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บทคัดย่ อ
การวิจยั ผสานวิธีครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาปั จจัยทางจิ ตสังคมในระดับผูร้ ั บบริ การและ
ระดับผูใ้ ห้บริ การที่ มีอิทธิ พลต่อการปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพในกลุ่มผูร้ ับบริ การโรคอ้วน 2) ศึกษาผล
ปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับของปั จจัยในระหว่างกลุ่มผูใ้ ห้บริ การและกลุ่มผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พลต่อ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ 3) เพื่อค้นหาแนวทางการดาเนิ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ใน
กลุ่ มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่ งชั้นตามสัดส่ วน (Proportion Stratified random sampling) ได้ผู้
ให้บริ การ 87 คน และผูร้ ับบริ การ 412 คน ของหน่ วยบริ การโรงพยาบาลในกรุ งเทพมหานครและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เชิ งคุ ณภาพจากการสนทนากลุ่ มผูท้ ี่ ประสบความสาเร็ จในการให้บริ การและรั บบริ การปรั บพฤติ กรรมสุ ข
ภาพรวม 8 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามวัด 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่ อมัน่ ของครอนบาคอยูร่ ะหว่าง
0.810-0.975 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโมเดลเชิ งเส้นแบบลดหลัน่ (Hierarchical Linear Model-HLM) ส่ วนข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยทางจิตสังคมในระดับผูร้ ับบริ การได้แก่ 1.1) เจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ และความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ มีค่าอิทธิ พล (β) เท่ากับ
.487, .274 และ .181 และร่ วมกันทานายการรับรู ้ ความสามารถตนเองได้ร้อยละ 49.40 1.2) เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมสุ ขภาพและการได้รับการสนับสนุ นจากผูใ้ ห้บริ การ มีค่าอิทธิ พลเท่ากับ .656 และ .138 ตามลาดับ
และร่ วมกันทานายการกากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองได้ร้อยละ 75.50 และ1.3) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
สุ ขภาพ ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การและการได้รับการสนับสนุ นจากผูใ้ ห้บริ การ มีค่าอิทธิ พลเท่ากับ .401,
.160 และ .123 ตามลาดับ และร่ วมกันทานายการดูแลสุ ขภาพตนเองได้ร้อยละ 26.6, 2) ปั จจัยทางจิตสังคมและ
พฤติกรรมในระดับผูใ้ ห้บริ การ ได้แก่ 2.1) เชาว์สุขภาพ การบริ หารโครงการ การสนับสนุ นจากเพื่อนร่ วม
ทีมและเชาว์อารมณ์ของทีม ด้วยค่าอิทธิ พลเท่ากับ .713, .660, .603 และ .567 ตามลาดับ และร่ วมกันทานาย
การรับรู้ความสามารถตนเองของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน ได้ร้อยละ 71.30 2.2) การบริ หารโครงการ และเชาว์
สุ ขภาพ มีค่าอิทธิ พลเท่ากับ .659, และ .531 ตามลาดับ และร่ วมกันทานายการกากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
ได้ร้อยละ 51.60 และ 2.3) การบริ หารโครงการ เชาว์อารมณ์ ของทีมและเชาว์สุขภาพ มี ค่าอิ ทธิ พลเท่ากับ
.709, .576 และ .499 ตามลาดับ และร่ วมกันทานายการดูแลสุ ขภาพตนเอง ได้ร้อยละ 77.30, 3) ไม่พบผลการ
มีปฎิสัมพันธ์ร่วมข้ามระดับของปั จจัยทางจิตและทางสังคมระหว่างระดับกลุ่มผูใ้ ห้บริ การกับกลุ่มผูร้ ับบริ การ
ที่ มีผลต่ อการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพรายด้านของผูร้ ั บบริ การโรคอ้วน และ 4) แนวทางการปรั บ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพให้ ส าเร็ จ ได้น้ ัน ส่ วนใหญ่ มุ่ ง สร้ า งแรงจู ง ใจในการเริ่ ม ต้น เข้า โครงการและได้รับ การ
สนับสนุ นจากครอบครัว จากผูใ้ ห้บริ การและเพื่อนร่ วมโครงการในการกากับพฤติกรรมตนเองได้จนเป็ นผล
ประสบความสาเร็ จ
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Abstract
The objectives of this mixed- methods research were to 1) determine the socio-psychological
factors of health clients and providers level affecting risk behavioral modification with obesity,
2) investigate the cross level interaction of factors between in client and provider groups
affecting risk behavioral modification and 3) search for the way of successful health
behavioral modification. The samples were 87 health providers, 412 clients of hospitals in
Bangkok by proportion stratified random sampling and 8 purposive role model persons for
focus group. Data were collected by 5 rating scales questionnaire with its reliability coefficients
of each measure ranged 0.8 -0.9 . Hierarchical Linear Model (HLM) was used to analyze the
quantitative data and content analyze for qualitative data. Research results revealed that 1) In
clients level founded that 1.1) attitude toward health behavior, health knowledge, and
trustworthiness to provider had effect size = .487, .074 and .181 respectively and total
factors could predict variance of self-efficacy at 49.40% 1.2) attitude toward health behavior
, and support from providers had effect size = .656 and .138 and total factors could predict
variance of self-regulation at 75.50% , and 1.3) attitude toward health behavior,
trustworthiness to provider and support from providers had effect size = .401, .160 and .123
respectively, and total factors could predict variance of self- care at 26.6% , 2) In providers
level founded that 2.1) health quotient, project management, support from colleagues, and
team health quotient had effect size = .713, .660, .603 and .567 respectively and total factors
could predict variance of self-efficacy at 71.30% 2.2) project management, and health
quotient had effect size = .659 and .531 and total factors could predict variance of selfregulation at 51.60, and 2.3) project management, team health quotient and health quotient
