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คํานํา
“ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมโรคเมตาบอลิกของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร”
ประจําปงบประมาณ 2555 นี้เปนลักษณะโครงการวิจัยเชิงประเมินผลและการทดลองโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ดวยหลัก PROMISE Model ที่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร (สปสช.) คณะผูดําเนินโครงการไดใชองคความรูทางพฤติกรรม
ศาสตรเปนหลักในการถายทอดเทคนิคเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงใหกบั
บุคลากรในสถานพยาบาล จํานวน 15 แหง รวม 34 โครงการ ที่มีที่ตั้งอยูใ นพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่
รวมจัดการบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหแกผูปวยและกลุมเสี่ยงในกลุมโรคเมตาบอลิก ให
มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นและ ไดประยุกตแหงพฤติกรรมศาสตรในเรื่อง การปรับพฤติกรรม มาเปน
แนวทางในการพัฒนาสุขภาพ 3 ดานของตนเอง หรือ 3 Self ประกอบดวย ดานการรับรู
ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) การกํากับพฤติกรรม
สุขภาพ (Self-regulation) และการดูแลสุขภาพตนเอง (Self-care) และตัวบงชี้คาทางชีวเคมีใหดีขึ้น
หรืออยูในระดับปกติ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร จึงใครขอขอบพระคุณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร (สปสช.) และผูบริหารของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) ทีไ่ ดใหการสนับสนุน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ใหดําเนินโครงการนี้มาโดยตลอด
สุดทายนี้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ขอขอบพระคุณคณะผูดําเนินโครงการทุกทาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง รองศาสตราจารย ดร.อังศินันท อินทรกําแหง หัวหนาคณะผูดําเนินโครงการและ
คณะทํางาน ที่ไดบริหารจัดการโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลงานวิจยั เรื่องนี้จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุม เสี่ยงตอไป

รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมโรคเมตาบอลิกของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร
(Result of Risk Behavior Modification With Metabolic Syndrome of
Units in Bangkok Metropolis )
อังศินันท อินทรกําแหงและคณะ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานพยาบาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานจาก สปสช. เขต 13
กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2555 จํานวน 34 โครงการ ตามกรอบแนวคิด CIPP Model, Logic
Model และ 360 Degree Feedback ในชวงระหวางดําเนินโครงการ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
สุขภาพ 3Self ของผูเขารวมโครงการ ซึ่งไดแก การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรมตนเอง และการดูแลสุขภาพของตนเอง และตัวชี้วัดทางชีวเคมี
ของแตละโครงการ เชน คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต
ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการ 3) เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของผูเขารวมโครงการ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3Self และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของแตละโครงการ เชน คา BMI คา
ระดับไขมันในเลือด ระดับน้ํ าตาลในเลือด คาความดันโลหิต ที่เ ปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ดีขึ้น
หลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และ 4) เพื่อศึกษาถึงเหตุ ปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให กั บ กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเมตาบอลิ ก ของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการ
โดยกลุมตัวอยางผูรับบริการเปนผูปวยและกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก รวม 4,500คน และ
กลุ ม ตั ว อย า งผู ใ ห ข อ มู ล ระหว า งโครงการมี 3 กลุ ม ได แ ก กลุ ม หั ว หน า โครงการ 34 คน กลุ ม
ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ 19 คนและผูเขารับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 136 คน
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา สถิติทดสอบ t-test และOne Way ANOVA ในสวนขอมูลเชิง
คุณภาพเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content
analysis) เครื่องมือที่ใชในประเมินโครงการเปนแบบสอบถามประมาณคา 4 ระดับ และแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางพัฒนามาจากแนวคิดการประเมินโครงการ CIPP Model และ Logic Model ที่มีคา
ความเชื่อมั่นอยูระหวาง .818 - .938 และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self มีคาความเชื่อมั่นอยู
ระหวาง 0.73 -0.85 ไดแก แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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ตนเอง (Self-efficacy) แบบสอบถามการกํ า กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพตนเอง (Self-regulation)
แบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง (Self- care) ผลการวิจัย พบวา
1) ขอมูลทั่วไป พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 2,974คน คิดเปนรอย
ละ 66.10 มีชวงอายุอยูระหวาง 50-59 ป จํานวน 1,146 คน คิดเปนรอยละ 25.47 มีการศึกษาต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,761 คน คิดเปนรอยละ 61.38 มีสิทธิการรักษาพยาบาลคือ สิทธิบัตรทองใน
เขต กทม.จํานวน 2,070 คน คิ ดเปนรอยละ 39.13 ลักษณะของกลุมเปาหมายคือ กลุ มเสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน จํานวน 1,334 คน คิดเปนรอยละ 29.64 และ ปจจัยเสี่ยงที่พบคือ ขาดการออกกําลังกาย
จํานวน 2,067 คน คิดเปนรอยละ 45.93
2) กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินโครงการตามกรอบการประเมิน CIPP Model ประกอบดวย
กลุมผูขารวมโครงการ จํานวน 136 คน กลุมหัวหนาโครงการ จํานวน 34 คน และกลุมผูบังคับบัญชา
ของหัวหนาโครงการ จํานวน 19 คน
3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินโครงการในภาพรวม (CIPP Model) ดานบริบท
ทั่วไป (Context) ดานกระบวนการ (Process) พบวากลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุม
ผูบังคับบัญชา ใหคะแนนไมแตกตางกัน แตพบวามีคะแนนแตกตางกันในดานปจจัยนําเขา (Input) ที่
พบวากลุมหัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูเขารับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (3.60 > 3.42) และแตกตางกันในดานผลผลิต(Product) ที่พบวากลุมผูเขารับบริการให
คะแนนการประเมินมากกวากลุมผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.58 > 3.24)
เมื่อทําการเปรียบเทียบการใชหลัก PROMISE Model ในการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ตามการรับรูระหวางกลุมผูเขารับบริการกับกลุมหัวหนาโครงการ พบวากลุมหัวหนาโครงการ
ใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูเขารับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.67 > 3.49)
4) หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ สถานพยาบาลในเขต
กรุ ง เทพมหานครแล ว ผู เ ข า ร ว มโครงการมี 1.การรั บ รู ค วามสามารถของตนในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ (Self- Efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-Regulation) 3.การดูแลตนเอง (Self-Care)
เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 76.90, 76.50 และ 78.80 ตามลําดับ นับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง พบว า หลั ง จากเข า ร ว มโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.
ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.ความดันโลหิตบน 3.ความดันโลหิตลาง 4.รอยละของไขมันในรางกาย 5.เสน
รอบเอว (เซนติเมตร) 6.น้ําตาลในเลือด ( FBS ) 7.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 8. คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม 9.
คะแนนความเจ็บปวด (Pain Score) 11.บุหรี่ที่สูบ (มวน) 12.CHOL 13.TG ลดลงกวากอนเขารวม
โครงการ คิดเปนรอยละ 65.36, 61.45, 49.73, 61.11, 69.91, 59.49, 60.31, 81.33, 78.00,
96.00, 70.00 และ 70.67 ตามลําดับ นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑ
ตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในหลาย

ค
ตัวชี้วัด และพบวามีหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.อัตราการกรองไต (H28) 2.LDL และ 3.HDLเพิ่มขึ้นกวา
กอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 52.00, 70.00 และ 59.33 ตามลําดับ นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในตัวชี้วัด LDL
5) หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ สถานพยาบาลในเขต
กรุ ง เทพมหานครแล ว ผู เ ข า ร ว มโครงการมี 1.การรั บ รู ค วามสามารถของตนในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-regulation) 3.การดูแลตนเอง (Self-care)
4.HDL และ 5.LDL เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งนับวา
เปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.ดัชนีมวลกาย
(BMI) 2.ความดันโลหิตลาง 3.รอยละของไขมันในรางกาย 4.เสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) 5.
น้ําตาลในเลือด ( FBS ) 6.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 7.คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม 8.คะแนนความเจ็บปวด (Pain
Score ) 9.บุหรี่ที่สูบ (มวน) และ 10.TG ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และพบวามี 1.ความดันโลหิตบน 2.อัตราการ
กรองไต และ 3.CHOL ไมแตกตางระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ ซึ่งนับวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในประเด็นดังกลาวนี้ยังนับวาไมบรรลุเปาหมายของการดําเนินโครงการ
6) ปจจัยสําคัญทําใหโครงการประสบความสําเร็จ ไดแก คณะทํางานที่มีศักยภาพ ผูเขารวม
โครงการที่มีความตั้งใจจริง ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรม บรรยากาศขององคกรมีความพรอมใจการจัดกิจกรรม ความหลากหลายของกิจกรรม สําหรับ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม ไดแก ผูเขารวมโครงการไมเขารวมตามกําหนดและหลายคน
ยังไมพรอมที่จะปรับพฤติกรรม ผูนํากลุมกิจกรรมยังไมเขมแข็ง มีปญหาดานบริหารงบประมาณลาชา
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีนอย และขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งตอไป ไดแก มีการติดตาม
ผลระยะยาว ใหชุมชนมีสวนรวม การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ การใหคําปรึกษารายบุคคล เนนการ
ปฏิบัติมากกวาฟงบรรยาย และการสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผูเขารวมโครงการโดยเฉพาะ

ก
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
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและลักษณะของประชากรไทยในมิติตางๆ การคาดการณ
เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและการวางแผนเตรียมความพรอมเพื่อรับมือโดยเฉพาะในประเด็นดาน
สุขภาพเปนสิ่งที่สําคัญและทาทายตอสังคมไทย ผลการวิเคราะหของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (2555) ในรายงานสุขภาพคนไทย ป พ.ศ. 2551 พบวา สาเหตุการตายของประชากร
ไทยไดเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ในอดีต คนไทยตายมากเพราะโรคติดเชื้อที่แพรระบาดไปไดทั้งทางน้ํา
อากาศ หรือโดยพาหะนําโรคชนิดตางๆ ปจจุบันการตายของประชากรไทยสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมการกินอยูและการใชชีวิตของตนเอง สาเหตุการตายที่สําคัญในปจจุบันไดแก โรคมะเร็ง โรค
หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ความดันเลือด เบาหวาน อุบัติเหตุ ซึ่งโรคเหลานี้ปองกันหรือหลีกเลี่ยงได
ดวยการเปลี่ยนพฤติกรรมสวนบุคคล เชน พฤติกรรมการกินอาหาร การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ ดื่ม
สุรา ความไมประมาท เมื่อเทียบสัดสวนการตายของประชาชนของไทยกับของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีสาเหตุการตายดวยโรคไมติดตอและการไดรับบาดเจ็บ สูงกวาภูมิภาค ดัง
ภาพประกอบ 1 ขอมูลดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาโครงสรางทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว มีความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และวิทยาศาสตรการแพทยของประเทศไทยสงผลทําใหการควบคุมการ
ระบาดของโรคไดดีขึ้น แตในขณะเดียวกันก็พบวา พฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชนไทยกลับ
พัฒนาไปในทิศทางที่สวนกัน กลับไมไดมีทิศทางดานเดียวกับองคความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยที่
เพิ่มมากขึ้น
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ภาพประกอบ 1 รอยละจํานวนปที่สูญเสียไปจากการตายกอนวัยอันควร (Year of Life Lost: YLL)
จําแนกตามสาเหตุ ของคนไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมภิ าค พ.ศ. 2551 (ที่มา:สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2555: 15)
โดยเฉพาะป ญ หาโรคอ ว น ซึ่ ง เป น ป ญ หามาจากพฤติ ก รรมการกิ น และการออกกํ า ลั ง กาย
โดยตรง ตามที่ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ไดรายงานสถิติสถานะสุขภาพ
คนไทย จาก The Nation Household Education Surveys Program (NHES) ครั้งที่ 4 ป 2551-2552 พบวา
ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง มีอัตราความชุกเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.5 เปน 19 ในขณะที่กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุวา ผลการสํารวจลาสุดใน พ.ศ. 2555 พบคนไทยมีปญหาภาวะ
โภชนาการเกิน และกลายเปนโรคอวนเพิ่มสูงมากที่สุดในรอบ 10 ป โดยเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 12 ป
มีความอวนพุงสูงถึงรอยละ 40 รองลงมาคือชวงอายุ 40-50 ป อวนเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เทา และชวงอายุ
20-29 ป มีความอวนอยูที่รอยละ 21.7 และที่นาตกใจคือ ขอมูลทางการแพทยยืนยันวา เด็กไทยที่อวน
กวาครึ่งหนึ่ง เมื่อเจาะเลือดหาไขมันในรางกายแลว พบวารอยละ 70 มีปญหาไขมันสูงเกินมาตรฐาน คน
ไทยอายุ 15 ป ขึ้นไปเปนโรคอวน ติดอันดับ 5 ของเอเชียแปซิฟก โดยมีคนอวนมากถึง 17 ลานคนทั่ว
ประเทศ และยังมีแนวโนมเปนโรคอวนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4 ลานคนตอป ทําใหรัฐบาลตองสูญเสีย
คาใชจายในการรักษาพยาบาลมากกวาปละ 1 แสนลานบาท (สํานักงานสงเสริมสุขภาพ, 2555: Online)
นอกจากนี้ยังพบวา สถานการณโรคอวนของไทยเพิ่มขึ้นจน นาตกใจ เนื่องจากการใชชีวิตประจําวันมี
ความเสี่ยง ทั้งการบริโภคอาหารเกินความจําเปน มีพฤติกรรมกินหวานเพิ่มขึ้น นํามาสูสาเหตุการเกิด
โรคอวน เบาหวาน ไขมัน และความดันเลือดสูง ซึ่งในอนาคตอีก 10-20 ป รัฐบาลตองจายคารักษา
อาการแทรกซอนจาก "โรคกินเกิน" เปนเงินมหาศาล (สํานักงานสงเสริมสุขภาพ, 2555: Online)
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ปญหาที่มีตนเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสม ซึ่งเปนปรากฏการณที่สวนกับกระแส
โลกาภิวัฒน ที่ความรูมีการถายโอนระหวางกันอยางอิสระเสรี การแสวงหาความรูไมใชเรื่องที่ยาก
เกินไป ดังนั้น โจทยใหญของปญหาดังกลาวจึงไมใชเรื่องความรูเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง เพราะองค
ความรู นั่ น มี อ ยู ทั่ ว ไป แต เ ป น เรื่ อ งของจุ ด เริ่ ม ต น ของการรู คิ ด หรื อ ความตระหนั ก และการกระทํ า
พฤติกรรมมากกวา ดังนั้นการแกปญหาที่เกิดขึ้นนี้จึงไมอาจที่จะใชวิธีการใหความรูแตเพียงอยางเดียว
บุคลากรด านการแพทยและการสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดูแ ลสุ ขภาพของประชาชน
โดยตรง จึงมีความตระหนักในปญหาดังกลาวดวยการจัดทําโครงการเสริมสรางดานสุขภาพ ที่ถูกตอง
ถึงแมจะเปนสิ่งที่สําคัญแตตองดําเนินการควบคูกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
ดวย (Modification Behavioral) มิคูลัส (Mikulas, 1978: 2) ไดอธิบายวา การปรับพฤติกรรม เปนการ
ประยุกตหลักแหงพฤติกรรมที่ไดจากการทดลองเพื่อแกปญหาพฤติกรรม เชนเดียวกับความหมายที่
คาลิช และวอลป (Kalish, 1981; Wolpe, 1969 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 3) ในลักษณะ
คลายกันวา การปรับพฤติกรรมเปนการนําเอาหลักแหงพฤติกรรมมาประยุกตใชอยางเปนระบบในการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม เป น การใช ผ ลที่ ไ ด จ ากการทดลองตามหลั ก การเรี ย นรู เพื่ อ เปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของบุคคลที่ไมเหมาะสมใหเหมาะสมขึ้น เปนการประยุกตทฤษฎีการเรียนรูและขอคนพบ
จากจิตวิทยาเพื่อใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย ดังนั้นการปรับพฤติกรรมจึงไมใชเปน
เพียงกิจกรรมใหความรูแตเพียงอยางเดียว แตยังเปนกระบวนการที่เขาไปปรับเปลี่ยนถึงระดับจิตใจของ
ผูที่ถูกปรับพฤติกรรม ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพทั้งดานจิตใจและรางกายอยาง
ยั่งยืน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ไดเห็นถึงความสําคัญของ
หลักการปรับพฤติกรรมสุขภาพดังกลาว ที่จะกอใหเกิดความยั่งยืนในประชาชน จึงรวมกับสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร โดยใชหลักการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทาง PROMISE Model เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ที่ดีขึ้น โดยการ
ถายทอดใหกับคณะทํางานจากสถานพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 34 โครงการ เพื่อนําองค
ความรู ทักษะดังกลาวไปใหบริการประชาชนผูเขารวมโครงการจํานวน 4,492 คน และในการดําเนิน
โครงการดังกลาวจึงไดมีกระบวนการประเมินโครงการระหวางและสิ้นสุดโครงการเพื่อใหเห็นถึง
ความสําเร็จ และขอบกพรองที่จะตองดําเนินการแกไขตอไป
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วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ปวย หรือเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 กลุม ไดแก โรค
อวน/ลงพุง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ไดรับบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาลที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร ภายใตการบริหารโครงการของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนเปนการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการสรางเครือขายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคณะทํางาน
โครงการของสถานพยาบาลแตละแหงที่ไดเขารวมโครงการ

วัตถุประสงคเฉพาะ
1) เพื่ อ ศึ ก ษาผลโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ไ ด รับทุนสนั บสนุนการดําเนินงานจาก สปสช. เขต 13 กรุ งเทพมหานคร
ปงบประมาณ 2555 จํานวน 34 โครงการ ตามกรอบแนวคิดการประเมินโครงการ CIPP Model, Logic
Model และ 360 Degree Feedback ในชวงระหวางดําเนินโครงการ
2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ของผูเขารวมโครงการ ซึ่งไดแก การรับรู
ความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรมตนเอง และการดูแล
สุขภาพของตนเอง และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของแตละโครงการไดแก คา BMI คาระดับไขมันในเลือด
ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ด ค า ความดั น โลหิ ต ระหว า งก อ นและหลั ง การเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการ
3) เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของผูเขารวมโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3Self
และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของแตละโครงการ ไดแก คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด
คาความดันโลหิต ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
4) เพื่อศึกษาถึงเหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให กั บ กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเมตาบอลิ ก ของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กลุมเปาหมายที่ไดเขารวมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ซึ่งไดแก การ
รับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรมตนเอง และการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ที่ดีขึ้นหลังจากเขารวมโครงการอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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สุขภาพดานอื่นๆ เชน การออกกําลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การดูแลสุขภาพจิต
ของตนเอง ตลอดจนทําใหกลุมเปาหมายไดเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดานชีวเคมีอื่นๆ ไดแก คา BMI
คาความดันโลหิต คาระดับน้ําตาลในเลือด คาระดับไขมันในเลือด ที่ดีขึ้นหลังจากไดเขารวมโครงการ
นอกจากนี้ยังทําใหคณะทํางานของแตละโครงการไดเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูกระบวนการ
ทํางานดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมกันภายใตการเปนพี่เลี้ยงของ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันจะกอใหเกิดความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตอไป ตลอดจนทําใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เปนที่ประจักษ
ของบุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้นในบทบาทผูนําดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย

หนวยงานที่นําผลการวิจัยเชิงประเมินไปใช
หนวยงานหลักที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรง ไดแก สถานพยาบาลแตละแหงที่ไดเขารวม
โครงการซึ่งจะทําใหรับทราบถึงผลการดําเนินโครงการในภาพรวม และนําขอสารสนเทศไปใชในการ
บริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
สง ผลดี ตอ ประชาชนผู เ ข า รั บ บริ ก าร นอกจากนี้ สํา นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร ยังไดขอสารสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวใน
การดําเนินโครงการ แนวทางและผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
ผลของการปรับพฤติกรรมตามแนวทางการบริหารแบบ PROMISE Model ที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพ
3Self ซึ่งสามารถที่จะนําไปใชเปนแมแบบ (Model) ในการพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของสถานพยาบาลในกํากับแตละแหงตอไป

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 แ ก สถานพยาบาลในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ไ ด รั บ
งบประมาณจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานครใหไปดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3Self ดวยการนําหลักการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง PROMISE Model ภายใตการนิเทศและ
ประเมินโครงการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน ป พ.ศ. 2555
จํานวน 15 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ ไดแก ไดแก 1.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (1
โครงการ) 2.สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (1 โครงการ) 3. โรงพยาบาลสิรินธร (2 โครงการ)
4.โรงพยาบาลรามาธิบดี (6 โครงการ) 5. โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ (2 โครงการ) 6. คณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ( 2 โครงการ) 7. สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ
เจาพระยา (1 โครงการ) 8.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (1 โครงการ) 9.โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (1
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โครงการ) 10.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ (1 โครงการ) 11.โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ (1
โครงการ) 12. โรงพยาบาลตํารวจ (4 โครงการ) 13.โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์(2 โครงการ) 14.
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (1 โครงการ) และ15.โรงพยาบาลเลิดสิน ( 8 โครงการ) ซึ่งแตละโครงการ
จะดําเนินงานในรูปคณะกรรมการอยางนอย 3 คน ตลอดจนมีที่ปรึกษาที่เปนนักวิชาการในสาขาที่
เกี่ยวของ โดยดําเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหกับกลุมเปาหมายเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
อยางนอย 5 ครั้งในชวงระยะเวลา 4-7 เดือน ตามขอกําหนดของ สปสช. และสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรใหไดผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในขอเสนอโครงการของแตละโครงการที่สอดคลองกับบริบท
และปญหาสุขภาพของกลุมเปาหมาย
2) กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก คนไทยที่มีอายุ 15 ป
ขึ้นไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครซึ่งเปนผูปวยหรืออยูในกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 โรคหลัก
ได แ ก อ ว น/ลงพุ ง เบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง และหลอดเลื อ ดสมอง ซึ่ ง ได เ ข า ร ว มกิ จ กรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จากหนวยงานสถานพยาบาลที่มีที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ไดรับงบประมาณจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ 2555 จํานวน 34 โครงการ
รวมผูปวยและกลุมเสี่ยงที่สมัครใจเขารวมโครงการซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ 3 Self และตัวบงชี้ทางชีวเคมีไดแก BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับ
ความดันโลหิต รอบเอว กอนและหลังเขารวมโครงการในครั้งนี้ทั้งสิ้น 4,500 คน
3) กลุมตัวอยางในการใหขอมูลระหวางเขารวมโครงการ จะถูกประเมินตามแนวคิดการประเมิน
แบบซิปโมเดล (CIPP Model) โลจิกโมเดล (Logic Model) และการประเมินโครงการแบบ 360 องศา
(360 Degree feedback) และเพื่อใหไดตัวแทนสําคัญ (Key Information) ในการใหขอมูลที่รอบดาน
ผูวิจัยจึงไดกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการประเมินระหวางโครงการแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก
3.1) กลุมหัวหนาโครงการ ไดแก ผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาโครงการใหบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ดวยหลัก PROMISE Model ที่ไดรับการฝกอบรมจาก สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรเพื่อไปบริหารและจัดประสบการณการเรียนรูใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก ที่สมัครใจเขา
รวมโครงการ ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ 2555
จํานวน 34 โครงการๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน ทําหนาที่ในการตอบแบบประเมินโครงการทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3.2) กลุ ม ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ได แ ก หัว หนา งานโดยตรงของหั ว หนา โครงการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ 2555 จํานวน 15 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ หัวหนาโครงการทั้งหมดมี
ผูบังคับบัญชา 16 คน ที่ทําหนาที่ใหขอมูลตามแบบประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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3.3) กลุมผูเขารวมโครงการ ไดแก กลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก ที่สมัครใจเขารวมโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ จากสถานพยาบาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด รั บ งบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินโครงการจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2555 จากจํานวน
34 โครงการๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน ทําหนาที่ใหขอมูลตามแบบประเมินโครงการทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
4) ขอบเขตดานเนื้อหา ในการประเมิน การประเมินครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการ
ประเมินตามซิปโมเดล (CIPP Model) ของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด (Stufflebleam & Shinkfield,
2007) และโลจิกโมเดล (Logic Model) ของ แพนคราทซ (Pankratz, 2008) ซึ่งมีขอบเขตการประเมิน
ดานเนื้อหาดังนี้
4.1) บริบททั่วไปของโครงการ (Context) ไดแก สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของโครงการ
ความสอดคลองกับปญหาดานสุขภาพของประชาชน ความเพียงพอของคณะทํางาน แนวคิดในการจัด
กิจกรรม ความตองการจําเปนในการจัดกิจกรรม แนวโนมที่จะประสบความสําเร็จ ความสอดคลองกับ
นโยบายของหนวยงาน การสนับสนุนจากผูบริหาร
4.2) ปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ สถานที่จัดกิจกรรม การ
จั ด เตรี ย มเอกสารประกอบโครงการ การเป น แบบอย า งด า นสุ ข ภาพของเจ า หน า ที่ การให ข อ มู ล
สนับสนุนเพิ่มเติมตอผูเขารวมโครงการ ศักยภาพของหัวหนาโครงการและทีมงาน การเตรียมวิธีการ
ประเมินโครงการ หลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
4.3) กระบวนการ (Process) ไดแก การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในโครงการ การเอาใจใส
ติดตามผูเขารว มโครงการ ความสามารถของวิทยากร กิจกรรมที่เนนการปฏิบัติ วิธีการประเมิ น
โครงการที่เหมาะสม การใชหลัก PROMISE ในการบริหารโครงการ การแสดงบทบาทผูนําของ
หั ว หน า โครงการ การเป น ต น แบบพฤติ ก รรมสุ ขภาพ การแก ป ญ หาระหวา งการดํา เนิ น โครงการ
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 พฤติกรรมการออก
กําลังกาย ความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การบันทึกสมุดสุขภาพ ความสามารถใน
การดูแลตนเอง การบรรลุตามเปาหมายของโครงการ การสรางนวัตกรรมดานสุขภาพ การเพิ่มขึ้นของ
ทักษะการบริหารโครงการสุขภาพของคณะทํางาน ตลอดจนผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจ การสราง
ชื่อเสียงใหหนวยงาน การสรางประโยชนใหกับชุมชนรอบขาง
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4.5) ผลลั พ ธ ร ะยะสั้ น (Outcome) ได แ ก การเปลี่ ย นแปลงตั ว ชี้ วั ด ด า นสุ ข ภาพของ
ผูเขารวมโครงการตามที่แตละโครงการไดกําหนดไว เชน ระดับน้ําตาลในเลือด คาBMI ไขมันใน
เลือด คาความดันโลหิต รอบเอวลดลง เปนตน
4.6 ผลลัพธระยะยาว (Result) ไดแก ความพึงพอใจของผูรับบริการตอสถานพยาบาลที่
ใหบริการ ความพึงพอใจของผูบริหารตอโครงการและการใหบริการหนวยงานไดรับการยอมรับจาก
ผูรับบริการความตองการของผูรับบริการที่จะเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่หนวยงาน
สถานพยาบาลจั ด ให อี ก ในโอกาสต อ ไป และความต อ งการของหน ว ยงานที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอในปตอไป
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
การเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมินโครงการครั้งนี้ไดนําเทคนิคทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพมาใช เครื่องมือสําหรับการประเมินประกอบดวย
1) แบบสอบถามสําหรับประเมินโครงการ (Questionnaire) เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน = 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไม
จริง (คะแนน = 1) ใชสําหรับการประเมินโครงการตามซิปโมเดล (CIPP Model) ไดแก สอบถามบริบท
ทั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตจากโครงการ โดยมีกลุมเปาหมายในการ
ตอบคือ กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมตัวแทนผูเขารวมโครงการ ใชสอบถาม
ระหวางการนิเทศและติดตามโครงการ
2) แบบสัมภาษณสําหรับประเมินโครงการ (Interview Guide) เปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางตามซิปโมเดล (CIPP Model) ไดแก การสอบถามบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิตจากโครงการ เพื่อถามความคิดเห็นในเชิงลึกที่มีตอการจัดการโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ โดยมี ก ลุ ม เป า หมายในการตอบคื อ กลุ ม หั ว หน า โครงการ กลุ ม
ผูบังคับบัญชา และกลุมตัวแทนผูเขารวมโครงการ ใชสัมภาษณระหวางการนิเทศ ติดตามโครงการ
3) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3Self เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ
ตั้งแต จริงมาก (คะแนน = 4) จริง(คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง (คะแนน = 1) ใช
สําหรับประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3Self กอนและหลังเขารวมโครงการของกลุมผูเขารวมโครงการ
4) แบบสอบถามความพึ ง พอใจต อ การเข า ร ว มโครงการ เป น แบบสอบถามมาตราส ว น
ประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต จริงมาก (คะแนน = 4) จริง (คะแนน = 3) จริงบาง (คะแนน = 2) และไมจริง
(คะแนน = 1) ใชสําหรับการประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจากผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด ใชสอบถามหลังเขารวมโครงการ

3 self
PROMISE

&

9

บทนํา

5) เครื่องมือทางการแพทยสําหรับวัดตัวชี้วัดชีวเคมีของผูเขารวมโครงการ เปนเครื่องมือทาง
การแพทยสําหรับวัดตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน การคํานวณหาคา BMI การวัดความดันโลหิต การวัด
ระดับไขมันในเลือด การวัดระดับน้ําตาลในเลือด เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการวัดของแต
ละโครงการ ใชวัดระหวางกอนและหลังเขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการประเมินโครงการ
1) ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ ไดแก
1.1) กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมผูเขารวมโครงการ ที่เปนกลุม
ตัวอยาง ใหคะแนนการประเมินโครงการตามกรอบแนวคิดการประเมินดานบริบททั่วไป (Context)
ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Output) และความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการ มากกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
1.2) ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี ไดแก BMI
ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กวากอนเขารวมโครงการ
1.3) ผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self
และตัวชี้วัดดานชีวเคมี ไดแก BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต
รอบเอว ในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
2) ตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ ไดแก กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมผูเขารวม
โครงการ ในประเด็ น ว า โครงการสามารถตอบสนองต อ ป ญ หาและความตอ งการของตนเองและ
หน ว ยงาน โดยมี ผ ลให ผู เ ข า ร ว มโครงการเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพในทางที่ ดี ขึ้ น ได
คณะทํางานมีทักษะการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดอยางถูกตองตามหลัก
แหงการปรับพฤติกรรม มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก
PROMISE Model เพื่อใหผูเขารวมโครงการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 3Self การเปนโครงการที่สามารถ
เปนตนแบบใหกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อนําไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูปวย/กลุม
เสี่ยง และโครงการเปนประโยชนตอประชาชนไทยแทจริง

3 self

&

10

บทนํา

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

Logic Model
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

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

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประยุกตจากซิป
โมเดล (CIPP Model) โลจิกโมเดล (Logic Model) และ 360 Feedback Degree
(Stufflebleam & Shinkfield, 2007; Pankratz, 2008)
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กรอบการดําเนินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมโรคเมตาบอลิกของหนวยงานใน
กรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ 2555
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. ทบทวนขอมูลจากผูบริหารโครงการที่รับ
งบประมาณจาก สปสช. ถึงแนวทางการปฏิบัติ
และสภาพปญหา ขอเสนอแนะในการบริหาร
จัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาขอมูลการดําเนินงานในดานการบริหาร
จัดการโครงการและประเมินโครงการที่ผานมา

