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หรืออยู่ในระดับปกติ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง หัวหน้าคณะผู้ดาเนินโครงการและคณะทางาน ที่
ได้บริหารจัดการโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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ผลการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุมโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
(Result of Evaluation and Managing Program for Health Behavior Modification with
Metabolic Syndrome of Public and Private Hospitals in Bangkok Metropolis )
อังศินันท อินทรกําแหงและคณะ
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานพยาบาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานจาก สปสช. เขต 13
กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2554 2) ศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการโครงการตามหลัก
PROMISE ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา และปจจัยกระบวนการ ที่สงผลตอผลผลิต
ของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3) เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self และ
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี ไดแก คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต กอน
และหลังเขารวมโครงการและ4) ศึกษาปจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกของสถานบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวง
มีนาคม - ธันวาคม 2554 โดยกลุมตัวอยางผูรับบริการเปนผูปวยและกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก รวม
3,579 คน และกลุมตัวอยางผูใหขอมูลระหวางโครงการมี 3 กลุมไดแก กลุมหัวหนาโครงการ 30 คน
กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ 30 คนและผูเขารับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 120
คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา สถิติทดสอบ t-test, One Way ANOVA, Multiple Regression
ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) วิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Content analysis) เครื่องมือที่ใชในประเมินโครงการเปนแบบสอบถามประมาณคา 4 ระดับ
รวม 21 ขอและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางพัฒนามาจากแนวคิดการประเมินโครงการ CIPP Model
และ Logic Model ที่มีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง .818 - .938 และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3
Self มีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.73 -0.85 ไดแก แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-efficacy) แบบสอบถามการกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
(Self-regulation) แบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง (Self- care) ผลการวิจัย พบวา
1. ผูเขารวมโครงการทั้ง 3,579 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 2,527 คน คิดเปนรอยละ
70.61 มีชวงอายุอยูระหวาง 50-59 ป จํานวน 994 คน คิดเปนรอยละ 27.77 มีการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริ ญญาตรี จํ านวน 2,026 คน คิ ดเปน รอยละ 56.61 มีสิทธิการรักษาพยาบาลคื อ สิทธิขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจและครอบครัว จํานวน 1,514 คน คิดเปนรอยละ 42.30 ลักษณะของกลุมเปาหมายคือ กลุม
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เสี่ยงตอโรคอวน จํานวน 1,401 คน คิดเปนรอยละ 39.15 และ ปจจัยเสี่ยงที่พบคือ อวน/BMI สูง จํานวน
1,599 คน คิดเปนรอยละ 44.68
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินโครงการตามกรอบการประเมิน CIPP Model ประกอบดวย
กลุมผูขารวมโครงการ จํานวน 120 คน กลุมหัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน และกลุมผูบังคับบัญชา
ของหัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน
3. การประเมินโครงการในภาพรวม (CIPP Model) พบวา กลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนา
โครงการ และกลุ ม ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของหั ว หน า โครงการ มี ค วามคิ ด เห็ น ไม แ ตกต า งกั น เมื่ อ แปล
ความหมายของผลการประเมินดานกระบวนการพบวา ทั้ง 3 กลุม มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ให
คะแนนอยูในระดับดีมากทั้งหมด ในระดับคะแนนที่มีคาใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.43 – 3.56
และยังพบวาพบวากลุมผูเขารวมโครงการ หัวหนาโครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการให
คะแนนการประเมินเกินรอยละ 70 มากกวารอยละ 70 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด และผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพพบวามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวแสดงให
เห็นวาการประเมินโครงการตามแนวทาง CIPP Model และ 360 degree Feedback ผานการประเมิน
ตามสมมุติฐานการวิจัย / ประเมิน
4. หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ สถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-regulation) 3.การดูแลตนเอง (Self-care)
เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 78.73, 77.81 และ 81.03 ตามลําดับ นับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.ระดับน้ําตาลสะสม 2.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) และ
3.Systolic/Diastolic ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 73.53, 72.20 และ 75.60 ตามลําดับ
นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และพบวามี 1.ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.ความ
ดันโลหิตบน 3.ความดันโลหิตลาง 4.เสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) 5.น้ําตาลในเลือด ( FBS )
6.CHOL 7.TRI 8. HDL 9.LDL 10.คายา (บาท) 11.ความเครียด 12.รอบเอวตอสะโพก 13.ไขมัน
สะสมในรางกาย 14.เสนรอบเอว (วัดเปนนิ้ว) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ แตยังนอยกวารอยละ 70
ของผูเขารวมโครงการ แตอยางไรก็ตามก็นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตก็ยังไมผาน
เกณฑตามที่กําหนดไว
5. หลั งจากเข าร วมโครงการปรั บเปลี่ ย นพฤติกรรมสุข ภาพกับสถานพยาบาลในเขต
กรุ ง เทพมหานครแล ว ผู เ ข า ร ว มโครงการมี 1.การรั บ รู ค วามสามารถของตนในการปรั บ เปลี่ ย น
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พฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-regulation) 3.การดูแลตนเอง (Self-care)
เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาเปนการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.ดัชนีมวลกาย (BMI) 2. ความดันโลหิตบน 3.ความ
ดันโลหิตลาง 4.ระดับน้ําตาลสะสม 5.เสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) 6.น้ําตาลในเลือด ( FBS ) 7.
CHOL 8. TRI 9.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 10.คายา (บาท) 11. Systolic/Diastolic 12.ความเครียด 13.
รอบเอวตอสะโพก 14.ไขมันสะสมในรางกาย 15.เสนรอบเอว (วัดเปนนิ้ว) ลดลงกวากอนเขารวม
โครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งนับไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และพบวามี 1. HDL และ 2. LDL ไมแตกตางระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ ซึ่งนับวาไมมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในประเด็นดังกลาวนี้ยังนับวาไมบรรลุเปาหมายของการดําเนินโครงการ
นอกจากนี้แ ลวหลั งจากที่เ ขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพกับสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร แลว ผูเขารวมโครงการจํานวน 3,305 คน คิดเปน รอยละ 92 มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก
6. จากการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยางประเมินโครงการ จํานวน 120 คน การวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ดวยการเขาสมการแบบ Enter พบวาตัวแปรการบริหารจัดการตามหลัก
PROMOSE Model มีอิทธิพลตอผลผลิตของโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปร
เชิงสาเหตุทั้งหมด สามารถรวมกันทํานายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ 31.30 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สําหรับการเก็บขอมูลในกลุมหัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน และกลุมผูบังคับบัญชา
ของหัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน ไมพบวาตัวแปรเชิงสาเหตุมีอิทธิพลตอผลผลิตของโครงการ แต
พบวาตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมด สามารถรวมกันทํานายผลผลิตของโครงการไดรอยละ 55.10 และ
30.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ ประกอบดวย ความสามารถในการ
บริหารงานของคณะทํางาน ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ กิจกรรมที่มีความหลากหลายเนนการ
มีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมพบวาคณะทํางาน
มีจํานวนนอยและมีภารกิจมากทําใหไมมีเวลาในการบริหารโครงการไดเพียงพอ การจัดกิจกรรมยังคง
ตองอาศัยความรวมมือจากสหวิชาชีพทําใหไมเบ็ดเสร็จในตัว และความหลากหลายของผูเขารวม
โครงการ และขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งตอไป คือ เนนการพัฒนากิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเขารวมโครงการไดเกิดทักษะดานสุขภาพอยางแทจริงดวยกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง
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ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปญหาดานภาวะสุขภาพ กําลังกลายเปนปญหาสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศไทยใน
ปจจุบัน ทําใหทุกภาคสวนของสังคมตองเรงดําเนินการปองกันปญหาอยางเต็มกําลังความสามารถ
ดังจะเห็นไดจากในชวงเวลาที่ผานมาประมาณ 10 ป ไดมีหนวยงานเกี่ยวกับการสงเสริมและปองกัน
ปญหาดานสุขภาพเกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง ทั้งในหนวยงานของภาครัฐ เอกชน และองคกรไมหวัง
ผลกําไร ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
เปนเพราะวา ทุกภาคสวนตางเห็นตรงกันวา หากไมดําเนินการปองกันปญหาในปจจุบันแลว จะ
สงผลใหในอนาคตประเทศไทยอาจจะตองสูญเสียงบประมาณเปนจํานวนมากเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว ตลอดจนทําใหเกิดการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศตามไปดวย (มานิต ธีระตันติกา
นนท, 2554; วิชัย เอกพลากร, 2553; ชนิกา ตูจินดา, 2553) แนวทางในการปองกันปญหาดาน
สุขภาพนับไดวาเปนแนวทางที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพราะ
นอกจากจะเปนการปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแลว ระหวางกระบวนการยังเปนการ
พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถดานสุขภาพใหกับประชาชนของประเทศตนเอง(Story et al.,
2003; Tharntip & Varaporn, 2005)
โรคภั ย ไข เ จ็ บ ที่ ส ามารถจะป อ งกั น ได จ ากการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพใน
ชีวิตประจําวันดวยกระบวนการสงเสริมสุขภาพมีหลายโรค แตที่อยูในความสนใจของภาคสวน
ต า งๆ ในสั ง คมป จ จุ บั น คื อ โรคในกลุ ม เมตาบอลิ ก (Metabolic) 4 กลุ ม โรค ได แ ก อ ว น/ลงพุ ง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งลวนเกิดขึ้นจากปจจัยดาน
พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม จากขอมูลเกี่ยวกับ จํานวนและอัตราตายตอประชากร 100,000
คน จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ พ.ศ. 2548- 2552 ซึ่งทําการสํารวจโดย กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสาร
และสารสน เทศสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (กลุมภารกิจดาน
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ขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2552) พบวา โรคที่เปน
สาเหตุของการตายเปนอันดับที่ 4 คือโรคความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง โดยพบวา
ใน ป พ.ศ. 2552 ผูที่ตายดวยโรคดังกลาวมากถึง 15,648 คน หรือคิดเปนรอยละ 24.66 รองจาก
โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด อุบัติเหตุและการเปนพิษ และโรคหัวใจตามลําดับ ทั้งนี้โรคความ
ดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง มีสาเหตุสําคัญที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดานสุขภาพที่ไม
เหมาะสม เชน การเลือกรับประทานอาหารที่ เ ปน อัน ตราย การไมออกกําลังกาย และการดูแ ล
สุ ข ภาพจิ ต ที่ ไ ม ดี เ พี ย งพอ ซึ่ ง สาเหตุ ดั ง กล า วสามารถป อ งกั น ได ด ว ยกระบวนการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ นพ.มานิต ธีระตันติกานนท อธิบดีกรมควบคุมโรค ไดใหสัมภาษณกับ
หนังสือพิมพไทยโพสต -- อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 สรุปไดวา ปจจุบันคนทั่วโลกปวยเปนโรค
ความดันโลหิตสูง 1.5 พันลานคน และเสียชีวิตจากการเปนโรคความดันโลหิตสูงถึง 7 ลานคนตอป
สําหรับประเทศไทยสถานการณของโรคความดันโลหิตสูงจากการสํารวจของสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขระหวาง พ.ศ. 2543-2552 พบวาในรอบ 10 ป มีผูปวยเพิ่มขึ้น 3.8
เทา และยังพบอีกวาคนที่อายุ 15 ปขึ้นไปเปนโรคความดันโลหิตสูง 11.5 ลานคนความชุกของโรค
ในกลุมนี้ เทากับรอยละ 21.4 ในขณะที่ความชุกของโรคสูงสุดคิดเปนรอยละ 55.9 อยูในกลุมอายุ 80
ปขึ้นไป ทั้งผูหญิงและผูชายมีความเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงพอ ๆ กัน สถิติดังกลาว
แสดงใหเห็นอยางนาตกใจวา อัตราชุกของโรคความดันโลหิตสูงมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นมาอยาง
ตอเนื่อง และหากไมดําเนินการปองกันดวยกระบวนการสงเสริมสุขภาพแลวก็จะทําใหเกิดการ
สูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศในระยะยาวได (Story et al., 2003; Tharntip & Varaporn, 2005)
สําหรับสถานการณโรคหลอดเลือดในสมอง ตั้งแตป พ.ศ. 2541 -2547 พบวา เปนสาเหตุ
ของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง หลังจากนั้น ในป พ.ศ.2548-2551 มีแนวโนมการเสียชีวิตจาก
โรคนี้ชะลอตัวลง และในป 2552 พบคนไทยเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 13,353 คน
เฉลี่ยวันละ 36 คน หรือประมาณ 3 คน ในทุกๆ 2 ชั่วโมง จากผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปเปนโรคหลอด
เลือดสมอง ประมาณ 751,350 คน และในรอบ 10 ปที่ผานมา ( พ.ศ. 2542 – 2552 ) พบผูปวยนอน
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ (ไมรวมกรุงเทพฯ) ดวยโรคหลอด
เลื อ ดสมองเพิ่ ม ขึ้ น 2.45 เท า และมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น มาอย า งต อ เนื่ อ ง (สํ า นั ก งานเผยแพร แ ละ
ประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค, 2552) นอกจากนี้ไดมีการคํานวณคาใชจายสาหรับโรคหลอดเลือด
สมองพบวา ตนทุนทางตรงสําหรับการรับบริการในกรณีเปนผูปวยใน 1,589.78 บาทตอวันนอน
และสาหรับการรับบริการเป นผูปวยนอก เทากับ 1,010.22 บาทตอครั้ง และยังมีคาเสียโอกาส
(indirect cost) เนื่องจากการขาดงาน และความพิการ อยูที่ 101,681.20 บาท และความสูญเสียอัน
เนื่องมาจากการเสียชีวิต คิดเปน 15,766.66 บาท ดังนั้น ตนทุนเฉลี่ยของผูปวยจากการเจ็บปวย
เทากับ 126,665.93 บาทตอคนตอป ดังนั้นจะเห็นไดวา การเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองนั้น
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ทําใหเกิดภาระตอตัวผูปวยและครอบครัว จานวนมาก และหากผูปวยไมสามารถรับภาระดังกลาวได
ภาครัฐจะตองเขามารับภาระดังกลาว ทําใหรัฐตองสูญเสียรายไดจานวนมากในการดูแล รักษาผูปวย
จากโรคหลอดเลือดสมอง (วิชัย เอกพลากร, 2553)
นอกจากนี้ก็ยังพบวา ในโรคเบาหวาน ก็เปนภัยคุกคามตอสุขภาพของประชาชนชาวไทย
มากเช น เดี ย วกั น จากข อ มู ล ของสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร กระทรวงสาธารณสุ ข พบมี
ผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานใน ป พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน หรือ ประมาณวันละ 19 คน และใน
รอบ 10 ปที่ผานมา ( พ.ศ. 2542 – 2552 ) พบคนไทยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ดวยโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้น 4.02 เทา เฉพาะ ป พ.ศ. 2552 มีผูที่นอนรักษาตัวที่
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยโรคเบาหวาน 558,156 ครั้ง หรือประมาณวันละ 1,529
ครั้ง หรือคิดเปนผูที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยโรคเบาหวาน
ชั่วโมงละ 64 ครั้ง และจากการสํารวจสถานะสุขภาพอนามัยของคนไทย (อายุ 15 ปขึ้นไป) ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2539-2540 เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ 3 ป พ.ศ.2546 – 2547 พบความชุกเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 4.4
เปนรอยละ 6.9 สาหรับครั้งลาสุด (ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552) พบอัตราความชุกโรคเบาหวานเทาเดิม
คือ รอยละ 6.9 โดยคาดวาคนไทยวัย 15 ปขึ้นไป ประมาณ 3.46 ลานคนกําลังเผชิญกับโรคเบาหวาน
หากไมดําเนินการปองกันดวยกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
จะสงผลใหโรคเบาหวานสรางความเสียหายตอสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว
ตอไปได (สานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค, 2552) เชนเดียวกับปญหาโรค
อวนและอวนลงพุง พบวา มีการระบาดในกลุมคนชวงอายุตาง ๆ เพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ชนิกา ตูจินดา (สํานักขาว สสส., 2553) กลาวถึงเรื่องโรคอวนในปจจุบันวาไดเกิดขึ้นในเด็กและ
วัยรุน พบวาประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษากวา 5 ลานคน มีปญหาโรคอวน
และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเมืองมีน้ําหนักเกินเกณฑถึงรอยละ 15.4 สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของกรมอนามัย พบวานักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนโรค
อวนสูงถึงรอยละ 25.9 - 31.5 รองลงมา เชน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน พบเด็กอวนรอยละ 25.7 - 28.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ รอยละ
23.3 - 27.4 และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ พบอัตราโรคอวนในเด็กรอยละ 11.2 -14.6 และยังพบ
ปญหาโรคอวนในเด็กอนุบาล ประมาณรอยละ 19 ซึ่งในอนาคตเด็กเหลานี้จะเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สําหรับขอมูลใน ป พ.ศ. 2553 ของ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข พบวา คนไทยอวนอยูในระดับที่ 1 มากถึง รอยละ 24.88 และมีอวนในระดับที่ 2 มาก
ถึงรอยละ 7.68 หากมองยอนกลับไปใน ป พ.ศ. 2551 พบวา มีประชาชนอวนในระดับ 1 คิดเปน
รอยละ 26.63 และในป พ.ศ. 2552 เพิ่มเปนรอยละ 28.79 แสดงใหเห็นวา ประชาชนทุกชวงอายุ
ประสบปญหากับโรคอวนและอวนลงพุง เหมือนกัน
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หากพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การเกิ ด โรคในกลุ ม เมตาบอลิ ก 4 กลุ ม โรค ได แ ก อ ว น/ลงพุ ง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง จะพบวามีความสัมพันธเกี่ยวของ
เชื่อมโยงกัน แตมีสาเหตุหนึ่งที่เปนรวมกันคือ ดานพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อทําการพิจารณาโดย
ละเอียดแลวจะพบวา ปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย
และความเครียด จะสงผลสําคัญทําใหเกิดภาวะอวน / อวนลงพุง เปนอันดับแรกกอน แลวก็จะสงผล
ตอโรครายตามมา ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง หาก
สามารถตัดปญหาตั้งแตระบวนการแรก คือ พฤติกรรมดานสุขภาพไดแลว ก็จะทําใหปญหาอื่นๆ ที่
จะตามมาลดลงไดเปนอยางมาก นําไปสูการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งถูกนําเสนอดวยนัก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และกลุมนักจิตวิทยา ทั้งนี้ อังศินันท อินทรกําแหง ไดพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อเปนขอเสนอแนะใหกับบุคคลในการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน คือ พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ประกอบดวย Self – efficacy คือ การรับรู
ความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ Self-regulation คือ การกํากับพฤติกรรม
สุขภาพตนเอง และ Self-care คือ การดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งเปนการบูรณาการทฤษฏีทางดาน
จิตวิทยาสังคมและวิทยาศาสตรสุขภาพ ในการอธิบายพฤติกรรมดังกลาว โดยเชื่อวา หากบุคคลมี
พฤติกรรมสุขภาพ 3Self แลว จะสงผลทําใหพฤติกรรมสุขภาพดานอื่นๆ เชน พฤติกรรมการกิน
การออกกําลังกาย การดูแลรักษาตนเองจากโรคภัยไขเจ็บเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิต การดูแลความเครียด และภาวะทางดานสุขภาพอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น (อังศิ
นันท อินทรกําแหง, 2552; 2553) พรอมกันนี้ยังไดนําเสนอถึงกระบวนการบริหารจัดการโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง PROMISE Model ซึ่งเปนการผสมผสมแนวคิดทั้ง
ทางดานจิตวิทยา การปรับพฤติกรรม การจัดการเรียนรูและเทคนิคการบริหารจัดการโครงการที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อ ใชใ นการบริหารจัดการโครงการปรั บเปลี่ย นพฤติกรรม และกระบวนการ
ดังกลาวไดถูกนํามาใชในการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตั้งแตป พ.ศ.
2551 – 2554 ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร และไดผลในภาพรวมพบวา หนวยงานตางๆ ประกอบดวย โรงพยาบาลของทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน สถานศึ ก ษาโรงเรีย น มหาวิท ยาลั ย องค ก รไม ห วังผลกํา ไร ที่ไ ดสงที มงาน
ให บ ริ ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพนั้ น ต า งประสบความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูและบริหารโครงการตาม
แนวทาง PROMISE Model มีผลใหผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดานสุขภาพที่ดีขึ้น เชน มีคา BMI ต่ําลง มีคาระดับน้ําตาลในเลือดลดลง มีคาระดับไขมันในเลือด
ลง เปนตน และในปงบประมาณ 2554 นี้ ทาง สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
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นทรวิ โ รฒ ยั ง คงได รั บ ความไว ว างใจจากสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร ใหขยายผลในการดําเนินการโดยใชแนวทาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3
Self ดวยการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง PROMISE Model ใหกับทีมงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ปวย หรือเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 กลุม ไดแก
อวน/ลงพุง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ไดเขารวมโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพกับ สถานพยาบาลที่ ไ ด รั บ งบประมาณสนั บ สนุน จาก สํ านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ภายใตการบริหารโครงการของสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนเปนการพัฒนาทักษะในการบริหาร
จัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการสรางเครือขายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของคณะทํางานโครงการของสถานพยาบาลแตละแหงที่ไดเขารวมโครงการ

วัตถุประสงคเฉพาะ
1) เพื่ อ ประเมิ น โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ 2554 จํานวน 30 โครงการ ตามกรอบแนวคิด CIPP Model, Logic Model และ 360
Degree Feedback ในชวงระหวางดําเนินโครงการ
2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE Model ปจจัย
บริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา และปจจัยกระบวนการ ที่สงผลตอผลผลิตของการดําเนิน
โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุข ภาพของสถานพยาบาลในกลุ มผู เ ข าร ว มโครงการ หัว หน า
โครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ ในชวงระหวางดําเนินโครงการ
3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ของผูเขารวมโครงการ ซึ่งไดแก การรับรู
ความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรมตนเอง และการดูแล
สุขภาพของตนเอง และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของแตละโครงการ เชน คา BMI คาระดับไขมันในเลือด
ระดับน้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการ
4) เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของผูเขารวมโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
3Self และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของแตละโครงการ เชน คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ําตาล
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ในเลื อ ด ค า ความดั น โลหิ ต หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการ
5) เพื่อศึกษาถึงเหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให กั บ กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเมตาบอลิ ก ของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กลุมเปาหมายที่ไดเขารวมโครงการครั้งนี้ไดเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self
ซึ่งไดแก การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรม
ตนเอง และการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง ที่ ดี ขึ้ น หลั ง จากเข า ร ว มโครงการอั น จะนํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพดานอื่นๆ เชน การออกกําลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน การดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ตลอดจนทําใหกลุมเปาหมายไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดดานชีวเคมีอื่นๆ เชน คา BMI คาความดันโลหิต คาระดับน้ําตาลในเลือด คาระดับไขมัน
ในเลือด ที่ดีขึ้นหลังจากไดเขารวมโครงการ
นอกจากนี้ ยั ง ทํ า ให ค ณะทํ า งานของแต ล ะโครงการได เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู
กระบวนการทํ า งานด า นการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพร ว มกั น ภายใต ก ารเป น พี่ เ ลี้ ย งของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันจะกอใหเกิดความยั่งยืนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอไป ตลอดจนทําใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13
กรุ ง เทพมหานคร เป น ที่ รู จั ก ของบุ ค คลทั่ ว ไปเพิ่ ม มากขึ้ น ในบทบาทผู นํ า ด า นการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพของคนไทย

หนวยงานที่นําผลการวิจัยเชิงประเมินไปใช
หนวยงานหลักที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรง ไดแก สถานพยาบาลแตละแหงที่ไดเขารวม
โครงการซึ่งจะทําใหรับทราบถึงผลการดําเนินโครงการในภาพรวม และนําขอสารสนเทศไปใชใน
การบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะสงผลดีตอประชาชนผูเขารับบริการ นอกจากนี้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร ยังไดขอสารสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลว
ในการดําเนินโครงการ แนวทางและผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ ผลของการปรับพฤติกรรมตามแนวทางการบริหารแบบ PROMISE Model ที่มีตอ
พฤติกรรมสุขภาพ 3Self ซึ่งสามารถที่จะนําไปใชเปนแมแบบ (Model) ในการพัฒนากิจกรรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในกํากับแตละแหงตอไป
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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. 2554 จํานวน 15 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ ไดแก ไดแก 1.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
เดช (2 โครงการ) 2.สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ( 2 โครงการ) 3.โรงพยาบาลรามาธิบดี
( 6 โครงการ) 4. โรงพยาบาลตํารวจ (5 โครงการ) 5.โรงพยาบาล พระมงกุฎเกลา (สง 2 โครงการ)
6.โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ( 2 โครงการ) 7. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ (1 โครงการ) 8.
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ( 2 โครงการ) 9.โรงพยาบาลเลิดสิน (สง 3 โครงการ) 10.สถาบันจิต
เวชศาสตร สมเด็จเจาพระยา (1โครงการ) 11.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (1โครงการ) 12.
วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล (1 โครงการ) 13. โรงพยาบาลทหารเรือ
กรุงเทพ (1 โครงการ) 14.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ 15.โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ (1
โครงการ) ซึ่งแตละโครงการจะดําเนินงานในรูปคณะกรรมการอยางนอย 3 คน ตลอดจนมีที่
ปรึกษาที่เปนนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ โดยดําเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหกับ
กลุมเปาหมายเปนรายบุคคลหรือรายกลุมอยางนอย 5 ครั้งในชวงระยะเวลา 4-7 เดือน ตามขอกําหนด
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรใหไดผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในขอเสนอโครงการของแตละ
โครงการที่สอดคลองกับบริบทและปญหาสุขภาพของกลุมเปาหมาย
2) กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก คนไทยที่มีอายุ 15
ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครซึ่งเปนผูปวยหรืออยูในกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 โรค
หลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง ซึ่งไดเขารวมกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จากหนวยงานสถานพยาบาลที่มีที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ไดรับงบประมาณจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ 2554 จํานวน 30 โครงการ
รวมผูปวยและกลุมเสี่ยงที่สมัครใจเขารวมโครงการซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ 3 Self และตัวบงชี้ทางชีวเคมี เชน BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับ
ความดันโลหิต รอบเอว เปนตน กอนและหลังเขารวมโครงการในครั้งนี้ทั้งสิ้น 3,579 คน
3) กลุมตัวอยางในการใหขอมูลระหวางเขารวมโครงการ จะถูกประเมินตามแนวคิดการ
ประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) โลจิกโมเดล (Logic Model) และการประเมินโครงการแบบ
360 องศา (360 Degree feedback) และเพื่อใหไดตัวแทนสําคัญ (Key Information) ในการใหขอมูลที่
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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 เทพมหานคร ใน
ปงบประมาณ 2554 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 2554 จํานวน 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ทําหนาที่
ใหขอมูลตามแบบประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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 2554
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
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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
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
การเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมินโครงการครั้งนี้ไดนําเทคนิคทั้งในเชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพมาใช เครื่องมือสําหรับการประเมินประกอบดวย
1) แบบสอบถามสําหรับประเมินโครงการ (Questionnaire) เปนแบบสอบแบบมาตรสวน
ประมาณคา 4 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
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2) แบบสัมภาษณสําหรับประเมินโครงการ (Interview Guide) เปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางตามซิปโมเดล (CIPP Model) ไดแก สอบถามบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิตจากโครงการ เพื่อสอบถามความคิด เห็ น ในเชิ งลึก ที่มี ตอการจัด การ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีกลุมเปาหมายในการตอบคือ กลุมหัวหนาโครงการ
กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมตัวแทนผูเขารวมโครงการ ใชสัมภาษณระหวางการนิเทศ ติดตาม
โครงการ
3) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3Self เปนแบบสอบแบบมาตราสวนประมาณคา 4
ระดับตั้งแต จริงมาก (คะแนน = 4) จริง(คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน =
1) ใชสําหรับประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3Self กอนและหลังเขารวมโครงการของกลุมผูเขารวม
โครงการ
4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ เปนแบบสอบแบบมาตราสวน
ประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน = 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไม
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
1.1) กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมผูเขารวมโครงการ ที่เปน
กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอการประเมินโครงการดานบริบททั่วไป (Context) ปจจัยนําเขา (Input)
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Output) และความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการอยูในระดับมาก
ขึ้นไป มากกวารอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ
1.2) ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน
BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว เปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กวากอนเขารวมโครงการ
1.3) ผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพ
3 Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความ
ดันโลหิต รอบเอว ในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
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2) ตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ ไดแก กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมผูเขารวม
โครงการ โดยสวนใหญมีความรูสึกวาโครงการสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
ตนเองและหนวยงาน โดยมีผลใหผูเขารวมโครงการเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดี
ขึ้นได ทําใหคณะทํางานมีทักษะการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดอยาง
ถู ก ต อ งตามหลั ก แห ง การปรั บ พฤติ ก รรม มี ทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การโครงการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก PROMISE Model เพื่อใหผูเขารวมโครงการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 3Self
เปนโครงการที่สามารถเปนตนแบบใหกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อนําไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวย และโครงการเปนประโยชนตอประชาชนไทยแทจริง

3 self
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PROMISE

กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการ
CIPP Model
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 เพิ่มขึ้นกวากอน
เขารวมโครงการ

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)

- ตัวชี้วัดดานสุขภาพของแตละ
โครงการ เชน คา BMI ความ
ดันโลหิต น้ําหนักตัว รอบเอว
ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับ
ไขมันในเลือด

Logic Model
เก็บขอมูลจาก 1.หัวหนาโครงการ 2. ผูเขารวมโครงการ และ
3 ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ (360 Feedback Degree)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประยุกตจาก
ซิปโมเดล (CIPP Model) โลจิกโมเดล (Logic Model) และ 360 Feedback Degree
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กรอบการดําเนินโครงการบริหารจัดการและประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครประจําปงบประมาณ 2554
ขั้นกอนดําเนินโครงการ
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก หลักการ
บริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ แนวคิดการประเมินโครงการ แนวคิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 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. ผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
5. แสวงหาแหลงทรัพยากรทั้งที่เปนบุคคล และ
วัสดุอุปกรณ สถานที่ที่จะชวยอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินโครงการ

ศึกษาขอมูลเชิงประจักษ
1. ขอมูลจากผูบริหารโครงการที่รับงบประมาณ
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 ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการในพื้นที่ และลงเยี่ยมพื้นที่โครงการ เพื่อรับทราบ
ปญหา ขอเสนอแนะและการประเมินผลโครงการ
9. ประชุมผูรวมใหบริการทุกหนวยงานเพื่อสรุปโครงการ
10. สรุปประเมินระดับความสามารถและปจจัยแหง
ความสําเร็จ และอุปสรรคของแตละโครงการเพื่อเปน
ขอมูลประกอบการรายงานผลการดําเนินโครงการสิ้นสุด
ผลผลิตที่ได เมื่อสิ้นสุดโครงการ
1. ไดผลการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหนวยงาน
ตาม 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 2554 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) คาชีวเคมี หมายถึง การประเมินคาชีวเคมีของผูเขารวมโครงการ ซึ่งเปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ตามที่แตละโครงการไดทําการกําหนดขึ้น เชน คา BMI คา
ความดันโลหิต 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) บริหารจัดการโครงการดวยหลักการบริหารตามผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result based
management) การที่คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดบริหารจัดการโครงการซึ่งมี
เปาหมายรวมกันอยางแทจริงเพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวเปน
สําคัญ พยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรมอยางรวดเร็ว
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7.3) การมองโลกแงดี (Optimism) หมายถึง การที่คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมีความเชื่อวาปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรมสามารถที่จะแกไขไดเปนเรื่องที่ทา
ทาย เชื่อมั่นวาผูเขารวมโครงการมีศักยภาพที่เพียงพอในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
เชื่อมั่นวาเพื่อนรวมงานมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
7.4) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การที่คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดพยายามที่จะหารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบใหมเพื่อกระตุนใหผูเขารวมโครงการเกิด
ความสนใจที่จะรวมทํากิจกรรม คณะทํางานพยายามที่จะสรางสัมพันธภาพดวยวิธีการตางๆ กับ
ผูเขารวมโครงการเปนอยางดีเพื่อเปนการจูงใจใหอยากเขารวมกิจกรรม
7.5) ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Individual or client center) หมายถึง การที่
คณะทํางานผูใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการไดเปนผูนําในการ
จัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองไดดวยตนเอง ไดรับการสนับสนุน การ
จูงใจจากคณะทํางานใหจัดการสุขภาพตนเองตั้งแต การตั้งเปาหมาย วางแผน ออกแบบกิจกรรม ฝก
ปฏิบัติดูแลพฤติกรรมสุขภาพตามแผนของตนเองพรอมประเมินผลดวยตนเอง และไดรับขอมูล
ยอนกลับที่นํามาสูการวางแผนและกระทําพฤติกรรมสุขภาพอยางตอเนื่อง จึงมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการโครงการอยางเต็มที่ มีการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอยางจริงใจเพื่อ
นําไปปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของผูเขารวมโครงการอยางแทจริง
7.6) หลักการเสริมสรางคุณคาในตนเองแกผูรับบริการ (Self-esteems) หมายถึง การที่
คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดใหเกียรติกับผูเขารวมโครงการอยางแทจริง พยายาม
ที่จะทําใหผูเขารวมโครงการเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาที่ไดเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ เชื่อวาการมี
สุขภาพที่ดีมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคม โดยสามารถใชเทคนิควิธีการเรียนรูและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่หลากหลายที่เนนผูรับบริการเปนสําคัญที่ประกอบดวยสัดสวนของเวลาและเนื้อหาใน
การจั ด กิ จ กรรมที่ เ ริ่ ม ต น จากการปรั บ ความคิ ด สร า งแรงจู ง ใจ การเสริ ม แรงด ว ย 1) กิ จ กรรม
สนุ ก สนานหรื อ เกม ประมาณร อ ยละ 30 ของเวลาที่ จั ด ให ทั้ ง หมด 2) กิ จ กรรมให ค วามรู จ าก
ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณทางสุขภาพ ประมาณรอยละ 10 และ 3) กิจกรรมการฝกทักษะการ
ปฏิบัติดวยตนเองใหมีทักษะการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. (อาหาร
ออกกําลังกาย และอารมณ) ประมาณรอยละ 60 อาจจัดประสบการณดวยการฝกอบรม การเขา
ฐานความรู การใหคําปรึกษารายบุคคล รายกลุม การใหคําแนะนํา การมีตัวแบบ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การสาธิต การเขาคาย การฝกปฏิบัติการ การสรางทีมพี่เลี้ยง ทีมผูชวยโครงการ ผูนํา
กลุม แกนนําเครือขาย เปนตน และมีการสงเสริมใหเกิดเครือขายชวยเหลือกันเอง และดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางตอเนื่องไดเพื่อความคงอยูของพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตอไป การบริหารโครงการตาม
หลัก PROMISE วัดไดจากแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 20 ขอ จาก
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กลุมผูเขารวมโครงการ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .938 และจากกลุมหัวหนาโครงการ มีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .924

สมมติฐานการวิจัย / การประเมินโครงการ
1) กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมผูเขารวมโครงการ ที่เปนกลุมตัวอยาง
มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การประเมิ น โครงการด า นบริ บ ททั่ ว ไป (Context)
ป จ จั ย นํ า เข า (Input)
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Output) และความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ มีคะแนนเกิน
รอยละ 70 มากกวารอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ
2) ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับ
น้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กวากอนเขารวมโครงการ
3) ผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self
และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต
รอบเอว ในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
4) การบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัย
นําเขา และปจจัยกระบวนการ มีอิทธิพลตอ และสามารถรวมกันทํานาย ผลผลิตของการดําเนิน
โครงการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพของสถานพยาบาลในกลุมผู เ ข าร ว มโครงการ หัว หน า
โครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
5) ทําใหทราบถึงถึงเหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ตามที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ใหดําเนินการบริหารจัดการเพื่อ
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของสถานพยาบาลภาครั ฐ และเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร
ปงบประมาณ 2554 โดยมีบทบาทและหนาที่หลักคือ 1.บริหารงบประมาณ 2. จัดการฝกอบรมให
คณะทํางานของแตละโครงการในโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ เพื่อเพิ่มองคความรูและทักษะใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ตามแนวทาง PROMISE Model และ 3. กํากับติดตามและ
ประเมินผลโครงการทั้ง ในระยะกอน ระหว าง และหลังสิ้ น สุดโครงการ และในบทนี้เ ปน การ
ทบทวนวรรณกรรม คณะทํางานจึงไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนการ
ทบทวนองคความรูสําคัญเกี่ยวกับ
1. สถานการณภาวะสุขภาพของคนไทยเกี่ยวกับโรคเมตาบอลิก
2. แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเทคนิคการพัฒนาสุขภาพ
3. ทฤษฎีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
4. การบริหารจัดการและประเมินโครงการ ตาม CIPP Model และ Logic Model
5. การประเมินโครงการแบบ 360 องศา
6. พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self
7. แนวคิดการบริหารและการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวยหลัก
PROMISE Model และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อที่จะไดนําองคความรูดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการโครงการตามภารกิจหลักที่
ไดรับมอบหมายใหมเี ที่ยงตรงดานเนื้อหา และในเชิงวิชาการมากที่สุด และมุงหวังใหเกิดความ
มั่นใจกับผูที่ไดอานรายงานการประเมินผลการดําเนินงานครั้งนี้เกิดความมั่นใจวาการบริหารจัดการ
และประเมินโครงการในภาพรวมเปนไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสมมากที่สุด รายละเอียดมีดังนี้
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1. สถานการณภาวะสุขภาพของคนไทย
กอนที่ สถาบั นวิจัยพฤติ กรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ จะเริ่มดําเนินการ
บริ ห ารจั ด การโครงการเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อกํากับ ดูแล และใหขอเสนอแนะ ประเมินโครงการ เพื่อใหสถานบริการแตละ
แหงสามารถจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง PROMISE Model เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ในกลุมผูปวยโรคเมตาบอลิก (Metabolic) 4 กลุมโรค ไดแก
อวน/ลงพุง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ไดทําการศึกษาถึง
สภาพการณปจจุบันของกลุมโรคดังกลาวในประเทศไทย เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 สถานการณโรคอวน/ลงพุง
ตามที่ พญ.ชนิกา ตูจินดา (สํานักขาว สสส., 2553) ไดกลาวถึงเรื่องโรคอวนไววา ปจจุบัน
(พ.ศ. 2553) โรคอวนไดลุกลามถึงในเด็กและวัยรุน พบวาประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษากวา 5 ลานคน มีปญหาโรคอวน โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศมีน้ําหนัก
ต่ํากวาเกณฑเพียงรอยละ 10 แตนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเมืองกลับมีน้ําหนักเกินเกณฑถึง
รอยละ 15.4 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่พบวานักเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือโรงเรียนในเครือสาธิต เปนโรคอวนสูงถึงรอยละ
25.9 - 31.5 รองลงมา เชน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบเด็กอวน
รอยละ 25.7 - 28.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ รอยละ 23.3 - 27.4 และ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ พบอัตราโรคอวนในเด็กรอยละ 11.2 -14.6 และยังพบปญหาโรคอวนใน
เด็กอนุบาล ประมาณรอยละ 19 ซึ่งในอนาคตเด็กเหลานี้จะเสี่ยงตอโรคเรื้อรังตางๆ เชนโรคเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคมะเร็งและโรคเรื้อรังตาง ๆ เพิ่มขึ้น
สําหรับขอมูลใน ป พ.ศ. 2553 ของ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
พบวา คนไทยเปนโรคอวนอยูในระดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 24.8826 มีน้ําหนักเกินหรือทวมคิดเปน
รอยละ 18.9074 และมีโรคอวนในระดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 7.6825 รายละเอียดดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 สถิติน้ําหนักประชาชนในประเทศไทย ป พ.ศ. 2553
ที่มา กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (2553)
หากมองยอนกลับไปใน ป พ.ศ. 2551 พบวา มีประชาชนโรคอวนในระดับ 1 คิดเปนรอยละ
26.6254 และในป พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 28.7926 ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 สถิติน้ําหนักประชาชนในประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 - 2552
ที่มา กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (2553)
จากขอมูลดังกลาว พิจารณาเห็นไดวา อัตราการอวนในประเทศไทย ยังคงอยูในระดับที่นา
เปนหวง โดยเฉพาะในกลุมคนที่มีอายุมาก หรือ ในกลุมวัยทํางาน ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ซึ่ง
พบวา ตั้งแต ป พ.ศ. 2551 – 2553 นั้น เปนขอมูลสะสม 3 ป พบวา เพศชายที่มีอายุระหวาง 23 – 50
ป วัยทํางาน อวนในระดับ 1 มากถึงรอยละ 35.3061 ในเพศหญิงก็ไมนอยเชนกัน พบวาอวนใน
ระดับ 1 มากถึงรอยละ 19.15.6
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ภาพประกอบ 5 สถิติน้ําหนักประชาชนเพศชายและหญิงวัยทํางานในประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 - 2553
ที่มา กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (2553)
1.2 โรคเบาหวาน
เบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขของโลก รวมทั้งประเทศ
ไทยสถานการณเบาหวานปจจุบันมีอุบัติการณเพิ่มมากขึ้น จากขอมูลสมาพันธเบาหวานนานาชาติ
(international diabetes federation :IDF) ไดรายงานสถานการณผูเปนเบาหวานทั่วโลกแลว 285 ลาน
คนและไดประมาณการวาจะมีจํานวนผูเปนเบาหวานทั่วโลกเพิ่มมากกวา 435 ลานคน ในป พ.ศ.
2573 หากไมมีการดําเนินการในการปองกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สําหรับประเทศไทย
ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานใน
ป พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน หรือ ประมาณวันละ 19 คน และในรอบ 10 ปที่ผานมา ( พ.ศ. 2542
– 2552 ) พบคนไทยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยโรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้น 4.02 เทา เฉพาะ ป พ.ศ. 2552 มีผูที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดวยโรคเบาหวาน 558,156 ครั้ง หรือประมาณวันละ 1,529 ครั้ง หรือคิดเปนผูที่นอนรักษาตัวที่
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยโรคเบาหวานชั่วโมงละ 64 ครั้ง และจากการสํารวจ
สถานะสุขภาพอนามัยของคนไทย (อายุ 15 ปขึ้นไป) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539-2540 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ครั้งที่ 3 ป พ.ศ.2546 – 2547 พบความชุกเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 4.4 เปนรอยละ 6.9 สาหรับครั้งลาสุด
(ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552) พบอัตราความชุกโรคเบาหวานเทาเดิม คือ รอยละ 6.9 โดยคาดวาคนไทย
วัย 15 ปขึ้นไป ประมาณ 3.46 ลานคนกําลังเผชิญกับโรคเบาหวาน เมื่อแยกการกระจายความชุก
ออกเปนรายภาค พบเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ กรุงเทพฯ , ภาคกลาง , ตะวันออกเฉียงเหนือ ,
ภาคเหนือ และ ภาคใต ( ความชุก รอยละ 9.2 , 7.6 , 7.0 , 5.7 และ 5.0 ตามลําดับ) เบาหวานเปน
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สาเหตุทําใหเกิดการปวยและตายกอนวัยอันสมควร จากภาวะแทรกซอนตอตา ไต ระบบประสาท
หัวใจและหลอดเลือดสมอง แตทั้งนี้การสํารวจสถานะสุขภาพอนามัยของคนไทย ครั้งที่ 4 พบวา 1
ใน 3 ของผูที่เปนเบาหวานไมทราบวาตนเองเปนโรคเบาหวานมากอน สวนผูที่ไดรับการวินิจฉัยโดย
แพทยวาเปนเบาหวาน รอยละ 3.3 ไมไดรับการรักษา และผูที่ไดรับการรักษามีเพียง รอยละ 28.5 ที่
คุมระดับน้ําตาลใหอยูในเกณฑ นอยกวา 126 มิลลิกรัม ตอเดซิลิตรได ฉะนั้นการคนหาผูที่เปน
เบาหวานและกลุมเสี่ยงตั้งแตยังไมมีอาการ การลดปจจัยเสี่ยงและรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรกจึงเปน
มาตรการที่จะชวยลดและชะลอการเกิดโรคและผลกระทบดังกลาว เบาหวานมีสาเหตุหลายปจจัย
เสี่ยงรวมกันที่สามารถปองกันได ตามที่องคการอนามัยโลกประกาศไววาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รอย
ละ 80 สามารถปองกันได (วิชัย เอกพลากร, 2553)
1.3 โรคความดันโลหิตสูง
สํ า หรั บ คนไทย ข อ มู ล จาก สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ในป 2550 คนไทยสวนใหญปวยเปนโรคดังนี้ โรคหัวใจและหลอดเลือด ปวย
567,825 คน เสียชีวิต 34,833 คน โรคความดันโลหิตสูง ปวย 446,506 คน เสียชีวิต 2,293 คน
และ โรคมะเร็งปวย 75,033 คน เสียชีวิต 53,575 คน จากรายงานของสํานักโรคไมติดตอ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ขาวสารเพื่อมวลชน, 2554: Online) พบวาปจจุบันคนทั่วโลก
เปนความดันโลหิตสูง 1.5 พันลานคน และเสียชีวิตจากความดันโลหิตสูงถึง 7 ลานคนตอป สวน
สถานการณโรคความดันโลหิตสูงของประเทศไทย สํารวจโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุขพบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
เปน 3.8 เทา ในรอบ 10 ป ( พ.ศ. 2543 - 2552 ) นับวาเปนสัญญาณอันตราย ซึ่งทุกทานควร
ตระหนักเพราะโรคนี้ เมื่อปวยเริ่ม แรกจะไมแสดงอาการ และหากไมตรวจสุขภาพหรือไมทราบคา
ความดันของตนเองแลวเมื่อปวยก็จะไมทราบวาตนเองเปนโรคนี้และแถมดวยโรคแทรกซอนตามมา
ซึ่งอาการเตือนวาเปนโรคความดันโลหิตสูงคือ วัดความดันโลหิตสูงกวาคาปกติ คือ ตั้งแต 120 / 80
มิลลิเมตรปรอท ถาตัวเลขความดันโลหิตขณะที่พักมีคาสูงกวา 120 /80 - 139 / 89 มิลลิเมตรปรอท
ถือวาเสี่ยงใหสงสัยวาอาจมีภาวะความดันโลหิตสูง อาการเตือนของโรค คือ ปวดมึนทายทอย
วิงเวียน ปวดศีรษะตุบๆ หากเปนมานานหรือความดันโลหิตสูงมากๆอาจมีอาการเลือดกําเดาไหล
ตามัว ใจสั่น มือเทาชา เมื่อเกิดอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทยเพื่อจะไดรับการรักษาที่ถูกตอง
และทันทวงที แตผูที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไป ควรตรวจวัดความดันโลหิตทุกๆป โรคนี้เกิดจากสาเหตุ
หลายๆอยาง ซึ่งแยกได 2 ประเภทดังนี้
1. ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค คือ กรรมพันธุ , อายุตั้งแต 35 ป ขึน้ ไป ซึ่งปรับเปลี่ยนไมได
2. ปจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได คือ พฤติกรรมการกินอาหารที่มีรส เค็ม หวาน มัน
รับประทานผักผลไมนอย, ขาดการออกกําลังกาย,เครียด,สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่ง
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สงผลใหเกิดน้าํ หนักเกิน , อวน , ความผิดปกติของโรคไขมันในเลือด ,ภาวะเบาหวาน , ถาลดปจจัย
เสี่ยงเหลานีจ้ ะมีผลในการปองกันการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคเบาหวานได เมื่อทราบปจจัย
เสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคแลวก็ลด ละ เลิก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกัน เพื่อสุขภาพของทานจะไดมีชวี ิตยืน
ยาว หากสงสัยวาจะปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ควรรีบไปพบแพทย ใสใจสุขภาพสักนิดชีวิต
จะยืนยาว ดวยความปรารถนาดีจาก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท อธิบดีกรมควบคุมโรค ไดใหสัมภาษณกับ หนังสือพิมพไทย
โพสต -- อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 โดยกลาววา ปจจุบันคนทั่วโลกปวยเปนโรคความดันโลหิต
สูง 1.5 พันลานคน และเสียชีวิตจากการเปนโรคความดันโลหิตสูงถึง 7 ลานคนตอป สําหรับประเทศ
ไทยสถานการณ ของโรคความดันโลหิตสูง จากการสํ ารวจของสํานั กนโยบายและยุ ทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุขระหวาง พ.ศ. 2543-2552 พบวาในรอบ 10 ป มีผูปวยเพิ่มขึ้น 3.8เทา และยังพบ
อีกวาคนที่อายุ 15 ปขึ้นไปเปนโรคความดันโลหิตสูง 11.5 ลานคนความชุกของโรคในกลุมนี้ เทากับ
รอยละ 21.4 ในขณะที่ความชุกของโรคสูงสุดคิดเปนรอยละ 55.9 อยูในกลุมอายุ 80 ปขึ้นไป ทั้ง
ผูหญิงและผูชายมีความเสี่ยงตอการโรคความดันโลหิตสูงพอ ๆ กัน และจากขอมูลป 2552 พบวา
ผูปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงที่นอนรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข 981 คน ตอประชากร 1
แสนคน เมื่อแยกตามรายภาคพบวาภาคเหนือมีผูปวยความดันโลหิตสูงตอประชากรสูงที่สุด 1,225
คน รองลงมาคือภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) พบ 1,211 คน ตามดวยภาคใตพบ 1,019 คน
และนอยที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ 664 คน ภาวะความดันโลหิตสูง" เปนโรคไมติดตอ
เรื้อรังที่ไมมียารักษาใหหายขาดเปนเพชฌฆาตเงียบที่มีการระบาดทั่วโลกสวนมากจะไมแสดงอาการ
เตือน เนื่องจากการดําเนินของโรคจะคอยเปนคอยไปและใชเวลานาน ในชวงแรกจะไมแสดงอาการ
ใด ๆ แตมักตรวจพบโดยบังเอิญขณะที่ไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษาจากปญหาอื่น ผูเปนโรคสวน
ใหญมักไมรูตัววาเปนหรือกวาจะรูวาเปนบางรายที่มีอาการเตือน เชนปวดมึนทายทอยวิงเวียน ปวด
ศีรษะตุบ ๆ หากเปนมานานหรือมีความดันโลหิตสูงมาก ๆ อาจมีอาการเลือดกําเดาไหล ตามัว ใจสั่น
มือเทาชา เมือเกิดอาการผิดปกติดังกลาวต องรีบไปพบแพทยเ พื่อรับการรักษาอยางถูกตองและ
ทันทวงที
เมื่อทําการพิจารณาในเชิงสถิติเกี่ยวกับ จํานวนและอัตราตายตอประชากร 100,000 คน
จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ พ.ศ. 2548- 2552 ซึ่งทําการสํารวจโดย กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสาร
และสารสน เทศสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ก็จะพบวา อัตราการ
ตายดวยโรคความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง เปนอันดับที่ 4 มีอัตราการตายใน ป พ.ศ.
2552 มากถึง รอยละ 24.26 รองจากโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด อุบัติเหตุและการเปนพิษ และ
โรคหัวใจ ดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 จํานวนและอัตราตายตอประชากร 100,000 คน จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ พ.ศ. 2548- 2552
ที่มา: กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (2552)
1.4 โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง หรือ ที่คนสวนใหญ เรียกวา โรคอัมพาต ( Stroke / cerebrovascular
disease ) หมายถึง ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบตัน หรือ
แตก จนเกิดการทําลายหรือตายของเนื้อสมอง ทําใหสมองสูญเสียการควบคุมการทํางานของอวัยวะ
ในรางกาย อาการที่เกิดขึ้นอยูกับตําแหนงที่ขาดเลือดไปเลี้ยง และความรุนแรงขึ้นอยูกับการทําลาย
เนื้อสมอง องคการอนามัยโลก ( World Health Organization )ไดรายงานถึงสถานการณโรคหลอด
เลือดสมอง วา ป 2548 มีผูเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก แตละป 5.7 ลานคน และ
องคการโรคหลอดเลือดสมองโลก ( World Stroke Organization ) คาดการณวา ในป 2558 จะมีคน
เสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มเปน 6.5 ลานคน ซึ่งโรคนี้เปนสาเหตุการตาย อันดับ 2 ในผูที่มี
อายุ 60 ปขึ้นไป และเปนสาเหตุการเสียชีวิตเปนอันดับ 5 ในประชาชนที่มีอายุ 15-59 ป และพบวา 2
ใน 3 ของผูที่ทนทุกขทรมานจากโรคหลอดเลือดสมอง อยูในประเทศที่มีรายไดปานกลางและนอย
สําหรับในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2541 -2547 พบวาโรคหลอดเลือดสมอง เปนสาเหตุ
ของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง หลังจากนั้น ในป พ.ศ.2548-2551 มีแนวโนมการเสียชีวิตจาก
โรคนี้ชะลอตัวลงลง สําหรับในป 2552 พบคนไทยเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 13,353
คน เฉลี่ยวันละ 36 คน หรือประมาณ 3 คน ในทุกๆ 2 ชั่วโมง และในปจจุบันมีผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
เปนโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 751,350 คน และในรอบ 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2542 – 2552) พบ
ผูปวยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ (ไมรวม กรุงเทพฯ) ดวย
โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 2.45 เทา และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบ
อัตราผูปวยในตอแสนประชากรดวยโรคหลอดเลือดสมองใหญรายภาคของประเทศไทย เรียงจาก
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มากเปนนอย พบดังนี้ ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) และภาคเหนือ พบสูงใกลเคียงกัน ตาม
ดวยภาคใต สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบนอยที่สุด สถานการณปจจัยเสี่ยงของคนไทยที่มีอายุ
15 ป ขึ้นไป พบดังตารางภาพประกอบ 7 - 8

ภาพประกอบ 7 ปจจัยเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองที่ปรับเปลี่ยนไดแยกตามเพศ
ที่มา : สานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค (2552)
จากภาพตาราง จะเห็นวา คนไทยมีแนวโนมของ ภาวะอวน (BMI ≥ 25kg/m2) ภาวะอวน
ลงพุง(รอบเอวชาย ≥90 cm, รอบเอวหญิง ≥80 cm) ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (TC ≥ 240mg/dl)
เพิ่มขึ้นทั้งเพศชายและเพศหญิง , กินผักและผลไมเพียงพอ (≥ 5 สวนมาตรฐานตอวัน) ลดลงทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง ความชุกเรือ่ งภาวะความดันโลหิตสูง และเบาหวาน เพิ่มขึ้นในเฉพาะเพศหญิง ใน
เพศชายลดลง

ภาพประกอบ 8 ปจจัยเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองที่ปรับเปลี่ยนไดแยกตามรายภาค
ที่มา : สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค (2552)
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จากภาพประกอบขา งต น จะเห็น ว า ความชุก ของป จ จั ย เสี่ ย งที่ ป รั บ เปลี่ ย นได เมื่ อ แยก
ออกเปนรายภาคของประเทศไทยแลว พบวา ทั้งความชุกในเรื่อง ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติ (TC≥200mg/dl) ภาวะอวน (BMI ≥ 25kg/m2) ภาวะอวนลงพุง และ เบาหวาน พบ
ความชุกมากที่สุด คือที่ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ ภาคกลาง สวนการสูบบุหรี่เปนประจําและ
กิจกรรมทางกายไมเพียงพอ มีความชุกมากที่สุด ในภาคใต การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล(ระดับเสี่ยง
ปานกลางขึ้นไป) มีความชุกสูงสุดทางภาคเหนือ สําหรับการกินผักและผลไมเพียงพอ (≥ 5 สวน
มาตรฐานตอวัน) นอยที่สุด คือ ภาคกลาง
นอกจากนี้ การสํารวจของ นพ. มัยธัช สามเสน ผูอํานวยการสถาบันประสาทวิทยา ในป
พ.ศ. 2551 (หนังสือพิมพบานเมือง, 2551: Online) เปดเผยวา โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคทาง
ระบบประสาทที่พบบอย โดยเฉพาะผูสูงอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไป ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวพบวาเปน
สาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง โดยประเทศแถบเอเชีย อาทิ จีนและญี่ปุน
พบเปนสาเหตุการตายเปนอันดับที่ 2 รองจากโรคหัวใจ สําหรับประเทศไทยพบวามีอัตราการเกิด
โรค 690 คนตอประชากร 1 แสนคน จากสถิติดังกลาว ประมาณไดวา มีผูปวยโรคนี้ในประเทศไทย
เปนจํานวน 496,800 คน และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอัมพฤกษ อัมพาต โดยโรคหลอดเลือด
สมองแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันพบไดประมาณ 70% และ
โรคหลอดเลือดสมองแตก พบได 30% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด สาเหตุสําคัญเกิดจากความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด ขาดการออก
กําลังกาย และผูปวยที่รับประทานยาหามการแข็งตัวของเลือดหรือเปนโรคที่มีความผิดปกติของการ
แข็งตัวของเลือด ผูปวยสวนใหญจะมีอาการทางระบบประสาทอยางเฉียบพลัน อาจมีอาการอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอาการรวมกัน เชน ออนแรงครึ่งซีก เดินเซ พูดลําบาก กลืนลําบาก ตามองไม
เห็น หรือมองเห็นภาพซอน สําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกนั้น อาจมีอาการปวดศีรษะ
เฉียบพลัน อาเจียน ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีอาการซึม หมดสติและอาจเสียชีวิตได สําหรับการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมอง ในปจจุบันทําไดโดยการใหยาหรือการผาตัด สิ่งที่สําคัญคือผูปวยจะตอง
รีบไปพบแพทยโดยดวนที่สุดภายใน 3-6 ชั่วโมง เพราะถามาพบแพทยเร็วก็จะลดความพิการได
เนื่องจากในชวง 3-7 วันแรกของการเจ็บปวยเปนระยะวิกฤติที่อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได ซึ่ง
จําเปนตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาลหรืออยูภายใตการดูแลของแพทยอยางใกลชิด ทั้งนี้ วิธีการ
ปองกันตนเองที่สําคัญคือ ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ควบคุมน้ําหนัก งดสูบบุหรี่และงดดื่มเหลา
ตรวจสุขภาพประจําปเพื่อคนหาปจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีปจจัยเสี่ยงหรือผูที่เปนโรคนี้อยูแลว ตอง
รักษาและพบแพทยอยางสม่ําเสมอ หามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด
จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข ป 2552 (สํารวจ 6 ปครั้ง) ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 3 ในประชากรไทย

