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คํานํา
“การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนลักษณะโครงการวิจัยเชิงประเมินผล
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ดําเนินโครงการไดใชองคความรูทางพฤติกรรมศาสตรเปนหลักในการถายทอดเทคนิคเรื่อง การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงใหกับบุคลากรในสถานพยาบาล จํานวน 17 แหง ทีม่ ีที่
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ศาสตรในเรื่อง การปรับพฤติกรรม มาเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3 ดานของ
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สุขภาพ (Self-efficacy) การกํากับพฤติกรรมสุขภาพ (Self-regulation) และการดูแลสุขภาพตนเอง
(Self-care) และตัวบงชี้คาทางชีวเคมีใหดีขนึ้ หรืออยูในระดับปกติ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร จึงใครขอขอบพระคุณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร (สปสช.) และผูบริหารของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) ทีไ่ ดใหการสนับสนุน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ใหดําเนินโครงการนี้มาโดยตลอด
สุดทายนี้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ขอขอบพระคุณคณะผูดําเนินโครงการทุกทาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผศ.ดร.อังศินันท อินทรกําแหง หัวหนาคณะผูดําเนินโครงการและคณะทํางาน ที่
ไดบริหารจัดการโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลงานวิจยั เรือ่ งนี้จะเปนประโยชนอยางยิง่
ในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงตอไป
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เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 3,832)
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เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 257)
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28 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูท ี่มีคารอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) เพิ่มขึ้น ลดลง
และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 651)
29 ผลการเปรียบเทียบคารอบเอวตอรอบสะโพก ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
30 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูท ี่มีคารอบวงเอวตอรอบสะโพก เพิ่มขึ้น ลดลง และ
เทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
31 ผลการเปรียบเทียบคาไขมันในหลอดเลือด(Cholesterol) ระหวางกอนและหลังการเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 255)
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32 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูท ี่มีคาไขมันในหลอดเลือด(Cholesterol) เพิ่มขึ้น
ลดลง และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 255)
144
33 ผลการเปรียบเทียบคาจํานวนบุหรี่ที่สูบ (เปนมวน) ระหวางกอนและหลังการเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 61)
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34 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูท ี่สูบบุหรี่ (เปนมวน) เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม
หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 61)
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35 ผลการเปรียบเทียบคาไขมันสะสมในรางกาย ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
145
36 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูท ี่มีคาไขมันสะสมในรางกาย เพิ่มขึ้น ลดลง
และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
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37 ผลการเปรียบเทียบคาไขมันในเลือด ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
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38 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูท ี่มีคาไขมันในเลือด เพิ่มขึน้ ลดลง และเทาเดิม
หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
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39 ผลการเปรียบเทียบคาระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 712)
147
40 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูท ี่มีคาระดับน้าํ ตาลในเลือด (FBS) เพิ่มขึ้น ลดลง
และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 712)
147
41 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม (Hb A1C) ระหวางกอนและหลังการเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 144)
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42 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูท ี่มีคาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม(Hb A1C) เพิ่มขึ้น ลดลง
และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 144)
148
43 ผลการเปรียบเทียบคาน้าํ หนักตัว (กิโลกรัม) ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 50)
149
44 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูท ี่มีคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม
หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 50)
149
45 สัดสวนของระดับความพึงพอใจของผูเ ขารวมโครงการในระดับมาก ปานกลาง และนอย
(n = 4,649)
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กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประยุกตจาก
ซิปโมเดล (CIPP Model) และโลจิกโมเดล (Logic Model)
14
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการและดําเนินโครงการเพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3 Self ตามหลัก PROMISE ของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
15
สาเหตุการตายที่สําคัญของคนไทย
23
อัตราการปวยและตายของโรคความดันโลหิตสูงป พ.ศ. 2541-2550
25
ความชุกของผูที่มีน้ําหนักเกินและอวนและผูที่อวน จําแนกตามป
27
อัตราการปวยและตายของโรคหลอดเลือดสมองป พ.ศ. 2541-2550
30
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ที่ใชทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค
45
โครงสรางของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002: 1)
49
องคประกอบหลักของการประเมินตามรูปแบบ CIPP ( Stufflebleam & Shinkfield, 2007: 333)
52
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ตามการประเมินแบบ CIPP
55
ความแตกตางระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
60
ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น 61
แสดงถึงลักษณะของกระบวนการใชตัวแบบ (Bandura, 1986)
62
การกํากับตนเอง (Schunk, 1994: 76)
71
กระบวนการปรับปรุงเปาหมาย (Bulter, 1998: 163)
76
แสดงกรอบความคิดในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
91
สรุปองคประกอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
93
แสดงโมเดลความสัมพันธและขนาดอิทธิพลของปจจัยดานการบริหารจัดการโครงการ
ตามหลัก PROMISE ดานบริบททั่วไป ดานปจจัยนําเขาและดานกระบวนการ ที่สงผลตอ
ผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล
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ก
รายงานสรุปผล การดําเนินงานโครงการจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
(Result Report of Managing Program for Health Behavior
Modification of Public and Private Hospitals in Bangkok Metropolis )
อังศินันท อินทรกําแหงและคณะ
บทสรุปผูบริหาร
การวิจัยเชิงประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก สปสช.
เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 2) ศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการโครงการตาม
หลัก PROMISE ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา และปจจัยกระบวนการ ที่สงผลตอ
ผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3) เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self
และตัวชี้วัดทางชีวเคมี ไดแก คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต
กอนและหลังเขารวมโครงการและ4) ศึกษาปจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกของสถานบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ในชวงกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2553 โดยกลุมตัวอยางผูรับบริการเปนผูปวยและกลุมเสี่ยงตอโรคเมตา
บอลิ ก รวม 4,649 คน และกลุ ม ตั ว อย า งผู ใ ห ข อ มู ล ระหว า งโครงการมี 3 กลุ ม ได แ ก กลุ ม หั ว หน า
โครงการ 30 คน กลุ ม ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของหั ว หน า โครงการ 30 คนและผู เ ข า รั บ บริ ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ 120 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา สถิติทดสอบ t-test และPath Analysis
ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) วิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Content analysis) เครื่องมือที่ใชในประเมินโครงการเปนแบบสอบถามประมาณคา 4 ระดับ
รวม 21 ขอและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางพัฒนามาจากแนวคิดการประเมินโครงการ CIPP Model
และ Logic Model และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ไดแก แบบสอบถามการรับรู
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง (Self-efficacy) แบบสอบถามการกํากับ
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-regulation) แบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง (Self- care) มีคา
ความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.73 -0.85 ผลการวิจัย พบวา
1) ผลการประเมินระหวางการดําเนินโครงการโดยการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นใน
ภาพรวมระหวางกลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชา พบวามีคะแนนผล
การประเมินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 3.219*) เมื่อทําการเปรียบเทียบเทียบ
คะแนนการประเมิ น เป น รายคู พ บว า กลุ ม ผู เ ข า รั บ บริ ก ารให ค ะแนนการประเมิ น สู ง กว า กลุ ม
ผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (คาเฉลี่ย 3.52 > 3.35) เมื่อทําการเปรียบเทียบ

ข
คะแนนผลการประเมินในดานบริบททั่วไป ดานปจจัยนําเขา และดานผลผลิต ระหวางกลุมผูเขารับ
บริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชา และการใชหลัก PROMISE ในโครงการ ตาม
ความคิดเห็นระหวางกลุมผูเขารับบริการและกลุมหัวหนาโครงการ พบวา มีคะแนนผลการประเมินทั้ง 3
กลุมไมแตกตางกันหรือความคิดเห็นสอดคลองไปทิศทางเดียวกัน แตเมื่อทําการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินในดานกระบวนการพบวาทั้ง 3 กลุมมีคะแนนผลการประเมินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (F = 10.448**) เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินเปนรายคูพบวา กลุมผูเขา
รับบริการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.51 >
3.13) และกลุมหัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (3.52 > 3.13)
2) ปจจัยการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE Model และปจจัยดานCIPP Model
ของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงตอผลผลิตของโครงการ (Product) ไดแก การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement)
บริบททั่วไปของโครงการ (Context) และกระบวนการ (Process) มีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.37, 0.31
และ 0.88 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสามารถรวมกันทํานายผลผลิตของโครงการไดรอยละ
69 และปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอ ผลผลิตของโครงการ ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) การบริหาร
จัดการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(Result based management) การมองโลกแงดี(Optimism) การสราง
แรงจูงใจ (Motivation) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Individual or
client center) และการเสริมสรางคุณคาในตนเองของผูรับบริการ (Self-esteems)
3 ) หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก PROMISE Model พบวา
ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ไดแก การรับรูความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มสูงขึ้นกวากอนเขา
รวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวาผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 มี
พฤติกรรมสุขภาพ 3Self เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ และ มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) คาความดัน
โลหิตบน คาความดันโลหิตลาง รอบเอว (วัดเปนนิ้ว) คารอบเอว(วัดเปนเซนติเมตร) คาไขมันในเสน
เลือด(Cholesterol) จํานวนบุหรี่ที่สูบ (เปนมวน) คาไขมันสะสมในรางกาย คาไขมันในเลือด คา
ระดับน้ําตาลในเลือด คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตมีคารอบวงเอวตอรอบสะโพก และคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) ไม
แตกตางจากกอนเขารวมโครงการ
4) ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรสุขภาพประสบความสําเร็จไดแก การที่
ผูเขารวมโครงการสมัครใจเขาโครงการจึงใหความรวมมือในการทํากิจกรรม และปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอความสําเร็จของการดําเนินโครงการในครั้งนี้ ไดแก ผูเขารวมโครงการมีความหลากหลายและมีเวลา
เตรียมงานโครงการนอย คณะทํางานมีจํานวนนอย เทคนิคการจัดกิจกรรมไมมีความหลากหลาย
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ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปญหาดานสุขภาพนับไดวาเปนปญหาในระดับนานาชาติที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต
ของประชากรทุกคน จนกระทั่งองคกรอนามัยโลกซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศที่ดูแลปญหาดาน
สุขภาพ (World Health Organization, WHO) ไดกลาวไวในการประชุม ณ ประเทศแม็กซิโก
เกี่ยวกับประเด็นปญหาสุขภาพโดยสรุปวา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลกไมวาจะเปนประเทศ
ที่พัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอยพัฒนา มีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับ
การแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนกอนที่จะทําการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากภาวะ
ดานสุขภาพเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Wood, 2005) หากประชาชนของประเทศ
ขาดการมีสุขภาพที่ดีแลวการพัฒนาประเทศเพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาจึงเปนเรื่องที่มีความ
ยากลําบากในการดําเนินการใหเห็นผลที่เปนจริงในทางปฏิบัติได เนื่องจากสังคมโลกในปจจุบันได
ถู ก ผนวกเข า ไว เ ป น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น ด ว ยกิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ สั ง คม และการเมื อ ง หาก
ประชากรสวนใหญของโลกยังคงมีคุณภาพชีวิตต่ํา มีปญหาดานสุขภาพอนามัย ก็จะเปนสวนสําคัญ
ที่ทําใหการพัฒนาในระดับสังคมโลกไมสามารถที่จะประสบความสําเร็จไดอยางแทจริงจนกระทั่ง
เห็นผลในระดับประชาชน และที่สําคัญการแกไขปญหาดานสุขภาพ การสงเสริมพฤติกรรมดาน
สุขภาพไมสามารถที่จะดําเนินการดวยหนวยงานภาครัฐแตเพียงอยางเดียวแตจะตองอาศัยความ
ร ว มมื อ อย า งแท จ ริง จากทุ ก ภาคส ว นของสั ง คม รวมไปจนถึ ง การมีค วามความร ว มมือ ระหว า ง
ประเทศในระดับนานาชาติ ซึ่งการรวมกันดูแลและแกไขปญหาดานสุขภาพอยางแทจริงของทุกภาค
สวนจะเปนการสงเสริมใหการดําเนินงานดานสุขภาพประสบความสําเร็จอยางรอบดาน และสงผล
ลัพทธในทางที่ดีตอประชาชนไดอยางแทจริง (Knezevic et al, 2008; World Health Organization,
2010; Knezevic, 2009)
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การบริหารจัดการกับปญหาดานสุขภาพอยางยั่งยืนดวยกระบวนการการสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมใหกับประชาชน การปรับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนใหมีความถูกตองตาม
หลักอนามัยดวยเทคนิควิธีการทางดานจิตวิทยาที่ควบคูกับจริยธรรมทางวิชาชีพอยางเครงครัด นับ
ไดวาเปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับวาเปนการปองกันปญหาสุขภาพอยางยั่งยืนและมีความปลอดภัย
ตอประชาชนมากที่สุดในปจจุบัน และยังนับไดวาเปนวิธีการที่ลดความเสี่ยงจากการใชยาเพื่อการ
รักษาไดเปนอยางดี (Innis, 1981; Watanabe et al, 1998) ประเทศที่พัฒนาแลวจํานวนมากไดให
ความสําคัญกับการสงเสริมและปองกันปญหาดานสุขภาพดวยการนําเทคนิคการปรับพฤติกรรม
สุขภาพ (Health Behavioral Modification) ซึ่งเปนการนําแนวคิดและทฤษฏีทางดานจิตวิทยาเขามา
ประยุกตใชในการสรางกิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะของประชาชนของตนเอง เพื่อให
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพใหลดนอยลง เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะเปนการลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังชนิดตางๆ (Jones, Brockway &
Atkinson, 1995 ) เทคนิคที่นํามาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีอยางหลากหลายดังเชน
การใชกิจกรรมกลุมชุมชนสัมพันธเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน (Nilsen,
1996) การใชกิจกรรมการเลนกีฬาเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมืองซึ่งมีขอจํากัดในการออกกําลังกาย ( Larsen & Manderson, 2009)
เปนตน
การปองกันปญหาดานสุขภาพอนามัยดวยการใชเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เปนวิธีการที่มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชไดกับประชาชนทุกชวงอายุ ทุกอาชีพ ใชการปรับ
พฤติกรรมเปนรายบุคคล (Individual) หรือแมกระทั่งใชการปรับพฤติกรรมเปนรายกลุม (Group)
แตจะตองอาศัยความรูทางดานจิตพฤติกรรมศาสตรที่มีความถูกตอง ผูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ควรที่จะไดรับการฝกอบรมเทคนิค วิธีการ และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตองจาก
ผู เ ชี่ ย วชาญมาเป น อย า งดี มี ก ารติ ด ตามผลการปรั บ พฤติ ก รรมอย า งต อ เนื่ อ ง จึ ง จะทํ า ให ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีความถูกตองตามหลักทฤษฏี และประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไวอยางแทจริง (Reighard, 2010; Elder, 1987) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
ตางประเทศมีการดําเนินการมาอยางยาวนาน จนกระทั่งมีการพัฒนากระบวนการที่เปนมาตรฐาน
สําหรับเปนแนวทางใหบุคลากรทางดานสุขภาพและหนวยงานที่มีความสนใจไดนํากระบวนการ
ดังกลาวที่พัฒนาขึ้นไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Pomerleau, 1979) กระบวนการที่เปนมาตรฐานสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทางของนักวิชาการตางประเทศที่ไดพัฒนาขึ้นมาก็ยังคงมีขอจํากัดที่จะนํามาปรับใช
พฤติกรรมสุขภาพของคนไทย เพราะวา พื้นฐานทางดานประวัติศาสตร วิถีการดํารงชีวิตที่สงผลตอ
ลั ก ษณะพฤติ ก รรมโดยรวมของคนไทยกั บ ชาวตะวั น ตกมี เ งื่ อ นไขที่ แ ตกต า งกั น การที่ จ ะนํ า
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กระบวนการดังกลาวที่ประสบความสําเร็จในสังคมตะวันตกเมื่อนํามาใชกับสังคมไทยโดยขาดการ
ประยุกตที่เหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญอยางแทจริง จึงสงผลใหการนําเทคนิคดังกลาวมาใชไมสามารถที่
จะสงผลใหประสบความสําเร็จในการปรับพฤติกรรมสุขภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว (Leventhal
& Linda, 1987) ดังนั้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสําหรับประชาชนของประเทศไทยจึงมี
ความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยอยาง
แทจริง
สําหรับแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมโรคเมตาบอลิกของคนไทย
เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญ 3 ดาน หรือ พฤติกรรมสุขภาพ 3Self ไดแก การรับรู
ความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self - efficacy) การกํากับพฤติกรรม
สุขภาพตนเอง (Self-regulation) และ การดูแลสุขภาพของตนเอง (Self-care) โดยผูใหบริการตองยึด
แนวทางการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก PROMISE Model ที่
ประกอบดวย 1) P - Positive reinforcement ใหการเสริมแรงทางบวก 2) R - Result based
management คํานึงถึงหลักการบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 3) O - Optimism มีการมอง
โลกแงดีเสมอ 4) M - Motivation มีการสรางแรงจูงใจเปนระยะ 5) I - Individual or client center
จัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง 6) SE -Self- Esteems ยึดหลักการเสริมสราง
คุณคาในตนเองของผูรับบริการปรับพฤติกรรมเสมอ (อังศินันท อินทรกําแหง, 2552) แนวทางการ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ตามหลัก PROMISE ไดถูกนําไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนจากหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรไมหวังผลกําไร และหนวยงานภาคเอกชน
เปนจํานวนมาก ในชวงป พ.ศ. 2551 – 2553 โดยไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนผูถายทอดองคความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3Self ตามหลัก PROMISE ใหกับหัวหนาโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
พรอมกับทําหนาที่ในการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการดังกลาว ทั้งนี้ผลการประเมิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชวง ป พ.ศ. 2551 – 2552 พบวา การนําหลัก PROMISE
มาใชในการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสามารถที่จะทําใหผูเขารับบริการ
มีพฤติกรรมสุขภาพ 3Self เพิ่มขึ้นไดเปนอยางดี และมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดทางดานสุขภาพ
กายภาพ เชน คาความดันโลหิต คาดัชนีมวลกาย คาไขมันในเลือด มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. ไดแก การออก
กําลังกาย การควบคุมอาหาร และการจัดการอารมณ ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจาก
เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชนกัน
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ในป พ.ศ. 2553 สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ไดเห็นความสําคัญของการนําเทคนิค
กระบวนบริ หารโครงการปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก PROMISE มาใชใ นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self โดยมุงหวังใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่อยูในกลุม
เสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก ซึ่งประกอบดวย กลุมเสี่ยงตอโรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และหลอดเลือดสมอง ไดเขารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองตามหลักการเรียนรูทาง
สติปญญาสังคม (Social cognitive learning) จากสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น
จํานวน 30 โครงการ ทั้งนี้ มีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูรับบริการเปนสําคัญในหลากหลายวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self เปนเวลา 4 วันโดยคณาจารยจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ใหกับ
คณะทํางานของสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการแตละแหงสามารถนําไปใชในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผูเขารวมโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหตุผลสําคัญที่ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ไดใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงตอโรคเบตาบอลิก ซึ่งประกอบดวย กลุมเสี่ยงตอโรคอวน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและหลอดเลือดสมอง เปนเพราะวาปจจุบันโรคดังกลาวสงผลกระทบ
รายแรงตอประชาชนชาวไทยในระดับสูง โดยพบวา ในชวง ป พ.ศ. 2530 – 2552 ประชาชนชาว
ไทยมีอัตราการเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีอัตราการเสียชีวิตมากถึง
114 คน ตอประชากร 100,000 คน นับวาเปนอัตราที่สูง แนวทางสําคัญในการปองกันจึงจําเปนที่
จะตองมีแนวทางที่ถูกต องตามหลักแหงการปรับพฤติก รรม สํ าหรั บการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงอยางเรงดวน เชน พฤติกรมกรรมสูบบุหรี่ กระตุนใหหมั่นการดูแล
สุขภาพของตนเองดวยออกกําลังกาย ตรวจระดับน้ําตาลและไขมันในเลือด รวมถึงการออกกําลังกาย
อย างสม่ํ า เสมอ (นิ ธิ มหานนท , 2553) เชน เดี ย วกั บผลสํ า รวจของเครื อ ขา ยวิ จั ย สุ ข ภาพ มูล นิ ธิ
สาธารณสุขแหงชาติ ที่ไดทําการทบทวนสถานการณปญหาและองคความรูเรื่องโรคหัวใจและหลอด
เลื อ ดพบว า ในแต ล ะป ประเทศไทยมี ผู ที่ เ สี ย ชี วิ ต ด ว ยโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจและสมอง และ
โรคเบาหวาน รวมกันสูงถึงปละ 85,000 คน หรือวันละ 236 คน และยังพบวารอยละ 58 ของผูที่เปน
โรคหลอดเลือดสมองแตไมเสียชีวิตจะกลายเปนภาระของสังคมในลักษณะของการเปนคนพิการ
และตองเสียคาใชจายในการรักษาระยะยาวเปนจํานวนมาก แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปญหา
ดังกลาวไมใชวิธีการรักษา แตเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคซึ่งจะตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมทั้งโรงพยาบาล ชุมชน และองคความรูดานการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมสุขภาพที่ ไ ดมีก ารศึกษาและวิจัยเกี่ย วกับเทคนิคกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อใหบุคคล หนวยงาน และองคการที่เกี่ยวของไดนําความรูดังกลาวไปใชให
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เกิดประโยชนสูงสุด (เครือขายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2552) แนวทางในการ
ปองกันปญหาดังกลาว สอดคลองกับ เกษม วัฒนชัย (2549) ที่ไดใหขอเสนอแนะวา สาเหตุหลัก
ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจคือ การขาดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เชน ขาดการออก
กําลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสมกับชวงอายุของตนเอง รับประทานอาหารที่เปน
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค ไมรับประทานผักผลไม รวมทั้งการสูบบุหรี่ ดังนั้นแนวทางในการ
ป อ งกั น ที่ ยั่ ง ยื น จึ ง ไม ใ ช ก ารรั ก ษาทางการแพทย แต เ ป น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการใช
ชีวิตประจําวันของกลุมเสี่ยงที่จะตองอาศัยบุคลากรจากหนวยงานที่มีองคความรูทั้งทางดานสุขภาพ
และเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของสังคมไทย
นอกจากนี้แลวยังพบวาสถานการณโรคอวนในประเทศไทยจัดอยูในสภาวะที่นาเปนหวงมา
ตลอดตั้งแตกอน 10 ปที่ผานมาตามที่ แสงโสม สีนะวัฒน (2541) ไดกลาววาโรคอวนซึ่งเปนสภาวะ
ของรางกายที่มีน้ําหนักตัวมากกวาปกติโดยมีการสะสมของไขมันใตผิวหนังนั้น มีอัตราความชุกใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปอยางตอเนื่องแมวาทางหนวยงานภาครัฐจะมีนโยบายในการใหความรู
เกี่ ย วกั บ การลดความอ ว น การควบคุ ม น้ํ า หนั ก ตั ว มาอย า งต อ เนื่ อ งก็ ต าม แสดงให เ ห็ น ว า การ
ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคอวนแตเพียงอยางเดียวไมสามารถ
ที่จะลดอัตราความชุกโรคอวนในประเทศไทยได สอดคลองกับขอเสนอแนะของ วิศาล เยาวพงศ
ศิริ (2553) ที่วาปจจุบันสถานการณโรคอวนในประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได
โดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสงผลใหวิถีการใชชีวิตประจําวันทั้งทางดานการ
เลือกบริโภคอาหารที่เสี่ยง การออกกําลังกาย และการควบคุมอารมณยังไมมีความเหมาะสมถูกตอง
และคาดการณวาหากหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานสุขภาพยังไมมีมาตรการ
เชิงรุกในดานการสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงที่ถูกตอง
ภาวะโรคอวนของประชาชนจะสงผลกระทบไปใหเกิดโรคอื่นๆ ตามมาอีกมาก เชน โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจ โรคกระดูกเสื่อม โรคเบาหวาน เปนตน และในการจัดอันดับสาเหตุของโรคที่ทํา
ใหเกิดการตายของประชาชนในระดับสากล ขององคกรอนามัยโลก (WHO) พบวาโรคอวนเปน
สาเหตุการตายอันดับที่ 3 รองจากโรคเอดส และการสูบบุหรี่ แนวทางในการปองกันปญหาโรคอวน
ไมใชเพียงแคการรณรงคเพื่อใหประชาชนเกิดความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองเพียงเทานั้น แต
จะต อ งมี ก ระบวนการ เทคนิ ค ทางด า นจิ ต วิ ท ยาที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของสั ง คมไทยมาทํ า การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ในเขตกรุงเทพมหานครเปนจังหวัดที่นาเปนหวงมาก
ที่สุด หากในอีก 10 – 15 ปขางหนา ยังไมมีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวนที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และถูกตองตามหลักแหงการปรับพฤติกรรม คาดวาหนวยงาน
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ภาครัฐจะตองสูญเสียงบประมาณในการดูแลกลุมผูปวยดังกลาวเปนเงินจํานวนมาก และตองสูญเสีย
ทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถไปดวย (สมหวัง ดานชัยวิจิตร, 2552)
ทั้งนี้จากอันตรายของโรคเมตาบอลิก ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ยึดตามนโยบายของ สปสช.ซึ่ง
ประกอบดวย โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและหลอดเลือดสมอง ที่สงผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทย โดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีวิถี
ชีวิ ตประจําวัน เรงรีบไปกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนสว นใหญ จึงสงผลทํา ใหผูคนส ว นใหญ
โดยเฉพาะประชาชนในวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่จัดอยูในกลุมเสี่ยงจะกอใหเกิดโรคดังกลาว
ขึ้น หากเกิดโรคเมตาบอลิก โรคใดโรคหนึ่งก็จะสงผลใหเกิดโรคแทรกซอนอื่นๆ ตามมา ถาหาก
ประชาชนกลุมเสี่ยงดังกลาวไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ถูกตองตามการ
สนับสนุนจากบุคลากรที่มีทักษะทางจิตวิทยารวมกับความเชี่ยวชาญทางสุขภาพและทักษะการ
จั ด การเรี ย นรู ท างสุ ข ภาพซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น เพี ย งผู ส นั บ สนุ น ผู ส ร า งแรงจู ง ใจ เสริ ม แรงให กั บ
ประชาชนผู รับ การปรับ พฤติ ก รรมก็ จ ะส ง ผลดีต อ การปอ งกั น โรคในระยะยาว เพราะการปรั บ
พฤติกรรมที่ไดผลดีตองเกิดจากการสมัครใจและสัญญาใจอยางเด็ดเดียวของผูรับการปรับพฤติกรรม
วาจะจัดการกับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและที่สําคัญประชาชนจะนําทักษะประสบการณตรงใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเองไปเผยแพรใหกับบุคคลใกลชิดอยางมั่นใจใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองตอไป ซึ่งนับไดวาเปนแนวทางในการปองกันปญหาอยาง
ยั่ ง ยื น ที่ ค วรขยายผลสร า งสรรค อ งค ค วามรู ท างด า นการปรั บ พฤติ ก รรมที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ข อง
สังคมไทยตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ความสําคัญของปญหาดังกลาว สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
จึงไดมอบหมายใหคณะผูประเมินโครงการไดทําการนิเทศและประเมินผลการดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับทุนสนับสนุนและ
ไดรับการถายทอดองคความรูดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ดวยหลัก PROMISE
Model รวมจํานวนทั้งสิ้น 30 โครงการในป พ.ศ. 2553 นี้ คณะผูประเมินโครงการไดนําเทคนิคการ
ประเมินโครงการแบบตามแนวคิด CIPP Model และการประเมินแบบ 360 องศา เปนกรอบการ
ดําเนินการเก็บขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก ใน
การประเมิ น และนิ เ ทศโครงการแต ล ะครั้ ง จะมี ค ณะผู นิ เ ทศโครงการที่ มี อ งค ค วามรู ด า นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมอยูดวยอยางนอย 3 คน ตอ การประเมิน 1 โครงการ ซึ่งการ
ประเมินโครงการครั้งนี้เริ่มตั้งแตการประเมินบริบททั่วไปของโครงการ (Context) เพื่อประเมินถึง
ความตองการจําเปนที่จะตองดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินปจจัยนําเขา
(Input) เพื่อประเมินถึงความพรอมทั้งทางดานคณะทํางาน วัสดุอุปกรณและองคความรู ประเมิน
กระบวนการ (Process) เพื่อประเมินถึงความสามารถในการดําเนินงานของคณะทํางาน ประเมิน
ผลผลิต (Product) เพื่อตรวจสอบถึงผลลัพธตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวแตละโครงการ และไดทํา
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การประเมินถึงการใชแนวคิด PROMISE Model ของคณะทํางานที่ใชในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมีการเก็บขอมูลจากผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงาน
ไดแก กลุมผูเขารวมโครงการ หัวหนาโครงการและผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ

วัตถุประสงคทั่วไป
1) เพื่อใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ผานการตรวจคัดกรองตามแบบของ สปสช.
และพบวาเปนกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก (Metabolic) 4 กลุม ไดแก อวน/ลงพุง โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
จากสถานพยาบาลที่ไดรับฝกอบรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ดวยหลัก PROMISE
2) เพื่อเพิ่มองคความรูและทักษะในการบริหารโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ใหกับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครใหมีองคความรูในเชิงวิชาการและทักษะที่
ถูกตองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ตามหลักการบริหารโครงการ PROMISE Model
ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร
3) เพื่อสรางเครือขายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานกลางในการ
ติดตอสื่อสาร และแลกเปลี่ยนประสบการณในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

วัตถุประสงคเฉพาะ
1) เพื่ อ ประเมิ น โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 โครงการ ตามกรอบแนวคิด CIPP Model และ 360 Degree
Feedback
2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE ปจจัยบริบท
ทั่วไปของโครงการ ปจ จัยนํ าเขา และปจจั ยกระบวนการ ที่สงผลตอผลผลิตของการดําเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล
3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ของผูเขารวมโครงการ ซึ่งไดแก การรับรู
ความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรมตนเอง และการดูแล
สุขภาพของตนเอง ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
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4) เพื่อเปรียบเทียบภาวะดานสุขภาพตามตัวชี้วัดกลุมโรคเมตาบอลิก ระหวางกอนและหลัง
การเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับ
น้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต
5) เพื่อศึกษาถึงเหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให กั บ กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเมตาบอลิ ก ของสถานบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) กลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ 3Self จะปฏิบัติพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่ตอเนื่อง เชน การควบคุมการบริโภค การ
ออกกําลังกาย การจัดการอารมณที่ดี เปนตน มีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองดานสุขภาพได ตลอดจน
สามารถเปนตนแบบดานพฤติกรรมสุขภาพที่ดีใหกับครอบครัว เพื่อนรวมงาน และผูสนใจทั่วไป
2. สถานพยาบาลหนวยบริการที่ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหแกกลุม
เสี่ยงในครั้งนี้ไดเครือขายการปรับพฤติกรรมสุขภาพอันจะสงผลใหเกิดการความรวมมือ แลกเปลี่ยน
ทรัพยากรระหวางกันและกัน ตั้งแตกอน ระหวางและหลังดําเนินโครงการ จากการจัดกิจกรรมของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรโดยเริ่มจากการวิพากษในเชิงวิชาการตามหลักแหงการปรับพฤติกรรม
และการปฏิบัติ การใหคําชี้แนะเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนความรูตามหลักแหงการปรับพฤติกรรมกับสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการ ซึ่งจะ
กอใหเกิดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียนและการเรียนรูที่ยั่งยืน เกิดภาคีเครือขายที่
เขมแข็งพรอมขยายผลตอสถานพยาบาลนอกเครือขายตอไป
3. ทําใหสถานพยาบาลที่ไมไดเขาโครงการใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในครั้ง
นี้เกิดความสนใจในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ตามหลัก PROMISEซึ่ง
เปนเทคนิคที่ไดผนวกแนวคิดทางจิตวิทยา สังคมวิทยา การบริหารและการศึกษา เขาไวดวยกันอยาง
ผสมกลมกลืน
4. สปสช. เขต 13 กรุ ง เทพมหานคร ได เ ครื อ ข า ยการเสริ ม สร า งและการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานดานสุขภาพในอนาคตเกิดภาคีความ
รว มมื อที่กว างขวางมากขึ้น สงผลใหการดําเนิ นนโยบายดานสุขภาพในระยะยาวลดตนทุนทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิผล

หนวยงานที่นําผลการวิจัยเชิงประเมินไปใช
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1) สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะไดทราบถึงความสําเร็จ อุปสรรคในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนนําขอมูลครั้งนี้ไปใชในการตัดสินใจในเชิงนโยบายเพื่อการ
สงเสริม สนับสนุนใหสถานพยาบาลในกํากับที่มีศักยภาพเพียงพอไดนําเทคนิคการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพไปใชอยางเปนรูปธรรม และขยายผลในวงกวางตอไป
2) สถานพยาบาลทั้ งของรัฐ และเอกชน จะไดทําการศึก ษาถึ งผลการประเมิ น โครงการ
จุดเดน และจุดดอยของการนําเทคนิคกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางการ
บริหารโครงการดวยหลัก PROMISE Model ที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ตลอดจนได
ประยุกตใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวใหสอดคลองกับบริบททางสังคมไทย
3) หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไป เชน
กรมอนามัย กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข สํานักตางๆในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในเขต
จังหวัดตาง ๆ จะไดศึกษาถึงผลของการประเมินโครงการในครั้งนี้เพื่อที่จะไดนําขอมูลดังกลาวไป
เปนพื้นฐานที่สําคัญในการคัดเลือกโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปใชในการใหบริการ
กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการของตนเอง ตลอดจนไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิค กระบวนการสงเสริม
สุขภาพใหกับประชาชนโดยการใชกิจกรรมกลุม
4) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สามารถที่จะนําองคความรูในการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก
PROMISE Model เพื่อใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
และการทําวิจัยของอาจารย และบัณฑิตศึกษาตอไป

ขอบเขตการศึกษา
1) หน ว ยงานที่ ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให กั บ ประชาชนที่ มี
พฤติ ก รรมเสี่ ย งในกลุ ม โรคเมตาบอลิ ก ได แก สถานพยาบาลในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ไ ดรั บ
งบประมาณจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานครใหไปดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 3Self ดวยการนําหลักการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง PROMISE Model ภายใต
การนิเทศและประเมินโครงการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ป พ.ศ. 2553 จํานวน 17 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ ไดแก โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์
โรงพยาบาลสิรินธร วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงงานยาสูบ โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ หนวยงานละ 1
โครงการ โรงพยาบาลรามาธิบดีรวม 6 โครงการ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีรวม 4
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โครงการ โรงพยาบาลเลิดสินรวม 4 โครงการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลารวม 2 โครงการและ
โรงพยาบาลตํารวจ รวม 2 โครงการ ซึ่งแตละโครงการจะดําเนินงานในรูปคณะกรรมการอยางนอย
3 คน ตลอดจนมีที่ปรึกษาที่เปนนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ โดยดําเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหกับกลุมเปาหมายเปนรายบุคคลหรือรายกลุมอยางนอย 5 ครั้งในชวงระยะเวลา 4-7
เดือน ตามขอกําหนดของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรใหไดผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในขอเสนอ
โครงการของแตละโครงการที่สอดคลองกับบริบทและปญหาสุขภาพของกลุมเปาหมาย
2) กลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก คนไทยที่มีอายุ 15
ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครซึ่งเปนผูปวยหรืออยูในกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 โรค
หลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง ซึ่งไดเขารวมกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จากหนวยงานสถานพยาบาลที่มีที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ไดรับงบประมาณจาก สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานครในปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 โครงการ
รวมผูปวยและกลุมเสี่ยงที่สมัครใจเขารวมโครงการซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ 3 Self และตัวบงชี้ทางชีวเคมี เชน BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับ
ความดันโลหิต รอบเอว เปนตน กอนและหลังเขารวมโครงการในครั้งนี้ทั้งสิ้น 4,649 คน
3) กลุมตัวอยางในการใหขอมูลระหวางเขารวมโครงการ จะถูกประเมินตามแนวคิดการ
ประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) โลจิกโมเดล (Logic Model) และการประเมินโครงการแบบ
360 องศา (360 Degree feedback) และเพื่อใหไดตัวแทนสําคัญ (Key Information) ในการใหขอมูลที่
รอบดาน ผูวิจัยจึงไดกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการประเมินระหวางโครงการแบงออกเปน 3 กลุม
ไดแก
3.1) กลุมหัวหนาโครงการ ไดแก ผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาโครงการใหบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ดวยหลัก PROMISE Model ที่ไดรับการฝกอบรมจาก สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตรเพื่อไปบริหารและจัดประสบการณการเรียนรูใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก ที่
สมั ค รใจเข า ร ว มโครงการ ซึ่ ง ได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก สปสช. เขต 13 กรุ ง เทพมหานครใน
ปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ทําหนาที่ในการตอบแบบ
ประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3.2) กลุมผูบังคับบัญชา ไดแก หัวหนางานโดยตรงของหัวหนาโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก สปสช. เขต 13
กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ทําหนาที่
ใหขอมูลตามแบบประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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3.3) กลุ ม ผู เ ข า ร ว มโครงการ ได แ ก กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเมตาบอลิ ก ที่ ส มั ค รใจเข า ร ว ม
โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ จากสถานพยาบาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด รั บ
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553
จากจํานวน 30 โครงการๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ทําหนาที่ใหขอมูลตามแบบประเมิน
โครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4) ขอบเขตดานเนื้อหา ในการประเมิน การประเมินครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการ
ประเมินตามซิปโมเดล (CIPP Model) ของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด (Stufflebleam & Shinkfield,
2007) และโลจิกโมเดล (Logic Model) ของ แพนคราทซ (Pankratz, 2008) ซึ่งมีขอบเขตการ
ประเมินดานเนื้อหาดังนี้
4.1) บริบททั่วไปของโครงการ (Context) ไดแก สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของโครงการ
ความสอดคลองกับปญหาดานสุขภาพของประชาชน ความเพียงพอของคณะทํางาน แนวคิดในการ
จั ด กิ จ กรรม ความต อ งการจํ า เป น ในการจั ด กิ จ กรรม แนวโน ม ที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ความ
สอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน การสนับสนุนจากผูบริหาร
4.2) ปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ สถานที่จัดกิจกรรม
การจัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ การเปนแบบอยางดานสุขภาพของเจาหนาที่ การใหขอมูล
สนับสนุนเพิ่มเติมตอผูเขารวมโครงการ ศักยภาพของหัวหนาโครงการและทีมงาน การเตรียมวิธีการ
ประเมิ น โครงการ หลั ก เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กผู เ ข า ร ว มโครงการ ความเหมาะสมของกิ จ กรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4.3) กระบวนการ (Process) ไดแก การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในโครงการ การเอาใจ
ใสติดตามผูเขารวมโครงการ ความสามารถของวิทยากร กิจกรรมที่เนนการปฏิบัติ วิธีการประเมิน
โครงการที่เหมาะสม การใชหลัก PROMISE ในการบริหารโครงการ การแสดงบทบาทผูนําของ
หัวหนาโครงการ การเปนตนแบบพฤติกรรมสุขภาพ การแกปญหาระหวางการดําเนินโครงการ
กํ า ลั ง ใจจากผู บั ง คั บ บั ญ ชา การให คํ า แนะนํ า จากผู บั ง คั บ บั ญ ชา การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรจาก
ผูบังคับบัญชา การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมจากผูบังคับบัญชา
4.4) ผลผลิต (Product) ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพของผูเขารวม
โครงการ ไดแก พฤติกรรมสุขภาพ 3Self ความรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการ
ออกกํ า ลั ง กาย ความมั่ น ใจในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การบั น ทึ ก สมุ ด สุ ข ภาพ
ความสามารถในการดูแลตนเอง การบรรลุตามเปาหมายของโครงการ การสรางนวัตกรรมดาน
สุขภาพ การเพิ่มขึ้นของทักษะการบริหารโครงการสุขภาพของคณะทํางาน ตลอดจนผูบังคับบัญชามี
ความพึงพอใจ การสรางชื่อเสียงใหหนวยงาน การสรางประโยชนใหกับชุมชนรอบขาง
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4.5) ผลลัพธระยะสั้น (Outcome) ไดแก การเปลี่ย นแปลงตัว ชี้วัด ดานสุขภาพของ
ผูเขารวมโครงการตามที่แตละโครงการไดกําหนดไว เชน ระดับน้ําตาลในเลือด คาBMI ไขมันใน
เลือด คาความดันโลหิต การออกกําลังกายสม่ําเสมอ รอบเอวลดลง การรับประทานอาหารที่ถูกตอง
ตามหลักโภชนาการ เปนตน
4.5 ผลลัพธระยะยาว (Result) ไดแก ความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงาน ความ
พึงพอใจของผูบริหารตอโครงการและการใหบริการหนวยงานไดรับการยอมรับจากผูรับบริการ
ความตองการของผูรับบริการที่จะเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่หนวยงานสถานพยาบาล
จั ด ให อี ก ในโอกาสต อ ไป และความต อ งการของหน ว ยงานที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพตอในปตอไป
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
การประเมิ น ครั้ ง นี้ ไ ด นํ า เทคนิ ค ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและในเชิ ง คุ ณ ภาพมาใช ใ นการเก็ บ
รวบรวมขอมูล เครื่องมือสําหรับการประเมินประกอบดวย
1) แบบสอบถามสําหรับประเมินโครงการ (Questionnaire) เปนแบบสอบแบบมาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน = 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และ
ไมจริง (คะแนน = 1) ใชสําหรับการประเมินโครงการตามซิปโมเดล (CIPP Model) ไดแก สอบถาม
บริ บ ททั่ ว ไปของโครงการ ป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ และผลผลิ ต จากโครงการ โดยมี
กลุมเปาหมายในการตอบคือ กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมตัวแทนผูเขารวม
โครงการ ใชสอบถามระหวางการนิเทศและติดตามโครงการ
2) แบบสัมภาษณสําหรับประเมินโครงการ (Interview Guide) เปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางตามซิปโมเดล (CIPP Model) ไดแก สอบถามบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิตจากโครงการ เพื่อสอบถามความคิด เห็น ในเชิงลึก ที่มี ตอการจัด การ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีกลุมเปาหมายในการตอบคือ กลุมหัวหนาโครงการ
กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมตัวแทนผูเขารวมโครงการ ใชสัมภาษณระหวางการนิเทศ ติดตาม
โครงการ
3) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3Self เปนแบบสอบแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับตั้งแต จริงมาก(คะแนน = 4) จริง(คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน =
1) ใชสําหรับประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3Self กอนและหลังเขารวมโครงการของกลุมผูเขารวม
โครงการ
4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ เปนแบบสอบแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน = 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไม
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จริง (คะแนน = 1) ใชสําหรับการประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจากผูเขารวม
โครงการทั้งหมด ใชสอบถามหลังเขารวมโครงการ
5) เครื่องมือทางการแพทยสําหรับวัดตัวชี้วัดชีวเคมีของผูเขารวมโครงการ เปนเครื่องมือ
ทางการแพทยสําหรับวัดตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน การคํานวณหาคา BMI การวัดความดันโลหิต การ
วัดระดับไขมันในเลือด การวัดระดับน้ําตาลในเลือด เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการวัด
ของแตละโครงการ ใชวัดระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการประเมินโครงการ
1) ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ ไดแก กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมผูเขารวม
โครงการมีการใหคะแนนระดับความพึงพอใจในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธของโครงการอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 70 ขึ้นไปจากผูใหคะแนนทั้งหมด และตัวชี้วัด
ดานสุขภาพของผูเขารวมโครงการตามที่แตละโครงการไดกําหนดไว เชน ภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ระดับน้ําตาลในเลือด คาBMI ไขมันในเลือด คา
ความดันโลหิต รอบเอว จํานวนการสูบบุหรี่ อยูในระดับที่ลดลงหรือเปนปกติกวากอนเขารว ม
โครงการ
2) ตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ ไดแก กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมเสี่ยง
ผูเขารวมโครงการ โดยสวนใหญมีความรูสึกวาโครงการสามารถตอบสนองตอปญหาและความ
ตองการของตนเองและหนวยงาน โดยมีผลใหผูเขารวมโครงการเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภาพในทางที่ ดี ขึ้ น ได ทํ า ให ค ณะทํ า งานมี ทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การโครงการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพไดอยางถูกตองตามหลักแหงการปรับพฤติกรรม มีทักษะในการบริหารจัดการ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก PROMISE Model เพื่อใหผูเขารวมโครงการเกิด
พฤติกรรมสุขภาพ 3Self เปนโครงการที่สามารถเปนตนแบบใหกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อนําไปใชใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูปวย และโครงการเปนประโยชนตอประชาชนไทยแทจริง
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กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ
บริบท
(Content)

ปจจัยนําเขา
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Product)

ความสอดคลองกับความ
ตองการของผูเขารวม

ความพรอมของอุปกรณ

การแสดงบทบาทผูนําทีม
ของหัวหนาโครงการ

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมครบ 5 ครั้ง

การสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา

ศักยภาพของหัวหนา
โครงการและทีมงาน

การเปนตนแบบพฤติกรรม
ของทีมงาน

ความรูประสบการณ
ของคณะทํางาน

การจัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินงาน

การใชหลักการ PROMISE

พฤติกรรมสุขภาพ
3Self เพิ่มขึ้นกวา
กอนเขารวมโครงการ

ความสอดคลองกับ
นโยบายหนวยงาน

การมีสวนรวมของ
ผูบังคับบัญชา

การเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ในโครงการ

ทรัพยากรที่สนับสนุน
โครงการ

เกณฑการคัดเลือกผูเขารวม
โครงการ

การแกไขปญหาระหวางการ
ดําเนินโครงการ

แนวโนมของความ
สําเร็จตามตัวชี้วัด

กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

การมีสวนรวมของ
ผูบังคับบัญชา

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)
- การสรางนวัตกรรม/องคความรูใหม
- ปจจัยสําเร็จและอุปสรรคตอการบริหารโครงการ
- เสนอขอมูลการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
โครงการและจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรม
สุขภาพครั้งตอไป

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

ผลลัพธระยะสั้น (Outcome)

- ตัวชี้วัดดานสุขภาพของแต
ละโครงการ เชน คา BMI
ความดันโลหิต น้ําหนักตัว
รอบเอว ระดับน้ําตาลใน
เลือด ระดับไขมันในเลือด

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประยุกตจาก
ซิปโมเดล (CIPP Model) และโลจิกโมเดล (Logic Model)
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กรอบการดําเนินโครงการบริหารจัดการและประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครประจําปงบประมาณ 2553
ขั้นกอนดําเนินโครงการ
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก
หลักการบริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดการประเมิน
โครงการ แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3 Self และ PROMISE
Model
2. ศึกษาขอมูลเบื้องตน ไดแก เปาหมายการ
ดําเนินการบริหารโครงการของ สปสช. และผล
การดําเนินโครงการของ มศว.ในปที่ผานมา
3. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณ
4. ประสานเครือขายความรวมมือทั้งภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก ผูบริหาร
คณาจารย ของมหาวิทยาลัย ผูแทน สปสช.
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
5. แสวงหาแหลงทรัพยากรทั้งที่เปนบุคคล และ
วัสดุอุปกรณ สถานที่ที่จะชวยอํานวยความ

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

ระหวางดําเนินโครงการ
1. ประชุมทีมดําเนินการเพื่อวางแผนและกําหนดภาระหนาที่
2. จัดทําเอกสาร เกณฑมาตรฐานการประเมินเพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ คูมือการกํากับ ติดตามประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการทั้งหมด เชน
แบบสอบถาม แบบบันทึก คูมือการบริหารการเงินพัสดุ
แบบฟอรมทางการเงิน การรายงาน และการประสานงาน
3. ตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลใน Webpage เพื่อเปนชอง
ทางการสื่อสารกับผูเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ
และใหขอเสนอแนะตามเปาหมายและเกณฑพิจารณา
5. จัดอบรมผูเสนอขอรวมใหบริการใหเขาใจหลัก 3 Self และ
PROMISE และนําเสนอโครงการดวยวาจา สําหรับกลุมใหม
พรอมประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับแกไขโครงการ
6. ประชุมคณะทํางานเพื่ออนุมัติขอเสนอโครงการพรอม
รวบรวมขอมูลของผูรับผิดชอบและหนวยงานที่เขารวม
ใหบริการ
7. จัดประชุมกลุมผูรับผิดชอบโครงการพรอมผูนิเทศเพื่อตก
ลงรวมกันและรับการชี้แจง ขอเสนอแนะ แนวทางดําเนิน
โครงการตามเกณฑการบริหารของ มศว และ สปสช.
8. นิเทศเพื่อกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ในพื้นที่ และลงเยี่ยมพื้นที่โครงการ เพื่อรับทราบปญหา
ขอเสนอแนะและการประเมินผลโครงการ
9. ประชุมผูรวมใหบริการทุกหนวยงานเพื่อสรุปโครงการ
10. สรุปประเมินระดับความสามารถและปจจัยแหง
ความสําเร็จ และอุปสรรคของแตละโครงการเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการรายงานผลการดําเนินโครงการสิ้นสุด
ผลผลิตที่ได เมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ไดบันทึกผลการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
หนวยงานตาม ตัวชี้วัดของ สปสช.
2. ไดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพตรงตามตัวชี้วัดโครงการ
3. ไดเครือขายความรวมมือในการดําเนินการตามหลักประกัน
สุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
4. ไดรายงานผลการดําเนินงานที่ครอบคลุมทุกระยะที่ดําเนินการ
5. ไดแนวทางการจัดกิจกรรมของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการและดําเนินโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 3Self ตามหลัก PROMISE ของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
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นิยามปฏิบัติการ
1) การบริ ห ารจั ด การและประเมิ น โครงการ หมายถึ ง การดํ า เนิ น งาน ของสถาบั น วิ จั ย
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในดาน
ภารกิจที่ครอบคลุมเรื่องการกําหนดขอบเขตเปาหมายของโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Target) การกําหนดหนาที่ของหัวหนาโครงการที่ใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(Authority) การวางแผน (Planning) การประสานงาน (Coordinating) การบริหารงบประมาณ
(Budgeting) การติดตามประเมินผลโครงการ (Evaluation) และการรายงาน(Reporting) และในการ
ประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหนวยงานที่ใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน ใชแนวคิดรูปแบบประเมิน CIPP และ Logic Model เปนเครื่องมือในการนิเทศและ
ติดตามประเมินผลสําเร็จของโครงการ
2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทําใดๆ ที่มีการประยุกตหลักแหง
การปรับพฤติกรรม หรือหลักการเรียนรูทางปญญาสังคม เพื่อมุงกระทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดแกไขพฤติกรรมตนเอง 3 Selfไดแก การรับรูความสามารถในการปรับพฤติกรรมเสี่ยง การ
กํากับพฤติกรรมสุขภาพ และทักษะการดูแลสุขภาพดวยตนเอง ที่นําไปสูเปาหมายของการมีสุขภาพ
รางกาย จิตใจ อารมณที่ดีอยางตอเนื่อง ดวยการสนับสนุนจากหัวหนาโครงการและทีมผูใหบริการ
ปรับพฤติกรรม และการชวยเหลือในกลุมผูเขารวมโครงการเอง พรอมการสนับสนุนทางสังคมและ
สภาพแวดลอมที่จัดกระทําขึ้นใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพและในการวัดตองเนนที่พฤติกรรมที่
สามารถสังเกตเห็นไดหรือวัดไดเปนสําคัญและในการศึกษาครั้งนี้วัดจากพฤติกรรมสุขภาพ 3Self
และตัวชี้วัดผลทางชีวเคมี
3) กลุมเสี่ยง หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปที่ปวยหรืออยูในกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอ
ลิก 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง ที่ผานการ
ประเมินตามแบบคัดกรองความเสี่ยงของ สปสช. ปงบประมาณ 2553 และไดรับการประเมินจาก
สถานพยาบาลผูใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวาเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไมถูกตอง
และมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดโรคเรื้อรัง ที่เปนผลมาจากพฤติกรรมสุขภาพไมดีที่รุนแรงตามมา
พรอมทั้งสมัครใจเขารวมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางตอเนื่อง จากสถานพยาบาล
เครือขายของ สปสช. รวมอยางนอย 5 ครั้ง ในชวง 4- 7 เดือนที่มีการจัดกิจกรรมโครงการ
4) พฤติกรรมสุขภาพ 3Self หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติดวยตนเองของกลุมเสี่ยงใน
การทํ ากิจ กรรมที่ เกี่ ย วกับการวางแผน ปองกั น ดํารงรัก ษาควบคุมพฤติกรรมสุขภาพตนเองให
สามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเปนปกติสุข โดยการมีสุขภาพรางกายจิตใจอารมณที่ดี มี
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพที่ดี ในการวัดพฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้วัดจากลักษณะทางจิตและพฤติกรรม
3 ดาน ไดแก การรับรูความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) การ
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กํากับพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง (Self-regulation) และการดูแลสุขภาพตนเองไดดวย (Self-care)
รายละเอียดดังตอไปนี้
4.1) การรับรูความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึงผูรับ
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง วาตนเองมีความ
เชื่อมั่นที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดดวย
ตนเองใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได และคนที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน
อุ ต สาหะ ไม ท อ ถอยและจะประสบความสํ า เร็ จ ในที่ สุ ด และวั ด จากแบบสอบถามการรั บ รู
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง จํานวน 5 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4
ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .73 โดยใหคะแนนจาก ระดับความเปนจริงที่ปรากฏของ
พฤติกรรมตนเอง จากจริงมากให 4 คะแนน ถึง ไมจริง ให 1 คะแนน และผูที่ไดคะแนนสูงกวา
แสดงวามีการรับรูความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง สูงกวาผูที่ไดคะแนน
นอยกวา
4.2) การกํากับตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทําของผูเขารวม โครงการใน
การสั ง เกตด ว ยตนเองถึ ง พฤติ ก รรมและการเปลี่ ย นแปลงด า นสุ ข ภาพของตนเอง พร อ มทั้ ง
ตั้งเปาหมายและวางแผนในการกระทําที่จะดูแลตนเองใหมีสุขภาพดี ตามเปาหมายที่ตั้งไว อาจ
กระทําดวยการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง กระตุนเตือนตนเองให
กระทํ า อย า งต อ เนื่ อ งให บ รรลุ ถึ ง การมี สุ ข ภาพที่ ดี ต ามที่ ต นเองได ตั้ ง เป า หมายไว และวั ด จาก
แบบสอบถาม การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง จํานวน 5 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4
ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .80 โดยใหคะแนนจาก ระดับความเปนจริงที่ปรากฏของ
พฤติกรรมตนเอง จากจริงมากให 4 คะแนน ถึง ไมจริง ให 1 คะแนน และผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดง
วามีการกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง สูงกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
4.3) การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดก็ตามของผูเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ไดเริ่มปฏิบัติดวยตนเองในดานการเขารับการตรวจสุขภาพเปน
ประจํา การแสวงหาความรูดานสุขภาพการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการอารมณ
และความเครียด รวมถึงการพักผอนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อดํารงรักษาชีวิต ใหมีภาวะสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดีของตน เปนการกระทําอยางมีแบบแผนเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง และเมื่อมีการ
กระทําอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหรางกาย จิตใจ และพัฒนาการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นไปถึง
เปาหมายของแตละบุคคล วัดจากแบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง จํานวน 7 ขอเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 4 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .85 โดยใหคะแนนจาก ระดับความเปน
จริงที่ปรากฏของพฤติกรรมตนเอง จากจริงมากให 4 คะแนน ถึง ไมจริง ให 1 คะแนน และผูที่ได
คะแนนสูงกวา แสดงวามีการดูแลสุขภาพตนเองสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
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5) ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ หมายถึง การที่ผูเขารวมโครงการมีความรูสึก
ประทับใจที่ไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีความรูสึกวา
ตนเองไดรับการตอบสนองความตองการที่แทจริงระหวางการดําเนินกิจกรรม การมีความสุขใจที่ได
รวมทํากิจกรรม ความพอใจจากการไดรับบริการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ความพอใจที่ตนเองมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงขึ้น วัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ จํานวน 7 ขอ เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .870 โดยกําหนดใหผูที่มี
คะแนนระหวาง 7-13 เปนผูที่มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับนอย มีคะแนนระหวาง 14-20
เปนผูที่มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับปานกลาง และผูที่มีคะแนนระหวาง 21-28 เปนผูที่มี
ความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก
6) ตัวชี้วัดชีวเคมี หมายถึง การประเมินคาทางกายและผลทางเคมีของผูเขารวมโครงการ
ซึ่งเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ตามที่แตละโครงการไดทําการกําหนดขึ้น เชน
คา BMI คาความดันโลหิต คาน้ําตาลในเลือด คาไขมันในเลือด คาเสนรอบเอว เปนตน
7) การจัดกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามรูปแบบ PROMISE Model หมายถึง
การดําเนินกิจกรรมของหัวหนาโครงการหรือคณะทํางานผูจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยจัดกิจกรรมที่อาจเปนรายบุคคลหรือรายกลุมหรือทั้งสองอยางรวมอยางนอยจํานวน 5 ครั้งที่เนน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานจิตลักษณะ และ
พฤติกรรมการแสดงออกทางกายของกลุมผูเขารวมโครงการ โดยใหอยูในขอบขายเนื้อหาที่มาจาก
รากฐานแนวคิดอยูในขอบขายอยางใดอยางหนึ่งใน 3 Self คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูรับบริการมีสวนรวมในการดูแลตนเอง (Self-care) มีการกํากับตนเอง (Self-regulation) ใหมี
สุขภาพที่ดีอยางตอเนื่องไดดวยความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และผูใหบริการ
ควรใหบริการแกผูรับบริการโดยคํานึงถึงหลักปฏิบัติตามหลัก PROMISE Model คือ
7.1) การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) หมายถึง การที่คณะทํางาน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดใหรางวัลทั้งที่เปนรูปธรรม เชน วัตถุสิ่งของ และนามธรรม เชน
การใหคําชมเชย แกผูเขารวมโครงการที่ประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละ
ครั้ง เพื่อใหเกิดกําลังใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองตอไป
7.2) การบริหารจัดการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result based management) การที่
คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดบริหารจัดการโครงการซึ่งมีเปาหมายรวมกันอยาง
แทจริงเพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวเปนสําคัญ พยายามที่จะแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรมอยางรวดเร็ว
7.3) การมองโลกแงดี (Optimism) หมายถึง การที่คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมีความเชื่อวาปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรมสามารถที่จะแกไขไดเปนเรื่องที่ทา
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ทาย เชื่อมั่นวาผูเขารวมโครงการมีศักยภาพที่เพียงพอในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
เชื่อมั่นวาเพื่อนรวมงานมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
7.4) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การที่คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดพยายามที่จะหารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบใหมเพื่อกระตุนใหผูเขารวมโครงการเกิด
ความสนใจที่จะรวมทํากิจกรรม คณะทํางานพยายามที่จะสรางสัมพันธภาพดวยวิธีการตางๆ กับ
ผูเขารวมโครงการเปนอยางดีเพื่อเปนการจูงใจใหอยากเขารวมกิจกรรม
7.5) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Individual or client
center) หมายถึง การที่คณะทํางานผูใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเปดโอกาสใหผูเขารวม
โครงการไดเปนผูนําในการจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองไดดวย
ตนเอง ไดรับการสนับสนุน การจูงใจจากคณะทํางานใหจัดการสุขภาพตนเองตั้งแต การตั้งเปาหมาย
วางแผน ออกแบบกิจกรรม ฝกปฏิบัติดูแลพฤติกรรมสุขภาพตามแผนของตนเองพรอมประเมินผล
ดวยตนเอง และไดรับขอมูลยอนกลับที่นํ ามาสู การวางแผนและกระทําพฤติกรรมสุขภาพอยาง
ตอเนื่ อง จึงมีสวนร วมในการบริ หารจัด การโครงการอย างเต็มที่ มีการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการอยางจริงใจเพื่อนําไปปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของผูเขารวม
โครงการอยางแทจริง
7.6) การเสริมสรางคุณคาในตนเองของผูรับบริการ (Self-esteems) หมายถึง การที่
คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดใหเกียรติกับผูเขารวมโครงการอยางแทจริง พยายาม
ที่จะทําใหผูเขารวมโครงการเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาที่ไดเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ เชื่อวาการมี
สุขภาพที่ดีมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคม
โดยสามารถใชเทคนิควิธีการเรียนรูแ ละการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่หลากหลายที่เนน
ผูรับบริการเปนสําคัญที่ประกอบดวยสัดสวนของเวลาและเนื้อหาในการจัดกิจกรรมที่เริ่มตนจากการ
ปรับความคิด สรางแรงจูงใจ การเสริมแรงดวย 1) กิจกรรมสนุกสนานหรือเกม ประมาณรอยละ 30
ของเวลาที่จัดใหทั้งหมด 2) กิจกรรมใหความรูจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณทางสุขภาพ
ประมาณรอ ยละ 10 และ 3) กิ จ กรรมการฝก ทัก ษะการปฏิ บัติดว ยตนเองใหมีทั ก ษะการปฏิบั ติ
พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. (อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ)ประมาณ
รอยละ 60 อาจจัดประสบการณดวยการฝกอบรม การเขาฐานความรู การใหคําปรึกษารายบุคคล
รายกลุม การใหคําแนะนํา การมีตัวแบบ การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสาธิต การเขาคาย การฝก
ปฏิบัติการ การสรางทีมพี่เลี้ยง ทีมผูชวยโครงการ ผูนํากลุม แกนนําเครือขาย เปนตน และมีการ
สงเสริมใหเกิดเครือขายชวยเหลือกันเอง และดูแลสุขภาพตนเองอยางตอเนื่องไดเพื่อความคงอยูของ
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีตอไป การบริหารโครงการตามหลัก PROMISE วัดไดจากแบบสอบถามแบบ
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มาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 20 ขอ จากกลุมผูเขารวมโครงการ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .938 และจากกลุมหัวหนาโครงการ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .924