ระหวางดําเนินโครงการ
1. ประชุมทีมดําเนินการเพื่อวางแผนและกําหนดภาระหนาที่
2. ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานการประเมินเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการ คูมือการกํากับ ติดตามประเมินผล เครื่องมือที่ใช
ในการบริหารจัดการทั้งหมด เชนแบบสอบถาม แบบ
บันทึก คูมือการบริหาร โครงการ การรายงาน
ความกาวหนา ผลการดําเนิงาน และการประสานงาน
3. ตรวจสอบและปรับแกไขขอมูลใน Webpage เพื่อเปนชอง
ทางการสื่อสารกับผูเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ
และใหขอเสนอแนะตามเปาหมายและเกณฑพิจารณา
5. จัดอบรมผูเสนอขอรวมใหบริการใหเขาใจหลัก 3 Self และ
PROMISE และนําเสนอโครงการดวยวาจา สําหรับกลุมใหม
พรอมประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับแกไขโครงการ
6. ประชุมคณะทํางานเพื่ออนุมัติขอเสนอโครงการพรอม
รวบรวมขอมูลของผูรับผิดชอบและหนวยงานที่เขารวม
ใหบริการ
7. จัดประชุมกลุมผูรับผิดชอบโครงการพรอมผูนิเทศเพื่อ
ทบทวนและตกลงรวมกัน รับขอเสนอแนะ 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 3 กรอบแนวคิดการดําเนินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมโรคเมตา
บอลิกของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร
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นิยามปฏิบัติการ
1) การบริหารจัดการและประเมินโครงการ หมายถึง การดําเนินงาน ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ รว มกับ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในดานภารกิจ ที่
ครอบคลุมเรื่องการกําหนดขอบเขตเปาหมายของโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(Target) การ
กําหนดหนาที่ของหัวหนาโครงการที่ใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Authority) การวางแผน
(Planning) การประสานงาน (Coordinating) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) การติดตาม
ประเมินผลโครงการ (Evaluation) และการรายงาน (Reporting) และในการประเมินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหนว ยงานที่ใ หบริการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชน ใช
แนวคิดรูปแบบประเมิน CIPP และ Logic Model เปนเครื่องมือในการนิเทศและ ติดตามประเมินผล
สําเร็จของโครงการ
2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทําใดๆ ที่มีการประยุกตหลักแหงการ
ปรับพฤติกรรม หรือหลักการเรียนรูทางปญญาสังคม เพื่อมุงกระทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงทางความคิด
แกไขพฤติกรรมตนเอง 3 Selfไดแก การรับรูความสามารถในการปรั บพฤติกรรมเสี่ยง การกํ ากับ
พฤติกรรมสุขภาพ และทักษะการดูแลสุขภาพดวยตนเอง ที่นําไปสูเปาหมายของการมีสุขภาพรางกาย
จิ ต ใจ อารมณ ที่ ดี อ ย า งต อ เนื่ อ ง ด ว ยการสนั บ สนุ น จากหั ว หน า โครงการและที ม ผู ใ ห บ ริ ก ารปรั บ
พฤติ ก รรม และการช ว ยเหลื อ ในกลุ ม ผู เ ข า ร ว มโครงการเอง พร อ มการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมและ
สภาพแวดลอมที่จัดกระทําขึ้นใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพและในการวัดตองเนนที่พฤติกรรมที่
สามารถสังเกตเห็นไดหรือวัดไดเปนสําคัญและในการศึกษาครั้งนี้วัดจากพฤติกรรมสุขภาพ 3Self และ
ตัวชี้วัดผลทางชีวเคมี
3) กลุมเสี่ยง หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปที่ปวยหรืออยูในกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก
4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง ที่ผานการประเมิน
ตามแบบคั ด กรองความเสี่ ย งของ สปสช. และได รั บ การประเมิ น จากสถานพยาบาลผู ใ ห บ ริ ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวาเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไมถูกตองและมีแนวโนมที่จะทําใหเกิด
โรคเรื้อรัง ที่เปนผลมาจากพฤติกรรมสุขภาพไมดีที่รุนแรงตามมา พรอมทั้งสมัครใจเขารวมกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางตอเนื่อง จากสถานพยาบาลเครือขายของ สปสช. รวมอยางนอย 5
ครั้ง ในชวง 4- 7 เดือนที่มีการจัดกิจกรรมโครงการ
4) พฤติกรรมสุขภาพ 3Self หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติดวยตนเองของกลุมเสี่ยงในการ
ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผน ปองกัน ดํารงรักษาควบคุมพฤติกรรมสุขภาพตนเองใหสามารถ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเปนปกติสุข โดยการมีสุขภาพรางกายจิตใจอารมณที่ดี มีคุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพที่ดี ในการวัดพฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้วัดจากลักษณะทางจิตและพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก การ
รับรูความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) การกํากับพฤติกรรม
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สุขภาพดวยตนเอง (Self-regulation) และการดูแลสุขภาพตนเองไดดวย (Self-care) รายละเอียด
ดังตอไปนี้
4.1) การรั บ รู ค วามสามารถตนเองในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุ ข ภาพ หมายถึ ง ผู รั บ
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง วาตนเองมีความ
เชื่อมั่นที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดดวยตนเอง
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได และคนที่รับรูวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม
ทอถอยและจะประสบความสําเร็จในที่สุด และวัดจากแบบสอบถามการรับรูความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง จํานวน 5 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เทากับ .73 โดยใหคะแนนจาก ระดับความเปนจริงที่ปรากฏของพฤติกรรมตนเอง จากจริงมาก
ให 4 คะแนน ถึง ไมจริง ให 1 คะแนน และผูที่ไดคะแนนสูงกวา แสดงวามีการรับรูความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง สูงกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
4.2) การกํากับตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทําของผูเขารวม โครงการในการ
สังเกตดวยตนเองถึงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพของตนเอง พรอมทั้งตั้งเปาหมายและ
วางแผนในการกระทําที่จะดูแลตนเองใหมีสุขภาพดีตามเปาหมายที่ตั้งไว อาจกระทําดวยการจดบันทึก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง กระตุนเตือนตนเองใหกระทําอยางตอเนื่องใหบรรลุถึง
การมีสุขภาพที่ดีตามที่ตนเองไดตั้งเปาหมายไว และวัดจากแบบสอบถาม การกํากับพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเอง จํานวน 5 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .80
โดยใหคะแนนจาก ระดับความเปนจริงที่ปรากฏของพฤติกรรมตนเอง จากจริงมากให 4 คะแนน ถึง ไม
จริง ให 1 คะแนน และผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีการกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง สูงกวาผูที่ได
คะแนนนอยกวา
4.3) การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดก็ตามของผูเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ไดเริ่มปฏิบัติดวยตนเองในดานการเขารับการตรวจสุขภาพเปนประจํา
การแสวงหาความรูด านสุขภาพการรั บประทานอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการอารมณและ
ความเครียด รวมถึงการพักผอนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อดํารงรักษาชีวิต ใหมีภาวะสุขภาพและความเปนอยู
ที่ดีของตน เปนการกระทําอยางมีแ บบแผนเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง และเมื่อมี การกระทําอยางมี
ประสิทธิภาพจะชวยใหรางกาย จิตใจ และพัฒนาการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นไปถึงเปาหมายของแตละ
บุคคล วัดจากแบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง จํานวน 7 ขอเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4
ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .85 โดยใหคะแนนจาก ระดับความเปนจริงที่ปรากฏของ
พฤติกรรมตนเอง จากจริงมากให 4 คะแนน ถึง ไมจริง ให 1 คะแนน และผูที่ไดคะแนนสูงกวา แสดงวา
มีการดูแลสุขภาพตนเองสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
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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 .87 โดยแปลผลใหผูที่มีคะแนน
ระหวาง 7-13 เปนผูที่มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับนอย มีคะแนน 14-20 ในระดับปานกลาง
และมีคะแนน 21-28 เปนผูที่มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก
6) คาชีวเคมี หมายถึง การประเมินคาชีวเคมีของผูเขารวมโครงการ ซึ่งเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการ ตามที่แตละโครงการไดทําการกําหนดขึ้น เชน คา BMI คาความดันโลหิต คา
น้ําตาลในเลือด คาไขมันในเลือด คาเสนรอบเอว เปนตน
7) การจัดกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามรูปแบบ PROMISE Model หมายถึง การ
ดําเนินกิจกรรมของหัวหนาโครงการหรือคณะทํางานผูจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย
จัดกิจกรรมที่อาจเปนรายบุคคลหรือรายกลุมหรือทั้งสองอยางรวมอยางนอยจํานวน 5 ครั้งที่เนนการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทั้ ง ภายในและภายนอก หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด า นจิ ต ลั ก ษณะ และ
พฤติกรรมการแสดงออกทางกายของกลุมผูเขารวมโครงการ โดยใหอยูในขอบขายเนื้อหาที่มาจาก
รากฐานแนวคิดอยูในขอบขายอยางใดอยางหนึ่งใน 3 Self คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูรับบริการ
มีสวนรวมในการดูแลตนเอง (Self-care) มีการกํากับตนเอง (Self-regulation) ใหมีสุขภาพที่ดีอยาง
ตอเนื่องไดดวยความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และผูใหบริการควรใหบริการแก
ผูรับบริการโดยคํานึงถึงหลักปฏิบัติตามหลัก PROMISE Model คือ
7.1) การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) หมายถึง การที่คณะทํางานโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดใหรางวัลทั้งที่เปนรูปธรรม เชน วัตถุสิ่งของ และนามธรรม เชน การใหคํา
ชมเชย แกผูเขารวมโครงการที่ประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแตละครั้ง เพื่อให
เกิดกําลังใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองตอไป
7.2) บริหารจัดการโครงการดวยหลักการบริหารตามผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result based
management) การที่คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดบริหารจัดการโครงการซึ่งมี
เปาหมายรวมกันอยางแทจริงเพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวเปนสําคัญ
พยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรมอยางรวดเร็ว
7.3) การมองโลกแงดี (Optimism) หมายถึง การที่คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมีความเชื่อวาปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรมสามารถที่จะแกไขไดเปนเรื่องที่ทาทาย
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เชื่อมั่นวาผูเขารวมโครงการมีศักยภาพที่เพียงพอในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เชื่อมั่นวา
เพื่อนรวมงานมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
7.4) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การที่คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดพยายามที่จะหารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบใหมเพื่อกระตุนใหผูเขารวมโครงการเกิด
ความสนใจที่ จ ะร ว มทํ ากิ จ กรรม คณะทํ า งานพยายามที่ จ ะสร า งสั มพั น ธภาพด ว ยวิธี ก ารตา งๆ กั บ
ผูเขารวมโครงการเปนอยางดีเพื่อเปนการจูงใจใหอยากเขารวมกิจกรรม
7.5) ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Individual or client center) หมายถึง การที่
คณะทํางานผูใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการไดเปนผูนําในการจัด
กิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองไดดวยตนเอง ไดรับการสนับสนุน การจูงใจ
จากคณะทํางานใหจัดการสุขภาพตนเองตั้งแต การตั้งเปาหมาย วางแผน ออกแบบกิจกรรม ฝกปฏิบัติ
ดูแลพฤติกรรมสุขภาพตามแผนของตนเองพรอมประเมินผลดวยตนเอง และไดรับขอมูลยอนกลับที่
นํามาสูการวางแผนและกระทําพฤติกรรมสุขภาพอยางตอเนื่อง จึงมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โครงการอยางเต็มที่ มีการรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอยางจริงใจเพื่อนําไปปรับกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจของผูเขารวมโครงการอยางแทจริง
7.6) หลักการเสริมสรางคุณคาในตนเองแกผูรับบริการ (Self-esteems) หมายถึง การที่
คณะทํางานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดใหเกียรติกับผูเขารวมโครงการอยางแทจริง พยายามที่จะ
ทําใหผูเขารวมโครงการเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาที่ไดเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ เชื่อวาการมีสุขภาพ
ที่ดีมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคม โดยสามารถใชเทคนิควิธีการเรียนรูและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่หลากหลายที่เนนผูรับบริการเปนสําคัญที่ประกอบดวยสัดสวนของเวลาและเนื้อหาในการจัดกิจกรรม
ที่เ ริ่ ม ต น จากการปรั บ ความคิ ด สรา งแรงจู ง ใจ การเสริ ม แรงด ว ย 1) กิ จ กรรมสนุ ก สนานหรื อ เกม
ประมาณรอยละ 30 ของเวลาที่จัดใหทั้งหมด 2) กิจกรรมใหความรูจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ
ทางสุขภาพ ประมาณรอยละ 10 และ 3) กิจกรรมการฝกทักษะการปฏิบัติดวยตนเองใหมีทักษะการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. (อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ)
ประมาณรอยละ 60 อาจจั ดประสบการณด ว ยการฝกอบรม การเขาฐานความรู การใหคําปรึ ก ษา
รายบุคคล รายกลุม การใหคําแนะนํา การมีตัวแบบ การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสาธิต การเขาคาย
การฝกปฏิบัติการ การสรางทีมพี่เลี้ยง ทีมผูชวยโครงการ ผูนํากลุม แกนนําเครือขาย เปนตน และมีการ
สงเสริมใหเกิดเครือขายชวยเหลือกันเอง และดูแลสุขภาพตนเองอยางตอเนื่องไดเพื่อความคงอยูของ
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีตอไป การบริหารโครงการตามหลัก PROMISE วัดไดจากแบบสอบถามแบบ
มาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 20 ขอ จากกลุมผูเขารวมโครงการ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .938 และจากกลุมหัวหนาโครงการ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .924
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สมมติฐานการวิจัย
1) กลุมหัวหนาโครงการ กลุมผูบังคับบัญชา และกลุมผูเขารวมโครงการ ที่เปนกลุมตัวอยาง มี
ความคิดเห็นตอการประเมินโครงการดานบริบททั่วไป (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ
(Process) ผลลัพธ (Output) และความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ มีคะแนนเกินรอยละ 70
มากกวารอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ
2) ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับ
น้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กวากอนเขารวมโครงการ
3) ผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และ
ตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบ
เอว ในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
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ตามที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ใหดําเนินโครงการเพื่อการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของหน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร
ปงบประมาณ 2555 โดยมีบทบาทและหนาที่หลักคือ 1.บริหารโครงการ 2. จัดการฝกอบรมให
คณะทํางานของแตละโครงการในโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ เพื่อเพิ่มองคความรูและทักษะใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ตามแนวทาง PROMISE Model และ 3. กํากับติดตามและ
ประเมินผลโครงการทั้ง ในระยะก อน ระหวาง และหลังสิ้ น สุดโครงการ และในบทนี้เ ป น 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 ที่ยงตรงดานเนื้อหาและมุงหวังใหเกิดความมั่นใจกับผูที่ไดอานรายงานการ
ประเมินผลการดําเนินงานครั้งนี้เกิดความมั่นใจวาการบริหารจัดการและประเมินโครงการใน
ภาพรวมเปนไปตามหลักแหงการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมมากที่สุด รายละเอียดมีดังนี้
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1. สถานการณภาวะสุขภาพของคนไทย
ปญหาดานสุขภาพบงบอกถึงปญหาหลายๆ อยางในสังคม เพราะองครวมของการดําเนิน
ชีวิตจะวัดไดจากการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ในหัวขอนี้จึงเริ่มตนทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ
ปจจุบันของปญหาดานสุขภาพและพฤติกรรมดานสุขภาพของคนไทย
1.1 การเจ็บปวยและการตาย
ปจจุบันจํานวนการตายเพิ่มขึ้น จากที่ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น ประมาณวารอยละ 60 ของ
คนที่ตายทั้งหมดในแตละปเปนผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป คนไทยตายราว 4 แสนกวาคนในแตละปและ
ในอนาคต อีกราว 10-20 ปขางหนา คาดการณวาจะมีคนไทยตายปละกวา 6 แสนคน (หรือที่อัตรา
ตายประมาณ 10 คน ตอประชากร 1,000 คน) ซึ่งจะเปนจํานวนมากพอกับการเกิด ทําใหประชากร
ไทยไมเพิ่มขึ้น หรืออาจถึงขั้นลดจํานวนลง สาเหตุการตายของประชากรไทยไดเปลี่ยนไปจากเดิม
พบวาในอดีต คนไทยตายมากเพราะโรคติดเชื้อที่แพรระบาดไปไดทั้งทางน้ํา อากาศ หรือโดยพาหะ
นําโรคชนิดตางๆ ปจจุบันการตายของประชากรไทยสวนใหญมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอยู
และการใชชีวิตของตนเอง สาเหตุการตายที่สําคัญไดแก โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ
ความดันเลือด โรคทางเดินหายใจ โรคเอดส และอุบัติเหตุบนถนน โรคเหลานี้สามารถปองกันหรือ
หลีกเลี่ยงไดดวยการเปลี่ยนพฤติกรรมสวนบุคคล เชน พฤติกรรมการกินอาหาร การออกกําลังกาย
การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การขับขี่ ความไมประมาท ทั้งนี้ลักษณะการเจ็บปวย และการตายสามารถแสดง
ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 รอยละจํานวนปที่สูญเสียไปจากการตายกอนวัยอันควร (Year of Life Lost: YLL)
จําแนกตามสาเหตุ ของคนไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมภิ าค พ.ศ. 2551 (ที่มา:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2555 : 15)
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จากภาพประกอบ 4 พบวาสาเหตุการตายของคนไทยสวนใหญ เมื่อเทียบกับกลุมประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามรายงานขององคการอนามัยโลก มีสาเหตุของการตายมาก
ที่สุด ซึ่งสูงกวาภูมิภาคโดยเฉลี่ย คือ สาเหตุการตายที่มาจาก การเปนโรคไมติดตอ และการไดรับ
การบาดเจ็ บ แต สํ า หรั บ การเป น โรคติ ด ต อ นั้ น พบว า ระดั บ ภู มิ ภ าค มี อั ต ราที่ สู ง กว า แต เ มื่ อ
เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2545 กับ 2551

ภาพประกอบ 5 การตายของประชากรไทย จําแนกตามสาเหตุ พ.ศ. 2545 และ 2551 (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2555: 15)
ภาพประกอบ 5 จะเห็นถึงรายละเอียดของสาเหตุการตายของประชากรไทยวา โรคที่เปน
สาเหตุหลักในป พ.ศ. 2545 เปนโรคติดตอ อนามัยแมและเด็ก โภชนาการ แตในป พ.ศ. 2551 พบวา
สาเหตุการตายของประชาชนกรไทยเปลี่ยนไปเปนโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และอันดับที่ 2
ก็ยังคงเปนโรคติดตอ อนามัยแมและเด็ก ภาวะโภชนาการ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ระยะเวลาที่เปลี่ยนป
แลงไปนั้น ประเทศไทยยังไมสามารถที่จะแกปญหาเกี่ยวกับโภชนาการ ซึ่งมีความหมายรวมไปถึง
พฤติกรรมการกิน การออกกําลังกาย และการควบคุมโรคติดตอที่ยังไมมีประสิทธภาพเทาที่ควร
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และยังพบวา การเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดก็เพิ่มจํานวนมากขึ้น สาเหตุสวนใหญก็จะอยูที่
ประเด็นของการออกกําลังกาย และการเลือกรับประทานอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะเชนเดียวกัน
1.2 สถานการโรคอวน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถิติสถานะสุขภาพคนไทย
จากการสํารวจ The Nation Household Education Surveys Program (NHES) ครั้งที่ 3 ป 2546-2547
เปรียบเทียบกับการสํารวจ NHES ครั้งที่ 4 ป 2551-2552 พบภาวะไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง มี
อัตราความชุกเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.5 เปน 19 ในขณะที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุวา
ผลการสํารวจลาสุด ( พ.ศ. 2555) พบคนไทยมีปญหาภาวะโภชนาการเกิน และกลายเปนโรคอวน
เพิ่มสูงมากที่สุดในรอบ 10 ป โดยเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 12 ป มีความอวนพุงสูงถึงรอยละ 40
รองลงมาคือชวงอายุ 40-50 ป อวนเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เทา และชวงอายุ 20-29 ป มีความอวนอยูที่รอย
ละ 21.7 และที่นาตกใจคือ ขอมูลทางการแพทยยืนยันวา เด็กไทยที่อวนกวาครึ่งหนึ่ง เมื่อเจาะเลือด
หาไขมันในรางกายแลว พบวารอยละ 70 มีปญหาไขมันสูงเกินมาตรฐาน ผลสํารวจสุขภาพลาสุด มี
คนไทยอายุ 15 ป ขึ้นไปเปนโรคอวน ติดอันดับ 5 ของเอเชียแปซิฟก โดยมีคนอวนมากถึง 17 ลาน
คนทั่วประเทศ และยังมีแนวโนมเปนโรคอวนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4 ลานคนตอป ทําใหรัฐบาลตอง
สูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลมากกวาปละ 1 แสนลานบาท (สํานักงานสงเสริมสุขภาพ,
2555) นอกจากนี้ก็ยังพบวาสถานการณโรคอวนของไทยเพิ่มขึ้นจน นาตกใจ เนื่องจากการใช
ชีวิตประจําวันมีความเสี่ยง ทั้งการบริโภคอาหารเกินความจําเปน มีพฤติกรรมกินหวานเพิ่มขึ้น นํามา
สูสาเหตุการเกิดโรคอวน เบาหวาน ไขมัน และความดันเลือดสูง ซึ่งในอนาคตอีก 10-20 ป รัฐบาล
ตองจายคารักษาอาการแทรกซอนจาก "โรคกินเกิน" เปนเงินมหาศาล องคการอนามัยโลกระบุวา
ปญหาสุขภาพที่เลวรายซึ่งเกิดจากพฤติกรรม 3 อันดับแรก คือ 1.พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนําไปสูการ
ติดเชื้อเอชไอวี 2.การสูบบุหรี่ที่นําไปสูโรคเรื้อรังตางๆ และ 3.โรคอวนที่นําไปสูโรคเรื้อรัง ตางๆ
(สํานักงานสงเสริมสุขภาพ, 2555)
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเผย พบคนไทยมีภาวะโภชนาการเกินจนเปนโรคอวนพุง
สูงกวา 10 ลานคนทั่วประเทศ ถือเปนสถิติที่มากที่สุดในรอบ 10 ปที่ผานมา ขณะที่เด็กกอนวัยเรียน
และเด็กประถมครองแชมปโรคอวนสูงถึงรอยละ 40 คนไทยมีปญหาโภชนาการเกิน และกลายเปน
โรคอวนเพิ่มสูงมากที่สุดในรอบ 10 ปที่ผานมา มีคนอวนมากกวา 10 ลานคนทั่วประเทศ และที่
สําคัญเด็กในวัยเรียนและเด็กประถมเรียนตั้งแตแรกเกิดไปจนถึง 12 ป จะมีความอวนพุงสูงถึงรอยละ
40 รองลงมา คือ ชวงอายุ 40-50 ป อวนเพิ่มสูงเกือบ 2 เทา ตามมาดวยชวงอายุ 20-29 ป มีความอวน
อยูที่รอยละ 21.7 ขอมูลที่นาตกใจจากทางการแพทยยังยืนยันดวยวา เด็กไทยที่อวนกวาครึ่งหนึ่ง เมื่อ
เจาะเลือดหาไขมันในรางกายแลว พบรอยละ 70 มีปญหาไขมันสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งสมาคม
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โรคเบาหวาน ระบุชัดเจนวาในรอบ 5 ป มีเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป เปนโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นจาก
รอยละ 2 เปนรอยละ 12 และยังนําไปสูโรคไต หัวใจ และโรคขอเสื่อมดวย ซึ่งไมควรเกิดกับเด็กใน
วัยนี้ (ครอบครัวขาว 3, 2555) เสนรอบเอว (waist circumference) เปนคาที่ไดจากการวัดรอบเอว
ดวยสายวัดมาตรฐาน โดยวัดรอบเอวระดับตําแหนงกึ่งกลางของขางเอวระหวางขอบลางของซี่โครง
ลางกับขอบบนของ iliac crest ใหสายรอบเอวแนบรอบเอว และอยูในแนวขนานกับพื้น ซึ่งภาวะ
อวนลงพุงจึงหมายถึง ความยาวเสนรอบเอว ≥90 เซนติเมตร ในชาย และ ≥80 เซนติเมตรในหญิง
จากผลการสํารวจ ของ สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (2555) พบวา คาเฉลี่ยของ
ดัชนีมวลกายในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป เฉลี่ยเทากับ 23.1 กก./ตร.เมตร ในผูชายและ 24.4
กก./ตร.เมตร ในผูหญิง คาเฉลี่ยดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้นตามอายุ จนมีคาสูงสุดในกลุมอายุ 45–59 ป หลัง
อายุ 60 ปขึ้นไปดัชนีมวลกายลดลง และต่ําสุดเมื่ออายุ 80 ปขึ้นไป และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยดัชนีมวล
กายตามภาคพบวาผูชายและผูหญิงในกรุงเทพฯ มีดัชนีมวลกายสูงที่สุด รองลงมาคือภาคกลาง

ภาพประกอบ 6 คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (กก./ตร.เมตร) ในประชากรไทยอายุ 15ปขึ้นไป จําแนกตาม
กลุมอายุและเพศ (ที่มา: สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2555)
ความชุกของภาวะอวนในประชากรไทยอายุ 15ปขึ้นไป พบวาเพศชายรอยละ 28.3และเพศ
หญิงรอยละ 40.7จัดวาอวน (ดัชนีมวลกาย ≥25กก./ตร.เมตร) โดยความชุกสูงสุดในกลุมอายุ 45-59ป
ความชุกลดลงในกลุมผูสูงอายุและต่ําสุดในกลุมอายุ 80ปขึ้นไป
เสนรอบเอวของประชากรชายและหญิงอายุ 15 ปขึ้นไป เฉลี่ยเทากับ 79.9 ซม. และ79.1 ซม.
ตามลําดับ ในกลุมอายุเดียวกันผูชายมีเสนรอบเอวใหญกวาผูหญิงทุกกลุมอายุ โดยทัว่ ไปทั้งชายและ
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หญิงมีขนาดเสนรอบเอวเล็กสุดในกลุมอายุ 15-29 ป และเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยสูงสุดในกลุม
อายุ 45–59 ป จากนั้นเสนรอบวงเอวมีขนาดลดลงในวัยผูส ูงอายุ

ภาพประกอบ 7 คาเฉลี่ยเสนรอบเอว (ซ.ม.) ของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามกลุมอายุ
และเพศ(ที่มา:สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2555)
1.3 สถานการณโรคความดันโลหิตสูง
สถานการณโรคความดันโลหิตสูง โดยองคการอนามัยโลก (WHO) พบวา ทั่วโลกมีผูที่เปน
ความดันโลหิตสูงเกือบถึงพันลานคน สองในสามของจํานวนนี้อยูในประเทศกําลังพัฒนา โดยพบวา
คนในวัยผูใหญของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงประเทศไทยมีประชากร 1 ใน 3 คน จะมี
ภาวะความดันโลหิตสูง แตละปประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีผูเสียชีวิตจากโรคความ
ดันโลหิตสูงประมาณ 1.5 ลานคน สวนสถานการณในประเทศไทย จากขอมูลสถิติ สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา สถานการณปวยและเขารับการรักษาใน
สถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบจากขอมูล 10 ปที่ผานมา (พ.ศ.2543-พ.ศ.2553) พบวา อัตรา
ปวยตอประชากรแสนคน จะมีผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จาก 259 เปน 1,349 ซึ่งถือวามีอัตรา
การเพิ่มที่สูงขึ้นกวา 5 เทา (5.21 เทา) สําหรับโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากภาวะที่แรงดันหลอด
เลือดแดงมีคาสูงตั้งแต 140/90 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป ซึ่งผูคนจํานวนมากอยูกับความดันโลหิตสูง
โดยที่ไมทราบวาตนเองมีภาวะนี้ เนื่องจากเปนโรคที่ไมคอยปรากฏอาการที่ชัดเจนในชวงแรก แต
เมื่อปลอยนานไปแรงดันในหลอดเลือดที่สูง จะไปทําลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สําคัญทั่ว
รางกาย สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมและการใชชีวิต โดยเฉพาะการบริโภคอาหารรสเค็ม (โซเดียม)
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รับประทานผักและผลไมรสไมหวาน ไมเพียงพอ ความอวน ขาดการออกกําลังกาย นั่งๆ นอนๆ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมาก สูบบุหรี่ และมีภาวะเครียด รวมถึงอายุที่เพิ่มขึ้น อาจสงผลใหความดัน
โลหิตเพิ่มสูงขึ้นได และเปนสาเหตุใหเกิดหัวใจลมเหลม หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ และมีแนวโนม
เพิ่มการเปนโรคไตวายระยะสุดทายได (ผูจัดการออนไลน, 2555)
การสํารวจพบวา อัตราการเปนโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครใน
ป พ.ศ.2552 – 2553 พบดังตาราง 1

อัตราสวนตอ 100,000
ทั่วประเทศ
กรุงเทพมหานครฯ

ป 2552
จํานวน
อัตรา
780,629 1,230.16
88,855 1,557.02

ป 2553
จํานวน
อัตรา
859,583 1349.39
95,247 1670.42

ตาราง1 อัตราการเปนโรคความดันโลหิตสูง (สํานักงานโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2555)
1.4 สถานการณโรคเบาหวาน
เบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสาคัญทางดานสาธารณสุขของโลก รวมทั้งประเทศ
ไทยสถานการณเบาหวานปจจุบันมีอุบัติการณเพิ่มมากขึ้น จากขอมูลสมาพันธเบาหวานนานาชาติ
(international diabetes federation :IDF) ไดรายงานสถานการณผูเปนเบาหวานทั่วโลกแลว 285 ลาน
คนและไดประมาณการวาจะมีจานวนผูเปนเบาหวานทั่วโลกเพิ่มมากกวา 435 ลานคน ในป พ.ศ.
2573 หากไมมีการดําเนินการในการปองกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ขอมูลจากสํานักนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร กระทรวงสาธารณสุ ข 2,3 พบมี ผู เ สี ย ชี วิ ต จากโรคเบาหวานใน ป พ.ศ. 2552
ประมาณ 7,019 คน หรือ ประมาณวันละ 19 คน และในรอบ 10 ปที่ผานมา ( พ.ศ. 2542 – 2552 ) พบ
คนไทยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้น 4.02 เทา
เฉพาะ ป พ.ศ. 2552 มีผูที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยโรคเบาหวาน
558,156 ครั้ง หรือประมาณวันละ 1,529 ครั้ง หรือคิดเปนผูที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกั ด
กระทรวงสาธารณสุข ดวยโรคเบาหวานชั่วโมงละ 64 ครั้ง และจากการสารวจสถานะสุขภาพอนามัย
ของคนไทย (อายุ 15 ปขึ้นไป) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539-2540 เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ 3 ป พ.ศ.2546 –
2547 พบความชุกเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 4.4 เปนรอยละ 6.9 สําหรับครั้งลาสุด (ครั้งที่ 4 พ.ศ.25512552) พบอัตราความชุกโรคเบาหวานเทาเดิม คือ รอยละ 6.9 โดยคาดวาคนไทยวัย 15 ปขึ้นไป
ประมาณ 3.46 ลานคนกําลังเผชิญกับโรคเบาหวาน เมื่อแยกการกระจายความชุกออกเปนรายภาค
พบเรียงลาดับจากมากไปนอย ดังนี้ กรุงเทพฯ , ภาคกลาง , ตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคเหนือ และ
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ภาคใต ( ความชุก รอยละ 9.2 , 7.6 , 7.0 , 5.7 และ 5.0 ตามลาดับ) และโรคเบาหวานยังเปนสาเหตุทํา
ใหเกิดการปวยและตายกอนวัยอันสมควร จากภาวะแทรกซอนตอตา ไต ระบบประสาท หัวใจและ
หลอดเลือดสมอง แตทั้งนี้การสํารวจสถานะสุขภาพอนามัยของคนไทย ครั้งที่ 4 4 พบวา 1 ใน 3 ของ
ผูที่เปนเบาหวานไมทราบวาตนเองเปนโรคเบาหวานมากอน สวนผูที่ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยวา
เปนเบาหวาน รอยละ 3.3 ไมไดรับการรักษา และผูที่ไดรับการรักษามีเพียง รอยละ 28.5 ที่คุมระดับ
นาตาลใหอยูในเกณฑ นอยกวา 126 มิลลิกรัม ตอเดซิลิตรได ฉะนั้นการคนหาผูที่เปนเบาหวานและ
กลุมเสี่ยงตั้งแตยังไมมีอาการ การลดปจจัยเสี่ยงและรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรกจึงเปนมาตรการที่จะ
ชวยลดและชะลอการเกิดโรคและผลกระทบดังกลาว เบาหวานมีสาเหตุหลายปจจัยเสี่ยงรวมกันที่
สามารถป อ งกั น ได ตามที่ อ งค ก ารอนามัย โลกประกาศไว ว า โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ร อ ยละ 80
สามารถปองกันได (วิชัย เอกพลากร, 2553)
นอกจากนี้ขอมูลจากรายงานการสํารวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย
พบวา โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่มีแนวโนมจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้น จากรอยละ 2.3 ใน พ.ศ.
2534 เปนรอยละ 6.9 ใน พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะในพ.ศ. 2552 ที่พบวา มีผูปวยเบาหวานอายุ 15 ปขึ้น
ไป ถึงรอยละ 6.9 (ซึ่งเปนเพศหญิงรอยละ 7.7 และเพศชายรอยละ 6.0) และภาวะกอนเบาหวาน
(Pre-diabetes)รอยละ 10.7 (เปนเพศหญิงรอยละ 9.5 และเพศชายรอยละ 11.8) เปนที่นาสังเกตวา
สัดสวนของผูชายที่อยูในภาวะกอนเบาหวานสูงกวาผูหญิง ซึ่งสอดคลองกับปจจัยเสี่ยงที่พบวา ผูชาย
มีอัตราเพิ่มของภาวะอวนและอวนลงพุงสูงขึ้น