3 self
PROMISE

28

ทบทวนวรรณกรรม

และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยขอมูลในป 2552 พบวามีผูเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือด
สมอง จานวน 176,342 คน หรือคิดเปน 3 คน ในทุก 2 ชั่วโมง และเมื่อพิจารณาขอมูลสถานการณ
อัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง จากสถิติสาธารณสุขของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ป 2547
– 2549 สรุปไดวา แนวโนมภาระโรคหลอดเลือดสมองในคนไทยเพิ่มขึ้นตามลําดับ ตั้งแตป พ.ศ.
2547 จากอัตราปวยทั่วประเทศ 152.59 ตอประชากร 100,000คน เพิ่มเปน 277.67 ตอประชากร
100,000 คน ในป พ.ศ. 2552 และยังมีแนวโนมเหมือนกันเมื่อพิจารณา แยกรายภาค โดยพบวา
ภาคเหนือ, ภาคกลาง (ไมรวม กทม.)และกรุงเทพมหานคร มีอัตราปวยดวยโรคหลอดสมองมากกวา
คาเฉลี่ยของทั้งประเทศ

ภาพประกอบ 9 แสดงอัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองตอประชากร 100,000 คน ทั่วประเทศ
และจําแนกตามภาค ป พ.ศ.2547 - 2552
ที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (2552)
การพิ จ ารณาถึ ง ความรุน แรงและความสํา คั ญ ของปญ หาของโรคหลอดเลื อ ดสมองนั้ น
นอกจากจะตองคํานึงถึงอัตราปวยและอัตราตายตามขอมูลขางตนแลว โรคหลอดเลือดสมองยังเปน
สาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability adjusted life years : DALYs) ที่สําคัญของประเทศ โดย
พบวาในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียอันดับ 3 ในผูชายรอง
จากโรคเอดสและอุบัติเหตุการจราจร และอันดับ 2 ในผูหญิงรองจากโรคเอดส เนื่องมาจากผูปวยที่
รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองนั้นมักมีความพิการหลงเหลืออยู ไมมากก็นอย และตองใชชีวิต
อยางพิการตลอดชวงชีวิตที่เหลือ ซึ่งความพิการดังกลาวสงผลกระทบมิใชตอตัวผูปวยเทานั้น แตยัง
สงผลตอครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติอีกดวย นอกจากนี้ไดมีการคํานวณคาใชจายสาหรับโรค
หลอดเลือดสมองพบวา ตนทุนทางตรงสําหรับการรับบริการในกรณีเปนผูปวยใน 1,589.78 บาทตอ
วันนอน และสําหรับการรับบริการเปนผูปวยนอก เทากับ 1,010.22 บาทตอครั้ง และยังมีคาเสีย
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โอกาส (indirect cost) เนื่องจากการขาดงาน และความพิการ อยูที่ 101,681.2. บาท และความสูญเสีย
อัน เนื่องมาจากการเสียชีวิต คิดเปน 15,766.66 บาท ดังนั้น ตนทุนเฉลี่ยของผูปวยจากการเจ็บปวย
เทากับ 126,665.93 บาทตอคนตอป ดังนั้นจะเห็นไดวา การเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองนั้น
ทําใหเกิดภาระตอตัวผูปวยและครอบครัว จํานวนมาก และหากผูปวยไมสามารถรับภาระดังกลาวได
ภาครัฐจะตองเขามารับภาระดังกลาว ทําใหรัฐตองสูญเสียรายไดจํานวนมากในการดูแล รักษาผูปวย
จากโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวา โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคเรื้อรังที่มี
ผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งตอตัวผูปวยเอง ครอบครัวและประเทศชาติโดยรวม (ธิดารัตน
อภิญญา และ นิตยา พันธุเวทย, 2552)

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
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บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และในป พ.ศ.2523 เปนการศึกษาคนควา
ดานการปรับพฤติกรรมและเผยแพรใหเปนที่รูจักกันโดย สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2.1.1 ความเชื่อพื้นฐานตามหลักพฤติกรรมศาสตร
นั ก ปรั บ พฤติ ก รรมตามแนวทางพฤติ ก รรมศาสตร มี ค วามเชื่ อ พื้ น ฐานในการ
ดําเนินการปรับพฤติกรรม 2 ประการ (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549) คือ
1. พฤติกรรมปกติกับพฤติกรรมอปกติ พัฒนามาจากหลักการเดียวกัน คือจากหลักการ
เรียนรู แตทั้งนี้ตองไมรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของรางกายและระบบประสาท
2. พฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยหลักการเรียนรูเชนเดียวกัน และในปจจุบัน
จากคําวา การปรับพฤติกรรม (Behavior modification) และ พฤติกรรมบําบัด (Behavior therapy)
เปนคําที่ใชในความหมาย “การปรับพฤติกรรม” หมายถึง การประยุกตของกระบวนการของทฤษฎี
การวางเงื่อนไขผลกรรม (Operant conditioning) ในขณะ “พฤติกรรมบําบัด” หมายถึง การ
ประยุกตใชวิธีการของทฤษฎีการวางเงื่อนไขสิ่งเรา (Classical conditioning) (O, Leary & Wilson,
1987:1) แต มิคูลัส (Mikulas, 1978: 2) ไดแยกคําทั้งสองนี้ไววา การปรับพฤติกรรม เปนกระทําของ
บุคคลทั่วไป 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
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อาจจะทําใหนักปรับพฤติกรรมมองขามพฤติกรรมที่เปนแบบฉบับของบุคคลนั้น คําวา “อปกติ”
“เบี่ยงเบน” และคําวา “ความเจ็บปวยทางจิต” คําเหลานี้เปนภาวะสันนิษฐาน (construct) ซึ่งบุคคล
ในแตละวัฒนธรรมใหนิยามไมตรงกันพฤติกรรมอยางหนึ่งอาจถือวาเปน พฤติกรรมอปกติในสังคม
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
ปรับพฤติ กรรมก็ไ ม จํ ากัด ว า จะตองดํา เนิน การปรับพฤติ กรรมของผูรับการปรับพฤติกรรมเป 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
ระยะแรกนักวิชาการสวนใหญจะใหความหมายของการปรับพฤติกรรมบนพื้นฐาน
การเรียนรู ดังเชน ความหมายของการปรับพฤติกรรม ตามที่ ชัยพร วิชชาวุธ และ ธีระพร อุวรรณ
โณ (อังศินันท อินทรกําแหง, 2552 อางอิงจาก ไมปรากฏผู แตง, 2552) ไดใหความหมายไววา การ
ปรับพฤติกรรมเปนการประยุกตหลักการเรียนรูเพื่อเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคคล สวน มิคูลัส
(Mikulas, 1978:2) ไดใหความหมายของการปรับพฤติกรรมไววา การปรับพฤติกรรม คือ การ
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ประยุกตหลักการพฤติกรรมที่ไดจากการทดลองเพื่อแกปญ
 หาพฤติกรรม ซึ่งก็คลายๆ กับความหมาย
ที่ คาลิช (Kalish, 1981 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 3) ใหไววาการปรับพฤติกรรม
หมายถึง
การนําเอาหลักพฤติกรรมมาประยุกตใชอยางเปนระบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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) ไดใหความหมายไว
วา เปนหลั กการที่ครอบคลุมทั้ งแนวคิด ของทฤษฎีก ารเรี ยนรู การวางเงื่อนไข และแนวคิดทาง
จิตวิทยาตางๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยเขามาประยุกตใชได และแนวคิดของการใช
หลักการแหงพฤติกรรมมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบงออกเปนสองกรณี คือ
1. กรณีที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอมได สามารถจัดกระทําโดยการเปลี่ยนแปลงที่
พฤติกรรมโดยตรง นักปรับพฤติกรรมใชทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไข จัดการกับพฤติกรรม
โดยตรง ดวยการควบคุมสภาพแวดลอมตางๆ ใหได
2. กรณีที่ไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอม สามารถจัดกระทําโดยการเปลี่ยนที่ความรูสึก
(Feeling) ซึ่งสงผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยน หรือ จัดกระทําโดยเปลี่ยนที่ความรูคิด (Cognitive) ซึ่ง
สงผลทําใหพฤติ กรรมเปลี่ยน ซึ่งตามหลักการแหงพฤติก รรมเชื่อวา ความรู สึก ความรูคิด และ
พฤติกรรมมีผลซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไดที่ความรูสึกหรือความรูคิด ซึ่ง
จะสงผลวาใหพฤติกรรมเปลี่ยนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุมสภาพแวดลอม
2.1.5 การปรับพฤติกรรมในปจจุบัน
การปรับพฤติกรรมมีประวัติความเปนมาอันยาวนานบนพื้นฐานของหลายแนวคิด
หลังจากป ค.ศ. 1970 ความนิยมเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ไดรับ
ความนิ ย มลดลง ทั้ ง นี้ นัก ปรั บ พฤติ ก รรมจะมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดพฤติ ก รรมเปา หมายที่
เฉพาะเจาะจง จนทําใหดูเหมือนไมครอบคลุมพฤติกรรมที่เปนปญหา ประกอบกับพฤติกรรมที่เปน
ปญหาบางพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขไมสามารถอธิบายหรือจัดวางเงื่อนไขให
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สามารถเปลี่ยนแปลงได เชน พฤติกรรมภายในซึ่งประกอบดวยความคิด ความรูสึก เปนตน ดวยเหตุ
นี้จึงเปนโอกาสใหนักจิตวิทยากลุมปญญานิยมเขามามีสวนในการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรม
ซึ่งผูนําของนักจิตวิทยากลุมนี้ไดแก Albert Bandura เปนผูที่เสนอแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูปญญา
สังคม (Social cognitive theory) ซึ่งแนวคิดในกลุมนี้ไดรับความนิยมอยางมากในชวงทศวรรษที่
1980 และไดมีการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรมตางๆ มากมาย นอกจากนี้ปจจุบันยังไดมีการ
นําเอาแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเขามาใชในการพัฒนาดวย ซึ่งรูจักกันในนามของการ
ปอนกลับทางชีวภาพ (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 ไดประยุกตหลักการปรับ
พฤติกรรมตามแนวทางพฤติกรรมศาสตรในครั้งนี้มาใช เชน การใหความสําคัญของมนุษย การ
กําหนดพฤติกรรมเปาหมายไวใหชัดเจน ใชวิธีการเสริมแรงทางบวก และใหความสําคัญกับกลุม
เสี่ยง เปนตน
ขอควรคํานึงในการปรับพฤติกรรมทั้งนี้การปรับพฤติกรรมเปนสิ่งที่ทําไดยากและตองอาศัย
เวลา เทคนิคที่เหมาะสม พฤติกรรมที่อาจจะปรับได เชน เปนพฤติกรรมที่พึ่งเกิดขึ้นปจจุบัน เปน
พฤติ ก รรมที่เ ป น ป ญ หาไม รุ น แรง และก็ เ ป น เฉพาะบางคนเท านั้น ที่จ ะสามารถปรับพฤติ ก รรม
ได และการนําไปใชก็ตองระมัดระวังอยางมาก ดังตอไปนี้
1. สิทธิของบุคคล
2. ในการปรับพฤติกรรม ผูใชหรือใหบริการปรับพฤติกรรมจะตองระลึกเสมอวา ตนเองมี
ความรูในเรื่องการปรับพฤติกรรมดีพอหรือยัง การนําเทคนิคตางๆ ไปใช จะตองเตรียมรับกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นอยางไร
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3. จะตองคํานึงวาการปรับพฤติกรรมนิยมที่จะเลือกใชเทคนิคการเสริมแรงหรือปรับ
เพื่อเสริมสรางพฤติกรรม หรือเพิ่มพฤติกรรมซึ่งอาจเกิดปญหาตางๆ ปญหาทางอารมณตามมาได
4. ผูปรับพฤติกรรมควรคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับผูถกู ปรับพฤติกรรมหรือผูรับบริการ
ปรับพฤติกรรมเพื่ออยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข
5. การนําการปรับพฤติกรรมไปใชควรนําไปพัฒนาพฤติกรรมที่พ่ึงประสงคกับสังคมและ
คํานึงถึงเรื่องจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญ
2.1.6 ตัวอยางเทคนิคการปรับพฤติกรรม
การปรั บ พฤติ ก รรมตามหลั ก พฤติ ก รรมศาสตร ที่ มี ก ารประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด ที่
หลากหลายเขาดวยกันมีนักวิชาการนําไปใชในการปรับพฤติกรรมหลายทาน ยกตัวอยางเชน งาน
ปรับพฤติกรรมของ จุฑารัตน กิตติเขมากร (จุฑารัตน กิตติเขมากร, 2550) ที่ไดใช 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
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พฤติกรรม ที่จะนํามาใชใหเหมาะสมและควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลตามลักษณะ
ของปญหา เมื่อพิจารณาแลววา ลักษณะสวนบุคคลของผูถูกสังเกตเหมาะกับการใหการเสริมแรง
ประเภทใด จึงจะสามารถมีอิทธิพลตอการเพิ่มพฤติกรรมเปาหมายได เนื่องจากผูถูกสังเกตและผู
สังเกตเปนคนใกลชิดและสามารถอยูรวมกันในชวงเวลาที่กําหนด จากการศึกษาลักษณะ นิสัยใน
ระดับหนึ่ง พบวา ไมวาผูถูกสังเกตจะทํากิจกรรมอะไรก็ตาม เขาจะมีความมั่นใจและกลาที่จะทํา
กิจกรรมนั้นโดยจะตองมีเพื่อนรวมทํากิจกรรมนั้นๆ ผูถูกสังเกตจะมีสีหนาดีใจ แสดงอาการดีใจ
ดวยการยิ้ม แสดงทาทาง เมื่อมีคนชื่นชม และเขาใจและสนใจในสิ่งที่เขาทํา หรือในเรื่องที่เขาเลา
ประสบอยู ดั งนั้ น ผูสั ง เกตจึ ง วางแผนวา จะใชเ 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 จะไปร วมทํา
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
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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
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
รับประทานอาหารในชวงดึก 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
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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
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
คนเราไมรูขอมูลหรือขาดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับปญหาของพฤติกรรมก็จะไมเอาใจใสหรือสนใจตอ
การเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น อาจจะมีคําถามวา“...ก็ฉันชอบสูบบุหรี่...ทําไมตองเลิกสูบดวยละ” หรือ
อาจเปนเพราะเบื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและคิดวาไมสามารถเปลี่ยนได บุคคลที่อยูในขั้นนี้มักจะ
หลีกเลี่ยงที่จะอาน พูดคุยหรือคิดเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมอื่นมักจะ
มองการแสดงออกในลักษณะนี้วาเปนการตอตานหรือขาดแรงจูงใจหรือไมมีความพรอม สําหรับ
Stage of change แลวถือวาเปนโอกาสที่ผูชวยเหลือจะหาวิธีการตางๆ มาใชใหเหมาะสมกับความ
ตองการของแตละบุคคล ในขั้นนี้บุคคลจําเปนตองไดรับขอมูลสะทอนกลับ ไดรับความรูความเขาใจ
โดยเนนสิ่งที่เปนขอเท็จจริง เปนเหตุเปนผล เปนกลาง ไมชี้นําหรือขูใหกลัว
2. ขั้นลังเลใจ (Contemplation) เปนขั้นที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ระยะเวลาอันใกลนี้ มีความตระหนักถึงขอดีของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตก็ยังคงกังวลกับ
ขอเสียในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยเชนกัน การชั่งน้ําหนักระหวางการลงทุนกับกําไรที่จะได
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาจทําใหเกิดความลังเลใจอยางมากจนทําใหบุคคลตองติดอยูใน
ขั้นนี้เปนเวลานาน เหมือนกับการผัดวันประกันพรุง (Behavioral procrastination) จึงยังไมพรอมที่
จะเปลี่ยนแปลงในทันที ในขั้นนี้ควรมีการพูดคุยถึงขอดีขอเสียของพฤติกรรมเกาและใหม เปด
โอกาสใหไดชั่งน้ําหนัก และอาจมีการใหขอมูลที่ถูกตองไดดวย
3. ขั้นตัดสินใจและเตรียมตัว (Preparation) เปนขั้นที่บุคคลตั้งใจวาจะลงมือปฏิบัติในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเร็วๆ นี้ (ภายใน 1 เดือน) เมื่อตัดสินใจแลววาจะเปลี่ยนพฤติกรรมใดของตน
อยางเชน เลิกบุหรี่ ลดน้ําหนัก หรือออกกําลังกาย บางคนอาจวางแผนวาจะตองทําอะไรบาง เชน
เขารวมฟงการบรรยายเรื่องสุขภาพ ขอคําปรึกษา พูดคุยกับแพทย คนควาขอมูลหรือซื้อหนังสือ
เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมตนเองมาอาน กําหนดวันที่จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม เปนตน บุคคลที่อยู
ในขั้ นนี้ ควรไดมีทางเลือกในการเปลี่ยนพฤติ กรรม โดยให เ ขาตั ด สินใจเลื อกเอง และส งเสริม
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
เชื่ อมั่น วาตนสามารถเปลี่ย นแปลงได ตอไปเพิ่ มขึ้ น ระยะนี้ถือวา เปนการสรางความมั่นคงของ
พฤติกรรมจนกลายเปนนิสัยใหม โดยที่บุคคลจะตองทําพฤติก รรมใหมที่พึงประสงคนี้ไดอยาง
สม่ําเสมอ เหมือนกับวามันเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันโดยไมจําเปนตองเตรียมตัวไวลวงหนา
อีกแลว บุคคลที่อยูในขั้นนี้ควรมีการปองกันการกลับไปเสพซ้ํา โดยการดําเนินชีวิตที่สมดุลอยางมี
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คุณคา มีการจัดการกับชีวิตประจําวันไดดี บริหารเวลาอยางเหมาะสม ดูแลสุขภาพตนเอง และ
อื่นๆ อาจมีคําถามวา “..นานเทาไรสิ่งที่กระทําจะกลายเปนนิสัยใหมได..” ทั้งนี้ขึ้นกับวาการกระทํา
นั้นเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับอะไร ถาหากพฤติกรรมใหมเปนการใชประตูเปด-ปดอัตโนมัติ ก็นา
ที่จะกลายเปนนิสัยใหมไดใน 2 -3 วัน ถาพฤติกรรมใหมนั้นเปนการใชไหมขัดฟนทุกวันก็อาจตอง
ใชเวลา 6-8 สัปดาหที่จะทําใหกลายเปนนิสัยได และถาหากพฤติกรรมใหมคือการเอาชนะภาวะเสพ
ติดใหได เชนการเลิกสูบบุหรี่ ก็ตองใชเวลาเปนปๆ กวาที่จะสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดอยางเด็ดขาด
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
พฤติกรรม ในบางกรณี อ าจถอยกลับ ไปอยูใ นระดับ ไม ส นใจปญ หาและจะอยูใ นระดั บนั้ น 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
ในประเทศไทย มีงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมมากนัก
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ตัวอยางงานวิจัย เชน พิสมัย จารุชวลิต (2538) ศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของหญิงมีครรภซึ่งประยุกตมาจากทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจัดกิจกรรมสุขศึกษาอยางเปนระบบให สอดคลองกับกระบวนความคิด
ของบุคคลนั้นๆ กลุมตัวอยาง คือหญิงตั้งครรภแรกที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
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
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เชื่ออํานาจภายใน-นอกตนดานสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม (Social support) (บังอร ฉางทรัพย,
2549: 27-36) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ (Health belief model)
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของมนุษยในเรื่องของสุขภาพอนามัยแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพนี้จะคํานึงถึงปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล โดยที่แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเปนความเชื่อของบุคคล
เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล มีอิทธิพลตอการเจ็บปวยและการรักษาเมื่อมีการเจ็บปวยเกิดขึ้น โดย
บุคคลจะมีการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไปขึ้นกับองคประกอบหลายอยาง 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
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ดําเนินไปสูเปาหมายนั้นๆ นั่นคือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมปองกันโรคและฟนฟูสภาพ ตราบเทาที่
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 10
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 10 แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ที่ใชทาํ นายพฤติกรรมการปองกันโรค
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 และคายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พิษณุโลก จํานวน 300 คน พบวาความ
เชื่ออํานาจภายในตนทางดานสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส
จากงานเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนําเสนอขางตนเห็นวาความเชื่ออํานาจภายใน - นอก
ตนดานสุขภาพเปนปจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมทางดานสุขภาพ
อนามัย โดยเฉพาะพฤติกรรมทางดานการปองกันโรคเปนอยางมาก แนวคิดนี้นับไดวามีประโยชน
ตอการปรับพฤติกรรมกลุมเปนอยางยิ่ง ในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้ทาง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรไดถายทอดองคความรูนี้ไปยังกลุมผูจัดกิจกรรมทั้ง 30 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
แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ลักษณะเปนองคกร และเปนเครือขายเฉพาะบุคคล โดยลักษณะเปน
องคกร ไดแก กลุมคนทํางาน หรือกลุมใหบริการ เปนเครือขายที่ประกอบดวยกลุมบุคคลมารวมกัน
มีเปาหมายเดียวกัน 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 สิ่งของ กําลั ง ใจ ความรัก ความอบอุน ซึ่ ง 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 จะกระทําพฤติกรรมและการกระทําพฤติกรรมนั้ น 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 11
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 11 โครงสรางของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2002: 1)
3.4.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมสุขภาพ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดรับการยอมรับอยางแพรหลายวาสามารถทํานายและ
อธิบายพฤติกรรมสุขภาพไดดี 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 และการรับ รู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมร ว มกั น อธิบ 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)
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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 มีขึ้นเพื่อทําใหผูบริการรับรูขอมูลเพื่อใชในการ
ประเมินและปรับปรุงโครงการ และทําใหการใชทรัพยากร เวลา และเทคโนโลยี ตอบสนองตอความ
ตองการ ไดรับผลประโยชนดวยความเหมาะสมและเที่ยงธรรม ดวยรูปแบบของ CIPP เอื้อตอตอการ
ปรับปรุงโครงการและเปนหลักการที่เปนประชาธิปไตย ดังนั้นผูประเมินและผูรับบริการสามารถที่
จะ ดําเนินการดังนี้
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
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องคประกอบหลักของการประเมินแบบ CIPP คือ “คุณคา” ซึ่งถูกกําหนดจากกลุมคนหรือ
สังคมนั้นๆระบบนี้จะทําใหผูประเมินและผูรับบริการสามารถบงชี้และเขาใจคุณคาที่ใชเปนรากฐาน
สําคัญของการประเมินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ดังนั้นการประเมินทั้ง 4 ประเภท จะมีคุณคา เปน
แกนกลาง ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางการประเมินกับโครงการไดดังนี้
1.การกําหนดเปาหมาย เปนตัวตั้งคําถามของการประเมินทางบริบท การประเมินทางบริบท
ก็จะเปนตัวจัดหาขอมูลเพื่อพิสูจนและปรับปรุงเปาหมายที่กําหนด
2. การปรับปรุ ง แผนดํ า เนิน การ เปน ตัว ตั้ งคําถามของการประเมิน ขอมูลปอ 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

Context evaluation

Input evaluation

Goals

Plans
Core

Outcom
Product evaluation

Actions
Process evaluation

ภาพประกอบ 12 องคประกอบหลักของการประเมินตามรูปแบบ CIPP ( Stufflebleam & Shinkfield, 2007: 333)
4.1.2 องคประกอบของรูปแบบการประเมินแบบ CIPP
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ดังที่กลาวขางตนวา รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP ประกอบดวยการประเมิน 4
ประเภท คือ บริบท ขอมูลนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ รายละเอียด (Stufflebleam &
Others, 1977: 218-239; Stufflebleam & Shinkfield, 2007: 334 – 346) ดังนี้
1. การประเมินบริบท (Context evaluation: C) 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 เพื่อวิเคราะหทางเลื อกที่เหมาะสมที่สุดกั บ
ทรัพยากรที่มีอยู และเปนทางเลือกที่มีโอกาสทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดมากที่สุด
ขอมูลที่ไดนําไปประกอบการตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรใหตรงกับเปาหมายของโครงการฝกอบรม
ไดดีที่สุดอยางไร ซึ่งการประเมินขอมูลปอนเขามีจุดประสงค เพื่อกําหนดและประเมินศักยภาพของ
ระบบ แผนการของโครงการ การวางรูปแบบขั้นตอนกระบวนการ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
กลยุทธ งบประมาณ และตารางเวลาที่กําหนดไว สําหรับวิธีการประเมินขอมูลปอนเขา คือ การ
จัดทํารายการ และวิเคราะหทรัพยากรบุคคล และสิ่งของ แผนการแกไขปญหา และการจัดรูปแบบ
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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
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 เลิ ก ขยาย หรือปรั บเปลี่ ยนโครงการ แตการประเมินผลแบบนี้ มิไ ดใ 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
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2.1ความชัดเจนของวัตถุประสงคโครงการ
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 13 (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 13 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 ในการประเมินโครงการครั้งนี้ไดนํารูปแบบดังกลาวมาใชในการประเมินโดยทําการ
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 ทําใหไดทัศนะที่หลากหลายในการประเมินผลการดํานินงานมากยิ่งขึ้น 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
การมีภาวะทางดานสุขภาพที่ดียอมเปนที่ตองการของทุกคน ทั้งนี้แนวทางสําคัญที่จะทําให
บุคคลมีสุขภาพที่ดีนั้นมีหลากหลาย โดยเฉพาะแนวทางสําคัญ คือ การเปนผูที่มีพฤติกรรมทางดาน
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สุ ข ภาพที่ เ หมาะสมกั บ การใช ชี วิ ต ประจํ า วั น ในสั ง คมที่ มี ค วามเร ง รี บ ดั ง เช น สั ง คมเมื อ ง ทาง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนําโดย รองศาสตราจารย ดร.อังศินันท
อินทรกําแหง ไดพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อเปนขอเสนอแนะใหกับ
บุคคลในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน คือ พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ประกอบดวย Self – efficacy
คือ การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ Self-regulation คือ การ
กํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และ Self-care คือ การดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งเปนการบูรณาการ
ทฤษฏีทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาในการอธิบายพฤติกรรมดังกลาว โดยเชื่อวา หากบุคคลเกิด
หรือมีพฤติกรรมสุขภาพ 3Self แลว จะสงผลทําใหพฤติกรรมสุขภาพดานอื่นๆ เชน พฤติกรรมการ
กิน การออกกําลังกาย การดูแลรักษาตนเองจากโรคภัยไขเจ็บเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิต การดูแลความเครียด และภาวะทางดานสุขภาพอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
(อังศินันท อินทรกําแหง. 2552; 2553) รายละเอียดพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self มีดังนี้
6.1 Self – efficacy หรือการรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
6.1.1 ความหมาย
การรับรูความสามารถของตน มีรากศัพทมาจากภาษาอังกฤษ คําวา Perceived SelfEfficacy หรือ นิยมเรียกกันสั้นๆ วา Self-Efficacy นักวิชาการในประเทศไทยสวนใหญโดยเฉพาะ
ทางดานจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร มีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน เรียกวา การรับรู
ความสามารถของตน แบนดูรา (Bandura. 1986: 391) วูด และล็อค (Wood, Robert & Locke. 1987:
1013-1014) ได ใ ห คํ า จํ า กั ด ความในลั ก ษณะที่ ค ล า ยกั น ว า เป น การตั ด สิ น ของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ
ความสามารถของตนเองในการจัดการระบบและกระทําพฤติกรรม เพื่อใหไดผลการปฏิบัติตามแบบ
ที่ กํ า หนดไว เป น ความเชื่ อ ในความสามารถแต ล ะบุ ค คลว า ตนมี ค วามสามารถในการกระทํ า
พฤติกรรมตางๆ ใหประสบความสําเร็จได ความเชื่อในความสามารถเกิดจากองคประกอบของ
คุณลักษณะตางๆ เกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหเกิดความเชื่อและความสามารถในการเขาใจ การดัดแปลง
เกี่ยวกับ การสรางและความสามารถในการควบคุมตนเอง นอกจากนี้ สต็กแลน (Strickland, 1997:
108) ไดใหความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง โดยสรุปไดวา เปนความเชื่อมั่นของ
บุค คลเกี่ ย วกั บ ความสามารถที่ จ ะเรี ย นรู หรื อ กระทํ า พฤติ ก รรมตามความสามารถที่ มีอ ยู ซึ่ ง ไม
เหมือนกับการที่เรารูวาจะทําอะไร เปนการประเมินทักษะและความสามารถของบุคคลออกมาเปน
การกระทําตามระดับความสามารถที่มีอยู เปนกระบวนการรูคิด (Cognitive process) ที่บุคคลเชื่อวา
ตนเองมีความสามารถของตนเปนตัวคั่นกลาง (Mediator) ที่สําคัญระหวางความรูหรือทักษะของ
บุคคลและแสดงพฤติกรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จ ดังนั้นการรับรูความสามารถของตนจึงเปน
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แนวคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคลในเรื่องความสามารถที่จะปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
มากกวาเปนการประเมินตนเองในภาพรวมทั่วไป(Global self-evaluation) (Bandura, 1977: 243)
ลีฟคอรท (Lefcourt, 1966: 206-207) รอตเตอร (Rotter, 1966: 119) อธิบายในทํานอง
เดียวกันวา ความเชื่ออํานาจภายในตน หมายถึง การที่บุคคลที่รับรูเหตุการณตางๆ ทั้งที่เปน
เหตุการณทางบวกและทางลบ เปนผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง และตนเองสามารถควบคุม
เหตุการณนั้นได ผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนเองจะรับรูวาเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตเปนผลมา
จากลักษณะพฤติกรรม และการกระทําของตน เชนเดียวกับ โรบิน และ สตีเวน (Robin & Steven.
1999: 51) ไดกลาวสรุปวา การรับรูความสามารถของตนเปนการเชื่อวาความคิดของตนเองเปน
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมทุกอยาง ที่จะชวยทําใหสามารถแกไขปญหาของตนเองที่เกิดขึ้นได คน
ที่รับรูวาตนเองมีความสามารถในดานใดดานหนึ่งที่สูง จะสามารถแกไขปญหาในเรื่องที่เกี่ยวของได
สูงเชนเดียวกัน เชนเดียวกับ โซโลมอน และโอเบอรแลนเดอร (Solmon & Oberlander, 1974: 119 –
123) ใหความหมายวา เปนความเชื่อและการรับรูผล ตลอดจนความตองการควบคุมผลที่จะเกิด โดย
พิจารณาวาผลดังกลาวเกิดจากทักษะความสามารถและความพยายามของตนเอง สอดคลองกับ คา
ซดิน (Kazdin, 1980: 248-9) ที่อธิบายวา การรับรูความสามารถของตน หมายถึง พฤติกรรมตางๆ ที่
บุคคลกระทําโดยไตรตรองไวแลวเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือผลกรรมตามที่ตนเองตองการ โดยที่
บุคคลจะตองเลือกเปาหมายและดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น การควบคุม
ตนเองยั ง หมายถึ ง สถานการณ ที่ บุ ค คลใช วิ ธี ก ารหรื อ ขั้ น ตอนใดๆ ที่ เ ฉพาะเจาะจงเพื่ อ ควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเอง
แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย และขอบเขตของการรับรูความสามารถของตนขางตนโดยสรุป
แลว หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อและรับรูวาผลลัพธที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบลวนแตมา
จากพฤติกรรมของตนเอง เชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถเพียงพอที่จะทํากิจกรรมบางอยางได
ประสบความสําเร็จหากมีความตั้งใจจริง หากมองในประเด็นดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ก็สามารถอธิบายไดวา เปนความเชื่อมั่นของบุคคลที่มีตอตนเองวาตนเองมีความสามารถเพียงพอ มี
ศักยภาพที่เพียงพอในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
6.1.2 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง
การรับรูความสามารถของตนเปนแนวคิดสําคัญแนวคิดหนึ่งที่มาจากทฤษฏีการูคิด
เชิงสังคม (Social cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986: 24) มีความเชื่อวา การรับรู
ความสามารถของตนเองนั้น มีผลตอการกระทําของบุคคลบุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไมตางกัน
แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันได ถาพบวาคน2 คนนี้มี การรับรูความสามารถของตนเอง
ตางกัน ในคนคนเดียวก็เชนกัน ถารับรูความสามารถของตนเองในแตละสภาพการณแตกตางกัน ก็
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อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตางกันเชนกัน แบนดูรา มีความเห็นวาความสามารถของ
คนเรานั้นไมตายตัว หากแตยืดหยุนตามสภาพการณ ดังนั้นสิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการ
แสดงออก จึงขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองในสภาวะนั้นๆ นั่นคือถาเรารับรูวาเรามี
ความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะมี
ความอดทนอุตสาหะ ไมทอถอย และจะประสบความสําเร็จในที่สุด แนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีการ
รู คิ ด เชิ ง สั ง คมเชื่ อ ว า การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลเป น ผลมาจากปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า ง
องคประกอบ3 ชนิด ซึ่งเปนตัวกําหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal determinism) ไดแกพฤติกรรม
การรูคิดและปจจัยสวนบุคคล และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธดังกลาวอาจแสดงไดดัง
แผนภาพตอไปนี้

ภาพประกอบ 14 แบบแผนความสัมพันธระหวางตัวกําหนด 3 ชนิด ที่มีอิทธิพลเชิงเหตุ-ผลซึ่งกัน
และกันที่มา: แบนดูรา (Bandura, 1986: 24)
ทฤษฏีการรูคิดเชิงสังคมเชื่อวาตัวแปรสําคัญในการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคล มี
อยู 2 ประเภท คือ การรับรูความสามารถของตน (Self-efficacy) และความคาดหวังในผลลัพธที่
เกิดขึ้น (Outcome expectation) กลาวคือ การรับรูความสามารถของตนเปนการตัดสินความสามารถ
ของตนเองวาสามารถจะทํางานไดในระดับใดขณะที่ความคาดหวังในผลลัพธที่จะเกิดขึ้นเปนการ
ตัดสินวาผลลัพธใดจะเกิดขึ้นหลังจากไดกระทําพฤติกรรมนั้นไปแลว
แบนดูราเชื่อวาการรับรู
ความสามารถของตนมีผลตอการกระทําของบุคล โดยอธิบายวาบุคคล 2 คน อาจมีความสามรถไม
ตางกันแตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันไดโดยที่บุคคลไดสนับสนุนปจจัยเกี่ยวกับการ
กระทําหนาที่เชิงจิตสังคมของกลไกของบุคคล (Personal agency)ซึ่งไมมีสิ่งใดสําคัญกวาความเชื่อ
เกี่ยวกับความสามารถของบุคคล (Personal efficacy) ดังนั้นการรับรูความสามารถของตน
(Perceived self-efficacy) จึงเปนความเชื่อในความสามารถของบุคคลที่จะจัดการและและกระทําดวย
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แนวทางที่จะทําใหบรรลุความสําเร็จโดยอาศัยสถานการณที่คาดหวัง ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ
(Efficacy beliefs) ไดมีอิทธิพลตอบุคคลทั้งในดานความคิด ความรูสึก การจูงใจตนเอง และการ
กระทํา ข อคนพบที่ไ ด จ ากการทดสอบเชิง สาเหตุจํานวนมากไดสนั บสนุ น วาความเชื่อเกี่ย วกั บ
ความสามารถไดแปรผันอยางเปนระบบและคงเสนคงวาในการสนับสนุนการจูงใจและการบรรลุ
ความสําเร็จ (Bandura, 1995: 3; citing Bandura,1992)
แบนดูรา (Bandura, 1986: 393-396) ไดกลาวถึงบทบาทและอิทธิพลของการตัดสินเกี่ยวกับ
การรับรูความสามารถของตนเองวา การคาดการณเกี่ยวกับการกระทําในอนาคตนั้นทําไดไมงายนัก
เพราะความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการไดแสดงบทบาทในฐานะตัวกําหนดที่
ใกลชิดชุดหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิต แบบแผนการคิด และปฏิกิริยาทางอารมณที่เกิดขึ้น
ภายใตสภาพการที่ไดรับการตําหนิ โดยที่ความเชื่อในความสามารถของตนเองจะสนับสนุนการทํา
หนาที่ของสภาพทางจิตสังคมดังกลาวใหดําเนินไปอยางมีคุณภาพไดหลายวิธี คือ(1) การเลือก
กระทําพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสามารถของตนเองเพื่อใหมีโอกาสประสบความสําเร็จแตควร
ประเมินตนเองสูงกวาความสามารถที่จะทําไดเพียงเล็กนอยเพื่อใหไดทํากิจกรรมที่ยากพอเหมาะและ
ทาทายความสามารถ (2) การใชความพยายามและความอดทนในการกระทําพฤติกรรม บุคคลที่
ตัดสินวาตนเองมีความพยายามมากจะมีความพยายามสูงและอดทนตออุปสรรค(3) แบบการคิดและ
ปฏิกิริยาทางอารมณ บุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถสูงเมื่อเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรคจะ
กระตุนใหตนเองใชความพยายามมากขึ้น แตกตางจากบุคคลที่รับรูความสามารถของตนเองต่ําจะมี
ปฏิกิริยาทางอารมณในดานลบ เชน เกิดความเครียดกระวนกระวาย และกระทําพฤติกรรมอยางไม
เต็มความสามารถสงผลใหมีแนวโนมที่จะลมเหลวมากขึ้น แบนดูรา ไดเสนอภาพแสดงความ
แตกตางระหวางการรับรูเกี่ยวกับความสามารถของ ตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ดัง
ภาพประกอบ 15

ภาพประกอบ 15 ความแตกตางระหวางการรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้น
การรับรูความสามารถของตนเอง เปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะสามารถ
ทํางานไดในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้น เปนการตัดสินวา ผลกรรม
ใดจะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว แตจะตองระวังความเขาใจผิดเกี่ยวกับความหมายของ
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คําวาผลที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นในที่นี้จะหมายถึง ผลกรรมของการกระทําพฤติกรรมเทานั้น มิได
หมายถึงผลที่แสดงการกระทําพฤติกรรม เพราะวาผลที่แสดงถึงการกระทําพฤติกรรมนั้นจะพิจาณา
ว า พฤติ ก รรมนั้ น สามารถทํ า ได ต ามการตั ด สิ น ความสามารถของตนเองหรื อ ไม การรั บ รู
ความสามารถของตนเอง และความคาดหวั ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั น มาก โดยที่
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองนี้ มีผลตอการตัดสินใจ ที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ
(วิลาสลักษณ ชัววัลลี, 2538: 97-98; อางอิงจาก Bandura, 1986) ซึ่งจะเห็นไดดังภาพประกอบ 16