had effect size =.709, .576 and.499 respectively and total factors could predict variance of
self-care at 77.30, 3) no cross level interaction of factors between in client and provider
groups affecting risk behavioral modification. In addition, successful way of health behavioral
modification were enhancing motivation for risk clients before program. The heads of program
provided social support from families, team colleagues and health providers for supporting
self- regulation of participants

Keyword: health behavioral modification, multilevel analysis, self-efficacy, self- regulation,
self-care
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โรฒ ให้ดาเนิ นการเพื่อตรวจสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุ ระดับและค้นหาแนว
ทางการดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยผูว้ ิจยั ได้ให้ความสนใจ
ในประเด็นของการค้นหาตัวแปรปัจจัยทั้งในระดับผูใ้ ห้บริ การกับระดับผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พลต่อ
การปรับพฤติกรรมเสี่ ยงของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน โดยมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่ อว่า บุคคลจะเกิด
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ของบุคลากรสาธารณสุขที่มีบทบาทเป็ นผูด้ าเนิ นโครงการและประชาชนกลุ่มเสี่ ยงที่ตอ้ งมีหน้าที่
ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองร่ วมด้วย จึงส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดในการปรับพฤติกรรม
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จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ปรั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในกลุ่ ม โรคอ้ว นของประชาชนทั่ว ไปได้ต่ อ ไป จึ ง
ขอขอบคุณ คณะวิจยั คณาจารย์และนิสิตที่มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั นี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี
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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ปั ญหาด้านสุ ขภาพของประชาชนในปั จจุบนั อยูใ่ นความสนใจภาคส่ วนต่างๆอย่างต่อเนื่ องและมี
ทิศทางว่าจะเพิ่มขึ้นอยูต่ ลอดเวลา เพราะฐานความคิดหลักของสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเชื่ อว่าการพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จ จะเป็ นฐานของการพัฒ นาในทุ ก ด้า นๆ มาเป็ นการมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามสํ า คัญ กับ ทุ น มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะด้านการดูแลสุ ขภาพ การเอาใจใส่ ต่อสุ ขภาพของตนเอง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเป็ นคนเก่ง คนดี
และการเป็ นคนที่ มี ค วามสุ ข (ดุ ษ ฎี สรวงขันธ์ , 2545) ดัง นั้น อ แนวโน้มนโยบายและงบประมาณด้า น
สาธารณสุ ขทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่ งเสริ มป้ องกันเพิ่มมากขึ้น ทุกพื้นที่เร่ งรณรงค์โครงการลดอ้วนลด
พุงกันมาก แต่กลับพบว่าปั ญหาด้านพฤติกรรมสุ ขภาพด้าน 3อ ที่ประกอบด้วย อาหาร ออกกําลังกาย และ
อารมณ์ ในกลุ่ มบุ คคลช่ วงอายุต่างๆ และยังพบว่ามีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็ นได้ชดั เจน ดังผลการ
สํารวจพฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพของประชากร พ.ศ. 2552 (สํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ , 2552) พบว่า กลุ่ ม
เยาวชนและคนในวัยทํางานมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารในแต่ละวันที่ไม่เหมาะสมเป็ นจํานวนมาก เมื่ อ
พิจารณาแยกในประเด็นการรับประทานอาหารพบว่า กลุ่มคนที่มีอายุช่วง 6 – 24 ปี รับประทานอาหารกลุ่ม
ไขมันสู งมากถึ งร้ อยละ 20.00 รับประทานอาหารว่าง ขนมกรุ บกรอบที่ไม่มีสารอาหารที่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย
มากถึงร้อยละ 49.10 ดื่มเครื่ องดื่มประเภทนํ้าอัดลมและเครื่ องดื่มที่มีรสหวานมากถึงร้อยละ 34.10 กลุ่มคน
วัยทํางานที่มีอายุระหว่าง 25 – 59 ปี มักทํางานกลับบ้านดึก จึงรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อ รับประทาน
แบบเร่ งรี บ และมื้อเย็นใกล้เวลานอน ซึ่ งถือว่าไม่ถูกหลักโภชนาการมากถึงร้อยละ 8.40 ส่ วนชนิ ดของอาหาร
มัก นิ ย มรั บประทานอาหารที่ ป รุ ง ด้วยนํ้า มัน เช่ น ผัด ทอด ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม อาหารที่ เพิ่ม ปริ มาณไขมันให้ก ับ
ร่ างกายมากถึงร้อยละ 48.5 นิยมรับประทานอาหารจานด่วนตามแบบตะวันตก หรื อ Fast Food มากถึงร้อยละ
85.80 คนไทยกินนํ้าตาลเฉลี่ย 16 ข้อนชาต่อวัน ในขณะที่โดยค่าเฉลี่ยทัว่ โลกอยูท่ ี่ 11 ช้อนชาต่อวัน และคน
ไทยนิ ยมกิ นอาหารนอกบ้านโดยเฉลี่ ย13 มื้ อต่อสัปดาห์ ซึ่ งสู งเป็ นอันดับหนึ่ งในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
นอกจากนี้ ผลการสํารวจ National health examination survey ในปี พ.ศ.2534, พ.ศ.2539 และ พ.ศ.2547
พบว่า คนไทยการเสี่ ยงต่อโรคอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็ น 25 และ 34 ตามลําดับ จึ งทาให้ ประชากรไทย
ในปั จจุบัน 12 ล้ านคนหรื อ 1 ใน 6 กลายเป็ นโรคอ้ วน
นอกจากนี้ พฤติกรรมการดื่ มสุ ราและสู บบุหรี่ ของประชนชนทัว่ ไปในระหว่างเดื อน สิ งหาคม ตุลาคมในปี พ.ศ. 2550 (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2550) ยังพบว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป สู บ
บุหรี่ มากถึ ง 10.8 ล้านคน คิดเป็ นร้ อยละ 21.2 ของประชาชนทัว่ ประเทศ เมื่อศึกษาถึ งพฤติกรรมการออก
กําลังกายในปี พ.ศ. 2550 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 15 – 24 ปี ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอเพียงร้อยละ 29.3
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ซึ่ งนับว่าน้อยมากเมื่ อเที ยบกับจํานวนประชากรทั้ง หมด และประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ขาดความตระหนัก
เกี่ ยวกับประโยชน์ของการออกกําลังกาย และยังมี ความรู ้ สึกว่าการออกกําลังกายเป็ นกิ จกรรมเฉพาะกลุ่ ม
นักกีฬาและเยาชนเพียงเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงปั ญหาสถานการณ์โรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมสุ ขภาพที่
ไม่เหมาะสมของกลุ่มบุคคลวัยต่างๆ พบว่าผลกระทบด้านสุ ขภาพที่มีสาเหตุหลักมาจากภาวะอ้วนพบมาก
ที่สุด จากการศึกษาสถานการณ์สภาวะสุ ขภาพของคนไทย โดยสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ขไทย (2549) ใน
ประเด็นของโรคความดันโลหิ ตสู งพบว่า เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ซึ่ งคนที่มี
ความดันซิ สโตลิกเพิ่มขึ้นทุก 10 มิลลิเมตรปรอท จะเสี่ ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ส่ วนคน
ในเมืองมีโอกาสที่จะเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งมากกว่าคนที่อยูใ่ นชนบท และเป็ นที่น่าตกใจว่าในกลุ่มคน
โรคอ้วนมีความดันโลหิตสู งมากถึงร้อยละ 78.60 ที่ยงั ไม่ได้รับการตรวจรักษาและดูแลตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
สําหรับสถานการณ์โรคเบาหวานนับเป็ นโรคเรื้ อรัง ที่พบมากในกลุ่มประชากรไทยทําให้แต่ละปี
ประเทศต้องสู ญเสี ยงบประมาณจํานวนมากในการดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ อง จากสถิ ติในช่ วง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึง พ.ศ. 2551 พบว่า อัตราการตายโรคเบาหวานสู งขึ้นตามลําดับ โดยในปี พ.ศ. 2551
พบอัตราตายโรคเบาหวานต่ อประชากรแสนคน เท่ ากับ 12.3 ซึ่ ง นับ ได้ว่า อยู่ใ นอัตราส่ วนที่ ค่อนข้างสู ง
(อัญชลี ศิ ริพิทยาคุ ณกิ จ, 2552) และสาเหตุสําคัญของเบาหวานชนิ ดที่ 2 มาจากโรคอ้วนในเด็ก ตาม
สถานการณ์โรคอ้วนในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งพบว่าประชากรไทยมีอุบตั ิการณ์โรคอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 130.6 %
และจากงานวิจยั ที่สํารวจเยาวชนอายุ 3-11 ปี ประมาณ 10,000 คน พบว่า เยาวชนไทยมีปัญหาเรื่ องอ้วนมาก
ถึง 13.6 % ซึ่ งคาดว่าตัวเลขจริ งน่าจะสู งกว่านี้ สาเหตุสําคัญที่คนไทยอ้วนมากขึ้นเพราะการบริ โภคอาหาร
มากเกินไป ขาดการออกกําลังกายและมีภาวะเครี ยด (สมบูรณ์ รุ่ งพรชัย, 2552)
จากรายงานทางสุ ขภาพในรอบสิ บ ปี ที่ ผ่านมา คนไทยมี พ ฤติ ก รรมการรั บประทานอาหารไม่
ถูกต้อง และออกกําลังกายน้อยลง อัตราคนเป็ นโรคอ้วน มีค่าเฉลี่ยสู งขึ้น ที่สาํ คัญคือคนส่ วนใหญ่ไม่รู้ตวั ว่ามี
อาการของโรคเหล่านี้ หลายประเทศจึงตื่นตัวต่อการรับมืออย่างเร่ งด่วน ให้ เรื่ องของสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อม
เป็ นเรื่ องที่ สาคัญที่ สุด โดยต้ องกาหนดเป็ นนโยบายสาธารณะมิใช่ จากัดอยู่เพี ยงแค่ เป็ นภาระของรั ฐ หรื อ
กระทรวงสาธารณสุ ขอี กต่ อไป ทุกฝ่ ายทั้งภาครั ฐ เอกชน นักวิชาการ และประชาชนร่ วมเรี ยนรู้ และแก้ ไข
ปั ญหาร่ วมกัน และสิ่ งสาคัญที่สุดคือ การปลูกฝั งมุมมองให้ รับรู้ ร่วมกันว่ า "สุขภาวะ" ไม่ ใช่ แค่ เรื่ องของความ
เจ็บป่ วยทั้งของตนเอง และคนรอบตัว สุ ขภาวะที่ ดี จะต้ องสร้ างความสุ ขเชื่ อมโยงถึงกัน คื อการช่ วยเหลื อ
เกือ้ กูล และพึ่งพาอาศัยแบบองค์ รวมของทุกคนในสั งคม (อําพล จินดาวัฒนะ, 2551) ดังนั้น คนไทยต้ อง
ปฏิ วัติ วิ ธี คิ ดและความเชื่ อใหม่ ว่ า "สุ ข ภาพคื อ เรื่ องของคนทุ ก คน ไม่ ใ ช่ เพี ย งเรื่ องของบุค ลากรทาง
การแพทย์ ในโรงพยาบาล หรื อการเจ็บไข้ ได้ ป่วยตามความเข้ าใจเดิ ม ๆ แต่ เป็ นเรื่ องของทุกคน ที่ ช่วยกัน
สร้ างความเข้ าใจและการปฏิ บัติที่ถูกต้ องด้ วย “การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง" ซึ่ งเป็ นการปรับวิถีชีวิตด้าน
สุ ขภาพด้วยตนเองนัน่ เอง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงนั้นเป็ นการประยุกต์แนวคิดหลักการแห่ งพฤติกรรมทางจิตวิทยา
และหลัก การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขพฤติ ก รรมเป็ นรายบุ ค คล โดยเน้น ที่ พ ฤติ ก รรมที่ ส ามารถ
สั ง เกตเห็ น ได้ หรื อ วัด ได้เป็ นสํ า คัญ และในงานวิ จยั ครั้ งนี้ วัด จากพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ 3 ด้านคื อ การรั บ รู้
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ความสามารถในการปรับพฤติกรรมตนเอง (Self -efficacy) การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง (Self- regulation)
และพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพตนเอง (Self- care) และในการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ ยงครั้งนี้ อังศินนั ท์ อินทรกําแหง (2552) ได้นาํ เสนอแนวทางการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ 3Self
ด้วยหลัก PROMISE เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคคลและหน่ วยงานต่างๆ นําไปใช้ปรับพฤติกรรมสุ ขภาพของ
ตนเองและประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งพฤติกรรมสุ ขภาพ 3 Self นี้ น่าจะเกิ ดมาจากการบริ หารจัดการของผูจ้ ดั
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้นาํ แนวคิด PROMISE มาใช้ในการสร้างชุ ดกิจกรรมและบริ หารจัดการโครงการ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงได้ประกอบด้วย 1) P – Positive reinforcement คือ หลักการเสริ มแรง
ทางบวกให้แก่ผรู ้ ับการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ 2) R – Result base management คือ หลักการบริ หารจัดการ
ของผูจ้ ดั กิจกรรมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของงาน 3) O – Optimism คือ ผูจ้ ดั กิจกรรมและผูร้ ับการปรับพฤติกร
รามมีการมองโลกในแง่ดี 4) M – Motivation คือ ผูจ้ ดั กิจกรรมสร้างแรงจูงใจแก่ผรู ้ ับการปรับพฤติกรรมให้
เริ่ มต้นและดําเนิ นการต่อเนื่ อง 5) I – Individual or Client center คือ ผูจ้ ดั กิ จกรรมต้องจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการด้านสุ ขภาพของผูร้ ับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นหลัก และ 5) S –
Self – esteems คือ หลักการเสริ มสร้างคุณค่าในตนเองให้ผรู ้ ับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองที่ส ามารถดู แลสุ ขภาพได้ด้วยตนเอง และจากผลการวิจยั เพื่อการประเมินโครงการปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรมเสี่ ยงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 17 โครงการที่ดาํ เนิ นการ