สมมติฐานการวิจัย
1) ผลการนิเทศและประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model คือ ปจจัยดาน
บริบท ดานปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ ดานผลผลิตและดานผลลัพธ ของการดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของทุกโครงการ อยูในระดับดีขึ้นไปตามการรับรูทั้งในกลุมหัวหนา
โครงการ กลุมผูเขารวมโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
2) ปจจัยการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE Model ปจจัยบริบททั่วไปของ
โครงการ ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ มีอิทธิพลตอผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล
3) ภายหลังการเขารวมกิจกรรมของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลัก PROMISE Model ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ไดแก การรับรูความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพิ่มสูงขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
4) ผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของแตละโครงการมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด
ทางชีวเคมี เชน คา BMI ไขมันในเลือด น้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต ดีขึ้นกวากอนเขารวม
โครงการ
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ความนํา
การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ กํ า กั บ ติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครที่จัดใหกับประชาชนไทยซึ่งเปนผูปวยหรืออยูในกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก
(Metabolic) 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตและหัวใจ และหลอดเลือด
สมอง โดยไดประยุกตใชเทคนิคการประเมินตามแนวทางซิป (CIPP Model) และแนวทางโลจิก
(Logic Model) และดําเนินการเก็บขอมูลตามแนวทางการประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree
feedback) โดยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การทบทวน
เอกสารในบทนี้ไดนําเสนอไวตามหัวขอดังตอไปนี้
1. สถานการณภาวะสุขภาพของคนไทย
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเทคนิคการพัฒนาสุขภาพ
3. ทฤษฎีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
4. การบริหารจัดการและประเมินโครงการ ตาม CIPP Model และ Logic Model
5. การประเมินโครงการแบบ 360 องศา
6. พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self
7. แนวคิ ดการบริ หารและการดํา เนิ นโครงการปรั บเปลี่ ย นพฤติกรรมสุ ข ภาพดว ยหลั ก
PROMIS Model และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. สถานการณภาวะสุขภาพของคนไทย
ปจจุบันปญหาดานสุขภาพสําหรับประชาชนคนไทยนับไดวาเปนสิ่งที่อยูในความสนใจของ
หนวยงานภาครั ฐเปน อยางมาก จนกระทั่งไดมีการจั ดทํารายงานเพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
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เกี่ยวกับสถานการณสุขภาพโดยรวมของคนไทยปลาสุดในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เนื่องในวัน
สาธารณสุขแหงชาติ (มติชน, 2551) โดยสรุปแลวพบวา โครงสรางประชากรไทยไดเขาสูโครงสราง
ประชากรสูงอายุ ซึ่งไดแกการมีสัดสวนของคนสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) เกินรอยละ 10 โดยในป 2550
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 65.6 ลานคน เปนคนสูงอายุ รอยละ 10.7 และในป 2551 มีประชากรทั้งสิ้น
66.5 ลานคน มีคนสูงอายุรอยละ 11.1 คน วัยทํางาน (อายุ 15-59 ป) รอยละ 67.4 และวัยเด็ก (0-14 ป)
รอยละ 21.5 ซึ่งมีความจําเปนอยางมากที่จะตองเตรียมความพรอมทั้งประเทศในดานสาธารณสุข
เพื่อรองรับกับปญหาดานสุขภาพเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุในอนาคตอันใกล แตอยางไรก็ตามยังพบวา
การเจ็บปวยของคนไทยมีแนวโนมลดลง เนื่องจากจํานวนคนที่ปวยหรือรูสึกไมสบายไดลดลงจาก
รอยละ 18.7 ในป 2546 เปนรอยละ 17.4 ในป 2550 โดยโรคที่ทําใหปวยมากที่สุดในป 2550 ไดแก
โรคระบบทางเดินหายใจรอยละ 40.9 ตามดวยโรคระบบกลามเนื้อ/เสนเอ็น/กระดูกและขอ รอยละ
11.4 และโรคระบบทางเดินอาหาร รอยละ 9.4 และพบว าในรอบป 2550 คนไทยมีการเขาพั ก
รักษาพยาบาลเปนคนไขใน รอยละ 5.9 (จํานวน 3.9 ลานคน) โดยลดลงจากรอยละ 6.9 ในป 2547
สําหรับคารักษาพยาบาลของผูปวยในที่ผูปวยจายเองมีแนวโนมลดลง คือ มีคาใชจายโดยเฉลี่ยคนละ
1,945 บาทในป 2550 โดยลดลงจาก 2,120 บาทในป 2547 นอกจากนี้ยังพบวาผลสํารวจเกี่ยวกับคา
รักษาพยาบาลคนที่ปวยในรอบ 1 เดือนที่สํารวจในป 2550 ที่จายคารักษาพยาบาลเองมีคาใชจายเฉลี่ย
ประมาณคนละ 162 บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 129 บาทในป 2547 ยังพบวาในป 2550 มีผูที่เขารับการ
ตรวจสุขภาพรางกายรอยละ 48.1 พบวาเปนโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 31.7 โรคเบาหวานรอยละ
13.3 และโรคหัวใจรอยละ 7.0 ผลการสํารวจดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาวะดานสุขภาพของคนไทย
ในปจจุบันแมวาจะมีแนวโนมวาจะดีขึ้นกวาหลายปที่ผานมา เนื่องมาจากนโยบายดานการสงเสริม
สุขภาพของหนวยงานภาครัฐเปนไปในเชิงรุกมากขึ้น แตในสภาพสังคมปจจุบันที่จะตองรองรับการ
เปนสังคมแหงผูสูงอายุ และสังคมเมือง จึงมีความจําเปนอยางมากที่ทุกภาคสวนของสังคมจะตองหัน
มาใหความสนใจอยางแทจริ งกับปญหาดานสุขภาพโดยเฉพาะการปองกัน ป ญหาที่จะตองเนน
ความสําคัญของ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนทุกชวงวัยใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(เครือขายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2552)
การสืบคนถึงโรคที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทยพบวา ผลการสํารวจของ
กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร พ.ศ. 2548 (กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548) พบวาโรคที่เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประชาชนไทยเสียชีวิต
รายงานเปน อัตราการเสียชีวิตตอประชากร 100,000 คน พบวาโรคที่เปนสาเหตุอันดับหนึ่งคือ
มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด รองลงมาคือ อุบัติเหตุ และโรคหลอดเลือดในสมอง และความดัน
เลือดสูง โรคหัวใจ ปอดอักเสบ และโรคอื่นๆ ของปอด โรคเกี่ยวกับไต โรคเกี่ยวกับตับ และตับออน
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย วัณโรคทุกชนิด
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จากสถิติดังกลาวจะเห็นไดวาโรคเมตาบอลิก นับไดวเปนกลุมโรคสําคัญระดับแรกที่เปนสาเหตุให
คนไทยเสีย ชี วิ ตมากคื อ โรคหลอดเลือดในสมองและความดัน เลือดสูง ซึ่ง เปนโรคที่สามารถ
ปองกันไดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม รายละเอียดของสาเหตุการตายของคนไทยแสดง
รายละเอียดดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 สาเหตุการตายที่สําคัญของคนไทย
ที่มา: กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (2548)
สถานการณของโรคหัวใจและหลอดเลือดในปจจุบันพบวาเปนปญหาการตายอันดับตนๆ
ของทุกประเทศในโลกไมวาจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางไร ผูรอดจากการเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือดจะตองรับการรักษาตอเนื่องเปนเวลานาน คนทั่วโลกตายจากโรคหัวใจและหลอด
เลือด 16.7 ลานคนหรือ รอยละ 29.2 ในป 2546 และเพิ่มเปน 17.5 ลานคนในป 2548 ประมาณรอย
ละ 80 ของการตาย อยูในกลุมประเทศรายไดต่ําถึงรายไดปานกลาง และในป พ.ศ. 2553 โรคหัวใจ
และหลอดเลือดจะเปนสาเหตุการตายในประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยดวยและประชาชน
อยางนอย 20 ลานคนที่รอดตายจาก โรคหัวใจและหลอดเลือดตองรักษาตอเนื่องและมีคาใชจายสูง
คาดประมาณวา 16.7 ลานคนหรือประมาณรอยละ 29.2 ของการตายของประชากรโลกดวยสาเหตุ
กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่สามารถปองกันไดดวยการลดปจจัยเสี่ยงหลัก เชน รับประทาน
อาหารไมถูกหลักโภชนาการ, ไมออกกําลังกาย และการสูบบุหรี่ รอยละ 50 ของการตายและความ
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พิการจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนจํานวนมากกวา 12 ลานคนทั่วโลกในแตละป สามารถลด
จํ า นวนการตายด ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง า ยๆร ว มกั น ไม ว า จะเป น แผนระดั บ ชาติ ใ นการรั ก ษาอย า งมี
ประสิทธิภาพ และการลดปจจัยเสี่ยงหลักเชนความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง ภาวะอวน
และการสู บบุ ห รี่ โรคหัว ใจและหลอดเลื อ ดเปนสาเหตุก ารตายทั้งประเทศที่ พั ฒ นาแล ว และใน
ประเทศกําลังพัฒนาในประเทศรายไดต่ําและรายไดปานกลาง ซึ่งพบวารอยละ 80 ของการตายเปน
สาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งยังเปนปญหาเรื่องภาระโรคถึงรอยละ 86 คาดประมาณ
วาในป 2553 โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเปนสาเหตุการตายหลักในประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้ง
ประเทศไทยก็จะตองเตรียมรับมือกับสภาวะปญหาดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งในดานการ
ปองกันปญหาและการแกไขปญหาเฉพาะหนา (รวมพร นาคะพงศ และ ศิริกัลยาณี มีฤทธิ์, 2553)
ทั้งนี้ปญหาเกี่ยวกับการที่ประชาชนเปนและอยูในภาวะเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกซึ่งไดแก อวน/ลงพุง
เบาหวาน ความดันโลหิตและหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ผูวิจัยไดศึกษาสถานการณกลุมโรค
ดังกลาวเรียงตามลําดับดังนี้
1.1 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 ตอประชากรแสน
คนในปพ.ศ. 2547 จากการสํารวจ สภาวะสุขภาพอนามัยของคนไทยครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539-2540 พบวา
ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง สําหรับผูใหญวัยทํางานและสูงอายุ (ใชเกณฑความดันโลหิต
ซีสโตลิคมากกวาหรือเทากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตไดแอสโตลิค มากกวาหรือ
เทากับ 90 มิลลิเมตรปรอท) เทากับ 6,447,601 คน โดยสองในสามอยูใ นวัยทํางาน (4,587,442 คน)
หนึ่งในสามอยูในวัยสูงอายุ (1,719,639 คน) สวนนอยอยูในวัยเด็ก (140,220 คน)ในการสํารวจ
สภาวะสุขภาพอนามัยของ คนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547 พบวา คนไทยอายุ 15 ป
ขึ้นไปมีความดันโลหิตสูงรอยละ 16.3 หรือ คิดเปนจํานวน 7.95 ลานคน นอกจากนี้จากสถิติ พ.ศ.
2538-2547 ดังกลาว แมจะพบวาสถานการณการตายจากภาวะความดันโลหิตสูงโดยตรงไมสูงมาก
นัก แตภาวะความดันโลหิตสูง เปนสาเหตุหลักของการตาย และการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือดและโรคไต จากรายงานการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยง โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ
พ.ศ. 2547-2548 ของศูนยขอมูลโรคไมติดตอ สํานักโรคไมติดตอ ดานภาวะสุขภาพโรคเรื้อรังสําคัญ
พบวา ความชุกของประชากรที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุขวาเปน
โรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึน้ จาก 7.92 เปน 8.31 แสนคนและมีการประมาณการวา ประชากรไดรับ
การบอกวาเปน ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นราว 108,622 คน จากปพ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2548 สอดคลอง
กับการประมาณการประชากร ที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตสูง ในรอบปพ.ศ. 2549 ที่ผานมา
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เพิ่มขึ้นเปน 970,972 คน และความชุกของการไดรบั การบอกวาเปนความดันโลหิตสูงพบในเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย และชวงอายุสูงขึ้นจะมีความชุกเพิม่ ขึ้นตามลําดับ
ตั้งแตป พ.ศ. 2541-2550 พบวาสถิติการเสียชีวิตของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงไม
เพิ่มขึ้นแตอัตราผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึ้นทุกป และ
ในป พ.ศ. 2550 สถิติจากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตรา
ผูปวยที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมีที่อยูอาศัยในภาคกลางสูงสุดและรองลงมาคือ
ภาคใต
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอัตราการปวยเปน 998.4, 885.7, 879.9 และ 520.1 ตอ
ประชากร 100,000 คน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ.
2550 ที่ทําการตรวจวัดความดันโลหิตของประชากรอายุตั้งแต 15 ปขนึ้ ไปพบวาประชาชนภาคกลาง
เปนโรคความดันโลหิตสูงสุดและเพศหญิงเปนโรคความดันโลหิตสูงมากกวาเพศชายประมาณ 2 เทา
ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 อัตราการปวยและตายของโรคความดันโลหิตสูงป พ.ศ. 2541-2550
ที่มา: การสํารวจศักยภาพการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศไทย สถานการณ
นโยบาย และเครือขายความรวมมือ. (2552). คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 สถานการณภาวะน้ําหนักเกินและอวน
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมกับกระแส
วัฒนธรรมตะวันตกสงผลรับประทานอาหารมากเกินความตองการโดยไมไดสมดุล
อาหารที่ไม
สมดุลคืออาหารที่ประกอบดวย ไขมันและน้ําตาลสูง มีใยอาหารนอย ประกอบกับการไมออกกําลัง
กายและสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปมีอิทธิพลตอการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคหัวใจ
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โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเสนเลือดอุดตันในสมอง และโรคเบาหวาน เปนตน โรค
เหลานี้ทําใหเสียชีวิตกอนวัยที่สมควร และเปนภาระใหกับสังคมในการดูแลรักษา (ประณีต ผองแผว
, 2539:78-79 อางใน อังศินนั ท อินทรกําแหง, 2550: 17) และการสํารวจของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ
และคณะ (2539) พบวา เยาวชน แมบา น และคนงานในโรงงาน มีการบริโภคอาหารที่เสี่ยงตอ
สุขภาพโดยขาดการคํานึงถึงประโยชน และคุณคาทางโภชนาการ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่
ประกอบดวย แปงและน้าํ ตาลเปนหลัก สอดคลองกับขอมูลอัตราการบริโภคน้าํ ตาลตอคนที่เพิ่ม
สูงขึ้นกวาเทาตัวจาก 12.7 กิโลกรัม/คน/ป ในป พ.ศ.2526 เปน 29.1 กิโลกรัม/คน/ป ใน พ.ศ. 2544
ดังแสดงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบาน อาหาร
สําเร็จรูป โดยหาซื้อจากรานคา หรือแผงลอยมากขึ้น โดยพบวา คนไทยสวนใหญ ซื้ออาหารปรุง
สําเร็จจากรานคาสูงสุด รองลงมา คือ ตลาดสดและพอคาเรอาหารเหลานี้นอกจากจะไมไดคุณคายังมี
ปริมาณแคลอรี่สูงและราคาแพง กอใหเกิดปญหาโภชนาการ เชน โรคอวน ปริมาณไขมันในเลือดสูงมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสถิติซึ่งไดรายงานวาในป พ.ศ. 2550 มีผูที่มีน้ําหนักเกินและอวนรอยละ 19.1
และผูที่อวนรอยละ 3.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ที่พบผูที่มีน้ําหนักเกินและอวนรอยละ 16.1 และ
ผูที่อวนรอยละ 3.0 และมีรายงานวาเพศหญิงมีน้ําหนักเกินและอวนกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 4.7
และ 2.7 ตามลําดับดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 ความชุกของผูที่มีน้ําหนักเกินและอวนและผูที่อวน จําแนกตามป
ที่มา: รายงานประจําป 2551. สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
นอกจากนี้ รายงานจากการสํารวจของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา ในป
2543 รอยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เทากับ 13.6 และในป พ.ศ. 2544 ในประชากร
วัยสูงอายุพบวา มีภาวะโภชนาการเกินรอยละ 23.9 สวนการสํารวจในปพ.ศ. 2545 พบวารอยละของ
ประชากรวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เทากับ 10.22 ประชากรวัยทํางานมีภาวะโภชนาการเกินรอย
ละ 29.2
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เมื่อพิจารณาเกณฑในการจําแนกภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวน จากคาดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index - BMI) พบวา คาดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยางอายุ 15-74 ป ทั้งประเทศเฉลี่ย
เทากับ 22.7 กก./ม2 เพศหญิงมีคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายสูงกวาเพศชาย และชวงอายุ 45-54 ป มีคาเฉลีย่
ดัชนีมวลกายสูงสุด (23.7 กก./ม2 ) และชวงอายุ 15-24 ป ต่ําสุด (20.7 กก./ม2 ) ดังตาราง 1
ตาราง 1 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
ที่มา: กรมควบคุมโรค. (2550). รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ.
กระทรวงสาธารณสุข.
และเมื่อพิจารณาตามภาค พบวา กลุมตัวอยางในระดับภาค คาเฉลี่ยดัชนีมวลกายสูงสุด
ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉลี่ยเหนือ และภาคใต ดังตาราง 2
ตาราง 2 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

ที่มา: กรมควบคุมโรค. (2550). รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ.
กระทรวงสาธารณสุข.
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เมื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงความชุก ของภาวะอวน โรคความดันโลหิตสูง และ
เบาหวาน ระหวางป พ.ศ.2548 และ2550 มีความแตกตางที่เห็นไดชัดดังตาราง 3 และ 4
ตาราง 3 สรุปผลการสํารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงที่สําคัญในประชากรอายุ 17-74 ป เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550
ความชุก(รอยละ)/คาเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยงโรคที่สาํ คัญ
1. ภาวะน้ําหนักเกินและภาวะอวน
- ผูที่มีภาวะน้ําหนักเกิน (BMI > 25 กก./ม.2)
-ผูที่มีภาวะอวน (BMI > 30 กก./ม.2)
- คาเฉลี่ยเสนรอบเอว (นิ้ว) ในประชากรชาย
- คาเฉลี่ยเสนรอบเอว (นิ้ว) ในประชากรหญิง
2. ความดันโลหิตสูง
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตจาก
เจาหนาที่สาธารณสุขใน 1 ปที่ผานมา ใน
ประชากรอายุ 40-74 ป
- ผูที่เคยมีเจาหนาที่สาธารณสุขบอกวามีความ
ดันโลหิตสูงหรือเปนโรคความดันโลหิตสูงใน
ประชากรอายุ 15-74 ป
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตทุกเดือน
ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ 15-74 ป
- จํานวนครั้งเฉลี่ยที่ประชากรที่มีความดัน
โลหิตสูงอายุ 15-74 ป ไปพบเจาหนาที่
สาธารณสุขเพื่อรับการรักษาใน 1 ปที่ผานมา
3. โรคเบาหวาน
- ความชุกของผูที่ไดรับการตรวจวัดระดับ
น้ําตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานภายใน 1 ป
ที่ผานมา ในประชากรอายุ 40-74 ป
- ความชุกของผูที่เคยมีเจาหนาที่สาธารณสุข
บอกวาเปนโรคเบาหวานในกลุมอายุ 15-74 ป

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2550

16.1
(7.3 ลานคน)
3.0
(1.4 ลานคน)
31.8 นิ้ว
30.2 นิ้ว

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 นิ้ว

-

77.3
78.1
0.8
(16.3 ลานคน) (17.2 ลานคน) (0.9 ลานคน)

-

8.3
(3.7 ลานคน)

-

9.4
1.1
(4.3 ลานคน) (0.6 ลานคน)

-

52.8

50.2

-

2.6

6.5

6.8

0.3

-

49.6
55.6
6.0
(10.5 ลานคน) (12.1 ลานคน) (1.6 ลานคน)

-

3.7
(1.6 ลานคน)

-

3.9
0.2
(1.8 ลานคน) (0.2 ลานคน)
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ความชุก(รอยละ)/คาเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยงโรคที่สาํ คัญ
- ความชุกของผูที่เปนโรคเบาหวานไดรับการ
ตรวจเลือดหาระดับน้ําตาลทุกครั้ง
- จํานวนครั้งเฉลี่ยที่ประชากรอายุ 15-74 ปที่
เปนโรคเบาหวานไปพบเจาหนาที่สาธารณสุข
เพื่อรับการรักษาใน 1 ปที่ผานมา

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2550

57.0
(0.8 ลานคน)
8.0

46.8
(0.7 ลานคน)
8.1

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
0.1

10.2
(0.1ลานคน)
-

ที่มา: รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ.(2550).ศูนยขอมูลเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข
ตาราง 4 อัตราความชุก (รอยละ) ของประชากรที่มีอายุ 15-74 ป ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงตอการ
เปนโรคใน 12 เดือนที่ผานมา ของกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ พ.ศ. 2550
(BMI >
เสนรอบ ความดัน น้ําตาลใน โรคหลอด
(BMI >
25 กก./ม.2) 30 กก./ม.2)
เอวเกิน
โลหิตสูง เลือดสูง เลือดสมอง
19.1
3.7
21.1
75.5
51.3
1.1
ทั้งประเทศ
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
กทม.
1.3) สถานการณกลุมโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในคนไทยเรียกอัมพาต แตถาผูปวยรายใดมีอาการไม
รุนแรงยังพอขยับไดเรียกโรคอัมพฤกษ โรคหลอดเลือดสมองแบงเปน 2 กลุม คือ โรคหลอดเลือด
สมองแตกและโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน โดยไมทราบสาเหตุที่แนชัด แตมักพบมากในผู
ที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอาการ แขนขาชาออนแรงขางใดขางหนึ่ง
ทันที พูดไมชัด พูดไมได หรือฟงไมเขาใจทันทีทันใด เดินเซ เวียนศีรษะทันทีทันใด ตามองเห็น
ภาพซอน หรือมืดมัวขางใดขางหนึ่งทันทีทันใด ปจจัยเสี่ยงที่พบและสามารถควบคุมได ไดแก
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง ความอวน และการสูบบุหรี่ และ
ถาคนไทยยังมีปจจัยเสี่ยงเหลานี้ แนนอนวาโรคหลอดเลือดสมองจะมีแนวโนมยังคงอยู ดังแสดง
อัตราตายอยางหยาบจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป 2544 – 2547 หลังจากนั้น มี
แนวโนมลดลง ในป 2548 ในภาพรวมทั้งประเทศ
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จากสถิติการเสียชีวิตและการปวยนั้นถึงแมสถิติการเสียชีวิตของโรคหลอดเลือดสมองจะ
มีแนวโนมคงที่แตพบวาอัตราการปวยในโรงพยาบาลมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป และในป พ.ศ. 2550
สํานักงานสถิติแหงชาติไดรายงานอัตราผูปวยที่ปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีที่อยูอาศัยใน
ภาคกลางสูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีอัตราการปวยเปน
262.2, 241.9, 230.9 และ 134.2 ตอประชากร 100,000 คน ตามลําดับ และสถิติจากสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ไดรายงานอัตราผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดในสมองใน
เพศชายมากกวาเพศหญิงโดยคิดเปนรอยละ 32.6 และ 24.9 ตามลําดับ และในป พ.ศ. 2548 มีรายงาน
วาจํานวนประชากรกลุมอายุ 75 ปขึ้นไปปวยเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงที่สุด รองลงมาไดแก
กลุมอายุ 55-64 ปดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 อัตราการปวยและตายของโรคหลอดเลือดสมองป พ.ศ. 2541-2550
ที่มา: การสํารวจศักยภาพการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศไทย สถานการณ
นโยบาย และเครือขายความรวมมือ. (2552). คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราตายปรับฐานจากโรคหลอดเลือดสมองในป พ.ศ. 2548 พบวา ภาคกลางเปนภาคที่มี
อัตราตาย จากโรคนี้สูงสุด และสูงกวาอัตรา ตายรวมทั้งประเทศ รวมทั้งในทุก กลุมอายุ รองลงมาคือ
ภาคเหนือ ซึ่งมีอัตราตายปรับฐานจากโรคหลอดเลือดสมองสูงกวาอัตราตายรวมเล็กนอย และใน
ภาพรวมทั้งประเทศ การตายจากโรคหลอดเลือด เริ่มพบในกลุมอายุ 30 ป ขึ้นไป และพบสูงสุดใน
กลุมอายุ 70-79 ป หลังจากนั้น จึงเริ่มลดลง ซึ่งรูปแบบนี้พบ ไดในภาคกลางและภาคใต สําหรับ
ภาคเหนือจะพบการตายสูงสุดในกลุมอายุ 60-69 ป หลังจากนัน้ จึงเริ่มลดลง ในขณะที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพบการตายจาก โรคนี้ใกลเคียงกันในกลุมอายุ 60-69 ป และ 70-79 ป
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สรุปไดวา อัตราตายอยางหยาบและอัตราตายปรับฐานจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนม
ลดลงทั้งในภาพรวมประเทศและระหวางภาค ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากการมีมาตรการในการปองกัน
ควบคุมปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอยางยิ่งการให ความสําคัญกับการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูง ซึ่งเกิดจากความรวมมือทั้งภาครัฐและ เอกชน แตทงั้ นี้ ควรใหความใสใจกับภาค
กลางที่ยังพบการตายจากโรคหลลอดเลือดสมองสูงกวาอัตรารวมทั้งประเทศอยูมาก

2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเทคนิคการพัฒนาสุขภาพ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยงที่ดําเนินการโดยหนวยงานทุก
โครงการเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมไมใชเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนรายบุคคล
แนวคิดหลักที่อธิบายถึงกระบวนการไดดีและเปนที่ยอมรับพบวาเปนแนวคิดที่มาจากพื้นฐานทฤษฏี
2 สวน สวนที่หนึ่ง คือ แนวคิดการปรับพฤติกรรม (Behavior modification) ตามหลักพฤติกรรม
ศาสตร สวนที่สองคือ ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change theory)
2.1) แนวคิดการปรับพฤติกรรมตามหลักพฤติกรรมศาสตร
การปรั บ พฤติ ก รรมตามหลั ก พฤติ ก รรมศาสตร เ ป น กลวิ ธีที่ นํ า หลั ก การแห ง พฤติ ก รรม
(Behavior principles) มาประยุกตใชอยางเปนระบบโดยใชหลักการเรียนรูตามทฤษฎีตาง ๆ เชน
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํามาใชในการปรับพฤติกรรม โดยทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
การกระทํา (Operant conditioning theory) พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ สกินเนอร (B.F
Skiner) มีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไปเนื่องมาจากผลที่ไดรับ (Consequence) ที่เกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมนั้น และผลสืบเนื่องที่ไดรับวามี 2 ประเภท คือ 1) ผลสืบเนื่องที่เปนการเสริมแรง
(Reinforce) ผลที่ไดรับทําใหพฤติกรรมที่บุคคลกระทําอยูนั้นมีอัตราการกระทําเพิ่มขึ้น และ 2) ผล
สืบเนื่องที่เปนการลงโทษ (Punisher) ผลที่ไดรับซึ่งสงผลใหพฤติกรรมที่บุคคลกระทํานั้นยุติลง
(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 32)
การปรั บ พฤติ ก รรมจึ ง เป น กระบวนการเปลี่ ย นแปลง
แกไขพฤติกรรมที่คอนขางใหมสําหรับประเทศไทยในชวงเริ่มแรก ใชเปนกลวิธีการรักษาหรือ
เรียกวา พฤติกรรมบําบัดสําหรับผูที่มีพฤติกรรมผิดปกติโดยนักจิตวิทยาเปนผูใหการบําบัด แตตอมา
มีการนํามาใชและเผยแพรกันอยางจริงจังในงานดานการสรางเสริมสุขภาพสําหรับประชาชนทั่วไป
เพื่อใหมีสุขภาวะที่ดีปกติสุข จากหลักฐานเอกสารที่ปรากฏ พบวาการปรับพฤติกรรมในประเทศ
ไทย เริ่มเกิดขึ้นเมื่อ ป พ.ศ.2517 โดยเปนปริญญานิพนธของนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และในป พ.ศ.2523 เปนการศึกษาคนควา
ดานการปรับพฤติกรรมและเผยแพรใหเปนที่รูจักกันโดย สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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2.1.1) ความเชื่อพื้นฐานตามหลักพฤติกรรมศาสตร
นักปรับพฤติกรรมตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร มีความเชื่อพื้นฐานในการดําเนินการปรับ
พฤติกรรม 2 ประการ (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549) คือ
1. พฤติกรรมปกติกับพฤติกรรมอปกติ พัฒนามาจากหลักการเดียวกัน คือจากหลักการ
เรียนรู แตทั้งนี้ตองไมรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของรางกายและระบบประสาท
2. พฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยหลักการเรียนรูเชนเดียวกัน และในปจจุบัน
จากคําวา การปรับพฤติกรรม (Behavior modification) และ พฤติกรรมบําบัด (Behavior thrapy) เปน
คําที่ใชในความหมาย “การปรับพฤติกรรม” หมายถึง การประยุกตของกระบวนการของทฤษฎีการ
วางเงื่อนไขผลกรรม (Operant conditioning) ในขณะ “พฤติกรรมบําบัด” หมายถึง การประยุกตใช
วิธีการของทฤษฎีการวางเงื่อนไขสิ่งเรา (Cassical conditioning) (O, Leary & Wilson, 1987:1) แต
มิคูลัส (Mikulas, 1978: 2) ไดแยกคําทั้งสองนี้ไววา การปรับพฤติกรรม เปนกระทําของบุคคลทั่วไป
แตในวงการของนักจิตวิทยาคลินิก (Clinical setting) จะใชคําวา พฤติกรรมบําบัด
2.1.2) คุณสมบัติของกระบวนการปรับพฤติกรรม
มิคูลัส (Mikulas, 1978: 9-12) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของการปรับพฤติกรรมไว 5 ประการ
ดังนี้
1.การปรับพฤติกรรมไมเนนอดีต (Ahistorical) หมายความวา การปรับพฤติกรรมไมสนใจ
มากนักวา บุคคลมาจากไหน และปญหาเกิดมาอยางไรในอดีต แตจะใหความสนใจพฤติกรรมของ
บุคคล ณ ที่นี่และขณะนี้ (Here and now) เปนสําคัญ คือ สนใจวาปจจัยใดในขณะนั้นกอใหเกิดและ
คงไวซึ่งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในปจจุบัน แตขอมูลในอดีตจะเปนประโยชนตอการปรับ
พฤติกรรมในกรณีที่ขอมูลนั้นเปนสิ่งที่ชวยใหนักปรับพฤติกรรมทราบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน
2. การปรับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชการตีตรา หลีกเลี่ยงการจัดประเภทบุคคล และการใช
คําบางคํา เชน “อปกติ” ทั้งนี้เพราะการตีตราและการจัดประเภทบุคคล อาจจะมีประโยชนในเชิงการ
บริหารและการสื่อสาร และอาจชวยแนะวาตัวแปรใดที่ควรพิจารณาในระหวางการประเมิน
พฤติกรรม แตการ ตีตราและการจัดประเภทบุคคลไมเปนประโยชนตอการวิเคราะหพฤติกรรมมาก
นัก ตรงกันขามการตีตราบุคคลอาจจะเปนการทําลายบุคคล (คนที่ถูกตีตราวาเปนคนอยางไร อาจจะ
ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมไมเปนปกติเชนนั้นก็ได เชน คนที่ถูกตีตราวาเปนคนอวนแลวพฤติกรรม
ของเขาอาจเปลี่ยนแปลงไปอวนมากยิ่งขึ้นก็ได) นอกจากนี้ การตีตราหรือการจัดประเภทบุคคล
อาจจะทําใหนักปรับพฤติกรรมมองขามพฤติกรรมที่เปนแบบฉบับของบุคคลนั้น คําวา “อปกติ”
“เบี่ยงเบน” และคําวา “ความเจ็บปวยทางจิต” คําเหลานี้เปนภาวะสันนิษฐาน (construct) ซึ่งบุคคล
ในแตละวัฒนธรรมใหนิยามไมตรงกันพฤติกรรมอยางหนึ่งอาจถือวาเปน พฤติกรรมอปกติในสังคม
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หนึ่ง แตอาจเปนพฤติกรรมปกติในอีกสังคมหนึ่งก็ได เชน เด็กพูดโตแยงผูใหญในสังคมตะวันตกถือ
วาเปนพฤติกรรมปกติ เปนการกลาแสดงออก แตในสังคมไทยสวนใหญยังไมยอมรับอาจถือวาเปน
พฤติกรรมที่ขาดสัมมาคารวะเปนสิ่งที่ไมควรประพฤติ
3. การปรับพฤติกรรมเปนเรื่องเขาใจได (Sensible) หมายความวา ในการปรับพฤติกรรม
บางโปรแกรม สามารถอธิบายใหผูรับการปรับพฤติกรรม ครู ผูปกครอง ตลอดจนผูเกี่ยวของเขาใจ
ได โดยที่พวกเขาเหลานี้ไมจําเปนตองรูรูปแบบเชิงทฤษฎีและคํานิยามเฉพาะใด ๆ ก็ได (เพราะการ
ปรับพฤติกรรม เปนกระบวนการที่มีความชัดเจนสามารถเขาใจไดงาย) การใหเหตุผลและทําความ
เข า ใจกั บ ผู เ กี่ ย วข อ งได จะทํ า ให ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จากผู เ กี่ ย วข อ งเหล า นั้ น เป น อย า งดี ใ นการ
ดําเนินการปรับพฤติกรรม
4. ความสัมพันธระหวางนักปรับพฤติกรรมกับผูรับการปรับพฤติกรรมไมจําเปนตองเปน
ความสัมพันธแบบตัวตอตัว (One-to-one relationship) นั่นหมายความวา ในการปรับพฤติกรรมนั้น
ไมใชเฉพาะนักปรับพฤติกรรมเพียงคนเดียวเทานั้นที่สามารถปรับพฤติกรรมของบุคคลได และการ
ปรับพฤติกรรมก็ไ ม จํากั ด ว า จะตองดํา เนิน การปรับพฤติกรรมของผูรับการปรับพฤติกรรมเป น
รายบุคคล ในการปรับพฤติกรรมสามารถฝกใครก็ตาม เชน ครู ผูปกครองหรือผูเกี่ยวของอื่นใดให
สามารถใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมไปปรับผูอื่นก็ได และการปรับพฤติกรรมบางอยางสามารถทํา
เปนกลุมพรอมกันได
5. ในการปรับพฤติกรรมสามารถฝกบุคคลใหปรับพฤติกรรมของตนเองได เทคนิคที่ใช
สวนใหญ ไดแก เทคนิคการควบคุมตนเอง (Self- control) การกํากับตนเอง (Self- regulation) ซึ่ง
เปนวิธีการปรับพฤติกรรมที่ฝกใหบุคคลปรับพฤติกรรมของตนเองดวยตนเอง เทคนิคการควบคุม
ตนเองเปนเทคนิคที่ประหยัดเวลาและคาใชจาย แตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
เปนอยางมาก บุคคลสามารถเรียนรูทักษะการควบคุมตนเองจากแหลงตาง ๆ ได เชน จากผูใกลชิด
จากนิตยสารจากตํารา จากคลินิก จากโทรทัศน หรือจากการใหคําปรึกษาและการฝก เปนตน
2.1.3) ความหมายของการปรับพฤติกรรม
ระยะแรกนักวิชาการสวนใหญจะใหความหมายของการปรับพฤติกรรมบนพื้นฐานการ
เรียนรู ดังเชน ความหมายของการปรับพฤติกรรม ตามที่ ชัยพร วิชชาวุธ และ ธีระพร อุวรรณโณ
(อังศินันท อินทรกําแหง, 2552 อางอิงจาก ไมปรากฏผู แตง, 2552) ไดใหความหมายไววา การปรับ
พฤติกรรมเปนการประยุกตหลักการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล สวน มิคูลัส
(Mikulas, 1978:2) ไดใหความหมายของการปรับพฤติกรรมไววา การปรับพฤติกรรม คือ การ
ประยุกตหลักการพฤติกรรมที่ไดจากการทดลองเพื่อแกปญ
 หาพฤติกรรม ซึ่งก็คลายๆ กับความหมาย
ที่ คาลิช (Kalish, 1981 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 3) ใหไววาการปรับพฤติกรรม
หมายถึง
การนําเอาหลักพฤติกรรมมาประยุกตใชอยางเปนระบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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วอลป (Wolpe, 1969) ไดใหความหมายวา เปนการใชผลที่ไดจากการทดลอง หลักการเรียนรู เพือ่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ไมเหมาะสมใหเหมาะสมขึ้น โอเลรี่และวิลสัน (O’leary &
Wilson, 1987) ไดใหความหมายวา เปนการประยุกตทฤษฎีการเรียนรูและขอคนพบจากจิตวิทยาการ
ทดลอง เพื่อใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย
สรุปไดวา การปรับพฤติกรรม หมายถึง การประยุกตหลักการแหงพฤติกรรม หรือหลักการ
เรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขพฤติกรรม โดยเนนที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได หรือวัดได
เปนสําคัญและในการศึกษาครั้งนี้ วัดจากพฤติกรรมสุขภาพ 3 ดาน คือ การรับรูความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง(Self efficacy) การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self regulation) และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง (Self care)
2.1.4) หลักการแหงพฤติกรรม
คาลิช (Kalish, 1981 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2526) ไดใหความหมายไววา เปน
หลักการที่ครอบคลุมทั้งแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู การวางเงื่อนไข และแนวคิดทางจิตวิทยาตางๆ
ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยเขามาประยุกตใชได และแนวคิดของการใชหลักการแหง
พฤติกรรมมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบงออกเปนสองกรณี คือ
1. กรณีที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอมได สามารถจัดกระทําโดยการเปลี่ยนแปลงที่
พฤติกรรมโดยตรง นักปรับพฤติกรรมใชทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไข จัดการกับพฤติกรรม
โดยตรง ดวยการควบคุมสภาพแวดลอมตางๆ ใหได
2. กรณีที่ไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอม สามารถจัดกระทําโดยการเปลี่ยนที่ความรูสึก
(Feeling) ซึ่งสงผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยน หรือ จัดกระทําโดยเปลี่ยนที่ความรูคิด (Cognitive) ซึ่ง
สงผลทําใหพฤติ กรรมเปลี่ยน ซึ่งตามหลั กการแหงพฤติก รรมเชื่อวา ความรูสึก ความรูคิด และ
พฤติกรรมมีผลซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไดที่ความรูสึกหรือความรูคิด ซึ่ง
จะสงผลวาใหพฤติกรรมเปลี่ยนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุมสภาพแวดลอม
2.1.5) การปรับพฤติกรรมในปจจุบัน
การปรับพฤติกรรมมีประวัติความเปนมาอันยาวนานบนพื้นฐานของหลายแนวคิด หลังจาก
ป ค.ศ. 1970 ความนิยมเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ไดรับความนิยม
ลดลง ทั้งนี้นักปรับพฤติกรรมจะมีปญหาเกี่ยวกับการกําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง จน
ทํ า ให ดู เ หมื อ นไม ค รอบคลุ ม พฤติ ก รรมที่ เ ป น ป ญ หา ประกอบกั บ พฤติ ก รรมที่ เ ป น ป ญ หาบาง
พฤติก รรม ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ก ารวางเงื่อ นไขไมสามารถอธิ บ ายหรือจัด วางเงื่ อ นไขให ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได เชน พฤติกรรมภายในซึ่งประกอบดวยความคิด ความรูสึก เปนตน ดวยเหตุนี้จึงเปน
โอกาสใหนักจิตวิทยากลุมปญญานิยมเขามามีสวนในการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรม ซึ่งผูนํา
ของนักจิตวิทยากลุมนี้ไดแก Albert Bandura เปนผูที่เสนอแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคม
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(Social cognitive theory) ซึ่งแนวคิดในกลุมนี้ไดรับความนิยมอยางมากในชวงทศวรรษที่ 1980 และ
ไดมีการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรมตางๆ มากมาย นอกจากนี้ปจจุบันยังไดมีการนําเอาแนวคิด
ของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเขามาใชในการพัฒนาดวย ซึ่งรูจักกันในนามของการปอนกลับทาง
ชีวภาพ (Biofeedback) (ประทีป จินงี่, 2540)
สามารถสรุปไดวา ในการปรับพฤติกรรมของบุคคล ควรคํานึงถึงลักษณะวิธีการดังตอไปนี้
1. เนนที่พฤติกรรมเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุมเสี่ยง
2. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลโดยผานกระบวนการเรียนรู
3. ตองมีการกําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ชัดเจน
4. ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ
5. การศึกษาแนวนี้จะเนนที่เหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันเทานั้น
6. เนนความเปนมนุษยของบุคคล โดยไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
7. เทคนิ ค ต า งๆ ได รั บ การพิ สู จ น แ ล ว ว า เป น เทคนิ ค ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต ก ารนํ า ไปใช
จําเปนตองคํานึงถึงขอดีและขอจํากัด ตลอดจนเกณฑการใชเทคนิคเหลานั้นใหรอบคอบดวย
8. การปรับพฤติกรรมจะเนนการใชวิธีการทางบวกมากกวาวิธีการลงโทษ
9. วิธีการปรับพฤติกรรมสามารถใชไดอยางเหมาะสมตามลักษณะปญหาของแตละบุคคล
แนวทางในการปรับพฤติกรรม 3Self ตามหลัก PROMISE ไดประยุกตหลักหลักการปรับ
พฤติกรรมตามแนวทางพฤติกรรมศาสตรในครั้งนี้มาใช เชน การใหความสําคัญของมนุษย การ
กําหนดพฤติกรรมเปาหมายไวใหชัดเจน ใชวิธีการเสริมแรงทางบวก และใหความสําคัญกับกลุม
เสี่ยง เปนตน
ขอควรคํานึงในการปรับพฤติกรรมทั้งนี้การปรับพฤติกรรมเปนสิ่งที่ทําไดยากและตองอาศัย
เวลา เทคนิคที่เหมาะสม พฤติกรรมที่อาจจะปรับได เชน เปนพฤติกรรมที่พึ่งเกิดขึ้นปจจุบัน เปน
พฤติ ก รรมที่เ ปน ป ญ หาไม รุ น แรง และก็ เ ปน เฉพาะบางคนเท านั้ น ที่จ ะสามารถปรับพฤติ ก รรม
ได และการนําไปใชก็ตองระมัดระวังอยางมาก ดังตอไปนี้
1. สิทธิของบุคคล
2. ในการปรับพฤติกรรม ผูใชหรือใหบริการปรับพฤติกรรมจะตองระลึกเสมอวา ตนเองมี
ความรูในเรื่องการปรับพฤติกรรมดีพอหรือยัง การนําเทคนิคตางๆ ไปใช จะตองเตรียมรับกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นอยางไร
3. จะตองคํานึงวาการปรับพฤติกรรมนิยมที่จะเลือกใชเทคนิคการเสริมแรงหรือปรับ
เพื่อเสริมสรางพฤติกรรม หรือเพิ่มพฤติกรรมซึ่งอาจเกิดปญหาตางๆ ปญหาทางอารมณตามมาได
4. ผูปรับพฤติกรรมควรคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับผูถกู ปรับพฤติกรรมหรือผูรับบริการ
ปรับพฤติกรรมเพื่ออยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข
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5. การนําการปรับพฤติกรรมไปใชควรนําไปพัฒนาพฤติกรรมที่พ่ึงประสงคกับสังคมและ
คํานึงถึงเรื่องจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญ
2.1.6) ตัวอยางเทคนิคการปรับพฤติกรรม
การปรับพฤติกรรมตามหลักพฤติกรรมศาสตรที่มีการประยุกตใชแนวคิดที่หลากหลายเขา
ด ว ยกั น มี นั ก วิ ช าการนํ า ไปใช ใ นการปรั บ พฤติ ก รรมหลายท า น ยกตั ว อย า งเช น งานปรั บ
พฤติกรรมของ จุฑารัตน กิตติเขมากร (จุฑารัตน กิตติเขมากร, 2550) ที่ไ ดใช เทคนิคการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายในกรณีวิเคราะหรายบุคคล(Single case) จุดประสงคเพื่อ
เพิ่มพฤติกรรมการออกกําลังใหเพิ่มขึ้นจนสม่ําเสมอ โดยเริ่มจากพฤติกรรมที่จะศึกษา วาควรจะ
กําหนดนิยามของพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจนกอน ในที่นี้เราจะศึกษาเรื่องของการอออกกําลัง
กาย โดยนิ ย าม การออกกําลั ง กาย วา การเคลื่อ นไหวรา งกายใหมีจัง หวะเหมาะสม เปน การ
ฝกซอมใหรางกายแทบทุกสวนไดมีความคลองวองไว พรอมกับการไดแรงงานดวย ไดแก การ
วายน้ํา โดยวัดจากเวลาที่วายน้ํา ตั้งแต 30 นาทีขึ้นไปอยางตอเนื่อง และการวิ่ง โดยวัดจากการวิ่ง
ตั้งแต 30 นาที อยางตอเนื่อง เปนประจําสัปดาหละ 3 ครั้ง เราจะใชออกกําลังกายในชวงเวลา หลัง
เลิกงาน คือ เวลา 18.00 – 21.00 น. ทุกวันจันทร พุธ ศุกร ของสัปดาห โดยสถานที่ใชคือ สระวาย
น้ําในบริเวณหมูบานที่พักอาศัย และบริเวณรอบๆหมูบาน สวนสาธารณะ จากนั้นก็จะ เริ่มการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรม ใชการสังเกตแบบเขาไปมีสวนรวม (Participated observation) โดย
การบันทึกแบบความถี่ (Frequency recording) การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม เปนการบันทึก
จํานวนครั้งของการเกิดพฤติกรรมเปาหมายในชวงเวลาที่กําหนด ในกรณีศึกษานี้นั้น เปนการ
สังเกตความถี่ (จํานวนครั้ง) ในการออกกําลังกาย ซึ่งกําหนดวันและเวลาในการออกกําลังกาย ใน
การเก็ บข อมู ลโดยการบั นทึ กจํ านวนครั้ งของการออกกํ าลั งกายโดยจะต องเก็ บอย างต อเนื่ อง
(Continuous assessment)โดยดูจากความสม่ําเสมอของพฤติกรรม ซึ่งเก็บเปนฐานขอมูลเบื้องตน
(Baseline) เพื่อดูแนวโนมของพฤติกรรม ดูความสม่ําเสมอของการเกิดพฤติกรรม (Stability of
performance) โดยขอมูลในชวงนี้ สามารถนํามาอธิบายการเกิดพฤติกรรม และสามารถนําขอมูล
มาทํานายการเกิดพฤติกรรมในอนาคต ซึ่งนํามาเขียนกราฟเพื่อใหเกิดความชัดเจนเมื่อเราพิจารณา
ข อมู ลแล วพฤติ กรรมการออกกํ าลั งกาย (พฤติ กรรมที่ พึ งประสงค ) มี แ นวโน มที่ จ ะลดลงซึ่ ง
จุดประสงค ในการปรับพฤติกรรมครั้งนี้เราตองการเพิ่มพฤติกรรมการออกกําลังกาย ใหเพิ่มขึ้นจน
คงที่สม่ําเสมอจากนั้น จึง ออกแบบโปรแกรมในการปรับ พฤติก รรมเลือ กเทคนิค ในการปรับ
พฤติกรรม ที่จะนํามาใชใหเหมาะสมและควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลตามลักษณะ
ของปญหา เมื่อพิจารณาแลววา ลักษณะสวนบุคคลของผูถูกสังเกตเหมาะกับการใหการเสริมแรง
ประเภทใด จึงจะสามารถมีอิทธิพลตอการเพิ่มพฤติกรรมเปาหมายได เนื่องจากผูถูกสังเกตและผู
สังเกตเปนคนใกลชิดและสามารถอยูรวมกันในชวงเวลาที่กําหนด จากการศึกษาลักษณะ นิสัยใน
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ระดับหนึ่ง พบวา ไมวาผูถูกสังเกตจะทํากิจกรรมอะไรก็ตาม เขาจะมีความมั่นใจและกลาที่จะทํา
กิจกรรมนั้นโดยจะตองมีเพื่อนรวมทํากิจกรรมนั้นๆ ผูถูกสังเกตจะมีสีหนาดีใจ แสดงอาการดีใจ
ดวยการยิ้ม แสดงทาทาง เมื่อมีคนชื่นชม และเขาใจและสนใจในสิ่งที่เขาทํา หรือในเรื่องที่เขาเลา
ประสบอยู ดั งนั้ น ผู สั ง เกตจึง วางแผนวา จะใช เ ทคนิค ใดในการเพิ่ม พฤติก รรมเป าหมายโดย
ตัดสินใจวาเลือกใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมดวยการเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement)
โดยใชการเสริมแรงทางสังคม(Social reinforcement) โดยการเสริมแรงทางบวก (Positive
reinforcement) หมายถึง การเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมเปาหมายอันเปนผลเนื่องมาจากการไดรับสิ่ง
เราบางอยางหลังจากที่บุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายแลว และการเสริมแรงทางสังคม (Social
reinforcement) หมายถึง การแสดงออกโดยใชคําพูดหรือทาทางกับบุคคลหลังจากที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมแลวอันมีผลทําใหบุคคลนั้น แสดงพฤติกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้นหรือทําใหมีพ ฤติก รรม
การอออกกํา ลัง กายเกิด ขึ้น อยา งสม่ําเสมอ กอนที่จะเสนอเงื่อนไข ผูสังเกตก็พยายามใหขอมูล
และกลาวเสนอชี้แนะ ในเรื่องของการออกกําลังกาย วามีประโยชน เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ และ
ในเรื่องของเวลาในการออกกกําลังนั้น สามารถทําไดหลังเลิกงาน และวันที่ไมมีเรียน เมื่อผูสังเกต
เลือกเทคนิคโดยใชการเสริมแรงทางสั งคม นั่นก็ คือ ผูสังเกตเสนอเงื่อนไขวา จะไปรวมทํ า
กิจกรรม คือ การออกกําลังกับผูถูกสังเกต และเขาก็ยินดีและเขาก็เริ่มสนใจกับเงื่อนไขนี้ หลังจาก
นั้น เราจะเริ่มดําเนินการตามโปรแกรม เราจะไปออกกําลังกายตามโปรแกรมที่เราวางแผนเอาไว
ขางตน เพราะพอถึงวันและเวลาที่กําหนดเราก็รูวาวันนี้จะตองไปวายน้ํา หรือไมถาวันไหนอากาศ
ไมเอื้ออํานวย เชน เรื่องของอากาศหนาว เปนตน เราก็จะออกกําลังกายโดยการวิ่งรอบ ๆ
หมูบาน ซึ่งหลังจากออกกําลังกายทุกๆ ครั้ง คือ หลังจากอาบน้ําแตงตัวเสร็จ ควรพูดคุยกับผูรับ
การปรับพฤติกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกกําลังกาย บางก็ใหคําชมที่เขาสามารถทํากิจกรรมที่
เรารวมกันกําหนดขึ้นมาไดอยางมีความสุข ซึ่งระหวางการพูดคุย หรือมีคําชมตาง ๆ กับความรูสึก
ยิ น ดี กั บ กิ จ กรรมที่ เ ราทํ า ซึ่ ง ในแต ล ะครั้ ง ของการออกกํ า ลั ง กาย ผู ถู ก สั ง เกตเองก็ มี ค วาม
กระตือรือรนขึ้นและขอใหมาออกกกําลังกายเปนเพื่อนอีกในครั้งตอไป ซึ่งแสดงใหเห็นวา เขาเอง
ก็เต็มใจและอยากที่จะทํากิจกรรมนั้นจริง ๆ คําชมทุกๆ ครั้งหลังจากออกกําลังกายทันที นั่นก็
คือ ตัวเสริมแรงทางสังคม (Social reinforcers) ในกรณีนี้ผูสังเกตไปเปนเพื่อนไปออกกําลังกาย
และใหคําชื่นชม (เชน ดูสดชื่นดี แจมใส คลองตัวขึ้นนะ เห็นไมออกกําลังกายทําใหรูสึกสดชื่น ดูดี
นะ) การยิ้ม แสดงทาทางที่ภูมิใจ แสดงความรูสึกดีกับการที่เขาออกกําลังกาย ฯลฯ ซึ่งการออกกําลัง
กายตามโปรแกรมเพื่อสุขภาพนี้ มีอุปสรรคอยูที่สภาพอากาศ และเวลาที่จํากัด
ข อ ควรสั ง เกต ตั ว เสริ ม แรงที่ใ ช ไ ดผ ลสํ า เร็ จ เนื่ อ งมาจากลั ก ษณะของผู ถู ก สั ง เกตเอง
ตองการอยูแลว ซึ่งสังเกตไดจากความกระตือรือรน หลังจากที่เขาไดรับคําชมเชยวา เมื่อออกกําลัง
กายแลวทําใหดูสดชื่น และเมื่อมีคนใหความสนใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย เขาก็จะแนะนําและ
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ชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการออกกําลังกาย และผลกรรมที่เขาไดรับคือ รางกายมีความคลองแคลว
ขึ้น การทํางานไดนานขึ้น เหนื่อยชาลง แจมใส สดชื่น อารมณดี ฯลฯ และผูถูกปรับพฤติกรรมเปน
คนที่ชวนเพื่อนไปออกกําลังกายอีกในครั้งตอไป ซึ่งจะเห็นวา การปรับพฤติกรรมในกรณีนี้ ผูถูก
สังเกต ก็ยังคงตองอาศัยการเสริมแรง คือ การมีเพื่อนไปออกกกําลังกายทุกครั้ง และการใหความ
สนใจหาขาวสารใหมเล็กๆนอยมาเลาใหฟง ฯ
สวนปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหวางการดําเนินการตามแผน ก็จะเปนในในเรื่องของ
เวลา ซึ่ง ถ าวั น ไหนเราออกจากที่ ทํา งานช า กว า ปกติ ก็จ ะทํา ใหอ อกกํา ลัง กายได นอยลงแตก็ จ ะ
พยายามออกกําลั งกายใหไดตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งในเรื่องของภูมิอากาศ ในชวงที่ใ หการ
เสริมแรงนั้น เปนชวงเวลาที่มีอากาศหนาวสลับอากาศรอน ทําใหการออกกําลังกายโดยการวายน้ํา
สลั บ กั บ การวิ่ ง รอบ ๆ หมู บ า นแทน และสิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ กิ ด จากหลั ง การออกกํ า ลั ง กายคื อ ทํ า ให
รับประทานอาหารค่ําลง ซึ่งมีผลทําใหนอนดึกขึ้น
สรุปไดวา หลักการปรับพฤติกรรมตามแนวทางพฤติกรรมศาสตรเปนวิธีการปรับพฤติกรรม
ที่มาจากพื้นฐานทางความเชื่อที่วา การอธิบายพฤติกรรมของมนุษยไมสามารถอธิบายไดดวยปจจัย
หรือสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แตการอธิบายจะตองนําแนวคิดที่หลากหลายมาบูรณาการกันเพื่อทําให
การอธิบายพฤติกรรมมีความสมบูรณมากที่สุด ในการปรับพฤติกรรมของบุคคลก็เชนเดียวกันไม
สามารถทีจะนําวิธีการใด หลักการ อยางใดอยางหนึ่งมาใชไดจะตองมีการบูรณาแนวคิด วิธีการ ให
เหมาะสมกับลักษณะของกลุมที่จะทําการปรับพฤติกรรม ตลอดจนทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทรอบ
ขางของกลุมผูเขารวมกิจกรรมใหเขาใจกอนเริ่มดําเนินการปรับพฤติกรรม
2.2) ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change theory)
ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change theory) หรือขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่เปนแนวหลักในการอธิบายลําดับขั้นตอนของการปรับพฤติกรรมของกลุม
เยาวชนและประชาชนกลุมเสี่ยงที่ดําเนินการโดยหนวยงาน เปนทฤษฎีของโปรชากาและ ดิคลีเมนเท
(Prochaska & DiClemente, 1983) ที่มีโครงสรางขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเปนหัวใจหลักในการ
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องไมใชเปน
เพียงเหตุการณหนึ่งๆ เทานั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง เริ่มจากขั้นที่ไมสนใจปญหาไปจนถึงขั้นลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขไปสูพฤติกรรม
ใหม (ดารนี สืบจากดี, 2552) ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ นับเปนโครงสรางหนึ่งของ
รูปแบบทรานสทิโอเรทิคอล (Thanstheoretical model: TTM) ซึ่งประกอบดวยโครงสรางที่สําคัญ 5
ประการ คือ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of change) กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Processes of change) การเปรียบเทียบผลดีและผลเสียของพฤติกรรม (Decision balance)
ความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง (Self-efficacy) และระดับความเคยชิน/สิ่งลอใจ (Habit
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strenge/temptation) (Kelly, 2008: 149; กนิษฐา พันธศรีนิรมล, 2549: 24-26) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
จะขอกลาวถึงเฉพาะขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเทานั้น
เริ่มตน โปรชากาและ ดิคลีเมนเท (Prochaska & DiClemente, 1983) ใชทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการศึกษาผูปวยติดบุหรี่ และไดมีการประยุกตทฤษฎีดังกลาวเพื่อการให
คําปรึกษาแนะแนวเพื่อการเลิกบุหรี่ ซึ่งไดผลสําเร็จเปนอยางดี ตอมานักวิจัยจึงไดนําทฤษฎี Stage of
Change ไปประยุกตใชกับพฤติกรรมที่มีปญหาอื่นๆ เชน การติดแอลกอฮอล เปนตน หรือแมแตการ
สงเสริมใหมีพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย การฝกสติ การบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ เปนตน (Horneffer-Ginter, 2008: 352)
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ (ดารนี สืบจากดี, 2552;
พิชัย แสงชาญชัย, 2552)
1. ขั้นไมสนใจปญหา (Pre-contemplation) เปนขั้นที่บุคคลยังไมตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ไม รั บ รู ไ ม ใ ส ใ จต อ พฤติ ก รรมที่ เ ป น ป ญ หาของตน อาจเป น เพราะไม ไ ด รั บ รู ข อ มู ล ถึ ง
ผลกระทบของพฤติกรรมนั้น เชน คนสวนใหญมักไมคอยรูขอมูลความสัมพันธของการควบคุม
อาหาร การออกกําลังกายและสุขภาพ หรือบางคนไมรูเรื่องความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ เปนตน เมื่อ
คนเราไมรูขอมูลหรือขาดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวปญหาของพฤติกรรมก็จะไมเอาใจใสหรือสนใจตอการ
เปลี่ยนพฤติกรรมนั้น อาจจะมีคําถามวา“...ก็ฉันชอบสูบบุหรี่...ทําไมตองเลิกสูบดวยละ” หรืออาจ
เปนเพราะเบื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและคิดวาไมสามารถเปลี่ยนได บุคคลที่อยูในขั้นนี้มักจะ
หลีกเลี่ยงที่จะอาน พูดคุยหรือคิดเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมอื่นมักจะ
มองการแสดงออกในลักษณะนี้วาเปนการตอตานหรือขาดแรงจูงใจหรือไมมีความพรอม สําหรับ
Stage of change แลวถือวาเปนโอกาสที่ผูชวยเหลือจะหาวิธีการตางๆ มาใชใหเหมาะสมกับความ
ตองการของแตละบุคคล ในขั้นนี้บุคคลจําเปนตองไดรับขอมูลสะทอนลับ ไดรับความรูความเขาใจ
โดยเนนสิ่งที่เปนขอเท็จจริง เปนเหตุเปนผล เปนกลาง ไมชี้นําหรือขูใหกลัว
2. ขั้นลังเลใจ (Contemplation) เปนขั้นที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ระยะเวลาอันใกลนี้ มีความตระหนักถึงขอดีของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตก็ยังคงกังวลกับ
ขอเสียในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยเชนกัน การชั่งน้ําหนักระหวางการลงทุนกับกําไรที่จะได
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาจทําใหเกิดความลังเลใจอยางมากจนทําใหบุคคลตองติดอยูใน
ขั้นนี้เปนเวลานาน เหมือนกับการผัดวันประกันพรุง (Behavioral procrastination) จึงยังไมพรอมที่
จะเปลี่ยนแปลงในทันที ในขั้นนี้ควรมีการพูดคุยถึงขอดีขอเสียของพฤติกรรมเกาและใหม เปด
โอกาสใหไดชั่งน้ําหนัก และอาจมีการใหขอมูลที่ถูกตองไดดวย
3. ขั้นตัดสินใจและเตรียมตัว (Preparation) เปนขั้นที่บุคคลตั้งใจวาจะลงมือปฏิบัติในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเร็วๆ นี้ (ภายใน 1 เดือน) เมื่อตัดสินใจแลววาจะเปลี่ยนพฤติกรรมใดของตน
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อยางเชน เลิกบุหรี่ ลดน้ําหนัก หรือออกกําลังกาย บางคนอาจวางแผนวาจะตองทําอะไรบาง เชน
เขารวมฟงการบรรยายเรื่องสุขภาพ ขอคําปรึกษา พูดคุยกับแพทย คนควาขอมูลหรือซื้อหนังสือ
เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมตนเองมาอาน กําหนดวันที่จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม เปนตน บุคคลที่อยู
ในขั้นนี้ควรได มีทางเลือกในการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให เ ขาตัด สินใจเลือกเอง และสงเสริม
ศักยภาพในการกระทําของเขา
4. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) เปนขั้นที่บุคคลลงมือปฏิบัติหรือกระทําพฤติกรรมที่พึง
ประสงค โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกตามที่ไดตั้งเปาหมายไวเปนเวลาไมนอยกวา 4 - 6 เดือน
โดยสังเกตจากการกระทําที่ปรากฏใหเห็น สําหรับ Stage of change แลว การลงมือปฏิบัติ เปนเพียง
1 ใน 6 ของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเทานั้น ฉะนั้นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจไมนับวา
เปนขั้นลงมือปฏิบัติ (action) ไดทั้งหมด เพราะพฤติกรรมของบุคคลนั้นจะตองบรรลุตามขอกําหนด
ที่ผูเชี่ยวชาญหรือเจาหนาที่วิชาชีพเห็นดวยวาเพียงพอที่จะลดพฤติกรรมเสี่ยงได อยางเชน
4.1 การสูบบุหรี่ - การลดจํานวนบุหรี่ที่สูบ หรือการเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ที่มีทารและ
นิโคตินต่ํา ถือวาเปนขั้นลงมือปฏิบัติ แตในปจจุบนั นี้มขี อสรุปเปนมติวา การหยุดสูบบุหรี่เทานัน้ ที่
ถือวาเปน ขั้นลงมือปฏิบัติ
4.2 การควบคุ ม น้ํ า หนั ก – จะต อ งได รั บ แคเลอรี่ จ ากไขมั น น อ ยกว า 30% ต อ วั น
นอกจากนี้ยังถือวา การเฝาระวังการกลับไปเสพซ้ํา (Relapse) ถือเปนเรื่องสําคัญในขั้นลงมือปฏิบัติ
นี้ดวย บุคคลในขั้นนี้ควรไดรับการสงเสริมใหลงมือกระทําตามวิธีการที่เขาเลือกอยางตอเนื่อง โดย
ชวยหาทางขจัดอุปสรรค และใหกําลังใจแกเขา
5. ขั้นกระทําตอเนื่อง (Maintenance) เปนขั้นที่บุคคลกระทําพฤติกรรมใหมอยางตอเนื่อง
เกินกวา 6 เดือน โดยที่ยังคงทํากิจกรรมที่เปนการปองกันการกลับไปเสพซ้ําของตนตอไป แมจะไม
เขมขนเทากับในขั้นลงมือปฏิบัติก็ตาม ในขั้นนี้ตัวกระตุนเราตางๆ จะลดอิทธิพลลงและมีความ
เชื่อมั่น วาตนสามารถเปลี่ย นแปลงไดตอไปเพิ่มขึ้น ระยะนี้ ถือว า เปนการสร างความมั่นคงของ
พฤติกรรมจนกลายเปนนิสัยใหม โดยที่บุคคลจะตองทําพฤติก รรมใหมที่พึงประสงคนี้ไดอยาง
สม่ําเสมอ เหมือนกับวามันเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันโดยไมจําเปนตองเตรียมตัวไวลวงหนา
อีกแลว บุคคลที่อยูในขั้นนี้ควรมีการปองกันการกลับไปเสพซ้ํา โดยการดําเนินชีวิตที่สมดุลอยางมี
คุณคา มีการจัดการกับชีวิตประจําวันไดดี บริหารเวลาอยางเหมาะสม ดูแลสุขภาพตนเอง และ
อื่นๆ อาจมีคําถามวา “...นานเทาไรสิ่งที่กระทําจะกลายเปนนิสัยใหมได..”. ทั้งนี้ขึ้นกับวาการ
กระทํ านั้ น เปน พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อะไร ถ า หากพฤติก รรมใหมเ ปน การใช ป ระตู เ ปด -ป ด
อัตโนมัติ ก็นาที่จะกลายเปนนิสัยใหมไดใน 2 -3 วัน ถาพฤติกรรมใหมนั้นเปนการใชไหมขัดฟนทุก
วันก็อาจตองใชเวลา 6-8 สัปดาหที่จะทําใหกลายเปนนิสัยได และถาหากพฤติกรรมใหมคือการ

