ที่วา การเห็นคุณคาในตนเองคือทัศนคติของบุคคลตอที่มีตอ
ตนเองในดานบวกหรือดานลบ ผูที่นับถือตนเองคือผูที่คิดวาตนเองมีคุณคา มีเกียรติ มีความพอใจใน
ตนเอง ในทางตรงกันขาม ถาเห็นคุณคาในตนเองต่ํา บุคคลมักจะคิดวาตนเองไมเทาเทียมคนอื่นเพราะ
ขาดบางสิ่งบางอยาง (Rozenberg, 1979: 4)
นอกจากนี้ ยังมีการใหความหมายที่มีรายละเอียด เช น หมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติทางบวก
และการมองเห็นความสําคัญและคุณคาของตนเองที่เกิดจากการสะทอนภาพที่แทจริงของตนเองตาม
ความเปนจริง (Real self) เมื่อนํามาเทียบกับภาพของตนเองตามความคาดหวัง (Ideal self) (จรัสศรี
อินทรสมหวัง . 2543: อางอิงจาก; Kelly, 1985) นอกจากนี้ คูเปอรสมิธ (Coopersmith) ไดใหความ
หมายวา บุคคลใดที่ประเมินตนเองแลวพบวาตัวตนที่แทจริงซึ่งมีความสอดคลองกับที่ตนเองตามความ
คาดหวัง บุคคลนั้นจะรูสึกเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และมีความมั่นใจที่จะดําเนินชีวิตดวย
ตนเอง การเห็นคุณคาในตนเองจะสูงขึ้น ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลใดประเมินตนเองแลวพบวาตัวตน
ที่แทจริงไมสอดคลองหรือขัดแยงกับ สิ่งที่ตนคาดหวัง บุคคลนั้นจะรูสึกวาตนเองไรความสามารถ ไมมี
คุณคา ไมมีความสําคัญและประเมินตนเองต่ํากวาความเปนจริง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถ
และทักษะในการทํา สิ่งตางๆ ยิ่งมีความแตกตางหรือมีความขัดแยงมากเพียงใด การเห็นคุณคาใน
ตนเองยอมลดต่ําลงเพียงนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจรุนแรง และอาจถึงขั้นที่ทําใหเกิดโรคประสาทหรือ
โรคจิตได (นิพนธ แจงเอี่ยม, 2539: 6-7; อางอิงจาก Coopersmith, 1967: 5)
ผูที่เห็นคุณคาในตนเองต่ํา มีการกระทําหรือมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง ดังนี้
1. มักพูดเกี่ยวกับตนเองในทางลบ เชน “ไมนาจะมาเสียเวลากับฉัน” “แยจัง”
2. กลาวขอโทษบอยๆ และสงสัยในความสามารถของตนเอง
3. เพงเล็งความผิดพลาดของตนเอง
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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4. ปฏิเสธเมื่อไดรับคําชมจากผูอื่น
5. มุงความถูกตองสมบูรณและมักจะรูสึกวาตนเองลมเหลว
สวนผูที่เห็นคุณคาในตนเองจะสามารถปรับปรุงดานตางๆ ของชีวิต ผูที่เห็นคุณคาในตนเอง
เปดรับการเรียนรูและยอมรับการแนะนําจากผูอื่น สามารถที่จะเผชิญกับปญหาที่ทาทาย ความเชื่อมั่นใน
ตนเองมีผลดีตอ การเรียนและการทํางาน ผูที่เห็นคุณคาในตนเองสูงมักจะมีการกระทําหรือมีปฏิสัมพันธ
กับคนรอบขาง ดังนี้
1. ไมอยูกับความทุกขนานนัก เชน ความสิน้ หวัง ความเหงา ความรูส กึ วาตนไรคา ความละอาย
ใจและความอับอาย
2. มีความกลาที่บอกถึงความตองการและความคิดเห็นดว ยความมัน่ ใจ
3. มีสัมพันธภาพที่มั่นคงซื่อตรง ไมอึดอัดที่ จะติดตอกับผูอื่น และไมเอาใจผูอื่นมากเกินไป
4. กําหนดเกณฑและมาตรฐานสําหรับตนเองและผูอื่ นไดเหมาะสม จึงไมคอยมีการ
วิพากษวิจารณตนเองและผูอื่น
5.สามารถชะลอความเครียดเมื่อพบสิ่งที่ความทาทายผิดหวั งหรือเจ็บปวยสามารถนําความ
เชื่อมั่น ในตนเองกลับคืนมาโดยเร็ว
6.ไมพบปญหาสุขภาพอันเกิดจากความเครียด เชน ระบบอาหารไมปกติ ติดยาและวิตกกังวล
7.6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองสวนมากแสดงใหเห็นว า การเห็นคุณคา ใน
ตนเองลวนบังเกิดผลตอการทํางาน การเรียนและดานสุขภาพ สวนมากเกีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพ เชน
การเลิกสูบบุหรี่ การจัดการความเจ็บปวด การลดน้าํ หนัก และโครงการสุขภาพปองกัน
(MacArthur
and Pervin, 1993) ในการศึกษาความสัมพันธระหวางตนเองกับการเห็นคุ ณคาในตนเองและพฤติกรรม
สุขภาพทั่วไปในวัยรุนตอนตนและตอนปลาย ซึ่งพบวาการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพเชิงสังคมและพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม (Rives, Torres and
Fernandez, 1995: 60-63)
จากการประมวลเอกสาร พบวาผูท ่ี เห็นคุณคาในตนเองสูง ไดรับประโยชนจากการสรางเสริม
ดานความริเริ่ม และความรูสึกพึงพอใจ อยางไรก็ตาม พบวาในบางวิจัยพบวาการ เห็นคุณคาในตนเอง
ในระดับที่สูงเกินไมสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพนัก เพราะไมสามารถชวยในเรื่องการปองกันเกี่ยวกับ
การดื่มเหลา ยาเสพติ ด บุหรี่และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร (Baumeister, Campbell, Krueger,
Krueger, and Vohs, 2003 online)
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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โดยทั่วไป การเห็นคุณคาในตนเองโดยทั่วไปมีผลดีตอชีวิตในดานตางๆ หากมีปจจั
ยดานสังคมและใชเหตุผล การที่มีทัศนะที่ตรงตามความเปนจริงยอมบังเกิดผลดานการนับถือตนเองและ
ความสุขในชีวิต ผูที่เห็นคุณคาในตนเองมักมีลักษณะกระฉับกระเฉง วองไว มีความเปนตัวของตัวเอง
มีความมั่นคงทางอารมณ กลาในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น สามารถชักชวนผูอื่นใหคลอย
ตาม มองสิ่งตางๆ ในแงดี มองเห็นความดีงามของตนเอง สามารถคิดแกปญหาใหลุลวงดวยดี ดังนั้น ผู
ที่เห็นคุณคาในตนเองจึงสามารถประสบความสําเร็จตางๆ ในชีวิต

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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บทที่

3

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยมี
วัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อประเมิน ผลการดําเนิน โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของ
หนวยงานองคกรไมห วังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิด CIPP Model และ Logic
Model 2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ไดแก การรับรูค วามสามารถของตนในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ การกํากับตนเอง และการดูแลสุขภาพ ตนเองของผูเขา รวมโครงการ ดีขึ้นกวากอน
เขารวมโครงการ 3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดไดแก คา BMI น้ําตาลในเลือด คาความดัน
โลหิต และคาตางๆ ตามที่แตละโครงการกําหนดของผูเขารวมโครงการ ที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
4) เพื่อศึกษาปจจัยดานความพึงพอใจตอโครงการ และดานพฤติกรรมสุขภาพ
3 Self ที่มีตอภ าวะ
โภชนาการของผูเขารวมโครงการ และ 5) เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรคของ
การดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุม เสีย่ งของหนวยงาน องคกรไมหวัง
ผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนเรียงตามลําดับดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน
2. วิธกี ารประเมินและบริหารโครงการ
3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินและตัวชี้วัดความสําเร็จ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอ มูล

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ประชากร ที่ใช ในการประเมิ น องคกรไมหวังผลกําไร ที่ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพจากงบประมาณสนับสนุนของ
สํา นักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โครงการ จากกรอบแนวคิด CIPP Model ของ สตัฟเฟลบีมและชินิค
ฟลด (Stufflebleam & Shinkfield, 2007) ประกอบกับ แนวคิดการประเมินแบบ 360 องศาและ โลจิก
โมเดล (Logic Model) กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้จึงประกอบดวย หัวหนาโครงการทั้ง 8
โครงการ รวม 8 คน ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ รวม 8 คน ผูเขารวมกิจกรรมที่ใหสัมภาษณ
ระหวางดําเนินโครงการใน โครงการๆ ละ 4 คนรวมเปน 32 คน และประชาชนกลุมเสี่ยงที่ เขา รับ
บริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตลอดโครงการ รวม 3,414 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุม ตัวอยางในการประเมิน
1. กลุมหัวหนาโครงการ ไดแก ผูที่ทําหนาที่เปนประธานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อจัดกิจกรรมใหกับกลุมเยาวชนและประชาชนกลุม เสีย่ ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแ หงชาติ เขต 13 สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใตการนิเทศ
และประเมินโครงการจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร ป พ.ศ. 2552 จํานวน 8 โครงการๆ ละ 1 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 8 คน
2. กลุมผูบังคับบัญชา ไดแก ผูบังคับบัญชาโดยตรงของประธานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีไ่ ดรบั ทุนสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต
13 สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใตการนิเทศและประเมินโครงการ จากสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร ป พ.ศ. 2552 จํานวน 8 โครงการๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 8 คน
3. กลุมผูเขารวมโครงการ ไดแก ประชาชนกลุมเสี่ยง ทีม่ สี ทิ ธิใ์ นการรักษาพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุ นจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใตการนิเทศและ
ประเมินโครงการจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร ป พ .ศ. 2552 จํานวน 8 โครงการๆ ละ 4 คน รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 32 คน

วิธีการประเมินและบริหารโครงการ

การประเมินและบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวยและประชาชนกลุมเสี่ยงในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 โครงการ ในป พ.ศ. 2552 ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ภายใตการนิเทศและประเมินโครงการจากสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร ดําเนินการตามลําดับตอไปนี้
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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2. จัดทําเกณฑมาตรฐานการประเมินพิจารณาตัดสินอนุมตั ิ ขอเสนอโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของ องคกรไมหวังผลกําไร ที่เสนอขอทุนสนับสนุน และเมื่อผูทรงคุณวุฒิ 3 คน
ตรวจสอ บพรอมหัวหนาโครงการปรับแกไขตามคําแนะนําของผูท รงวุฒิ
และดําเนินการทําสัญญา
ขอตกลงรวมกันในการดําเนินโครงการใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ สปสช . และสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดระหวางฝายหัวหนาโครงการ ผูบังคับบัญชาของหัวหนา
โครงการ และสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร
3. จัดทําคูม อื การดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
ในเขต
กรุงเทพมหานคร และคูมือการบริหารการเงินสําหรับหัวหนาโครงการและทีมงานเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การดําเนินโครงการ
4. จัดทําคูมือกํากับติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อใหผูนิเทศโครงการใชเปนเครื่องมือใน
การติดตามนิเทศงานและประเมินโครงการของผูใ หบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ รวม8โครงการ
5. จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถของ องคกรไมหวังผลกําไร ที่รวมใหบริการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ใหมีความเชื่อมั่น มีความรูค วามเขาใจและทักษะในการเขียน การบริหารจัดการ
โครงการ และทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหครอบคลุมทั้งทางจิตและ
ทางรางกายตามแนว 3 Self และ PROMISE Model
6. จัดกิจกรรมในทีมผูนิเทศเพื่อสรางความรวมมือในการดูแล ใหคาํ แนะนําแกหวั หนาโ ครงการ
ตางๆ ดําเนินการไดไปตามเปาหมาย และตัวชี้วัด
7. บริหารจัดการโครงการบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของแตละ องคกรไมหวังผลกําไร
ที่รวมให บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหไดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด โดยประยุกตแนวคิดการประเมินผล
โครงการตาม CIPP Model
8. จัดประชุมสรุปโครงการแกผูรวมใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของทุกหนวยงาน
9. สรุปรายงานผลการดําเนินงานบริหารจัดการโครงการ
ประเด็นในการประเมินเพือ่ พิจารณาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการของ องคกร
ไมหวังผลกําไรทีร่ ว มใหบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
1.ชื่อโครงการ บงชี้ถึงลักษณะกิจกรรมที่ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และ ระบุ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน
2. หลักการและเหตุผล ควรระบุ ปญหาและสาเหตุที่มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองของ
กลุมเปาหมายหรือกลุมที่ลักษณะคลายกันไวอยางชัดเจน ถามีขอมูลเชิงประจักยิ่ งดี เพื่อเปนกรอบใน
การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับปญหาและลักษณะของกลุมเปาหมาย
3. วัตถุประสงค ควรมีความสอดคลองกับปญหาที่ตองการแกไข เปนวัตถุประสงคที่วัดไดจริง
และไมสิ้นเปลืองคาใชจายและเวลา โดยระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เชน กลุมเสี่ยง
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปทิศทางที่ดีขึ้น รอบเอวลดลงจากเดิมเทาไหรกี่คนหรือ คิดเปน
รอยละเทาไหร เปนตน
4. กลุมเปาหมาย ควรระบุชดั เจนวาเปนใคร โดยผานการตรวจแบบคัดกรองดวยเกณฑอยางไร
ในการคัดเลือกเขาโครงการ จํานวนกีค่ น โดยใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูดําเนินการ
5. หนวยงานหลักที่รับผิดชอบควรระบุไวชัดเจน เชน หนวย /ฝาย ภาควิชา สถาบันเปนตน
6. ผูรับผิดชอบ ควรระบุไวในรูปของคณะทํางานอยางนอย 3 คนขึ้นไปโดยใหระบุชื่อนามสกุล
ตําแหนง วุฒกิ ารศึกษา สถานทีท่ าํ งาน และเบอรโทรศัพทที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ แฟกซ อีเมล
7. วันเวลา สถานที่ ในการดําเนินโครงการ ควรระบุพอสังเขป ชวงไมเกิน 7 เดือน
8. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน ควรระบุไวชัดเจนวาจะทําอะไรที่ไหนอยางไร เมื่อไหร โดยจัดทําเปน
ผังการปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาทํากิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม อยูระหวาง 4 -6 เดือน
9. การประเมินผลโครงการ ควรระบุลกั ษณะการประเมิน และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่ใหเกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะทางจิต เชน รอยละของผูเขารวมโครงการ หรือผูรับบริการมีพฤติกรรมจัดการ
ความเครียดดีขึ้นโดยวัดจากอะไรบาง รอยละของผูเขารวมโครงการ มีการรับ รูค วามสามารถของตนเอง
ในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น รอยละของผูเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองพรอมที่จะกํากับพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของตนเอง ถึงแมโครงการสิ้นสุดลง เปนตน
และตัวแปรผลลัพธทางรางกายและทางคลินิก เชน รอยละของ ผูเขารวมโครงการ มีการออกกําลังกาย
สม่ําเสมอเพิ่มขึ้น รอยละของ ผูเขารวมโครงการ มีระดับน้ําตาลในเลือดลดลงหรือเปนปกติ รอยละของ
ผูเขารวมโครงการมีความดันโลหิตลดลงหรือเปนปกติ รอยละของระดับความพึงพอใจ เปนตน
10. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศ าสตร สงมอบงานให สปสช. เมื่อสิ้นสุด
โครงการ ประกอบดวย แบบบันทึกผลการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของหนวยงานตาม
ตัวชี้วัดของ สปสช. และรายงานสรุปผลการดําเนินงานทีค่ รอบคลุมทุกระยะของการดําเนินโครงการของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องคกรไมหวังผลกําไร ที่ดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพใหกบั ประชาชน
กลุมเสี่ยง ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ภายใตการนิเทศและประเมินโครงการจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร ประกอบไปดวยหนวยงาน
ตางๆ ดังตอไปนี้
1.สมาคมฟาสีรุงแห งประเทศไทย จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการรูรักษสุขภาพพิชิตอวน
พิชิตพุงเพื่อหางไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดและหัวใจ เลขที่สัญญา : A1/2552
กลุมผูเขารวมโครงการคือ เยาวชน ขาราชการ ลูกจาง ประชาชนทั่วไปและผูสูงอายุที่เสี่ยงตอโรคเรื้อรัง
จํานวน 500 คน
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2. บริษทั พัฒนาการบริหารและจริยธรรม จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเสริมสรางสุขภาพ
กายและจิตเพื่อชีวิตสดใสแตวัยเยาว เลขที่สัญญา : A2/2552 กลุมผูเขารวมโครงการคือ นักเรียนและ
เยาวชนที่มี คาBMI เกิน จํานวน 350 คน
3.บริษัทสุขสวัสดิ์โพลีคลินิก จํากัดและชมรมผูสูงอายุ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการสุขภาพ
ดีในที่ทํางาน เลขที่สัญญา : A3/2552 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ขาราชการและบุคลากรที่เปนโรค
อวนลงพุง เบาหวานและความดันโลหิตสูง จํานวน 500 คน
4. ศูนยสง เสริมสุขภาพและโภชนาการ Healthy&Healthy จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงตอโรคอวนลงพุงและโรคกระดูกพรุน
เลขที่สัญญา :
A4/2552 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มี คา BMI เกิน รอบเอวเกินและ
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมถกู ตอง จํานวน 800 คน
5. สมาคมสโมสรการทางพิเศษแหงประเทศไทย จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการสุขภาพดี ชีวี
มีสุข เลขที่สัญญา : A5/2552 กลุมผูเขารวมโครงการคือ บุคลากรการทางพิเศษและเยาวชนที่เปน
โรคหัวใจและหลอดเลือด จํานวน 500 คน
6.มูลนิธสิ รางเสริมคุณธรรม จํานวน 2 โครงการ ไดแก
6.1 โครงการ Fill up Your Life Fill up Your Self เลขที่สัญญา : A6/2552 กลุม
ผูเขารวมโครงการคือ เยาวชนที่มีอายุระหวาง 13 – 15 ป จํานวน 250 คน
6.2 โครงการสุขกายสบายใจดวยสมาธิ (Body and Mind) เลขที่สัญญา : A7/2552
กลุมผูเขารวมโครงการคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 250 คน
7. สมาคมวัฒนธรรมสัมพันธเพือ่ ความดีสากล เลขที่สัญญา : A8/2552 กลุมผูเขารวม
โครงการคือ เยาวชนในและนอกสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุระหวาง 13 – 25 ป จํานวน
250 คน
สรุปในภาพรวมแลว มีหนวยงานทีด่ าํ เนินกิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพในกลุม เยาวชน
และประชาชนกลุม เสีย่ ง จํานวน 7 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ มีผูเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น
3,400 คน มีหวั หนาโครงการจํานวน 8 คน มีผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการจํานวน 8 คน