ภาพประกอบ 16 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้น
สําหรับอิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนที่มีตอพฤติกรรมนั้น แบนดูรา (Bandura,
1986: 393 - 395) กลาววา การรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลตอบุคคล ดังนี้
1. การเลือกกระทําพฤติกรรม (Choice Behavior) ในชีวิตประจําวันบุคคลจะตองตัดสินใจ
อยูตลอดเวลาวาเขาจะกระทําพฤติกรรมใด นานแคไหน และในสภาพการณใดบาง สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการรับรูความสามารถของตนเอง บุคคลมีแนวโนมจะหลีกเลี่ยงงาน หรือสถานการณที่เขาเชื่อ
วาเกินความสามารถของตนเอง แตในขณะเดียวกันบุคคลก็เลือกที่จะทํางานนั้นถาเขาเชื่อวาเขามี
ความสามารถเพียงพอที่จะทํางานนั้นไดสําเร็จ แตการที่บุคคลรับรูความสามารถของตนสูงเกินจริง
มักจะประสบความลมเหลวในการทํางาน ทําใหเกิดภาวการณเครียด สวนบุคคลที่รับรูความสามารถ
ของตนเองต่ํา ก็มักจะขาดความพยายาม และความมุมานะในการทํางาน
2. การใชความพยายามและความมุมานะในการทํางาน (Effort Expenditure and
Persistence) การรับรูความสามารถของบุคคลเปนตัวกําหนดวาบุคคลตองใชความพยายามมากเทาไร
และจะใชความมุมานะเผชิญกับอุปสรรค หรือประสบการณที่ไมพึงพอใจนานแคไหนในการเผชิญ
กับปญหาและอุปสรรคตางๆ บุคคลที่รับรูวาตนมีความสามารถสูงจะมีความกระตือรือรนและใช
ความพยายาม ความมุมานะในการทํางานนานกวาบุคคลที่รับรูความสามารถต่ํา และการที่บุคคลใช
ความพยายาม และมุมานะในการทํางานอยางเต็มที่ตลอดเวลา บุคคลนั้นมีแนวโนมที่จะประสบ
ความสําเร็จสูง
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3. กระบวนการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ (Thought Patterns and Emotional Reactions)
การตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลจะมีอิทธิพลตอกระบวนการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ
ของบุคคลในระหวางที่กระทําพฤติกรรม และมีผลตอการจัดการกับสภาพแวดลอมใน ภายหนาของ
เขาบุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถสูงจะมีความพยายามและเอาใจใสใน การกระทําพฤติกรรม
เมื่ อ พบป ญ หาหรื อ อุ ป สรรคบุ ค คลจะยิ่ ง ใช ค วามพยายามมากขึ้ น ส ว นบุ ค คลที่ รั บ รู ว า ตนมี
ความสามารถต่ําจะมีแนวโนมที่จะมีปฏิกิริยาทางอารมณตอตนเองในทางลบ เชน ไมมีความสุข รูสึก
หวาดหวั่น มีความเครียดสูง และจะแสดงพฤติกรรมไมเต็มความสามารถ ซึ่งยิ่งเปน การทําใหบุคคล
ลมเหลวในการทําพฤติกรรมมากขึ้น
4. เปนสิ่งที่กอใหเกิดผลของการกระทํามากกวาเปนการทํานายพฤติกรรม (Humans as
Producers Rather than Simply Foretellers of Behavior) บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเอง
สูง สวนใหญจะเปนคนที่กระทําพฤติกรรมดวยความพยายาม และยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทํา
พฤติกรรมของตนเอง จะเลือกการกระทําที่มีความทาทาย และใชความพยายามอยางมากเพื่อใหการ
กระทําบรรลุเปาหมาย ถึงแมวาในบางครั้งการกระทํานั้นจะลมเหลวบางก็ตาม ก็จะไมทอถอยและไม
อางวาเปนเรื่องของโชคชะตา แตเขาจะใหเหตุผลของความลมเหลวที่เกิดขึ้นวา เปนสิ่งที่ชวยสงเสริม
ประสบความสําเร็จตอไป แตกตางจากบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองต่ํามักจะเปนคนที่
ไมคอยกระทําพฤติกรรม จะรอใหความสําเร็จหรือความลมเหลวในการกระทําเปนไปตามความเชื่อ
หรือคําทํานาย มักจะหลีกเลี่ยงการกระทําที่มีลักษณะยากๆ ขาดความพยายาม มีความทะเยอทะยาน
ต่ํา และมีความเครียดสูง เปนตน
นอกจากนี้ นักวิชาการชาวไทย วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2543: 29-30) ไดอธิบายถึงผลของการ
รับรูความสามารถของตนเอง โดยกลาววา การรับรูความสามารถของตนเอง เปนสิ่งกําหนดในเรื่อง
ตอไปนี้
1. กระบวนการรูคิด (Cognitive process) การรับรูความสามารถของตนมีผลกระทบตอแบบ
แผนการคิดที่สามารถสงเสริมหรือบั่นทอนผลการปฏิบัติงานไดบุคคลจะตีความสถานการณใน
อนาคตอยางไรก็ขึ้นอยูกับวาเขามีความเชื่อในความสามารถของตนเองอยางไร คนที่เชื่อวาตนเองมี
ความสามารถสูงจะมองสถานการณที่เขาพบวาเปนโอกาส เขาจะมองภาพความสําเร็จและใหเปนสิ่ง
นําทางการกระทําของเขา สวนคนที่ตัดสินวาตนเองดอยความสามารถจะตีความสถานการณที่ไม
แนนอนวาเปนความเสี่ยง และมีแนวโนมจะมองเห็นภาพความลมเหลวอยูในอนาคต การคิดในทาง
ลบของผูที่รูสึกวาตนดอยความสามารถจะทําลายแรงจูงใจในตนเองและทําลายการปฏิบัติงานดวย
เพราะเปนการยากที่บุคคลจะประสบความสําเร็จ ถายังสงสัยในความสามารถของตนอยู
2. กระบวนการจูงใจ (Motivation process) ความสามารถที่จะจูงใจตนเองและกระทําตามที่
ตั้งเปาหมายจะมีพื้นฐานมาจากกระบวนการคิด ขณะที่คิดคาดการณในอนาคตจะทําใหเกิดแรงจูงใจ
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และการควบคุมการกระทําของตนเองได กลาวคือสิ่งที่คิดเอาไวลวงหนาจะถูกเปลี่ยนใหเปนสิ่งจูงใจ
และการกระทําซึ่งจะถูกควบคุมดวยกระบวนการกํากับตนเอง แรงจูงใจสวนใหญของมนุษยเกิดจาก
การคิด และความเชื่อในความสามารถของตนก็จะมีบทบาทสําคัญในการคิดที่เปนพื้นฐานของ
แรงจูงใจ บุคคลที่รับรูความสามารถของตนเองและตั้งเปาหมายไวสูงจะมีแรงจูงใจในการกระทํา
และจะปฏิบัติงานไดดีกวาคนที่สงสัยในความสามารถของตนเอง
3. กระบวนการดานความรูสึก (Affective process) การรับรูความสามารถของตนสามารถมี
ผลกระทบตอประสบการณทางอารมณโดยผานการควบคุมตนเองทางดานการคิด การกระทําและ
ความรูสึก ในดานการคิด ความเชื่อในความสามารถของตนมีอิทธิพลตอความสนใจและการตีความ
เหตุ ก ารณ ใ นชี วิ ต ที่ อ าจให ค วามรู สึ ก ในทางบวกหรื อ ทางลบได และมี ผ ลต อ การรั บ รู ว า ตนมี
ความสามารถที่ จ ะควบคุ ม ความคิ ด ทางลบที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ห รื อ ไม ด ว ย ด า นการกระทํ า การรั บ รู
ความสามารถของตนจะจัดการกับสภาวะทางอารมณโดยการสงเสริมการกระทําที่มีประสิทธิผล
เพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดลอมในลักษณะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณได สวนดานความรูสึกจะ
เกี่ ย วข อ งกั บ การรั บ รู ว า ตนสามารถทํ า ให ส ภาวะทางอารมณ ข องตนที่ ไ ม ดี ใ ห ดี ขึ้ น ได ห รื อ ไม
กระบวนการเลือก (Selection process) บุคคลมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมและสภาพการณที่เขา
เชื่อวายากเกินความสามารถของเขา และบุคคลจะกระทํากิจกรรมและเลือกสิ่งแวดลอมที่เขาแนใจวา
มีความสามารถที่จะจัดการได ผูที่ยิ่งมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะเลือกกิจกรรมที่ยิ่งมี
ความทาทาย
สํ า หรั บ แห ง ที่ ม า หรื อ แหล ง กํ า เนิ ด ของการรั บ รู ค วามสามารถของตนนั้ น แบนดู ร า
(Bandura, 1995: -3 – 5 :Bandura, 1986: 399-401) กลาววา การรับรูความสามารถของบุคคลพัฒนา
มาจากปจจัยหลัก 4 ประการ คือ ไดแก
1. ความสามารถของบุคคล เนื่องจากความสําเร็จจากการกระทําเปนประสบการณที่บุคคล
ไดรับโดยตรง และเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรงสูง การที่บุคคลไดรับความสําเร็จจากการทํางานซ้ํา
กันหลายๆ ครั้ง ทําใหบุคคลรับรูความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น ถึงแมวาในบางครั้งจะประสบ
ความลมเหลวบาง แตก็ไมมีผลมากนัก เพราะบุคคลจะมองวาความลมเหลวที่เกิดมาจากสาเหตุอื่นๆ
2. การไดเห็นตัวแบบประสบความสําเร็จ (Vicarious Experience) การรับรูความสามารถ
ของบุคคลสวนหนึ่งไดรับอิทธิพลจากการไดเห็นผูอื่นประสบความสําเร็จ การไดเห็นบุคคลอื่น
กระทําพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันแลวประสบความสําเร็จ จะทําใหบุคคลรับรูความสามารถ
ของตนเองเพิ่มขึ้น หากแตวาบุคคลจะตองมีความสามารถในการทํากิจกรรมนั้นไดเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ บุ ค คลอื่ น ถ า มี ค วามตั้ ง ใจและมี ค วามพยายาม เขาจะสามารถทํ า งานนั้ น ได แ ละประสบ
ความสํ า เร็ จ เช น เดี ย วกั น การได เ ห็ น ประสบการณ ข องผู อื่ น ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ (Vicarious
experience) ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถอาจเปลี่ยนแปลงไดจากการถายทอดความสามารถและ
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การเปรียบเทียบกับความสําเร็จของผูอื่น การสังเกตเห็นคนอื่นแสดงพฤติกรรมที่ซับซอนแลวไดรับ
ความสํ า เร็ จ โดยเฉพาะบุ ค คลนั้ น มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั บ ผู สั ง เกตจะพั ฒ นาการรั บ รู ว า ตนเองมี
ความสามารถที่จะทํางานไดสําเร็จเชนเดียวกันหากมีความพยายามและไมยอทอ
การประเมินความสามารถสวนหนึ่งไดรับอิทธิพลจากประสบการณทางออมโดยเห็นที่การ
ประสบความสําเร็จของตัวแบบ ดังนั้น ตัวแบบจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งที่สนับสนุนการ
รับรูความสามารถได ความสามารถสวนบุคคลจะตัดสินไดงายขึ้นในกิจกรรมที่มีสิ่งชี้แนะอยางเปน
รูปธรรมและมีอิสระเพียงพอ แตกิจกรรมดังกลาวยังมีไมมากเทาที่ควร ดังนั้น คนเราจึงมักประเมิน
ความสามารถของตนเองจากความสําเร็จของคนอื่น สําหรับการเปรียบเทียบเชิงอางอิงกับคนอื่นนั้น
มีรูปแบบแตกตางกันตามลักษณะกิจกรรม ในกิจกรรมปกติบรรทัดฐานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของกลุมที่
เปนตัวแทนไดเปนเครื่องกําหนดจุดยืนในความสัมพันธของคนเรา ผลกระทบของการเปรียบเทียบ
เชิ ง บรรทั ด ฐานต อ การประเมิ น ความสามารถของตนเองได มี ขอ บ งชี้ จ ากการผลจากการวิจั ย ที่
สนับ สนุ น เป นอย า งดี กลา วคื อ บุคคลที่ไ ดรับข อมูลย อ นกลั บอย า งไมถู ก ตอ งวา ตนเองประสบ
ความสําเร็จอยูในระดับสูงหรืออันดับต่ําตามบรรทัดฐานของกลุมอางอิงที่มีสถานภาพใกลเคียงกัน
จะมีความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถสูงขึ้นดวยการกระทําที่ดีเยี่ยมซึ่งไดรับการยืนยันจากบรรทัดฐาน
ที่ต่ําของบรรทัดฐานของกลุม ทั้งนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถจะลดลงไดเชนกันดวยมาตรฐาน
ที่ต่ําของบรรทัดฐานในกลุมอางอิงบอยครั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันที่คนเราเปรียบเทียบตนเอง
จากความสัมพันธกับสถานการณที่คลายคลึงกัน เชน เพื่อนรวมชั้น เพื่อนรวมแขงขัน หรือคนใน
เหตุการณอื่นๆ ที่มีสวนรวมในความมานะพยายามบากบั่นคลายคลึงกัน ในความสัมพันธที่คนได
เปนผูเหนือกวาหรือการเปนผูแขงขันไดยกระดับความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ แตถามีผูอื่นทําได
ดีกวา จะทําใหความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถลดลง
ดวยเหตุนี้การประเมินการรับรูความสามารถของตนเองจึงเปลี่ยนแปลงไดตามความฉลาด
ของคนในการรูจักเลือกเปรียบเทียบกับผูอื่นการที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาบุคคลใหมีการ
พัฒนาบุคคลใหมีการรับรูความสามารถของตนนั้น นอกจากการกระตุนใหมีการประเมินตนเองใน
ทางบวกแล ว ยั ง ต อ งรู จั ก การจั ด สถานการณ สํ า หรั บ ตนเองให มี โ อกาสได รั บ ความสํ า เร็ จ และ
หลี ก เลี่ ย งการเข า ไปอยู ใ นสถานการณ ที่ ข าดความพร อ มซึ่ ง ตนเองเคยล ม เหลวอยู ห ลายครั้ ง
นอกจากนั้น ควรกระตุนใหบุคคลประเมินความสําเร็จของตนเอง (Self-improvement) มากกวาการ
ประเมินโดยการเปรียบเทียบกับผูอื่นแบนดูราไดกลาววา ตัวแบบมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล 3
ดานดวยกัน คือ
1. ชวยใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมใหมๆ หรือทักษะใหมๆ ซึ่งจากผลของตัวแบบในลักษณะ
นี้เองทําใหเราสามารถนําเอาวิธีการเสนอตัวแบบไปสรางพฤติกรรมใหมๆ ใหกับบุคคลที่ยังไมเคย
กระทําพฤติกรรมดังกลาวนั้น เพื่อจะไดเปนประโยชนตอเขาทั้งในปจจุบันและอนาคต
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2. มีผลทําใหเกิดการระงับ (Inhibition) หรือยุติการระงับ (Disinhibition) การแสดง
พฤติกรรมของผูที่สังเกตตัวแบบได ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับวาเมื่อตัวแบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับผล
กรรมเชนใด ถาตัวแบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับผลกรรมที่เปนสิ่งที่ไมพึงพอใจ แนวโนมที่ผู
สังเกตตัวแบบจะไมแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนั้นจะมีสูงมาก เทากับวาตัวแบบทําหนาที่ระงับการ
เกิดพฤติกรรมดังกลาว แตถาพฤติกรรมใดที่ผูสังเกตตัวแบบเคยถูกระงับมากอน แลวมาเห็นตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมดังกลาวแลวไมไดรับผลกรรมอยางที่ผูสังเกตคาดวาจะไดรับ (ผลกรรมที่เปนสิ่งที่
ไมพึงพอใจ) หรือแสดงแลวไดรับผลกรรมทางบวก แนวโนมที่ผูสังเกตจะกระทําตามตัวแบบนั้นก็
จะมีมากขึ้น เทากับวาพฤติกรรมที่เคยถูกระงับนั้นไดถูกยุติการระงับแลว
3. ช ว ยให พ ฤติ ก รรมที่ เ คยได รั บ การเรี ย นรู ม าแล ว ได มี โ อกาสแสดงออก หรื อ ถ า เคย
แสดงออกแลวแตไมคอยไดแสดงออก ใหแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผลของตัวแบบในลักษณะ
เชนนี้ก็จะทําหนาที่เปนสัญญาณกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2549: 255) ไดอธิบายวา ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูและการเก็บจํา
แบนดูราไดกลาวไวชัดเจนวา การที่คนเราจะเรียนรูไดดีหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับความตั้งใจของผู
สังเกตที่จะสังเกตตัวแบบ และความสามารถในการเก็บจําสิ่งที่สังเกตได ดังนั้นผูที่วางแผนในการใช
ตัวแบบนั้น ควรจะแนใจไดวาตนเองไดพยายามสรางเงื่อนไขใหเกิดการสงเสริมความตั้งใจและการ
เก็บจําของผูสังเกต ซึ่งตัวแบบที่ใช วิธีการเสนอตัวแบบ ตลอดจนลักษณะของผูที่จะใหสังเกตตัว
แบบนั้นควรจะไดรับการพิจารณาลักษณะของตัวแบบ การที่จะบอกวาใครควรจะเปนตัวแบบนั้น
ตองขึ้นอยูกั บลัก ษณะของพฤติ กรรมที่ตอ งการจะบํ าบัด ลักษณะของผู สัง เกต และปฏิสัมพัน ธ
ระหวางลักษณะของพฤติกรรมและลักษณะของผูสังเกตอีกดวย แตอยางไรก็ตาม มีหลักการในการ
เลือกตัวแบบอยางกวางๆ ดังตอไปนี้
1. ตัวแบบควรจะมีลักษณะที่คลายคลึงกับผูสังเกตทั้งในดาน เพศ เชื้อชาติ และทัศนคติ ซึ่ง
การที่ตัวแบบมีลักษณะที่คลายคลึงกับผูสังเกตนั้น จะทําใหผูสังเกตมั่นใจไดวา พฤติกรรมที่ตัวแบบ
แสดงออกนั้นเหมาะสม และสามารถทําได เพราะบุคคลคลนั้นมีลักษณะคลายคลึงกับตน ซึ่งจะทํา
ใหเขาเกิดความรูสึกวาเขาเองก็นาจะทําไดเชนกัน
2. ตัวแบบควรจะเปนผูมีชื่อเสียงในสายตาของผูสังเกต แตถามีชื่อเสียงมากจนเกินไปก็จะทํา
ใหเขามีความรูสึกวาพฤติกรรมที่ตัวแบบกระทํานั้นเปนสิ่งที่ไมนาจะเปนจริงสําหรับเขาได
3. ระดับของความสามารถของตัวแบบนั้น ควรจะมีระดับที่ใกลเคียงกับผูสังเกต เพราะถาใช
ตัวแบบที่มีความสามารถสูงมาก ก็จะทําใหผูที่สังเกตคิดวาเขาไมนาจะทําตามไดทําใหเขาปฏิเสธที่
จะทําตามตัวแบบนั้น ซึ่งทางที่ดีที่สุดควรจะเลือกตัวแบบที่มีความสามารถสูงกวาผูที่สังเกตเพียง
เล็กนอย หรือเริ่มจากสภาพที่คลายคลึงกับผูสังเกต แลวคอยๆ เพิ่มความสามารถขึ้นไป
4. ตัวแบบนั้นควรจะมีลักษณะที่เปนกันเองและอบอุน
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5. ตัวแบบเมื่อแสดงพฤติกรรมแลวไดรับการเสริมแรง จะทําใหไดรับความสนใจจากผู
สังเกตมากขึ้น
ลักษณะของการเสนอตัวแบบมีวิธีการเสนอตัวแบบอยูหลายวิธีดวยกัน ไดแก
1. เสนอตัวแบบที่เปนชีวิตจริงหรือตัวแบบสัญลักษณ ซึ่งการเสนอตัวแบบที่เปนชีวิตจริงนั้น
มีขอดีตรงที่นาสนใจมากกวาตัวแบบที่เปนสัญลักษณในการรับรูของคนบางคน อีกทั้งสามารถ
แปรเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออกไดตามสภาพการณ แตจุดออนของการเสนอตัวแบบที่เปนชีวิต
จริงอยูที่คอนขางจะเสี่ยงไปตรงที่ไมสามารถทํานายหรือควบคุมไดอยางที่ตองการ ดวยเหตุนี้เองทํา
ใหผูบําบัดพฤติกรรมจํานวนมากชอบที่จะใชตัวแบบที่เปนสัญลักษณมากกวาโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
รูปแบบของ ฟลม แถบภาพ แถบเสียง การตูน หรือขอเขียน การจะเสนอในรูปแบบใดนั้นยอมขึ้นอยู
กับความเหมาะสมของพฤติกรรมและการนําไปใช
2. ตัว แบบภายใน การเสนอตั วแบบภายใน เปนการใหบุคคลจินตนาการตัวแบบแสดง
พฤติกรรม
3. การเสนอตั ว แบบหลายๆ ตั ว จะชว ยทํ าใหก ารเสนอตั ว แบบมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น
เนื่องจากผูสังเกตจะพบวามีตัวแบบบางตัวมีลักษณะคลายกับตน ตลอดจนทําใหไดเรียนรูการแสดง
พฤติ ก รรมหลายๆ อย า ง ทํ า ให ผู สั ง เกตมี ค วามยื ด หยุ น มากขึ้ น ในการแสดงออกในหลายๆ
สภาพการณ
4. การเสนอตัวแบบที่แสดงถึงความสามารถในการแกปญหาไดเปนอยางดีกับตัวแบบที่
ค อ ยๆ แสดงถึ ง การเพิ่ ม ความสามารถในการแก ป ญ หา ซึ่ ง ตั ว แบบที่ ค อ ยๆ แสดงถึ ง การเพิ่ ม
ความสามารถในการแก ปญ หานั้ น ก็จ ะตอ งเริ่ม จากการแสดงว า เขาขาดทั ก ษะบางอยาง และมี
ความรูสึกบางอยางที่ทําใหเขาไมสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาได จากนั้นตัวแบบก็จะพูดถึง
ความรูสึกของตนและขั้นตอนในการแกปญหา พรอมๆ กับพฤติกรรมของเขาที่เริ่มจะดีขึ้น
5. การเสนอตัวแบบแบบคอยๆ แสดงออกทีละขั้นตอน วิธีการเสนอแบบนี้เหมาะที่จะใชกับ
การแสดงถึ ง พฤติ ก รรมหรื อการกระทํา ที่ซั บซ อน การเสนอตัว แบบแบบคอ ยๆแสดงออกทีล ะ
ขั้นตอนนั้น จะแบงทักษะออกมาเปนทักษะยอยๆ แลวเสนอไปทีละทักษะ ซึ่งผูสังเกตจะตองทําได
ตามตัวแบบเสียกอนจึงจะคอยเสนอตัวแบบที่แสดงทักษะในลําดับตอไป
6. การใชการสอน การใชการสอนควรจะไดรับการพิจารณาใชรวมกับการเสนอตัวแบบ
การเริ่มตนการสอนนั้นควรจะอธิบายวาผูสังเกตจะเห็นตัวแบบกระทําอะไร และบอกผูสังเกตวาเรา
หวังที่จะเห็นเขาแสดงตามตัวแบบที่เขาจะดูนั้น ซึ่งการบอกเชนนี้จะทําใหผูสังเกตใหความสนใจตอ
ตัวแบบมากยิ่งขึ้น
7. การใหผูสังเกตสรุปถึงลักษณะของพฤติกรรมของตัวแบบที่เขาสังเกตซึ่งจะทําใหผูสังเกต
สามารถเรียนรูและเก็บจําลักษณะของตัวแบบไดดียิ่งขึ้น
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8) การซักซอม เมื่อสังเกตตัวแบบไดแลว การที่จะทําใหการเรียนรูจากการลอกเลียนแบบ
นั้น ได ผลดี ขึ้น ควรใหผูสัง เกตได มีโอกาสซัก ซอม ซึ่งการซั ก ซอมสามารถทํา ได 2 ลั ก ษณะคื อ
ซั ก ซ อ มในใจนั่ น คื อคิ ด ถึ ง ลั ก ษณะของพฤติ ก รรมที่ จ ะต อ งแสดงออกในลั ก ษณะต า งๆ กั บ การ
ซักซอมโดยการลองแสดงออกดู ซึ่งการซักซอมทั้ง 2 ลักษณะนี้จะทําใหผูที่สังเกตจดจําไดดีขึ้นและ
เมื่อถึงเวลาแสดงออกก็จะแสดงออกไดงายขึ้น
9. สิ่งสําคัญอีกหนึ่งประการที่จะตองพิจารณาคือ สภาพการณที่จะเสนอตัว
แบบ ควรเปนสภาพการณที่สามารถลดการรบกวนจากสิ่งเราภายนอกไดเปนอยางดี
3. การพูดชักจูงจากผูอื่น (Verbal Persuasion) การที่ผูอื่นใชคําพูดชักจูงใหบุคคลเชื่อวาเขา
มีความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดสําเร็จ จะชวยใหบุคคลมีกําลังใจ มีความ
เชื่ อ มั่ น ในการกระทํ า พฤติ ก รรมต า งๆ มากขึ้ น ซึ่ ง จะทํ า ให บุ ค คลเกิ ด ความพยายามที่ จ ะกระทํ า
พฤติกรรมตางๆ ใหสําเร็จ มีการรับรูความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคคลที่ชักจูง
ดวย บุคคลที่มีอิทธิพลตอการพูดชักจูงใหผูอื่นคลอยตามนั้นจะตองเปนบุคคลที่ผูถูกชักจูงใหความ
เชื่อถือ ไววางใจและมีความสําคัญตอตัวเขา เชน พอ แม ครู เพื่อน หรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอเขา เปน
ตน
การพูดชักจูง (Verbal persuation) เมื่อคนเราตองตอสูกับความบากลําบาก การรับรู
ความสามารถจะรักษาไวไดงายหากมีคนอื่นที่มีความสําคัญตอตนเอง (Significant others) ไดให
ความมั่นใจวาตนเองมีความสามารถ แมวาการพูดชักชวนจากผูอื่นเพียงอยางเดียวมีขอจํากัดในการ
สรางการรับรูความสามารถใหเขมแข็ง แตการพูดชักชวนจากผูอื่นก็อาจสงเสริมการเปลี่ยนแปลงใน
บุคคลไดถาประเมินในแงบวกตามขอบเขตที่เปนจริง การยกยองที่ไมเปนจริงทําใหคนเกิดความลังเล
อยางรวดเร็วเมื่อผิดหวังจากความพยายาม คนที่ชักชวนดวยคําพูดวามีความสามารถที่จะประสบ
ความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย มีแนวโนมจะใชความพยายามมากขึ้นเพื่อกาวไปสูความสําเร็จ
ความเชื่อเกี่ยวกับการยืนยันของตนเอง (Self-affirming) ไดสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการรับรู
ความสามารถของบุคคล ดังนั้น คุณลักษณะเกี่ยวกับความสามารถที่ไดจากการชักชวนจากผูอื่น จะมี
ผลต อ พั ฒ นาการรั บ รู ค วามสามารถเมื่ อ ใช ร ว มกั บ การทํ า ให บุ ค คลได รั บ ประสบการณ จาก
ความสําเร็จ บุคคลที่ไดรับการกลาวถึงวาขาดความสามารถมีแนวโนมจะหลีกเลี่ยงงานทาทายซึ่งจะ
บมเพาะศักยภาพของตนเองและหยุดชะงักอยางรวดเร็วเมื่อเผชิญกับปญหาและอุปสรรคโดยการทํา
กิจกรรมใหชาลงและลดแรงจูงใจที่จะทํางาน อยางไรก็ตาม ในการสรางความเชื่อที่ไมเปนจริง
เกี่ยวกับความสามารถของบุคคล ไดลดความนาเชื่อถือของผูชักชวนและลมเหลวในการสนับสนุน
การรับรูความสามารถของบุคคล
4. สภาวะทางกาย (Physiological State) เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอการ
ตัดสินความสามารถของบุคคล การรับรูความสามารถของบุคคลจะสูงหรือต่ํา สวนหนึ่งมาจาก
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สภาวะทางกายของเขาเอง กลาวคือ ในสภาวะที่รางกายเกิดการตื่นตัว เชน เครียด วิตกกังวล ตื่นเตน
ออนเพลีย เมื่อยลา หรืออยูในสภาพการณที่ถูกดุ ถูกวากลาวตักเตือน หรือในสภาวะที่รางกายถูก
กระตุ น มากๆ มั ก จะทํ า ให บุ ค คลกระทํ า พฤติ ก รรมได ไ ม ดี เ ท า ที่ ค วร ซึ่ ง จะส ง ผลให บุ ค คลรั บ รู
ความสามารถของตนเองต่ํา การตัดสินความสามารถสวนหนึ่งมาจากขอมูลการแสดงออกของภาวะ
ทางสรีระและภาวะทางอารมณ ที่เกิดจากการตีความปฏิกิริยาที่ตึงเครียดวาเปนสัญญานของความ
ออนแอที่จะมีผลทางลบตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ตองใชพลังกายที่เขมแข็งและ
ทรหดอดทน คนจะตัดสินความเหนื่อยลาอาการปวด และความเจ็บปวดวาเปนสัญญาของภาวะทาง
สรีระที่ออนลา สวนอารมณ (Mood) ที่มีผลกระทบตอการตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล
เชน เดียวกัน กลาวคือ อารมณทางบวกจะสงเสริมการรับรูความสามารถของตน ขณะที่อารมณทาง
ลบเชน ผิดหวัง เสียใจ จะใหการรับรูความสามารถของตนเองลดลง
ตัวบงชี้ทางสรีระมีความสัมพันธสูงกับความสมบูรณของรางกาย การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
และการเผชิ ญ กั บ ความเครี ย ด บุ ค คลที่ ป ระเมิ น ภาวะทางสรี ร ะอย า งตึ ง เครี ย ด หรื อ ประเมิ น
สถานการณที่แสดงถึงความออนแอในการปฏิบัติหนาที่ อาจเปนเพราะการกระตุนเราอยางสูงที่ทํา
ใหเกิดความออนลาในการกระทํา บุคคลที่มีความโนมเอียงในการคาดหวังวาจะไดรับความสําเร็จถา
ไมถูกรบกวนดวยการกระตุนเราที่ไมพึงปรารถนา ปฏิกิริยาความเครียดที่มีตอการไมมีความสามรถ
ในการควบคุมไดกอใหเกิดความเครียดตอไปโดยการกระตุนเราตนเองลวงหนาดวยความคิดที่ไมพึง
พอใจเกี่ยวกับความไมเหมาะสมและปฏิกิริยาความเครียด บุคคลสามารถปลุกเราตนเองใหรูสึกเศรา
มากขึ้นเพื่อจะไดไมตองทําในสิ่งที่รูสึกกลัว การขจัดปฏิกิริยาทางอารมณที่คุกคามอยูภายในทําได
โดยการไดรับประสบการณที่ประสบความสําเร็จเพื่อใหมีความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถสูงขึ้น ใน
กิจกรรมที่ตองใชพลังและความทรหดอดทน บุคคลที่มีความออนลา หายใจหอบ รูสึกปวดและมี
ความทุกขทรมานจะแสดงถึงการไมมีความสามารถทางรางกาย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
เกี่ ย วกั บ ความสามารถจึ ง สามารถทํ า ได โ ดยการยกระดั บ สถานะทางสรี ร ะ การลด
ความเครี ย ด ลดอารมณ ท างลบ และการตี ความที่ ถูก ตอ ง เกี่ ย วกับ ภาวะทางสรี ระ บุคคลที่ รับ รู
ความสามารถของตนเองในระดับสูงจะพิจารณาภาวะ การกระตุนเราความรูสึกวาเปนสิ่งเอื้ออํานวย
ทางพลังงานใหกับการปฏิบัติหนาที่ ตรงกันขามกับบุคคลที่สงสัยในตนเองจะมองการกระตุนเราวา
เปนสิ่งที่ทําใหออนลา ดังนั้น ตัวบงชี้ทางสรีระเกี่ยวกับความสามารถจึงแสดงบทบาทที่มีอิทธิพล
อยางยิ่งในการทําหนาที่ทางสุขภาพและในกิจกรรมที่ตองการการใชกําลังและความแข็งแกรงของ
ร า งกายแม ว า ภาวะทางสรี ร ะและอารมณ เ ป น รู ป แบบหนึ่ ง ของแหล ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู
ความสามารถของตนก็ตาม แตขอมูลที่ถูกถายทอดโดยภาวะทางสรีระและปฏิกิริยาก็ไมไดตัดสิน
ความสามารถของบุคคลดวยตัวเอง เนื่องจากขอมูลไดมีผลกระทบตอการรับรูความสามารถของตน
โดยผานกระบวนการรูคิด
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ปจจัยตางๆ ซึ่งรวมทั้งการประเมินทางปญญาของแหลงกระตุนเรา และแนวโนมที่จะกอรูป
เปนความคิด ไดมีผลกระทบตอสิ่งที่ทําใหเกิดสภาพทางสรีระ ดังนั้น การวินิจฉัยเพื่อสันนิษฐาน
เกี่ ย วกั บ การกระตุ น เร า ทางอารมณ ที่ จ ะเพิ่ ม หรื อ ลดการกระทํา จึ ง เป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ใน
กระบวนการรูคิดเกี่ยวกับขอมูลทางสรีระที่จะมีอิทธิพลตอความสามารถของตนสรุปไดวา ภาวะทาง
สรีระและอารมณที่เกิดจากการตัดสินความสามารถของตนเองวาเขมแข็งหรือออนแอในการปฏิบัติ
หนาที่ สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีความสัมพันธที่ดีตอกัน การยอมรับและไววางใจกันและการเปด
โอกาสใหแสดงความสามารถจะกระตุนใหบุคคลมีอารมณที่มั่นคง รูสึกไดรับการสนับสนุนจาก
บุคคลที่อยูรอบขาง อันจะสงผลตอการรับรูความสามารถที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ การรับรูความสามารถของตนอาจไดรับอิทธิพลจากแหลงขอมูลอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายแหล ง ผสมผสานกั น ก็ ไ ด โดยข อ มู ล เหล า นี้ ไ ด ผ า นกระบวนการรู คิ ด เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ด า น
ความสามารถเพื่อเปนความคิดที่สะทอนออกมา ดังนั้น ความชัดเจนจะเกิดขึ้นจากขอมูลถายทอด
เหตุ ก ารณ ที่ เ ป น ประสบการณ แ ละข อ มู ล ที่ ไ ด เ ลื อ กสรรการให น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ และการ
ผสมผสานเขากับการตัดสินความสามารถของตนเอง กลุมปจจัยซึ่งรวมทั้งปจจัยระดับบุคคล สังคม
และสถานการณเฉพาะไดสงผลตอประสบการณที่เกี่ยวของกับความสามารถโดยผานการตีความ
ตัวอยางเชน พฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูความสามารถไดนั้นขึ้นอยูกับความรูเดิมเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเอง การรับรูความยากของงาน ปริมาณความพยายามที่จะตองใช ภาวะทาง
สรีระและอารมณในขณะนั้น ปริมาณการชวยเหลือจากภายนอกที่จะไดรับและสภาพของการณที่จะ
กระทํา อิทธิพลในรูปแบบตางๆ เหลานี้ไดเชื่อมโยงกับกลุมของปจจัยซึ่งมีความสําคัญในฐานะเปน
ตัวบงชี้สาเหตุในการประเมินการรับรูความสามารถของบุคคล (Lee &Bobko, 1994)
6.1.3 การวัดการรับรูความสามารถของตน
การตรวจสอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวั ด การรั บ รู ค วามสามารถของตน พบว า มี
นักวิชาการไดพัฒนาแบบวัด กระบวนการวัดไวจํานวนหนึ่ง ดังเชน แบนดูรา (Zimmerman, 1995:
203; Bandura, 1977b,1986) ไดพัฒนาระดับการวัดการรับรูความสามารถของตนเอง โดยพิจารณา
ใน 3 ลักษณะที่เกี่ยวของกับการกระทําหรือเนื้อหา ดังนี้
1. ระดับ (Level) การรับรูความสามารถของตนเองจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความยาก
(Magnitude) ของงาน ดังเชน เพิ่มมากขึ้นเมื่อจําเปนตองแกปญหาทางคณิตศาสตร
2. หลักการทั่วไป (Generality) เกี่ยวกับการเปลี่ยนความเชื่อในการรับรูความสามารถของ
ตนเองเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ดังเชน ความแตกตางของเนื้อหาวิชาที่เรียน
3. ความมั่นใจ (Strength) วัดไดจากระดับความแนใจที่บุคคลนั้นจะสามารถกระทํางานที่
ไดรับมอบหมายใหทําได
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ลัสต ซีลัช และเชาเวอซ (Lust, Celuch; & Showers, 1993: 1426-1434) ไดเปรียบเทียบแบบ
วัดการรับรูความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการใชเครื่องบดอยางปลอดภัย โดยวัดทั้งกอนและหลัง
การทดลองเพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบวัด 4 ลักษณะ คือ
1. วัดระดับความยาก (Magnitude) เปนการถามกลุมตัวอยางวาจะสามารถกระทําพฤติกรรม
ตางๆ เมื่อมีระดับความยากเพิ่มขึ้นไดหรือไม ขอคําถามเปนแบบการเลาเรื่องยอๆ แลวให ผูตอบตอบ
วา “ใช” / “ไมใช” ถาตอบไมใชให “0” และตอบใชให “1” คะแนน ถายิ่งมีคะแนนรวมสูงแสดงวามี
การรับรูความสามารถของตนเองสูง
2. วัดความมั่นใจ (Strength) เปนการถามกลุมตัวอยางวามีความมั่นใจที่จะกระทําพฤติกรรม
เมื่ อ ระดั บ ความยากที่สั ม พั น ธ กั บ งานเพิ่ม ขึ้ น โดยประเมิน ความมั่น ใจจาก ไมมี ค วามมั่น ใจ (0
คะแนน) ถึง มีความมั่นใจมากที่สุด (10 คะแนน) หรือใชหลักความนาจะเปนจาก 0% ถึง 100% การ
วัดความมั่นใจสามารถวิเคราะหไดหลายทาง
3. วัดแบบผสม เปนการวัดทั้งความมั่นใจและระดับความยากของงาน โดยใชขอคําถาม
เดียวกันแตแยกชองคําตอบเปน 2 ชอง (ชองหนึ่งเปนแบบตอบ ใช/ไมใช และอีกชองหนึ่งเปนแบบ
รอยละ)แตในครั้งนี้เปนการรวมคะแนนความมั่นใจทุกขอคําถามที่ผูตอบตอบวา “ใช” เปนระดับ
ความยาก
4. การวัดแบบอื่นๆ ที่ไมไดระบุความยาก ซึ่งตางจากมิติของความยากและความมั่นใจของ
แบนดูรา โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูประเมินการรับรูความสามารถของตนเอง โดยใชมาตราสวน
ประมาณคาแบบลิเคิรท (Likert) ผลการวิจัยพบวา แบบวัดความมั่นใจมีความสัมพันธสูงกับแบบวัด
ระดับความยากและแบบผสม สวนแบบวัดระดับความยากสัมพันธกับแบบผสมในระดับที่นอยกวา
สวนการวัดแบบอื่นๆ มีความสัมพันธกับมิติตางๆ ของแบนดูราในระดับที่แตกตางกันมาก
ลีและบอบโค (Lee; & Bobko, 1994: 364-369) ไดเปรียบเทียบแบบวัดการรับรู
ความสามารถของตนเอง เพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบวัด 5 ลักษณะ คือ
1. วัดความมั่นใจ (Strength) เปนวิธีการวัดที่มีการนํามาใชมากที่สุด โดยถามเกี่ยวกับความ
มั่นใจที่จะกระทําพฤติกรรมเมื่อระดับความยากของงานเพิ่มขึ้นได เพียงใด โดยประเมินความมั่นใจ
จาก ไมมีความมั่นใจ (0 คะแนน) ถึง มีความมั่นใจมากที่สุด (10 คะแนน) หรือใชหลัก ความนาจะ
เปนจาก 0% ถึง 100%
2. วัดระดับความยาก (Magnitude) เปนวิธีการวัดที่มีการนํามาใชรองลงมา เปน การถามวา
จะสามารถกระทําพฤติกรรมตางๆ เมื่อมีระดับความยากเพิ่มขึ้นไดหรือไม ขอคําถามเปนแบบการเลา
เรื่องยอๆ แลวใหผูตอบตอบวา “ใช” / “ไมใช” ถาตอบใชให “1” คะแนน และตอบไมใชให “0” ถา
ยิ่งมีคะแนนรวมสูงแสดงวามีการรับรูความสามารถของตนเองสูง
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3. วัดแบบผสม เปนการวัดทั้งความมั่นใจและระดับความยากของงาน ซึ่งงานวิจัยสวนใหญ
นิยมใช ขอคําถามเดียวกันแตแยกชองคําตอบเปน 2 ชอง ชองหนึ่งเปนแบบตอบใช/ไมใช และอีก
ชองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา หรือเปนแบบรอยละ หรือวัดอีกแบบหนึ่งโดยวัดการรับรู
ความสามารถของตนเองทั้งระดับความยากและความมั่นใจ โดยพิจารณาในระดับเดียวกัน เชน จาก
ขอคําถามใหประเมินจาก “ฉันไมสามารถทําได” (0 คะแนน) ถึง “ฉันมั่นใจวาฉันสามารถทําไดมาก
ที่สุด” (100คะแนน) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura, 1986) มากที่สุด
4. วัดแบบผสมโดยแปลงคะแนนความมั่นใจใหเปนคะแนนมาตรฐานซี (Z-score)
5. วัดความมั่นใจ โดยใชขอคําถามเดียวเกี่ยวกับงานที่กําหนด แลวใหผูตอบประเมินคา
ระดับความมั่นใจของตนเอง
ผลการวิ จั ย พบว า แบบวั ด แบบผสมทั้ ง แบบที่ 3 และ 4 มี ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง เอกนั ย
(Convergent Validity) และความเที่ยงตรงเชิงทํานาย (Predictive Validity) สูงที่สุด และพบวา แบบ
วัดความมั่นใจโดยใชคําถามขอเดียว มีความเที่ยงตรงเชิงเอกนัย และความเที่ยงตรงเชิงทํานายต่ํา
ที่สุดและแบบวัดทั้ง 5 ลักษณะสัมพันธกันเชิงบวก มีคาเทากับ .62
มอน (Mone,
1994: 516-529) ไดเ ปรี ย บเทีย บความเที่ย งตรงของแบบวั ด การรับ รู
ความสามารถของตนเอง เพื่อใชในการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการกระทําพฤติกรรม
ทางการเรียน โดยเห็นดวยกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1986) ที่เชื่อวา การรับรูความสามารถ
ของตนเอง เปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะสามารถกระทําพฤติกรรมตางๆ ไดในระดับ
ใด และยังมีบางสวนที่เกี่ยวของกับความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรม โดยได
แบง ระดับการรับรูความสามารถของตนเอง ออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. การรับรูความสามารถของตนเองดานกระบวนการ (Process Self-Efficacy) เปนการ
ตัดสินความสามารถของตนเองวาจะกระทําพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนไดในระดับใด ประกอบดวย
การจํา(Memorization) ความตั้งใจในการเรียน (Class Concentration) ความเขาใจ (Understanding)
การอธิบายเนื้อหา (Explaining Concepts) การวิเคราะหเนื้อหา (Discriminating Concepts) และการ
จดบันทึกตามคําบรรยาย Note-taking
2. การรับรูความสามารถของตนเองดานผลลัพธ (Outcome Self-Efficacy) เปนความ
คาดหวังวาจะเกิดผลกรรมใดจากการกระทําพฤติกรรมของตน ซึ่งไดแก ความตั้งใจในการสอบ
(Exam Concentration) เปนตน ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนเองดานผลลัพธมี
ความเที่ยงตรงในการทํานายเปาหมาย และการกระทําของบุคคลมากกวาการรับรูความสามารถของ
ตนเองดานกระบวนการ
แบนดูรา; และคณะ (Bandura & et al., 1985) ไดพัฒนาเครื่องมือในการประเมินการรับรู
ความสามารถของตน โดยเชื่อวาสถานการณที่แตกตางกันอาจจะกระตุนความวิตกกังวล หรือความ
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โกรธแตกตางกันออกไป ดังนั้น ผูเขาสอบตองตอบวาเขาสามารถทํากิจกรรมนั้นไดหรือไมโดยการ
ทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่สามารถทําได ถาสามารถทําไดตองตอบตอไปวามีระดับความมั่นใจ
มากเทาไรในการทํากิจกรรมนั้น โดยมีระดับ ตั้งแต 10 ถึง 100 สเกลในการตอบนั้นจะเปนระดับ
ความแนใจ โดยมีรูปแบบดังนี้

ลัสท (Lust & et al., 1993: 1426 - 1434) ไดสรางแบบวัดความสามารถของตน คือ การวัด
ครั้งนี้ไดใชมาตราสวนประมาณคา 7 สเกล ตั้งแต “ไมมีความมั่นใจ” ถึง “มีความมั่นใจมาก” ซึ่งผูที่
ไดคะแนนสูงแสดงวามีความเขมในการรับรูความสามารถของตนสูง ดังตัวอยาง

นอกจากนี้เขายังไดทําการวัดการรับรูความสามารถของตนโดยการรวมมิติความเขมและมิติ
ความยากซึ่ ง ข อ คํ า ถามนี้ เ สนอระดั บ ความยากที่ มี ค วามยากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ความยากของการรั บ รู
ความสามารถของตนนั้นประเมินโดยการตอบวา “ทําได / ทําไมได” สวนการวัดมิติความเขมของ
การรับรูความสามารถของตนนั้นประเมินโดยการใชระดับสเกลในการวัด 11 สเกล คือ “ 0 ไมมี
ความมั่นใจถึง 10 มีความมั่นใจมาก ” ดังตัวอยาง
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แนวคิดดังกลาว เห็นไดวา ในการวัดการรับรูความสามารถของตนนั้นสามารถที่จะประยุกต
แนวคิดของนักวิชาการที่ไดเสนอถึงโครงสราง หลักการของระดับการรับรูความสามารถของตน
แล ว นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ส ร า งแบบสอบถามแบบมาตรส ว นประมาณค า ได ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก็
เชนเดียวกัน ไดทําการวัดการรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ
6.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตน
การตรวจสอบพบวา มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรการรับรู
ความสามารถของตนเอง พบทั้งในงานวิจัยเชิงสหสัมพันธเชิงสาเหตุ (Casual Relationship) และ
งานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดังรายละเอียดผลการวิจัย ตอไปนี้
สําหรับในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) จํานวนมากที่
ได ทํ า การประยุ ก ต แ นวคิ ด การรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพของกลุมเปาหมาย ดังเชน การวิจัยของ วราภรณ กุประดิฐ (2551) ซึ่งเปนการวิจัย
ในระดับปริญญาเอก ที่ไดทําการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองและ
การควบคุมตนเองเพื่อหลักเลี่ยงการใชสารเสพติดของเยาวชน วัตถุประสงคหลักของการวิจัยคือ
เพื่อสรางหลักสูตรและศึกษาประสิทธิผลของการใชหลักสูตรวาจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดของเยาวชนไดหรือไม ซึ่งการประยุกตใชแนวคิดการรับรูความสามารถ
ของตนในโปรแกรมการพัฒนาคือ การใหเยาวชนกลุมตัวอยางไดเห็นตัวแบบที่ประสบความสําเร็จ
จากผูอื่น เพื่อใหเกิดการเรียนรูวาเยาวชนเองก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพดานการ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดได โดยผูที่ประสบความสําเร็จซึ่งมาเปนแบบอยางนั้นเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ยังใชกิจกรรมการใหกําลังใจดวยการรองเพลง การสอน
ตนเอง และการเลมเกม Walk rally แบบแผนในการทดลองแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
ทดลองจํานวน 31 คน และกลุมควบคุม จํานวน 31 คน จัดฝกอบรม 3 วัน ระยะเวลาในการฝกอบรม
18 ชั่วโมง และติดตามผลการฝกอบรม 1 เดือน ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา เยาวชนกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด
หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีสูงกวากลุม
ควบคุม อย า งมี นั ย สํา คัญทางสถิติ ที่ร ะดั บ .01 และเยาวชนกลุ มทดลองมีค ะแนนพฤติ ก รรมการ
หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด ความรูเกี่ยวกับสารเสพติด และเจตคติทางลบตอการใชสารเสพติดหลัง
การฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยดังกลาว
แสดงให เ ห็ น ว า การนํ า แนวคิ ด การรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง โดยเฉพาะการใช ตั ว แบบ
(Modeling) นั้นมีผลตอพฤติกรรมดานสุขภาพของบุคคลได เชนเดียวกับงานวิจัยของ นิรันดา ไชย
พาน ( 2552) ที่ไดทําการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดานการเลิกสูบบุหรี่
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ของนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 – 6 จํานวน 36 คน แบบแผนการทดลองเปนแบบ
One – Group pretest posttest โปรแกรมดังกลาวไดประยุกตใชแนวคิดการรับรูความสามารถของตน
ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใช กิจกรรมหลักในโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คื อ การให นั ก เรี ย นได มี โ อกาสบั น ทึ ก พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของตนเองด ว ยสมุ ด บั น ทึ ก พฤติ ก รรม
โปรแกรมดังกลาวจัดกิจกรรมทั้งสิ้น มีรายละเอียดประกอบดวย สัปดาหที่ 1 การเตรียมความ
พรอมเพื่อเขารวมโปรแกรม มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนเขาใจถึงกระบวนการดําเนินกิจกรรม
ทบทวนการสูบบุหรี่ของตนเองและความสามารถในการเลิกสูบบุหรี่พรอมทั้งทราบถึงผลดีของการ
เลิกสูบหรี่ สัปดาหที่ 2 ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสารพิษในบุหรี่ สัปดาหที่ 3 -4 ใหนักเรียน
นําประสบการณที่ดีจากตัวแบบที่ประสบความสําเร็จมาอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหตัวแบบประสบ
ความสําเร็จเพื่อเปนการเสริมสรางการรับรูความสามารถของตนผานตัวแบบที่นักเรียนไดเลือกมา
สัปดาหที่ 5 – 6 ใหนักเรียนไดวางแผนในการเลิกสูบบุหรี่ดวยตนเอง สัปดาหที่ 7 – 8 ใหนักเรียน
รายงานความกาวหนาในการเลิกสูบบุหรี่พรอมกับรายงานถึงปญหาอุปสรรค ตลอดจนนักวิจัยไดให
กําลังใจกับนักเรียนในการเลิกสูบบุหรี่ ผลการวิจัยพบวา สัดสวนการการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียน
เพิ่มมากขึ้นตามลําดับขั้นตอนของทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อสิ้นสุดลําดับขั้นที่ 1 มี
นักเรียนตั้งใจและตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่เพียงรอยละ 3.2 เพิ่มเปนรอยละ 12.9 ในลําดับขั้นที่ 2 ระยะ
ชั่งใจ และเริ่มหยุดสูบบุหรี่ไดรอยละ 3.2 เพิ่มเปนรอยละ 29.0 และหยุดสูบบุหรี่ไดรอยละ 9.7 ใน
ลําดับชั้นที่ 3 ระยะพรอมจะปฏิบัติ การประเมินพฤติกรรมในสัปดาหที่ 12 เมื่อจบลําดับขั้นที่ 5
ระยะคงไวซึ่งพฤติกรรม พบวา นักเรียนหยุดสูบบุหรี่รอยละ 22.6 และลดจํานวนมวนบุหรี่ที่สูบลง
รอยละ 32.3 และเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมในสัปดาหที่ 16 พบวา นักเรียนหยุดสูบบุหรี่ทันทีรอยละ 90.3
ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นไดชัดเจนวา การที่นักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองเพิ่ม
มากขึ้นมีผลทําใหหยุดสูบบุหรี่ได มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ้นได เชนเดียวกับ
การวิจัยของ นฤมล เวชจักรเวร (2552) ที่ไดทําการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมโภชนาการเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงทางสรีรวิทยาตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โปรแกรมดังกลาวไดประยุกตทฤษฏี
การรับรูความสามารถของตนเองรวมกับการใชกระบวนการกลุม กิจกรรมจัดทั้งสิ้นจํานวน 12 ครั้ง
ลักษณะของกิจกรรมในภาพรวมจะเปนการใหกลุมตัวอยางไดมารวมทํากิจกรรมกลุมและไดรวมกัน
ฝก กิ จกรรมการเลื อ กรับประทานอาหาร การทํ าอาหารเพื่ อรับประทานเอง การทําสมุด บัน ทึก
สุขภาพเพื่อเตือนตนเอง การดูวีดีโอตัวแบบพฤติกรรมของผูที่ประสบความสําเร็จ รวมทั้งไดอภิปราย
รวมกันภายในกลุม กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้เปนเพศหญิงวัยกอนหมดประจําเดือน อายุ
ระหวาง 30 – 45 ป มีวิชาชีพครู จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน 2
แหง แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 33 คน และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 37 คน ผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความ
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คาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติ การปฏิบัติตนเพื่อปองกันความเสี่ยงทางสรีรวิทยาตอการเกิด
โรคหัวใจเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลอง และเพิ่มขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวา การประยุกตทฤษฏีการรับรูความสามารของตนเอง
ร ว มกั บ การใช ก ระบวนการกลุ ม มี ส ว นสํ า คั ญ ในการช ว ยเสริ ม การเตรี ย มตั ว เพื่ อ เข า สู วั ย หมด
ประจําเดือนดานการเลือกรับประทานอาหาร โภชนาการได เชนเดียวกับผลการวิจัยของ เจตจันทร
ลวนเนตรเงิน (2551) ที่ไดทําการศึกษาผลของฝกอบรมการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง
และเสริมสรางทัศนคติตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเอดส ที่มีตอการรับรูความสามารถของ
ตนเอง ทัศนคติ และความตั้งใจหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเอดสของนักเรียนหญิง ชุดกิจกรรม
การฝกอบรมดังกลาวไดประยุกตใชแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองตามแนวคิดของ แบน
ดูรา (Bandura) เขามาใช ลักษณะของกิจกรรมโดยสวนใหญแลว จะใหนักเรียนกลุมทดลองได
รวมกันอภิปรายถึงผลเสียของการไมรักนวลสงวนตัว โดยผูวิจัยจะคอยใหคําแนะนําและใหกําลังใจ
อยูตลอดเวลา และยกตัวอยางใหเห็นถึงตัวแบบที่ประสบความสําเร็จในชีวติ เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเองวาสามารถทําไดเชนเดียวกับตัวแบบ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนหญิงที่เขารวมการ
ฝกอบรม มีการรับรูความสามารถของตนเองตอการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเอดส มีทัศนคติ
ตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเอดส และมีความตั้งใจหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเอดส
สูงกวากอนฝกอบรม และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Casual Relationship) ก็พบวาไดมีการนําตัวแปรการรับรู
ความสามารถของตนมาศึกษาในฐานะเปนตัวแปรเชิงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ ดังเชน
งานวิจัยของ ดารินทร ฤาชัย (2550) ที่ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่ อ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงกลาโหมในเขต
กรุงเทพมหานคร กรอบแนวคิดในการวิจัยและการเลือกตัวแปรตางๆ ประยุกตมาจากทฤษฏีการรับรู
ความสามารถของตนเอง รวมกับแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ และแรงสนับสนุนทาง
สั ง คม กลุ ม ตั ว อย า งเป น พยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงกลมโหม เขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 625 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
ผลการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดวยการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเอง เปนตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสงเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพมากที่สุด มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .346 การวิจัยดังกลาวยังใหขอเสนอแนะวา ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขึ้นในองคกรโดยสามารถประยุกตใชแนวคิดการรับรูความสามารถ
ของตนเขามาใชโดยเฉพาะการประยุกตเทคนิคตัวแบบจะสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเปน
อยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวภา ทองงาม (2551) ที่ ไ ดทําการศึกษาถึงปจ จัย ที่ มี
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุนของวัยรุนหญิงในกรุงเทพมหานคร กรอบ
แนวคิดในการวิจัย และการเลือกตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุนพัฒนา
มาจากแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองของแบนดูรา (Bandura) รวมกับแนวคิดแบบแผน
พฤติกรรมสุขภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 – 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 จํานวน 508 คน
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา ผลการวิเคราะหอิทธิพลของ
ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุน ดวยการวิเคราะหคา
ไควสแควร พบวา การรับรูความสามารถของตนในการออกกําลังกายเพื่อปองกันโรคกระดุกพรุนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดย
กลุมตัวอยางที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในการออกกําลังกายสูงจะมีพฤติกรรมการปองกัน
โรคกระดูกพรุนไดอยางถูกตอง รอยละ 14.70 ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา สิ่งสําคัญที่จะทํา
ใหวัยรุนหญิงเกิดพฤติกรรมการออกกําลังกายเพื่อปองกันโรคกระดูกพรุนไดนั้น การสงเสริมและ
การสรางการรับรูความสามารถของตนเองเปนสิ่งที่สําคัญมากและควรจะไดรับการสนับสนุน
สําหรับผลการวิจัยในตางประเทศก็พบวา มีนักวิจัยไดนําแนวคิดการรับรูความสามารถของ
ตนไปประยุกตใชในการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังเชน ผลการวิจัยของ
เชนและเยท (Chen & Yeh, 2005) ที่ไดพัฒนาโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่โดยใช Internet Assisted
Instruction (IAI) มาชวยใหผูสูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ โปรแกรมดังกลาวไดประยุกตแนวคิดการ
รับรูความสามารถของตนเองเขามาใช เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ และการรับรูความสามารถของตนในการสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 77 คน แบงเปนกลุมทดลอง ที่ไดรับโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ 6 สัปดาห รวมกับ IAI
กลุมควบคุมไมไดรับอะไรเลย ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรม IAI ซึ่งไดประยุกต
แนวคิดการรับรูความสามารถของตนเขาไปใช โปรแกรมดังกลาวจะมีกระบวนการใหกําลังใจผาน
เวปไซด การบันทึกพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง และแสดงใหเห็นถึงพัฒนาในการเลิกสูบบุรี่
ตลอดจนมีตัวแบบที่ประสบความสําเร็จใหเห็นอยูตลอดเวลา ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองมี
การรับรูความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้นและลดจํานวนการสูบบุหรี่ลงไดมากกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับ คิม นาม และซี (Kim, Nam & See, 2004) ที่ได
ทําการศึกษาการปรับพฤติกรรมสุขภาพดานการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งไดทําการพัฒนาโปรแกรมเลิกสูบ
บุหรี่สําหรับเยาชนเกาหลี กิจกรรมการปรับพฤติกรรมดังกลาวไดประยุกตใชทฤษฏีขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และแนวคิดการรับรูความสามารถของตน กลุมตัวอยางมีจํานวน 43 คน เปน
กลุมทดลองจํานวน 22 คน กลุมควบคุม จํานวน 21 คน กลุมทดลองจะไดรับการเขารวมโปรแกรม
จํานวน 9 ครั้ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตน การจัดการกับความเครียด การ
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แกไขในสิ่งที่ผิด การหาประสบการณจากตัวแบบที่ประสบความสําเร็จในการเลิกสูบุหรี่ การให
กําลังใจระหวางการรวมกิจกรรม หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมแลวพบวา กลุมทดลองมีระดับนิโคติน
ในปสสาวะลดลงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กิจกรรมสงผลตอ
การรับรูความสามารถของตนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงใหเห็นวา แนวคิดการรับรูความสามารถของตนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได
นอกจากนี้ยังพบวา แนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองยังถูกนําไปประยุกตใชในการ
ควบคุมพฤติกรรมการดื่มสุรา ซึ่งเปนพฤติกรรมสุขภาพอยางหนึ่ง ทําการศึกษาโดย สิทาทาน และคา
วานาก (Sitharthan & Kavanagh, 1991) ที่ไดนําแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองมาเปน
สวนสําคัญในการประยุกตในโปรแกรมควบคุมการดื่ม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนเพศชาย
จํานวน 40 คน เพศหญิง จํานวน 20 คน ภายหลังสิ้นสุดโปรแกรมพบวา มีการลดลงของการดื่ม
แอลกอฮอล และยังพบวามีการลดลงตอไปจนถึงระยะติดตามผลภายหลังการเขาโปรแกรม 6 เดือน
ซึ่ง สิทาทาน และคาวานาก ไดอธิบายวา การที่กลุมตัวอยางสามารถลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอลลง
ไดนั้นเปนเพราะวา การไดรับทราบถึงความสําเร็จจากตัวแบบ และประเมินตนเองไดวาก็สามารถทํา
ได คนที่มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได
ผลการวิจัยของ เบอรแมน (Berman, 2004) พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทาง
กายภาพและสุขภาพจิตของผูปวยโรคภูมิแพ การพัฒนาชุดกิจกรรมดังกลาวไดผสมผสานแนวคิด
หลายอยาง หนึ่งในนั้นคือ แนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง ไดทําการศึกษาในกลุมผูปวย
โรคภูมิแพ จํานวน 122 คน แนวทางในการชุดกิจกรรมที่ไดนําแนวคิดการรับรูความสามารถของ
ตนเองมาใชก็คือ การใชตัวแบบที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางและประสบความสําเร็จในการดูแล
สุขภาพกายและจิตมากระตุนการรับรูความสามารถของตนเองในกลุมทดลอง ประกอบกับการให
กําลังใจ การพูดจูงใจจากผูวิจัยเปนระยะๆ ระหวางการทํากิจกรรม ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ
ทางกายภาพและสุ ข ภาพจิ ต ของกลุ ม เป า หมายเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น กว า ก อ นเข า ร ว ม
โครงการ นอกจากนี้ ดู บูซ (Do, Bios, 2002: 386) ไดศึกษาการรับรูความสามารถตนเองเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายแรง จูงใจของตนเอง (Self – Motivation) และน้ําหนักของรางกายวาปจจัยใดเปน
ปจจัยรวมทํานายการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกาย แบบแอโรบิคเปนเวลา 8 สัปดาห ในหญิงที่
มีอาชีพตองทํางานนั่งอยูกับโตะ จํานวน 58 คน จากการศึกษาพบวามีเพียงการรับรูความสามารถ
ของตนเองเทานั้นที่สามารถทํานายการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง ดังนั้น
การรับรูความสามารถตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคคล
6.2 Self – regulation หรือ การกํากับตนเอง
6.2.1 ความหมาย
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การกํากับตนเอง (Self regulation) เปนกระบวนการของบุคคลที่แสดงออกซึ่งความ
พยายามที่จะสั่งการใหตัวเองปฏิบัติกิจกรรมบางสิ่ง บางอยางใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตามความ
ตองการ ความพยายามดังกลาวนั้นเปนการขัดแยงกับสภาพปกติของบุคคลที่เปนอยู สอดคลองกับ
ซุงค และซิมมอรแมน (Schunk; & Zimmerman, 1994: 75) กลาวไววาการกํากับตนเองคือ
กระบวนการที่จะปฏิบัติกิจกรรมและสนับสนุนความคิด พฤติกรรม และความรูสึกเพื่อใหไดมาซึ่ง
เปาหมายของการเรียนรูทักษะตางๆ โดยมีแรงจูงใจ และกระทําดวยตนเอง เชนเดียวกับ บอมมา
สเตอร และคณะ (Baumeister, Heathertom; & Tice, 1994: 6) ไดใหความหมายของการกํากับตนเอง
ไววา การกํากับตนเองเปนความพยายามของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของตนเอง ซึ่ง
การตอบสนองที่ไดมานี้อาจประกอบดวย การกระทําความคิด ความรูสึก ความตองการ และการ
ปฏิบัติ บุคคลจะตอบสนองสิ่งเราดวยวิธีการที่แนนอนแตการกํากับตนเองเปนการขัดแยงกับวิธีการ
ตอบสนองปกติ เป น การตอบสนองเพื่ อ ให เ ป น ไปตามเป า หมายที่ ว างไว พิ น ทริ ช และดี ก รู ท
(Pintrich; & De-Groot, 1990: 33) กลาวไววา การกํากับตนเองในการเรียนหมายถึง การที่ผูเรียนมี
กลวิธีการคิดของตนเองที่จะวางแผน เตือนและปรับความคิดของตนเอง มีการจัดการและควบคุม
ความพยายามของตนเอง รวมทั้งการใชกลวิธีทางปญญา เชนเดียวกับ ซิมเมอรแมน (Zimmerman,
1998: 1) กลาววา การกํากับตนเอง (Self - regulation) เปนกระบวนการที่บุคคลตั้งเป าหมายสําหรับ
ตนเอง บันทึกพฤติกรรมตนเอง และคิดกลวิธีใหบรรลุเปาหมายดวยตนเอง บุคคลจะเปนผูควบคุม
กระบวนการนี้ดวยตนเอง ชังค (Schunk, 1994: 76 - 79) ไดเสนอวา การกํากับตนเอง (Selfregulation) ประกอบดวยกระบวนการยอย 3 กระบวนการ ดังนี้ การสังเกตตนเอง (Self observation) การตัดสินตนเอง (Self - judgment) การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self - reaction)
ตามแนวคิดของ มาสเตอร (Master, 1987) อธิบายวา การกํากับตนเอง เปนวิธีการหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพในการทําใหเกิดการคงอยูของพฤติกรรม ทั้งพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตเห็นได เชน
ความคิด ความรูสึกตางๆ และพฤติกรรมที่เห็นได การกํากับตนเองจะทําใหบุคคลมีความรูสึกดีกับ
ตนเองที่มีความสามารถ และยังทําใหเกิดการมองโลกในแงดีอีกเพราะเชื่อวาสิ่งตางๆ เกิดขึ้นเพราะ
ตนเอง ซึ่งเทคนิคการกํากับตนเองเหมาะสําหรับผูที่มีสติปญญาดี จากแนวคิดดังกลาวอาจสรุปไดวา
การกํากับตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทําในสังเกต พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ดานสุขภาพของตนเอง พรอมทั้งตั้งเปาหมายและวางแผนในการกระทําที่จะดูแลตนเองใหมีสุขภาพ
ดีตามเปาหมายที่ตั้งไว อาจกระทําดวยการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
กระตุนเตือนตนเองใหกระทําอยางตอเนื่องใหบรรลุถึงการมีสุขภาพที่ดีตามที่ตนเองไดตั้งเปาหมาย
ไว อาจจะประกอบดวยกลวิธีตางๆ ไดแก การตั้งเปาหมาย การวางแผน การดําเนินการติดตามผล ทั้ง
ในดานพฤติกรรม ดานความรู ความเขาใจ และดานแรงจูงใจของตนเอง เพื่อใหบรรลุถึงสิ่งที่มุงหวัง
ไดดวยตนเอง
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6.2.2 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง
ซิมเมอรแมน (Zimmerman, 1989: 329) ไดอธิบายการกํากับตนเองตามแนวคิด
ของธอรเซน และมาโชนี (Thorsen; & Machoney) วาการกํากับตนเองเกี่ยวของกับอิทธิพลของความ
แตกตางของผลกรรมที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมโดยทันที กับผลกรรมที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอม
ในภายหลังที่มีตอพฤติกรรมของมนุษย แตคํานิยามของซิมเมอรแมน จะเนนที่นักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมอยางไรภายใตเงื่อนไขการใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว ซึ่งสันนิษฐานวาแรงจูงใจของผูเรียนจะคงอยูถามีการรับรูความสามารถของตนเองเมื่อ
ทํางานที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นการอธิบายการใชกลวิธีของนักเรียนวาเปนการกํากับตนเอง บุคคล
จะตองรูเปาหมายทางการเรียน และการรับรูความสามารถของผูเรียนเสียกอน ยกตัวอยางเชนบุคคล
ไมสามารถอธิบายไดวา การที่นักเรียนออกไปดื่มกาแฟหลังจากอานหนังสือหรือทําการบานเสร็จ
โดยไมรูจุดประสงค วาทําไมเขาจึงใชกลวิธีนี้ (เชน เพื่อที่จะสรางแรงจูงใจใหตนเอง) และไมรูการ
รับรูความสามารถของเขาเมื่อใชกลวิธีนี้ (เชนความสามารถในการทําการบานไดเสร็จและถูกตอง
มากขึ้น)
ซิมเมอรแมนและมารติเนซพอนส (Zimmerman; & Martinez-Pons, 1986: 284) ได
สันนิษฐานวาการกํากับตนเองมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ กลวิธีกํากับตนเองในการเรียน
(Self-Regulated Learning Strategies) การรับรูความสามารถของตนเองตอทักษะการปฏิบัติงาน(Self
- Efficacy) และการตั้งเปาหมายทางการเรียน (Academic Goals)
1. กลวิธีกํากับตนเองในการเรียน หมายถึง วิธีการที่นักเรียนใชกํากับการไดมาซึ่งความรู
หรือทักษะตางๆของผูเรียน รวมทั้งวิธีการตางๆ เชน การรวบรวม หรือการถายโอนความรูการให
รางวัลตอความสําเร็จ หรือลงโทษตอความลมเหลวของตนเอง การคนควาหาความรู การทองจําหรือ
การใชเครื่องชวยจํา
2. การรับรูความสามารถของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองที่จะจัดการ หรือดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
3. เปาหมายทางการเรียน เชน เกรด คานิยมทางสังคม หรือโอกาสในการทํางานหลังจาก
สําเร็จการศึกษา จะเปนองคประกอบที่ทําใหบุคคลกระทําพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุความสําเร็จ
แบนดูรา (ปณิตา นิรมล, 2546: 13; อางอิงจาก Bandura, 1986) ใหขอควรระวังวาแมทั้ง 3
องค ป ระกอบทํ าหน า ที่กํ า หนด ซึ่งกั น ละกั น ก็ ไ ม ไ ด ห มายความว า องค ป ระกอบทั้ ง 3 นั้ น จะมี
อิทธิพลในการกําหนดซึ่งกันและกันอยางเทาเทียมกัน อิทธิพลทางสภาพแวดลอมอาจจะมีอิทธิพล
มากกวาองคประกอบทางพฤติกรรม หรือองคประกอบสวนบุคคลในทางบริบท เชน ในโรงเรียนที่มี
โครงสรางหลักสูตรมาก หรือมีขอจํากัดในการปฏิบัติในหองเรียน อาจไมมีความคลองตัวในการ
กํากับตนเอง ในทางกลับกัน ในโรงเรียนที่มีกฎเกณฑบังคับนอย องคประกอบทางดานสวนบุคคล
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หรือพฤติกรรมอาจมีผลตอการกํากับตนเองมากกวา การกํากับตนเองในการเรียนจะเกิดขึ้นเมื่อ
นักเรียนสามารถใชกระบวนการสวนบุคคลในการที่จะกํากับพฤติกรรม และสภาพแวดลอมในการ
เรียน เชนเดียวกับ ซิมเมอรแมน (Zimmerman, 1989: 330) ไดกลาวไวคลายกับ แบนดูรา วาการ
กํากับตนเองมีปจจัยที่เปนสาเหตุอยู 3 ประการ คือ บุคคล สิ่งแวดลอม และพฤติกรรม การเรียนรูโดย
การกํากับตนเองมิไดเกิดจากกระบวนการภายในเพียงอยางเดียว แตไดรับอิทธิพลจากเหตุการณใน
สิ่งแวดลอม และเหตุการณในดานพฤติกรรมดวย และขณะเดียวกันปจจัยดานบุคคล สิ่งแวดลอม
และพฤติกรรมตางก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (Reciprocal) ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ 17 การวิเคราะหอิทธิพลซึ่งกันและกันระหวางปจจัยของการกํากับตนเองดานบุคคล
สิ่งแวดลอมและพฤติกรรม (Zimmerman, 1989)
ซิมเมอรแมน (Zimmerman, 1989) กลาววา กลวิธีทั่วไป 3 ประเภท ที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการส ว นบุ ค คล ซึ่ ง เป น กลวิ ธี ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ควบคุ ม พฤติ ก รรม สภาพแวดล อ ม หรื อ
กระบวนการภายในไดแก
1. การกํากับตนเองดานพฤติกรรม เปนการเรียนรูในอดีตของนักเรียนโดยใชกลวิธีการ
ประเมินตนเอง (เชน การตรวจการบานคณิตศาสตร) จะใหขอมูลเกี่ยวกับความถูกตอง และการตรวจ
จะตอเนื่องกันไปจนไดรับขอมูลปอนกลับจากการกระทํา ในการอธิบายการกําหนดซึ่งกันและกัน
ความเปนเหตุเปนผลก็คือ การริเริ่มสวนบุคคลโดยการสนับสนุนการใชกลวิธี และการกํากับตนเอง
ในการกระทําจากการรับรูความสามารถของตนเอง จะทําใหมีความพยายามที่จะใชวิธีการกํากับ
ตนเอง เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งความรูและทักษะในรูปวงจรการใหขอมูลปอนกลับ
2. การกํากับตนเองดานสภาพแวดลอม เปนการที่นักเรียนจะใชกลวิธีการจัดกระทํากับ
สิ่งแวดลอม (เชน จัดสถานที่เรียนใหเงียบเพื่อทําการบานใหเสร็จ อาจจะเกี่ยวของกับองคประกอบ
ดานพฤติกรรมเชน การทําใหไมมีเสียงอึกทึก จัดแสงไฟใหเหมาะสม และจัดสถานที่เรียน) การที่จะ
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ใชโครงสรางทางสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องอาจจะขึ้นอยูกับการรับรูประสิทธิภาพภายใน การชวย
การเรียนรู ซึ่งอาจนําไปสูการกําหนดซึ่งกันและกัน โดยวงจรขอมูลปอนกลับทางสภาพแวดลอม
แมวากลวิธีในการเรียนรูสามารถที่จะเริ่มจากสภาพแวดลอม (เชนการสอน) ตามหลักการนี้ นักเรียน
อาจไมกํากับตนเองนอกจากพวกเขาจะอยูภายใตกระบวนการสวนบุคคล (เชนการตั้งเปาหมาย การ
รับรูความสามารถของตนเอง)
3. การกํากับตนเองภายใน เปนกระบวนการภายในสวนบุคคลมีผลกระทบซึ่งกันและกัน
เชนเดียวกัน นักทฤษฏีการเรียนรูปญญาสังคมมีความสนใจเปนพิเศษตอผลกระทบของกระบวนการ
รูคิดของตน (Metacognition) ที่มีตอกระบวนการสวนบุคคลอื่นๆ เชนความรูพื้นฐาน หรือลักษณะ
ความรูสึกนึกคิด เชน วิธีการขยายเชื่อมโยง (Elaboration) ยกตัวอยางเชน กลวิธีเชื่อมโยงในการสราง
ความสัมพันธระหวางคําวา “Pan” ในภาษาสเปน ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคําวา “bread” ใน
ภาษาอังกฤษ เชนประโยค Bread is cooked in pan. จะทําใหนักเรียนสามารถขยายเชื่อมโยงความรู
โดยอาศัยพื้นฐานภาษาสเปนได
ชังค (Schunk. 1994: 76 - 79) การกํากับตนเอง (Self-regulation) ประกอบดวย กระบวนการ
ยอย 3 กระบวนการ ดังนี้ การสังเกตตนเอง (Self - observation) การตัดสินตนเอง (Self judgement) และ การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self - reaction) สามารถเสนอเปนแผนภาพ ไดดัง
ภาพประกอบ 18 ดังนี้