ภาพประกอบ 8 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทย ระหวาง พ.ศ. 2534-2552
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554)
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การคาดประมาณจํานวนประชากรที่เปนโรคเบาหวานอายุ 35 ปขึ้นไป ระหวาง พ.ศ. 25542563 โดยขอมูลจํานวนประชากรไทย ใน พ.ศ. 2553 มาจากการศึกษาผลการประมินประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2548-2568 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอมูลความ
ชุกของโรคเบาหวาน และภาวะกอนเบาหวาน (Pre-diabetes) ในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป จากการ
สํารวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมีขอ
สมมติวา คาอุบัติการณของโรคเบาหวานในกลุมที่มีและไมมีภาวะกอนเบาหวาน (Pre-diabetes)
รวมถึงคาอุบัติการณของภาวะกอนเบาหวาน (Pre-diabetes) ในแตละปมีคาคงที่ พบวา ใน พ.ศ. 2554
จะพบผูปวยเบาหวานรายใหมเกิดขึ้นจํานวน 501,299 คนและระหวาง พ.ศ. 2554-2563 เพิ่มขึ้นอยู
ในชวง 501,299-553,941 คน/ป ทั้งนี้ จะมีจํานวนผูปวยเบาหวานเพิ่มเปน 2 เทาภายใน 6 ป และใน
พ.ศ. 2563 จะมีจํานวนผูปวยเบาหวานรายใหมสูงถึง 8,200,000 คน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554)

ภาพประกบอบ 9 ความชุกโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามเพศ และ
กลุมอายุ พ.ศ. 2551 – 2552 (รายงานการตรวจสุขภาพประชาชนไทย ป พ.ศ. 25521 – 2552)
ภาพประกอบ 9 เห็นไดวาอัตราความชุกของโรคเบาหวานอยูในกลุมเพศหญิง อายถ 60 – 69
ป เปนสวนใหญ และในกลุมคนวัยทํางาน ก็จะมีแนวโนมของการเปนโรคเบาหวานสูงขึ้น แสดงให
เห็นวา การปองกันโรคเบาหวานนัน้ จะตองเริ่มดําเนินการในกลุมคนอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป เพื่อเปน
การปองกันและลดจํานวนผูป วยในอนาคต เปนการลดคาใชจายในการรักษาในอนาคต
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1.5 สถานการณโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคทางระบบประสาทที่พบบอย โดยเฉพาะผูสูงอายุตั้งแต 45 ป
ขึ้นไป ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวพบวาเปนสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง
โดยประเทศแถบเอเชีย อาทิ จีนและญี่ปุน พบเปนสาเหตุการตายเปนอันดับที่ 2 รองจากโรคหัวใจ
สํ า หรั บ ประเทศไทยพบว า มี อั ต ราการเกิ ด โรค 690 คนต อ ประชากร 1 แสนคน สถิ ติ ดั ง กล า ว
ประมาณไดวา มีผูปวยโรคนี้ในประเทศไทยเปนจํานวน 496,800 คน และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
เกิดอัมพฤกษ อัมพาต โดยโรคหลอดเลือดสมองแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก โรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตันพบไดประมาณรอยละ 70 และโรคหลอดเลือดสมองแตก พบไดรอยละ 30 ของ
โรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด สาเหตุสําคัญเกิดจากความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด ขาดการออกกําลังกาย และผูปวยที่รับประทานยา
หามการแข็งตัวของเลือดหรือเปนโรคที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ผูปวยสวนใหญจะมี
อาการทางระบบประสาทอยางเฉียบพลัน อาจมีอาการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอาการรวมกัน
เชน ออนแรงครึ่งซีก เดินเซ พูดลําบาก กลืนลําบาก ตามองไมเห็น หรือมองเห็นภาพซอน สําหรับ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกนั้น อาจมีอาการปวดศีรษะเฉียบพลัน อาเจียน ในรายที่มีอาการ
รุนแรง อาจมีอาการซึม หมดสติและอาจเสียชีวิตได (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ, 2555) องคการอนามัยโลก ( World Health Organization )ไดรายงานถึงสถานการณโรค
หลอดเลือดสมอง วา ป 2548 มีผูเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก แตละป 5.7 ลานคน1
และองคการโรคหลอดเลือดสมองโลก ( World Stroke Organization ) คาดการณวา ในป 2558 จะมี
คนเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มเปน 6.5 ลานคน ซึ่งโรคนี้เปนสาเหตุการตาย อันดับ 2 ในผู
ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และเปนสาเหตุการเสียชีวิตเปนอันดับ 5 ในประชาชนที่มีอายุ 15-59 ป 4 และ
พบวา 2 ใน 3 ของผูที่ทนทุกขทรมานจากการเปนโรคหลอดเลือดสมอง อยูในประเทศที่มีรายไดปาน
กลางและรายไดนอย
ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2541 -2547 พบวาโรคหลอดเลือดสมอง เปน
สาเหตุของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง หลังจากนั้น ในป พ.ศ.2548-2551 มีแนวโนมการ
เสียชีวิตจากโรคนี้ชะลอตัวลงลง 6 สาหรับในป 2552 พบคนไทยเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมอง
จานวน 13,353 คน เฉลี่ยวันละ 36 คน หรือประมาณ 3 คน ในทุกๆ 2 ชั่วโมง 7 และในปจจุบันมีผูที่มี
อายุ 15 ปขึ้นไปเปนโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 751,350 คน 8 และในรอบ 10 ปที่ผานมา ( พ.ศ.
2542 – 2552 ) พบผูปวยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ (ไมรวม
กรุงเทพฯ) ดวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 2.45 เทา และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่อง และ
เมื่อเปรียบเทียบอัตราผูปุวยในตอแสนประชากรดวยโรคหลอดเลือดสมองใหญรายภาคของประเทศ
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ไทย เรียงจากมากเปนนอย พบดังนี้ ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพ) และภาคเหนือ พบสูงใกลเคียงกัน
ตามดวยภาคใต สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบนอยที่สุด

ภาพประกอบ 10 แสดงความชุกของปจจัยเสี่ยงหลักที่ปรับเปลี่ยนไดแยกตามรายภาคของประเทศ
ไทย พ.ศ.2552 (นุชรี อาบสุวรรณ , นิตยา พันธุเวทย และ เมตตา คาพิบูลย, 2554)
ความชุกของปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได เมื่อแยกออกเปนรายภาคของประเทศไทยแลว
พบวา ทั้งความชุกในเรื่อง ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (TC≥200mg/dl) ภาวะ
อ ว น (BMI
≥
25kg/m2) ภาวะอ ว นลงพุ ง และ เบาหวาน พบความชุก มากที่สุ ด คื อ ที่
กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ ภาคกลาง สวนการสูบบุหรี่เปนประจําและกิจกรรมทางกายไม
เพียงพอ มีความชุกมากที่สุด ในภาคใต การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล(ระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไป) มี
ความชุกสูงสุดทางภาคเหนือ สาหรับการกินผักและผลไมเพียงพอ (≥ 5 สวนมาตรฐานตอวัน) นอย
ที่สุด คือ ภาคกลาง

2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเทคนิคการพัฒนาสุขภาพ
2.1 แนวคิดการปรับพฤติกรรมตามหลักพฤติกรรมศาสตร
การปรั บ พฤติ ก รรมตามหลั ก พฤติ ก รรมศาสตร เ ป น กลวิ ธี ที่ นํ า หลั ก การแห ง พฤติ ก รรม
(Behavior principles) มาประยุกตใชอยางเปนระบบโดยใชหลักการเรียนรูตามทฤษฎีตาง ๆ เชน
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํามาใชในการปรับพฤติกรรม โดยทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
การกระทํา (Operant conditioning theory) พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ สกินเนอร (B.F
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Skiner) มีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไปเนื่องมาจากผลที่ไดรับ (Consequence) ที่เกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมนั้น และผลสืบเนื่องที่ไดรับวามี 2 ประเภท คือ 1) ผลสืบเนื่องที่เปนการเสริมแรง
(Reinforce) ผลที่ไดรับทําใหพฤติกรรมที่บุคคลกระทําอยูนั้นมีอัตราการกระทําเพิ่มขึ้น และ 2) ผล
สืบเนื่องที่เปนการลงโทษ (Punisher) ผลที่ไดรับซึ่งสงผลใหพฤติกรรมที่บุคคลกระทํานั้นยุติลง
(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 32)
2.1.1 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
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 หรือวัดไดเปน
สําคัญและในการศึกษาครั้งนี้ วัดจากพฤติกรรมสุขภาพ 3 ดาน คือ การรับรูความสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเอง(Self efficacy) การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self regulation) และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง (Self care)
2.1.2 หลักการแหงพฤติกรรม
คาลิช (Kalish, 1981 อางใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2526) ไดใหความหมายไว
วา เปน หลักการที่ครอบคลุมทั้งแนวคิ ดของทฤษฎีการเรีย นรู การวางเงื่ อนไข และแนวคิดทาง
จิตวิทยาตางๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยเขามาประยุกตใชได และแนวคิดของการใช
หลักการแหงพฤติกรรมมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบงออกเปนสองกรณี คือ
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1. กรณีที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอมได สามารถจัดกระทําโดยการเปลี่ยนแปลงที่
พฤติกรรมโดยตรง นักปรับพฤติกรรมใชทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไข จัดการกับพฤติกรรม
โดยตรง ดวยการควบคุมสภาพแวดลอมตางๆ ใหได
2. กรณีที่ไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอม สามารถจัดกระทําโดยการเปลี่ยนที่ความรูสึก
(Feeling) ซึ่งสงผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยน หรือ จัดกระทําโดยเปลี่ยนที่ความรูคิด (Cognitive) ซึ่ง
สงผลทําใหพฤติ กรรมเปลี่ย น ซึ่ งตามหลักการแหงพฤติกรรมเชื่อวา ความรูสึก ความรูคิด และ
พฤติกรรมมีผลซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไดที่ความรูสึกหรือความรูคิด ซึ่งจะ
สงผลวาใหพฤติกรรมเปลี่ยนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุมสภาพแวดลอม
2.1.3 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 โดยนิยาม การออกกําลังกาย วา การเคลื่อนไหวรางกายใหมีจังหวะเหมาะสม เปนการฝกซอม
ใหรางกายแทบทุกสวนไดมีความคลองวองไว พรอมกับการไดแรงงานดวย ไดแก การวายน้ํา โดย
วัดจากเวลาที่วายน้ํา ตั้งแต 30 นาทีขึ้นไปอยางตอเนื่อง และการวิ่ง โดยวัดจากการวิ่ง ตั้งแต 30 นาที
อยางตอเนื่อง เปนประจําสัปดาหละ 3 ครั้ง เราจะใชออกกําลังกายในชวงเวลา หลังเลิกงาน คือ เวลา
18.00 – 21.00 น. ทุกวันจันทร พุธ ศุกร ของสัปดาห โดยสถานที่ใชคือ สระวายน้ําในบริเวณหมูบาน
ที่พักอาศัย และบริเวณรอบๆหมูบาน สวนสาธารณะ จากนั้นก็จะ เริ่มการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ใช การสั ง เกตแบบเขาไปมีสว นรว ม (Participated observation) โดยการบัน ทึก แบบความถี่
(Frequency recording) การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม เปนการบันทึกจํานวนครั้งของการเกิด
พฤติกรรมเปาหมายในชวงเวลาที่กาํ หนด ในกรณีศึกษานี้นั้น เปนการสังเกตความถี่ (จํานวนครั้ง) ใน
การออกกําลังกาย ซึ่งกําหนดวันและเวลาในการออกกําลังกาย ในการเก็บขอมูลโดยการบันทึก
จํานวนครั้งของการออกกําลังกายโดยจะตองเก็บอยางตอเนื่อง(Continuous assessment)โดยดูจากความ
สม่ําเสมอของพฤติกรรม ซึ่งเก็บเปนฐานขอมูลเบื้องตน(Baseline) เพื่อดูแนวโนมของพฤติกรรม ดู
ความสม่ําเสมอของการเกิดพฤติกรรม (Stability of performance) โดยขอมูลในชวงนี้ สามารถนํามา
อธิบายการเกิดพฤติกรรม และสามารถนําขอมูลมาทํานายการเกิดพฤติกรรมในอนาคต ซึ่งนํามาเขียน
กราฟเพื่อใหเกิดความชัดเจนเมื่อเราพิจารณาขอมูลแลวพฤติกรรมการออกกําลังกาย (พฤติกรรมที่พึง
ประสงค) มีแนวโนมที่จะลดลงซึ่งจุดประสงค ในการปรับพฤติกรรมครั้งนี้เราตองการเพิ่มพฤติกรรม
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การออกกํ า ลั ง กาย ให เ พิ่ ม ขึ้ น จนคงที่ ส ม่ํ า เสมอจากนั ้น จึง ออกแบบโปรแกรมในการปรับ
พฤติกรรมเลือกเทคนิคในการปรับพฤติกรรม ที่จะนํามาใชใหเหมาะสมและควรคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลตามลักษณะของปญหา เมื่อพิจารณาแลววา ลักษณะสวนบุคคลของผูถูก
สังเกตเหมาะกั บการให การเสริมแรงประเภทใด จึงจะสามารถมี อิทธิพ ลตอการเพิ่มพฤติกรรม
เปาหมายได เนื่องจากผูถูกสังเกตและผูสังเกตเปนคนใกลชิดและสามารถอยูรวมกันในชวงเวลาที่
กําหนด การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) หมายถึง การเพิ่มความถี่ของพฤติกรรม
เปาหมายอันเปนผลเนื่องมาจากการไดรับสิ่งเราบางอยางหลังจากที่บุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมาย
แลว และการเสริมแรงทางสังคม (Social reinforcement) หมายถึง การแสดงออกโดยใชคําพูดหรือ
ทา ทางกับบุคคลหลังจากที่บุคคลแสดงพฤติกรรมแลวอันมีผลทําใหบุคคลนั้น แสดงพฤติกรรม
เปาหมายเพิ่มขึ้นหรือทําใหมีพ ฤติกรรมการอออกกําลัง กายเกิด ขึ้น อยางสม่ําเสมอ กอนที่จะเสนอ
เงื่ อ นไข ผูสั ง เกตก็ พ ยายามให ขอ มูล และกลา วเสนอชี้ แ นะ ในเรื่อ งของการออกกํา ลัง กาย วา มี
ประโยชน เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ และในเรื่องของเวลาในการออกกกําลังนั้น สามารถทําไดหลัง
เลิกงาน และวันที่ไมมีเรียน เมื่อผูสังเกตเลือกเทคนิคโดยใชการเสริมแรงทางสังคม นั่นก็คือ ผู
สังเกตเสนอเงื่อนไขวา จะไปรวมทํากิจกรรม คือ การออกกําลังกับผูถูกสังเกต และเขาก็ยินดีและเขาก็
เริ่มสนใจกับเงื่อนไขนี้ หลังจากนั้น เราจะเริ่มดําเนินการตามโปรแกรม เราจะไปออกกําลังกายตาม
โปรแกรมที่เราวางแผนเอาไวขางตน เพราะพอถึงวันและเวลาที่กําหนดเราก็รูวาวันนี้จะตองไปวาย
น้ํา หรือไมถาวันไหนอากาศไมเอื้ออํานวย เชน เรื่องของอากาศหนาว เปนตน เราก็จะออกกําลังกาย
โดยการวิ่งรอบ ๆ หมูบาน ซึ่งหลังจากออกกําลังกายทุกๆ ครั้ง คือ หลังจากอาบน้ําแตงตัวเสร็จ ควร
พูดคุยกับผูรับการปรับพฤติกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกกําลังกาย บางก็ใหคําชมที่เขาสามารถทํา
กิจกรรมที่เรารวมกันกําหนดขึ้นมาไดอยางมีความสุข ซึ่งระหวางการพูดคุย หรือมีคําชมตาง ๆ กับ
ความรูสึกยินดี กับกิจกรรมที่เราทํา ซึ่งในแตละครั้งของการออกกําลังกาย ผูถูกสังเกตเองก็มีความ
กระตือรือรนขึ้นและขอใหมาออกกกําลังกายเปนเพื่อนอีกในครั้งตอไป ซึ่งแสดงใหเห็นวา เขาเองก็
เต็มใจและอยากที่จะทํากิจกรรมนั้นจริง ๆ คําชมทุกๆ ครั้งหลังจากออกกําลังกายทันที นั่นก็คือ ตัว
เสริมแรงทางสังคม (Social reinforcers) ในกรณีนี้ผูสังเกตไปเปนเพื่อนไปออกกําลังกายและใหคํา
ชื่นชม (เชน ดูสดชื่นดี แจมใส คลองตัวขึ้นนะ ออกกําลังกายทําใหรูสึกสดชื่นดูดีนะ) การยิ้ม แสดง
ทาทางที่ภูมิใจ แสดงความรูสึกดีกับการที่เขาออกกําลังกาย ฯลฯ ซึ่งการออกกําลังกายตามโปรแกรม
เพื่อสุขภาพนี้ มีอุปสรรคอยูที่สภาพอากาศ และเวลาที่จํากัด
สรุปไดวา หลักการปรับพฤติกรรมตามแนวทางพฤติกรรมศาสตรเปนวิธีการปรับพฤติกรรม
ที่มาจากพื้นฐานทางความเชือ่ ที่วา การอธิบายพฤติกรรมของมนุษยไมสามารถอธิบายไดดวยปจจัย
หรือสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แตการอธิบายจะตองนําแนวคิดที่หลากหลายมาบูรณาการกันเพื่อทําให
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การอธิบายพฤติกรรมมีความสมบูรณมากที่สุด ในการปรับพฤติกรรมของบุคคลก็เชนเดียวกันไม
สามารถทีจะนําวิธีการใด หลักการ อยางใดอยางหนึ่งมาใชไดจะตองมีการบูรณาแนวคิด วิธีการ ให
เหมาะสมกับลักษณะของกลุมที่จะทําการปรับพฤติกรรม ตลอดจนทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทรอบ
ขางของกลุมผูเขารวมกิจกรรมใหเขาใจกอนเริ่มดําเนินการปรับพฤติกรรม
2.2 ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change theory)
ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change theory) เริ่มตน โปรชากาและ
ดิคลีเมนเท (Prochaska & DiClemente, 1983) ใชทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การศึกษาผูปวยติดบุหรี่ และไดมีการประยุกตทฤษฎีดังกลาวเพื่อการใหคําปรึกษาแนะแนวเพื่อการ
เลิกบุหรี่ ซึ่งไดผลสําเร็จเปนอยางดี ตอมานักวิจัยจึงไดนําทฤษฎี Stage of Change ไปประยุกตใชกับ
พฤติกรรมที่มีปญหาอื่นๆ เชน การติดแอลกอฮอล เปนตน หรือแมแตการสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่
เปนประโยชนตอสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย การฝกสติ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 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
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาจทําใหเกิดความลังเลใจอยางมากจนทําใหบุคคลตองติดอยูใน
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ขั้นนี้เปนเวลานาน เหมือนกับการผัดวันประกันพรุง (Behavioral procrastination) จึงยังไมพรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลงในทันที ในขั้นนี้ควรมีการพูดคุยถึงขอดีขอเสียของพฤติกรรมเกาและใหม เปดโอกาส
ใหไดชั่งน้ําหนัก 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
ในขั้น นี้ควรไดมีทางเลื อกในการเปลี่ ย นพฤติกรรม โดยใหเขาตัด สินใจเลือกเอง 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
5. ขั้นกระทําตอเนื่อง (Maintenance) เปนขั้นที่บุคคลกระทําพฤติกรรมใหมอยางตอเนื่อง
เกินกวา 6 เดือน โดยที่ยังคงทํากิจกรรมที่เปนการปองกันการกลับไปเสพซ้ําของตนตอไป แมจะไม
เขมขนเทากับในขั้นลงมือปฏิบัติก็ตาม ในขั้นนี้ตัวกระตุนเราตางๆ จะลดอิทธิพลลงและมีความ
เชื่อมั่น วาตนสามารถเปลี่ย นแปลงได ตอไปเพิ่มขึ้ น ระยะนี้ถือวา เปนการสรางความมั่ นคงของ
พฤติกรรมจนกลายเปน นิสัยใหม โดยที่ บุคคลจะตองทําพฤติก รรมใหมที่พึงประสงคนี้ไดอยาง
สม่ําเสมอ เหมือนกับวามันเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันโดยไมจําเปนตองเตรียมตัวไวลวงหนา
อีกแลว บุคคลที่อยูในขั้นนี้ควรมีการปองกันการกลับไปเสพซ้ํา โดยการดําเนินชีวิตที่สมดุลอยางมี
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
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ภาวะอารมณจิตใจที่เปราะบาง ไมสามารถจัดการกับความอยากได ประมาทเลินเลอ จนพลั้งพลาด
กลับไปมีพฤติกรรมเดิมบางหรือกลับไปมีปญหาซ้ําหรือเสพซ้ําอยางเต็มตัว หากบุคคลมีการกลับไป
เสพซ้ําควรจะตองดึงเขากลับเขาสูเสนทางการเปลี่ยนพฤติกรรมใหเร็วที่สุด มีการใหกําลังใจ ใหการ
เสริมแรง มองสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมา มีการสรุปบทเรียนเพื่อไมใหเกิดซ้ําอีก
2.2.1 งานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในประเทศไทย มีงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมมากนัก
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
และกําหนดกิจกรรมสุขศึกษามี ผลทําใหหญิงตั้งครรภมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานความรู
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
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พบวาผูปวยที่ติดยาดื้อตอการรักษาดวยยาและไมมีความตั้งใจหรือความพยายามที่จะเลิกใชยา (ขั้น
ไมสนใจปญหา) พยาบาลก็จะไมใหการรักษาดวยยา แตจะมุงเนนไปที่พฤติกรรมอื่นแทน

3. ทฤษฎีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
3.1 ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ (Health belief model)
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรคไดมีการศึกษาและงานวิจัยเปนจํานวนมากทั้งนัก
สังคมวิทยาและนักจิตวิทยาสังคม ในรูปแบบการศึกษาเรื่องปจจัยทางจิตวิทยาสังคม ทัศนคติ การ
รับรูบุคคล ความสัมพันธของการตอบสนองของบุคคลกับปจจัยดานอื่นๆ โดยมีกลุมนักจิตวิทยา
สังคมที่ทํางานในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสนใจวา
ทําไมบุคคลจึงหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค เชน การรับรูภูมิคุนกันโรค หรือการตรวจ
สุขภาพและศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีจุดมุงหมายของสังคม (Lewinian theory of goal setting) ซึ่งเปน
ทฤษฎีสนามพลังงานของเลวิน ซึ่งตั้งสมมุติฐานไววา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามอิทธิพล 2 ปจจัย
คือ 1) การคํานึงถึงคุณคาของสิ่งที่เปนเปาหมายเฉพาะ 2) การคาดคะเนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่จะ
ดําเนินไปสูเปาหมายนั้นๆ นั่นคือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมปองกันโรคและฟนฟูสภาพ ตราบเทาที่
การปฏิบัตินั้นๆ มีคาบวกและมีคามากกวา ความยากลําบากในการปฏิบัติ โดยบุคคลจะตองรูสึกวา
โรคคุกคามตนคือตนสามารถปวยเปนโรคนั้นได หรือโรคนี้มีความรุนแรงและตนเองมีพลังตอตาน
โรคได กลาวไดวาบุคคลจะมีพฤติกรรมการปองกันโรคเมื่อมีองคประกอบดังนี้ (Becker; &
Maiman, 1975: 3-24)
1.ความพรอมที่จะปฏิบัติ (Readiness to take action) เปนความพรอมดานจิตใจของบุคคลที่
จะมีพ ฤติก รรมการปองกันโรค ซึ่งสั มพัน ธกับภาวะสุขภาพ โดยการตัด สินจากการรั บรูสภาวะ
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 11
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PROMISE

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 11 แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ที่ใชทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค
(Becker, M.H.; & Maiman, L., 1975:12)
3. 2 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายใน – นอกตนดานสุขภาพ
ความเชื่ออํานาจภายใน-นอกตนดานสุขภาพ มีวิวัฒนาการมาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
(Social learning theory) สรางขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกาชื่อ รอตเตอร (Rotter, 1966: 1-25 อาง
ใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ; และสวิง สุวรรณ, 2532 ) โดยกลาววา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นไดจาก
การเรียนรูและประสบการณของแตละบุคคล และอธิบายถึงความเชื่ออํานาจภายใน-นอกตน วาเกิด
เปนขั้นตอน ตามการคาดหวังจากพฤติกรรมที่กระทํา โดยเขาไดกลาวไว 2 ลักษณะคือ บุคคลที่มี
ความเชื่ออํานาจภายในตน หมายความวา บุคคลนั้นเชื่อหรือรับรูเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนวาเปนผล
มาจากการกระทํ า หรื อ จากความสามารถของตน ส ว นบุ ค คลที่ มี ค วามเชื่ อ อํ า นาจภายนอกตน
หมายความวา บุคคลนั้นเชื่อหรือรับรูเหตุการณหรือสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นขึ้นอยูกับอิทธิพล
ภายนอกตนที่ไมสามารถควบคุมได เชน โชค เคราะห ความบังเอิญ หรืออิทธิพลของผูอื่นบันดาลให
เปนไป ความเชื่ออํานาจภายใน-นอกตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยหรือดานสุขภาพ เปนอีกมโนทัศน
หนึ่งที่สามารถอธิบายพฤติกรรมรวมมือของบุคคลในการมีพฤติกรรมการแสวงหาความรู และ
พฤติกรรมการปองกันโรค บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน มักเชื่อวา การมีสุขภาพดีเปนผลมา
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จากการกระทําของตนเอง เพราะฉะนั้นจึงมีพฤติกรรมอนามัยไปในทิศทางบวก กลาวคือ จะเปน
บุคคลที่สนใจ เอาใจใสตอสุขภาพเปนอยางดี ขวนขวายแสวงหาความรูอยูเสมอ รูจักบริการดาน
สุขภาพอนามัย ปฏิบัติตามคําแนะนําอยางมีเหตุผล ซึ่งตรงขามกับบุคคลที่เชื่ออํานาจภายนอกตน ซึ่ง
มักเชื่อวาการจะมีสุขภาพดีหรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับโชค เคราะห และชะตากรรม เพราะฉะนั้นจึงเปน
บุคคลที่เ ฉื่อยชา ไม กระตื อรือรน และไมสนใจใฝหาความรู จะแสดงพฤติ กรรมอนามัยในการ
ปองกันโรคที่ไมเหมาะสม (Strickland, 1978: 1192-1211)
จากงานเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนําเสนอขางตนเห็นวาความเชื่ออํานาจภายใน - นอก
ตนดานสุขภาพเปนปจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมทางดานสุขภาพ
อนามัย โดยเฉพาะพฤติกรรมทางดานการปองกันโรคเปนอยางมาก แนวคิดนี้นับไดวามีประโยชน
ตอการปรับพฤติกรรมกลุมเปนอยางยิ่ง ในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้ทาง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรไดถายทอดองคความรูนี้ไปยังกลุมผูจัดกิจกรรมทั้ง 30 โครงการ เพื่อ
นําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเขารวมโครงการและเปนการสนับสนุนใหการ
ดําเนินโครงการประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว
3.3 การสนับสนุนทางสังคม (Social support)
แคพแพลน โรบินสัน และเฟรนช (Caplan; Robinson; & French, 1976: 39-42) ไดใหคํา
จํากัดความวาการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคลไดรับโดยตรงอาจเปนขาวสาร สิ่งของ/
แรงงาน หรือทางอารมณ ซึ่งอาจเปนแรงผลักดันใหผูรับไปสูเปาหมายที่ผูรับตองการ
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
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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 อ งการตา งๆ เชน สิ่งของ กําลั งใจ ความรั ก ความอบอุน ซึ่ ง เป น การ
สนับสนุนทางดานจิตใจ ประการที่สองดานการแนะนํา (Advice) เปนการใหขอมูล ซึ่งทําใหผูรับนํา
กลับมาพิจารณาวาตนจะทําอยางไร จึงจะบรรลุตามจุดมุงหมาย (บังอร ฉางทรัพย, 2549)
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
เปน ตัว กําหนดทั้ งเจตนาที่จะกระทํ าพฤติก รรมและการกระทําพฤติกรรมนั้ 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 12
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 12 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 ม อ า งอิ ง และการรั บรู ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมร ว มกัน อธิ บ ายความ
แปรปรวนของเจตนาในการกระทําพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังไดรอยละ 42 แฮกเกอรและ
คณะ (Hagger et al, 2002: 3-32) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนใน
การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังทั้งในเด็ก วัยรุน และผูใหญ จํานวน 72 เรื่อง ซึ่งพบผล
การศึ ก ษาในทํ า นองเดี ย วกั น สํ า หรั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ พบวา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดรอยละ 31 – 77 และรอยละ 9 – 46 ตามลําดับ
(Masalu, 2001: 435-45; Backman et al, 2002: 184-93; Conner et al, 2002: 194-201; Baker et al,
2003: 189-98; Bogers et al, 2004: 157-66; Nejad et al, 2004 : 2099-131)
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4. การบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตาม CIPP Model
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
องคประกอบหลักของการประเมินแบบ CIPP คือ “คุณคา” ซึ่งถูกกําหนดจากกลุมคนหรือ
สังคมนั้นๆระบบนี้จะทําใหผูประเมินและผูรับบริการสามารถบงชี้และเขาใจคุณคาที่ใชเปนรากฐาน
สําคัญของการประเมินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ดังนั้นการประเมินทั้ง 4 ประเภท จะมีคุณคา เปน
แกนกลาง ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางการประเมินกับโครงการไดดังนี้
1.การกําหนดเปาหมาย เปนตัวตั้งคําถามของการประเมินทางบริบท การประเมินทางบริบท
ก็จะเปนตัวจัดหาขอมูลเพื่อพิสูจนและปรับปรุงเปาหมายที่กําหนด
2. การปรับปรุ งแผนดํ า เนิ น การ เปน ตัว ตั้ งคํา ถามของการประเมิน ข อมูลปอนเขา การ
ประเมินขอมูลปอนเขาก็จะเปนสิ่งที่ใชตัดสินแผนดําเนินการและทิศทาง เพื่อแผนดําเนินการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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3.การปฏิบัติการตามโครงการ เปนตัวตั้งคําถามของการประเมินกระบวนการ การประเมิน
กระบวนการก็จะเปนสิ่งตัดสินกิจกรรมตาง ๆ และใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง การปฏิบัติของ
บุคลากร
4.ผลลัพธ / ผลผลิต จากการปฏิบัติ เชน การประสบความสําเร็จ เปนตัว กําหนดถึงการ
ประเมินผลลัพธ / ผลผลิต การประเมินทางผลลัพธ / ผลผลิต ก็จะเปนเครื่องตัดสินผลลัพธจากการ
ปฏิบัติการเพื่อจะพัฒนาไปสูความกาวหนาตอไป