3 self
PROMISE

41

ทบทวนวรรณกรรม

เอาชนะภาวะเสพติดใหได อยางเชนการเลิกสูบบุหรี่ ก็ตองใชเวลาเปนปๆ กวาที่จะสามารถเลิกสูบ
บุหรี่ไดอยางเด็ดขาด
6. การกลับไปมีปญหาซ้ํา (Relapse) คือการที่บุคคลนั้นถอยกลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิม
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงอีก โดยที่บุคคลจะนําพาตนเองไปสูสถานการณเสี่ยง การปลอยใหตนเองมี
ภาวะอารมณจิตใจที่เปราะบาง ไมสามารถจัดการกับความอยากได ประมาทเลินเลอ จนพลั้งพลาด
กลับไปมีพฤติกรรมเดิมบางหรือกลับไปมีปญหาซ้ําหรือเสพซ้ําอยางเต็มตัว หากบุคคลมีการกลับไป
เสพซ้ําควรจะตองดึงเขากลับเขาสูเสนทางการเปลี่ยนพฤติกรรมใหเร็วที่สุด มีการใหกําลังใจ ใหการ
เสริมแรง มองสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมา มีการสรุปบทเรียนเพื่อไมใหเกิดซ้ําอีก
โดยปกติคนทั่วไปไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหอยูในระดับ Maintenance ไดสําเร็จ
ตั้งแตครั้งแรกที่เริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน การเลิกสูบบุหรี่มักตองอาศัยความพยายาม
มากกวา 3-4 ครั้งขึ้นไปกวาจะสามารถเลิกบุหรี่ไดเด็ดขาดนานกวา 6 เดือน การกลับมาของ
พฤติกรรมเดิมหรือการเลื่อนระดับต่ําลงนั้นมักเกิดขึ้นไดบอย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเพิ่ม
ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้นอาจเกิดขึ้นไดแตพบนอยมาก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวนมากมักเปน
แบบรูปเกลียว (Spiral model) คือมีการถอยหลังของ Stage of change ในบางครั้งกอนจะเลื่อนระดับ
ขั้นขึ้นสูงและถอยกลับอีกครั้ง บางครั้งการถอยกลับนี้อาจทําใหผูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดความ
อายหรือความทุกขจากความลมเหลวที่เกิดขึ้น จนอาจหมดกําลังใจและตอตานการเปลี่ยนแปลง
พฤติ กรรม ในบางกรณี อ าจถอยกลับ ไปอยูใ นระดั บ ไมส นใจป ญ หาและจะอยู ใ นระดับนั้น เป น
เวลานานกวาปกติ แตพบวาสวนมากรอยละ 85 มักไมมีการถอยกลับไปอยูในระดับไมสนใจปญหา
และสวนใหญของการถอยกลับของระดับขั้น มักทําใหผูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดขอคิดในการ
วางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหประสบความสําเร็จในครั้งตอไป (กนิษฐา พันธศรีนิรมล, 2549)
แมวาทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีหลายระดับ แตประเด็นสําคัญของทฤษฎีนี้อยูที่การ
จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสมกับระดับขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแตละ
บุคคล (Horneffer-Ginter, 2008: 352) อยางไรก็ตาม มีการเสนอแนะวาความสําคัญของทฤษฎีนี้
ไมไดอยูที่การนําเสนอรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบุคคลในแตละระดับขั้น แต
อยูที่การนําเสนอกลยุทธหรือวิธีการทั่วๆ ไปที่ควรใชเมื่อใหคําปรึกษากับผูปวย (Lenio, 2552: 82)
2.2.1) งานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในประเทศไทยมีงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมมาก
ตัวอยางงานวิจัย เชน พิสมัย จารุชวลิต (2538) ศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของหญิงมีครรภซึ่งประยุกตมาจากทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจัดกิจกรรมสุขศึกษาอยางเปนระบบให สอดคลองกับกระบวนความคิด
ของบุคคลนั้นๆ กลุมตัวอยาง คือหญิงตั้งครรภแรกที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
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พิษณุโลก จํานวน 124 คน เปนกลุมทดลองจํานวน 62 คน กลุมเปรียบเทียบจํานวน 62 คน ไดจัด
กิจกรรมตามโปรแกรม ที่กําหนดไวในกลุมทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ภายหลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีความรูเรื่องโรคเอดส และการปองกันโรคเอดส ทัศนคติตอการปฏิบัติตัว
เพื่อปองกันโรคเอดสและการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคเอดส ดีขึ้นกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การจัดโปรแกรมทางสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยการนําแนวคิดทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใช จําแนกกลุมเปาหมาย
และกําหนดกิจกรรมสุขศึกษามีผลทําใหหญิงตั้งครรภมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานความรู
ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคเอดสในทางที่ดีขึ้น
สําหรับในตางประเทศ มีงานวิจัยทางดานสุขภาพหลายเรื่องที่ประยุกตใชทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ซึ่ ง ในภาพรวมพบว า ทฤษฎี นี้ ถู ก นํ า ไปประยุ ก ต ใ ชในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมหลายประเภท เชน พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ พฤติกรรมการเลิกเสพโคเคอีน พฤติกรรม
การลดน้ําหนัก พฤติกรรมการลดอาหารไขมัน พฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอง พฤติกรรมการใชครีมกัน
แดด พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการตรวจเตานม พฤติกรรมความรวมมือในการใชยา
และพฤติกรรมการพบแพทย เปนตน โดยมีการศึกษาในกลุมเปาหมายและพื้นที่หลากหลาย ซึงผล
การศึกษาสวนใหญพบวาสนับสนุนประสิทธิผลของทฤษฎีดังกลาว (Lenio, 2552; Zimmermam,
Olsen, & Bosworth, 2000; Basta, reece, & Wilson, 2008; Woody, DeCristofaro, & Carlton, 2008)
ตัวอยางงานวิจัยเชน
การศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิผลของทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในผูติดยาที่ใชยาฉีด (Intravenous drug users: IDU’s) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความ
เสี่ยงของการแพรเชื้อเอชไอวี (Lenio, 2552) ผลการศึกษาพบวา ทฤษฎีนี้มีประโยชนตอบุคลากรทาง
การแพทยที่ทํางานกับผูติดยาที่ใชยาฉีดในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยผูวิจัยไดเสนอแนะวา
การแยกผูติดยาที่ใชยาฉีดซึ่งบุคคลากรทางแพทยตองทํางานดวยออกเปนระดับขั้นตามทฤษฎี ทําให
พยาบาลมีความเขาใจแรงจูงใจของพวกเขามากขึ้น รวมทั้งสามารถใชระดับขั้นในการประเมินวา
กระบวนการทางสังคมและสิ่งแวดลอมใดบางที่มีผลกระทบตอพวกเขา ณ เวลานั้น ตัวอยางเชน ถา
พบวาผูปวยที่ติดยาดื้อตอการรักษาดวยยาและไมมีความตั้งใจหรือความพยายามที่จะเลิกใชยา (ขั้น
ไมสนใจปญหา) พยาบาลก็จะไมใหการรักษาดวยยา แตจะมุงเนนไปที่พฤติกรรมอื่นแทน

3. ทฤษฎีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ทฤษฎีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคมีหลายทฤษฎี ซึ่งในบทนี้ขอนําเสนอทฤษฎีที่ใชกัน
แพรหลาย ไดแก ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health belief model) แนวคิดเกี่ยวกับความ
เชื่ออํานาจภายใน-นอกตนดานสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม (Social suport) (บังอร ฉางทรัพย,
2549: 27-36) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) ดังรายละเอียดตอไปนี้
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3.1 ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ (Health belief model)
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
การปฏิบัติของมนุษยในเรื่องของสุขภาพอนามัยแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพนี้จะคํานึงถึงปจจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล โดยที่แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเปนความเชื่อของ
บุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล มีอิทธิพลตอการเจ็บปวยและการรักษาเมื่อมีการเจ็บปวยเกิดขึ้น
โดยบุคคลจะมีการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไปขึ้นกับองคประกอบหลายอยาง ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
สาเหตุของโรค อาการของโรค วิธีการรักษา การรับรูเกี่ยวกับความรุนแรงของโรค ความเชื่อเดิม
ความสนใจ คานิยม การไดรับการเอาใจใสสนใจและอื่นๆ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526: 171)
โรเซนสตอค ฮอคบวม คิเกลส และลีเวนทอล (Rosenstock; Hochbaum; Kegeles; &
Leventhal, 1950 อางใน สมบูรณ ขอสกุล และ สรงคกฏณ ดวงคําสวัสดิ์, 2535) เปนบุคคลกลุมแรก
ที่ไดทําการศึกษาและนําเอาแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพมาใชในการอธิบายปญหาสาธารณสุข ซึ่ง
แนวคิดในเรื่องแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีสนามชีวิตของ เคริ์ท เลวิน
(Kurt Lewin, 1951 อางในสมบูรณ ขอสกุล และ สรงคกฏณ ดวงคําสวัสดิ์, 2535) โดยนํามาใชใน
การอธิบายพฤติกรรมของบุคคล การรับรูของบุคคลจะเปนตัวบงชี้พฤติกรรมการที่บุคคลเขาใกล
หรือปฏิบัติในสิ่งที่ตนพึงพอใจและคิดวาสิ่งนั้นจะกอใหเกิดผลดีแกตนเอง และหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ตน
ไมพึงปรารถนา ซึ่งแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ไดรับการพัฒนาวิเคราะหพฤติกรรมอนามัยของ
บุ ค คลโดยอธิ บ ายพฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจของบุ ค คลเมื่ อ อยู ใ นภาวะเสี่ ย ง โรเซนสต็ อ ค
(Rosenstock, 1974: 330 อางใน บังอร ฉางทรัพย, 2549) ไดสรุปองคประกอบพื้นฐานของแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพไว คือ การรับรูของบุคคลและแรงจูงใจที่บุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจาก
การเปนโรค จะตองมีความเชื่อวาเขามีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค โรคนั้นมีความรุนแรงและมี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิต และการปฏิบัตินั้นจะเกิดผลดีในการลดโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงตอ
การเปนโรค โดยไมมีอุปสรรค เชน คาใชจาย ความสะดวก ความเจ็บปวยและความอาย เปนตน
ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรคไดมีการศึกษาและงานวิจัยเปนจํานวนมาก
ทั้งนักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาสังคม ในรูปแบบการศึกษาเรื่องปจจัยทางจิตวิทยาสังคม ทัศนคติ
การรับรูบุคคล ความสัมพันธของการตอบสนองของบุคคลกับปจจัยดานอื่นๆ โดยมีกลุมนักจิตวิทยา
สังคมที่ทํางานในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสนใจวา
ทําไมบุคคลจึงหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค เชน การรับรูภูมิคุนกันโรค หรือการตรวจ
สุขภาพและศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีจุดมุงหมายของสังคม (Lewinian theory of goal setting) ซึ่งเปน
ทฤษฎีสนามพลังงานของเลวิน ซึ่งตั้งสมมุติฐานไววา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามอิทธิพล 2 ปจจัย
คือ 1) การคํานึงถึงคุณคาของสิ่งที่เปนเปาหมายเฉพาะ 2) การคาดคะเนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่จะ
ดําเนินไปสูเปาหมายนั้นๆ นั่นคือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมปองกันโรคและฟนฟูสภาพ ตราบเทาที่
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การปฏิบัตินั้นๆ มีคาบวกและมีคามากกวา ความยากลําบากในการปฏิบัติ โดยบุคคลจะตองรูสึกวา
โรคคุกคามตนคือตนสามารถปวยเปนโรคนั้นได หรือโรคนี้มีความรุนแรงและตนเองมีพลังตอตาน
โรคได กลาวไดวาบุคคลจะมีพฤติกรรมการปองกันโรคเมื่อมีองคประกอบดังนี้ (Becker; &
Maiman, 1975: 3-24)
1.ความพรอมที่จะปฏิบัติ (Readiness to take action) เปนความพรอมดานจิตใจของบุคคลที่
จะมีพฤติกรรมการปองกัน โรค ซึ่งสัมพันธกับภาวะสุขภาพ โดยการตัดสินจากการรับรู สภาวะ
คุกคามของโรค ซึ่งก็ขึ้นกับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค และการรับรูความรุนแรงของโรค
2.การคาดคะเนของบุคคลตอการมีพฤติกรรม ถึงความสะดวกและความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ และผลที่จะไดรับเพื่อลดความรุนแรงของโรค ซึ่งก็คือ การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติและ
การรับรูประโยชนในการปองกัน ซึ่งบุคคลพิจารณาไตรตรองจากหลายปจจัย
3. ปจจัยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติ อาจเปนปจจัยกระตุน จากภายนอก เชน อาการเจ็บปวย
ตางๆ หรือเปนปจจัยดานการรับรู เชน การไดรับขอมูลขาวสารตางๆ การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
กลาวคือความเชื่อดานสุขภาพประกอบดวยการรับรูถึงความพรอม และความเปนไปไดใน
การมีพฤติกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการปองกันโรค รวมกับปจจัยรวมภายในและปจจัยชัก
นําจากภายนอกที่สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติ ดังภาพประกอบ 7
การรับรูของบุคคล

ปจจัยรวม
- ตัวแปรบุคคล เชน อายุ ภูมิลําเนา อาชีพ
สถานภาพสมรส การศึกษา
- ตัวแปรเกี่ยวกับจิตวิทยา เชนบุคลิกภาพ
บทบาทในกลุม
- ภูมิหลัง เชน ประสบการณ เกี่ยวกับโรค
ความรูพื้นฐานเรื่องโรคนั้น

การรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรค และ
ความรุนแรงของโรค

การรับรูภาวะคุกคามของโรค
ปจจัยกระตุน

พฤติกรรมที่ควรแสดง
-รับรูในผลประโยชน
ที่จะไดรับ การเปรียบ
เทียบกับความยากลําบาก
ในการปองกันโรค

การปฏิบัติตาม
คําแนะนําใน
การปองกันโรค

- การรณรงคทางสื่อมวลชน
- การใหคําแนะนําปรึกษาจากเพื่อน
- การใหแรงเสริมจากผูบังคับบัญชา
- การปวยของบุคคลใกลชิด

ภาพประกอบ 7 แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ที่ใชทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค
ที่มา Becker, M.H.; & Maiman, L., (1975, January). Medical Care, 13(1),12.
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3. 2) แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายใน – นอกตนดานสุขภาพ
ความเชื่ออํานาจภายใน-นอกตนดานสุขภาพ
มีวิวฒ
ั นาการมาจากทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคม (Social learning theory) สรางขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกาชื่อ รอตเตอร (Rotter, 1966: 125 อางใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ; และสวิง สุวรรณ, 2532 ) โดยกลาววา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึน้
ไดจากการเรียนรูและประสบการณของแตละบุคคล และอธิบายถึงความเชื่ออํานาจภายใน-นอกตน
วาเกิดเปนขั้นตอน ตามการคาดหวังจากพฤติกรรมที่กระทํา โดยเขาไดกลาวไว 2 ลักษณะคือ บุคคล
ที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน หมายความวา บุคคลนั้นเชื่อหรือรับรูเหตุการณที่เกิดขึน้ กับตนวาเปน
ผลมาจากการกระทําหรือจากความสามารถของตน
สวนบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตน
หมายความวา บุคคลนั้นเชื่อหรือรับรูเหตุการณหรือสิ่งตางๆ ที่เกิดขึน้ กับตนนั้นขึน้ อยูกับอิทธิพล
ภายนอกตนทีไ่ มสามารถควบคุมได เชน โชค เคราะห ความบังเอิญ หรืออิทธิพลของผูอื่นบันดาลให
เปนไป ความเชื่ออํานาจภายใน-นอกตนเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยหรือดานสุขภาพ เปนอีกมโนทัศน
หนึ่งที่สามารถอธิบายพฤติกรรมรวมมือของบุคคลในการมีพฤติกรรมการแสวงหาความรู
และ
พฤติกรรมการปองกันโรค บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน มักเชื่อวา การมีสุขภาพดีเปนผลมา
จากการกระทําของตนเอง เพราะฉะนัน้ จึงมีพฤติกรรมอนามัยไปในทิศทางบวก กลาวคือ จะเปน
บุคคลที่สนใจ เอาใจใสตอสุขภาพเปนอยางดี ขวนขวายแสวงหาความรูอยูเสมอ รูจักบริการดาน
สุขภาพอนามัย ปฏิบัติตามคําแนะนําอยางมีเหตุผล ซึ่งตรงขามกับบุคคลที่เชื่ออํานาจภายนอกตน ซึ่ง
มักเชื่อวาการจะมีสุขภาพดีหรือไมนั้นจะขึน้ อยูกับโชค เคราะห และชะตากรรม เพราะฉะนัน้ จึงเปน
บุคคลที่เฉื่อยชา ไมกระตือรือรน และไมสนใจใฝหาความรู จะแสดงพฤติกรรมอนามัยในการ
ปองกันโรคที่ไมเหมาะสม (Strickland, 1978: 1192-1211)
แนวความคิดเรื่องความเชื่ออํานาจการควบคุม เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยดาน
สุขภาพเปนอยางมาก มีงานวิจัยเปนจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวา ความเชื่ออํานาจภายในตน จะเปน
ตัวทํานายพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (ประภาเพ็ญ สุวรรณ; และสวิง สุวรรณ, 2532: 100) นอกจากนี้
การศึกษาของเคนเนดี้และคณะ (Kennedy; Probart; & Dorman, 1991: 319-329) พบวาผูที่มีความ
เชื่ออํานาจภายในตน จะแสวงหาขาวสารเพื่อสงเสริมสุขภาพ และสามารถทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันสุขภาพได นอกจากนี้จากการวิจัยของเนเมค (Nemeck, 1990: 117-236) สรุปวาสวนที่
เกี่ยวของกับความเชื่ออํานาจภายในตนทางสุขภาพ และคานิยมสุขภาพ จะเปนตัวทํานายพฤติกรรม
การปองกันสุขภาพ สวนซินดเลอร – เวอรเนท และไวส (Zindler-Wernet; & Weiss, 1987: 160-179)
ศึกษาพบวาพฤติกรรมการปองกันโรคสามารถทํานายไดดว ยความเชื่ออํานาจใน-นอกตนดาน
สุขภาพ (บังอร ฉางทรัพย, 2549)
แครนดาล และลาซี (Crandall; & Lacey, 1972: 1123-1131) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความเชื่ อ อํ า นายภายใน-นอกตน กั บ ตั ว แปรต า งๆ พบว า ความเชื่ อ อํ า นายภายใน-นอกตน มี
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ความสัมพันธกับลําดับการเกิด ขนาดครอบครัว และชนชั้นทางสังคม นอกจากนี้คารเมน (Carment,
1974: 45-60) พบวา วัฒนธรรมและประเพณีมีสวนเกี่ยวของกับความเชื่ออํานาจภายใน-นอกตน
จอนผะจง เพ็งจาด (2533) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจภายใน-นอกตนและ
ปจจัยพื้นฐานบางประการกับความสามารถในการดูแลตนเอง ไดแก อายุ ระยะเวลาในการศึกษา ได
นําแบบวัดของกรรณิการ กันธรักษา ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอก
ตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพ โดยใชแบบสอบ
วัดความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตนดานสุขภาพหลายมิติของวอลสตันและคนอื่นๆ ดานละ 6 ขอ
พบวาความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อดํารงไวซึ่ง
ภาวะสุขภาพ และนําแบบวัดของ กรรณิการ กันธรักษา มาดัดแปลงใชในหญิงอาชีพพิเศษ พบวา
ความเชื่ออํานาจภายในตนและความเชื่ออํานาจผูอื่นไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการดูแล
ตนเอง แตพบวาความเชื่ออํานาจความบังเอิญมีความสัมพันธทางลบกับความสามารถในการดูแล
ตนเองอย างมีนัย สํ าคั ญ สวนอายุ ไม มีความสัมพัน ธกับความสามารถในการดูแ ลตนเอง สว น
ทรรศนีย วงศบา (2537: 63) ทําการศึกษาในกลุมทหารเกณฑ คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คาย
สมเด็จพระเอกาทศรถ และคายสมเด็จบรมไตรโลกนาถ พิษณุโลก จํานวน 300 คน พบวาความเชื่อ
อํานาจภายในตนทางดานสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส
จากงานเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนําเสนอขางตนเห็นวาความเชื่ออํานาจภายใน - นอก
ตนดานสุขภาพเปนปจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมทางดานสุขภาพ
อนามัย โดยเฉพาะพฤติกรรมทางดานการปองกันโรคเปนอยางมาก แนวคิดนี้นับไดวามีประโยชน
ตอการปรับพฤติกรรมกลุมเปนอยางยิ่ง ในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้ทาง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรไดถายทอดองคความรูนี้ไปยังกลุมผูจัดกิจกรรมทัง 17 โครงการ เพื่อ
นําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการและเปนการสนับสนุนใหการ
ดําเนินโครงการประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว
3.3) การสนับสนุนทางสังคม (Social support)
สมบูรณ ขอสกุล และสรงคกฏณ ดวงคําสวัสดิ์ (2535: 43) กลาววาการสนับสนุนทางสังคม
หมายถึง สิ่งทีผ่ ูรับการสนับสนุนทางสังคมไดรับความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร วัตถุสิ่งของ
หรือสนับสนุนดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุนซึ่งอาจเปนกลุมคน
จึงเปนผลใหผูรับไดปฏิบัติ
ในทางที่ผูรับตองการ ในที่นี้หมายถึงการมีสุขภาพดี การสนับสนุนทางสังคมอาจมาจากบุคคลใน
ครอบครัว เชน พอ แม ญาติ เพื่อนบาน เพือ่ นรวมงาน เพือ่ นนักเรียน หรือเจาหนาที่สาธารณสุข
แคพแพลน โรบินสัน และเฟรนช (Caplan; Robinson; & French, 1976: 39-42) ไดใหคํา
จํากัดความวาการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคลไดรับโดยตรงอาจเปนขาวสาร สิ่งของ/
แรงงาน หรือทางอารมณ ซึ่งอาจเปนแรงผลักดันใหผูรับไปสูเปาหมายที่ผูรับตองการ
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เฮาส (House, 1981)ไดแบงการใหการสนับสนุนทางสังคม 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 การใหคําแนะนํา
(Suggestion) ตักเตือนใหคําปรึกษา (Advice) การใหขาวสาร
4. การสนับสนุนทางดานเครื่องมือ (Instrumental support) เชน แรงงาน เงิน เวลา เปนตน
3.3.1) ปจจัยที่มีผลตอการสนับสนุนทางสังคม
สิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น ไดแก เครือขายทางสังคม แบง
ออกเปน 2 กลุม ไดแก ลักษณะเปนองคกร และเปนเครือขายเฉพาะบุคคล โดยลักษณะเปนองคกร
ไดแ ก กลุ มคนทํ างาน หรือกลุ มให บริการ เปนเครื อขา ยที่ ประกอบดว ยกลุมบุคคลมารวมกัน มี
เปาหมายเดียวกัน มีภารกิจเกี่ยวของกัน สวนเครือขายสวนบุคคล เปนความสัมพันธที่บุคคลมีตอ
ผูอื่น เชน ครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือชุมชน เปนตน โดยสมจิต หนุเจริญกุลและคณะ (2543) ได
กลาวถึงแหลงสนับสนุนทางสังคมดานสุขภาพ ประกอบดวย 5 แหลงคือ แหลงสนับสนุนจาก
ครอบครัวและญาติพี่นอง แหลงจากกลุมเพื่อน แหลงสนับสนุนดานศาสนาหรือแหลงอุปถัมภตางๆ
แหลงใหการดูแลจากกลุมวิชาชีพดานสุขภาพ และจากกลุมวิชาชีพอื่นๆ โดย บราวน และแมค เอ
ลรีน (Brown. 1986: 4-9; Mac Elveen, 1987: 319-337 อางใน บังอร ฉางทรัพย, 2549) มีความเห็น
สอดคลองกันวาครอบครัวเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสําคัญรองลงมา ไดแก กลุมญาติพี่
นองและเพื่อน อยางไรก็ตามความตองการของบุคคลในการสงเสริมสุขภาพ เพนเดอร (Pender,
1987: 396) ไดแบงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 2 ประการ ประการแรกไดแก ดานสนับสนุน
(Support) หมายถึงการกระทํา หรือพฤติกรรมที่ชวยใหผูรับการสนับสนุนบรรลุวัตถุประสงค และ
สามารถตอบสนองความต องการตางๆ เชน สิ่ งของ กําลั ง ใจ ความรัก ความอบอุ น ซึ่ง เปน การ
สนับสนุนทางดานจิตใจ ประการที่สองดานการแนะนํา (Advice) เปนการใหขอมูล ซึ่งทําใหผูรับนํา
กลับมาพิจารณาวาตนจะทําอยางไร จึงจะบรรลุตามจุดมุงหมาย (บังอร ฉางทรัพย, 2549)
การศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมนั้น มีการศึกษาโดยคอบบและแคสเซล (Cobb,
1976: 300-313; Cassel, 1974: 471-482) พบวาผูปวยวัณโรค ความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุสวนใหญ
เปนผูที่ขาดการสนับสนุนทางสังคมหรือถูกตัดขาดจากเครือขายการสนับสนุนทางสังคม นอกจากนี้
การศึกษาระบาดวิทยายังพบวา คนที่ขาดการสนับสนุนทางสังคม จะเปนผูที่อยูในภาวะของการติด
โรคไดงายเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบตอมไรทอ และมีผลทําใหภูมิคุมกันลดลงอีกดวย
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คอบป (Cobb, 1976: 300-313) และแลงกลี (Langlie, 1977: 244-260) ไดรายงานการศึกษา
ถึงพฤติกรรมการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ เชน การตรวจรางกายเปนประจํา การออกกําลัง
กาย การบริโภคอาหาร พบวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากจะมีพฤติกรรมการปองกันโรค
และสงเสริมสุขภาพดีกวาผูที่ไมไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จะเห็นไดวา มีรายงานการศึกษามากมายที่พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีผลตอสุขภาพ
ซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพอนามัยของบุคคล โดยที่อิทธิพล
ของแรงสนับสนุนทางสังคมที่ผูปวยไดรับจากครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบาน ชวยใหผูปวยมีอาการ
ดี ขึ้น นอกจากนี้ ก ารได รับ บริก ารจากแพทย / พยาบาลสม่ํ า เสมอ จะทํ า ให ผูปว ยหายจากโรคได
มากกวาผูที่ไดรับแรงสนับสนุนนอย ผลจากการขาดการสนับสนุนทางสังคมทําใหสภาวะจิตใจของ
บุคคลนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําใหมีผลกระทบตอการผลิตฮอรโมนของรางกายและในที่สุดทําให
ภูมิตานทานลดลง จึงทําใหเกิดโรคไดงายและเจ็บปวยบอยและมีอัตราตายสูงกวาบุคคลที่ไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคม
3.4) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) เปนทฤษฎีสวนขยายของทฤษฎี
การกระทําดวยเหตุผลของไอเซน และฟชไบน (Ajzen and Fishbein, 1980) เนื่องจากขอจํากัดของ
ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลที่วา พฤติกรรมทางสังคมสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของเจตนาเชิง
พฤติกรรมอยางสมบูรณ (Complete volitional control) เจตนาเชิงพฤติกรรมถูกสมมติวาเปนปจจัย
ดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ดังนั้น เจตนาเชิงพฤติกรรมจึงเปนตัวทํานายวาพฤติกรรมจะ
เกิดขึ้นหรือไม กลาวคือ ถาบุคคลยิ่งมีความตั้งใจมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีความพยายามในการกระทํา
มากขึ้นเพียงนั้น แตในความเปนจริงแลว มีพฤติกรรมหลายอยางที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของ
เจตนาอยางสมบูรณ (Incomplete volitional control) เพราะการกระทําพฤติกรรมตางๆ ตองอาศัย
ปจจัยอื่นที่มิใชปจจัยดานแรงจูงใจรวมอยูดวย เชน ทรัพยากร และโอกาส (ไดแก เวลา เงิน ทักษะ
ความรวมมือจากผูอื่น) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจึงไดเพิ่มตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่ง
เปนตั วกําหนดทั้ งเจตนาที่ จะกระทําพฤติ กรรมและการกระทํ าพฤติกรรมนั้น นอกจากนี้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนยังกลาววา การกระทําพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากความเชื่อ 3 ประการ ไดแก 1)
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งสงผลตอพฤติกรรมโดยผานเจตคติตอพฤติกรรม 2) ความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุมอางอิง สงผลตอพฤติกรรมโดยผานการคลอยตามกลุมอางอิง และ 3) ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัย
ควบคุม สงผลตอพฤติกรรมโดยผานการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ดังนั้น ตามทฤษฎีนี้ความสําเร็จ
ในการกระทําพฤติกรรมจะขึ้นอยูกับ เจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรู
การควบคุมพฤติกรรม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมโดยผานเจตนาเชิงพฤติกรรม และขึ้นอยูกับเจตนาเชิง
พฤติกรรมและการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งสงผลโดยตรงตอพฤติกรรม ทําใหเกิดการแสดง
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พฤติกรรมตางๆ (Ajzen, 1991: 181 – 183; Ajzen, 2002: 1) ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ใน
การอธิบายและทํานายพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนแสดง ดังภาพประกอบ 8
ความเชื่อเกี่ยวกับ
พฤติกรรม
(Behavioral belief)
ความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุมอางอิง
(Normative belief)

ความเชื่อเกี่ยวกับ
ปจจัยควบคุม
(Control belief)

เจตคติตอการกระทํา
พฤติกรรม
(Attitude towards
behavior)
การคลอยตาม
กลุมอางอิง
(Subjective Norm)

เจตนา
เชิงพฤติกรรม
(Intention)

พฤติกรรม
(Behavior)

การรับรูการควบคุม
พฤติกรรม
(Perceived
behavioral control)

ภาพประกอบ 8 โครงสรางของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002: 1)
3.4.1) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมสุขภาพ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดรับการยอมรับอยางแพรหลายวาสามารถทํานายและอธิบาย
พฤติกรรมสุขภาพไดดี ตัวอยางเชน โกดินและคอก (Courneya et al, 2000: 301 cited Godin and
Kok, 1996) ไดสรุปงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวออกกําลัง จํานวน 18 เรื่อง พบวา เจตนา และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดรอยละ 36 นอกจากนี้ เจตคติตอ
พฤติ ก รรม การคล อ ยตามกลุ มอ า งอิ ง และการรั บ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมร ว มกั น อธิ บ ายความ
แปรปรวนของเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดรอยละ 42 แฮกเกอรและ
คณะ (Hagger et al, 2002: 3-32) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนใน
การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในเด็ก วัยรุน และผูใหญ จํานวน 72 เรื่อง ซึ่งพบผล
การศึ ก ษาในทํ า นองเดี ย วกั น สํ า หรั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ พบวา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดรอยละ 31 – 77 และรอยละ 9 – 46 ตามลําดับ
(Masalu, 2001: 435-45; 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)

3 self
PROMISE

50

ทบทวนวรรณกรรม

4. การบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตาม CIPP Model
การบริหาร (Administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง
ชวยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct) และความหมายดั้งเดิมของคําวา Administer หมายถึง
การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ สวน การจัดการ (Management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อมุงแสวงหากําไร (Profits) หรือกําไรสูงสุด (Maximum profits)
สํ า หรั บ ผลประโยชน ที่ จ ะตกแก ส าธารณะถื อ เป น วั ต ถุ ป ระสงค ร องหรื อ เป น ผลพลอยได (By
product) เมื่อเปนเชนนี้ จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให
บริการสาธารณะทั้งหลาย (Public services) แกประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกวา
การบริหารจัดการ (Management administration) เกี่ยวของกับภาคธุรกิจมากขึ้น เชน การนําแนวคิด
ผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใชในวงราชการ การบริหาร
ราชการดวยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไมจําเปน การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจ
ดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตน
การบริหาร บางครั้งเรียกวา การบริหารจัดการหมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ใด ๆ ของหน ว ยงานหรื อ บุ ค คล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คน สิ่ ง ของและหน ว ยงาน โดยครอบคลุ ม เรื่ อ ง
ตาง ๆ เชน1) การบริหารนโยบาย (Policy) 2) การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority) 3) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) 4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society) 5) การวางแผน (Planning)
6) การจั ด องค ก าร (Organizing) 7) การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย (Staffing) 8) การอํ า นวยการ
(Directing) 9) ประสานงาน(Coordinating)10) การรายงาน (Reporting) และ11) การงบประมาณ
(Budgeting) เปนการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา
แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) แตละตัวมาเปนแนวทางดําเนินงาน นอกจากนี้ การบริหาร
ยังหมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ คน
สิ่งของ และหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน
(Money) (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) (5) การ
บริหารการใหบริการประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารขอมูล
ขาวสาร (Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล (Measurement)
เชนนี้ เปนการนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา 9M นั่นเอง (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,
2551)
สรุปไดวา การบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของบุคคลและสังคมซึ่งจะตองอยู
รวมกันเปนกลุม โดยจะตองมีผูนํากลุมและมีแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีการควบคุมดูแลกัน
ภายในกลุมเพื่อใหเกิดความสุขและความสงบเรียบรอย ซึ่งอาจเรียกวา ประธานหรือผูบริหารจัดการ
โครงการ โดยมีจุดเนนแตกตางกันไปบาง ที่ครอบคลุมถึง การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง
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(Guideline) วิธีการ (Method) หรือมรรควิธี (Means) หนวยงาน หรือ บุคลากรที่นํามาใชในการ
บริหารโครงการหรือปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทาง (Goal)
หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม
4.1) การประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP Model
สตัฟเฟลบีมและชินคฟลด (Stufflebleam & Shinkfield, 2007) ไดเสนอวิธีการประเมินที่
รูจักกันเปนอยางดีในวงการการศึกษาที่เรียกวา รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) ซึ่งอยู
บนพื้นฐานของการประเมินประเภท Systematic Decision-Oriented Evaluation (SD Models) เนน
การใชวิธีเชิงระบบเพื่อการสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ ผูเกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจในเชิง
บริหาร ระบบการประเมินแบบ CIPP เกิดขึ้นประมาณปลาย ป ค.ศ. 1960 ซึ่งถูกนํามาใชในการ
พัฒนาโครงการของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรูปแบบซิป (CIPP Model) เปนตัวยอของการ
ประเมินโครงการ ตามตัวอักษร 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 มีขึ้นเพื่อทําใหผูบริการรับรูขอมูลเพื่อใชในการประเมิน
และปรับปรุงโครงการ และทําใหการใชทรัพยากร เวลา และเทคโนโลยี ตอบสนองตอความตองการ
ไดรับผลประโยชนดวยความเหมาะสมและเที่ยงธรรม ดวยรูปแบบของ CIPP เอื้อตอตอการปรับปรุง
โครงการและเปนหลักการที่เปนประชาธิปไตย ดังนั้นผูประเมินและผูรับบริการสามารถที่จะ
1.มีความเขาใจและไดรับผลประโยชนอยางถูกตองและเหมาะสม
2.มีความชัดเจนในความตองการในการบริการ หรือปรับปรุงโครงการ
3.ไดรับขอมูลการใชโครงการที่ออกแบบ เพื่อสนองความตองการหรือจากการบริการอื่นๆ
4.การประเมินชวยแนะแนวทางในการบรรลุเปาหมายของโครงการ
5.การประเมินขอดี คุณคา ความสําคัญ และความตรงจุดของบริการตาง ๆ
รูปแบบ CIPP ยังมีหลักสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปรับปรุงแกไข การประเมินจะทํา
หนาที่ในระยะยาวเพื่อกระตุน ค้ําจุน และชวยเหลือในการปรับปรุงโครงการ ระบบจะทําหนาที่
กระตุนใหใชทรัพยากรอยางคุมคา นอกจากนี้ระบบนี้ยังชวยใหผูประเมินเรียนรูบทเรียนตางๆ ที่ได
จากความพยายามที่ลมเหลวและที่ประสบผลสําเร็จอีกดวย นอกจากนี้รูปแบบ CIPP ยังเนนที่จะ
ประเมินดวยความจริง โดยใชหลักทฤษฎีที่ถูกตองทางศีลธรรม พิจารณาตามความเปนจริง หรือสิ่งที่
เปนอยูจริง ไมใชหรือเปนไปตามความรูสึกสวนบุคคล เพื่อนําไปสูขอสรุปบนพื้นฐานของความเทา
เทียม และสามารถโตแยงไดในกรณีตางๆ
องคประกอบหลักของการประเมินแบบ CIPP คือ “คุณคา” ซึ่งถูกกําหนดจากกลุมคนหรือ
สังคมนั้นๆระบบนี้จะทําใหผูประเมินและผูรับบริการสามารถบงชี้และเขาใจคุณคาที่ใชเปนรากฐาน
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สําคัญของการประเมินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ดังนั้นการประเมินทั้ง 4 ประเภท จะมีคุณคา เปน
แกนกลาง ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางการประเมินกับโครงการไดดังนี้
1.การกําหนดเปาหมาย เปนตัวตั้งคําถามของการประเมินทางบริบท การประเมินทางบริบท
ก็จะเปนตัวจัดหาขอมูลเพื่อพิสูจนและปรับปรุงเปาหมายที่กําหนด
2. การปรั บปรุ ง แผนดํ า เนิ น การ เป น ตัว ตั้ งคํ าถามของการประเมิน ขอมูลป อ นเขา การ
ประเมินขอมูลปอนเขาก็จะเปนสิ่งที่ใชตัดสินแผนดําเนินการและทิศทาง เพื่อแผนดําเนินการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3.การปฏิบัติการตามโครงการ เปนตัวตั้งคําถามของการประเมินกระบวนการ การประเมิน
กระบวนการก็จะเปนสิ่งตัดสินกิจกรรมตาง ๆ และใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง การปฏิบัติของ
บุคลากร
4.ผลลั พธ / ผลผลิ ต จากการปฏิบัติ เชน การประสบความสําเร็จ เปนตัว กําหนดถึงการ
ประเมินผลลัพธ / ผลผลิต การประเมินทางผลลัพธ / ผลผลิต ก็จะเปนเครื่องตัดสินผลลัพธจากการ
ปฏิบัติการเพื่อจะพัฒนาไปสูความกาวหนาตอไป

Input evaluation

Context evaluation

Plans

Goals
Core
Outcom
Product evaluation

Actions
Process evaluation

ภาพประกอบ 9 องคประกอบหลักของการประเมินตามรูปแบบ CIPP ( 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
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1. การประเมินบริบท (Context evaluation: C) เปนการประเมินขอมูลพื้นฐานโดยเนนใน
ดานความสัมพันธที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม เพื่อหาเหตุผลที่ใชในการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการฝกอบรม รวมถึงการหาความจําเปนในการฝกอบรมเปนการประเมินกอนเริ่ม
โครงการ เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางและวั ต ถุ ป ระสงค ข องการฝ ก อบรม ซึ่ ง การประเมิ น บริ บ ทมี
จุดประสงค ดังนี้
1.1 เพื่อใหคํานิยามบริบทที่มีความเกี่ยวของ
1.2 ระบุ จํ า นวนกลุ ม เป า หมายทั้ ง หมด และประเมิ น ความต อ งการของ
กลุมเปาหมาย
1.3 จัดหาโอกาสที่จะตอบสนองความตองการ
1.4 วิเคราะหปญหาที่เกิดจากความตองการ
1.5 ตรวจสอบเปาหมายโครงการวาตอบสนองความตองการจากการประเมินได
หรือไม
วิธีการประเมินบริบท ใชในการวิเคราะหระบบ การสํารวจ การตรวจสอบเอกสาร การ
วิเคราะหขอมูลขั้นที่สอง การพิจารณา การตรวจสอบสัมภาษณ การทดสอบวินิจฉัย และการใช
เทคนิคเดลไฟล (Delphi technique) ซึ่งการประเมินบริบทจะใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะ
แวดลอมของโครงการ ไดแก
1.1 เปาหมายเกี่ยวกับความตองการรวมกันและการใชโอกาส
1.2 การลําดับความสําคัญกอนหลังของการจัดสรรเวลาและทรัพยากร
1.3 จุดประสงคที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
1.4 การกําหนดมาตรฐานในการตัดสินผลลัพธ
2. การประเมินขอมูลปอนเขา (Input evaluation: I) เปนการตรวจสอบความพรอม
ความเหมาะสม และความพอเพีย งของปจ จัย ตาง ๆ เพื่ อวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับ
ทรัพยากรที่มีอยู และเปนทางเลือกที่มีโอกาสทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดมากที่สุด
ขอมูลที่ไดนําไปประกอบการตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรใหตรงกับเปาหมายของโครงการฝกอบรม
ไดดีที่สุดอยางไร ซึ่งการประเมินขอมูลปอนเขามีจุดประสงค เพื่อกําหนดและประเมินศักยภาพของ
ระบบ แผนการของโครงการ การวางรูปแบบขั้นตอนกระบวนการ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
กลยุทธ งบประมาณ และตารางเวลาที่กําหนดไว สําหรับวิธีการประเมินขอมูลปอนเขา คือ การ
จัดทํารายการ และวิเคราะหทรัพยากรบุคคล และสิ่งของ แผนการแกไขปญหา และการจัดรูปแบบ
กระบวนการ ตามหลักความสัมพันธ การปฏิบัติใชจริง ทุน และเศรษฐศาสตร ซึ่งการประเมินขอมูล
ป อ นเข า จะนํ า มาใช เ พื่ อ เลื อ กแหล ง สนั บ สนุ น กลยุ ท ธ ก ารแก ไ ขป ญ หา และการจั ด รู ป แบบ
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กระบวนการ กลาวคือ เพื่อจัดโครงสรางการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินการ จัดสรรงบประมาณ
และเวลาของการทํากิจกรรมในโครงการ และเปนพื้นฐานใหกับการตัดสินเรื่องการบรรลุเปาหมาย
3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P) เปนการประเมิน เพื่อตรวจสอบ
วา โครงการไดดําเนินไปตามกระบวนการที่กําหนดไวไดตามวัตถุประสงคหรือไม หาขอบกพรอง
ของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการในชวง
ตอไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดนหรือจุดแข็ง (Strengths)
และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจาก
การสิ้นสุดโครงการแลว มีบทบาทในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการฝกอบรมโดยตรง เปน
การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ไปยังผูดําเนินการฝกอบรม และหากพบวามีปญหาอุปสรรคจะ
ไดปรับปรุงแกไขได ซึ่งการประเมินกระบวนการจะชวยทําใหบรรลุ เปาหมายและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบและกระบวนการของโครงการ โดยสงผลตอการควบคุมและเก็บบันทึก
ขอมูลของขั้นตอนการดําเนินการจริง และนํามาใชตีความเปนผลสรุปตอไป
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งพิจารณาในประเด็นของการ
ยุบ เลิก ขยาย หรือปรั บเปลี่ ยนโครงการ แตการประเมิ นผลแบบนี้ มิไ ด ใ หค วามสนใจตอเรื่อง
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย / แผน / โครงการเทาที่ควร การประเมิน
ลักษณะนี้เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นโดยเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด เปนการวัด
และแปลความหมายเกี่ยวกับการบรรลุถึงวัตถุประสงค ดังนั้นการประเมินผลผลิตจึงมีจุดประสงค
เพื่อรวบรวมคําอธิบายและคําตัดสินของผลงานที่ออกมา และเชื่อมโยงผลนั้นเขากับ จุดประสงค
เนื้อหา ปจจัยปอน และกระบวนการ และเพื่อตีความขอดี คุณคา ความสําคัญของแผนการประเมิน
สําหรับการประเมินผลผลิต ทําไดโดยรวบรวมความคิดเห็นจากผูใหการสนับสนุนและวัดผลงานทั้ง
ทางดานคุณภาพและปริมาณ ซึ่งการประเมินนี้จะถูกใชเปนปจจัยในการดําเนินการตอ ยกเลิก หรือ
ปรับปรุงโครงการ และแสดงถึงผลกระทบทั้งที่ตั้งใจและที่ไมตั้งใจ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไวดวย
ตัวอยางการจําแนกประเภทตัวชี้วัดวัดตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ซึ่งพิจารณาจาก
ลักษณะของสิ่งที่ไดรับการประเมิน เชน
1. ตัวชี้วัดบริบท (Context) พิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
1.1 สภาวะแวดลอมของ กอนมีโครงการพบวาเปนปญหา
1.2 ความจําเปน หรือความตองการขณะนั้น และอนาคต
1.3 ความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ
2. ตัวชี้วัดขอมูลนําเขา (Input) พิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
2.1ความชัดเจนของวัตถุประสงคโครงการ
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2.2 ความพรอมของทรัพยากร เชน งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ เวลา กฎระเบียบ
2.3 ความเหมาะสมของขั้นตอนระหวางปญหา สาเหตุของปญหา และกิจกรรม
3.ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process) พิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
3.1 การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ
3.2 ความยอมรับของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการในพื้นที่
3.3 การมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ
3.4 ภาวะผูนําในโครงการ
4.ตัวชี้วัดผลผลิต (Product) พิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
4.1 อัตราการมีงานทําของประชาชนที่ยากจน
4.2 รายไดของประชาชนที่เขารวมโครงการ
4.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมโครงการ
5.ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) พิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
5.1 คุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวตามเกณฑมาตรฐาน
5.2 การไมอพยพยายถิ่น
5.3 การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
6.ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) พิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
6.1 ผลกระทบทางบวก / เปนผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ
6.2 ผลกระทบทางลบ / เปนผลที่ไมคาดหวังจากโครงการ
ดวยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) เนนการประเมินเชิงระบบเพื่อใหไดขอ
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ ซึ่งสามารถสรุปและแบงประเภทของการตัดสินใจ
ออกเปน 4 ประเภท ดังภาพประกอบ 10 (Stufflebleam & Others, 1971: 62)
สารสนเทศ
สูง ตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขเพียงบางสิ่ง ตัดสินใจเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยาง
สิ้นเชิง (Metamorphism) ตองไดรับขอมูล
(Homeostasis) แตยังรักษาสภาพเดิมๆไวได มากพอที่จะมัน่ ใจเปลีย่ นโครงสรางทั้ง
ระบบ แตเกิดขึ้นคอนขางยาก
เพียงแตเปลี่ยนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ตัดสินใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ตัดสินใจเพื่อดูผลและโอกาสของการ
(Incremetalism) มุงหวังใหเกิดการพัฒนาแต เปลี่ยนแปลง (Neomobilism) โดยอาศัย
ต่ํา มีขอมูลนอย อาจอาศัยขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ แนวคิดใหมมาทดลองใชกอใหเกิดการ
เพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงคอนขางสูง
นอย
ระดับการเปลี่ยนแปลง
มาก
ภาพประกอบ 10 สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ตามการประเมินแบบ CIPP
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5) การประเมินโครงการแบบ 360 องศา และ Logic Model
การประเมินโครงการหรือการประเมินผลการดําเนินงานแบบ 360 องศา เปนการประเมินที่
เนนความโปรงใส นํามาใชเพื่อลดความเอนเอียงของการประเมินจากหัวหนางานฝายเดียว โดย
บุคคลที่มีบทบาทในการประเมินผลงานของผูปฏิบัติงาน แบบ 360 องศา ไดแ ก ผู บังคับบัญชา
โดยตรง ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานที่อยูในระดับเดียวกัน การประเมินตนเอง และการประเมิน
โดยผูใชบริการ นับไดวาเปนกลยุทธขององคกรตาง ๆ ในการบริหารงานและการประเมินโครงการ
ของภาครัฐ เพื่อใชเปนเครื่องมือเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อเนนการ
พัฒนากิจกรรม ทักษะ ความสามารถเฉพาะ ที่จะสงผลตอเนื่องไปสูความสําเร็จขององคกร โดย
กระบวนการประเมินผลงานแบบ 360 องศา แบงไดเปน 5 ขั้นตอน (ดนัย เทียนพุฒ, 2547)
1. การวางแผน (Planning)
2. การทดลองนํารองเพื่อพัฒนาระบบ (Piloting)
3. การนําแผนมาปฏิบัติ (Implementation)
4. ขอมูลปอนกลับจากผลการปฏิบัติงาน (Feedback)
5. การทบทวน/ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง (Review)
แม ใ นป จ จุ บั น ข อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ การประยุ ก ต ใ ช ร ะบบข อ มู ล
ยอนกลับแบบ 360 องศา ยังไมสามารถหาขอยุติได เพราะนักวิชาการหลายทานตางมีความเห็น
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการประยุกตใชแตกตางหลากหลาย แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยสามารถสรุป
วัตถุประสงคของการประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา ได 3 ประการ คือ 1) เพื่อการ
พัฒนา 2) เพื่อการตัดสินใจเชิงบุคลากร 3) เพื่อการพัฒนาและเพื่อการตัดสินใจเชิงบุคลากรรวมกัน
โดยในแตละวัตถุประสงคของการประยุกตใชนั้น ไดมีนักวิชาการและผลการศึกษาซึ่งสนับสนุน
แนวคิดดังกลาวพอสรุปไดวาจากแนวคิดของนักวิชาการไดวา บรูทรุสและเดเรเยส (Brutus. &
Derayeh, 2002) ทําการศึกษาพบวา องคการธุรกิจสวนใหญในประเทศแคนาดามากถึงรอยละ 73 มี
การใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา เพื่อวัตถุประสงคการพัฒนา เชนเดียวกับผลการศึกษา
กับกลุมตัวอยางองคการในประเทศสหราชอาณาจักร (Mabey, 2001) และกลุมตัวอยาง 43 องคการ
ระดับโลกในสหรัฐอเมริกาของ (Rogers, Rogers, & Metlay 2002) ที่ตางพบวา ระบบขอมูล
ยอนกลับแบบ 360 องศา นิยมใชเพื่อวัตถุประสงคการพัฒนาเปนสําคัญ นอกจากนี้ การศึกษาของ
ซีสทีส (Zentis, 2007) ยังไดรายงานวา กลุมตัวอยางในการศึกษามีระดับความพึงพอใจตอการใชงาน
ระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา เพื่อวัตถุประสงคการพัฒนาสูงกวาการใชระบบขอมูล
ยอนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการตัดสินใจเชิงบุคลากร (Zentis, 2007)
สําหรับประเทศไทยนั้น ผลการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการประเมินใหผลสอดคลอง
กับการศึกษาในตางประเทศที่วา องคการไทยที่มีการประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360
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องศา ตางเห็นวา ควรนําระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา มาใชเพื่อวัตถุประสงคการพัฒนา
มากกวาใชเพื่อการตัดสินใจเชิงบุคลากร (มนูญ ศิวารมย, 2542; ศตพัฒน ทิพยสมบูรณ, 2549;
สํานักงาน ก.พ., 2550) อยางไรก็ดี ยังมีนักวิชาการบางทาน ที่เห็นแยงวา การประยุกตใชระบบขอมูล
ยอนกลับแบบ 360 องศา จะบังเกิดประโยชนสูงสุดก็ตอเมื่อนํามาใชเพื่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารการสืบทอดตําแหนงขององคการ ( Fleenor & Brutus, 2001; Lepsinger &
Lucia, 2001) ดาน Cynthia McCauley กลับเห็นวา ระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา สามารถให
ไดทั้ง 2 เปาหมาย ตราบใดที่ผูบริหารยังเห็นประโยชน การมีวัฒนธรรมองคการที่สนับสนุน และที่
สําคัญ การประเมินนั้นมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได (Bracken, Dalton, Jako, McCauley, &
Pollman, 1997)
5.1) กลุมเปาหมายในการใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา
โรเจอร และคณะ (Rogers, Rogers, & Metlay 2002) กลาววา แตเดิมแลว ระบบขอมูล
ยอนกลับแบบ 360 องศา ถูกนําใชกับกลุมนักบริหารที่มีศักยภาพสูง (High potential executives)
ขององคการ สอดคลองกับความเห็นของ (Goldsmith & Underhill, 2001) ที่เห็นวา เปาหมายของ
ระบบข อ มู ลย อ นกลั บ แบบ 360 องศา ถู ก นํา ไปใช เ พื่ อ การพัฒ นาภาวะผู นํ า ของนั ก บริ ห ารของ
องคการ เชนเดียวกับผลการศึกษาของ (Brutus& Derayeh, 2002) ที่พบวา องคการในประเทศ
แคนาดานั้นรอยละ 61 ไดประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา กับตําแหนงระดับบริหาร
เปนสําคัญเปาหมายของการประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา ยังอาจรวมไปถึง การ
มุงพัฒนาสมาชิกในทีมงาน (Hallam, 2001: 289-300) บางยังหวังผลใหบังเกิดในระดับมหภาค คือ
การมุงพัฒนาองคการและการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององคการ ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับ
พนักงานทุกระดับและระบบทุกระบบภายในองคการ (Church, Waclawski, & Burke, 2001: 301317) ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ครบทุกดานดังนั้นกลุมผูใหขอมูลจึงจําเปนที่จะตองครอบคลุมกับผูที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการทั้งหมด ในขณะเดียวกันเรามักจะพบวา การดําเนินโครงการใน
ปจจุบันทั้งในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ตางมุงเนนการทํางานในรูปแบบของทีมงานมาใช
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สงผลใหสัมพันธภาพระหวางสมาชิกในทีมเปลี่ยนไปจาก
การทํางานในรูปแบบประจํา ในการทํางานเปนทีมจึงจําเปนตองมีการประเมินที่ครบทุกดานทั้ง 360
องศาเชนกัน
สรุปไดวา การประเมินโครงการตามแนวทาง 360 องศาจึงจําเปนที่จะตองดําเนินการเก็บ
ข อ มู ล จากหลายฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งจะทํ า ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ส ามารถอธิ บ ายความสํ า เร็ จ และเป น ข อ มู ล
ยอนกลับได ในการประเมินโครงการครั้งไดนํารูปแบบดังกลาวมาใชในการประเมินโดยทําการ
ประเมิ น จากหั ว หน า โครงการ กลุ ม ผู เ ข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม และกลุ ม
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ผูบังคับบัญชา จะทําใหไดขอมูลยอนกลับและขอสารสนเทศที่เปนประโยชนในการดําเนินและ
บริหารจัดการโครงการครั้งตอไป
5.2) ประโยชนของระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานดวยระบบขอมูลยอนกลับแบบ
360 องศา ทําใหไดทัศนะที่หลากหลายในการประเมินบผลการดํานินงานมากยิ่งขึ้น และถือเปนการ
เปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณเชิงสรางสรรค ทั้งยังเปนการชี้ใหเห็นจุดบกพรอง และการระบุ
จุดเดนของคณะกรรมการดําเนินงาน (Roongrernsuke & Cheosakul, 2002, มนูญ ศิวารมย, 2542;
จุฑาทิพย ภารพบ, 2547; ศตพัฒน ทิพยสมดี, 2549; ศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.,
2550) อีกทั้ง ผลยอนกลับที่ไดจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงภาวะผูนําของผูรับการประเมินและ
พรอมทั้งการปรับปรุงระดับความพึงพอใจของผูไดรับขอมูลยอนกลับ (Zentis, 2007) ซึ่งสอดคลอง
กับงานของ ลูทานและคณะ (Luthan, Peterson & Suzanne, 2003) ที่ไดรายงานวา ผลยอนกลับที่ได
จะมีสวนปรับปรุงระดับความพึงพอใจ ระดับความผูกพัน (commitment) และยังลดความตั้งใจใน
การลาออกให แ ก พ นั ก งาน ทั้ ง ยัง มี ส ว นในการปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น งานขององคก ารอี ก ด ว ย
นอกจากนี้ ประโยชนอีกประการหนึ่งของการประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360 องศา คือ
การสรางการมีสวนรวมระหวางพนักงานที่รวมกิจกรรมในการประเมิน และสรางความสัมพันธ
ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชาอีกดวย ทําใหมีการสื่อสารที่ดี มีความเชื่อมั่นระหางกัน เกิดความ
รวมแรงรวมใจกัน ทั้งยังสรางจิตสํานึกในการมองประโยชนสวนรวมรวมกันมากขึ้น (Mabey, 2001,
ศตพัฒน ทิพยสมดี, 2549; วินัย จันทรเทศ, 2549)
5.3) แนวคิดการประเมินแบบ Logic Model
รูปแบบโลจิคหรือรูปแบบเหตุผล (Logic Model) หมายถึง รูปแบบที่ประยุกตขึ้นเพื่อ
ประเมินลําดับขั้นตอนการทํางาน ที่ สามารถใหผลลัพธตามที่ตองการ องคประกอบของตัวแบบนี้
ถูกกําหนดขึ้นและนํามาประยุกตใชโดย แพนคราทซ (Pankratz, 2008: Online) เมื่อพิจารณาแลว
พบวามีลักษณะองคประกอบของตัวแบบคลายกับ 2 แบบแรก ประกอบดวย เปาหมาย (Goals)
ทรัพยากร หรือปจจัยนําเขา (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” ไดรวมเอาปจจัย
ดานสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของ กับโครงการ และปจจัยนําเขาอื่นเขาไวดวย อีกทั้งการกําหนด
วัตถุประสงคการประเมินบางโครงการก็สามารถนํา “ผลผลิต” มาเปนปจจัยองคประกอบของ
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“ผลลัพธ” ได หรือผูประเมินอาจนํา “ผลผลิต” มาใชเปนปจจัย กระบวนการเพื่อวัดผลสําเร็จของ
โครงการได (ศิริรัตน ชุณหคลาย, 2551: ออนไลน)
โมเดลการประเมินรูปแบบเหตุผล (Logic Model) ถูกประยุกตขนึ้ ใชเพื่อประเมินลําดับ
ขั้นตอนการทํางานหรือกระบวนการทํางานที่สามารถใหผลลัพธตามที่ตองการได และในภาพรวม
องคประกอบของรูปแบบเหตุผล (Logic Model) มีความคลายคลึงกับตัวแบบการประเมินแบบซิป
(CIPP model) และตัวแบบการประเมินแบบ IPO (Input – Process – Output) มีองคประกอบ ไดแก
การประเมินเปาหมาย (Goals) ทรัพยากร หรือปจจัยนําเขา (Inputs or resources) กิจกรรมหรือ
กระบวนการ (Activities or process) ผลลัพธ ระยะสั้น (Short-term outcomes) และผลลัพธระยะยาว
(Long - term outcomes / performance) (Pankratz, 2008: Online)
โดยแพนคราทซ (Pankratz, 2008) ไดสรุปมิติการวัดความสําเร็จตามรูปแบบโลจิคไวดังนี้
1. การวัดประสิทธิผล (Effectiveness) ขององคการในระดับผลลัพธ (Outcomes) และ
พิจารณา ความสัมพันธกับผลผลิต (Outputs) เพื่อหาปจจัยเอื้อและปจจัยอุปสรรคจากภายในองคการ
และจากภายนอก องคการ หากองคการมีแผนงานมากกวา 1 แผนงาน ก็จะวัดผลลัพธ รวมของทุก
แผนงานในลักษณะตัวชี้วดั รวม (Aggregated indicator) จากคะแนนของแตละผลลัพธเปนปจจัยรวม
(Composite factors)
2.การวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) ขององคการในระดับผลผลิต (Outputs) และพิจารณา
ความสัมพันธกบั ผลผลิต (Inputs) โดยเฉพาะตนทุนตอหนวยผลผลิต (Output based costing) เพื่อหา
ปจจัยเอื้อ และปจจัยอุปสรรคจากกระบวนการผลิตและบริการขององคการ
3.การวัดความประหยัด (Economy) ขององคการในระดับปจจัยนําเขา (Inputs) และพิจารณา
ความสัมพันธกับทรัพยากรอื่น ๆ ของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของกับองคการ (Resource หรือ Cost) ที่
เปนคาใชจาย ทางออม เชน คาใชจายในการบําบัดของเสีย คาใชจายในการฟนฟูทรัพยากร และ
คาใชจายของพหุภาคีในการรวม กิจกรรม
4.การวัดประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost-effectiveness) ขององคการในลักษณะเปรียบเทียบ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ทั้งผลประโยชนทางตรง (Direct benefit) ผลประโยชนทางออม
(Indirect benefit) และผลประโยชนที่ไมเห็นเปนตัวตนชัดเจน (Intangible benefit) กับคาใชจายที่
เกิดขึ้นทั้งคาใชจายคงที่ (Fixed cost) งบดําเนินการ (Operation cost) และคาใชจายทางออม (Indirect
cost) เพื่อประเมินความคุมคา ของภารกิจของหนวยงาน

6) แนวคิด 3 Self ตอพฤติกรรมสุขภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด 3 Self เปนแนวคิดที่ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร (2551) เสนอแนะขึ้น
สําหรับใชในการดําเนินงานในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยเนนให
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ประชาชนผูรับบริการปรับเปลี่ย นพฤติ กรมสุข ภาพเกิดพฤติ กรรมใหม 3 ดา นหรือ พฤติก รรม
สุขภาพ 3 Selfซึ่งจะกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและยั่งยืน ซึ่งมาจาก 3 แนวคิดยอยๆดังนี้
6.1 การรับรูความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy)
การรับรูความสามารถของตนเอง (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 47-60) เปนหนึ่งใน
แนวคิด 3 ประการของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมปญญาของแบนดูรา ซึ่งประกอบดวย แนวคิดของ
การเรียนรูโดยการสังเกต (Observational learning) แนวคิดของการควบคุมตน (Self-control) และ
แนวคิดของการรับรูความสามารถของตนเอง ในระยะแรกแบนดูราเสนอแนวคิดของความคาดหวัง
ความสามารถของตนเอง (Efficacy expectation) โดยใหความหมายวา เปนความคาดหวังที่เกี่ยวของ
กั บ ความสามารถของตน ในลั ก ษณะที่ เ ฉพาะเจาะจง และความคาดหวั ง นี้ เ ป น ตั ว กํ า หนดการ
แสดงออกของพฤติ ก รรม แต ต อ มา แบนดู ร าได ใ ช คํ า ว า การรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง
(Percieved self-efficacy) เปนการที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและ
ดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยแบนดูราไมไดกลาวถึงคาดหวังอีก
แบนดูรามีความเชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเองนั้น มีผลตอการกระทําของบุคคล
บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันได ถาพบวาคน
2 คนนี้ มีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกัน ในคนคนเดียวก็เชนกัน ถารับรูความสามารถ
ของตนเองในแตละสภาพการณแตกตางกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตางกันเชนกัน
แบนดู ร าเห็น ว า ความสามารถของคนเรานั้ น ไมต ายตั ว หากแต ยื ด หยุ น ตามสภาพการณ ดั งนั้ น
ประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นกับการรับรูความสามารถของตนเองในสภาวการณนั้นๆ
นั่นเอง นั่นคือถาเรามีการรับรูวาเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้น คนที่รับรู
วาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอย และจะประสบความสําเร็จในที่สุด
เกี่ยวกับความแตกตางระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้น (Outcome expectation) เพื่อใหเขาใจและชัดเจนมากขึ้น แบนดูราไดเสนอภาพความแตกตาง
ระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ดังภาพประกอบ 11
บุคคล
การรับรูความสามารถ
ของตนเอง