โดย กลุ่ ม สถานศึ ก ษาและสถานพยาบาลในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง พบว่า ตัว ชี้ วดั ด้า นสุ ข ภาพต่ า งๆ ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรวมจํานวน 5,188 คน มีค่าดัชนี มวลกาย (BMI) ค่าความดัน
โลหิ ต ค่าความยาวรอบเอว มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับที่ดีข้ ึนหรื อตํ่ากว่าก่อนเข้าร่ วมโครงการอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และในกลุ่มที่มีภาวะอ้วนน้อยกว่า (BMI < 24.5) จะมีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพตนเองสู ง
กว่า กลุ่มที่ มีภาวะอ้วนมากกว่า(BMI > 24.5) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และจากผลการ
สัมภาษณ์ ผจู ้ ดั โครงการในเบื้ องต้น พบว่าปั จจัยที่ ทาํ ให้การบริ หารจัดการโครงการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
ประสบความสําเร็ จมาจาก การสนับสนุ นทรัพยากร นโยบายจากหน่ วยงานต้นสังกัด มีทีมงานเข้มแข็งให้
ความร่ วมมือดี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ความใส่ ใจและการเป็ นแบบอย่างของวิทยากร ผูร้ ับบริ การเชื่ อมัน่ ใน
บุคลากรการแพทย์ รู ปแบบกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพน่าสนใจ และมีการให้รางวัล (อังศินนั ท์
อินทรกําแหง, 2553)
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ เพื่อตอบปั ญหาการวิจยั ว่า 1) เพราะเหตุใดการดําเนิ นโครงการส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพเพื่ อลดอ้ว นลดพุ ง ของหน่ ว ยงานภาคส่ ว นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะสถานพยาบาลและสาธารณสุ ข ได้
ดําเนินการมาต่อเนื่องแต่กลับพบว่า แนวโน้มของคนที่มีภาวะอ้วนกลับเพิ่มขึ้นมาก 2) มีปัจจัยสําคัญอะไรที่
ส่ งผลให้การการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่ประสบความสําเร็ จ 3) ตัวแปรใดเป็ นตัวที่สําคัญที่จะนํามาสู่
การลดอ้วน ได้สําเร็ จ 4) ค้นหาตัวแปรที่สอดคล้องกันหรื อเข้าใจตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั โครงการกับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วนที่จะร่ วมกันแก้ปัญหานําไปสู่ การปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ 5) ความสําเร็ จของการ
ปรับพฤติกรรมสุ ขภาพนั้นมาจากผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงหรื อจากตัวของผูร้ ับบริ การเองเป็ น
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หลัก 6) ค้นหาแนวทางในการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งเพื่อเป็ นต้นแบบ
ให้กบั รายบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้นาํ ไปใช้

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมในระดับผูร้ ับบริ การและระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มผูร้ ับบริ การโรคอ้วน (ได้แก่ การรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ การ
กํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองและการดูแลสุ ขภาพตนเอง)
2. เพื่อศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับของปั จจัยระดับผูใ้ ห้บริ การและปัจจัยระดับผูร้ ับบริ การที่มี
ต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง และการดูแลสุ ขภาพด้วย
ตนเอง ของผูร้ ับริ การโรคอ้วน
3. เพื่อค้นหาแนวทางในการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้องค์ความรู้เชิงวิชาการด้านการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพด้วยตนเองที่บูรณาการของศาสตร์ ทาง
จิตวิทยา ทางการแพทย์สาธารณสุ ข ทางการศึกษาและสังคมวิทยา ที่ร่วมแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมเสี่ ยงโรค
อ้วนของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิม่ สู งขึ้นอันเป็ นปั ญหาทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับชาติ
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วน ได้มีแนวทางเพิ่มขึ้นในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง
ตนเองเพื่อเป็ นต้นแบบด้านพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีขยายผลให้กบั ครอบครัวและเพื่อนร่ วมงานต่อไป
3. ทราบถึ งปั จจัยที่สอดคล้องกันระหว่างตัวผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงและผูร้ ับบริ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง ที่จะนํามาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนโครงการด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต
4. ทําให้หน่ วยงานสถานพยาบาลที่ยงั ไม่สามารถดําเนิ นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงได้
สําเร็ จมีแนวทางในการปรับวิธีดาํ เนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงแก่กลุ่มเสี่ ยงมากขึ้น
5. หน่ วยงานระดับนโยบาย เช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข สํา นัก งานหลักประกันสุ ข ภาพแห่ งชาติ
สํานักงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อกําหนดนโยบาย
ได้ตรงกับสภาพปั ญหาและปั จจัยความสําเร็ จที่แท้จริ งทั้งของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ

ขอบเขตของโครงการวิจัย
ประชากรระดับโครงการ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารจัดการโครงการหรื อผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ ยง ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการและคณะทํางานหรื อทีมงานที่มีบทบาทในการบริ หารและให้บริ การ
หลักในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วนที่ได้ดาํ เนินโครงการแล้วเสร็ จ
ในช่วงปี พ.ศ.2553 – 2555 ที่ผา่ นมา และได้รับทุนสนับสนุนในการดําเนิ นโครงการจาก สํานักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุ งเทพมหานคร มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 50 โครงการ มาจาก สถานพยาบาล
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ภาครัฐและเอกชน ศูนย์สาธารณสุ ขกรุ งเทพมหานคร ในแต่ละโครงการจะมีคณะทํางานหรื อผูใ้ ห้บริ การ
โครงการละ 4-5 คน