ภาพประกอบ 18 กระบวนการยอยในการกํากับตนเอง (Schunk, 1994).
ภาพประกอบขางตน พบวาการสังเกตตนเอง (Self - observation) การสังเกตตนเอง
ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ ไดแก การตั้งเปาหมาย (Goal setting) หมายถึง การกําหนด
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พฤติ ก รรมเป า หมายหรื อ กํ า หนดเกณฑ ใ นการแสดงพฤติ ก รรมใดพฤติ ก รรมหนึ่ ง ที่ ต อ งการ
เปลี่ยนแปลงและ การเตือนตนเอง (Self - monitoring) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม เปาหมายที่เกิดขึ้นดวยตนเอง เพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนเองกระทํา
ทั้งนี้ในระยะแรกของการกํากับตนเอง (Self - regulation) เปนระยะของการเลือกเปาหมายกอนที่
บุคคลจะสามารถกํากับพฤติกรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลจะตองเลือกเปาหมาย
และตองคิดวาอะไรที่เขาตั้งใจจะกระทํา การตั้ง เปาหมายเปนกระบวนการที่สําคัญ ซึ่งจะมีแปรที่มา
เกี่ยวของดวยคือ การรับรูความสามารถของตนเอง (Self - efficacy) การตั้งเปาหมายตองเหมาะสม
กับระดับความสามารถของบุคคลนั้น จึงจะมีโอกาสบรรลุเปาหมายไดมาก นอกจากนี้ขณะที่บุคคล
กระทํ า พฤติ ก รรมเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที่ ไ ด ตั้ ง ไว ก็ จ ะต อ งมี ก ารเตื อ นตนเองโดยการบั น ทึ ก
พฤติกรรมของตนไวดวย
การตัดสินตนเอง (Self - judgment)เปนการเปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการกระทํากับ
เปาหมาย การตัดสินตนเอง(Self - judgment) ขึ้นอยูกับ ชนิดของมาตรฐาน (Type of standards)
องคประกอบของเปาหมาย (Goals properties) และความสําคัญของการบรรลุเปาหมาย (Importance
of goal attainment)
การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self - reaction) การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง ประกอบดวย
การประเมินพฤติกรรม (Evaluative) และความเปนไปไดที่จะประสบความสําเร็จ (Tangible) การ
ประเมินเกี่ยวของกับความเชื่อของนักเรียนเกี่ยวกับความสําเร็จของตน และความเปนไปไดที่จะ
ประสบความสําเร็จ( Tangible) จะมีผลตอการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
เปนการกํากับพฤติกรรมของตนเองวาจะตองปฏิบัติอยางไรเมื่อไดรับผลที่กระทําไวแลว และจะ
แกไขพฤติกรรมของตนเองอยางไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  เมื่อการกระทําบรรลุตามเป า
หมายทีตั้งไว บุคคลก็จะเสริมแรงตนเอง (Self - reinforcement) การเสริมแรงตนเอง (Self reinforcement) เปนกระบวนการที่บุคคลกระทําเพื่อ การเพิ่มและคงอยูของพฤติกรรม ของตนเอง
จากทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social learning theory) การเสริมแรงทําหนาที่เปนตัวจูงใจ
การใชเงื่อนไขการใหรางวัลตนเองขึ้นกับ
ระดับของการแสดงออกของแตละคน
กระบวนการในการกํากับตนเอง (Processes of self-regulation) พบวาในกลุมนักทฤษฎี
ปญญาสังคมกลาวถึงกระบวนการยอยในการกํากับตนเอง (Sub process in self-regulation)
ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย ดังตอไปนี้ แบนดูรา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2550: 54 – 57;
อางอิงจาก Bandura, 1986)
1. กระบวนการสังเกตตนเอง (Self observation) บุคคลจะไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอการกระทํา
ของตนเองถาเขาไมสนใจวาเขากําลังทําอะไรอยู ดังนั้นจุดเริ่มตนสําคัญของการกํากับตนเอง คือ
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บุคคลตองรูวา กําลังทําอะไรอยูเพราะความสําเร็จของการกํากับตนเองนั้นสวนหนึ่งมาจากความ
ชัดเจน ความสม่ําเสมอ และความแมนยําของการสังเกตและบันทึกตนเอง ในกระบวนการสังเกตนั้น
แบนดูรา ไดเสนอวา ควรมีดานตาง ๆ ในการพิจารณาอยูดวยกัน 4 ดาน คือ ดานการกระทํา ซึ่งผูที่
สังเกตตัวเอง ควรจะตัดสินใจวาควรจะสังเกตตนเอง ในมิติใดของการกระทําของตนซึ่งมิติตางๆ
ของพฤติกรรมที่ควรพิจารณาทําการสังเกตไดแก มิติดานคุณภาพ อัตราความเร็วปริมาณ ความริเริ่ม
ความสามารถในการเขาสังคม จริยธรรมและการเบี่ยงเบน ทั้งนี้การที่จะเลือกสังเกตที่ มิติใดของ
พฤติกรรมนั้นยอมขึ้นอยูกับเปาหมายของผูสังเกต และลักษณะของพฤติกรรมเปนหลัก เชน ถา
ตองการสังเกตการวิ่งของนักกีฬา ก็คงตองทําการสังเกตในมิติของความเร็ว หรือถาจะสังเกตวา หลัง
การฝ ก ทั ก ษะทางสั ง คมแล ว การปฏิ สั ม พั น ธ กั บ สั ง คมเป น เช น ใด ก็ อ าจสั ง เกตในมิ ติ ข อง
ความสามารถในการเข า สั ง คม เป น ต น นอกจากด า นของการกระทํ า แล ว ยั ง มี ด า นของความ
สม่ําเสมอ ความใกลเคียง และความถูกตองอีกดวย
การสังเกตตัวเองนั้นทําหนาที่อยางนอยที่สุด 2 ประการ คือเปนตัวใหขอมูลที่จํา เปนตอการ
กํา หนดมาตรฐานของการกระทํา ที่มี ค วามเป น ไปได จ ริง และประเมิ น ความเปลี่ ย นแปลงของ
พฤติกรรมที่กระทําอยู แตการที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไมก็ยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ
อยาง อยางเชนการวินิจฉัยตนเองซึ่งมักจะพบวาคนเราไมคอยจะตระหนักกับสิ่งที่ตนเองกระทําเปน
นิสัย การสังเกตตนเองจะทําใหบุคคลสามารถวินิจฉัยไดวาในเงื่อนไขใด ควรทําพฤติกรรมใด การ
วินิจฉัยตนเองนั้นจะนําใหบุคคลไปสูการตัดสินใจวาพฤติกรรมใดควรจะเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
การจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม ยังขึ้นอยูกับปจจัยทางดานการจูงใจตนเองเนื่องจากพบวา
บางครั้งการสังเกตตนเองก็นําไปสูการเพิ่มของพฤติกรรม การลดพฤติกรรมและบางครั้งก็ไมมีผลตอ
พฤติกรรมนั้นเลย ดังนั้นก็นาจะขึ้นอยูกับการจูงใจของตนเองดวย ซึ่งแบนดูรา กลาววา การที่คนเรา
จะเกิดแรงจูงใจของตนเองนั้นนาจะขึ้นอยูกับปจจัยดังภาพประกอบ 19
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ภาพประกอบ 19 กระบวนการกํากับตนเองตามแนวทาทฤษฏีปญญาสังคม (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต,
2550)
1.1 ชวงเวลาระหวางการเกิดพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมตนเองแบนดูรา พบวา ถา
ช ว งเวลาระหว า งการเกิ ด พฤติ ก รรม และการบั น ทึ ก พฤติ ก รรมนั้ น สั้ น ก็ ย อ มจะส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไดดีขึ้น การที่คนเราใหความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการกระทําอยาง
ทันทีทันใดก็จะทําใหเกิดความรูสึกตางๆ ซึ่งอาจจะเปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจก็จะสงผลให
คนเราตัดสินใจวาควรจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองหรือไม อยางเชนความตองการลดความอวน
การบั น ทึ ก จํ า นวนแคลอรี่ ข องอาหารที่ รั บ ประทานแต ล ะมื้ อ อย า งทั น ที ทั น ใด จะส ง ผลทํ า ให
พฤติกรรมการรับประทานอาหารอยางระมัดระวังเกิดขึ้นไดดีกวาบันทึกในตอนกอนนอนของแตละวัน
1.2 การใหขอมูลปอนกลับ ขอมูลปอนกลับนี้จากการสังเกตตนเอง ซึ่งขอมูลปอนกลับที่จะ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ควรจะเปนขอมูลปอนกลับที่มีความชัดเจนวา
พฤติกรรมเปาหมายนั้นไดกาวหนาไปแคไหนแลว เพราะถาขอมูลปอนกลับนั้นคลุมเครือก็ยอมจะไม
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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1.3 ระดับของแรงจูงใจ คนที่มีแรงจูงใจสูงก็จะมีแนวโนมที่จะตั้งพฤติกรรมเปาหมายดวย
ตนเองและประเมินความกาวหนาดังกลาวดวยตนเอง ก็จะทําใหการสังเกตตนเองมีผลตอการพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคลมากกวาการที่บุคคลขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
1.4 คุณคาของพฤติกรรมที่สังเกต แนนอนถาพฤติกรรมที่สังเกตนั้นมีคุณคามาก ปฏิกิริยา
ตอบสนองยอมสูง เมื่อไดเห็นขอมูลที่ไดจากการสังเกตตนเอง จึงจะนําไปสูการตัดสินใจในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตถาพฤติกรรมนั้นไมมีคุณคาบุคคลก็ยอมจะไมสนใจมากนักตอการพัฒนา
พฤติกรรมดังกลาว
1.5 การเนนความสําเร็จหรือความลมเหลว พฤติกรรมและการรับรูถึงความสามารถของ
ตนเองจะเปลี่ ย นแปลง ถ า การเปลี่ ย นแปลงนั้ น นํ า ไปสู ก ารได รั บ รางวั ล การเน น การสั ง เกต
ความสําเร็จของการแสดงพฤติกรรม จะทําใหเกิดการเพิ่มพฤติกรรมที่ปรารถนามากกวาการจะไป
สังเกตความลมเหลวของการแสดงพฤติกรรม
1.6 ระดั บ ความสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมที่ สั ง เกตนั้ น ถ า บุ ค คลรั บ รู ว า อยู ใ น
ความสามารถที่จะควบคุมได ก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไดดีกวาพฤติกรรมที่บุคคลมีความรูสึก
วาไมสามารถจะควบคุมได
2. กระบวนการการตัดสิน (Judgment process) ขอมูลที่ไดจากการสังเกตตนเองจะมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไมมากนักถาปราศจากการตัดสินและขอมูลดังกลาวเปนที่พึง
พอใจหรือไมพึงพอใจ โดยอาศัยมาตรฐานสวนบุคคลที่ไดมาจากการถูกสอนโดยตรง การประเมิน
ปฏิกิ ริยาการตอบสนองของสังคมต อพฤติกรรมนั้น ๆ และจากการสั ง เกตตั ว แบบ แบนดู ร าให
ความสําคัญอยางมากตอการถายทอดมาตรฐานจากกระบวนการของตัวแบบนอกจากการตัดสินใจที่
ตองอาศัยมาตรฐานสวนบุคคลแลว ปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ คือ การ
เปรียบเทียบกับกลุมอางอิงทางสังคมที่ประกอบดวยการเปรียบเทียบบรรทัดฐานของสังคม การ
เปรียบเทียบทางสังคม การเปรียบเทียบกับตนเองและการเปรียบเทียบกับกลุมกระบวนการตัดสินใจ
จะไมสงผลใดๆ ตอบุคคล ถาพฤติกรรมที่ตัดสินนั้นยังไมมีคุณคาพอแกความสนใจของบุคคล แตถา
พฤติกรรมนั้นมีคุณคาการประเมินตนเอง ก็จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทันที
แตอยางไรก็ตาม การที่บุคคลจะสนองตอบอยางไรตอกระบวนการตัดสินนั้น ก็ยอมขึ้นอยูกับการ
อนุมานสาเหตุในการกระทํา บุคคลจะรูสึกภูมิใจ ถาการประเมินความสําเร็จของการกระทํามาจาก
ความสามารถและการกระทําของเขา และจะรูสึกไมพึงพอใจเทาใดนัก ถาการกระทํานั้นขึ้นอยูกับ
ปจจัยภายนอก
3. ปฏิกิริยาตอตนเอง (Self-reaction) การพัฒนามาตรฐานในการประเมินและทักษะใน การ
ตัดสินใจนั้น จะนําไปสูปฏิกิริยาตอตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งลอใจในการที่จะนําไปสูทางบวกทั้งใน
แงของผลที่ได เปนสิ่งของที่จับตองได หรือในแงของความพึงพอใจในตนเอง สวนมาตรฐานภายใน
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บุคคลก็จะทําหนาที่เปนตัวเกณฑที่จะทําใหบุคคลคงระดับการแสดงออก อีกทั้งเปนตัวจูงใจให
บุคคลกระทําพฤติกรรมไปสูมาตรฐานดังกลาวดวยจากที่กลาวมา จะสรุปไดวา กระบวนการกํากับ
ตนเอง เปนกระบวนการสวนบุคคลที่นักเรียนจะตองมีการดําเนินการดวยตนเอง ตั้งแตขั้นตอนแรก
คือ การสังเกตตนเอง ถึงสิ่งที่ตนเองกําลังกระทําอยู การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองกําลังกระทําอยู
วาเปนไปในทิศทางใด และไดมาตรฐานตามที่ตั้งใจไวหรือไม ควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดบาง
และกระบวนการสุดทายคือปฏิกิริยาตอตนเอง คือการประเมินพฤติกรรมของตนเอง วามีความพอใจ
ตอพฤติกรรมของตนเองหรือไม ซึ่งจะสงผลตอการคงระดับของการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ
สําหรับปจจัยที่สงผลตอการควบคุมตนเองนั้นพบวา (Zimmerman, 1998: 329-339) สิ่งที่มี
อิทธิพลตอการกํากับตนเองมี 3 ดาน คือ
1. อิทธิพลสวนบุคคล (Personal Influence) ประกอบดวยการรับรูความสามารถของตนเอง
(Self-Efficacy) ซึ่งขึ้นอยูกับ อิทธิพลสวน บุคคล เชน ความรูเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังทําการกํากับตนเอง
อาจจะรูเกี่ยวกับผลดี ผลเสียที่กําลังจะเกิดขึ้นหากไมยอมทําการกํากับตนเองหรือปลอยใหเปนไป
ตามสภาพแวดลอม
2. กระบวนการรูคิดของตนเอง การใชกลวิธีการกํากับตนเองไมเพียงขึ้นอยูกับความรูในแต
ละกลวิธี แตยังขึ้นอยูกับกระบวนการรูคิดของตนเอง และผลกรรมที่ไดรับจากการปฏิบัติ ในระดับ
ทั่วไปของการกํากับตนเอง การวิเคราะหงานหรือการวางแผน (Planning) ไดถูกเสนอขึ้นมาเพื่อ
อธิบายกระบวนการตัดสินใจสําหรับเลือกกลวิธีการกํากับตนเอง การวางแผนเกิดขึ้นบนพื้นฐานของ
งาน สภาพแวดลอม ความรูเชิงเนื้อหา ความรูในการกํากับตนเอง เปาหมายการรับรูความสามารถ
ของตนเอง ความรูสึก และผลกรรมในระดับเฉพาะเจาะจงของการกํากับตนเอง กระบวนการควบคุม
พฤติกรรม (Behavior Control) นํามาซึ่งความสนใจ การกระทํา ความคงทน และการควบคุมการ
ตอบสนองตอกลวิธี และที่ไมใชกลวิธี ในสภาพแวดลอมที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผูที่กํากับตนเอง
กลวิธีการวางแผนจะนําไปสูความพยายาม การควบคุม การเรียนรูและจะมีผลซึ่งกันและกันโดย
ขอมูลปอนกลับจากความพยายามเหลานั้น
3. ความรูสึก มีอิทธิพลตอการกํากับตนเอง เชนมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาความวิตกกังวล
จะไปขัดขวางกระบวนการรูคิดของตนเอง โดยเฉพาะกระบวนการควบคุมพฤติกรรม (Kuhl. 1982;
citing Zimmerman, 1989) ไดพัฒนามาตรวัดการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งก็คือความสามารถของบุคคล
จะทําใหเกิดการกระทําที่ตั้งใจใหเกิดขึ้น มาตรวัดการประเมินคาตนเองสรางขึ้นมาเพื่อประเมินการ
กําหนดการใชกระบวนการดานแรงจูงใจอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะปองกันกระบวนการที่ตั้งใจ
จากภาวะภายใน
นอกจากนี้ แบนดูรา (Bandura, 1986) กลาววามีปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
กํากับตนเองดังนี้
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1. ประโยชนสวนตัว (Personal benefits) เมื่อใดที่บุคคลมีการกํากับตนเอง แลวจะไดรับ
ประโยชนตอตัวเขาเอง เขาจะยึดมั่นตอการกํากับตนเอง จึงทําใหการกํากับตนเองคงอยูได
2. รางวัลทางสังคม (Social reward) เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมการกํากับตนเองแลวบุคคลใน
สังคมใหการยกยอง สรรเสริญ ใหการยอมรับ หรือใหรางวัลทางสังคมเหลานี้ จะมีสวนชวยให
กระบวนการกํากับตนเองคงอยูได
3. การสนับสนุนจากตัวแบบ (Modeling supports) บุคคลที่มีมาตรฐานในการกํากับตนเอง
เชน การพูดไพเราะ หากไดอยูในสภาพแวดลอมที่คนอื่นๆ รอบดานลวนแตมีการพูดจาไพเราะ
ดวยกัน คนที่พูดจาไพเราะเหลานี้ลวนมีสวนชวยเปนตนแบบที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
4. ปฏิกิริยาทางลบจากผูอื่น (Negative sanction) บุคคลที่พัฒนามาตรฐานในการกับตนเอง
ขึ้นมาแลว หากภายหลังใหรางวัลกับตนเอง ตอพฤติกรรมที่ต่ํากวามาตรฐาน ก็จะทําใหบุคคลใน
สังคมแสดงปฏิกิริยาทางลบตอตัวเขา จะสงผลใหบุคคลยอนกลับไปใชมาตรฐานเดิมของเขาอีก
5. การสนับสนุนจากสิ่งแวดลอม (Contextual punishment) บุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมซึ่ง
ในอดีตเคยสงเสริมใหเขากํากับตนเองในระดับหนึ่ง ยอมมีโอกาสกํากับตนเองดวยมาตรฐานนั้นอีก
บุคคลเชนนี้มีแนวโนมจะหลีกเลี่ยงสถานการณที่มีอิทธิพลที่ทําใหตนตองลดมาตรฐานลงไป
6. การลงโทษตนเอง (Self – inflicted punishment) เปนหนทางที่จะชวยใหบุคคล ลดความ
ไมสบายใจเมื่อกระทําผิดมาตรฐานของตนเอง และในหลาย ๆ กรณีจะเปนการลดปฏิกิริยาทางลบ
จากผูอื่นได การลงโทษตนเองนั้นบางครั้งก็เปนการกระทําที่ไดรับการชมเชยจากผูอื่น
แบนดูรา (Bandura, 1986) กลาววาโครงสรางของสภาพแวดลอมการเรียนรู(Structure of the
Learning Context) เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการกํากับตนเองในการเรียน การเรียนรูของมนุษยจะยังคง
อยู ขึ้ น อยู กั บ สภาพแวดล อ มทางสั ง คม การเปลี่ ย นงานเพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ ความยากหรื อ การเปลี่ ย น
สภาพแวดลอมทางการศึกษาจากที่ที่มีเสียงดัง ไปสูที่เงียบจะมีอิทธิพลตอการกํากับตนเองในการ
เรียน มีงานวิจัยที่พบวาการตัดสินความรูความสามารถนักเรียนมีผลทางตรงจากความยากของงานที่
ทําอิทธิพลดานสภาพแวดลอมที่อธิบายขางตน ทําใหเห็นวามีผลกระทบซึ่งกันและกันกับอิทธิพล
สวนบุคคล จะไปกํากับพฤติกรรม เมื่อผูเรียนมีการกํากับตนเองอิทธิพลดานสวนบุคคล และอิทธิพล
ดานพฤติกรรม และสภาพแวดลอมในการเรียนรู นักเรียนที่มีการกํากับตนเองจะเขาใจผลกระทบ
ของสภาพแวดลอมที่มีตอตนเองระหวางการไดมาซึ่งความรู และรูวาจะพัฒนา สภาพแวดลอมโดย
ใชกลวิธีตางๆ ซิมเมอรแมน และมารติเนซ-พอนส (Zimmerman; & Martinez – Pons, 1986, 1988)
พบวานักเรียนที่กํากับตนเองจะใชกลวิธีจัดสภาพแวดลอมการขอความชวยเหลือทางสังคมของครู
การคนหาขอมูลจากหองสมุด การทบทวนขอมูล เพราะวาอิทธิพลดานสภาพแวดลอม อิทธิพลสวน
บุคคล และอิทธิพลดานสังคมจะสงผลซึ่งกันและกัน เราสามารถสอน หรือชี้แนะใหนักเรียนเปนผู
กํากับตนเองโดยใชกลวิธีอยางมีประสิทธิภาพ และโดยการสงเสริมการรับรูความสามารถของตนเอง
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นั ก เรี ย นที่ ใ ช ก ลวิ ธี ก ารกํ า กั บ ตนเองในการเรี ย นจะทํ า ให เ ขาเพิ่ ม การควบคุ ม ด า นส ว นบุ ค คล
พฤติกรรม และสภาพแวดลอม
6.2.3 การวัดการกํากับตนเอง
การตรวจสอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดการกํากับตนเอง พบวามีนักวิชาการไดพัฒนา
แบบวัด กระบวนการวัด และหลักการสําคัญไวจํานวนหนึ่ง ดังเชน งานวิจัยในประเทศไทยที่ไดทํา
การวัดการกํากับตนเองในดานพฤติกรรมสุขภาพ ในงานวิจัยของ จินตนา มะโนนอม (2552) ไดทํา
การวัดการกํากับตนเองดวยการแบบสังเกต โดยใหผูตอบไดรายงานตามสภาพความเปนจริงใน
ตัวชี้วัดที่ตองการวัด เชน

นอกจากนี้พบวา มวกร ธรรมาวิริทธ (2549) สงกรานต กลั่นดวง (2548) และ ซึ่งไดทํา
การวัดการกํากับตนเองดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคาเหมือนกัน มีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับมากกวา .70 ทุกฉบับ ลักษณะของขอคําถาม เชน “ ฉันสามารถที่จะนําตัวเองใหหลีกเลี่ยงจาก
อาหารที่เปนอันตรายตอสุขภาพของตนเองได” และ “ฉันออกกําลังกายไดตามเปาหมายที่กําหนด
ไว” นอกจากนี้ในงานวิจัยตางประเทศพบวา โชว ฮียุน (Cho-Hee Yoon, 2009) ไดทําการศึกษาถึง
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการคิดดานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีพรสวรรคทางดานวิทยาศาสตรจาก
โรงเรียนมัธยมตนในประเทศเกาหลี ตัวแปรเชิงสาเหตุหนึ่งที่ทําการศึกษาคือ การกํากับตนเองในการ
เรียนรู การวิจัยครั้งนี้ไดทําการวัดการกํากับตนเองในการเรียนรูดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวน
ประมาณคา 7 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .78 ลักษณะของขอคําถาม เชน ฉันสามารถ
อานหนังสือเลมเดียวไดจนเกิดความเขาใจ นอกจากนี้ยังไดทําการวิเคราะหเสนอิทธิพลของปจจัย
เชิ งสาเหตุ ที่มีตอการคิ ดด านวิทยาศาสตร ดวยเทคนิคการวิเคราะหเส นทาง (Path analysis)
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ผลการวิ จัย พบว า ตัว แปรการเรี ย นรู แ บบกํากั บ ตนเองสง ผลต อ การคิ ด ดา นวิ ท ยาศาสตรอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวา มอลพาส (Malpass, 1999) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการกํากับตนเอง การกําหนดเปาหมาย การรับรูความสามารถของตนเอง ความวิตกกังวลกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งการศึกษานี้ใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยม จํานวน 144
คน ในการวัดการกํากับตนเองนั้น ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .89 เชนเดียวกับ พินทริช โรวเซอร และดีกรูท (Pintrich Roeser; & DeGroot, 1994) ที่ไดทําการวัดการกํากับตนเองดานการเรียนรู ของนักเรียนวัยรุนตอนตน (เกรด 7)
ที่มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน Midwest จํานวน 100 คน มีอายุเฉลี่ย 12.3 ป โดยทําการวัด
ดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .88 มีลักษณะ
ของขอคําถาม เชน “ฉันตรวจสอบงานของฉันเพื่อใหแนใจวาทําไดถูกตองหรือไม” และ “ฉันจด
บันทึกสรุปเนื้อหาที่อานเพิ่มเติม ในแบบที่ฉันเขาใจงายเพื่อเก็บไวอานทบทวนบทเรียนกอนสอบ”
งานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา การวัดการกํากับตนเอง สามารถที่จะทําการวัดไดดวยแบบสอบถาม
แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับได และการวิจัยครั้งนี้ก็ไดทําการวัดดวยแบบสอบถามแบบมาตร
สวนประมาณคา 5 ระดับเชนเดียวกัน
6.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับตนเอง
มีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการกํากับตนเอง (Regulation) มาประยุกตใชในการวิจัย
เชิงทดลองเพื่อนํามาพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีจุดมุงหมายใหกลุม
ตัวอยางที่เขารวมโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพดานอื่นๆ ในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้ง
มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางดานชีวเคมีไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังเชนใน งานวิจัยของ มวกร ธร
รมาวิริทธ (2549) ไดทําการศึกษาผลของการเดินเร็วที่มีตอการลดระดับโคเลสเตอรอลรวม และแอล
ดีแอล และการเพิ่มเอชดีแอล โคเลสเตอรอลในเลือด โดยใชคูมือการกํากับตนเองในการเดินเร็ว ซึ่ง
เนื้อหาของโปรแกรมการทดลองคือ คูมือการกํากับตนเองในการเดินเร็วนั้น เนื้อหาประกอบดวย
ระยะเวลา ชีพจรกอนเดิน ขณะเดิน หลังการเดิน จํานวนครั้งในการเดินแตละสัปดาห และบันทึก
ความรูสึกและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรางกาย และประเมินผลจากสิ่งที่บันทึก ซึ่งตัวเลขใน
แบบบันทึกจะเปนตัวกระตุนพฤติกรรมอยางหนึ่ง เพราะวาตัวเลขที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไวจะมีสวนทําใหผูทําการบันทึกเกิดความรูสึกไมดีกับตนเองสงผลทําใหเกิดความพยายามที่จะทําให
สําเร็จ สําหรับผูที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมายนั้นจะทําเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีกําลังใจ
ที่จะปฏิบัติตอไปหรือน้ําหนักที่คงที่หรือคอยๆ ลดลงในแตละสัปดาห ก็จะเปนแรงเสริมในการเดิน
เร็วอยางหนึ่งดวย สวนการบันทึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจในแตละครั้ง ก็จะทํา
ใหกลุมตัวอยางไดเกิดการทบทวนและเปรียบเทียบผลดีผลเสียที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หลังจากที่เสร็จสิ้น
โปรแกรม 8 สัปดาห ดังกลาวแลว พบวา หลังจากใชโปรแกรมการกํากับตนเองเพื่อการเดินเร็วใน

3 self
PROMISE

91

ทบทวนวรรณกรรม

กลุมทดลอง ระดับโคเลสเตอรอลรวม และแอลดีแอล-โคเลสเตอรอลในเลือดลดลง และระดับเอชดี
แอล-คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็น
วา การใชเทคนิคการกํากับตนเองโดยการใหกลุมเปาหมายทําการบันทึกสุขภาพของตนเองสามารถ
ที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรางกายในทิศทาง
ที่ดีขึ้นได เพราะทําใหผูที่ทําการบันทึกเห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเกิดการตระหนักใน
ความสําคัญของสุขภาพได เชนเดียวกับ สงกรานต กลั่นดวง (2548) ที่ไดวิจัยโดยการประยุกตใช
เทคนิค The “Take PRIDE” Program ในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ชุดกิจกรรมดังกลาวไดประยุกตแนวคิดการกํากับตนเองเขามาใชโดยใชเทคนิคการบันทึก
สมุดสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย การบันทึกเกี่ยวกับการกิน การออกกํากลัง และการควบคุมสุขภาพจิต
ของผูปวยโรคเบาหวาน ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เนนการจัดกิจกรรมมากกวาการ
บรรยาย เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมมีความยืดหยุนไดมากพอสมควร แตมีการกําหนดเวลาสิ้นสุด
ของกิจกรรมเพื่อไมใหผูเขารวมรูสึกเกิดความเบื่อหนาย มีการใหคําชมเชยจากเจาหนาที่ มีการเพิ่ม
เปาหมายดวยของรางวัลหรือการประกาศใหคนอื่นๆ ไดรับทราบถึงความสําเร็จของผูปวยที่เขารวม
โครงการ ผลการทดลองพบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีพฤติกรรมการ
กํากับตนเองเพิ่มมากขึ้นกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีมากขึ้นกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เชนเดียวกับผลการวิจัยของ จินตนา มะโนนอม (2552) ที่ไดทําการศึกษาถึงผลของการกํากับ
ตนเองโดยการออกกําลังกายดวยยางยืดและการควบคุมอาหารที่มีตอการควบคุมน้ําหนักของผูใหญ
ที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด โดยชุดกิจกรรมดังกลาวไดนําแนวคิดการ
กํากับตนเองเขามาใช โดยมี 3 ขั้นตอนสําคัญไดแก ขั้นตอนที่ 1 ระยะสรางสัมพันธภาพ โดยใหกลุม
ตัวอยางไดแนะนําตัวและรวมกันทํากิจกรรมสัมพันธ ขั้นตอนที่ 2 ระยะดําเนินการ โดยใหกลุม
ตัวอยางไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน การสรางความมั่นใจในตนเอง รวมกันสรุป
ปญหาของตนเองและกลุม กระบวนการกํากับตนเองเริ่มตนจาก การเตือนตนเองโดยใหกลุมได
วิเคราะหปญหาและกําหนดเปาหมายรวมกัน การออกกําลังกายดวยยางยืด ทําการประเมินผลจาก
การกํากับตนเอง การเสริมแรงดวยการชมเชยจากผูวิจัย และขั้นตอนที่3 การปดกลุม โดยใหหัวหนา
กลุ มเปน ผูสรุปผลที่เ กิด ขึ้นและถอดบทเรียนที่ไ ดรับรวมกัน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมี
พฤติกรรมการออกกําลังกายดวยยางยืด และมีพฤติกรรมการควบคุมอาหารดีกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน้ําหนักตัว ระดับเปอรเซ็นตไขมัน และรอบเอวนอยกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับงานวิจัยในตางประเทศก็พบเชนเดียวกันวา มีการนําแนวคิดการกํากับตนเองมา
ประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เชน จาคิก (Jakici, 2003) ไดทําการศึกษาเรื่องการ
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ออกกั ง กายเพื่อศึ ก ษาโรคอ ว น ผลการศึก ษาพบวา การออกกําลั ง กายเปน สิ่ งสํ าคั ญที่สุด ในการ
ควบคุมน้ํ าหนั ก ซึ่ งอาจจะมากกวาการเลือกรับประทานอาหาร เพราะว าการออกกําลัง กายจะมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมน้ําหนัก เมื่อควบคุมพลังงานจากสารอาหารที่รับประทานเขาไปดวย ใน
การวิจัยดังกลาว ไดศึกษาถึงผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ประยุกตมาจาก
แนวคิดการกํากับตนเอง โดยใหแพทยทําการกระตุนใหผูปวยที่มีโรคอวนใหเริ่มออกกําลังกายอยาง
นอย 150 นาทีตอสัปดาห (วันละ 30 นาที ใน 5 วัน ตอสัปดาห) โดยที่แพทยจะเปนสวนหนึ่งในการ
กํากับพฤติกรรมดวยการโทรศัพทไปสอบถามถึงการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง ประกอบกับ
การใหทําบันทึกสุขภาพเพื่อเปนการเตือนตนเอง มีการเยี่ยมบานกลุมตัวอยาเพื่อประเมินตามสภาพ
จริง ทั้งนี้เปนเพราะวาการออกกําลังกายในระดับนี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกายไดจาก
ภายนอก ผลการทดลองพบวา กลุมตัวอยางสามารถควบคุมน้ําหนักได และสามารถควบคุมน้ําหนัก
ในระยะยาวตอไปดวยการออกกําลังกาย 300 นาทีตอสัปดาห (วันละ 60 นาที ใน 5 วันตอสัปดาห)
ผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวาการการควบคุมตนเองทั้งจากภายในและภายนอกสามารถที่จะ
ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได และความสําเร็จที่ไดรับทราบนั้นจะเปนแรงจูงใจ
สําคัญที่ทําใหเกิดการเพิ่มพฤติกรรม
6.3 Self – care หรือ การดูแลตัวเอง
6.3.1 ความหมาย
การดู แ ลตนเองเป น แนวคิ ด สํ า คั ญ ทางด า นสุ ข ภาพหนึ่ ง ที่ ใ ช ใ นการอธิ บ ายถึ ง
พฤติกรรมของปจเจกในการตรวจสอบ ดูแลสุขภาพของตนเองใหอยูในภาวะที่เหมาะสม ทั้งนี้พบวา
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายที่แตกตางกันออกไป เลวิน (Gantz, 1990; citing Levin,
1976) ใหมุมมองของการดูแลตนเองวา เปนกระบวนการในการทําหนาที่ของบุคคลนั้นๆ เกี่ยวกับ
สุขภาพ และบุคคลจะไดประโยชนจากการสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค และการรักษา การดูแล
ตนเองถื อเป นความสมัค รใจเปน ขอ จํากัด ของตนเอง ไมมี การบั งคับ เปน ความหลากหลายของ
พฤติกรรม เกี่ยวพันอยางตอเนื่อง หรืออาจเฉพาะชวงเวลาหนึ่งๆ และเปนกระบวนการตัดสินใจที่
เกี่ยวกับการไดสังเกตตัวเอง การตระหนักในอาการและอาการแสดง การพิจารณาถึงความรุนแรง
รวมถึงการมีทางเลือกและการประเมินแนวทางการรักษา โดยในมุมมองของดังกลาว เห็นวา การ
ดูแลตนเองเปนการกระทําเฉพาะบุคคล โดยใชความสามารถและการตัดสินใจของตนเองเพื่อบรรลุ
ถึงภาวะสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ โรมเดอร (Health Canada, 2004; citing Romeder et
al., 1990) โดยเนนที่เปนการตัดสินใจและการกระทําโดยตัวบุคคลที่มีความสนใจในสุขภาพของตน
เปนวิธีแรกของบุคคลในการแกปญหาสุขภาพ และการดูแลตนเองถือเปนหนึ่งในกลยุทธของการ
เขาถึงภาวะสุขภาพที่ยึดบุคคลเปนศูนยกลาง บุคคลมีแหลงประโยชนสําหรับการคงไวซึ่งภาวะ
สุขภาพและการแกไขปญหาของตนเอง 5 แหลงดวยกัน คือ ตัวบุคคล สมาชิกในครอบครัวหรือ
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เพื่อน บุคลากรทางดานสุขภาพ ขอมูลขาวสารตางๆ และ. สิ่งแวดลอม สอดคลองกับ แนวคิดของ
นอรริส (Norris, 1979) ที่ใหความหมายวา เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหบุคคลและครอบครัว
ไดรับการริเริ่ม มีความรับผิดชอบ รวมทั้งไดรับประโยชนจากการทําหนาที่ในขณะที่กําลังพัฒนา
ความสามารถทางดานสุขภาพ มุมมองของนอรริส อาจสรุปไดวา การดูแลตนเองเปนการกระทํา
รวมกันระหวางบุคคลและสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการคงไวซึ่งสุขภาพที่ดี
โอเร็ม (Orem, 1995) ใหความหมายของการดูแลตนเองวา เปนธรรมชาติของมนุษยที่มีการ
พึ่งตนเอง เปนความสามารถที่มาจากประสบการณเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอมและการถายทอด
ความคิดตอๆ กันมา เปนการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของบุคคลเพื่อดํารงไวซึ่งชีวิต สุขภาพ และความ
เปนอยูที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ เพนเดอร (Pender, 1996) ที่กลาววา การดูแลตนเองเปนการปฏิบัติ
กิจกรรมที่บุคคลไดริเริ่มและกระทําในแนวทางของตนเองเพื่อดํารงชีวิต สงเสริมสุขภาพและความ
เปนอยูอันดีของตนไว มีแบบแผนและเปาหมายตลอดจนความตอเนื่อง และเมื่อใดที่ดูแลตนเองอยาง
ถูกตองครบถวนก็จะทําใหการดูแลตนเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดิล, บราวน แคมบรอน และรา
โคฟสกี้ (Dill, Brown, Ciambrone & Rakowski, 1995) ไดทําการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการสัมภาษณ
ผูสูงอายุเกี่ยวกับทั ศนคติและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุพบวา ผู สูงอายุแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลตนเองวาหมายถึง ปฏิกิริยาการตอบสนองตออาการแสดงออกทางรางกาย
โดยอาศัยประสบการณที่สะสมมาตลอดชีวิตของตน มีการสังเกตอาการแสดงออกของรางกาย
จากนั้นจึงมีการตีความหมายของอาการแสดง และมีการแสวงหาการรักษาทั้งทางวิทยาศาสตร
สุขภาพและสังคมจิตวิทยา ทั้งนี้มีผูสูงอายุไดใหความหมายของการดูแลตนเองวา การตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงของวัยสูงอายุรวมกับประสบการณในการใชชีวิตที่ผานมา จึงเกิดพฤติกรรมที่แสดง
ใหเห็นถึงความเอาใจใสตนเอง (Berman; & Iris, 1998)ขณะที่องคการอนามัยโลก (World Health
Organization, 1988) ใหความหมายของการดูแลตนเองในภาพที่กวางขึ้น โดยครอบคลุมทั้งบุคคล
ครอบครัว และชุมชน กลาววา การดูแลตนเอง เปนการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ภายใตเปาหมายของการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคควบคุมอาการเจ็บปวย และฟนฟูสภาพ
การปฏิบัติกิจกรรมเหลานี้เปนผลมาจากการไดรับความรูรายงานการศึกษาเรื่องวิถีชีวิตและการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุในชนบทแหงหนึ่งในเขตภาคใต ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการสะทอนมุมมองของผูสูงอายุตอการดูแลตนเองและการดําเนินชีวิตในชุมชนพบวาผูสูงอายุ
ไดใหความหมายของการดูแลตนเอง คือ เปนการรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อใหสามารถทํางานได
และไมตองพึ่งพาผูอื่น (ขนิษฐา นาคะ, 2542)
แนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดก็
ตามที่บุคคลไดเริ่มปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อดํารงรักษาชีวิต ภาวะความมีสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดีของตน เปนการกระทําอยางมีแบบแผน เปนขั้นตอน มีความตอเนื่อง และเมื่อมีการ

3 self
PROMISE

94

ทบทวนวรรณกรรม

กระทําอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหรางกาย จิตใจและพัฒนาการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นไปถึง
เปาหมายของแตละบุคคล
6.3.2 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
การตรวจสอบเอกสารพบวา แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ไดมีนักวิชาการในสาย
งานการพยาบาลไดใหขอเสนอแนะไวในเชิงพฤติกรรม ดังเชน โอเร็ม (Orem, 1991) ไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับการดูแลตนเองวา เปนพฤติกรรมที่จูงใจและมีเปาหมาย (Deliberate action and goal
oriented) ซึ่งประกอบดวย 2 ระยะ พอจะสรุปไดดังนี้ ระยะที่ 1 เปนระยะของการพินิจพิจารณาและ
ตัดสินใจ ซึ่งจะนําไปสูการกระทํา และระยะที่ 2 เปนการกระทําและผลของการกระทํา และจําแนก
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมี 3 ลักษณะ คือ
1. การดูแลสุขภาพตนเองในภาวะปกติ (Universal self care) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่บุคคลที่ไป
ปฏิบัติ เพื่อประคับประคองกระบวนการดํารงชีวิตและสนับสนุนใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางปกติ
สุขหรือเปนการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อตอบสนองความตองการตามกระบวนการของชีวิต เชน การ
ดูแลตนเองในเรื่องของอากาศ น้ํา อาหาร การขับถายของเสีย การทํากิจกรรม การพักผอน การอยู
ตามลําพังการมีสวนรวมในสังคมและการปองกันอันตรายของชีวิต
2. การดูแลตนเองตามพัฒนาการ (Developmental self care) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการของของแตละบุคคลในแตละระยะของวงจรชีวิต ไดแก การเขาสูภาวการณตั้งครรภ การ
เปนมารดา เปนตน รวมทั้งเหตุการณที่อาจมีผลกระทบในทางลบตอกระบวนการพัฒนา ซึ่งไดแก
การรักษาสมดุลของโครงสรางของรางกายและจิตใจ ใหเกิดวุฒิภาวะที่สมบูรณและการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่อปองกันอันตรายจากสิ่งแวดลอมที่อาจจะมีผลกระทบตอพัฒนาการของมนุษย
3. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเกิดภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (Health deviation self care)เปน
พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติเมื่อเกิดเจ็บปวย เปนการดูแลตนเองเพื่อบรรเทาและขจัดอาการที่เบี่ยงเบน
ไปจากภาวะสุขภาพ อันอาจมีผลกระทบถึงจิตใจอารมณ เปนการชวยควบคุมสภาพของโรคมิให
ลุกลาม ตลอดจนการแพรกระจายของโรคไปสูผูอื่น บุคคลจึงตองปรับพฤติกรรมใหมใหสามารถเขา
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงและการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข กิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อมี
การเบี่ยงเบนทางสุขภาพมีดังนี้ (1) การแสวงหาความชวยเหลือจากแพทย (2) ตระหนักถึงและ
ติดตามผลที่เกิดขึ้น (3) การปฏิบัติตามคําสั่งในการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟนฟูสภาพเพื่อ
ปองกันความพิการหรือความบกพรองของหนาที่ของรางกาย (4) ตระหนักถึงและติดตามหรือ
ควบคุมความไมสบาย หรือผลที่เปนอันตรายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล (5) ปรับความรูสึกนึกคิด
ของตนเองและภาพลักษณของตนใหเหมาะสม โดยการยอมรับสถานะทางสุขภาพ และความจําเปน
ในการดูแลสุขภาพตนเองตามแบบแผนที่เปนคําสั่งเฉพาะ (6) เรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยูกับผลของ
สภาพ การวินิจฉัย การรักษา ในลักษณะที่สงเสริมพัฒนาการของบุคลิกภาพตอไป
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สําหรับนักวิชาการของไทย ไดศึกษาเสนอแนวคิดในการดูแลตนเอง (สมจิต หนุเจริญกุล,
2523: 10-14) โดยกลาววา การดูแลตนเองเปนการกระทําโดยจงใจมีเปาหมายมีระบบระเบียบ
ขั้นตอนและเมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพจะมีสวนชวยใหโครงสรางหนาที่และพัฒนาการ ไปถึง
จุดสูงสุดของแตและบุคคล โดยมีผูนําเสนอลําดับขั้นของการดูแลตนเองโดยแบงเปน 3 ขั้นดังนี้ (จารุ
พรรณ ผลโภค, 2535: 27-28)
1. การดูแลตนเองโดยทั่วไป เปนการดูแลตนเองในสภาวะปกติเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน
หรือเปนการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อตอบสนองความตองการตามกระบวนการของชีวิต ดํารงรักษา
โครงสรางหนาที่ของตนเองในเรื่องอากาศ น้ํา อาหาร การขับถายของเสีย การทํากิจกรรม การ
พักผอนการอยูลําพัง การมีสวนรวมในสังคมและการปองกันอันตรายของชีวิต
2. การดูแลตนเองตามพัฒนาการ เปนการดูแลตนเองเพื่อสนับสนุนและดํารงไวซึ่ง
พัฒนาการในแตละขั้นตอนของชีวิตใหดําเนินไปอยางเหมาะสม รวมทั้งเหตุการณที่อาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอกระบวนการพัฒนาการ นับตั้งแตอยูในครรภมารดา วัยทารก วัยรุน วัยผูใหญ ซึ่งไดแก
การรักษาสมดุลของโครงสรางของรางกายและจิตใจ ใหเกิดวุฒิภาวะที่สมบูรณและการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่อปองกันอันตรายจากสิ่งแวดลอมที่อาจมีผลกระทบตอการพัฒนาการของมนุษย
3. การดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนของภาวะสุขภาพหรือภาวะเจ็บปวย เปนการดูแลตนเอง
เพื่อบรรเทาและขจัดอาการที่เบี่ยงเบนไปจากสุขภาพ อันอาจมีผลกระทบถึงจิตใจ อารมณ เปนการ
ชวยควบคุมพยาธิสภาพของโรคมิใหลุกลาม ตลอดจนการแพรกระจายของโรคไปสูผูอื่น บุคคลจึง
ตองปรับพฤติกรรมใหมใหสามารถเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงและการดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติ
สุข กิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อมีการเบี่ยงเบนทางสุขภาพแบงได 6 ประการ คือ (1) การ
แสวงหาความชวยเหลือจากแพทยเมื่อมีพยาธิสภาพหรือไดรับสิ่งที่ทําใหเกิดพยาธิสภาพ (2)
ตระหนักถึงและติดตามผลของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น (3) การปฏิบัติตามคําสั่งในการวินิจฉัยโรค การ
รักษา และการฟนฟูสภาพเพื่อปองกันความพิการหรือความบกพรองของหนาที่รางกาย (4) ตระหนัก
ถึงและติดตามหรือควบคุมความไมสบาย หรือผลที่เปนอันตรายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล (5) ปรับ
ความรูสึกนึกคิดของตนเองและภาพลักษณของตนเองใหเหมาะสม โดยการยอมรับสถานะทาง
สุขภาพและความจําเปนในการดูแลสุขภาพตนเองตามแบบแผนที่เปนคําสั่งเฉพาะ (6) เรียนรูที่จะ
ดํารงชีวิต อยูกั บผลของพยาธิ สภาพ การวินิจ ฉั ย การรัก ษาในลั ก ษณะที่สงเสริมพั ฒ นาการของ
บุคลิกภาพตอไป
เชนเดียวกับ มัลลิกา มัติโก (2530: 10-14) ไดแบงการดูแลสุขภาพออกเปน 2 ประเภท คือ
การดูแลสุขภาพตนเองในขณะปกติ และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย
1. การดูแลสุขภาพตนเองในภาวะปกติ เปนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองใหมีความ
แข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ เปนพฤติกรรมที่ทําในขณะที่มีสุขภาพแข็งแรง มีความเกี่ยวของกับการ
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สงเสริมสุขภาพ พยายามหลีกเลี่ยงจากอันตรายตางๆ ที่จะสงผลตอสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย
การไมดื่มสุรา การกินวิตามินตางๆ เปนตน และเกี่ยวของกับการปองกันโรค คือพฤติกรรมที่กระทํา
โดยมุงหวังที่จะปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวยหรือเกิดโรคตางๆ การตรวจสุขภาพประจําป การรับ
การฉีดวัคซีนปองกันโรค เปนตน
2. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บปวย เมื่อบุคคลรับรูหรือตระหนักวาตนเองเจ็บปวยซึ่งอาจ
ตัดสินใจดวยตนเอง จากครอบครัว หรือจากเครือขายสังคม จากนั้นก็ประเมินผลเกี่ยวกับอาการ
ผิดปกติตลอดจนกระทําสิ่งใดๆ ลงไป เพื่อตอบสนองตออาการผิดปกติ เชน การรักษาอาการผิดปกติ
ดวยตนเอง หรือแสวงหาคําแนะนําหรือการรักษาจากบุคคลอื่น
การดูแลตนเองดานจิตใจ:
ฮิลล และสมิธ (Hill & Smith, 1985) ใหความหมายของ
พฤติกรรมดูแลตนเองดานจิตใจวาเปนกิจกรรมที่บุคคลปฏิบัติเปนปกติวิสัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
สงเสริมสภาพจิตใจและคงไวซึ่งความผาสุกทางดานจิตใจ เกิดความสมดุลในการเผชิญชีวิต ซึ่ง
ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานการพัฒนาการรูจักตนเอง ดานการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดาน
การใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ดานการเผชิญปญหา ดานการพัฒนาและดํารงรักษาระบบสนับสนุน
ทางสังคม และดานการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ดังตอไปนี้
1. การพัฒนาการรูจักตนเองการรูจักตนเอง (Self-awareness) เปนกระบวนการพิจารณาและ
ประเมินตนเองเกี่ยวของกับการที่บุคคลรับรู รูสึกตอตนเอง ทั้งในดานพฤติกรรม ความคิด ความรูสึก
คานิยม จุดเดนจุดดอยและความรูสึกสํานึกในคุณคาของตนเอง รวมทั้งตองมีความรูจักตนเองในดาน
ความรู สึก และความขั ด แย ง ต า งๆ สามารถเผชิ ญ กั บ เหตุ ก ารณที่ เ ป น สิ่ ง ไม น า พอใจ พร อ มที่ จ ะ
สามารถเรียนรูจากประสบการณนั้นๆ ได โดยกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาการรูจักตนเอง ดังนี้
1.1 การทําใหคานิยมกระจางชัด (Values clarification) คานิยมเปนความคิดและ
มโนมติที่บุคคลยึดถือ และมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล การทําใหคานิยมกระจางชัดจึงเปนการรูจัก
ตนเองเกี่ยวกับคานิยมที่ยึดถืออยู ซึ่งจะชวยใหไมเกิดปญหาเมื่อผูอื่นตัดสินใจอะไรที่ขัดกับคานิยม
ของตนเอง
1.2 การประเมินทักษะการเผชิญปญหา (Assessment of coping skills) เปนการทํา
ความเขาใจตนเองเกี่ยวกับวิธีการเผชิญปญหาของตนเองและเหตุผลที่เลือกวิธีนั้นๆ ซึ่งการเรียนรู
แบบแผนการเผชิญปญหา รวมถึงความมุงมั่นของบุคคลที่จะพยายามหาวิธีการเผชิญปญหาจะชวย
สงเสริมใหบุคคลมีสภาพจิตใจดี และสามารถเผชิญกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 การรับความรูสึก (Awareness of feeling) เปนการรูจักตนเองเกี่ยวกับความรูสึก
หรือประสบการณที่อัดอั้นอยูในใจ การพัฒนาการรับรูความรูสึกของตนเอง อาจจะกระทําโดยการ
ฝกใชคําพูด แสดงความรูสึกของตนเองในระหวางการสนทนาในชีวิตประจําวัน
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1.4 การรับรูแบบแผนการคิดและการกระทํา (Awareness thought and action
pattern)เปนการรูจักตนเองในการดํารงชีวิต ซึ่งมีความสําคัญเพราะบุคคลจะแสดงพฤติกรรมในแบบ
แผนที่สอดคลองกับความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับตนเอง บุคคลจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวใน
กิจกรรมขึ้นอยูกับความเชื่อในความสามารถของตนเอง และความเชื่อในความมีคุณคาของกิจกรรมที่
มีผลตอชีวิตของตน
2. การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปนกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคคล เปนพฤติกรรมที่ใชในการแสวงหาความรูสึก เปนระบบการ
ทํางานที่รวมถึงการใชภาษา ทาทางหรือสัญลักษณที่จะนําไปสูการเขาใจความหมาย รวมทั้งเปนวิธี
สงสารรับสารและทําความเขาใจ เพื่อความสะดวกในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
3. การใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพเปนการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ โดยเริ่มตนที่การประเมินการใชเวลาในแตละวัน วาตนเองใชเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมอะไรบางและกิจกรรมนั้นสําคัญแคไหน ใชเวลามากนอยเพียงใด ไดผลอยางไร จากนั้นจึง
วางแผนจัดระเบียบการใชเวลาโดยมีการกําหนดเวลาเริ่มตน เวลาสิ้นสุด จัดลําดับความสําคัญของ
งาน มีการวางแผนการใชเวลาอยางสมดุลทั้งกิจกรรมในการทํางานและกิจกรรมเพื่อสุขภาพจิต
4. การเผชิญปญหา เปนกระบวนการที่เปนความพยายามของบุคคลในการจัดการกับ
สถานการณที่เปนปญหา เพื่อคงไวซึ่งดุลยภาพของตนเอง
5. การสนับสนุนทางสังคม เปนกลุมคนที่มีปฏิสัมพันธกันอยางมีจุดมุงหมายโดยมีการ
ตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ อารมณ และมีการชวยเหลือดานวัตถุ แรงงาน และขอมูล
ขาวสารซึ่งกันและกัน แรงสนับสนุนทางสังคมเปนแหลงประโยชนที่บุคคลใชเผชิญกับความเครียด
เพราะแรงสนับสนุนทางสังคมจะชวยบรรเทาผลกระทบที่เกิดความเครียด
6. การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเปนกิจกรรมที่บุคคลทําตามหลักความเชื่อในศาสนาที่
ตนเองนับถือ ซึ่งศาสนาตางมีคําสอนเพื่อแนวทางในการปฏิบัติ และเปนหลักในการดําเนินชีวิตอยาง
เปน สุขของบุคคล รวมทั้งเปนแบบอยาง กฎเกณฑแ ละตน กําเนิ ดของขนบธรรมเนีย มประเพณี
คานิยม วัฒนธรรม ที่กอใหเกิดความสงบสุขในการอยูรวมกัน
การดูแลตนเองดานพฤติกรรมการปองกันโรค: การตรวจสอบเอกสารพบวาเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองทางดานการปองกันโรคพบวา สุริยาภรณ อินทรภิรมย (2549) ไดทําการศึกษาการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุที่อาศัยเพียงลําพังในจังหวัดสุราษฎธานี ผลการวิจัยพบวา การใหความหมายของ
การดูแลตนเองของผูสูงอายุที่อาศัยเพียงลําพังมีสองนัย คือ การใสใจดูแลสุขภาพทั้งดานรางกายและ
จิตใจ และการพึ่งพาตนเองรวมทั้งการแสวงหาการชวยเหลือ การใสใจดูแลดานรางกายและจิตใจเกิด
จากการตระหนักตอการเปลี่ยนแปลงจากภาวะสูงวัย โดยมีการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ การสังเกตอาการ
ผิดปกติของรางกาย การเลือกบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน และการผสมผสานคํา
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สอนของพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตสวนความหมายของการพึ่งพาตนเองและการแสวงหาการ
ชวยเหลือ เกิดจากการยอมรับสภาพของการอยูเพียงลําพัง และการรับรูความสามารถในการทํา
หนาที่ของรางกาย เมื่อไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดผูสูงอายุจะแสวงหาการชวยเหลือจากบุคคล
ใกลชิดหรือเพื่อนบาน การจัดการในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุที่อาศัยเพียงลําพัง ประกอบดวย 5
ประเด็น คือ การปรับเปลี่ยนการออกกําลังกาย การจัดการดานอาหาร การจัดการความเครียด “ทําใจ”
การจั ด การด า นเศรษฐกิ จ “ใช จ า ยแต พ อควร”
และ การวางแผนจั ด การกั บชี วิต ในอนาคต
“เตรียมพรอมใหกับตัวเอง” สวนของปญหาหรืออุปสรรคในการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่อาศัยเพียง
ลําพัง คือ ขอจํากัดการทําหนาที่ของรางกายจากโรคเรื้อรัง และการขาดแคลนทรัพยากรเกื้อหนุน
สงผลใหผูสูงอายุไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพผลการศึกษาครั้ง
นี้ทําใหเกิดความเขาใจอยางถองแทตอการดูแลตนเอง และการจัดการในชีวิตประจําวันจากมุมมอง
ของผูสูงอายุที่อาศัยเพียงลําพัง ขอมูลดังกลาวมีประโยชนตอทีมสุขภาพในการดูแลผูสูงอายุที่อาศัย
เพียงลําพังอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทของผูสูงอายุ คงไวซึ่งการทําหนาที่ของรางกาย
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง อายุ นอกจากนี้ ยั ง พบว า การป อ งกั น โรคนั้ น สามารถจํ า แนก
พฤติกรรมไดออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก การออกกังกาย การรับประทานอาหาร การจัดการ
ความเครียด และการตรวจสุขภาพประจําป (สิริพร กาญจนประโชติ, 2546)
1. การออกกําลังกายคนที่ขาดการออกกําลังกายมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจพอ ๆ กับ
คนที่ มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง การหั น มาออกกํา ลัง กาย แมเ พี ย งพอประมาณจะเกิ ด ประโยชน อย า ง
มหาศาล โดยประโยชนของการออกกําลังกายสามารถสรุปไดดังนี้คือ (สํานักขาวแหงชาติ, 2548.) ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจตาง ๆ เชน ความดันโลหิตสูง ความอวน ระดับคลอเรสเตอรอลสูง
เบาหวานและภาวะเครียด - เพิ่มหรือคงระดับความแข็งแรง ความทนทาน และเพิ่มระดับพลังงาน
ของรางกาย - ปรับปรุงรูปราง และเพิ่มความรูสึกของการมีสุขภาพดี- ชวยใหหลับสบายขึ้น ทราบปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับความตองการ - เพิ่มความกระฉับกระเฉง ซึ่งนําไปสูการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูก
ขอแนะนําในการออกกําลังกายอยางงายๆ เชน การวิ่งเหยาะ ๆ การเดินเร็ว การขี่จักรยาน
หรือการวายน้ํา ชวยใหหัวใจแข็งแรงขึ้น ควรใชเวลาในการออกกําลังกายประมาณ 30 นาที 3-4 ครั้ง
ตอสัปดาห การออกกําลังเบา ๆ เชนการเดิน การทําความสะอาดบาน การทําสวนหรือการเตนรํา ก็
เปนประโยชน ถาทําอยางสม่ําเสมอ หากิจกรรมใดก็ไดที่ทําใหรางกายไดเคลื่อนไหว
2. การรับประทานอาหารปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดออกตราสัญลักษณ “อาหารรักษ
หัวใจ” เพื่อแสดงวาอาหารชนิดนี้มีใยอาหารสูง หรือเกลือไมมากหรือปริมาณน้ําตาลไมมาก หรือมี
ชนิดของกรดไขมันในสัดสวนที่เหมาะสม เมื่อบริโภคในปริมาณที่ใหพลังงานเหมาะสม จะไมเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยกลุมอาหารที่รับพิจารณาออกตรารับรองใน