Input evaluation

Context evaluation
Goals

Plans
Core

Outcom
Product evaluation

Actions
Process evaluation

ภาพประกอบ 13 องคประกอบหลักของการประเมินตามรูปแบบ CIPP ( Stufflebleam & Shinkfield, 2007: 333)
4.1.2 องคประกอบของรูปแบบการประเมินแบบ CIPP
ดังที่กลาวขางตนวา รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP ประกอบดวยการประเมิน 4
ประเภท คือ บริบท ขอมูลนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ รายละเอียด (Stufflebleam &
Others, 1977: 218-239; Stufflebleam & Shinkfield, 2007: 334 – 346) ดังนี้
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
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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
2. การประเมินขอมูลปอนเขา (Input evaluation: I) เปนการตรวจสอบความพรอม
ความเหมาะสม และความพอเพียงของป จ จัย ตาง ๆ เพื่อวิเคราะห ทางเลือกที่เหมาะสมที่ สุด กับ
ทรัพยากรที่มีอยู และเปนทางเลือกที่มีโอกาสทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดมากที่สุด
ขอมูลที่ไดนําไปประกอบการตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรใหตรงกับเปาหมายของโครงการฝกอบรม
ไดดีที่สุดอยางไร ซึ่งการประเมินขอมูลปอนเขามีจุดประสงค เพื่อกําหนดและประเมินศักยภาพของ
ระบบ แผนการของโครงการ การวางรูปแบบขั้นตอนกระบวนการ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
กลยุทธ งบประมาณ และตารางเวลาที่กําหนดไว สําหรับวิธีการประเมินขอมูลปอนเขา คือ การ
จัดทํารายการ และวิเคราะหทรัพยากรบุคคล และสิ่งของ แผนการแกไขปญหา และการจัดรูปแบบ
กระบวนการ ตามหลักความสัมพันธ การปฏิบตั ิใชจริง 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 ซึ่ งการประเมินกระบวนการจะชวยทําใหบรรลุ เปาหมายและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบและกระบวนการของโครงการ โดยสงผลตอการควบคุมและเก็บบันทึก
ขอมูลของขั้นตอนการดําเนินการจริง และนํามาใชตีความเปนผลสรุปตอไป
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งพิจารณาในประเด็นของการ
ยุบ เลิ ก ขยาย หรื อปรั บเปลี่ ยนโครงการ แตการประเมินผลแบบนี้มิไ ดใ หค วามสนใจตอเรื่อ ง
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย / แผน / โครงการเทาที่ควร การประเมิน
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ลักษณะนี้เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นโดยเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด เปนการวัด
และแปลความหมายเกี่ยวกับการบรรลุถึงวัตถุประสงค ดังนั้นการประเมินผลผลิตจึงมีจุดประสงค
เพื่อรวบรวมคําอธิบายและคําตัดสินของผลงานที่ออกมา และเชื่อมโยงผลนั้นเขากับ จุดประสงค
เนื้อหา ปจจัยปอน และกระบวนการ และเพื่อตีความขอดี คุณคา ความสําคัญของแผนการประเมิน
สําหรับการประเมินผลผลิต ทําไดโดยรวบรวมความคิดเห็นจากผูใหการสนับสนุนและวัดผลงานทั้ง
ทางดานคุณภาพและปริมาณ ซึ่งการประเมินนี้จะถูกใชเปนปจจัยในการดําเนินการตอ ยกเลิก หรือ
ปรับปรุงโครงการ และแสดงถึงผลกระทบทั้งที่ตั้งใจและที่ไมตั้งใจ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไวดวย
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 14 สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ตามการประเมินแบบ CIPP

5) การประเมินโครงการแบบ 360 องศา และ Logic Model
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)

3 self

&

PROMISE

43

ทบทวนวรรณกรรม

สําหรับประเทศไทยนั้น ผลการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการประเมินใหผลสอดคลอง
กับการศึกษาในตางประเทศที่วา องคการไทยที่มีการประยุกตใชระบบขอมูลยอนกลับแบบ 360
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 ล ย อ นกลั บ แบบ 360 องศา ถูก นํ า ไปใช เ พื่ อ การพั ฒ 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
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ประเมิ น จากหั ว หน า โครงการ กลุ ม ผู เ ข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม และกลุ ม
ผูบังคับบัญชา จะทําใหไดขอมูลยอนกลับและขอสารสนเทศที่เปนประโยชนในการดําเนินและ
บริหารจัดการโครงการครั้งตอไป
5.2) แนวคิดการประเมินแบบ Logic Model
รูปแบบโลจิคหรือรูปแบบเหตุผล (Logic Model) หมายถึง รูปแบบที่ประยุกตขึ้นเพื่อ
ประเมินลําดับขั้นตอนการทํางาน ที่ สามารถใหผลลัพธตามที่ตองการ องคประกอบของตัวแบบนี้ถูก
กําหนดขึ้นและนํามาประยุกตใชโดย แพนคราทซ (Pankratz, 2008: Online) เมื่อพิจารณาแลวพบวา
มีลักษณะองคประกอบของตัวแบบคลายกับ 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
“ผลลัพธ” ได หรือผูประเมินอาจนํา “ผลผลิต” มาใชเปนปจจัย กระบวนการเพื่อวัดผลสําเร็จของ
โครงการได (ศิริรัตน ชุณหคลาย, 2551: ออนไลน)
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
ความสัมพันธกับผลผลิต (Inputs) โดยเฉพาะตนทุนตอหนวยผลผลิต (Output based costing) เพื่อหา
ปจจัยเอื้อ และปจจัยอุปสรรคจากกระบวนการผลิตและบริการขององคการ
3.การวัดความประหยัด (Economy) ขององคการในระดับปจจัยนําเขา (Inputs) และพิจารณา
ความสัมพันธกับทรัพยากรอื่น ๆ ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับองคการ (Resource หรือ Cost) ที่
เปนคาใชจาย ทางออม เชน คาใชจายในการบําบัดของเสีย คาใชจายในการฟนฟูทรัพยากร และ
คาใชจายของพหุภาคีในการรวม กิจกรรม
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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
6.1 Self – efficacy หรือการรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
6.1.1 ความหมาย
การรับรูความสามารถของตน มีรากศัพทมาจากภาษาอังกฤษ คําวา Perceived SelfEfficacy หรือ นิยมเรียกกันสั้นๆ วา Self-Efficacy นักวิชาการในประเทศไทยสวนใหญโดยเฉพาะ
ทางด านจิตวิทยาและพฤติ กรรมศาสตร มีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน เรี ยกว า 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 ลีฟคอรท (Lefcourt, 1966: 206-207)
รอตเตอร (Rotter, 1966: 119) อธิบายในทํานองเดียวกันวา ความเชื่ออํานาจภายในตน หมายถึง การ
ที่บุคคลที่รับรูเหตุการณตางๆ ทั้งที่เปนเหตุการณทางบวกและทางลบ เปนผลที่เกิดจากการกระทํา
ของตนเอง และตนเองสามารถควบคุมเหตุการณนั้นได ผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนเองจะรับรูวา
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตเปนผลมาจากลักษณะพฤติกรรม และการกระทําของตน
แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย และขอบเขตของการรับรูความสามารถของตนขางตนโดยสรุป
แลว หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อและรับรูวาผลลัพธที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบลวนแตมา
จากพฤติกรรมของตนเอง เชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถเพียงพอที่จะทํากิจกรรมบางอยางได
ประสบความสําเร็จหากมีความตั้งใจจริง หากมองในประเด็นดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ก็สามารถอธิบายไดวา เปนความเชื่อมั่นของบุคคลที่มีตอตนเองวาตนเองมีความสามารถเพียงพอ มี
ศักยภาพที่เพียงพอในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
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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
อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาไดแตกตางกันเชนกัน แนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีการรูคิดเชิงสังคม
เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ3 ชนิด
ซึ่งเปนตัวกําหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal determinism) ไดแกพฤติกรรม การรูคิดและปจจัยสวน
บุคคล และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธดังกลาวอาจแสดงไดดังแผนภาพตอไปนี้

ภาพประกอบ 15 แบบแผนความสัมพันธระหวางตัวกําหนด 3 ชนิด ที่มีอิทธิพลเชิงเหตุ-ผลซึ่งกัน
และกัน (Bandura, 1986: 24)
แบนดูรา (Bandura, 1986: 393-396) ไดกลาวถึงบทบาทและอิทธิพลของการตัดสินเกี่ยวกับ
การรับรูความสามารถของตนเองวา การคาดการณเกี่ยวกับการกระทําในอนาคตนั้นทําไดไมงายนัก
เพราะความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการไดแสดงบทบาทในฐานะตัวกําหนดที่
ใกลชิดชุดหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิต แบบแผนการคิด และปฏิกิริยาทางอารมณที่เกิดขึ้น
ภายใตสภาพการที่ไดรับการตําหนิ โดยที่ความเชื่อในความสามารถของตนเองจะสนับสนุนการทํา
หนาที่ของสภาพทางจิตสังคมดังกลาวใหดาํ เนินไปอยางมีคุณภาพไดหลายวิธี คือ(1) การเลือกกระทํา
พฤติกรรมที่สอดคลองกับความสามารถของตนเองเพื่อ ใหมีโอกาสประสบความสํ าเร็จแตค วร
ประเมินตนเองสูงกวาความสามารถที่จะทําไดเพียงเล็กนอยเพื่อใหไดทํากิจกรรมที่ยากพอเหมาะและ
ทาทายความสามารถ (2) การใชความพยายามและความอดทนในการกระทําพฤติกรรม บุคคลที่
ตัดสินวาตนเองมีความพยายามมากจะมีความพยายามสูงและอดทนตออุปสรรค(3) แบบการคิดและ
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ปฏิกิริยาทางอารมณ บุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถสูงเมื่อเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรคจะ
กระตุนใหตนเองใชความพยายามมากขึ้น แตกตางจากบุคคลที่รับรูความสามารถของตนเองต่ําจะมี
ปฏิกิริยาทางอารมณในดานลบ เชน เกิดความเครียดกระวนกระวาย และกระทําพฤติกรรมอยางไม
เต็มความสามารถสงผลใหมีแนวโนมที่จะลมเหลวมากขึ้น แบนดูรา ไดเสนอภาพแสดงความ
แตกตางระหวางการรับรูเกี่ยวกับความสามารถของ ตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ดัง
ภาพประกอบ 16
บุคคล

พฤติกรรม

การรับรูความสามารถ
ของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้น
ความคาดหวังผล
ที่จะเกิดขึ้น

ภาพประกอบ 16 ความแตกตางระหวางการรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้น (Bandura, 1986)
การรับรูความสามารถของตนเอง เปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะสามารถ
ทํางานไดในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้น เปนการตัดสินวา ผลกรรม
ใดจะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว แตจะตองระวังความเขาใจผิดเกี่ยวกับความหมายของ
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
ซึ่งจะเห็นไดดังภาพประกอบ 17
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น
สูง
ต่ํา
มีแนวโนมที่จะทําแนนอน
มีแนวโนมที่จะไมทํา
สูง
การรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง

ต่ํา

มีแนวโนมที่จะไมทํา

มีแนวโนมที่จะไมทําแนนอน

ภาพประกอบ 17 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้น(Bandura, 1986)
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สําหรับแหลงกําเนิดของการรับรูความสามารถของตนนั้น แบนดูรา (Bandura, 1995: -3 – 5
:Bandura, 1986: 399-401) กลาววา การรับรูความสามารถของบุคคลพัฒนามาจากปจจัยหลัก 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
กับบุคคลอื่น ถามีความตั้งใจและมีความพยายาม เขาจะสามารถทํางานนั้นไดและประสบความสําเร็จ
เชนเดียวกันการไดเห็นประสบการณของผูอื่นที่ประสบความสําเร็จ (Vicarious experience) ความ
เชื่อเกี่ยวกับความสามารถอาจเปลี่ยนแปลงไดจากการถายทอดความสามารถและการเปรียบเทียบกับ
ความสํ า เร็ จ ของผู อื่ น การสั ง เกตเห็ น คนอื่ น แสดงพฤติ ก รรมที่ ซั บ ซ อ นแล ว ได รั บ ความสํ า เร็ จ
โดยเฉพาะบุคคลนั้นมีลักษณะใกลเคียงกับผูสังเกตจะพัฒนาการรับรูวาตนเองมีความสามารถที่จะ
ทํางานไดสําเร็จเชนเดียวกันหากมีความพยายามและไมยอทอ
3. การพูดชักจูงจากผูอื่น (Verbal Persuasion) การพูดชักจูง (Verbal persuasion) เมื่อคนเรา
ตองตอสูกับความบากลําบาก การรับรูความสามารถจะรักษาไวไดงายหากมีคนอื่นที่มีความสําคัญตอ
ตนเอง (Significant others) ไดใหความมั่นใจวาตนเองมีความสามารถ แมวาการพูดชักชวนจากผูอื่น
เพียงอยางเดียวมีขอจํากัดในการสรางการรับรูความสามารถใหเขมแข็ง แตการพูดชักชวนจากผูอื่นก็
อาจสงเสริมการเปลี่ยนแปลงในบุคคลไดถาประเมินในแงบวกตามขอบเขตที่เปนจริง การยกยองที่
ไมเปนจริงทําใหคนเกิดความลังเลอยางรวดเร็วเมื่อผิดหวังจากความพยายาม คนที่ชักชวนดวยคําพูด
วามีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย มีแนวโนมจะใชความพยายาม
มากขึ้นเพื่อกาวไปสูความสําเร็จ ความเชื่อเกี่ยวกับการยืนยันของตนเอง (Self-affirming) ได
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะและการรั บ รู ค วามสามารถของบุ ค คล ดั ง นั้ น คุ ณ ลั ก ษณะเกี่ ย วกั บ
ความสามารถที่ไดจากการชักชวนจากผูอื่น จะมีผลตอพัฒนาการรับรูความสามารถเมื่อใชรวมกับ
การทําใหบุคคลไดรับประสบการณ จากความสําเร็จ บุคคลที่ไดรับการกลาวถึงวาขาดความสามารถ
มีแนวโนมจะหลีกเลี่ยงงานทาทายซึ่งจะบมเพาะศักยภาพของตนเองและหยุดชะงักอยางรวดเร็วเมื่อ
เผชิญกับปญหาและอุปสรรคโดยการทํากิจกรรมใหชาลงและลดแรงจูงใจที่จะทํางาน อยางไรก็ตาม
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ในการสรางความเชื่อที่ไมเปนจริงเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล ไดลดความนาเชื่อถือของผู
ชักชวนและลมเหลวในการสนับสนุนการรับรูความสามารถของบุคคล
4. สภาวะทางกาย (Physiological State) เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอการ
ตัดสินความสามารถของบุคคล การรับรูความสามารถของบุคคลจะสูงหรือต่ํา สวนหนึ่งมาจาก
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
6.1.3 การวัดการรับรูความสามารถของตน
การตรวจสอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดการรับรูความสามารถของตน พบวามีนักวิชาการได
พัฒนาแบบวัด กระบวนการวัดไวจํานวนหนึ่ง ดังเชน แบนดูรา (Zimmerman, 1995: 203; Bandura,
1977b,1986) ไดพัฒนาระดับการวัดการรับรูความสามารถของตนเอง โดยพิจารณาใน 3 ลักษณะที่
เกี่ยวของกับการกระทําหรือเนื้อหา ดังนี้
1. ระดับ (Level) การรับรูความสามารถของตนเองจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความยาก
(Magnitude) ของงาน ดังเชน เพิ่มมากขึ้นเมื่อจําเปนตองแกปญหาทางคณิตศาสตร
2. หลักการทั่วไป (Generality) เกี่ยวกับการเปลี่ยนความเชื่อในการรับรูความสามารถของ
ตนเองเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ดังเชน ความแตกตางของเนื้อหาวิชาที่เรียน
3. ความมั่นใจ (Strength) วัดไดจากระดับความแนใจที่บุคคลนั้นจะสามารถกระทํางานที่
ไดรับมอบหมายใหทําได
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%
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2. วัดระดับความยาก (Magnitude) เปนวิธีการวัดที่มีการนํามาใชรองลงมา เปน การถามวา
จะสามารถกระทําพฤติกรรมตางๆ เมื่อมีระดับความยากเพิ่มขึ้นไดหรือไม ขอคําถามเปนแบบการเลา
เรื่องยอๆ แลวใหผูตอบตอบวา “ใช” / “ไมใช” ถาตอบใชให “1” คะแนน และตอบไมใชให “0” ถา
ยิ่งมีคะแนนรวมสูงแสดงวามีการรับรูความสามารถของตนเองสูง
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
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
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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
ควบคุ มอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .01 และเยาวชนกลุ ม ทดลองมีคะแนนพฤติ 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 นฤมล เวชจักรเวร (2552) ที่ไดทําการ
พัฒนาโปรแกรมสงเสริมโภชนาการเพื่อปองกันความเสี่ยงทางสรีรวิทยาตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โปรแกรมดังกลาวไดประยุกตทฤษฏีการรับรูความสามารถของตนเองรวมกับการใช
กระบวนการกลุม กิจกรรมจัดทั้งสิ้นจํานวน 12 ครั้ง ลักษณะของกิจกรรมในภาพรวมจะเปนการให
กลุมตัวอยางไดมารวมทํากิจกรรมกลุมและไดรวมกันฝกกิจกรรมการเลือกรับประทานอาหาร การ
ทํ า อาหารเพื่ อ รั บ ประทานเอง การทํ า สมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพเพื่ อ เตื อ นตนเอง การดู วี ดี โ อตั ว แบบ
พฤติกรรมของผูที่ประสบความสําเร็จ รวมทั้งไดอภิปรายรวมกันภายในกลุม กลุมตัวอยางของการ
วิจัยครั้งนี้เปนเพศหญิงวัยกอนหมดประจําเดือน อายุระหวาง 30 – 45 ป มีวิชาชีพครู จากโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน 2 แหง แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 33 คน และ
กลุมเปรียบเทียบจํานวน 37 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ของความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติ การปฏิบัติตน
เพื่อปองกันความเสี่ยงทางสรีรวิทยาตอการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลอง และเพิ่มขึ้นกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวา การประยุกต
ทฤษฏีการรับรูความสามารของตนเองรวมกับการใชกระบวนการกลุมมีสวนสําคัญในการชวยเสริม
การเตรียมตัวเพื่อเขาสูวัยหมดประจําเดือนดานการเลือกรับประทานอาหาร โภชนาการได
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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
แกไขในสิ่งที่ผิด การหาประสบการณจากตัวแบบที่ประสบความสําเร็จในการเลิกสูบุหรี่ การให
กําลังใจระหวางการรวมกิจกรรม หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมแลวพบวา กลุมทดลองมีระดับนิโคตินใน
ปสสาวะลดลงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กิจกรรมสงผลตอ
การรับรูความสามารถของตนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงใหเห็นวา แนวคิดการรับรูความสามารถของตนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได
6.2 Self – regulation หรือ การกํากับตนเอง
6.2.1 ความหมาย
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
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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)
6.2.2 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง
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
องคป ระกอบทํ าหนา ที่กํ า หนด ซึ่ง กั น ละกั น ก็ ไ ม ไ ด ห มายความว า องคป ระกอบทั้ ง 3 นั้ น จะมี
อิทธิพลในการกําหนดซึ่งกันและกันอยางเทาเทียมกัน อิทธิพลทางสภาพแวดลอมอาจจะมีอิทธิพล
มากกวาองคประกอบทางพฤติกรรม หรือองคประกอบสวนบุคคลในทางบริบท เชน ในโรงเรียนที่มี
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โครงสรางหลักสูตรมาก หรือมีขอจํากัดในการปฏิบัติในหองเรียน อาจไมมีความคลองตัวในการ
กํากับตนเอง ในทางกลับกัน ในโรงเรียนที่มีกฎเกณฑบังคับนอย องคประกอบทางดานสวนบุคคล
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 18

ภาพประกอบ 18 การวิเคราะหอิทธิพลซึ่งกันและกันระหวางปจจัยของการกํากับตนเองดานบุคคล
สิ่งแวดลอมและพฤติกรรม (Zimmerman, 1989)
ชังค (Schunk. 1994: 76 - 79) การกํากับตนเอง (Self-regulation) ประกอบดวย กระบวนการ
ยอย 3 กระบวนการ ดังนี้ การสังเกตตนเอง (Self - observation) การตัดสินตนเอง (Self judgement) และการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self - reaction) สามารถเสนอดังภาพประกอบ 19
ดังนี้
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การสังเกตตนเอง (Self-observation)
การตั้งเปาหมาย (Goal setting)
การเตือนตนเอง (Self-monitoring)
การตัดสินตนเอง (Self-Judgment)
ชนิดของมาตรฐาน (Type of standards)
องคประกอบของเปาหมาย (Goal properties)
ความสําคัญของการบรรลุเปาหมาย
(Importance of goal attainment)
การแสดงปฏิกริ ิยาตอตนเอง (Self-Reaction)
การประเมินพฤติกรรม (Evaluative)
ความเปนไปไดที่จะประสบความสําเร็จ
(Tangible)
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เปาหมาย

การรับรูความสามารตนเอง
(Self-efficacy)
การอนุมานสาเหตุ
(Attributions)

ภาพประกอบ 19 กระบวนการยอยในการกํากับตนเอง (Schunk, 1994)
ภาพประกอบขางตน พบวาการสังเกตตนเอง (Self - observation) การสังเกตตนเอง
ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ ไดแก การตั้งเปาหมาย (Goal setting) หมายถึง การกําหนด
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
กระบวนการในการกํากับตนเอง (Processes of self-regulation) พบวาในกลุมนักทฤษฎี
ปญญาสังคมกลาวถึงกระบวนการยอยในการกํากับตนเอง (Sub process in self-regulation)
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ประกอบดวย 3 กระบวนการยอย ดังตอไปนี้ แบนดูรา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2550: 54 – 57;
อางอิงจาก Bandura, 1986)
1. กระบวนการสังเกตตนเอง (Self observation) บุคคลจะไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอการกระทํา
ของตนเองถาเขาไมสนใจวาเขากําลังทําอะไรอยู ดังนั้นจุดเริ่มตนสําคัญของการกํากับตนเอง คือ
บุคคลตองรูวา กําลังทําอะไรอยูเพราะความสําเร็จของการกํากับตนเองนั้นสวนหนึ่งมาจากความ
ชัดเจน ความสม่ําเสมอ และความแมนยําของการสังเกตและบันทึกตนเอง ในกระบวนการสังเกตนั้น
แบนดูรา เสนอวา ควรพิจารณา 4 ดาน คือ ดานการกระทํา ซึ่งผูที่สังเกตตัวเอง ควรจะตัดสินใจวา
ควรจะสังเกตตนเอง ในมิติใดของการกระทําของตนซึ่งมิติตางๆ ของพฤติกรรมที่ควรพิจารณาทํา
การสังเกตไดแก มิติดานคุณภาพ อัตราความเร็วปริมาณ ความริเริ่ม ความสามารถในการเขาสังคม
จริ ยธรรมและการเบี่ ย งเบน ทั้ งนี้การที่จ ะเลือ กสังเกตที่ มิติใดของพฤติกรรมนั้น ยอมขึ้ น อยู กับ
เปาหมายของผูสังเกต และลักษณะของพฤติกรรมเปนหลัก เชน ถาตองการสังเกตการวิ่งของนักกีฬา
ก็คงตองทําการสังเกตในมิติของความเร็ว หรือถาจะสังเกตวา หลังการฝกทักษะทางสังคมแลว การ
ปฏิ สัมพัน ธกับสังคมเปน เช น ใด ก็อ าจสังเกตในมิ ติของความสามารถในการเขาสังคม เป น ต น
นอกจากดานของการกระทําแลว ยังมีดานของความสม่ําเสมอ ความใกลเคียง และความถูกตอง แบน
ดูรา กลาววา การที่คนเราจะเกิดแรงจูงใจของตนเองนั้นนาจะขึ้นอยูกับปจจัยดังภาพประกอบ 20
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ภาพประกอบ 20 กระบวนการกํากับตนเองตามแนวทางทฤษฏีปญญาสังคม
(สมโภชน เอีย่ มสุภาษิต, 2550)
2. กระบวนการการตัดสิน (Judgment process) ขอมูลที่ไดจากการสังเกตตนเองจะมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไมมากนักถาปราศจากการตัดสินและขอมูลดังกลาวเปนที่พึง
พอใจหรือไมพึงพอใจ โดยอาศัยมาตรฐานสวนบุคคลที่ไดมาจากการถูกสอนโดยตรง การประเมิน
ปฏิ กิริยาการตอบสนองของสั งคมตอพฤติกรรมนั้น 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
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ความสามารถและการกระทําของเขา และจะรูสึกไมพึงพอใจเทาใดนัก ถาการกระทํานั้นขึ้นอยูกับ
ปจจัยภายนอก
3. ปฏิกิริยาตอตนเอง (Self-reaction) การพัฒนามาตรฐานในการประเมินและทักษะใน การ
ตัดสินใจนั้น จะนําไปสูปฏิกิริยาตอตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งลอใจในการที่จะนําไปสูทางบวกทั้งใน
แงของผลที่ได เปนสิ่งของที่จับตองได หรือในแงของความพึงพอใจในตนเอง สวนมาตรฐานภายใน
บุคคลก็จะทําหนาที่เปนตัวเกณฑที่จะทําใหบุคคลคงระดับการแสดงออก อีกทั้งเปนตัวจูงใจให
บุคคลกระทําพฤติกรรมไปสูมาตรฐานดังกลาวดวยจากที่กลาวมา จะสรุปไดวา กระบวนการกํากับ
ตนเอง เปนกระบวนการสวนบุคคลที่นักเรียนจะตองมีการดําเนินการดวยตนเอง ตั้งแตขั้นตอนแรก
คือ การสังเกตตนเอง ถึงสิ่งที่ตนเองกําลังกระทําอยู การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองกําลังกระทําอยู
วาเปนไปในทิศทางใด และไดมาตรฐานตามที่ตั้งใจไวหรือไม ควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดบาง
และกระบวนการสุดทายคือปฏิกิริยาตอตนเอง คือการประเมินพฤติกรรมของตนเอง วามีความพอใจ
ตอพฤติกรรมของตนเองหรือไม ซึ่งจะสงผลตอการคงระดับของการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ
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
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
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การวัดการกํากับตนเองในดานพฤติกรรมสุขภาพ ในงานวิจัยของ จินตนา มะโนนอม (2552) ไดทํา
การวัดการกํากับตนเองดวยการแบบสังเกต โดยใหผูตอบไดรายงานตามสภาพความเปนจริงใน
ตัว ชี้ วัด ที่ ต อ งการวั ด เช น ชี พ จรขณะพั ก ระยะเวลาที่ อ อกกํ า ลั ง กาย จํ า นวนครั้ง ในการบริ ห าร
กลามเนื้อ จํานวนรอบที่ทํา เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา มวกร ธรรมาวิริทธ (2549) สงกรานต กลั่น
ดวง (2548) และ ซึ่งไดทําการวัดการกํากับตนเองดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา
เหมือนกัน มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมากกวา .70 ทุกฉบับ ลักษณะของขอคําถาม เชน “ ฉันสามารถ
ที่จะนําตัวเองใหหลีกเลี่ยงจากอาหารที่เปนอันตรายตอสุขภาพของตนเองได” และ “ฉันออกกําลัง
กายไดตามเปาหมายที่กําหนดไว” และในงานวิจัยตางประเทศพบวา โชว ฮียุน (Cho-Hee Yoon,
2009) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยสําคัญที่สงผลตอการคิดดานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีพรสวรรค
ทางดานวิทยาศาสตรจากโรงเรียนมัธยมตนในประเทศเกาหลี ตัวแปรเชิงสาเหตุหนึ่งที่ทําการศึกษา
คือ การกํากับตนเองในการเรียนรู การวิจัยครั้งนี้ไดทําการวัดการกํากับตนเองในการเรียนรูดวย
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 7 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .78 ลักษณะของ
ขอคําถาม เชน ฉันสามารถอานหนังสือเลมเดียวไดจนเกิดความเขาใจ นอกจากนี้ยังไดทําการ
วิเคราะหเสนอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอการคิดดานวิทยาศาสตร ดวยเทคนิคการวิเคราะห
เสนทาง (Path analysis) ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรการเรียนรูแบบกํากับตนเองสงผลตอการคิดดาน
วิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวา มอลพาส (Malpass, 1999) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางการกํากับตนเอง การกําหนดเปาหมาย การรับรูความสามารถของตนเอง
ความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งการศึกษานี้ใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
มัธยม จํานวน 144 คน ในการวัดการกํากับตนเองนั้น ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .89 เชนเดียวกับ พินทริช โรวเซอร และดีกรูท
(Pintrich Roeser; & De-Groot, 1994) ที่ไดทําการวัดการกํากับตนเองดานการเรียนรู ของนักเรียน
วัยรุนตอนตน (เกรด 7) ที่มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน Midwest จํานวน 100 คน มีอายุ
เฉลี่ย 12.3 ป โดยทําการวัดดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .88 มีลักษณะของขอคําถาม เชน “ฉันตรวจสอบงานของฉันเพื่อใหแนใจวาทําได
ถูกตองหรือไม” และ “ฉันจดบันทึกสรุปเนื้อหาที่อานเพิ่มเติม ในแบบที่ฉันเขาใจงายเพือ่ เก็บไวอา น
ทบทวนบทเรียนกอนสอบ” งานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา การวัดการกํากับตนเอง สามารถที่จะ
ทําการวัดไดดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับได และการวิจัยครั้งนี้ก็ไดทําการ
วัดดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับเชนเดียวกัน
6.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกํากับตนเอง
มีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการกํากับตนเอง (Regulation) มาประยุกตใชในการวิจัย
เชิงทดลองเพื่อนํามาพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีจุดมุงหมายใหกลุม
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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
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
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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
กลุมเปนผู สรุปผลที่เ กิ ดขึ้นและถอดบทเรีย นที่ไ ดรับรว มกั น ผลการวิ จัยพบว า กลุมทดลองมี
พฤติกรรมการออกกําลังกายดวยยางยืด และมีพฤติกรรมการควบคุมอาหารดีกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน้ําหนักตัว ระดับเปอรเซ็นตไขมัน และรอบเอวนอยกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับงานวิจัยในตางประเทศก็พบเชนเดียวกันวา มีการนําแนวคิดการกํากับตนเองมา
ประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เชน จาคิก (Jakici, 2003) ไดทําการศึกษาเรื่องการ
ออกกังกายเพื่อศึกษาโรคอวน ผลการศึกษาพบวา การออกกําลังกายเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการควบคุม
น้ําหนักซึ่งอาจจะมากกวาการเลือกรับประทานอาหาร เพราะวาการออกกําลังกายจะมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมน้ําหนัก เมื่อควบคุมพลังงานจากสารอาหารที่รับประทานเขาไปดวย ในการวิจัย
ดังกลาว ไดศึกษาถึงผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ประยุกตมาจากแนวคิด
การกํากับตนเอง โดยใหแพทยทําการกระตุนใหผูปวยที่มีโรคอวนใหเริ่มออกกําลังกายอยางนอย 150
นาทีตอสัปดาห (วันละ 30 นาที ใน 5 วัน ตอสัปดาห) โดยที่แพทยจะเปนสวนหนึ่งในการกํากับ
พฤติกรรมดวยการโทรศัพทไปสอบถามถึงการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง ประกอบกับการให
ทําบันทึกสุขภาพเพื่อเปนการเตือนตนเอง มีการเยี่ยมบานกลุมตัวอยาเพื่อประเมินตามสภาพจริง
ทั้งนี้เปนเพราะวาการออกกําลังกายในระดับนี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกายไดจาก
ภายนอก ผลการทดลองพบวา กลุมตัวอยางสามารถควบคุมน้ําหนักได และสามารถควบคุมน้ําหนัก
ในระยะยาวตอไปดวยการออกกําลังกาย 300 นาทีตอสัปดาห (วันละ 60 นาที ใน 5 วันตอสัปดาห)
ผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวาการการควบคุมตนเองทั้งจากภายในและภายนอกสามารถที่จะ
ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได และความสําเร็จที่ไดรับทราบนั้นจะเปนแรงจูงใจ
สําคัญที่ทําใหเกิดการเพิ่มพฤติกรรม
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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 อเปน ความสมั ครใจเปน ข อจํ ากั ด ของตนเอง ไมมีก ารบังคั บเปน 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
เพื่อน บุคลากรทางดานสุขภาพ ขอมูลขาวสารตางๆ และ. สิ่งแวดลอม สอดคลองกับ แนวคิดของ
นอรริส (Norris, 1979) ที่ใหความหมายวา เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหบุคคลและครอบครัว
ไดรับการริเริ่ม มีความรับผิดชอบ รวมทั้งไดรับประโยชนจากการทําหนาที่ในขณะที่กําลังพัฒนา
ความสามารถทางดานสุขภาพ มุมมองของนอรริส อาจสรุปไดวา การดูแลตนเองเปนการกระทํา
รวมกันระหวางบุคคลและสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการคงไวซึ่งสุขภาพที่ดี
แนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง การกระทํากิจกรรมใดก็
ตามที่บุคคลไดเริ่มปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อดํารงรักษาชีวิต ภาวะความมีสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดีของตน เปนการกระทําอยางมีแบบแผน เปนขั้นตอน มีความตอเนื่อง และเมื่อมีการ
กระทําอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหรางกาย จิตใจและพัฒนาการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นไปถึง
เปาหมายของแตละบุคคล
6.3.2 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
การตรวจสอบเอกสารพบวา แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ไดมีนักวิชาการในสาย
งานการพยาบาลไดใหขอเสนอแนะไวในเชิงพฤติกรรม ดังเชน โอเร็ม (Orem, 1991) ไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับการดูแลตนเองวา เปนพฤติกรรมที่จูงใจและมีเปาหมาย (Deliberate action and goal
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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
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
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1. การพัฒนาการรูจักตนเองการรูจักตนเอง (Self-awareness) เปนกระบวนการพิจารณาและ
ประเมินตนเองเกี่ยวของกับการที่บุคคลรับรู รูสึกตอตนเอง ทั้งในดานพฤติกรรม ความคิด ความรูสึก
คานิยม จุดเดนจุดดอยและความรูสึกสํานึกในคุณคาของตนเอง รวมทั้งตองมีความรูจักตนเองในดาน
ความรู สึ ก และความขั ด แย ง ต า งๆ สามารถเผชิญ กั บ เหตุ ก ารณ ที่ เ ป น สิ่ ง ไม น า พอใจ พร อ มที่ จ ะ
สามารถเรียนรูจากประสบการณนั้นๆ ได
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
เปนสุ ขของบุ คคล รวมทั้งเป นแบบอย าง กฎเกณฑและตน กําเนิดของขนบธรรมเนียมประเพณี
คานิยม วัฒนธรรม ที่กอใหเกิดความสงบสุขในการอยูรวมกัน
การดูแลตนเองดานพฤติกรรมการปองกันโรค: การตรวจสอบเอกสารพบวาเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองทางดานการปองกันโรคพบวา สุริยาภรณ อินทรภิรมย (2549) อธิบายวา การปองกัน
โรคนั้นสามารถจําแนกพฤติกรรมไดออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก การออกกังกาย การรับประทาน
อาหาร การจัดการความเครียด และการตรวจสุขภาพประจําป (สิริพร กาญจนประโชติ, 2546)
1. การออกกําลังกายคนที่ขาดการออกกําลังกายมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจพอ ๆ กับ
คนที่ มีค วามดั น โลหิ ต สู ง การหั น มาออกกํ าลั ง กาย แม เ พีย งพอประมาณจะเกิ ด ประโยชนอ ย า ง
มหาศาล โดยประโยชนของการออกกําลังกายสามารถสรุปไดดังนี้คือ (สํานักขาวแหงชาติ, 2548.) -
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ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจตาง ๆ เชน ความดันโลหิตสูง ความอวน ระดับคลอเรสเตอรอลสูง
เบาหวานและภาวะเครียด - เพิ่มหรือคงระดับความแข็งแรง ความทนทาน และเพิ่มระดับพลังงาน
ของรางกาย - ปรับปรุงรูปราง และเพิ่มความรูสึกของการมีสุขภาพดี- ชวยใหหลับสบายขึ้น ทราบปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับความตองการ - เพิ่มความกระฉับกระเฉง ซึ่งนําไปสูการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูก
2. การรับประทานอาหารปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดออกตราสัญลักษณ “อาหารรักษ
หัวใจ” เพื่อแสดงวาอาหารชนิดนี้มีใยอาหารสูง หรือเกลือไมมากหรือปริมาณน้ําตาลไมมาก หรือมี
ชนิดของกรดไขมันในสัดสวนที่เหมาะสม เมื่อบริโภคในปริมาณที่ใหพลังงานเหมาะสม จะไมเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยกลุมอาหารที่รับพิจารณาออกตรารับรองใน
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
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 ทําใหการเตนของหัวใจเร็วขึ้น
และความดันเลือดสูงขึ้นความเครียด คือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเราจากภายนอก (รูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัส) และภายใน (สิ่งที่ใจนึกคิด) มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จนเสียสมดุลกอใหเกิดการ
ปรับตัวเพื่อจัดการกับสิ่งเราตางๆ สวนความหมายของปจจัยทางจิตใจสังคมที่มีผลตอโรคหลอด
เลือดหัวใจ หมายถึง ความเครียดในชีวิตเรื้อรัง ไดแก ความเครียดในการทํางาน ความเครียดใน
หนาที่การงาน ความไมสมดุลระหวางความพยายามกับรางวัลที่ไดรับความ เครียดในชีวิตสมรสและ
ในครอบครัว เปนตน ความซึมเศราและกังวล บุคลิกภาพ ความมุงรายผูอื่น และความโกรธ สถานะ
ทางสังคมเศรษฐกิจ การสนับสนุนทางสังคม การโดดเดี่ยวทางสังคม
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
ดั ง เชน งานวิจั ย ของ วิภ าวั น ป ญญาเริ น (2552) ที่ไ ด ทํ า การศึก ษาเรื่อง ความเชื่ออํ า นาจภายในภายนอกตนดานสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ ผูสูงอายุชาวไทลื้อ ในเขตอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ไดทําการวัดตัวแปรพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุชาวไทยลื้อ โดยอาศัย
แนวคิดการดูแลตนเองของ 3 โครงสราง ไดแก การดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย ดาน
รับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพจิต ทําการวัดดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5
ระดับ ลักษณะของขอคําถามเชน “ทานรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก เชน ขาวโพด ถั่ว ผักผลไม
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ตางๆ” และ ขอคํ าถามเชิงลบ “ทานรับประทานอาหารรสจัดๆเชน เผ็ด จั ด หวานจั ด เค็ มจั ด ”
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 และ
มีภาวะสุขภาพ ไดแก ความแข็งแรงของกลามเนื้อตนขาดีขึ้นกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญระดับ
สถิต

7. การบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง PROMISE Model
7.1 การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement: P)
7.1.1 ความหมาย และแนวคิดของการเสริมแรงทางบวก
นักวิชาการไดใหความหมายในแงมุมตางๆ ดังเชน ประทีป จินงี่ (2540) ไดอธิบาย
ถึงหลักของการเสริมแรงทางบวกตามแนวคิดดังกลาววาหลักการใชการเสริมแรงทางบวกอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นมีหลักการทั่วๆ ไป ดังนี้
1. การเสริมแรงทางบวกจะตองใหหลังจากการเกิดพฤติกรรมเปาหมายเทานั้น การใหการ
ชมเชยหรือใหสิ่งของกอนการเกิดพฤติกรรมไมถือวาเปนการเสริมแรง
2. การเสริมแรงจะตองกระทําทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น การเสริมแรงตอพฤติกรรม
เปาหมายอยางทันที นั้น จะทําใหผูที่ไ ดรับการเสริมแรงเกิดการเรียนรูไ ดดีที่สุดวาควรจะแสดง
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
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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
การเสริมแรงทางสังคม : นอกจากนี้ ประทีป จินงี่ (2540) ยังไดอธิบายถึงการเสริมแรง
ทางบวกที่เปนการเสริมแรงทางสังคมวา (Social reinforces) เปนการเสริมแรงทางบวกอยางหนึ่ง ซึ่ง
เปนการแสดงออกโดยใชคําพูดหรือทาทางกับบุคคลหลังจากที่บุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายแลว
อันมีผลทําใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้นประเภทของการเสริมแรงทางสังคมอาจ
แบงเปน
1. การใชคําพูด โดยการชมเชย ยกยอง
2. การใชลัก ษณะทาทางโดยการยิ้ม พยักหนา แตะตัว โดยการกอด ให ความสนใจการ
ยอมรับความคิดเห็น ฯลฯ
หลักในการใชการเสริมแรงทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
1. ตองชมตอหนา
2. ตองชมทันที
3. การชมนั้นจะตองบอกวาผูที่ถูกชมนั้นมีพฤติกรรมอะไรที่ดี โดยบอกใหชัดเจน
4. การชมนั้นจะตองบอกวาคุณมีความรูสึกที่ดีอยางไรตอการที่ผูที่ถูกชมแสดงพฤติกรรมที่ดี
และการแสดงพฤติกรรมเชนนั้นจะชวยใหเขาดีขึ้นไดอยางไร
5. หลังจากพูดชมและหยุดชั่วขณะหนึ่งแลว ควรใชการแสดงความชื่นชมทางสีหนาเพื่อใหผู
ถูกชมมีความรูสึกวาคุณมีความรูสึกดีอยางไร
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6. กระตุนใหผูที่ถูกชมนั้นแสดงพฤติกรรมที่ดีนั้นเพิ่มมากขึ้นอีก
7. จับมือ หรือแตะตัวผูที่ถูกชมใหเขามีความรูสึกวาคุณสนับสนุนเขา
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”
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. เลือกสิ่งที่จะนํามาใช เปนเบี้ย เลือกตัวเสริมแรงที่ จะนํามาแลกและกําหนดอัตราการ
แลกเปลี่ยนที่แนนอน
แคชดิน (Kazdin, 1977 : 51) กลาวถึงการใหเบี้ยอรรถกรไววา เบี้ยอรรถกรเปนสิ่งที่ใชเปน
ตัวกลาง สําหรับการแลกเปลี่ยน สิ่งที่นิยมใชเปนเบี้ยมีหลายชนิด เชน ไผ ตั๋ว ดาว คะแนน ความถี่
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ของเครื่องนับครั้ง การเจาะรูปกระดาษแข็ง เหรียญที่ผลิตเอง ฯ การเลือกสิ่งตางๆ ดังกลาวขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมลักษณะของปญหาและกลุมตัวอยางซึ่งตองคํานึงถึงดังตอไปนี้
1. เบี้ยตองมีลักษณะพิเศษยากตอการปลอมแปลง
2. สะดวกในการใชพกติดตัวไดงาย
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
ชั่วโมง เปนเวลา 8 ครั้ง สัปดาหละ 2 ครั้งตอเนื่องกัน สวนกลุมควบคุมไมไดรับการฝกใดๆ เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ The College Self-expression Scale (CSES) กลุมตัวอยางทั้งหมดไดรับการ
ทดสอบกอนและหลังการฝกผลการศึกษาพบวา กลุมที่ไดรับการฝกมีพฤติกรรมการแสดงออกอยาง
เหมาะสมมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ และผลจาก Subjective Unit of Disturbance Scale
แสดงใหเห็นวากลุมที่ไดรับการฝกการกลาแสดงออกมีความวิตกกังวลลดลงมากกวากลุมที่ไมไดรับ
การฝก อยางไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไมสามารถประเมินไดวา เทปบันทึกภาพมีประสิทธิภาพใน
การชวยใหขอมูลยอนกลับแกผูรับการฝกหรือไม แตกลุมตัวอยางไดจัดอันดับเทปบันทึกภาพไวใน
อันดับที่ 1 และอันดับที่ 4 ที่มีความสําคัญในการฝกการกลาแสดงออกและชวยใหผูเขารับการฝก
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชนเดียวกับ มอรริส (Morris, 1975) ไดเสนอวิธีการและเทคนิคใน
การฝกพฤติกรรม กลาแสดงออกที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การสวมบทบาท คือ การใหผูมีปญหาได
ฝกซอมการแสดงออกที่เหมาะสมในแตละสถานการณ 2) การแสดงแบบ หรือการกลับบทใชเมื่อจะ
เปนแมแบบในการตอบสนองที่เห็นวาเหมาะสมและผูมีปญหาสามารถปฏิบัติตามไดในสถานการณ
ฝก 3) การใหรางวัลและชี้แนะ เปนการใชคําชมเชยใหผูมีปญหามีแรงจูงใจในการเพิ่มความถี่และ
ความเขมของพฤติกรรมที่ตองการแกไข และใหขอเสนอแนะเชิงจูงใจตอ พฤติกรรมที่ผูมีปญหา
แสดงออกมา โดยใหเปนตัวของตัวเองมากที่สุด
7.2 การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management – RBM: R)
7.2.1 ความเปนมาการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
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จากแนวคิดของการบริหารจัดการแนวใหม (New management) ที่มุงเนนการใหความสําคัญ
ตอ ความประหยัด (Economy) ใชตนทุนหรือทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสม และมีความคุมคาที่สุด
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 แลแกไขปญหาไดทัน ทว งทีเ ป นการควบคุมทิศทางดํา เนินงานใหมุงสู
วิสัยทัศนฯ ของหนวยงาน สวนงานบริการ หรือกิจกรรมที่เจาหนาที่ทําเสร็จสมบูรณพรอมสงมอบ
ใหประชาชนผูรับบริการ ผลผลิตเปนผลงานที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมโดยตรง
7.2.4 ลักษณะของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
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 คาที่วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อ
แสดงความคืบหนาของการบรรลุผลตามปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSF) โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่ตั้งไว และถือเปนเครื่องวัดผลงานที่ตองสัมพันธกับ CSF และจะตองวัดไดในเชิงตัวเลข
วัตถุประสงคของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) คือสามารถวัดผลการปฏิบัติงานหลักตาม
มาตรฐานหรือเปาหมายที่กําหนดไว และสามารถแสดงแนวโนมของขอมูลสําหรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงงาน นอกจากนี้ เกณฑการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก(KPI)ตามหลัก SMART
ประกอบดวย
1. Specific
- มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจน
2. Measurable - สามารถวัดได
3. Achievable - สามารถบรรลุ หรือ สําเร็จได
4. Realistic
- สอดคลองกับความเปนจริง
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5. Timely
- วัดไดตามชวงเวลาทีก่ ําหนด
เกณฑมาตรฐานของตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก (KPI) คือ
1. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธ กับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนด แบงเปน
1.1 ประสิทธิผลเชิงตนทุน เปนการวัดความคุมคาจากการลงทุน โดยเปรียบเทียบผลลัพธ
กับ จํานวนตนทุน คิดเปนคารอยละ สูตรการคํานวณ คือ ผลลัพธ จํานวนตนทุน  100
1.2 ประสิทธิผล การวัดไมคํานึงถึงตนทุน เชน รอยละของความคิดเห็นของผูบริหารรอย
ละของการเรียกรองของผูรับบริการ
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)
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สรุปไดวา ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ หลักสําคัญยิ่งที่ผูดําเนินการตองใชตาม
วงจร PDCA แลวคือ การกําหนดตัวชีว้ ดั ของกิจกรรมและโครงการไวอยางชัดเจน สามารถวัดได
และตัวชีว้ ัดหลักที่สําคัญมีอยูเพียงไมกี่ตวั และเปนตัวชีว้ ดั ที่ประเมินไดวาโครงการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลก็คือ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ที่มักจะวัดทีผ่ ลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึน้ ดัง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในครั้งนี้ จะใชตวั ชี้วดั ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตวัดจาก รอยละของ
จํานวนผูเขารวมโครงการ ตัวชี้วดั ผลลัพธ วัดจาก รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการที่มีผลการ
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
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการมองโลกในแงดี : การศึกษาวิจัยของซิลิกแมน (Seligman,
2006: 125-129) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการอธิบายตนเองเพื่อการมองโลกในแงดี มีดังนี้
1. การถายทอดจากผูปกครอง (Intergenerational transmission) เนื่องจากตั้งแตวัยเด็กนั้นเด็ก
มีเวลาอยูกับผูปกครองเปนสวนใหญ และไดรับรูรูปแบบและแนวคิดการอธิบายตนเองตอเหตุการณ
ทั้งที่ดีและเลวราย และเด็กก็จะซึมซับรับเอารูปแบบและแนวคิดในการอธิบายตนเองนั้นไวซึ่งจะ
ยืนยันโดยงานวิจัยของซิลิกแมนไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการอธิบายตนเองและ
ความซึมเศราของเด็กและผูปกครอง พบวารูปแบบการอธิบายเหตุการณเลวรายของมารดาและเด็กมี
ความสัมพันธเชิงเสนตรงทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบความสัมพันธของรูปแบบการ
อธิบายตนเองระหวางเด็กและบิดา

3 self

&

PROMISE

74

ทบทวนวรรณกรรม

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
4. ความลมเหลวในการแกปญหา (When solutions do not work) หมายถึง การทํางานที่เด็ก
ตองใชความคิดและความเขาใจแตเด็กกลับลมเหลวในการแกปญหานั้น ซึ่งจากการศึกษาของ นอเรน
(Norlen-hoeksema, 1988 : 91-114) พบวาสวนใหญในเด็กที่มีอายุ 4-5 ปจะมีการตอบคําถามโดยไม
มีการอธิบายแตจะพูดถึงการแกปญหา ขณะที่เด็กอายุ 6 ป สวนใหญจะตอบคําถามในลักษณะการ
อธิบายสาเหตุ จากการศึกษานี้สรุปไดวา การแกปญหาจะเกิดขึ้นกอนการอธิบายสาเหตุดังนั้นเมื่อเด็ก
ลมเหลวในการแกปญหา เด็กจะตองพัฒนาทฤษฎีนามธรรมชั้นสูง (Abstract theory)เพื่อนําไปสู
คําตอบใหม ซึ่งในขั้นนี้เด็กจะใชการอธิบายสาเหตุ ซึ่งเปนเบาหลอมใหเกิดรูปแบบของการอธิบาย
ขึ้นนั่นเอง
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
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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
สถิติ
7.4 แรงจูงใจ ( Motivation: M)
7.4.1 ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
การนิยามใหความหมายของนักวิชาการแตละทานยังพบวา มีความแตกตางกันไป
บาง ดังเชน แมคเคลแลนด (พิมพพัชร พงษตน, 2544: 9; อางอิงจาก McClelland, 1953: 104) กลาว
วา แรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประสบความสําเร็จดวยมาตรฐานอันดี
เลิศและเหนือกวาผูอื่น 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
ขั บที่ทํ า ให บุคคลนั้ น แสดงพฤติก รรมโดยไมห วั ง รางวัล หรือ แรงเสริ ม จากภายนอก เพราะเป น
พฤติกรรมที่เกิดจากความสนใจของผูแสดงพฤติกรรม มองเห็นคุณคาในตัวมันเอง มีความสุขหรือ
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พึงพอใจในสิ่งนั้นซึ่งความรูสึกมีความสุขนั้นเองที่เปนรางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่เขาไดรับ เชน การ
เลนวีดีโอเกม การรองเพลงในหองน้ํา การเก็บรักษาไดอารี่สวนตัว เปนตน
2. แรงจูงใจภายนอก (Extensive Motivation) เปนแรงจูงใจที่ไดรับอิทธิพลจากภายนอกจูง
ใจใหเกิดพฤติกรรมเปนความตองการที่จะปฏิบัติเพื่อใหไดรับสิ่งตอบแทน หรือรางวัลหรือหลีกเลี่ยง
จากผลที่ไมพึงปรารถนา แรงจูงใจเหลานี้ เชน แรงเสริมชนิดตาง ๆ ตั้งแตคําติชมรางวัลที่เปนสิ่งของ
เงิน ตัวแปรตาง ๆ ที่มาจากบุคคล ลักษณะของเหตุการณ สิ่งแวดลอมภายนอก เปนตน(อารี พันธมณี,
2546: 270; สุรางค โควตระกูล, 2544: 169)
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
2. ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation (nAff)) เปนความตองการการยอมรับ
จากบุคคลอื่น ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่น บุคคลที่ตองการ
ความผูก พัน สูงจะชอบสถานการณการรว มมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายาม
พยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
3. ความตองการอํานาจ (Need for power (nPower) เปนความตองการอํานาจเพื่อมีอิทธิพล
เหนือผูอื่น บุคคลที่มีความตองการอํานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมีอิทธิพลเหนือบุคคล
อื่นตองการใหผูอื่นยอมรับหรือยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทํางานใหเหนือกวาบุคคลอื่น
และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
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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
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
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3. ความอยากรูอยากเห็น คือ ความพึงพอใจจากการที่บุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลาวคือ
การที่บุคคลทําสิ่งใดก็หวังเพียงความสุข ความพึงพอใจกับการที่ไดทําสิ่งนั้นๆ โดยปราศจากการ
คํานึงถึงผลวา จะประสบความสําเร็จ หรือประสบความลมเหลว
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)
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
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ประชาชนและแมแตภาคธุรกิจที่ไมมุงแสวงหากําไร ทั้งนี้ เพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(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
พัฒนาการทางความคิดทางดานสุขภาพกับการดูแลผูรับบริการโดยเนนผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง: อรรถประโยชนจากการดําเนินงานที่มุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญของโรเจอร ไดเปน
ตนแบบทางความคิดสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ ที่เนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง ดังเชน ใน
วงการการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (StudentCenter) วงการอุตสาหกรรมที่เนนแรงงานและผูนําเปนความสําคัญลําดับแรกในการพัฒนาขององคกร สาย
การพัฒนาองคกร การพัฒนางานดานสาธารณสุข กิจกรรมแบบขามวัฒนธรรมและหลากชาติพันธุ
ความสัมพันธระหวางประเทศ และในทางการเมืองที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
นายแพทยชื่น เตชามหาชัย (2546) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการงานโรงพยาบาลและงาน
สาธารณสุขที่ไดนําแนวคิดของการดูแลผูรับบริการแบบองครวม โดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง
ไวอยางนาสนใจวา
“...การดูแลสุขภาพประชาชนก็เชนกัน องคความรูและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วมาก ความรูทางเทคนิควิชาการดานการแพทยและสาธารณสุข ความรูในการบริหารจัดการ
โครงการสงเสริ มสุ ขภาพอยา งได ผล สอดคลองกับสิ่งแวดล อม สังคม และวัฒนธรรมในพื้น 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
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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
ผูรั บ บริ ก าร หรือ ประชาชนเป น ศู น ยก 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 ลดการเจ็ 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
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 แตควรตระหนักในขอจํากัดของตนและสามารถคาดหวังไดวาจะปรับปรุงตนเองใหดี
ขึ้นไดอยางไร สอดคลองกับ มาสโลว (Maslow, 1970 : 45)ใหความหมายการเห็นคุณคาในตนเอง
ไววา เปนความรูสึกของบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและเห็นวาตนเองมีความเขมแข็ง มีคุณคา มี
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในการกระทําภารกิจตางๆ คูเปอรสมิธ (รวิวรรณ ลีมาสวัสดิ์กุล,
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2547 : 18 ; อางอิงจาก Coopersmith, 1993 : 419) กลาวถึง คุณคาในตนเองวาเปนการประเมินตนเอง
ของบุคคล และทัศนคติที่มีตอตนเองในดานการยอมรับ หรือไมยอมรับเกี่ยวกับตนเอง ในดาน
ความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และความมีคุณคาในตนเอง เชนเดียวกับ คอนเนีย โปเดสตา
(Connie,2001:3) ให ค วามหมายของการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง คื อ การเห็ น ตนเองมี คุ ณ ค า มี
ความสํ าคั ญ รวมถึ ง การมีค วามรั บผิด ชอบในบทบาทของตนเองและผู อื่น นอกจากนี้ ใ นกลุ ม
นักวิชาการชาวไทย ก็พบวามีการใหความหมายไวคอนขางแตกตางกัน ดังเชน สมพงษ จินดา
รุงเรืองรัตน (2546: 12) กลาววา การเห็นคุณคาในตนเองนั้น เปนความรูสึกที่ดี ที่มีตอตนเองทั้ง
ทางดานบวกหรือลบ เปนความรูสึกวาตนเองมีคา หรือเปนการตัดสินคุณคาของตนเอง รวมถึงการ
ยอมรับตนเองวามีความสําคัญและมีความสามารถในการทําสิ่งตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้
ศศิวิมล บูราณทวีคูณ (2547: 16) ใหความหมายวา การเห็นคุณคาในตนเองนั้น เปนความรูสึกของ
บุคคลวาตนเองมีความสามารถ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา มีความสําคัญ มีคุณคา มีประโยชนตอ
สั ง คม ได รั บ การยอมรั บ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการกระทํ า ของตน รั บ รู คุ ณ ค า ตามความเป น จริ ง
แนวคิดดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวา การเห็นคุณคาในตนเองนั้น หมายถึง การประเมิน
ตนเองตามความรูสึกของตน วาตนเองเปนคนที่มีคุณคา มีความสามารถ มีความสําคัญ มีการประสบ
ผลสําเร็จในการทํางาน รวมทั้งการยอมรับ การเห็นคุณคาจากคนในสังคมที่มีตอตน ตลอดจนการมี
เจตคติที่ดีตอตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเอง มองตนเองในแงดี ก็จะ
ทําใหเกิดความรูสึกกับบุคคลอื่นในแงดีดวย
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล คูเปอร
สมิธ (Coopersmith, 1981 : 118 – 119 )แบงองคประกอบที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเอง ออกเปน 2
อยาง ดังนี้ ( ปรารถนา ชอนแกว, 2542 : 21 – 25 )
1. องคประกอบภายในตัวบุคคล ไดแกลักษณะทางรางกาย สภาพจิตใจ อารมณ ความรูสึก
ตางๆผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การงาน คานิยมสวนตัว และระดับความมุงหวังในชีวิต
2. องคประกอบภายนอกตัวบุคคล ไดแก การอบรมเลี้ยงดูของพอแม สถานภาพทางสังคม
เศรษฐกิจและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆในโรงเรียนและในชุมชนที่อยูอาศัย
ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง – ต่ํา: ลักษณะตางๆ ของการเห็นคุณคาใน
ตนเองทั้งในระดับสูงและระดับต่ํา บงบอกถึงลักษณะความรูสึก และพฤติกรรมที่แตกตางกันอยาง
ชัดเจน อันเปนผลมาจากพัฒนาการของแตละบุคคล ซึ่งแบรดเชอร ( Bradshaw, 1981: 26 – 27 ) ได
รวบรวมลักษณะตางๆ ของการเห็นคุณคาในตนเองไวดังนี้
ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองระดับสูงไดแก 1) มีการมอบหมายหนาที่ 2) มี
ความเปนผูใหญ 3) เปนคนเปดเผย 4) มีความไววางใจ 5) เปนคนตรงไปตรงมา 6) มีความมั่นใจ 7)
เปนตัวของตัวเอง 8) กลาเผชิญหนากับความขัดแยง 9) มีความคิดสรางสรรค 10) ชอบดูแล 11) กลา
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เสี่ยง12) มีความกลา 13)ใหความรวมมือ 14) มีการทดลอง 15) มีลักษณะพิเศษเฉพาะ 16) มีความกลา
แสดงออก 17) รูสึกวาตนเองปลอดภัย 18) รับฟงผูอื่น 19) มีการแบงความรับผิดชอบ สวน ลักษณะ
ของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองระดับต่ําไดแก 1) มีการตอบสนองตอผูอื่นต่ํา 2) ไมคอยมี
ชีวิตชีวา 3) ไมมั่นคง ออนแอ 4) ไมเปดเผยตัวเอง 5) ไมชอบความเสี่ยง 6) ไมชอบฟงผูอื่น 7) ไมคอย
มีความประทับใจ 8) ความโกรธ บันดาลโทสะ 9) หลีกเลี่ยงความขัดแยงในใจ 10) มีความกลานอย
11) เขากับผูอื่นยาก 12) เฉื่อยชา เกียจคราน 13) มีความสงสัย 14) มีความไววางใจผูอื่นนอย 15) มี
ปญหาในการปรับตัว 16) รูสึกกลัวมาก รูสึกไมปลอดภัย 17) ความเศราใจ 18) มีสัมพันธภาพกับผูอื่น
เพียงชั่วครั้งชั่วคราว 19) มีความคิดสรางสรรคนอย 20) เปลี่ยนแปลงยาก 21) ทําตนไปตามบทบาท
บรูโน (Bruno, 1983 : 363 ) กลาวถึงการเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองไว 4 ประการ
ไดแก 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 และ 3) ลดความคาดหวั ง ลง เป น การลด
ความอยากได หรือความคาดหวังตาง ๆลง 4) การยุติการประเมินคาตนเอง ซึ่งอธิบายไดโดยใชหลัก
ทฤษฎีวาดวยเหตุผลและอารมณ (Rational – Emotive Therapy) ของแอลเบอรท เอลลิส ที่เห็นวา
มนุษยเรานั้น เพียงแตมีชีวิตอยูก็มีคุณคาแลว จึงไมตองประเมินคาของตนเองอีกตอไป ดวยความคิด
นี้จึงเชื่อวา การเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลจะเพิ่มขึ้นได ถาบุคคลนั้นเลิกตัดสินคาของตนเอง
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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 และ One Way ANOVA
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ในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพนั้น ไดดําเนินการเก็บขอมูลการประเมินดวยการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-dept Interview) ดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยบริบท
ทั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลจากเอกสารรายงานผลการ
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 2555 จํานวน 34 โครงการ โดยมีตัวแทนที่เปนกลุมผูที่มีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปนประชากรในการประเมินครั้งนี้
3 กลุม ไดแก หัวหนาโครงการทั้ง 34 โครงการๆ ละ 1 คน รวมจํานวน 34 คน ผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาโครงการทั้ง 34 โครงการๆ รวมจํานวน 16 คน และผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จาก 34 โครงการ รวมจํานวน 4,500 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 2555 จํานวน 34 โครงการๆ ละ 1 คน รวม
ทั้งสิ้น 34 คน ทําหนาที่ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. กลุมผูบังคับบัญชา ไดแก หัวหนางานโดยตรงของหัวหนาโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
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แหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2555 จํานวน 34 โครงการๆ รวมทั้งสิ้น 16 คน
ทําหนาที่ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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 2555 จากจํานวน 34 โครงการๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน
ทําหนาที่ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4. ผูใหขอมูลสําหรับการประเมินผลลัพธระยะสั้น หลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สถานพยาบาลแตละแหงที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2555 จะตองทําการ
ติดตามผลลัพธระสั้นของการดําเนินโครงการจากผูเขารวมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากทั้ง 30
โครงการ รวมจํานวน 4,500 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 2555 ภายใตการนิเทศและประเมินโครงการจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการตามลําดับตอไปนี้
1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2) จัดทําเกณฑมาตรฐานการประเมินพิจารณาตัดสินอนุมัติ ขอเสนอโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล ที่เสนอขอทุนสนับสนุน และเมื่อผูทรงคุณวุฒิ 3 คนตรวจสอบ
พรอมหัวหนาโครงการปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงวุฒิ และดําเนินการทําสัญญาขอตกลง
รวมกันในการดําเนินโครงการใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ สปสช. และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดระหวางฝายหัวหนาโครงการ ผูบังคับบัญชาของหัวหนา
โครงการ และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
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3) จัดทําคูมือการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร และการบริหารการเงินสําหรับหัวหนาโครงการและทีมงานเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการดําเนินโครงการ
4) จัดทําคูมือกํากับติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อใหผูนิเทศโครงการใชเปนเครื่องมือ
ในการติดตามนิเทศงานและประเมินโครงการของผูใหบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถานพยาบาลที่รวมใหบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ใหมีความเชื่อมั่น มีความรูความเขาใจและทักษะในการบริหารจัดการโครงการ และ
ทักษะในการจัด กิ จกรรมที่ เ นน ผูรับบริการเปนสําคัญเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติ 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
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4) กลุมเปาหมาย ควรระบุชัดเจนวาเปนใคร โดยผานการตรวจแบบคัดกรองดวยเกณฑ
อยางไรในการคัดเลือกเขาโครงการ จํานวนกี่คน โดยใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูดําเนินการ
5) หนวยงานหลักที่รับผิดชอบควรระบุไวชัดเจน เชน หนวย /ฝาย ภาควิชา สถาบันเปนตน
6) ผูรับผิดชอบ ควรระบุไวในรูปของคณะทํางานอยางนอย 3 คนขึ้นไปโดยใหระบุชื่อ
นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สถานที่ทํางาน และเบอรโทรศัพทที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ แฟกซ
อีเมล
7) วันเวลา สถานที่ ในการดําเนินโครงการ ควรระบุพอสังเขป ชวงไมเกิน 7 เดือน
8) ขั้นตอนการดําเนินงาน ควรระบุไวชัดเจนวาจะทําอะไรที่ไหนอยางไร เมื่อไหร โดยจัดทํา
เปนผังการปฏิบัติงาน 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 2555 ภายใตการนิเทศและประเมินโครงการจากสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปดวยหนวยงานตางๆ และลักษณะของ
โครงการ ดังตอไปนี้
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1) โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ป 2555 เลขที่สัญญา : H1/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน
2) สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ Good Health Good Life รุนที่ 1 เลขที่สัญญา : H2/2555 มีผูเขารวมโครงการ
รวม จํานวน 104 คน
3) โรงพยาบาลสิรินธร จํานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให แ ก ป ระชาชนกลุ ม เสี่ ย งในเขต
กรุงเทพมหานคร”(Change 2012แรงบันดาลใจสูการเปลี่ยนแปลง) เลขที่สัญญา : H3/2555 มี
ผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 300 คน
2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิด พิชิตโรคอวน เลขที่สัญญา : H4/2555
มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 200 คน
4) โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 6 โครงการ คือ
1. โครงการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงในกลุม
ลดเลิกบุหรี่ เลขที่สัญญา : H5/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน
2.โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมโรคเมตาบอลิกของชุมชนเขต
พื้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่สัญญา : H6/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 200 คน
3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมโรคเมตาบอลิซึมดวย Hula HoopHula Hit พิชิตพุง เลขที่สัญญา : H7/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 100 คน
4.โครงการ “สรางสุขภาพดี มีความสุข” ในบุคลากรของคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน เลขที่สัญญา : H8/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม
จํานวน 206 คน
5. โครงการสงเสริมการเรียนรู หลีกเลี่ยงโรค ควบคุมเบาหวานเพื่อปองกันโรค
แทรกซอน เลขที่สัญญา : H9/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 150 คน
6.โครงการรักษสุขภาพชุมชนซอยสวนเงิน เลขที่สัญญา : H10/2555 มีผูเขารวม
โครงการรวม จํานวน 54 คน
5) โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ จํานวน 2 โครงการ คือ
1.โครงการลดอวน ลดพุง มุงสุขภาพดี ป 3 เลขที่สัญญา : H11/2555 มีผูเขารวม
โครงการรวม จํานวน 200 คน
2.โครงการหัวใจดี สมองดี ชีวีสดใส เลขที่สัญญา : H12/2555 มีผูเขารวมโครงการ
รวม จํานวน 186 คน
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6) คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โครงการ คือ
1.โครงการเด็กไทยใสใจสุขภาพ เลขที่สัญญา : H13/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม
จํานวน 150 คน
2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมและปองกันโรคความดัน
โลหิตสูงโดยโปรแกรม 3 S โรงพยาบาลสิรินธร เลขที่สัญญา : H14/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม
จํานวน 150 คน
7) สถาบันจิตเวชศาสตร สมเด็จเจาพระยา จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการสงเสริมและ
ปองกันโรคเมตาบอลิกในชุมชน เลขที่สัญญา : H15/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 150 คน
8) โรงพยาบาล พระมงกุฎเกลา จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ“เลือกกิน หยุดดื่ม ชวนกัน
ออกกําลังกาย...เพื่อตานภัยกลุมโรคเมตาบอลิก” เลขที่สัญญา : H16/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม
จํานวน 250 คน
9) โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ ปรับวิถีเพื่อชีวีมีสุขกับ
ทหารเรือบางนา เลขที่สัญญา : H17/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 100 คน
10) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการลดอวน ลดพุง มุง
ปรับพฤติกรรม 3 อ ดวย 3 self เลขที่สัญญา : H18/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 200 คน
11) โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงในกลุมภาวะโรคเมตาบอลิก เลขที่สัญญา : H19/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 200 คน
12) โรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 4 โครงการ คือ
1.โครงการบัดดี้แคมป สรางสุข 3 อ.ตานภัยรายไขมันในเลือดสูง โรงพยาบาล
ตํารวจ เลขที่สัญญา : H20/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 110 คน
2.โครงการ สถานีตํารวจรักษสุขภาพ เลขที่สัญญา : H21/2555 มีผูเขารวม
โครงการรวม จํานวน 240 คน
3.โครงการแขงขันกันสวย แขงขันกันสุข (ภาพดี) เลขที่สัญญา : H22/2555 มี
ผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 100 คน
4.โครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุขป 55 เลขที่สัญญา : H23/2555 มี
ผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 150 คน
13) โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ จํานวน 2 โครงการ คือ
1.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เลขที่สัญญา : H24/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 200 คน
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครบองครวมผูสูงอายุ
เลขที่สัญญา : H25/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 200 คน
14) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการลดเสี่ยง โรคโรคดวย
หลักการ PROMISE ในกลุมเสี่ยงโรคเมตาบอลิก เลขที่สัญญา : H26 /2555 มีผูเขารวมโครงการ
รวม จํานวน 100 คน
15) โรงพยาบาลเลิดสิน จํานวน 8 โครงการ คือ
1.โครงการลดอวน ดวยตัวเรา เลขที่สัญญา : H27/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม
จํานวน 50 คน
2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพในผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อชะลอการ
เสื่อมของไต เลขที่สัญญา : H28/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน
3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง เลขที่สัญญา : H29/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน
4.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองในกลุมผูปวยเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ โรงพยาบาลเลิดสิน ป 2555
เลขที่สัญญา : H30/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม
จํานวน 50 คน
5.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 2555 เลขที่
สัญญา : H31/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน
6.โครงการลดอวน ลดปวดในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม เลขที่สัญญา : H32/2555 มี
ผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน
7.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ในนักเรียนมัธยมปลายที่มีภาวะอวน
เลขที่สัญญา : H33/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน
8. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เลขที่
สัญญา : H34/2555 มีผูเขารวมโครงการรวม จํานวน 50 คน