พฤติกรรม

ผลที่เกิดขึ้น
ความคาดหวังผล
ที่จะเกิดขึ้น

ภาพประกอบ 11 ความแตกตางระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
ที่มา: Bandura,A. (1986).Social Foundation of Thought and Action: a Social of Cognitive
Theory.NJ: Prentice-Hall.
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ตามภาพประกอบ พบวา การรับรูความสามารถของตนเอง เปนการตัดสินความสามารถของ
ตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้น เปน
การตัดสินวาผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว เชน นักกีฬามีความเชื่อวา เขา
กระโดดไดสูงถึง 6 ฟุต ความเชื่อดังกลาวเปนการตัดสินความสามารถของตนเอง การไดรับการ
ยอมรับจากสังคม การไดรับรางวัล การพึงพอใจในตนเองที่กระโดดไดสูงถึง 6 ฟุต เปนความ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น แตจะตองระวังความเขาใจผิดเกี่ยวกับความหมายของคําวาผลที่เกิดขึ้น ผลที่
เกิดขึ้นในที่นี้จะหมายถึงผลกรรมของการกระทําพฤติกรรมเทานั้น มิไดหมายถึงผลที่แสดงถึงการ
กระทําพฤติก รรม เพราะวาผลที่ แสดงถึงการกระทํ าพฤติกรรมนั้นจะพิจารณาวาพฤติกรรมนั้น
สามารถทําไดตามการตัดสินความสามารถของตนเองหรือไม นั่นคือ จะกระโดดไดสูงถึง 6 ฟุต
หรือไม โดยการจะกระโดดไดสูงถึง 6 ฟุตหรือไมนั้น มิใชเปนการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมุงที่ผล
กรรมที่จะไดจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว
การรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธกัน
มาก โดยที่ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 2 นี้ มีผลตอการตัดสินใจที่จะทําพฤติกรรมของบุคคล
นั้นๆ ดังภาพประกอบ 12
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น
สูง
ต่ํา
มีแนวโนมที่จะทําแนนอน
มีแนวโนมที่จะไมทํา
สูง
การรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง

ต่ํา

มีแนวโนมที่จะไมทํา

มีแนวโนมที่จะไมทําแนนอน

ภาพประกอบ 12 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้น
ที่มา: Bandura,A. (1986).Social Foundation of Thought and Action: a Social of Cognitive
Theory.NJ: Prentice-Hall.
แบนดูราไดเสนอแนะแหลงของการสรางใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเอง 4 วิธี
ดังตอไปนี้ (Evans, 1989 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 59-60)
1. ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery experiences) ซึ่งแบนดูราเชื่อวาเปนวิธีการ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการพั ฒ นาการรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง เนื่ อ งจากว า เป น
ประสบการณโดยตรง ความสําเร็จทําใหเพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อวาเขาสามารถที่
จะทําได ดังนั้นในการที่จะพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองนั้น จําเปนที่จะตองฝกใหเขามี
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ทักษะเพียงพอที่จะประสบความสําเร็จไดพรอมๆ กับการทําใหเขารับรูวา เขามีความสามารถจะ
กระทําเชนนั้น จะทําใหเขาใชทักษะที่ไดรับการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรูวา
ตนเองมีความสามารถนั้น จะไมยอมแพอะไรงายๆ แตจะพยายามทํางานตางๆ เพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายที่ตองการ
2. การใชตัวแบบ (Modeling) การที่ไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซอน และ
ได รั บ ผลกรรมที่ พึ ง พอใจ ก็ จ ะทํ า ให ผู ที่ สั ง เกตฝ ก ความรู สึ ก ว า เขาก็ จ ะสามารถที่ จ ะประสบ
ความสําเร็จไดถาเขาพยายามจริงและไมยอทอ ลักษณะของการใชตัวแบบที่สงผลตอความรูสึกวาเขา
มีความสามารถที่จะทําไดนั้น ไดแก การแกปญหาของบุคคลที่มีความกลัวตอสิ่งตางๆ โดยที่ใหดูตัว
แบบที่มีลักษณะคลายกับตนเอง ก็สามารถทําใหลดความกลัวตางๆ เหลานั้นได
การใชตัวแบบ เปนเทคนิคที่พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ
แบนดูรา ที่มีความเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนเรานั้นไมไดเปนผลมาจากการที่
คนเรามี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สภาพแวดล อ มที่ เ ขาอยู เ ท า นั้ น หากแต ยั ง ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่
ประกอบดวยความคิดและความรูสึกอีกดวย ซึ่งปจจัยทั้ง 3 นี้ (พฤติกรรม สภาพแวดลอม สวน
บุคคล) จะมีลักษณะของการกําหนดซึ่งกันและกันอยู ถาปจจัยใดเปลี่ยนแปลงไป อีกสองปจจัยที่
เหลื อ ก็ จ ะเปลี่ ย นแปลงตามไปด ว ย ซึ่ ง แนวทางในการใช ตั ว แบบนี้ จ ะพิ จ ารณาในการจั ด
สภาพแวดลอม เพื่อใหบุคคลเกิดความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นบางอยาง ซึ่งความคาดหวังถึงผลที่
จะเกิดขึ้นนี่เอง จะสงผลทําใหบุคคลตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมหรือไมแสดงพฤติกรรม ลักษณะ
ของกระบวนการใชตัวแบบแสดงดังภาพประกอบ 13
A

B1

B

C

โดยที่ A - การเสนอตัวแบบ
B1 - ความคิดหรือความรูสึกของผูสังเกตตัวแบบ
B - พฤติกรรมที่แสดงออก
C - ผลกรรม
ภาพประกอบ 13 แสดงถึงลักษณะของกระบวนการใชตัวแบบ (Bandura, 1986)
จากภาพประกอบ 14 จะเห็นไดวาในกระบวนการเสนอตัวแบบนั้นจะตองมีการเสนอแบบ
(A) ที่ทําใหผูสังเกตเกิดความสนใจและคิดอยากจะทําตาม (B1) เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรม (B) ตาม
ตัวแบบแลว สิ่งที่ตามมาคือผลกรรม (C) ที่เกิดขึ้นตอพฤติกรรมนั้น ถาพฤติกรรมที่ทําตามตัวแบบ
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ไดรับการเสริมแรงทางบวก พฤติกรรมนั้นจะเกิดบอยครั้งขึ้น แตถาพฤติกรรมที่ทําตามตัวแบบแลว
ไดรับการลงโทษ พฤติกรรมนั้นก็จะไมเกิดขึ้นอีก
แบนดูราไดกลาววา ตัวแบบมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล 3 ดานดวยกัน คือ
1.ชวยใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมใหมๆ หรือทักษะใหมๆ ซึ่งจากผลของตัวแบบในลักษณะ
นี้เองทําใหเราสามารถนําเอาวิธีการเสนอตัวแบบไปสรางพฤติกรรมใหมๆ ใหกับบุคคลที่ยังไมเคย
กระทําพฤติกรรมดังกลาวนั้น เพื่อจะไดเปนประโยชนตอเขาทั้งในปจจุบันและอนาคต
2. มีผลทําใหเกิดการระงับ (Inhibition) หรือยุติการระงับ (Disinhibition) การแสดง
พฤติกรรมของผูที่สังเกตตัวแบบได ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับวาเมื่อตัวแบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับผล
กรรมเชนใด ถาตัวแบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับผลกรรมที่เปนสิ่งที่ไมพึงพอใจ แนวโนมที่ผู
สังเกตตัวแบบจะไมแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนั้นจะมีสูงมาก เทากับวาตัวแบบทําหนาที่ระงับการ
เกิดพฤติกรรมดังกลาว แตถาพฤติกรรมใดที่ผูสังเกตตัวแบบเคยถูกระงับมากอน แลวมาเห็นตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมดังกลาวแลวไมไดรับผลกรรมอยางที่ผูสังเกตคาดวาจะไดรับ (ผลกรรมที่เปนสิ่งที่
ไมพึงพอใจ) หรือแสดงแลวไดรับผลกรรมทางบวก แนวโนมที่ผูสังเกตจะกระทําตามตัวแบบนั้นก็
จะมีมากขึ้น เทากับวาพฤติกรรมที่เคยถูกระงับนั้นไดถูกยุติการระงับแลว
3. ชวยใหพฤติกรรมที่เคยไดรับการเรียนรูมาแลวไดมีโอกาสแสดงออก หรือถาเคย
แสดงออกแลวแตไมคอยไดแสดงออก ใหแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผลของตัวแบบในลักษณะ
เชนนี้ก็จะทําหนาที่เปนสัญญาณกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
3.1. การใชคําพูดชักจูง (Verbal persuasion) เปนการบอกวาบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะ
ประสบความสําเร็จได วิธีการดังกลาวนั้นคอนขางใชงายและใชกันทั่วไป ซึ่ง แบนดูรา ไดกลาววา
การใช คํ า พู ด ชั ก จู ง นั้ น ไม ค อ ยจะได ผ ลนั ก ในการที่ จ ะทํ า ให ค นเราสามารถพั ฒ นาการรั บ รู
ความสามารถของตนเอง ซึ่งถาจะใหไดผลควรจะใชรวมกับการทําใหบุคคลมีประสบการณของ
ความสําเร็จ ซึ่งอาจจะตองคอยๆ สรางความสามารถใหกับบุคคลอยางคอยเปนคอยไป และใหเกิด
ความสํ า เร็ จ ตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอน พร อ มทั้ ง การใช คํ า พู ด ชั ก จู ง ร ว มกั น ก็ ย อ มที่ จ ะได ผ ลดี ใ นการ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตน
3.2.การกระตุนทางอารมณ (Emotional arousal) การกระตุนทางอารมณมีผลตอการรับรู
ความสามารถของตน บุคคลที่ถูกกระตุนอารมณทางลบ เชน การอยูในสภาพที่ถูกขมขู จะทําใหเกิด
ความวิ ต กกั ง วลและความเครี ย ด นอกจากนี้ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความกลั ว และจะนํ า ไปสู ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนเองต่ําลง ถาอารมณลักษณะดังกลาวเกิดมากขึ้นก็จะทําใหบุคคลไมสามารถที่
จะแสดงออกได ดี อัน จะนํา ไปสู ป ระสบการณ ข องความล ม เหลว ซึ่ ง จะทํ าใหก ารรั บรู เ กี่ ย วกั บ
ความสามารถของตนต่ําลงไปอีก แตถาบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุนทางอารมณได จะ
ทําใหการรับรูความสามารถของตนดีขึ้น อันจะทําใหการแสดงออกถึงความสามารถดีขึ้นดวย
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง
จากการประมวลงานวิจัยพบวามีงานวิจัยหลายเรื่องที่นําแนวคิดการรับรูความสามารถของ
ตนเองไปพัฒนาเปนรูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยผูวิจัยขอนําเสนอแยก
ตามแหลงของการสรางการรับรูความสามารถของตนเอง 4 วิธี ตามแนวคิดของแบนดูรา ดังตอไปนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวกับประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
งานวิ จั ย ในประเทศไทยพบวามีทั้ง งานวิจั ย ที่พัฒนาโปรแกรมปรั บเปลี่ ย นพฤติก รรมที่
เกี่ยวกับโรคอวนซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และงานวิจัยที่พัฒนา
โปรแกรมเพื่อปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรคอวน เชน งานของ กุลนิตย ศักดิ์สุภา (2547) ซึ่งทําการศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีผลตอภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กลุม
ตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี จํานวน 83 คน รูปแบบการวิจัยเปนแบบกึ่งทดลอง โดยแบงเปนกลุมทดลอง 33 คน กลุม
เปรียบเทียบ 50 คน รูปแบบของโปรแกรมสุขศึกษาที่กลุมทดลองไดรับเพื่อสรางประสบการณที่
ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) การใหความรูเรื่องโรคอวน/ภาวะโภชนาการเกิน และการ
ควบคุมภาวะโภชนาการเกิน 2) การฝกทักษะและการออกกําลังกาย เตนแอโรบิกประกอบเพลง วาย
น้ํา เปนเวลา 12 สัปดาห 3) การฝกทักษะในการเลือกอาหาร 4) การสอนใหใชกราฟเปรียบเทียบ
น้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเพื่อฝกประเมินภาวะโภชนาการดวยตนเอง โดยเครื่องมือที่ใชคือ Power
Point บรรยายเรื่องโรคอวน/ภาวะโภชนาการเกิน และการควบคุมภาวะโภชนาการเกิน หนังสือของ
กรมอนามัยเรื่อง “ใครอวน ใครทํา” โปสเตอรภาพธงโภชนาการ และโปสเตอรภาพอาหาร 5 หมู
กราฟเปรียบเทียบน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง และวีดีทัศนเรื่อง “ชีวิตนอยๆ ของมดนอย” ของกรม
อนามัย ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย การรับรูความสามารถของ
ตนเอง และพฤติกรรมการควบคุมภาวะโภชนาการเกินสูงกวากลุมเปรียบเทียบ และภาวะโภชนาการ
เกินลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เชน งานของธิดารัตน
โชติกอนุชิต (Thidarat chotik-Anuchid, 2005) ซึ่งทําการประเมินสิทธิผลของโปรแกรมการให
คําปรึกษาทางดานพฤติกรรมเปนรายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตในเด็กวัยรุนที่
อวนและมีความคงทนตอกลูโคสผิดปกติ กลุมตัวอยางเปนผูปวยเด็กอายุระหวาง 12-16 ป ที่มีการ
ทดสอบน้ําตาลหลังอาหารผิดปกติหรือภาวะไขมันในเลือดสูง 33 คน ณ แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลรามาธิบดี รูปแบบการศึกษาเปนแบบกึ่งทดลอง แบงเปนกลุมควบคุม 18 คน และกลุม
ทดลอง 15 คน วัดผลกอนการทดลอง, 6 เดือน และ 12 เดือน รูปแบบของโปรแกรมสุขศึกษาที่กลุม
ทดลองไดรับเพื่อสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) การใหความรูเรื่องโรค
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อวน เบาหวานชนิดที่ 2 การควบคุมน้ําหนัก โภชนาการและการออกกําลังกาย 2) ฝกการออกกําลัง
กายแบบแอโรบิค และ 3) ฝกทักษะที่จําเปนตอการควบคุมน้ําหนัก เชน การรูจักชั่งน้ําหนักวัด
สวนสูงแลวเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน เพื่อฝกประเมินภาวะโภชนาการอยางงาย 4) การให
นักเรียนตั้งเปาหมายในการควบคุมน้ําหนักดวยตนเอง 5) การใชผลของการลดน้ําหนักที่ผานมาเปน
ข อมู ลยอ นกลั บ และนํ า เสนอสิ่ ง ใหมๆ ที่ท า ทายให เ ด็ก ลองปฏิ บัติ ผลการศึ ก ษาพบว า การรับ รู
ความสามารถของตนเองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง
กอนและหลังการทดลอง 6 เดือนและ 12 เดือน ซึ่งผูวิจัยไดกลาวสรุปไววา วิธีการนี้อาจทําใหเครียด
เนื่องจากมีการบานมากเกินไป อาจไมเหมาะสมกับเด็ก จึงไมไดเพิ่มการรับรูความสามารถของ
ตนเองในกลุมทดลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว และไดใหขอเสนอแนะวาในโปรแกรมตอไปควรจะ
เพิ่มความสนุกสนานใหมากขึ้น
ในตางประเทศมีงานวิจัยหลายเรื่องที่นําแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองไปสราง
รูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุน เชน ฮอลคอมและ
คณะ (Holcomb et al, 1998: 282-8) ศึกษาผลของโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็ก
ชนพื้นเมือง Webb County ในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 ใน 14
โรงเรียน (อายุ 10-12 ป) จํานวน 835 คน รูปแบบการศึกษาเปนแบบ Quasi-experiment มีกลุม
เปรียบเทียบ ระยะเวลา 3 เดือน รูปแบบของโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่กลุม
ทดลองไดรับเพื่อสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) การใหความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 แกนักเรียน ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับชนิด สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง ภาวะแทรกซอน อัตรา
การเกิดโรค เรื่องราวความจริงและนิยาย รวมทั้งการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเปนการเรียน
การสอนแบบมีปฏิสัมพันธใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองเพื่อสรางความรู ทักษะ และ
แนวคิดในการปองกันโรค 2) การฝกทักษะดานโภชนาการ โดยใหขอมูลเกี่ยวกับประมิดอาหาร การ
เลือกอาหารใหถูกตองระหวางอาหารที่มีไขมันต่ําและไขมันสูง ความรูเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ
และทํากิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเลือกอาหารที่มีไขมันต่ํา และ 3) เนนการ
ปองกันโรคอวนและและเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใหนักเรียนออกกําลังกายเปนประจํา ผลการศึกษา
พบวา ความรู เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิด ที่ 2 การรับรูความสามารถของตนเอง และพฤติกรรม
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายระหวางกอนกับหลังการทดลอง และระหวางหลัง
การทดลองกับชวงติดตามผล 4 สัปดาห เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แซควิกและคณะ (Saksvig et al, 2005: 2392–8) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมนํารอง
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังในนักเรียนเกรด
3,4,5 ซึ่งเปนชนพื้นเมืองชาว Ojibway-Cree ประเทศแคนาดา จํานวน 122 คน รูปแบบการศึกษาเปน
แบบ pretest/post-test, single-sample design มีการติดตามผล 1 ป (1998-1999) รูปแบบของ
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โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังที่กลุมทดลอง
ไดรับเพื่อสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
รวมทั้งความรูและทักษะที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง 45 นาทีตอ
สัปดาห เปนเวลา 16 สัปดาห และ 2) กิจกรรม “Diabetes Kids” ใหนักเรียนออกอากาศเรื่องเกี่ยวกับ
เบาหวานทางวิทยุ 3 ครั้งตอสัปดาห ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และการ
รับรูความสามารถของตนเองดานการบริโภคอาหาร รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการ
ทดลอง ดีขึ้นกวาชวงกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เกรยและคณะ (Grey et al, 2004: 10-5) ไดทําการศึกษานํารองเพื่อทดสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยรุนที่มีความเสี่ยง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอายุ
10-14 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
ที่กลุมทดลองไดรับเพื่อสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) การใหความรูและ
ทักษะดานโภชนาการสําหรับนักเรียน สัปดาหละ 45 นาที โดยมีทั้งรูปแบบที่เรียนในชั้นเรียน ฝก
ทําอาหารอยางงาย และพาไปศึกษาดูงานที่ซุปเปอรมารเก็ต และ 2) กิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนวัน
ละ 45 นาที สัปดาหละ 2 วัน เปนเวลา 16 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา ทักษะการเลือกซื้ออาหารและ
ความรูดานโภชนาการของกลุมทดลองดีขึ้น แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนในกลุมทดลองมี
ระดับกลูโคส อินสุลิน และปริมาณไขมันลดลง แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ HbA1c,
น้ําหนัก และดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้นทั้ง 2 กลุม แตกลุมทดลองมีอัตราการเพิ่มต่ํากวากลุมควบคุม
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชตัวแบบ
งานวิ จัย ในประเทศไทยพบว ามี ทั้ง งานวิ จัย ที่พัฒนาโปรแกรมปรั บเปลี่ย นพฤติก รรมที่
เกี่ยวกับโรคอวนซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และงานวิจัยที่พัฒนา
โปรแกรมเพื่อปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรคอวน เชน งานของ กุลนิตย ศักดิ์สุภา (2547) ซึ่งทําการศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีผลตอภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กลุม
ตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี จํานวน 83 คน รูปแบบการวิจัยเปนแบบกึ่งทดลอง โดยแบงเปนกลุมทดลอง 33 คน กลุม
เปรียบเทียบ 50 คน รูปแบบของโปรแกรมสุขศึกษาที่กลุมทดลองไดรับจากการใชตัวแบบ คือ 1)
การใชตัวแบบจากนักเรียนในกลุมทดลองที่สามารถปฏิบัติตัวไดดีจนน้ําหนักลดเพื่อมาเลาถึงการ
ปฏิบัติตัวที่ถูกตองใหเพื่อนฟง 2) การสาธิตการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิคประกอบเพลง
แลวใหนักเรียนทําตาม โดยผูสาธิตแกไขขอบกพรองใหถูกตอง โดยเครื่องมือที่ใชคือ ภาพโปสเตอร
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การออกกําลังกาย และผูสาธิต ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการ
รั บ รู ค วามสามารถของตนเอง และพฤติ ก รรมการควบคุ ม ภาวะโภชนาการเกิ น สู ง กว า กลุ ม
เปรียบเทียบ และภาวะโภชนาการเกินลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในตางประเทศ แซควิกและคณะ (Saksvig et al, 2005: 2392–8) ไดศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมนํารองเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง
ในนักเรียนเกรด 3,4,5 ซึ่งเปนชนพื้นเมืองชาว Ojibway-Cree ประเทศแคนาดา จํานวน 122 คน
รูปแบบการศึกษาเปนแบบ pretest/post-test, single-sample design มีการติดตามผล 1 ป (1998-1999)
รูปแบบของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังที่
กลุมทดลองไดรับโดยการใชตัวแบบ คือ การเปดโอกาสใหนักเรียนเปนแบบอยางซึ่งกันและกัน เชน
กิจกรรม “video cooking club” ใหนักเรียนสาธิตวิธีการเตรียมอาหารวางเพื่อสุขภาพ ผลการศึกษา
พบวา การรับรูความสามารถของตนเองดานการบริโภคอาหาร รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หลังการทดลอง ดีขึ้นกวาชวงกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชคําพูดชักจูง
งานวิ จั ย ในประเทศไทยพบว ามีทั้ง งานวิจัย ที่พัฒนาโปรแกรมปรั บเปลี่ย นพฤติก รรมที่
เกี่ยวกับโรคอวนซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และงานวิจัยที่พัฒนา
โปรแกรมเพื่อปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรคอวน เชน งานของ กุลนิตย ศักดิ์สุภา (2547) ซึ่งทําการศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีผลตอภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กลุม
ตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี จํานวน 83 คน รูปแบบการวิจัยเปนแบบกึ่งทดลอง โดยแบงเปนกลุมทดลอง 33 คน กลุม
เปรียบเทียบ 50 คน รูปแบบของโปรแกรมสุขศึกษาที่กลุมทดลองไดรับโดยวิธีการใชคําพูดชักจูง คือ
1) การนําผูปกครองเขามามีสวนรวมในโปรแกรมเพื่อเพิ่มการสนับสนุนหรือการใหการเสริมแรงใน
การควบคุมภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน โดยการใหความรูเกี่ยวกับโรคอวนและการควบคุม
ภาวะโภชนาการเกิน การฝกทักษะการเตรียมอาหารที่เหมาะสม และวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสม
กับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 2) การใหเพื่อนที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตัวพูดให
กําลังเพื่อนในกลุม และ 3) ผูวิจัยอธิบายใหทราบถึงขอดีของการออกกําลังตอการควบคุมภาวะ
โภชนาการเกิน ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถ
ของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการควบคุมภาวะโภชนาการเกินสูงกวากลุม
เปรียบเทียบ และภาวะโภชนาการเกินลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เชน งานของธิดารัตน
โชติกอนุชิต (Thidarat chotik-Anuchid, 2005) ซึ่งทําการประเมินสิทธิผลของโปรแกรมการให
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คําปรึกษาทางดานพฤติกรรมเปนรายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตในเด็กวัยรุนที่
อวนและมีความคงทนตอกลูโคสผิดปกติ กลุมตัวอยางเปนผูปวยเด็กอายุระหวาง 12-16 ป ที่มีการ
ทดสอบน้ําตาลหลังอาหารผิดปกติหรือภาวะไขมันในเลือดสูง 33 คน ณ แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลรามาธิบดี รูปแบบการศึกษาเปนแบบกึ่งทดลอง แบงเปนกลุมควบคุม 18 คน และกลุม
ทดลอง 15 คน วัดผลกอนการทดลอง, 6 เดือน และ 12 เดือน รูปแบบของโปรแกรมสุขศึกษาที่กลุม
ทดลองไดรับโดยการใชคําพูดชักจูง คือ 1) การใหกําลังใจ กลาวชมเชยเมื่อเด็กทําไดตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว 2) การเปดโอกาสใหเด็กปรึกษาไดตลอดเวลาทางโทรศัพท และ 3) การโทรศัพทติดตามผล
ผลการศึกษาพบวา การรับรูความสามารถของตนเองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งกอนและหลังการทดลอง 6 เดือนและ 12 เดือน
ในตางประเทศ แซควิกและคณะ (Saksvig et al, 2005: 2392–8) ไดศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมนํารองเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง
ในนักเรียนเกรด 3,4,5 ซึ่งเปนชนพื้นเมืองชาว Ojibway-Cree ประเทศแคนาดา จํานวน 122 คน
รูปแบบการศึกษาเปนแบบ pretest/post-test, single-sample design มีการติดตามผล 1 ป (1998-1999)
รูปแบบของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังที่
กลุมทดลองไดรับโดยการพูดชักจูง คือ 1) การนําผูปกครองเขามามีสวนรวมในโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
การสนับสนุนหรือการใหการเสริมแรงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ
เคลื่อนไหวออกกําลังของนักเรียน โดยการใหขอมูลความรูเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกาย
แกผูปกครอง เชน วิธีการทําอาหารวางเพื่อสุขภาพ การสงจดหมายขาวไปใหผูปกครองเปนระยะ
การออกรานใหขอมูลแกผูปกครอง เปนตน ผลการศึกษาพบวา การรับรูความสามารถของตนเอง
ดานการบริโภคอาหาร รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการทดลอง ดีขึ้นกวาชวงกอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เกรยและคณะ (Grey et al, 2004: 10-5) ไดทําการศึกษานํารองเพื่อทดสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยรุนที่มีความเสี่ยง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอายุ
10-14 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
ที่กลุมทดลองไดรับโดยวิธีการพูดชักจูง คือ 1) การนําผูปกครองเขามีสวนรวมในโปรแกรม โดยการ
ใหความรูและทักษะดานโภชนาการและกิจกรรมทางกายแกผูปกครอง และ 2) การใหการสนับสนุน
และคําปรึกษาทางโทรศัพท ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองของนักเรียนในกลุมทดลองมีความรูและ
พฤติกรรมสุขภาพในภาพรวมดีขึ้น
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งานวิจัยที่เกี่ยวกับการกระตุนทางอารมณ
งานวิจัยที่ใชการกระตุนทางอารมณในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสําหรับโปรแกรมการ
ปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบไมมากนัก เชน งานของธิดารัตน โชติกอนุชิต (Thidarat chotikAnuchid, 2005) ซึ่งทําการประเมินสิทธิผลของโปรแกรมการใหคําปรึกษาทางดานพฤติกรรมเปน
รายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตในเด็กวัยรุนที่อวนและมีความคงทนตอกลูโคส
ผิดปกติ กลุมตัวอยางเปนผูปวยเด็กอายุระหวาง 12-16 ป ที่มีการทดสอบน้ําตาลหลังอาหารผิดปกติ
หรือภาวะไขมันในเลือดสูง 33 คน ณ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดี รูปแบบการศึกษาเปน
แบบกึ่งทดลอง แบงเปนกลุมควบคุม 18 คน และกลุมทดลอง 15 คน วัดผลกอนการทดลอง, 6 เดือน
และ 12 เดือน รูปแบบของโปรแกรมสุขศึกษาที่กลุมตัวอยางไดรับโดยใชวิธีการกระตุนทางอารมณ
คือ การสอบถามถึงอุปสรรคตางๆ ที่ทําใหผลการปฏิบัติตัวไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว และหา
วิธีการแกไขที่เด็กยอมรับได ผลการศึกษาพบวา การรับรูความสามารถของตนเองในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งกอนและหลังการทดลอง 6 เดือนและ 12
เดือน

6.2) การกํากับตนเอง (Self-regulation)
การกํากับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองเปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นภาพของการมีความสา
มารในการควบคุมตนเองของกลุมผูเขารวมโครงการ และอธิบายไดถึงปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิด
ความสามารถในการควบคุมตนเองซึ่งมาจากภายในตนเอง
6.2.1) ความหมายของการกํากับตนเอง
ชุงค (Schunk, 1991: 348) ไดนิยามการกํากับตนเองวาหมายถึง กระบวนการที่บุคคลปฏิบัติ
และสนับสนุนตอพฤติกรรมความรูความเขาใจและอารมณความรูสึกที่มุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวดวย
ตนเองอยางเปนระบบ สารานุกรมนานาชาติทางการศึกษา (The international encyclopedia of
education) เลมที่ 9 (Husen and Postlethwait, 1994: 5400) ไดนิยามการกํากับตนเองวาหมายถึง
ความสามารถในการดําเนินชีวิตเพื่อไปสูความมุงหมายของแตละคนอยางยืดหยุนดวยตัวของตัวเอง
ชุงค และซิมเมอรแมน (Schunk and Zimmerman, 1997: 195-208) ไดนิยามการกํากับตนเองวา
หมายถึง กระบวนการที่กระตุนและสนับสนุนตอความรูความเขาใจพฤติกรรมและความพอใจเพื่อ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายที่ตนเองตั้งไวในที่สุด ชินะพัฒน ชื่นแดชุม (2542: 15) ไดนิยามการกํากับ
ตนเองวาหมายถึงการใชกลวิธีซึ่งไดแก การตั้งเปาหมาย การวางแผน การดําเนินการติดตามผล ทั้ง
ในดานพฤติกรรม ดานความรู ความเขาใจ และดานแรงจูงใจของตนเอง เพื่อใหบรรลุถึงสิ่งที่มุงหวัง
ไดดวยตนเอง
สรุปไดวา การกํากับตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทําในสังเกต พฤติกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพของตนเอง พรอมทั้งตั้งเปาหมายและวางแผนในการกระทําที่จะดูแล
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ตนเองใหมีสุขภาพดีตามเปาหมายที่ตั้งไว อาจกระทําดวยการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพของตนเอง กระตุนเตือนตนเองใหกระทําอยางตอเนื่องใหบรรลุถึงการมีสุขภาพที่ดีตามที่
ตนเองไดตั้งเปาหมายไว
6.2.2) ทฤษฎีที่เกี่ยวของการกํากับตนเอง
สารานุกรมนานาชาติทางการศึกษา (The international encyclopedia of education) เลมที่ 9
(Husen and Postlethwait, 1994: 5400) ไดกลาวถึงการกํากับตนเองวามีแนวคิดเชิงทฤษฎีที่อธิบายถึง
การกํากับตนเองอยู 3 กลุม คือ
1. กลุมแนวคิดของลูเรีย (Luria) ไววอตสกี (Vygotsky) และ ลีออนเทียฟ (Leontief) ซึ่ง
อธิบายวา การกํากับตนเองเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการมนุษยและไดรับอิทธิพลมาจากสังคม
และวัฒนธรรมโดยผานกระบวนการเสริมสรางคุณลักษณะของตนเอง (Internalization) อิทธิพล
ดังกลาวจะผานกลไกทางจิตใจขั้นพื้นฐาน (Basic psychological mechanisms) แลวเปลี่ยนรูปเปน
ระบบสัญลักษณซึ่งจะเปนสวนหนึ่งขององคประกอบขั้นสูงของจิตใจตอไป
2. กลุมแนวคิดของ แคนเฟอร และคณะ (Kanfer and his associaters) ซึ่งพัฒนารูปแบบเชิง
การประมวลสารสนเทศของการกํากับตนเองขึ้นรูปแบบนี้อธิบายวาการกํากับตนเองมีองคประกอบ
3 ประการ คือ การติดตามตนเอง (Self – monitoring) การประเมินตนเอง (Self – evaluation) และ
การเสริมแรงตนเอง (Self – reinforce)
3. กลุมแนวคิดของและคูหล (Ach and Kuhl) ซึ่งอธิบายวาการกํากับตนเองเกี่ยวของกับ
ความตั้งใจ (Willpower) และกําลังใจ (Voliutional)
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการกํากับตนเองทั้ง 3 กลุมดังกลาว แนวคิดของกลุมที่เชื่อวาการ
กับตนเอง ไดรับอิทธิพลจากสังคมเปนกลุมที่ไดรับความสนใจอยางมากมีทฤษฎีที่กลาวถึงการกํากับ
ตนเองในกลุมนี้หลายทฤษฎี 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) ซึ่งเชื่อวาพฤติกรรม
ของมนุษยไมไดเปนผลมาจากการเสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว แตมนุษย
สามารถกระทํ า บางสิ่ ง บางอย า งเพื่ อ ควบคุ ม ความคิ ด ความรู สึ ก และการกระทํ า ของตนเอง
กระบวนการดังกลาวนี้คือการกํากับตนเอง (Self – Regulation)
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การกํากับตนเอง (Self – Regulation) เปนกระบวนการที่บุคคลตั้งเปาหมายสําหรับตนเอง
และคิ ด กลวิ ธี ใ ห บ รรลุ เ ป า หมายด ว ยตนเองบุ ค คลจะเป น ผู ค วบคุ ม กระบวนการนี้ ด ว ยตนเอง
(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 14 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)
การแสดงปฏิกริ ิยาตอตนเอง (Self-Reaction)
การประเมินพฤติกรรม (Evaluative)
ความเปนไปไดที่จะประสบความสําเร็จ
(Tangible)

เปาหมาย

การรับรูความสามารตนเอง
(Self-efficacy)
การอนุมานสาเหตุ
(Attributions)

ภาพประกอบ 14 การกํากับตนเอง (Schunk, 1994: 76)
สามารถอธิบายรายละเอียด ไดดังนี้
1. การสังเกตตนเอง (Self-observation) หมายถึงความสนใจตอลักษณะที่จําเพาะใน
พฤติกรรมของบุคคลอยางพินิจพิเคราะห (Bandura, 1986 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนในมั่น, 2542: 54)
ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ ไดแก
1.1 การตั้งเปาหมาย (goal setting) หมายถึงการกําหนดพฤติกรรมเปาหมายหรือกําหนด
เกณฑในการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลงซึ่งในระยะแรกของการกํากับ
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ตนเอง (Self – Regulation) กอนที่บุคคลจะสามารถกํากับพฤติกรรมของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพบุคคลจะตองเลือกเปาหมายซึ่งการตั้งเปาหมายเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยให
บุค คลได รู ถึ ง พฤติ ก รรมที่ ต อ งการกระทํ า อย า งชั ด เจนและยั ง ใช เ ป น เกณฑ ใ นการประเมิ น เพื่ อ
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่บุคคลกระทํากับพฤติกรรมเปาหมายที่กําหนดไวการตั้งเปาหมายตอง
เหมาะสมกับระดับความสามารถของบุคคลนั้น จึงจะมีโอกาสบรรลุเปาหมายได คุณสมบัติของ
เปาหมาย ควรมีลักษณะดังนี้ (อรอุมา จิรธนิตกุล, 2544: 15)
1.ความเฉพาะเจาะจงเปนการระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนวา การลดน้ําหนักบุคคลจะ
ตั้งเปาหมายเฉพาะเจาะจงว าอาหารมื้อเย็นตองรับประทานไมเ กิน 500 แคลอรี่ เปาหมายที่
เฉพาะเจาะจงจะชวยเพิ่มแรงจูงใจ สงเสริมการเรียนรู และงายตอการวัดพฤติกรรม
2. ความใกลเคียง เปนเปาหมายที่ใชระยะเวลาสั้นๆ ในการกระทําพฤติกรรม
เปาหมายที่มีความใกลเคียงจะสงเสริมความสามารถและแรงจูงใจของตนเองและงายตอการวัด
พฤติกรรม ความใกลเคียงจะมีอิทธิพลตอการทําพฤติกรรมโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่สนใจงานในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ
3.ความยาก การตั้ ง เป า หมายที่ ย ากทํ า ให บุ ค คลใช ค วามพยายามเพื่ อ กระทํ า
พฤติ ก รรมให บ รรลุ เ ป า หมาย เมื่ อ ประสบผลสํ า เร็ จ จะเกิ ด ความพึ ง พอใจและรั บ รู ว า ตนเองมี
ความสามารถ
การตั้งเปาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง ความใกลเคียง และความยากดวยตนเอง ทําให
บุคคลคาดหวังที่จะแสดงพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายนั้น ถาประสบความสําเร็จจะรูสึกวาตนเองมี
ความสามารถและเรียนรูไดดีที่สุด (Schunk, 1991 อางใน อรอุมา จิรธนิตกุล, 2544: 16)
การตั้งเปาหมาย มี 2 วิธีคือ
1. การตั้ ง เป า หมายด ว ยตนเอง หมายถึ ง การที่ บุ ค คลเป น ผู กํ า หนดพฤติ ก รรม
เปาหมายที่ตองการกระทําดวยตนเอง ซึ่งการตั้งเปาหมายดวยตนเองจะมีขอดีคือจะทําใหบุคคลรูสึก
วาเขาเปนผูกระทําและเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกสบายใจและพยายามกระทํา
พฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่ตนกําหนดไว
2. การตั้งเปาหมายโดยบุคคลอื่น หมายถึง การที่บุคคลอื่นเปนผูกําหนดพฤติกรรม
เปาหมายที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหกับบุคคล ซึ่งการตั้งเปาหมายดวยบุคคลอื่นจะมีขอดีตรงที่วา
อาจจะช ว ยแก ไ ขให บุ ค คลที่ ไ ม ส ามารถตั้ ง เป า หมายด ว ยตนเองได อ ย า งเหมาะสมให ส ามารถ
ตั้งเปาหมายไดอยางเหมาะสมกับความสามารถตนเองยิ่งขึ้น (ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2542: 55)
1.2 การเตือนตนเอง (Self-monitoring) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมเปาหมายที่เกิดขึ้นดวยตนเองเพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนเองกระทํา การเตือน
ตนเองจะทําใหบุคคลรูวาตนเองกระทําพฤติกรรมในลักษณะใด ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมของบุคคลไดเนื่องจากบุคคลไดเห็นขอมูลยอนกลับแลวก็จะทําใหเขารูวาควรทําเชนไร
ตอไปเพื่อไปสูพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการ
Cormier (1979 อางใน ฐิติพัฒน สงบกาย, 2533: 10) ไดเสนอขั้นตอนในการเตือนตนเองให
มีประสิทธิภาพไวดังนี้
1.จําแนกเปาหมายใหชัดเจนวาจะตองสังเกตพฤติกรรมอะไร
2.กําหนดเวลาที่จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
3.กําหนดวิธีการบันทึกและเครื่องมือที่ใชในการบันทึกพฤติกรรม
4.ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง
5.แสดงผลการบันทึกพฤติกรรมตนเองเปนกราฟ หรือแผนภาพ
6.วิเคราะหขอมูลที่บันทึกเพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับและเพื่อพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
นอกจากกระบวนการสังเกตตนเองที่กลาวมาแลว แบนดูรา เสนอวา ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มี
อิทธิพลตอการสังเกตตนเองอีกดังนี้
1.เวลาที่ทําการสังเกตและบัน ทึกพฤติกรรมตนเอง คือ บุคคลจะตองทํ าการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมตนเองทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้นซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง
แมนยําและตอเนื่อง (Bandura, 1986)
2. การใหขอมูลยอนกลับจะทําใหบุคคลทราบวาตนกระทําพฤติกรรมเปนอยางไรเปนไป
ตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ถาเปนไปตามเปาหมายบุคคลก็ควรจะมีความสนใจสังเกตมากขึ้นแตถา
หากไมเปนไปตามเปาหมายบุคคลก็จะไดหาแนวทางแกไขใหดีขึ้นตอไป (Agras, Leitenberg and
Barlow, 1968 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2542: 57)
3. ระดับของแรงจูงใจการที่บุคคลมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนก็จะมีการ
ตั้งเปาหมายและพยายามสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนมากกวาบุคคลที่มีแรงจูงใจต่ํา (Nelson,
1997 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2542: 57)
4. คุณคาของพฤติกรรมที่สังเกต พฤติกรรมใดก็ตามที่บุคคลเห็นวามีคุณคาตอตนเองเขาก็จะ
ใหความสนใจในการสังเกตมากกวาพฤติกรรมที่เขาไมเห็นคุณคา (Kanfer, 1970 อางใน ดวงเพ็ญ
เรือนใจมั่น, 2542: 57)
5.ความสําเร็จและความลมเหลวของพฤติกรรมที่สังเกต การที่บุคคลกระทําพฤติกรรมแลว
ได รั บ ความสํ า เร็ จ บุ ค คลก็ จ ะให ค วามสนใจสั ง เกตและบั น ทึ ก พฤติ ก รรมของตนเองมากกว า
พฤติกรรมที่เขากระทําแลว มักลมเหลว (Kischenbaum and Karoly, 1977 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนใจ
มั่น, 2542: 57)
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6. ระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่สังเกต พฤติกรรมใดก็ตามที่บุคคล
สามารถควบคุมได บุคคลก็จะสนใจสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองมากกวาพฤติกรรมที่เขา
ไมสามารถควบคุมได (Johnson and White, 1971 อางใน ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2542: 57)
2. การตัดสินตนเอง (Self-Judgment) เปนการเปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการกระทํากับ
เปาหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว การตัดสินตนเอง (Self – judgment) ขึ้นกับชนิดของมาตรฐาน (Type
of standards) องคประกอบของเปาหมาย (Goal properties) และความสําคัญของการบรรลุเปาหมาย
(Importance of goal attainment)
พฤติกรรมจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับมาตรฐานที่นํามาประเมิน ขอมูลที่
จะนํามาเปนมาตรฐานไดมาจากแหลงตางๆ เชน การแสดงปฏิกิริยาทางสังคมตอพฤติกรรมของ
บุคคล มาตรฐานของบุคคลอื่น การตั้งมาตรฐานที่ดีคือการตั้งพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงระบุอยาง
ชัดเจนมีแนวทางในการกระทําอยางแนนอนเปนมาตรฐานที่ใกลเคียงกับความเปนจริงและสามารถ
ปฏิบัติได หลังจากที่บุคคลนํามาตรฐานมาใชเปนเกณฑในการตัดสินมีแนวโนมวาพวกเขาจะนํา
มาตรฐานไปดัดแปลงใชในสภาพอื่นๆ และมาตรฐานนั้นยังสงผานจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคล
หนึ่งดวยตัวแบบและความสําเร็จทางสังคม เชน เด็กดัดแปลงมาตรฐานของผูใหญมาใชแลวนํามาใช
กับเพื่อน (อรอุมา จิรธนิตกุล, 2544: 18)
แบนดูรา เสนอวาการตั้งเปาหมายในการกระทําพฤติกรรมใหมีประสิทธิภาพและสะดวกตอ
การตัดสินหรือประเมินพฤติกรรมตนเองนั้นควรตั้งเปาหมายใหมีลักษณะดังนี้ (Bandura, 1997a,
1986, 1988 อางใน ฐิติพัฒน สงบกาย, 2533)
1.ควรเปนเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง คือบุคคลจะกําหนดเปาหมายในการทําพฤติกรรมที่
เจาะจงชัดเจนลงไปวาเขาจะตองทําพฤติกรรมอยางไร หรือเทาไร
2.ควรเปนเปาหมายที่มีลักษณะทาทาย การตั้งเปาหมายที่มีลักษณะทาทายจะเปนสิ่งกระตุน
หรือจูงใจใหบุคคลใชความพยายามในการกระทําพฤติกรรมใหมากขึ้น
3.ควรเปนเปาหมายที่ระบุแนชัดและมีทิศทางในการกระทําแนนอนโดยไมมีทางเลือกได
หลายทางเช น ควรตั้ ง เป า หมายว า “วั น นี้ฉั น จะทํา การบ า นวิช าคณิต ศาสตร ใ ห เ สร็จ ” หรือ ตั้ง ว า
“สัปดาหนี้ฉันจะรับประทานขนมขบเคี้ยวไมเกิน 2 ซอง”
4.ควรเปนเปาหมายระยะสั้น การตั้งเปาหมายระยะสั้นในการกระทําพฤติกรรมจะมีผลตอ
แรงจูงใจเนื่องจากบุคคลจะพบกับความสําเร็จที่ตั้งไวงายและเร็วและเมื่อบุคคลประสบความสําเร็จ
ในเปาหมายที่ตั้งไวก็จะมีความพึงพอใจและเปนแรงจูงใจใหบุคคลพยายามกระทําพฤติกรรมให
บรรลุเปาหมายในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
5. ควรเปนเปาหมายที่อยูในระดับใกลเคียงกับความเปนจริงและสามารถปฏิบัติไดไมเปน
เปาหมายที่มีลักษณะเพอฝนคือสูงหรือต่ํากวาความเปนจริงและเปาหมายที่ตั้งขึ้นตองปฏิบัติได
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เมื่อเปาหมายหรือมาตรฐานของพฤติกรรมใดไมไดรับการยอมรับหรือไมมีความชัดเจน
บุคคลก็จะใชมาตรฐานไมสมบูรณซึ่งเกิดจากวิธีการเปรียบเทียบทางสังคมซึ่ง แบนดูรา (1986 อาง
ใน ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2542: 59-62) กลาวไวดังนี้
1. การเปรียบเทียบอางอิงทางสังคม (Social referential comparison) เมื่อบุคคลทราบผลการ
กระทําตางๆ ของตนเองจากการวัดและการประเมินก็จะมีการเปรียบเทียบการกระทําของตนเองกับ
ผู อื่ น ด ว ยเพื่ อ จะได ท ราบว า การกระทํ า ของตนเองสู ง หรื อ ต่ํ า กว า คนอื่ น เพื่ อ หาแนวทางในการ
พัฒนาการกระทําของตนเองใหดีขึ้นในการประเมินการทําพฤติกรรมของตนเองโดยการเปรียบเทียบ
กับผูอื่นนั้น บุคคลสามารถเลือกเกณฑในการเปรียบเทียบได 4 ลักษณะคือ
1.1 การเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานที่เปนมาตรฐานของกลุมตางๆ เชน กลุมอายุ กลุม
ระดับการศึกษา กลุมเพศหรือกลุมสภาพที่อยูอาศัยเปนตน ซึ่งบรรทัดฐานของกลุมตางๆ เหลานี้
ไดมาจากการที่มีผูทําการสํารวจและหาคาเฉลี่ยของกลุมนั้นๆ จนเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลวและ
บรรทัดฐานที่บุคคลนํามาใชเปรียบเทียบกับการกระทําของตนจะตองมีลักษณะคลายคลึงกับตนดวย
1.2 การเปรียบเทียบกับตนเอง คือ การที่บุคคลเปรียบเทียบผลการกระทําของตนเองกับ
สิ่งที่เขาไดเคยกระทํามาแลวหรือเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตนตั้งขึ้น ซึ่งการเปรียบเทียบกับตนเองนี้
จะกอใหเกิดความทาทายจะทําใหบุคคลพยายามกระทําพฤติกรรมใหดีกวาครั้งที่ผานมา
1.3 การเปรียบเทียบกับสังคม คือ การที่บุคคลใชผลการกระทําของผูอื่นมาใชเปนเกณฑ
เปรียบเทียบกับผลการกระทําของตนซึ่งผลการกระทําของผูอื่นนํามาใชเปนเกณฑเปรียบเทียบนี้
จะตองเปน บุ คคลที่อยู ในสภาพการณ ที่เหมือ นกัน หรือคลา ยกัน กับตน เชน เพื่อ นร ว มชั้ น หรือ
ผูรวมงานเปนตน
1.4 การเปรียบเทียบกับกลุมคือ การที่บุคคลเปรียบเทียบผลการกระทําของตนกับคาเฉลี่ย
จากการกระทําของกลุมโดยบุคคลจะเปรียบเทียบวาผลกระทําของตนอยูลําดับที่เทาไรของกลุม
2. คุณคาของกิจกรรม องคประกอบที่สําคัญอีกประกาศหนึ่งในกระบวนการตัด สิน คื อ
คุณคาของกิจกรรม บุคคลจะสนใจตัดสินกิจกรรมที่ตนกระทํานอยหากเขาพบวากิจกรรมนั้นมีคุณคา
ตอเขานอยหรือไมมีคุณคาตอเขาเลยและบุคคลจะใชความพยายามในการกระทํากิจกรรมนั้นนอย
ในทางตรงกันขามบุคคลจะใชความพยายามมากในการทํากิจกรรมที่เขาพิจารณาวาเปนกิจกรรมที่มี
คุณคาตอเขามาก สวนกิจกรรมที่มีคุณคาปานกลางจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนอย
เพราะจะไมกระตุนใหบุคคลกระทําพฤติกรรมมากนัก คุณคาของกิจกรรมนั้นขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของบุคคล กิจกรรมจะมีคุณคาถาบุคคลเห็นคุณประโยชนที่จะไดรับ
3. การอนุมานสาเหตุของพฤติกรรม การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองขึ้นอยูกับการรับรูปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรม บุคคลมักจะภูมิใจเมื่อตนเองประสบความสําเร็จแลวระบุสาเหตุวาเปนเพราะ
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ความสามารถและความพยายามแต จ ะรู สึ ก พึ ง พอใจกั บ งานไม ม ากถ า ระบุ ส าเหตุ ว า เป น ป จ จั ย
ภายนอกเพราะคิดวาความสําเร็จนั้นมิไดมาจากความสามารถและความพยายาม
ในกระบวนการกํากับตนเองของนักเรียน เมื่อนักเรียนไมพึงพอใจกับผลที่ไดรับก็อาจมีการ
ปรับปรุงกลวิธีหรือเปาหมายใหมได เพื่อใหไดรับความพึงพอใจ ซึ่งแสดงดังภาพประกอบ 15

การวิเคราะหงานและการตั้งเปาหมาย
การเลือก, ปรับหรือทดลอง

ผลปอนกลับ

การบันทึกความกาวหนา
ภาพประกอบ 15 กระบวนการปรับปรุงเปาหมาย (Bulter, 1998: 163)
3. การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self – reaction) เปนกระบวนการสุดทายของกลไกการ
กํากับตนเอง กระบวนการนี้ทําหนาที่ 2 ประการคือ
1. ทําหนาที่ตอบสนองผลการประเมินพฤติกรรมของตนเอง จากกระบวนการตัดสิน ถา
บุคคลกระทําพฤติกรรมเปาหมายไดเทากับหรือสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวบุคคลจะแสดงปฏิกิริยา
ทางบวกตอตนเองหรือใหรางวัลกับตนเองแตถาบุคคลกระทําพฤติกรรมต่ํากวาเปาหมายเขาจะแสดง
ปฏิกิริยาทางลบตอตนเองหรือการลงโทษตนเอง หรืออาจไมแสดงปฏิกิริยาตอตนเองก็ได
2. ทําหนาที่เปนตัวจูงใจสําหรับการกระทําพฤติกรรมของตนเอง ถาบุคคลกระทําพฤติกรรม
ไดตามเปาหมายแลวจะใหสิ่งจูงใจกับตนเอง
2.1 สิ่งจูงใจตนเองจากภายนอก ไดแก วัตถุสิ่งของที่สามารถจับตองไดหรืออาจเปน
การใหเวลาอิสระกับตนเอง การกระทําที่ชอบหรือการกระทํากิจกรรมบันเทิงตางๆ
2.2 สิ่งจูงใจตนเองจากภายในเปนผลกรรมภายในที่บุคคลใหกับตนเองหลังจากที่
ประเมินการทําพฤติกรรมของตนเองแลวซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
- การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวก คือ การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
ทางบวกเมื่อกระทําพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว เชน การยกยอง ชื่นชมตนเอง เปนตน
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- การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางลบ คือ การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทาง
ลบเมื่อกระทําพฤติกรรมไดต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว เชน การตําหนิตนเอง การวิพากษวิจารณตนเอง
ละอายใจ และการเสียใจ เปนตน
การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวกนับวาเปนกลไกการสงเสริมพฤติกรรมสวน
การแสดงปฏิ กิ ริ ย าทางลบต อ ตนเองนั้ น เป น กลไกป อ งกั น ตนเองจากการที่ ถู ก สั ง คมหรื อ
บุคคลภายนอกลงโทษเพราะเมื่อบุคคลลงโทษตนเองนั้นสามารถเปนการระบายสิ่งที่ผิดพลาดที่ตน
ไดกระทําลงไปและจะกระทบกระเทือนจิตใจนอยกวาที่ถูกผูอื่นลงโทษ
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการกํากับตนเอง แบนดูรา (Bandura, 1986: 369-372)
กลาววามีปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการกํากับตนเองดังนี้
1. ประโยชนสวนตัว (Personal benefits) เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมกํากับตนเองแลวบุคคลก็จะ
ไดรับประโยชนโดยตรงตอตัวเขาเองเขาก็จะยึดมั่นตอการกํากับตนเองจะทําใหกระบวนการกํากับ
ตนเองคงอยูได
2.รางวัลทางสังคม (Social reward) การที่บุคคลมีพฤติกรรมการกํากับตนเองแลวบุคคลใน
สังคมใหการยกยองชมเชย สรรเสริญ ใหเกียรติ ใหการยอมรับหรือใหรางวับซึ่งการใหรางวัลทาง
สังคมเหลานี้ก็จะมีสวนชวยใหกระบวนการกํากับตนเองของบุคคลคงอยูได
3. การสนับสนุนจากตัวแบบ (Modeling supports) บุคคลที่มีมาตรฐานในการกํากับตนเอง
เชน การพูดจาไพเราะ หากไดอยูในสภาพแวดลอมที่คนอื่นๆ รอบดานลวนแตมีการพูดจาไพเราะ
ดวยกันคนที่พูดจาไพเราะทั้งหลายเหลานี้จะมีสวนชวยเปนตัวแบบที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
4. ปฏิกิริยาทางลบจากผูอื่น (Negative sanctions) บุคคลที่พัฒนามาตรฐานในการกํากับ
ตนเองขึ้นมาแลวหากภายหลังใหรางวัลกับตนเองตอพฤติกรรมที่ต่ํากวามาตรฐานก็จะทําใหบุคคล
ในสังคมแสดงปฏิกิริยาทางลบตอตัวเขาปฏิกิริยาเหลานี้จะสงผลใหบุคคลยอนกลับไปใชมาตรฐาน
ของเดิมของเขาอีก
5. การสนับสนุนจากสภาพแวดลอม (Contextual supports) บุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมซึ่ง
ในอดีต เคยส ง เสริ ม ใหต นกํ ากับตนเองด ว ยมาตรฐานระดับ หนึ่งย อ มมีโอกาสกํ า กับตนเองด ว ย
มาตรฐานนั้ น อี ก บุ ค คลเช น นี้ มี แ นวโน ม จะหลี ก เลี่ ย งสถานการณ ที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลให ต นต อ งลด
มาตรฐานลงไป
6. การลงโทษตนเอง (Self – inflicted punishment) จะเปนหนทางชวยใหบุคคลลดความไม
สบายใจจากการทําผิดมาตรฐานของตนไดและในหลายๆ กรณีก็เปนการลดปฏิกิริยาทางลบจากผูอื่น
ได แทนที่จะถูกคนเหลานั้นลงโทษเอาโดยตรงคนสวนมากจะมีความรูสึกวาการลงโทษตนเองมี
ความไมพอใจนอยกวาการถูกผูอื่นลงโทษและในบางกรณีการลงโทษตนเองก็เปนการกระทําที่
ไดรับการชมเชยจากผูอื่น
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6.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชแนวคิดการกํากับตนเอง
งานวิจัยที่ใชแนวคิดการกํากับตนเองพบทั้งภายในและตางประเทศ โดยในประเทศ
ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ เชน พนิดา มีตองปน (2532: ก-ข) ศึกษาถึง
ประสิทธิผลของโปรแกรมลดน้ําหนักดวยวิธีควบคุมตนเองที่มีตอพฤติกรรมลดน้ําหนัก ทั้งดาน
ความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัวในการลดน้ําหนักและผลของพฤติกรรมการลดน้ําหนัก กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานรอยละ 20 อายุ 11-14 ป จํานวน
100 คน เปนกลุมทดลอง 50 คน และกลุมเปรียบเทียบ 50 คน ภายหลังการทดลองพบวา โปรแกรม
ลดน้ําหนักโดยใชการควบคุมตนเองทําใหนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีน้ําหนักเกิน
มาตรฐานรอยละ 20 มีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการลดน้ําหนักไดถูกตองมากขึ้น และ
สามารถลดน้ําหนักลงได นอกจากนี้พบวา การฝกใหนักเรียนรูจักการบันทึกรายการอาหารและ
จํานวนแคลอรีในแตละวันจะชวยใหนักเรียนควบคุมการรับประทานอาหารของตนเองและลด
น้ําหนักลงได ยุพา อภิโกมลกร (2531: ก-ข) ศึกษาประสิทธิผลของการปรับพฤติกรรมสุขภาพดวย
วิธีการกํากับตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน จํานวน 2 โรงเรียนที่มีปญหาเกี่ยวกับความสะอาดของรางกายในสวน
ตางๆ เชน ผม เหงือกและฟน เปนตน แบงเปนกลุมทดลอง 40 คน และกลุมเปรียบเทียบ 40 คน และ
นําเทคนิคการปรับพฤติกรรม 5 ขั้นตอนมาใช ไดแก ใหนักเรียนมีสวนรวมในเรื่อง การกําหนด
พฤติกรรมเปาหมาย กําหนดเงื่อนไข การเสริมแรงและลงโทษตนเอง ใหนักเรียนบันทึกพฤติกรรม
ตนเอง ประเมินพฤติกรรมตนเอง เสริมแรงและลงโทษตนเอง ภายหลังการทดลองพบวานักเรียน
กลุ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความสะอาดของร า งกายสู ง ขึ้ น กว า ก อ นทดลองและสู ง กว า กลุ ม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ Suwannee Chearsawad (2002) ศึกษาผลของการพัฒนาทักษะ
การควบคุมตนเองในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการนอยในนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดตาก พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีการควบคุมตนเองในการ
หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการนอยเพิ่มขึ้นมากกวากอนการทดลองและ
มากกวากลุมเปรียบเทียบ และพบวาในระยะติดตามผลไมแตกตางจากระยะหลังการทดลอง แตใน
ระยะติดตามผล นักเรียนกลุมทดลองยังคงมีการควบคุมตนเองในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารวาง
ที่มีคุณคาทางโภชนาการนอยเพิ่มขึ้นมากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับงานวิจัยในตางประเทศ ตัวอยางเชน มาโฮนี และคณะ (Mahony et al, 1973: 6569 อางใน เกศแกว สอนดี, 2548: 40) ไดทําการศึกษาผลของการใหรางวัลตนเอง การลงโทษตนเอง
และการสังเกตตนเองตอพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยกลุมที่ใหรางวัลตนเอง และลงโทษ
ตนเองจะตองเอาเงินไปมอบใหกับผูวิจัย และนําเงินนั้นมาใหรางวัลหรือลงโทษตามเงื่อนไขที่ตกลง
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กันไว คือ กลุมที่ใหรางวัลตนเองจะไดเงินจากผูวิจัยเมื่อเขาสามารถลดน้ําหนักลงได ในขณะที่กลุม
ลงโทษตนเองจะตองเสียเงินคาปรับใหแกผูวิจัยเมื่อมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น สําหรับกลุมที่สังเกตตนเองก็
สังเกตตนเองเพียงอยางเดียว ผลการศึกษาพบวา กลุมที่ใหรางวัลตนเอง และกลุมที่ลงโทษตนเอง
สามารถลดน้ําหนักไดเทาๆ กัน และลดน้ําหนักไดมากกวากลุมที่สังเกตตนเอง และจากการติดตาม
ผล 4 เดือนตอมา พบวา กลุมที่ใหรางวัลตนเองลดน้ําหนักไดมากกวากลุมที่ลงโทษตนเอง เมลพาส
(Malpass, 1966) ไดทําการศึกษาผลของการกํากับตนเองที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนัก เรียนชั้นมัธยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยมีเพศและผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรกอนหนานี้เปนตัวแปรควบคุม ผลการวิจัยพบวา การกํากับตนเองมีความสัมพันธทางลบ
กับความวิตกกังวลแตมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางไมมีนัยสําคัญ ซิมเมอรแมน
และคิทซานทาส (Zimmerman & Kitsantas, 1997) ทําการศึกษาผลของการตั้งเปาหมายและการ
กํากับการแสดงออก การรับรูความสามารถของตนระหวางการใชการกํากับตนเองกับนักเรียนหญิง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 90 คน โดยทดสอบดวยทักษะการปาเปา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มี
ความสามารถการกํากับการแสดงออกสูงจะสามารถปาเปาไดอยางแมนยํามากกวานักเรียนหญิงที่มี
ความสามารถในการกํากับการแสดงออกต่ํา
โดยสรุ ป แล ว มี ง านวิ จั ย เชิ ง ทดลองจํ า นวนมากที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การประยุ ก ต
ความสามารถในการควบคุมตนเองมาใชสรางชุดกิจกรรมและพบวาสามารถทําใหกลุมตัวอยางเกิด
พฤติกรรมเปาหมายไดและทําใหพฤติกรรมเปาหมายคงทนอยูไดในระดับหนึ่ง