เครื่องมือที่ใชในการประเมินและบริหารโครงการ

การประเมินโครงการครั้งนี้ไดประยุกตใชแนวคิด CIPP Model ของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด
(Stufflebleam & Shinkfield, 2007) โลจิกโมเดล (Logic Model) รวมกันการประเมินแบบ 360 องศา
เครือ่ งมือในการประเมินสามารถจําแนกตามกลุม ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชประเมินในกลุม ผูเ ขารวมโครงการ ไดแก
1.1 การประเมินบริบททัว่ ไปของโครงการ (C – Context) ไดแก
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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1.1.1 แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน
สภาพแวดลอมการดําเนินกิจกรรม ความสอดคลองกับปญหาดานสุขภาพ ความพรอมของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ แนวคิดในการจัดกิจกรรม ความพรอมของหนวยงาน และแนวโนมความสําเร็จของ
โครงการ มีเกณฑในการประเมินคือ กลุม ผูเขารวมโครงการ ใหคะแนนการประเมินดานบริบททัว่ ไป
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 75
1.1.2 แบบสอบถามบริบททั่วไป ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ เหตุผลที่เขารวม
โครงการ สิ่งที่คาดหวังจากโครงการ การประชาสัมพันธโครงการ ความสอดคลองกับปญหาดาน
สุขภาพ มีเกณฑการประเมินคือ กลุม ผูเขารวมโครงการ มีความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอบริบท
ทั่วไปของโครงการ
1.2 การประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ (I – Input) ไดแก
1.2.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน ความพรอม
ของวัสดุอุปกรณดําเนินโครงการ สถานที่ดําเนินกิจกรรม คูมือดูแลสุขภาพ การเปนแบบอยางดาน
สุขภาพของเจาหนาที่ การติดตามดูแลใหขอมูลดานสุขภาพจากเจาหนาที่ มีเกณฑในการประเมินคือ
กลุมผูเขารวมโครงการใหคะแนนการประเมินดานปจจัยนําเขา มากกวาหรือเทากับ รอยละ 70
1.2.2 แบบสอบถามปจจัยนําเขา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ ความพรอมของ
วัสดุอปุ กรณในโครงการ สถานทีด่ าํ เนินโครงการ เอกสารความรูป ระกอบกิจกรรม การเปน
แบบอยางดานสุขภาพของเจาหนาที่ ความรูความสามารถของเจาหนาที่ ความเพียงพอของเจาหนาที่
และการดูแลติดตามอยางใกลชิดจากโครงการ มีเกณฑการประเมินคือ กลุม
ผูเขารวมโครงการ มี
ความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอปจจัยจําเขาของโครงการ
1.3 การประเมินกระบวนการของโครงการ (P – Process) ไดแก
1.3.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริง มาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน การเปด
โอกาสใหมสี ว นรวม การกํากับติดตามดานสุขภาพ วิทยากรของโครงการ และการประเมินความรู
เขาใจของผูเขารวมโครงการ มีเกณฑในการประเมินคือ กลุม ผูเขารวมโครงการใหคะแนนการประเมิน
ดานกระบวนการ มากกวาหรือเทากับ รอยละ 70
1.3.2 แบบสอบถามกระบวนการ ประกอบดวยขอคําถามเกีย่ วกับ การเปดโอกาส
ใหมีสวนรวมใจโครงการ การใหกําลังใจกรณีที่ทําพฤติกรรมไมถึงเปาหมาย การสรางแรงจูงใจ การ
ตั้งเปาหมายสุขภาพและการใหคําแนะนํา การกํากับและประเมินพฤติกรรม และการใหคาํ แนะนําอยาง
สม่ําเสมอ มีเกณฑการประเมินคือ กลุม ผูเขารวมโครงการ มีความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอ
กระบวนการของโครงการ
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร

3 self

115

วิธีดําเนินการวิจัย

PROMISE

1.4 การประเมินผลผลิตของโครงการ (P – Product) ไดแก
1.4.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน การสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของ ผูเขารวมโครงการ การไดรับความรูเพิ่มเติม ความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ การบันทึกในสมุดสุขภาพ แ ละความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง มี
เกณฑในการประเมินคือ กลุมผูเขารวมโครงการใหคะแนนการประเมินดานผลลัพธ มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70
1.4.2 แบบสอบถามผลผลิต ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ การนําความรูจ าก
โครงการไปใช การเปลีย่ นแปลงดานสุขภาพ คามมัน่ ใจในการเปลีย่ นแปลงดานสุขภาพ การทําสมุด
บันทึกสุขภาพ มีเกณฑการประเมินคือ กลุม ผูเขารวมโครงการ มีความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอผล
ลัทธที่ไดจากโครงการ
1.5 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ระหวางกอนและหลังการเขารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบดวย
1.5.1 แบบสอบถามวัดการรับรูค วามสามารถในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพตนเอง (Self efficacy) เปนแบบสอบถามที่มีมาตรวัดประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก
(คะแนน = 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) ประกอบดวยขอ
คําถาม 5 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
เทากับ 0.73 และมีคา อํานาจจําแนกรายขอตัง้ แต 0.2 ขึ้นไป
1.5.2 แบบสอบถามการกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-regulation) เปน
แบบสอบถามที่มีมาตรวัดประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน = 4) จริง (คะแนน = 3) จริง
บาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)เทากับ 0.80และมีค าอํานาจจําแนกราย
ขอ 0.2 ขึ้นไป
1.5.3 แบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง (Self care) เปนแบบสอบถามทีม่ ี
มาตรวัดประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน = 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2)
และไมจริง (คะแนน = 1) ประกอบดวยขอคําถาม 7 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความ เชื่อมั่นแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.85 และมีคา อํานาจจําแนกรายขอตัง้ แต 0.2 ขึ้นไป
2. เครื่องมือที่ใชประเมินในกลุมหัวหนาโครงการ ไดแก
2.1 การประเมินบริบททัว่ ไปของโครงการ (C – Context) ไดแก
2.1.1 แบบสอบถามแบบมาตร สวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน ความ
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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สอดคลองกับปญหาดานสุขภาพของประชาชน การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ศักยภาพของ
คณะทํางาน แนวคิดในการดําเนินโครงการ ทรัพยากรใน
การดําเนินโครงการ แนวโนมแหง
ความสําเร็จ มีเกณฑในการประเมินคือ กลุม หัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินดานบริบททัว่ ไป
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 70
2.1.2 แบบสอบถามบริบททั่วไป ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ วิธกี ารการ
วิเคราะหปญ
 หาดานสุขภาพของประชาชน การสนับสนุ นจากผูบังคับบัญชา การคัดเลือกคณะทํางาน
ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ทรัพยากรในการดําเนินโครงการ มีเกณฑการประเมินคือ
กลุมหัวหนาโครงการมีความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอบริบททั่วไปของโครงการ
2.2 การประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ (I – Input) ไดแก
2.2.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน
ความสามารถในการบริหารโครงการ การเตรียมคณะทํางาน การเตรียมวัสดุอปุ กรณ การจัดคํา คูมือ
ประกอบการฝกอบรม การจัดทําเครือ่ มือประเมินผลการทํางาน มีเกณฑในการประเมินคือ กลุมหัวหนา
โครงการใหคะแนนการประเมินดานปจจัยนําเขา มากกวาหรือเทากับ รอยละ 70
2.2.2 แบบสอบถามปจจัยนําเขา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ การนําหลัก
PROMISE มาใชในโครงการ การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสถานที่ แนวคิดใน
การจัดกิจกรรม การประเมินผลคณะทํางาน มีเกณฑการประเมินคือ กลุมหัวหนาโครงการมีความรูสึก
พึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอปจจัยจําเขาของโครงการ
2.3 การประเมินกระบวนการของโครงการ (P – Process) ไดแก
2.3.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน การแสดง
บทบาทผูน าํ ทีม การเปนบุคคลตนแบบดานสุขภาพ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการใหขอ มูล
ยอนกลับแกที มงาน การเปดโอกาสใหมสี ว นรวม การแกไขปญหาเฉพาะหนา มีเกณฑในการประเมิน
คือ กลุม หัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินดานกระบวนการ มากกวาหรือเทากับ รอยละ 70
2.3.2 แบบสอบถามกระบวนการ ประกอบดวยขอคําถามเกีย่ วกับ
การแสดง
บทบาทผูนําทีม การเปนบุคคลตนแบบดา นสุขภาพ การใสใจและใหขอมูลยอนกลับแกทีมงาน การ
เปดโอกาสใหมีสวนรวม ปญหาที่หนักที่สุดระหวางการดําเนินโครงการ มีเกณฑการประเมินคือ กลุม
หัวหนาโครงการมีความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอกระบวนการของโครงการ
2.4 การประเมินผลผลิตของโครงการ (P – Product) ไดแก
2.4.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน ความพึง
พอใจของผูร บั บริการและหนวยงานตามการรับรูข องตนเอง การบรรลุตามเปาหมา ยของโครงการ การ
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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สรางนวัตกรรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมดานสุขภาพ การพัฒนาทักษะการบริหารโครงการ มีเกณฑ
ในการประเมินคือ กลุม หัวหนาโครงการใหคะแนนประเมินดานผลลัพธ มากกวาหรือเทากับ รอยละ 70
2.4.2 แบบสอบถามผลผลิต ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ การเปลีย่ นแป ลง
ดานสุขภาพของผูเขารับบริการ ความพึงพอใจของหนวยงาน ปจจัยที่ทําใหโครงการประสบ
ความสําเร็จ นวัตกรรมทีไ่ ดสรางขึน้ ใหม ความแตกตางจากการบริหารโครงการครัง้ ทีผ่ า นมา มีเกณฑ
การประเมินคือ กลุมหัวหนาโครงการมีความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอผลลัทธที่ไดจากโครงการ
3. เครื่องมือที่ใชประเมินในกลุมผูบังคับบัญชา ไดแก
3.1 การประเมินบริบททัว่ ไปของโครงการ (C – Context) ไดแก
3.1.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน = 4)
จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน ความสอดคลองกับ
ปญหาดานสุขภาพของประชาชน การสนับสนุนโครงการ ศักยภาพของคณะทํางาน แนวคิดในการจัด
กิจกรรม ทรัพยากรของหนวยงาน แนวโนมแหงการประสบความสําเร็จของโครงการ มีเกณฑในการ
ประเมินคือ กลุมผูบังคับบัญชาใหคะแนนการประเมินดาบริ
น บททั่วไป มากกวาหรือเทากับ รอยละ70
3.1.2 แบบสอบถามบริบททั่วไป ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ การรับทราบ
เกีย่ วกับโครงการ การสนับสนุนโครงการ ความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของทีมงาน แนวคิดในการจัด
กิจกรรม ปจจัยที่คาดวาจะสนับสนุนความสําเร็จของโครงการ มีเกณฑก
ารประเมินคือ กลุม
ผูบังคับบัญชามีความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอบริบททั่วไปของโครงการ
3.2 การประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ (I – Input) ไดแก
3.2.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน
ความสามารถของหัวหนาโครงการ ความเพียงพอของคณะทํางาน การจัดเตรียมวัสดุสิ่งของอุปกรณ
ตางๆของทีมงาน การเปนแบบอยางดานสุขภาพของคณะทํางาน หลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารับบริการ
มีเกณฑประเมินคือ กลุมผูบังคับบัญชาใหคะแนนประเมินดานปจจัยนําเขา มากกวาหรือเทากับ รอยละ
70
3.2.2 แบบสอบถามปจจัยนําเขา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ ศักยภาพของ
หัวหนาโครงการ จํานวนคณะทํางาน การสนับสนุนดานตางๆ การเปนแบบอยางทีด่ ดี า นสุขภาพของ
คณะทํางาน เกณฑการคัเลือก ผูเขารวมโครง การ มีเกณฑการประเมินคือ กลุมผูบังคับบัญชามี
ความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอปจจัยจําเขาของโครงการ
3.3 การประเมินกระบวนการของโครงการ (P – Process) ไดแก
3.3.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริง บาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน การให
กําลังใจแกคณะทํางาน การติดตามผลการดําเนินโครงการแตละระยะ การใหคาํ แนะนําแกคณะทํางาน
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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การสนับสนุนดานตางๆแกทมี งาน การมีสว นรวมในการแกไขปญหาเฉพาะหนาระหวางการดําเนินโครงการ
มีเกณฑประเมินคือกลุม ผูบ งั คับบัญชาใหคะแนนการประเมินดานกระบวนการมากกวาหรือเทากับรอยละ
70
3.3.2 แบบสอบถามกระบวนการ ประกอบดวยขอคําถามเกีย่ วกับ การใหกําลังใน
คณะทํางาน การใหคาํ แนะนําในชวงเวลาสําคัญ การสรางแรงจูงใจทางบวกตอคณะทํางาน การ
ประเมินผลการทํางาน การมีสว นร วมแกไขปญหาตางๆกับทีมงาน มีเกณฑการประเมินคือ กลุม
ผูบังคับบัญชามีความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอกระบวนการของโครงการ
3.4 การประเมินผลผลิตของโครงการ (P – Product) ไดแก
3.4.1 แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) สําหรับประเมิน ความเชื่อมั่น
วาโครงการเปนประโยชนตอ ประชาชน ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของคณะทํางาน การสราง
ชื่อเสียงใหกับหนวยงาน ความสอดลองกับนโยบายของหนวยงาน การสรางนวัตกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมสุขภาพ มีเกณฑในการประเมินคือ กลุมผูบังคับบัญชาใหคะแนนการประเมินดานผลลัพธ
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 70
3.4.2 แบบสอบถามผลผลิต ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ จุดเดนจุดแข็งของ
โครงการ ความพึงพอใจตอโครงการ การสนับสนุนโครงการครัง้ ตอไป การเสริม สรางดานสุขภาพ
ใหกับประชาชนไดแทจริง การสนับสนุนที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ มีเกณฑการประเมินคือ
กลุมผูบังคับบัญชามีความรูสึกพึงพอใจ รูสึกเชิงบวกตอผลลัทธที่ไดจากโครงการ

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. คณะนิเทศและทีมผูประเมิน ดําเนินการสัมภาษณ ตามแบบ การสัมภาษณทพ่ี ฒ
ั นาจาก
แนวคิดการประเมินโครงการ CIPP Model ของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด (Stufflebleam & Shinkfield,
2007) การประเมินแบบโลจิก (Logic Model) และเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ แนวคิด PROMISE Model ที่
คณะวิจัย สรางขึน้ จากการบูรณาการแนวคิดทางพฤติกรรมศ าสตร โดยการสัมภาษณและการสอบถาม
ผูเกี่ยวของ 3 กลุม ประกอบดวย หัวหนาโครงการ จํานวน 8 คน ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
จํานวน 8 คน และผูป ว ยและประชาชน กลุมเสี่ยงที่เขารับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ ผูเขารวม
โครงการ จํานวน 32 คน ในชวงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึง กุมภาพันธ 2553
2. รวบรวมแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self โดยการสอบถาม กลุมเสี่ยงที่เขารับบริการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ รวมจํานวน 3,414 คน ทัง้ กอนการเขารวมกิจกรรม ในชวงเดือน
มิถนุ ายน ถึง สิงหาคม พ .ศ.2552 และหลังการเขารวมกิจกรรม ในช วงเดือนตุลาคม พ .ศ.2552 ถึง
กุมภาพันธ 2553
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3. รวบรวมความคิดเห็นจากการประชุมสรุปโครงการรวมกันระหวางหัวหนาโครงการและ
ทีมงาน จํานวน 8 โครงการ และกลุมคณะนิเทศกและประเมินผลโครงการ

การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปดานบุคคล เชน อายุ เพศ ระดับการศึ กษา สิทธิการรักษา ประวัตกิ ารเจ็บปวย
เปนตน ใชการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ดวย สถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ขอมูลในเชิงปริมาณ ทีไ่ ดจากการสอบถามเพือ่ การนิเทศและประเมินโครงการตามแนว CIPP
Model และแนวคิด PROMISE Model ใชการวิเคราะหดวย โปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอดวยคาสถิติ
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความคิดเห็นดานความสอดคลองของ
ขอมูลที่ไดจากการประเมินตาม CIPP ที่มีตอความเปนไปไดและความสําเร็จของโครงการ จาก 3 กลุม
เพื่อตอบสมมุติฐานขอที่ 1
3. ขอมูลในเชิง ปริมาณ ทีไ่ ดจากการสอบถามเพือ่ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ใชการ
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม ดวยสถิติคาที (t-test)
เพือ่ ตอบสมมติฐานขอที่ 2
4. ขอมูลในเชิงปริมาณ ที่ไดจากการสอบถามเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดดาน
ผลลัพธทางรางกายและชีวเคมี ใชสถิติวิเคราะหการเปรียบเทียบกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
ดวยสถิติการวิเคราะหคาที (t-test) ตามที่โครงการกําหนด เพื่อตอบสมมติฐานขอที่ 3
4. ขอมูลในเชิงปริมาณภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทีไ่ ดจากการรายงานผลการเปลีย่ นแปลงของ
ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจตอโครงการ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self เปนปจจัย สําคัญในการ
จําแนกความแตกตางของกลุมที่มี ภาวะโภชนาการ (คา BMI) แตกตางกัน ดวยสถิ ติการวิเคราะห คาที
(t-test) เพื่อตอบสมมติฐานขอที่ 4
5. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมในเชิงคุณภาพที่แสดงถึงปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยที่
เปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ ใชการวิเคราะหเนือ้ หา ดวยการพรรณนาและนําเสนอเปน ความถี่
เพื่อตอบสมมุติฐานขอ 5
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แผนการดําเนินโครงการ
กิจกรรม

ระยะเวลา

พ.ศ.2552

2553

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค

1.ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของ
2.ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
3.จัดทําเกณฑมาตรฐานในการประเมินพิจารณาขอเสนอ
โครงการของหนวยงานกลุมเปาหมายและทําตัวชี้วัดผลงาน
4. ประชาสัมพันธรับขอเสนอโครงการจากหนวยงาน
5.จัดทําคูมือกํากับติดตามและประเมินผลโครงการพรอมแบบ
ประเมินและเครือ่ งมือการบริหารจัดการ ประเมินผลทั้งหมด
6.จัดทําคูมือการบริหารการเงินและพัสดุสําหรับหนวยงาน
7.จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจพิจารณาคูมือและเครื่องมือ
8.จัดทํา web pageโครงการ เพื่อเปนชองทางการสื่อสารกับ
ผูเกี่ยวของและเปนฐานขอมูลโครงการ
9. ผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอเสนอโครงการและใหขอเสนอแนะ
10.จัดอบรมหนวยงานเขารวมใหบริการเพื่อชี้แจงปรับแก
โครงการและสรางความเขาใจหลัก 3 Self และ PROMISE 3 วัน
11.ใหหนวยงานปรับแกไขโครงการ สงโครงการฉบับสมบูรณ
12. อนุมัติขอเสนอโครงการ
13.จัดประชุมชี้แจงผูไดรับอนุมัติโครงการทั้งหมดเพื่อตกลง
รวมกันและรับขอเสนอแนวทางการดําเนินงานใหเปนผลสําเร็จ
พรอมประชุมทีมนิเทศ 1 วัน
14.ประสานขอความรวมมือจากผูบังคับบัญชาโดยตรงของ
หนวยงานเพื่อขอความรวมมือในการประเมินผลโครงการ
15.หนวยงานตาง ๆ ดําเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ
16.ดําเนินการติดตามนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลโครงการใน
พื้นที่ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนระยะ
17.จัดประชุมสรุปโครงการและรับทราบปญหาและขอเสนอแนะ
โครงการจากหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 1 วัน
18.บันทึกและตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของ
19.ตรวจสอบรายงานการเงินทั้งหมดใหถูกตอง
20.จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสนอตอ สปสช. ตามตัวชี้วัดและขอสัญญา