เครื่องมือที่ใชในการประเมินและตัวชี้วัดความสําเร็จ
การประเมินและการบริหารโครงการครั้งนี้ไดประยุกตใชแนวคิดการประเมินโครงการแบบ
ซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟลบีมและชินิคฟลด (Stufflebleam & Shinkfield, 2007) แนวคิดการ
ประเมินแบบโลจิกโมเดล (Logic Model) รวมกันการประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree
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
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1. เครื่องมือสําหรับการประเมินโครงการตามแนวคิด CIPP Model เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3 กลุมหลัก ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมหัวหนาโครงการทั้ง 30 โครงการๆ ละ 1
คน รวม 30 คน กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการทั้ง 34 โครงการ รวม 16 คน และกลุม
ผูเขารวมโครงการทั้ง 34 โครงการๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน ไดดําเนินการเก็บรวมรวบขอมูล
ในเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 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 ความพรอม
ของหนวยงานในการจัดกิจกรรม การศึกษาสภาพปญหากอนการจัดกิจกรรม การประเมินศักยภาพ
ในดานความพรอมของคณะทํางานที่กอนที่จะเริ่มจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธโครงการ การมี
เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กที่ เ หมาะสม การประเมิ น การที่ จ ะได รั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงาน
แบบสอบถามดานบริบททั่วไปสําหรับผูเขารวมโครงการมีขอคําถาม จํานวน 7 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนกรายขออยูระหวาง .478 - .609 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .873 สําหรับหัวหนา
โครงการมีขอคําถาม จํานวน 7 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .353 - .733 และมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .870 และสําหรับผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 7
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
ดีด า นพฤติกรรมสุ ข ภาพของคณะทํา งาน ความสามารถในการทํ า งานเป น ที มของคณะทํา งาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโครงการตามแนวทาง PROMISE Model เพื่อให
เกิดพฤติกรรมสุขภาพ 3Self การประเมินแนวโนมความสําเร็จของโครงการ แบบสอบถามดาน
ปจจัยนําเขาสําหรับผูเขารวมโครงการมีขอคําถามจํานวน 7 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง
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และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .811 สําหรับหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน
7 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .373 - .694 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .854
และสําหรับผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 7 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ
อยูระหวาง .312 - .753 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .837 เกณฑในการชี้วัดความสําเร็จใน
ดานปจจัยนําเขาของโครงการ คือ กลุมผูประเมินทั้ง 3 กลุม แตละกลุมไดใหคะแนนการประเมินใน
ดานนี้มากกวารอยละ 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
ความสามารถระหวางการดําเนินโครงการของคณะทํางานและวิทยากร 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 7 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .520 - .732 และมีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .886 สําหรับหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 7 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง .424 - .821 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .884 และสําหรับผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 7 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
.388 - .567
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โครงการมีขอคําถามจํานวน 7 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .408 - .666 และมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .860 สําหรับหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 7 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
รายขออยูระหวาง .378 - .981 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .864 และสําหรับผูบังคับบัญชา
ของหัวหนาโครงการมีขอคําถาม จํานวน 7 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .368 - .764และ
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .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 34
โครงการๆ 1 คน รวมจํานวน 34 คน ทั้งสิ้น 8 ประเด็น สัมภาษณจากผูบังคับบัญชาของหัวหนา
โครงการทั้ง 34 โครงการ รวมจํานวน 16 คน ทั้งสิ้น 8 ประเด็น และสัมภาษณจากผูเขารวม
โครงการจากทั้ง 34 โครงการๆ 4 คน รวมจํานวน 136 คน ทั้งสิ้น 8 ประเด็น
2. เครื่องมือสําหรับประเมินโครงการตามแนวคิด Logic Model เปนการประเมินถึง
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล ประกอบ
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ไปดวยตัวชี้วัดสําคัญที่ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนด
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 34 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 บรู ความสามารถตนเองในการปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมสุขภาพ (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
ความรูสึกประทับใจที่ ไดรับประโยชนจ ากการเขารวมโครงการปรับเปลี่ ยนพฤติก รรมสุขภาพ
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

3 self

&

PROMISE

95

วิธีดําเนินการวิจัย

2.3. การวัดคาชีวเคมี เปนการการประเมินคาชีวเคมีของผูเขารวมโครงการ ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ตามที่แตละโครงการไดทําการกําหนดขึ้น เชน คา BMI
คาความดันโลหิต คาน้ําตาลในเลือด คาไขมันในเลือด คาเสนรอบเอว เปนตน ซึ่งเครื่องมือ
สําหรับการวัดคาชีวเคมีดังกลาวเปนไปตามการวัดของแตละโครงการดวยเครื่องมือและเทคนิค
ทางการแพทย เกณฑชี้วัดความสํา เร็จ ดานค าชีวเคมีคือ หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพผูเขารวมโครงการมีคะแนนชีวเคมี เชน คา BMI คาความดันโลหิต คาน้ําตาลใน
เลือด คาไขมันในเลือด คาเสนรอบเอว นอยกวากอนเขารวมโครงการ และหลังจากการเขารวม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ มีคาชีวเคมีลดลง

การเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะนิเทศกและทีมผูประเมิน ดําเนินการสัมภาษณ และเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 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 34 คน ผูบังคับบัญชาของ
หัวหนาโครงการจํานวน 16 คน และผูปวยและประชาชนกลุมเสี่ยงที่เขารับบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือผูเขารวมโครงการ จํานวน 136 คน ในชวงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2555
2. รวบรวมแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self โดยการสอบถามกลุมเสี่ยงที่เขารับ
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รวมจํานวน 4,550 คน ทั้งกอนการเขารวมกิจกรรม ในชวง
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 และหลังการเขารวมกิจกรรม ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555
3. รวบรวมความคิดเห็นจากการประชุมสรุปโครงการรวมกันระหวางหัวหนาโครงการและ
ทีมงาน จํานวน 34 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
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ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นดานความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการประเมินตาม CIPP ที่มีตอความ
เปนไปไดและความสําเร็จของโครงการ จาก 3 กลุมใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(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. 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. สัดสวนของพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับน้ําตาลใน
เลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว ของผูเขารวมโครงการหลังที่เพิ่มขึ้น
เทาเดิม และลงหลัง หลังจากที่เขารวมโครงการ
3. ความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี เชน BMI ระดับ
น้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต รอบเอว ของผูเขารวมโครงการ
ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
4. เหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
ขอมูลเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเรียงตามลําดับของวัตถุประสงค มีรายละเอียดดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหและแปลผลขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจยั กําหนดสัญลักษณและ
อักษรยอที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี้
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n

แทน จํานวนกลุมเปาหมาย / กลุมตัวอยาง

แทน คาเฉลี่ย

X

S.D.
t
F
*
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

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

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานพยาลในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมเปาหมายที่ไดเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ
2555 เปนกลุมที่ปวยและเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก 4 โรคหลัก ไดแก อวน/ลงพุง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง รวมทั้งสิ้นจํานวน 4,500 คน มีรายละเอียดของขอมูลสวนบุคคลดัง
ตาราง 4.1
ตาราง 4.1 ความถี่ และรอยละ ของขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 4,500)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

2,974
1,526
4,500

66.10
33.90
100.00

รวม

722
690
1,052
1,146
890
4,500

16.04
15.33
23.38
25.47
19.78
100.00

เพศ
หญิง
ชาย
ชวงอายุ
นอยกวา 30 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
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ขอมูลสวนบุคคล
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
สิทธิการรักษาพยาบาล
บัตรทองในเขต กทม.
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและครอบครัว
บัตรประกันสังคม
บัตรทองนอกเขต กทม.
อื่นๆ เชน จายเอง
รวม
ลักษณะของกลุมเปาหมาย
กลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
กลุมเสี่ยงตอโรคอวน
กลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง
กลุมเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
รวม
ปจจัยเสี่ยงที่พบ (1 คนเสี่ยงไดมากกวา 1 ปจจัย)
อวน / BMI สูง
ความดันโลหิตสูง
ไขมันสูง
เบาหวาน / น้ําตาลในเลือดสูง
ขาดการออกกําลังกาย
รับประทานอาหารรสจัด
พันธุกรรม
เครียด
สูบบุหรี่

จํานวน (คน)

รอยละ

2,762
1,475
263
4,500

61.38
32.78
5.84
100.00

1,761
1,670
973
66
30
4,500

39.13
37.11
21.63
1.47
0.66
100.00

1,334
1,265
1,235
666
4,500

29.64
28.11
27.44
14.81
100.00

1,957
1,737
1,367
1,354
2,067
1,753
1,385
950
645

43.50
38.60
30.38
30.09
45.93
38.96
30.78
21.10
14.34
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ตาราง 4.1 พบผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 2,974 คน คิดเปนรอยละ
66.10 มีชวงอายุอยูระหวาง 50-59 ป จํานวน 1,146 คน คิดเปนรอยละ 25.47 มีการศึกษาต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,761 คน คิดเปนรอยละ 61.38 มีสิทธิการรักษาพยาบาลคือ สิทธิบัตรทอง
ในเขต กทม.จํานวน 2,070 คน คิดเปนรอยละ 39.13 ลักษณะของกลุมเปาหมายคือ กลุมเสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน จํานวน 1,334 คน คิดเปนรอยละ 29.64 และ ปจจัยเสี่ยงที่พบคือ ขาดการออกกําลัง
กาย จํานวน 2,067 คน คิดเปนรอยละ 45.93

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 34 โครงการ แนวคิดการ
ประเมินคือ CIPP Model, Logic Model และ 360 Degree Feedback เก็บขอมูลเชิงปริมาณดวย
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ เก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการสัมภาษณ
เชิงลึก โดยมีตัวแทนในการใหขอมูลไดแก กลุมผูเขารวมโครงการ ๆ ละ 4 คน รวม 136 คน กลุม
หัวหนาโครงการๆละ 1 คน รวม 34 คน และกลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ รวม 19 คน
รายละเอียดผลการประเมินโครงการในชวงระหวางดําเนินโครงการ
ตาราง 4.2 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุม ผูบังคับบัญชา ที่
เปนกลุมตัวอยางในการประเมิน
ผูเขารับบริการ หัวหนาโครงการ
ผูบังคับบัญชา
ขอมูลสวนบุคคล
n = 136
n =34
n =19
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เพศ
ชาย
36
26.50
3
8.80
7
36.80
หญิง
100
73.50
31
91.20
12
63.20
รวม
136 100.00
34
100.00
19
100.00
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
85
62.50
ปริญญาตรี
41
30.10
5
26.30
9
26.47
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ขอมูลสวนบุคคล
ปริญญาโท / เทียบเทา
สูงกวาปริญญาโท
รวม

ผูเขารับบริการ หัวหนาโครงการ
ผูบังคับบัญชา
n = 136
n =34
n =19
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
7
5.10
9
47.40
15
44.12
3
2.20
5
26.30
10
29.41
136 100.00
34
100.00
19
100.00

ชวงอายุ
ต่ํากวา 30 ป
ระหวาง 31 – 39 ป
ระหวาง 40 – 49 ป
ระหวาง 50 – 59 ป
มากกวา 60 ป
รวม
ประสบการณทํางานดานปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ
นอยกวา 3 ป
ระหวาง 4 – 7 ป
ระหวาง 8 – 10 ป
มากกวา 11 ป
รวม
โรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
ไมมีโรคประจําตัว
รวม
การเปนโรคประจําตัว
โรคอวน / ลงพุง
เบาหวาน
ความดันโลหิตและหัวใจ
หลอดเลือดสมอง

25
15
35
35
26
136

18.40
11.00
25.70
25.70
19.10
100.00

3
15
15
1
34

8.80
44.10
44.10
2.90
100.00

1
5
13
19

5.30
26.30
68.40
100.00

-

-

13
15
4
2
34

38.23
44.11
11.76
5.88
100.00

3
7
3
6
19

15.78
36.84
15.78
31.57
100.00

53
83
136

39.00
61.00
100.00

93
40
52
35

68.40
29.40
38.20
25.70

-

-

-

-
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ผูเขารับบริการ หัวหนาโครงการ
ผูบังคับบัญชา
n = 136
n =34
n =19
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รายไดตอเดือนของครอบครัว
นอยกวา 12,000 บาท
45
33.08
ระหวาง12,001 – 30,000 บาท 43
31.61
ระหวาง30,001 - 50,000
25
18.38
มากกวา 50,000 บาท
23
16.91
รวม
136 100.00
ประสบการณการเปนหัวหนาโครงการ
นอยกวา 3 ป
22
64.70
10
52.63
ระหวาง 4 – 7 ป
8
23.52
5
26.31
ระหวาง 8 – 10 ป
4
11.76
4
21.05
รวม
34
100.00
19
100.00
การไดรวมจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรม
สุขภาพกับ มศว
ครั้งที่ 1
7
20.59
ครั้งที่ 2
5
14.71
ครั้งที่ 3
16
47.06
ครั้งที่ 4
6
17.64
รวม
34
100.00
ตาราง 4.2 กลุมผูขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ
73.50 จบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 62.50 มีอายุระหวาง 40 –
49 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 25.70 ไมมีโรคประจําตัวจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 61.00
และสวนใหญเปนโรคอวน / ลงพุง จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 68.40 รายไดตอเดือนของ
ครอบครัวโดยประมาณ นอยกวา 12,000 บาท จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 33.08
หัวหนาโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 91.20 จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท / เทียบเทา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 44.11 มีอายุระหวาง 40 – 49 ป จํานวน
15 คน คิดเปนรอยละ 44.10 มีประสบการณทํางานดานการสงเสริมสุขภาพระหวาง 4 – 7 ป จํานวน
15 คน คิดเปนรอยละ 44.11 มีประสบการณการเปนหัวหนาโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพนอย
กวา 3 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 64.70 และไดเขารวมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกับทาง มศว เปนครั้งที่ 3 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 47.06
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ผูบังคับบัญชาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 63.20 จบการศึกษา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 47.40 มีอายุอยูระหวาง 50 – 59 ป จํานวน 13
คน คิดเปนรอยละ 68.40 มีประสบการณดานการสงเสริมสุขภาพระหวาง 4 – 7 ป จํานวน 7 คน คิด
เปนรอยละ 36.84 มีประสบการณการเปนหัวหนาโครงการปรับพฤติกรรมนอยกวา 3 ป จํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 52.63
ตาราง 4.3
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินโครงการระหวาง กลุมผูเขารวมโครงการ
หัวหนาโครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
ตัวแปรประเมิน
(มาตรวัด1 – 4)

ผูเขารับบริการ
n = 136

หัวหนาโครงการ
n =34

ผูบังคับบัญชา
n =19

F-test
/ (t-test)

Scheffe’s test


S.D 
S.D
S.D
1-2 1-3
1.Context
3.46 .36 3.57 .35 3.64 .28
3.027
2.Input
3.42 .37 3.60 .37 3.54 .40
3.582* -.18* 3.Process
3.43 .39 3.60 .36 3.48 .41
2.744
4.Product
3.58 .41 3.43 .38 3.24 .36
6.856*
- .33*
5.Total
3.47 .32 3.55 .30 3.48 .31
.777
6.PROMISE
3.49 .37 3.67 .31
2.706*
หมายเหตุ 1 = ผูเขารับบริการ 2 = หัวหนาโครงการ 3 = ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ภาพประกอบ 4.1 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความคิดเห็นตอโครงการจากกลุมผูเขารับ
บริการ หัวหนาโครงการ และผูบังคับบัญชา

2-3
-
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ตาราง 4.3 และภาพประกอบ 4.1 แสดงใหเห็นวาผลการประเมินจากกลุมผูเขารับบริการ
พบวาไดใหคะแนนการประเมินโครงการในภาพรวมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาใหคะแนนการประเมินดานผลผลิตสูงที่สุด อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.58 รองลงมาคือดานบริบททั่วไป ดานกระบวนการ และดานปจจัยนําเขา อยูในระดับดีมาก
ทั้งหมด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46, 3.43 และ 3.42 ตามลําดับ
ผลการประเมินจากกลุมหัวหนาโครงการพบวา ไดใหคะแนนการประเมินโครงการในภาพ
รวมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาใหคะแนนการประเมิน
ดานกระบวนการ และปจจัยนําเขาสูงที่สุด อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 เทากัน รองลงมา
คือ ดานบริบททั่วไป และดานผลผลิต ตามลําดับ อยูในระดับดีมากทั้งหมด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57
และ 3.43 ตามลําดับ
ผลการประเมิ น จากกลุ ม ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของหั ว หน า โครงการพบว า ได ใ ห ค ะแนนการ
ประเมินโครงการในภาพรวมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ใหคะแนนการประเมินดานบริบททั่วไปสูงที่สุด อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 รองลงมา
คือ ด า นป จ จั ย นํ า เข า ด า นกระบวนการ และด า นผลผลิ ต อยู ใ นระดั บดี ม าก, ดี ม าก และระดั บ ดี
ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54, 3.48 และ 3.24 ตามลําดับ
เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินโครงการในภาพรวม (CIPP Model) ดานบริบท
ทั่วไป (Context) ดานกระบวนการ (Process) พบวากลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และ
กลุมผูบังคับบัญชา ใหคะแนนไมแตกตางกัน แตพบวามีคะแนนแตกตางกันในดานปจจัยนําเขา
(Input) ที่พบวากลุมหัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูเขารับบริการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.60 > 3.42) และแตกตางกันในดานผลผลิต (Product) ที่พบวากลุมผู
เขารับบริการใหคะแนนการประเมินมากกวากลุมผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (3.58 > 3.24)
เมื่อทําการเปรียบเทียบการใชหลัก PROMISE Model ในการบริหารโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ตามการรับรูระหวางกลุมผูเขารับบริการกับกลุมหัวหนาโครงการ พบวากลุม
หัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูเขารับบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (3.67 > 3.49)
ตาราง 4.4 ความถี่ และรอยละของการประเมินถึงปจจัยสําคัญที่สงผลทําใหการบริหารโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประสบความสําเร็จ
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ปจจัยสําคัญ
1.ศักยภาพของคณะทํางาน
2.กิจกรรมที่มีความนาสนใจ
3.ความมุ ง มั่ น ของผู เ ข า ร ว ม
โครงการ
4.งบประมาณที่เพียงพอ
5.วัสดุอุปกรณที่เพียงพอ
6.เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพตางๆ

ผูเขารับบริการ
หัวหนาโครงการ
ผูบังคับบัญชา
n = 136
n =34
n =19
ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่
รอยละ
107
78.70
26
76.50
19
100.00
104
76.50
27
79.40
17
89.50
105

77.20

29

85.30

16

84.20

72
68
77

52.90
50.00
56.60

23
17
18

67.60
50.00
52.90

11
6
5

59.70
31.60
26.30

ภาพประกอบ 4.2 สรุปผลคารอยละของผลการประเมินถึงปจจัยสําคัญที่สงผลทําใหการบริหาร
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประสบความสําเร็จ
ตาราง 4 และภาพประกอบ 2 แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นของกลุมผูเขารับบริการ กลุม
หัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชาที่มีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประสบความสําเร็จ
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พบวากลุมผูเขารับบริการไดใหความสําคัญกับปจจัยที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ
เรียงจากมากไปหานอย ไดแก (1) ศักยภาพของคณะทํางาน (2) ความมุงมั่นของผูเขารวมโครงการ
(3)กิจกรรมที่มีความนาสนใจ (4) เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพตางๆ (5)งบประมาณที่เพียงพอ และ (6)
วัสดุอุปกรณที่เพียงพอ มีจํานวนผูที่เห็นดวย รอยละ 78.70, 77.20, 76.50, 56.60, 52.90 และ 50.00
ตามลําดับ
กลุมหัวหนาโครงการไดใหความสําคัญกับปจจัยที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จเรียง
จากมากไปหานอย ไดแก (1) ความมุงมั่นของผูเขารวมโครงการ (2) กิจกรรมที่มีความนาสนใจ
(3)ศักยภาพของคณะทํางาน (4) งบประมาณที่เพียงพอ (5) เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพตางๆ และ (6)
วัสดุอุปกรณที่เพียงพอ มีจํานวนผูที่เห็นดวย รอยละ 85.30, 79.40, 76.50, 67.60, 52.90 และ 50.00
ตามลําดับ
กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการไดใหความสําคัญกับปจจัยที่ทําใหโครงการประสบ
ความสําเร็จเรียงจากมากไปหานอย ไดแก (1) ศักยภาพของคณะทํางาน (2) กิจกรรมที่มีความ
นาสนใจ (3) ความมุงมั่นของผูเขารวมโครงการ (4) งบประมาณที่เพียงพอ (5) วัสดุอุปกรณที่
เพียงพอ และ (6) เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพตางๆ มีจํานวนผูที่เห็นดวย รอยละ 100.00, 89.50, 84.20,
59.70, 31.60 และ 26.30 ตามลําดับ
ตาราง 4.5 สรุปผลการประเมิน ความคิดเห็นตอโครงการจากกลุมคณะนิเทศโครงการ
ประเด็น
ประเมิน
คณะนิเทศก
แปลผล

Context
S.D

3.34 .50
ดีมาก

Input
S.D

3.43 .48
ดีมาก

Process
S.D

3.31 .53
ดีมาก

Product
S.D

3.44 .54
ดีมาก

Total
S.D

3.38 .433
ดีมาก

ตาราง 5 พบวาคณะนิเทศโครงการจาก มศว ใหคะแนนตอการดําเนินโครงการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม (CIPP Model) ในระดับดีมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกระบวนการ (Process) มีคะแนนการ
ประเมินสูงสุด อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 รองลงมาคือ ดานปจจัยนําเขา (Input) ดาน
บริบททั่วไป (Context) และดานกระบวนการ (Process) อยูในระดับดีมากทั้งหมด มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.43, 3.34 และ 3.31 ตามลําดับ
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สรุปผลขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะนิเทศกโครงการ
1. พบวาหลายโครงการมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการปรับพฤติกรรมสุขภาพ (Modification
Behavioral) วาไมใชหลักของการใหความรูทางดานสุขภาพ แตมุงเนนที่การปรับคุณลักษณะทางจิต
เพื่อมุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. ยังคงพบวาปญหาสําคัญของการจัดกิจกรรม คือ การที่ผูเขารวมโครงการมารวมโครงการ
ในแตละครั้งไมเต็มจํานวนตามที่กําหนดไว ทางคณะทํางานโครงการจึงควรจะมีแนวทางในการ
แกไขปญหาดวยการจัดกิจกรรมในลักษณะของการปรับพฤติกรรมเปนรายบุคคล หรือการใชเทคนิค
จูงใจตางๆใหเพิ่มมากขึ้น
3. ปจจัยสําคัญหนึ่งที่จะทําใหโครงการมีความยั่งยืน คือ การสรางกลุมใหมีความเข็มแข็งให
เกิ ด ขึ้ น ภายในชุ ม ชนเพื่ อ ให ป ระชาชนได ดํ า เนิ น การต อ เอง หลั ง จากที่ เ สร็ จ สิ้ น โครงการแล ว
คณะทํางานควรที่จะสรางผูนําดานสุขภาพขึ้นมาในกลุมเพื่อใหเปนผูนําในโอกาสตอไปในชุมชน
4. พบวาการที่ผูบริหารของหนวยงานไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานโครงการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพของคณะทํางาน เปนสิ่งสําคัญที่จะเปนการผลักดันใหสมาชิกในองคกรไดให
ความรวมมือเปนอยางดี ดังนั้น ทาง สปสช. เขต 13 ควรที่จะมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการ
กําหนดใหผูบริหารมองเห็นถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหมาก
ขึ้น ทั้งนี้อาจกําหนดเปนตัวชี้วัดขององคกรได
5. ผูเขารวมโครงการปรับพฤติกรรมจะตองมาดวยความสมัครใจ มีแรงผลักจากภายในที่
ตองการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง มิใชมาจากการบังคับ ถึงจะทําใหการเขารวม
โครงการประสบความสําเร็จสูงสุดได ดังนั้น แตละโครงการจึงควรที่จะแสวงหาผูเขารวมโครงการ
ลักษณะดังกลาว

ผลสรุปขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกระหวางการนิเทศโครงการ
ดังแสดงรายละเอียดรายดาน ในตาราง 4.6 –4.9
ตาราง 4.6 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานบริบททั่วไป (Context) ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารับบริการ (n = 136)

หัวหนาโครงการ (n =34)

ผูบังคับบัญชา (n =19)

1) ความจําเปนที่จะตองเขารวม 1) มีความจําเปนที่จะตองจัดโครงการ 1) มีความจําเปนที่จะตองจัดโครงการ
โครงการ คือ ปจจุบันเปนโรค ปรั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในชุ ม ชน เพราะวาไดสัมผัสกับกลุมเปาหมายที่จะ
ประจํ า ที่ ส ง ผลต อ การดํ า เนิ น เพราะจากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระจํ า เขารว มโครงการมาโดยตลอด เพราะ
ชี วิ ต ประจํ า วั น เช น โรคอ ว น พบว า ประชาชนส ว นใหญ ยั ง คงมี เปนผูเขารับบริการของโรงพยาบาลเปน
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ผูเขารับบริการ (n = 136)

หัวหนาโครงการ (n =34)

ผูบังคับบัญชา (n =19)

ความดั น โลหิ ต สู ง เบาหวาน ป ญ หาด า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม ประจํ า ที่ พ บว า ส ว นใหญ แ ล ว มั ก จะ
และมีพฤติกรรมสุขภาพหลาย เหมาะสมโดยเฉพาะพฤติ ก รรมการ เป น โรคประจํ า เรื้ อ รั ง เช น เบาหวาน
ทั้งการกิน การออกกําลังกายที่ กินที่พบเปนสวนใหญวาเอื้อตอการ ความดั น โลหิ ต ที่ ค วรจะมี พ ฤติ ก รรม
ไม เ หมาะสม และส ว นหนึ่ ง ก็ ก อ ให เ กิ ด โรคอ ว น และภาวะเสี่ ย ง สุขภาพที่ดีถึงจะทําใหการใชชีวิตเปน
พบวา เนื่อ งจากอาชีพที่ ป ฏิบั ติ ตางๆ โดยที่ประชาชนไมรูตัว แสดง ปกติได และประชาชนหลายคนในเขต
อยู มี ค วามเสี่ ย ง เช น อาชี พ ให เห็ น ถึง การยัง ขาดองค ค วามรู ที่ ดี พื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก าร หรื อ ส ว นใหญ ข อง
ตํารวจ และยังขาดองคความรู และพบวาประชาชนจํานวนมากที่เขา ประเทศก็ยังคงมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม
เกี่ยวกับสุขภาพจึงอยากไดองค มารั บ บริ ก ารมี โ รคประจํ า ตั ว เรื้ อ รั ง เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมการกิน
ความรูเพิ่มเติม และไดรับการ เช น เบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง และการออกกําลังกายที่พบวามีปญหาที่
ชักชวนจากเจาหนาที่ คนรอบ อ ว น คนกลุ ม นี้ จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ รุ น แ ร ง ขึ้ น ทุ ก วั น ห า ก ไ ม ดํ า เ นิ น
ขางใหเข ารวมโครงการ และ จ ะ ต อ ง มี พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ ที่ มาตรการป อ งกั น ก็ จ ะทํ า ให สู ญ เสี ย
ส ว นน อ ยที่ ร ายงานว า ชุ ม ชน เหมาะสม และมี เ ป น ส ว นน อ ยที่ งบประมาณการรักษาอีกจํานวนมาก
เกิดสภาพปญหาดานพฤติกรรม รายงานวาไดทําการสํารวจถึงปญหา 2) กอนอนุมัติโครงการวิเคราะหแลววา
สุขภาพกับกลุมประชาชนอยาง จากสภาพชุมชนอยางแทจริง
แทจริง