ประชากรระดับกลุ่มผู้รับบริ การ ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วนที่มีน้ าํ หนักเกินเกณฑ์ก่อนเข้า
ร่ วมโครงการ (BMI>23) ที่เข้าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงกับกลุ่มประชากรระดับโครงการ
ในช่วงปี พ.ศ.2553 – 2555 ที่ผา่ นมา รวมจํานวนประมาณ 25,000 คน
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลักคือ
กลุ่มตัวอย่างแรก ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิง
เหตุแบบพหุ ระดับของปั จจัยจิตสังคมและพฤติกรรมที่มีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่ม
โรคอ้วนตามสมมติฐานกับข้อมูลความคิดเห็นที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ โดย
ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลัน (Hierarchical Linear Model - HLM)
และใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 1 และ 2
ทั้งนี้ในการกําหนดขนาด กลุ่มตัวอย่ างกลุ่มแรก เพื่อใช้ในการตรวจสอบรู ปแบบตามสมมติฐานตาม
แนวคิดของ Saris และ Stronkhorst (1984:213-214 ;อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 54) กําหนดว่าข้อมูลใน
การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล เป็ นตัวแปรที่มีการแจกแจงปกติพหุ นามทุกตัว ควรใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่ากัน
หรื อมากกว่า 100 และ Bonllen (1989: 268 ;อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542:54) เสนอแนะว่า เรื่ องของขนาด
กลุ่มตัวอย่างควรพิจารณาควบคู่ไปกับจํานวนพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการประมาณค่า ถ้ามีจาํ นวนมาก ควรจะต้อง
มีขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นด้วย
คณะผูว้ ิจยั เลือกใช้วธิ ี การกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎง่ายๆว่า
อัตราส่ วนระหว่างหน่วยตัวอย่าง และจํานวนพารามิเตอร์ หรื อตัวแปรควรจะเป็ น 20 ต่อ 1 (Linderman,
Merenda & Gold, 1980:163 & Weiss, 1972 ;อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542:54) ในการวิจยั ครั้งนี้มีตวั แปร
วัดได้ที่ใช้ในการวิจยั รวมจํานวน 16 ตัวแปร จึงประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามข้อกําหนดนี้ได้ 320 คน ใน
งานวิจยั ครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติการวิเคราะห์พหุ ระดับ ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงมีความสําคัญ
ต้องมีขนาดพอ ถึงจะส่ งผลต่อความเชื่ อมัน่ ของรู ปแบบการวิจยั และเพื่อให้การประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์มีความเชื่อมัน่ สู งและมีความมัน่ ใจในการตรวจสอบรู ปแบบสมมติฐานควรใช้กลุ่มตัวอย่าง 300
คนขึ้นไป (Tabachnic & Fidell, 1996) สอดคล้องกับแนวคิดของแฮร์ และคณะ (Hair et.al,1995) ที่เสนอแนะ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอยูท่ ี่ 200 -300 คน และในการวิเคราะห์แบบพหุระดับ ชไนซ์เดอร์และโบสเกอร์
(Snijders & Bosker, 1999) แนะนําให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่มไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วย ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างระดับบุคคล ควรไม่นอ้ ยกว่า 300 คนขึ้นไป ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างตาม
แนวคิดของ ชไนซ์เดอร์ และโบสเกอร์ คือ กลุ่มตัวอย่ างระดับโครงการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง 20 โครง
โดยมีผ้ แู สดงความคิ ดเห็นจากผู้ให้ บริ การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง 87 คน และกลุ่มตัวอย่ างระดับ
ผู้รับบริ การในโครงการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงโรคอ้ วน จานวน 412 คน จากที่เข้ าร่ วมโครงการใน 20
โครงการข้ างต้ น โดยใช้การสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Proportion stratified random sampling) ให้โครงการเป็ นตัว
แปรแบ่งชั้นและใช้การกําหนดสัดส่ วนโครงการต่อจํานวนตัวอย่าง เท่ากับ 1: 20 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
ผูร้ ับบริ การอย่างตํ่า 400 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่สอง
ใช้สาํ หรับการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จสู งของการปรับพฤติกรรมกลุ่มโรคอ้วนและการกําหนดผูใ้ ห้
ข้อมูลจากเกณฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดขึ้น เป็ นกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วนที่เข้าร่ วมโครงการในช่วง 6 เดือนและมี
ความสําเร็ จของนํ้าหนักตัวลดลง ค่า BMI ลดลง รอบเอวลดลงสู งสุ ดของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการและไม่เป็ นความ
ดันโลหิ ตสู ง รวม 8 คน

นิยามปฏิบัติการ
1. กลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วน หมายถึ ง ประชาชนคนไทยที่ผา่ นการประเมินตามแบบคัดกรองความเสี่ ยง
ของ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ และได้รับการประเมินว่าเป็ นบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ
โดยมีภาวะนํ้าหนักเกิ น วัดจากค่าดัชนี มวลกาย (Body Mass Index - BMI) ที่มาจากการคํานวณด้วยสู ตร
นํ้าหนักตัวใช้หน่วยเป็ นกิโลกรัมหารด้วยส่ วนสู งที่ใช้หน่วยเป็ นเมตรยกกําลังสอง และถ้าพบว่า ค่าดัชนี มวล
กายผูใ้ หญ่ ของเพศหญิง 23 กก./ม2ขึ้นไปและเพศชาย 25 กก./ม2 ขึ้นไป แสดงว่ามีน้ าํ หนักเกินหรื ออ้วน
2. การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในกลุ่ ม โรคอ้ว น หมายถึ ง การกระทํา ใดๆ เพื่ อ มุ่ ง ให้ บุ ค คล
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมตนเองที่นาํ ไปสู่ เป้ าหมายของการมีสุขภาพร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ที่ดีโดยอาศัย
การสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและในการวัดต้อง
เน้นที่พ ฤติก รรมที่ สามารถสังเกตเห็ นได้ วัดจาก พฤติก รรมสุ ขภาพ 3Self ซึ่ งเป็ นการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมที่
เกี่ ยวกับการป้ องกัน รักษาควบคุ มสุ ขภาพตนเองให้สามารถดําเนิ นชี วิตประจําวันได้อย่างเป็ นปกติสุข โดย
การมีสุขภาพร่ างกายจิตใจอารมณ์ที่ดี มีคุณภาพชี วิตที่ดีในด้านสุ ขภาพ ในการวัดพฤติกรรมสุ ขภาพครั้งนี้ วดั
จากลักษณะทางจิตและพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้ ความสามารถตนเองในการดูแลสุ ขภาพ (Selfefficacy) การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพด้วยตนเอง (Self-regulation) และการดูแลสุ ขภาพตนเอง (Self-care)
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 การรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองในการปรั บเปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย ง หมายถึ งผูร้ ั บ บริ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง มีการตัดสิ นเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ว่าตนเองมีความเชื่ อมัน่ ที่จะจัดการ
และดําเนินการกระทําพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงได้ดว้ ยตนเองให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนด
ไว้ได้ และคนที่รับรู ้วา่ ตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอยและจะประสบความสําเร็ จ
ในที่สุด และวัดจากแบบสอบถาม ของ อังศินนั ท์ อินทรกําแหง (2552) และสุ พิชชา วงศ์จนั ทร์ (2554) มี
มาตราวัด 6 ระดับ รวม 12 ข้อ มีค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม(Item-total correlation-r ) อยู่
ระหว่าง .254 - .810 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .89 โดยให้คะแนนจาก ระดับ
ความเป็ นจริ งที่ปรากฏของพฤติกรรมตนเอง จากจริ งมากให้ 6 คะแนน ถึง ไม่จริ ง ให้ 1 คะแนน และผูท้ ี่ได้
คะแนนสู ง กว่า แสดงว่ามี การรั บรู ้ ความสามารถในการปรับเปลี่ ย นพฤติก รรมเสี่ ย งตนเอง สู ง กว่าผูท้ ี่ ไ ด้
คะแนนน้อยกว่า
2.2 การกํากับตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทําของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในการสังเกตด้วย
ตนเองถึงพฤติกรรมและการเปลี่ ยนแปลงด้านสุ ขภาพของตนเอง พร้อมทั้งตั้งเป้ าหมายและวางแผนในการ
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กระทําที่ จะดู แลตนเองให้มีสุขภาพดี ตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ อาจกระทําด้วยการจดบันทึ กการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมสุ ขภาพของตนเอง กระตุน้ เตือนตนเองให้กระทําอย่างต่อเนื่ องให้บรรลุถึงการมีสุขภาพที่ดีตามที่
ตนเองได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ และวัดจากแบบสอบถาม การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง ของ อังศินนั ท์ อินทร
กําแหง (2552) และสุ พิชชา วงศ์จนั ทร์ (2554) มีมาตราวัด 6 ระดับ รวม 31 ข้อ มีค่า r อยูร่ ะหว่าง.224 - .815
ค่าสั มประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .81โดยให้คะแนนจาก ระดับความเป็ นจริ งที่
ปรากฏของพฤติกรรมตนเอง จากจริ งมากให้ 6 คะแนน ถึ ง ไม่จริ ง ให้ 1 คะแนน และผูท้ ี่ได้คะแนนสู งกว่า
แสดงว่ามีการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง สู งกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อยกว่า
2.3 การดู แลสุ ข ภาพตนเอง หมายถึ ง การกระทํา กิ จกรรมใดก็ ต ามของผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมเสี่ ยง ที่ได้เริ่ มปฏิ บตั ิดว้ ยตนเองในด้านการเข้ารับการตรวจสุ ขภาพเป็ นประจํา การ
แสวงหาความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพการรั บประทานอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการอารมณ์ และความเครี ยด
รวมถึ งการพักผ่อนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดํารงรักษาชี วิต ให้มีภาวะสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของตน เป็ น
การกระทําอย่างมีแบบแผนเป็ นขั้นตอนอย่างต่อเนื่ อง และเมื่อมีการกระทําอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะช่ วยให้
ร่ างกาย จิตใจ และพัฒนาการดําเนินชีวติ ของบุคคลนั้นไปถึงเป้ าหมายของแต่ละบุคคล วัดจากแบบสอบถาม
การดูแลสุ ขภาพตนเองของ อังศินนั ท์ อินทรกําแหง (2552) และสุ พิชชา วงศ์จนั ทร์ (2554) มีมาตราวัด 6
ระดับ รวม 28 ข้อ มีค่า r อยูร่ ะหว่าง.212 - .802 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ
.81 โดยให้คะแนนจาก ระดับความเป็ นจริ งที่ปรากฏของพฤติกรรมตนเอง จากจริ งมากให้ 6 คะแนน ถึง ไม่
จริ ง ให้ 1 คะแนน และผูท้ ี่ได้คะแนนสู งกว่า แสดงว่ามีการดูแลสุ ขภาพตนเองสู งกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนน้อยกว่า
3. บทบาทผูน้ าํ ทีม หมายถึง การกระทําของผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงต่อบุคลากรใน
หน่วยงานอื่นๆ และต่อบุคคลทัว่ ไป ในฐานะที่เป็ นการบริ หารจัดการโครงการให้บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้
วัดได้จากองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ 1) บทบาทการเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม โดยริ เริ่ มดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มใจ
แสดงให้สมาชิ กทีมได้เห็ นว่าการริ เริ่ มดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทีม สร้างแนวทางการ
ดําเนินงานเหมาะสมกับลักษณะของทีมที่ตอ้ งมีการประสานงานกันเป็ นอย่างสู ง 2) บทบาทการเป็ นต้นแบบ
พฤติกรรม โดยแสดงให้สมาชิ กในทีมได้เห็ นถึ งความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ความพยายาม ที่จะดําเนิ นโครงการให้
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ พยายามทําให้เห็นว่าตนเองเป็ นคนที่ทาํ งานหนักเพื่อทีม ตลอดจน
อาสาที่จะทํางานในส่ วนที่สมาชิ กทีมคิดว่าเป็ นงานที่ยากสุ ด เพื่อกระตุน้ ให้สมาชิ กทีมทําโครงการอย่างเต็ม
ศักยภาพของตนเอง 3)บทบาทการเป็ นผูแ้ นะนํา โดยแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมาเป็ นข้อเสนอแนะ
ให้กบั สมาชิ กทีม มีความเต็มใจและมีความพร้ อมตลอดเวลาที่จะให้คาํ แนะนําแก่สมาชิ กทีมในเวลาต่างๆ
แสดงท่าทางยินดีเมื่อสมาชิ กทีมขอคําแนะนํา ชี้ แนะแนวทางการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่เหมาะสมให้สมาชิก
ทีม โดยไม่ได้แสดงคําสั่งหรื อสั่งการต่อสมาชิ กในทีม 4) บทบาทการเป็ นนักเจรจาต่อรอง เป็ นการโน้มน้าว
ชักจูง ด้วยคําพูดหรื อการแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชา หน่ วยงานต่างๆ และบุคคลทัว่ ไป ให้