6.3) การดูแลตัวอง (Self-care)
การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมการเรียนรูอยางหนึ่งที่เริ่มพัฒนามาตัง้ แตวยั เด็ก และคอยๆ
พัฒนาเต็มที่ในวัยผูใ หญ ซึ่งเปนวัยที่สามารถดูแลตนเองไดอยางสมบูรณ แตความสามารถดังกลาว
จะลดลงเมื่อเกิดความเสื่อม หรือความเจ็บปวยขึ้นในรางกาย หรือกรณีที่การดูแลตนเองถูกจํากัดจาก
ความรูความชํานาญ การขาดแรงจูงใจ กิจกรรมการดูแลตนเองก็จะไมเกิดขึ้น (Orem, 1985: 135) ผู
ที่ชวยเหลือตัวเองไมไดหรือมีขีดจํากัดตางๆ ที่ทําใหไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเต็มที่ บุคคล
เหลานี้ ไดแก คนชรา คนเจ็บปวย และคนพิการ การดูแลตนเองจึงมีผลโดยตรงตอการดํารงชีวิตของ
มนุษย การคงไวซึ่งรูปรางและหนาทีใ่ นภาวะปกติ การพัฒนาบุคคลิกภาพศักยภาพของมนุษย
ปองกันอันตราย ตลอดจนพยาธิสภาพตางๆ และยังสามารถควบคุมผลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือ
พยาธิสภาพตางๆ ได
6.3.1) แนวคิดและทัศนะการดูแลตนเอง
การดู แ ลตนเอง ประกอบด ว ยคํ า ว า “ดู แ ล” กั บ “ตนเอง” ตามพจนานุ ก รมฉบั บ
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525ใหความหมายดูแล คือ เอาใจใส ปกปกรักษา ปกครอง ตน คือ ตัว (ตัวคน)
เมื่อรวมคําวาดูแลตนเอง จึงหมายถึง เอาใจใสในตัวคนนั่นเอง หรือปกปก ปกครองตนเอง การดูแล
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ตนเองถู ก อธิ บ ายในลั ก ษณะของมโนทั ศ น กรอบแนวคิ ด รู ป แบบ ทฤษฎี ก ระบวนการ การ
เคลื่อนไหว หรือปรากฏการณ (Gantz, 1990 อางในอรสา พันธภักดี, 2542) ความหมายการดูแล
ตนเองจะตางกันในแตละสาขาวิชาชีพมีผูใหนิยามการดูแลสุขภาพของตนเอง มีดังนี้
เลวิน (Levine Cited Hill & Smith, 1985: 8 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2550: 28)
กลาววา การดูแลตนเองเปนกระบวนการที่บุคคลหนึ่งๆ ทําหนาที่โดยตัวเองและเพื่อตัวเอง ในการ
ปองกันและสงเสริมสุขภาพตลอดจนการสืบคนหาโรคและการรักษาขั้นตนดวยตนเอง
สไตเกอรและลิบสัน (Steiger & Lipson, 1985: 12 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2550:
28) ใหความหมายของการดูแลตนเองวาเปนกิจกรรมที่ริเริ่มกระทําโดย บุคคล ครอบครัว ชุมชน
เพื่อใหบรรลุ หรือคงไวซึ่งภาวะสุขภาพใหดีที่สุด
นูริส (Noris อางใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2550: 29) ใหความหมายของการดูแลสุขภาพ
ตนเอง คือ กระบวนการที่ประชาชนและครอบครัว มีโอกาสที่จะชวยเหลือตนเองและรับผิดชอบ
ตนเองดานสุขภาพอนามัย โดยพัฒนาศักยภาพความสามารถ เพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
สมจิต หนุเจริญกุล (2536 : 22-23 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2550: 29) กลาววา การ
ดูแลตนเองหมายถึง การปฏิบัติในกิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระทําเพื่อที่จะรักษาไวซึ่งชีวิต สุขภาพ
และสวัสดิภาพของตน การดูแลตนเองเปนการกระทําที่จงใจ และมีเปาหมาย (Deliberate action)
และเมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพจะมีสวนชวยใหโครงสรางหนาที่และพัฒนาการของแตละ
บุคคลดําเนินไปถึงขีดสูงสุด
เพนเดอร (Pender, 1987 :150) กลาววาการดูแลตนเองเปนการปฏิบัติที่บุคคลริเริ่มและ
กระทําในวิถีทางของตนเองเพื่อดํารงรักษาชีวิต สงเสริมสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตน
สรุปไดวา การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดก็ตามที่บุคคลไดเริ่ม
ปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อดํารงรักษาชีวิต ภาวะความมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของ
ตน เปน การกระทํา อย างมี แ บบแผน เป น ขั้ น ตอน มีค วามต อเนื่ อง และเมื่ อมีก ารกระทํ า อย า งมี
ประสิทธิภาพจะชวยใหรางกาย จิตใจและพัฒนาการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นไปถึงเปาหมายของแต
ละบุคคล
แนวคิดการดูแลตนเองไดเปนที่สนใจและกลาวถึงกันมาก ในที่ประชุม First International
Symposium ที่กรุงโคเปนเฮเกน ในป 1975 มีการใหความหมายไวตางกันจาก 29 ประเทศ มีการ
ขยายกวางไปนอกจากเปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล ยังรวมถึงการดูแลครอบครัว กลุมและ
ชุมชนดวย การดูแลตนเองเปนกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการสังเกตตนเอง การรับรูและการ
ตัดสินใจ เลือกบริการ และการรักษาตามที่บุคคลเขาใจ (นาตยา เกรียงชัยพฤกษ, 2544 อางใน อังศิ
นันท อินทรกําแหง, 2550: 29) และในป ค.ศ.1987 สถาบันการดูแลตนเอง จัดใหมีผูเชี่ยวชาญการ
ดูแลตนเองจากสาขาตางๆ มาประชุม เพื่อหาลักษณะที่อธิบายการดูแลตนเอง ผลสรุปในแนวคิดการ
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ดูแลตนเองนั้นมีคุณลักษณะดังนี้ 1 ) การดูแลตนเองมีอยูในสถานการณและวัฒนธรรมที่เฉพาะ 2)
เกี่ยวของกับความสามารถที่จะกระทําและการเลือก 3 ) ความรู ทักษะ การใหคุณคา แรงจูงใจ การ
รับรูความสามารถ การควบคุม และสมรรถนะของตนเอง (Efficacy) มีอิทธิพลตอการดูแลตนเอง
และ 4) แนวคิดการดูแลตนเองมีจุดเนนการดูแลสุขภาพ อยูภายใตการควบคุมของบุคคล (Gantz,
1990 อางใน อรสา พันธภักดี, 2542) ความหมายการดูแลตนเอง สามารถจําแนกเปนแบบแผนได 2
แบบแผน คือการดูแลตนเองในแบบที่เปนการกระทําพฤติกรรมหรือกระบวนการ และการดูแล
ตนเองในแบบที่เปนเปาหมาย
ในสาขาวิชาชีพแพทย ใหความหมายการดูแลตนเองในรูปแบบที่เปนการกระทํา เลวิน
(Levin, 1976 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2550) แพทยที่ถูกยอมรับวาเปน บิดาของการดูแล
ตนเอง ไดใหความหมายการดูแลตนเองวา หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนทํากิจกรรมตางๆ ดวย
ตนเอง ในการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การสืบคนหาโรคและการรักษาในระดับปฐมภูมิของ
ระบบบริการสุขภาพ และ (Levin, Katz & Holst, 1979 อางใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2550) ได
ขยายความหมายของการดูแลตนเองเพิ่มเติมวา เปนกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวของกับการสังเกต
ตนเอง การรับ รูอ าการและวิ นิ จ ฉัย การตั ด สิ น ความรุ น แรง และการเลื อ ก รวมทั้ง การประเมิ น
ทางเลือกในการรักษา
ในสายทางการพยาบาล โอเร็ม (Orem, 1991) สนใจเรื่องการดูแลตนเองที่มองการดูแล
ตนเองเปนกระบวนการการดูแลตนเองเปนการกระทําที่จงใจ และมีเปาหมาย ประกอบดวย 2 ระยะ
ระยะที่ 1 เปนระยะของการพินิจพิจารณาและตัดสินใจซึ่งจะนําไปสูการกระทํา ระยะที่ 2 เปนการ
กระทําและผลของการกระทํา โอเร็มไดจําแนกพฤติกรรมการดูแลตนเองออกเปน 3 สถานะ 1)
ความตองการการดูแลตนเองทั่วไปในภาวะปกติ (Universal self - care requisite) ไดแก การคงไว
ซึ่งอากาศที่เพียงพอ การคงไวซึ่งอาหารและน้ําที่เพียงพอ การคงไวซึ่งการขับถาย และระบายของ
เสียใหเปนไปตามปกติ การคงไวซึ่งความสมดุลระหวางการทํากิจกรรมและการพักผอน การคงไว
ซึ่งการรักษาความสมดุลระหวางการอยูคนเดียว และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และการปองกัน
อันตรายตอชีวิต การปฏิบัติหนาที่ และความเปนอยูที่ดี 2) ความตองการดูแลตนเองตามพัฒนาการ
(Developmental self-care requisite) ไดแก ความตองการตามระดับพัฒนาการในวัย และความ
ตองการตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในชีวิต 3) ความตองการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทาง
สุขภาพ (Health deviation self–care requisite) ไดแก การแสวงหาบริการสุขภาพ การรับรู ความ
สนใจตอโรค และผลกระทบของโรคตอตนเอง การปฏิบัติตามแผนการวินิจฉัย การรักษา ฟนฟู และ
ปองกันโรค การเฝาระวังผลขางเคียงของโรค การปรับภาพลักษณและจิตมโนทัศน การยอมรับ
ภาวะสุขภาพ และการเรียนรูที่จะดํารงชีวิตตามสภาพโดยกําหนดเปาหมายของการกระทําพฤติกรรม
การดูแลตนเองไวเพื่อ 1) เปนการประคับประคองกระบวนการชีวิตและสนับสนุนการดําเนินชีวิต
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ปกติสุข 2) ผดุงไวซึ่งการเจริญเติบโตพัฒนาการและวุฒิภาวะที่เหมาะสม 3) ปองกัน ควบคุม
บําบัดรักษา โรคภัยไขเจ็บ และการไดรับอันตรายตางๆ 4) ปองกันหรือปรับตัวใหสอดคลองกับ
ความบกพรองของสมรรถนะ และ 5) สรางเสริมความผาสุก
แนวคิดการดูแลตนเอง ในสาขาจิตวิทยา ใหความสนใจในลักษณะที่การดูแลตนเองเปน
ปรากฏการณหนึ่งที่เกี่ยวของกับแนวคิด อัตมโนทัศน ความเชื่อดานสุขภาพ และพฤติกรรม
(Cognitive behavior model) พฤติกรรมความรวมมือในการรักษา และความเชื่อในความสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) บารอฟสกี (Barofsky, 1978 อางใน อรสา พันธภักดี, 2542) ใหความหมาย
การดูแลตนเองเปนการกระทําที่จงใจของบุคคลอยางมีเหตุผลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยแบงการ
ดูแลตนเองเปน 3 แบบ ไดแก 1) การดูแลตนเองในการบรรเทาความเจ็บปวย 2) การดูแลตนเองใน
การรักษาหรือเผชิญกับอาการ 3)การดูแลตนเองในการปองกันอันตรายที่จะมีผลตอสวัสดิภาพ
กระบวนการทําหนาที่ของรางกาย การดูแลตนเองจึงมีเปาหมายเพื่อปรับควบคุมใหกระบวนการ
ทํางานทางรางกายเปนปกติ
แนวคิดการดูแลตนเองในสาขาสุขศึกษา (Health education) มุงการใหความรูหรือขอมูลเพื่อ
ชวยใหบุคคลไดเลือกทําพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การสอนสุขศึกษาเปนการรวบรวมประสบการณการ
เรียนรูตางๆ มาสงเสริมใหบุคคลสมัครใจทําพฤติกรรมที่นําไปสูสุขภาพ การดูแลตนเองในลักษณะ
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพนั้น หมายถึง กิจกรรมที่กระทําโดยบุคคลรับรูวาตนเองเจ็บปวย และ
มีความตองการที่จะฟนหายดีขึ้น การดูแลตนเอง รวมถึงพฤติกรรมที่ลดการพึ่งพาผูอื่นดวย
แนวคิดการดูแลตนเองในสาขาสังคมศาสตร สนใจการดูแลตนเองในความสัมพันธทั้ง 3
ระบบ คือ ระบบบุคคล ระบบกลุมยอย และระบบชุมชน และมุงเนนที่สังคม กฎหมาย นโยบาย และ
องคกรที่สนับสนุนและสงเสริมการดูแลตนเอง ดีฟรายส (Defries, 1990 อางใน อรสา พันธภักดี,
2542) ใหทัศนะวาการดูแลตนเองเปนการกระทําที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันของแผนการรักษา
ชุมชน และการสงเสริมสุขภาพ
ดีน (Dean, 1989 อางใน อรสา พันธภักดี, 2542) เนนการดูแลตนเองที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
คือ การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งมีรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธใน
สังคม และทัศนคติตอพฤติกรรม การใหคุณคา ความเชื่อที่เรียนรูในสังคมวัฒนธรรม มีผลตอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นบุคคลจะยอมรับหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ จึงขึ้นอยูกับ
สังคมวัฒนธรรมมากกวาการตัดสินใจเฉพาะบุคคล ซึ่งตางจาก คิดบูช (Kickbusch, 1989 อางใน อร
สา พันธภักดี, 2542) เห็นวา การดูแลตนเองเกี่ยวของกับแบบแผนการดําเนินชีวิตที่บุคคลยอมรับที่
จะจัดการตนเอง ในการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง และการกํากับประเมินตนเอง มีการตัดสินใจ การใชยา
ดวยตนเอง และการรักษาตนเอง
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การดูแลตนเองในทัศนะที่เปนผลลัพธ คือการดูแลตนเองมีผลตอสุขภาพ สมิธ (Smith, 1983
อางใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2550) ชี้ใหเห็นวา การดูแลตนเองเกี่ยวของกับสุขภาพ 4 รูปแบบ
โดยเสนอ “Smith’s model of health” ไดแก
1. รูปแบบทางคลินิก (Clinical model) รูปแบบนี้ใหความหมายสุขภาพเปนการปราศจาก
อาการ แสดงของพยาธิสภาพ หรือการที่บุคคลปราศจากความพิการ เปนการรักษาสมดุลทางดาน
สรีรวิทยาซึ่งบุคลจะรอใหเกิดอาการและอาการแสดงแลวจึงมุงรักษาโรค ผลลัพธของการดูแลตนเอง
มีตออัตราการตาย อัตราความเจ็บปวยพิการ การใชสถานที่บริการสุขภาพ และคาใชจายในการรักษา
2. รูปแบบทางดานการปฏิบัติตัวตามบทบาท (Role performance model) เปนรูปแบบที่ให
ความหมายสุขภาพเปนความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติหนาที่ตามที่สังคมคาดหวังไดครบถวน
การดูแลตนเองมีผลตอสุขภาพในดานการทําบทบาท ความสามารถในการทําหนาที่ ทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันอยางมีอิสระ หรืออยางพึ่งพา
3. รูปแบบดานการปรับตัว (Adaptation model) รูปแบบนี้เชื่อวาบุคคลมีการปรับตัวตอ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตลอดเวลาเพื่อรักษาดุลยภาพกับสิ่งแวดลอม เปนความสามารถในการ
ปรับตัวกับสิ่งแวดลอมที่ทาทาย รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางสังคม และสิ่งที่คุกคามทางกายภาพ สุขภาพ
ที่ดีจะเปนความยืดหยุนในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลเปนการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชีวิต ผลลัพธของการดูแลตนเอง คือการเปลี่ยน
พฤติกรรม การจัดการความเครียดที่เกี่ยวของกับอาการและความสามารถในการจัดกระทํา
4. รูปแบบดานความผาสุก (Eudemonistic model) คําวา Eudemonistic หมายถึง ความผาสุก
(Well - being) ความสุข (Happiness) รูปแบบนี้เชื่อวา การที่บุคคลสามารถกระทําตามบทบาทที่
ไดรับมอบหมาย และมีศักยภาพทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพเปนภาวะที่
มีความผาสุกที่ไมหยุดนิ่งและเปนความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปฏิสัมพันธกับครอบครัวและ
ชุมชนได บุคคลที่มีภาวะสุขภาพแข็งแรงสามารถจะทํางานไดตามหนาที่รับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพ ผลลัพธของการดูแลตนเอง คือความผาสุก ความกลมกลืนและความพอดี
โดยสรุ ป แล ว การดู แ ลตนเองเป น กระบวนการที่ บุ ค คลสามารถกระทํ า กิ จ กรรมหรื อ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งบุคคลไดเลือกปฏิบัติใหเหมาะสมกับตนเอง โดยมีการเรียนรูและการ
สนั บสนุน จากสังคมวั ฒนธรรม ที่ เ ปน สิ่ งแวดลอมของบุ คคลนั้น ทั้ง ในวิชาชี พและนอกวิชาชีพ
ทางดานสุขภาพ และการดูแลตนเองที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพเปนหนทางที่นําไปสูการมีสุขภาพดี
6.3.2) สถานการณ พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพและการใชบริการสุขภาพ
ที่ผานมาภาครัฐมองการดูแลตนเองเปนในดานการใชบริการเมื่อเจ็บปวยของประชาชนโดย
จากการสํารวจมีการเปลี่ยนแปลงไป ในภาพรวมทั้งประเทศประชาชนใชบริการรักษาพยาบาลจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้นจากรอยละ 15.5 ใน พ.ศ.2513 เปนรอยละ 53.9 ใน พ.ศ.
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2539 และซื้อยากินเองนอยลงจากรอยละ 51.54 ใน พ.ศ.2513 เหลือเพียงรอยละ 17.1 ใน พ.ศ. 2539
และหลังวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนหันมาซื้อยากินเองมากขึ้นจากรอยละ 17.1 ในพ.ศ.2513 เปนรอย
ละ 20.2 และ 24.2 ใน พ.ศ. 2542 และ 2544 ตามลําดับ แตในภาวะปจจุบัน ประชาชนเริ่มเห็น
ความสําคัญของการมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง จิตใจที่เปนสุขสงบ ดังนั้น แนวการดูแลสุขภาพ
ตนเองแบบองครวมคือดูแลกาย ใจ จิตวิญญาณ เขามามีสวนรวมในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
สมบูรณ การดูแลสุขภาพจึงเนนใหความสําคัญในการสงเสริม ฟนฟู ปองกันโรคมากกวาการรักษา
ซึ่งจะเห็นไดวาการมีสุขภาพดีเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพแบบองครวม เปนแนวคิดใหมของ
องคการอนามัยโลก (WHO) ถือวาเปนการตื่นตัวของการรักษาสุขภาพของคนยุคใหม
6.3.3) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลตนเอง
ภาวินี โภคสินจํารูญ (2540) มีความสนใจศึกษา ความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจาก
การตั้งครรภ โดยใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเอซิส เปนแนวทางในการศึกษากลุมหญิงตั้งครรภ
ชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภที่มารับการตรวจที่แผนกฝากครรภ
ในโรงพยาบาล จํานวน 93 ราย ดวยแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลตนเองและความเชื่อดาน
สุขภาพ ผลการวิจัยสรุปไดวา 1)ความเชื่อดานสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .6114) 2)ระดับการศึกษามีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r=.3044) 3) ผลการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอนพบวา ความเชื่อดานสุขภาพเปนตัวทํานายที่ดีที่สุด สามารถทํานายพฤติกรรม
การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถอธิบายความผันแปรไดรอยละ 37.38 จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงวา หญิงตั้งครรภชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากการ
ตั้งครรภที่มีความเชื่อดานสุขภาพถูกตองจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตองเชนกัน ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะวา พยาบาลจะตองเปนผูใหความรู ใหคําปรึกษาแนะแนว และขอมูลขาวสารแกผูปวย
และญาติ เพื่อชวยใหผูปวยมีความเชื่อดานสุขภาพที่ถูกตองซึ่งจะสงเสริมใหผูปวยมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ถูกตอง เปนผลใหมารดาและทารกมีสุขภาพดีตลอดระยะที่ตั้งครรภ
อมาวสี อัมพันศิริรัตน (2539) ความสามารถในการดูแลตนเองกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ
เขตชนบท อําเภอพล จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางเปนผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 213 คน
เก็บรวบรวมขอมูลโดย แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไป แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง
และแบบประเมินภาวะสุขภาพ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ความสามารถในการดูแลตนเอง มี
ความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ 0.5939 (p < 0.001) 2) เปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ

3 self
PROMISE

85

ทบทวนวรรณกรรม

ตามปจจัยพื้นฐาน 2.1 ผูสูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองแตกตางกันตามปจจัยพื้นฐานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ไดแก ระดับการศึกษา และลักษณะการพักอาศัย และที่ระดับ 0.05
ไดแก บทบาทหนาที่ของผูสูงอายุในครอบครัว 2.2 ผูสูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองไม
แตกตางกันตามปจจัยพื้นฐาน ไดแก รายได สถานภาพสมรส การเปนเจาของบาน และจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 3) เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ ตามปจจัยพื้นฐานดังนี้ 3.1) ผูสูงอายุ
มีภาวะสุขภาพแตกตางกันตามปจจัยพื้นฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก ระดับ
การศึกษา การเปนเจาของบาน และบทบาทหนาที่ของผูสูงอายุในครอบครัว และที่ระดับ 0.05 ไดแก
รายได สถานภาพสมรส 3.2) ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพไมแตกตางกันตามปจจัยพื้นฐาน ไดแก
ลักษณะการพักอาศัย และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะใหพยาบาลควรมี
บทบาทในการใหความรู กระตุนใหผูดูแลผูสูงอายุ ใหความสําคัญในการสงเสริมความสามารถใน
การดู แ ลตนเองของผู สู ง อายุ
โดยการสร า งสิ่ ง แวดล อ มที่ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาและคงไว ซึ่ ง
ความสามารถในการดูแลตนเอง สงเสริมใหผูสูงอายุไดรับขอมูลขาวสาร รวมทั้งคําแนะนําวิธีการ
ปองกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง คูสมรส และบุตรหลาน ควรใหการสนับสนุน
ชวยเหลือ ใหความรัก ความอบอุนแกผูสูงอายุ เปดโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ครอบครัวตามศักยภาพของตน เพื่อสงผลใหผูสูงอายุมีความภาคภูมิใจในตนเอง และเห็นคุณคาของ
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคาตอไป
ขวัญใจ ตันติวัฒนเสถียร (2535) ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพ มี
ตัวอยางเปนผูปวยที่แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคประสาท ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 360 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบงายและแบบสํารวจความเครียดของ HOS ตอบแบบ
วัดความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของชุมชน และพฤติกรรม
การดูแลตนเองดานสุขภาพจิต
ผลการวิจัยที่สําคัญมีดังนี้ 1) พฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
สุขภาพจิตของผูปวยโรคประสาท ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตเปนรายดาน ดังนี้
ดานการดูแลตนเองโดยทั่วไป ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ดานการพัฒนาการรูจักตนเอง
ดานการเตรียมการเผชิญปญหา ดานการพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคม และดานการใชเวลาอยาง
มีประสิทธิภาพ อยูในระดับปานกลาง สวนดานการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับต่ํา
2) พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูปวยโรคประสาท มีความสัมพันธทางบวกในระดับ
ปานกลาง กับการสนับสนุนของชุมชน การสนับสนุนของครอบครัว และความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูปวยโรค
ประสาท ไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานภูมิหลัง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ของครอบครัว 4) ตัวแปรที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพของผูปวยโรค
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ประสาท ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ
ความสําคัญมากนอย คือ การสนับสนุนของชุมชน ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา การสนับสนุนของ
ครอบครัว และระดับการศึกษาโดยสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 33.2
ในทายที่สุดนี้การดูแลสุขภาพตนเอง มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสงเสริมและปองกันการ
เกิ ด โรคทางพฤติ ก รรมต า งๆที่ จ ะคุ ก คามประชาชนทั้ ง ทางร า งกายและจิ ต ใจ การให บ ริ ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแกประชาชนกลุมเสี่ยงจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งใหสุขภาพเปนเรื่องของ
ทุกคนที่ควรใสใจและดูแลอยางตอเนื่อง

7) แนวคิดการบริหารและการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวยหลัก
PROMISE Model และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด PROMISE เปนแนวคิดที่ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร (2551) เสนอแนะขึ้น
สําหรับใชในการดําเนินงานในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยเนนให
หัวหนาโครงการและคณะทํางานในโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพนํามาใชในการดําเนินกิจกรรม
ใหกับผูรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสามารถเกิดพฤติกรรม 3 Self ประกอบดวย 6 แนวคิด
ยอยๆ ดังนี้
7.1) การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement: P)
การเสริมแรงทางบวกเปนแนวคิดหนึ่งของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant
conditioning Theory) ซึ่งการเสริมแรงพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ Burrhus F. Skinner
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลพวงมาจากการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น (Emitted) ของบุคคลจะเปลี่ยนไปเนื่องมาจากผลกรรม (Consequence) ที่เกิดขึ้น
ในสิ่งแวดลอมนั้น Skinner ใหความสนใจกับผลกรรม 2 ประเภทคือ ผลกรรมที่เปนตัวเสริมแรง
(Reinforcer) ทําใหพฤติกรรมที่บุคคลนั้นกระทําอยูมีอัตราการกระทําเพิ่มมากขึ้นและ ผลกรรมที่เปน
ตัวลงโทษ (Purnisher) ทําใหพฤติกรรมที่บุคคลกระทํานั้นยุติลง ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะผลกรรม
ที่เปนตัวเสริมแรงทางบวก(Positive reinforcer)
7.1.1 ความหมายการเสริมแรงทางบวก
การเสริมแรงทางบวกคือการทําใหความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจากผล
กรรมที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น ผลกรรมที่ทําใหพฤติกรรมมีความถี่เพิ่มขึ้น เรียกวา ตัวเสริมแรง
ทางบวก (Positive reinforcer) ลักษณะของตัวเสริมแรงมี 2 ชนิดคือ
1. ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เปนตัวเสริมแรงที่มีคุณสมบัติดวยตัวของมันเองในการตอบสนอง
ความตองการทางชีวภาพหรือมีผลตอผูไดรับโดยตรงเชน อาหาร ความเย็น เปนตน
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2. ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ เปนตัวเสริมแรงที่ตองผานกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของการ
เปนตัวเสริมแรง โดยการนําไปสัมพันธกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เชน เงิน รางวัล คําชมเชย เปนตน
7.1.2) หลักการทั่วไปในการใชการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ
การเสริมแรงทางบวกนั้น สามารถใชไดกับพฤติกรรมที่ตองการพัฒนาหรือพฤติกรรมพึง
ประสงค เพี ย งแต ผูนํ า ไปใชจ ะต องสามารถเลือ กตัวเสริมแรงไดอยางเหมาะสมและมีห ลัก การ
นําไปใชดังนี้(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549 และ ประทีป จินงี่, 2540)
1. การเสริมแรงทางบวกจะตองใหหลังจากการเกิดพฤติกรรมเปาหมายเทานั้น การใหการ
ชมเชยหรือใหสิ่งของกอนการเกิดพฤติกรรมไมถือวาเปนการเสริมแรง
2. การเสริมแรงจะตองกระทําทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น การเสริมแรงตอพฤติกรรม
เปาหมายอยางทันทีนั้น จะทําใหผูที่ไดรับการเสริมแรงเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดวาควรจะแสดง
พฤติกรรมอะไร
3. การเสริมแรงควรจะใหอยางสม่ําเสมอ นั่นคือควรใหการเสริมแรงทุกครั้ง หรือแทบทุก
ครั้งที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น ไมควรขึ้นอยูกับอารมณของผูดําเนินการปรับพฤติกรรม การ
ใหการเสริมแรงไมสม่ําเสมอ ทําใหการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเกิดขึ้นไดนอยมาก
4. ควรมีการบอกถึงเงื่อนไขการใหการเสริมแรง นั่นคือ ควรจะมีการบอกผูที่ถูกปรับ
พฤติกรรมวาเขาควรจะแสดงพฤติกรรมอะไรในสภาพการณใด แลวจะไดรับอะไรเปนการเสริมแรง
5. ตัวเสริมแรงนั้นควรจะมีปริมาณพอเหมาะที่จะเสริมแรงพฤติกรรมโดยไมกอใหเกิดการ
หมดสภาพการเปนตัวเสริมแรง นั่นคือ บางครั้งถาใหตัวเสริมแรงมากไปก็อาจทําใหเกิดการหมด
สภาพการณ เปนตัวเสริมแรงไดโดยเฉพาะตัวเสริมแรงประเภทตัวเสริมแรงปฐมภูมิ แตก็ไมควรจะ
ใหนอยเกินไปจนไมมีพลังพอที่จะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
6. ตัวเสริมแรงนั้นจะตองเลือกใหเหมาะกับแตละบุคคล เนื่องจากคนเรามีความแตกตางกัน
ดังนั้นตัวเสริมแรงของแตละคนจึงอาจไมเหมือนกัน อีกทั้งในบางโอกาสตัวเสริมแรงที่เคยเสริมแรง
คนๆ หนึ่งอาจจะไมเสริมแรงคนๆ นั้นในเวลาตอมาก็ได
7. ถาเปนไปไดควรใชตวั เสริมแรงที่มีอยูในสภาพแวดลอมนั้น เชน การใชกิจกรรมทีช่ อบ
ทํามากที่สุด หรือการเสริมแรงทางสังคม เปนตน
8. ควรมีการใชตัวแบบหรือการชี้แนะควบคูไปกับการเสริมแรงดวย เนื่องจากวาจะทําให
บุคคลไดเรียนรูไดเร็วขึ้นวาควรจะกระทําพฤติกรรมเชนใดจึงจะไดรับการเสริมแรง
9. ควรมีการวางแผนการใชตารางการเสริมแรง หรือยืดเวลาการเสริมแรง เมื่อพฤติกรรม
เปาหมายเกิดขึน้ อยางสม่ําเสมอแลว ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสริมแรงเสียใหมใหเปนการใช
ตารางการเสริมแรงแทน หรืออาจจะใชการยืดเวลาการเสริมแรงก็ได เพราะจะทําใหพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นคงอยูไดนานขึ้นแมวาจะไมไดรับการเสริมแรงอีกเลยในอนาคตก็ตาม
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7.1.3) ขอควรคํานึงถึงและการเลือกใชตัวเสริมแรงประเภทตางๆ
1. ตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของหรืออาหาร เชน ขนม เครื่องเขียน ของรางวัล เปนตน การใช
อาหารหรือสิ่งเสพไดจะเกิดปญหาการหมดสภาพไดถาใหมากเกินไปหรือชวงเวลาไมเหมาะสมเชน
ไมสามารถให ไดทันที รบกวนกิ จกรรมที่กําลังดํา เนิน อยู เปน ตน วิธีก ารใหเ มื่อบุคคลแสดง
พฤติกรรมเปาหมายที่กําหนดทันที นําไปใชกับทั้งเด็กและผูใหญในหลายพฤติกรรมซึ่งสิ่งของหรือ
อาหารเทานั้นที่นํามาใชเปนตัวเสริมแรงทางบวกควรมีใหเลือกหลากหลายชนิด
2. ตัวเสริมแรงทางสังคม เชน ชมเชย ยิ้ม จับมือ สบตา เปนตน อาจแสดงออกดวยคําพูด
หรือทาทางตางๆ หลักการคือตองชมตอหนาทันที ตองบอกวาชมพฤติกรรมอะไรที่ดี และความรูสึก
ที่คุณมีตอผูแสดงพฤติกรรม หลังจากพูดใหหยุดชั่วขณะใชการแสดงความชื่นชมทางสีหนา กระตุน
ใหเพิ่มความถี่พฤติกรรม
3. ตัวเสริมแรงเปนกิจกรรมที่บุคคลชอบทํามากที่สุดหรือกิจกรรมที่บุคคลทําบอยที่สุดมา
เสริ ม แรงกิจ กรรมที่ บุค คลทํา น อยที่ สุ ด แต ข อพึ ง ระวัง คื อ ไม สามารถให ไ ดทั น ที ใ นขณะที่ เ กิ ด
พฤติกรรมและการใหตัวเสริมแรงทางบวกตองใหหรือไมใหกิจกรรมเทานั้น และควรมีกิจกรรมให
เลือกหลากหลาย
4. ตัวเสริมแรงที่เปนเบี้ยอรรถกร เชน การใชเงิน ดาว แตมสะสม คะแนน เปนตนโดย
สามารถนําไปแลกเปนตัวเสริมแรงอื่นๆไดมากกวา 1 ตัวขึ้นไป เบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรง
ทางบวกที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถใชงานไดงายและไมรบกวน
พฤติกรรมที่กําลังทําอยู แตเมื่อยุติการใชอยางทันทีทันใดจะทําใหพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นกลับสู
สภาพเดิมทันที
5. ตัวเสริมแรงที่เปนขอมูลปอนกลับ เชน ผลการตรวจสุขภาพ ประกาศคะแนนสอบ เปน
ตน ควรใหขอมูลปอนกลับที่เปนพฤติกรรมทางบวกมีความชัดเจนถูกตองของขอมูล ผูใหขอมูลตอง
เปนบุคคลที่ผูถูกปรับพฤติกรรมเชื่อถือ ควรอธิบายใหบุคคเห็นความสําคัญของขอมูลเพื่อนําไป
ปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง และกําหนดเปาหมายของพฤติกรรมที่ตองการปรับปรุง อาจใชคูกับตัว
เสริมแรงอื่นๆโดยเฉพาะตัวเสริมแรงทางสังคมหรือเบี้ยอรรถกรจะทําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.1.4) งานวิจัยที่นําการเสริมแรงทางบวกไปใช
โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ (2538) ไดทําการวิจัยเชิงทดลองเรื่อง การเปรียบเทียบผลของการ
ปรับพฤติกรรมโดยใชการควบคุมตนเองกับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร ที่มีตอการเพิ่ม
และการคงอยูของพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย ชั้นปที่ 1 ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายต่ํา จํานวน 15 คน โดย
แบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม กลุมละ 5 คน มีลักษณะดังนี้ กลุมทดลอง 1 ไดรับเทคนิคการ
ควบคุมตนเอง กลุมทดลอง 2 ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร และกลุมควบคุม
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รูปแบบการทดลองใช ABF Control Group Design เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แบบบันทึก
พฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย พบวา 1) นักศึกษากลุมที่ใชเทคนิคการควบคุม
ตนเองและกลุมที่ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย ในระยะทดลองและระยะติดตามผลสูงกวาระยะเสนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) นักศึกษากลุม ที่ใชเทคนิคการควบคุมตนเองและกลุมที่ไดรับการเสริมแรงทางบวก
ดวยเบี้ยอรรถกร มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายสูงกวานักศึกษากลุมควบคุม
ทั้งในระยะทดลองและระยะติดตามผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ในระยะทดลอง
พบวา นักศึกษากลุมนี้ไดรับเทคนิคควบคุมตนเองและกลุมที่ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ย
อรรถกร มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายไมแตกตางกัน และ 4) ในระยะ
ติดตามผล พบวา นักศึกษาที่ไดรับเทคนิคควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมายสูงกวา นักศึกษากลุมที่ไดรับการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ยอรรถกร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสมพร สุทัศนีย (2522) ไดทําการศึกษาโดยใชการเสริมแรงทาง
สังคม เพื่อปรับพฤติกรรมเงียบขรึมผิดปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 คน ผล
ปรากฏวาการใชแรงเสริมของครูโดยการใหความสนใจ คําชมเชย การยอมรับ ทําใหพฤติกรรมเงียบ
ขรึมผิดปกติลดลง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงคมากขึ้น คือ การสบตา ทักทาย ถาม พูด และยิ้ม
สวน ศรีสุนันท พุมไพจิตร (2542) ไดทําการศึกษาผลการใชเทคนิคเบี้ยอรรถกรและเทคนิคการ
เสริมแรงทางสังคม ตอพฤติกรรมการพูดคําหยาบของนักเรียนระดับชั้นอนุบาน 2 จํานวน 6 คน ผล
ปรากฏวา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีพฤติกรรมการพูดคําหยาบลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
สําหรับงานวิจัยในตางประเทศ ตัวอยางเชน แซนซ (Sanz, 1993) ไดศึกษาการใชการ
เสริมแรงทางสังคมกับเด็กที่มีอาการดาวนซินโดรม จํานวน 18 คน พบวา กลุมตัวอยางที่มีการ
เสริมแรงทางกายและวาจา จะมีทักษะการชวยตัวเอง ทักษะทางสังคม และทักษะทางภาษาสูงกวา
กลุมที่ใชการเสริมแรงทางวาจาอยางเดียว ซึ่ง ฮารท และคณะ (Hart and other, 1968) ไดศึกษา
วิธีการปรับพฤติกรรมกาวราวของเด็กใน
โรงเรียนอนุบาลแหงหนึ่งโดยใชการเสริมแรงทางสังคม ผูรับการทดลองเปนเด็กหญิงอายุ 5 ป ซึ่ง
แสดงพฤติกรรมกาวราวคือ ปากรายและใชคําพูดสบประมาท (Verbally insulting) ผูวิจัยแกไขใหเขา
มีพฤติกรรมการเลนกับเพื่อนเพิ่มขึ้น โดยครูใหความสนใจอยางใกลชิด พรอมทั้งใหของเลนที่
ตองการดวยเมื่อเขาเลนรวมกับเพื่อน ในขณะเดียวกันครูไมใหความสนใจเมื่อเขาแสดงพฤติกรรม
กาวราว ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมกาวราวลดลงและพฤติกรรมการเลนกับเด็กอื่นเพิ่มขึ้น และ
เบอรเน็ตและคณะ (Bernet et al, 2002: 791) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่ทําการพัฒนาโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวามีงานวิจัยหลายเรื่องที่นําการเสริมแรง
ตนเองและการลงโทษตนเองไปใชในโปรแกรม ซึ่งสวนใหญจะเปนการใหการเสริมแรงมากกวา
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การลงโทษ ตัวอยางวิธีการเสริมแรง เชน การใหสิ่งตอบแทนและรางวัล การใหสิ่งของที่มีตรา
สัญลักษณ (Logo) ของโปรแกรม การใหเงินรางวัล การจัดปารตี้สําหรับครอบครัว (Family fun
night) การใหเงินตอบแทนสําหรับเด็กและใหวุฒิบัตรสําหรับผูปกครอง การใหคูปองอาหารกลางวัน
ตําราทําอาหาร หนังสือการตูนที่เด็กชอบ การใหสติกเกอร แวนขยาย หมวก และจับฉลากสําหรับ
การทัวรสถานที่ทองเที่ยว เปนตน
7.2) การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management – RBM: R)
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนกิจกรรมสําคัญของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและ
วิ ธี ก ารบริ ห ารงานของภาครั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 ซึ่งคํานึงถึง
ประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อใหการทํางานของหนวยงานหรือโครงการมุงเนนผลลัพธของ
งานมากกวาเนนปจจัยนําเขากระบวนการทํางานและกฎระเบียบที่เครงครัด โดยจะมีการวัดผลอยาง
เปนรูปธรรม การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ใหความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายที่ชัดเจน และการกําหนดผลผลิต ผลลัพธที่สอดคลองกัน รวมถึงมีการกําหนดตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความกาวหนาในการปฏิบัติงานเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ประชาชน การบริ ห ารมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร ชวยใหการบริหารการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม มีทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆทําใหทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบ
กั บ แผนหรือ เป า หมาย สามารถรายงานความกา วหนา ผลการปฏิบั ติง านต อผู บริ ห ารและทํ า ให
แกปญหาไดทันทวงที
7.2.1) ความเปนมาการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
จากแนวคิดของการบริหารจัดการแนวใหม (New management) ที่มุงเนนการให
ความสําคัญตอ ความประหยัด (Economy) ใชตนทุนหรือทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสม และมี
ความคุมคาที่สุด ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหไดผลงานในระดับที่สูง
กวาปจจัยนําเขาและประสิทธิผล (Effectiveness)ประสิทธิผลการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
7.2.3) ความหมายการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์(Result Based Management) คือ วิธีการบริหารที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานดวยตัวชี้วัดอยางเปน
รู ป ธรรมเพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว ทํ า ให ผู บ ริ ห ารทราบผลความก า วหน า ของการ
ดําเนินงานเป น ระยะ ๆ แลแกไ ขปญหาไดทัน ทว งที เ ปนการควบคุมทิศทางดํา เนินงานใหมุงสู
วิสัยทัศนฯ ของหนวยงาน
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ภาพประกอบ 16 แสดงกรอบความคิดในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่มา: สํานักงานขาราชการพลเรือน. (2541). ระบบบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์.
จากภาพประกอบ 16 ผลการปฏิบัติงาน ที่วัดจาก ผลผลิต (Outputs) นั้นหมายถึง งาน
บริการ หรือกิจกรรมที่เจาหนาที่ทําเสร็จสมบูรณพรอมสงมอบใหประชาชนผูรับบริการ ผลผลิตเปน
ผลงานที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมโดยตรง
ผลลัพธ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต
ผลลัพธมีความสัมพันธโดยตรงกับประชาชนผูรับบริการ และสาธารณชน
ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ คือ งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานไดผลผลิต (Outputs)
ตามเปาหมาย และเกิดผลลัพธ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค กลาวคือ ผลผลิตสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริงหรือเปนที่พึงพอใจ เชน ปลูกบานได 1 หลัง (Outputs) บานหลังดังกลาว
นาอยู มีอากาศถายเทไดสะดวก (Outcomes) หรือ การซอมถนนได 5 กิโลเมตรเปน ผลผลิต
(Outputs) ถนนสายนั้นทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทางถือเปนผลลัพธ
(Outcomes)
7.2.4 ลักษณะของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
ลักษณะของการบริ หารมุงผลสัมฤทธิ์เ กี่ยวข องกับทุก กระบวนการของการบริหาร
(PDCA) ไดแก Plan มีวัตถุประสงค หรือ เปาหมายที่ชัดเจน (ตองการทราบวาผลสัมฤทธิ์คืออะไร),
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Do มีการปฏิบัติงานที่มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไวหรือไม, Check มีการตรวจสอบวา
ปฏิบัติไดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไวหรือไม และ Act ปรับปรุงแกไขใหไดผลสัมฤทธิ์ตามแผน
เปนสวนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงโดยตรง
กับการบริหารงานเชิงกลยุทธ องคกรใชวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธซึ่งอยูในแผน
กลยุทธขององคกรเปนกรอบในการกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือชวย
ประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธ องคกรที่มีการบริหารเชิงกลยุทธสามารถใช
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ(CSF) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์เปนกรอบวัดผลการปฏิบัติงานขององคกรเทียบกับเปาหมาย เพื่อใหรูถึงความกาวหนา
ของการบรรลุวิสัยทัศน หากผลงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารองคกรควรปรับเปลี่ยนกล
ยุทธใหเหมาะสม
กําหนดตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIs)
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) แสดงถึง คาที่วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อ
แสดงความคืบหนาของการบรรลุผลตามปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSF) โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่ตั้งไว และถือเปนเครื่องวัดผลงานที่ตองสัมพันธกับ CSF และจะตองวัดไดในเชิงตัวเลข
วัตถุประสงคของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) คือสามารถวัดผลการปฏิบัติงานหลักตาม
มาตรฐานหรือเปาหมายที่กําหนดไว และสามารถแสดงแนวโนมของขอมูลสําหรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงงาน นอกจากนี้ เกณฑการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก(KPI)ตามหลัก SMART
ประกอบดวย
1. Specific
- มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน
2. Measurable - สามารถวัดได
3. Achievable - สามารถบรรลุ หรือ สําเร็จได
4. Realistic
- สอดคลองกับความเปนจริง
5. Timely
- วัดไดตามชวงเวลาทีก่ ําหนด
เกณฑมาตรฐานของตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก (KPI) คือ
1. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธ กับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนด แบงเปน
1.1 ประสิทธิผลเชิงตนทุน เปนการวัดความคุมคาจากการลงทุน โดยเปรียบเทียบผลลัพธ
กับ จํานวนตนทุน คิดเปนคารอยละ สูตรการคํานวณ คือ ผลลัพธ จํานวนตนทุน  100
1.2 ประสิทธิผล การวัดไมคํานึงถึงตนทุน เชน รอยละของความคิดเห็นของผูบริหารรอย
ละของการเรียกรองของผูรับบริการ
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2. ประสิทธิภาพ(Efficiency) แสดงถึงความสามารถในการผลิตและความคุมคาของการ
ลงทุนมี 2 วิธีวัด
2.1 วัดจากตนทุน แสดงความคุมคาของการลงทุน เชน วัดผลผลิต ตอจํานวนตนทุน
หรือวัดตนทุนตอหนวย อาทิ อัตราคาใชจายตอคนในการผลิตบัณฑิตแพทย
2.2 วัดจากแรงงาน เชน วัดจากจํานวนเจาหนาที่ หรือเวลาที่ใชผลิต
3. ความประหยัด (Economy) เชน รอยละของตนทุนที่ลดลง
4. คุณภาพ (Quality) วัดความถูกตอง ความพึงพอใจของผูรับบริการ
5. ความสามารถในการใหบริการไดตามเวลาที่กําหนด (Timeliness) เชน รอยละของ
ผูประกอบการที่ไดรับเอกสารการจดทะเบียนภายในเวลามาตรฐาน
การวิเคราะหผล เปนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเปาหมายที่กําหนด
แลวประเมินยอนกลับเขาไปในกระบวนการทํางานขององคกร เพื่อคาดหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ลวงหนา ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวโนมการตัดสินใจในเชิงบริหาร
ผลสัมฤทธิ์
Results
วัตถุประสงค

ปจจัยนําเขา

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ

Objectives

Inputs

Processes

Outputs

Outcomes

 เนนการบริหารเพื่อผลสัมฤทธิ์
 ผลปรากฏแสดงอะไรบาง
 ประเมินผลยอนกลับไปในกระบวนงาน
 คาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนาทั้งผลกระทบ
แนวโนม และการตัดสินใจในเชิงบริหาร

ภาพประกอบ 17 สรุปองคประกอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
(สํานักงานขาราชการพลเรือน, 2541)
สรุปไดวา ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ หลักสําคัญยิ่งที่ผูดําเนินการตองใชตาม
วงจร PDCA แลวคือ การกําหนดตัวชีว้ ดั ของกิจกรรมและโครงการไวอยางชัดเจน สามารถวัดได
และตัวชีว้ ัดหลักที่สําคัญมีอยูเพียงไมกี่ตวั และเปนตัวชีว้ ดั ที่ประเมินไดวาโครงการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลก็คือ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ที่มักจะวัดทีผ่ ลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึน้ ดัง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในครั้งนี้ จะใชตวั ชี้วดั ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตวัดจาก รอยละของ
จํานวนผูเขารวมโครงการ ตัวชี้วดั ผลลัพธ วัดจาก รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการที่มีผลการ
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เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น และผลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพรางกาย และผลการ
เปลี่ยนแปลงของผลเลือดหรือทางเคมีชีวในรางกายไปในทางที่ดีขึ้น
7.3 )การมองโลกแงดี (Optimism: O)
ในสภาวะปจจุบันที่การดําเนินชีวิตหลายตอหลายอยางตองเผชิญกับภาวะความคับของ
หมนหมอง สับสน วุนวายและบางอยางรบกวนจิตใจ จนสงผลอยางยิ่งตอกําลังใจในการตอสูหรือ
ความกลาตอการเผชิญเพื่อฟนฝาอุปสรรคนานานัปการของเราใหลดนอยถดถอยลง ผูที่ไมสามารถ
ผานพนไปไดตองจมกับอยูกับความคิดที่เปนทุกข ไมสามารถกาวขามปญหาที่ผานเขามาไดจน
เกิดผลเสียตอการดําเนินชีวิตโดยไมสามารถตีคาเปนเงินตราได ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาความคิด
ใหเปนความคิดเชิงบวกมากขึ้น ดวยเพราะเปนวิธีการคิดที่มีความสําคัญ และยังเปนแนวทางปฏิบัติที่
ชวยแกปญหาตางๆ ได ผูที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของความคิดใหแตกตางไปจากเดิม ก็จะพบ
ในสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางนาอัศจรรย เพราะการคิดเชิงบวกเปนความคิดที่ชวยทําใหชีวิตมีความ
สมดุล มีความสุขมากขึ้น
7.3.1) ความหมายของความคิดเชิงบวก
นิภา แกวศรีงาม (2548: 76) ใหความหมายการคิดเชิงบวกวา เปนกระบวนการทางความคิด
ของบุคคลที่เกิดจากการที่คนมีรูปแบบรับรูและการรูคิด (Perception and cognitive style) ไปในทิศทางที่
ดี มองและรับรูสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง เปนเหตุเปนผลดวยอารมณที่ผองใส จึงทําใหมีพฤติกรรม
การแสดงออกที่เหมาะสม การคิดบวกเปนการโนมนาวจิตใตสํานึกในทางที่ดี (เวรา ไพฟเฟอร, 2548: 27)
เปนการสรางเจตคติที่ดี ตอตนเอง ตอผูอื่น และตอวัตถุหรือสภาพการณเจตคติที่เปนบวกนี้จะเปน
เครื่องมือสําคัญของเราที่จะสามารถอยูในโลกที่สับสนวุนวายนี้ไดอยางประสบความสําเร็จ และมี
ความสุข (พรรณี บุญประกอบ, 2549: 1) สอดคลองกับ เวรา ไพฟเฟอร (2002: 16-20)เปนการคาดหวังที่
จะไดผลที่ดีสามารถประสบความสําเร็จถึงแมวาจะมีอุปสรรคมากมาย และรัตนา บรรณาธรรม
(2548: 1) ใหความหมายวาการคิดเชิงบวกเปนศิลปะสําคัญของการดํารงชีวิตใหมีความสุข เปนอุบาย
กลอมใจ ใหยอมรับสภาพปญหาที่กําลัง ปรากฎเพื่อใหมีกําลังใจและความเขมแข็งในการตอสูกับ
ชีวิตตอไป
ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา การคิดเชิงบวก เปนกระบวนการทางความคิดของบุคคลที่เกิดจาก
การมีรูปแบบการรับรู การคิดไปในทางที่ดี เปนการสรางเจตคติและแนวโนมจิตใตสํานึกที่ดีตอ
ตนเอง ตอผูอื่น และตอวัตถุหรือสถานการณตางๆ ซึ่งเปนเครื่องมือ เปนวิธีการที่ทําใหยอมรับสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นอยางเขมแข็งสามารถดํารงชีวิตอยางประสบความสําเร็จ และมีความสุข
7.3.2) ลักษณะของการคิดเชิงบวก
การคิดเชิงบวกมีลักษณะของการคิดที่ชอบหาทางปรับปรุงแกไขเหตุการณของชีวิตใหดีขึ้น ซึ่ง
การปรับปรุงตางๆ ไมจําเปนตองเริ่มตนจากการจับผิดหาขอผิดพลาด หรือตําหนิติเตียนผูอื่น ทัศนคติ
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ที่สําคัญของผูที่มีนิสัยคิดทางบวกคือ ไมวิพากษวิจารณขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของใคร แตจะคอย
หาวิธีการที่ จะปรั บปรุงเปลี่ยนแปลงแกไข ในทุกเรื่ องที่ตองคิดตองทํ าใหดีขึ้นตามความเหมาะสม
(เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2544: 69)
ในสภาพการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมีหลายเหตุปจจัยผูที่มีการคิดเชิงบวกสามารถเลือกมอง
ในทางที่สดใส ซึ่งไมไดหมายความวาจะหลีกเลี่ยงปญหา แตเปนการคิด การมองอยางถี่ถวนดูวา
อะไรเปนสิ่งรบกวนหรือใหเกิดปญหา และอะไรคือสิ่งเหมาะสมที่เราจะทํา ถาเรามีความคิดเชิงบวก
เราจะเตรียมพรอมกับเหตุการณนั้นๆ และคิดที่จะหาทางแกปญหา (Peiffer, Vera, 2002: 16)ซึ่ง
สอดคลองกับแคธรีน เครเมย (2545: 51) ที่กลาววาการคิดเชิงบวกเปนวิธีการคิดใหเปนศักยภาพแทน
ปญหา หากแตรูจักนําเรื่องรายๆ ที่เกิดขึ้นมาใชใหเปนประโยชน เชนเดียวกับมาติน (Martin, English,
1992: 2) ใหมองเนนหาสิ่งที่ดีในเหตุการณ จะสามารถแกไขปญหา และผานพนเหตุการณที่ไมดีนั้น
อยางไรก็ตามการคิดและการกระทําเชิงบวกไมไดเปนเครื่องรับประกันไดวาทุกปญหาจะตองไดรับ
การแกไข แตการคิดและการกระทําเชิงบวกซึ่งเปนวิธีการที่สรางสรรคนี้จะรับประกันไดวาเปนวิธีที่
ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแกปญหาตางๆ ได (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2545: 76)
การคิดเชิงบวกเปนวิธีการคิดที่เกิดจากการเรียนรูของบุคคลสามารถฝกฝน และพัฒนาได
ซึ่งการเรียนรูการคิดเชิงบวกเปนการเรียนรูในการแปลความหมายของเหตุการณตางๆ ในดานบวก
ซึ่ง ไมไ ด เ ป น การหลอกตัว เอง เปน เพีย งการแปลความหมาย การมองมุ ม มองใหมๆ ที่เ ป น การ
สรางสรรค เปนประโยชน มีคุณคามากกวามุมมองเดิม อยางในกรณีของการเกิดเหตุการณเดียวกัน
พบปญหาเดียวกัน บุคคลที่คิดเชิงบวก มีมุมมองการคิดที่จะเลือกคิดสิ่งสรางสรรคที่มีประโยชนมี
ความสุขสวนบุคคลที่คิดลบ มองโลกในแงรายก็จะอยูกับความทุกข ความสับสน วิตกกังวล ความ
คาดหวังต่ํา ไมพบคําตอบในการแกปญหา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงความคิดเชิงบวกจึงมีความสําคัญ
และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนได
จากการที่ เ ราทราบว า ความคิ ด เป น วงจรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความรู สึ ก และ
พฤติกรรม ถาเรามีความคิดเชิงบวก จะสงผลตอความรูสึกดีๆ ความอิ่มเอมใจ ปลาบปลื้มใจ มี
ความสุข รูสึกกระปรี้กระเปรามีพละกําลัง ทําใหพฤติกรรมการแสดงออกไปในทางสรางสรรค
ในทางที่ดี ตรงกันขาม ถามีความคิดเชิงลบ ทําใหความรูสึกตึงเครียด สับสนวุนวาย ไมสบายใจ ไมมี
ความสุข พฤติกรรมของเราก็จะแสดงออกในทางลบ อาจเปนอันตรายตอตนเองและผูอื่น จึงสรุปได
วา (Martin, English, 1992: 1-4; เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2545: 76)
1. ความคิดเหมือนมีตัวตน ถึงแมจะจับตองไมไดแตมีพลัง มีผลตออารมณ ความรูสึก
และพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดได
2. เราสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความคิด เราเปนอยางที่เราคิด
3. ความคิดเปนจุดเริ่มตนของการกระทํา และการแสดงออก
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4. สมองจะมีความคิดอยูเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมทางบวกก็คิดดานลบ
5. ความคิดของคนเรานั้นเปรียบเหมือนแทงแมเหล็กที่เคลื่อนที่เพื่อนําพาชีวิตใหไปหา