3 self
PROMISE

99

ทบทวนวรรณกรรม

ระยะแรกกําหนดเปน 6 กลุมดังนี้ กลุมที่ 1 ธัญชาติและผลิตภัณฑ กลุมที่ 2 อาหารทะเล เนื้อสัตว
และผลิตภัณฑ กลุมที่ 3 นม และผลิตภัณฑ กลุมที่ 4 น้ํามัน และไขมัน กลุมที่ 5 ถั่ว และผลิตภัณฑ
กลุมที่ 6 น้ําดื่ม
โภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 1. กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูให
หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ําหนักตัวอยูเสมอ 2. กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปง
เปนบางมื้อ 3. กินพืชผักใหมาก และกินผลไมเปนประจํา 4. กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถั่ว
เมล็ดแหง เปนประจํา 5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย 6. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร 7. หลีกเลี่ยง
การกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด 8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน 9. งดหรือลด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
การดูแลตนเองในเรื่องภาวะโภชนาการเปนสิ่งจําเปนและสําคัญเพื่อปองกันการทรุดโทรม
เร็วเกินไปของรางกาย การรับประทานอาหารที่เหมาะสมมีความสําคัญตอสุขภาพ รวมทั้งลดความ
รุนแรงของโรคต างๆ ที่พ บไดบอยในผู สูงอายุ ได แ ก โรคหัว ใจ มะเร็ง ความดั นโลหิตสูง และ
เบาหวานผูสูงอายุควรบริโภคอาหารใหครบ 5 หมูในแตละวัน ควรแบงอาหารเปนวันละ 5-6 มื้อ เพื่อ
แกไขปญหาเรื่องแนนทองมากหลังรับประทานอาหารโดยใหอาหารมื้อเที่ยงเปนอาหารหลัก และ
เพิ่มมื้อสายและบายควรเปนอาหารออน ยอยงาย ลดไมจัด ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําใหเกิดกาซและ
ทองอืดไดงาย ลดการบริโภคไขมันใหนอยลงโดยเฉพาะไขมันที่มีกรดอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลสูง
ไมควรรับประทานน้ําตาลทรายมากเกินไป เพราะจะมีโอกาสเปนโรคเบาหวานหรือภาวะไตรกลี
เซอรไรดในเลือดสูงไดงาย รับประทานอาหารที่ใหสารอาหารโปรตีนอยางเพียงพอ บริโภคผักและ
ผลไมเปนประจําเพื่อใหไดวิตามินและเกลือแร (กรรณิการ พัฒนผดุงวิทยา, 2542: 25)
ในกระบวนธาตุอาหารทั้ง 6 ชนิด น้ําเปนสิ่งจําเปนที่สุด เพราะถาขาดแลวจะเปนอันตราย
ตอผูสูงอายุอยางรวดเร็ว น้ํามีอยูในรางกายถึงรอยละ 60 ของน้ําหนักตัว น้ํามีหนาที่เปนตัวทําละลาย
ละลายสารตางๆ ภายในรางกาย ชวยพาอาหารไหลเวียนไปยังสวนตางๆ ควรดื่มน้ําอยางนอยวันละ
6-8แกวหรือประมาณ 1,500 -2,000 ซี.ซี. อาจไดน้ําหรือเครื่องดื่มอื่นๆที่มีประโยชนแทนได เชน น้ํา
ผลไม นมสด ควรงดดื่มแอลกอฮอล ชาและกาแฟ เพราะนอกจากนอนหลับยากแลว กาแฟยังทําให
ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น ถาดื่มในปริมาณมาก (บริบูรณ พรพิบูรณ, 2535: 95)
3. การขจั ด ความเครี ย ด มู ล นิ ธิ ห มอชาวบ า น (2549) ได อ ธิ บ ายถึ ง ความสั ม พั น ธ ข อง
ความเครียดกับความดันโลหิตสูงวา กลไกความสัมพันธระหวางความดันเลือดสูงกับความเครียด
เฉียบพลัน ผานการกระตุนมาจากระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ทําใหการเตนของหัวใจเร็วขึน้
และความดันเลือดสูงขึ้นความเครียด คือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเราจากภายนอก (รูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัส) และภายใน (สิ่งที่ใจนึกคิด) มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จนเสียสมดุลกอใหเกิดการ
ปรับตัวเพื่อจัดการกับสิ่งเราตางๆ สวนความหมายของปจจัยทางจิตใจสังคมที่มีผลตอโรคหลอด
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เลือดหัวใจ หมายถึง ความเครียดในชีวิตเรื้อรัง ไดแก ความเครียดในการทํางาน ความเครียดใน
หนาที่การงาน ความไมสมดุลระหวางความพยายามกับรางวัลที่ไดรับความ เครียดในชีวิตสมรสและ
ในครอบครัว เปนตน ความซึมเศราและกังวล บุคลิกภาพ ความมุงรายผูอื่น และความโกรธ สถานะ
ทางสังคมเศรษฐกิจ การสนับสนุนทางสังคม การโดดเดี่ยวทางสังคม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ มีสาเหตุมาจากหลายปจจัยและมีแนวทางปฏิบัติแตกตางกัน โดย
มีอิทธิพลจากองคประกอบ 5 ประการ ดังนี้ (วณิตา กองแกว, 2549:40-41; อางอิงจาก ประภาเพ็ญ
สุวรรณ, 2534: 171-185)
1. องคประกอบทางดานจิตวิทยา เปนองคประกอบที่อยูภายในจิตใจของบุคคล ไดแกวุฒิ
ภาวะ ความตองการ ความสนใจ การจูงใจ การเรียนรู คานิยม ความสามารถ เปนตน
2. องคประกอบทางดานสังคม และวัฒนธรรม เปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการปลูกฝง
พัฒนาแนวคิด ความเชื่อและการปฏิบัติตางๆ ตั้งแตแรกเริ่มของชีวิต ไดแก ครอบครัว สังคม เปนตน
3. องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับรายได และคาใชจายของ
ประชาชนและประเทศ ทั้งนี้เพราะความเพียงพอและความทั่วถึงของการบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขจําเปนตองใชเงินมาเกี่ยวของ รวมไปถึงการไปรับบริการดังกลาวของประชาชน ก็ขึ้นอยู
กับเศรษฐกิจของประชาชนดวยเชนกัน
4. องคประกอบทางดานการศึกษาเปนองคประกอบที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติของ
บุคคลเปนอยางมาก เพราะความรูจะเปนพื้นฐานของการปฏิบัติ หากมีความรูมาก ก็จะมีโอกาสเลือก
ปฏิบัติไดถูกตองดีกวาบุคคลที่มีความรูนอย
5. องคประกอบทางดานการเมือง เปนองคประกอบที่มีผลทางออม แตมีความสําคัญมาก
เพราะการเมืองจะเปนผูนํากําหนดนโยบายทางดานการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้ง
การเงินและบุคลากรดวย
6.3.3 การวัดการดูแลตนเอง
ในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณได มี นั ก วิ จั ย ทํ า การวั ด ตั ว แปรการดู แ ลตนเองด ว ย
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating) ดวยโครงสรางทางทฤษฏีที่แตกตางกันออกไป
ดัง เชน งานวิ จัยของ วิ ภ าวั น ปญญาเริ น (2552) ที่ไ ดทํา การศึก ษาเรื่อง ความเชื่ออํา นาจภายในภายนอกตนดานสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ ผูสูงอายุชาวไทลื้อ ในเขตอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ไดทําการวัดตัวแปรพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุชาวไทยลื้อ โดยอาศัย
แนวคิดการดูแลตนเองของ 3 โครงสราง ไดแก การดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย ดาน
รับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพจิต ทําการวัดดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา
5 ระดับ ลักษณะของขอคําถามเชน “ทานรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก เชน ขาวโพด ถั่ว ผัก
ผลไมตางๆ” และ ขอคําถามเชิงลบ “ทานรับประทานอาหารรสจัดๆเชน เผ็ดจัด หวานจัด เค็มจัด”
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เชนเดียวกับผลการวิจัยของ ศรัณยา ยอดสุด (2553) ที่ไดทําการศึกษาความสามารถในการดูแล
ตนเองดานจิตใจและพฤติกรรมปองกันโรคของผูสูงอายุ ในการวัดตัวแปรการดูแลตนเองดานจิตใจ
และพฤติกรรมปองกันโรคนั้น พบวาไดมีการใชแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ
โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง โดยทําการวัดในดาน การรับประทานอาหาร การ
ออกกําลังกาย การขจัดความเครียด การดูแลสุขภาพอนามัย การรูจักพัฒนาตนเอง การติดตอสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ การใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ การเผชิญปญหา การสนับสนุนทางสังคม และ
การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ลักษณะของขอคําถาม เชน “ทานสํารวจตนเองวาการกระทําของทาน
ขัดแยงกับหลักศีลธรรมที่ทานยึดยึดถือหรือไม” และ “ทานทําสมาธิหรือปฏิบัติกิจกรรมที่มุงให
จิตใจสงบทั้งในยามปกติหรือเวลาที่ทานมีความทุกขใจ” เชนเดียวกับ วิชัย สิริวิบูลยกิตติ (2553) ได
ทําการวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะในสถานพยาบาลแพทยแผน
ไทย ดวยแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองผนวกกับกระบวนการดูแลตนเองของผูปวยปวดบา ตนคอ และศีรษะ วาเปนการปฏิบัติ
ในการดูแลตนเองระหวางการเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา ซึ่งผูปวยสามารถกระทํากิจกรรมการดูแล
ตนเองได ลักษณะของขอคําถาม เชน “ปรับระยะนั่งหนาจอคอมพิวเตอรหรือดูโทรทัศนใหอยูใน
ระดับสายตา” และ “หยุดพักอิริยาบถ 5-10 นาที ในทุกชั่วโมงของการทํางาน” การตรวจสอบเอกสาร
ดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยไดขอสรุปวา การวัดการดูแลตนเองในการวิจัยเชิงปริเมินโครงการครั้งนี้จะ
ทําการวัดตัวแปรการดูแลตนเองดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังงานวิจัย
ขางตนดังกลาว
6.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลตนเอง
การตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลตนเองพบวา ไดรับความสนใจจาก
นักวิจัยทั้งในและตางประเทศไดทําการศึกษามาอยางตอเนื่อง เพราะวาเปนตัวแปรสําคัญที่สามารถ
อธิบาย และทํานายถึงผลลัพธทางดานสุขภาพ ดังเชน แฮริส และกลูเต็น (Harris; & Gluten, 1979:
17-29) ไดศึกษาพฤติกรรมปฏิบัติตนดานการรักษาสุขภาพเกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
กลุมตัวอยาง 842 คน ผลการศึกษาพบวา บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีกิจกรรมที่มีเปาหมายใน
การรักษาสุขภาพเชน การออกกําลังกาย การควบคุมปริมาณอาหารมากกวาบุคคลที่มีการศึกษาต่ํา
สําหรับในประเทศไทยพบวา วิชัย สิริวิบูลยกิตติ (2553) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
สุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคที่มีตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวด
บา ตนคอ และศีรษะในสถานพยาบาลแพทยแผนไทย เปนการวิจัยกึ่งทดลองกลุมทดลอง 30 คน
ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
การประเมินอันตรายตอสุขภาพ การประเมินการเผชิญปญหา และการประเมินความกาวหนา กลุม
ควบคุม 30คน ใหสุขศึกษาตามปกติ เก็บรวบรวมขอมูลกอนใหโปรแกรมสุขศึกษาและภายหลังการ
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ใหโปรแกรมสุขศึกษา 4 สัปดาหดวยแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง ผลการศึกษาพบวา
ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดดีขึ้นกวา
กอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา กลุม
ทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ที่ระดับ 0.05 แต
ระดับอาการปวดลดลงนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ที่ระดับ 0.05 ฐิติพร คัมภิรา
นนท (2549) ไดทําการศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจ
เพื่อปองกันโรคในการดูแลตนเองของผูปวย โรคขอเขาเสื่อม โรงพยาบาลชลประทาน ผลการศึกษา
พบวา ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมีพฤติกรรมการควบคุมน้ําหนัก การหลีกเลี่ยง
แรงกดบริเวณขอเขา การออกกําลังกลามเนื้อตนขา และมีภาวะสุขภาพ ไดแก ระดับความเจ็บปวด
องศาการเคลื่อนไหวของขอเขา ความแข็งแรงของกลามเนื้อตนขา และเวลาในการขึ้นบันไดดีกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญระดับสถิติและภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา กลุมทดลองมี
พฤติกรรม การควบคุมน้ําหนัก การหลีกเลี่ยงแรงกดบริเวณขอเขา การออกกําลังกลามเนื้อตนขา
และมีภาวะสุขภาพ ไดแก ความแข็งแรงของกลามเนื้อตนขาดีขึ้นกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ระดับสถิต

7. การบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง PROMISE Model
การบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากการ
บริหารจัดการโครงการโดยทั่วไป เพราะวานอกจากจะตองอาศัยความเต็มใจ สมัครใจ และความ
รวมมือของผูเขารวมโครงการเปนอยางดีแลว ยังจะตองอาศัยเทคนิคทางดานจิตวิทยาที่เหมาะสมเพื่อ
ประยุกตใชในการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม รวมทั้งสามารถนํามาเปนสวนหนึ่งในการจัด
กิ จ กรรมปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพได อ ย า งเหมาะ ผู วิ จั ย ได ทํ า การทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE Model มี
รายละเอียดดังนี้
7.1 การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement: P)
7.1.1 ความหมาย และแนวคิดของการเสริมแรงทางบวก
นักวิชาการไดใหความหมายในแงมุมตางๆ ดังเชน ประทีป จินงี่ (2540) อธิบายวา
การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมแลว
ได รั บ ผลกรรมบางอย า งตามหลั ง การแสดงพฤติ ก รรมนั้ น แล ว มี ผ ลทํ า ให ค วามถี่ ข องการเกิ ด
พฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นหรือเกิดคงที่สม่ําเสมอ ซึ่งผลกรรมที่ใหตามหลังพฤติกรรมนั้นเรียกวา ตัว
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เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer) และไดอธิบายถึงหลักของการเสริมแรงทางบวกตาม
แนวคิดดังกลาววาหลักการใชการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีหลักการทั่วๆ ไป ดังนี้
1. การเสริมแรงทางบวกจะตองใหหลังจากการเกิดพฤติกรรมเปาหมายเทานั้น การใหการ
ชมเชยหรือใหสิ่งของกอนการเกิดพฤติกรรมไมถือวาเปนการเสริมแรง
2. การเสริมแรงจะตองกระทําทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น การเสริมแรงตอพฤติกรรม
เปาหมายอยางทันทีนั้ น จะทําให ผูที่ไ ดรับการเสริ มแรงเกิดการเรียนรูไดดีที่สุดวาควรจะแสดง
พฤติกรรมอะไร
3. การเสริมแรงควรจะใหอยางสม่ําเสมอ นั่นคือควรใหการเสริมแรงทุกครั้ง หรือแทบทุก
ครั้งที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น ไมควรขึ้นอยูกับอารมณของผูดําเนินการปรับพฤติกรรม การให
การเสริมแรงไมสม่ําเสมอ ทําใหการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเกิดขึ้นไดนอยมาก
4. ควรมี ก ารบอกถึ ง เงื่ อ นไขการให ก ารเสริ ม แรง นั่ น คื อ ควรจะมี ก ารบอกผู ที่ ถู ก ปรั บ
พฤติกรรมวาเขาควรจะแสดงพฤติกรรมอะไรในสภาพการณใด แลวจะไดรับอะไรเปนการเสริมแรง
5. ตัวเสริมแรงนั้นควรจะมีปริมาณพอเหมาะที่จะเสริมแรงพฤติกรรมโดยไมกอใหเกิดการ
หมดสภาพการเปนตัวเสริมแรง นั่นคือ บางครั้งถาใหตัวเสริมแรงมากไปก็อาจทําใหเกิดการหมด
สภาพการณ เปนตัวเสริมแรงไดโดยเฉพาะตัวเสริมแรงประเภทตัวเสริมแรงปฐมภูมิ แตก็ไมควรจะ
ใหนอยเกินไปจนไมมีพลังพอที่จะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
6. ตัวเสริมแรงนั้นจะตองเลือกใหเหมาะกับแตละบุคคล เนื่องจากคนเรามีความแตกตางกัน
ดังนั้นตัวเสริมแรงของแตละคนจึงอาจไมเหมือนกัน อีกทั้งในบางโอกาสตัวเสริมแรงที่เคยเสริมแรง
คนๆ หนึ่งอาจจะไมเสริมแรงคนๆ นั้นในเวลาตอมาก็ได
7. ถาเปนไปไดควรใชตัวเสริมแรงที่มีอยูในสภาพแวดลอมนั้น เชน การใชกิจกรรมที่ชอบ
ทํามากที่สุด หรือการเสริมแรงทางสังคม เปนตน
8. ควรมีการใชตัวแบบหรือการชี้แนะควบคูไปกับการเสริมแรงดวย เนื่องจากวาจะทําให
บุคคลไดเรียนรูไดเร็วขึ้นวาควรจะกระทําพฤติกรรมเชนใดจึงจะไดรับการเสริมแรง
9. ควรมีการวางแผนการใชตารางการเสริมแรง หรือยืดเวลาการเสริมแรง เมื่อพฤติกรรม
เปาหมายเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอแลว ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสริมแรงเสียใหมใหเปนการใช
ตารางการเสริมแรงแทน หรืออาจจะใชการยืดเวลาการเสริมแรงก็ได เพราะจะทําใหพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นคงอยูไดนานขึ้นแมวาจะไมไดรับการเสริมแรงอีกเลยในอนาคตก็ตาม
ประเภทของตัวเสริมแรงทางบวก ตัวเสริมแรงทางบวก แบงไดเปน 5 ชนิด (Rimm; &
Master, 1979) ไดแก 1.ตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของ 2.ตัวเสริมแรงทางสังคม 3.ตัวเสริมแรงที่เปน
กิจ กรรม 4. ตั ว เสริ ม แรงด ว ยเบี้ ย อรรถกร 5.ตั ว เสริม แรงภายใน การเสริ ม แรง เป น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มพฤติกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมแรงทางสังคมและการเสริมแรงดวย
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เบี้ยอรรถกร เมื่อ พิจารณาในคุณสมบัติการเสริมแรงทางสังคมสามารถใชไดงายซึ่งทุกคนสามารถ
ใชไดเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษยอยูแ ลว และเกิดขึ้นตามธรรมชาติในชีวิตประจําวัน
ของมนุษย ดังนั้นการใชการเสริมแรงทางสังคมจึงเปนการประหยัดอยางมาก เพราะไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ สวนคุณสมบัติของการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรนั้น เปนวิธีที่ไมกอใหเกิดปญหาทาง
อารมณ การที่เบี้ยอรรถกร สามารถนําไปแลกกับตัวเสริมแรงอื่นๆ เชน ขนม อุปกรณการเรียนและ
สิทธิพิเศษตางๆ ฯลฯ ไดมากกวา 1 ตัว จึงทําใหตัวของมันเองมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงแผขยาย
(Generalized Reinforces) และมีประสิทธิภาพในการเปนตัวเสริมแรงอยางมาก (สมโภชน เอี่ยม
สุภาษิต, 2536:104)
การเสริมแรงทางสังคม : นอกจากนี้ ประทีป จินงี่ (2540) ยังไดอธิบายถึงการเสริมแรง
ทางบวกที่เปนการเสริมแรงทางสังคมวา (Social reinforces) เปนการเสริมแรงทางบวกอยางหนึ่ง ซึ่ง
เปนการแสดงออกโดยใชคําพูดหรือทาทางกับบุคคลหลังจากที่บุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายแลว
อันมีผลทําใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้นประเภทของการเสริมแรงทางสังคมอาจ
แบงเปน
1. การใชคําพูด โดยการชมเชย ยกยอง
2. การใชลักษณะท าทางโดยการยิ้ม พยักหนา แตะตัวโดยการกอด ให ความสนใจการ
ยอมรับความคิดเห็น ฯลฯ
หลักในการใชการเสริมแรงทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
1. ตองชมตอหนา
2. ตองชมทันที
3. การชมนั้นจะตองบอกวาผูที่ถูกชมนั้นมีพฤติกรรมอะไรที่ดี โดยบอกใหชัดเจน
4. การชมนั้นจะตองบอกวาคุณมีความรูสึกที่ดีอยางไรตอการที่ผูที่ถูกชมแสดงพฤติกรรมที่ดี
และการแสดงพฤติกรรมเชนนั้นจะชวยใหเขาดีขึ้นไดอยางไร
5. หลังจากพูดชมและหยุดชั่วขณะหนึ่งแลว ควรใชการแสดงความชื่นชมทางสีหนาเพื่อใหผู
ถูกชมมีความรูสึกวาคุณมีความรูสึกดีอยางไร
6. กระตุนใหผูที่ถูกชมนั้นแสดงพฤติกรรมที่ดีนั้นเพิ่มมากขึ้นอีก
7. จับมือ หรือแตะตัวผูที่ถูกชมใหเขามีความรูสึกวาคุณสนับสนุนเขา
ขอดีของเทคนิคการเสริมแรงทางสังคม
1. ตัวเสริมแรงทางสังคมเปนตัวเสริมแรงที่ไมตองสราง ไมตองจัดเตรียม และไมตองไปหา
มาจากที่อื่น สามารถใหตัวเสริมแรงไดทันทีอยางงายดายและสะดวก
2. ตัวเสริมแรงทางสังคม เปนตัวเสริมแรงที่ทุกคนตองการอยูเรื่อยๆ จึงคงสภาพเปนตัว
เสริมแรงไดนานกวาตัวเสริมแรงปฐมภูมิ
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3. ตัวเสริมแรงทางสังคม ใชเวลาในการใหตัวเสริมแรงนอย และไมรบกวนพฤติกรรมที่
กําลังกระทําอยูรวมทั้งไมรบกวนผูอื่น จึงสามารถใหตัวเสริมแรงไดตลอดเวลา
4. ตั ว เสริ ม แรงทางสั ง คมมี ลั ก ษณะเป น ตั ว เสริ ม แรงแผ ข ยาย จึ ง สามารถใช ร ว มกั บ ตั ว
เสริมแรงอยางอื่น เชน อาหารและสิ่งเสพไดอยางอื่น เพื่อทําใหตัวเสริมแรงทางสังคมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทั้งเมื่อทําการถอดถอนตัวเสริมแรงรวมออกไป ก็จะยังคงทําใหตัวเสริมแรงทางสังคมมี
สภาพเปนตัวเสริมแรงและมีตอพฤติกรรมตลอดไป
ขอควรระวังในการใชเทคนิคการเสริมแรงทางสังคม
1. เทคนิคการเสริมแรงทางสังคม เปนเทคนิคที่ใชตัวเสริมแรงที่ตองวางเงื่อนไขไมใชตัว
เสริมแรงตามธรรมชาติ ถาคนที่ไมมีการเรียนรูมากอนอาจจะไมทราบวา ตัวเสริมแรงทางสังคมที่ให
เปนตัวเสริมแรง
2. เมื่อใหตัวเสริมแรงทางสังคม ผูใหตัวเสริมแรงจะตองสามารถทําใหผูรับตัวเสริมแรงรับรู
วา พฤติกรรมที่ทําคือการใหการเสริมแรง ในบางกรณีแมวาครูจะเสริมแรงนักเรียนดวยคําชม แต
นักเรียนอาจรับรูวาคําพูดของครูคือการประชดประชัน จึงทําใหการเสริมแรงของครูไมไดผลดังนั้น
ถาจะใชเทคนิคการเสริมแรงทางสังคมชมเชยนักเรียน ครูจะตองใชน้ําเสียงทาทางตางๆ ประกอบ
เพื่อใหนักเรียนเขาใจวาครูชมเชยจริงๆ ไมใชการพูดประชดประชัน
การเสริมแรงดวยดวยเบี้ยอรรถกร: เบี้ยอรรถกร (Token Economy) เปนสัญญาลักษณหรือ
รูปแบบหลายอยางอาจอยูในรูปของคะแนน เบี้ย ดาว คูปอง แสตมป เปนตน ซึ่งผูที่ไดรับสามารถ
นําไปแลกสิ่งตางๆ ไดตามตองการของแตละบุคคลภายใตอํานาจการแลกเปลี่ยนของแตละชนิด มิคู
ลาส (Mikulas. 1978: 89-94) กลาววา การเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรเปนการใหแรงเสริมทางบวกวิธี
หนึ่งจัดเปนลักษณะหนึ่ง ของการใหแรงเสริม ที่เรียกวา “สัญญาที่ตกลงกันไว” (Contingency
Contracting) ซึ่งสัญญาที่ตกลงกันไวนี้จะมีลักษณะที่ชัดเจนและทําใหทุกคนเกิดความเขาใจเปน
อยางดีซึ่งทําใหบุคคลเกิดความคาดหวังในผลของพฤติกรรมที่แตกตางกัน นักปรับพฤติกรรมจะเปน
ผูทําขอตกลงตางๆ กับผูที่เกี่ยวของ และใชเบี้ยเปนตัวเสริมแรง เรียกวา “เบี้ยอรรถกร” ดังนั้น การให
การเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร จึงประกอบดวย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นตอนที่ผูเกี่ยวของจะมา
ทําสัญญารวมกันเกี่ยวกับปริมาณ และคุณภาพของพฤติกรรมที่จะไดรับเบี้ย สวนขั้นตอนที่ 2 เปน
ขั้นตอนที่ผูรับการปรับ
มอริส (Morris, 1985:55) ไดเสนอวาลักษณะของเบี้ย (Token) ที่จะใหเปนสิ่งเสริมแรงใน
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมควรมีลักษณะดังตอไปนี้ มองเห็นไดจับตองไดและนับได เก็บไวได
โดยไมเสื่อมคุณภาพ นําไปแลกสิ่งที่ตองการได และไมสามารถไดรับจากแหลงอื่น นอกจากรับจาก
ครูหรือผูวิจัยแตตองอยูในโปรแกรมนั้นๆ เชนเดียวกับ สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2536) กลาววาเบี้ย
อรรถกรเปนตั วเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพในการรักษาระดับหรือเพิ่มพฤติก รรมไดมากกวาตั ว
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เสริมแรงอื่นๆ เนื่องจากมีอํานาจในการแผขยาย(Generalized Reinforces) สามารถนําไปแลกเปนตัว
เสริมแรงไดมากกวา 1 อยาง ซึ่งทําใหไมหมดสภาพการเปนตัวเสริมแรงเหมือนกับตัวเสริมแรงอื่นๆ
นอกจากนี้เบี้ยอรรถกรยังสามารถใชเปนตัวเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมเปาหมายกับตัวเสริมแรง
อื่นๆ เชน เชื่อมโยงกับอาหารที่เด็กชอบหรือกิจกรรมที่เด็กสนใจเปนตนและสามารถใหไดทันที
หลังจากพฤติกรรมเกิดขึ้นไมขัดขวางกิจกรรมที่กํ าลังดําเนินอยูและใชไดกับทุกคนรวมทั้ งการ
ทดลองกับกลุมใหญๆ แมวาแตละคนจะชอบตางกันก็ตามแตก็สามารถนําเบี้ยไปแลกของที่ตนเอง
ตองการได เนื่องจากมีสิ่งของใหแลกเปลี่ยนหลายอยางและยังสามารถใหเบี้ยอรรถกรไดตามจํานวน
พฤติกรรม
แอลลอนและแอชริน (Ayllon; & Azrin, 1968: 61) ไดเสนอแนะถึงการนําเบี้ยอรรถกรไปใช
ในกรณีดังตอไปนี้คือ
1. ตัวเสริมแรงบวกชนิดอื่น เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มีจํานวนนอยหรือหาไดยาก
2. ตัวเสริมแรงบวกชนิดอื่นที่ไมสามารถใหไดทันทีทันใดหลังจากพฤติกรรมเกิดขึ้น เพราะ
จะไปขัดขวางกิจกรรมที่กําลังดําเนินอยู ตัวเสริมแรงพวกนี้ ไดแก อาหาร หรือกิจกรรมบางอยาง เชน
การไดไปเที่ยว การไดเลนเกม การไดพักผอน เปนตน หรือในกรณีของคนกลุมใหญที่ตองใหตัว
เสริมแรงบวกหลายชนิด ในการตอบสนองความตองการของแตละบุคคลซึ่งอาจกอใหเกิดความ
ยุงยากในการใหการเสริมแรง เพื่อลดปญหาเหลานั้น ควรใชเบี้ยอรรถกรเปนตัวเชื่อมโยงระหวาง
พฤติกรรมกับตัวเสริมแรงชนิดนั้น
3. ถาการเสริมสรางพฤติกรรมที่ตองใชระยะเวลานาน เบี้ยอรรถกรก็อาจนํามาใชเพื่อจูงใจ
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไดนาน
4. ตั ว เสริ ม แรงชนิ ด อื่ น ๆ นั้ น เมื่ อ ให ก ารเสริ ม แรงไประยะหนึ่ ง แล ว อาจจะหมด
ประสิทธิภาพในการเปนตัวเสริมแรงได
5. มีความตองการใหเบี้ยอรรถกรเปนสัญญาเตือนวาจะไดรับการเสริมแรงเมื่อบุคคลแสดง
พฤติกรรม
แคชดิน (Kazdin, 1977: 39-45; citing Christophersen; & others, 1972) ไดเสนอแนะขอดี
ของเบี้ยอรรถกรไวดังนี้
1. สามารถคงไวซึ่งอัตราการแสดงพฤติกรรมในระดับสูงกวาการใชแรงเสริมอื่นๆ เชนการ
ยอมรับ คําชมเชย หรือการใหทํากิจกรรมที่ชอบ
2. สามารถให ไ ด ทั น ที ที่ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมที่ ต อ งการโดยไม ขั ด ขวางหรื อ รบกวน
พฤติกรรมนั้น
3. ไมหมดสภาวะการมีประสิทธิภาพในการเสริมแรงเพราะสามารถแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของ
หรือกิจกรรมที่ตองการไดมากมาย
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4. เปนแรงเสริมชนิดเดียวที่สามารถเสริมแรงบุคคลที่มีความตองการและพึงพอใจตางกัน
5. สามารถนําติด ตัวไปงายและจํานวนของเบี้ยอรรถกรจะแสดงถึงอัตราของการแสดง
พฤติกรรมดวย
6. งายตอการใหและสามารถใหอยางยุติธรรม
7. สามารถใชกับสถานที่ที่บานได เชน เด็กๆ จะไดรับเบี้ยทุกวันเพื่อรักษาพฤติกรรมหรือ
อาจไดรับเบี้ยสําหรับรางวัลเล็กๆ นอยๆ ประจําวัน เชน อนุญาตใหเขานอนไดครึ่งชั่วโมง และไดรับ
รางวัลใหญในเวลาอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น
ขอจํากัดของการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร แคชดิน (Kazdin, 1977: 45) ไดเสนอขอจํากัด
ของการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรไวดังตอไปนี้ คือ
1. การใหเบี้ยอรรถกรมีความสัมพันธโดยตรงกับการแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ฉะนั้น
บุคคลจึงเรียนรูวาเบี้ยอรรถกรเปนสัญญาณที่แสดงใหทราบวาพฤติกรรมนั้นไดรับการเสริมแรงดวย
เบี้ยอรรถกร เมื่อถึงเวลาตองงดใหเบี้ยอรรถกรพฤติกรรมนั้นจึงลดลง ถาตองการใหอัตราการแสดง
พฤติกรรมนี้ยังคงเดิม จึงตองใชแรงเสริมตัวอื่นที่มีคุณคา เชน เกรด เงิน และคําชมเชยมาแทนเบี้ย
อรรถกรหรืออาจใชสถานการณที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน สิทธิพิเศษ กิจกรรม และแรงเสริมทาง
สังคมแทนได
2. มีปญหาในการเก็บรักษาเบี้ย บางคนอาจไดเบี้ยมาโดยไมถูกตอง เชน ขโมยของจากเพื่อน
แทนที่จะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคซึ่งทําใหเบี้ยอรรถกรมีประสิทธิภาพนอยลง วิธีปองกันการ
ขโมยทําไดโดยการใหเบี้ยอรรถกรที่แตกตางกันสําหรับแตละบุคคล สวนการทําเบี้ยหายก็ใหผูแสดง
พฤติกรรม
แคชดิน (Kazdin, 1977 : 47) กลาวถึงขั้นตอนในการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรไวดังนี้คือ
1. กําหนดพฤติกรรมที่เปนจุดประสงคพรอมทั้งนิยามลักษณะของพฤติกรรมไวชัดเจนและ
วิธีการวัดลักษณะพฤติกรรมนั้น
2. เลือกวิธีการที่ทดลองที่สามารถประเมินผลการเสริมแรงได
3. เลื อกสิ่งที่จะนํามาใชเปนเบี้ย เลือกตัวเสริมแรงที่จะนํามาแลกและกําหนดอัตราการ
แลกเปลี่ยนที่แนนอน
แคชดิน (Kazdin, 1977 : 51) กลาวถึงการใหเบี้ยอรรถกรไววา เบี้ยอรรถกรเปนสิ่งที่ใชเปน
ตัวกลาง สําหรับการแลกเปลี่ยน สิ่งที่นิยมใชเปนเบี้ยมีหลายชนิด เชน ไผ ตั๋ว ดาว คะแนน ความถี่
ของเครื่องนับครั้ง การเจาะรูปกระดาษแข็ง เหรียญที่ผลิตเอง ฯ การเลือกสิ่งตางๆ ดังกลาวขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมลักษณะของปญหาและกลุมตัวอยางซึ่งตองคํานึงถึงดังตอไปนี้
1. เบี้ยตองมีลักษณะพิเศษยากตอการปลอมแปลง
2. สะดวกในการใชพกติดตัวไดงาย
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3. มีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลเพื่อมิใหเกิดการขโมยหรือแลกเปลี่ยนพรอมทั้งสะดวก
ในการใหและการตรวจสอบจํานวนพฤติกรรมและสิ่งแลกเปลี่ยนที่แตละคนพึงพอใจ
7.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมแรงทางบวก
การเสริมแรงทางบวกเปนเทคนิคสําคัญที่ใชในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษยที่
เกิดจากการเราของอีกบุคคลหนึ่ง เปนตัวแปรสําคัญที่ไดมีการศึกษาคนความาอยางตอเนื่อง ดังเชน
กาแลซซี่ กาแลซซี่ และลิทซ (Galassi, Galassi, & Litz, 1974) ไดศึกษา ผลการฝกการกลาแสดงออก
โดยใหขอมูลยอนกลับดวยเทปบันทึกภาพ (Videotape) พรอมกับการเสริมแรงทางสังคม การใหคํา
ชมเชย กับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไมกลาแสดงออก กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิชาจิตวิทยาเบื้องตนที่
West Virginia University จํานวน 32 คนซึ่งสุมจากนักศึกษาจํานวน 103 คน โดยศึกษาเปน 4 กลุม
แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมควบคุม 2 กลุม กลุมทดลองไดรับการฝกครั้งละประมาณ 1 ½
ชั่ ว โมง เป น เวลา 8 ครั้ ง สั ป ดาห ล ะ 2 ครั้ ง ต อ เนื่ อ งกั น ส ว นกลุ ม ควบคุ ม ไม ไ ด รั บ การฝ ก ใดๆ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ The College Self-expression Scale (CSES) กลุมตัวอยางทั้งหมดไดรับ
การทดสอบกอนและหลังการฝกผลการศึกษาพบวา กลุมที่ไดรับการฝกมีพฤติกรรมการแสดงออก
อยางเหมาะสมมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ และผลจาก Subjective Unit of Disturbance
Scale แสดงใหเห็นวากลุมที่ไดรับการฝกการกลาแสดงออกมีความวิตกกังวลลดลงมากกวากลุมที่
ไม ไ ด รั บ การฝ ก อย า งไรก็ ต ามการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผูวิ จั ย ไม ส ามารถประเมิ น ได ว า เทปบั น ทึ ก ภาพมี
ประสิทธิภาพในการชวยใหขอมูลยอนกลับแกผูรับการฝกหรือไม แตกลุมตัวอยางไดจัดอันดับเทป
บันทึกภาพไวในอันดับที่ 1 และอันดับที่ 4 ที่มีความสําคัญในการฝกการกลาแสดงออกและชวยใหผู
เขารับการฝกสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชนเดียวกับ มอรริส (Morris, 1975) ไดเสนอวิธีการ
และเทคนิคในการฝกพฤติกรรม กลาแสดงออกที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1. การสวมบทบาท คือ การ
ใหผูมีปญหาไดฝกซอมการแสดงออกที่เหมาะสมในแตละสถานการณ 2. การแสดงแบบ หรือการ
กลับบทใชเมื่อจะเปนแมแบบในการตอบสนองที่เห็นวาเหมาะสมและผูมีปญหาสามารถปฏิบัติตาม
ไดในสถานการณฝก 3. การใหรางวัลและชี้แนะ เปนการใชคําชมเชยใหผูมีปญหามีแรงจูงใจในการ
เพิ่มความถี่และความเขมของพฤติกรรมที่ตองการแกไข และใหขอเสนอแนะเชิงจูงใจตอ พฤติกรรม
ที่ผูมีปญหาแสดงออกมา โดยใหเปนตัวของตัวเองมากที่สุด
ครอเก็ท (Crokett, 1994) ไดศึกษาผลการฝกทักษะพฤติกรรมกลาแสดงออกตอระดับ
ความเครียดและความชัดเจนในการกลาแสดงออกของพยาบาลในประเทศไตหวัน เปนการศึกษาเชิง
ทดลองโดยกลุมตัวอยางเปนพยาบาลอาสาสมัครจํานวน 60 คน ที่ทํางานในโรงพยาบาลทั่วไป
(จํ า นวนเตี ย ง2000 เตี ย ง) แบ ง เป น กลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม กลุ ม ทดลองให ก ารฝ ก ทั ก ษะ
พฤติกรรมกลาแสดงออกสวนกลุมควบคุมใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับผูปวย
ผลการศึกษา พบวา 1. กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมกลาแสดงออกและความสามารถในการ
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พิจารณาความเครียดในระดับต่ํา 2. หลั งสิ้ นสุ ดการฝ กอบรม กลุ มทดลองมี ระดั บพฤติ กรรมกล า
แสดงออกสูงกวากลุมควบคุม และ3. กลุมทดลองมีระดับความเครียดลดลงมากกวากลุมควบคุม และ
มีความคงทนในระยะติดตามผล 4 สัปดาหจากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา การฝกการกลาแสดงออก
สามารถชวยปรับปรุงระดับพฤติกรรมกลาแสดงออกใหสูงขึ้น และสามารถชวยลดระดับความเครียด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับพยาบาลในประเทศไตหวัน
แซนซ (Sanz, 1993) ไดศึกษาการใชการเสริมแรงทางสังคมกับเด็กที่มีอาการดาวนซินโดรม
จํานวน 18 คน พบวา กลุมตัวอยางที่มีการเสริมแรงทางกายและวาจา จะมีทักษะการชวยตัวเอง
ทักษะทางสังคม และทักษะทางภาษาสูงกวากลุมที่ใชการเสริมแรงทางวาจาอยางเดียว เชนเดียวกับ
ฮารท และคณะ (Hart and other. 1968) ไดศึกษาวิธีการปรับพฤติกรรมกาวราวของเด็กในโรงเรียน
อนุบาลแหงหนึ่งโดยใชการเสริมแรงทางสังคม ผูรับการทดลองเปนเด็กหญิงอายุ 5 ป ซึ่งแสดง
พฤติกรรมกาวราวคือ ปากรายและใชคําพูดสบประมาท (Verbally Insulting) ผูวิจัยแกไขใหเขามี
พฤติกรรมการเลนกับเพื่อนเพิ่มขึ้น โดยครูใหความสนใจอยางใกลชิด พรอมทั้งใหของเลนที่ตองการ
ดวยเมื่อเขาเลนรวมกับเพื่อน ในขณะเดียวกันครูไมใหความสนใจเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมกาวราว
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมกาวราวลดลงและพฤติกรรมการเลนกับเด็กอื่นเพิ่มขึ้น
7.2 การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management – RBM: R)
การบริห ารมุ ง ผลสัม ฤทธิ์ เ ป น กิ จ กรรมสํ า คั ญ ของแผนการปรั บ เปลี่ ย นบทบาท
ภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (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 ๆทําใหทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับ
แผนหรือเปาหมาย สามารถรายงานความกาวหนาผลตอผูบริหารและทําใหแกปญหาไดทันทวงที
7.2.1 ความเปนมาการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
จากแนวคิดของการบริหารจัดการแนวใหม (New management) ที่มุงเนนการใหความสําคัญ
ตอ ความประหยัด (Economy) ใชตนทุนหรือทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสม และมีความคุมคาที่สุด
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหไดผลงานในระดับที่สูงกวาปจจัยนําเขา
และประสิทธิผล (Effectiveness)ประสิทธิผลการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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
ดําเนินงานเปน ระยะ ๆ แลแกไ ขป ญหาไดทัน ทว งทีเ ปนการควบคุมทิ ศทางดํา เนินงานใหมุงสู
วิสัยทัศนฯ ของหนวยงาน

ภาพประกอบ 20 แสดงกรอบความคิดในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
(สํานักงานขาราชการพลเรือน, 2541)
จากภาพประกอบ 20 ผลการปฏิบัติงาน ที่วัดจาก ผลผลิต (Outputs) นั้นหมายถึง งาน
บริการ หรือกิจกรรมที่เจาหนาที่ทําเสร็จสมบูรณพรอมสงมอบใหประชาชนผูรับบริการ ผลผลิตเปน
ผลงานที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมโดยตรง
ผลลัพธ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต
ผลลัพธมีความสัมพันธโดยตรงกับประชาชนผูรับบริการ และสาธารณชน
ดังนัน้ ผลสัมฤทธิ์ คือ งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานไดผลผลิต (Outputs) ตาม
เปาหมาย และเกิดผลลัพธ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค กลาวคือ ผลผลิตสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริงหรือเปนที่พึงพอใจ เชน ปลูกบานได 1 หลัง (Outputs) บานหลังดังกลาวนา
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อยู มีอากาศถายเทไดสะดวก (Outcomes) หรือ การซอมถนนได 5 กิโลเมตรเปน ผลผลิต (Outputs)
ถนนสายนัน้ ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทางถือเปนผลลัพธ (Outcomes)
7.2.4 ลักษณะของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
ลักษณะของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เ กี่ยวของกั บทุก กระบวนการของการบริหาร
(PDCA) ไดแก Plan มีวัตถุประสงค หรือ เปาหมายที่ชัดเจน (ตองการทราบวาผลสัมฤทธิ์คืออะไร),
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) ของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
เปนกรอบวัดผลการปฏิบัติงานขององคกรเทียบกับเปาหมาย เพื่อใหรูถึงความกาวหนาของการบรรลุ
วิสัยทัศน หากผลงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารองคกรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสม
กําหนดตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIs)
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) แสดงถึง คาที่วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพือ่
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
วัตถุประสงคที่กาํ หนด แบงเปน
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1.1 ประสิทธิผลเชิงตนทุน เปนการวัดความคุมคาจากการลงทุน โดยเปรียบเทียบผลลัพธ
กับ จํานวนตนทุน คิดเปนคารอยละ สูตรการคํานวณ คือ ผลลัพธ จํานวนตนทุน  100
1.2 ประสิทธิผล การวัดไมคํานึงถึงตนทุน เชน รอยละของความคิดเห็นของผูบริหารรอย
ละของการเรียกรองของผูรับบริการ
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 21 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
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โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในครั้งนี้ จะใชตวั ชี้วดั ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตวัดจาก รอยละของ
จํานวนผูเขารวมโครงการ ตัวชี้วดั ผลลัพธ วัดจาก รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการที่มีผลการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น และผลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพรางกาย และผลการ
เปลี่ยนแปลงของผลเลือดหรือทางเคมีชีวในรางกายไปในทางที่ดีขึ้น
7.3 การมองโลกแงดี (Optimism: O)
7.3.1 ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับการมองโลกในแงดี
การมองโลกในแงดี ไดมีนักวิชาการตลอดจนนักจิตวิทยา ไดใหความหมายของการ
มองโลกในแงดี ไวดังนี้ โกลแมน (Goleman, 1995: 97-101) ไดกําหนดใหการมองโลกในแงดีเปน
สวนหนึ่งที่สําคัญในการจูงใจตนเอง ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของปรีชาเชิงอารมณ (Emotional
Intelligent)โดยที่คนมองโลกในแงดีจะเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางไมไดเลวราย มีพลังโอกาสที่จะพลิกผัน
สถานการณที่เลวรายใหกลับคืนดีได เซลิกแมน (Seligman, 2006: 40-51) ไดใหความหมายของการ
มองโลกในแงดีวาหมายถึง ความคิด ความเชื่อในเหตุผลทางบวกตอเหตุการณที่ไมพึงปรารถนาที่
ผานเขามาในชีวิตโดยใชรูปแบบการอธิบายใหเหตุผลตนเองแบงออกเปน 3 มิติ คือ
1. ความคงทนถาวรของเหตุการณวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นแบบชั่วคราวหรือถาวร
2. ความเปนตนเอง ซึ่งเปนรูปแบบการอธิบายตนเอง ที่บุคคลเชื่อวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้น
เพราะตนเองหรือบุคคลอื่น
3. ความครอบคลุมของเหตุการณวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลหรือเกิดกับบุคคล
ทั่วไป
กรมสุ ข ภาพจิ ต (2544: 2) ได ใ ห ค วามหมายของการมองโลกในแง ดี ว า หมายถึ ง
ความสามารถในการดําเนิน ชีวิตอยางมีความสุข เชนเดียวกับ ประเวศ วะสี (2541: 12-15) ให
ความหมายของการมองโลกในแงดีวา หมายถึง การมองโลกแบบทวิลักษณ คือ การคิดการมอง 2
ดาน นั่นคือ การมองลักษณะของสิ่งตางๆ ทั้งดานที่เปนคุณและดานที่เปนโทษ การมองโลกในแงดี
นั้นเปนการมองสิ่งตางๆ ในดานที่เปนคุณ ว.วชิรเมธีภิกขุ (2545: 1) ไดใหความหมายของการมอง
โลกในแงดีวา หมายถึง การรูจักมองหาแงดี แงงาม แงที่เปนคุณซุกซอนแทรกซึมอยูในงาน ปญหา
อุปสรรค บุคคล เหตุการณในคําวิพากษวิจารณติฉินนินทา บริภาษอื่นๆ อันไมเจริญโสตประสาทที่
ผานเขามาในชีวิตแตละวันแลวนอมนํามาปรับความคิดจิตใจ ตลอดจนพฤติกรรมและการงานของ
ตนเองใหแวววาวพรายพราวขึ้นมาในทางที่สรางสรรคชีวิตจากความหมายของการมองโลกในแงดี
สรุปไดวา การมองโลกในแงดี หมายถึงการที่บุคคลมองสถานการณหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ทางบวก เห็ น วาทุ ก สิ่ งทุ ก อย า งไม ไ ด เ ลวรายและมี ทางแก ไ ขได สามารถปรับตัวตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการตอสูอุปสรรคโดยไมยอ
ทอหรือเลี่ยงหนี และเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขทั้งทางดานรางกายและจิตใจ โดย