ความร่ วมมือในการดําเนินโครงการฯ ได้ช้ ีแจงให้เพื่อนได้เห็นว่าการให้ความร่ วมมือกับโครงการฯ จะทําให้
โครงการมีความเจริ ญก้าวหน้า สามารถพูดจาชักชวนให้คนในชุ มชนเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นงาน
โดยมีเป้ าหมายของการโน้มน้าว ชักจูง เพื่อให้ดาํ เนิ นโครงการบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ ในการวัดการ
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แสดงบทบาทผูน้ าํ ทีม ผูว้ จิ ยั ได้สร้างข้อคําถามจากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับบทบาทผูน้ าํ ทีมของ โพลเซอร์
(Polzer, 2004 : 122 - 124) เป็ นแนวคิ ดหลักร่ วมกับแนวคิ ดเกี่ ยวกับบทบาทผูน้ าํ ที มของ โดนเนลลอน
(Donnellon, 2006: 70 – 73 ) มีค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม(Item-total correlation-r ) อยู่
ระหว่าง.289 - .886 ค่าความเชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ.954 มีมาตราวัด 6 ระดับ จากระดับน้อย ถึง
มากที่สุดโดยข้อคําถามทางบวกให้คะแนน 1 - 6 และข้อคําถามทางลบให้คะแนน 6 – 1 ผูน้ าํ ทีมที่ได้
คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ี่ได้แสดงบทบาทผูน้ าํ ทีมสู ง และผูน้ าํ ทีมที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าแสดง
ว่าเป็ นผูท้ ี่ได้แสดงบทบาทผูน้ าํ ทีมตํ่ากว่า
4. เชาว์สุขภาพ หมายถึง ความสามารถทางการจัดการและการบริ หารสุ ขภาพในการดํารงชี วิตอย่าง
ปลอดภัยเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็ นอยูอ่ ย่างปกติ
สุ ขซึ่ งประกอบด้วย การรับรู้และพฤติกรรม 9 ด้านคือ ด้านการการออกกําลังกาย ด้านโภชนาการ ด้านการ
หลีกเลี่ยง พึ่งสารเสพย์ติด ด้านสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล ด้านการป้ องกันโรค ด้านความปลอดภัยในชี วิต ด้าน
อนามัยสิ่ งแวดล้อม ด้านการจัดการความเครี ยด และด้านการจัดการอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเชาว์สุขภาพเป็ นการ
สะท้อนถึงความมีสติดา้ นสุ ขภาพ (Health consciousness) ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ (Health knowledge) และระดับ
สุ ขภาพของส่ วนบุคคล และชุมชนแวดล้อมนั้นๆ และระดับของเชาว์สุขภาพยังสะท้อนถึง ความสามารถของ
บุคคลในการเลือกปฏิบตั ิ เกี่ยวกับสุ ขภาพ ในการวัดความฉลาดทางอารมณ์ของทีม ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม
เชาว์สุขภาพของอังศินนั ท์ อินทรกําแหงและภัทราวุธ อินทรกําแหง (2550) จํานวน 36 ข้อ ซึ่ งปรับปรุ งและ
พัฒนาจาก โฮเจอร์ และโฮเจอร์ (Hoeger & Hoeger, 2005) มีค่า r อยูร่ ะหว่าง .236 - .744 ค่าความเชื่ อมัน่ แอล
ฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .847โดยใช้ประโยคข้อความประกอบด้วยมาตราส่ วนประมาณค่า 6 ระดับ จากจริ ง
ที่สุด ถึ ง ไม่จริ งเลย โดยข้อคําถามเป็ นในทิศทางบวกทุ กข้อ ให้บุคคลเลื อกตอบตามความคิดเห็ นที่ มีต่อ
ข้อความ โดยผูท้ ี่ตอบได้คะแนนรวมมากแสดงว่า มีเชาว์สุขภาพมาก ส่ วนผูท้ ี่ตอบได้คะแนนรวมน้อยแสดง
ว่ามีเชาว์สุขภาพน้อยกว่า
5. ความฉลาดทางอารมณ์ ข องที ม หมายถึ ง การรั บ รู ้ ข องผูใ้ ห้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ ความสามารถใน
กระบวนการบริ หารอารมณ์ของทีมเพื่อให้ทีมบรรลุเป้ าหมายตามที่ได้ต้ งั ไว้วดั จากองค์ประกอบ 6 ด้านได้แก่
1)การตระหนักรู้สมาชิกทีม เป็ นการรับรู ้ของผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับการที่สมาชิ กในทีมได้มีความตระหนักที่จะ
สร้ างความรู ้ จกั สนิ ทสนมคุ น้ เคยกันให้มากขึ้ น รู ้ ถึงจุ ดอ่อนและจุ ดแข็ง ของกันและกัน ตลอดจนมี ความ
เข้าใจในความรู ้ สึกและความต้องการซึ่ งกันและกัน 2)การควบคุมสมาชิ กทีม เป็ นการรับรู้ของผูใ้ ห้บริ การ
เกี่ ยวกับการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ สมดุ ลในการแสดงออกระหว่างกันและกันในที มงาน โดยสมาชิ กที ม
แสดงออกด้วยท่าทางอ่อนน้อม มีความปารถนาดีซ่ ึ งกันและกัน ให้ความสําคัญและเห็นคุณค่ากันและกัน 3)
การตระหนักรู้ทีม เป็ นการรับรู ้ของผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับการที่ทีมได้ทาํ การประเมินถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนใน
ด้านอารมณ์ การมีปฏิสัมพันธ์กนั ของสมาชิ กภายในทีม และการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของสมาชิ กทีม รวมถึ ง
การแสวงหาข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของทีม จากบุคคลอื่นๆ และหน่ วยงานอื่นๆ 4)
การควบคุมทีม เป็ นการรับรู้ของผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศที่ทาํ ให้สมาชิ กในทีมเกิดความเข้าใจ
ยอมรั บ และปรั บตัวได้ต่อสถานการณ์ ต่างๆ ที่ ที มต้องเผชิ ญ การสร้ า งรู ปแบบความคิ ดให้สมาชิ กคิ ดใน
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ทางบวกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปั จจุบนั สร้างความสามารถในการคาดการณ์ถึงปั ญญาหาที่จะ
เกิ ดขึ้นจากการทํางาน สร้ างความสามารถในการคิ ดหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันปั ญหาในปั จจุ บนั และ
อนาคต รวมถึ งสร้ างความรับผิดชอบในผลที่เกิ ดขึ้นจากการร่ วมกันติดสิ นใจของทีม 5) การตระหนักทาง
สังคมของทีม คือการที่สมาชิกในทีมรู้ถึงเรื่ องราว ความเปลี่ยนแปลง และความเป็ นไปของสภาพแวดล้อม
บุคลากร และหน่ วยงานอื่ นๆ ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรม ระบบสังคม และการเมื อง รวมถึ งการรั บรู ้
ความเข้าใจ และการให้ความสําคัญกับความต้องการและแนวทางการปฏิ บตั ิงานของบุคคลและทีม และ 6)
ทักษะทางสังคมของทีม โดยที่ทีมได้มีส่วนช่วยเหลือในการสนับสนุ นด้านทรัพยากร สนับสนุ นสิ่ งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ให้กบั บุคคลอื่นๆ หรื อหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงการแสดงความยินดีและให้การตอบรับใน
ความช่ วยเหลื อจากบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโครงการ ที่สนับสนุ นกับภารกิจของทีม
ในการวัดความฉลาดทางอารมณ์ของทีม ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาข้อคําถามจากแบบวัด ของ ศยามล เอกะกุลานันต์