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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บทที่

4

ผลการวิเคราะหขอมูล
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของ องคกรไม
หวังผลกําไร ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประเมินโครงการตามแนวคิด CIPP
Model ศึกษาผลการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3Self และการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดานสุขภาพ
อื่นๆ ตามที่แตละโครงการไดกําหนดตามวัตถุประสงค เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. ผลการนิเทศและประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model คือ ปจจัยดาน
บริบท ดานปจจัยนํา เขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ ของการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพของทุกโครงการ อยูในระดับดีขึ้นไป ทั้งในกลุมหัวหนาโครงการ ผูเขารวม
โครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
2. ภายหลังการเขารวมกิจกรรมของผูเ ขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติ กรรมสุขภาพตาม
หลักPROMISE Model มีผลให ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self (การรับรูค วามสามารถ
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพ
ตนเอง)ดีขึ้นกวา กอนเขารวมโครงการ
3. ผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพของแตละ สถานพยาบาล มีการเปลี่ยน
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี เชน คา BMI น้ําหนักตัว รอบเอว ไขมันในเลือด น้ําตาลในเลือด คาความดัน
โลหิต และคาตางๆ ตามที่แตละโครงการกําหนดดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
4. ภายหลังการเขารวมโครงการ ในกลุม ผูท ม่ี ภี าวะโภชนาการ (คาBMI)ต่ํา จะมีความพึง
พอใจตอโครงการ และพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self สูงกวา ในกลุมผูที่มีภาวะโภชนาการ(คาBMI)สูง
5. ทราบถึงปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรคของการดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงขององคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหและแปลผลขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณและ
อักษรยอที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี้

n
X

S.D.
MD.

t

*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คาเฉลี่ย
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
คาสถิติทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย t- test
คาความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอเรียงลําดับตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใ นการ
วิจัย แบงออกเปน 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ องคกร
ไมหวังผลกําไร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของ องคกรไมหวังผลกําไร
ในกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิด CIPP Model และLogic Model ตามสมมติฐานขอ 1
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ไดแก การรับรูค วามสามารถของตน
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับตนเอง และการดูแลสุขภาพของตนเองของผูเ ขารวม
โครงการระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ตามสมมติฐานขอ 2
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดดานชีวเคมี ไดแก คาดัชนีมวลกาย คาความดันโลหิต
เสนรอบเอววัดเปนนิ้ว ของผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ตามสมมติฐานขอ 3
ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจตอโครงการ พฤติกรรมสุขภาพ 3Self ในกลุมที่
มีภาวะโภชนาการตางกันภายหลังเขารวมโครงการ ตามสมมติฐานขอ 4

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาในกลุมเสี่ยงในก ลุมโรคเมตาบอลิก ที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ทั้งหมด 8 โครงการจากหนวยงานองคกรไมหวังผลกําไร ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 3,414 คน
โดยมีความถี่และรอยละของขอมูลทั่วไป ดังตาราง 1
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ตาราง 1 ความถี่ และรอยละ ของขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพของหนวยงานองคกรไมหวังผลกําไร
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ
เพศ
หญิง
2,159
63.24
ชาย
1,255
36.76
รวม
3,414
100.00
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ
ชวงอายุ
นอยกวา 30 ป
1,629
47.72
30-39 ป
467
13.68
40-49 ป
504
14.76
50-59 ป
562
16.46
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
252
7.38
3,414
100.00
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
64
1.87
ไมไดเรียน
358
10.49
ประถมศึกษา
1,452
42.53
มัธยมศึกษา,ปวช.,ปวส.
1,166
34.15
ปริญญาตรี
280
8.20
สูงกวาปริญญาตรี
94
2.75
ไมตอบ/ไมมีขอมูล
3,414
100.00
รวม
สิทธิการรักษาพยาบาล
1,236
36.20
บัตรทองในเขตกทม.
866
25.37
บัตรประกันสังคม
969
28.38
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและครอบครัว
218
6.39
บัตรทองนอกเขตกทม.
125
3.66
อื่น เชน จายเอง บริษัทเอกชนออกให
3,414
100.00
รวม
ลักษณะของกลุมเปาหมาย
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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719
21.06
กลุมเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
203
5.95
กลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
211
6.18
กลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง
256
7.50
กลุมเสี่ยงตอการติดบุหรี่/สารเสพติด
อื่น(ระบุ) ไดแก โรคอวน ขาดการออก
2,025
59.31
กําลังกาย พฤติกรรมการบริโภค
3,414
100.00
รวม
ตาราง 1 - ตอ ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ
ปจจัยเสี่ยงที่พบ (เสี่ยงไดมากกวา 1 ขอ)
เบาหวาน/น้ําตาลในเลือดสูง
229
6.71
ความดันโลหิตสูง
466
13.65
ไขมันสูง
352
10.31
อวน/BMI สูง
1,231
36.06
สูบบุหรี่
84
2.46
เครียด
622
18.22
ขาดการออกกําลังกาย
1,253
36.70
รับประทานอาหารสจัด
405
11.86
พันธุกรรม
400
11.72
อื่น ๆ (ระบุ) เครียด ผอม โรคตับ
236
6.91
ตาราง 1 พบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 2,159 คิดเปนรอยละ 63.24 มี
อายุนอยกวา 30 ป จํานวน 1,629 คนคิดเปนรอยละ 47.72 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ,ปวช.,ปวส
จํานวน 1,452คน คิดเปนรอยละ 42.53มีสิทธิการรักษาพยาบาลเปนบัตรทอง ในเขตกทม จํานวน 1,236
คน คิดเปนรอยละ 36.20 ลักษณะของกลุมเปาหมายคืออยูในกลุม อื่นไดแก โรคอวน ขาดการออกกําลัง
กาย พฤติกรรมการบริโภค จํานวน 2,025คน คิดเปนรอยละ 59.31 ปจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุดคือ ขาดการ
ออกกําลังกาย จํานวน 1,253คน คิดเปนรอยละ 36.70

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกร
ไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิด CIPP Model และ Logic
Mode ตามสมมติฐานขอ 1
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ผลประเมินโครงการเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนทิ้งสิ้น 8 โครงการ โดยใหผูเขารวมโครงการที่ไดรับการสุมเปนผูตอบ
แบบสอบถามโครงการละ 4 คน รวมทั้ งสิ้น
32 คน หัวหนาโครงการ จํานวน 8 คน และมี
ผูบังคับบัญชา จํานวน 8 คน ผลการประเมินเรียงตามลําดับดังนี้
ความหมายของการใหคะแนนในแตละชวงโดยมีพิสัยคะแนน 4 - 1
ชวงของคะแนนเฉลี่ย
การแปลผลของคะแนน
1.00 – 1.50
ปรับปรุง
1.51 – 2.50
พอใช
2.51 – 3.50
ดี
3.51 – 4.00
ดีมาก
ตาราง 2 จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการแปลผลของคะแนนความคิดเห็นของ
กลุมผูเขารวมโครงการที่มีตอโครงการในดานบริบททั่วไป ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ
จํานวนผูตอบ (รอยละ)
ลําดับ
ดานทีป่ ระเมิน
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก X S.D. แปลผล
คะแนน
(N = 32)
(1)

บริบททั่วไป (Context)
1.สภาพแวดลอมในการดําเนิน
กิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
มีความเหมาะสม
2.โครงการที่จัดขึ้นสอดคลอง
กับปญหาหรือความตองการ
ดานสุขภาพของทาน
3.เจาหนาที่ใหบริการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
มีจํานวนเพียงพอตอ
ผูร บั บริการในโครงการ
4.แนวคิดและกิจกรรมของ
โครงการของผูจัดมีความ
ทันสมัยและใชประโยชนได
จริงกับทาน
5.หนวยงานที่จัดกิจกรรมให
ทาน มีสภาพแวดลอม/
ทรัพยากรที่เอื้อตอความสําเร็จ
ของโครงการ
6.โครงการที่จัดขึ้นมีแนวโนม
ที่จะดําเนินการไดประสบ
ความสําเร็จ

(2)

(3)

(4)

1
17*
14
3.41
(3.10) (53.10) (43.80)

0.56

ดี

3

13
19*
3.59
(40.60) (59.40)

0.50

ดีมาก

1*

-

3
19*
10
3.22
(9.40) (59.40) (31.20)

0.61

ดี

6

-

2
17*
13
3.34
(6.20) (53.10) (40.60)

0.60

ดี

4

-

2
20*
10
3.25
(6.20) (62.50) (31.20)

0.57

ดี

5

-

1
16*
15
3.44
(3.10) (50.00) (46.90)

0.56

ดี

2

0.35

ดี

-

-

คะแนนรวมเฉลี่ยดานบริบททั่วไปของโครงการ

3.38
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สวนที่ 2 (กลุมผูเขารวมโครงการ) - ตอจํานวนผูตอบ (รอยละ)
ดานทีป่ ระเมิน
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
(N = 32)
(1)

(2)

(3)

ปจจัยนําเขา (Input)
1.วัสดุอุปกรณมีความพรอมและ
1
4
14*
เพียงพอตอผูรับบริการทั้งหมด (3.10) (12.50) (43.80)
2.สถานที่จัดฝกอบรมมีความ
10
1
สะดวกสบาย
(3.10) (31.20)
3.มีคูมือดูแลสุขภาพ
22*
ประกอบการฝกอบรมและ
(68.80)
สามารถนํามาศึกษาเพิม่ เติมได
ดวยตนเอง
4.เจาหนาทีใ่ นโครงการเปน
11
ตนแบบของผูมีพฤติกรรม
(34.40)
สุขภาพที่ดี
5.มีเจาหนาที่คอยใหขอมูล
2
17*
แนะนําและอํานวยความสะดวก
(6.20) (53.10)
ใหกับทานอยางเพียงพอ
คะแนนรวมเฉลีย่ ดานปจจัยนําเขา
กระบวนการ (Process)
1.เจาหนาที่เปดโอกาสใหทานมี
1
15
สวนรวมหรือแสดงความคิดเห็น
(3.10) (46.90)
ในการดําเนินโครงการ
2.เจาหนาที่ใสใจ คอยกํากับ
3
12
ติดตาม ดูแลสุขภาพของทาน
(9.40) (37.50)
ตลอดระยะการดําเนินโครงการ
3.วิทยากรในโครงการถายทอด
10
ความรูในเรื่องที่บรรยายไดอยาง (31.20)
ชัดเจน
4.รูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้ง
17*
1
การใหความรูแ ละการฝกปฏิบตั ิ
(3.10) (53.10)
5.มีการประเมินความเขาใจของ
1
18*
ผูร บั บริการและใหขอ เสนอแนะ
(3.10) (56.20)
เพิ่มเติมทายกิจกรรมทุกครั้ง
คะแนนรวมเฉลีย่ ดานกระบวนการ

(4)

X

S.D. แปลผล

13
3.22 0.79
(40.60)
21*
3.63 0.55
(65.60)

ลําดับ
คะแนน

ดี

6

ดีมาก

3

10
3.69 0.47
(31.20)

ดีมาก

1*

21*
3.66 0.48
(65.60)

ดีมาก

2

13
3.34 0.60
(40.60)

ดี

5

3.51 0.33 ดีมาก
16*
3.47 0.57
(50.00)

ดี

2

17*
3.44 0.67
(53.10)

ดี

3

22*
3.69 0.47
(68.80)

ดีมาก

1*

14
3.41 0.56
(43.80)

ดี

4

13
3.38 0.55
(40.60)

ดี

5

3.48 0.35

ดี
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สวนที่ 2 (กลุมผูเขารวมโครงการ) - ตอดานทีป่ ระเมิน
จํานวนผูตอบ (รอยละ)
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
(N = 32)
(1)

(2)

ผลลัพธ (Product)
1.โครงการดังกลาวชวยสงเสริม
1
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
(3.10)
ของทานไดจริง
2.ทานไดรับความรูเพิ่มขึ้น
1
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่
(3.10)
สอดคลองกับวิถีชีวิตของทาน
3.ทานมีความมัน่ ใจในการ
1
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
(3.10)
ของตนเองไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้น
4.ทานมีการบันทึกและใสใจ
1
3
ติดตามในพฤติกรรมสุขภาพ
(3.10) (9.40)
ของตนเองอยางสม่ําเสมอ
5.ทานสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดดีขึ้น
คะแนนรวมเฉลีย่ ดานผลลัพธ
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกดาน
ดังนี้

(3)

(4)

X

S.D. แปลผล

ลําดับ
คะแนน

10
21*
3.63 0.55
(31.20) (65.60)

ดีมาก

2

8
23*
3.69 0.54
(25.00) (71.90)

ดีมาก

1*

13
18*
3.53 0.57
(40.60) (56.20)

ดีมาก

3

13
15*
3.31 0.78
(40.60) (46.90)

ดีมาก

5

16*
16*
3.50 0.51
(50.00) (50.00)

ดี

4

3.51 0.35 ดีมาก
3.47 0.29 ดี

2

จากตาราง 2 ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการที่มีตอโครงการ จําแนกตามปจจัย 4 ดาน

ดานบริบททั่วไป พบวา มีจํานวนผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความคิดเห็นวา โครงการที่
จัดขึ้นสอดคลองกับปญหาหรือความตองการดานสุขภาพของตนเองมากที่สุด อยูในระดับดีมาก
สวนความคิดเห็นประเด็นอื่นๆ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี
ดานปจจัยนําเขา พบวา มีจํานวนผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความคิดเห็นวา มีคูมือดูแล
สุขภาพประกอบการฝกอบรมและสามารถนํามาศึกษาเพิม่ เติมไดดว ยตนเอง สถานที่จัดฝกอบรมมี
ความสะดวกสบาย และเจาหนาที่ในโครงการเปนตนแบบของผูมีพ ฤติกรรมสุขภาพที่ดีอยูในระดับดี
มาก
ดานกระบวนการ พบวา มีจํานวนผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความคิดเห็นวา วิทยากรใน
โครงการถายทอดความรูในเรื่องที่บรรยายไดอยางชัดเจน อยูในระดับดีมาก สวนความคิดเห็น
ประเด็นอื่นๆ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ดานผลลัพธ พบวา มีจํานวนผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความคิดเห็นเกือบทุกประเด็นวา
อยูในระดับดีมาก ไดแก ไดรับความรูเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
โครงการชวยสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพไดจริง ความมัน่ ใจในการเปลีย่ น แปลงพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองไปในทางที่ดีเพิ่มขึ้น และมีการบันทึกและใสใจติดตามในพฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเองสม่ําเสมอ
ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการแปลผลของคะแนนความคิดเห็น
ของกลุมหัวหนาโครงการ ที่มีตอโครงการในดานบริบททั่วไป ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลลัพธ
ดานทีป่ ระเมิน
จํานวนผูตอบ (รอยละ)
แปล ลําดับ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก X S.D.
(N = 8)
ผล คะแนน
บริบททั่วไป (Context)
1.โครงการที่จัดขึ้นสอดคลองกับ
ปญหาหรือความตองการดาน
สุขภาพของประชาชนในพืทน้ ่ี
2.ผูบังคับบัญชาของทานให
การสนับสนุนในการดําเนิน
โครงการเปนอยางดี
3.คณะทํางานมีความรูแ ละ
ประสบการณในการดําเนิน
โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
4.แนวคิดการดําเนินโครงการ
สอดคลองกับนโยบายใน
หนวยงานของทาน
5.มีสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรที่เอื้อตอความสําเร็จ
ในการดําเนินโครงการ
6.โครงการที่จัดขึ้นมีแนวโนม
ที่จะดําเนินการไดเปน
ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนด

(1)

(2)

-

-

1
7*
3.88
(12.50) (87.50)

0.35

ดีมาก

2

-

-

2
6*
3.75
(25.00) (75.00)

0.46

ดีมาก

3

-

-

3
5*
3.63
(37.50) (62.50)

0.52

ดีมาก

4

-

-

8*
4.00
(100.00)

0.00

ดีมาก

1*

1
3*
4*
3.38
(12.50) (37.50) (50.00)

0.74

ดี

6

5
3
3.38
(62.50) (37.50)

0.52

ดี

5

-

-

-

(3)

-

(4)

คะแนนรวมเฉลีย่ ดานบริบททัว่ ไปของโครงการ

3.88 0.35 ดีมาก
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ดานทีป่ ระเมิน
(N = 8)

จํานวนผูตอบ (รอยละ)
ปรับปรุง พอใช
(1)
(2)

ปจจัยนําเขา (Input)
1.ทานสามารถบริหารจัดการ
โครงการตั้งแตเริ่ม/วางแผน/
ดําเนินการ/กํากับและปด
โครงการ
2.ทานจัดเตรียมคณะทํางาน
โดยใหความรูและทําความเขาใจ
รวมกันกอนเริมดํ
่ าเนินโครงการ
3.ทานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
และสถานที่ที่เพียงพอตอ
ผูรับบริการทั้งหมด
4.ทานจัดทําคูมือประกอบการ
ฝกอบรมและผูร บั บริการสามารถ
นําไปศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง
5.ทานจัดทําเครื่องมือประเมินผล
คณะทํางานและผูร บั บริการตาม
ผลลัพธของโครงการ

ดี
(3)

X

S.D.