สิ่งที่เราคิดอยูเสมอ และดึงดูดสิ่งที่ความคิดคลายกับเราใหเขามาหาเรา
6. ความคิด นําสูการกระทํา นําสูนิสัย และทําใหเกิดชะตาชีวิตที่ดีหรือไมดีได
จึงเปนไดวาการคิดมีอิทธิพลและเปนตัวนําพาชีวิตของเราใหพบกับความสําเร็จหรือความ
สมหวังขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นจะเลือกที่จะคิดอยางไร เลือกคิดในเชิงบวก ทําใหตนเองสบายใจ มี
ความสุข ทําใหบุคคลรอบขางเรามีความสุขดวย มีความคิดสรางสรรค มีพลัง มีกําลังใจ จะตอสูกับ
อุปสรรคตางๆ ไดอยางไมยอทอซึ่งทําใหบุคคลสามารถกาวออกจากวังวนของมุมมองเดิมๆ ปญหา
เดิมๆ สูมุมมองใหม และวิธีการแกปญหาใหมๆ อยางสรางสรรค
7.3.3) ความสําคัญของการคิดเชิงบวก
โดยปกติแลวความคิดเชิงลบจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดงายกวา เพราะธรรมชาติของคนเรา
นั้นพรอมจะมองเห็นความบกพรองมากกวามองเห็นขอดี ในขณะที่ความคิดเชิงบวก ตองอาศัย
มุมมองและการคิดที่ลึกกวานั้น ไมใชการคิดชั้นเดียวจากการเห็นแลวสรุปความเลยวาสิ่งนั้นไมดี แต
ตอง มาจากมุมมองที่เชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้น (โดยเฉพาะเรื่องไมดี) ยอมมีประโยชนหรือความ
ดีแฝงอยูดวยเสมอ ดังนั้น การมองโลกเชิงบวก (Positive thinking) จึงหมายถึงการมองสิ่งตางๆ อยาง
เข า ใจ ยอมรับไดใ นดานลบ มองป ญหา ความทุก ข ความไม ราบรื่น เปนเรื่องธรรมดา หากรู จัก
เลือกใชประโยชนจากดานบวกที่แฝงอยูจากสิ่งนั้นๆ ได เหตุการณบางอยางที่ไมสามารถเลือกไดวา
จะใหเกิดหรือไมใหเกิด แตเมื่อเกิดขึ้นไปแลว เราเลือกไดวาจะมองและรูสึกไดอยางไร
การคิดเชิงบวกเปนพื้นฐานสําคัญในการตอยอดอีกสองขอที่เหลือนั่นคือการสูไมถอยและ
ความคิดสรางสรรค เมื่อคิดเชิงบวกทําใหมีแรงจูงใจในการคิดและทําเพื่อแกปญหา เปนการสู ไมใช
ถอยหนี การคิดเชิงบวกทําใหคนรูสึกสบายไมตึงเครียด ซึ่งนั่นเปนภาวะที่เหมาะสําหรับการคิดสิ่ง
ใหมๆ เปนภาวะที่บางคนเชื่อวาทําใหสติปญญาเฉียบแหลมขึ้น ลองนึกถึงเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งก็
เหมือนกลองความคิดเรา ตอนที่เห็นตามจริงนั้นสภาพกลองความคิดก็ดําเนินการไปตามระเบียบ พอ
เราคิดบวกคลื่นความคิดจิตใจก็กระเพื่อมไปในแนวสบายๆ แตพอคิดลบกระแสความคิดก็เริ่มตีกัน
วุนวาย คิดซายทีขวาที หรือบางทีหลายๆเรื่องพรอมๆ กัน ยิ่งคิดยิ่งโมโห ยิ่งขุดขอมูลเกาบาง เติมแตง
ใหมบางยุงกันใหญ
สรุปไดวา ถาหากคนที่มีทัศนคติเชิงบวกนั้นอยูใกลๆ กับใคร เขาจะใหพลังแกคนที่อยูรอบ
ขาง และชวยดึงศักยภาพของคนเหลานั้นออกมา แลวยังเพิ่มความตระหนักในโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก
ในทางตรงกั น ข า ม เมื่ อ เราอยู ใ กล ๆ คนที่ ม องโลกในแง ร า ย ก็ จ ะทํ า ให เ รารู สึ ก หดหู แ ละหมด
ความหวัง และความเชื่อมั่นลงได คนที่มองโลกในแงบวกนั้นเปรียบเสมือนคนที่สองสวางมาที่ปลาย
อุโมงค เขาจะเปดโอกาสใหเราเห็นถึงความเปนไปได คนประเภทนี้จะมีแนวความคิดที่วา “ไมมี
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อะไรที่เปนไปไมได” คนที่มองโลกในแงดีนั้น หากอยูใกลกับใคร เขาจะชวยใหเราเห็นผลประโยชน
และชองทางของ “คํ าตอบเชิงสรางสรรค” ซึ่งคนที่มองโลกในแงรายนั้นจะมองขาม คิด วาไมมี
ทางออก ไมมีทางแก
7.3.4) งานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงบวก
ธีรศัก ด ธาราช (2549: online) ไดทําการศึ กษาลัก ษณะความคิดของนักธุรกิจ ที่สามารถ
ดําเนินธุรกิจใหผานพนวิกฤตเศรษฐกิจมาได พบวาสวนใหญมีการคิดเชิงบวก เปนหนึ่งใน 3 ความคิด
สําคัญของผูบริหารโดยถือวาการคิดเชิงบวกนําไปสูชองทางการหาทางออกและทําใหยองคกรเติบโต
อยางกาวกระโดดหลังเกิดวิกฤต เพราะเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางาน เพื่อความอยูรอด แตผลกลับกลายเปน
วาวิธีการเหลานั้นมีประโยชนมากและใหผลสัมฤทธิ์ดีกวาวิธีการทํางานเดิมๆ ในชวงเวลาปกติ
เซลิกแมน และสคลูแมน (กรกวรรณ สุพรรณวรรษา, 2544: 32; อางอิงจาก Seligman; &
Schulman, 1986) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการอธิบายกับผลสัมฤทธิ์ทางการทํางาน และ
การใชรูปแบบของการอธิบายทํานายการคงอยูในการประกอบอาชีพของตัวแทนขายประกันชีวิต
เพราะตัวแทนเหลานี้มักจะประสบกับเหตุการณเลวรายบอยครั้ง ในการศึกษาไดแบงออกเปน 2 กลุม
คือ กลุมตัวแทนขายประกันทํางานอยูกอนแลว จํานวน 94 คน และกลุมตัวแทนขายประกันที่เขา
ทํางานใหม จํานวน 101 คน พบวาในกลุมที่เปนตัวแทนขายประกันอยูกอนแลว ผูที่มีลักษณะการ
มองโลกในแงดี ขายประกันชีวิตในชวง 2 ปแรกไดมากกวาผูที่มีลักษณะการมองโลกในแงรายถึง
รอยละ 37 สวนในกลุมตัวแทนขายประกันที่ลักษณะการมองโลกในแงดี นอกจากนี้มีผลงานวิจัยใน
ตางประเทศอีกเรื่องหนึ่งชี้วา ในบรรดาสตรีผูปวยดวยโรคมะเร็งเตานม ผูที่มองโลกในแงดีมากกวา
มี ค วามพยายามในการจั ด การกั บ ป ญ หาได มากกว าผู ที่ ม องโลกในแงร า ย สง ผลให ส ตรี เ หล า นี้
สามารถปรับตัวไดดีกวาเมื่อตองเผชิญกระบวนการตรวจสอบชิ้นเนื้อราย และอาการเจ็บปวย (Carver;
et al. 1993; Stanton; & Snider, 1993; citing Holahan; et al, 1996: 32 อางใน งามตา วนินทานนท, 2550)
ในงานวิจัยภายในประเทศ เชนของ ทิวา มั่งนอย (2534) ไดศึกษาความสามารถในการ
ปรับตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาที่รูปแบบการอธิบายแตกตางกัน โดยศึกษาวานักเรียนที่มีรูปแบบ
การอธิบายแบบใดจะมีความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนสูงกวากัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบวา นักเรียนที่มี
รูปแบบการอธิบายในลักษณะการมองโลกในแงดี มีความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนสูงกวา
นักเรียนที่มีรูปแบบการอธิบายในลักษณะการมองโลกในแงรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05
ในขณะที่ อรพินทร ชูชม และคณะ (2546) ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาตนเพื่อเพิ่มพลังจูงใจใน การ
ทํางาน: กรณีขาราชการครูประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปนขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 547 คน พบวา ปจจัยทางจิตลักษณะที่มีผลโดยตรงตอพลังจูงใจในการทํางาน มี 3 ตัวแปร
ไดแก การมองโลกในแงดี (เบตา = .33) การเห็นคุณคาในตนเอง (เบตา = .23) และวิธีการเผชิญแบบ
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ถอยหนี (เบตา = .09) โดยการมองโลกในแงดี และเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในทางบวกตอ
พลังจูงใจในการทํางาน และ ปยวะดี ลีฬละบํารุง (2547: 51) ศึกษาการพัฒนาการมองโลกในแงดี
ดวยโปรแกรมการฝกทักษะการคิดของนิสิตที่มีคะแนนเปอรเซนตไทลที่ 25 ลงมาจํานวน 36 คน
เปนกลุมทดลอง 18 คน กลุมควบคุม 18 คน โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการมองโลกในแงดีที่
พัฒนามาจาก เซลิกแมน พบวากลุมทดลองมีการมองโลกในแงดีทุกมิติ และในดานรวมสูงกวากลุม
ควบคุม โดยพบวาทั้งชาย และหญิง มีคะแนนการมองโลกในแงดีไมแตกตางกัน
ยังมีงานวิจัยอีกเปนจํานวนมากที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงบวกที่ไดขอคนพบที่
ตรงกันวา คนที่มีการคิดเชิงบวกมักมีขอไดเปรียบในการดําเนินชีวิต รวมทั้ง ประสบความสําเร็จใน
การดําเนินชีวิตในดานตางๆ ของการดําเนินชีวิตมากกวาคนที่มองโลกในแงลบ
7.3.5) การวัดความคิดเชิงบวก
จากงานวิจัยขางตนจะพบวาคนสวนใหญเชื่อวาการมองโลกในดานบวกนั้นเปนสิ่งดี
อยางไรก็ตาม บุคคลเปนสํานวนมากมีความเขาใจที่ไมถูกตองตอการมองโลกดานบวก จึงตองมีการ
ประเมินความคิดในเชิงบวกของตนเองเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข ไมดี
เกินไปหรือเลวเกินไป และไมเปนการหลอกลวงตัวเอง แตการมองทางดานบวกเพื่อใหฉุกคิด ใหมี
มุมมองใหรอบดาน และเปนกลอุบายในการสรางสภาวะจิตใจสงบ เมื่อจิตใจสงบก็จะทําใหเราใช
สติปญญาเขาแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง การสนใจที่จะปรับปรุงตนเองและการทํางาน
ใหดีขึ้นตอไป
ดังนั้น การประเมินความคิดเชิงบวกของตนเอง จึงเปนอีกสิ่งสําคัญที่ควรใหความใสใจ
โดยเฉพาะการตรวจสอบเพื่อสํารวจความคิดของตนเองและนําไปสูการพัฒนาตนเองที่ดียิ่งขึ้นตอไป
อาทิเชน แบบประเมินการคิดเชิงบวก โดย เทิดศักดิ์ เดชคง (2548: 22-25) ที่ทําการสํารวจความคิด
และการใชความคิดผานประสบการณของตนเอง เชน วันนี้คุณพบเจอเรื่องดีๆ บางไหม, คุณเปนคน
ที่ทอแท หมดกําลังใจเมื่อพบอุปสรรค, คุณคิดวาตนเปนคนโชครายบางไหม, คุณมักจะลมเหลว
มากกวาที่คุณคาดการณไวและคุณคิดวาคนรอบขางคุณเปนคนไมนาคบหา โดยในแตละขอตางก็มี
คําอธิบายที่สะทอนถึงความคิดเชิงบวกของตนเองไดอยางชัดเจน เชน ถามวา “วันนี้คุณพบเจอเรื่อง
ดี ๆ บา งไหม ” สะทอ นให เ ห็น ว า “1 คนส ว นใหญ มัก มองข ามสิ่ งดีๆ ในชีวิต ประจําวั น ที่ ต นเอง
ประสบมา ซึ่งถาหากเราฝกฝนตนเองใหไวพอที่จะรับรูสิ่งดีๆ เหลานี้ชีวิตก็จะมีความสุขไดงายขึ้นไม
วาจะเปนอากาศเย็นสบายที่นั่งพอดีกัน น้ําที่เย็นสดชื่น ฯลฯ” เปนตน
7.4) แรงจูงใจ ( Motivation: M) อัจฉรา สุขารมณ (2551) ไดใหความหมายของ แรงจูงใจ
หมายถึง แรงผลักดันที่ทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางตอเนื่องและมีจุดมุงหมาย มี
ความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมดานตางๆ ของมนุษย รวมถึงพฤติกรรมการบริหารจัดการ
โครงการ ณ ที่นี้อธิบายถึงหลักการสรางแรงจูงใจ ประโยชน ตลอดจนแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของ
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7.4.1) ประเภทของแรงจูงใจ
นักการศึกษาและนักจิตวิทยา ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง สิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มา
กระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะเปนรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คําชม การไดรับการยอมรับยกยอง
ฯลฯ แรงจู งใจนี้ไ ม คงทนถาวรต อพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่ อตอบสนองสิ่งจูง ใจ
ดังกลาวเฉพาะในกรณีที่ตองการรางวัล ตองการเกียรติ ชื่อเสียง คําชม การยกยอง การไดรับการ
ยอมรับเทานั้น
2. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นคุณคาของ
กิจกรรมที่ทําจึงทําดวยความเต็มใจ ตระหนักวาการบรรลุผลสําเร็จในกิจกรรมนั้นเปนรางวัลอยูใน
ตัวแลวซึ่งสภาพของบุคคลที่มีความตองการและอยากแสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอยางดวยเหตุผล
และความชอบของตนเอง (As a state in individual wants to do or learn something for its own sake)
บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในนี้ จะแสดงพฤติกรรมหรือกระทํากิจกรรมดวยความพึงพอใจและยินดี
ทํางานของตน เพราะอยากจะทําจุดหมายปลายทางอยูที่การทํากิจกรรมนั้นๆ ฉะนั้นแรงจูงใจภายใน
จึงเปนเรื่องของแรงจูงใจที่บุคคลนั้นเกิดมีขึ้นเอง อยากทําอยากแสดงดวยตัวของตัวเองไมมีใคร
บังคับ ไมมีสิ่งของมาลอ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่
คงทนถาวร
การพัฒนาบุคคลเพื่อใหเกิดแรงจูงใจภายใน จะตองมีองคประกอบ 5 ดาน ดังนี้
1.ความตองการสิ่งที่ทาทาย หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในตองมีความชอบ ความพึง
พอใจ หรื อ ต อ งการทํ า งานที่ แ ปลกใหม ไม ซ้ํ า เดิ ม ซั บ ซ อ น และมี ค วามยากพอเหมาะสมกั บ
ความสามารถของแตละบุคคล
2.ความสนใจ-เพลิดเพลิน หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะเปนบุคคลที่มีความ
กระตือรือรน ความอยากรูอยากเห็น ตลอดจนมีความสุข พอใจและเพลิดเพลินในการทํางานหรือ
กิจกรรมที่นาสนใจ
3.ความเปนตัวของตัวเอง หมายถึง บุคคลมีแรงจูงใจภายในในการทํางานเปนบุคคลที่ชอบ
ริเริ่มทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทํา
4.ความตองการมีความสามารถ หมายถึง บุคคลมีแรงจูงใจภายในงานเปนบุคคลที่ตองการ
มีประสิทธิผลในการจัดการกับสภาพแวดลอม ตองการที่จะเรียนรู พัฒนาทักษะและความสามารถ
ของตนเอง
5.ความมุงมั่น หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในเปนบุคคลที่มุงมั่นในการทํางานให
บรรลุดวยความสามารถของตนเอง มีความยึดมั่นทุมเทใหกับงานโดยไมหวังผลตอบแทนภายนอก
ซึ่งความสําเร็จจากงานเปนแรงบันดาลใจภายในมากกวารางวัลหรือเกียรติยศจากภายนอก
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แนวทางการสงเสริมและสรางแรงจูงใจสําหรับกลุมเสี่ยง
1. ผูใหบริการควรจัดใหมีบรรยากาศที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นของกลุมเสี่ยง
2. บอกเปาหมายของการออกกําลังกายใหกลุมเสี่ยงไดทราบ
3. พยายามใหงานแกกลุมเสี่ยงตามความสามารถ และใหโอกาสสมาชิกในกลุมเสี่ยงมี
ประสบการณเกี่ยวกับความสําเร็จในการออกกําลังกาย
4. มีการใหขอมูลยอนกลับแกกลุมเสี่ยงและแนะนําใหกลุมเสี่ยงไดใชขอมูลยอนกลับใน
การชวยปรับปรุงพฤติกรรมการออกกําลังกายใหดีขึ้น
5. มีการพบกลุมเสี่ยงเปนรายบุคคล เพื่อชวยโดยนําผลตรวจการวิเคราะหทางการแพทย
(Clinical record ) มาดูและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอกลุมเสี่ยงในการดูแลสุขภาพ
6. บรรยากาศของการพบกันตองมีลักษณะอบอุน เพื่อใหกลุมเสี่ยงเกิดความไววางใจตอผู
ใหบริการ
7.ผูใหบริการตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการแสดงความกระตือรือรนในการแสดงออก
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
8. ผูใหบริการตองใหชวยเหลือกลุมเสี่ยงในการสรางแรงจูงใจภายใน ดวยวิธีการ ดังนี้
8.1 ควรใหกลุมเสี่ยงตั้งเปาหมายเฉพาะตัวเองในการดูแลสุขภาพที่ตนตองการ
8.2 ใหกลุมเสี่ยงวางแผนในการพัฒนาตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว
8.3 ใหกลุมเสี่ยงมีการดูแลสุขภาพตามวิธีการที่ตนเองไดเลือกเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และประเมินผลการดูแลสุขภาพของตัวเอง เพื่อเปนขอมูลยอนกลับจากผลการตรวจทางการแพทย
8.4 ตองชวยใหกลุมเสี่ยงวิเคราะหความสําเร็จและไมสําเร็จของพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง
8.5 ตองใหกลุมเสี่ยงไดเห็นคุณคาในตนเองในการพยายามเกี่ยวกับคุณคาในการดูแล
สุขภาพของกลุมเสี่ยง
8.6 ตองชวยใหกลุมเสี่ยงไดคนพบศักยภาพที่มีอยูในตัวเองและใหกําลังใจในการที่จะ
ดูแลสุขภาพตอไป
8.7 ชี้แจงใหกลุมเสี่ยงเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลเกี่ยวกับการตั้งมาตรฐานความ
เปนเลิศใหใกลเคียงกับระดับความสามารถของตน
8.8 ชวยใหกลุมเสี่ยงจัดตารางเวลาการออกกําลังกายใหเหมาะสมตามความเปนจริง
7.5 การใหบริการโดยเนนผูร ับบริการเปนศูนยกลาง (Individual or Clients-Center
Approach: I)
จากการปรั บ เปลี่ ย นหลั ก การและแนวคิ ด สํ า หรั บ การดู แ ลและการให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูรับบริการที่เนนการตั้งรับเปนหลัก มาเปนการใหบริการโดยคํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง
(Clients-Center Approach) ของการใหบริการนั้นๆ ดูจะเปนสิ่งสําคัญและเปนความทาทายอยางยิ่ง
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ตอการทํางานขององคกรทุกภาคสวนในสังคม ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและแม แ ต ภ าคธุ ร กิ จ ที่ ไ ม มุ ง แสวงหากํ า ไร (NGOs) ก็ ดี ทั้ ง นี้ เพื่ อ รองรั บ ต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (3C) ไดแก
1. Change เหตุที่ตองมีการปรับตัวเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผูรับบริการที่มี
อิทธิพลตอภารกิจขององคกร เชน การรองขอ ดังนั้น จะบริหารจัดการแบบเดิมไมได เนื่องจาก
ผูรับบริการก็คือประชาชนที่มีความสําคัญมากขึ้น
2. Clients การใหบริการที่ตองใหความสําคัญกับผูรับบริการเปนลําดับแรก
3. Competition ภาวการณแขงขันขององคกรทุกระดับเพื่อสรางคุณคาและชวงชิงความ
เปนหนึ่งในดานการใหบริการทั้งภายในและภายนอกองคกร
และจากความสําคัญดังกลาวขางตนนี้เอง “การใหบริการโดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง” จึงได
ปรากฏขึ้นมาในฐานะวิธีการเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งยังสามารถสนองตอบตอความ
ตองการของผูรับบริการควบคูกับเปาหมายของการใหบริการไดเปนอยางดี
7.5.1) ความเปนมาของการใหบริการโดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง
จากการสื บ ค น ข อ มู ล ไม ป รากฏเอกสารที่ เ ชื่ อ มโยงถึ ง ประวั ติ ก ารให บ ริ ก ารโดยเน น
ผูรับบริการเปนศูนยกลางโดยตรง แตพบรากฐานทางความคิดที่มีความหมายใกลเคียง นั้นคือ “การ
ใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง” ซึ่งเปนรากฐานการทํางานที่สําคัญของการใหบริการโดย
เนนผูรับบริการเปนศูนยกลางในระยะตอมา
ผูใหกําเนิดการใหการปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง นั้นก็คือ คารล โรเจอร(Carl R. Rogers)
โดยเขาไดรับอิทธิพลทางความคิดสายหนึ่งมาจาก เจสซี ทาฟต ซึ่งลูกศิษยของ ออตโต แรงค (Otto
Rank) นักจิตวิทยา โดยแรงคมีแนวทางการทํางานที่เนนการเสริมสรางสิ่งใหมๆ ใหกับบุคคล
มากกวา รวมทั้ง เปนการสรางใหผูรับการบําบัดยอมรับสิ่งที่ตนเองเปน และมีความรับผิดชอบตอ
ชีวิตตนเอง โดยที่ผูใหการบําบัดทําหนาที่เปนผูชวยเหลือที่ไมมีทัศนคติตัดสิน ไมทําตนเปน
ผูเชี่ยวชาญ หรือแสดงบทบาทเหนือผูรับการบําบัด ในขณะที่อีกสายหนึ่งมาจาก เคิรท โกลสไตน
(Kurt Goldstein) ที่เนนการทํางานที่ทําใหผูรับบริการไดรูจักตัวตนที่แทจริง (Self -actualization) ซึ่ง
ถือไดวาเปนเปาหมายหลักของการบําบัดตามแนวของโรเจอรส การพัฒนาทฤษฎีของโรเจอรสสามา
รถแบงออกไดเปน 4 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การใหการปรึกษาแบบไมนําทาง(non-directive counseling) ในชวงป 1940 นี้ โรเจอร
มีความเห็นทางแตกตางไปจากการบําบัดแนวทางเดิมที่มองวา ผูใหการบําบัดคือผูเชียวชาญที่รูดี
ที่สุด โดยการบําบัดของโรเจอรมุงเนนการสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิดการมองในดานดีและไมชี้นํา
ผูรับการบําบัด มากกวาการให ใหคําแนะนํา ชี้แนะ การกําหนดแนวทาง ชักจูง สอน วินิจฉัย และ
ตีความ ตามความเห็นของโรเจอรการบําบัดแบบเดิมเปนวิธีการที่ไมมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการ
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ดวนตัดสิน (prejudice) และมักจะสรางความผิดพลาดอยูบอยครั้ง การบําบัดแบบไมนําทางจะเนน
ไปที่การการใหความสนใจกับการสะทอน (Reflecting) และสรางความชัดเจน (Clarifying) คําพูด
และทาทางการแสดงออกของผูรับการปรึกษาเพื่อใหผูรับการปรึกษาเกิดการตระหนักรูความรูสึก
ตนเองมากขึ้น
ระยะที่ 2 การบําบัดแบบเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Client centered therapy) ในชวงนี้ อยู
ระหวางป 1950 ในชวงนี้ โรเจอรไดเปลี่ยนชื่อการบําบัดของเขาเสียใหมเปน Client-centered
therapy และใหความสําคัญกับผูรับการบําบัดมากกวาชวงการบําบัดแบบไมนําทาง จุดเนนสําคัญอยู
ที่โลกแหงปรากฏการณ (Phenomenological world) ของผูรับการบําบัด โรเจอรเชื่อวา จุดที่ดีที่สุดใน
การเขาใจพฤติกรรมของบุคคล คือ กรอบการอางอิงภายใน (Internal frame of reference) ของแตละ
บุคคลนั่นเอง. นอกจากนี้ โรเจอรยังไดใหความสําคัญกับแนวโนมที่จะรูจักตนเองอยางถองแท
(Actualizing tendency) วาเปนแรงจูงใจเบื้อตนที่จะทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลง
ระยะที่ 3 เกิดขึ้นในชวงป 1960 เมื่อโรเจอรเปดตัวหยังสือ Becoming a person (1961) ซึ่ง
นําเสนอแนวคิดของธรรมชาติแหง"การเปนตัวตนที่แทจริงของตนเอง" อันหมายถึง การเปดรับ
ประสบการณ ความเชื่อมั่นในตนเอง ประเมินประสบการณจากกรอบแนวคิดของตนเอง และความ
ปรารถนาที่จะดํารงตนอยูในกระบวนการดังกลาว ในชวงนี้ โรเจอรและคณะยังไดทํางานวิจัยหลายๆ
เรื่อง เพื่อเสริมขยายแนวคิดของการบําบัดแบบเนนผูรับบริการเปนศูนยกลางทั้งในดานกระบวนการ
และประสิทธิผลของการบําบัด โรเจอรสนใจศึกษาวาบุคคลจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระหวางการ
บําบัดไดอยางไร และสัมพันธภาพระหวางผูรับบริการและผูใหการบําบัดเปนตัวแปรที่สําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพหรือไม นอกจากนี้ยังมีการประยุกตใชแนวคิดของเขาในดานอื่นๆเชน
การสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กลุมเผชิญปญหา (encounter group) ฯลฯ
ระยะที่ 4 เกิดขึ้นในชวงป 1970-1980 แนวคิดของโรเจอรเปนที่รูจักกันในชื่อวา Person
Centered Therapy แนวคิดของเขาไดแพรหลายไปยังวงการตาง เชน วงการการศึกษา อุตสาหกรรม
กลุมการแกปญหา การแสวงหาสันติภาพโลก เนื่องจากแนวคิดของโรเจอรไดแพรหลายไปอยาง
กวางขวาง และเขาเองก็สนใจวาทําอยางไรผูคนจะรับ ครอบครอง แบงปน และสละพลังและการ
ควบคุมตนเองและผูอื่น แมวา แนวติดนี้จะถูกนําไปประยุกตใชอยางแพรหลายในหลายๆดาน เชน
การใหกาปรึกษารายบุคคลและกลุม วงการศึกษา วิถีการดํารงชีวิต ภาวะผูนําและการบริหาร การ
พัฒนาองคกร สาธารณสุข กิจกรรมแบบขามวัฒนธรรมและหลากชาติพันธุ และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ. ในชวงทายของป 1970-ชวงตนป 1980 โรเจอรไดพยายามที่จะประยุกตใชแนวคิด
แบบยึดบุคคลเปนศูนยกลางของเขาเขากับการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางสันติภาพโลกให
เกิดขึ้น
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ในป 1940โรเจอรสไดไปที่เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ เพื่อเปนอาจารยสอนที่ Ohio State
University และชวงนี้ถือไดวาเปนชวงที่สองของการพัฒนาทฤษฎีของเขา หลังจากการนําเสนอ
ผลงานของเขาที่ University of Minnesota ในป 1940 ทําใหเขาตระหนักวา แนวคิดจิตบําบัดของเขา
คือแนวคิดใหมสําหรับวงการจิตบําบัด โรเจอรสใหความสนใจกับการทําใหผูรับบริการเกิดความ
รับผิดชอบตอตนเอง และใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางผูใหการบําบัดกับผูรับการบําบัดอัน
เปนการสรางความไววางและความรวมมือที่จะสํารวจความรูสึก และเสริมสรางความรับผิดชอบตอ
ชีวิตของผูรับการบําบัดเอง การสะทอนความรูสึกและการสรางความกระจางอันนําไปสูความเขาใจ
ความรูสึกของผูรับการบําบัดถือไดวาเปนหัวใจการบําบัดตามแนวคิดของโรเจอรส ในชวงเวลานั้น
7.5.2 เปาหมายของการบําบัด (Therapeutic goals)
การบําบัดแบบเนนบุคคลเปนศูนยกลางมีเปาหมายที่แตกตางการบําบัดรูปแบบอื่นๆ
โดยจะเนนไปที่การสรางใหบุคคลมีรูสึกเปนอิสระในตัวเองมากขึ้น แทนที่จะมุงใหความสําคัญกับ
ปญหาของบุคคล ในทัศนะของโรเจอร (1977) การบําบัดไมใชแคการแกปญหาเทานั้น แตยังเปนการ
ชวยสรางกระบวนการแหงความงอกมาในตัวผูรับการบําบัดเพื่อที่จะชวยใหเขาจัดการกับปญหาที่
เขากําลังประสบอยูในปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดีอีกดวย
โรเจอร(1961) ไดเขียนไววา ผูที่มาขอรับการบําบัดมักจะถามวา โรเจอร(1961) ไดเขียนไว
วา ผูที่มาขอรับการบําบัดมักจะถามวา “ฉันจะคนพบตัวตนที่แทจริงของฉันไดอยางไร” “ฉันจะเปน
บุคคลที่ฉันปรารถนาจะเปนไดอยางไร” “ฉันจะทิ้งตัวตนที่จอมปลอมและเปนตัวนที่แทจริงของฉัน
ไดอยางไร” เปาหมายที่สําคัญของการบําบัด คือการ ชวยสรางบรรยากาศที่จะนําไปสูการชวยให
บุคคลเปนที่ใชศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ การที่ผูรับการบําบัดจะบรรลุเปาหมายเชนวานั้นได เขา
ตองทิ้งหนากากที่เขาสวมอยูเสียกอน หนากากที่ถูกสรางขึ้นมาจากการกลอมเกลาของสังคม
(Socialization) ผูรับการบําบัดจะตองตระหนักเสียกอนวา เขาสูญเสียความผูกพันตัวตนที่แทจริง
ของเขาเพราะความจอมปลอมเหลานั้นที่เขาใชอยูทุกวัน บรรยากาศที่ปลอดภัยในชวงเวลาของการ
บําบัดผูรับการบําบัดคนพบวายังมีความเปนไปไดอื่นๆอยูอีก เมื่อความจอมปลอมเริ่มจางหายไปใน
ระหวางกระบวนการของการบําบัด อะไรที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการปรึกษา ซึ่ง โรเจอร(1961) อธิบาย
วา ผูที่รูจักตนเองอยางถองแทมากขึ้นจะมีลักษณะ ดังนี้
1. เปดรับประสบการณมากขึ้น
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. ประเมินสิ่งตางๆโดยใชมุมมองของตนเองมากกวาจากมุมมองของผูอื่น
4. ปรารถนาที่จะเสริมสรางตนเองใหเจริญงอกงามเพิ่มขึ้น
การสนับสนุนใหบุคคลมีคุณลักษณะดังกลาวถือไดวาเปนเปาหมายหลักของการบําบัดแบบ
ยึดบุคคลเปนศูนยกลาง โดยคุณลักษณะทั้ง 4 ประการดังกลาวนี้ จัดไดวาเปนกรอบแนวคิดในการ
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สรางความเขาใจถึงทิศทางของการบําบัด นักบําบัดจะไมระบุเปาหมายการบําบัดที่เฉพาะเจาะจง
ใหกับผูรับการบําบัด หลักสําคัญประการหนึ่งของการบําบัดแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลางก็คือมุมมอง
ที่วา “...ภายใตความสัมพันธที่ผูใหการบําบัดชวยเหลือ ผูรับการบําบัดจะมีศักยภาพที่กําหนดและ
สรางความชัดเจนใหกับเปาหมายของตัวเขาเอง...”
7.5.3) แนวคิดที่สําคัญ
หลักการและแนวคิดการทํางานที่สําคัญที่นําไปสูการทํางานที่ประสบความสําเร็จของโร
เจอร นั้นคือ การทํางานที่มุงเนนการสนองตอบตอการพัฒนาบุคคลใหเกิดความเจริญงอกงามใน
ระหว า งการบํ า บั ด นั้ น เองผ า นกระบวนการสร า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี ร ะหว า งผู ใ ห บ ริ ก ารและ
ผูรับบริการนั้นเอง ซึ่งพอสรุปแนวคิดแตละขั้นในการดําเนินงาน ไดดังนี้
1. (Actualizing tendency) เปนแนวโนมทีข่ องบุคคลที่จะพัฒนาตนเองในวิถีทางที่จะกาว
ไปสูความเจริญงอกงาม (Growth) ทั้งทางรางกายและจิตใจ
2. เงื่อนไขของการมีคุณคา (Condition of worth) เงื่อนไขซึ่งเปนตัวกําหนดวาบุคคลจะตอง
แสดงพฤติกรรมอยางไรจึงไดรับการยอมรับจากผูอื่นวามีคุณคา
3. ความสอดคลอง (Congruence) เปนการความสอดคลองของการแสดงความคิด
ความรูสึก พฤติกรรมที่สอดคลองกับประสบการณภายในใจ
4. การเขาใจดวยความเห็นใจอยางจริงใจ (Empathic understanding)
5. ประสบการณ (Experience) (นาม)
6. การสรางประสบการณ (Experience) (กิริยา)
7. ความจริงใจ (Genuineness)
8. กระบวนการประเมินคุณคาผานทางอายตนะ (Organism value process)
9. การนับถือเชิงบวก (Positive regard)
10. การนับถือตนเองในดานบวก (Positive self regard)
11. แนวโนมที่จะพัฒนาตนเองไปสูความงอกงาม (Self actualizing tendency)
12. ความคิดเกีย่ วกับตนเอง (Self concept)
13. การมีประสบการณเกีย่ วกับตนเอง (Self experience)
14. การยอมรับในดานบวกอยางไมมีเงื่อนไข (Unconditional positive regard)
15. การยอมรับตนเองในดานบวกอยางไมมีเงื่อนไข (Unconditional self regard)
7.5.4) พัฒนาการทางความคิดทางดานสุขภาพกับการดูแลผูรับบริการโดยเนนผูรับบริการ
เปนศูนยกลาง
อรรถประโยชนจากการดําเนินงานที่มุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญของโรเจอร ไดเปน
ตนแบบทางความคิดสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ ที่เนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง ดังเชน ใน
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วงการการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (StudentCenter) วงการอุตสาหกรรมที่เนนแรงงานและผูนําเปนความสําคัญลําดับแรกในการพัฒนาขององคกร สาย
การพัฒนาองคกร การพัฒนางานดานสาธารณสุข กิจกรรมแบบขามวัฒนธรรมและหลากชาติพันธุ
ความสัมพันธระหวางประเทศ และในทางการเมืองที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
นายแพทยชื่น เตชามหาชัย (2546) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการงานโรงพยาบาลและ
งานสาธารณสุขที่ไ ดนําแนวคิดของการดู แลผูรับบริการแบบองครวม โดยเนน ผู รับบริการเปน
ศูนยกลางไวอยางนาสนใจวา
“...การดูแลสุขภาพประชาชนก็เชนกัน องคความรูและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วมาก ความรูทางเทคนิควิชาการดานการแพทยและสาธารณสุข ความรูในการบริหารจัดการ
โครงการส งเสริมสุ ขภาพอย า งไดผล สอดคลองกับสิ่ ง แวดลอม สั งคม และวั ฒนธรรมในพื้น ที่
ประสบการณ ความรูความชํานาญเฉพาะบุคคล ในการบริหารจัดการองคความรูตางๆ วัฒนธรรม
องคกรในการดูแลสงเสริมสุขภาพ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ตองมีการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน โรงพยาบาลก็เชนกัน โรงพยาบาลเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่มีวิสัยทัศน พันธ
กิจ ปรัชญา นโยบาย และรูปแบบการนําองคกรการบริหารจัดการดานตางๆ เปนของตนเอง มีทีม
บุคลากรหลากหลายสาขาที่มีความรูความชํานาญตางๆ จํานวนมาก มาอยูรวมกัน มีเทคโนโลยีและ
แนวทางการดูแลสงเสริมสุขภาพประชาชน ในแบบฉบับของตนเอง ไดรับความเชื่อถือไววางใจจาก
คนในชุมชน อยูในชุมชน ทราบถึงชีวิตความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม จิตใจ อารมณ และสภาวะ
สุขภาพของคนในชุมชน เปนที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่ มีศักยภาพ และความพรอมในการดูแล
และเปนผูนําดานสุขภาพ ไมวาจะเปนเรื่องของการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาโรค
และการฟนฟูสภาพ ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยี ความรู ความชํานาญ ประสบการณ และความรวมมือ
ของบุ ค ลากรทุ ก ฝ า ย เป น ที ม สาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ ให เ กิ ด การดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค ร วม โดยเน น
ผู รั บ บริ ก าร หรื อ ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง มี ก ารพั ฒ นามาตรฐานการดู แ ลสุ ข ภาพที่ ค รอบคลุ ม
ประชาชนทุ ก กลุ ม เป า หมาย ทั้ ง ที่ เ จ็ บ ป ว ย และที่ ยั ง มี สุ ข ภาพดี เพื่ อ ลด การเจ็ บ ป ว ย ลด
ภาวะแทรกซอน และเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพในทุกมิติ คํานึงถึงประโยชน ความตองการ และ
ความพึงพอใจของผูมารับบริการ และประชาชนไมใชการดูแลสุขภาพแบบแยกสวน เปนรายโรค ราย
อวัยวะแยกสุขภาพกายออกจากมิติดานอื่นๆ ที่ประกอบเปนคนคนนั้น ไมวาจะเปนดานอารมณ
จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และความเปนอยูการจะดูแลสุขภาพผูรับบริการใหเกิดการบูรณาการ มีการ
ผสมผสาน โดยคํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง และมีเครือขายองคความรู เพื่อการประสานสงตอ
การดูแลอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีกลยุทธในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการระบบ การดูแล
สุขภาพในลักษณะ ใหเกิดความคลองตัวสะดวกตอผูรับบริการ ไดขอมูลตางๆ ครอบคลุมปญหาของ
ผูรับบริการ...”
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ดังนั้ น จึ ง พอสรุปหลัก การสํา คั ญ ของการใหบริ ก ารโดยเนน ผู รับ บริ ก ารเป น ศูน ยก ลาง
ไดวาเปนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอะไรก็ตาม ที่มีเปาหมายสําคัญอยูที่การคํานึงถึงประโยชน
ของกลุมผูไดรับผลประโยชน นั้นก็คือ ประชาชน นักเรียน ผูรับบริการ ลูกคา แรงงาน ฯลฯ ไดอยาง
ตรงตามความตองการ มีการดําเนินงานที่ใสใจตอกระบวนการมีสวนรวม การเสริมพลัง มีการ
จัดลําดับความสําคัญ มีวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการเปนลักษณะ
ทําไป ปรับปรุงไป และพัฒนาไป เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและเกิดนวัตกรรมใน
การดูแลและใหบริการใหมๆ อยูตลอดเวลา
7.6) การเห็นคุณคาในตัวเอง (Self-esteem: S) (ฉันทนา ภาคบงกช, 2551)
การเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) หรือความภาคภูมิใจในตนเอง เปนการคิดและ
ความรูสึกเกี่ยวกับตนเองวาสามารถทําสิ่งตางๆ อยางไร ตนเองมีความสําคัญอยางไร การเห็นคุณคา
ในตนเองเริ่มตนมาตั้งแตวัยทารก เมื่อไดรับการสนองความตองการขั้นพื้นฐานและไดรับความรัก
และความอบอุน ยอมเรียนรูวาตนเองเปนที่รัก และเริ่มเห็นคุณคาในตนเอง เมื่อเขาสูวัยเตาะแตะ เด็ก
เรียนรูเกี่ยวกับตนเองและความสามารถของตนเอง ถาเด็กไดรับความรัก จะเห็นคุณคาในตนเอง
ในทางตรงกันขาม ถาเด็กรูสึกวาตนเองไมมีใครรักก็ยากที่จะพัฒนาในดานการเห็นคุณคาในตนเอง
การเห็นคุณคาในตนเองเกิดจากการตัดสินคุณคาของ “ตน” (Self) ซึ่งทําใหบุคคลมีทัศนคติ
ตอตนเองดานตางๆ เชน ลักษณะ ความสามารถและการเรียนรู มาสโลว (Maslow, 1970: 45-46)
กลาวถึงการเห็นคุณคาในตนเองวามี 2 ดาน ไดแก 1) ความรูสึกนับถือตนเอง (self respect) ความ
เชื่อมั่นในการกระทําตางๆ ที่ประสบความสําเร็จอยางอิสรเสรี และ 2) การเห็นคุณคาในตนเองที่
ไดรับจากผูอื่น (Esteem from other) เปนความตองการไดรับการยอมรับ การมีชื่อเสียง เกียรติยศ
และอํานาจ สวนแนวคิดของแม็คเคยและกอว (Makay and Gaw, 1975) กลาวถึง 1) การยอมรับ
นับถือตนเองเปนผลมาจากมีความเชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถและเห็นวาตนเองมีคุณคา และ 2)
ความเชื่อมั่นในตนเองเปนผลที่เกิดจากการประเมินความสามารถในการเผชิญและปรับตัวของ
ตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอม
“การเห็นคุณคาในตนเอง” มีความหลากหลายในความหมาย เชน หมายถึง ลักษณะความ
เชื่อมั่นและการนับถือตนเองที่เกิดจากความเชื่อมั่นวาตนเองมีคุณคา ซึ่งจะชวยใหคนเราประสบ
ความสําเร็จในการทําสิ่งตางๆ (Gibson, 1980: 120; citing Branden, 1969) นับวามีความเห็นที่
สอดคลองกับโรเซนเบอรก (Rozenberg) ที่วา การเห็นคุณคาในตนเองคือทัศนคติของบุคคลตอที่มี
ตอตนเองในดานบวกหรือดานลบ ผูที่นับถือตนเองคือผูที่คิดวาตนเองมีคุณคา มีเกียรติ มีความพอใจ
ในตนเอง ในทางตรงกันขาม ถาเห็นคุณคาในตนเองต่ํา บุคคลมักจะคิดวาตนเองไมเทาเทียมคนอื่น
เพราะขาดบางสิ่งบางอยาง (Rozenberg, 1979: 4)
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นอกจากนี้ ยังมีการใหความหมายที่มีรายละเอียด เชน หมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติทางบวก
และการมองเห็นความสําคัญและคุณคาของตนเองที่เกิดจากการสะทอนภาพที่แทจริงของตนเองตาม
ความเปนจริง (Real self) เมื่อนํามาเทียบกับภาพของตนเองตามความคาดหวัง (Ideal self) (จรัสศรี
อินทรสมหวัง. 2543: อางอิงจาก; Kelly, 1985) นอกจากนี้ คูเปอรสมิธ (Coopersmith) ไดใหความ
หมายวา บุคคลใดที่ประเมินตนเองแลวพบวาตัวตนที่แทจริงซึ่งมีความสอดคลองกับที่ตนเองตาม
ความคาดหวัง บุคคลนั้นจะรูสึกเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และมีความมั่นใจที่จะดําเนิน
ชีวิตดวยตนเอง การเห็นคุณคาในตนเองจะสูงขึ้น ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลใดประเมินตนเองแลว
พบวาตัวตนที่แทจริงไมสอดคลองหรือขัดแยงกับ สิ่งที่ตนคาดหวัง บุคคลนั้นจะรูสึกวาตนเองไร
ความสามารถ ไมมีคุณคา ไมมีความสําคัญและประเมินตนเองต่ํากวาความเปนจริง ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอความสามารถและทักษะในการทํา สิ่งตางๆ ยิ่งมีความแตกตางหรือมีความขัดแยงมาก
เพียงใด การเห็นคุณคาในตนเองยอมลดต่ําลงเพียงนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจรุนแรง และอาจถึง
ขั้นที่ทําใหเกิดโรคจิตประสาทได (นิพนธ แจงเอี่ยม, 2539: 6-7; อางอิงจาก Coopersmith, 1967: 5)
ผูที่เห็นคุณคาในตนเองต่ํา มีการกระทําหรือมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง ดังนี้
1. มักพูดเกี่ยวกับตนเองในทางลบ เชน “ไมนาจะมาเสียเวลากับฉัน” “แยจัง”
2. กลาวขอโทษบอยๆ และสงสัยในความสามารถของตนเอง
3. เพงเล็งความผิดพลาดของตนเอง
4. ปฏิเสธเมื่อไดรับคําชมจากผูอื่น
5. มุงความถูกตองสมบูรณและมักจะรูสึกวาตนเองลมเหลว
สวนผูที่เห็นคุณคาในตนเองจะสามารถปรับปรุงดานตางๆ ของชีวิต ผูที่เห็นคุณคาในตนเอง
เปดรับการเรียนรูและยอมรับการแนะนําจากผูอื่น สามารถที่จะเผชิญกับปญหาที่ทาทาย ความเชื่อมัน่
ในตนเองมีผลดีตอการเรียนและการทํางาน
ผูที่เห็นคุณคาในตนเองสูงมักจะมีการกระทําหรือมี
ปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง ดังนี้
1. ไมอยูกับความทุกขนานนัก เชน ความสิ้นหวัง ความเหงา ความรูสกึ วาตนไรคาความ
ละอายใจและความอับอาย
2. มีความกลาที่บอกถึงความตองการและความคิดเห็นดวยความมั่นใจ
3. มีสัมพันธภาพที่มั่นคงซือ่ ตรง ไมอึดอัดที่จะติดตอกับผูอื่น และไมเอาใจผูอื่นมากเกินไป
4. กําหนดเกณฑและมาตรฐานสําหรับตนเองและผูอื่นไดเหมาะสม จึงไมคอยมีการ
วิพากษวจิ ารณตนเองและผูอนื่
5.สามารถชะลอความเครียดเมื่อพบสิ่งที่ความทาทายผิดหวังหรือเจ็บปวยสามารถนําความ
เชื่อมั่น ในตนเองกลับคืนมาโดยเร็ว
6.ไมพบปญหาสุขภาพเกิดจากความเครียด เชน ระบบอาหารไมปกติ ติดยาและวิตกกังวล
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7.6.1) งานวิจัยเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองสวนมากแสดงใหเห็นวา การเห็นคุณคา ใน
ตนเองลวนบังเกิดผลตอการทํางาน การเรียนและดานสุขภาพ สวนมากเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
เช น การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ การจั ด การความเจ็ บ ปวด การลดน้ํ า หนั ก และโครงการสุ ข ภาพป อ งกั น
(MacArthur and Pervin, 1993) ในการศึกษาความสัมพันธระหวางตนเองกับการเห็นคุณคาในตนเอง
และพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปในวัยรุนตอนตนและตอนปลาย ซึ่งพบวาการเห็นคุณคาในตนเองมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพเชิงสังคมและพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
(Rives, Torres and Fernandez, 1995: 60-63)
จากการประมวลเอกสาร พบวาผูที่เห็นคุณคาในตนเองสูง ไดรับประโยชนจากการสรางเสริม
ดานความริเริ่ม และความรูสึกพึงพอใจ อยางไรก็ตาม พบวาในบางวิจัยพบวาการ เห็นคุณคาใน
ตนเองในระดับที่สูงเกินไมสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพนัก เพราะไมสามารถชวยในเรื่องการ
ปองกันเกี่ยวกับการดื่มเหลา ยาเสพติด บุหรี่และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร (Baumeister,
Campbell, Krueger, Krueger, and Vohs, 2003 online)
โดยทั่วไป การเห็นคุณคาในตนเองโดยทั่วไปมีผลดีตอชีวิตในดานตางๆ หากมีปจจัยดาน
สังคมและใชเหตุผล การที่มีทัศนะที่ตรงตามความเปนจริงยอมบังเกิดผลดานการนับถือตนเองและ
ความสุขในชีวิต ผูที่เห็นคุณคาในตนเองมักมีลักษณะกระฉับกระเฉง วองไว มีความเปนตัวของ
ตัวเอง มีความมั่นคงทางอารมณ กลาในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น สามารถชักชวนผูอื่น
ใหคลอยตาม มองสิ่งตางๆ ในแงดี มองเห็นความดีงามของตนเอง สามารถคิดแกปญหาใหลุลวง
ดวยดี ดังนั้น ผูที่เห็นคุณคาในตนเองจึงสามารถประสบความสําเร็จตางๆ ในชีวิต
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การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้ไดประยุกตเทคนิคการประเมินตามแนวทางซิป (CIPP Model)
และแนวทางโลจิก (Logic) เพื่อใหไดขอมูลการประเมินที่ครบถวนตั้งแต ปจจัยบริบทของโครงการ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธระยะสั้น และผลลัพธระยะยาว มีการเก็บขอมูลตามแนว
ทางการประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree feedback) โดยเก็บขอมูลจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ 3 กลุม ไดแก กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ และกลุม
ผูเขารวมโครงการ ซึ่งไดดําเนินการเก็บขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในสวนของขอมูล
เชิงปริมาณไดดําเนินการสอบถามความคิดที่มีตอการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3Self สอบถามความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ ดวย
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ และเครื่องมือวัดทางชีวการแพทยสําหรับวัด
ตัวชี้วัดทางชีวเคมีของผูเขารวมโครงการตามแตละโครงการที่ไดกําหนดไว เชน การหาคา BMI
การวัดความดันโลหิต การวัดระดับน้ําตาลในเลือด การวัดระดับไขมันในเลือด การวัดรอบเอว เปน
ตน ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา สถิติทดสอบ t-test และPath Analysis ในสวน
ของขอมูลเชิงคุณภาพไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) โดย
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content analysis) รายละเอียดของการประเมินโครงการนําเสนอเรียงตามลําดับตอไป ประชากร
และกลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน วิธีการประเมินและบริหารโครงการ เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินและตัวชี้วัดความสําเร็จ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน
ประชากรในการประเมิน ไดแก สถานพยาบาลที่ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภาพจากงบประมาณสนั บ สนุ น ของสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ เ ขต13
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กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 โครงการ โดยมีตัวแทนที่เปนกลุมผูที่มีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปนประชากรในการประเมินครั้งนี้
3 กลุม ไดแก หัวหนาโครงการทั้ง 30 โครงการๆ 1 คน รวมจํานวน 30 คน ผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาโครงการทั้ง 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวมจํานวน 30 คน และผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจาก 30 โครงการ รวมจํานวน 120 คน
กลุมตัวอยางในการประเมิน การประเมินโครงการครั้งนี้ไดนําเทคนิคการเก็บขอมูลแบบ
360 องศา (360 Degree Feedback) เพื่อใหไดขอมูลที่รอบดาน จึงไดกาํ หนดกลุมตัวอยางที่ในการ
ประเมินออกเปน 3 กลุม ซึ่งลวนแตเปนกลุมที่มีสวนเกีย่ วของโดยตรงกับการจัดการโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก
1) กลุมหัวหนาโครงการ ไดแก ผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อบริหารและจัดกิจกรรมใหกับประชาชนกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 โรค
หลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิต และหลอดเลือดสมอง ซึ่งไดรับทุนสนับสนุน
จาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวม
ทั้งสิ้น 30 คน ทําหนาที่ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2) กลุมผูบังคับบัญชา ไดแก หัวหนางานโดยตรงของหัวหนาโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น
30 คน ทําหนาที่ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3)
กลุ มผู เ ข า ร ว มโครงการ ไดแ ก ประชาชนกลุม เสี่ ย งตอ โรคเมตาบอลิ ก
(Metabolic) 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตและหัวใจ และหลอดเลือด
สมอง ที่ ไ ด เ ข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ จากสถานพยาบาลในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น โครงการจาก สปสช. เขต 13
กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 จากจํานวน 30 โครงการๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน
ทําหนาที่ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4) ผูใหขอมูลสําหรับการประเมินผลลัพธระยะสั้น หลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สถานพยาบาลแตละแหงที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 จะตองทําการ
ติดตามผลลัพธระสั้นของการดําเนินโครงการจากผูเขารวมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากทั้ง 30
โครงการ รวมจํานวน 4,649 คน เพื่อทําการวัดพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ความพึงพอใจตอการเขา
รวมโครงการ และตัวชี้วัดดานชีวเคมีตามที่แตละโครงการไดกําหนดไว เชน BMI ระดับน้ําตาลใน
เลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว เปนตน

3 self
PROMISE

111

วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีการประเมินและบริหารโครงการ
การประเมินและบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนไทยซึ่งเปนผูปวย
หรืออยูในกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และหลอดเลือดสมอง ที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจาก สถานพยาบาลใน
เขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ 2553 ภายใตการนิเทศและประเมินโครงการจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการตามลําดับตอไปนี้
1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2) จัดทําเกณฑมาตรฐานการประเมินพิจารณาตัดสินอนุมัติ ขอเสนอโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล ที่เสนอขอทุนสนับสนุน และเมื่อผูทรงคุณวุฒิ 3 คนตรวจสอบ
พรอมหัวหนาโครงการปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงวุฒิ และดําเนินการทําสัญญาขอตกลง
รวมกันในการดําเนินโครงการใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ สปสช. และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดระหวางฝายหัวหนาโครงการ ผูบังคับบัญชาของหัวหนา
โครงการ และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
3) จัดทําคูมือการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร และการบริหารการเงินสําหรับหัวหนาโครงการและทีมงานเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการดําเนินโครงการ
4) จัดทําคูมือกํากับติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อใหผูนิเทศโครงการใชเปนเครื่องมือ
ในการติดตามนิเทศงานและประเมินโครงการของผูใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถานพยาบาลที่รวมใหบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ใหมีความเชื่อมั่น มีความรูความเขาใจและทักษะในการบริหารจัดการโครงการ และ
ทักษะในการจัด กิจกรรมที่เ นน ผูรับบริการเปนสําคัญเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให
ครอบคลุมทั้งทางจิตพฤติกรรม 3 Self และ PROMISE Model เปนเวลา 3 วัน
6) จัดกิจกรรมในทีมผูนิเทศเพื่อสรางความรวมมือในการดูแล ใหคําแนะนําแกหัวหนา
โครงการตางๆ ดําเนินการไดไปตามเปาหมาย และตัวชี้วัด เปนเวลา 1 วัน
7) บริหารจัดการ ประเมินผล นิเทศโครงการบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของแตละ
สถานพยาบาล ที่รวมให บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหไดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด โดยประยุกต
แนวคิดการประเมินผลโครงการตาม CIPP Model เปนเวลา 4-5 เดือน
8) จั ด ประชุ ม สรุ ป โครงการแก ผู ร ว มให บ ริ ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของทุ ก
หนวยงาน เปนเวลา 2 วัน
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9) สรุปรายงานผลการดําเนินงานบริหารจัดการโครงการเสนอตอ สปสช. และหนวยงานที่
นําไปใชประโยชน
ประเด็ น ในการประเมิ น เพื่ อ พิ จ ารณาความเป น ไปได ใ นการดํ า เนิ น โครงการของ
สถานพยาบาลที่รวมใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1) ชื่อโครงการ สามารถบงชี้ถึงลักษณะกิจกรรม แนวคิดสําคัญที่ใชในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และ ระบุกลุมเปาหมายที่ชัดเจน
2) หลักการและเหตุผล ควรระบุปญหาและสาเหตุที่มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง
ของกลุมเปาหมายหรือกลุมที่ลักษณะคลายกันไวอยางชัดเจน ถามีขอมูลเชิงประจักยิ่งดี เพื่อเปน
กรอบในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับปญหาและลักษณะของกลุมเปาหมาย
3) วัตถุประสงค ควรมีความสอดคลองกับปญหาที่ตองการแกไข เปนวัตถุประสงคที่วัดได
จริงและไมสิ้นเปลืองคาใชจายและเวลา โดยระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เชน
กลุมเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปทิศทางที่ดีขึ้น รอบเอวลดลงจากเดิมเทาไหรกี่คน
หรือคิดเปนรอยละเทาไหร เปนตน
4) กลุมเปาหมาย ควรระบุชัดเจนวาเปนใคร โดยผานการตรวจแบบคัดกรองดวยเกณฑ
อยางไรในการคัดเลือกเขาโครงการ จํานวนกี่คน โดยใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูดําเนินการ
5) หนวยงานหลักที่รับผิดชอบควรระบุไวชัดเจน เชน หนวย /ฝาย ภาควิชา สถาบันเปนตน
6) ผูรับผิดชอบ ควรระบุไวในรูปของคณะทํางานอยางนอย 3 คนขึ้นไปโดยใหระบุชื่อ
นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สถานที่ทํางาน และเบอรโทรศัพทที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ แฟกซ
อีเมล
7) วันเวลา สถานที่ ในการดําเนินโครงการ ควรระบุพอสังเขป ชวงไมเกิน 7 เดือน
8) ขั้นตอนการดําเนินงาน ควรระบุไวชัดเจนวาจะทําอะไรที่ไหนอยางไร เมื่อไหร โดย
จัดทําเปนผังการปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อยูระหวาง 4 -6 เดือน
9) การประเมินผลโครงการ ควรระบุลักษณะการประเมิน และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่ใหเกิดผล
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางจิต เชน รอยละของผูเขารวมโครงการหรือผูรับบริการมีพฤติกรรม
จัดการความเครียดดีขึ้นโดยวัดจากอะไรบาง รอยละของผูเขารวมโครงการมีการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการดู แ ลสุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละของผู เ ข า ร ว มโครงการมี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองพรอมที่จะกํากับพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของตนเอง ถึงแม
โครงการสิ้นสุดลง เปนตน และตัวแปรผลลัพธทางรางกายและทางคลินิก เชน รอยละของผูเขารวม
โครงการมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น รอยละของผูเขารวมโครงการมีระดับน้ําตาลในเลือด
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ลดลงหรือเปนปกติ รอยละของผูเขารวมโครงการมีความดันโลหิตลดลงหรือเปนปกติ รอยละของ
ระดับความพึงพอใจ เปนตน
10) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร สงมอบงานให สปสช. เมื่อ
สิ้ น สุ ด โครงการ ประกอบด ว ย แบบบั น ทึ ก ผลการดํ า เนิ น โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของ
หนวยงานตามตัวชี้วัดของ สปสช. และรายงานสรุปผลการดําเนินงานที่ครอบคลุมทุกระยะของการ
ดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานพยาบาลที่ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใหกับประชาชนไทยซึ่งเปน
ผูปวยหรืออยูในกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก (Metabolic) 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน
ความดั น โลหิ ต สู ง และหลอดเลื อ ดสมอง ที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก สปสช. เขต 13
กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 ภายใตการนิเทศและประเมินโครงการจากสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปดวยหนวยงานตางๆ และลักษณะของ
โครงการ ดังตอไปนี้
1) โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุมเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด เลขที่สัญญา :H1/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการ
คือ ประชาชนทั่วไปที่เปนและเสี่ยงตอโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
น้ําหนักเกิน รวมจํานวน 150 คน
2) โรงพยาบาลสิรินธร จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคอวน
เลขที่สัญญา :H2/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนที่มีคา BMI เกิน รวมจํานวน 50 คน
3) วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จํ า นวน 1
โครงการ คื อ
โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย เลขที่สัญญา : H3/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ
ประชาชนที่มีคา BMI เกิน รวมจํานวน 100 คน
4) โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการลดอวน ลดพุง มุงสุขภาพดี
เลขที่สัญญา : H4/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนที่มีคา BMI เกิน รวมจํานวน 350 คน
5) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเยาวชนสําหรับผูที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน และกลุมเสี่ยง เลขที่สัญญา : H5/2553
กลุมผูเขารวมโครงการคือ เยาวชนและประชาชนที่เปนและเสี่ยงตอโรคอวนลงพุง และมีคา BMI
เกิน รวมจํานวน 200 คน
6) โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 6 โครงการ ไดแก
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6.1)
หนวยแนะแนวปรึกษาปญหาสุขภาพ งานการพยาบาลปองกันโรคและ
สงเสริมสุขภาพ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ เลขที่
สัญญา : H6/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนที่ติดบุหรี่ รวมจํานวน 60 คน
6.2) หนวยตรวจโรคผูปวยนอกเวชศาสตรครอบครัว จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนาความสามารถการดูแลตนเองของผูเปนเบาหวาน เพื่อปองกันโรคแทรกซอนใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่สัญญา : H7/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ผูปวยโรคเบาหวาน รวม
จํานวน 100 8น
6.3) งานการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาควิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 1 โครงการ
คือ โครงการการปองกันกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และไขมันในเลือดสูง ในชุมชนชาว
สุเหรา (เพชรบุรี 7) กรุงเทพมหานคร เลขที่สัญญา: H8/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชน
ที่ปวยและเสี่ยงตอโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง รวมจํานวน 100 คน
6.4) ภาควิชาพยาบาลศาสตร จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในผูปวยความดันโลหิตสูงและโรคอวน เลขที่สัญญา: H9/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการ
คือ ประชาชนทีปวยและเสี่ยงตอโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง รวมจํานวน
50 คน
6.5) งานการพยาบาลเวชศาสตรทั่วไปและเวชศาสตรฉุกเฉิน จํานวน 1 โครงการ
คือ โครงการสรางหุนดี มีความสุข ในนักศึกษาพยาบาลที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน เลขที่สัญญา
: H10/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ นักศึกษาพยาบาลที่มีคา BMI เกิน รวมจํานวน 150 คน
6.6) งานการพยาบาลปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ จํานวน 1 โครงการคือ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูที่มีความดัน
โลหิตสูง (รุนที่ 3) เลขที่สัญญา : H11/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนทีเปนและเสี่ยงตอ
โรคความดันโลหิตสูง รวมจํานวน 100 คน
7) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จํานวน 4 โครงการ ไดแก
7.1) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จํานวน 1 โครงการคือโครงการการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เลขที่สัญญา : H12/2553
กลุมผูเขารวมโครงการคือประชาชนที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ/ความเครียดสูง รวมจํานวน 40 คน
7.2) กลุมงานโภชนวิทยา และกลุมภารกิจวิชาการ จํ า นวน 1
โครงการ คื อ
โครงการปรับเปลี่ยนลดน้ําหนักลดพุง ชีวีมีสุข เลขที่สัญญา : H13/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ
ประชาชนที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ และมีคาBMI เกิน รวมจํานวน 50 คน
7.3) กลุมภารกิจบริการวิชาการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการวันวาน...ยัง(เบา)
หวานอยู
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เลขที่สัญญา : H14/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนที่มีคาน้ําตาลในเลือดสูงหรือมี
ความเสี่ยงตอสุขภาพ รวมจํานวน 30 คน
7.4) ศูนยกีฬาและและนันทนาการและกลุมงานโภชนวิทยา จํานวน 1 โครงการ
คือ โครงการมุงมั่น สลายพุง ลดโรค เลขที่สัญญา : H15/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชน
ที่มีคา BMI เกิน หรือมีความเสี่ยงตอสุขภาพ รวมจํานวน 50 คน
8) โรงพยาบาลเลิดสิน จํานวน 4 โครงการ ไดแก
8.1) งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค จํานวน 1 โครงการคือ โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจาหนาที่โรงพยาบาลเลิดสินที่มีไขมันในเลือดสูงและภาวะเสี่ยงตอการเปน
โรคหัวใจและหลอดเลือด เลขที่สัญญา : H16/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ บุคลากรโรงพยาบาล
ที่เปนและเสี่ยงตอโรคเบาหวาน รวมจํานวน 150 คน
8.2) กลุมงานกุมารเวชศาสตรและกลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคจํานวน
1 โครงการคือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแกเด็กที่มีภาวะโรคอวน เลขที่สัญญา :
H17/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ เด็กมีภาวะอวน อายุ 10 ปขึ้นไป รวมจําวน 50 คน
8.3) กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแกผูปวยและกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน เลขที่สัญญา : H18/2553 กลุม
ผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนที่เปนและเสี่ยงตอโรคเบาหวาน รวมจํานวน 200 คน
8.4) กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค จํานวน 1 โครงการคือโครงการลด
อวน ลดโรคจากโรงพยาบาลสูชุมชน เลขที่สัญญา : H19/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคื อ
ประชาชนทั่วไปที่มีคา BMI เกิน รวมจํานวน 300 คน
9) โรงพยาบาล พระมงกุฎเกลา จํานวน 2 โครงการ ไดแก
9.1) กองเวชศาสตรฟนฟู จํานวน 1 โครงการคือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยเบาหวานดวยการออกกําลังกายและควบคุมอาหาร เลขที่สัญญา : H20/ 2553 กลุม
ผูเขารวมโครงการคือ ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมจํานวน 320 คน
9.2) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับตัว...
เปลี่ยนใจ ทหารบกไทยใหหางไกลโรค เลขที่สัญญา : H21/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ
ขาราชการทหารสังกัดกองทัพบกที่เปนและเสี่ยงตอโรคเบาหวาน รวมจํานวน 250 คน
10) โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ จํานวน 1 โครงการคือ โครงการรวมพลังตานพุงมุงลด
เบาหวานกับทหารเรือบางนา เลขที่สัญญา : H22/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือประชาชนที่เปน
และเสี่ยงตอโรค Metabolic Syndrome รวมจํานวน 100 คน
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11) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 1 โครงการคือ โครงการหลอดเลือดดี ชีวีแข็งแรง
เลขที่สัญญา : H23/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนที่เปนและเสี่ยงตอโรค Metabolic
Syndrome รวมจํานวน 100 คน
12) ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการโรค
อวน...อันตรายที่คาด (เอว)ไมถึง เลขที่สัญญา : H24/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนที่
เปนและเสี่ยงตอโรค Metabolic Syndrome รวมจํานวน 300 คน
13) สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา จํานวน 1 โครงการคือ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกลุมเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายและอวนลงพุง สถาบันจิตเวช
ศาสตร สมเด็จเจาพระยา เลขที่สัญญา : H25/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนที่เปนและ
เสี่ยงตอไขมันในเลือดสูง รวมจําวน 250 คน
14) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 1 โครงการคือ โครงการลดโรค ลดพุง ปรับ
สมดุลเพื่อสุขภาพ เลขที่สัญญา : H26/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนที่เปนและเสี่ยง
ตอการมีคา BMI เกิน รวมจํานวน 350 คน
15) โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ จํานวน 1 โครงการคือ โครงการ B 2 B (Behavior to
Beauty) เลขที่สัญญา : H27/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ ประชาชนที่เปนและเสี่ยงตอการมีคา
BMI เกิน รวมจํานวน 100 คน
16) โรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 2โครงการ ไดแก
16.1) กลุมงานพยาบาล จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ ขยับกาย สบายชีวี ที่บาน
ครัวใต เลขที่สัญญา : H28/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ กลุมวัยผูใหญและผูสูงอายุทีเปนและ
เสี่ยงตอโรคเรื้อรัง รวมจํานวน 50 คน
16.2) กลุมงานเวชศาสตรครอบครัว จํานวน 1 โครงการคือ โครงการ รวมใจ
หางไกลภัยเบาหวานและความดันโลหิตสูง เลขที่สัญญา : H29/2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ
ประชาชนที่เปนและเสี่ยงตอโรคMetabolic Syndrome รวมจํานวน 100 คน
17) โรงพยาบาลกรุงเทพ จํานวน 1 โครงการคือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุมผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง เลขที่สัญญา : H30/ 2553 กลุมผูเขารวมโครงการคือ
ประชาชนที่มีคา BMI เกิน รวมจํานวน 300 คน

เครื่องมือที่ใชในการประเมินและตัวชี้วัดความสําเร็จ
การประเมินและการบริหารโครงการครั้งนี้ไดประยุกตใชแนวคิดการประเมินโครงการแบบ
ซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด (Stufflebleam & Shinkfield, 2007) แนวคิดการ
ประเมินแบบโลจิกโมเดล (Logic Model) รวมกันการประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree

3 self
PROMISE

117

วิธีดําเนินการวิจัย

Feedback) และได ป ระยุ ก ต เ ทคนิ ค การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
เครื่องมือในการประเมินสามารถจําแนกไดดังนี้
1) เครื่องมือสําหรับการประเมินโครงการตามแนวคิด CIPP Model เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3 กลุมหลัก ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมหัวหนาโครงการทั้ง 30 โครงการๆ ละ
1 คน รวม 30 คน กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการทั้ง 30 โครงการๆ 1 คน รวม 30 คน และ
กลุมผูเขารวมโครงการทั้ง 30 โครงการๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ไดดําเนินการเก็บรวมรวบ
ขอมูลในเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน
= 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) เพื่อสอบถามในประเด็น
เกี่ยวกับ บริบททั่วไปของโครงการ (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Product) รายละเอียดของแบบสอบถามมีดังนี้
1.1) การประเมินดานบริบททั่วไปของโครงการ (Context Evaluation) เปนการ
สอบถามเกี่ยวกับความตองการจําเปนในการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ความ
พรอมของหนวยงานในการจัดกิจกรรม การศึกษาสภาพปญหากอนการจัดกิจกรรม การประเมิน
ศักยภาพในดานความพรอมของคณะทํางานที่กอนที่จะเริ่มจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธโครงการ
การมี เ กณฑ ก ารคั ด เลื อ กที่ เ หมาะสม การประเมิ น การที่ จ ะได รั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงาน
แบบสอบถามดานบริททั่วไปสําหรับผูเขารวมโครงการมีขอคําถาม จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนกรายขออยูระหวาง .478 - .609 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .873 สําหรับหัวหนา
โครงการมีขอคําถาม จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .353 - .733 และมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .870 และสําหรับผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 10
ขอ คาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .278 - .657 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .818 เกณฑ
ในการชี้วัดความสําเร็จในดานบริบททั่วไปของโครงการ คือ กลุมผูประเมินทั้ง 3 กลุม แตละกลุมได
ใหคะแนนการประเมินในดานนี้มากกวารอยละ 70 ของคะแนน
1.2) การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการสอบถามถึงความ
เพียงพอของวัสดุอุปกรณที่จะตองใชในการจัดกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว ศักยภาพในการทํางาน
ของคณะทํางานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ในการ
จัดกิจกรรม ประสิทธิภาพของกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความนาสนใจถูกตองตามหลัก
วิชาการ ความพรอมของเอกสารประกอบการเรียนรูที่จะใชในการจัดกิจกรรม การเปนแบบอยางที่
ดี ดานพฤติ กรรมสุ ข ภาพของคณะทํ า งาน ความสามารถในการทํา งานเปน ทีม ของคณะทํ า งาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง PROMISE Model เพื่อให
เกิดพฤติกรรมสุขภาพ 3Self การประเมินแนวโนมความสําเร็จของโครงการ แบบสอบถามดาน