3 self
PROMISE

114

ทบทวนวรรณกรรม

บุคคลจะมีรูปแบบการอธิบายใหเหตุผลตนเองเปน 3 มิติ คือ 1. ความคงทนถาวรของเหตุ ก ารณ ว า
เหตุการณนั้นเกิดขึ้นแบบชั่วคราวหรือถาวร
2. ความเปนตนเอง ซึ่งเปนรูปแบบการอธิบายตนเอง ที่บุคคลเชื่อวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้น
เพราะตนเองหรือบุคคลอื่น
3. ความครอบคลุมของเหตุการณวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลหรือเกิดกับบุคคล
ทั่วไป
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการมองโลกในแงดี : โกลแมน (อรพินทร ชูชม, 2544: 43;
อางอิงจาก Goleman.1995: 97-101) ไดกําหนดใหการมองโลกในแงดีเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการ
จูงใจตนเอง คนที่มองโลกในแงดีจะเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางไมไดเลวราย มีพลัง โอกาสที่จะพลิกผัน
สถานการณที่เลวรายใหกลับคืนดีได จึงสามารถจูงใจตนเองได แมกแกรเกอร (สุมาลี พั่วชู, 2547:
28; อางอิงจาก Douglas McGragor) ไดศึกษาวิจัยพฤติกรรมการทํางานของมนุษยและสรางทฤษฎี
เอกซ ทฤษฎีวาย มาตั้งแตป ค.ศ. 1960 ซึ่งทฤษฎีของแมกแกรเกอรนี้ เปนทฤษฎีที่วาดวยพฤติกรรม
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง ทฤษฎี เ อกซ และทฤษฎี ว ายเน น
ความสําคัญของเจตคติและความเชื่อของผูบริหารตอผูใตบังคับบัญชา วามีอิทธิพลตอรูปแบบการ
บริหารงานหรือการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกลูกนอง ซึ่งผูบริหารที่มองมนุษยแบบทฤษฎี
เอกซ คือมองมนุษยในแงไมดีหรือมองในแงลบ สําหรับทฤษฎีวายจะมองมนุษยในแงดีหรือมองใน
แงบวก ซีลิกแมน (Seligman, 2006: 40-51) อธิบายการมองโลกในแงดีวา เปนลักษณะทาง
บุคลิกภาพทางดานปญญา บุคคลคนที่มองโลกในแงดี มีรูปแบบของการใหเหตุผลตอเหตุการณ
เลวรายวาเกิดขึ้นเฉพาะสถานการณนั้น หรือมองวาสถานการณรายนั้นเปนเรื่องของโชคราย หรือมี
คนนํามาสูตน ไมหมกมุนกับความพายแพ แตจะเผชิญหนากับสถานการณรายดวยการยอมรับ และ
ทาทายความพายแพดวยการมีความพยายามมากขึ้น และใหเหตุผลตอเหตุการณดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
วาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุภายในตนเอง มักเกิดขึ้นสม่ําเสมอ และจะครอบคลุมถึงเหตุการณตางๆ
ดวย สวนบุคคลที่มองโลกในแงราย มีรูปแบบของการใหเหตุผลตอสถานการณเลวรายวามีความ
คงทนอยูอยางสม่ําเสมอ และมีผลตอทุกเรื่องที่เขาทํา และมองวาความผิดพลาดมีสาเหตุมาจาก
ตนเอง และอธิบายเหตุการณที่ดีวาไมยงั่ ยืน เปนสิ่งชั่วคราว เกิดจากปจจัยภายนอก และเกิดขึ้นเฉพาะ
กรณี
ซีลิกแมน (Seligman, 2006: 40-51) ไดเสนอรูปแบบการอธิบายตนเอง (Explanatory Style)
ซึ่งเปนตัวแปรทางบุคลิกภาพดานปญญา เปนผลมาจากนิสัยของบุคคลในการที่จะอธิบายสาเหตุของ
เหตุการณเลวรายที่เกิดขึ้นกับตนเอง ในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลจากการบรรยาย
ตนเองสามารถบงบอกไดวาบุคคลนั้นมีมุนมองชีวิตในลักษณะไหน เปนการมองโลกในแงดี หรือ
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การมองโลกในแงราย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแบงออกเปน 3 มิติ
ดังนี้
1. มิติความคงทนถาวร (Permanence) เปนรูปแบบการอธิบายตนเองโดยบุคคลมีความเชื่อ
วาสาเหตุของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เปนสาเหตุที่เกิดขึ้นถาวร (Permanence) หรือเปนสาเหตุที่
เกิดขึ้นชั่วคราว (Temporary) ลักษณะการอธิบายในรูปความเชื่อวาสิ่งที่เปนสาเหตุตามมิตินี้เปนเรื่อง
กาลเวลาวามีความคงทนถาวรหรือไม ซึ่งจะแตกตางกันระหวางคนที่มองโลกในแงดีและมองโลกใน
แงรายตามลักษณะเหตุการณดังตอไปนี้
เหตุการณที่ดี : คนที่มองโลกในแงดีจะเชื่อวาสิ่งที่ดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองมาจากสาเหตุที่
คงทนถาวร เชน คุณลักษณะและความสามารถ แตคนที่มองโลกในแงรายจะเชื่อวาสิ่งที่ดีๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองนั้น เปนสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว เชน สภาวะอารมณและความพยายาม ดังนั้น บุคคลกลุมที่
มองโลกในแงรายอาจะลมเลิกเมื่อประสบความสําเร็จ เนื่องจากเชื่อวาความสําเร็จเปนเรื่องของความ
บังเอิญ
เหตุการณที่ไมดี : คนที่มองโลกในแงดีจะเชื่อวาสาเหตุที่เกิดสิ่งไมดีกับตนเองนั้น เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นชั่วคราว ทําใหบุคคลกลุมนี้ไมยอทอตออุปสรรค แตคนที่มองโลกในแงรายจะยอมแพตอ
อุปสรรคไดอยางงายดายเพราะเชื่อวาสิ่งที่ไมดีเกิดขึ้นกับตนเองนั้นจะเกิดขึ้นถาวรตลอดไป
2. ความเปนตนเอง (Personalization) เปนรูปแบบการอธิบายตนเองที่บุคคลเชื่อวาสาเหตุ
ของเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเกิดมาจากตนเอง (Internal) หรือเกิดมาจากสาเหตุภายนอก
(External) หรือบุคคลอื่น โดยที่ลักษณะการอธิบายสาเหตุของเหตุการณตางๆ ตามมิตินี้จะแตกตาง
กันระหวางคนที่มองโลกในแงดี และคนที่มองโลกในแงราย ดังตอไปนี้
เหตุการณที่ดี : คนที่มองโลกในแงดีจะเชื่อวาตนเองเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณที่ดี แต
คนที่มองโลกในแงรายจะเชื่อวาเหตุการณที่ดีเกิดจากคนอื่นหรือสถานการณอื่น
เหตุการณที่ไมดี : คนที่มองโลกในแงดีจะเชื่อวาสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณไมดีกับตนเอง
นั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นหรือสถานการณภายนอก เพื่อใหบุคคลนั้นจะไดสูญเสียความ
ภาคภูมิใจในตนเอง แตคนที่มองโลกในแงรายจะตําหนิตนเองวาสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาจากตนเอง
ดังนั้นเมื่อประสบความลมเหลวจะกอใหเกิดความรูสึกดอยคุณคาในตนเอง
3. มิติความครอบคลุม (Pervasiveness) เปนรูปแบบการอธิบายตนเองที่บุคคลเชื่อวาสาเหตุ
ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นมีความเฉพาะ (Specific) หรือเปนสิ่งสากลทั่วไป (Universal)โดยที่
ลักษณะการอธิบายสาเหตุของเหตุการณตางๆ ตามมิตินี้จะแตกตางกันระหวางคนที่มองโลกในแงดี
และคนที่มองโลกในแงรายดังตอไปนี้
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เหตุการณที่ดี : คนที่มองโลกในแงดีจะเชื่อวาสิ่งที่ดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองเปนสิ่งสากลทั่วไป
แตคนที่มองโลกในแงรายจะเชื่อวาสิ่งที่ดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้น มีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากปจจัยที่มี
ความเฉพาะ
เหตุการณที่ไมดี : คนที่มองโลกในแงดีจะเชื่อวาสิ่งที่เลวรายที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเปน
สาเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะกับเหตุการณนั้นเทานั้น แตคนที่มองโลกในแงรายจะเชื่อวาสิ่งที่เลวรายที่
เกิดขึ้นนั้นเปนสาเหตุที่สากลทั่วไปเกิดขึ้นทุกโอกาส
จากการศึกษาวิจัยของซิลิกแมน (Seligman, 2006: 125-129) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
รูปแบบการอธิบายตนเองเพื่อการมองโลกในแงดี มีดังนี้
1. การถายทอดจากผูปกครอง (Intergenerational transmission) เนื่องจากตั้งแตวัยเด็กนั้นเด็ก
มีเวลาอยูกับผูปกครองเปนสวนใหญ และไดรับรูรูปแบบและแนวคิดการอธิบายตนเองตอเหตุการณ
ทั้งที่ดีและเลวราย และเด็กก็จะซึมซับรับเอารูปแบบและแนวคิดในการอธิบายตนเองนั้นไวซึ่งจะ
ยืนยันโดยงานวิจัยของซิลิกแมนไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการอธิบายตนเองและ
ความซึมเศราของเด็กและผูปกครอง พบวารูปแบบการอธิบายเหตุการณเลวรายของมารดาและเด็กมี
ความสัมพันธเชิงเสนตรงทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบความสัมพันธของรูปแบบการ
อธิบายตนเองระหวางเด็กและบิดา
2. การใหขอมูลปอนกลับของผูใหญ (The role of adult feedback) ในสังคมมนุษยจะพบ
เหตุผลมากมายที่ผูหญิงไดรับประสบการณที่ทําใหผูหญิงชวยเหลือตนเองไดนอยจากที่เธออาศัยอยู
โดยที่เด็กผูชายจะถูกผูใหญหรือผูปกครองจับตามองทุกพฤติกรรมไมวาจะเปนพฤติกรรมที่ถูกหรือ
ผิดในขณะที่เด็กผูหญิงมักจะถูกเพิกเฉย เด็กผูชายจะถูกฝกฝนใหพึ่งพาตนเอง ขณะที่เด็กผูหญิงจะถูก
สั่ ง สอนให พึ่ ง พาผู อื่ น และเมื่ อ เขาเหล า นั้ น เติ บ โตขึ้ น ผู ห ญิ ง จะค น พบตนเองว า ในสั ง คมและ
วัฒนธรรมทําใหเธอถูกทําใหดอยคาในกฎการเปนภรรยาและการเปนมารดา เมื่อผูหญิงออกสูโลก
ของการทํางาน เธอก็พบวาประสิทธิภาพของความนาเชื่อถือในการทํางานของเธอดอยกวาผูชาย เมื่อ
เธอแสดงความคิดเห็นจะไดรับการยอมรับนอยกวาผูชายแมวาเธอจะบริหารงานไดดีกวาผูชายก็ตาม
ซึ่งภาวะนี้ทําใหผูหญิงเกิดความเครียดมากกวาผูชาย
3. การไดรับความบอบช้ําทางจิตใจครั้งแรก (First major trauma) เวลาและสภาพความเปน
จริงของบุคคลที่ไดรับความบอบช้ําทางจิตใจและเกิดการสูญเสีย ซึ่งบราวน และแฮรริส (Brown &
Harris, 1978 : 789) ไดศึกษาเกี่ยวกับความซึมเศราในหญิงที่ใชแรงงานและหญิงที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่อยูในระดับกลางในกรุงลอนดอน ก็พบวาความซึมเศราในปจจุบันของหญิง
เหลานี้มีความสัมพันธกับการสูญเสียมารดาในอดีตกอนอายุ 11 ป ที่เปนเชนนี้เพราะการสูญเสีย
มารดาเปนเหตุการณเลวรายที่สําคัญที่เกิดขึ้นจริงและไมสามารถแกไขได
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4. ความลมเหลวในการแกปญหา (When solutions do not work) หมายถึง การทํางานที่เด็ก
ตองใชความคิดและความเขาใจแตเด็กกลับลมเหลวในการแกปญหานั้น ซึ่งจากการศึกษาของ นอ
เรน (Norlen-hoeksema, 1988 : 91-114) พบวาสวนใหญในเด็กที่มีอายุ 4-5 ปจะมีการตอบคําถามโดย
ไมมีการอธิบายแตจะพูดถึงการแกปญหา ขณะที่เด็กอายุ 6 ป สวนใหญจะตอบคําถามในลักษณะการ
อธิบายสาเหตุ จากการศึกษานี้สรุปไดวา การแกปญหาจะเกิดขึ้นกอนการอธิบายสาเหตุดังนั้นเมื่อเด็ก
ลมเหลวในการแกปญหา เด็กจะตองพัฒนาทฤษฎีนามธรรมชั้นสูง (Abstract theory)เพื่อนําไปสู
คําตอบใหม ซึ่งในขั้นนี้เด็กจะใชการอธิบายสาเหตุ ซึ่งเปนเบาหลอมใหเกิดรูปแบบของการอธิบาย
ขึ้นนั่นเอง
เซลิกแมน (Seligman, 2006: 93-167) ไดกลาวถึงประโยชนของการมองโลกในแงดีวา
1. ทําใหมีสุขภาพจิตดี ลดภาวะซึมเศราและโรคประสาท คนที่มองโลกในแงดีจะอธิบาย
เหตุการณที่เลวรายในลักษณะที่ตรงกันขาม ทําใหบุคคลเหลานี้ไมรูสึกหมดหวัง ทอแทหรือหดหู
เชนเดียวกับการศึกษาของดีโบลา บาลดวิน (Debora R. Baldwin, 2009: online) ไดทําการศึกษาการ
มองโลกในแงดีและความเครียด จากมุมมองของนักศึกษาผิวดําที่อาศัยอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบวานักศึกษาที่มองโลกในแงดีและนักศึกษาที่มองโลกในแงรายมีความเครียดที่สังเกตไดแตกตาง
กั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดยนั ก ศึ ก ษาที่ ม องโลกในแง ดี มี แ นวโน ม ที่ จ ะมี ค วามเครี ย ดที่
สังเกตเห็น ไดต่ํ ากว านักศึ กษาที่มองโลกในแงราย ดังนั้น ผูที่มีลักษณะการมองโลกในแงดี จ ะมี
สุขภาพจิตดีกวาผูที่มีลักษณะการมองโลกในแงราย
2. ทําใหมีสุขภาพกายแข็งแรง ในคนปกติจะมีการดูแลสุขภาพที่ดี ในคนที่มีภาวะเจ็บปวย
นั้นอาการเจ็บปวยจะทุเลาไดเร็วกวาคนที่มองโลกในแงราย รูปแบบการอธิบายตนเองเพื่อการมอง
โลกในแงดีมีความสัมพันธทางบวกกับความเชื่อที่วา สุขภาพดีสามารถควบคุมได เชน การควบคุม
และการสงเสริม อีกทั้งไดมีการศึกษาเปรียบเทียบในผูปวยที่เปนโรครายแรง โรคเรื้อรังหรือในผูปวย
ที่มีภาวะซึมเศรา ก็พบวาผูปวยที่มีรูปแบบการอธิบายตนเองในลักษณะการมองโลกในแงดี
จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีกวาผูปวยที่มีรูปแบบการอธิบายตนเองในลักษณะการมองโลกใน
แงราย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเคเวอรและคณะ (Caver et al., 1993: 375-390) พบวา จาก
การศึกษาในหญิง 70 คนที่เปนมะเร็งเตานมในระยะแรกโดยมีการรายงานตนเองในเรื่องอารมณ
ความสุข ใน 4 ระยะ คือ ระยะกอนผาตัด 1 วัน และหลังจากนั้น 3, 6 และ 12 เดือน พบวา ในหญิงที่มี
รูปแบบการอธิบายตนเองในลักษณะการมองโลกในแงดีมีความสุข สามารถปรับตัวไดดีกวา และมี
อาการปวด ซึมเศรานอยกวาหญิงที่มีรูปแบบการอธิบายตนเองในลักษณะการมองโลกในแงรายหรือ
ในงานวิจัยของสไคนเออรและเคเวอร (Scheier and Carver, 1986: 13-18) ที่ศึกษาในผูปวยผาตัด
หลอดเลือดหัวใจ และงานวิจัยของเทนนินและแอฟเฟต (Affleck and Tennen and Affleck, 1987:
377-393) ที่ศึกษาในผูปวยที่มีอาการปวดเรื้อรัง ก็พบวา ผูที่มีรูปแบบการอธิบายตนเองในลักษณะ
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การมองโลกในแงดีมีการยอมรับและมีอาการเจ็บปวดนอยกวาผูที่มีรูปแบบการอธิบายตนเองใน
ลักษณะการมองโลกในแงรายเชนกัน
3. ทําใหมีความสําเร็จในการงาน การเรียน และกีฬา มากกวาคนที่มองโลกในแงรายซึ่งจาก
การศึกษาโครงสรางของการประสบความสําเร็จกับการปองกันการมองโลกในแงรายของมาร ติน
และคนอื่นๆ (Martin et al., 2001: 583 - 610) พบวา การมองโลกในแงดีทําใหเกิดความสําเร็จในการ
ปรับตัวสูงและมีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ยดวย
4. ทําใหมีสัมพันธภาพกับคนอื่นไดดีกวาคนที่มองโลกในแงราย เนื่องจากคนที่มองโลกใน
แงดีใหอภัยในความผิดของผูอื่นและพรอมสรางสัมพันธภาพกับคนอื่นยืนยาว
7.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมองโลกในแงดี
งานวิจัยในประเทศไทยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการมองโลกในแงดีพบวา สุรียพร
ไชยฤกษ (2550: 96-108) ไดทําการศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอการมองโลกในแงดีของ
นักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ไดแก การ
เห็นคุณคาในตนเอง ลักษณะมุงอนาคต และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล และตัวแปรอิสระระดับ
หองเรียน ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับการ
มองโลกในแงดี และคนหาตัวแปรอิสระระดับนักเรียนและตัวแปรอิสระระดับหองเรียนที่สงผลตอ
การมองโลกในแงดี ซึ่งมีรูปแบบการวิเคราะห 2 ระดับ ไดแก ระดับนักเรียน และระดับหองเรียน
ผลการวิจัยพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ไดแก การ
เห็นคุณคาในตนเอง ลักษณะมุงอนาคต และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลกับการมองโลกในแงดี มี
คาเทากับ 0.662 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปร
อิสระระดับหองเรียน ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญกับการมองโลกในแงดี มีคาเทากับ 0.50 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรอิสระ
ระดับนักเรียน ไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง ลักษณะมุงอนาคต และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
สงผลตอการมองโลกในแงดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรอิสระระดับหองเรียน
ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไมสงผลตอการ
มองโลกในแงดี แตสงผลตอคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของการเห็นคุณคาในตนเองที่สงผลตอการ
มองโลกในแงดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ งานวิจัยในตางประเทศใหความสนใจที่
จะทําการศึกษาในตัวแปรดังกลาว เชนคาที ไฮโนแนน และคณะ (Kati Heinonen et al., 2005) ได
ทําการศึกษาระยะยาว 21 ปเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองในวัยรุนตอนตนและวัยรุนตอนปลาย
เพื่อพยากรณรูปแบบการอธิบายตนเองเพื่อการมองโลกในแงดีและการมองโลกในแงรายในผูใหญ
ของประเทศฟนแลนด ผลการวิจัยพบวา การเห็นคุณคาในตนเองในวัยรุนมีความสัมพันธกับรูปแบบ
การอธิบายตนเองเพื่อการมองโลกในแงดีและการมองโลกในแงรายในวัยผูใหญอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ สอดคลองกับ ชาง (Chang, 2001: 332-345) ศึกษาความแตกตางในดานวัฒนธรรมของผูที่
มองโลกในแงดีกับผูที่มองโลกในแงราย และการเผชิญปญหา พบวา ชาวอเมริกันเอเชียมีระดับการ
มองโลกในแงรายมากวาชาวอเมริกันผิวขาว ชาวอเมริกันเอเชียมีการหลีกเลี่ยงปญหาและกลวิธีการ
หลีกหนีทางสังคมมากกวาชาวอเมริกันผิวขาว ตอมาป 1998 แซงไดศึกษาเพิ่มเติมถึงอิทธิพลของการ
มองโลกในแงดีกับการประเมินการเผชิญปญหาและการปรับตัวดานสุขภาพรางกายและจิตใจพบวา
ในดานการประเมินเหตุการณที่เกี่ยวของกับความกดดัน มีความสัมพันธกับการมองโลกในแงดี การ
เผชิญปญหา และการปรับตัว ผูที่มองโลกในแงดีกับผูที่มองโลกในแงรายมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในการประเมินเหตุการณ การเผชิญปญหา และการปรับตัว นอกจากนี้ เชียร และ
คณะ (Scheier et al., 1994: 1063-1078) ไดทําการศึกษากับกลุมตัวอยางกลุมใหญจํานวน 4,309 คน
เพื่อตรวจสอบการมองโลกในแงดีเพื่ออธิบายภาวะสุขภาพและการปรับตัวเมื่อควบคุมการเห็นคุณคา
ในตนเอง ผลการวิจัยพบวา การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับการมองโลกในแงดี ซิลิ
กแมน (Seligman, 2006: 85-86) ศึกษารูปแบบการอธิบายตนเองเกี่ยวกับเด็กที่ปวยเปนโรคซึมเศรา
พบวา เด็กผูหญิงมีความซึมเศรานอยกวาเด็กผูชาย และเด็กผูหญิงมีรูปแบบการอธิบายตนเองใน
ลักษณะการมองโลกในแงดีมากกวาเด็กผูชาย และเด็กชายมีลักษณะที่เปราะบางกับเหตุการณที่
เลวราย และยังพบวา การมองโลกในแงดีมีความสัมพันธทางบวกในเด็กผูหญิงสูงกวาผูชาย อีกทั้ง
การมองโลกในแงดียังมีความสัมพันธทางบวกกับกลยุทธการใหคําปรึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แอน มาคิคากาส และคณะ (Anne Makikangas et al., 2004: 556-575) ไดศึกษาขอมูลจากลูกจาง
เกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง รูปแบบการอธิบายเพื่อการมองโลกในแงดีและภาวะสุขภาพ ซึ่งมี
จุดประสงคในการติดตามขอมูลจากลูกจางชาวฟนแลนดจํานวน 426 คน ภายในระยะเวลา 1 ป
จุดประสงคขอแรกคือ เพื่อสํารวจตรวจสอบความสัมพันธระหวางการเห็นคุณคาในตนเองและการ
มองโลกในแงดี จุดประสงคขอสองคือ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางโครงสรางบุคลิกภาพ
ภาวะทางจิตใจและลักษณะอาการทางรางกาย ผลของการวิเคราะหองคประกอบ(Confirmatory
Factor Analysis: CFA) พบวา การเห็นคุณคาในตนเองและการมองโลกในแงดีมีความสัมพันธกันสูง
เมื่อวิเคราะหในชวงเวลาที่เปลี่ยนไป (ชวงเวลาที่ 1, r = .90, ชวงเวลาที่ 2, r =.87) และผลของ
ความสัมพันธระหวางโครงสรางบุคลิกภาพ ภาวะทางจิตใจและลักษณะอาการทางรางกาย โดยใช
การวิเคราะห Structural Equation Modeling (SEM) พบวา เมื่อชวงเวลาเปลี่ยนไปผูที่มีลักษณะ
บุ ค ลิก ภาพแบบยื ด หยุน ทํ า ให ร ะดั บ ภาวะจิ ต ใจลดลง นอกจากนี้ ยั ง พบว า ในช ว งเวลาที่ 1 ผู ที่ มี
ลักษณะอาการทางรางกายในระดั บสูงจะสามารถทํานายภาวะทางจิ ตใจในชวงเวลาที่ 2 ไดใ น
ระดับสูงเชนกัน
7.4 แรงจูงใจ ( Motivation: M)
7.4.1 ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
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แรงจูงใจ (Motive) เปนคําที่ไดความหมายมาจากคําภาษาละตินที่วา mover ซึ่ง
หมายถึง"เคลื่อนไหว (Move) " ดังนั้น คําวาแรงจูงใจจึงมีการใหความหมายไวตาง ๆ กันดังนี้จาก
ความหมายนี้จะเห็นไดวา แรงจูงใจจะเกี่ยวของกับองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1. เปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทํา
2. เปนแรงบังคับใหกับพลังของรางกายที่จะกระทําอยางมีทิศทาง
แรงจูงใจหมายถึงพลังภายในของแตละบุคคลที่ถูกกระตุนโดยบุคคลหรือสภาพแวดลอมให
แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาเพื่อไปสูเปาหมายที่ตนเองตองการหรือมีผูทําการชักจูง
กําหนดการจูงใจ (motivation) เปนเงื่อนไขของการไดรับการกระตุนโดยความหมาย ดังนี้คือ
แรงจูงใจ หรือการจูงใจ เกิดจากความตองการของมนุษยที่จะดํารงชีวิตอยู หรือเพื่อสภาพความ
เปนอยูที่ดีขึ้น การจูงใจอาจเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกเปนสิ่งเรา ปจจัยตาง ๆ ที่นํามาอาจจะเปน
เครื่องลอ รางวัลการลงโทษ การทําใหเกิดการตื่นตัว รวมทั้งทําใหเกิดความคาดหวัง หรืออาจเกิดจาก
ความตองการและแรงขับภายในตัวบุคคลได กลาวอีกนัยคือเปนตัวกระตุนใหบุคคลเกิดพฤติกรรม
ตามที่ตนเองปรารถนาในการเรียนการสอนก็เชนกัน หากผูเรียนมีแรงจูงใจจากการจูงใจของผูสอน
แลวจะกอใหเกิดการเรียนรูยอมสงผลดีตอผูเรียนนั้น
นอกจากนี้ การนิยามใหความหมายของนักวิชาการแตละทานยังพบวา มีความแตกตางกัน
ไปบาง ดังเชน แมคเคลแลนด (พิมพพัชร พงษตน, 2544: 9; อางอิงจาก McClelland, 1953: 104)
กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประสบความสําเร็จดวยมาตรฐาน
อันดีเลิศและเหนือกวาผูอื่น เชนเดียวกับ บราวน (สุธาพร ฉายะรถี, 2547: 28; อางอิงจาก Brown.
1981: 121-122) กลาววา แรงจูงใจ คือ แรงขับและแรงกระตุนสภาวะทางอารมณหรือความปรารถนา
ภายในที่ผลักดันใหบุคคล แสดงออกถึงความตองการ แรงขับภายในของเอกัตบุคคลมีมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางสภาวะแวดลอม บอลล (พิมพพัชร พงษตน, 2544: 9; อางอิงจาก Ball, 1982:
1256) กลาววาแรงจูงใจหมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับการกระตุน การควบคุมพฤติกรรม หรือ
การทําใหพฤติกรรมนั้นคงอยู
ประเภทของแรงจูงใจในแนวทางเดียวกัน 2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจภายใน (Intensive Motivation) เปนแรงจูงใจที่มาจากภายในตัวบุคคล เปนแรง
ขับที่ทํา ให บุคคลนั้น แสดงพฤติ ก รรมโดยไมห วัง รางวั ลหรื อ แรงเสริม จากภายนอก เพราะเป น
พฤติกรรมที่เกิดจากความสนใจของผูแสดงพฤติกรรม มองเห็นคุณคาในตัวมันเอง มีความสุขหรือ
พึงพอใจในสิ่งนั้นซึ่งความรูสึกมีความสุขนั้นเองที่เปนรางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่เขาไดรับ เชน การ
เลนวีดีโอเกม การรองเพลงในหองน้ํา การเก็บรักษาไดอารี่สวนตัว เปนตน
2. แรงจูงใจภายนอก (Extensive Motivation) เปนแรงจูงใจที่ไดรับอิทธิพลจากภายนอกจูง
ใจใหเกิดพฤติกรรมเปนความตองการที่จะปฏิบัติเพื่อใหไดรับสิ่งตอบแทน หรือรางวัลหรือหลีกเลี่ยง

3 self
PROMISE

121

ทบทวนวรรณกรรม

จากผลที่ไมพึงปรารถนา แรงจูงใจเหลานี้ เชน แรงเสริมชนิดตาง ๆ ตั้งแตคําติชมรางวัลที่เปนสิ่งของ
เงิน ตัวแปรตาง ๆ ที่มาจากบุคคล ลักษณะของเหตุการณ สิ่งแวดลอมภายนอก เปนตน(อารี พันธมณี,
2546: 270; สุรางค โควตระกูล, 2544: 169)
นงลักษณ ไหวพรหม (2547) แบงประเภทของแรงจูงใจอยางกวางๆ ได 3 ประเภทคือ
1. แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physiological) เปนแรงจูงใจที่ติดตัวมาแตกําเนิดมีความจําเปน
อยางยิ่งในการดํารงชีวิต เชน ความหิว ความกระหายน้ํา ความตองการทางเพศ เปนตน
2. แรงจูงใจทั่วไปที่ไมใชการเรียนรู หรือแรงจูงใจทั่วไป (Unlearned or General Motives)
เปนแรงจูงใจที่ไมไดเกิดขึ้นเพราะการเรียนรูและไมใชเกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
เปนความตองการสวนบุคคล เชน ความตองการเคลื่อนไหว และทํากิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนความ
อยากรูอยากเห็น ความกลัว ความตองการความรักใครเอ็นดู เปนตน
3. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู ไมใชติดตัวมา
แตกําเนิด แตเกิดขึ้นเพราะการที่บุคคลไดเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมดวยเหตุที่คนเปนสัตวสังคม ดังนั้น
พฤติกรรมสวนใหญจึงไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก สถาบันตางๆ วัฒนธรรม
คานิยมความนึกคิด ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา เปนตน แรงจูงใจทางสังคม ไดแก
ความตองการใหสังคมยอมรับนั่นเอง
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 111 – 113)ไดแบงประเภทแรงจูงใจออกเปน2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจทางดานรางกาย เปนแรงผลักดันที่เกิดขึ้นพรอมกับความตองการมีชีวิตการ
ดํารงชีวิตไมจําเปนตองอาศัยประสบการณการเรียนรูแตอยางใด แรงจูงใจประเภทนี้ ไดแก
1.1 ความหิว คนเราตองการอาหารเขาสูรางกายเพื่อหลอเลี้ยงชีวิต
1.2 ความกระหาย เมื่อรางกายของคนขาดน้ําทําใหเรารูสึกลําคอแหงผาก เกิดความ
ตองการที่จะไดน้ําดื่ม
1.3 ความตองการทางเพศ ความตองการดานนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อคนเรายางเขาสูวัยรุน
และผูใหญอาจจะลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้นตามลําดับ
1.4 ความต อ งการอุ ณ หภู มิที่เ หมาะสม สิ่ งมีชีวิ ต จะดํา รงชีวิต อยู ไ ด ก็ ตอ งอาศั ย
อุณหภูมิที่เหมาะสม อุณหภูมิในรางกายที่ไมสูงหรือต่ําจนเกินไป
1.5 การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แรงขับชนิดนี้เกิดจากความตองการหลีกหนีความ
เจ็บปวดเพื่อใหรางกายเกิดความปลอดภัย
1.6 ความตองการการพักผอน เมื่อรางกายเกิดความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากการใช
พลังงานออกแรงในการทํางาน เราตองการนอนหลับและพักผอน
1.7 ความตองการอากาศบริสุทธิ์ที่มีกาซออกซิเจน
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1.8 ความต อ งการขั บ ถ า ยเป น การขั บ ของเสี ย ออกจากร า งกาย เป น สิ่ ง จํ า เป น
เชนเดียวกับอาหารและน้ํา
2. แรงจูงใจทางจิตใจและสังคม แรงจูงใจประเภทนี้คอนขางจะสลับซับซอน เกิดขึ้นจาก
สภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรูและประสบการณที่บุคคลนั้นไดรับและเปนสมาชิกอยู แบงออก
ไดดังนี้
2.1 ความตองการที่เกิดจากสังคม ที่เปนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและกลายมา
เปนลักษณะนิสัยประจําตัวของแตละคน
2.2 ความตองการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู เราตองมีประสบการณและการ
เรียนรูมากอน จึงจะเขาใจและเลือกปฏิบัติได
อารี พันธมณี (2546: 271 - 272) ไดยกตัวอยางแรงจูงใจทางสังคม เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
(Achievement Motive) เปนความปรารถนาของบุคคลที่จะทํากิจกรรม ตาง ๆ ใหดีและประสบ
ความสําเร็จ แรงจูงใจใฝสัมพันธ เปนแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น
และแรงจูงใจตอความนับถือตนเอง (Self – Esteem) เปนแรงจูงใจที่ปรารถนาในความมีชื่อเสียงและ
เปนที่รูจักของคนทั่วไป
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด (McClelland) อารี พันธมณี (2546) ไดอธิบาย
วาทฤษฎีนี้เนนอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการความสําเร็จมิได
หวังรางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา ซึ่งความตองการความสําเร็จนี้ในแงของการทํางาน
หมายถึงความตองการที่จะทํางานใหดีที่สุดและทําใหสําเร็จผลตามที่ตั้งใจไว เมื่อตนทําอะไรสําเร็จ
ไดก็จะเปนแรงกระตุนใหทํางานอื่นสําเร็จตอไป หากองคการใดมีพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
จํานวนมาก ก็จะเจริญรุงเรืองและเติบโตเร็ว ในชวงป ค.ศ. 1940 นักจิตวิทยาชื่อ เดวิด แมคคลีแลนด
(David I.McClelland) ไดทําการทดลองโดยใชแบบทดสอบการรับรูของบุคคล (Thematic
Apperception Test (TAT)) เพื่อวัดความตองการของมนุษย โดยแบบทดสอบTAT เปนเทคนิคการ
นําเสนอภาพตาง ๆ แลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคคลี
แลนดไดสรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีความตองการ 3 ประการที่ไดจาก
แบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการที่จะเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลไดดังนี้
1. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement (nAch)) เปนความตองการที่จะทําสิ่ง
ตาง ๆ ใหเต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ จากการวิจัยของแมคคลีแลนด พบวาบุคคลที่ตองการ
ความสําเร็จ (nAch) สูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานที่ทาทาย และตองการไดรับขอมูล
ปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และ
กลาที่จะเผชิญกับความลมเหลว
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2. ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation (nAff)) เปนความตองการการยอมรับ
จากบุคคลอื่น ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่น บุคคลที่ตองการ
ความผู กพัน สูงจะชอบสถานการณก ารรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายาม
พยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
3. ความตองการอํานาจ (Need for power (nPower) เปนความตองการอํานาจเพื่อมีอิทธิพล
เหนือผูอื่น บุคคลที่มีความตองการอํานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมีอิทธิพลเหนือบุคคล
อื่นตองการใหผูอื่นยอมรับหรือยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทํางานใหเหนือกวาบุคคลอื่น
และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาพบวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักตองการจะทํางานในลักษณะ3
ประการดังนี้
1. งานที่เปดโอกาสใหเขารับผิดชอบเฉพาะสวนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจและ
แกปญหาดวยตนเอง
2. ตองการงานที่มีระดับยากงายพอดี ไมงายหรือยากจนเกินไปกวาความสามารถของเขา
3.
ต อ งการงานที่ มี ค วามแน น อนและต อ เนื่ อ งซึ่ ง สร า งผลงานได แ ละทํ า ให เ ขามี
ความกาวหนาในงานเพื่อจะพิสูจนตนเองถึงความสามารถของเขาได
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs theory): นง
ลักษณ ไหวพรหม (2547) อธิบายวา เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย
ซึ่งกําหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อมาสโลว (Abraham Maslow) เปนทฤษฎีการจูงใจที่มีการกลาวขวัญ
อยางแพรหลาย มาสโลวมองวาความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับขั้น จากระดับต่ําสุดไป
ยังระดับสูงสุด เมื่อความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะมีความตองการ
อื่นในระดับที่สูงขึ้นตอไป
ลักษณะความตองการตามหลักการของมาสโสว มีดังนี้
ขั้นที่ 1 ความตองการดานสรีระ (Physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของ
มนุษยเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําดื่ม การพักผอน
เปนตน
ขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or safety needs) เมื่อมนุษย
สามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับที่สูงขึ้น
ตอไปเชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความมั่นคงในชีวิตและ
หนาที่การงาน เปนตน
ขั้นที่ 3 ความตองการไดรับความรักและเปนเจาของ (Affiliation or Acceptance needs) เปน
ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย เชน ความตองการให
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และไดรับซึ่งความรัก ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการไดรับการยอมรับ การ
ตองการไดรับความชื่นชมจากผูอื่น เปนตน
ขั้นที่ 4 ความตองการไดรับการยกยอง (Esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปน
ความตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการไดรับความ
เคารพนับถือ ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน
ขั้นที่ 5 ความตองการบรรลุศักยภาพของตนเองอยางแทจริง (Self- actualization) เปนความ
ตองการสูงสุดของแตละบุคคล เชน ความตองการที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ ความตองการทํา
ทุกอยางเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน
แอทคินสัน (Atkinson, 1991: 52) ไดกลาวถึงองคประกอบของแรงจูงใจไว 3 ประการ คือ
1. ความคาดหวัง (Expectation) คือ การคาดการลวงหนาถึงผลจากการกระทําของตนเอง ผูที่
มีแรงจูงใจสูงจํามีความคาดหวังลวงหนาถึงผลสําเร็จในงานที่ตนทํา
2. สิ่งลอใจ (Incentive) คือ ความพึงพอใจทีไ่ ดรับจากการทํางาน เชน งานที่ตนสนใจงานที่
ตนถนัด งานทีใ่ หผลตอบแทนสูง หากบุคคลใดพอใจในสิง่ ลอก็จะทําใหบุคคลนั้นเกิดแรงจูงใจสูง
ดวย
3. ความอยากรูอยากเห็น คือ ความพึงพอใจจากการที่บุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลาวคือ
การที่บุคคลทําสิ่งใดก็หวังเพียงความสุข ความพึงพอใจกับการที่ไดทําสิ่งนั้นๆ โดยปราศจากการ
คํานึงถึงผลวา จะประสบความสําเร็จ หรือประสบความลมเหลว
ขณะที่ แคลเลอร (อางใน เบอรเดน, 2545: 45) ไดกลาวถึงมิติของแรงจูงใจที่สอดคลองกับ
องคประกอบของแรงจูงใจตามที่ ฮูทสไตน (พิมพพัชร พงษตน, 2544: 17; อางอิงจาก Hootstein,
1998: 58-59) ไดกลาวถึงองคประกอบของแรงจูงใจในการเรียนไว ดังนี้
1. ความสนใจ (Interest) หมายถึง ระดับความอยากรูอยากเห็นของผูเรียนตอขอมูลแปลกใหม
2. ความเกีย่ วของสอดคลอง (Relevance) หมายถึง ความสอดคลองสัมพันธของเนื้อหา
บทเรียนและการสอนที่สนองตอบตอความตองการพื้นฐาน ความสนใจ ประสบการณ และเปาหมาย
ของผูเรียน
3. ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง ความคาดหวังของผูเรียนที่ไดรับรูถึงความสําเร็จ
ในการเขารวมกิจกรรม หรือการทํางานตางๆ
4. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง การที่ผูเรียนไดรับแรงเสริม ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายใน เมื่อไดรับรางวัลจากภายนอก
ส ว น อารี พั น ธ ม ณี (2546: 282-283) กล า วว า ลั ก ษณะของแรงจู ง ใจของบุ ค คลมี
องคประกอบ ดังตอไปนี้
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1. ธรรมชาติของบุคคลที่มีความแตกตางกันตามลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะของแตละ
คน เชน แรงขับ ความวิตกกังวล
2. สถานการณตางๆ ในแตละสิ่งแวดลอมที่สงผลทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจที่ตางกันเชน การ
แขงขัน ความรวมมือ การตั้งเปาหมาย การตั้งความหวัง
3. ความเขมขนของแรงจูงใจขึ้นอยูกับการเสริมแรงในทางบวก เชน รางวัลการยกยอง
ชมเชย เปนตน การเสริมแรงทางลบ เชน การลงโทษ นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความสนใจตามความ
ถนัด และความสามารถของบุคคล
7.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ
มีการศึกษาจํานวนมากที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ เพราะวาเปนตัวแปรสําคัญที่ทําให
เกิดพฤติกรรม ดังเชน แอตตาเวย (Attaway, 2008) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติดานบวกตอ
สถาบันการศึกษากับแรงจูงใจในการเรียนและปจจัยทางสังคม โดยที่กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด
7 และเกรด 8 แบงเปนเพศชาย-หญิง และตามเชื้อชาติ จํานวน 208 คน ผลการวิจัยปรากฏวา กลุม
ตัวอยางที่มีทัศนคติดานบวกตอสถาบันการศึกษาสูงจะมีแรงจูงใจในการเรียนสูงตามไปดวย และ
ปจจัยดานเพศพบวา เพศหญิงจะมีแรงจูงใจสูงกวา สวนดานเชื้อชาติพบวา อาฟฟริกันอเมริกัน จะมี
แรงจูงใจสูงกวา นอกจากนี้ อารทแมน (Artman, 2008) ไดศึกษาถึงปจจัยดานแรงจูงใจในการ
เอาชนะอุปสรรคในการเรียนการสอนผานระบบออนไลนของหลักสูตรธุรกิจศึกษา โดยผูวิจัยทําการ
เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ ไ ม ไ ด มี ก ารสอนระบบออนไลน ผลจากการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย
แรงจูงใจภายใน และภายนอกและอุปกรณชวยสอน ตางก็เปนตัวชวยเสริมใหการเรียนการสอน
เปนไปไดดวยดี ตรงกันขาม หากไมมีการใหปจจัยแรงจูงใจใด ๆ การจัดการศึกษาก็ลมเหลว อาร
โนลด (Arnold, 2009) ไดศึกษาถึงยุทธศาสตรในการอานกับแรงจูงใจในการอานของนักเรียนที่
ปรับตัวดี ปานกลาง และปรับตัวไมดีหรือไมปรับตัว โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางในระดับเกรด 4
จํานวน 99 คน และเกรด 5 จํานวน 97 คน ซึ่งเปนนักเรียนสองภาษาชาวสเปน โดยใหปจจัยที่สราง
แรงจูงใจ เชน การสอนยุทธศาสตรการอานที่เขมขน เนื้อหาการอานที่มากทั้งคุณภาพและปริมาณ
พบวากลุมตัวอยางที่ไดปจจัยปอนดังกลาว และเปนกลุมที่มีการปรับตัวดี จะประสบความสําเร็จใน
การอ า นมากกว า อี ก สองกลุ ม ที่ เ หลื อ ซึ่ ง พิ สู จ น ไ ด ว า แรงจู ง ใจมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การประสบ
ความสําเร็จในการเรียนอยางเดนชัด
7.5 การใหบริการโดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Individual or Clients-Center
Approach: I)
7.5.1 ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการโดยเนนผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง (Individual or Clients-Center Approach: I)
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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
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
ความเปนมาของการใหบริการโดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง: จากการสืบคนขอมูล ไม
ปรากฏเอกสารที่เชื่อมโยงถึงประวัติการใหบริการโดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลางโดยตรง แตพบ
รากฐานทางความคิดที่มีความหมายใกลเคียง นั้นคือ “การใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง”
ซึ่งเปนรากฐานการทํางานที่สําคัญของการใหบริการโดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลางในระยะตอมา
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
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ผูรับการบําบัด มากกวาการใหคําแนะนํา ชี้แนะ การกําหนดแนวทาง ชักจูง สอน วินิจฉัย และตีความ
ตามความเห็นของโรเจอรการบําบัดแบบเดิมเปนวิธีการที่ไมมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการดวน
ตัดสิน (prejudice) และมักจะสรางความผิดพลาดอยูบอยครั้ง การบําบัดแบบไมนําทางจะเนนไปที่
การใหความสนใจกับการสะทอน (Reflecting) และสรางความชัดเจน (Clarifying) คําพูดและทาทาง
การแสดงออกของผูรับการปรึกษาเพื่อใหผูรับการปรึกษาเกิดการตระหนักรูความรูสึกตนเองมากขึ้น
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) วาเปนแรงจูงใจเบื้องตนที่จะทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลง
ระยะที่ 3 เกิดขึ้นในชวงป 1960 เมื่อโรเจอร เปดตัวหนังสือ Becoming a person ในป 1961
ซึ่งนําเสนอแนวคิดของธรรมชาติแหง"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 แนวคิดนี้จะถูกนําไปประยุกตใชอยางแพรหลายในหลายๆดาน เชน
การใหกาปรึกษารายบุคคลและกลุม วงการศึกษา วิถีการดํารงชีวิต ภาวะผูนําและการบริหาร การ
พัฒนาองคกร สาธารณสุข กิจกรรมแบบขามวัฒนธรรมและหลากชาติพันธุ และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ. ในชวงทายของป 1970-ชวงตนป 1980 โรเจอรไดพยายามที่จะประยุกตใชแนวคิด
แบบยึดบุคคลเปนศูนยกลางของเขาเขากับการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางสันติภาพโลกให
เกิดขึ้น
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ในป 1940โรเจอร ไดไปที่เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ เพื่อเปนอาจารยสอนที่ Ohio State
University และชวงนี้ถือไดวาเปนชวงที่สองของการพัฒนาทฤษฎีของเขา หลังจากการนําเสนอ
ผลงานของเขาที่ University of Minnesota ในป 1940 ทําใหเขาตระหนักวา แนวคิดจิตบําบัดของเขา
คือแนวคิดใหมสําหรับวงการจิตบําบัด โรเจอรใหความสนใจกับการทําใหผูรับบริการเกิดความ
รับผิดชอบตอตนเอง และใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางผูใหการบําบัดกับผูรับการบําบัดอัน
เปนการสรางความไววางและความรวมมือที่จะสํารวจความรูสึก และเสริมสรางความรับผิดชอบตอ
ชีวิตของผูรับการบําบัดเอง การสะทอนความรูสึกและการสรางความกระจางอันนําไปสูความเขาใจ
ความรูสึกของผูรับการบําบัดถือไดวาเปนหัวใจการบําบัดตามแนวคิดของโรเจอร ในชวงเวลานั้น
เปาหมายของการบําบัด (Therapeutic goals): การบําบัดแบบเนนบุคคลเปนศูนยกลางมี
เปาหมายที่แตกตางการบําบัดรูปแบบอื่นๆ โดยจะเนนไปที่การสรางใหบุคคลมีรูสึกเปนอิสระใน
ตัวเองมากขึ้น แทนที่จะมุงใหความสําคัญกับปญหาของบุคคล ในทัศนะของโรเจอร (1977) การ
บําบัดไมใชแคการแกปญหาเทานั้น แตยังเปนการชวยสรางกระบวนการแหงความงอกมาในตัวผูรับ
การบําบัดเพื่อที่จะชวยใหเขาจัดการกับปญหาที่เขากําลังประสบอยูในปจจุบันและอนาคตไดเปน
อยางดีอีกดวย
โรเจอร(1961) ไดเขียนไววา ผูที่มาขอรับการบําบัดมักจะถามวา “ฉันจะคนพบตัวตนที่
แทจริงของฉันไดอยางไร” “ฉันจะเปนบุคคลที่ฉันปรารถนาจะเปนไดอยางไร” “ฉันจะทิ้งตัวตนที่
จอมปลอมและเปนตัวตนที่แทจริงของฉันไดอยางไร” เปาหมายที่สําคัญของการบําบัด คือการ ชวย
สรางบรรยากาศที่จะนําไปสูการชวยใหบุคคลเปนที่ใชศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ การที่ผูรับการ
บําบัดจะบรรลุเปาหมายเชนวานั้นได เขาตองทิ้งหนากากที่เขาสวมอยูเสียกอน หนากากที่ถูกสราง
ขึ้นมาจากการกลอมเกลาของสังคม (Socialization). ผูรับการบําบัดจะตองตระหนักเสียกอนวา เขา
สู ญ เสี ย ความผู ก พั น ตั ว ตนที่ แ ท จ ริ ง ของเขาเพราะความจอมปลอมเหล า นั้ น ที่ เ ขาใช อ ยู ทุ ก วั น
บรรยากาศที่ปลอดภัยในชวงเวลาของการบําบัดผูรับการบําบัดคนพบวายังมีความเปนไปไดอื่นๆอยู
อีก เมื่อความจอมปลอมเริ่มจางหายไปในระหวางกระบวนการของการบําบัด อะไรเลาที่จะเกิด
ขึ้นกับผูรับการปรึกษา ซึ่ง โรเจอร(1961) ไดอธิบายวา ผูที่รูจักตนเองอยางถองแทมากขึ้นจะมี
ลักษณะ 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...”
แนวคิดที่สําคัญ: หลักการและแนวคิดการทํางานที่สําคัญที่นําไปสูการทํางานที่ประสบ
ความสําเร็จของโรเจอร นั้นคือ การทํางานที่มุงเนนการสนองตอบตอการพัฒนาบุคคลใหเกิดความ
เจริ ญ งอกงามในระหว า งการบํ า บั ด นั้ น เองผ า นกระบวนการสร า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี ร ะหว า งผู
ใหบริการและผูรับบริการนั้นเอง 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)
พัฒนาการทางความคิดทางดานสุขภาพกับการดูแลผูรับบริการโดยเนนผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง: อรรถประโยชนจากการดําเนินงานที่มุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญของโรเจอร ไดเปน
ตนแบบทางความคิดสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ ที่เนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง ดังเชน ใน
วงการการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (StudentCenter) วงการอุตสาหกรรมที่เนนแรงงานและผูนําเปนความสําคัญลําดับแรกในการพัฒนาขององคกร สาย
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การพัฒนาองคกร การพัฒนางานดานสาธารณสุข กิจกรรมแบบขามวัฒนธรรมและหลากชาติพันธุ
ความสัมพันธระหวางประเทศ และในทางการเมืองที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
นายแพทยชื่น เตชามหาชัย (2546) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการงานโรงพยาบาลและงาน
สาธารณสุขที่ไดนําแนวคิดของการดูแลผูรับบริการแบบองครวม โดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง
ไวอยางนาสนใจวา
“...การดูแลสุขภาพประชาชนก็เชนกัน องคความรูและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วมาก ความรูทางเทคนิควิชาการดานการแพทยและสาธารณสุข ความรูในการบริหารจัดการ
โครงการส งเสริมสุขภาพอย า งไดผล สอดคลองกับสิ่ง แวดลอม สั งคม และวั ฒนธรรมในพื้ น 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...”
ดังนั้น จึงพอสรุปหลักการสําคัญของการใหบริการโดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลางไดวา
เปนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอะไรก็ตาม ที่มีเปาหมายสําคัญอยูที่การคํานึงถึงประโยชนของกลุม
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ผูไดรับผลประโยชน นั้นก็คือ ประชาชน นักเรียน ผูรับบริการ ลูกคา แรงงาน ฯลฯ ไดอยางตรงตาม
ความตองการ มีการดําเนินงานที่ใสใจตอกระบวนการมีสวนรวม การเสริมพลัง มีการจัดลําดับ
ความสําคัญ มีวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการเปนลักษณะทําไป
ปรับปรุงไป และพัฒนาไป เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและเกิดนวัตกรรมในการดูแล
และใหบริการใหมๆ อยูตลอดเวลา
7.6 การเห็นคุณคาในตัวเอง (Self-esteem: SE)
7.6.1 ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตัวเอง
นั ก วิ ช าการได ใ ห ค วามหมายของการเห็ น คุ ณ ค า ในตั ว เอง ไว ค อ นข า งที่ จ ะ
หลากหลาย ดังเชน โรเซนเบิรก (ปรารถนา ชอนแกว, 2542 : 11 ; อางอิงจาก Rosenberg, 1967 ) ให
ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองไววา เปนความเคารพที่บุคคลมีตอตนเอง มองเห็นตนเอง
เปนคนมีคา โดยไมจําเปนตองเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นวา ดีกวาหรือเลวกวา และไมตองคิดวาตนเอง
เปนคนเลอเลิศ แตควรตระหนักในขอจํากัดของตนและสามารถคาดหวังไดวาจะปรับปรุงตนเองให
ดีขึ้นไดอยางไร สอดคลองกับ มาสโลว (Maslow, 1970 : 45)ใหความหมายการเห็นคุณคาในตนเอง
ไววา เปนความรูสึกของบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและเห็นวาตนเองมีความเขมแข็ง มีคุณคา มี
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในการกระทําภารกิจตางๆ คูเปอรสมิธ (รวิวรรณ ลีมาสวัสดิ์กุล,
2547 : 18 ; อางอิงจาก Coopersmith, 1993 : 419) กลาวถึง คุณคาในตนเองวาเปนการประเมินตนเอง
ของบุคคล และทัศนคติที่มีตอตนเองในดานการยอมรับ หรือไมยอมรับเกี่ยวกับตนเอง ในดาน
ความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และความมีคุณคาในตนเอง เชนเดียวกับ คอนเนีย โปเดสตา
(Connie, 2001:3) ใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง คือ การเห็นตนเองมีคุณคา มี
ความสํ า คั ญ รวมถึ งการมี ค วามรับ ผิด ชอบในบทบาทของตนเองและผูอื่น นอกจากนี้ใ นกลุ ม
นักวิชาการชาวไทย ก็พบวามีการใหความหมายไวคอนขางแตกตางกัน ดังเชน สมพงษ จินดา
รุงเรืองรัตน ( 2546 : 12 ) กลาววา การเห็นคุณคาในตนเองนั้น เปนความรูสึกที่ดี ที่มีตอตนเองทั้ง
ทางดานบวกหรือลบ เปนความรูสึกวาตนเองมีคา หรือเปนการตัดสินคุณคาของตนเอง รวมถึงการ
ยอมรั บ ตนเองว า มี ค วามสํ า คั ญ และมี ค วามสามารถในการทํ า สิ่ ง ต า งๆ ให ป ระสบผลสํ า เร็ จ
นอกจากนี้ ศศิวิมล บูราณทวีคูณ ( 2547: 16 ) ใหความหมายวา การเห็นคุณคาในตนเองนั้น เปน
ความรูสึกของบุคคลวาตนเองมีความสามารถ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา มีความสําคัญ มีคุณคา
มีประโยชนตอสังคม ไดรับการยอมรับ มีความเชื่อมั่นในการกระทําของตนเอง รับรูคุณคาตามความ
เปนจริง มองโลกในแงดี
แนวคิดดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวา การเห็นคุณคาในตนเองนั้น หมายถึง การประเมิน
ตนเองตามความรูสึกของตน วาตนเองเปนคนที่มีคุณคา มีความสามารถ มีความสําคัญ มีการประสบ
ผลสําเร็จในการทํางาน รวมทั้งการยอมรับ การเห็นคุณคาจากคนในสังคมที่มีตอตน ตลอดจนการมี
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เจตคติที่ดีตอตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเอง มองตนเองในแงดี ก็จะ
ทําใหเกิดความรูสึกกับบุคคลอื่นในแงดีดวย
พัฒนาการของการเห็นคุณคาในตนเอง: การเห็นคุณคาในตนเองเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจทีละเล็กทีละนอยอยางตอเนื่องกระบวนการนี้เริ่มตนตั้งแตวัยทารกและดําเนินไปเรื่อยๆ
จนโต บุคคลที่ไดรับการเลี้ยงดูมาอยางถูกตองจะมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับสูง สามารถ
เติบโตเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะทางอารมณและเห็นคุณคาในตนเอง แตบุคคลที่ไดรับการเลี้ยงดูมา
อยางไมถูกตอง จะมีการเห็นคุณคาในตนเองระดับต่ําซึ่งก็จะสงผลใหเติบโตมาดวยความรูสึกไมดี
กับตนเองและสิ่งแวดลอม(อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2543:50) พื้นฐานของการเห็นคุณคาในตนเองนั้นมี
พัฒนาการมาจากความรัก และการยอมรับในตัวของลูกจากพอ แม สิ่งนี้เปนรากฐานหลักในการ
สรางเสริมความรูสึกที่มั่นคงของการรักตนเองและคาดหวังใหผูอื่นรักตน การอบรมเลี้ยงดูของบิดา
มารดา การดูแลเอาใจใส และการใหการยอมรับเด็กตั้งแตเยาววัย ซึ่งมีความสําคัญและสงผลตอความ
ภาคภูมิใจในตนเองเปนอยางมาก ทั้งนี้เพราะวาการเห็นคุณคาในตนเองของนั้น มีผลมาจากความรัก
ที่ไดรับจากลักษณะทาทีของผูใหการอบรมเลี้ยงดูมากกวาสถานภาพทางสังคม และปริมาณวัตถุ
สิ่งของที่เขาไดรับ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : 2 ; อางอิงจาก Atwater, 1974
:128-129)
การเห็นคุณคาในตนเองในวัยเด็ก สวนใหญมีความสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรมของบิดา
มารดา การกําหนดกฎเกณฑ การจัดการดูแลใหเด็กปฏิบัติตามสิ่งที่บิดา มารดา กําหนดไว โดยการ
กํ า หนดและจํ า กั ด ขอบเขตพฤติ ก รรมคงเส น คงวา การสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก มี ค วามต อ งการด า น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถเปนเลิศในดานตาง ๆ ครอบครัวที่ตั้งกฎเกณฑกําหนด
แนวปฏิบัติอยางชัดเจน จะใชวิธีการลงโทษที่รุนแรงนอยกวาครอบครัวที่ไมมีกฎเกณฑ ซึ่งจะทําให
เด็กมีการเห็นคุณคาในตนเองสูง และถาบิดามารดามีการเห็นคุณคาในตนเองสูง ก็จะมีทัศนคติที่ดีตอ
เด็ก ใหการยอมรับเด็กและมีการยืดหยุนในขอกําหนดที่ตั้งไวดวย (สมพิศ ไชยกิจ, 2536:15; อางอิง
จาก Coopersmith, 1981:119)
นอกจากนี้การเห็นคุณคาในตนเองของเด็กยังมีพัฒนาการมาจากสังคมภายนอกครอบครัว
ดว ยเช นกัน สังคมของวัย เด็ก ประกอบดว ยกลุมเพื่อน สถานภาพทางสังคม การคลอยตามกลุม
อันธพาลและอคติ (สมพิศ ไชยกิจ.2536:15) เด็กตองการเห็นคุณคาในตนเอง โดยเด็กจะเรียนรู
เกี่ยวกับตนเองจากสิ่งที่เพื่อนๆ คิดเกี่ยวกับตัวเขา เด็กจะเริ่มพัฒนาทางสติปญญา ทักษะทางสังคม
และความมั่นใจในตนเองใหสูงขึ้น ถาสิ่งเหลานี้ไดรับการเสริมแรงจากกลุมเพื่อนที่เขารักและนิยม
ชมชอบ เด็กก็จะมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น ความตองการการเห็นคุณคาในตนเองจึงสามารถ
ผลักดันใหเด็กแสดงพฤติกรรมตางๆ ทั้งทางบวกและทางลบออกมาได ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธกับ
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เพื่อนจึงสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของเด็ก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2543:3; อางอิงจากBurnside, 1979:134)
การเห็น คุ ณ ค าในตนเองของเด็กวัย รุนเปน สิ่งที่ ชวยใหวั ย รุนสามารถปรับตั ว ไดอยางมี
ความสุขตามวัยของเขา โดยเปดโอกาสใหเขาไดมีประสบการณที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขา
กระทํ า ฉะนั้ น ผู ใ หญ ค วรเป ด โอกาสให เ ขาได แ สดงหรื อ ได ก ระทํ า ในสิ่ ง ที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของเขา พรอมทั้งใหการชวยเหลือเขาโดยไมตั้งความ
คาดหวั ง ต อ ตั ว เขามากจนเกิ น ความสามารถ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ ขาประสบความสํ า เร็ จ และเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในตนเองบาง (สมพิศ ไชยกิจ, 2536:15)
การเห็นคุณคาในตนเองของผูใหญตอนตนและตอนกลางจะขึ้นอยูกับระดับความสําเร็จที่
บุคคลนั้นไดมาจากการประกอบอาชีพ ความสัมพันธระหวางบุคคล การมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
สังคม การยอมรับของสังคม ความสําเร็จในชีวิตสมรส และความสามารถในการแสดงบทบาท
หนาที่ของการเปนพอหรือแม (เสมอจันทร อะนะเทพ, 2535 : 43) ในวัยผูใหญวุฒิภาวะจะทําใหมอง
ตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผูใหญในชวงวัยนี้จะยอมรับตนเองมากกวาในชวงวัยรุน เพราะบุคคลได
เรียนรูและเผชิญกับสิ่งตางๆมามากมาย จึงทําใหการเห็นคุณคาในตนเองมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก
การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ เนื่องจากชวงวัยนี้จะพบการเปลี่ยนแปลงมากกวาวัย
อื่นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ และสังคม ที่จะสงผลตอผูสูงอายุเปนอยางมาก
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย รวมถึงการทํางานของอวัยวะตาง ๆ เชน ปอด หัวใจ ตอมไร
ทอตาง ๆ ในรางกายเริ่มเสื่อมสมรรถภาพลดลง การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ เปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ ม าจากหลายสาเหตุ ซึ่ ง สาเหตุ ห นึ่ ง ก็ ม าจากความเสื่ อ มถอยลงของร า งกายตนเอง และป จ จั ย
แวดล อมอื่ น ๆ เชน การสูญเสียบุคคลอันเปน ที่รัก การเกษียณอายุการทํางาน ความสัมพันธใ น
ครอบครัว ทําใหผูสูงอายุเกิดความวิตกกังวล มีความรูสึกเงียบเหงาเปลาเปลี่ยว วาเหว สงผลให
สุขภาพจิตเสื่อมลงสวนการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมนั้น เนื่องจากการเกษียณอายุการทํางาน
สังคมของผูสูงอายุจึงแคบลง กิจกรรมในสังคมนอยลง เหลือเพียงในครอบครัว มีการเปลี่ยนบทบาท
จากการเปนหัวหนาครอบครัวมาเปนผูอาศัย ผูสูงอายุจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถาสามารถยอมรับและมีความเขาใจในตนเองอยางถูกตองแลวนั้นจะเปน
ผูสูงอายุที่มีการเห็นคุณคาในตนเองดี แตถาไมสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดนั้นจะ
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําเกิดการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา ทําใหชวงชีวิตที่เหลืออยูมีแตความวิตกกังวล
ทอแท และสิ้นหวังในชีวิต กลายเปนผูสูงอายุที่ไมมีความสุขในชวงบั้นปลายของชีวิตดังที่ อีริคสัน
(Erikson, 1968 : 8 ) ไดอธิบายพัฒนาการทางจิตสังคมในวัยสูงอายุวา ผูสูงอายุจะมีความรูสึกกับ
ความมั่นคงสมบูรณในชีวิต ( Sense of integrity )หรือมีความรูสึกทอแทสิ้นหวัง ( Sense of despair)
นั้นก็ขึ้นอยูกับประสบการณในชีวิตที่ผานมาของแตละบุคคล ถาผูสูงอายุมีการเตรียมพรอมในการ
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ดําเนินชีวิตในทุกๆชวงและมีความสามารถในการปรับตัวที่ดีก็จะไมเกิดปญหาของการเห็นคุณคาใน
ตนเองต่ํา แตถาเมื่อใดก็ตามที่ผูสูงอายุมองคุณคาในตนเองต่ําลง ก็จะกอใหเกิดปญหาที่เกี่ยวกับ
ผูสูงอายุตามมามากมาย อยางไรก็ตามการเห็น คุ ณ คาในตนเองนั้นสามารถสรางขึ้นมาไดเสมอ
ตราบเทาที่บุคคลยังมีชีวิตอยู แมบุคคลนั้นจะถูกเลี้ยงดูมาอยางไมถูกตองในวัยเด็ก และเติบโตมา
อยางไรความนับถือตนเอง แตหากในวัยผูใหญมีโอกาสประสบความสําเร็จ มีความสัมพันธที่ดีกับ
คนรอบขาง มีความเขาใจตนเองและปรารถนาที่จะพัฒนาตนเอง ก็ยอมสรางความนับถือตนเองให
เกิดขึ้นใหมได ถึงแมวาการเห็นคุณคาในตนเองจะสรางขึ้นไดทั้งในวัยเด็กและในวัยผูใหญก็ตาม แต
มีขอแตกตางตรงที่วา ในวัยเด็กจะสรางไดงายกวาและมีความมั่นคงกวาสวนในวัยผูใหญนั้นสรางได
ยากและใชเวลานาน (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2543:50)
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง: คุณลักษณะดานการเห็นคุณคาใน
ตนเอง เชนเดียวกับคุณลักษณะดานอื่น ๆ ของบุคคลเปนผลมาจากองคประกอบทั้งภายในและ
ภายนอกตัวบุคคล คูเปอรสมิธ (Coopersmith, 1981 : 118 – 119 )แบงองคประกอบที่มีตอการเห็น
คุณคาในตนเอง ออกเปน 2 อยาง ดังนี้ ( ปรารถนา ชอนแกว, 2542 : 21 – 25 )
1. องคประกอบภายในตัวบุคคล ไดแกลักษณะทางรางกาย สภาพจิตใจ อารมณ ความรูสึก
ตางๆผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การงาน คานิยมสวนตัว และระดับความมุงหวังในชีวิต
1.1 ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางการภาพของบุคคลมีความสัมพันธกับการเห็น
คุณคาในตนเอง บางลักษณะจะชวยเสริมใหบุคคลมีการเห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น เปนตนวา ความ
งามของสรีระรางกาย ความแข็งแกรง ความคลองแคลวในการเคลื่อนไหว จะชวยใหบุคคลประสบ
ความสําเร็จในกิจกรรมที่ตนเองเห็นวามีคุณคา บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพดีมักจะมีความรูสึก
ทางบวกตอตนและเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพไมดี
1.2 สภาพทางจิตพิสัย สภาพทางจิตพิสัย ไดแก สภาวะอารมณตางๆ เชน ความพึง
พอใจความสุข ความวิตกกังวล ความเครียด เปนตน ซึ่งมีอยูในตัวบุคคลทั้งที่แสดงออกและไม
แสดงออกมักจะเปนผลจากการที่บุคคลมีประสบการณตางๆ และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น การ
ประเมิ น ตนเองจากประสบการณ เ หล านี้ จะมี ผ ลต อ การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง กล า ววา บุ ค คลที่
ประเมินตนเองในทางดีจะมีความพึงพอใจ มีการแสดงออกทางอารมณในทางบวก มีความสุขใจและ
ไมวิตกกังวล แตถาบุคคลประเมินตนเองในทางไมดี จะแสดงความรูสึกไมพอใจตนเอง เห็นวาตน
ขาดความสามารถและทักษะที่จําเปนและไมคิดวาตนจะประสบความสําเร็จไดในอนาคต
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะมีขีดจํากัดในเรื่อง
ของความสามารถทั่ ว ไป สมรรถภาพและผลงานจะมี ค วามสั ม พั น ธ กั น และมี ผ ลต อ การสร า ง
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จในสิ่งที่แตละบุคคลกระทําอยูทั้ง
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ในโรงเรียนและในสังคม โดยเฉพาะผูที่อยูในวัยเรียนการประสบความสําเร็จหรือลมเหลวทางการ
เรียน สงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน ทั้งนี้เพราะการเรียนเปนกิจกรรมที่ใชวัดการ
ประสบความสําเร็จในชวงชีวิตขณะนั้น สติปญญา ความสามารถ จึงมีอิทธิพลตอสมรรถภาพและผล
การเรียน และนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งมีผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง
1.4 คานิยมสวนบุคคล บุคคลมักจะประเมินตนเองในมิติที่ตนเองเห็นวามีคุณคา
และใหความสําคัญ เชน บุคคลที่ใหคุณคาแกความสําเร็จทางการเรียน หากเรียนไมดี จะทําใหการ
เห็นคุณคาในตนเองลดต่ําลง การที่บุคคลใหคุณคาแกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวสอดคลองกับคานิยมของ
สังคม บุคคลจะมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น ในทางกลับกันหากคานิยมสวนบุคคลไมสอดคลอง
กับคานิยมของสังคม บุคคลนั้นจะมีการเห็นคุณคาในตนเองลดต่ําลง ยิ่งไปกวานั้นการที่บุคคลไดมี
โอกาสแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนบุคคลจะทําใหบุคคลนั้นมีการเห็นคุณคาใน
ตนเองสูงขึ้น
1.5 ความมุงหวัง ในบางครั้งบุคคลจะประเมินตนเองเทียบกับระดับมาตรฐานของ
เกณฑของความสํ า เร็ จ ที่ ไ ดกํ า หนดไว การประสบความสํา เร็จ จะเปน ประสบการณ ที่ สงผลให
คาดหวังความสําเร็จในอนาคตหรือในกิจกรรมคราวหนา การทํางานไดผลตามเกณฑที่กําหนดไวจะ
ทําใหบุคคลมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็นวาตนเองเปนผูมีคุณคา
2. องคประกอบภายนอกตัวบุคคล ไดแก การอบรมเลี้ยงดูของพอแม สถานภาพทางสังคม
เศรษฐกิจและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆในโรงเรียนและในชุมชนที่อยูอาศัย
2.1 สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว และการอบรมเลี้ ย งดู ข องบิ ด ามารดา คื อ
ความสัมพันธระหวางพอแมและลูก การอบรมเลี้ยงดู การดูแลเอาใจใส มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคา
ในตนเองของบุคคล หากครอบครัวมีความรัก ความอบอุน เขาใจกัน มีความใกลชิดสนิทสนมกัน
ยอมรับฟงความคิดเห็น ใหกําลังใจ ใหสิทธิเสรีภาพในการกระทํา สิ่งตางเหลานี้จะทําใหบุคคล
สามารถพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง
2.2 สถานภาพทางสังคม และกลุมเพื่อน เชน การมีตําแหนงหนาที่ทางการงานทาง
สังคมการมีชื่อเสียง วงศตระกูล ฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน โดยทั่วไปสถานภาพทางสังคมมักจะ
เน น ที่ ฐ านะทางเศรษฐกิ จของบุ ค คล ซึ่งพิ จ ารณาจากอาชีพ รายได และที่อยูอ าศัย เนื่ อ งมาจาก
สถานภาพทางสังคมเปนสิ่งที่บงบอกถึงความสําเร็จและความมีเกียรติ บุคคลที่มีสิ่งเหลานี้จึงมีความ
เชื่อวาตนเองมีคุณคาสูงสังคมและกลุมเพื่อนเปนองคประกอบภายนอกที่ทําใหบุคคลรูสึกเห็นคุณคา
ในตนเองเกิดจากการรับรูการเปรียบเทียบตนเองจากบุคคลอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนดาน
ทักษะความสามารถ ความถนัด ทั้งนี้เกิดจากการที่บุคคลเปนสมาชิกของกลุม ซึ่งตองเปนกลุมที่คงที่
เพราะถาเปลี่ยนกลุมไปเรื่อยๆ บุคคลอาจจะมองตนเองในดานลบเรื่องของความสามารถที่จะเปน
เพื่อนที่ดีกับคนอื่น ดังนั้นการปฏิสัมพันธกับเพื่อนจะชวยพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคล
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ผู ที่ ไ ม ไ ด รั บ การยอมรั บ จากเพื่ อ นไม เ ป น ที่ ป ระทั บ ใจหรื อ ไม อ ยู ใ นความสนใจของเพื่ อ นเกิ ด
ความรู สึ ก ว า ไม มี ใ ครชอบหรื อ ไมนั บ ถื อ ตนเองเลย ส ว นผู ที่ เ ปรี ย บเที ย บตนเองกั บ ผูอื่ น แล ว มี
ความสําเร็จต่ํามีแนวโนมวาจะมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา
2.3 การมี สวนรวมในกิจกรรม การทํากิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจ จะชว ย
สงเสริมใหบุคคลเกิดการเห็นคุณคาในตนเองมากยิ่งขึ้น และหากปฏิบัติกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ
ก็จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกที่ดีกับตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง จะทําใหบุคลรูสึกวา
ตนเองนั้นมีคุณคา
ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง – ต่ํา: ลักษณะตางๆ ของการเห็นคุณคาใน
ตนเองทั้งในระดับสูงและระดับต่ํา บงบอกถึงลักษณะความรูสึก และพฤติกรรมที่แตกตางกันอยาง
ชัดเจน อันเปนผลมาจากพัฒนาการของแตละบุคคล ซึ่งแบรดเชอร ( Bradshaw. 1981: 26 – 27 ) ได
รวบรวมลักษณะตางๆ ของการเห็นคุณคาในตนเองไวดังนี้
ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองระดับสูง:1. มีการมอบหมายหนาที่ 2. มีความ
เปนผูใหญ 3. เปนคนเปดเผย 4. มีความไววางใจ 5. เปนคนตรงไปตรงมา 6. มีความมั่นใจ 7. เปน
ตัวของตัวเอง 8. กลาเผชิญหนากับความขัดแยง 9. มีความคิดสรางสรรค 10. ชอบดูแล 11. กลา
เสี่ยง12. มีความกลา 13.ใหความรวมมือ 14. มีการทดลอง 15. มีลักษณะพิเศษเฉพาะ 16. มีความ
กลาแสดงออก 17. รูสึกวาตนเองปลอดภัย 18. รับฟงผูอื่น 19. มีการแบงความรับผิดชอบ
ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองระดับต่ํา: 1. มีการตอบสนองตอผูอื่นต่ํา 2.
ไมคอยมีชีวิตชีวา 3. ไมมั่นคง ออนแอ 4. ไมเปดเผยตัวเอง 5. ไมชอบความเสี่ยง 6. ไมชอบฟงผูอื่น
7. ไมคอยมีความประทับใจ 8. ความโกรธ บันดาลโทสะ 9. หลีกเลี่ยงความขัดแยงในใจ 10. มี
ความกลานอย 11. เขากับผูอื่นยาก 12. เฉื่อยชา เกียจคราน 13. มีความสงสัย 14. มีความไววางใจ
ผูอื่นนอย 15. มีปญหาในการปรับตัว 16. รูสึกกลัวมาก รูสึกไมปลอดภัย 17. ความเศราใจ 18. มี
สัมพันธภาพกับผูอื่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว 19. มีความคิดสรางสรรคนอย 20. เปลี่ยนแปลงยาก 21.
ทําตนไปตามบทบาท
นอกจากนี้ นาธาน แบรนเดน (Branden, 1993: 8-10) ไดกลาวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงและต่ําไวดังนี้
ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง: 1.มีใบหนา ทาทาง วิธีการพูดและการ
เคลื่อนไหวแฝงไวดวยความแจมใส ราเริง มีชีวิตชีวา มีความปติยินดีปรากฏอยูในตัว 2.สามารถพูด
ถึงความสําเร็จหรือขอบกพรองของตนไดอยางตรงไปตรงมาและดวยน้ําใสใจจริง 3.สามารถเปน
ผูให และผูรับคําสรรเสริญ การแสดงออกซึ่งความรัก ความซาบซึ้งตางๆ 4. สามารถเปดใจรับคํา
ตําหนิและไมทุกขรอน เมื่อมีผูกลาวถึงความผิดพลาดของตน 5. คําพูดและการเคลื่อนไหวมีลักษณะ
ไมกังวลเปนไปตามธรรมชาติ 6. มีความกลมกลืนกันเปนอยางดีระหวางคําพูด การกระทํา การ
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แสดงออก และการเคลื่อนไหว 7. มีทัศนคติที่เปดเผย อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและ
ประสบการณใหม และโอกาสใหมๆของชีวิต 8. สามารถที่จะเห็นและสนุกสนานกับมุมตลกของ
ชีวิตทั้งของตนเองและของผูอื่น9. มีทัศนคติที่ยืดหยุนในการตอบสนองตอสถานการณ และสิ่งทา
ทาย 10. มีพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่เหมาะสม 11. สามารถเปนตัวของตัวเอง แมตกอยู
ภายใตสถานการณที่มีความเครียดลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา 11.บุคคลที่มี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา มีปญหาทางจิตใจมากกวาบุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
สูง ปญหาทางจิตใจที่พบ คือ มีความวิตกกังวล นอนไมหลับ ไมมีความสุขและเกิดอาการผิดปกติ
ทางรางกาย
บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองต่ํา จะมีความสัมพันธกับความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนต่ํา การ
ทํางานไมมีประสิทธิภาพ เพราะบุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา มีการตั้งเปาหมายในชีวิต
สําหรับตัวเองต่ํา ในความสัมพันธทางสังคม บุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา มักจะมี
อาการหมกมุนอยูกับความคิดตัวเอง และออนแอตอการถูกปฏิเสธ ตองการยอมรับจากสังคมมาก
บุคคลที่มีภาพพจนเกี่ยวกับตนเองในทางลบ มักจะไดรับการปฏิเสธจากคนอื่นมากกวาบุคคลที่มี
ภาพพจนเกี่ยวกับตนเองในแงดี กลาวคือ เขามักจะมองความผิดของผูอื่นแลวทําลายหรือซ้ําเติม ทั้งนี้
เพื่อใหตนเองรูสึกสบายใจ แตอยางไรก็ตาม การกระทําเชนนี้กลับเปนผลเสีย เพระเปนการซ้ําเติม
ตัวเองยิ่งทําใหผูอื่นเกลียดมากขึ้น
บรูโน (Bruno, 1983 : 363 ) กลาวถึงการเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองไว 4 ประการคือ
1. ใชการเสนอแนะ หรือใหขอคิดโดยตรง ( Direct suggestion ) อาจจะเปนการใหขอคิด
หรือขอเสนอแนะโดยผูอื่น หรือโดยตนเอง วิธีการนี้เปนการใหขอมูลที่มีผลกระทบใหเกิดกําลังใจ
และสร า งความรู สึ ก เห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง แต จ ะต อ งมี ก ารเสริ ม แรงโดยเหตุ ก ารณ ท างบวกที่
ตอเนื่องกัน
2. สรางความสําเร็จใหกับตนเองใหมากขึ้น
3. ลดความคาดหวังลง เปนการลดความอยากได หรือความคาดหวังตาง ๆลง
4. การยุติการประเมินคาตนเอง ซึ่งอธิบายไดโดยใชหลักทฤษฎีวาดวยเหตุผลและอารมณ
( Rational – Emotive Therapy ) ของแอลเบอรท เอลลิส ที่เห็นวามนุษยเรานั้น เพียงแตมีชีวิตอยูก็มี
คุณคาแลว จึงไมตองประเมินคาของตนเองอีกตอไป ดวยความคิดนี้จึงเชื่อวา การเห็นคุณคาใน
ตนเองของบุคคลจะเพิ่มขึ้นได ถาบุคคลนั้นเลิกพิจารณาตัดสินคาของตนเอง
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เพื่ อ ให ก ารวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น โครงการครั้ ง นี้ ได ข อ สารสนเทศรอบด า น (Overview
Information) จึงไดนําเทคนิคการวิจัยหลายวิธีมาผสมผสานกัน ประกอบดวย 1. การประเมินตาม
แนวทางซิป (CIPP Model) 2. การประเมินตามแนวทางโลจิก (Logic Model) 3. การประเมินแบบ
360 องศา (360 Degree feedback) การผสมผสานเทคนิคการประเมินทั้ง 3 ทําใหกรอบแนวคิดใน
การประเมินมีความครอบคลุมทุกมิติในการดําเนินโครงการ เพราะทําใหไดขอมูลการประเมิน
โครงการตั้งแต ปจจัยบริบทของโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธระยะสั้น และ
ผลลั พ ธ ร ะยะยาว และดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม เป า หมายสํ า คั ญ ของโครงการได แ ก กลุ ม
ผูเขารวมโครงการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดใหความสําคัญกับขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative
Data) และขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data)
ในสวนของขอมูลเชิงปริมาณนั้น ไดดําเนินการเก็บขอมูลการประเมินดวยแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และการบริหารโครงการตามแนวทาง
PROMISE Model และยังไดใชเครื่องมือทางการแพทยสําหรับวัดตัวชี้วัดทางชีวเคมีของผูเขารวม
โครงการตามแตละโครงการที่ไดกําหนดไว เชน การหาคา BMI การวัดความดันโลหิต การวัด
ระดับน้ําตาลในเลือด การวัดระดับไขมันในเลือด การวัดรอบเอว เปนตน และดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก การหาคาเฉลี่ย การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคาสัดสวน
และสถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบ t-test, One Way ANOVA, Multiple Regression,
ในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพนั้น ไดดําเนินการเก็บขอมูลการประเมินดวยการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-dept Interview) ดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยบริบท
ทั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลจากเอกสารรายงานผลการ
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ดําเนินงานของแตละโครงการเพื่อตรวจสอบถึงเหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอ
การดํ า เนิ น โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให กั บ กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเมตาบอลิ ก ของ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content analysis)
รายละเอียดของการประเมินโครงการนําเสนอเรียงตามลําดับตอไป ประชากรและกลุม
ตัวอยางที่ใชในการประเมิน วิธีการประเมินและบริหารโครงการ เครื่องมือที่ใชในการประเมินและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 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
กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ 2554 จํานวน 30 โครงการ โดยมีตัวแทนที่เปนกลุมผูที่มีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปนประชากรในการประเมินครั้งนี้
3 กลุม ไดแก หัวหนาโครงการทั้ง 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวมจํานวน 30 คน ผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาโครงการทั้ง 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวมจํานวน 30 คน และผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจาก 30 โครงการ รวมจํานวน 3,579 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 2554 จํานวน 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวม
ทั้งสิ้น 30 คน ทําหนาที่ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. กลุมผูบังคับบัญชา ไดแก หัวหนางานโดยตรงของหัวหนาโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2554 จํานวน 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น
30 คน ทําหนาที่ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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3.
กลุ ม ผู เ ข า ร ว มโครงการ ได แ ก ประชาชนกลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเมตาบอลิ ก
(Metabolic) 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตและหัวใจ และหลอดเลือด
สมอง ที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จากสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหาคร
ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต
13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2554 จากจํานวน 30 โครงการๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน
ทําหนาที่ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4. ผูใหขอมูลสําหรับการประเมินผลลัพธระยะสั้น หลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สถานพยาบาลแตละแหงที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2554 จะตองทําการ
ติดตามผลลัพธระสั้นของการดําเนินโครงการจากผูเขารวมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากทั้ง 30
โครงการ รวมจํานวน 3,579 คน เพื่อทําการวัดพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ความพึงพอใจตอการเขา
รวมโครงการ และตัวชี้วัดดานชีวเคมีตามที่แตละโครงการไดกําหนดไว เชน BMI ระดับน้ําตาลใน
เลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว เปนตน