คณะทํางานมีศักยภาพในการทํางานที่

2) กอนเริ่มโครงการไดวิเคราะหแลว เพี ย งพอ เพราะเป น ความชํ า นาญใน

2) ก อ นที่ จ ะเข า ร ว มโครงการ ว า ศั ก ยภาพของคณะทํ า งานมี อ ย า ง หน า ที ป ระจํ า อยู แ ล ว มี ผ ลงานเป น ที่
หลายคนไมไดประเมินชัดเจน เพี ย งพอที่ จ ะผลั ก ดั น ให โ ครงการ ปรากฏชัดเจน สอดคลองกับนโยบาย
ว า ค ณ ะ ทํ า ง า น มี ศั ก ย ภ า พ ประสบความสําเร็จเพราะสวนใหญ ของหนวยงานที่ใหความสําคัญกับการ
หรือไมเพราะไมไดรูจักกันมา แลวก็เปนบุคลากรทางดานการแพทย ปองกันโรค และปจจัยทางการบริหาร
ก อ น แต จ ะมี ค วามมั่ น ใจใน มีความเชี่ยวชาญในดานนี้โดยเฉพาะ ก็มีเพียงพอ เชน พรอมที่จะสนับสนุน
สถานพยาบาลวาเจา หนาที่ค ง ประกอบกั บ รั บ ทราบว า ก อ นจะจั ด งบประมาณเพิ่มเติม หรือใหยืมกอน มี
จะมี ค วามรู ความสามารถที่ โครงการจะต อ งได รั บ การถ า ยทอด สถานที่เพียงพอ วัสดุอุปกรณมีจํานวน
เพียงพอ หนวยงานใหบริการก็ และมี พี่ เ ลี้ ย งจาก มศว และแต ล ะ เพียงพอ มีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
มีอุป กรณที่เพียงพอในการจัด โครงการได รั บ การสนั บ สนุ น จาก แตปญหาสําคัญที่คาดวาจะเกิดขึ้นก็คือ
โ ค ร ง ก า ร ใ ห ป ร ะ ส บ ผูบริหารเปนอยางดี หนวยงานที่จัดมี ผูเขารับบริการนาจะมีความหลากหลาย
ความสํ า เร็ จ ได เช น มี ส ถาน สถานที่ อุปกรณที่พรอม และคัดเลือก อาจจะทํ า ให ก ารร ว มกิ จ กรรมในครั้ ง
วั ส ดุ อุ ป กรณ และบรรยากาศ กลุมเปาหมายที่มีความสนใจไดอยาง เดี ย วกั น เกิ ด ป ญ หาได แต ก็ ไ ว ใ จใน
ขององคกรที่สวนใหญเปนโรค แทจริงมาเขารวมโครงการได แตใน ความสามารถของคณะทํ า งานว า จะ
พยาบาลนาจะเอื้อตอการปรับ บางโครงการที่นิเทศก็พบวา ผูเขารับ สามารถบริ ห ารจั ด การจนประสบ
พฤติกรรมสุขภาพได

บริการไมมีความสนใจเทาที่ควร

ความสําเร็จได
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ตาราง 4.7 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานปจจัยนําเขา (Input) ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารับบริการ (n = 136)

หัวหนาโครงการ (n =34)

ผูบังคับบัญชา (n =19)

1) มีความมั่นใจในศักยภาพของ
คณะทํ า งานที่ จ ะสามารถให
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกตองไดเพราะวาเปนบุคลากร
ทางการแพทย อ ยู แ ล ว แต เ ป น ที่
นาสังเกตวา ผูเขารับบริการยังไม
เขาใจเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม
สุ ข ภาพยั ง คิ ด ว า การเข า ร ว ม
โครงการเปน เพี ยงการถา ยทอด
ความรู ด า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
เพีย งเทานั้น และคณะทํ างานมี
ความเอาใจใสเปนอยางดี มีความ
กระตือรือรน และเปนแบบอยาง
ดานพฤติกรรมไดเปนอยางดี แต
เปนที่นาสังเกตอีกวา คณะทํางาน
หลายคนยังไมเขาใจบทบาทของ
ต น เ อ ง ใ น ก า ร เ ป น ผู ป รั บ
พฤติกรรม ยังคงเนนการถายทอด
องค ค วามรู ข องตนเองให กั บ
ผูเขารวมโครงการเปนสวนใหญ
2) หนวยงานที่จัดโครงการมี
ความพรอมในดานสถานที่ วัสดุ
อุ ป กรณ ใ นระดั บ สู ง เพราะว า
เปนสวนหนึ่งของงานประจําอยู
แลว และสิ่งที่นาสนใจก็คือ การ
จั ด อาหารให ผู รั บ บริ ก ารนั้ น จะ
เ น น อ า ห า ร ด า น สุ ข ภ า พ ซึ่ ง
สามารถเปนตัวแบบที่ดีได แตสิ่ง
ที่นับวาเปนสิ่งที่จะตองเพิ่มเติมก็
คื อ ยั ง ขาดเอกสารประกอบ
ความรู ที่ น า สนใจ และสามารถ
ในการจูงใจผูเขารับบริการ

1)
มี ก ารเตรี ย มความพร อ ม
คณะทํางานโดยแบงหนาที่รับผิดชอบ
ที่ ชั ด เจน เช น การประชาสั ม พั น ธ
โครงการ การเชิญวิทยากร แตการ
คิดกิจกรรมนั้นจะทํารวมกันโดยเนน
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ใน
ที ม งานเป น สํ า คั ญ ซึ่ ง ทุ ก คนจะมี
ความเข า ใจเรื่ อ งหลั ก PROMISE
Model และ 3Self จากประสบการณ
เดิม แตยังพบวา ถึงแมจะเปนกิจกรรม
ฐานก็ ตาม ก็ยังคงเนน มีค ณะทํางาน
เป น ผู อ ธิ บ ายหลั ก เพื่ อ ป อ นความรู
ใหกับผูเขารับบริการในฐาน ไมเนน
ให ไ ด ป ฏิ บั ติ ด ว ยตนเอง มี เ พี ย งบาง
โครงการที่เนนปฏิบัติระหวางการจัด
กิ จ กรรม เพราะส ว นใหญ ที่ เ น น จะ
เปนการใหผูเขารับบริการไปปฏิบัติ
หรือกํากับตนเองที่บาน
2) ไดจัดเตรียมทรัพยากรทางการ
บ ริ ห า ร ไ ว เ ป น อ ย า ง ดี โ ด ย ไ ด
ประสานงานกับ ฝายบริห ารในเรื่อ ง
งบประมาณสํารอง และการประกาศ
ใหทุกแผนกในหนวยงานไดรับทราบ
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อขอความรวมมือ
สํ า ห รั บ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ ก็ ไ ด มี ก า ร
จัดเตรียมอยางพรอมเพียงเพราะหลาย
โครงการมีประสบการณจากปที่ผาน
มาจึงไมพบปญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ
และเกือบทุกโครงการไดมีการจัดหา
รางวั ล สํ า หรั บ ผู เ ข า รั บ บริ ก ารที่
ประสบความสํ า เร็ จ ในการปรั บ
พฤติกรรมเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ

1) ใหการชวยเหลือคณะทํางาน
อยางเต็มที่ผูบังคับบัญชาหลายคน
ได เ ข า ไปเป น ที่ ป รึ ก ษาโดยตรง
ให กั บ คณะทํ า งาน และหลาย
โครงการก็ไดมีการประกาศในที่
ประชุมของหนวยงานถึงบทบาท
ของคณะทํ า งานโดยผู บ ริ ห าร
ระดั บ สู ง เพื่ อ ให ทุ ก แผนกได ใ ห
ความชวยเหลือในการจัดกิจกรรม
ครั้ ง นี้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ตาม
เป า หมาย และให คํ า ปรึ ก ษา
กํ า ลั ง ใจ แก ค ณะทํ า งานเป น
ระยะๆ ในการนิเทศโครงการของ
ทาง มศว ก็จ ะพบผูบังคับ บัญ ชา
ใหกําลังใจคณะทํางานระหวางจัด
กิ จ กรรมเสมอ แสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความเอาใจใส การสนับสนุนเปน
อยางดี
2) การสนับสนุนดานทรัพยากรที่
ชัดเจน คือ การเปดโอกาสใหใช
สถานที่ และวัส ดุ อุป กรณตา งๆ
ของหน ว ยงานอย า งเต็ ม ที่ ให
เวลาในการดําเนินโครงการอยาง
เต็ ม ที่ รวมทั้ ง ช ว ยสนั บ สนุ น
งบประมาณที่ไมเพียงพอ หรือยัง
ไม ไ ด รั บ จากทาง สปสช. ให
คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร ช ว ย
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ห น ว ย ง า น
ภายนอก หลายหน ว ยงานได
ประกาศยกยองคณะทํางานอยาง
เปนทางการดวย
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ตาราง 4.8 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานกระบวนการ (Process)ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารับบริการ (n = 136)

หัวหนาโครงการ (n =34)

ผูบังคับบัญชา (n =19)

1) ผูเขารับบริการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมเปนสวนใหญ เชน ระหวางการ
ทํากิจกรรมจะเนนใหผูเขารับบริการได
ทํากิจกรรมมากกวาการนั่ งฟงบรรยาย
ทําใหเกิดความสนุกสนาน ไมนาเบื่อ แต
ก็ยั งเปนที่นาสังเกตวา หลายโครงการ
ถึงแมจะมีลักษณะดังกลาวแตก็ยังคงเปน
การนําจากคณะทํางาน หรือวิทยากรเปน
สวนใหญ ไมไดเนนใหผูรับบริการไดมี
บทบาทนํ า สํ า หรับ การมี ส ว นร ว มใน
การสรางสรรคกิจกรรม หรือการบริหาร
จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร เ ช น ก า ร เ งิ น
ผูรับบริการหลายโครงการไมไดมีสวน
รวมในดานนี้ มีเพียงบางโครงการ
2) พบว า เทคนิ ค ส ว นใหญ ที่ ห ลาย
โครงการได ใ ช ใ นการปรั บ พฤติ ก รรม
คื อ ก า ร เ ส ริ ม แ ร ง ท า ง บ ว ก โ ด ย
คณะทํางานจะพูดชมเชยผูเขารับบริการ
ที่สามารถทํากิจกรรมไดเปนอยางดี พูด
ใหกําลังใจ และการสรางแรงจูงใจโดย
ใชสิ่งของ รางวัล แตก็เปนที่นาสังเกตวา
สิ่งของหรือรางวัลนั้น หลายโครงการไม
ไดมาจากการเสนอของผูเขารับบริการ
เอง หลายโครงการไดติดตามการปรับ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด ว ยการโทรศั พ ท
สอบถาม การตรวจสมุ ด พก และการ
ตรวจสุขภาพเบื้องตนใสครั้งตอไปที่เขา
ร ว มโครงการ มี ก ารใช เ ทคนิ ค สร า ง
เสริมคุณคาบางเล็กนอย เชน การนําตัว
แบบดานลบมาพูดในกิจกรรมเพื่อสราง
ความตระหนั กใหเห็นคุณค าในตนเอง
ชีวิตมีคุณคา

1) หลายโครงการยังไมไดเนนใหผูเขารวม
โครงการมีบทบาทหลักในการจัดกิจกรรม
ยังคงเปนการสรางสรรคจากคณะทํางานเพื่อ
ถายทอด หรือเสนอตอผูเขารับบริการ แตก็
พบวาในการจัดกิจกรรมสวนใหญแลวไมมี
การนั่งฟงบรรยายมากนัก แตจะเปนกิจกรรม
ที่ใหผูเขารับบริการไดมีสวนรวมมากขึ้นกวา
ปที่ผานมา แตก็พ บวามีบ างโครงการที่ใ ห
ผูเขารวมโครงการไดมีบทบาทหลักที่ชัดเจน
เชน ใหผูเขารวมโครงการไดเปนผูบรรยาย
องคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริงสูกันฟง
คิดคนเมนูอ าหารรวมกัน คิดคนกิจ กรรมที่
อยากทํ า เองโดยคณะทํ า งานเป น ที่ ป รึ ก ษา
ไดรับงบ ประมาณไปสรางสรรคกิจกรรมเอง
และมีการประเมินความพึงพอใจเปนระยะๆ
เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
2)ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ห ลั ก PROMISE
Model ทีใชมากที่สุด คือ การสรางแรงจูงใจ
ด ว ยการกํ า หนดรางวั ล ให ผู ที่ ป ระส บ
ความสําเร็จ การเสริมแรงทางบวกดวยการ
พูดจาใหกําลังใจ และก็ยังพบวาไดมีการใช
หลักการสรางเสริมคุณคาใหตนเองโดยการ
ใชตัวแบบ การพูดจาใหเกิดความตระหนัก
การถ า ยทอดองค ค วามรู ซึ่ ง สามารถสร า ง
ความตระหนักในตนเองไดดีพอสมควร ทํา
ให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพมากขึ้ น
หลายโครงการก็มุงเนนที่เปาหมายสุดทายคือ
การมี น้ํ า หนั ก ตั ว ลดลง มี ค วามดั น โลหิ ต
ลดลง เปนตน คณะทํางานสวนใหญก็มีการ
มองโลกในแงดี ยอมรับปญ หาที่เกิดขึ้นได
และมองว า เป น โอกาสในการเรี ย นรู จ าก
อุปสรรคที่เกิดขึ้น

1) ได มี ส ว นร ว มในการให
คําปรึกษาคณะทํางานในเรื่อง
การบริหารงาน ทรัพยากร แต
เรื่ อ งการจั ด กิ จ กรรมที่ เ น น ผู
เขารับบริการเปนสําคัญนั้นก็
ให คํา ปรึ กษาในลั กษณะที่ว า
ใหทําความเขาใจกอนวาผูเขา
รับบริการมีความหลากหลาย
หรือมีลักษณะเปนเชนไรกอน
คิ ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ
กลุมเปาหมายนั้น
2) ไ ด ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งานเป น ระยะจาก 2
ช อ ง ท า ง สํ า คั ญ คื อ ก า ร
สอบถามจากผู เ ข า รั บ บริ ก าร
โดยตรงถึงความพึงพอใจ และ
ความสํ า เร็ จ ด า นการปรั บ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการได
เขารวมโครงการ สังเกตจาก
การมี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงขึ้ น
และการสอบถามโดยตรงจาก
คณะทํางานในวาระตางๆ เชน
การประชุ ม ของหน ว ยงาน
หรือการสอบถามอยางไมเปน
ทางการถึงผลการดําเนินงาน
จากหั ว หน า โครงการ พร อ ม
ทั้ ง ได ใ ห ข อ มู ล ย อ นกลั บ ใน
เ ชิ ง ส ร า ง ส ร ร ค เ พื่ อ ใ ห
ค ณ ะ ทํ า ง า น นํ า ไ ป ป รั บ
กระบวนการทํ า งานให มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองตอผู
เขารับบริการมากที่สุด

3 self &

111

ผลการวิเคราะหขอมูล

PROMISE

ตาราง 4.9 ผลการประเมินเชิงคุณภาพในดานผลผลิต (Product) ตามความคิดเห็นของ 3 กลุม
ผูเขารับบริการ (n = 136)

หัวหนาโครงการ (n =34)

ผูบังคับบัญชา (n =19)

1) หลังจากเขารวมโครงการแลว
พ บ ว า ผู เ ข า รั บ บ ริ ก า ร มี ก า ร
เปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น
โดยเฉพาะในดานพฤติกรรมการกิน
และการออกกํ า ลั ง กายที่ มี ค วาม
ชั ด เจนมากที่ สุ ด หลายคนเลิ ก กิ น
อาหารเย็น อาหารประเภททอด หัน
มากิ นผั กแทน มี การออกกํา ลัง กาย
ด ว ยเทคนิ ค ต า งๆ ที่ ค ณะทํ า งานได
ถ า ยทอดไป เช น การเล น ฮู ล าฮู ป
การเลนไมพลอง เลนหนังยางยืด เปน
ต น สํ า หรั บ ด า นภาวะสุ ข ภาพ พบ
เชนเดียวกันวา หลายคนมีน้ําหนักตัว
ที่ ล ดลงอย า งเห็ น ได ชั ด ความดั ด
โลหิ ต อยู ใ นระดั บ ที่ ป กติ ระดั บ
น้ําตาลอยูในระดับปกติ สงผลทําให
มีสุข ภาพรา งกายที่แ ข็ง แรง มีค วาม
พึงพอใจตอการเขารวมโครงการเปน
อยางมาก
2)
หลังจากที่เขารวมโครงการ
พบว า หลายคนมี ค วามมั่ น ใจใน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ต น เ อ ง ที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดมาก
ขึ้ น จากแต เ ดิ ม ที่ ไ ม มั่ น ใจเพราะว า
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ร อ บ ข า ง ไ ม ไ ด
เอื้ อ อํ า นวยต อ การปรั บ พฤติ ก รรม
สุ ข ภาพ สามารถกํ า กั บ ตนเองด า น
การกิน การออกกําลังกายไดดีขึ้น มี
การดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น มีการ
ถายทอดองคความรู วิธีการปฏิบัติตัว
ที่ถูกตองใหกับบุคคลรอบขางดวย

1) มีการประเมินถึงพฤติกรรมสุขภาพ 3Self
ของผู เ ข า รั บ บริ ก ารพบว า ส ว นใหญ แ ล ว ใน
กลุ ม ที่ มี ค วามตั้ ง ใจ แน วแน ที่ จะปรั บ
พฤติกรรม มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น
วาจะสามารถลดน้ําหนักได ความคุมระดับ
น้ําตาลหรือความดันโลหิตได มีกํากับตนเอง
ในการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นเพราะวาในการ
เขารวมกิจกรรมทุกครั้งจะตองมีกิจกรรมการ
ออกกํ า ลั ง กายควบคู ไ ปด ว ย สามารถสร า ง
ความตระหนั ก ได เ ป น อย า งดี สํ า หรั บ ด า น
ภาวะสุขภาพนั้นก็เห็นไดชัดเจนในกลุมที่มี
ความตั้งใจวา มีน้ําหนักตัวที่ลดลง บางคนลด
ได 20 กิโลกรัมในเวลาเพียง 2 เดือน หลาย
คนสามารถควบคุมใหระดับน้ําตาลในเลือด
เบาหวา ความดันโลหิตใหอยูในระดับปกติ
ได สังเกตเห็นวาผูเขารับบริการสวนใหญพึง
พอใจที่ไดเขารวมโครงการ มีสุขภาพรางกาย
ที่แ ข็ง แรงขึ้น มีการปรับพฤติก รรมสุข ภาพ
เปนไปในทิศทางที่ดีกวาเดิม
2) พึงพอใจตอการดําเนินโครงการ เพราะ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย คณะทํางาน
ไดมีการเรียนรูเกิดขึ้น แตสิ่งที่เปนจุดดอยก็
คือ หลายโครงการยังคงเปนแกนนําในการจัด
กิจกรรมมากกวาที่จะใหผูเขารับบริการเปนผู
ที่ มี บ ทบาทหลั ก กฎระเบี ย บในการใช เ งิ น
วัสดุตางๆ บางโครงการผูเขารับริการมีความ
หลากหลายมากเกิ น ไปทํ า ให ย ากต อ การ
คิดคนกิจกรรมที่สามารถตอบสนองทุกคนได
จุดเดนคือ ความรวมมือของคณะทํางาน และ
ความพร อ มของผู รั บ บริ ก ารที่ จ ะปรั บ
พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง

1) พึงพอใจตอผลลัพธ เพราะ ทํา
ให ผู เ ข า รั บ บริ ก ารมี ภ าวะด า น
สุขภาพที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
คณะทํา งานมีค วามเชี่ย วชาญใน
การทํ า งานมากขึ้ น สามารถ
กระตุนใหบุคลากรคนอื่นๆ ของ
หน ว ยงานเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
งานป อ งกั น โรคเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น
โครงการมี ค วามสอดคล อ งกั บ
นโยบายของหนวยงานเปนอยางดี
หลายโครงการก็ ต อ ยอดเป น
ผลการวิ จั ย ที่ ดี ใ นระดั บ ที่ ไ ด รั บ
รางวั ล สามารถสร า งชื่ อ เสี ย ง
ใหกับหนวยงานได
2) พึงพอใจตอการปรับพฤติกรรม
สุข ภาพ 3Self
ที่ สัง เกตเห็ น
ชั ด เจนก็ คื อ ผู รั บ บริ ก ารหลายมี
ความมั่นใจตนเองเพิ่มมากขึ้น แต
เนื่องจากเปนสิ่ งที่สังเกตเห็ นได
ยากจึงทําใหผูบังคับบัญชาหลาย
ท า นไม ไ ด แ สดงทรรศนะด า นนี้
ชั ด เจนเท า ที่ ค วร สํ า หรั บ ด า น
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ ก็พึงพอใจ
เชนเดียวกันที่พบเห็นวา ผูเขารับ
บริ ก ารสามารถกํ า กั บ ตนเองใน
การออกกํ า ลั ง กายได ม ากขึ้ น มี
การควบคุมอาหารที่ดี ลดการกิน
อาหารประเภทมัน ทอด เนนผัก
ม า ก ขึ้ น ซึ่ ง แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ถึ ง
ศักยภาพของคณะทํางานไดอยาง
ชัดเจน
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ตอนที่ 3 สัดสวนของพฤติกรรมสุขภาพ และตัวชี้วัดดานชีวเคมี ของผูเขารวมโครงการ
หลังที่เพิ่มขึ้น เทาเดิม และลดลง ภายหลังจากที่เขารวมโครงการ
ตาราง 4.10 จํานวนและรอยละของกลุมผูที่มีพฤติกรรมสุขภาพ 3Self และหนวยตัวชี้วัดชีวเคมีที่
เพิ่มขึ้น ลดลง และเทาเดิม หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ตัวแปรที่ศึกษา
n
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. การรับรูความสามารถของตน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม 4,500 589 13.10 3,460 76.90 451 10.00
สุขภาพ(Self-efficacy)
2. การกํากับตนเอง
4,500 556 12.40 3,442 76.50 502 11.20
(Self-regulation)
3.การดูแลตนเอง (Self-care)
4,500 547 12.20 3,545 78.80 408 9.10
4. ดัชนีมวลกาย (BMI)
3,787 614 16.21 698 18.43 2,475 65.36
5. ความดันโลหิตบน
2,809 286 10.18 797 28.37 1,726 61.45
6. ความดันโลหิตลาง
2,809 514 18.30 898 31.97 1,397 49.73
7. รอยละของไขมันในรางกาย
54
2
3.70
19
35.19
33 61.11
8. เสนรอบเอว (เซนติเมตร)
1,460 314 22.33 163 11.59 983 69.91
9. น้ําตาลในเลือด ( FBS )
353
35
9.92 108 30.59 210 59.49
10.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
383 103 26.89 49
12.79 231 60.31
11. คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม(% HbA1C) 150
3
2.00
25
16.67 122 81.33
12. อัตราการกรองไต
50
3
6.00
26
52.00
21 42.00
(Creatinine clearance)
13.คะแนนความเจ็บปวด (Pain Score ) 50
11
22.00
39 78.00
14.บุหรี่ที่สูบ (มวน)
50
2
4.00
48 96.00
15.ระดับคอเลสเตอรอล (CHOL) 150
6
4.00
39
26.00 105 70.00
16.ระดับไตรกลีเซอไรด (TG)
150
7
4.67
37
24.67 106 70.67
17.HDL
150
10
6.67 105 70.00
35 23.33
18.LDL
150
1
0.67
89
59.33
60 40.00
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ตาราง 4.10 พบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (Self Efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-Regulation) 3.การดูแลตนเอง (SelfCare) เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 76.90, 76.50 และ 78.80 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.ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.ความดัน
โลหิตบน 3.ความดันโลหิตลาง 4.รอยละของไขมันในรางกาย 5.เสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร)
6.น้ําตาลในเลือด ( FBS ) 7.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 8.คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม 9.คะแนนความเจ็บปวด
(Pain Score ) 10.บุหรี่ที่สูบ (มวน) 11.CHOL 12.TG ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ
65.36, 61.45, 49.73, 61.11, 69.91, 59.49, 60.31, 81.33, 78.00, 96.00, 70.00 และ 70.67
ตามลําดับนับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอย
ละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในหลายตัวชี้วัด
และพบวามีหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาลใน
เขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.อัตราการกรองไต 2.LDL และ 3.HDLเพิ่มขึ้นกวา
กอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 52.00, 70.00 และ 59.33 ตามลําดับ นับวาเปนการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในตัวชี้วัด LDL

ตอนที่ 4 ความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self
และตัวชี้วัดดานชีวเคมี ของ
ผูเขารวมโครงการระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ตาราง 4.11 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self และตัวชี้วัดดานชีวเคมี ของผูเขารวม
โครงการระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ ดวยสถิติทดสอบ t-test dependent
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ตัวแปรที่ทําการศึกษา
1. การรับรูความสามารถของตน
(Self -efficacy)
2. การกํากับตนเอง(Self-regulation)
3.การดูแลตนเอง(Self-care)
4. ดัชนีมวลกาย (BMI)
5. ความดันโลหิตบน
6. ความดันโลหิตลาง
7. รอยละไขมันในรางกาย
8. เสนรอบเอว(เซนติเมตร)
9. น้ําตาลในเลือด ( FBS )
10.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
11. คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม (% HbA1C)
12. อัตราการกรองไต (Creatinine clearance)
13.คะแนนความเจ็บปวด (Pain Score )

n

หลังเขารวม กอนเขารวม
M.D. df
S.D.
S.D.
X
X

คา t

คา r

4,500

16.32

2.27

14.10 2.67 2.21 4,499 57.294** .462**

4,500

15.89

2.42

13.62 2.78 2.26 4,499 55.034** .442**

4,500

22.65

5.40

19.37 4.05 3.27 4,499 43.329** .426**

3,787

26.00

4.90

26.37 4.95 -.37

2,809

129.17 37.40

128.02 17.56 1.15 2,808

2,809

78.19

10.69

79.72 11.83 -1.53 2,808 -7.923** .509**

54

36.49

8.56

37.32 8.26 -.82

1,460

86.61

11.66

88.74 11.70 -2.13 1,459 -15.453** 858**

353

100.10 26.39

105.48 35.58 -5.37

352 -3.607** .628**

383

70.89

14.70

71.71 15.2 -.82

382 -5.199** .979**

150

7.69

1.84

8.65

2.48 -.96

149 -8.403** .830**

50
50
50

83.58
2.66
3.90

10.18
1.68
5.72

82.50 13.07 1.08
4.62 1.58 -.196
13.28 8.96 -9.32

49
.752 .644**
49 -9.612** -.614**
49 -7.75** .390**

14.บุหรี่ที่สูบ (มวน)
150 204.43 37.87 208.14 38.35
15.ระดับคอเลสเตอรอล (CHOL)
150 116.27 59.37 129.60 73.16
16.ระดับไตรกลีเซอไรด (TG)
150 64.33 17.56 60.79 16.68
17.HDL
150 134.46 40.52 121.97 37.79
18.LDL
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01