3 self
PROMISE

118

วิธีดําเนินการวิจัย

ปจจัยนําเขาสําหรับผูเขารวมโครงการมีขอคําถามจํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง .388 - .567 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .811 สําหรับหัวหนาโครงการมีขอ
คําถาม จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .373 - .694 และมีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .854 และสําหรับผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 9 ขอ มีคา
อํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .312 - .753 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .837 เกณฑใน
การชี้วัดความสําเร็จในดานปจจัยนําเขาของโครงการ คือ กลุมผูประเมินทั้ง 3 กลุม แตละกลุมไดให
คะแนนการประเมินในดานนี้มากกวารอยละ 70 ของคะแนน
1.3) การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการสอบถามถึง
ความสามารถในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแผนที่ไดกําหนดไวของ
คณะทํ า งาน การเป ด โอกาสให ผู เ ข า ร ว มโครงการได เ ป น ผู นํ า ในการจั ด กิ จ กรรม ความรู
ความสามารถระหวางการดําเนิ นโครงการของคณะทํางานและวิทยากร ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนโครงการตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป การใหคําแนะนําแกผูเขารวมโครงการของ
คณะทํางานระหวางการดําเนินกิจกรรม การใชหลัก PROMISE ในการบริหารโครงการ การให
คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การบริ ห ารจั ด การโครงการจากผู บั ง คั บ บั ญ ชา การให กํ า ลั ง ใจแก
คณะทํางานและการมีสวนรวมของผูบังคับบัญชา บทบาทของหัวหนาโครงการ ความสามารถใน
การประสานงานและการทํางานเปนทีมแบบสอบถามดานกระบวนการสําหรับผูเขารวมโครงการมี
ขอคําถามจํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .520 - .732 และมีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .886 สําหรับหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง .424 - .821 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .884 และสําหรับผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .519 - .790และมี
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .911 เกณฑในการชี้วัดความสําเร็จในดานกระบวนการของโครงการ
คือ กลุมผูประเมินทั้ง 3 กลุม แตละกลุมไดใหคะแนนการประเมินในดานนี้มากกวารอยละ 70 ของ
คะแนน
1.4) การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) เปนการสอบถามถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพของผูเขารวมโครงการ ไดแก พฤติกรรมสุขภาพ 3Self ความรู
ดานสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกําลังกาย ความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ การบันทึกสมุดสุขภาพ ความสามารถในการดูแลตนเอง การบรรลุตามเปาหมาย
ของโครงการ การไดเครือขายสงเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น การสรางนวัตกรรมดานสุขภาพของ
คณะทํางาน การเปนสวนหนึ่งที่ตอบสนองดานนโยบายของหนวยงาน การเพิ่มขึ้นของทักษะการ
บริหารโครงการสุขภาพของคณะทํางาน ตลอดจนผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจ การสรางชื่อเสียง
ใหหนวยงาน การสรางประโยชนใหกับชุมชนรอบขาง แบบสอบถามดานผลผลิตสําหรับผูเขารวม
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โครงการมีขอคําถามจํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .408 - .666 และมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .860 สําหรับหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
รายขออยูระหวาง .378 - .981 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .864 และสําหรับผูบังคับบัญชา
ของหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .368 - .764
และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .887 เกณฑในการชี้วัดความสําเร็จในดานผลผลิตของโครงการ
คือ กลุมผูประเมินทั้ง 3 กลุม แตละกลุมไดใหคะแนนการประเมินในดานนี้มากกวารอยละ 70 ของ
คะแนน
1.5) แบบสอบถามการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง PROMISE Model
เปนสวนหนึ่งในการประเมินดานกระบวนการจัดการโครงการที่ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดใหการฝกอบรมแกคณะทํางาน โดยไดทําการประเมินจากกลุม
ผูเขารวมโครงการและหัวหนาโครงการแบบสอบถามการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง
PROMISE Model ของคณะทํางานตามการรับรูของผูเขารวมโครงการมีขอคําถามจํานวน 20 ขอ มี
คาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .509 - .754
และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .938
แบบสอบถามการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง PROMISE
ตามการรับรูของหัวหนา
โครงการมีขอคําถาม จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .393 - .771 และมีคาความ
เชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ เท า กั บ .924 เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ที่ ไ ม ไ ด ทํ า การสอบถามในประเด็ น นี้ กั บ กลุ ม
ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการเพราวา มิไดใกลชิดในกระบวนการการจัดกิจกรรมมากเพียง
พอที่จะเห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการโครงการของคณะทํางานไดดี
เกณฑในการชี้วัด
ความสําเร็จในดานการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง PROMISE Model คือ กลุมผูประเมิน
ทั้ง 2 กลุม แตละกลุมไดใหคะแนนการประเมินในดานนี้มากกวารอยละ 70 ของคะแนน
นอกจากนี้แลวยังไดดําเนินการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ตามกรอบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model) ดวยเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) ดวยแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงการเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพโดยเริ่มตั้งแตการสอบถามเกี่ยวกับบริบททั่วไปของโครงการ (Context)
ปจจัยนําเขา
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยไดสัมภาษณจากหัวหนาโครงการทั้ง 30
โครงการๆ 1 คน รวมจํานวน 30 คน ทั้งสิ้น 11 ประเด็น สัมภาษณจากผูบังคับบัญชาของหัวหนา
โครงการทั้ง 30 โครงการๆ 1 คน รวมจํานวน 30 คน ทั้งสิ้น 10 ประเด็น และสัมภาษณจากผูเขารวม
โครงการจากทั้ง 30 โครงการๆ 4 คน รวมจํานวน 120 คน ทั้งสิ้น 11 ประเด็น
2) เครื่องมือสําหรับประเมินโครงการตามแนวคิด Logic Model เปนการประเมินถึง
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล ประกอบ
ไปดวยตัวชี้วัดสําคัญที่ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนด
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ไวคือ พฤติกรรมสุขภาพ 3Self และความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ และตัวชี้วัดทางชีวเคมี
ที่ทางสถาพยาบาแตละแหงไดกําหนดไวเอง เชน คา BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันใน
เลื อ ด ระดั บ ความดั น โลหิ ต เป น ตั้ น ซึ่ ง เป น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากผู เ ข า ร ว มโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากสถานพยาบาลทั้ง 30 โครงการทุกคน ทั้งนี้รายละเอียดของ
เครื่องมือวัดมีดังนี้
2.1) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3Self เปนการสอบถามถึงการกระทําหรือ
การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น รั ก ษาควบคุ ม สุ ข ภาพตนเองให ส ามารถดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันไดอยางเปนปกติสุข โดยการมีสุขภาพรางกายจิตใจอารมณที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ดานสุขภาพ ในการวัดพฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้วัดจากลักษณะทางจิตและพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก
การรับรูความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ (Self-efficacy) มี ขอคําถาม
จํานวน 5 ขอ เปนแบบมาตราวัด 4 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .730 การกํากับ
พฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง (Self-regulation) มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ เปนแบบมาตราวัด 4 ระดับ
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .800 และการดูแลสุขภาพตนเองไดดวย (Self-care) มีขอคําถาม
จํานวน 7 ขอ เปนแบบมาตราวัด 4 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .850 เกณฑในการชี้วัด
ความสําเร็จในดานพฤติกรรมสุขภาพ 3Self คือ หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพผูเขารวมโครงการมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3Self มากกวากอนเขารวมโครงการ และ
หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีคะแนน
พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self เพิ่มขึ้น
2.2) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ เปนการสอบถาม
ความรูสึกประทั บใจที่ไ ดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพ
ความรูสึกวาตนเองไดรับการตอบสนองความตองการที่แทจริงระหวางการดําเนินกิจกรรม การมี
ความสุขใจที่ไดรวมทํากิจกรรม ความพอใจจากการไดรับบริการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ความพอใจที่
ตนเองมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงขึ้น มีขอคําถามจํานวน 7 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4
ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .870 โดยกําหนดใหผูที่มีคะแนนระหวาง 7-13 เปนผูที่มี
ความพึงพอใจตอโครงการในระดับนอย มีคะแนนระหวาง 14-20 เปนผูที่มีความพึงพอใจตอ
โครงการในระดับปานกลาง และผูที่มีคะแนนระหวาง 21-28 เปนผูที่มีความพึงพอใจตอโครงการ
ในระดับมาก เกณฑชี้วัดความสําเร็จในดานความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการคือ หลังการเขา
รวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการรอยละ 70 มีคะแนนความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก
2.3) การวัดคาชีวเคมี เปนการการประเมินคาชีวเคมีของผูเขารวมโครงการ ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ตามที่แตละโครงการไดทําการกําหนดขึ้น เชน คา BMI
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คาความดันโลหิต คาน้ําตาลในเลือด คาไขมันในเลือด คาเสนรอบเอว เปนตน ซึ่งเครื่องมือ
สําหรับการวัดคาชีวเคมีดังกลาวเปนไปตามการวัดของแตละโครงการดวยเครื่องมือและเทคนิค
ทางการแพทย เกณฑชี้วัดความสําเร็จด านคาชีวเคมีคือ หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการมีคะแนนชีวเคมี เชน คา BMI คาความดันโลหิต คาน้ําตาลใน
เลือด คาไขมันในเลือด คาเสนรอบเอว นอยกวากอนเขารวมโครงการ และหลังจากการเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ มีคาชีวเคมีลดลง

การเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะนิเทศและทีมผูประเมิน ดําเนินการสัมภาษณ ตามแบบการสัมภาษณที่พัฒนาจาก
แนวคิดการประเมินโครงการ CIPP Model ของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด (Stufflebleam &
Shinkfield, 2007) การประเมินแบบโลจิก (Logic Model) ของ แพนคราทซ (Pankratz, 2008) และ
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับ แนวคิด PROMISE Model ที่คณะวิจัย สรางขึ้นจากการบูรณาการแนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตร โดยการสัมภาษณและการสอบถามผูเกี่ยวของ 3 กลุม ประกอบดวย หัวหนา
โครงการ จํานวน 30 คน ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการจํานวน 30 คน และผูปวยและ
ประชาชนกลุมเสี่ยงที่เขารับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือผูเขารวมโครงการ จํานวน 120 คน
ในชวงเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
2. รวบรวมแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self โดยการสอบถามกลุมเสี่ยงที่เขารับ
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รวมจํานวน 4,649 คน ทั้งกอนการเขารวมกิจกรรม ในชวง
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 และหลังการเขารวมกิจกรรม ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553
3. รวบรวมความคิดเห็นจากการประชุมสรุปโครงการรวมกันระหวางหัวหนาโครงการและ
ทีมงาน จํานวน 30 โครงการ และกลุมคณะนิเทศกและประเมินผลโครงการ

การวิเคราะหขอมูล
1) วิเคราะหขอมูลทั่วไปดานบุคคล เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา สิทธิการรักษา ประวัติ
การเจ็ บ ป ว ย เป น ต น ใช ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล พื้ น ฐาน ด ว ย สถิ ติ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2) วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ ที่ไดจากการสอบถามเพื่อการนิเทศและประเมินโครงการ
ตามแนว CIPP Model และ การบริหารโครงการตามแนวทาง PROMISE Model ใชการวิเคราะห
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นดานความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการประเมินตาม CIPP ที่มีตอความ
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เปนไปไดและความสําเร็จของโครงการ จาก 3 กลุมใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One way ANOVA) เพื่อตอบสมมุติฐานขอที่ 1
3) วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณเพื่อศึกษาคาน้ําหนักสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการบริหาร
จัดการโครงการตามหลัก PROMISE Model ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ที่สงผลตอผลผลิตของโครงการ ดวยเทคนิคการวิเคราะหอิทธิพล (Path Analysis)เพื่อ
ตอบสมมุติฐานขอที่ 2
4) วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ ที่ไดจากการสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3
Self ใชการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมดวยสถิติ
คาที (Dependent t-test) เพื่อตอบสมมติฐานขอที่ 3
5) วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ ที่ไดจากการสอบถามเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงตาม
ตัวชี้วัดดานผลลัพธทางรางกายและชีวเคมี ใชสถิติวิเคราะหการเปรียบเทียบกอนและหลังการเขา
รวมกิจกรรม ดวยสถิติคาที (Dependent t-test) ตามที่โครงการกําหนด เพื่อตอบสมมติฐานขอที่ 4
6) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมในเชิงคุณภาพที่แสดงถึงปจจัยแหงความสําเร็จ
และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ดวยการ
พรรณนาและนําเสนอเปน ความถี่ เพื่อสรุปขอมูลประกอบการอภิปรายผล
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การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในกลุมโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ 2553 และมี
วัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัยคือ 1) เพื่อประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก สปสช. เขต 13
กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 โครงการ ตามกรอบแนวคิด CIPP Model และ
360 Degree Feedback 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE
ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา และปจจัยกระบวนการ ที่สงผลตอผลผลิตของการ
ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
สุขภาพ 3Self ของผูเขารวมโครงการ ซึ่งไดแก การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรมตนเอง และการดูแลสุขภาพของตนเอง ระหวางกอนและ
หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
4) เพื่อเปรียบเทียบภาวะดานสุขภาพตามตัวชี้วัดกลุมโรคเมตาบอลิก ระหวางกอนและหลังการเขา
รวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ําตาลใน
เลือด คาความดันโลหิต และ5) เพื่อศึกษาถึงเหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอ
การดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกของสถานบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ข อ มู ล เรี ย งตามลํ า ดั บ ของวั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย
รายละเอียดมีดังนี้
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สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหและแปลผลขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจยั กําหนดสัญลักษณและ
อักษรยอที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี้
n
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
X

S.D.
t
F
*
**

แทน คาเฉลี่ย
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสถิติทดสอบ t-test
คาสถิติทดสอบ F-test
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานพยาลในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมเปาหมายที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. เขต 13 ปงบประมาณ 2553 เปนกลุม ที่
ปวยและเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
หลอดเลือดสมอง รวมทั้งสิ้นจํานวน 4,649 คน มีรายละเอียดของขอมูลสวนบุคคลดังตาราง 5
ตาราง 5 ความถี่ และรอยละ ของขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 4,649)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน (คน)
รอยละ
เพศ
หญิง
3,241
69.71
30.29
ชาย
1,408
รวม
4,649
100.00
ชวงอายุ
นอยกวา 30 ป
870
18.71
30-39 ป
609
13.10
40-49 ป
987
21.23
50-59 ป
1,197
25.75
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
986
21.21
รวม
4,649
100.00
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(ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
สิทธิการรักษาพยาบาล
บัตรทองในเขต กทม.
บัตรประกันสังคม
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจและครอบครัว
บัตรทองนอกเขต กทม.
รวม
ลักษณะของกลุมเปาหมาย
กลุมเสี่ยงตอโรคอวน
กลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
กลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง
กลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
รวม
ปจจัยเสี่ยงที่พบ (1 คนเสี่ยงไดมากกวา 1 ปจจัย)
เบาหวาน / น้ําตาลในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง
ไขมันสูง
อวน / BMI สูง
สูบบุหรี่
เครียด
ขาดการออกกําลังกาย
รับประทานอาหารรสจัด
พันธุกรรม
อื่นๆ เชน

จํานวน (คน)

รอยละ

3,308
1,214
127
4,649

71.16
26.11
2.73
100.00

1,573
1,234
1,734
108
4,649

33.84
26.54
37.30
2.32
100.00

1,545
1,282
1,143
679
4,649

33.23
27.58
24.59
14.61
100.00

1,635
1,625
1,211
3,248
331
215
1,655
1,607
1,934
75

35.17
34.95
26.05
69.86
7.12
4.62
35.60
34.57
41.60
1.61
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ตาราง 5 พบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 3,241 คน คิดเปนรอยละ
69.71 มีชวงอายุอยูระหวาง 50-59 ป จํานวน 1,197 คน คิดเปนรอยละ 25.75 มีการศึกษาต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 3,308 คน คิดเปนรอยละ 71.16 มีสิทธิการรักษาพยาบาลคือ สิทธิ
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจและครอบครัว จํานวน 1,734 คน คิดเปนรอยละ 37.30 ลักษณะของ
กลุมเปาหมายคือ กลุมเสี่ยงตอโรคอวน จํานวน 1,545 คน คิดเปนรอยละ 33.23 และ ปจจัยเสีย่ งที่
พบคือ อวน / BMI สูง จํานวน 3,248 คน คิดเปนรอยละ 69.86

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลใน
เขตกรุงเทพมหานคร
การประเมินโครงการครั้งนี้ดําเนินการเก็บขอมูลจากสถานพยาบาลทั้ง 17 แหง ที่ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ แนวคิดการ
ประเมินคือ CIPP Model, Logic Model และ 360 Degree Feedback เก็บขอมูลเชิงปริมาณดวย
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ เก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการสัมภาษณ
เชิงลึก โดยมีตัวแทนในการใหขอมูลไดแก กลุมผูเขารวมโครงการ ๆ ละ 4 คน รวม 120 คน กลุม
หัวหนาโครงการๆละ 1 คน รวม 30 คน และกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการๆ 1 คน รวม 30
คน รายละเอียดผลการประเมินโครงการเรียงตามลําดับดังนี้
ตาราง 6 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาโครงการที่เปนตัวแทนในการประเมิน
ผูเขารับบริการ หัวหนาโครงการ
ผูบังคับบัญชา
ขอมูลสวนบุคคล
n = 120
n =30
n =30
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เพศ
ชาย
37
30.80
6
20.00
11
36.67
หญิง
83
69.20
24
80.00
19
63.33
รวม
120 100.00
30
100.00
30
100.00
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
72
60.00
ปริญญาตรี
40
33.33
5
16.67
4
13.33
ปริญญาโท / เทียบเทา
8
6.67
17
56.67
15
50.00
สูงกวาปริญญาโท
8
26.67
11
36.67
รวม
120 100.00
30
100.00
30
100.00
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ผูเขารับบริการ หัวหนาโครงการ
ผูบังคับบัญชา
n = 120
n =30
n =30
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ชวงอายุ
ต่ํากวา 30 ป
14
11.70
ระหวาง 31 – 39 ป
15
12.50
3
10.00
2
6.67
ระหวาง 40 – 49 ป
25
20.80
15
50.00
10
33.33
ระหวาง 50 – 59 ป
35
29.20
10
33.33
16
53.33
มากกวา 60 ป
31
25.80
2
6.67
2
6.67
รวม
120 100.00
30
100.00
30
100.00
ประสบการณทํางานดานสุขภาพ
นอยกวา 3 ป
4
13.33
4
13.33
ระหวาง 4 – 7 ป
11
36.67
3
10.00
ระหวาง 8 – 10 ป
4
13.33
7
23.33
มากกวา 11 ป
11
36.67
16
53.33
รวม
30
100.00
30
100.00
โรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
67
55.83
ไมมีโรคประจําตัว
53
44.17
รวม
120 100.00
การเปนโรคประจําตัว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ความดันโลหิตสูง
60
50.00
โรคอวน / ลงพุง
59
49.20
เบาหวาน
42
35.00
หลอดเลือดสมอง
13
10.80
ตาราง 6 กลุมผูขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 69.20
จบการศึกษาต่าํ กวาระดับปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 60.00 มีอายุระหวาง 50 – 59 ป
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 29.20 มีโรคประจําตัวจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 55.83 และสวน
ใหญเปนความดันโลหิตสูง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 50.00
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กลุมหัวหนาโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท / เทียบเทา จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 มีอายุระหวาง 40 – 49 ป
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีประสบการณทํางานดานการสงเสริมสุขภาพระหวาง 4 – 7 ป
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.67
กลุมผูบังคับบัญชาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 63.33 จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท / เทียบเทา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีอายุอยูร ะหวาง 50 –
59 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.33 มีประสบการณดานการสงเสริมสุขภาพมากกวา 11 ป
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.33
ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความสอดคลองของคะแนนการประเมินโครงการระหวางกลุมผูเขารวม
โครงการ หัวหนาโครงการ และผูบังคับบัญชา ตามการทดสอบสถิติ ANOVA และ t-test
ผูเขารับบริการ หัวหนาโครงการ ผูบังคับบัญชา
F-test
(1) n =120 (2) n =30
(3) n =30
/ (t-test)
Mean S.D Mean S.D Mean S.D
1.Context
3.54 .32 3.50 .33 3.48 .30 .478
2.Input
3.45 .35 3.40 .32 3.39 .35 .550
3.Process
3.51 .39 3.52 .34 3.13 .48 10.448**
4.Product
3.56 .54 3.38 .32 3.39 .39 2.415
5.Total
3.52 .33 3.45 .28 3.35 .32 3.219*
6.PROMISE
- (คาt= .596)
3.53 .37 3.58 .31
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวแปรประเมิน
(มาตรวัด1 – 4)

Scheffe test
1-2
.04
.05
-.01
.18
.07
-

1-3
.06
.06
.38*
.17
.17*
-

2-3
.02
.01
.39*
-.01
.10
-

ตาราง 7 ผลการประเมิ น จากกลุ ม ผู เ ข า ร ว มโครงการพบว า ได ใ ห ค ะแนนการประเมิ น
โครงการในภาพรวมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาให
คะแนนการประเมินดานผลผลิตสูงที่สุด อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 รองลงมาคือดาน
บริบททั่วไป ดานกระบวนการ และดานปจจัยนําเขา อยูในระดับดีถึงดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54,
3.51 และ 3.45 ตามลําดับ
ผลการประเมินจากกลุมหัวหนาโครงการพบวา ไดใหคะแนนการประเมินโครงการในภาพ
รวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาใหคะแนนการประเมินดาน
กระบวนการสูงที่สุด อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 รองลงมาคือดานบริบททั่วไป ดาน
ปจจัยนําเขา และดานผลผลิต ตามลําดับ อยูในระดับดีทั้งหมด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50, 3.40 และ 3.38
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ตามลําดับ และผลการประเมินจากกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการพบวา ไดใหคะแนนการ
ประเมินโครงการในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาให
คะแนนการประเมินดานบริบททั่วไปสูงที่สุด อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 รองลงมาคือดาน
ปจจัยนําเขา ดานผลผลิต และดานกระบวนการ อยูในระดับดีทั้งหมด ตามลําดับมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.39, 3.39 และ 3.13 ตามลําดับ
เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินในภาพรวมระหวางกลุมผูเขารับบริการ กลุม
หัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชา พบวามีคะแนนผลการประเมินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 3.219*) เมื่อทําการเปรียบเทียบเทียบคะแนนการประเมินเปนรายคูพบวา
กลุมผูเขารับบริการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (3.52 > 3.35)
เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินในดานบริบททั่วไป ดานปจจัยนําเขา และ
ดานผลผลิต ระหวางกลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชา และการใช
หลั ก PROMISE ในโครงการ ตามความคิ ด เห็ น ระหว า งกลุ ม ผู เ ข า รั บ บริ ก ารและกลุ ม หั ว หน า
โครงการ พบวา มีคะแนนผลการประเมินทั้ง 3 กลุมไมแตกตางกันหรือความคิดเห็นสอดคลองไป
ทิศทางเดียวกัน แตเมื่อทําการเปรียบเทียบผลการประเมินในดานกระบวนการพบวาทั้ง 3 กลุมมี
คะแนนผลการประเมินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 10.448**) เมื่อทําการ
เปรียบเทียบคะแนนการประเมินเปนรายคูพบวา กลุมผูเขารับบริการใหคะแนนการประเมินสูงกวา
กลุมผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.51 > 3.13) และกลุมหัวหนาโครงการให
คะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.52 > 3.13)

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยดานการบริหารจัดการโครงการตามหลัก
PROMISE ดานบริบททัว่ ไป ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ ที่สง ผลตอ
ผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล
การวิเคราะหถึงอิทธิพลของปจจัยสําคัญที่สงผลตอผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลครั้งนี้ ไดเลือกทําการศึกษากับขอมูลเชิงปริมาณทีเก็บ
ดวยแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาของกลุมผูเขารวมโครงการที่ไดจากการประเมินและ
นิเทศติดตามโครงการ รวมจํานวน 120 คน โดยเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหอิทธิพล (Path Analysis)
ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม LISREL ในการวิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการแปลงคะแนน
ของมาตรวัดตัวแปรเชิงประจักษจากมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ เปนตัวแปรตอเนื่อง แลวทําการ
ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลทุกตัวแปรวามีการแจกแจงเปนแบบปกติหรือไม ซึ่งพบวาในการ
วิเคราะหอิทธิพลในครั้งนี้ยังพบวาการกระจายตัวของตัวแปรที่ทําการวัดบางตัวแปรยังเปนแบบไม
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ปกติ (Non-Normal Distribution) จึงไดทําการปรับคะแนนดังกลาวใหอยูในรูปของคะแนน
มาตรฐานแลวทําการทดสอบการกระจายตัวของขอมูลตัวแปรสังเกตใหม พบวาขอการแจกแจงของ
ตัวแปรเปนแบบปกติทุกตัวแปร และไดสรางเมทริกซความแปรปรวนรวม (Covariance Matrix) เพื่อ
นํามาใชในการดําเนินวิเคราะหอิทธิพล ไดผลวิเคราะหดังตาราง
ตาราง 8 คะแนนมาตรฐานของผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม อิทธิพลรวม
ตัวแปร
ตาม

2

R

อิทธิพล

ตัวแปรอิสระ/น้ําหนักอิทธิพล
เสริมแรง มองโลก แรงจูงใจ บริบท นําเขา กระบวนการ
ทางบวก
แงดี (motivation) (context) (input) (process)
(Positive (optimize)

Reinforce)

DE
0.13
0.88*
IE
0.37*
-0.02 0.31* -0.02
TE
0.37*
0.13
-0.02 0.31* -0.02 0.88*
กระบวนการ
DE
0.41*
0.35* -0.03
(Process) 0.79
IE
-0.02
0.01
TE
0.41*
-0.02 0.34* -0.03
นําเขา
DE
0.63* 0.13*
(Input) 0.66
IE
TE
0.63* 0.13*
เห็นคุณคา
DE
0.42*
0.37*
ในตน
0.89
IE
0.23*
0.05
(SelfEsteem)
TE
0.42*
0.23* 0.05* 0.37*
ยึดผูรับบริการ
DE
1.06*
เปนศูนยกลาง
IE
0.67* 0.14*
(Individual 0.20
center)
TE
0.67* 0.14* 1.06*
บริหารจัดการ
DE
0.41*
0.27*
0.27*
ยึดผลสัมฤทธิ์
IE
0.17*
0.04
(Result Base 0.57
management)
TE
0.41*
0.27*
0.17*
0.04 0.27*
2= 29.81, df= 19, p-value = 0.15489 ; RMSEA = 0.051 ; RMR = 0.0082 ; CFI = 0.99 ; AGFI
= 0.86 ; GFI = 0.95 ; CN = 142.10
DI = อิทธิพลทางตรง(Direct Effect), IE = อิทธิพลทางออม (Indirect Effect),TE = อิทธิพลโดยรวม(Total Effect)
ผลผลิต
(Product) 0.69
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จากตาราง 8 พบวา ปจจัยดานการใหการเสริมแรงทางบวก (Positive reinforce) การมอง
โลกแงดี (optimize) การสรางแรงจูงใจ (motivation) ปจจัยบริบท (context) และปจจัยนําเขา (input) มี
อิทธิพลโดยรวม ตอ ผลผลิตของโครงการ (product) ดวยคาอิทธิพลเทากับ 0.37, 0.13 , -0.02, 0.31
และ-0.02 ตามลําดับ และปจจัยกระบวนการ(process) มีอิทธิพลทางตรง ตอ ผลผลิตของโครงการ
(product) ดวยคาอิทธิพลเทากับ 0.88 และแสดงภาพความสัมพันธระหวางปจจัยตอผลผลิต
โครงการ ดังภาพประกอบ 18
แรงจูงใจ

การยึดผูรับบริการ
เปนศูนยกลาง

การมองโลกแงดี

1.06
0.63

0.42

การเสริมแรง
ทางบวก

0.37

การเห็น
คุณคาในตน

ปจจัยนําเขา

0.27

การบริหารจัดการ
มุงผลสัมฤทธิ์

0.41

บริบท
ทั่วไป

-0.03
0.41

กระบวนการ

0.35

0.88
0.13

ผลผลิต
ภาพประกอบ 18 แสดงโมเดลความสัมพันธและขนาดอิทธิพลของปจจัยดานการบริหารจัดการ
โครงการตามหลัก PROMISE ดานบริบททั่วไป ดานปจจัยนําเขาและดาน
กระบวนการ ที่สงผลตอผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของสถานพยาบาล
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ผลสรุปขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกระหวางการนิเทศโครงการ
ดังแสดงรายละเอียดรายดาน ในตาราง 9 – 12
ตาราง 9 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานบริบททั่วไป (Context) ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารวมโครงการ
(n = 120)

หัวหนาโครงการ
(n = 30)

ผูบังคับบัญชา
(n=30)

1) มีความจําเปนที่จะตองเขารวม
โครงการเพราะวาเปนโรค
ประจําตัว เชน โรคอวน ไขมันสูง
เบาหวาน และมีพฤติกรรมดาน
สุขภาพสุขภาพที่ไมเหมาะสม
เชน ขาดการออกกําลังกาย การ
รับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม
และการไดรับการชักชวนและจูง
ใจจากเจาหนาที่ของโครงการมี
สวนสําคัญทําใหตองการเขารวม
โครงการ
2) กอนเขารวมโครงการได
ประเมินวาคณะทํางาน สถานที่
การจัดกิจกรรม มีความพรอมที่จะ
ดําเนินโครงการใหประสบ
ความสําเร็จ มีการสนับสนุนในเชิง
นโยบายที่ชัดเจน และเชื่อวา
โครงการดังกลาวจะประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ไว

1) มีความจําเปนที่จะตองดําเนินโครงการ
เพราะวา ประชาชนในเขตพื้นที่บริการสวน
ใหญมีปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพ และ
ปญหาในการเจ็บปวยดวยโรคเมตาบอลิก
เปนจํานวนมาก เชน อวน/อวนลงพุง
เบาหวาน ความดันโลหิตและหัวใจ และ
หลอดเลือดสมอง จึงเห็นวามีความจําเปนที่
จะตองมีกิจกรรมบางอยางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนดังกลาว
2) คณะทํางานมีความพรอมดานความรู
ความสามารถ มีประสบการณทํางานดาน
การสงเสริมสุขภาพ มีการรวมประชุมกัน
อยางสม่ําเสมอ ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารอยางสม่ําเสมอ และไดทําประเมิน
แนวโนมความสําเร็จกอนที่จะดําเนิน
โครงการ มีการวางแผนการดําเนินงานเปน
อยางดีรวมกับผูบริหาร
3)สภาพแวดลอมของหนวยงานเอื้อที่จะทํา
ใหโครงการประสบความสําเร็จเพราะวา
คณะทํางานใหความรวมมือเปนอยางดี
ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนอยางเต็มที่
และไดรับความรูจาก มศว อยางเพียงพอ
สภาพแวดลอมที่ไมสงเสริมความสําเร็จของ
โครงการคือ คณะทํางานมีภารกิจมากไม
สามารถเขารวมประชุมไดทุกครั้ง
งบประมาณมีไมเพียงพอ คณะทํางานมี
จํานวนนอย

1) มีความจําเปนที่จะตองดําเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ครั้งนี้เพราะวาเปนแนวคิดที่ดีในการ
ปองกันปญหาดานสุขภาพ มี
จุดมุงหมายที่ชัดเจน มีองคความรูที่
เพียงพอ และบุคลากรของหนวยงานก็มี
ศักยภาพที่จะดําเนินโครงการจน
ประสบความสําเร็จได และที่สําคัญ
โรงพยาบาลไมมีงบประมาณเพียงพอ
ในการเสริมสรางสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ใหบริการ
2) หนวยงานมีความพรอมทั้งทางดาน
สถานที่ อุปกรณการออกกําลังกาย
และบุคลากรมีศักยภาพที่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมใหประสบความสําเร็จ
มีองคความรูที่เพียงพอในระดับหนึ่ง
แตหนวยงานยังขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
3) มีความเชื่อมั่นในความรู
ความสามารถของคณะทํางานเปนอยาง
ดีวาเปนผูมีประสบการณทํางานดาน
การสงเสริมสุขภาพ มีเครือขายดาน
สุขภาพที่จะใหการสนับสนุนในการ
ดําเนินกิจกรรมไดเปนอยางดี
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ตาราง 10 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานปจจัยนําเขา (Input) ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารวมโครงการ
(n = 120)

หัวหนาโครงการ
(n = 30)

ผูบังคับบัญชา
(n=30)

1) คณะทํางานมีความ

1) ไดเตรียมความพรอมดานความรู

1) ไดใหการสนับสนุนการดําเนิน

กระตือรือรนในการทํางาน

เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 3self กับ

โครงการทุกขั้นตอน อนุญาตให

สามารถที่จะกระตุนใหผูเขารวม

เทคนิคการบริหารโครงการตามหลัก

คณะทํางานไดทํางานตางๆ อยาง

โครงการใหรวมกันทํากิจกรรม

PROMISE Model ดวยการประชุม

รวดเร็ว ไดใหงบประมาณ

ไดอยางมีความสุข เอาใจใส

ถายทอดความรูใหกับคณะทํางาน

สนับสนุนเพิ่มเติมแกคณะทํางาน

ผูเขารวมโครงการเปนอยางดี มี

โดยตรง การใหคําชี้แนะระหวางการ

ในกรณีที่ยังไมไดรับประมาณ ให

ความรูที่เพียงพอ มีการวางแผน

ทํางาน และไดนําคณะทํางานไปศึกษา

การสนับสนุนดานสถานที่ วัสดุ

ทํางานเปนอยางดี และวิทยากร

ดูงานจากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ประสบ

อุปกรณ และอนุญาตใหบุคลากร

ของแตละโครงการสามารถที่จะ

ความสําเร็จในโครงการ และมีการ

ของหนวยงานทีเปน

สรางพลังจูงใจในการ

ประชุมรวมกันทุกครั้งกอนที่จะ

กลุมเปาหมายไดเขารวมโครงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ดําเนินการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน

ทุกครั้ง และสนับสนุนให

ของผูเขารวมโครงการไดดี

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อรวมกันหา

คณะทํางานไดแลกเปลี่ยนความรู

2) สถานที่ในการจัดกิจกรรมมี

แนวทางที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

จากบุคลากรของโรงพยาบาล

ความเหมาะสมสําหรับการทํา

มากที่สุด

อื่นๆ

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2) จัดเตรียมงบประมาณสํารองสําหรับ

2) ไดใหกําลังใจและคําแนะนําแก

แตละอยาง บรรยากาศถายเทได

วัสดุอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรม

คณะทํางาน และเชื่อมั่นวา

สะดวก สะอาด สามารถเดินทาง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไว

คณะทํางานมีความรู

ไดงาย มีสื่อในการใหความรูที่

ลวงหนา มอบหมายงานใหกับ

ความสามารถ มีประสบการณ

เหมาะสม มีอุปกรณอํานวยความ คณะทํางานในทีมอยางชัดเจน จัดหา

ทํางาน ไดใหความรูในการ

สะดวกอยางเพียงพอ แตบาง

ของรางวัลสําหรับจูงใจผูเขารวม

บริหารจัดการโครงการแก

โครงการรายงานวา อุปกรณยังมี

โครงการ และไดทําการยืมวัสดุ

หัวหนาโครงการเปนประจํา

ไมเพียงพอสําหรับทุกคน

อุปกรณจากหนวยงานอื่น ตลอดจน

พรอมกันยืดหยุนกฎ ระเบียบใน

อุปกรณบางชิ้นก็ไมสามารถใช

คัดเลือกวิทยากรที่เหมาะสมกับ

การทํางานบางประการเพื่อใหเกิด

งานไดจริง

จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม

ความสะดวกในการบริหาร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละครั้งโดย โครงการ ใหการชวยเหลือในการ
คํานึงถึงกลุมเปาหมายเปนสําคัญ

ประสานงานกับผูบริหารระดับสูง
ของหนวยงานภายนอก
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ตาราง 11 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานกระบวนการ (Process)ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารวมโครงการ (n = 120)

หัวหนาโครงการ (n = 30)

ผูบังคับบัญชา (n=30)

1) ไดมีสวนรวมในการเสนอแนะ
แนวทางในการจัดกิจกรรมครั้ง
ตอไปตอคณะทํางาน แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมแตละ
ครั้งอยางอิสระและเจาหนารับฟง
เปนอยางดี มีสวนรวมสม่ําเสมอ
เชน การตอบคําถามวิทยากร การ
เลนเกม รวมทั้งการทํากิจกรรม
ตาง ๆ แตก็ยังมีผูเขารวม
โครงการบางกลุมที่รายงานวา
ไมไดรวมทํากิจกรรมเทาที่ควร
2) เจาหนาที่ไดติดตามผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยการ
สอบถามทุกครั้งที่พบกัน การ
โทรศัพทสอบถามเปนรายบุคคล
การติดตามจากสมุดบันทึก
พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพทุกครั้งกอนที่จะเขารวม
ทํากิจกรรมครั้งตอไป และก็มี
ผูเขารวมโรงการบางสวนที่
รายงานวาไมคอยมีการติดตาม
จากคณะทํางานเทาที่ควร
3) เจาหนาที่จูงใจดวยการตั้ง
รางวัลสําหรับผูที่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดสําเร็จ มีการ
เสริมแรงดวยการใหคําชมเชย
การยกยองระหวางการทํา
กิจกรรม การพูดจาดวยคําพูดที่
เปนมิตรสามารถสรางแรงจูงใจ
ในการทํากิจกรรมไดเปนอยางดี
แตก็มีเพียงสวนนอยที่เห็นวา
เจาหนาที่ยังไมมีการจูงใจที่ดี ไม
มีกิจกรรมที่จูงใจ

1) เปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการได
แสดงความคิดเห็น แสดงความพึงพอใจ
ตอโครงการ และเสนอถึงลักษณะของ
กิจกรรมที่ตองการในครั้งตอไป เปด
โอกาสใหคณะทํางานไดแสดงความ
คิดเห็นอยางเต็มที่พรอมกับรับฟงนําไป
ปฏิบัติ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมได
รวมกับทีมงานเพื่อประเมินความสําเร็จ
ของการดําเนินงานทุกครั้ง และ
พยายามที่จะหากิจกรรมไดใหผูเขารวม
โครงการมีสวนรวมปฏิบัติมากที่สุด
2) แสดงบทบาทการเปนผูนําทีมโดย
เปนผูริเริ่มทุกขั้นตอนการดําเนินงาน
ของทีงาน ใหคําแนะนํา ติดตามผลการ
ดําเนินงาน และประสานงานระหวางผู
เขารับบริการกับคณะทํางาน เปน
แบบอยางดี เปนผูนําเจรจาตอรองกับ
หนวยงานภายนอก เสนอแนวคิดใน
การดําเนินงานแบบใหมเปนประจํา
สรุปประเด็นสําคัญในการดําเนินงาน
ใหคณะทํางานฟงทุกครั้ง และบริหาร
จัดการอารมณในการทํางานเปนอยางดี
3) การใชหลัก PROMSE Model ในการ
บริหารงานไดกําหนดรางวัลจูงใจ
สําหรับผูเขารวมโครงการ ใหคําชมเชย
ไดยึดความตองการของผูเขารวม
โครงการเปนหลักสําคัญในการจัด
โครงการ ติดตามพฤติกรรมสุขภาพ
ผูเขารวมโครงการสม่ําเสมอ เนนการ
ใชทรัพยากรใหคุมคา สรางความมั่นใจ
ในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเขารวม
โครงการ และไดนําทฤษฏีการปรับ
พฤติกรรมตางๆ เขามาประยุกตใชใน
กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1) ไดใหความชวยเหลือคณะทํางาน
ในการกําหนดเกณฑคุณสมบัติของ
ผูเขารวมโครงการ ใหการ
สนับสนุนดานสถานที่จัดกิจกรรม
วัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม
พรอมกับใหความชวยเหลือในกรณี
ที่งบประมาณจาก สปสช. ยังมาไม
ถึงดวยการใหยืมเงินจากสวนกลาง
กอน ไดเขาใหกําลังใจผูเขารวม
โครงการและคณะทํางานระหวาง
การทํากิจกรรม และยอมให
ผูเขารวมโครงการที่เปนบุคลากร
ของหนวยงานไดรวมทํากิจกรรม
อยางเต็มที่ และไดใหคําแนะนําแก
คณะทํางานในการแกไขปญหาเรื่อง
การเขารวมโครงการที่ไมสม่ําเสมอ
ของกลุมเปาหมาย
2) ทําการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุกระยะดวยการสอบถาม
ความกาวหนาและปญหาในการ
ดําเนินงานของคณะทํางาน ไดเขา
รวมประชุมกับคณะทํางานเปน
บางครั้งเพื่อใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงาน และได
สอบถามความพึงพอใจ ความรูสึก
ตอกิจกรรมจากผูเขารวมกิจกรรม
โดยตรงเพื่อรับทราบสภาพการณที่
เกิดขึ้นจริงพรอมกับไดเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาตอหัวหนา
โครงการอยางตรงไปตรงมาจาก
ขอมูลที่ไดรับ และมีสวนสําคัญ
กระตุนใหคณะทํางานไดแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาพัฒนา
กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ตาราง 12 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานผลผลิต (Product) ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารวมโครงการ
(n = 120)

หัวหนาโครงการ
(n = 30)

ผูบังคับบัญชา
(n=30)

1) ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะ
สามารถเคลื่อนไหวสวนตางๆ
ของรางกายไดคลองแคลวมาก
ขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ มี
น้ําหนักตัวที่ลดลง มีสุขภาพจิต
ที่ดีขึ้น อาการเจ็บปวยที่เคย
เปนอยูก็บรรเทาลง และมีความรู
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรางกาย
เพิ่มมากขึ้น แตก็มีผูเขารวม
โครงการบางสวนที่รายงานวายัง
ไมมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สุขภาพอยางเห็นไดชัด
2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ พบวา มีการออก
กําลังกายเพิ่มมากขึ้นกวาเดิมโดย
ไดออกกําลังกายทุกเย็น และ
ชวงเวลาวางโดยใชกิจกรรมที่
วิทยากรไดถายทอดความรูมาใช
อยางตอเนื่อง การควบคุม
อาหารก็จะเลือกรับประทานแต
อาหารพวกผักและผลไมเปน
สวนใหญ ไมรับประทานอาหาร
มื้อเย็นมากเกินไป และสามารถ
ควบคุมอารมณไมใหเกิด
ความเครียด
3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 3Self พบวาผูเขารวม
โครงการสวนใหญยังไมรูจัก
เทาที่ควร แตก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น เชน มีความ
เชื่อมั่นในตนเองเกี่ยวกับการลด

1) เห็นวาผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีกวาเดิม สามารถทํากิจกรรม
ตางๆ ระหวางการรวมโครงการได
มากกวาครั้งแรก พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเปลี่ยนปลงไปทิศทางที่ดีขึ้น คิด
ใครครวญกอนที่จะเลือกรับประทาน
อาหาร มีความสนใจในปญหาดาน
สุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้นโดย
สังเกตเห็นจากการที่ระหวางเวลา
รับประทานอาหารรวมกันจะพูดถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานสุขภาพของตนเอง และ
ผูเขารวมโครงการมีกําลังใจ มีความมั่นใจ
ในตนเองที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น
2) รูสึกพึงพอใจและภาคภูมิใจกับผลการ
ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในครั้งนี้มากเพราะวาไดเห็น
ผูเขารวมโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดิม
ผลการดําเนินงานยังสามารถสนับสนุน
นโยบายหลักของหนวยงานไดเปนอยางดี
และสวนใหญก็เห็นวาอยากจะจัด
กิจกรรมตอไปหากไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณอีก
3) จุดเดนของโครงการนี้คือ การไดเขา
รวมกิจกรรมอยางตอเนื่องติดตอกันถึง 5
ครั้ง ของผูเขารวมโครงการ มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทุกครั้งทําให
ไมนาเบื่อ เปนโครงการที่เปนรูปธรรม
จุดมุงหมายหลักของโครงการสอดคลอง
กับปญหาดานสุขภาพของผูเขาโครงการ
คณะทํางานมีความเปนทีมงานสูง

1) พึงพอใจตอผลการดําเนิน
โครงการมากเพราะวาเห็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดาน
สุขภาพของผูเขารวมโครงการ
และยังสอดคลองกับ KPI ของ
หนวยงานดานการสงเสริม
สุขภาพ หนวยงานมีชื่อเสียง
จากโครงการเพิ่มมากขึ้น
บุคลากรมีความตระหนักใน
ภารกิจสงเสริมสุขภาพมากขึ้น
กวาเดิม และเปนการเพิ่มทักษะ
ในการทํางานของคณะทํางาน
ไดเปนอยางดี
2) พึงพอใจตอผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
3อ และ 3Self เพราะวาได
สังเกตเห็นจากผูเขารวม
โครงการในการ เปลี่ยนแปลงที่
มีความชัดเจน ตลอดจนมีการ
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม
จากคณะทํางานโดยใช
แบบสอบถามที่เปนมาตรฐาน
และเห็นวาคณะทํางานไดทุมเท
ในการดูแลและติดตามผลการ
ดําเนินอยางใกลชิดและตอเนื่อง
3) ขั้นตอนการเบิกจาย
งบประมาณมีความยุงยากมาก
เกินไป ทําใหไมสะดวกในการ
จัดกิจกรรมของคณะทํางาน
บางโครงการมีกลุมเปาหมาย
มากเกินไป หนวยงานยังไมมี
เวทีสําหรับใหโครงการที่
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น้ําหนัก การดูแลสุขภาพมากขึ้น
เพิ่มมากขึ้น สามารถควบคุม
ตนเองใหออกกําลังกายและ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน
ไดดี และหันมาใสใจสุขภาพของ
ตนเองมากขึ้นกวาเดิม

4) ไมมีความสะดวกในการใชจาย
งบประมาณ กฎระเบียบเรื่องการเงินมี
ความยุงยาก การดูแลและติดตาม
พฤติกรรมสุขภาพเปนรายบุคคลมีความ
ยุงยาก และเกิดปญหาการเขารวม
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ

ประสบความสําเร็จในการจัด
กิจกรรม และอยากใหขยายผล
การดําเนินงานไปยัง
โรงพยาบาลที่ไมไดเขารวม
โครงการในครั้งนี้ดวย

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ไดแก การรับรูความสามารถของ
ตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self – Efficacy) การกํากับตนเอง
(Self-Regulation) และ การดูแลตนเอง (Self-Care) ของกลุม เสี่ยงและผูปวยใน
กลุมโรคเมตาบอลิก ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 30 โครงการ ไดดําเนินการวัด
พฤติกรรมสุขภาพ 3Self จากผูเขารวมโครงการทั้งหมดระหวาง กอนและหลังการเขารวมโครงการ
เพื่อทําการเปรียบเทียบถึงความแตกตาง ผลการเปรียบเทียบมีดังนี้
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ (Self – Efficacy) ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (n = 4,649)
ตัวแปรที่ศึกษา
(มาตรวัด 1 – 4)

กอนเขารวม
n = 4,649
SD.
X

หลังเขารวม
n = 4,649 M.D.
SD.
X

df

t

pvalue

การรับรูความสามารถของ
ตนในการปรับเปลี่ยน
13.59 2.89
15.72 2.74 -2.12 4648 52.850** .000
พฤติกรรมสุขภาพ
Correlation = .526** (p-value = 0.000)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3 self

137

ผลการวิเคราะหขอมูล

PROMISE

ตาราง 13 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคะแนนการรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self – Efficacy)
มากกวากอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง =15.72 > คะแนนกอน = 13.59 ) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 4,649 คน
ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคะแนนการรับรูความสามารถของตนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self – Efficacy) เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม หลังการเขา
รวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n =4,649)
ตัวแปรที่ศึกษา
การรับรูความสามารถของ
ตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
539

11.59

3,551

76.38

ลดลง
จํานวน รอยละ
559

12.02

ตาราง 14 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีการรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self –
Efficacy) เพิ่มมากขึ้นกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 3,551 คน คิดเปนรอยละ 76.38 รองลงมา
คือมีลดลง จํานวน 559 คน คิดเปนรอยละ 12.02 และมีเทาเดิม จํานวน 539 คน คิดเปนรอยละ 11.59
ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเอง (Self-Regulation) ระหวางกอนและหลังการ
เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 4,649)
ตัวแปรที่ศึกษา
(มาตรวัด 1 – 4)

กอนเขารวม
n = 4,649
SD.
X

หลังเขารวม
n = 4,649 M.D.
SD.
X

df

t

pvalue

การกํากับตนเอง
13.44 3.11 15.75 2.74 -2.32 4648 56.378** .000
(Self- Regulation )
Correlation = .550 ** (p-value = 0.000)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 15 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคะแนนการกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-Regulation) มากกวากอนเขารวมโครงการ
(คะแนนหลัง =15.75 > คะแนนกอน = 13.44) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคะแนนการกํากับตนเอง (Self- Regulation)
เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(n= 4,649)
ตัวแปรที่ศึกษา
การกํากับตนเอง
(Self- Regulation)

เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
516

11.10

3,637

ลดลง
จํานวน

รอยละ

496

10.67

78.23

ตาราง 16 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีการกํากับตนเอง (Self- Regulation) เพิ่มมากขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
จํานวน 3,637 คน คิดเปนรอยละ 78.23 รองลงมาคือมีเทาเดิม จํานวน 516 คน คิดเปนรอยละ 11.10
และมีลดลง จํานวน 496 คน คิดเปนรอยละ 10.67
ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการดูแลตนเอง (Self-Care) ระหวางกอนและหลังการเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 4,649)
ตัวแปรที่ศึกษา
(มาตรวัด 1 – 4)

กอนเขารวม
n = 4,649
SD.
X

หลังเขารวม
n = 4,649
SD.
X

M.D. df

t

pvalue

การดู แ ลตนเอง
18.48 3.75
21.28 3.48 2.93 4648 54.991** .000
(Self-Care)
Correlation = .545** (p-value = .000 )
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 17 พบวา หลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการมีคะแนนการดูแลตนเอง (Self-Care) มากกวากอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง =21.28
> คะแนนกอน = 18.48 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคะแนนการดูแลตนเอง (Self-Care) เพิ่มขึ้น
ลดลง และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 4,649)
ตัวแปรที่ศึกษา

เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ลดลง
จํานวน รอยละ

การดูแลตนเอง
452
9.72
3,700
79.59
497
10.69
(Self-Care)
ตาราง 18 พบวา หลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีการดูแลตนเอง (Self-Care) เพิ่มมากขึ้นกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 3,700
คน คิดเปนรอยละ 79.72 รองลงมาคือมีลดลง จํานวน 497 คน คิดเปนรอยละ 10.69 และมีเทาเดิม
จํานวน 452 คน คิดเปนรอยละ 9.72

ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบตัวชี้วัด ไดแก คา BMI ไขมันในเลือด น้ําตาลในเลือด คา
ความดันโลหิต รอบเอวระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการ
จากสถานพยาบาลทั้ง 17 แหง ที่จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวม30 โครงการ
ไดทําการกําหนดตัวชีว้ ัดดานชีวเคมีตางๆ เชน คา BMI ไขมันในเลือด น้ําตาลในเลือด คาความดัน
โลหิต เพื่อทําการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการเพื่อทําการเปรียบเทียบถึง
ความแตกตาง ผลการเปรียบเทียบมีดังนี้
ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบคาดัชนีมวลกาย (BMI) ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 3,832)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา

กอนเขารวม
n = 3,832
SD.
X

หลังเขารวม
n = 3,832 M.D.
SD.
X

df

t

pvalue

ค า ดั ช นี ม วลกาย
26.39 4.61 25.95 4.51 .440 3831 19.896** .000
(BMI)
Correlation = .955 (p-value = .000 )
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 19 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง = 25.95 < คะแนนกอน
=26.39) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) เพิ่มขึ้น ลดลง และเทา
เดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 3,832)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
คาดัชนีมวลกาย (BMI)

เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
519
13.54 651
16.99

ลดลง
จํานวน รอยละ
2,662
69.47

ตาราง 20 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 2,662 คน คิด
เปนรอยละ 67.47 รองลงมาคือมีเพิ่มขึ้น จํานวน 651 คน คิดเปนรอยละ 16.99 และมีเทาเดิม จํานวน
519 คน คิดเปนรอยละ 13.54
ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบคาความดันโลหิตบน ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 2,754)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
pn = 2,754
n = 2,754 M.D. df
t
value
SD.
SD.
X
X
คาความดันโลหิตบน 127.73 16.88 124.51 14.60 3.21 2753 12.992** .000
Correlation = .699** (p-value = .000 )
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวชี้วัดศึกษา

ตาราง 21 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคาความดันโลหิตบน ลดลงกวากอนเขารวมโครงการอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ (คะแนนหลัง =
124.51 < คะแนนกอน =127.73) อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคาความดันโลหิตบน เพิ่มขึ้น ลดลง และเทา
เดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 2,754)
เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
คาความดันโลหิตบน
581
21.10
744
27.02
1,429
51.89
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ตาราง 22 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีคาความดันโลหิตบน ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 1,429 คน คิดเปน
รอยละ 51.89 รองลงมาคือมีเพิ่มขึ้น จํานวน 744 คน คิดเปนรอยละ 27.02 และมีเทาเดิมจํานวน
581 คน คิดเปนรอยละ 21.10
ตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบคาความดันโลหิตลาง ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (2,753)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
n = 2,753
n = 2,753 M.D. df
SD. X
SD.
X
คาความดันโลหิตลาง 78.95 10.76 77.15 12.65 1.80 2752
Correlation = .515** (p-value = .000 )
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวชี้วัดที่ศึกษา

t

pvalue

8.115**

.000

ตาราง 23 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคาความดันโลหิตลาง ลดลงจากกอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง = 76.22 < คะแนนกอน
=77.90 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคาความดันโลหิตลาง เพิ่มขึ้น ลดลง และเทา
เดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 2,753)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
คาความดันโลหิตลาง

เทาเดิม
จํานวน รอยละ
753
27.35

เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ
744
27.03

ลดลง
จํานวน รอยละ
1,256
45.62

ตาราง 24 พบวา หลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีคาความดันโลหิตลาง ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 1,256 คน คิดเปน
รอยละ 45.62 รองลงมาคือมีเทาเดิมจํานวน 753 คน คิดเปนรอยละ 22.35 และมีเพิ่มขึน้ จํานวน 744
คน คิดเปนรอยละ 27.35
ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบคารอบเอว (วัดเปนนิว้ ) ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 257)
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ตัวชี้วัดที่ศึกษา

กอนเขารวม
n = 257
SD.
X

หลังเขารวม
n = 257
SD.
X

M.D.

df

คารอบเอว
31.57 3.99 31.00 3.91 .57 256
(วัดเปนนิว้ )
Correlation = .943** (p-value = .000 )
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

t

pvalue

6.858**

.000

ตาราง 25 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคารอบเอว (วัดเปนนิ้ว) ลดลงจากกอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง =31.00 < คะแนนกอน =
31.57 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคารอบเอว (วัดเปนนิ้ว) เพิ่มขึ้น ลดลง และเทา
เดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 257)
เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
จํานวน
รอยละ
คารอบเอว (วัดเปนนิ้ว)
55
21.40
47
18.29
155
60.31
ตาราง 26 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีคารอบเอว (วัดเปนนิ้ว) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 155 คน คิดเปน
รอยละ 60.31 รองลงมาคือมีเทาเดิม จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 21.40 และมีเพิ่มขึ้น จํานวน 47
คน คิดเปนรอยละ 18.29
ตัวชี้วัดที่ศึกษา

ตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบคารอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) ระหวางกอนและหลังการเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 651)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
ตัวชี้วัดศึกษา
pn = 651
n = 651
M.D. df
t
value
SD.
SD.
X
X
คารอบเอว
89.36 11.24 86.66 11.27 2.70 650 21.751** .000
(วัดเปนเซนติเมตร)
Correlation = .960** (p-value = .000 )
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 27 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการมีคารอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) ลดลงจากกอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง =86.66 <
คะแนนกอน = 89.36 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคารอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) เพิ่มขึ้น ลดลง
และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 651)
เทาเดิม
จํานวน รอยละ

ตัวชี้วัดที่ศึกษา
คารอบเอว
(วัดเปนเซนติเมตร)

96

เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ

14.75

38

5.84

ลดลง
จํานวน รอยละ
517

79.42

ตาราง 28 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีคารอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 517 คน
คิดเปนรอยละ 79.42 รองลงมาคือมีเทาเดิม จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 14.75 และมีเพิ่มขึ้น
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 5.84
ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบคารอบเอวตอรอบสะโพก ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา

กอนเขารวม
n = 100
SD.
X

หลังเขารวม
n = 100
SD.
X

M.D.

df

คารอบเอวตอ
.8761 .0642 .8673 .0652 .0088 99
รอบสะโพก
Correlation = .681** (p-value = .000)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

t

pvalue

1.701

.092

ตาราง 29 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคารอบเอวตอรอบสะโพกลดลงจากกอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง = .8673 / คะแนนกอน = .
8761 ) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคารอบวงเอวตอรอบสะโพก เพิม่ ขึ้น ลดลง
และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
คารอบเอวตอรอบสะโพก
9
9.00
39
39.00
52
52.00
ตาราง 30 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีคารอบวงเอวตอรอบสะโพก ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 52 คน คิด
เปนรอยละ 52.00 รองลงมาคือมีเพิ่มเดิม จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39.00 และมีเทาเดิม จํานวน
9 คน คิดเปนรอยละ 9.00
ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบคาไขมันในหลอดเลือด(Cholesterol) ระหวางกอนและหลังการเขา
รวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 255)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
pn = 255
n = 255
M.D. df
t
value
SD.
SD.
X
X
คาไขมันในหลอด
236.62 28.57 205.26 36.06 31.36 254 12.810** .000
เลือด(Cholesterol)
Correlation = .286** (p-value = .000)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 31 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการมีคาไขมันในหลอดเลือด(Cholesterol) ลดลงจากกอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง
=205.26 < คะแนนกอน = 236.62 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคาไขมันในหลอดเลือด(Cholesterol) เพิ่มขึ้น
ลดลง และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 255)
เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
คาไขมันในหลอดเลือด
51
20.00
204
80.00
(Cholesterol)
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ตาราง 32 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญคาไขมันในหลอดเลือด(Cholesterol) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 204
คน คิดเปนรอยละ 80.00 และมีเพิ่มขึ้น จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 20.00
ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบคาจํานวนบุหรี่ที่สูบ (เปนมวน) ระหวางกอนและหลังการเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 61)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา

กอนเขารวม
n = 61
SD.
X

หลังเขารวม
n = 61
SD.
X

M.D.

df

pvalue

t

จํานวนบุหรี่ทสี่ ูบ
11.73 7.58 2.47
3.94 9.26 60 10.837** .000
(เปนมวน)
Correlation = .477** (p-value = .000 )
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 33 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
สูบหรี่ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง = 2.47 < คะแนนกอน = 11.73) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่สูบบุหรี่ (เปนมวน) เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม
หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 61)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
จํานวนบุหรี่ทสี่ ูบ
(เปนมวน)

เทาเดิม
จํานวน รอยละ
1

1.64

เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ
-

-

ลดลง
จํานวน รอยละ
60

98.36

ตาราง 34 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญสูบบุหรีล่ ดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 98.36
และมีเทาเดิม จํานวน1 คน คิดเปนรอยละ 1.64
ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบคาไขมันสะสมในรางกาย ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
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ตัวชี้วัดที่ศึกษา

กอนเขารวม
n = 100
SD.
X

หลังเขารวม
n = 100
SD.
X

M.D.

df

คาไขมันสะสม
31.25 8.91 30.24 9.64 1.01 99
ในรางกาย
Correlation = .893** (p-value = .000 )
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

t

pvalue

2.335**

.022

ตาราง 35 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคาไขมันสะสมในรางกาย ลดลงจากกอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง =30.24 < คะแนนกอน =
31.25) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคาไขมันสะสมในรางกาย เพิ่มขึ้น ลดลง และ
เทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
คาไขมันสะสมในรางกาย

เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
1.00
27
27.00

ลดลง
จํานวน รอยละ
72
72.00

ตาราง 36 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญคาไขมันสะสมในรางกาย ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 72 คน คิดเปน
รอยละ 72.00 มีเพิ่มขึ้น จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27.00 และมีเทาเดิม จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 1.00
ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบคาไขมันในเลือด ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
n = 100
n = 100
M.D. df
SD.
SD.
X
X
คาไขมันในเลือด
217.96 46.85 205.15 39.92 12.81 99
Correlation = .841** (p-value = .000)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวชี้วัดที่ศึกษา

t

pvalue

5.047**

.000
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ตาราง 37 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคาไขมันในเลือด(Cholesterol) ลดลงจากกอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง =205.15 < คะแนน
กอน = 217.96 ) อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคาไขมันในเลือด เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม
หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
คาไขมันในเลือด

เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3
26
3.00
26.00

ลดลง
จํานวน

รอยละ
71.00

71

ตาราง 38 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญคาไขมันในเลือด ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ
80.00 และมีเพิ่มขึ้น จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 20.00
ตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบคาระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ระหวางกอนและหลังการเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 712)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา

กอนเขารวม
n = 712
SD.
X

หลังเขารวม
n = 712
M.D. df
SD.
X

t

คาระดับน้ําตาล
105.59 38.95 103.26 39.32 2.33 711 2.296**
ในเลือด
Correlation = .712** (p-value = .000)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

pvalue
.022

ตาราง 39 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคาระดับน้ําตาลในเลือด ลดลงจากกอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง = 103.26 < คะแนนกอน =
105.59) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคาระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) เพิ่มขึ้น ลดลง
และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 712)
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เทาเดิม
จํานวน
รอยละ
คาระดับน้ําตาลในเลือด
59
8.29
ตัวชี้วัดที่ศึกษา

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
217
30.48
436
61.24

ตาราง 40 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีคาระดับน้ําตาลในเลือด ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 436 คน คิด
เปนรอยละ 61.24 มีเพิ่มขึ้น จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 30.48 และ มีจํานวนเทาเดิมจํานวน 59
คน คิดเปนรอยละ 8.20
ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม (Hb A1C) ระหวางกอนและหลังการเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 144)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
pn = 144
n = 144
M.D. df
t
value
SD.
SD.
X
X
คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม 9.08 2.28 8.01 1.67 1.06 143 7.189** .000
Correlation = .634** (p-value = .000)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวชี้วัดที่ศึกษา

ตาราง 41 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคาเฉลี่ยน้ําตาลสะสมลดลงจากกอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง = 8.01 < คะแนนกอน = 9.08)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม(Hb A1C) เพิ่มขึ้น ลดลง
และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 144)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม

เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3
2.08
29
20.14

ลดลง
จํานวน
112

รอยละ
77.78

ตาราง 42 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีคาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 112 คน คิดเปน
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รอยละ 77.78 มีเพิ่มขึ้น จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 20.14 และมีเทาเดิม จํานวน 3 คน คิดเปนรอย
ละ 2.08
ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 50)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา

กอนเขารวม
n = 50
SD.
X

หลังเขารวม
n = 50
SD.
X

M.D. df

คาน้ําหนักตัว
62.44 12.55 62.14 12.15 .30 49
(กิโลกรัม)
Correlation = .994** (p-value = .000)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

t

pvalue

1.561**

.125

ตาราง 43 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการ
มีคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) ลดลงจากกอนเขารวมโครงการ (คะแนนหลัง =61.14 / คะแนนกอน =
62.44 ) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มีคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) เพิ่มขึน้ ลดลง และ
เทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (n = 50)
ตัวชี้วัดที่ศึกษา
คาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม)

เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
17
34.00
11
22.00

ลดลง
จํานวน
22

รอยละ
44.00

ตาราง 44 พบวาหลังจากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการจํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 44.00 มีเทาเดิม จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34.00 และมีเพิ่มขึน้ จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 22.00
ตาราง 45 สัดสวนของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการในระดับมาก ปานกลาง และนอย
(n = 4,649)
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ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
จํานวน (คน)
พึงพอใจระดับนอย (คะแนนระหวาง 7 – 13)
46
พึงพอใจระดับปานกลาง (คะแนนระหวาง 14 – 20)
820
พึงพอใจระดับมาก (คะแนนระหวาง 21 – 28)
3,783
คะแนนเฉลี่ย = 23.16 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.78

150

ผลการวิเคราะหขอมูล
รอยละ
0.99
17.64
81.37

ตาราง 45 พบวาผูเขารวมโครงการใหคะแนนความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 23.16 และสวนใหญพึงพอใจตอการเขารวมโครงการในระดับมาก จํานวน 3,783 คน คิด
เปนรอยละ 81.37 รองลงมาคือพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 820 คน คิดเปนรอยละ 17.64
และพึงพอใจระดับนอยจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 0.99
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บทที5
่
สรุป อภิปรายผล