แปล ลําดับ
ผล คะแนน

-

-

3
5*
3.63
(37.50) (62.50)

0.52

ดีมาก

4

-

-

8*
4.00
(100.00)

0.00

ดีมาก

1*

2
6*
3.75
(25.00) (75.00)

0.46

ดีมาก

3

-

-

-

1
7*
3.88
(12.50) (87.50)

0.35

ดีมาก

2

-

-

2
6*
3.75
(25.00) (75.00)

0.46

ดีมาก

3

คะแนนรวมเฉลีย่ ดานปจจัยนําเขา
กระบวนการ (Process)
1.ทานแสดงบทบาทผูนําทีมที่
เปนทั้งผูริเริ่ม/เปนตนแบบ
พฤติกรรม/ผูแ นะนําและนัก
เจรจาตอรอง
2.ทานเปนบุคคลตนแบบของ
การมีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี
3.ทานมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านเปนระยะและให
ขอมูลยอนกลับแกคณะทํางาน
อยางสม่ําเสมอ

ดีมาก
(4)

3.80 0.24 ดีมาก

-

-

1
7*
3.88
(12.50) (87.50)

0.35

ดีมาก

1*

-

-

1
7*
3.88
(12.50) (87.50)

0.35

ดีมาก

1*

-

-

2
6*
3.75
(25.00) (75.00)

0.46

ดีมาก

2
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ดานทีป่ ระเมิน
(N = 8)
4.ทานเปดโอกาสให
ผูรับบริการมีสวนรวมหรือ
แสดงความคิดเห็นในการ
ดําเนินโครงการ
5.ทานแกไขปญหาเฉพาะ
หนาที่เกิดขึ้นระหวางการ
ดําเนินโครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนผูตอบ (รอยละ)
ปรับปรุง พอใช
(1)
(2)

ดี
(3)

X

SD. แปลผล

ลําดับ
คะแนน

-

-

1
7*
3.88
(12.50) (87.50)

0.35

ดีมาก

1*

-

-

5*
3
3.63
(37.50) (62.50)

0.52

ดีมาก

3

คะแนนรวมเฉลีย่ ดานกระบวนการ
ผลลัพธ (Product)
1.ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินโครงการของทาน
2.หนวยงานมีความพึงพอใจ
ในผลการดําเนินโครงการของ
ทาน
3.ทานสามารถดําเนิน
โครงการใหบรรลุวตั ถุประสงค
และผลลัพธที่ตั้งไว
4.ทานไดสรางนวัตกรรมหรือ
องคความรูใหมในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
5.ทานไดพฒ
ั นาทักษะของ
ตนเองในการบริหารจัดการ
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
คะแนนรวมเฉลีย่ ดานผลลัพธ
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกดาน
ดังนี้

ดีมาก
(4)

3.80 0.30 ดีมาก

1
7
3.88
(12.50) (87.50)

0.35

ดีมาก

2

8
4.00
(100.00)

0.00

ดีมาก

1

2
6
3.75
(25.00) (75.00)

0.46

ดีมาก

4

4
4
3.50
(50.00) (50.00)

0.53

ดี

5

2
6
3.75
(25.00) (75.00)

0.46

ดีมาก

4

-

3.79 0.28 ดีมาก
3.76 0.23 ดีมาก

จากตาราง 3 ความคิดเห็นของหัวหนาโครงการที่มีตอโครงการ จําแนกตามปจจัย 4 ดาน
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ดานบริบททั่วไป พบวา มีจาํ นวนหัวหนาโครงการทุ กคนมีความคิดเห็นวา แนวคิดการ
ดําเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายในหนวยงานของตนเองมากที่สุด อยูในระดับดีมาก รองลงมา
เปนโครงการที่จัดขึ้นสอดคลองกับปญหาหรือความตองการดานสุขภาพของประชาชนในพืส้นวนที่
ความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี มากและดี
ดานปจจัยนําเขา พบวา มีจาํ นวนหัวหนาโครงการทุกคนมีความคิดเห็นวา ตนเองมีการ
จัดเตรียมคณะทํางานโดยใหความรูและทําความเขาใจรวมกันกอนเริ่มดําเนินโครงการ
อยูในระดับดีมาก
รองลงมาเปน มีจดั ทําคูม อื ประกอบการฝกอบรมและผูร บั บริการสามารถนําไปศึกษาเพิมด
ม่ เติ
วยตนเองอยู
ในระดับดีมากเชนกัน
ดานกระบวนการ พบวา มีจํานวนผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความคิดเห็นวา แสดง
บทบาทผูนําทีมที่เปนทั้งผูริเริ่ม /เปนตนแบบพฤติกรรม/ผูแ นะนําและนักเจรจาตอรอง คณะทํางาน
เปนบุคคลตนแบบของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเปดโอกาสใหผูรับบริการมีสวนรวมหรือแสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ อยูในระดับดีมาก สวนความคิดเห็นประเด็นอื่นๆ มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับดี
ดานผลลัพธ พบวา มีจาํ นวนหัวหนาโครงการทุกคนมีความคิดเห็นวา หนวยงานมีความ
พึงพอใจในผลการดําเนินโครงการ รองลงมาเปน ผูรบั บริการมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ
ซึ่งอยูในระดับดีมาก
ตาราง 4 จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการแปลผลของคะแนนความคิดเห็น
ของกลุมผูบังคับบัญชา ที่มีตอโครงการในดานบริบททั่วไป ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลลัพธ
ดานทีป่ ระเมิน
(N = 8)
บริบททั่วไป (Context)
1.โครงการที่จัดขึ้นสอดคลอง
กับปญหาหรือความตองการ
ดานสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่
2.ทานเห็นดวยพรอมใหการ
สนับสนุนการดําเนินโครงการ
เปนอยางดี

จํานวนผูตอบ (รอยละ)
ปรับปรุง พอใช
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

X

S.D. แปลผล

ลําดับ
คะแนน

-

-

1
6*
3.86
(14.30) (85.70)

0.38

ดีมาก

1*

-

-

1
6*
3.86
(14.30) (85.70)

0.38

ดีมาก

1*

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร

132

3 self

ผลการวิเคราะหขอมูล

PROMISE

ดานทีป่ ระเมิน
(N = 8)

จํานวนผูตอบ (รอยละ)
ปรับปรุง พอใช
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

3.คณะทํางานมีความรูแ ละ
ประสบการณในการดําเนิน
3
4*
(42.90) (57.10)
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
4.แนวคิดและกิจกรรมของ
1
6*
โครงการมีความสอดคลองกับ
(14.30) (85.70)
นโยบายในหนวยงาน
5.หนวยงานของทานมีสภาพ
1
6*
แวดลอม/ทรัพยากรที่เอื้อตอ
(14.30) (85.70)
ความสําเร็จในการดําเนินโครงกา
6.โครงการที่จัดขึ้นมีแนวโนม
1
6*
ทีจ่ ะดําเนินการใหประสบ
(14.30) (85.70)
ความสําเร็จไดเปนอยางดี
คะแนนรวมเฉลีย่ ดานบริ บททั่วไปของโครงการ
ปจจัยนําเขา (Input)
1.หัวหนาโครงการสามารถ
บริหารจัดการตั้งแตริเริ่ม/
3
4*
(42.90) (57.10)
วางแผน/ดําเนินการ/กํากับ
และปดโครงการ
2.คณะทํางานมีจาํ นวน
1
6*
เพียงพอและใหความสําคัญใน
(14.30) (85.70)
การดําเนินโครงการ
3.คณะทํางานจัดเตรียมวัสดุ
3
4*
อุปกรณและสถานที่ที่เพียงพอ
(42.90) (57.10)
ตอผูรับบริการทั้งหมด
4.คณะทํางานในโครงการเปน
1
6*
แบบอยางของการเปนผูมี
(14.30) (85.70)
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี

X

S.D. แปลผล

ลําดับ
คะแนน

3.57

0.53

ดีมาก

2

3.86

0.38

ดีมาก

1*

3.86

0.38

ดีมาก

1*

3.86

0.38

ดีมาก

1*

3.81 0.24 ดีมาก

3.57

0.53

ดีมาก

3

3.86

0.38

ดีมาก

1*

3.57

0.53

ดีมาก

3

3.71

0.76

ดีมาก

2

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ดานทีป่ ระเมิน
(N = 8)

จํานวนผูตอบ (รอยละ)
ปรับปรุง พอใช
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

X

S.D. แปลผล

5.มีหลักเกณฑคัดเลือก
ผูรับบริการที่ใหความสนใจ
1
1
5*
3.57 0.79 ดีมาก
(14.30) (14.30) (71.40)
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
อยางแทจริง
คะแนนรวมเฉลีย่ ดานปจจัยนําเขา
3.66 0.50 ดีมาก
กระบวนการ (Process)
1.ทานใหกําลังใจแกคณะ
1
ทํางานโครงการเพื่อใหมีพลังใน (14.30)
การดําเนินโครงการใหสาํ เร็จ
2.ทานคอยติดตาม ดูแลการ
ดําเนินโครงการของ
คณะทํางานมาโดยตลอด
3.ทานใหคาํ แนะนําและขอมูล
4*
ยอนกลับอยางกัลยาณมิตรแก
(57.10)
คณะทํางานอยางสม่ําเสมอ
4.ทานใหการสนับสนุนทัง้ ใน
1
ดานทรัพยากรและสถานที่
(14.30)
ดําเนินโครงการแกคณะทํางาน
5.ทานมีสวนรวมชวยแกไข
2
ปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น
(28.60)
ระหวางการดําเนินโครงการ
คะแนนรวมเฉลีย่ ดานกระบวนการ

6*
(85.70)
7*
(100.00)
3
(42.90)
6*
(85.70)
5*
(71.40)

ลําดับ
คะแนน
3

3.86

0.38

ดีมาก

2

4.00

0.00

ดีมาก

1*

3.43

0.53

ดีมาก

4

3.86

0.38

ดีมาก

2

3.71

0.49

ดีมาก

3

3.77 0.29 ดีมาก

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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สวนที่ 4 (กลุมผูบังคับบัญชา) - ตอดานทีป่ ระเมิน
จํานวนผูตอบ (รอยละ)
ปรับปรุง พอใช ดี
ดีมาก
(N = 8)
(1)

(2)

ผลลัพธ (Product)
1.ทานมัน่ ใจวาโครงการที่
หนวยงานทานจัดนี้จะเปน
ประโยชนตอ ประชาชน/
ผูร บั บริการอยางมาก
2.ทานมีความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการของ
คณะทํางานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
3.โครงการทําใหหนวยงาน
ของทานเปนที่รูจักแกบุคคล
ทั่วไปมากขึ้น
4.โครงการดําเนินงานได
สอดคลองกับนโยบายของ
หนวยงาน
5.โครงการไดสรางนวัตกรรม
หรือองคความรูใหมในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
คะแนนรวมเฉลีย่ ดานผลลัพธ
คะแนนรวมเฉลีย่ ทุกดาน

(3)

(4)

X

S.D. แปลผล

ลําดับ
คะแนน

2
5*
3.71
(28.60) (71.40)

0.49

ดีมาก

3

1
6*
3.86
(14.30) (85.70)

0.38

ดีมาก

2

1
6*
3.86
(14.30) (85.70)

0.38

ดีมาก

2

7*
(100.0 4.00
0)

0.00

ดีมาก

1*

3
4*
3.57
(42.90) (57.10)