-3.71

3,786 -14.942** .952**

53

149

.258

.044

-2.593* .962**

-1.963

.815**

-13.32 149 -3.926** .823**
3.54

149 4.823** .863**

12.49

149 5.120** .709**

ตาราง 4.11 พบว า หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.การรับรูความสามารถของตนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-regulation) 3.การดูแล
ตนเอง (Self-care) 4.HDL และ 5.LDL เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งนับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
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
โลหิตลาง 3.รอยละของไขมันในรางกาย 4.เสนรอบเอว (เซนติเมตร) 5.น้ําตาลในเลือด ( FBS ) 6.
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น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 7.คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม 8.คะแนนความเจ็บปวด (Pain Score) 9.บุหรี่ที่สูบ
(มวน) และ 10.TG ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนการ
เปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น และพบว า มี 1.ความดั น โลหิ ต บน 2.อั ต ราการกรองไต และ
3.CHOL มีความแตกตางระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง
นับวาไมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ตาราง 4.12 สัดสวนของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการในระดับมาก ปานกลาง และ
นอย (n = 4,500)
ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
จํานวน (คน)
รอยละ
พึงพอใจระดับนอย (คะแนนระหวาง 7 – 13)
4
0.09
พึงพอใจระดับปานกลาง (คะแนนระหวาง 14 – 20)
549
12.20
พึงพอใจระดับมาก (คะแนนระหวาง 21 – 28)
3,947
87.71
คะแนนเฉลี่ย = 23.55 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.89
ตาราง 4.12
พบว า หลั ง จากที่ เ ข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการจํานวน 3,947 คน คิดเปน รอยละ
87.71 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งถือวาผานเกณฑอยูในระดับมากตามที่ไดกําหนดไวรอย
ละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ตอนที่ 4. เหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให กั บ กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเมตาบอลิ ก ของ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จากขอมูลเชิงคุณภาพ
4.1 สรุปปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ
1. คณะทํางานมีความมุงมั่น ทุมเทในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว ตลอดจน
มีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรมดวยการทําทุกอยางตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะทํางาน หา
ความรูเพิ่มเติม มีพฤติกรรมการทํางานที่ดี
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2. คณะทํางานมีความรวมมือ รวมใจ สามารถทํางานเปนทีมงานปรับพฤติกรรมสุขภาพได
เปนอยางดี รับรูในความสามารถของสมาชิกทีมแตละคนที่มีอยู ซึ่งสามารถที่จะกําหนดตัวบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถตรงกับการดําเนินงาน และปญหาที่เกิดขึ้น
3. ผูบริหารของหนวยงานไดใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการของคณะทํางานอยาง
เต็มที่ เชน การใหเวลาในการทํากิจกรรมโดยไมถือวาเปนการใชเวลางาน ใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินงานขั้นตอนตางๆ บอกกลาวใหกับบุคลากรของหนวยงานในภาพรวมใหรับทราบและเห็น
ความสําคัญของการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
4. ผลสําเร็จของการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีความสอดคลองกับนโยบาย
ของโรงพยาบาล ตลอดจนสามารถที่ จ ะนํา ไปเป น ตั ว ชี้ วั ด ประสิ ทธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานของ
โรงพยาบาลได จึงทําใหทุกคนในหนวยงานเห็นความสําคัญ และไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานอยางเต็มที่
5. ผูเขารวมโครงการมีความเต็มใจ และตองการที่จะเขารวมโครงการอยางแทจริง มุงหวัง
ใหตนเองมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงขึ้น ตองการปรับพฤติกรรมอยางแทจริง ซึ่งสงผลโดยตรงตอ
ความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ตามที่คณะทํางานไดวางแผนไว และมีความตอเนื่องในการเขา
รวมโครงการ
6. การเสริมแรงผูเขารวมโครงการดวยการพูดจาในทางบวก เชน การพูดชมเชยที่ผูเขารวม
โครงการสามารถปรับพฤติกรรมในขั้นตนได พูดใหกําลังใจในกรณีที่มีขอติดขัดบางประการที่
ขัดขวางตอการปรับพฤติกรรมของตนเอง การทักทายอยางเปนกันเองระหวางเขารวมโครงการ
7. คณะทํางานไดกําลังใจจากผูเขารวมโครงการ สงผลทําใหเกิดความรูสึกวาสิ่งที่ไดทุมเท
ทํ า กิ จ กรรมไปนั้ น ไม สู ญ เปล า มี ค นได รั บ ผลประโยชน อ ย า งแท จ ริ ง คํ า ชมเชย เช น ขอบคุ ณ ที่
ชวยเหลือพวกเรา เปนโครงการที่ดีมากควรทําตอไป หากไมมีโครงการนี้จะทําใหสุขภาพแยลงมาก
8. การมีสวนรวมของคณะทํางานทุกคนในดานการวางแผนการจัดกิจกรรม การบริหาร
โครงการ งบประมาณ และการรวมกันแกไขปญหา ซึ่งการมีสวนรวมดังกลาวทําใหคณะทํางานทุก
คนรูสึกวาเปนเจาของโครงการรวมกันไมใชเปนโครงการของหัวหนาโครงการคนเดียว
9. งบประมาณที่มีจํานวนเพียงพอกับกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว และความสะดวกในการ
ใช จ า ยงบประมาณที่ ส ามารถทํ า ให ส อดคล อ งกั บ ความเป น จริ ง การได รั บ การสนั บ สนุ น ด า น
งบประมาณจากหนวยงานใหยืมใชกอน
10. การใหผูเขารวมโครงการไดมีสวนรวมในการกําหนดลักษณะของกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในครั้ ง ต อ ไป ซึ่ ง ส ง ผลทํ า ให เ กิ ด ความรูสึ ก ว า โครงการนี้เ ป น ของผู เ ข า ร ว ม
โครงการอยางแทจริง ความรูสึกเปนเจาของ
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11. การประเมินผลโครงการเปนระยะๆ ซึ่งจะทําใหคณะทํางานพบขอบกพรองในการ
ทํางาน สามารถที่จะนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปใหประสบความสําเร็จไดดีขึ้นกวาเดิม
ตลอดจนเปนการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของคณะทํางานดวย
12. ความเอื้ออาทร ความเปนกัลยาณมิตรที่ดีระหวางคณะทํางานกับผูเขารวมโครงการ ซึ่ง
สงผลทําใหการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดรับความรวมมือเปน
อยางดี มีความเปนกันเอง
13. การใหรางวัลแกผูเขารวมโครงการที่สามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพไดตามเปาหมายที่
กําหนดไว ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และเปนตนแบบในการจูงใจใหผูเขารวมโครงการอื่นๆ ใหมี
การปรับพฤติกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
14. สถานที่ในการจัดกิจกรรมที่มีความพรอม โดยเฉพาะหนวยงานที่มีอุปกรณการออก
กําลังกายที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทําใหผูเขารวมโครงการไดมาใชบริการตลอดระยะเวลาในการปรับ
พฤติกรรม ซึ่งจะทําใหเห็นผลลัพธไดอยางชัดเจน ดังเชน สถาบันสุขภาพเด็ก
15. การไดรับความชวยเหลือใหคําแนะนําและการสนับสนุนวิชาการตางๆจากคณาจารย
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. รูปแบบในการจัดกิจกรรมของผูที่มีระดับการศึกษาสูง ตองมีเนื้อหาที่นาสนใจ แปลก
ใหม หรือสะทอนชีวิตใหเห็นชัดเจน เชน ความหวานของน้ําตาลทรายกับความหวานของผลไม
ตางกันอยางไร มีโทษหรือประโยชนมากนอยแคไหนในรางกาย (Body Composition Analyzer)
การนําเครื่องมือการวิเคราะหองคประกอบกาย เพื่อใหรูวามวลไขมัน มวลกลามเนื้อ น้ําในรางกาย
มวลกระดูก มีเทาไร อายุเทียบกับอัตราการเผาผลาญเทากับคนอายุเทาไร สัดสวนเปนอยางไร เปน
เครื่องมือที่ทําใหผูเขาอบรมสนใจและใสใจในตัวเองมากขึ้น ในการนี้กิจกรรมที่จัดตองนาสนใจ
วิทยากรตองรูจริง เขาใจ มั่นใจ สามารถตอบปญหา สรางแรงจูงใจใหประทับใจ อยากเขารวม
กิจกรรมในครั้งตอไป
17. ทีมวิทยากร พี่เลี้ยง มีสัมพันธภาพที่ดี ยิ้มแยม บริการดวยความเต็มใจ ไมหงุดหงิด
ยินดีบริการ ซึ่งสําคัญมากที่ทําใหกลุมเปาหมายรูสึกเกรงใจ อยากเขารวมกิจกรรม มีความตั้งใจจริง
มีการแขงขันกันเล็ก ๆ โดยเฉพาะการประเมินภาวะสุขภาพ ใหคําแนะนํา เตรียมอุปกรณพรอม
เพียง ซึ่งมีจํานวนมากในการจัดอบรมแตละครั้ง (Roll up) อุปกรณออกกําลังกาย เครื่องเสียง

4.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
1.ผูเขารวมโครงการสวนใหญไมสะดวกที่จะมาเขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน ทําใหการจัดกิจกรรมแตละครั้งมียอดคนไมครบตามที่กําหนดไว ทั้งๆ ที่ไดจัดสรร
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อุ ป กรณ ไ ว อ ย า งเพี ย งพอ ทํ า ให ง บประมาณในการจั ด โครงการครั้ ง ดั ง กล า วสู ญ เสี ย ไป ไม เ กิ ด
ประโยชนเทาที่ควร
2. ผูเขารวมโครงการบางคนยังไมมีความพรอมที่จะปรับพฤติกรรม เนื่องจากสาเหตุสวนตัว
เชน ความไมพรอมในดานหนาที่การงาน สภาพแวดลอมของชุมชนที่ไมเอื้อตอการปรับพฤติกรรม
สงผลทําใหการเขารวมกิจกรรมไมสามารถเปลี่ยนแปลงคนกลุมนี้ไดอยางแทจริง
3. กรณีที่มีการสรางผูนํากลุม พบวา ผูนํากลุม ยังไมมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะกระตุนให
ผูเขารวมโครงการปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ ทําใหไมเกิดความยั่งยืนในการดําเนิน
โครงการหลังจากที่ถอดถอนโครงการนี้ไปแลว
4. ในการจั ด การกั บ งบประมาณที่ไ ดรับ เนื่ อ งจากบางครั้ งจํา เปน ตอ งมีก ารใช เ งิ น อย า ง
เรงดวน และไมเปนไปตามหมวดหมู ดังนั้นจึงควรมีการถัวเฉลี่ยแทนกันไดเพื่อใหใชงบประมาณได
อยางเหมาะสม
5. ระยะเวลาที่ใชในการปรับพฤติกรรมมีไมเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผูเขารวมโครงการได ควรที่จะขยายเวลาออกไปอีก
6.การจัดหาครุภัณฑ วัสดุตาง ๆ เพื่อนํามาใชในโครงการซึ่งโครงการไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สปสช. ซึ่งงบประมาณที่ไดรับผานทางโรงพยาบาล ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุงยาก มีการ
บริหารจัดการงบประมาณที่ลาชา ไมคลองตัว ทําใหการเบิกจายคาใชจายไมรวดเร็วไมสอดคลองกับ
ระยะเวลาดําเนินโครงการ จึงเปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการ

4.3 แนวทางในการพัฒนาและแนวทางการดําเนินโครงการตอไป
1. ควรมีการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางโทรศัพท หรือกระบวนการติดตามผล
อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการตรวจสอบวามีการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นไหนแลว และหากมีปญหาก็จะได
ชวยใหคําปรึกษาหารือไดอยางทันทวงที ซึ่งนาจะเปนแนวทางที่ทําใหเกิดความยั่งยืนได
2. ควรพั ฒ นาหรือปรั บรูปแบบใหผูมีสว นเกี่ย วขอ งในชุมชนเข ามามีสว นรว มมากขึ้ น
เพื่อใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกปญหา และรูสึกวาเปนหนาที่
รับผิดชอบของตนเอง รวมกันหาแนวทางแกปญหาเพื่อที่จะไดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมและตรง
กับความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน โดยบุคลากรทางสุขภาพทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา
แนะนํา และคอยประสานงานตลอดจนหาแหลงสนับสนุนดานงบประมาณให
3. การจัดอบรมบางครั้ง ไมควรจํากัดในเรื่องของสถานที่ ควรมีการจัดอบรมนอกสถานที่
เพื่อใหมีสมาธิ จิตใจจดจออยูกับการทํากิจกรรมกลุมและไมตองเปนหวงงาน
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4. การจัดกิจกรรมการใหคําปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเปนรายบุคคล เพื่อ
สรางความใกลชิดในเชิงรุกกับผูเขารวมโครงการ
5. มีกิจกรรมภาคปฏิบัติมากขึ้นกวาสัดสวนของกิจกรรมภาคบรรยาย เพราะจะทําใหการ
ดําเนินโครงการไมนาเบื่อ
6. ตองการใหนโยบายครั้งนี้ซึ่งไดผล และผลักดันใหเปนนโยบายของชาติตอไปเพื่อที่จะให
ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
7. ควรมี ก ารแลกเปลี่ ย นกิ จ กรรมโดยการศึ ก ษาดู ง านสถานพยาบาลที่ พ ร อ มในการจั ด
กิจกรรม ไมวาจะเปนความพรอมดานสถานที่หรือตัวบุคคลเองเพื่อที่จะไดตั้งเปนเครือขายในการ
สงเสริมสุขภาพเจาหนาที่
8. ควรประชุมวิเคราะหผลแลวจะไดแนวทางในการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงการ
ขางหนาตอไป เชน รูปแบบการออกกําลังกายในสํานักงานกอนเริ่มงาน พักกลางวัน ตอนเย็น ขณะ
พักผอนดูรายการโทรทัศน ฟงเพลง ซึ่งตองออกแบบใหเหมาะสมในแตละราย
9. จากผลการดําเนินโครงการพัฒนาความสามารถการดูแลตนเองของผูเปนเบาหวานที่ผาน
มาถึงแมจะชวยใหผูเปนเบาหวานสามารถดูแลตนเองและควบคุมระดับน้ําตาลใหลดลงไดแตก็ยังมี
ผู ป ว ยเบาหวานอี ก จํ า นวนมากที่ มี ค า เฉลี่ ย น้ํ า ตาลสะสมยั ง ไม ถึ ง เป า หมายคื อ ไม เ กิ น ร อ ยละ 7
เนื่องจากมีปญหาที่ซับซอนดังนั้นในการดูแลผูปวยเบาหวานที่มีการประสานรวมมือกับทีมสหสาขา
วิชาชีพโดยเฉพาะแพทยผูรักษาผูปวยในการรวมกันวางแผนการดูแลผูปวยเบาหวานแตละคนอยาง
ตอเนื่องควรชวยใหผูปวยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดถึงเปาหมายไดเร็วขึ้น
จํานวนผูปวยเบาหวานในการดําเนินโครงการที่มีเวลาจํากัดไมควรมากเกินไป อาจเลือกกลุมผูปวยที่
มีลักษณะคลายๆกันและมีการติดตามในระยะเวลานานกวานี้
10.เพื่อใหการดําเนินโครงการตอเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเปาหมายประเด็นสําคัญตองการ
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารโครงการ ควรจัดสรรงบประมาณใหผานทาง
หนวยงานที่กํากับโครงการ คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพราะเปนหนวยงานหลักที่มีความ
เขาใจในการดําเนินงานโครงการ
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บทที5
่
สรุปอภิปรายผล

และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
1) เพื่ อ ศึ ก ษาผลโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ 2555 จํานวน 34 โครงการ ตามกรอบแนวคิด CIPP Model, Logic Model และ 360
Degree Feedback ในชวงระหวางดําเนินโครงการ
2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ของผูเขารวมโครงการ ซึ่งไดแก การรับรู
ความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรมตนเอง และการดูแล
สุขภาพของตนเอง และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของแตละโครงการ เชน คา BMI คาระดับไขมันในเลือด
ระดับน้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต ระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการ
3) เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของผูเขารวมโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
3Self และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของแตละโครงการ เชน คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ําตาล
ในเลือด คาความดันโลหิต ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
4) เพื่อศึกษาถึงเหตุปจจัยที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให กั บ กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเมตาบอลิ ก ของสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ในชวงสิ้นสุดการดําเนินโครงการ
และไดกําหนดสมมุติฐานการวิจัย / การประเมิน ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักคือ
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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
กลุมเปาหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 กลุมใหญไดแก
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 2555 จํานวน 34 โครงการๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน ทําหนาที่ในการตอบแบบ
ประเมินโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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 2555 จํานวน 15 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ หัวหนา
โครงการทั้งหมดมีผูบังคับบัญชา 16 คน ที่ทําหนาที่ใหขอมูลตามแบบประเมินโครงการทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
3) กลุมผูเขารวมโครงการ ไดแก กลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก ที่สมัครใจเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพ จากสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไ ดรับงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินโครงการจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2555 จาก
จํานวน 34 โครงการๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน ทําหนาที่ใหขอมูลตามแบบประเมินโครงการ
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการทั้ง 34 โครงการ รวม
จํานวน4,500คน เพื่อเปนขอมูลตาม Logic Model เพื่อเก็บขอมูล พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และ
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ตัวชี้วัดทางชีวเคมีอื่นๆ เชน คาความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด ไขมันในเลือด เปนตน ตาม
เปาหมายของแตละโครงการกําหนด

สรุปผลการวิจัย / การประเมินโครงการ
1) ขอมูลทั่วไป พบวา ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 2,974คน คิดเปน
รอยละ 66.10 มีชวงอายุอยูระหวาง 50-59 ป จํานวน 1,146 คน คิดเปนรอยละ 25.47 มีการศึกษาต่ํา
กวาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,761 คน คิดเปนรอยละ 61.38 มีสิทธิการรักษาพยาบาลคือ สิทธิบัตร
ทองในเขต กทม.จํานวน 2,070 คน คิดเปนรอยละ 39.13 ลักษณะของกลุมเปาหมายคือ กลุมเสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน จํานวน 1,334 คน คิดเปนรอยละ 29.64 และ ปจจัยเสี่ยงที่พบคือ ขาดการออกกําลัง
กาย จํานวน 2,067 คน คิดเปนรอยละ 45.93
2) กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินโครงการตามกรอบการประเมิน CIPP Model
ประกอบดวย กลุมผูขารวมโครงการ จํานวน 136 คน กลุมหัวหนาโครงการ จํานวน 34 คน และกลุม
ผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ จํานวน 19 คน
3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินโครงการในภาพรวม (CIPP Model) ดานบริบท
ทั่วไป (Context) ดานกระบวนการ (Process) พบวากลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และ
กลุมผูบังคับบัญชา ใหคะแนนไมแตกตางกัน แตพบวามีคะแนนแตกตางกันในดานปจจัยนําเขา
(Input) ที่พบวากลุมหัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูเขารับบริการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.60 > 3.42) และแตกตางกันในดานผลผลิต(Product) ที่พบวากลุม
ผูเขารับบริการใหคะแนนการประเมินมากกวากลุมผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (3.58 > 3.24) เมื่อทําการเปรียบเทียบการใชหลัก PROMISE Model ในการบริหารโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามการรับรูระหวางกลุมผูเขารับบริการกับกลุมหัวหนาโครงการ
พบวากลุมหัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูเขารับบริการ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (3.67 > 3.49)
4) หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ สถานพยาบาลในเขต
กรุ งเทพมหานครแลว ผูเ ขารวมโครงการมี 1.การรั บรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพ (Self-Efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-Regulation) 3.การดูแลตนเอง (SelfCare) เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 76.90, 76.50 และ 78.80 ตามลําดับ นับวา
เปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของ
ผูเ ข ารวมโครงการมี การเปลี่ย นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาหลังจากเขารว ม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวม
โครงการมี 1.ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.ความดันโลหิตบน 3.ความดันโลหิตลาง 4.รอยละของไขมัน
ในรางกาย 5.เสนรอบเอว (เซนติเมตร) 6.น้ําตาลในเลือด ( FBS ) 7.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 8.
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คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม 9.คะแนนความเจ็บปวด (Pain Score) 11.บุหรี่ที่สูบ (มวน) 12.CHOL 13.TG
ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 65.36, 61.45, 49.73, 61.11, 69.91, 59.49,
60.31, 81.33, 78.00, 96.00, 70.00 และ 70.67 ตามลําดับ นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น ในหลายตั ว ชี้ วัด และพบวามีห ลังจากเขาร วมโครงการปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรม
สุขภาพกับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.อัตราการกรองไต
(H28) 2.LDL และ 3.HDLเพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 52.00, 70.00 และ
59.33 ตามลําดับ นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนด
ไวรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในตัวชี้วัด LDL
5) หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ สถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครแล ว ผู เ ขาร วมโครงการมี 1.การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-regulation) 3.การดูแลตนเอง (Selfcare) 4.HDL และ 5.LDL เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งนับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาหลังจากเขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.
ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.ความดันโลหิตลาง 3.รอยละของไขมันในรางกาย 4.เสนรอบเอว (วัดเปน
เซนติเมตร) 5.น้ําตาลในเลือด ( FBS ) 6.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 7.คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม 8.คะแนน
ความเจ็บปวด (Pain Score ) 9.บุหรี่ที่สูบ (มวน) และ 10.TG ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และพบวามี 1.ความดัน
โลหิตบน 2.อัตราการกรองไต และ 3.CHOL ไมแตกตางระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ
ซึ่งนับวาไมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในประเด็นดังกลาวนี้ยังนับวาไมบรรลุเปาหมายของการ
ดําเนินโครงการ
6) ปจจัยสําคัญทําใหโครงการประสบความสําเร็จ ไดแก คณะทํางานที่มีศักยภาพ ผูเขารวม
โครงการที่มีความตั้งใจจริง ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการ
จัดกิจกรรม บรรยากาศขององคกรมีความพรอมใจการจัดกิจกรรม ความหลากหลายของกิจกรรม
สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม ไดแก ผูเขารวมโครงการไมเขารวมตามกําหนด
และหลายคนยังไมพรอมที่จะปรับพฤติกรรม ผูนํากลุมกิจกรรมยังไมเขมแข็ง มีปญหาดานบริหาร
งบประมาณลาชา ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีนอย และขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้ง
ตอไป ไดแก มีการติดตามผลระยะยาว ใหชุมชนมีสวนรวม การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ การให
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คําปรึกษารายบุคคล เนนการปฏิบัติมากกวาฟงบรรยาย และการสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
ผูเขารวมโครงการโดยเฉพาะ

การอภิปรายผล
1) อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการ ซึ่งพบวาสวนใหญแลว
เปนเพศหญิงเปนสวนใหญ ซึ่งแสดงใหเห็นเพศหญิงมีความสนใจตอประเด็นดานสุขภาพมากกวา
เพศชาย อาจเปนเพราะวาเพศชายมีความจําเปนในการประกอบอาชีพ คุณลักษณะนิสัยดานการดุแล
สุขภาพที่ดอยกวาเพศหญิง เชน พฤติกรรมการดื่มสุรา เปนตน ดังนั้นในการสงเสริมหรือการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพควรจะเนนที่การสงเสริมในกลุมเพศชายในเชิงรุกมากกวา โดยรุกเขาถึงในชุมชน
โดยใชกลยุทธเกี่ยวกับครอบครัว ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญวา ผูชายจะตองทําหนาที่เพื่อครอบครัว หา
เงินเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น จึงควรที่จะใหความสนใจกับการดูแลสุขภาพใหมากขึ้น ลําพังเพียงการ
ประชาสัมพันธที่โรงพยาบาลอาจจะไมเพียงพอที่จะกระตุนเพศชายได ในมิติดานอายุก็พบวา คนที่
มีอายุมาก คือ 50 – 59 ป มากถึงรอยละ 61.38 ที่เขารวมโครงการ แสดงใหเห็นวา ยิ่งประชาชนที่อายุ
ยังนอยก็จะยังไมเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพ ซึ่งนับไดวา เปนความเขาใจผิด เพราะวาพื้นฐานการ
ดําเนินชีวิตในชวงวัยเยาว จะเปนตัวกําหนดสุขภาพตอนที่อายุมากแลว การสงเสริมก็ควรที่จะมุงเนน
กลุมคนวัยทํางานมากยิ่งขึ้นใหหันมาใสใจปญหาดานสุขภาพ และมิติที่สําคัญคือมิติของการเปน
โรคพบวา กลุมโรคเบาหวานเปนกลุมที่เขารวมโครงการมากที่สุด แตก็ยังคงไมแตกตางจากกลุม
อื่นๆ มากนัก แสดงใหเห็นวาทุกกลุมโรค ประกอบดวย โรคอวน / ลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิต
และหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ซึ่งเปนโรคเรื้อรัง เห็นความสําคัญในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพเปน
อยางมาก เพราะคุณภาพชีวิตขึ้นอยูกับการปฏิบัติตนดานสุขภาพ
2) ผลการประเมินโครงการตามแนวทาง CIPP Model ซึ่งไดทําการประเมินตั้งแตบริบท
ความตองการจําเปนของโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ใน 3 กลุมที่เกี่ยวของ
พบวา กลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชา ใหคะแนนการประเมินใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน ผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการดําเนินโครงการทีเปนไปอยางมี
เอกภาพ ทุกกลุมมีความพึงพอใจในระดับเดียวกันทั้งหมด สามารถตอบสนองความตองการของทุก
กลุมไดเปนอยางดี หลายโครงการไดมีการพัฒนาในดานการจัดกิจกรรมอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการยึดผูเขารวมโครงการเปนศูนยกลาง ที่พบวา ไดมีใหผูเขารวมโครงการเปนบุคคล
หลักในการจัดกิจกรรมเอง เชน การเลาประสบการณการปรับพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางแกไข
โดยผูเขารวมโครงการเอง ไมใชวิทยากรจากภายนอก การเลนละครบทบาทสมมุติ ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาว ทําใหสามารถที่จะสรางความเขมแข็งที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้นได เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละ
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ดานพบวา ในดานปจจัยนําเขา กลุมหัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูเขารับ
บริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.60 > 3.42) แสดงใหเห็นวาหัวหนาโครงการ
สามารถที่จะรับรูถึงการมีอยูของวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมไดมากกวาที่ผูเขารวมโครงการ
สัมผัส แนวทางที่จะแกไขปญหานี้ หรือ การที่จะทําใหผูเขารวมโครงการรับรูถึงการมีอยูของวัสดุ
อุปกรณที่มากขึ้น คือ กลยุทธดานการมีสวนรวม เชน การใหงบประมาณกับผูเขารวมโครงการไป
จัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมดวยตนเอง ซึ่งกระบวนการดังกลาว จะทําใหผูเขารวมโครงการ
เห็นไดเห็นภาพรวมของทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยูดวยตนเอง ดานผลผลิต(Product) ที่พบวากลุมผูเขา
รับบริการใหคะแนนการประเมินมากกวากลุมผูบังคับบัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3.58 > 3.24) แสดงใหเห็นถึงความใกลชิดในการปฏิบัติงานระหวางคณะทํางานกับผูบังคับบัญชา
ผูเขารวมโครงการใหคะแนนไมแตกตางจากหัวหนาโครงการ แตแตกตางจากผูบังคับบัญชา แสดง
ใหเห็นวาผูบังคับบัญชาอาจจะยังไมไดใกลชิดกับการทํางานมากนัก กลยุทธหลักในการผลักดันจุด
ดอยนี้ก็คือ การกระจายงบประมาณไปยังผูบังคับบัญชาในฐานะเปนผูตรวจ ประเมิน ใหคะแนะนํา
การดําเนินโครงการแกคณะทํางานอยางใกลชิด ซึ่งกลยุทธดังกลาวจะสงผลทําให ผูบังคับบัญชาเกิด
ความรูสึกเปนอันหนึ่ง อันเดียวกับ โครงการปรับพฤติกรรมมากยิ่งขึ้นทําใหคณะทํางานมีจะไดรับ
คําปรึกษาอยางใกลชิด ตลอดจนทั้งองคกรก็จะเห็นถึงความสําคัญของโครงการครั้งนี้ดวย และการ
ประเมินการบริหารโครงการตามแนวทาง PROMISE Model ในการบริหารโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งพบวากลุมหัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูเขารับบริการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.67 > 3.49) แสดงใหเห็นวากลุมผูเขารวมโครงการยังไม
สามารถที่จะสัมผัสถึงการบริหารงานในเชิงพฤติกรรมของคณะทํางานในการใชหลักการจัดการ
แบบ PROMISE Model ไดเทากับกลุมหัวหนาโครงการ แนวทางหรือกลยุทธในการแกไขปญหา
ดังกลาว คือ การใหผูเขารวมโครงการไดมาเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทาง PROMISE Model รวมกับคณะทํางานดวย อาจจะเริ่มตนจากการใหผูนํากลุม
ซึ่งมีแนวโนมวาจะกลับไปเปนผูนํากลุมการปรับพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนเมื่อโครงการเสร็จสิ้น
ลงแลว ไดเรียนรูหลักการดังกลาวรวมกับคณะทํางาน ซึ่งจะกอใหเกิดผลดี 2 ประการ ไดแก ทําให
ผูเขารวมโครงการไดตระหนักเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมรวมกับคณะทํางาน และยังเปนการ
สรางแกนนําใหเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งจะเปนแนวทางในการสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นได
3. ผลการตรวจสอบถึงสัดสวนของผูเขารวมโครงการที่มี พฤติกรรมสุขภาพ 3Self มี
สัดสวนของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเกินรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด และ
พบวาหลังจากการเขารวมกิจกรรมก็มีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3Self ที่เพิ่มมากขึ้นกวากอนการเขา
รวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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สุขภาพตามแนวทาง PROMISE Model ของคณะทํางานสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ได โดยเฉพาะการรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self -efficacy) ที่
กิจกรรมสามารถจะปรับเปลี่ยนกระบวนการทางจิตของผูเขารวมโครงการ ทําใหเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเองวาจะมีความสามารถที่เพียงพอใจการปรับเปลี่ยนตนเองดานพฤติกรรมสุขภาพใหเปนไปใน
ทิศทางที่ดี เมื่อเกิดความมั่นใจแลวก็ยอมที่จะสามารถการกํากับตนเอง (Self-regulation) ใหอยูใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ใหมีพฤติกรรมสุขภาพเปนไปอยางถูกตองตามหลักการ และทายสุดก็จะ
เกิดการดูแลตนเอง (Self-care) ไดดีขึ้นตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดของ นอรริส (Norris, 1979)
ที่ อ ธิ บ ายว า กระบวนการเป ด โอกาสให บุ ค คลได มี ก ารริ เ ริ่ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ได รั บ
ประโยชนจากการทําหนาที่ในขณะที่กําลังพัฒนาความสามารถทางดานสุขภาพจะสงผลทําใหเกิด
การเรียนรูที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง ในการจัดกิจกรรมตามแนวทาง PROMISE Model ก็มี
กระบวนการที่เนนใหผูเขารวมโครงการไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีการริเริ่มทํากิจกรรมดวย
ตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ โรมเดอร (Health Canada, 2004; citing Romeder et al., 1990) ที่
เนนความสําคัญของปรับพฤติกรรมสุขภาพดวยการตัดสินใจและการกระทําโดยตัวบุคคลที่มีความ
สนใจในสุขภาพของตนเปนผูเริ่มตน การปรับพฤตจิกรรมที่ยึดบุคคลเปนศูนยกลาง กระบวนการ
ดังกลาวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางยั่งยืน
แตอยางไรก็ตาม พบวา ตัวชี้วัดทางชีวเคมี เชน ดัชนีมวลกาย (BMI) ความดันโลหิตบน
ความดันโลหิตลางสวนใหญแลว กลับมีสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไมเกินรอย
ละ 70 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมดซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวชี้วัดดังกลาวสวนใหญแลวยังไมผานการ
ประเมินตามเกณฑที่วางไว แตก็ยังพบวา แตหากมองในอีกมิติหนึ่งคือหลังจากการเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดทางชีวเคมีดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ ในประเด็น
ของสัด สวนที่พบวายังไมเกิน รอยละ 70 เพราะการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องชีวเคมีจะตองมีความ
เกี่ ย วข อ งอย า งใกล ชิ ด กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในระยะเวลาที่ ย าวนานพอสมควร เช น ผู เ ข า ร ว ม
โครงการเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่ไมชอบออกกําลังกายมาหันใหความสนใจการออกกําลังกาย
เพื่อที่จะลดความอวน และทําใหระดับไขมันในเลือดลดลง ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะตองใช
เวลานาน ลําพังเพียงแคระยะเวลาตามที่กําหนดไวในกิจกรรม 5 ครั้ง อาจจะไมเพียงพอที่จะทําให
ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน กลยุทธที่สําคัญในการพัฒนา
ดังกลาว จึงเปนเรื่องของการติดตามผลในระยะยาว ดวยมาตรการตางๆ ของคณะทํางาน ซึ่งการ
ติดตามนั้นอาจจะรวมถึงการกระตุนพฤติกรรมของผูเขารวมโครงการเปนระยะๆ ของคณะทํางาน
แตหากจะใหเกิดความยั่งยืนแลว จะตองสรางแกนนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เขมแข็งให
เกิดขึ้นในชุมชน
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ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1. หัวใจสําคัญของความสําเร็จในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ คือ ผูเขารวมโครงการทีเห็น
ถึงความสําคัญของพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลกระทบตอคุณภาพชี วิตของตนเอง การจัด กิจกรรม
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดยได ผู เ ข า ร ว มโครงการยั ง ไม มี ค วามพร อ ม หรื อ ความเต็ ม ใจ
ผลสํ า เร็ จ ย อ มไม เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการปรั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
หนวยงานทีเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบาย ดังเชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร หรือระดับปฏิบัติ ดังเชน โรงพยาบาล ควรที่ดําเนินมาตรการกระตุนใหประชาชน
เห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพใหมากขึ้น และเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม
สุขภาพในวงกวางมากขึ้น
2.ในการดําเนินโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพมีความแตกตางจาก การดําเนินโครงการ
สงเสริมสุขภาพที่เ ห็นเดนชัดคือ แนวคิดและการปฏิบัติที่ใหความสํ าคัญกับปญหาสุขภาพและ
ศักยภาพ วิถีการดําเนินชีวิตของผูรวมโครงการมากกวาโดยมุงเนนกิจกรรมที่มีความตอเนื่อง จึงทํา
ใหเห็นผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและตัวชี้วัดทางชีวเคมีทั้งรางกายและผลการตรวจ
เลือดอยางมีนัยสําคัญ จึงถือวาเปนกิจกรรมที่เห็นผลที่บุคลากรสาธารณสุขควรนําไปประยุกตใชใน
งานสงเสริม งานสุขศึกษาและการสาธารณสุข
3. จากปจจัยความสําเร็จที่สําคัญไดแก ความทุมเทของคณะทํางาน แตที่สําคัญกวาคือ การ
สมัครใจของผูเ ขาร ว มโครงการ ดังนั้น กอ นเริ่มดํา เนินโครงการควรมี การประชาสัมพัน ธและ
สนทนาแบบเผชิญหนากับผูเขารวมโครงการ เพื่อเกิดการยอมรับ การตระหนักเห็นความสําคัญและ
สมัครใจดวยตนเอง จึงมีผลตอความสําเร็จไปมากกวาครึ่งเพราะ การปรับพฤติกรรมเปนเรื่องของ
การกระทําแตละบุคคลเปนรายบุคคลและ จะเห็นไดวาในการจัดกิจกรรมโดยชุมชนดําเนินการเอง
จะสงผลดีใหโครงการประสบความสําเร็จไดดี
4. การจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเปนเรื่องสําคัญในการประสานงานที่ดี
ดังนั้นบุคคลที่จะชวยใหการประสานงานสําเร็จคือ ผูบริหารของหนวยงาน ดังนั้น การจัดโครงการ
ปรับเปลี่ยนสุขภาพจะตองมีความสอดคลองกับนโยบายหลักของหนวยงานและไดรับความเห็นชอบ
ความรวมมือจากผูบริหารเปนอยางดี
5. ปจ จัย สํ าเร็จ ที่ สําคัญของโครงการไดแ ก ความพรอมที่จ ะกระทําการปรั บพฤติกรรม
สุขภาพดวยตนเองและงบประมาณในการดําเนินโครงการ ดังนั้น สปสช. และ มศว ในฐานะผูกํากับ
ติดตามการใชงบประมาณและการดําเนินโครงการของหนวยบริหาร จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ใน
การพิจารณาผลงานตามตัวชี้วัดของโครงการที่ระบุไวอยางเครงครัด
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