และขอเสนอแนะ
ความนํา
การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประเมินและติดตามโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
จาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 โครงการ โดยประยุกต
เทคนิคการประเมินตามแนวทางซิป (CIPP Model) และแนวทางโลจิก (Logic) เพื่อใหไดขอมูลการ
ประเมินที่ครบถวนตั้งแต ปจจัยบริบทของโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธระยะ
สั้น และผลลัพธระยะยาว มีการเก็บขอมูลตามแนวทางการประเมินแบบ 360 องศา โดยเก็บขอมูล
จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ 3 กลุม ไดแก กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาโครงการ และกลุมผูเขารวมโครงการ ซึ่งไดดําเนินการเก็บขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ในสวนของขอมูลเชิงปริมาณไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3Self สอบถามความพึงพอใจตอการ
เขารวมโครงการ ดวยแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ และเครื่องมือวัดทางชีว
การแพทยสําหรับวัดตัวชี้วัดทางชีวเคมีของผูเขารวมโครงการที่ไดกําหนดไว เชน การหาคา BMI
การวัดความดันโลหิต การวัดระดับน้ําตาลในเลือด การวัดระดับไขมันในเลือด การวัดรอบเอว เปน
ตน ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติพรรณนา สถิติทดสอบ t-test และPath Analysis
ในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview)
ตามแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content analysis) ซึ่งไดนําเสนอผลรายละเอียดทั่วไปของการประเมินโครงการและสรุปผลและ
อภิปรายผลการประเมิน และขอเสนอแนะเรียงตามลําดับตอไปนี้
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สมมุติฐาน
การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้ไดกําหนดสมมุติฐานไว ดังนี้
1) ผลการนิเทศและประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model คือ ปจจัยดาน
บริบท ดานปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ ดานผลผลิตและดานผลลัพธ ของการดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของทุกโครงการ อยูในระดับดีขึ้นไปตามการรับรูทั้งในกลุมหัวหนา
โครงการ กลุมผูเขารวมโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
2) ปจจัยการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE Model ปจจัยบริบททั่วไปของ
โครงการ ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ มีอิทธิพลตอผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล
3) ภายหลังการเขารวมกิจกรรมของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลัก PROMISE Model ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ไดแก การรับรูความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพิ่มสูงขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
4) ผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของแตละโครงการมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด
ทางชีวเคมี เชน คา BMI ไขมันในเลือด น้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต ดีขึ้นกวากอนเขารวม
โครงการ

สรุปผล
ขอมูลทั่วไป พบวา ผูปวยและกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 โรคหลักไดแก อวน/ลงพุง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 3,241 คน คิดเปนรอยละ 69.71 มีชวงอายุอยู
ระหวาง 50-59 ป จํานวน 1,197 คน คิดเปนรอยละ 25.75 มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี
จํานวน 3,308 คน คิดเปนรอยละ 71.16 มีสิทธิการรักษาพยาบาลคือ สิทธิขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
และครอบครัว จํานวน 1,734 คน คิดเปนรอยละ 37.30 ลักษณะของกลุมเปาหมายคือ กลุมเสี่ยงตอ
โรคอวน จํานวน 1,545 คน คิดเปนรอยละ 33.23 และ ปจจัยเสี่ยงที่พบคือ อวน / BMI สูง จํานวน
3,248 คน คิดเปนรอยละ 69.86
1) ผลการประเมินจากกลุมผูเขารวมโครงการระหวางการดําเนินโครงการสอดคลองตาม
สมมติฐานขอ 1 ซึ่งกลุมผูเขารวมโครงการไดใหคะแนนการประเมินโครงการในภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 (คาพิสัย 1-4) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ใหคะแนนการ
ประเมินดานผลผลิตสูงที่สุด อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 รองลงมาคือดานบริบททั่วไป
ดานกระบวนการ และดานปจจัยนําเขา อยูในระดับดีถึงดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54, 3.51 และ 3.45
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ตามลําดับ สําหรับผลการประเมินจากกลุมหัวหนาโครงการพบวา ไดใหคะแนนการประเมิน
โครงการในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาใหคะแนน
การประเมินดานกระบวนการสูงที่สุด อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 รองลงมาคือดาน
บริบททั่วไป ดานปจจัยนําเขา และดานผลผลิต ตามลําดับ อยูในระดับดีทั้งหมด มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.50, 3.40 และ 3.38 ตามลําดับ และผลการประเมินจากกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
พบวา ไดใหคะแนนการประเมินโครงการในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาใหคะแนนการประเมินดานบริบททั่วไปสูงที่สุด อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.48 รองลงมาคือดานปจจัยนําเขา ดานผลผลิต และดานกระบวนการ อยูในระดับดีทั้งหมด
ตามลําดับมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39, 3.39 และ 3.13 ตามลําดับ เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนผลการ
ประเมินในภาพรวมระหวางกลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชา
พบวามีคะแนนผลการประเมินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 3.219*) เมื่อทํา
การเปรี ย บเที ย บเทีย บคะแนนการประเมิ น เป น รายคู พ บว า กลุ ม ผู เ ข า รั บ บริก ารให คะแนนการ
ประเมินสูงกวากลุมผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.52 > 3.35) เมื่อทําการ
เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินในดานบริบททั่วไป ดานปจจัยนําเขา และดานผลผลิต ระหวาง
กลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชา และการใชหลัก PROMISE ใน
โครงการ ตามความคิดเห็นระหวางกลุมผูเขารับบริการและกลุมหัวหนาโครงการ พบวา มีคะแนน
ผลการประเมินทั้ง 3 กลุมไมแตกตางกันหรือความคิดเห็นสอดคลองไปทิศทางเดียวกัน แตเมื่อทํา
การเปรียบเทียบผลการประเมินในดานกระบวนการพบวาทั้ง 3 กลุมมีคะแนนผลการประเมิน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 10.448**) เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนการ
ประเมินเปนรายคูพบวา กลุมผูเขารับบริการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูบังคับบัญชาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.51 > 3.13) และกลุมหัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินสูง
กวากลุมผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.52 > 3.13)
2) ปจจัยการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE Model ปจจัยบริบททั่วไปของ
โครงการ ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ มีอิทธิพลตอผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล สอดคลองตามสมมติฐานขอ 2 พบวา
2.1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของโครงการ (product) ไดแก การเสริมแรงทางบวก
(Positive reinforcement) บริบททั่วไปของโครงการ (context) และกระบวนการ (process) มีคา
อิทธิพลรวมเทากับ 0.37, 0.31 และ 0.88 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสามารถรวมกันทํานาย
ผลผลิตของโครงการไดรอยละ 69
2.2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ ดานกระบวนการ (process) ไดแก การเสริมแรงทางบวก
(Positive reinforcement) และบริบททั่วไปของโครงการ (context) มีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.41 และ
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0.34 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสามารถรวมกันทํานายกระบวนการบริหารโครงการได
รอยละ 79
2.3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอปจจัยนําเขา (input) ไดแก การสรางแรงจูงใจ (Motivation) และ
บริบททั่วไปของโครงการ (context) มีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.63 และ 0.13 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และสามารถรวมกันทํานายปจจัยนําเขาไดรอยละ 66
2.4) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางคุณคาในตนเองของผูรับบริการ (Self-esteems)
ไดแก การมองโลกแงดี(Optimism) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) บริบททั่วไปของโครงการ
(context) และปจจัยนําเขา (input) มีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.42, 0.23, 0.05 และ 0.37 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสามารถรวมกันทํานายการเสริมสรางคุณคาในตนเองของผูรับบริการ
ไดรอยละ 89
2.5) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง
(Individual or client center) ไดแก การสรางแรงจูงใจ (Motivation) บริบททั่วไปของโครงการ
(context) และปจจัยนําเขา (input) มีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.67, 0.14 และ 1.06 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 และสามารถรวมกันทํานายการจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง
ไดรอยละ 20
2.6) ป จ จั ย ที่ มีอิทธิ พลตอการบริ หารจัด การมุ งผลสัมฤทธิ์ของงาน(Result based
management) ไดแก การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) การมองโลกแงดี(Optimism)
การสรางแรงจูงใจ (Motivation) และปจจัยนําเขา (input) มีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.41, 0.27, 0.17
และ 0.27 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและสามารถรวมกันทํานายการบริหารจัดการมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานไดรอยละ 57
3 ) หลังการเขารวมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก PROMISE Model
ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self สอดคลองตามสมมติฐานขอ 3 ไดแก การรับรู
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และ
การดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มสูงขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และพบวาผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 มีพฤติกรรมสุขภาพ 3Self เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวม
โครงการ
4) หลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยและกลุมเสี่ยงตอโรคเม
ตาบอลิก มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) คาความดันโลหิตบน คาความดันโลหิตลาง รอบเอว(วัดเปนนิ้ว)
คารอบเอว(วัดเปนเซนติเมตร) คาไขมันในเสนเลือด(Cholesterol) จํานวนบุหรี่ที่สูบ (เปนมวน) คา
ไขมันสะสมในรางกาย คาไขมันในเลือด
คาระดับน้ําตาลในเลือด คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สอดคลองตามสมติฐานขอ 4 แตมีคารอบวงเอวตอรอบสะโพก และคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) ไม
แตกตางจากกอนเขารวมโครงการ
เมื่อทําการศึกษาสัดสวนของผูเขารวมโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงคาชีวเคมีไปในทิศทางที่
ดีขึ้นพบวา รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีคารอบเอว (วัดเปนเซ็นติเมตร) คาไขมันในเสนเลือด
(Cholesterol) จํานวนบุหรี่ที่สูบ(เปนมวน) คาไขมันสะสมในรางกาย คาไขมันในเลือด คาเฉลี่ย
น้ําตาลสะสมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น รอยละ 50 ของผูเขารวมโครงการมีคาดัชนีมวลกาย
(BMI) คาความดันโลหิตบน คารอบเอว (วัดเปนนิ้ว) คารอบวงเอวตอรอบสะโพก คาระดับน้ําตาล
ในเลือด เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และพบวารอยละ 40 ของผูเขารวมโครงการมีคาความดัน
โลหิตลาง คาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้รอยละ 81.37
ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการ
5) ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรสุขภาพประสบความสําเร็จไดแก การที่
ผูเขารวมโครงการใหความสําคัญกับการเขารวมโครงการอยางสม่ําเสมอ ใหความรวมมือในการทํา
กิ จ กรรม คณะทํ า งานมี ก ารเตรี ย มความพร อ มมี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการทํ า งาน ได รั บ การ
สนับสนุนจากผูบังคับบัญชาเปนอยางดี สําหรับปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการในครั้งนี้ไดแก การที่ผูเขารวมโครงการมีความหลากหลายและไมสามารถที่จะเขารวม
กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง การประชาสัมพันธโครงการยังไมทั่วถึง จํานวนคณะทํางานมีไมเพียง
พอที่จะใหบริการผูเขารวมโครงการไดอยางทั่วถึง และขอจํากัดในการติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในระยะยาวของผูเขารวมโครงการ

การอภิปรายผล
การอภิปรายผลการประเมินครั้งนี้ไดดําเนินการอภิปรายแยกรายละเอียดตามสมมุติฐานการ
วิจัยแตละขอ รายละเอียดดังนี้
อภิปรายผลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการ จากผลการวิเคราะหขอมูล
สวนบุคคลของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาผูเขารวม
โครงการสวนใหญนั้นมีปญหาทางดานสุขภาพ ซึ่งทุกคนเปนทั้งกลุมเสี่ยงและผูที่เปนโรคเมตา
บอลิกทั้ง 4 กลุมตามที่กําหนดไว ซึ่งแสดงใหเห็นวา คณะทํางานของแตละโครงการสามารถที่จะ
คัดเลือกผูเขารวมโครงการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร ไดกําหนดไวไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา กลุมผูเขารวม
โครงการสวนใหญนั้นเปนเพศหญิงทีใหความสนใจกับปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพ แตเพศชายซึ่ง
เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคเมตาบอลิกเชนเดียวกัน ซึ่งอาจจะมากกวาเพศหญิงกลับไม
เห็นความสําคัญที่จะเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเทาที่ควร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
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ภาระงานดานครอบครัว การประกอบอาชีพที่จะตองรับผิดชอบมีมากกวาเพศหญิง แตอยางไรก็ตาม
กลุมเพศชายก็ควรที่จะใหความใสใจในการเขารวมโครงการมากเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในการบริหารจัดการ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในปตอไปจึงควรที่เนนสัดสวนของกลุมเพศชายใหมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาขอมูลสวนบุคคลในดานสิทธิในการรักษาพยาบาลของกลุมผูเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในครั้งนี้ก็พบวา สวนใหญแลวเปนกลุมขาราชการและ
ครอบครัว ซึ่งเปนกลุมที่ไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลจากภาครัฐอยูแลว และเปนกลุมที่สามารถ
รับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดโรงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้ไดเปนอยางดี แต
เป น ที่นา สัง เกตวา กลุ มผูใ ชบัตรทองซึ่ ง เปน กลุม ประชาชนทั่ ว ไปกลับ ไมคอ ยไดเ ขารั บบริก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดมากเทาที่ควร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชนในกลุมผูใชบัตรทอง
อาจจะไมคอยไดรับขาวสารจากสถานพยาบาลเทาที่ควร จึงควรที่จะมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ
จากสถานพยาบาลไปยังคนในชุมชนใหเพิ่มมากขึ้น เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปที่อยูในกลุมเสี่ยง
ไดเขารับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้นกวาในปจจุบัน กลุมประชาชนทั่วไปซึ่งใชสิทธิ
รั ก ษาด ว ยบั ต รทองในเขต กทม. ส ว นใหญ แ ล ว เป น กลุ ม ประชาชนที่ ค อ นข า งจะมี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจต่ํา มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมตามหลักโภชนาการ มีการประกอบอาชีพ
ที่ ค อ นข า งจะเสี่ ย งต อ การเจ็ บ ป ว ยได ง า ย ซึ่ ง เมื่ อ ไม ส บายหรื อ เจ็ บ ป ว ยก็ จ ะมาทํ า การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลของรัฐเปนสวนใหญ แตกลับมิใชกลุมผูเขารวมโครงการหลักของโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในครั้งนี้ จากการเขาไปนิเทศโครงการพบวา กลุมผูเขารวมโครงการสวนใหญ
ยั ง คงเป น กลุ ม ข า ราชการและเครื อ ญาติ ที่ มี สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลจากรั ฐ บาลอยู แ ล ว แต ก ลุ ม
ประชาชนทั่วไปกลับเปนกลุมที่มีสัดสวนนอย เปนเพราะวาการประชาสัมพันธโครงการยังคงมีการ
กระจุกตัวอยูเฉพาะกลุมขาราชการเพียงเทานั้น
อภิปรายผลการวิจัยตามสมมุติฐานขอที่ 1 จากผลการประเมินที่พบวา กลุมผูเขารวม
โครงการ กลุ ม หั ว หน า โครง และกลุ ม ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของหั ว หน า โครงการ ต า งให ค ะแนนการ
ประเมินโครงการในดานบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา และดานผลผลิตเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้เปนเพราะวาทุกฝายตางเห็นถึงความจําเปนที่จะตองจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพขึ้นมาเพื่อแกไขและปองกันปญหาดานสุขภาพที่จะเกิดขึ้นตามมา ในกลุมผูเขารวมโครงการ
ซึ่งเปนประชาชนกลุมเสี่ยงและเปนโรคเมตาบอลิก 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง เปนกลุมที่มีความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ของตนเองเพราะวาตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพ ซึ่งแตกตางจากการจัดโครงการทั่วไปที่จะเปด
โอกาสให ผู เ ข า ร ว มโครงการซึ่ ง ไม ไ ด อ ยู ใ นภาวะเสี่ ย งเข า ร ว มโครงการ การที่ ก ลุ ม ผู เ ข า ร ว ม
โครงการอยูในภาวะเสี่ยงเปนสิ่งสําคัญที่ใหกลุมดังกลาวเห็นความสําคัญของโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในครั้งนี้ มีความเต็มใจที่จะเขารวมโครงการ ปฏิบัติกิจกรรมดวยความเต็มใจ
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เชนเดียวกับกลุมหัวหนาโครงการที่เปนผูริเริ่มในการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก็
ยอมที่จะเห็นความสําคัญตอปญหาดังกลาวอยูแลว และมองเห็นถึงความจําเปนที่จะตองดําเนิน
โครงการเพราะวา ประชาชนในเขตพื้นที่บริการสวนใหญมีปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพ และปญหา
ในการเจ็บปวยดวยโรคเมตาบอลิก เปนจํานวนมาก เชน อวน/อวนลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิต
และหัว ใจ และหลอดเลือดสมอง จึ ง เห็น วามีความจํา เปน ที่ จ ะตองมีกิจกรรมบางอยา งในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเสี่ยง เชนเดียวกับกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนา
โครงการที่ ม องเห็ น ความสํ าคั ญในประเด็ น พฤติก รรมสุ ข ภาพซึ่ง มองว า เปน แนวคิ ด ที่ ดี ใ นการ
ปองกันปญหาดานสุขภาพ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่จัดขึ้นมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน
หนวยงานมีองคความรูที่เพียงพอในการจัดกิจกรรม และบุคลากรของหนวยงานก็มีศักยภาพที่จะ
ดําเนินโครงการจนประสบความสําเร็จได และที่สําคัญโรงพยาบาลไมมีงบประมาณเพียงพอในการ
เสริ มสรางสุขภาพของประชาชนในพื้น ที่ใ หบริการดั งนั้ นการไดรับงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานดังกลาวจึงสามารถตอบสนองกับความตองการในเชิงนโยบายของโรงพยาบาลไปพรอม
กันไดเปนอยางดี
เมื่อพิจารณาถึงความเห็นที่สอดคลองกันในดานปจจัยนําเขาระหวางกลุมผูประเมินทั้ง 3 ก็
พบวากลุมผูเขารวมโครงการมีความมั่นใจตอศักยภาพ ความรูความสามารถของคณะทํางานเปน
อยางมาก เพราะวาคณะทํางานสวนใหญเปนบุคลากรของสถานพยาบาล เปนที่นาเชื่อถือวามีความรู
ดานสุขภาพอยางแทจริง นอกจากนี้สถานที่จัดกิจกรรมสวนใหญเปนโรงพยาบาลจึงทําใหผูเขารวม
โครงการมองว า มี ค วามเหมาะสมอย า งยิ่ ง ต อ การทํ า กิ จ กรรมปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม เพราะว า
บรรยากาศสามารถที่ จ ะกระตุ น ให ผู เ ข า ร ว มโครงการเกิ ด ความต อ งการที่ จ ะร ว มกิ จ กรรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขึ้นมาได ปจจัยนําเขาสําคัญที่ทําใหผูเขารวมโครงการเกิดความรูสึก
ประทับใจตอการเขารับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคือ การที่คณะทํางานมีความตั้งใจจริง
มีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีมิตรภาพที่ดีตอผูเขารวมโครงการดวยความจริงใจ มีความ
ปราถนาดี ที่ จ ะให ผู เ ข า ร ว มโครงการสามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพได อ ย า งแท จ ริ ง
เชนเดียวกันกลุมหัวหนาโครงการที่ไดรายงานในลักษณะเดียวกันวาไดมีการเตรียมความพรอม
คณะทํ า งานเป นอย างดี โดยเฉพาะการที่ หัว หนา แตละโครงการได ใ หก ารอบรมแก ค ณะทํา งาน
เกี่ยวกับการนําหลักการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง PROMISE เขามาใชในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ซึ่งเปนหลักการบริหารโครงการที่เนนความสําคัญของผูเขารวมโครงการเปนสําคัญ เปน
หลักการที่พยายามจะสรางองคความรูที่แทจริงใหเกิดขึ้นกับผูเขารวมโครงการ และใหผูเขารวม
โครงการเปนบุคคลหลักในการจัดกิจกรรมโดยที่คณะทํางานเปนผูใหการสนับสนุน ซึ่งแนวคิดใน
การบริหารโครงการทําใหผูเขารวมโครงการเห็นความสําคัญของตนเอง เกิดความรูสึกวาตนเองมิใช
เปนผูที่เขามารับความรูเพียงเทานั้น นอกจากนี้ก็พบวาหัวหนาโครงการของแตละโครงการยัง
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มองเห็นถึงปญหาทางดานการเงินที่จะเกิดขึ้นจึงไดจัดเตรียมงบประมาณสํารองไวในการจัดกิจกรรม
ซึ่งกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการก็ไดใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการเปนอยางดี
โดยเฉพาะการใหเวลาแกคณะทํางานในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางเต็มที่
คอยใหกําลังใจแกคณะทํางาน ใหความเชื่อมั่นตอประสบการณของคณะทํางาน ตลอดจนใหความ
ชวยเหลือในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ และพบวาในบางโครงการผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาโครงการก็ไดเขามารวมประชุมเพื่อรับทราบปญหาในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในครั้งนี้ตลอดจนไดใหขอเสนอแนะที่สําคัญเพื่อปรับปรุงในการดําเนินงานใหตอบสนอง
ตอความตองการของผูเขารวมโครงการ นอกจากนี้แลวยังไดใหการสนับสนุนจัดหางบประมาณมา
ใชในการจัดกิจกรรมอยางเต็มที่
เมื่อพิจารณาในดานกระบวนการพบวา กลุมหัวหนาโครงการและกลุมผูเขารวมโครงการ
ตางเห็นสอดคลองกันวา การจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในครั้งนี้มีประสิทธิภาพอยู
ในระดับดี สามารถที่จะทําใหผูเขารวมโครงการไดเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามที่ได
กําหนดไว มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ เปนไปตามแผนการที่ไดกําหนดไว ตลอดจนสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม ในดานกลุมผูเขารวมโครงการไดรายงานวา
ไดมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปตอคณะทํางาน แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมแตละครั้งอยางอิสระและเจาหนาก็ที่รับฟงเปนอยาง
ดี ระหวางกิจกรรมก็ไดมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ เชน การตอบคําถามวิทยากร การเลนเกม รวมทั้ง
การทํากิจกรรมตาง ๆ เจาหนาที่จูงใจดวยการตั้งรางวัลสําหรับผูที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดสําเร็จ มี
การเสริมแรงดวยการใหคําชมเชย การยกยองระหวางการทํากิจกรรม การพูดจาดวยคําพูดที่เปนมิตร
สามารถสรางแรงจูงใจในการทํากิจกรรมไดเปนอยางดี ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาผูเขารวมโครงการ
สามารถสัมผัสไดถึงการที่คณะทํางานไดนําหลักการบริหารจัดการตามแนวทาง PROMISE Model
เขามาใชไดเปนอยางดี เชนเดียวกันกลุมหัวหนาโครงการก็ไดรายงานผลในทํานองเดียวกันกลุมผูเขา
รับบริการวา ไดนําหลักการบริหารจัดการตามแนวทาง PROMISE Model เขามาใชอยางเครงครัด
แตก็พบวา มีหลายโครงการเชนเดียวกันที่ยังคงจัดกิจกรรมโดยใหคณะทํางานเปนผูนําในการจัด
กิจกรรมแตเพียงฝายเดียว ไมไดมอบหมายบทบาทสําคัญใหกับผูเขารวมโครงการเทาที่ควร แต
พบวากลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการกลับใหคะแนนการประเมินดานกระบวนการต่ํากวา
กลุมผูเขารวมโครงการและกลุมผูบังคับบัญชาทั้งนี้เปนเพราะวา ในหลายโครงการผูบังคับบัญชา
เปนผูใหการสนับสนุนในเชิงนโยบายเพียงเทานั้น ไมไดมีบทบาทหลักในการดําเนินกิจกรรม ไมได
สัมผัสถึงกระบวนการบริหารจัดการโคงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางแทจริง การมีสวน
รวมของผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการที่สําคัญคือ ไดใหความชวยเหลือคณะทํางานในการ
กําหนดเกณฑคุณ สมบัติของผูเ ขารวมโครงการ ใหก ารสนับสนุน ดานสถานที่จั ดกิจกรรม วัสดุ
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อุปกรณในการดําเนินกิจกรรม พรอมกับใหความชวยเหลือในกรณีที่งบประมาณจาก สปสช. ยังมา
ไมถึงดวยการใหยืมเงินจากสวนกลางกอน ไดเขาใหกําลังใจผูเขารวมโครงการและคณะทํางาน
ระหวางการทํากิจ กรรม และยอมใหผูเขารวมโครงการที่เ ปนบุคลากรของหนวยงานไดรวมทํา
กิจกรรมอยางเต็มที่ และไดใหคําแนะนําแกคณะทํางานในการแกไขปญหาเรื่องการเขารวมโครงการ
ที่ไมสม่ําเสมอของกลุมเปาหมาย
เมื่อพิจารณาในดานผลผลิตของโครงการพบวาทั้ง 3 กลุมไดใหคะแนนการประเมินเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ลวนมองวาผลผลิตจากการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเปนไปตาม
เป า หมายที่ ไ ด กํ า หนดไว โดยเฉพาะผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกลุ ม ผุ เ ข า ร ว มโครงการที่ ส ามารถจะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดอยางแทจริง หรืออยางนอยที่สุดก็มีองคความรูเริ่มตนที่เพียงพอ
สามารถจะนําไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในอนาคตได ในกลุมผูเขารวม
โครงการตางไดรายงานผลวาการเขารวมโครงการในครั้งนี้ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงมากขึ้นกวา
กอนการเขารวมโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3อ ซึ่งมีการออกกําลังกายเพิ่มมาก
ขึ้นกวาเดิมโดยไดออกกําลังกายทุกเย็น และชวงเวลาวางโดยใชกิจกรรมที่วิทยากรไดถายทอดความรู
มาใชอยางตอเนื่อง การควบคุมอาหารก็จะเลือกรับประทานแตอาหารพวกผักและผลไมเปนสวน
ใหญ ไมรับประทานอาหารมื้อเย็นมากเกินไป และสามารถควบคุมอารมณไมใหเกิดความเครียด แต
เมื่อพิจารณาในดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3Self พบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญยัง
ไมรูจักเทาที่ควร แตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชน มีความเชื่อมั่นในตนเองเกี่ยวกับการ
ลดน้ํ า หนั ก การดู แ ลสุ ข ภาพมากขึ้ น เพิ่ ม มากขึ้ น สามารถควบคุ ม ตนเองให อ อกกํ า ลั ง กายและ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนไดดี และหันมาใสใจสุขภาพของตนเองมากขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้แสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการไดเปนอยางดี ในกลุมหัวหนาโครงการก็ไดรายงานในทิศทาง
เดียวกันกลุมผูเขารับบริการเชนเดียวกันวา พึงพอใจตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู เ ข า ร ว มโครงการ และการบริ ห ารจั ด การโครงการยั ง ทํ า ให ค ณะทํ า งานเกิ ด องค ค วามรู ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการทํางานดานดังกลาวเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม
โดยเฉพาะการเพิ่มพูนองคความรูดานการบริหารจัดการตามหลัก PROMISE Model เชนเดียวกับ
กลุมผู บังคั บบั ญ ชาของหัว หน า โครงการก็ รูสึก พึ ง พอใจตอ ผลการดํ า เนิ น โครงการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการดําเนินงานสามารถที่จะตอบสนองตอนโยบายของหนวยงานได
เป น อย า งดี เป น การป อ งกั น ป ญ หาด า นสุ ข ภาพที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได เ ป น อย า งดี และพอใจกั บ การที่
ผูเขารวมโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤตกรรมสุขภาพที่ดี
อภิปรายผลการวิจัยตามสมมุติฐานขอที่ 2 ซึ่งพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของ
โครงการ (product) คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) บริบททั่วไปของโครงการ
(context) และกระบวนการ (process) มีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.37, 0.31 และ 0.88 อยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ และสามารถรวมกันทํานายผลผลิตของโครงการไดรอยละ 69
แสดงใหเห็นวาการที่
คณะทํางานไดนําหลักการบริหารจัดการตามหลัก PROMISE Model โดยไดนําหลักการเสริมแรง
ทางบวกมาใชอยางสม่ําเสมอโดยพยายามที่จะทําใหผูเขารวมโคงการเกิดความรูสึกวา เมื่อสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดสําเร็จก็จะไดรับรางวัลสําหรับความพยายามของตนเองที่ไดลงมือ
ปฏิบัติ สอดคลองกับ เบอรเน็ตและคณะ (Bernet et al, 2002: 791) ซึ่งไดสังเคราะหงานวิจัยที่ทําการ
พัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวามีงานวิจัยหลายเรื่อง
ที่นําการเสริมแรงตนเองและการลงโทษตนเองไปใชในโปรแกรม ซึ่งสวนใหญจะเปนการใหการ
เสริมแรงมากกวาการลงโทษ ตัวอยางวิธีการเสริมแรง เชน การใหสิ่งตอบแทนและรางวัล การให
สิ่งของที่มีตราสัญลักษณ (Logo) ของโปรแกรม การใหเงินรางวัล การจัดปารตี้สําหรับครอบครัว
(Family fun night) การใหเงินตอบแทนสําหรับเด็กและใหวุฒิบัตรสําหรับผูปกครอง การใหคูปอง
อาหารกลางวัน ตําราทําอาหาร หนังสือการตูนที่เด็กชอบ การใหสติกเกอร แวนขยาย หมวก และจับ
ฉลากสําหรับการทัวรสถานที่ทองเที่ยว เปนตน ซึ่งการใชหลักเสริมแรงทางบวกดังกลาวสามารถที่
จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได
เชนเดียวกับผลการวิจัยของ โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ (2538) ที่พบวาการเสริมแรงทางบวกดวยเบี้ย
อรรถกร ทําใหพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย ชั้นปที่ 1 เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบวาอีกวา
บริบททั่วไปของโครงการก็เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของโครงการ เพราะวาการที่
ผูเขารวมโครงการเห็นความสําคัญของการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้ มองวา
ปญหาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ตนเองกําลังเผชิญอยูมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองดําเนินการ
แกไข การที่กลุมเปาหมายเห็นความสําคัญสูงก็ยอมที่จะทําใหเกิดความพยายามและความตั้งใจจริงที่
จะเข า ร ว มโครงการ การที่ บ ริ บ ทรอบข า งของผู เ ข า ร ว มโครงการเป น ป ญ หาที่ สํ า คั ญ ต อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประกอบกับการที่ผูเขารวมโครงการรับรูถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา
จากการไม ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพก็ ย อ มที่ จ ะเป น แรงผลั ก ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ผู เ ข า ร ว ม
โครงการเกิดแรงผลักดันภายในเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้
ยังพบวา การที่คณะทํางานไดดําเนินโครงการตามแผนงานที่วางไวไดเปนอยางดี ไดเปดโอกาสให
ผู เ ข า ร ว มโครงการได มี ส ว นร ว มอย า งแท จ ริ ง ในการจั ด โครงการ สามารถทํ า ให ก ระบวนการ
ดําเนินงาน (process) มีประสิทธภาพสูงสุดก็สามารถที่จะทําใหผลผลิตของโครงการเกิดขึ้นมาได
อยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบวาผูเขารวมโครงการยังสามารถสัมผัสไดถึงการ
นําหลักบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง PROMISE Model ของ
คณะทํ า งานได เ ป น อย า งดี ซึ่ง เป น สิ่ ง สํ า คัญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ผูเ ข า ร ว มโครงการสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองไดตรงกับที่โครงการไดกําหนดไว แตอยางไรก็ตามการที่
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กระบวนการดําเนินโครงการจะประสบความสําเร็จไดจะตองเกิดขึ้นจากปจจัยอีกหลายประการ
ได แ ก ป จ จั ย นํ า เข า ที่ เ พี ย งพอต อ การจั ด โครงการตามแผนงานที่ กํ า หนดไว บริ บ ททั่ ว ไปของ
โครงการที่ สํ า คั ญ เพี ย งพอ การนํ า หลั ก การเสริ ม สร า งแรงจู ง ใจมาใช กั บ กลุ ม เป า หมายเพื่ อ ให
กลุมเปาหมายเกิดความตองการที่แทจริงในการเขารวมโครงการปรับพฤติกรรมในครั้งนี้ รวมทั้ง
ความสามารถของคณะทํางานในการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ที่แทจริง โดยการทุมเททั้ง
งบประมาณ ความรูความสามารถของตนเองเพื่อใหผลงานเกิดขึ้นตามที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ทุกสิ่ง
ทุกอยางลวนแตเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูเขารวมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของตนเองได
อภิปรายผลการวิจัยตามสมมุติฐานขอที่ 3 และ4 ผลการวิจัยพบวาหลังจากที่ผูเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครไดเขารับบริการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพจากสถานพยาบาลที่ ไ ด นํ าหลั ก การบริ ห ารจั ด การโครงการตาม
แนวทาง PROMISE Model มาใชมีพฤติกรรมสุขภาพ3 Self ไดแก การรับรูความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเอง
เพิ่มสูงขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ ทั้งนี้เปนเพราะวาการนําหลักการบริหารจัดการโครงการตาม
แนวทาง PROMISE Model เปนหลักการที่เนนใหผูเขารวมโครงการไดเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง ตั้งแตการเปนผูริเริ่มโครงการ
ผูดําเนินกิจกรรม จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ เพื่อใหผูเขารวมโครงการเกิดความรูสึกในการเปน
เจาของโครงการมากขึ้น ตลอดจนใชหลักการทางดานจิตวิทยาเชิงบวกสําหรับใหคณะทํางานใชกับ
ผูเขารวมโครงการ เชน การสรางแรงจูงใจใหกับผูเขารวมโครงการไดอยากทํากิจกรรม ดังเชน
ผลการวิจัยของเกรยและคณะ (Grey et al, 2004: 10-5) ไดทําการศึกษานํารองเพื่อทดสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยรุนที่มีความเสี่ยง กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนอายุ 10-14 ป จํานวน 41 คน โดยเปนชาวอัฟริกัน-อเมริกัน ชาวฮิสพานิค และชาว คอ
เคเชียน ใน Connecticut middle school 2 แหง รูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีกลุม
ทดลอง 22 คน กลุมควบคุม 19 คน ระยะเวลา 12 เดือน รูปแบบของโปรแกรมการปองกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่กลุมทดลองไดรับโดยวิธีการพูดชักจูง คือ 1) การนําผูปกครองเขามีสวน
รวมในโปรแกรม โดยการใหความรูและทักษะดานโภชนาการและกิจกรรมทางกายแกผูปกครอง
และ 2) การใหการสนับสนุนและคําปรึกษาทางโทรศัพท ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองของนักเรียน
ในกลุมทดลองมีความรูและพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวมดีขึ้น ในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุภาพครั้งนี้ก็เชนเดียวกันไดมีการนําหลักการสนับสนุนการดําเนินงานของผูเขารวมโครงการมาใช
อยางเครงครัด โดยที่คณะทํางานจะพยายามทําตัวเปนผูใหการสนับสนุนเปนสําคัญจึงเปนสาเหตุ
สําคัญที่ใหพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ของผูเขารวมโครงการเกิดขึ้นได
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นอกจากนี้ยังพบวา โรเซนสต็อค (Rosenstock, 1974: 330 อางใน บังอร ฉางทรัพย, 2549)
ไดใหขอเสนอแนะไววา การที่บุคคลรับรูถึงความสามารถของตนเองและมีแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองก็จะสงผลทําใหบุคคลเกิดความรูสึกที่จะลดโอกาสเสี่ยงและความ
รุนแรงตอการเปนโรคลงได เชนเดียวกับการดําเนินโครงการในครั้งนี้ก็เชนเดียวกัน การนําหลัก
PROMISE Model เขามาใชในการบริหารจัดการโครงการก็ไดพยายามที่จะสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูเขารวมโครงการเกิดความรูสึกตองการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองอยางแทจริง จึง
สงผลใหผูเขารวมโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไดดี เชนเดียวกับแนวคิดของ
อัจฉรา สุขารมณ (2551) ไดใหใหขอเสนอแนะวาแรงจูงใจสามารถที่จะผลักดันที่ทําใหบุคคลเกิด
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางตอเนื่องและมีจุดมุงหมาย มีความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรม
ดานตางๆ ของมนุษย การที่คณะทํางานแตละโครงการไดนําหลักการเสริมสรางแรงจูงใจมาใชกับ
กลุมผูเขารวมโครงการนั้นสามารถที่จะสงผลทําใหผูเขารวมโครงการเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ไดเปนอยางดีดังแนวคิดของ บารอฟสกี (Barofsky, 1978 อางใน อรสา พันธภักดี, 2542) ที่ไดอธิบาย
วาการดูแลตนเองเปนการกระทําที่จงใจของบุคคลอยางมีเหตุผลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยแบงการ
ดูแลตนเองเปน 3 แบบ ไดแก 1) การดูแลตนเองในการบรรเทาความเจ็บปวย 2) การดูแลตนเองใน
การรักษาหรือเผชิญกับอาการ 3)การดูแลตนเองในการปองกันอันตรายที่จะมีผลตอสวัสดิภาพ
กระบวนการทําหนาที่ของรางกาย ดังนั้นหากบุคคลไมเกิดแรงจูงใจหรือจงใจที่จะดูแลตนเองเอง
แลวก็ไมสามารถที่จะทําใหพฤติกรรมการดูแลตนเองเกิดขึ้นได นอกจากนี้ผลการวิจัยของ สุวรรณ
ณี จิรสวัดิ์ (Suwannee, 2002) ไดศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองในการหลีกเลี่ยง
การบริโภคอาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการนอยในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดตาก
โดยในกิจกรรมดังกลาวไดนําหลักการเสริมสรางแรงจูงใจมาใชในการปรับพฤติกรรม ผลการวิจัย
พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีการควบคุมตนเองในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารวางที่มี
คุณคาทางโภชนาการนอยเพิ่มขึ้นมากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบ และพบวา
ในระยะติดตามผลไมแตกตางจากระยะหลังการทดลอง แตในระยะติดตามผล นักเรียนกลุมทดลอง
ยังคงมีการควบคุมตนเองในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการนอยเพิ่มขึ้น
มากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงอาจสรุป
ไดวา การที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสามารถที่จะทําใหผูเขารวมโครงการ
เกิดพฤติกรรมสุขภาพ 3Self เพิ่มขึ้นได
ในการดําเนินโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ดวยหลัก PROMISE
ให กั บกลุ มผู ป ว ยและกลุ ม เสี่ ย งในกลุ ม โรคเมตาบอลิ ก ทั้ ง 30 โครงการ ประสบผลสํา เร็จ ตาม
วัตถุประสงคและสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากปจจัยดังนี้
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ปจจัยที่ใหประสบความสําเร็จ ตามเหตุผลที่หัวหนาโครงการ และคณะทํางานไดถอด
บทเรียนในการดําเนินโครงการเพิ่มเติมไวดังนี้
1) ปจจัยดานผูบริหาร พบวา
1.1) ผูบริหารของหนวยงานใหการสนับสนุนในการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องในดาน
ตางๆ เชนอนุมัติใหใชสถานที่ วัสดุอุปกรณ สูบุคลากรใหไดเขารวมโครงการอยางสม่ําเสมอ (9)
1.2) ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญถึงประโยชนสวนรวมที่เกิดขึ้นกับผูเขารับบริการ (3)
1.3) ผูบริหารมีความเขาใจในกระบวนการจัดกิจกรรม (2)
1.4) ผูบริหารใหการผลักดันจนเกิดเปนนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง (2)
1.5)ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีตอโครงการพรอมทั้งใหการชื่นชมตอแนวคิดของโครงการ (1)
1.6) ผูบริหารใหความชวยเหลือในดานกําลังใจแกคณะทํางาน รวมถึงใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําที่เปนประโยชนตอการดําเนินโครงการ (1)
2) ปจจัยดานคณะทํางาน
2.1) คณะทํางานมีความพรอมและมุงมั่นในการจัดกิจกรรม (5)
2.2) คณะทํางานมีการวางแผน ตั้งเปาหมาย จัดสรรเวลา และจัดทําโครงสรางหนาที่
รับผิดชอบ อยางชัดเจน (5)
2.3) คณะทํางานมีความรู ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณอยางมากตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ จึงสามารถออกแบบกิจกรรมไดอยางเหมาะสมและมีความยั่งยืน (5)
2.4) ไดรับความรวมมือจากฝายตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน (4)
2.5) คณะทํางานมีความเขมแข็ง อดทน รวมถึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ทําใหสามารถ เขาถึง
กลุมเปาหมายไดงาย (2)
2.6) คณะทํางานมีลักษณะการทํางานที่ยืดหยุน พรอมรับสถานการณตางๆ และ สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการไดตลอดเวลา (1)
2.7) คณะทํางานมีประสบการณการทํางานกับผูปวยเปนจํานวนมาก จึงเกิดแรงบันดาลใจที่
สอดคลองกับแนวคิดของโครงการ (1)
2.8) คณะทํางานทุกคนเปนตัวแบบที่ดีใหกับผูเขารวมกิจกรรม จึงเกิดความไววางใจ และ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน (1)
3) ปจจัยดานผูเขารวมโครงการ
3.1) ผูเขารวมโครงการมีความสมัครใจเขารวมทํากิจกรรม มีความตั้งใจและใหความรวมมือ
อยางสม่ําเสมอ (10)
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3.2) ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการดูแลและใหความ
ชวยเหลือเพื่อนรวมโครงการ ทําใหเกิดความสนุก สรางสัมพันธภาพ จนไมรูสึกเคอะเขินเมื่อตอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเมื่อพบวาตนเองสามารถลดน้ําหนัก/ลดรอบเอวไดจริง จึงเกิดความพึง
พอใจและกํากับตนเองไดอยางตอเนื่อง (4)
3.3) ผูเขารวมโครงการเล็งเห็นความสําคัญของปญหา แมตนเองจะยังไมมีปญหาสุขภาพก็
ตาม (3)
3.4) ผูเขารวมโครงการมีปญหาเจ็บปวยและเปนกลุมเสี่ยง จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสรางสุขภาพที่ดีใหกับตนเอง (2)
3.5) ผูเขารวมกิจกรรมปฏิบัติตนอยางเครงครัดและเคารพในขอตกลงเบื้องตน (2)
3.6) ผูเขารวมโครงการชวยประชาสัมพันธโครงการ รวมถึงชวยกระจายขาวสารการจัด
กิจกรรม ทําใหมีผูมาเขารวมกิจกรรมครบจํานวน (1)
3.7) ผูเขารวมโครงการเคยมีประสบการณการเขารวมในโครงการสุขภาพมากอน จึงให
ความรวมมือและเห็นถึงความสําคัญ (1)
3.8) ผูเขารวมโครงการมีความสัมพันธที่ดีกับคณะทํางานและผูเขารวมกิจกรรมดวยกันทํา
ใหเกิดความสนุกสนานผูกพันและไววางใจซึ่งกันและกันจึงจะทําใหความรวมมือเปนอยางดี (1)
3.9) ผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็นครบทุกคน ทําใหการจัดกิจกรรมเปนไปตาม
ความตองการและตรงกับสภาพปญหาของกลุมเปาหมายมากที่สุด (1)
4) กิจกรรม
4.1) กิจกรรมมีความสนุกสนาน จดจํางาย สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันได
อยางสนุกและตอเนื่อง (8)
4.2) กิจกรรมมีความนาสนใจ หลากหลายและเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ที่ไมเนนการให
ความรูดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตเปนกิจกรรมที่เนนถึงการปฏิบัติที่งาย สามารถนําไปปฏิบัติได
ในชีวิตประจําวัน (5)
4.3)กิจกรรมภายในโครงการเปนกิจกรรมที่เชิญชวนใหมีสวนรวมในการออกแบบและเขา
รวมกิจกรรม (3)
4.4) กิจกรรมภายในโครงการเปนไปในทางบวก เสริมพลัง ใหกําลังใจ ทําใหผูเขารวม
กิจกรรมรูสึกดี (1)
4.5) กิจกรรมแฝงไปดวยความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพ การกินอาหาร การออกกําลังกาย
และการควบคุมตนเอง จึงเกิดการจดจําและปฏิบัติไดอยางถูกตองและตอเนื่อง (1)
4.6) กิจกรรมมีความสอดคลองกับความตองการของผูเขารวมโครงการ (1)
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4.7) รูปแบบของกิจกรรมเปนลักษณะของการสรางกลุม ที่นําผูมีปญหาดานสุขภาพลักษณะ
เดียวกันมาทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ไมรูสึกเขินอายเมื่อตองออกกําลัง
กายหรือลดน้ําหนัก (1)
4.8) รูปแบบของกิจกรรมสนับสนุนใหผูเขารวมโครงการมีสวนรวม โดยเนนการทํา
กิจกรรมมากกวาการบรรยาย จึงสามารถดึงดูดกลุมเปาหมายใหเขารวมกิจกรรมไดมากขึ้น (1)
4.9) รูปแบบของกิจกรรมมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานจึงไดรับการ
สนับสนุนทางดานตางๆ (1)
4.10) รูปแบบของกิจกรรมมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการดึงบุคคลในครอบครัวมารวมทํากิจกรรมการออกกําลังกาย ทําใหมีผลดี
มากกวาครั้งกอน (1)
5) ปจจัยดานลักษณะการดําเนินกิจกรรม
5.1) มีการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกผูเขารวมโครงการกับผูดําเนินการ เชน การ
จัดตั้งกลุม เพื่อนชวยเพื่อน พี่ดูแลนอง เปนตน รวมถึงจัดใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมและออกแบบกิจกรรม ซึ่งทําใหเกิดการขับเคลื่อนกระบวนการไดพรอมกัน (7)
5.2) คณะทํางานมีรูปแบบการติดตามผลอยางหลากหลายและตอเนื่อง (5)
5.3) คณะทํางานสรางแรงจูงใจและใหการเสริมแรงตลอดเวลา รวมถึงเพิ่มความมั่นใจใหกับ
ผูเขารวมโครงการวาสามารถทําไดตามเปาหมาย จึงทําใหผูเขารวมโครงการอยากมาเขารวมทํา
กิจกรรมครบทุกครั้ง (5)
5.4) คณะทํางานใหขอมูลปอนกลับถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพรางกายทั้งทางบวกและ
ทางลบ รวมถึงกลาวชื่นชมเมื่อผูเขารวมโครงการสามารถทําไดตามเปาหมาย และพูดเชิงทาทายให
ผูเขารวมโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ เพื่อปองกันการทอถอยและถอนตัวออกไป (3)
5.5) คณะทํางานไดเชิญชวนใหผูเขารวมโครงการไดหันมาใสใจในตนเอง สามารถ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ของตนเอง สภาพแวดล อ มรอบตั ว และข อ มู ล ความรู อ ย า งง า ยเพื่ อ นํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน (2)
5.6) มีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะเชิงรุก เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดฝกตนเองมากที่สุด
ทําใหมีผูอยากมาเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก (1)
5.7) ผูดําเนินการไดอธิบายถึงประโยชนที่ผูเขารวมโครงการจะไดรับ พรอมทั้งเขียนพันธะ
สัญญาเพื่อใชเปนเปาหมายในการปรับพฤติกรรม (1)
5.8) มีการดําเนินกิจกรรมโดยแบงเปนกลุมยอย ทําใหแตละกลุมมีสมาชิกไมมากเกินไป จึง
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆ ทําไดดี (1)
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5.9) คณะทํางานไดปรับปรุงกิจกรรมตามคําแนะนําของคณาจารยจากมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒทําใหมีวิธีการและกลยุทธใหมๆ ที่นํามาใชกับผูเขารวมกิจกรรมไดอยางเหมาะสม (1)
5.10) มีการเปดชองทางการติดตอเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ จึงเพิ่มความสะดวกในการติดตามผูเขารวมกิจกรรม (1)
5.11) มีแนวทางการจัดกิจกรรมแบบ 3self และ PROMISE ทําใหเกิดความคลอบคลุม (1)
6) สถานที่และเวลาในการจัดกิจกรรม
6.1) สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม กวางขวาง เอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรม
ตางๆ ของโครงการ (3)
6.2) เวลาในการจัดโครงการเปนชวงวันเสาร-อาทิตย ทําใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถมาทํา
กิจกรรมไดอยางตอเนื่องและครบถวน (2)
6.3) คณะทํางานเดินทางไปจัดกิจกรรมในชุมชนโดยตรง จึงเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับผูรับบริการ (1)
6.4) หนวยงานมีความพรอมในดานสถานที่ วัสดุอุปกรณ และบุคลากร (1)
7) งบประมาณ
7.1)ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (1)
7.2)ไดรับทุนอุดหนุนการดําเนินโครงการ ทําใหมีเงินเพียงพอตอการดําเนินโครงการ (1)
7.3)หนวยงานมีทุนสําหรับสํารองจายใหกับโครงการ (1)
8) การสนับสนุนดานวิชาการ
8.1)ได รั บ ความร ว มมื อ ช ว ยเหลื อ นิ เ ทศติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การ พร อ มทั้ ง ได รั บ การ
สนับสนุนดานวิชาการจากคณาจารยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร (8)
8.2) ภายในหนว ยงานมี ก ารจัด ตั้ ง ทีมพี่เ ลี้ ย งเพื่อดู แ ลกระบวนการดํา เนิ น การ ทํา ให มี ที่
ปรึกษาและคนชี้แนะแนวทาง รวมถึงชวยเหลือในการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว (1)
8.3) คณะทํางานมีโอกาสศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่โรงพยาบาลอื่น จึงสา
มารนํามาประยุกตใชกับโครงการไดเปนอยางดี (1)
8.4) คณะทํางานมีทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญอยูในทีม (1)
8.5) สปสช. รวมกับ มศว ใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสารตางๆ ทางโทรศัพท ทําให
ไดรับขาวสารอยางรวดเร็ว (1)
8.6)ไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน ทําใหเกิดความรูแบบ
องครวมและเปนสหวิทยาการมากขึ้น (1)
8.7) ภายในหนวยงานมีขอมูลทางดานสุขภาพของผูเขารวมกิจกรรมอยูในระดับหนึ่งทําให
งายตอการดําเนินโครงการ (1)
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8.8) คณะทํางานไดมีโอกาสรับการอบรมจากอาจารยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึง
สามารถวางแผนการดําเนินโครงการจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี (1)
ปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จของการดําเนินโครงการไดแก
1) ปจจัยดานดานสถานที่และวัสดุอุปกรณ
1.1) หนวยงานมีพื้นที่ใชสอยในการจัดทํากิจกรรมจํากัด ไมสามารถแบงกลุมยอยได (1)
1.2) หนวยงานมีการจัดกิจกรรมบอยครั้ง ทําใหการยืมอุปกรณและสถานที่ไมไดรับการ
อนุมัติโดยทันที (1)
1.3) ในการจัดกิจกรรมภายในหนวยงานเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ เนื่องจาก
เจาหนาที่บางสวนถูกเรียกตัวไปทํางานเรงดวนเสมอ (1)
1.4) การบริหารจัดการดานวัสดุอุปกรณเปนภาระหนักของคณะทํางานเนื่องจากภายใน
หนวยงานมีวัสดุอุปกรณที่จํากัด (1)
2) ปจจัยดานความขัดของในการดําเนินโครงการ
2.1)ในการดําเนินโครงการตองใชผูเชี่ยวชาญเปนจํานวนมากเพื่อเปนวิทยากรและเปน
เจาหนาที่ในการคัดกรองผูเขารวมโครงการ จึงตองประสานงานกับหลายหนวยงาน (4)
2.2)ในชวงของการดําเนินกิจกรรมเปนชวงที่มีปญหาทางการเมือง และเปนชวงวันสําคัญ
ทางศาสนาอิสลาม ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ (2)
2.3)กลุมผูเขารวมกิจกรรมมีความหลากหลายมาก ทําใหเปนอุปสรรคในการหาวิธีการตางๆ
มาสรางแรงจูงใจ (2)
2.4) แผนการดําเนินโครงการถูกปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ทําใหเกิดความสับสนตอผูเขารวม
กิจกรรม เชน การยายหองอบรม การเปลี่ยนวันอบรม เปนตน (1)
2.5) ผูที่ไมสามารถควบคุมอาหารได มีความตองการใหคณะทํางานจัดทําอาหารเพื่อสุขภาพ
มาขาย ตาเนื่องจากคณะทํางานมีภารกิจมากจึงไมสามารถจัดทําใหได (1)
2.6) เวลาในการทํากิจกรรมแตละครั้งมีนอยเกินไป ทําใหผูเขารวมโครงการไมสามารถทํา
กิจกรรมไดอยางเต็มที่
2.7) มีระยะเวลาจํากัดในการจัดเตรียมโครงการ ทําใหผูเขารวมโครงการมีโอกาสไดแสดง
ความคิดเห็นนอย (1)
2.8) ในการจัดกิจกรรมที่เปนกลุมยอยตองใชเวลามาก และแตละครั้งผูเขารวมกิจกรรม
ไมไดอยูในกลุมเดิม ทําใหการใหคําปรึกษาไมประสบความสําเร็จ (1)
2.9) ระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลง สงผลตอการนัดผูปวยมา
เขารวมกิจกรรม (1)
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2.10) คณะทํางานไมมีเวลาศึกษารายละเอียดของโครงการที่ประสบความสําเร็จมากอน ทํา
ใหไมเกิดนวัตกรรมใหมในการดําเนินการครั้งนี้ (1)
3) ปจจัยดานคณะทํางาน
3.1) คณะทํางานมีภาระงานจํานวนมากจึงตองฝากใหเพื่อนรวมงานชวยดูแล ทําใหรูสึก
เกรงใจและเปนหวงงาน จึงไมมีสมาธิจดจอกับกิจกรรมที่เขารวมและไมสามารถมารวมกิจกรรมได
อยางเต็มที่ (6)
3.2) เนื่องจากการดําเนินโครงการในครั้งนี้เปนครั้งแรก คณะทํางานจึงขาดประสบการณใน
การบริหารจัดการโครงการ (3)
3.3) คณะทํางานมีจํานวนนอย ไมเพียงพอตอการดูแลผูเขารวมกิจกรรมกลุมยอยไดอยาง
ทั่วถึง (1)
3.4) พี่เลี้ยงประจํากลุมมีอายุนอยกวาผูเขารวมกิจกรรม จึงไมมีความนาเชื่อถือและไม
สามารถกระตุนเตือนใหผูเขารวมโครงการใหความรวมมือในการมาเขารวมกิจกรรมได (1)
4) ปจจัยดานผูเขารวมโครงการ
4.1)การจั ด กิจ กรรมส ว นใหญ เ ป น การจั ด ในเวลาราชการทํ า ให มี ผู เ ข าร ว มโครงการไม
สามารถมาเขารวมกิจกรรมไดครบทุกครั้ง และในบางรายไดถอนตัวออกไปเนื่องจากไมสามารถละ
ทิ้งภารกิจการงานและภารกิจสวนตัวได สงผลใหมีจํานวนผูเขารับการอบรมมีจํานวนลดลง ไม
เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว (9)
4.2) สภาพแวดลอมภายในชุมชนของผูเขารวมโครงการไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เมื่อผูเขารวมโครงการไมสามารถจัดหาอาหารสุขภาพไดจึงตองซื้อ
อาหารรับประทานในรานสะดวกซื้อและไมไดคํานึงถึงเรื่องพลังงานอาหาร (3)
4.3) กลุมเปาหมายขาดความตระหนักตอความสําคัญในการดูแลสุขภาพ เชน กลุมเด็กอวน
กลุมที่ยังไมมีปญหาดานสุขภาพ เปนตน จึงขาดความตั้งใจในเขารวมกิจกรรม (2)
4.4)คณะทํางานไมสามารถติดตอกับผูเขารวมโครงการได เนื่องจากมีการยายที่อยูและ
เสียชีวิตกะทันหัน (1)
4.5) ผูเขารวมโครงการแตละคนมีความแตกตางดานปจเจกบุคคล จนบางครั้งเกิดความไม
พอใจในการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน (1)
4.6)ผูเขารวมโครงการหลายรายมีความคาดหวังตอการไดรับสิ่งของตอบแทนมากกวาการ
ไดประโยชนตอสุขภาพของตนเอง (1)
4.7) ผูเขารวมโครงการยังไมสามารถกํากับตนเองอยางเครงครัดไดตลอดเวลา ทําใหไมเห็น
ความแตกตางภายหลังสิ้นสุดโครงการ (1)
4.8) ผูเขารวมโครงการไมไววางใจตอการปรึกษากลุมหรือคณะทํางาน (1)
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4.9) ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนวัยสูงอายุ มีปญหาดานสุขภาพแตกตางกันทําใหมี
ขอจํากัดในการทํากิจกรรม (1)
4.10) ลักษณะงานของผูเขารวมโครงการเปนอุปสรรคสําคัญตอการปรับเปลี่ยนสุขภาพ
เนื่องจากเปนงานที่มีความกดดันและมีความเครียด จึงไมสามารถออกกําลังกายและควบคุมอาหาร
ไดอยางเครงครัด (1)
4.11) ผูเขารวมกิจกรรมมีปญหาขัดแยงกันเอง ทําใหขาดความรวมมือจากคนในชุมชน (1)
5) ปจจัยดานกฎระเบียบในการดําเนินการและงบประมาณ
5.1) เงินที่ไดรับการสนับสนุนจาก สปสช. มายังหนวยงานมีความลาชามาก เนื่องจากตอง
ผ า นการตรวจสอบความถู ก ต อ งจากหลายฝ า ย รวมถึ งผู ดํ า เนิ น โครงการต อ งยื ม ทุ น สํ า รองจาก
หนวยงานมาใชบริหารกอน ทําใหเกิดความยากลําบากและความลาชาตอการดําเนินโครงการ (6)
5.2) การเบิกจายเงินไมตรงกับจํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม จึงเปนอุปสรรคอยางมากตอ
การบริหารจัดการ (3)
5.3) ขั้นตอนการดําเนินงานตองเปนไปตามระเบียบของหนวยงาน ทําใหเกิดความลาชา (2)
ขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งตอไป
1. ผูบริหาร
ในการดําเนินโครงการเต็มไปดวยความทาทาย ดังนั้นผูบริหารระดับสูงควรสงเสริม ให
กําลังใจ และใหรางวัลแกคณะทํางาน
2. ผูเขารวมโครงการ
ควรมีการปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมายใหมีความใกลเคียงกัน เชน ดานอายุ ปญหาดานสุขภาพ
เปนตน ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกตอการจัดทํากลยุทธเพื่อสรางแรงจูงใจ
3. สถานที่และเวลาในการดําเนินโครงการ
1) เนื่องจากผูเขารวมกิจกรรมไมสามารถมาทํากิจกรรมไดในวันเวลาราชการ จึงควรมีการ
ปรับเปลี่ยนเวลาในการทํากิจกรรมเปนชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย และชวงเวลาหลังเลิกงาน (2)
2) เนื่องจากในชวงการจัดเตรียมโครงการมีระยะเวลาอันจํากัด จึงควรเพิ่มเวลาในการ
เตรียมโครงการ และสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการมากขึ้น (1)
3) ควรมีการกําหนดเวลาการประกันระยะเวลาการตรวจสอบหลักฐาน 1-2 สัปดาหเพื่อให
คณะทํางานสามารถดําเนินการไดสะดวกมากขึ้น (1)
4) ควรเพิ่มเติมความรูและเทคนิคใหมๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถนํามา
ประยุกตแนวคิดและวิธีการใหกับการดําเนินโครงการในครั้งตอไป (1)
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5) ควรสนับสนุนใหมีการจัดสภาพแวดลอมเพื่อเอื้ออํานวยตอพฤติกรรมสุขภาพ เชน จัด
ขายอาหารเพื่อสุขภาพภายในโรงพยาบาล การจัดสถานที่ออกกําลังกาย เปนตน
4. ลักษณะการดําเนินการ
1) ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงการลักษณะนี้อยางตอเนื่อง (2)
2) ควรมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินโครงการตอหัวหนาหนวยงาน (2)
3) ควรเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการไดรวมหาแนวทางการจัดกิจกรรมและปรับปรุง
แผนการที่ตั้งไวตามความเหมาะสมของแตละบุคคล (2)
4) ควรปรับปรุงกิจกรรมใหมีความนาสนใจและดึงดูด มีการเสริมแรงใหกับผูเขารวม
กิจกรรมอยางทั่วถึง รวมถึงกําหนดกติกาอยางชัดเจนในการทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรางความเปน
ระเบียบและเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม (1)
5) ควรมี ก ารผลั ก ดั น ให ก ารดํ า เนิ น โครงการนี้ เ ป น ลั ก ษณะงานประจํ า จะทํ า ให ก าร
ดําเนินการในลักษณะนี้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น (1)
6) ควรประชาสัมพันธโครงการเพื่อดึงดูดใหมีผูมาเขารับการอบรมเปนจํานวนมาก (1)
7) ควรเพิ่มสิทธิของผูรับบริการใหสามารถเขารวมกิจกรรมสุขภาพไดมากกวา 1 ครั้งตอ
ป รวมถึงขยายการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมถึงตางจังหวัดเพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูรับบริการบาง
รายที่มีปญหาสุขภาพและยังเขาไมถึงการบริการ (1)
8) เนื่ อ งจากคณะทํ า งานมี ก ารสลั บ สั บ เปลี่ ย นบ อ ยครั้ ง ทํ า ให ไ ม ส ามารถรั ก ษา
สัมพันธภาพระหวางผูเขารวมกิจกรรมได จึงควรมีการปรับลดภาระงานใหกับกลุมพี่เลี้ยง (1)
9) เนื่องจากผูเขารวมกิจกรรมหลายคนติดภารกิจการทํางานและภารกิจสวนตัว ทําให
ขาดการติดตามผลจากเจาหนาที่ ดังนั้นคณะทํางานควรปรับเปลี่ยนเปนติดตามผลและใหคําปรึกษา
ถึงที่บานและที่ทํางาน (1)
10) ควรมีการเสริมแรงอยางตอเนื่องและมีระยะเวลาที่เหมาะสม (1)
5. งบประมาณ
1) ควรใหงบประมาณสนับสนุนลวงหนาเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมในชวงแรก (1)
2) ควรลดขั้ น ตอนการเบิ ก จ า ยเงิ น ให น อ ยลงและจั ด สรรงบประมาณให ผ า นทาง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร เพื่อนํามาจัดกิจกรรมใหเปนไปตามกําหนดการ (1)ล
3) ควรมีหนังสือชี้แจงใหผูบริหารหนวยงานทราบเกี่ยวกับงบสนับสนุน เพื่ออนุมัติเงิน
สํารองจายลวงหนา (1)
4) การจัดการงบประมาณมักไมเปนไปตามหมวดหมู ดังนั้นควรมีการถัวเฉลี่ยแทนกัน
เพื่อความเหมาะสม (1)
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5) ควรสนับสนุนใหพนักงานจัดตั้งเครือขายสุขภาพเพื่อชวยเหลือกันในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองอยางยั่งยืนตอไป
6. การสนับสนุนดานวิชาการ
1) ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารวมกิจกรรมและทีมวิทยากร เปน
ระยะอยางตอเนื่อง (2)
2) ควรจัดใหมีการนิเทศติดตามผลจากอาจารยและผูเชี่ยวชาญบอยครั้ง เพื่อกอใหเกิด
แนวทางและนวัตกรรมใหมในการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ (1)
3) ควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนสุขภาพแกผูดําเนินโครงการทุก
คนกอนการทําโครงการ (1)
4) ควรมีการแจงขาวสาร ใหคําปรึกษา และประสานงานกับหนวยงานที่ดําเนินโครงการ
ผานทาง Email และทางโทรศัพทเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว (1)
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