0.53

ดีมาก

4

-

3.79 0.27 ดีมาก
3.76 0.31 ดีมาก

-

จากตาราง 4 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีตอโครงการ จําแนกตามปจจัย 4 ดานพบวาให
คะแนนอยูในระดับดีมากทุกประเด็น มีรายละเอียดดังนี้
ดานบริบททั่วไป พบวา มีจํานวนผูบังคับบัญชาสวนใหญมีความคิด เห็นวา โครงการที่จัดขึ้น
สอดคลองกับปญหาหรือความตองการดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ สอดคลองกับนโยบายพรอมให
การสนับสนุน อยูในระดับดีมาก รองลงมา มีความคิดเห็นวา คณะทํางานมีความรูแ ละประสบการณใน
การดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพซึ่งอยูในระดับดีมากเชนกัน
ดานปจจัยนําเขา พบวา มีจํานวนผูบังคับบัญชาสวนใหญมีความคิดเห็นวา คณะทํางานมี
จํานวนเพียงพอและใหความสําคัญในการดําเนินโครงการอยูในระดับดีมาก รองลงมาเปน คณะทํางานใน
โครงการเปนแบบอยางของการเปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ซึ่งอยูในระดับดีมากเชนกัน
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรมหวังผลกําไร
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ดานกระบวนการ พบวา มีจํานวนผูบังคับบัญชาทุกคนมีความคิดเห็นวา ตนเองคอยติดตาม
ดูแลการดําเนินโครงการของคณะทํางานมาโดยตลอด อยูในระดับดีมาก รองลงมาเปน คอย ใหกําลังใจ
แกคณะ ทํางานโครงการเพื่อใหมีพลังในการดําเนินโครงการใหสําเร็จ และใหการสนับสนุนทรัพยากรตอ
โครงการ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดีมากเชนกัน
ดานผลลัพธ พบวา มีจาํ นวนหัวหนาโครงการทุกคนมีความคิดเห็นวา โครงการดําเนินงานได
สอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน รองลงมาเปน มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ และทําให
หนวยงานของตนเองเปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไปมากขึ้นซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดีมากเชนกัน
ผลการนิเทศและติดตามในเชิง คุณภาพ ตามแนวคิด ซิปโมเดล (CIPP Model ) ใชการ
ประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree Evaluation) มากําหนดกรอบในการวิเคราะหเชิงเนือ้ หา
(Content Analysis) โดยนําเสนอผลการประเมินออกเปน 3 สวนใหญ ไดแก สวนที่ 1 ผลการนิเทศและ
ติดตามจากกลุมผูเขารวมโครงการ สวนที่ 2 ผลการนิเทศและติดตามจากกลุม หัวหนาโครงการ และ
สวนที่ 3 ผลการนิเทศและติดตามจากกลุมผูบังคับบัญชา ซึ่งแตละสวนไดนําเสนอผลการวิเคราะห
สวนที่ 1 ผลการนิเทศติดตามและประเมินจากกลุม ผูเ ขารวมโครงการ (N=32)
1. ผลการประเมินบริบททัว่ ไป (Context Evaluation)
1.1 สาเหตุที่ทําใหกลุมตัวอยางอยากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากองคกรไมหวัง
ผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะวา
1) ตองการใหสขุ ภาพรางกายมีความแข็งแรงมากขึ้นกวาเดิม เพราะวา โดยปกติจะเปน
คนที่อยูในกลุมเสี่ยงและเปนโรคตางๆ อยูแลว เชน โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (28)
2) ตองการไดความรูเ พือ่ นําไปใชในการดูแลสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ของตนเองใหถูกตองเชน การับประทา
นอาหาร การออกกําลังกาย การผอนคลายความเครีย(16)
ด
3) ตัดสินใจเขารวมโครงการเพราะวาตรงกับความชอบสวนบุคคลในดานการดูแลและ
การสงเสริมสุขภาพ (12)
4) อยากมีเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับสุขภาพและเปนการเพิ่มพูนความรู
ใหมๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพื่อที่จะไดนําไปเผยแพร (3)
1.2 สิ่งที่ผูเขารวมโครงการคาดหวังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือ
1) คาดหวังวาจะไดสุขภาพที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดานตางๆ
เชน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การผอนคลายความเครียด การทําสมาธิ (24)
2) คาดหวังวาจะไดความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง เชน ความรูเกี่ยวกับการ
เลือกรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม การออกกําลังกาย การผอนคลายความเครียด และการปองกัน
ตนเองใหหางจากโรคภัยตางๆ (18)
3) คาดหวังวาจะไดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอตนเ องและไดพบปะเพื่อนกลุมใหม
เชน จะไดทําบุญกับพระพุทธศาสนา ไดมาพบปะเพื่อนกลุมเดียวกัน (11)
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1.3 ผูเขารวมโครงการรับทราบขอมูลการจัดโครงการจากแหลงตอไปนี้
1) เพื่อน / คนรูจ กั แนะนํา (23)
2) เจาหนาทีข่ องโครงการแนะนํา (16)
3) บอรดประชาสัมพันธ (14)
4) แผนพับ / สื่อสิ่งพิมพ (11)
1.4 กลุมตัวอยางจํานวน 28 คน คิดวาการประชาสัมพันธเปนไปอยางทั่วถึง
1.5 ผูเ ขารวมโครงการจํานวน 32 คน รายงานผลวาโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีก่ ลุม
องคกรไมหวังผลกําไรเขตกรุงเทพมหานครไดจัดขึ้นมีความสอดคลองกับปญหาดานสุขภาพ ไดแก
1) ปญหาพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ มถกู ตอง เชน การเลือกรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การดูแลสุขภาพจิต ซึ่งจะสงผลทําใหสุขภาพรางกายไมแข็งแรง (29)
2) ปญหาโรคประจําตัวเรื่องรัง เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอวน ไขมันใน
เลือดสูง ซึ่งทําใหไดความรูที่ถูกตองในการดูแลตนเอง (16)
2. ผลการประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)
2.1 ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้
1) มีความทันสมัยซึ่งทําใหอยากใชอุปกรณ ดังกลาวระหวางการทํากิจกรรม เชน
เครื่องตรวจสุขภาพ อุปกรณการออกําลังกายตางๆ (26)
2) มีจํานวนที่เพียงพอกับผูเขารวมโครงการ (21)
2.2 ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดฝกอบรม / จัดกิจกรรม พรอมกับ
ขอเสนอแนะในโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ดังนี้
1) สามารถตอบสนองความตองการของผูเขารวมโครงการไดเปนอยางดี เชน
กวางขวาง สะดวกสบาย แอรเย็น (28)
2) เหมาะสมกับการทํากิจกรรมทัง้ ในภาคทฤษฏีและภาคการปฏิบตั กิ จิ กรรม (11)
2.3 ผูเ ขารวมโครงการ จํานวน 30 คน รายงานผลวา เจาหนาที่ไดจัดเตรียมเอก สาร แผนพับ
หรือคูมือเพื่อใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพอยางเพียงพอ โดยสิ่งที่ไดรับแจก ไดแก
1) เอกสารแนะนําเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพของตนเอง เชน คูม อื การรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย การทําสมาธิ การเลนโยคะ การดูแลสุขภาพจิต คูม อื บันทึกพฤติกรรมสุขภาพ (32)
2.4 ผูเ ขารวมโครงการรายงานวาเจาหนาทีใ่ นโครงการ (เชน ครู พยาบาล วิทยากร ) เปน
แบบอยางของผูมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ดังนี้
1) เจาหนาที่เปนคนที่มีความรู ความสามารถเรื่องสุขภาพเปนอยางดีจึงสามารถเปน
แบบอยางที่ดีใหกับผูเขารวมโครงการได (28)
2) เจาหนาที่ทุกคนมีสุขภาพที่ดี รูปรางสมสวน ไมเปนโรคอวน (22)
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3) เจาหนาทีป่ ฏิบตั ติ วั เปนแบบอยางในโครงการ เชน การรับประทานอาหารทีม่ ี
ประโยชน การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ (16)
2.5 ผูเ ขารวมโครงการรายงานวาเจาหนาทีใ่ นโครงการ (เชน ครู พยาบาล วิทยากร) มีความรู
ความสามารถ และเต็มใจใหคาํ แนะนํา ดังนี้
1) สามารถบรรยายใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพไดเปนอยางดี ละเอียดลึกซึ้ง เปนความรู
ที่ใหมทันสมัย ทําใหนาเชื่อถือวามีความรูความสามารถ (22)
2) สามารถใหคาํ แนะนําการปรับเปลีย่ นและดูแลสุขภาพแกผเู ข ารวมโครงการไดอยาง
ละเอียดและเต็มใจ (17)
2.6 ผูเ ขารวมโครงการ จํานวน 30 คน รายงานวาเจาหนาทีใ่ นโครงการ (เชน ครู พยาบาล
วิทยากร) มีจํานวนอยางเพียงพอ
2.7 ผูเ ขารวมโครงการรายงานวาเจาหนาทีใ่ นโครงการ (ครู พยาบาล วิทยากร ) ไดคอยติดตาม
ดูแลเรื่องสุขภาพอยางใกลชิด ดังนี้
1) สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพทุกครั้งที่ไดเขารวมกิจกรรม (28)
2) โทรศัพทสอบถามความกาวหนาในการปรับเปลีย่ นพฤติกรม และสง SMS เตือน
เวลาในการเขารวมโครงการครัง้ ตอไป (25)
3. ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation)
3.1 ผูเ ขารวมโครงการรายงานวาเจาหนาทีใ่ นโครงการ (เชน ครู พยาบาล วิทยากร ) ไดเปด
โอกาสใหไดมีสวนรวมหรือแสดงความคิดเห็นในการดําเนินโครงการ ดังนี้
1) เปดโอกาสใหสอบถามเจาหนาที่และวิทยากรระหวางการทํากิจกรรมไดตลอดเวลา
(22)
2) สอบถามความคิดเห็นของผู เขารวมโครงการเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในครั้งตอไปใน
รูปแบบตางๆ เชน ใหทาํ แบบสอบถาม การสอบถามแบบไมเปนทางการ (21)
3.2 ในกรณีที่ผูเขารวมโครงการทําพฤติกรรมสุขภาพไดไมถึงตามเปาหมายที่ตั้งไว เจาหนาที่ใน
โครงการ (เชน ครู พยาบาล วิทยากร) ไดใหกําลังใจหรือสื่อสารดวยคําพูดทางบวก ดังนี้
1) พูดใหกําลังใจแกผูเขารวมโครงการดวยถอยคําเชิงบวก เชน ตองทําไดอยูแลวแต
ตองอาศัยเวลาหนอย เปนกําลังใจให (27)
2) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบใหม เพื่อใหผูเขารวมโรง
การไดลองนําไปปฏิบัติ (17)
3.3 ผูเ ขารวมโครงการรายงานวาเจาหนาทีใ่ นโครงการ (เชน ครู พยาบาล วิทยากร ) ไดสราง
แรงจูงใจที่จะชวยใหมั่นใจวาสามารถดูแลสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได ดังนี้
1) การยกตัวอยางใหเห็นถึงคนทีป่ ระสบความสําเร็จในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพถึงแมวาจะยากลําบากแตผลลัพธที่ไดก็คุมคา (21)
2) ใหรางวัลจูงใจสําหรับคนทีส่ ามารถเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพได เชน สามารถลด
ความอวนไดมาที่สุดใหรางวัล 10,000 บาท
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3.4 ผูเ ขารวมโครงการรายงานวาเจาหนาทีใ่ นโครงการ (เชน ครู พยาบาล วิทยากร ) ไดให
คําแนะนํา และตั้งเปาหมายทางสุขภาพ เชน น้ําหนักตัว ระดับน้ําตาลในเลือด หรือรอบเอวหลังจาก
โครงการ ดังนี้
1) โทรศัพทสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ เชน การลดลงของน้ําหนัก ระดับน้ําตาลใน
และความแข็งแรงในภาพรวมของสุขภาพ (22)
2) สอบถามผานผูน าํ ชุมชนเกีย่ วกับความกาวหนาในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ(4)
3.5 ผูเ ขารวมโครงการรายงานวาเจาหนาทีใ่ นโครงการ (เชน ครู พยาบาล วิทยากร ) ไดมีการ
กํากับและประเมินการปฏิบัติตัวเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดังนี้
1) ตรวจสมุดบันทึกสุขภาพเพือ่ ประเมินความกาวหนาในการปรับเปลีย่ นพฤติกรร ม
สุขภาพของผูเขารวมโครงการแลวใหคําแนะนําประกอบเพิ่มเติม (22)
2) สอบถามถึงภาวะสุขภาพของผูเ ขารมโครงการอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ระหวางการทํากิจกรรม (11)
3.6 หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติตัวในแตละชวง เชน การทํากิจกรรมครั้งที่ 1 ผานไปหนึง่
เดือน เจาหนาทีใ่ นโครงการ (เชน ครู พยาบาล วิทยากร) ไดใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพแกผูเขารวม
โครงการเพิ่มเติม ดังนี้
1) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการปรับพฤติกรรมในรูปแบบใหมเพื่อใหไดผลลัพธที่ดี
มากขึ้นกวาเดิม (12)
2) ใหคําแนะนําทุกเรื่องที่ผูเขารวมโครงการสอบถาม (12)
3) ไมไดใหคําแนะนํา (4)
4. ผลการประเมินดานผลลัพธ (Product Evaluation)
4.1 ผูเขารวมโครงการรายงานวาไดนําความรูเกี่ยวกับสุขภาพที่ไดรับจากโครงการไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ดังนี้
1) การบังคับใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดานตา งๆ เชน การออกกําลังกายที่
สม่าํ เสมอมากขึน้ เลือกรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน การดูแลสุขภาพจิต (28)
2) นําความรูที่ไดไปเผยแพรตอ (23)
4.2 ผูเขารวมโครงการเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพหรือดานอื่นๆ หลังจาก
เขารวมโครงการ ดังนี้
1) สุขภาพรางกายมีความแข็งมากขึ้น เชน น้ําหนักตัวลดลง มีความกระฉับกระเฉงเพิ่ม
มากขึ้นกวาเดิม สุขภาพดีขึ้น (29)
2) มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถนําไปเผยแพรตอบุคคลรอบขางได(12)
4.3 ผูเขารวมโครงการรายงานมีความมั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให มีสุขภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม
ได ดังนี้
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1) สามารถทีจ่ ะทําใหเปาหมายพฤติกรรมสุขภาพบรรลุผลได เชน ทําใหนาํ้ หนักลดลง
ตามเปาหมาย ความดันโลหิตลดลง (26)
2) มั่นใจวาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหดีขึ้น เชน เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน ออกกําลังกายสม่ําเสมอ (24)
4.4 ผูเ ขารวมโครงการรายงานวาไดทาํ การบันทึกและใสใจติดตามในพฤติกรรมสุขภาพของ
ตัวเองอยางสม่ําเสมอ ดังนี้
1) ทําการบันทึกสม่าํ เสมอ (24)
2) ทําการบันทึกเปนบางครั้งเพราะไมคอยมีเวลาและไมชอบเขียนหนังสือ (11)
ผลการนิเทศติดตามและประเมินจากกลุมหัวหนาโครงการ (N=8)
1. ผลการประเมินบริบททัว่ ไป (Context Evaluation)
1.1 หัวหนาโครงการรายงานวาไดทาํ การวิเคราะหปญ
 หาหรือความตองการดานสุขภาพของ
ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางกอนดําเนินโครงการเพื่อวางแผนกิจกรรมใหตรงกับความตองการ ดังนี้
1) วิเคราะหปญหาสุขภาพของกลุมเปาหมายระหวางคณะทํางานดวยกันเอง (8)
2) วิเคราะหปญหาสุขภาพของกลุมเปาหมายจากแบบคัดกรองสุขภาพของโครงการ
(7)
3) สอบถามความตองการของกลุม เปาหมาย (6)
1.2 หัวหนาโครงการรายงานวาผูบ งั คับบัญชาไดใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ ดังนี้
1) สนับสนุนทรัพยากรที่ใชในการดําเนินโครงการทุกอยางตามที่คณะทํางานไดรองขอ
ไปเพราะวาโครงการนี้อยูในความสนใจของผูบังคับบัญชา (6)
2) ใหการสนับสนุนดานการประสานงานกับหนวยงานภายนอก (4)
3) ใหกําลังใจในการดําเนินโครงการ (3)
1.3 หัวหนาโครงการ รายงานวาไดคัดเลือกคณะทํางานที่จะรวมดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพโดยใชเกณฑ ดังนี้
1) คัดเลือกจากคนทีม่ ปี ระสบการณการทําโครงการดานสุขภาพกับชุมชน (5)
2) คัดเลือกจากคนที่มีความมุงมั่นอยากจะทําโครงการใหประสบความสําเร็จ (3)
3) คัดเลือกจากคนที่เคยทํางานรวมกันมากอน (3)
1.4 หัวหนาโครงการรายงานวารายงานวาไดนาํ นโยบายในหนวยงานมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินโครงการ ดังนี้
1) นโยบายการสงเสริมสุขภาพใหกบั ประชาชนทัว่ ไป (7)
2) นโยบายสงเสริมการทํากิจกรรมใหกบั ชุมชน (4)
3) นโยบายการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (1)
1.5 หัวหนาโครงการรายงานวาทรัพยากรทีจ่ ะสนับสนุนใหโครงการทีจ่ ดั ขึน้ ประสบความสําเร็จมี
ดังนี้
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1) คณะทํางานที่มีความมุงมัน ทุมเทตอการทํางาน มีความเปนทีมเวิรก (6)
2) ผูเ ขารวมโครงการใหความรวมมือในการทํากิจกรรม (5)
3) วัสดุ อุปกรณ สถานที่การดําเนินโครงการ (4)
4) การสนับสนุนจากผูบ งั คับบัญชาใหการใหความรวมมือจากหนวยงานภายนอก (3)
2. ผลการประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)
2.1 หัวหนาโครงการรายงานวาไดยึดหลัก PROMISE ในการบริหารจัดการโครงการ ในแตละ
สวน ดังนี้
1) หลักการเสริ มแรงทางบวกและการคิดเชิงบวกทั้งตอคณะทํางานและผูเขารวม
โครงการโดยเชื่อวาทุกคนมีความตั้งใจดี (4)
2) หลักการเสริมแรงแกผูเขารวมโครงการดวยการตั้งรางวัลสําหรับคนที่สามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมไดดี (4)
3) หลัก PROMISE ผสมผสานกันไป (3)
2.2 หัวหนาโครงการรายง านวาไดจัดเตรียมเอกสาร คูมือ หรือคณะทํางานกอนเริ่มดําเนิน
โครงการ เชน ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการและแผนกิจกรรม หรือบทบาทหนาที่ ดังนี้
1) เตรียมเอกสารในโครงการรวมกับคณะทํางาน (6)
2) แบงหนาทีค่ ณะทํางานแตละคนรับผิดชอบการดําเนินงานดานเอกสาร (3)
2.3 หัวหนาโครงการรายงานวาไดจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และสถานที่ใหสอดคลองกับกิจกรรมที่
ดําเนินการ ดังนี้
1) สอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมในแตละครั้ง เชน หากเปนกิจกรรมกลุมก็จะใช
สถานทีก่ วาง หากเปนการบรรยายก็จะใชหอ งประชุม (7)
2) คํานึงถึงความตองการของผูเขารวมโครงการเปนหลัก (3)
2.4 หัวหนาโครงการรายงานวาไดเลือกวิธกี าร แนวคิด เทคนิค ในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
กับผูเขารวมโครงการ ดังนี้
1) เลือกการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับลักษณะของผูเขารวมโครงการ เชน หากเปน
กลุมนักเรียนจะเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน ผูใ หญกจ็ ะเปนการบรรยายใหความรู (5)
2) เลือกการจัดกิจกรรมทีม่ คี วามนาสนใจ สามารถกระตุน ใหผเู ขารวมโครงการเกิด
ความรูส กึ สนุกสนาน (4)
2.5 หัวหนาโครงการรายงานวาไดใชหลักการในการประเมินผลการดําเนินงานของคณะงาน
และความพึงพอใจของผูเขารวมโคร งการ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวโนมที่โครงการจะสําเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1) ประเมินจากผลงานตามทีไ่ ดมอบหมาย (5)
2) ประเมินจากผลลัพธที่เกิดขึ้นจากผูเขารวมโครงการ (4)
3

3

3

3

3

3. ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation)
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3.1 หัวหนาโครง การรายงานไดแสดงบทบาทผูนําทีม ที่เปนผูริเริ่มโครงการ / เปนตนแบบ
พฤติกรรม / ผูแ นะนํา / นักเจรจาตอรอง ดังนี้
1) เปนผูร เิ ริม่ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ กอนสมาชิกในทีมงาน เชน การวางแผนการ
ดําเนินโครงการ การตัง้ เปาหมายของโครงการ แนวทางการจัดกิจกรรม (4)
2) เปนตนแบบการทํางานใหสมาชิกในทีมงาน เชน ทํางานดวยความตั้งใจ แสดงให
สมาชิกในทีมงานเห็นวาไมไดทําเพื่อประโยชนสวนตน (4)
3) เปนผูเจรจาตอรองทั้งกับสมาชิกในทีมงานและหนวยงานภายนอกเพื่อทําใหโครงการ
ประสบความสําเร็จ (3)
4) ใหคําแนะนําแกสมาชิกทีมงานดวยคําพูดที่สุภาพ ออนโยนและเปนกันเอง (3)
3.2 หัวหนาโครงการรายงานวาไดแสดงบทบาทการเปนบุคคลตนแบบของการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีใหแกคณะทํางานและผูเขารวมโครงการ ดังนี้
1) ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เลือกรับประทานอาหารที่ประโยชนโดยทําเปน
แบบอยางใหกับผูเขารวมโครงการไดเห็น (6)
2) แสวงหาความรูเกี่ยวกับสุขภาพอยูตลอดเวลาเพื่อนํามาเผยแพรใหกับผูเขารวม
โครงการและคณะทํางาน (3)
3.3 หัวหนาโครงการรายงานวาไดใสใจผลการปฏิบัติงาน ใหขอมูลยอนกลับและใหการเสริมแรง
แกคณะทํางานดวยวิธีการทางบวก ดังนี้
1) ใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับแนวทางในการทําโครงการแกคณะทํางานทีย่ งั ทํางานไดบรรลุ
เปาหมายดวยโดยไมใชการตําหนิ (7)
2) ใชเวลาไมเปนทางการ เชน การรับประทานอาหาร เพือ่ ใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการ
ทํางานแกคณะทํางาน (3)
3.4 หัวหนาโครงการรายงานวาไดเปดโอกาสใหผูเขารับบริ การไดมีสวนรวมหรือแสดงความ
คิดเห็นในการดําเนินโครงการ ดังนี้
1) ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการไดเสนอแนะเกี่ยวกับการกิจกรรมที่จะจัดขึ้นใน
ครั้งตอไปเพื่อใหตรงกับความตองการ (5)
2) ระหวางการทํากิจกรรมไดเปดโอกาใหผูเขารวมโครงการสอบถามความรูไดลอด
ต (4)
3.5 หัวหนาโครงการรายงานวาปญหาทีห่ นักทีส่ ดุ ทีเ่ คยประสบระหวางการดําเนินโครงการและ
แนวทางในการแกไขปญหา ดังนี้
1) ผูเขารวมโครงการไมมาทํากิจกรรมตามที่นัดหมายไว (6)
2) การประสานงานกับหนวยงานภายนอก (4)
3) งบประมาณในการทํางานไมเพียงพอ (3)
4. ผลการประเมินดานผลลัพธ (Product Evaluation)
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4.1 จากการสังเกต สอบถาม ประเมินผูเ ขารวมโครงการ หัวหนาโครงการรายงานวาผูเ ขารวม
โครงการพึงพอใจกิจกรรมหรือขัน้ ตอนในโครงการ ผลพบวา
1) ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการเพราะวาจากการ
สังเกตเห็นไดวาทุกคนมีความสุขระหวางการทํากิจกรรม (6)
2) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการทํากิจกรรมภาคปฏิบัติของโครงการมาก
เพราะมีความสนุกสนาน ไดพบปะเพือ่ นใหม (4)
4.2 หัวหนาโครงการรายงานวาหนวยงานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินโครงการ ดังนี้
1) ผูบังคับบัญชาชื่นชมวาเปนโครงการที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูเขารวมโครงการไดจริง (5)
2) โครงการสอดคลองกับนโยบายหลักของหนวยงานผูบังคับบัญชาจึงรูสึกพึงพอใจตอ
ผลการดําเนินโครงการ (4)
3) โครงการทําใหหนวยงานไดรับชื่อเสียงเพิ่มมากขึน้ (3)
4.3 หัวหนาโครงการรายงานวาปจจัยสนับสนุนใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไดแก
1) คณะทํางานมีความพรอม มุงมั่นที่จะดําเนินโครงการใหสําเร็จตามเปาหมาย (5)
2) งบประมาณในการดําเนินโครงการทีเ่ พียงพอ (4)
3) การใหความรวมมือจากผูเขารวมโครงการในการปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆ (3)
4) ทรัพยากรการบริหารตางๆ เชน วัสดุสิ่งของ สถานที่ อุปกรณออกกําลังกาย (2)
4.4 หัวหนาโครงการรายงานวาไดสรางนวัตกรรมหรือองคความรูใ หมในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
1) สรางกิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรร มสุขภาพที่สามารถทําไดในกลุมผูเขารวม
โครงการขนาดใหญได (4)
2) แนวทางการบริหารโครงการดวยการมองโลกในแงบวก เชือ่ วาทุกคนมีความสามารถ
ในการทํางาน (3)
4,5 หัวหนาโครงการรายงานวาทักษะในการบริหารจัดการและดําเนินโครงการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้แตกตางจากครั้งอื่นๆ ดังนี้
1) ทักษะการบริหารจัดการกลุม ผูเ ขารวมโครงการจํานวนมาก (5)
2) การบริหารงบประมาณที่ไมเพียงพอทําใหตองหยุดโครงการและขอความชวยเหลือ
จากหนวยงาน (4)
3) ไมแตกตางจากการทําโครงการครัง้ ทีผา นมา (2)
ผลการนิเทศติดตามและประเมินจากกลุมผูบังคับบัญชา (N=6)
1. ผลการประเมินบริบททัว่ ไป (Context Evaluation)
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1.1 ผูบ งั คับบัญชารายงานวารับทราบและเขาใจหรือมีสว นรวมในการวางแผนเกีย่ วกับโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่จัดขึ้น ดังนี้
1) รับทราบและมีสว นรวมในการวางแผนการดําเนินโครงการรวมกับคณะทํางาน (5)
2) รับทราบและไดใหคาํ ปรึกษาในการดําเนินงาน เชน การประสานงาน แนวทางการจัด
กิจกรรม แตไมไดรวมวางแผนงานอยางละเอียด (1)
1.2 ผูบ งั คับบัญชารายงานวาไดใหการสนับสนุนหัวหนาโครงการและคณะในการดําเนิน
โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
1) ใหความชวยเหลือในทุกดานตามที่คณะทํางานไดรองขอ เชน ทรัพยากรการ
ดําเนินงาน การประสานงานกับหนวยงานภายนอก วัสดุอปุ กรณ สถานที่ (6)
2) ใหกําลังใจแกคณะทํางาน (2)
1.3 ผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมดานความรูความสามารถแล ะความตั้งใจ
ของคณะทํางานในการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
1) คณะทํางานมีประสบการณการทํางานดานการสงเสริมสุขภาพมากอนจึงทําใหมน่ั ใจ
ไดวา จะสามารถทําโครงการใหประสบความสําเร็จได (4)
2) คณะทํางานมีความตั้งใจ ความมุงมั่นสูง ที่จะทําโครงการใหประสบความสําเร็จ (3)
1.4 ผูบ งั คับบัญชารายงานวาแนวคิดและกิจกรรมในการจัดโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ดังนี้
1) นโยบายการสงเสริมสุขภาพของประชาชน (4)
2) นโยบายการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร (3)
1.5 ผูบังคับบัญชารายงานวาปจจัยที่จะสนับสนุนใหโครงการประสบผลสําเร็จตามตัวชี้วัด มีดังนี้
1) คณะทํางานที่มีความสามารถและมุงมั่น (5)
2) ผูเ ขารวมโครงการทีใ่ หความรวมมือในการทํากิจกรรมและมาตามเวลานัดหมาย (4)
2. ผลการประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)
2.1 ผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพของหัวหนาโครงการในการบริหารจัดการ
โครงการตั้งแตการริเริ่ม / การวางแผน / การดําเนินการ / การกํากับโครงการ และการปดโครงการ ดังนี้
1) หัวหนาโครงการมีทกั ษะการบริหารจัดการ มีภาวะผูน าํ ประสบการณทาํ งาน
โครงการเกี่ยวกับสุขภาพมากอนจึงมัน่ ใจวาจะสามารถทําโครงการไดสาํ เร็จ (4)
2) หัวหนาโครงการสามารถทีจ่ ะวางแผนการดําเนินโครงการและพัฒนาชุดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหนาสนใจได (2)
3) หัวหนาโครงการสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการไดดี (2)
2.2 ผูบังคับบั ญชารายงานวาคณะทํางานมีจาํ นวนเพียงพอและมีศกั ยภาพในการดําเนิน
โครงการที่จัดขึ้น ดังนี้
1) คณะทํางานมีจํานวนเพียงพอที่จะบริหารจัดการโครงการและจัดกิจกรรมแตละครั้งให
ประสบความสําเร็จได (5)
3