วิธีการประเมินและบริหารโครงการ
การประเมินและบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนไทยซึ่งเปนผูปวย
หรืออยูในกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และหลอดเลือดสมอง ที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจาก สถานพยาบาลใน
เขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ 2554 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

3 self
PROMISE

141

วิธีดําเนินการวิจัย

4) จัดทําคูมือกํากับติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อใหผูนิเทศโครงการใชเปนเครื่องมือ
ในการติดตามนิเทศงานและประเมินโครงการของผูใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถานพยาบาลที่รวมใหบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ใหมีความเชื่อมั่น มีความรูความเขาใจและทักษะในการบริหารจัดการโครงการ และ
ทักษะในการจัด กิจกรรมที่เ นน ผูรับบริการเปนสํ าคัญเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพให
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
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
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6) ผูรับผิดชอบ ควรระบุไวในรู ปของคณะทํางานอยางนอย 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
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 2554 ภายใตการนิเทศและประเมินโครงการจากสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปดวยหนวยงานตางๆ และลักษณะของ
โครงการ ดังตอไปนี้
1) โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการรูปแบบการจัดการ
โรคอวนดวยการมีสวนรวมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนอรุณนิเวศนกรุงเทพมหานคร เลขที่
สัญญา : H1/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 31 คน 2. โครงการเบาหวานสําราญใจ
โรงพยาบาลภูมิพล กรมการแพทยทหารอากาศ เลขที่สัญญา :H2/ 2554 มีผูเขารวมโครงการรวม
จํานวน 50 คน
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2) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จํานวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการคุณภาพชีวิต
สดใส ใสใจออกกําลังกาย เลขที่สัญญา: H3/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 60 คน 2.
โครงการปรับเปลี่ยนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (สุขภาพ) เลขที่สัญญา: H4/ 2554 มีผูเขารวมโครงการรวม
จํานวน 50 คน
3) โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 6 โครงการ คือ 1.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตอ
โรคความดันโลหิตสูงที่มาจากการสูบบุหรี่ เลขที่สัญญา: H5/ 2554 ผูเขารวมโครงการรวม จํานวน
70 คน 2.การปรับพฤติกรรมในการปองกันกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรค
หลอดเลือดสมองของชุมชนในเขตความรับผิดชอบคณะแพทยศาสตร ร.พ.รามาธิบดี เลขที่สัญญา:
H6/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 150 คน 3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูที่มีความดัน
โลหิตสูง (รุน 4) เลขที่สัญญา: H7/ 2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 160 คน 4.โครงการ
“สร า งสุ ข ภาพดี มี ค วามสุ ข ”
ในบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาที่ มี น้ํ า หนั ก เกิ น มาตรฐานของคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่สัญญา: H8/ 2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 140
คน
5.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคอวน เลขที่สัญญา :
H10/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 58 คน 6.โครงการพัฒนาความสามารถการดูแลตนเอง
ของผูเปนเบาหวานเพื่อปองกันโรคแทรกซอนในโรงพยาบาลรามาธิบดี[เลขที่สัญญา: H11/2554 มี
ผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 150 คน
4) โรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 5 โครงการ คือ 1.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย
ไขมันในเลือดสูง เลขที่สัญญา : H12/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน 2.โครงการ
ครอบครัวตํารวจหุนดี ไมมีโรค เลขที่สัญญา : H13/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 51 คน
3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขาราชการตํารวจ เลขที่สัญญา : H14/2554 มีผูเขารวม
โครงการรวม จํานวน 120 คน 4.โครงการลดอวน ลดพุง ที่ชุมชนวัดบรมนิวาส เลขที่สัญญา :
H15/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน 5. โครงการบุคลากรลดพุงมุงสุขภาพดี เลขที่
สัญญา : H16/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 80 คน
5)โรงพยาบาล พระมงกุฎเกลา จํานวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการทหารมารวมตัวรวมใจ
ตานภัยกลุมโรคเมตาบอลิก เลขที่สัญญา: H17/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 220 คน 2.
โครงการหุนดี ทวีสุข เลขที่สัญญา: H18/ 2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 247 คน
6) โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ จํานวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการลดอวน ลดพุง มุงสุขภาพดี
ป 2 เลขที่สัญญา : H19/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 200 คน 2.โครงการเบาหวาน เบา
ใจ ใสใจสุขภาพ เลขที่สัญญา : H20/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 170 คน

3 self
PROMISE

144

วิธีดําเนินการวิจัย

7) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยงโรคอวนและอวนลงพุงในเขตกรุงเทพมหานคร เลขที่สัญญา
: H21/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 100 คน
8) โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด เลขที่สัญญา: H22/ 2554 มีผูเขารวม
โครงการรวม จํานวน 150 คน
9) โรงพยาบาลเลิดสิน จํานวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการรูทันเบาหวาน เลขที่สัญญา:
H24/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน 2.โครงการลดอวน ลดโรคจากโรงพยาบาลสู
ชุมชนป 2554 เลขที่สัญญา: H25/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 81 คน 3.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแกเจาหนาที่ที่มีภาวะโรคอวนโรงพยาบาลเลิดสิน ป
2554 เลขที่สัญญา: H26/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 51 คน
10) สถาบันจิตเวชศาสตร สมเด็จเจาพระยา จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนพอปูสะแกเฒา เลขที่สัญญา: H27/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม
จํานวน 353 คน
11) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการลดโรค ลดพุง ปรับ
สมดุลเพื่อสุขภาพ เลขที่สัญญา : H28/ 2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 150 คน
12) วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการสรางเสริมสุขภาพคนเมืองที่มีความเสี่ยงตอโรคอวนลงพุง เลขที่สัญญา: H29/ 2554 มี
ผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 131 คน
13) โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการรวมพลังตานพุงมุงปรับ
พฤติกรรมกับทหารเรือบางนา เลขที่สัญญา: H30/ 2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 100 คน
14) โรงพยาบาลลาดกระบัง จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3
อ. ตามแนวคิด 3Self and PROMISE สูชุมชน เลขที่สัญญา: H31/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม
จํานวน 156 คน
15) โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงในกลุมภาวะโรคเมตาบอลิก เลขที่สัญญา: H32/2554 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 150 คน

เครื่องมือที่ใชในการประเมินและตัวชี้วัดความสําเร็จ
การประเมินและการบริหารโครงการครั้งนี้ไดประยุกตใชแนวคิดการประเมินโครงการแบบ
ซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด (Stufflebleam & Shinkfield, 2007) แนวคิดการ
ประเมินแบบโลจิกโมเดล (Logic Model) รวมกันการประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree
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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
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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
การรั บรูความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) มีขอคําถาม
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) คณะนิเทศกและทีมผูประเมิน ดําเนินการสัมภาษณ และเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา ตามแบบการสัมภาษณที่พัฒนาจากแนวคิดการประเมินโครงการ CIPP
Model ของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด (Stufflebleam & Shinkfield, 2007) การประเมินแบบโลจิก
(Logic Model) ของ แพนคราทซ (Pankratz, 2008) และเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ แนวคิด PROMISE
Model ที่คณะวิจัย สรางขึ้นจากการบูรณาการแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร โดยการสัมภาษณและ
การสอบถามผูเกี่ยวของ 3 กลุม ประกอบดวย หัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน ผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาโครงการจํานวน 30 คน และผูปวยและประชาชนกลุมเสี่ยงที่เขารับบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือผูเขารวมโครงการ จํานวน 120 คน ในชวงเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2554
2. รวบรวมแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self โดยการสอบถามกลุมเสี่ยงที่เขารับ
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รวมจํานวน 3,579 คน ทั้งกอนการเขารวมกิจกรรม ในชวง
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 และหลังการเขารวมกิจกรรม ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554
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
เปนไปไดและความสําเร็จของโครงการ จาก 3 กลุมใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
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(One way ANOVA) และเปรียบเทียบสัดสวนของผูที่มีคะแนนการประเมินเกินรอยละ 70 กับ นอย
กวารอยละ 70 เพื่อตอบสมมุติฐานขอที่ 1
3. วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ ที่ไดจากการสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self
และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต
รอบเอว ใชการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
ดวยสถิติคาที (Dependent t-test) และเปรียบเทียบสัดสวนของผูที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น ลดลง และเทา
เดิม เพื่อตอบสมมติฐานขอที่ 2 และ 3
4. วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณเพื่อศึกษาคาน้ําหนักสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการบริหาร
จัดการโครงการตามหลัก PROMISE Model ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ที่สงผลตอผลผลิตของโครงการ ดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression) เพื่อตอบสนองสมมุติฐานขอที่ 4
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมในเชิงคุณภาพที่แสดงถึงปจจัยแหงความสําเร็จ
และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ดวยการ
พรรณนาและนําเสนอเปน ความถี่ เพื่อสรุปขอมูลประกอบการอภิปรายผล
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การรายงานผลการประเมิ น โครงการครั้ ง นี้ มุ ง นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ตาม
สมมุติฐานการวิจัย / การประเมินโครงการ ทั้ง 4 ประเด็นเพื่อการทดสอบ ดังนี้
1. ความสอดคลองของความคิดเห็นตอโครงการในดานบริบททั่วไป (Context) ปจจัยนําเขา
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ระหวาง กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา
และตัวแทนกลุมผูเขารวมโครงการ
2. ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับ
น้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กวากอนเขารวมโครงการ
3. ผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และ
ตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต
รอบเอว ในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
4. การบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ
ปจจัย นําเข า และปจจัยกระบวนการ มีอิทธิพลรวมกันสามารถทํานาย ผลผลิตของการดําเนิน
โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุ ข ภาพของสถานพยาบาลในกลุ มผู เ ข าร ว มโครงการ หัว หน า
โครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
5. เหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
ขอมูลเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเรียงตามลําดับของวัตถุประสงคการวิจัย รายละเอียด
มีดังนี้
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สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหและแปลผลขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจยั กําหนดสัญลักษณและ
อักษรยอที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี้

n
X

S.D.
t
F
R
R2


Beta
SE
*
**

แทน จํานวนกลุมเปาหมาย / กลุมตัวอยาง

แทน คาเฉลี่ย
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสถิติทดสอบ t-test
คาสถิติทดสอบ F-test
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
สัมประสิทธิ์การทํานาย
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานพยาลในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมเปาหมายที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ
2554 เปนกลุมที่ปวยและเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง รวมทั้งสิ้นจํานวน 3,579 คน มีรายละเอียดของขอมูลสวนบุคคลดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 ความถี่ และรอยละ ของขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 3,579)
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ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

2,527
1,052
3,579

70.61
29.39
100.00

รวม

508
702
907
994
468
3,579

14.19
19.62
25.34
27.77
13.08
100.00

รวม

2026
1220
333
3,579

56.61
34.09
9.30
100.00

1013
686
1514
238
128
3,579

28.30
19.17
42.30
6.65
3.58
100.00

1401
708
525
887
58
3,579

39.15
19.78
14.67
24.78
1.62
100.00

เพศ
หญิง
ชาย
ชวงอายุ
นอยกวา 30 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
สิทธิการรักษาพยาบาล
บัตรทองในเขต กทม.
บัตรประกันสังคม
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจและครอบครัว
บัตรทองนอกเขต กทม.
อื่นๆ เชน จายเอง
รวม
ลักษณะของกลุมเปาหมาย
กลุมเสี่ยงตอโรคอวน
กลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
กลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง
กลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
อื่นๆ เชน การติดบุหรี่ สุรา
รวม
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(ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน (คน)
รอยละ
ปจจัยเสี่ยงที่พบ (1 คนเสี่ยงไดมากกวา 1 ปจจัย)
921
25.73
เบาหวาน / น้ําตาลในเลือดสูง
1,280
35.76
ความดันโลหิตสูง
836
23.36
ไขมันสูง
1,599
44.68
อวน / BMI สูง
462
12.91
สูบบุหรี่
485
13.55
เครียด
1,085
30.32
ขาดการออกกําลังกาย
1,082
30.23
รับประทานอาหารรสจัด
882
24.64
พันธุกรรม
285
7.96
อื่นๆ เชน
ตาราง 1 พบผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 2,527 คน คิดเปนรอยละ
70.61 มีชวงอายุอยูระหวาง 50-59 ป จํานวน 994 คน คิดเปนรอยละ 27.77 มีการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 2,026 คน คิดเปนรอยละ 56.61 มีสิทธิการรักษาพยาบาลคือ สิทธิขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจและครอบครัว จํานวน 1,514 คน คิดเปนรอยละ 42.30 ลักษณะของกลุมเปาหมายคือ
กลุมเสี่ยงตอโรคอวน จํานวน 1,401 คน คิดเปนรอยละ 39.15 และ ปจจัยเสี่ยงที่พบคือ อวน/BMI สูง
จํานวน 1,599 คน คิดเปนรอยละ 44.68

ตอนที่ 2 ความสอดคลองของความคิดเห็นตอโครงการในดานบริบททั่วไป (Context)
ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ระหวาง กลุม
หัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และตัวแทนกลุมผูเขารวมโครงการ
การประเมินโครงการครั้งนี้ดําเนินการเก็บขอมูลจากสถานพยาบาลทั้ง 15 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 รายละเอียดผลการประเมินโครงการในชวงระหวางดําเนินโครงการ
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ตาราง 2 ขอมูลสวนบุคคลของตัวแทนกลุม ผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุม
ผูบังคับบัญชา ที่ เปนกลุมตัวอยางในการประเมินในชวงระหวางดําเนินโครงการ
ผูเขารับบริการ หัวหนาโครงการ
ผูบังคับบัญชา
ขอมูลสวนบุคคล
n = 120
n =30
n =30
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เพศ
ชาย
36
30.00
7
23.33
11
36.67
หญิง
84
70.00
23
76.67
19
63.33
รวม
120 100.00
30
100.00
30
100.00
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
65
54.17
ปริญญาตรี
45
37.50
6
20.00
4
13.33
ปริญญาโท / เทียบเทา
10
8.33
15
50.00
16
53.33
สูงกวาปริญญาโท
9
30.00
10
33.33
รวม
120 100.00
30
100.00
30
100.00
ชวงอายุ
ต่ํากวา 30 ป
15
12.50
ระหวาง 31 – 39 ป
25
20.83
2
6.67
3
10.00
ระหวาง 40 – 49 ป
31
25.83
15
50.00
9
30.00
ระหวาง 50 – 60 ป
26
21.67
13
43.33
18
60.00
มากกวา 61
23
19.17
รวม
120 100.00
30
100.00
30
100.00
ประสบการณทํางานดาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
นอยกวาหรือเทากับ 3 ป
7
23.33
13
43.33
14
46.47
ระหวาง 4 – 7 ป
11
36.67
ระหวาง 8 – 10 ป
9
30.00
4
13.33
มากกวา 11 ป
2
6.67
รวม
30
100.00
30
100.00
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ประสบการณการเปนหัวหนาโครงการดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
นอยกวาหรือเทากับ 3 ป
20
66.67
ระหวาง 4 – 7 ป
8
26.67
ระหวาง 8 – 10 ป
มากกวา 11 ป
2
6.67
รวม
30
100.00
จํานวนปที่เปนผูบงั คับบัญชาของหัวหนาโครงการ
นอยกวาหรือเทากับ 3 ป
ระหวาง 4 – 7 ป
ระหวาง 8 – 10 ป
มากกวา 11 ป
รวม
จํานวนครั้งทีไ่ ดรวมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับ มศว
1 ครั้ง
4
13.33
2 ครั้ง
10
33.33
3 ครั้ง
9
30.00
4 ครั้ง
5
16.67
5 ครั้ง
2
6.67
รวม
30
100.00
รายไดตอเดือน
นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท
34
28.33
ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท
31
25.83
ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท
27
22.50
มากกวา 30,001 บาท
28
23.33
รวม
120 100.00
การมีโรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
64
53.33
ไมมีโรคประจําตัว
56
46.67
รวม

120

100.00

-

-

16
11
3
30

53.33
36.67
10.00
100.00

20
7
3
30

66.67
23.33
10.00
100.00

-

-

-

-

-

-

-

-
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การเสี่ยง / ปวยเปนโรค
อวน / อวนลงพุง
เบาหวาน
ความดันโลหิตและหัวใจ
หลอดเลือดสมอง

67
50
44
11

55.83
41.67
36.67
9.17

-

-

-

ตาราง 2 พบวากลุมผูขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ
70.00 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 54.17 มีชวงอายุอยู
ระหวาง 40 – 49 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 25.83 มีรายไดเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000
บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 28.33 มีโรคประจําตัวจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 53.33 เสี่ยง
และปวยเปนโรคอวน / อวนลงพุง จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 55.83
ในกลุมหัวหนาโครงการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ76.67
จบการศึกษาระดับปริญญาโท / เทียบเทา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีชวงอายุอยูระหวาง
40 – 49 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีประสบการณการทํางานดานการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพนอยกวา 3 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 มีประสบการณการเปนหัวหนา
โครงการดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนอยกวา 3 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.67
เคยรวมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 ครั้ง
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33
ในกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 19 คน คิด
เปนรอยละ 53.33 จบการศึกษาระดับปริญญาโท / เทียบเทา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.33มี
ชวงอายุอยูระหวาง 50 – 60 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60.00 มีประสบการณทํางานดานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระหวาง 4 – 7 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.47 มีประสบการณ
การเปนหัวหนาโครงการดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนอยกวา 3 ป จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 53.33 และเปนผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนอยกวา 3
ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.67
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นในการประเมินโครงการระหวาง กลุมผูเขารวม
โครงการ หัวหนาโครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ จําแนกตามปจจัย

-
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ผูเขารับบริการ หัวหนาโครงการ ผูบังคับบัญชาฯ
Scheffe test
F-test
n =120
n =30
n =30
/ (t-test)
S.D
S.D
S.D
1-2 1-3 2-3



1.Context
3.50 .354 3.53 .30 3.62 .29
1.567
2.Input
3.52 .35 3.52 .32 3.62 .35
1.034
3.Process
3.51 .33 3.42 .42 3.53 .49
.719
4.Product
3.71 .28 3.23 .43 3.31 .40 33.949** .47* .39* 5.Total
3.56 .27 3.43 .32 3.52 .31
2.394
6.PROMISE
3.54 .32 3.56 .34
(.351)
หมายเหตุ 1 = ผูเขารับบริการ 2 = หัวหนาโครงการ 3 = ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปจจัยที่ประเมิน
(มาตรวัด1 – 4)

ตาราง 3 พบวาการประเมินดานบริบทของโครงการ (Context) พบวา กลุมผูเขารับบริการ
กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
เมื่อแปลความหมายของผลการประเมินดานบริบทพบวา ทั้ง 3 กลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันให
คะแนนอยูในระดับดีมากทั้งหมดในระดับคะแนนที่มีคาใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 3.62
การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) พบวา กลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และ
กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อแปลความหมายของผล
การประเมินดานปจจัยนําเขาพบวา ทั้ง 3 กลุม มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ใหคะแนนอยูในระดับดี
มากทั้งหมด ในระดับคะแนนที่มีคาใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.52 – 3.62
การประเมินดานกระบวนการ (Process) พบวา กลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ
และกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อแปลความหมายของ
ผลการประเมินดานกระบวนการพบวา ทั้ง 3 กลุม มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ใหคะแนนอยูใน
ระดับดีมากทั้งหมด ในระดับคะแนนที่มีคาใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.42 – 3.53
การประเมินดานผลผลิต (Product) พบวา กลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และ
กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เมื่อทําการเปรียบเทียบเปนรายคูแลวพบวา กลุมผูเขารับบริการมีความคิดเห็นที่ดีกวากลุม
หัวหนาโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.71 > 3.23) และดีกวากลุมผูบังคับบัญชา
ของหัวหนาโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.71 > 3.31) เมื่อแปล ความหมายของ
ผลการประเมินดานผลผลิตพบวา กลุมผูเขารับบริการและกลุมผูบังคับบัญชาของ หัวหนาโครงการ
ใหคะแนนอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และ 3.31 ตามลําดับ แตกลุม หัวหนาโครงการให
คะแนนอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23
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การประเมินโครงการในภาพรวม (CIPP Model) พบวา กลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนา
โครงการ และกลุมผูบังคั บบัญชาของหัวหนาโครงการ มีความคิดเห็ นไมแตกตางกัน เมื่อแปล
ความหมายของผลการประเมินดานกระบวนการพบวา ทั้ง 3 กลุม มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ให
คะแนนอยูในระดับดีมากทั้งหมด ในระดับคะแนนที่มีคาใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.43 – 3.56
การประเมินการบริหารโครงการตามแนวทาง PROMISE Model ของคณะทํางาน ซึ่งไดเก็บ
ขอมูลจากกลุมผูเขารับบริการและกลุมหัวหนาโครงการ พบวาทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน ใหคะแนนการประเมินอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และ 3.56 ตามลําดับ
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินโครงการ ดานบริบททั่วไป (Context) ปจจัยนําเขา
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต(Output) และความพึงพอใจตอโครงการ มีคะแนน
เกินรอยละ 70 (คะแนนเฉลี่ยมากกวา 2.8 จากคะแนนเต็มเฉลี่ย 4.00)
ผูเขารับบริการ n =120
หัวหนาโครงการ n =30
ปจจัยที่
ประเมิน จํานวนคนที่ รอยละของ จํานวนคนที่ รอยละของ
(มาตรวัด ใหคะแนน หัวหนา ใหคะแนน
หัวหนา
1 – 4)
เกิน 2.8 โครงการฯ เกิน 2.8
โครงการฯ
1.Context
120
100.00
30
100.00
2.Input
120
100.00
30
100.00
3.Process
120
100.00
30
100.00
4.Product
120
100.00
30
100.00
5.Total
120
100.00
30
100.00
6.PROMISE
120
100.00
30
100.00
หมายเหตุ คะแนนรอยละ 70 ของ 4.00 คือ 2.80

ผูบังคับบัญชาฯ n =30
จํานวนคนที่ รอยละของผู
ใหคะแนน
บังคับ
เกิน 2.8
บัญชาฯ
30
100.00
30
100.00
30
100.00
30
100.00
30
100.00
30
100.00

ตาราง 4 พบวากลุมผูเขารวมโครงการ หัวหนาโครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนา
โครงการใหคะแนนการประเมินเกินรอยละ 70 ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการ
ประเมินโครงการตามแนวทาง CIPP Model และ 360 degree Feedback ผานการประเมิน ทั้งนี้ยัง
ตองทําการตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อนํามาประกอบผลการประเมิน รายละเอียดดังตาราง 5 - 7
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ผลสรุปขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกระหวางการนิเทศโครงการ
ดังแสดงรายละเอียดรายดาน ในตาราง 5 – 8
ตาราง 5 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานบริบททั่วไป (Context) ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารวมโครงการ (n = 120)

หัวหนาโครงการ (n = 30)

ผูบังคับบัญชา (n=30)

1. ความจําเปนในการเขารวมโครงการ
พบว า ผู เ ข า ร ว มโครงการมี ป ญ หาด า น
สุขภาพ ไดแก โรคอวน เบาหวาน ไขมัน
ในเลือ ดสูง ความดั นโลหิตสูง/ต่ํา เขา
เสื่อม เปนตน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม
เหมาะสม ไดแก พฤติกรรมการกิน การ
ออกกํ า ลั ง กาย การจั ด การความเครี ย ด
เปนตน ตองการที่จะไดความรูเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ เ หมาะสมกั บ โรค
ประจําตัวของตนเอง ไดแก พฤติกรรมที่
พึงประสงคของผูปวยโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิต การเลิกสูบบุหรี่ เปนตน
และป ญ หาในการขาดแรงจู ง ใจที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง
2. ก อ นเข า ร ว มโครงการได ป ระเมิ น
โครงการนี้วานาจะประสบความสําเร็จ
ไดดีเ พราะวาผูจัดเปนบุคลากรทางการ
แพทย มี ส ถานที่ เ หมาะสมในการจั ด
กิจกรรมคือ ในโรงพยาบาล มองเห็นวา
บุคลากรมีความพรอม นาจะมีการบริหาร
จัดการโครงการที่ดี แตหลายคนก็ยังคง
ประเมินวาอาจจะไมสามารถมาเขารวม
กิ จ กรรมได ทุ ก ครั้ ง ยั ง ขาดความรู ด า น
สุ ข ภาพ และไม เ คยทราบรายละเอี ย ด
เกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุขภาพมากอน

1.ความจํ า เป น ในการจั ด โครงการ
คื อ ประเมิ น จากการทํ า งานพบว า
ประชาชนที่ เ ข า มารั บ บริ ก ารมี
ป ญ หาด า นสุ ข ภาพเป น อย า งมาก
เชน โรคอว น โรคความดั นโลหิ ต
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือ ด
สู ง ก า ร สู บ บุ ห รี่ เ ป น ต น แ ล ะ
พิจารณาวาสามารถปองกันไดดวย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เ ป น ตั ว ชี้ วั ด ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
หน ว ยงาน หั ว หน า ทํ า งานมี เ วลา
มากพอที่ จ ะของบประมาณมาจั ด
โครงการ คณะทํางานมีองคความรู
เพียงพอที่จะจัดกิจกรรมได
2.กอ นที่จะเริ่มโครงการไดทําการ
วิเคราะหโอกาสที่จะทําใหโครงการ
ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ พ บ ว า
ส อ ด ค ล อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง
หน ว ยงาน คณะทํ า งานมี ค วาม
พรอมมีประสบการณ ผูบริหารให
การสนั บ สนุ น เป น อย า ดี เห็ น ว า
ผูเขารวมโครงการมีความสนใจที่จะ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ
คณะทํางานมีประสบการณเกี่ยวกับ
PROMISE Model และพฤติกรรม
สุขภาพ 3Self หนวยงานมีสถานที่
เพียงพอที่จะจัดกิจกรรมได

1.ความจํ า เป น เกี่ ย วกั บ สภาพ
ปญหาที่ตองจัดโครงการในครั้ง
นี้ พบวา โครงการเปนตัวชี้วัด
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ห น ว ย ง า น
มองเห็นจากประชาชนที่เขามา
รับบริการและการไดออกตรวจ
พื้นที่พบวามีปญหาดานสุขภาพ
เพิ่มมากขึ้น เชน โรคอวน โรค
ความดั น โลหิ ต โรคเบาหวาน
โรคไขมันในเลือดสูง และการ
สู บ บุ ห รี่ เป น ต น มองเห็ น ว า
หั ว หน า โครงการมี ศั ก ยภาพที่
เพี ย งพอจะทํ า โครงการให
ประสบความสําเร็จได
2.ก อ นที่ จ ะอนุ ญ าตให ดํ า เนิ น
โครงการไดวิเคราะหแ ลวเห็น
ว า น า จะประสบความสํ า เร็ จ
เ นื่ อ ง จ า ก ค ณ ะ ทํ า ง า น มี
ประสบการณ ก ารทํ า งานที่
เพี ย งพอ โดยเฉพาะหั ว หน า
โครงการซึ่งมั่นใจในศักยภาพ
มี ค วามสอดคล อ งกั บ นโยบาย
หลักของหนวยงาน
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ตาราง 6 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานปจจัยนําเขา (Input) ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารวมโครงการ (n = 120)

หัวหนาโครงการ (n = 30)

ผูบังคับบัญชา (n=30)

1.เห็ น ว า คณะทํ า งานมี ค วาม
พรอมที่จะใหบริการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมเป น อย า งดี มี ค วาม
กระตือ รือ รน ในการทํางานมาก
เช น โทรไปปลุ ก เพื่ อ ให อ อก
กําลังกาย การติดตามพฤติกรรม
การรั บ ประทานอาหาร เป น ต น
มีความรูความสามารถที่เพียงพอ
ในการถายทอดมีความนาเชื่อถือ
มี จํ า นวนที่ เ พี ย งพอ มี อั ธ ยาศั ย
ไมตรีที่ดีมีความเปนกันเอง เปน
แบบอย า งที่ ดี เ พราะจะร ว มทํ า
กิจกรรมดวยทุกครั้ง และวิทยากร
ที่เชิญมาก็มีความสามารถในการ
จูงใจผูฟงไดดี แตบางโครงการก็
รายงานว า มี ค ณะทํ า งานที่ น อ ย
เกินไป
2.สถานที่ในการจัดโครงการมี
ความเหมาะสม แตเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมหลาย
โครงการยังพบวามีนอย สิ่ง
อํานวยความสะดวกมีจํานวน
เพียงพอ มีการแจกสิ่งของตางๆ
มีคูมือสุขภาพที่อานแลวเขาใจ
งาย มีการนําออกกําลังกายนอก
สถานที่ เชน การเขาคาย
ตางจังหวัด การออกกําลังกายใน
สวนสาธารณะ เปนตน ในภาค
การบรรยายมีอุปกรณที่ครบ เชน
โปรเจ็คเตอร และบางโครงการ
ยังมีหอง Fitness ใหออกกำลัง
กายดวย

1.ได มี ก ารจั ด เตรี ย มความพร อ ม
คณะทํางานดวยการถายทอดความรู
เกี่ยวกับ PROMISE Model และ
3Self ใหกับคณะทํางาน มีการประชุม
ร ว มกั น เพื่ อ วางแผนเตรี ย มงาน ส ง
ทีมงานบางคนเขารับการอบรมตาม
สถานที่ตางๆ เชน มสธ. เปนตน เพื่อ
หาองคความรูเพิ่มเติม ตลอดจนเชิญ
ผู บ ริ ห ารเข า มาเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
โครงการ
2.ได จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรทางการ
บริ ห ารไว อ ย า งเพี ย งพอ เช น การ
ประมาณการล ว งหน า ถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะใช
เพื่อจะไดทําการยืมจากหนวยงานได
ตรงตามเวลาที่ จ ะจั ด กิ จ กรรม การ
พิ จ ารณางบประมาณที่ เ ป น สั ด ส ว น
เพื่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ และสราง
ระบบแรงจูงใจใหทีมงานไดทํ างาน
อย า งทุ ม เท เช น การให ค วามดี
ความชอบแกคณะทํางานที่ทุมเทตอ
โครงการดวยการมอบใหเปนหัวหนา
โครงการในปตอไป การประชุมกับ
ทีมงานเพื่อหาวิธีการสรางแรงจูงใจ
ใหกับผูเขารวมโครงการเพื่อใหมาทุก
ครั้งที่จัดกิจกรรมจนครบ 5 ครั้ง

1.ไ ด มี ส ว น สํ า คั ญ ใ น ก า ร
สนั บ สนุ น เชิ ง นโยบาย โดยได
ประกาศให ทุ ก คนในหน ว ยงาน
ทราบถึ ง สถานะของโครงการ
มองวาเปนโครงการที่สําคัญตาม
นโยบายของหนวยงาน การให
เวลาคณะทํางานไดจัด โครงการ
ตามสมควร การร ว มเป น ส ว น
หนึ่ ง ของคณะทํ า งานในฐานะ
วิ ท ย า ก ร ใ ห กํ า ลั ง ใ จ แ ก
คณะทํ า งานด ว ยการพู ด ชื่ น ชม
อยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการ
ประชาสั ม พั น ธ โ ครงการ และ
ผู บั งคั บ บั ญ ชาบางโครงการก็ ยั ง
รายงานวาไมไดมีสวนชวยเหลือ
ห รื อ ส นั บ ส นุ น แ ต ก็ ไ ม ไ ด
ขัดขวางการจัดกิจกรรม
2. ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหลายท า นได
รายงานว า ได จั ด หางบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติมจากที่ไดรับจาก
มศว ไดใหการสนับสนุนสถานที่
ในการจั ด กิ จ กรรมอย า งเต็ ม ที่
ช ว ยในการประสานงานกั บ
หนวยงานภายนอก ใหคําปรึกษา
แกหัวหนาโครงการ ติดตามผล
ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร อ ย า ง
สม่ําเสมอและใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไขตามสมควร
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ตาราง 7 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานกระบวนการ (Process)ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารวมโครงการ (n = 120)

หัวหนาโครงการ (n = 30)

ผูบังคับบัญชา (n=30)

1.พบว า ผู เข า ร ว มโครงการส ว น
ใ ห ญ มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร ทํ า
กิจกรรมในระดับสูง เชน การได
รวมทํากิจกรรม การซักถามขอ
ส ง สั ย จ า ก วิ ท ย า ก ร แ ล ะ
คณะทํ า งาน การทํ า กิ จ กรรม
ร ว ม กั น แ ต ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
คิดเห็นในเชิงการบริหารจัดการ
โครงการ กิจกรรมที่มีประโยชน
มากอีกประการหนึ่งก็คือ การได
รั บ ประทานอาหารร ว มกั น ของ
ผู เ ข า ร ว มโครงการซึ่ ง ทํ า ให ไ ด
เพื่อนและแลกเปลี่ยนความรูไดดี
สําหรับโครงการที่มีหอง Fitness
ผูเขารวมโครงการจึงไดเดินทาง
มาใช
2. ผูเขารวมโครงการมองวาการ
บริหารจัดการโครงการครั้งนี้
เปนไปอยางดีโดยเฉพาะในดาน
การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันของ
คณะทํางานกับผูเขารวมโครงการ
มีการเสริมแรงทางบวกดวยการ
พูดจาใหกําลังใจ การใหรางวัล
สําหรับผูที่ประสบความสําเร็จ
การมองโลกในแงดีวาทุกอยาง
เปนไปไดแกไขได มีการติดตาม
ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พูดกระตุนใหออกกําลังกายเมื่อ
พบเจอกับคณะทํางาน แตยังคง
ขาดหลักการยึดผูเขารวม
โครงการเปนสําคัญเนื่องจากการ
จัดกิจกรรมยังมีลักษณะของการ
พัฒนามาจากคณะทํางานเพียง
ฝายเดียว

1. หลายโครงการไดรายงานวามีการ
จัดกิจ กรรมที่เนนใหผูเขารวมไดทํ า
กิจกรรมมากกวาการบรรยาย โดยมี
กิ จ กรรมกลุ ม ให ทํ า อย า งสม่ํ า เสมอ
ถึงแมจะมีการบรรยายใหความรูบาง
แต ก็ จ ะเป น บรรยากาศที่ ผ อ นคลาย
เป ด โอกาสให ซัก ถามได ตลอดเวลา
ใ ช ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ ม กั น อ ย า ง
แพรหลาย มีการวัดความสําเร็จในแต
ละครั้ งด ว ยการชั่ ง น้ํ าหนั ก วัด ความ
ดั น โลหิ ต และแจ ง ผลให ผู เ ข า ร ว ม
โครงการทราบเพื่ อ เป น การกระตุ น
พฤติกรรม ใหทําบันทึกพฤติกรรม
สุ ข ภาพในส มุ ด บั น ทึ ก แต ห ลาย
โครงการก็รายงานวาผูเขารวมไมทํา
การบันทึก
2.ไดมีการใชหลัก PROMISR Model
โดยเฉพาะการจูงใจดวยการใหรางวัล
และการเสริมแรงทางบวกดวยการพูด
ใหกําลังใจ การมองโลกในแงดีวาทุก
อยางสามารถแกไขได การใหเกียรติ
แกผูเขรวมโครงการ และหลาย
โครงการยังคงเปนการนํากิจกรรม
ดวยคณะทํางานแลวใหผูเขารวม
โครงการปฏิบัติตาม

1.ได มี ส ว นสํ า คั ญ ในการบริ ห าร
จัด การโครงการครั้ ง นี้ด ว ยการให
คํ า แนะนํ า แก ค ณะทํ า งานอย า ง
สม่ําเสมอ ตลอดจนเสนอแนวคิด
สําคัญในการบริหารโครงการ เชน
การออกแบบกิจกรรม การบริหาร
งบประมาณ เป น ต น ได ใ ห ก าร
ชมเชยแก ค ณะทํ า งานเมื่ อ ประสบ
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ มี ก า ร ส อ บ ถ า ม
ความสําเร็จในการบริหารโครงการ
จ า ก หั ว ห น า โ ค ร ง ก า ร อ ย า ง
สม่ําเสมอ ใหการสนับสนุนในทุก
ทางแกโครงการนี้ และพยายามไม
ทําตัวเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ
ของโครงการ ใหความไววางใจแก
คณะทํางานในระดับสูง
2. ไดติดตามผลการดําเนินโครงการ
จากการสอบถามและการรายงาน
ผลของหัวหนาโครงการอยาง
ตอเนื่อง พิจารณาจากการสังเกต
จํานวนผูเขารวมโครงการเมื่อมีเวลา
มีการพูดคุยทั้งอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการกับคณะทํางาน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางาน เพื่อเปนประโยชนตอการ
ดําเนินโครงการ
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ตาราง 8 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานผลผลิต (Product) ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารวมโครงการ (n = 120)

หัวหนาโครงการ (n = 30)

ผูบังคับบัญชา (n=30)

1. หลังจากเขารวมโครงการแลว
ผูเขารวมหลายคนไดรายงานวามี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรงมากขึ้น
น้ํ า หนั ก ตั ว ลดลง มี ก ารควบคุ ม
อาหารได ดี ม ากขึ้ น และรู สึ ก ว า
เป น ผู ที่ มี ค วามรู ค วามมั่ น ใจ
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นกวา
กอนเขารวมโครงการมาก หลาย
คนไดกลายเปนผูถายทอดความรู
ใ ห กั บ บุ ค ค ล ร อ บ ข า ง ใ ห
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร เ ลื อ ก
รับ ประทานอาหารมากกว า เดิ ม
มีการจัดการความเครียดไดดีขึ้น
ดวยวิธีการที่ถูกตองกวาเดิม บาง
คนรายงานวาจะนําความรูที่ไดมา
ใชในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง
ใหมากที่สุด
2. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด า น
พฤติกรรม 3Self พบวา มีความ
เ ชื่ อ มั่ น ใ น ต น เ อ ง ด า น ก า ร
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
มากขึ้ น เพราะว า ได รั บ การ
กระตุ น และความมั่ น ใจด า น
ความรูจากการรวมกิจกรรม มี
ค ว า ม รู สึ ก ว า รั ก ต น เ อ ง ม า ก
ก ว า เ ดิ ม เ กิ ด พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
แสวงหาความรูเพิ่ม เติม เพื่อการ
ดู แ ลสุ ขภาพ มี การกํ าหน ด
เปาหมายพฤติกรรมดานสุขภาพ
แตผูเขารว มโครงการส วนใหญ
ยั ง ไ ม รู จั ก คํ า ว า พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพ 3Self เทาที่ควร

1.การประเมินพบวา ผูเขารวมโครงการ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
3Self เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของ
ความมั่นใจในตนเองทั้งในดานความรู
ความสามารถด า นสุ ข ภาพที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ใ จ ว า จ ะ ส า ม า ร ถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะผูเขารวม
โครงการสวนหนึ่งสามารถลดน้ําหนัก
ตัวลงไดจากการเขารวมโครงการ ได
เ ห็ น ถึ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น เ ชิ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร
รับประทานอาหารรวมกันจากครั้งแรก
ที่ พ บว า ไม ค อ ยมี ก ารเลื อ กแต ใ นช ว ง
ท า ยของโครงการจะพบว า ผู เ ข า ร ว ม
โครงการหลายทา นเลื อกรั บ ประทาน
อาหารมากยิ่ ง ขึ้ น สํ า หรั บ พฤติ ก รรม
การออกกําลังกายก็พบวาเปลี่ยนแปลง
ไปหลายโครงการได โ ทรติ ด ตามก็
พบว า ผู เ ข า ร ว มโครงการมี ก ารออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ
2.พึงพอใจตอผลการดําเนินโครงการนี้
เป น อย า งมาก เพราะว า ได รั บ การ
ตอบสนองเปนอยางดีจากผูบริหารและ
นโยบายของหน ว ยงาน เป น การเพิ่ ม
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ทํ า ง า น ใ ห กั บ
คณะทํ า งานและหน ว ยงานทางหนึ่ ง
สามารถสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงาน
ได แต ก็ ยั ง พบว า การติ ด ตามความ
ต อ เนื่ อ งข อ ง พ ฤติ ก ร ร ม ใ น ห ล า ย
โครงการยังไมมีการติดตามเทาที่ควร

1.พึงพอใจตอโครงการนี้มาก
เพราะว า สามารถตอบสนอง
ความตองการเชิงนโยบายของ
หนวยงานได ทําใหประชาชน
รู จั ก หน ว ยงานเพิ่ ม มากขึ้ น
เพราะผูเขารวมโครงการสวน
ใหญ พึ ง พอใจต อ การเข า ร ว ม
โครงการและไดนําไปพูดตอๆ
กันไป เปนกิจกรรมที่สามารถ
ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย สุ ข ภ า พ ที่
เข ม แข็ ง ได เห็ น ว า บุ ค ลากร
ของโรงพยาบาลสวนใหญพึง
พอใจตอผลการดําเนินงาน
2. พึงพอใจตอพฤติกรรม 3Self
และ 3อ. ที่เกิดขึ้นกับผูเขารวม
โครงการในระดั บ พอสมควร
เ พ ร า ะ ม อ ง เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม
เปลี่ ย นแปลงของผู เ ข า ร ว ม
โครงการระหวางกอนและหลัง
ได ค อ นข า งชั ด เจนจากการ
ป ร ะ เ มิ น ด ว ย ต า เ ป ล า
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได ส อบถาม
ผู เ ข า ร ว มโครงการก็ พ บว า มี
ความพึงพอใจตอโครงการและ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ใ น ด า น ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ น
ความสามารถของตนเองที่ จ ะ
ปรับปรุงตนเองดานพฤติกรรม
สุขภาพใหดีขึ้นได
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ตอนที่ 3 ผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพ 3
Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันใน
เลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว ในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของกลุมผูที่มี พฤติกรรมสุขภาพ 3Self คาดัชนีมวลกาย
คาความดันโลหิตบน-ลาง คาระดับน้ําตาลสะสม คาเสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร)
คา FBS คา CHOL คา TRI คา HDL คา LDL และคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
ที่เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวแปรที่ศึกษา
1. การรับรูความสามารถของ
ตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
(Self -efficacy)
2. การกํากับตนเอง
(Self-regulation)
3.การดูแลตนเอง
(Self-care)
4. ดัชนีมวลกาย (BMI)
5. ความดันโลหิตบน
6. ความดันโลหิตลาง
7. ระดับน้ําตาลสะสม
8. เสนรอบเอว
(วัดเปนเซนติเมตร)
9. น้ําตาลในเลือด ( FBS )
10. CHOL
11. TRI

n

ลดลง
เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

3,579

375

10.48

2,818

78.73

386

10.79

3,579

386

10.79

2,785

77.81

408

11.40

3,579

313

8.74

2,900

81.03

366

10.23

2,886
1,946
1,945
280

366
260
323
6

12.68
13.36
16.61
2.14

521
551
654
68

18.05
28.31
33.62
24.29

1,999
1,135
968
206

69.27
58.32
49.77
73.57

1,445

300

20.76

164

11.35

981

67.89

667
299
153

24
35
1

3.6
11.7
.7

197
72
64

29.5
24.1
41.8

446
192
88

66.9
64.2
57.5
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(ตอ)
ตัวแปรที่ศึกษา

n

12. HDL
13. LDL
14.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
15.คายา (บาท)
16.Systolic / Diastolic
17.ความเครียด
18.รอบเอวตอสะโพก
19.ไขมันสะสมในรางกาย
20.เสนรอบเอว (วัดเปนนิ้ว)

145
145
597
30
82
120
210
210
112

เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
6
4.1
67
46.2
72
49.7
5
3.4
63
43.4
77
53.1
62
10.4
104
17.4
431
72.2
3
10.0
10
33.3
17
56.7
3
3.7
17
20.7
62
75.6
46
38.3
12
10.0
62
51.7
13
6.2
54
25.7
143
68.1
22
10.5
76
36.2
112
53.3
46
41.1
12
10.7
54
48.2