3
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2) คณะทํางานมีความเปนทีมเวิรก ในการทําโครงการสูงสามารถประสานงานกันได(2)
ดี
3) คณะทํางานสามารถทํางานรวมกับคนในชุมชนไดเปนอยางดี (1)
2.3 ผูบังคับบัญชารายงานวา ไดใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและสถานที่แกการดําเนิน
โครงการ ดังนี้
1) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สิ่งของที่จะใชในการดําเนินโครงการทุกอยาง (5)
2) สนับสนุนใหใชสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมแตละครั้ง (3)
2.4 ผูบังคับบัญชารายงานวาคณะทํางานไดเปนแบบอยางที่ดีของการเปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสมแกผูเขารวมโครงการ ดังนี้
1) คณะทํางานทุกคนเปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง รูปรางสมสวน สามารถเปนตัว
แบบที่ดีใหกับผูเขารวมโครงการได (5)
2) คณะทํางานทุกคนเปนผูที่มีความรูดานการดูแลสุขภาพ สามารถที่จะใหคําแนะนํากับ
ผูเขารวมโครงการไดจึงเปนแบบอยางที่ดีได (2)
3) คณะทํางานไดรวมทํากิจกรรมกับผูเขารวมโครงการซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาการ
ทํากิจกรรมทุกครั้งมีความสําคัญ (1)
2.5 ผูบังคับบัญชารายงานวาคณะทํางานชุดนี้มีเกณฑคัดเลือกผูเขารวมโครงการที่มีความสนใจ
อยางแทจริง ดังนี้
1) เลือกผูเ ขารวมโครงการจากความสมัครใจ (6)
2) เลือกจากคนที่อยูในภาวะกลุมเสี่ยงตอโรคตางๆ เชน โรคอวน (3)
3

3

3

3. ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation)
3.1 ผูบังคับบัญชารายงานวาไดใหกําลังใจแกคณะทํางานเพื่อใหมีพลังในการดําเนินโครงการ
สําเร็จดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
1) ไดรวมประชุมวางแผนการดําเนินโครงการกับคณะทํางานซึ่งเปนการสรางกําลังใจที่
ดีใหแกทีมงาน (3)
2) กลาวชื่นชมความสําเร็จของโครงการตอคณะทํางานทุกคน (3)
3) พูดถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตอบุคลากรในหนวยงาน (2)
3.2 ผูบังคับบัญชารายงานวาชวงเวลาที่คณะทํางานตองการคําแนะนําหรือความชวยเหลือมาก
ที่สุด มีดังนี้
1) ชวงเริ่มตนโครงการเพราะวาตองประสานงานกับหนวยงานภายนอก (5)
2) ระหวางการดําเนินโครงการเพราะวางบประมาณไมเพียงพอตองยืมเงินของ
หนวยงานสํารองจายไปกอน (2)
3.3 ผูบังคับบัญชารายงานวาไดใหขอมูลยอนกลับในเชิงสรางสรรคแกคณะทํางาน ดังนี้
1) ใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการทํางานเปนทีมแกสมาชิกในทีมงานทุกคนพรอมกัน (3)
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2) ไดใหขอ เสนอแนะการทํางานเปนรายบุคคลในเวลาไมเปนทางการ เชน ระหวางการ
รับประทานอาหาร เพือ่ ใหเกิดความรูส กึ ผอนคลาย (3)
3) บอกใหทีมงานไดทราบถึงความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการเพื่อเปนการใหขอมูล
ยอนกลับแกคณะทํางาน (2)
3.4 ผูบังคับบัญชารายงานวาไดใชหลักการเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของคณะทํางานใน
ระหวางการดําเนินโครงการ ดังนี้
1) ประเมินจากผูเ ขารวมโครงการวาเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ มีความพึง
พอใจตอการดําเนินโครงการมากนอยเพียงใด (5)
2) ประเมินจากความมุงมั่นและตัง้ ใจในการทํางานของคณะทํางานทุกคน (3)
3.5 ผูบังคับบัญชารายงานวาไดมีสวนชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการของ
คณะทํางาน ดังนี้
1) ชวยใหคําแนะนําในการจูงใจใหผูเขารวมโครงการมาทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง (3)
2) หางบประมาณการดําเนินโครงการสํารองจายกอนที่เงินจาก สปสช. จะมาถึง (3)
3) ชวยประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพือ่ ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม (2)
4. ผลการประเมินดานผลลัพธ (Product Evaluation)
4.1 ผูบังคับบัญชารายงานวาจุดแข็งของโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้ ไดแก
1) คณะทํางานมีความเขมแข็ง มีความรับผิดชอบ และมีความมุงมั่นที่จะทําโครงการให
ประสบความสําเร็จ (5)
2) กิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีความนาสนใจ สามรถจูงใจผูเ ขารวมโครงการได(2)
3) การสรางแรงจูงใจดวยรางวัลสําหรับผูเขารวมโครงการที่สามารถปรับเปลี่ย
น
พฤติกรรมไดดีที่สุดในกลุม (2)
4.2 ผูบังคับบัญชาพึงพอใจในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคณะทํางาน ดังนี้
1) โครงการทําใหหนวยงานมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น (3)
2) โครงการมีความสอดคลองกับนโยบายหลักของหนวยงาน (3)
3) ผูเขารวมโครงการพึงพอใจตอหนวยงานเพิ่มมากขึ้น (1)
4.3 ผูบังคับบัญชารายงานวาหากมีโครงการเชนนี้อีกก็จะใหการสนับสนุนตอไป ดวยเหตุผลดังนี้
1) เปนโครงการที่สามารถเสริมสรางสุขภาพใหกับผูเขารวมโครงการไดอยางแทจริ(4)
ง
2) เปนโครงการทีส่ ามารถชวยพัฒนาศักยภาพการดําเนินโครงก ารใหกบั บุคลากรของ
หนวยงานได (3)
4.4 ผูบังคับบัญชารายงานวาโครงการนี้สามารถสงเสริมสุขภาพประชาชนไดอยางแทจริง ดังนี้
1) ผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได เชนออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น
รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชนตอ สุขภาพ (5)
2) เปนโครงการที่มีองคความรูจํานวนมากใหกับผูเขารวมโครงการสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดเองและเผยแพรตอไปได (3)
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4.5 ผูบังคับบัญชารายงานวาไดมีสวนในการสนับสนุนความสําเร็จของโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
1) ใหการสนับสนุนดานนโยบายการดําเนินโครงการ (4)
2) ใหคาํ แนะนําในการดําเนินโครงการ (4)
3) ประสานงานกับหนวยงานภายนอก (3)

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ไดแก การรับรูค วามสามารถของตนในการ
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับ ตนเอง และการดูแลสุขภาพของตนเองของ
ผูเ ขารวมโครงการระหวาง
กอนและหลั งการเขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ ตามสมมติฐานขอที่ 2
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามา รถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของ
ผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการ
พฤติกรรมสุขภาพ

(คะแนนระหวาง 5 – 20)

กอนเขา
n = 3,414
SD.
X

หลังเขา
n = 3,414
SD.
X

MD.

t

p

การรับรูความสามารถในการ
14.58 2.63 16.65 2.77 -2.071 -48.276 0.000*
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 5 พบวาหลังจากเขา รวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการมี
คะแนนการรับรูความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มมากขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 6 สัดสวนของผูที่มีคะแนนการรับรูความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพิ่มขึ้น
ลดลง และเทาเดิม หลังจากที่ไดเขารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 3,414)
พฤติกรรมสุขภาพ
(คะแนนระหวาง 5 – 20)
การรับรูความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

คะแนนเพิม่ ขึน้
คะแนนลดลง
คะแนนเทาเดิม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
2,797

81.93

326

9.55

291

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรมหวังผลกําไร
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จากตาราง 6 พบวาหลังจากที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
สวนใหญมีคะแนนการรับรูความสามารถในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น จํานวน 2,797 คน คิด
เปนรอยละ 81.93 รองลงมาคือมีคะแนนลด ลง จํานวน 326 คน คิดเปนรอยละ 9.55 และมีคะแนนเทาเดิม
จํานวน 291 คน คิดเปนรอยละ 8.52
ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองของผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลังเขารวม
โครงการ
พฤติกรรมสุขภาพ

(คะแนนระหวาง 5 – 20)

การกํากับตนเอง
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กอนเขา
n = 3,414
SD.
X
14.14 2.90

หลังเขา
n = 3,414
SD.
X
16.37 2.69

MD.

t

p

-2.227

-50.821

0.000*

จากตาราง 7 พบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงก ารมี
คะแนนการกํากับตนเองเพิ่มมากขึ้นกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 8 สัดสวนของผูที่มีคะแนนการกํากับตนเองที่ เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม หลังจากที่ไดเขารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 3,414)
พฤติกรรมสุขภาพ
(คะแนนระหวาง 5 – 20)
การกํากับตนเอง

คะแนนเพิม่ ขึน้
คะแนนลดลง
คะแนนเทาเดิม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
2,788 81.66
375
10.98
251
7.35

จากตาราง 8 พบวาหลังจากที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
สวนใหญมคี ะแนนการกํากับตน เองเพิ่มขึ้น จํานวน 2,788 คน คิดเปนรอยละ 81.66 รองลงมาคือมีคะแนน
ลดลง จํานวน 375 คน คิดเปนรอยละ 10.98 และมีคะแนนเทาเดิม จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 7.35
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการดูแลสุขภาพของตนเองของผูเขารวมโครงการระหวาง กอนและ
หลังเขารวมโครงการ

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรมหวังผลกําไร
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พฤติกรรมสุขภาพ

(คะแนนระหวาง 7 – 28)

กอนเขา
n = 3,414
SD.
X
18.42 3.83

หลังเขา
n = 3,414
SD.
X
21.25 4.10

MD.

t

p

การดูแลสุขภาพของตนเอง
-2.831 -45.438 0.000*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 9 พบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการมี
คะแนนการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้นกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ตาราง 10 สัดสวนของผูที่มีคะแนนการดูแลสุขภาพของตนเองที่ เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม หลังจากที่ไดเขา
รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n=3,414)
พฤติกรรมสุขภาพ

(คะแนนระหวาง 7 – 28)

การดูแลสุขภาพของตนเอง

คะแนนเพิม่ ขึน้
คะแนนลดลง
คะแนนเทาเดิม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
2,856 83.66
341
9.99
217
6.36

จากตาราง 10 พบวาหลังจากที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
สวนใหญมคี ะแนนการดูแลสุขภาพของตนเองเพิม่ ขึน้ จํานวน 2,856 คน คิดเปนรอยละ 83.66 รองลงมาคือ
มีคะแนนลดลง จํานวน341 คน คิดเปนรอยละ9.99 และมีคะแนนเทาเดิม จํานวน217 คน คิดเปนรอยละ6.36

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดดานชีวเคมี ไดแก คาดัชนีมวลกาย คาความดันโลหิต เสน
รอบเอววัดเปนนิ้ว และคาน้ําหนักตัว ของผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลังเขา
รวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามสมมติฐานขอที่ 3
ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบคาดัชนีมวลกาย
(BMI) ของผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการ
กอนเขา
หลังเขา
n = 3,119
n = 3,119
MD.
t
p
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี
SD.
SD.
X
X
คาดัชนีมวลกาย (BMI)
23.36 4.74 22.92 4.26 .440
16.268 0.000*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรมหวังผลกําไร
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จากตาราง 11 พบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการมีคา
ดับนีมวลกาย (BMI) ลดลงกวากวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 12 สัดสว นของผูที่มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) ที่เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม หลังจากที่ไดเขารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 3,119)
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี
คาดัชนีมวลกาย (BMI)

คะแนนเพิม่ ขึน้
คะแนนลดลง
คะแนนเทาเดิม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
689
22.09 1,547 49.60
883
28.31

จากตาราง 12 พบวาหลังจากที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
สวนใหญมคี า ดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลงจํานวน 1,547 คน คิดเปนรอยละ 49.40 รองลงมาคือ เทาเดิม
จํานวน 883 คน คิดเปนรอยละ 28.31 และเพิ่มขึ้น จํานวน 689 คน คิดเปนรอยละ 22.09
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบคาความดันโลหิตบน (Systolic) ของผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลัง
เขารวมโครงการ
กอนเขา
หลังเขา
n = 2,125
n = 2,125
MD.
t
p
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี
SD.
SD.
X
X
ความดันโลหิต (Systolic) 119.44 17.18 118.99 15.54 .449 2.150 0.032*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 13 พบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการมี
ความดันโลหิต (Systolic) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 14 สัดสวนของผูที่มีคาความดันโลหิต (Systolic) ที่เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม หลังจากที่ไดเขารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 2,125)
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี
คาความดันโลหิต (Systolic)

คะแนนเพิม่ ขึน้
คะแนนลดลง
คะแนนเทาเดิม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
995
46.82 1,012 47.62 118
5.55

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรมหวังผลกําไร
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จากตาราง 14 พบวาหลังจากที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
สวนใหญมคี า ความดันโลหิต (Systolic) ลดลงจํานวน 1,012 คน คิดเปนรอ ยละ 47.67 รองลงมาคือ เพิ่มขึ้น
จํานวน 995 คน คิดเปนรอยละ 46.82 และเทาเดิม จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 5.55
ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบคาความดันโลหิต (Diastolic) ของผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลังเขา
รวมโครงการ
กอนเขา
n = 2,125
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี
SD.
X
ความดันโลหิต (Diastolic) 73.78 12.79
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หลังเขา
n = 2,125
SD.
X
74.04 11.05

MD.

t

p

-2.55

-1.500

.134

จากตาราง 15 พบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการมี
ความดันโลหิต (Diastolic) เพิ่มขึ้นกวากวากอนเขารวมโครงการอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ตาราง 16 สัดสวนของผูที่มีคาความดันโลหิต (Diastolic) ที่เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม หลังจาก ที่ไดเขารับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n =2,125)
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี
คาความดันโลหิต (Diastolic)

คะแนนเพิม่ ขึน้
คะแนนลดลง
คะแนนเทาเดิม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1,068 50.28
907
42.70
150
7.06

จากตาราง 16 พบวาหลังจากที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภา พผูเขารวมโครงการ
สวนใหญมคี า ความดันโลหิต (Diastolic) เพิ่มขึ้นจํานวน 1,068 คน คิดเปนรอยละ 50.28 รองลงมาคือ ลดลง
จํานวน 907 คน คิดเปนรอยละ 42.70 และเทาเดิม จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 7.06

ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบคารอบเอววัดเปนนิ้วของผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลัง เขารวม
โครงการ

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรมหวังผลกําไร
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ตัวชี้วัดทางชีวเคมี
คารอบเอววัดเปนนิว้
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กอนเขา
n = 494
SD.
X
33.24 5.05

หลังเขา
n = 494
SD.
X
32.79 4.74

MD.

t

p

.456

6.337

0.000*

จากตาราง 17 พบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการมีคา
รอบเอววัดเปนนิว้ ลดลงจากกอนเขารวมโครงการอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 18 สัดสวนของผูที่มีคารอบเอววัดเปนนิ้ว
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 494)
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี
คารอบเอววัดเปนนิว้

ที่เพิ่มขึ้น ลดลง และเทา เดิม หลังจากที่ไดเขารับการ

คะแนนเพิม่ ขึน้
จํานวน รอยละ
162
32.79

คะแนนลดลง
จํานวน รอยละ
296
59.92

คะแนนเทาเดิม
จํานวน รอยละ
36
7.29

จากตาราง 18 พบวาหลังจากที่ไดเขาร วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
สวนใหญมคี า รอบเอววัดเปนนิว้ ลดลงจํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 59.92 รองลงมาคือ ลดลง จํานวน 162
คน คิดเปนรอยละ 32.79 และ เพิ่มขึ้น จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 7.29
ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบคาน้ําหนักตัว(กิโลกรัม) ของผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลังเขา รวม
โครงการ

ตัวชี้วัดทางชีวเคมี
คาน้าํ หนักตัว (กิโลกรัม)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กอนเขา
n = 305
SD.
X
63.18 17.88

หลังเขา
n = 305
SD.
X
62.83 17.73

MD.

t

p

.346

.245

.807

จากตาราง 19 พบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการมีคา
น้าํ หนักตัว (กิโลกรัม) ลดลงกวากวากอนเขารวมโครงการอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรมหวังผลกําไร
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ตาราง 20 สัดสวนของผูที่มีคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) ที่เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม หลังจากที่ไดเขา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 305)
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี
คาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม)

คะแนนเพิม่ ขึน้
จํานวน รอยละ
152
49.83

คะแนนลดลง
จํานวน รอยละ
153
50.16

รับ

คะแนนเทาเดิม
จํานวน รอยละ
-

จากตาราง 20 พบวาหลังจากที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
สวนใหญมคี าน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) ลดลงจํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 50.16 เพิ่มขึ้น จํานวน 152 คน คิด
เปนรอยละ 49.83
ตาราง 21 จํานวนและรอยละของคนที่มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับตางๆ
ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจนอย (7 – 13)
พึงพอใจปานกลาง (14 – 20)
พึงพอใจมาก (21 – 28)
รวม