ตาราง 9 พบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาลใน
เขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (Self Efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-Regulation) 3.การดูแลตนเอง (SelfCare) เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 78.73, 77.81 และ 81.03 ตามลําดับ นับวา
เปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง พบว า หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.ระดับน้ําตาลสะสม 2.น้ําหนักตัว
(กิโลกรัม) และ 3.Systolic / Diastolic ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 73.53, 72.20
และ 75.60 ตามลําดับ นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ได
กําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และพบวามี 1.ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.ความดันโลหิตบน 3.ความดันโลหิตลาง 4.เสนรอบ
เอว (วัดเปนเซนติเมตร) 5.น้ําตาลในเลือด ( FBS ) 6.CHOL 7.TRI 8. HDL 9.LDL 10.คายา
(บาท) 11.ความเครียด 12.รอบเอวตอสะโพก 13.ไขมันสะสมในรางกาย 14.เสนรอบเอว (วัดเปน
นิ้ว) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ แตยังนอยกวารอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ แตอยางไรก็
ตามก็นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตก็ยังไมผานเกณฑตามที่กําหนดไว
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ตอนที่ 4 ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI
ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ด ระดั บ ไขมั น ในเลื อ ด ระดั บ ความดั น โลหิ ต รอบเอว
เปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กว า ก อ นเข า ร ว ม
โครงการ
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self คาดัชนีมวลกาย คาความดันโลหิตบน-ลาง
คาระดับน้ําตาลสะสม คาเสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) คา FBS คา CHOL คา TRI คา
HDL คา LDL และคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) ของผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลัง
การเขารวมโครงการ ดวยสถิติทดสอบ t-test dependent
ตัวแปรที่ทําการศึกษา
1. การรับรูความสามารถ
ของตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
(Self-efficacy)
2. การกํากับตนเอง
(Self-regulation)
3.การดูแลตนเอง
(Self-care)
4. ดัชนีมวลกาย (BMI)
5. ความดันโลหิตบน
6. ความดันโลหิตลาง
7. ระดับน้ําตาลสะสม
8. น้ําตาลในเลือด ( FBS )
9. CHOL
10. TRI
11. HDL
12. LDL
13.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)

n

กอนเขารวม
S.D.
X

หลังเขารวม
M.D.
S.D.
X

df

คา t

คา r

3,579 14.01 2.52 16.25 2.19

2.24 3,578 51.671** .457**

3,579 13.45 2.76 15.79 2.37

2.34 3,578 50.504** .430**

3,579 19.37 3.69 22.43 3.19

3.06 3,578 53.325** .514**

2,886
1,946
1,945
280
667
299
153
145
145
597

.50
3.74
1.45
.94
6.45
14.05
21.82
.46
4.86
1.40

26.88
129.48
79.36
9.07
109.22
221.24
157.56
49.17
128.85
71.80

5.14 26.38
17.84 125.73
10.65 77.90
3.89 8.12
34.40 102.77
42.62 207.19
191.81 135.73
11.08 49.64
31.81 123.99
13.39 70.39

5.10
15.47
9.87
1.91
29.32
39.26
72.54
12.84
44.48
13.24

2,885
1,945
1,944
279
666
298
152
144
144
578

17.493**
12.085**
6.917**
4.413**
7.563**
7.433**
1.707**
.536
1.458
12.120**

.954**
.617**
.598**
.396**
.772**
.684**
.612**
.632**
.487**
.977**
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(ตอ)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
ตัวแปรที่
n
M.D.
ทําการศึกษา
S.D.
S.D.
X
X
14.คายา (บาท)
30 5,891.90 4,195.72 4,428.00 3963.86 1,463.90
15.Systolic/ Diastolic
82 110.28 37.90 101.65 29.29 8.63
16.ความเครียด
120 12.12 5.88 10.94 4.39 1.18
17.รอบเอวตอ
210 .89
.09
.87
.07
.02
สะโพก
18.ไขมันสะสมใน
210 32.19 7.63 31.93 7.23 .25
รางกาย
19.เสนรอบเอว
112 33.97 4.11 33.10 4.00 .86
(วัดเปนนิว้ )
20. เสนรอบเอว
1,445 87.88 11.15 85.47 11.01 2.41
(วัดเปนเซนติเมตร)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01

df

คา t

คา r

29 3.025** .790**
81 3.100** .747**
119 6.299** .961**

209 3.768** .571**
209 1.750

.962**

111 5.630** .921**
1,4
21.400** .925**
44

ตาราง 10 พบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-regulation) 3.การดูแลตนเอง (Selfcare) เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งนับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง พบว า หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.ดัชนีมวลกาย (BMI) 2. ความดัน
โลหิตบน 3.ความดันโลหิตลาง 4.ระดับน้ําตาลสะสม 5.เสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) 6.น้ําตาล
ในเลือด ( FBS ) 7. CHOL 8. TRI 9.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 10.คายา (บาท) 11. Systolic /
Diastolic 12.ความเครียด 13.รอบเอวตอสะโพก 14.ไขมันสะสมในรางกาย 15.เสนรอบเอว (วัด
เปนนิ้ว)
ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และพบวามี 1. HDL และ 2. LDL ไมแตกตางระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ซึ่งนับวาไมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในประเด็นดังกลาวนี้ยังนับวาไมบรรลุเปาหมายของการ
ดําเนินโครงการ
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ตาราง 11 สัดสวนของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการในระดับมาก ปานกลาง และนอย
(n = 3,579)
ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
จํานวน (คน)
รอยละ
พึงพอใจระดับนอย (คะแนนระหวาง 7 – 13)
พึงพอใจระดับปานกลาง (คะแนนระหวาง 14 – 20)
253
7.07
พึงพอใจระดับมาก (คะแนนระหวาง 21 – 28)
3,326
92.93
คะแนนเฉลี่ย = 23.73 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.06
ตาราง 11 พบวาหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการจํานวน 3,326 คน คิดเปน รอยละ 92.93 มีความพึง
พอใจอยูใ นระดับมาก ซึ่งถือวาผานเกณฑอยูในระดับมากตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก
ตอนที่ 5 การบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัย
นําเขา และปจจัยกระบวนการ มีอิทธิพล และสามารถรวมกันทํานาย ผลผลิตของการดําเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในกลุมผูเขารวมโครงการ หัวหนา
โครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
ตาราง 12 ผลการศึกษาอิทธิพล ของปจจัยดานบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา และปจจัย
กระบวนการ และการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE ที่มีตอผลผลิตของการดําเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมผูเขารวมโครงการ (n = 120) ดวยวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) แบบ Enter
Beta
S.E.
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

t
1.ปจจัยบริบททั่วไป
.102
.088
.130
1.159
2.ปจจัยนําเขา
.055
.097
.070
.565
3.ปจจัยกระบวนการ
.118
.098
.144
1.211
4.การบริหารตาม PROMISE Model
.255
.108
.298
2.356**
R = .559 , R2 = .313. F = 12.784** p-value = .000 , Durbin – Watson = 2.125
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

P-value
.249
.573
.228
.020
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ตาราง 12 พบวาตัวแปรที่สงผลตอผลผลิตของการดําเนินการโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุมผูเขารวมโครงการคือ การบริหารตามแนวทาง PROMISE Model มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลคะแนนมาตรฐานเทากับ .298 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัย
ทั้งหมดสามารถรวมกันพยากรณผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได
รอยละ 31.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 13 ผลการศึกษาอิทธิพล ของปจจัยดานบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา และปจจัย
กระบวนการ และการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE ที่มีตอผลผลิตของการ
ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมหัวหนาโครงการ (n = 30) ดวย
วิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) แบบ Enter
Beta
S.E.
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

t
1.ปจจัยบริบททั่วไป
-.082
.276
-.058
-.298
2.ปจจัยนําเขา
-.098
.468
-.074
-.209
3.ปจจัยกระบวนการ
.591
.380
.572
1.556
4.การบริหารตาม PROMISE Model
.395
.293
.318
1.347
R = .743 , R2 = .551. F = 7.680** p-value = .000 , Durbin – Watson = 1.946
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

P-value
.768
.836
.132
.190

ตาราง 13 พบวาในกลุมหัวหนาโครงการ ไมพบวาตัวแปรเชิงสาเหตุ ไดแก 1.ปจจัยบริบท
ทั่วไป 2.ปจจัยนําเขา 3.ปจจัยกระบวนการ 4.การบริหารตาม PROMISE Model ตัวใดตัวหนึ่ง
สามารถที่จะมีอิทธิพลตอการผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได
เพราะวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอยางไรก็ตามยังพบวาตัวแปรทั้งหมด
สามารถรวมกันพยากรณผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไดรอยละ
55.10 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 14 ผลการศึกษาอิทธิพล ของปจจัยดานบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา และปจจัย
กระบวนการ และการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE ที่มีตอผลผลิตของการ
ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
(n = 30) ดวยวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบ Enter
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Beta
S.E.
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

t
1.ปจจัยบริบททั่วไป
.150
.415
.110
.362
2.ปจจัยนําเขา
-.230
.261
-.204
-.879
3.ปจจัยกระบวนการ
.476
.232
.579
2.050
R = .555 , R2 = .308. F = 3.863* p-value = .021 , Durbin – Watson = 1.838
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

P-value
.720
.387
.051

ตาราง 14 พบวาในกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ ไมพบวาตัวแปรเชิงสาเหตุ
ไดแก 1.ปจจัยบริบททั่วไป 2.ปจจัยนําเขา 3.ปจจัยกระบวนการ ตัวใดตัวหนึ่งสามารถที่จะมีอิทธิพล
ตอการผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได เพราะวาคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอยางไรก็ตามยังพบวาตัวแปรทั้งหมดสามารถรวมกันพยากรณ
ผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไดรอยละ 30.80 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

ตอนที่ 6 เหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลใน
เขตกรุงเทพมหานคร จากขอมูลเชิงคุณภาพ
1. สรุปปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ
1. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานสนับสนุนการดําเนินโครงการดานตางๆ อยางเต็มที่ ไดแก
การสนับสนุนเวลาใหคณะทํางานไดจัดกิจกรรม สถานที่ในการดําเนินโครงการ การประสานงาน
กับหนวยงานภายนอก ใหกําลังใจแกคณะทํางาน เขามาเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานเชนในฐานะที่
ปรึกษาหรือวิทยากร งบประมาณเพิ่มเติม การจัดหาวัสดุอุปกรณเพิ่มเติม นําขอคิดเห็นจากผูเขารวม
โครงการมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
2. คณะทํางานมีศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ไดแก มีความกระตือรือรนในการทํางานสูง หัวหนาโครงการมีประสบการณในการทํางาน การ
พยายามแสวงหาความรูเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มเติม มีจิตบริการที่ตองการเห็น
ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพที่ดีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได
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3. ผูเขารวมโครงการมีความมุงมั่นที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ไดแก การ
มองเห็นปญหาสุขภาพของตนเอง ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม การพยายามแสดงความคิดเห็น
ในการทํากิจกรรมแกคณะทํางาน
4. มีการจัดกิจกรรมโดยทีมงานที่ปฏิบัติงานในหองตรวจโรคของผูปวยที่เปนผูเขารวม
โครงการ จึงทําใหติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผูเขารวมโครงการไดเปนอยางดี
5. การจัดโครงการในหนวยงานที่ไดรับความรวมมือจากหัวหนาหนวยงานในการให
บุคลากรของตนเองไดเขารวมโครงการอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหโครงการประสบความสําเร็จ เพราะ
หากไมไดรับความรวมมือแลวก็จะมีปญหาตอการเขารวมโครงการได
6. การกําหนดรางวัลจูงใจสําหรับผูเขารวมโครงการที่ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนัก
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได จะเปนกําลังใจที่สําคัญใหกับผูเขารวมโครงการคนอื่นๆ ดวย
7. ไดมีการคัดกรองผูเขารวมโครงการจากจุดบริการใหคําแนะนํากอนกลับบาน และในหอง
ตรวจโรคอายุรกรรมโดยผู คัดกรองไดใ ห คําปรึ กษาเรื่ องความเสี่ยงจากการไมสามารถควบคุ ม
เบาหวานได และชักชวนใหเขารวมโครงการ พรอมกําหนดวัตถุประสงครายบุคคลไว จึงทําใหได
ผูเขารวมโครงการที่เปนปญหาอยางแทจริง มีความพรอมที่จะเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ
8. คณะทํางานเปนบุคลากรทางการแพทย มีความรูความสามารถเกี่ยวกับโรคเมตาบอลิก
เปนอยางดี จึงทําใหการดําเนินโครงการสามารถตอบสนองความตองการของผูเขารวมโครงการดาน
องคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรคเบาหวานได
9. คณะทํางานมีความรู และทักษะในการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง PROMISE
Model เพราะไดรับการถายทอดจากหัวหนาโครงการ และ มศว ซึ่งไดใชในการบริหารจัดการโครงการ
10. หนวยงานมีนโยบายดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ จึ งทํา ใหการจัดโครงการครั้งนี้มีความสอดคล องกับนโยบาย จึงอยู ในความสนใจของ
ผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยงาน
11. การไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งการให
หัวหนาโครงการเปนผูรับเงินโดยตรงสงผลใหมีความสะดวกในการใชจาย และการบริหารโครงการ
มีความคลองตัวมาก
12. การจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลายในโครงการ เชน การฟงบรรยาย การเลน
กิจกรรมกลุม กิจกรรมฐาน การเรียนรูจากของจริง กิจกรรมสรางเสริมพลัง ทําใหผูเขารวมโครงการ
เกิดความรูสึกตื่นเตน กระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมตอไป
13. คณะทํางานและวิทยากร เปนตนแบบของการเปนผูมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีใหกับ
ผูเขารวมโครงการ
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14. การเปดโอกาสใหครอบครัวของกลุมเสี่ยงเขารวมโครงการดวย ซึ่งจะทําใหเกิดการดูแล
กันภายในครอบครัวตอไป มีการกํากับ ควบคุมพฤติกรรมอยางใกลชิดจากคนในครอบครัว มีผล
อยางยิ่งตอความสําเร็จที่ยั่งยืนของโครงการ

2. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
1. คณะทํางานมีภาระงานประจําเปนจํานวนมากที่จะตองรับผิดชอบ มีจํานวนไมเพียงพอกับ
ผูเขารวมโครงการ จึงสงผลโดยตรงตอเวลาในการบริหารจัดการโครงการ
2. การจัดกิจกรรมใหประสบความสําเร็จไมไดขึ้นอยูกับคณะทํางานเพียงลําพัง แตยังตอง
อาศัยความรวมมือจากสหสาขาภายนอกทีม อาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องการประสานงาน เวลาใน
การทํางาน จึงทําใหการบริหารจัดการโครงการมีความลาชาไปบาง
3.
การดํ า เนิ น โครงการมีค วามจํ า เป น ต อ งใช ผู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด า น เช น
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง เปนตน จึงทําใหคณะทํางานตองทําการหาและเชิญวิทยากรที่
ไมไดอยูในคณะทํางานทําใหเกิดความยากในการทํางานพอสมควร
4. การดําเนินโครงการยังขาดการกํากับพฤติกรรมสุขภาพของผูเขารวมโครงการจาก
คณะทํางาน สงผลใหผูเขารวมโครงการบางสวนไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปใน
ทิศทางที่ดีไดเทาที่ควร
5. การจัดโครงการในชวงฤดูฝน ทําใหบางครั้งไมมีสถานที่ในการออกกําลังกาย และการทํา
กิจกรรม เพราะบางโครงการไดกําหนดใหมีการออกกําลังกายรวมกันตั้งแตเวลา 07.00 – 8.00 แตก็มี
ฝนตกทําใหตองบอกเลิกไป
6. ผูเขารวมโครงการบางคนเปนโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนมากแลว หรือเปนผูสูงอายุ
ซึ่งจะตองไดรับการตรวจจากแพทยเพิ่มมากขึ้น ทําใหไมสามารถมารวมกิจกรรมไดครบทุกครั้ง
7. การจัดกิจกรรมมีขอกําหนดเรื่องของสถานที่และเวลา จึงไมควรจํากัดวาหามออกนอก
สถานที่ เพราะบางกิจกรรมก็มีความจําเปน เชน การทําสมาธิควรจะไปจัดกิจกรรมที่วัดตางจังหวัด
บาง และการออกกําลังกายนอกสถานที่ เปนตน
8. การจัดสรรงบประมาณในบางครั้งมีความจําเปนเรงดวน ไมสามารถที่จะจัดสรรตาม
หมวดหมูที่กําหนดไวได จึงควรมีการถัวเฉลี่ยแทนกันไดเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณที่
เกิดขึ้น และมีการกําหนดหมวดติดตามกลุมเปาหมาย
9. ระหวางการจัดกิจกรรมมีความจําเปนตองยายอาคารจึงทําใหเกิดปญหาเรื่องหองประชุมที่
ซ้ําซอนกับภาระงานอื่นๆ ของหนวยงาน ทําใหมีการเวนการทํากิจกรรมไปเปนระยะเวลาพอสมควร
10. ผูเขารวมโครงการมีความหลากหลายในดาน เพศ การศึกษา วัฒนธรรม อายุ ศาสนา
สงผลตอการตัดสินใจเลือกจัดกิจกรรม
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3. ขอเสนอแนะจากการดําเนินโครงการ
1. การรายงานผลการดําเนินงานไมควรเปดเผย ชื่อ – นามสกุล ของผูเขารวมโครงการ
เพราะวาเปนการละเมิดสิทธิ์สวนบุคคล
2. การจัดกิจกรรมควรจะจัดในชวงฤดูหนาว เพราะวาจะไดแกปญหาเรื่องสถานที่ในการจัด
กิจกรรมออกกําลังกาย
3. การจัดกิจกรรมเสริมพลัง และการสรางแรงจูงใจของกลุมเปาหมาย เปนสิ่งที่ดีมาก เพราะ
ทําใหผูเขารวมโครงการเกิดความเชื่ออํานาจในตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
4. ควรจัดทําแบบสอบถามความตองการของผูเขารวมโครงการเพื่อที่คณะทํางานจะไดนํา
ขอมูลมาใชในการจัดกิจกรรมไดตรงกับเปาหมายอยางแทจริง
แนวทางในการพัฒนาและแนวทางการดําเนินโครงการตอไป
1.ควรพั ฒ นารู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมที่ ส ามารถทํ า ให ผู เ ข า ร ว มโครงการเกิ ด ทั ก ษะเชิ ง
พฤติกรรมที่แทจริง และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางยั่งยืน
2. การคัดกรองผูเขารวมโครงการควรมีชวงอายุไมหางกันมาก และมีลักษณะที่ไมแตกตาง
กันมาก เพราะจะทําใหการจัดกิจกรรมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด
3. ควรมีการพัฒนาแนวทางจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเขาโครงการไดรูจักกันทั่วถึง และไดแสดง
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการจูงใจใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ซึ่งจะทําใหไมนาเบื่อ
4. ควรมีเพลงประจําโครงการและใหผูเขารวมโครงการทุกคนรองเปน และมีสวนรวมใน
การแตงเพลง เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธตอกัน และเกิดแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ
5. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ควรพัฒนาไปเปนชมรมการปรับเปลี่ยนหรือสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน โดยใหผูเขารวมโครงการที่เขมแข็งเปนแกนนําจะทําใหเกิดความยั่งยืนในชุมชนตอไปได
6. ควรมีการเชิญผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเขามารวมเปนคณะทํางาน เพราะจะทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานขึ้นในโครงการ
7. ควรมีการทําวิจัยในโครงการไปดวย เพราะจะทําใหไดขอคนพบทางวิชาการ มีความ
นาเชื่อถือในเชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้น
8. ควรจะมีการผลักดันเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเปนนโยบายระดับชาติ
เพื่อใหประชาชนเห็นความสําเร็จเรื่องพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้น เปนการปองกันปญหาสุขภาพ
9. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะทํางานตางโรงพยาบาล ดวยการไปดูงานของ
โรงพยาบาลที่มีความพรอม มีศักยภาพสูง และประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อที่จะไดเกิดการเรียนรูและเปนเครือขายตอไป
10. ในหนวยงานควรมีการสอดแทรกเรื่องสุขภาพในทุกการประชุม เพื่อเปนการกระตุนให
บุคลากรเห็นความสําคัญกับปญหาดานสุขภาพจนกระทั่งเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรตอไป
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บทที5
่
สรุปอภิปรายผล

และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
เพื่อ ประเมิ นโครงการปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขต
1.
กรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานจาก สปสช. เขต 13 กรุ ง เทพมหานคร
ปงบประมาณ 2554 จํานวน 30 โครงการ ตามกรอบแนวคิด CIPP Model, Logic Model และ 360
Degree Feedback
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE ปจจัยบริบท
ทั่วไปของโครงการ ปจ จั ย นํ า เข า และปจ จัย กระบวนการ ที่สงผลตอผลผลิตของการดํา เนิ น
โครงการปรั บ เปลี่ย นพฤติก รรมสุ ข ภาพของสถานพยาบาลในกลุมผู เ ข าร ว มโครงการ หัว หน า
โครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ของผูเขารวมโครงการ ซึ่งไดแก การรับรู
ความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรมตนเอง และการดูแล
สุขภาพของตนเอง และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของแตละโครงการ เชน คา BMI คาระดับไขมันในเลือด
ระดับน้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของผูเขารวมโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
3Self และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของแตละโครงการ เชน คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ําตาล
ในเลื อ ด ค า ความดั น โลหิ ต หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อศึกษาถึงเหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให กั บ กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเมตาบอลิ ก ของสถานบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร
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และไดกําหนดสมมุติฐานการวิจัย / การประเมิน ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักคือ
1. กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมผูเขารวมโครงการ ที่เปนกลุมตัวอยาง
มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การประเมิ น โครงการด า นบริ บ ททั่ ว ไป (Context)
ป จ จั ย นํ า เข า (Input)
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Output) และความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ มีคะแนนเกิน
รอยละ 70 (หรือคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 2.8 จากคะแนนเต็ม 4 ) มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการ ในชวงระหวางดําเนินโครงการ
2. ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับ
น้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กวากอนเขารวมโครงการ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ
3. ผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และ
ตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต
รอบเอว ในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ
4. การบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัย
นําเขา และปจจัยกระบวนการ มีอิทธิพล และสามารถรวมกันพยากรณ ผลผลิตของการดําเนิน
โครงการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมสุ ข ภาพของสถานพยาบาลในกลุมผู เ ข าร ว มโครงการ หัว หน า
โครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
5. ทําใหทราบถึงถึงเหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกของสถานบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร
กลุมเปาหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 กลุมใหญไดแก
1. กลุมหัวหนาโครงการทั้ง 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวม 30 คน ดําเนินการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ และการสัมภาษณเชิงลึก ตาม CIPP Model
2. กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการทั้ง 30 โครงการๆ ละ 1 คน รวม 30 คน
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ และการสัมภาษณเชิงลึก
เพื่อเก็บขอมูลตาม CIPP Model
3. กลุมผูเขารวมโครงการที่เปนกลุมตัวอยาง ทั้ง 30 โครงการๆ ละ 4 คน รวม 120 คน
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ และการสัมภาษณเชิงลึก
เพื่อเก็บขอมูลตาม CIPP Model
และ กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการทั้ง 30 โครงการ รวม
จํานวน 3,579 คน เพื่อเปนขอมูลตาม Logic Model เพื่อเก็บขอมูล พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และ
ตัวชี้วัดทางชีวเคมีอื่นๆ เชน คาความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด ไขมันในเลือด เปนตน ตาม
เปาหมายของแตละโครงการกําหนด
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สรุปผลการวิจัย / การประเมินโครงการ
1. ผูเขารวมโครงการทั้ง 3,579 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 2,527 คน คิดเปนรอย
ละ 70.61 มีชวงอายุอยูระหวาง 50-59 ป จํานวน 994 คน คิดเปนรอยละ 27.77 มีการศึกษาต่ํากวา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 2,026 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 56.61 มี สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลคื อ สิ ท ธิ
ข า ราชการ/ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และครอบครั ว จํ า นวน 1,514 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 42.30 ลั ก ษณะของ
กลุมเปาหมายคือ กลุมเสี่ยงตอโรคอวน จํานวน 1,401 คน คิดเปนรอยละ 39.15 และ ปจจัยเสี่ยงที่
พบคือ อวน/BMI สูง จํานวน 1,599 คน คิดเปนรอยละ 44.68
2. กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการประเมิ น โครงการตามกรอบการประเมิ น CIPP
Model
ประกอบดวย กลุมผูขารวมโครงการ จํานวน 120 คน กลุมหัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน และกลุม
ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน
3. การประเมินโครงการในภาพรวม (CIPP Model) พบวา กลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนา
โครงการ และกลุมผูบังคั บบัญชาของหั วหน าโครงการ มีความคิดเห็ นไมแตกตางกัน เมื่อแปล
ความหมายของผลการประเมินดานกระบวนการพบวา ทั้ง 3 กลุม มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ให
คะแนนอยูในระดับดีมากทั้งหมด ในระดับคะแนนที่มีคาใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.43 – 3.56
และยังพบวาพบวากลุมผูเขารวมโครงการ หัวหนาโครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
ใหคะแนนการประเมินเกินรอยละ 70 มากกวารอยละ 70 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด และผลการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพพบวามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาการประเมินโครงการตามแนวทาง CIPP Model และ 360 degree Feedback
ผานการประเมิน ตามสมมุติฐานการวิจัย / ประเมิน
4. หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ สถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (Self Efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-Regulation) 3.การดูแลตนเอง (SelfCare) เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 78.73, 77.81 และ 81.03 ตามลําดับ นับวา
เปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง พบว า หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.ระดับน้ําตาลสะสม 2.น้ําหนักตัว
(กิโลกรัม) และ 3.Systolic / Diastolic ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 73.53, 72.20
และ 75.60 ตามลําดับ นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ได
กําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และพบวามี 1.
ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.ความดันโลหิตบน 3.ความดันโลหิตลาง 4.เสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร)
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5.น้ําตาลในเลือด ( FBS ) 6.CHOL 7.TRI 8. HDL 9.LDL 10.คายา (บาท) 11.ความเครียด 12.
รอบเอวตอสะโพก 13.ไขมันสะสมในรางกาย 14.เสนรอบเอว (วัดเปนนิ้ว) ลดลงกวากอนเขารวม
โครงการ แตยังนอยกวารอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ แตอยางไรก็ตามก็นับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตก็ยังไมผานเกณฑตามที่กําหนดไว
5. หลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครแลว ผูเ ขาร วมโครงการมี 1.การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-regulation) 3.การดูแลตนเอง (Selfcare) เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง พบว า หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.ดัชนีมวลกาย (BMI) 2. ความดัน
โลหิตบน 3.ความดันโลหิตลาง 4.ระดับน้ําตาลสะสม 5.เสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) 6.น้ําตาล
ในเลือด ( FBS ) 7. CHOL 8. TRI 9.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 10.คายา (บาท) 11. Systolic /
Diastolic 12.ความเครียด 13.รอบเอวตอสะโพก 14.ไขมันสะสมในรางกาย 15.เสนรอบเอว (วัด
เปนนิ้ว) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งนับไดวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และพบวามี 1. HDL และ 2. LDL ไมแตกตางระหวางกอนและ
หลังการเขารวมโครงการ ซึ่งนับวาไมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในประเด็นดังกลาวนี้ยังนับวาไม
บรรลุเปาหมายของการดําเนินโครงการ นอกจากนี้แลวหลังจากที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการจํานวน 3,305
คน คิดเปน รอยละ 92 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอย
ละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
6. จากการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยางประเมินโครงการ จํานวน 120 คน การวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ดวยการเขาสมการแบบ Enter พบวาตัวแปรการบริหาร
จัดการตามหลัก PROMISE Model มีอิทธิพลตอผลผลิตของโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมด สามารถรวมกันทํานายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ
31.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับการเก็บขอมูลในกลุมหัวหนาโครงการ จํานวน
120 คน และกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ จํานวน 120 คน ไมพบวาตัวแปรเชิงสาเหตุมี
อิทธิพลตอผลผลิตของโครงการ แตพบวาตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมด สามารถรวมกันทํานายผลผลิต
ของโครงการไดรอยละ 55.10 และ 30.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานที่แตละโครงการได
สงมา พบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ ประกอบดวย ความสามารถในการ
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บริหารงานของคณะทํางาน ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ กิจกรรมที่มีความหลากหลายเนน
การมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมพบวา
คณะทํางานมีจํานวนนอยและมีภารกิจมากทําใหไมมีเวลาในการบริหารโครงการไดเพียงพอ การจัด
กิจกรรมยังคงตองอาศัยความรวมมือจากสหวิชาชีพทําใหไมเบ็ดเสร็จในตัว และความหลากหลาย
ของผูเขารวมโครงการ และขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งตอไป คือ เนนการพัฒนากิจกรรมที่
สงเสริมใหผูเขารวมโครงการไดเกิดทักษะดานสุขภาพอยางแทจริงดวยกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง

การอภิปรายผล
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการพบวา ในมิติ เพศสวนใหญจะเปนเพศ
หญิง ซึ่งมีจํานวนมากถึงรอยละ 70.61 ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพวา กลุมประชาชนเพศหญิงให
ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากกวาเพศชาย ถึงแมวาจากขอมูลที่ไดทําการสํารวจจาก
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะพบวา เพศชายเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคในกลุมเม
ตาบอลิก 4 โรคหลัก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้เปน
เพราะวิถีการใชชีวิตของกลุมเพศชายมีโอกาสสูงมากกวาเพศหญิงมากที่จะทําราย และบั่นทอน
สุขภาพของตนเอง ทั้งจากพฤติกรรมการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การทํางานที่เสี่ยงภัยมากกวาเพศหญิง
หรือแมกระทั่งความเครียดอันเกิดจากบทบาทการเปนหัวหนาครอบครัว ซึ่งในทางอุดมคตินั้น กลุม
เพศชายควรที่จะใหความสําคัญกับปญหาดานสุขภาพมากกวาเพศหญิง แตในความเปนจริงใน
โครงการนี้กลับพบวาเพศชายเขารวมโครงการนอยกวาเพศหญิงมาก ทั้งๆ ที่มีโอกาสในการเขารวม
โครงการอย า งเท า เที ย มกั น ดั ง นั้ น หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งโดยเฉพาะคณะดํ า เนิ น งานโครงการ
ปรับเปลี่ยนสุขภาพของแตละโครงการในปตอไป หรือหนวยงานอื่นๆ ควรที่จะใหความสําคัญใน
การโนมนาว หรือชักจูงใหกลุมเพศชายหันมาใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองใหเพิ่ม
มากขึ้น
สํ า หรั บ ในมิ ติ ระดั บ การศึ ก ษา ที่ พ บว า ส ว นใหญ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ต่ํ า กว า
ปริญญามากถึง รอยละ 56.61 และมิติชวงอายุก็พบวาเปนกลุมวัยทํางานตอนปลาย อายุระหวาง 5059 ป คิดเปนรอยละ 27.77 แสดงใหเห็นวา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ไดจัดขึ้นใน
เขตกรุงเทพมหานครในปงบประมาณ 2554 นั้น ไดใหโอกาสกับประชาชนกลุมที่ดอยโอกาสไดเขา
รวมโครงการเปนจํานวนมาก สอดคลองกับแนวคิดของ วิชัย เอกพลากร (2553) ที่เสนอวา กลุม
ผูดอยโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะการเขาถึงความรูเกี่ยวกับสุขภาพสวนใหญจะเปนกลุมคนที่มี
การศึกษาในระดับต่ํา หรือนอยกวาระดับปริญญา และเปนกลุมที่มีปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพ
มากที่ สุ ด ดั ง นั้ น จึ ง แสดงให เ ห็ น ว า การบริ ห ารโครงการในครั้ ง นี้ ไ ด ใ ห โ อกาสกั บ คนกลุ ม นี้
คอนขางมากแตอยางไรก็ตามกลุมผูเขารวมโครงการสวนใหญยังคงเปนบุคคลในแวดวงราชการหรือ
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ที่เกี่ยวของ เพราะพบวาสิทธิในการรักษาพยาบาลสวนใหญเปนสิทธิขาราชการ / รัฐวิสาหกิจและ
ครอบครัว มากถึงรอยละ 42.33 แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการรับทราบขาวสารของประชาชน
ทั่วไปที่ไมไดมีครอบครัวเปนขาราชการ และยังแสดงใหเห็นอีกวา กลุมขาราชการนั้นเปนกลุม
สําคัญที่คอนขามีความรู และตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดานสุขภาพ ควรที่จะสงเสริมให
กลุมดังกลาวเปนแกนกลางในดานการถายทอดความรูใหกับบุคคลรอบขาง
ลักษณะของกลุมเปาหมายยังพบวาสวนใหญแลวเปนกลุมเสี่ยงตอโรคอวน มากถึงรอยละ
39.15 สอดคลองกับปจจัยเสี่ยงที่พบเชนเดียวกัน คือ ภาวะอวน/ BMI สูงมากถึงรอยละ 44.68
คุณลักษณะดังกลาวยิ่งตอกย้ําใหเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับปญหาดานสุขภาพได
เป น อย า งดี กล า วคื อ ป ญ หาหลั ก ยั ง คงอยู ที่ พ ฤติ ก รรมด า นการเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ เ ป น
ประโยชนตอรางกาย และการออกกําลังกายที่เหมาะสม อาจเปนเพราะปจจุบันอาหารที่มีอยูตาม
ทองตลาดในชุมชนเมืองดังเชน กรุงเทพมหานคร ลวนแลวแตเปนอาหารประเภทหวานมาก และมัน
มาก ประกอบกับการออกกําลังกายของประชาชนยังคงอยูในปริมาณนอย โรคอวนยังเปนสาเหตุ
สําคัญทําใหเกิดโรคภัยอยางอื่นตามมาอีกมาก ดังนั้นในภาพรวมจากขอมูลทั่วไปของผูเขารวม
โครงการทั้ง 3,579 คน แสดงใหเห็นว า การจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น จะเปนประโยชนสําหรับประชาชนไดอยางแทจริง
2. ผลการประเมินโครงการในภาพรวมตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) พบวา ทั้ง 3 กลุม
การประเมิน ใหคะแนนในระดับดีมากทั้งหมด มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.43 – 3.56 และทั้งหมดให
คะแนนเกินรอยละ 70 ของคะแนนการประเมิน มากกวารอยละ 70 ของกลุมตัวอยาง ผลการ
ประเมินดังกลาวนั้นแสดงใหเห็นวา การจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแตละโครงการ
ของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 15 หนวยงานนั้น ไดทําการประเมินถึงความตองการ
จําเปน (Context evaluation) ในการดําเนินโครงการ จากการที่ไดเขาไปนิเทศโครงการและไดมี
โอกาสสัมภาษณหัวหนาโครงการ เห็นสภาพการดําเนินงานจริง ก็จะเห็นไดชัดเจนวา กลุมผูเขารวม
โครงการสวนใหญเปนกลุมผูที่มีปญหาดานสุขภาพอยางแทจริง มีรายไดต่ํา การศึกษานอย และ
อาศัยอยูในชุมชนที่คอนขางแออัด มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพ หากไมรีบ
ดําเนินการแกไขก็มีโอกาสที่จะเปนโรคภัยในอนาคตขางหนาไดอยางแนนอน การแกไขปญหา
ดังกลาวดวยกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับกลุมเปาหมายตามปญหาที่เกิดขึ้นจริง นับ
ไดวาเปนการพัฒนาแกนนําดานสุขภาพใหเกิดขึ้นกับชุมชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ก็พบวา การ
ประเมินปจจัยนําเขา (Input evaluation) และกระบวนการ (Process evaluation) จากทั้ง 3 กลุมการ
ประเมินอยูในระดับดีมากทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงการเตรียมความพรอมทั้งทางดานทรัพยากร
ทางการบริหาร และความพรอมดานบุคลากรในการดําเนินงาน
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ในสวนของปจจัยนําเขานั้น พบวาคณะทํางานของแตละโครงการมีความพรอมดานวัสดุ
อุปกรณเปนอยางดี เพราะวา หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ประจําอยูนั้น ลวนแลวแตมีภารกิจหลักดาน
การเสริมสรางสุขภาพอยูกอนที่จะมารับทําโครงการนี้จาก สปสช. เขต 13 กทม. เชน มีสถานที่ใน
การดําเนินกิจกรรม มีวัสดุสําหรับการดําเนินงาน ในขณะเดียวกันกลุมผูเขารวมโครงการสวนใหญ
ก็มีความพรอมในดานการเตรียมตัวมาเปนอยางดีเพื่อที่จะไดเขารวมโครงการ และกลุมผูบริหารก็
พรอมที่จะสนับสนุนอยางเต็มที่เพราะวา เปนภารกิจที่สอดคลองกับนโยบายหลักของหนวยงาน
หากคณะทํางานประสบความสําเร็จก็จะทําใหหนวยงานประสบความสําเร็จตามไปดวย นอกจากนี้
แลว ความพรอมที่สําคัญที่สุดคือ ความพรอมดานบุคลากร ซึ่งพบวา สวนใหญแลวมีประสบการณ
การทํางานดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมากอนแลวจากบทบาทและหนาที่ในงานประจํา
ประกอบกับเพื่อนรวมงาน บรรยากาศในองคกร มีความเกี่ยวของกับสุขภาพจึงทําใหความพรอม
ดานบุคลากรอยูในระดับมากที่สุดได
สําหรับดานกระบวนการก็พบเชนเดียวกับวา คณะทํางานที่มีประสบการณการทํางานดาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมากอนนั้น เปนผลดีตอกระบวนการดําเนินโครงการเปนอยางมาก
เพราะไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณในอดีตที่ผานมา ทําใหการดําเนินงานในปจจุบันมีความ
ผิ ด พลาดน อ ยที่ สุ ด ประกอบกั บ การได รั บ การฝ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะทางวิ ช าการจากทาง
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร มศว ที่ มุ ง เน น ให แ ต ล ะโครงการได ทํ า กิ จ กรรมที่ เ น น ผู เ ข า ร ว ม
โครงการเปนสําคัญ เนนการทํากิจกรรมมากกวาการฟงบรรยายเพียงอยางเดียว จึงสงผลทําใหการ
จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง
ผลการประเมินผลผลิตของการดําเนินโครงการก็เห็นไดคอนขางชัดเจนวา เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดไว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย
และการดูแลสุ ขภาพจิตของตนเอง เปน เพราะวา กระบวนการจั ด กิจกรรมนั้น ไดเ นนการสราง
พฤติกรรมสุขภาพ 3Self ใหเกิดขึ้นกับกลุมผูเขารวมโครงการ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคง
นอกจากนี้แลวยังพบวา กลุมผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
เปนอยางมาก เปนเพราะวา การไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมซึ่งไมใชเปนเพียงแตการฟงบรรยาย
เพียงเทานั้น ตลอดจนยังเปนการสรางสังคมใหกับกลุมผูเขารวมโครงการไดพบปะ แลกเปลี่ยน
ความรูดานสุขภาพซึ่งกันและกันไดเปนอยางดี
3. ผลการวิจัย / ประเมินโครงการ พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลว ผูเขารวมโครงการมี
พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดทางชีวิเคมีอื่นๆ เชน CHOL TRI HDL LDL ความดันโลหิต
บน และความดันโลหิตลาง เปนตน เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการจัดกิจกรรมของคณะทํางานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของแต
ละโครงการ ซึ่งไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ตาม
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แนวทางการบริหารโครงการ PROMISE Model ซึ่งทําใหแตละโครงการไดมีแนวคิดในเชิงวิชาการ
ทั้งทางดานสุขภาพโดยตรง และแนวคิดดานจิตวิทยา
การที่แ ตละโครงการไดทําการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติก รรมสุขภาพโดยอาศัย
เทคนิคพฤติกรรมสุขภาพ 3 3Self ตามแนวทางการบริหารโครงการ PROMISE Model นั้น เปนสิ่ง
สําคัญที่ทําใหผูเขารวมโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทิศทางที่ดีขึ้นไดอยาง
เห็นไดชัด การที่ไดเขาไปนิเทศโครงการ ซึ่งทําใหไดมีโอกาสเห็นสภาพการดําเนินโครงการจริง
และไดพูดคุยกับผูเขารวมโครงการก็จะพบวา เทคนิคสําคัญที่ คณะทํางานแตละโครงการนําไปใช
มากที่สุดก็คือ เทคนิคการเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement: P) ทั้งการเสริมแรงทางสังคม
เช น การให ร างวั ล ชมเชยแก ผู เ ข า ร ว มโครงการที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการลดน้ํ า หนั ก หรื อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดมากที่สุด เปนตน ตลอดจนการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร เชน การใหเงิน
รางวัลสําหรับผูเขารวมโครงการที่ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนัก หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได ม ากที่ สุ ด เป น ต น กระบวนการเสริ ม แรงดั ง กล า วส ง ผลสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของผูเขารวมโครงการ ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ กาแลซซี่ กาแลซซี่ และลิทซ
(Galassi, Galassi, & Litz, 1974) ที่ไดใชเทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไมกลา
แสดงออก ได ศึ ก ษา ผลการฝ ก การกล า แสดงออก โดยให ข อ มู ล ย อ นกลั บ ด ว ยเทปบั น ทึ ก ภาพ
(Videotape) พรอมกับการเสริมแรงทางสังคม การใหคําชมเชย กับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไมกลา
แสดงออก กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิชาจิตวิทยาเบื้องตนที่ West Virginia University จํานวน 32
คนซึ่งสุมจากประชากร นักศึกษาจํานวน 103 คน แบงเปน 4 กลุม เปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุม
ควบคุม 2 กลุม โดยที่ กลุมทดลองไดรับการฝกครั้งละประมาณ 1 ½ ชั่วโมง เปนเวลา 8ครั้ง สัปดาห
ละ 2 ครั้ ง ต อ เนื่ อ งกั น ส ว นกลุ ม ควบคุ ม ไม ไ ด รั บ การฝ ก ใดๆ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ The
College Self-expression Scale (CSES) กลุมตัวอยางทั้งหมดไดรับการทดสอบกอนและหลังการฝก
ผลการศึก ษาพบวา กลุ มที่ไ ด รับการฝก มีพฤติกรรมการแสดงออกอย างเหมาะสมมากกวา กลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญ และผลจาก Subjective Unit of Disturbance Scale แสดงใหเห็นวากลุมที่
ไดรับการฝกการกลาแสดงออกมีความวิตกกังวลลดลงมากกวากลุมที่ไมไดรับการฝก อยางไรก็ตาม
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไมสามารถประเมินไดวา เทปบันทึกภาพมีประสิทธิภาพในการชวยใหขอมูล
ยอนกลับแกผูรับการฝกหรือไม แตกลุมตัวอยางไดจัดอันดับเทปบันทึกภาพไวในอันดับที่ 1 และ
อั น ดั บ ที่ 4 ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการฝ ก การกล า แสดงออกและช ว ยให ผู เ ข า รั บ การฝ ก สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สอดคลองกับผลการวิจัยของ มอรริส (Morris, 1975) ที่ไดเสนอวิธีการและ
เทคนิคในการฝกพฤติกรรม กลาแสดงออกที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1. การสวมบทบาท คือ การใหผูมี
ปญหาไดฝกซอมการแสดงออกที่เหมาะสมในแตละสถานการณ 2. การแสดงแบบ หรือการกลับบท
ใชเมื่อจะเปนแมแบบในการตอบสนองที่เห็นวาเหมาะสมและผูมีปญหาสามารถปฏิบัติตามไดใน
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สถานการณฝก 3. การใหรางวัลและชี้แนะ เปนการใชคําชมเชยใหผูมีปญหามีแรงจูงใจในการเพิ่ม
ความถี่และความเขมของพฤติกรรมที่ตองการแกไข และใหขอเสนอแนะเชิงจูงใจตอ พฤติกรรมที่ผูมี
ปญหาแสดงออกมา โดยใหเปนตัวของตัวเองมากที่สุด
นอกจากนี้ยังพบวา เทคนิคสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่แตละโครงการนิยม
นํามาใชกันอยางแพรหลายก็คือ การสรางการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ใหเกิด
ขึ้นกับผูเขารวมโครงการ โดยมีกิจกรรมสําคัญ เชน การใชตัวแบบที่ประสบความสําเร็จในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง และมีพื้นฐานทางสังคมใกลเคียงกับกลุมผูเขารวมโครงการมา
เปนผูถายทอดประสบการณในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะทําใหผูเขารวม
โครงการเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้นวาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได หลังจากนั้นจึง
มักจะใชเทคนิคการกํากับตนเอง (Self-regulation) รวมดวย ที่พบเห็นมากที่สุดคือ การใชสมุดบันทึก
พฤติกรรมสุขภาพ และกระบวนการกลุม เพื่อใหเพื่อภายในกลุมชวยกันกํากับพฤติกรรมซึ่งกันและ
กัน ประกอบกับการใหกําลังใจจากคณะทํางาน การผสมผสานหลายเทคนิค วิธีการดังกลาว สงผล
สําคัญเปนอยางยิ่งที่ทําใหผูเขารวมโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นได สอดคลองกับผลการวิจัยของ จาคิก (Jakici, 2003) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการออกกังกายเพื่อ
ศึกษาโรคอวน ผลการศึกษาพบวา การออกกําลังกายเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการควบคุมน้ําหนักซึ่ง
อาจจะมากกวาการเลือกรับประทานอาหาร เพราะวาการออกกําลังกายจะมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมน้ําหนัก เมื่อควบคุมพลังงานจากสารอาหารที่รับประทานเขาไปดวย ในการวิจัยดังกลาว ได
ศึกษาถึงผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ประยุกตมาจากแนวคิดการกํากับ
ตนเอง โดยใหแพทยทําการกระตุนใหผูปวยที่มีโรคอวนใหเริ่มออกกําลังกายอยางนอย 150 นาทีตอ
สัปดาห (วันละ 30 นาที ใน 5 วัน ตอสัปดาห) โดยที่แพทยจะเปนสวนหนึ่งในการกํากับพฤติกรรม
ดวยการโทรศัพทไปสอบถามถึงการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง ประกอบกับการใหทําบันทึก
สุขภาพเพื่อเปนการเตือนตนเอง มีการเยี่ยมบานกลุมตัวอยาเพื่อประเมินตามสภาพจริง ทั้งนี้เปน
เพราะวาการออกกําลังกายในระดับนี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกายไดจากภายนอก ผล
การทดลองพบวา กลุมตัวอยางสามารถควบคุมน้ําหนักได และสามารถควบคุมน้ําหนักในระยะยาว
ตอไปดวยการออกกําลังกาย 300 นาทีตอสัปดาห (วันละ 60 นาที ใน 5 วันตอสัปดาห) ผลการ
ทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวาการการควบคุมตนเองทั้งจากภายในและภายนอกสามารถที่จะทําให
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได และความสําเร็จที่ไดรับทราบนั้นจะเปนแรงจูงใจสําคัญที่
ทําใหเกิดการเพิ่มพฤติกรรม สอดคลองกับ เชนและเยท (Chen & Yeh, 2005) ที่ไดพัฒนาโปรแกรม
การเลิกสูบบุหรี่โดยใช Internet Assisted Instruction (IAI) มาชวยใหผูสูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่
โปรแกรมดังกลาวไดประยุกตแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองเขามาใช เพื่อปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่มีตอการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการรับรูความสามารถของตนในการสูบบุหรี่
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กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 77 คน แบงเปนกลุมทดลอง ที่ไดรับโปรแกรม
การเลิกสูบบุหรี่ 6 สัปดาห รวมกับ IAI กลุมควบคุมไมไดรับอะไรเลย ผลการวิจัยพบวา กลุม
ทดลองที่ไดรับโปรแกรม IAI ซึ่งไดประยุกตแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเขาไปใช
โปรแกรมดังกลาวจะมีกระบวนการใหกําลังใจผานเวปไซด การบันทึกพฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเอง และแสดงใหเห็นถึงพัฒนาในการเลิกสูบบุรี่ ตลอดจนมีตัวแบบที่ประสบความสําเร็จใหเห็น
อยูตลอดเวลา ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองมีการรับรูความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้นและ
ลดจํานวนการสูบบุหรี่ลงไดมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดังกลาว ประกอบกับผลการวิจัยที่มี
นักวิชาการไดทําการศึกษาคนควาในลักษณะเดียวกัน คอนขางที่จะเปนขอสรุป และยืนยันไดวา การ
นําแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทาง PROMISE Model เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3
Self สามารถที่จะทําใหกลุมเปาหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางชีวิเคมี และพฤติกรรมสุขภาพ
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได
4. ผลการวิจัยพบวา ในกลุมผูเขารวมโครงการ จํานวน 120 คน นั้น ปจจัยสําคัญที่สงผลทํา
ใหประสบความสําเร็จในการเขารวมโครงการ คือ การบริหารโครงการตามแนวทาง PROMISE
Model สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่ ผูวิจัย / ประเมิน ไดทําการลงพื้นที่จริงระหวางการนิเทศ
และติดตามโครงการ ซึ่งพบวา กลุมผูเขารวมโครงการจะรูสึกประทับใจกับคณะทํางานที่มีความ
ตั้งใจจริงในการดําเนินโครงการมาก และพึงพอใจกับเทคนิคการบริหารจัดการโครงการตามหลัก
PROMISE Model เปนมาก โดยเฉพาะการใชเทคนิคการเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement:
P) และการสรางแรงจูงใจ (Motivate) ซึ่งเทคนิคที่ผูเขารวมโครงการไดรายงานใหกับผูวิจัย /
ประเมินไดรับทราบ ระหวางการนิเทศโครงการไดรับทราบ คือ การที่คณะทํางานมักจะเขามาพูดจา
ใหกําลังใจกับผูเขารวมโครงการวาจะตองประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยาง
แนนอน การกําหนดรางวัลสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จสูงสุด การยกยองตามโอกาสตางๆ หรือ
แมกระทั่งการสรางแรงจูงใจโดยการใชตัวแบบ ซึ่งเทคนิคดังกลาวนี้ ลวนแลวแตมีผลสําคัญทําให
ผูเขารวมโครงการมอบความไววางใจกับคณะทํางาน และเต็มใจที่จะรวมทํากิจกรรมทุกอยางเต็มที่
ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ นอกจากนี้
ประทีป จินงี่ (2540) ซึ่งไดอธิบายถึงการเสริมแรงทางบวกที่เปนการเสริมแรงทางสังคมวา (Social
reinforces) เปนการเสริมแรงทางบวกอยางหนึ่ง ซึ่งเปนการแสดงออกโดยใชคําพูดหรือทาทางกับ
บุคคลหลั งจากที่ บุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายแล ว อัน มีผลทําใหบุคคลนั้น แสดงพฤติกรรม
เปาหมายเพิ่มขึ้น และ มิคูลาส (Mikulas, 1978: 89-94) ที่กลาววา การเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรเปน
การใหแรงเสริมทางบวกวิธีหนึ่งจัดเปนลักษณะหนึ่ง ของการใหแรงเสริม ที่เรียกวา “สัญญาที่ตกลง
กันไว” (Contingency contracting) ซึ่งสัญญาที่ตกลงกันไวนี้จะมีลักษณะที่ชัดเจนและทําใหทุกคน
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เกิดความเขาใจเปนอยางดีซึ่งทําใหบุคคลเกิดความคาดหวังในผลของพฤติกรรมที่แตกตางกัน และ
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ แซนซ (Sanz, 1993) ไดศึกษาการใชการเสริมแรงทางสังคมกับเด็ก
ที่มีอาการดาวนซินโดรมจํานวน 18 คน พบวา กลุมตัวอยางที่มีการเสริมแรงทางกายและวาจา จะมี
ทักษะการชวยตัวเอง ทักษะทางสังคม และทักษะทางภาษาสูงกวากลุมที่ใชการเสริมแรงทางวาจา
อยางเดียว เชนเดียวกับ ฮารท และคณะ (Hart and other, 1968) ไดศึกษาวิธีการปรับพฤติกรรม
กาวราวของเด็กในโรงเรียนอนุบาลแหงหนึ่งโดยใชการเสริมแรงทางสังคม ผูรับการทดลองเปน
เด็ ก หญิ ง อายุ 5 ป ซึ่ ง แสดงพฤติ ก รรมก า วร า วคื อ ปากร า ยและใช คํ า พู ด สบประมาท (Verbally
Insulting) ผูวิจัยแกไขใหเขามีพฤติกรรมการเลนกับเพื่อนเพิ่มขึ้น โดยครูใหความสนใจอยางใกลชิด
พรอมทั้งใหของเลนที่ตองการดวยเมื่อเขาเลนรวมกับเพื่อน ในขณะเดียวกันครูไมใหความสนใจเมื่อ
เขาแสดงพฤติกรรมกาวราวผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมกาวราวลดลงและพฤติกรรมการเลนกับเด็ก
อื่นเพิ่มขึ้น
อีกเทคนิคหนึ่งใน PROMISE Model ที่มักจะพบวา คณะทํางานไดนํามาใชในการบริหาร
จัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งผูเขารวมโครงการสัมผัสได คือ เทคนิคการมอง
โลกแงดี (Optimism: O) เทคนิคการสรางการเห็นคุณคาในตัวเอง (Self-Esteem: SE) ใหกับผูเขารวม
โครงการ ซึ่งกิจกรรมที่เห็นชัดเจน เชน การที่คณะทํางานมักจะบอกกับผูเขารวมโครงการอยูเสมอวา
ทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเขารวมโครงการทั้งสิ้น การเปดโอกาสใหผูเขารวม
โครงการติดตอไดอยางสะดวกทุกเวลา การมองปญหาใหกลายเปนเรื่องที่ทาทายที่จะตองดําเนินการ
แกไขใหได และการสรางความตระหนักใหผูเขารวมโครงการเห็นวาตนเองเปนคนที่มีคุณคา ชีวิตมี
คุณคาที่จะตองดูแลใหดีที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ ซีลิกแมน (Seligman, 2006: 40-51) ที่ได
อธิบายการมองโลกในแงดีวา เปนลักษณะทางบุคลิกภาพทางดานปญญา บุคคลคนที่มองโลกในแงดี
มี รู ป แบบของการให เ หตุ ผ ลต อ เหตุ ก ารณ เ ลวร า ยว า เกิ ด ขึ้ น เฉพาะสถานการณ นั้ น หรื อ มองว า
สถานการณรายนั้นเปนเรื่องของโชคราย หรือมีคนนํามาสูตน ไมหมกมุนกับความพายแพ แตจะ
เผชิญหนากับสถานการณรายดวยการยอมรับ และทาทายความพายแพดวยการมีความพยายามมาก
ขึ้น และใหเหตุผลตอเหตุการณดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุภายในตนเอง มัก
เกิดขึ้นสม่ําเสมอ และจะครอบคลุมถึงเหตุการณตางๆ ดวย สวนบุคคลที่มองโลกในแงราย มีรูปแบบ
ของการใหเหตุผลตอสถานการณเลวรายวามีความคงทนอยูอยางสม่ําเสมอ และมีผลตอทุกเรื่องที่เขา
ทํา เชนเดียวกับที่สอดคลองกับแนวคิดการเห็นคุณคาในตนเอง ของ แบรนเดน (Branden, 1993: 810) ที่เสนอวา บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองจะมีบุคลิกภาพที่ชัดเจน เชน เห็นวาคุณคาดานการดูแล
ตนเองดานสุขภาพ ก็จะพยายามดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหดีที่สุด
ผลการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดังกลาว ประกอบกับผลการวิจัยที่มี
นักวิชาการไดทําการศึกษาคนควาในลักษณะเดียวกัน คอนขางที่จะเปนขอสรุป และยืนยันไดวา การ
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นําแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทาง PROMISE Model สามารถที่จะสงผลทําใหกลุมผูเขารวม
โครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทิศทางที่ดีขึ้นได

ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ควรใหความสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพดาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของบุคลากรในสังกัด เชน หนวยงาน
สงเสริมสุขภาพตามโรงพยาบาลต างๆ เปน ตน ด ว ยกระบวนการฝ กอบรมเกี่ย วกับเทคนิคการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางเขมขน สามารถนําแนวคิดการบริหารจัดการโครงการตาม
แนวทาง PROMISE Model เขามาใชในการฝกอบรมได เพราะไดรับการยืนยันจากผลการวิจัยแลววา
เปนเทคนิคกระบวนการสําคัญที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได
2. หัวใจสําคัญที่ทําใหโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประสบความสําเร็จอีก
ประการหนึ่งนอกเหนือจากศักยภาพของคณะทํางาน ก็คือ การใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ของผูเขารวมโครงการ ดังนั้นกอนที่จะดําเนินการจัดกิจกรรม หรือ จัดโครงการ จะตองมีการสํารวจ
ถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นวา ณ ปจจุบันไดกอใหเกิดปญหามากนอยเพียงใด เพราะการที่จัดกิจกรรม
โดยที่ในชุมชนยังไมพบปญหาอาจจะสงผลทําใหผูเขารวมโครงการไมเห็นความสําคัญของการเขา
รวมกิจกรรม และทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จได
3. การจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเปนเรื่องใหญของหนวยงาน เพียงแค
ศักยภาพของคณะทํางานอยางเดียวไมสามารถที่จะทําใหโครงการประสบความสําเร็จได ซึ่งจะตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกสวนของหนวยงาน ผูที่มีบทบาทสําคัญในการประสานงานที่ดีที่สุดคือ
ผูบริหารของหนวยงาน ดังนั้นการจัดโครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพจะตองมีความสอดคลองกับ
นโยบายหลักของหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบ ความรวมมือจากผูบริหารเปนอยางดี
4. ปจจัยสําเร็จที่สําคัญของโครงการไดแก ผูเขารวมโครงการสมัครใจและพรอมที่จะทํา
สัญญาในการปรับพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง เนื่องจากมีขอจํากัดของเวลาในการจัดกิจกรรมจึง
จําเปนตองคัดกรองใหไดกลุมเสี่ยงที่สมัครใจ ดังนั้น สปสช. และ มศว ในฐานะผูกํากับติดตามการ
ใชงบประมาณและการดําเนินโครงการของหนวยบริการ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะรับขอเสนอ
ของหนวยบริการเมื่อ มีหลักฐานที่บงบอกถึงการสมัครใจและพันธะสัญญาของผูเขารวมโครงการที่
มุงมั่นที่จะปรับพฤติกรรมสุขภาพตนเองจริง
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