จํานวน (คน)
50
550
2,814
3,414

รอยละ
1.46
16.11
82.43
100.00

จากตาราง 21 พบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญพึงพอใจระดับมากตอการเขารวมโครงการ จํานวน
2,814 คน คิดเปนรอยละ 82.43 รองลงมาคือ พึงพอใจปานกลาง จํานวน 550 คิดเปนรอยละ 16.11 และพึง
พอใจนอย จํานวน 50คน คิดเปนรอยละ 1.46

ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจตอโครงการ พฤติกรรมสุขภาพ 3Self ในกลุมที่มี
ภาวะโภชนาการตางกันภายหลังเขารวมโครงการ ตามสมมติฐานขอ 4
ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ การรับรูความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระหวางกลุมที่มีภาวะโภชนาการสูงและต่ําภายหลังเขารวมโครงการ

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรมหวังผลกําไร
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ตัวแปรที่ศึกษา

ภาวะโภชนาการ
สูง(BMI >25.01)
n = 805
SD.
X

การรับรูความสามารถในการ
16.39
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.438

ภาวะโภชนาการ
ต่ํา (BMI≤25.00)
n = 2,296
SD.
X
16.72

2.99

MD.

t

p

.326

3.075

.005*

จากตาราง 22 พบวากลุมที่มีภาวะโภชนาการต่ํา (BMI≤25.00) มีการรับรูความสามารถของตนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสูงกวากลุมที่มีภาวะโภชนาการสูง (BMI > 25.01) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05
ตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการกํากับตนเองระหวางกลุมที่มีภาวะโภชนาการสูงและ
ต่ํา
ภายหลังเขารวมโครงการ
ภาวะโภชนาการ ภาวะโภชนาการ
สูง(BMI >25.01) ต่ํา (BMI≤25.00)
MD.
t
p
ตัวแปรที่ศึกษา
n = 805
n = 2,296
SD.
SD.
X
X
การกํากับตนเอง
16.12 2.64 16.46 2.81
.341 3.100 .003*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 23 พบวากลุมที่มีภาวะโภชนาการต่ํา (BMI≤25.00) มีการกํากับตนเองสูงกวากลุมที่มี
ภาวะโภชนาการสูง (BMI > 25.01) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการดูแลสุขภาพของตนเองระหวางกลุมที่มีภาวะ
สูงและต่ําภายหลังเขารวมโครงการ

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรมหวังผลกําไร
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ภาวะโภชนาการ
สูง(BMI >25.01)
ตัวแปรที่ศึกษา
n =804
SD.
X
การดูแลสุขภาพของตนเอง
21.30 4.77
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาวะโภชนาการ
ต่ํา (BMI≤25.00)
n = 2,299
SD.
X
21.15 4.033

MD.

t

p

-.152

-.812

.417

จากตาราง 24 พบวากลุมที่มีภาวะโภชนาการต่ํา (BMI≤25.00) มีการดูแลสุขภาพของตนเอง ต่ํากวา
กลุมที่มีภาวะโภชนาการสูง (BMI > 25.01) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความพึงพอใจตอโครงการระหวางกลุมที่มีภาวะ
สูงและต่ําภายหลังเขารวมโครงการ
ภาวะโภชนาการ ภาวะโภชนาการ
สูง(BMI >25.01) ต่ํา (BMI≤25.00)
ตัวแปรที่ศึกษา
n =635
n = 1,630
SD.
SD.
X
X
ความพึงพอใจตอโครงการ
22.72
23.60
3.09
3.07
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โภชนาการ

MD.

t

p

.877

6.008

.000*

จากตาราง 37 พบวากลุมที่มีภาวะโภชนาการต่ํา (BMI≤25.00) มีความพึงพอใจตอโครงการสูงกวา
กลุมที่มีภาวะโภชนาการสูง (BMI > 25.01) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่

5

สรุปและขอเสนอแนะ
การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) และเปน
การปฏิบตั กิ ารวิจยั เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินโครงการของ
องคกรไมหวังผลกําไร ผู
ใหบริก ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปพรอมกันระหวางคณะผูวิจัย คณะผูนิเทศกติดตามและ
ประเมินโครงการ ในการศึกษาครั้งนี้ มีเปาหมายที่สําคัญ เพื่อใหประชาชนคนไทย ผูมีสิทธิการรักษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดเขาถึงการรับการบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพมากขึน้
และ องคกร
ไมหวังผลกําไร ในเขตกรุงเทพมหานครทีใ่ หบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพใหมขี ดี ความสามารถ
ในการบริหารโครงการ ดานการบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร และ ในการดําเนินโครงการเพือ่ ใหบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพประชาชนของ
องคกรไมหวังผ ลกําไร ที่รวมใหบริการในชวงเดือน พฤษภาคม พ .ศ. 2552 – กุมภาพันธ พ .ศ. 2553
จํานวน 7 หนวยงานรวม 8 โครงการ โดยมีประชาชนผูปวยและกลุมเสี่ยงตอโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมถูกตอง รวม 3,414 คน โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพือ่ ประเมินผลการดําเนิน
โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของ องคกรไมหวังผลกําไร ในเขตกรุงเทพมหานครตามกรอบ
แนวคิด CIPP Model และ Logic Model
2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ไดแก การรับรู
ความสามารถของตนใน การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับตนเอง และการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูเขา รวมโครงการดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ 3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ไดแก คา BMI ไขมันในเลือด น้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต จํานวนการสูบบุหรี่ และคาตางๆ
ตามที่แตละโครงการกําหนดของผูเขารวมโครงการ ที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ 4) เพื่อศึกษาปจจัย
ดานความพึงพอใจตอโครงการ และดานพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ทีม่ ตี อ ภาวะโภชนาการภายหลังเขา
รวมโครงการ และ 5) เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรคของการดําเนินโครงการ

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงของ
องคกรไมหวังผลกําไร
ในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีสมมติฐานการวิจยั เพือ่ เปนกรอบในการรายงานผลสรุปในครัง้ นี้ มีดงั นี้
1. ผลการนิเทศและประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model คือ ปจจัยดานบริบท
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ ของการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติก
รรม
สุขภาพของทุกโครงการ อยูในระดับดีขึ้นไป ทั้งในกลุมการรับรูของหัวหนาโครงการ ผูเขารวมโครงการ
และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
2. ภายหลังการเขารวมกิจกรรมของผูเ ขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก
PROMISE Model มีผลให ผูเขารวมโครงกา รมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self (การรับรูค วามสามารถในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเอง )ดี
ขึ้นกวา กอนเขารวมโครงการ
3. ผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของแตละหนวยงานมีการเปลี่ยนตัวชี้วัดทาง
ชีวเคมี เชน คา BMI น้ําหนักตัว รอบเอว ไขมันในเลือด น้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต และคาตางๆ
ตามที่แตละโครงการกําหนดดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
4. ภายหลังการเขารวมโครงการ ในกลุม ผูท ม่ี ภี าวะโภชนาการ (คาBMI)ต่ํา จะมีความพึงพอใจ
ตอโครงการ และพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self สูงกวา ในกลุมผูที่มีภาวะโภชนาการ(คาBMI)สูง
5. ทราบถึงปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรคของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงขององคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีบทสรุปขั้นตอนในการวิจัย ตามลําดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการประเมินและการบริหารจัดการโครงการปรับ เปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพของหนวยงาน ตามกรอบแนวคิดในการใหบริการตามหลั
PROMISE
ก
และ 3 SELF
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเทคนิค
การพัฒนาสุขภาพ ทฤษฎีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การบริหารจัดการและประเมินโครงการ ตาม
CIPP Model และ Logic Model และแนวคิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และ PROMISE
Model
2. จัดทํางตนแบบของ รูปแบบการประเมินและการบริหารจัดการโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพของหนวยงาน ตามกรอบแนวคิดการประเมินผล และหลัก PROMISE Model และ 3 SELF
3. ดําเนินการอบรมหัวหนาและคณะทํางานของโครงการจัดบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพจํานวน 8 โครงการ ๆ ละ 3 คนรวมจํานวนผูเ ขารับการอบรมทัง้ สิน้ 24 คน ใหมคี วามรูค วาม
เขาใจในหลักการดําเนินกิจกรรมปรับ เปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตามกรอบการบริหารจัดการโครงการ
ดวยแนวคิดตามหลัก PROMISE Model เพื่อใหผูเขารับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือกลุม
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เสี่ยงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3 ดานคือ 3 SELF ไดแก Self-efficacy Self-regulation
และ Self-care
4. ใหหวั หนาโครงการและคณะทํางานไปดําเนินกิจกรรมใหบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพของกลุมเสี่ยง จํานวนกิจกรรมมีทั้งรายบุคคลและ/หรือรายกลุม รวมจํานวนอยางนอย 5 ครั้ง
ในชวงระยะเวลา 4 – 7 เดือน พรอมทั้งประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 SELF กอนและหลัง
การเขารวมกิจกรรมของกลุมเสี่ยง
5. นําผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผล
ทางชีวเคมี ผลตรวจเลือด คาความดันโลหิต คาBMI น้าํ หนักตัว รอบเอว เปนตน มาประกอบการ
พิจารณาในการปรับแกไข รูปแบบการประเมินและการบริหารจัดการโครงก ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร ตามกรอบแนวคิดตามหลัก PROMISE Model และ 3 SELF
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการนิเทศและประเมินผลโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของหนวยงานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการดําเนิน
โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของ
องคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. กําหนดเกณฑการประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินอนุมัติ ขอเสนอโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของหนวยงานที่เสนอขอทุนสนับสนุน และเมื่อผูทรงคุณวุฒิ 2-3 คนตรวจสอบพรอม
หัวหนาโครงการปรับแกไขตามคําแนะนําของผูท รงวุฒิ และดําเนินการทําสัญญาขอตกลงรวมกันในการ
ดําเนินโครงการใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ สปสช. และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
3. จัดทําคูมือการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร และคูมือการบริหารการเงินและพัสดุ สําหรับหัวหนาโครงการและทีมงานเพื่อใชเปน
เครือ่ งมือในการดําเนินโครงการ
4. จัดทําคูมือการกํากับติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อใหผูนิเทศโครงการใชเปนเครื่องมื อ
ในการติดตามนิเทศงานและประเมินโครงการของผูใ หบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
5. จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานที่รวมใหบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ใหมคี วามเชือ่ มัน่ มีความรูค วามเขาใจและทักษะในการเขียน การบริหารจัดการโครงการ
และทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหครอบคลุมทั้งทางจิตและทาง
รางกายตามแนวทางปรับพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และ PROMISE Model
6. จัดกิจกรรมในทีมผูนิเทศเพื่อสรางความรวมมือในการดูแล ใหคําแนะนําแกหัวหนาโครงการ
ตางๆ ดําเนินการไดไปตามเปาหมาย และตัวชี้วัด
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7. บริหารจัดการโครงการบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของแตละหนวยงาน ทีร่ ว มให
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหไดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด โดยประยุกตแนวคิดการประเมินผลโครงการ
ตาม CIPP Model และ Logic Model
8. จัดประชุมสรุปโครงการ แกผูร วมใหบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของทุกหนวยงาน
และสรุปรายงานผลการดําเนินงานบริหารจัดการโครงการ
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย
1. กลุมผูดําเนินการใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบดวย หัวหนาโครงการ 8
โครงการ ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ จํานวน 8 คน และผูรับบริการที่ใหขอมูลจากการนิเทศ
ติดตามโครงการระหวางดําเนินโครงการ 32 คน
2. กลุมผูรับบริการหรือเขารวมโครงการ ซึ่งเปนผูที่มีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเครียด โรคอวน การติดบุหรี่ หรือมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ไมถูกตอง
ตามผลการตรวจแบบคัดกรองความเสี่ยงของ สปสช . และไดรบั การประเมินจากหนวยงานผูใ หบริการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวาเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว
พรอมทั้งสมัครใจเขารวมกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางตอเนื่องอยางนอย 5 ครั้งในชวง 4- 7 เดือนที่มีการจัดโครงการ รวม
ทั้งสิ้น 3,414 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการประเมินโครงการ ประกอบดวย 3 สวน
1. เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ กอนเริม่ ดําเนินโครงการ เปนการประเมินความ
เปนไปไดในการดําเนินโครงการใหเปนผลสําเร็จตามตัวชี้วัด จากผูเชี่ยวชาญ โ ดยพิจารณาจากเกณฑ
ประเมิน ตามรายงานโครงการทีป่ ระกอบดวย
ชือ่ โครงการ บงชี้ถึงลักษณะกิจกรรมที่ใชในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ ระบุกลุมเปาหมายที่ชัดเจน หลักการและเหตุผล ควรระบุ ปญหาและ
สาเหตุที่มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองของกลุมเปาหมายหรือกลุมที่ลั กษณะคลายกันไวอยาง
ชัดเจน ถามีขอมูลเชิงประจักยิ่งดี เพื่อเปนกรอบในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับปญหาและลักษณะ
ของกลุมเปาหมาย วัตถุประสงค ควรมีความสอดคลองกับปญหาที่ตองการแกไข เปนวัตถุประสงคที่
วัดไดจริงและไมสิ้นเปลืองคาใชจายและเวลา โดยระบุ ตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เชน
กลุมเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปทิศทางที่ดีขึ้น รอบเอวลดลงจากเดิมเทาไหรกี่คนหรือกี่
% เปนตน กลุม เปาหมาย ควรระบุชัดเจนวาเปนใคร โดยผานการตรวจแบบคัดกรองดวยเกณฑ
อยางไรในการคัดเลือกเขาโครงการ จํานวนกี่คน โดยใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูดําเนินการ
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ ควรระบุไวชัดเจน เชน หนวย
/ฝาย ภาควิชา สถาบันเปนตน

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร

3 self

159

สรุปและขอเสนอแนะ

PROMISE

ผูรับผิดชอบ ควรระบุไวในรูปของคณะทํางานอยางนอย 3 คนขึ้นไปโดยใหระบุชื่อนามสกุล ตําแหนง
วุฒกิ ารศึกษา สถานทีท่ าํ งาน แล ะเบอรโทรศัพทที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ แฟกซ อีเมล
วันเวลา
สถานที่ ในการดําเนินโครงการ ควรระบุพอสังเขป ชวงไมเกิน 7 เดือน ขัน้ ตอนการดําเนินงาน ควร
ระบุไวชัดเจนวาจะทําอะไรที่ไหนอยางไร เมื่อไหร โดยจัดทําเปนผังการปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาทํา
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อยูระหวาง 4 -7 เดือน การประเมินผลโครงการ ควรระบุลกั ษณะการ
ประเมิน และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่ใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางจิต เชน รอยละของผูเขารวม
โครงการหรือผูรับบริการมีพฤติกรรมจัดการความเครียดดีขึ้นโดยวัดจากอะไรบาง รอยละของผู เขารวม
โครงการมีการรับรูค วามสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพเพิม่ ขึน้ รอยละของผูเ ขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองพรอมที่จะกํากับพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ของตนเอง ถึงแมโครงการสิ้นสุดลง เปนตน และตัวแปรผลลัพธทางรางกายและทางค ลินิก เชน รอยละ
ของผูเขารวมโครงการมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น รอยละของผูเขารวมโครงการมีระดับน้ําตาล
ในเลือดลดลงหรือเปนปกติ รอยละของผูเขารวมโครงการมีความดันโลหิตลดลงหรือเปนปกติ รอยละ
ของระดับความพึงพอใจ เปนตน และ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ทีท่ างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร สงมอบ
งานให สปสช . เมื่อสิ้นสุดโครงการ ประกอบดวย แบบบันทึกผลการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของหนวยงานตามตัวชี้วัดของ สปสช . และรายงานสรุปผลการดําเนินงานทีค่ รอบคลุมทุก
ระยะของการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เครื่องมือที่ใชเพื่อการนิเทศและประเมินโครงการระหวางดําเนินโครงการตามแนวคิดการ
ประเมินโครงการ CIPP Model ของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด (Stufflebleam & Shinkfield, 2007)
ประกอบดวย
2.1 แบบสอบถามที่ประกอบดวยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประเมินความเปนไปไดและ
ความสําเร็จของโครงการ 4 ดาน คือปจจัยบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ
(Process) ผลลัพธ (Product) เปนมาตราประมาณคา 4 ระดับ โดยผูใหขอมูลประกอบดวย 3 กลุมไดแก
กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการและผูเขารับบริก ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ
2.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ประกอบดวยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประเมินการนํา
หลักการ PROMISE Model ไปใชและความเปนไปไดในความสําเร็จตามตัวชี้วัดดานพฤติกรรมสุขภาพ 3
Self และตัวชี้วัดอื่นของโครงการ 4 ดาน คือปจจัยบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input)
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Product) เปนประเด็นขอคําถามปลายเปด โดยผูใหขอมูลตอบ
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สัมภาษณประกอบดวย 3 กลุมไดแก กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการและ
ผูเ ขารับบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
3. เครื่องมือและคุณภาพของที่ใชเพื่อการประเมินพฤติกรรมสุขภาพภายหลังสิ้นสุดการดําเนิน
โครงการ
3.1 แบบสอบถามเพือ่ การประเมินการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self กอนและหลัง
การเขารวมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวยแบบสอบถามดังตอไปนี้
3.1.1 แบบสอบถามวัดการรับรูค วามสามารถในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเอง (Self efficacy) เปนแบบสอบถามทีม่ มี าตรวัดประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแตไมจริง (ให 1 คะแนน )
ถึง จริงมาก (ให 4 คะแนน) ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.73 และมีคา อํานาจจําแนกรายขอตามคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูในชวง 0.29 – 0.67
3.1.2 แบบสอบถามวัด การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-regulation) เปน
แบบสอบถามทีม่ มี าตรวัดประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแตไมจริง (ให 1 คะแนน ) ถึง จริงมาก (ให 4 คะแนน)
ประกอบดวยขอคําถาม 5 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) เทากับ 0.80 และมีคา อํานาจจําแนกรายขออยูใ นชวง 0.36 – 0.70
3.1.3 แบบสอบถามวัด การดูแลสุขภาพตนเอง (Self care) เปนแบบสอบถามทีม่ มี าตรวัด
ประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแตไมจริง (ให 1 คะแนน ) ถึง จริงมาก (ให 4 คะแนน) ประกอบดวยขอคําถาม
7 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.85
และมีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.49 – 0.76
3.2 ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพเปนแบบสอบถามทีว่ ดั
เฉพาะภายหลังการเขารวมกิจกรรม โดยมีมาตรวัดประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแตไมจริง (ให 1 คะแนน )
ถึง จริงมาก (ให 4 คะแนน) ประกอบดวยขอคําถาม 7 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปดานบุคคล เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา สิทธิการรักษา ประวัติการเจ็บปวย
เปนตน และขอมูลประเมินความพึงพอใจของการเขารวมกิจกรรมหลังสิ้นสุดโครงการ ใชการวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน ดวย สถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อตอบสมมติฐานขอที่ 1
2. ขอมูลในเชิงปริมาณ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงกอนและ
หลังการเขารวมโครงการสถิติคาที เพื่อตอบสมมติฐานขอที่ 2-4
3. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมในเชิงคุณภาพที่แสดงถึงปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยที่
เปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ ใชการวิเคราะหเนือ้ หา ดวยการพรรณนาและนําเสนอเปน ความถี่
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สรุปผลการวิจยั
สามารถสรุปผลแบงเปน 6 ตอน ตามสมมติฐานการวิจัย ไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ผลการนิเทศและประเมินโครงการ ตามสมมติฐานขอ 1
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ตามสมมติฐานขอ 2
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางสุขภาพดานอื่นๆ ตามสมมติฐานขอ 3
ตอนที่ 5 ปจจัยดานความพึงพอใจ และพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ทีม่ ตี อ ภาวะโภชนาการ (คา
BMI) ตามสมมติฐานขอ 4
ตอนที่ 6 สรุปปจจัยแหงความสําเร็จและปจจั ยทีเ่ ปนอุปสรรคของการดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงขององคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 7 สรุปแนวคิดในการประเมินผลและบริหารจัดการโครงการเพือ่ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมขององคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ ดจากการวิจยั
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 2,159 คิดเปนรอยละ 63.24 มีอายุนอยกวา 30 ป
จํานวน 1,629 คนคิดเปนรอยละ 47.72 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ,ปวช.,ปวส จํานวน 1,452คน คิดเปน
รอยละ 42.53มีสิทธิการรักษาพยาบาลเปนบัตรทอง ในเขตกทม จํานวน 1,236คน คิดเปนรอยละ 36.20
ลักษณะของกลุมเปาหมายคืออยูในกลุม อื่นไดแก โรคอวน ขาดการออกกําลังกาย พฤติกรรมการบริโภค
จํานวน 2,025 คน คิดเปนรอยละ 59.31 ปจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุดคือ ขาดการออกกําลังกาย จํานวน 1,253
คน คิดเปนรอยละ 36.70
ตอนที่ 2 ผลการนิเทศและประเมินโครงการ ตามสมมติฐานขอ 1
“ ผลการนิเทศและประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model คือ ปจจัยดานบริบท
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ ของการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพของทุกโครงการ อยูในระดับดีขึ้น ไป ทั้งในกลุมการรับรูของหัวหนาโครงการ ผูเขารวม
โครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ” พบผลการวิจัยสอดคลองตามสมติฐานขอ 1
จากการประเมินโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของ องคกรไมหวังผลกําไร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดทําการเก็บรวบรวมทั้งขอมูลในเชิ งปริมาณและเชิงคุณภาพจาก 8 โครงการ ในกลุม
ผูเขารวมโครงการๆ ละ 4 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 32 คน หัวหนาโครงการ จํานวน 8 คน และ
ผูบังคับบัญชา จํานวน 8 คน ผลการประเมินพบวา
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2.1 กลุมผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นตอโครงการในภาพรวมในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.47 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นตอดาน ปจจัยนําเขา และดาน ผลลัพธ สูง
ที่สุดอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.51 รองลงมาคือ ดานปจจัยกระบวนการ และดานบริบททั่วไป
อยูในระดับดีมากเทากัน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.48 และ 3.38 ตามลําดับ
2.2 กลุม หัวหนาโครงการมีความคิดเห็นตอโครงการในภาพรวมในระดับดี มาก มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นตอดานปจจัยบริบททั่วไป สูงที่สุดอยูใน
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.88 รองลงมาคือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดาน
ผลลัพธอยูในระดับดีมาก เทากับ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.80, 3.80 และ 3.79 ตามลําดับ
2.3 กลุมผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นตอโครงการในภาพรวมในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นตอดานบริบททั่วไปสูงที่สุดอยู ในระดับดี
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.81 รองลงมาคือดานผลลัพธ ดานกระบวนการ และดานปจจัยนําเขา อยูใน
ระดับดีมาก เชนกัน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.79, 3.77 และ 3.66 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ตามสมมติฐานขอ 2
“ภายหลังการ เขารวมกิจกรรมของผูเ ขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก
PROMISE Model มีผลให ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self (การรับรูค วามสามารถในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเอง )ดี
ขึ้นกวา กอนเขารวมโครงการ” พบผลการวิจัยสอดคลองตามสมติฐานขอ 2 ดังนี้
หลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ พบวา ผูเ ขารวมโครงการมีคะแนน
การรับรูค วามสามารถในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเองและการ
ดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้นกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของจํานวนผูที่มีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ลดลง และ
เทาเดิม หลังจากการเขารวมโครงการพบวาผูเ ขารวมโครงการสวนใหญมคี ะแนนการรับรูค วามสามารถ
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกร รมสุขภาพ การกํากับตนเองและการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้นในสัดสวน
รอยละ 81.93, 81.66 และ 83.66 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพดานอืน่ ๆ ตามสมมติฐานขอ 3
“ผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของแตละสถานพยาบาลมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด
ทางชีวเคมี เชน คา BMI รอบเอว คาความดันโลหิต และคาตางๆ ตามที่แตละโครงการกําหนดดีขึ้นกวา
กอนเขารวมโครงการ” พบผลวิจัยสอดคลองตามสมติฐานขอ 3 ดังนี้
หลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ พบวา ผูเ ขารวมโครงการมีคา
ตัวชี้วัดดานชีวเคมี ไดแก คาดัชนีมวลกาย (BMI) คาความดันโลหิตบน (Systolic) และคารอบเอววัด
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เปนนิ้ว ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคาน้ําหนักตัว ลดลง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของจํานวนผูที่มีคาตัวชี้วัดดานชีวเคมีที่ดีขึ้น ไดแก มีคาดัชนีมวลกาย
(BMI) ลดลงหรือเทาเดิม คิดเปนรอยละ 77.91 ของจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด มีคาความดัน
โลหิตบน (Systolic) ที่ลดลงหรือเทาเดิมรวมคิดเปนรอยละ 53.17 มีคาความดันโลหิตลาง (Diastolic)
ที่ลดลงหรือเทาเดิมรวมคิดเปนรอยละ 49.76 คารอบเอววัดเปนนิ้วที่ลดลงหรือเทาเดิมรวมคิดเปน
รอยละ 67.21 และน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมลดลงคิดเปนรอยละ 50.16 และผูเขารวมโครงการสวน
ใหญมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับพึงพอใจมาก จํานวน 2,814 คน คิดเปนรอยละ 82.43
ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยดานความพึงพอใจ และพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ในกลุมที่มีภาวะ
โภชนาการตางกัน ตามสมมติฐานขอ 4
“ภายหลังการเขารวมโครงการ ในกลุม ผูท ม่ี ภี าวะโภชนาการ (คา BMI) ต่ํากวาเกณฑผูมีภาวะ
โภชนาการเกิน จะมีความพึงพอใจตอโครงการ และพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self สูงกวา ในกลุมผูที่มีภาวะ
โภชนาการ(คาBMI) สูงกวาเกณฑ ” พบผลวิจัยสอดคลองตามสมติฐานขอ 3 บางสวน ดังนี้
ภายหลังการเขารวมโครงการ พบวา ผูเ ขารวมโครงการทีม่ ภี าวะโภชนาการต่าํ (BMI≤25.00)
มีการรับรูค วามสามารถของตนในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ และมีพฤติกรรมการกํากับตนเอง
สูงกวากลุมที่มีภาวะโภชนาการสูง (BMI > 25.00) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และพบวา กลุมผูเขารวมโครงการที่มีภาวะโภชนาการต่ํา (BMI≤25.00) มีการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง สูงกวา กลุมที่มีภาวะโภชนาการสูง (BMI > 25.00) อยางมี ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และกลุมผูเขารวมโครงการที่มีภาวะโภชนาการต่ํา (BMI≤25.00) มีความพึงพอใจตอโครงการมากกวา
กลุมที่มีภาวะโภชนาการสูง (BMI > 25.00) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 6 สรุปปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปส รรคของการดําเนินโครงการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพในกลุม เสีย่ งของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยแหงความสําเร็จทีท่ าํ ใหโครงการประสบความสําเร็จ
เจาหนาที่
1. ผูบ ริหารใหความรวมมือและสนับสนุนตอโครงการในการจัดกิจกรรมและอนุญาตใหใชสถานที่
เพื่อฝกปฏิบัติและจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการ รวมถึงผูบริหารระดับสูงไดเขามารวมโครงการจึงทําให
เกิดขวัญกําลังใจและเปนการกระตุนเพื่อใหโครงการบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็ว (5)
2. บุคคลากรมีศักยภาพ และความพรอมที่จะติดตาม กระตุน ใหผูเขารวมกิจกรรมมีวินัยในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ สุขภาพ (5)
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร
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ผูเ ขารวมโครงการ
3. ผูเขารวมโครงการใหความรวมมือเปนอยางดี มาเขารวมสม่ําเสมอดวยความเต็มใจ
กระตือรือรน และเห็นความสําคัญในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเอง (5)
การดําเนินโครงการ
1. มีการจัดสรรเวลาและกลวิธใี นการดําเนินกิจกรรมทีเ่ หมา
ะสม ยืดหยุนและสอดคลองกับ
ชีวิตประจําวัน (5)
2. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมมีความเปนกันเอง และมีการสรางสีสนั ทีส่ ะดุดตาจึงเปนการกระตุน
เตือนเมื่อผาน หรือพบเห็น เนนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่งายสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได (4)
3. มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานและจัดทําขัน้ ตอนการทํางาน (4)
4. มีการสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัล (3)
5. ไดรับความรวมมือจากผูประสานงานทุกกลุมเปาหมาย (2)
6. มีการจัดกิจกรรมที่ไดสาระและความสนุก ไมนาเบื่อ (1)
7. มีทีมวิทยากรที่มีความรูและสามารถถายทอดใหผูเขารวมสามารถปฏิบัติตามไดเปนอยางดี (1)
8. กิจกรรมมีความหลากหลายซึง่ ผูเ ขารวมสามารถเลือกประเภทไดตามความเหมาะสมของตนเอง
เพศ และวัย ทําใหเกิดความสนุกสนานและเกิดการกระตุนเชิญชวนไดเปนอยางดี ทําใหเกิดผลดีและเห็น
ผลของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (1)
9. มีการจัดกลุมแกนนําเพื่อดูแลสมาชิกในกลุม กอใหเกิดความสามัคคีและความภาคภูมิใจ (1)
10. การดําเนินกิจกรรมมีความสอดคลองกับกิจกรรมที่มีอยูแลวทําใหเปนการตอยอดและประสบ
ผลสําเร็จ (1)
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
การดําเนินโครงการ
1. ในการจัดกิจกรรมตางๆ ยังขาดความตอเนื่องซึ่งจะทําใหพฤติกรรมกลับมาใชวิถีชีวิต แบบเดิม
ภายหลังจากจบกิจกรรม (6)
2. ปญหาดานเอกสาร เชน กรอกเลขที่บัตรประชาชนผิด ลายเซ็นไมครบ ไมกรอกที่อยู ไมเขาใจ
คําถามในแบบคัดกรอง ฯลฯ (4)
3. ปญหาระบบสารสนเทศ เชน ไมสามารถ log in เพื่อบันทึกขอมูลรายบุคคลได (1)
4. ปญหาดานเงินทุน เชน งบประมาณลาชา ทําใหโครงการลาชากวากําหนด (1)
ผูเ ขารวมโครงการ
5. ผูเ ขารวมกิจกรรมบางคนติดภารกิจ ไมสามารถมาตามเวลาทีน่ ดั หมายไวได (3)
6. ผูเ ขารวมโครงการขาดความตระหนักในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในชวงแรกของการเขารวม
กิจกรรมจึงไมใสใจถึงประโยชนที่จะไดรับ (2)
7. ผูเขารว มโครงการมีความเขาใจดั้งเดิมที่ผิด เชน การพบแพทยและทานยาคือการรักษาที่
ถูกตองและขาดการออกกําลังกายทําใหมีปญหาโรคที่สะสมมานาน ประกอบกับพฤติกรรมสุขภาพเดิมที่
คุน เคยทําใหการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพเปนไปไดยาก (1)
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งบประมาณ
8. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพือ่ ใหคว ามรู และกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพมี
ขอจํากัด ทําใหการจัดกิจกรรมใหความรูเปนไปไดไมมากนัก (1)
9. ความลาชาของการจายเงินงบประมาณกอใหเกิดภาระแกผูดําเนินโครงการในการที่จะตอง
สํารองจายเปนจํานวนมาก จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมตองสะดุด (1)
ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการตอไป
1. ในกรณีที่ไมสามารถคาดคะเนไดวาจะมีจํานวนผูเขารวมโครงการเทาใด สามารถแกไขไดโดย
เพิม่ รอบการอบรมใหมากขึน้ (2)
2. สําหรับในชวงระหวางการดําเนินงานและผูเ ขารวมโครงการขาดความตอเนือ่ งในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ทีมงานควรมีการจัดเปนโปรโมชั่นพิเศษในเดือนนั้นๆ และมีของรางวัลเปนสิ่งจูงใจ (2)
3. ควรมีการจัดโครงการอยางตอเนื่องเพื่อใหกลุมเปาหมายยังคงตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การดูแลสุขภาพตอไป (2)
4. ควรมีการติดตามผลและประเมินกลุมผูเขารวมโครงการเดิมทุก 3-6 เดือน เพือ่ เปนการสราง
แรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ (2)
5. ควรพัฒนาระบบโปรแกรมบันทึกรายบุBPPDS
คคล ใหสามารถรองรับความตองการของผูใ ชบริ(1)การ
6. ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหทนั ตอการดําเนินงานโครงการ (1)
7. แบบฟอรมตางๆ ที่ใชในการอบรม เชน ใบลงทะเบียน ใบคัดกรอง ฯลฯ ควรออกแ บบใหเขาใจ
งาย และกระชับ เพื่อความสะดวกในการกรอกขอมูล (1)
8. ควรมีการจัดตั้งกลุมและแกนนําเพื่อดูแลสมาชิกและเปนการกระตุนเตือนใหดูแลพฤติกรรม
สุขภาพอยางตอเนื่องภายหลังจากจบโครงการ (1)
9. ควรมีการสรางความตระหนักในการมีสว นรวมในการดูแลตนเอง ใหมคี วามสามารถใน
การ
ควบคุมและปองกันโรคดวยตนเอง (1)
10. ควรมีการทําวิจยั โดยทําการศึกษาประสิทธิผลโครงการภายหลังการประเมินผลโครงการแลววา
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนําพฤติกรรมนั้นไปปฏิบัติอยางตอเนื่องหรือไม มีอะไรที่ทําใหการ
เปลี่ยนพฤติกรรมนั้นทําไดอยางยั่งยืน (1 )
11. นําความรู ประสบการณจากผูเ ขารวมโครงการและการดําเนินโครงการมาจัดทําเปนองคความรู
เพือ่ ใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลสุขภาพประชาชนตอไป และควรมีการ
แลกเปลีย่ นประสบการณจากผูร บั บริการเพือ่ นํามาเปนแนวทางพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูร บั บริการอยางแทจริง (1)

การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององคกรไมหวังผลกําไร

3 self

166

สรุปและขอเสนอแนะ

PROMISE

ตอนที่ 7 สรุปแนวคิดในการประเมินผลและบริหารจัดการโครงการเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
องคกรไมหวังผลกําไรในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ ดจากการวิจยั
ตัวแปรอิสระ – ปจจัยนําเขา (Input)
ผลผลิตที่ได (Product)
โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Behavior modification)
ดวยหลัก PROMISE
Positive reinforcement - การเสริมแรงทางบวก
Result based management - บริหารเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
Optimism
- การมองโลกแงดี
Motivation
- การสรางแรงจูงใจ
Individual or client center - การยึดบุคคลเปนศูนยกลาง
Self- esteems
- การสรางคุณคาในตนเอง

การเปลี่ยนแปลงทางจิตพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น
1.การดูแลตนเอง (Self care)
2.มีการกํากับตนเอง (Self regulation)
3.ความเชื่อในความสามารถของตนเอง
(Self efficacy)
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่ดีขึ้น
BP, ผลการตรวจเลือด

การเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่ดีขึ้น

BMI, รอบเอวลดลง, สมรรถนะรางกาย

กระบวนการ ( Process)

รูปแบบกิจกรรม มีความหลากหลายอยางนอย 5 ครัง้ ในชวง 4- 7 เดือน
1. การมีสวนรวมสรางความตระหนักรวมในปญหาสุขภาพของตนเอง
และตัง้ เปาหมายจากผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. อบรมใหความรูโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณตรง หรือจาก
ตัวแบบที่ดี
3. จัดกิจกรรมฐานเพือ่ สุขภาพ เชน คลายเครียด ออกกําลังกาย
โภชนาการ สรางคุณคาในตนเอง ฝกลงบันทึก ทําแผนดูแลสุขภาพ
ตนเอง เปนตน
4. ใหคําปรึกษารายกลุม / รายบุคคล
5. กิจกรรมเยี่ยมบาน
6. กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
7. สรางแรงจูงใจ สรางพลังอํานาจในตนเอง
8. ใหการเสริมแรงใหกําลังใจใหคําชมเชย ใหรางวัล ใหขอมูลสิ่งของ
9. เลนเกม ประกวด แขงขัน
10. จัดอบรมปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตั้งแตวางแผน ดําเนินการและ
ประเมินผล
11. การเขาคาย ฝกปฏิบัติตอเนื่อง
12. การสรางผูนําสุขภาพ
13. การบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม
14. กิจกรรมวิเคราะหตนเอง ประเมินตนเองและใหขอมูลยอนกลับ
15. กิจกรรมกลุมและการใชกระบวนการกลุมรวมแกปญหา
16. จัดตั้งกลุมเพื่อดูแลสุขภาพของกลุม
17.จัดสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการดูแลสุขภาพตนเอง ฯลฯ
18.จัดกิจกรรมสัญจร

ผลลัพธที่ได (Outcome)

1. ผูรับบริการ
- ความพึงพอใจตอโครงการ
- ความตองการมาเขารวมกิจกรรมตอ
- ใหคําแนะนําผูอื่นตอในดานการดูแลสุขภาพ
- ไดเครือขายการดูแลสุขภาพตนเองและกลุม
2. หัวหนาโครงการ
- สรางนวัตกรรมและองคความรูในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
- มีทักษะบริหารจัดการโครงการเพิ่มขึ้น
- มีความตองการดําเนินโครงการตอ
3. ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
- ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการของหัวหนา
โครงการและคณะทํางาน
- โครงการสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
- หนวยงานเปนที่รูจักและไดรับความไววางใจจาก
บุคคลทั่วไป
- ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนทําโครงการตอเนื่อง
4. มศว ไดองคความรูทางพฤติกรรมสุขภาพ มากขึน้
5. สปสช. ไดประชาชนที่มีพฤติกรรมกํากับและ
สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง มี
สุขภาพดีขึ้น และ ลดปริมาณการเจ็บปวยและ
คาใชจายการรักษาและใชยาที่ไมจําเปนลง
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