(2551) ที่พฒั นาจากแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของทีม ของ ดรู สเกท และวอลฟฟ์ (Druskat & Wolff,
2001) มีค่า r อยูร่ ะหว่าง .224 - .753 ค่าความเชื่ อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .861 มีมาตราวัด 6 ระดับ
จากระดับไม่จริ งเลย ถึ ง จริ งมากที่สุด โดยข้อคําถามทางบวกให้คะแนน 1 - 6 และข้อคําถามทางลบให้
คะแนน 6 – 1 ผูน้ าํ ทีมที่ได้คะแนนรวมมากกว่าคะแนนรวมค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแสดงว่าเป็ นผูท้ ี่รับรู ้วา่
ที มมี ความฉลาดทางอารมณ์ ของที มสู ง และผูน้ าํ ที มที่ ไ ด้คะแนนรวมน้อยกว่าคะแนนรวมเฉลี่ ยของกลุ่ ม
ตัวอย่างแสดงว่าเป็ นผูท้ ี่รับรู ้วา่ ทีมมีความฉลาดทางอารมณ์ของทีมตํ่า
6. การสนับ สนุ น ทางสั ง คม หมายถึ ง การที่ ผู้ใ ห้ บ ริ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งรั บ รู ้ ว่ า
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนได้ให้การสนับสนุ นในด้านต่างๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถในการบริ หารจัดการ
และดําเนิ นโครงการสุ ขภาพให้ประสบความสําเร็ จตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ วัดจากองค์ประกอบ 3 ด้าน
ได้แก่ 1)การสนับสนุนด้านอารมณ์ หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรับรู ้วา่ ผูบ้ งั คับบัญชา
ของตนได้พูดจาเพื่อให้กาํ ลังใจในการดํา เนิ นโครงการสุ ขภาพทั้ง ต่อตนเองและต่ อที มงาน
รั บรู ้ ว่า
ผูบ้ งั คับบัญชามีเชื่อมัน่ ในความสามารถของตน ให้การยอมรับการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ตลอดจนให้เกียรติ
ผูน้ าํ ที ม แสดงให้เห็ นว่าการดําเนิ นโครงการเป็ นประโยชน์ต่อความเจริ ญก้าวหน้าของหน่ วยงาน 2)การ
สนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึ ง ผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรับรู ้ว่าผูบ้ งั บังคับบัญชาของ
ตนได้พยายามที่ จะแสวงหาข้อมู ลข่า วสารที่ เป็ นประโยชน์ต่อการดํา เนิ นโครงการสุ ข ภาพเพื่อนํามาเป็ น
ข้อเสนอแนะในการบริ หารโครงการ ผูบ้ งั คับบัญชามีความเต็มใจที่จะให้ขอ้ เสนอแนะวิธีการบริ หารจัดการ
โครงการ เสนอแนะแหล่ ง ทรั พ ยากรต่า งๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการดํา เนิ นโครงการ ตลอดจนให้ข ้อมู ล
ย้อนกลับ เกี่ ยวกับ ผลการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ข องผูน้ ําที มและผลการดําเนิ นงานที ม และ 3) การสนับสนุ นด้าน
ทรัพยากร หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรับรู ้วา่ ผูบ้ งั คับบัญชาของตนได้ให้การสนับสนุ น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรที่ มีความสามารถ แก่ ทีมงานโครงการสุ ขภาพ อํานวย
ความสะดวกในการใช้สถานที่ต่างๆทั้งภายในและภายนอก ใ น ก า ร วั ด ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง สั ง ค ม จ า ก
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูว้ ิจยั ได้สร้างข้อคําถามจากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ เฮาส์ และคานท์ (House &
Kahn,1985: 201) และประยุกต์จากแบบวัดของ ศิราภรณ์ สุ ขศีลลํ้าเลิศ (2550) มีค่า r อยูร่ ะหว่าง.247 - .885
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ค่าความเชื่ อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .945 รวมจํานวน 23 ข้อ มีมาตราวัด 6 ระดับ จากระดับไม่จริ ง
เลยถึงจริ งมากที่สุด โดยข้อคําถามทางบวกให้คะแนน 1 - 6 และข้อคําถามทางลบให้คะแนน 6 – 1 ผูน้ าํ
ทีมที่ได้คะแนนรวมมากกว่าคะแนนรวมค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างแสดงว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการสนับสนุ นทาง
สังคมจากผูบ้ งั คับบัญชาสู ง และผูน้ าํ ทีมที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าคะแนนรวมเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแสดงว่า
เป็ นผูท้ ี่ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาตํ่า
7. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึ ง การที่บุคคลต่างๆ ในโครงการมีความสัมพันธ์อนั ดี ซ่ ึ งกัน
และกัน และมีต่อผูบ้ งั คับบัญชา พร้อมมีความเมตตา กรุ ณา มีความปารถนาที่จะเห็นซึ่ งกันและกันมีความสุ ข
พร้อมที่จะให้ความร่ วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่อีกฝ่ ายหนึ่งได้ร้องขอ ซึ่ งส่ งผลทําให้บรรยากาศ
ในการทํางานมีแต่ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ทุกคนรักใคร่ สามัคคีกนั วัดได้จากองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ 1)
สัม พันธภาพกับ ผูบ้ งั คับ บัญชา หมายถึ ง การรับรู้ ของผูใ้ ห้บริ การปรั บเปลี่ ยนพฤติก รรมเสี่ ยงเกี่ ยวกับ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตนเองกับ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาในเชิ ง บวก ให้ ก ารยอมรั บ นับ ถื อ ความเป็ นผู้นํา ของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ให้ความร่ วมมือปฏิ บตั ิตามนโยบายอย่างเต็มใจ ไม่นินทาว่าร้ ายลับหลัง แสดงความเคารพ
ผูบ้ งั คับบัญชาอย่างจริ งใจ ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชาก็ให้ความนับถือ ยอมรับในความสามารถของตน ให้เกียรติ
ซึ่ งกันและกัน และ 2)สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน หมายถึ ง การรับรู ้ของผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ ยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยกันในเชิ งบวก เพื่อนให้การยอมรับในความสามารถซึ่ งกันและ
กัน แสดงความปารถนา มี ความเมตตาต่อกัน สามารถใช้ทรั พยากรร่ วมกันได้ ให้ความร่ วมมือหากเพื่อน
ด้วยกันร้องขอ ไม่นินทาว่าร้ายลับหลัง ให้กาํ ลังใจในการทํางานซึ่ งกันและกัน ในการวัดสัมพันธภาพ ผูว้ ิจยั
ได้สร้ างข้อคําถามจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการปฏิ บตั ิงานของ
วัฒนา คุรุสวัสดิ์ (2544) เป็ นหลัก และทําการพัฒนาและปรับปรุ งข้อคําถามจากแบบวัดของ วรรณา อาภาอ
คูล ( 2545 ) มีค่า r อยูร่ ะหว่าง .325 - .874 มีค่าความเชื่ อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .927 มีมาตราวัด 6
ระดับ จากระดับไม่จริ งเลย ถึง จริ งมากที่สุด โดยข้อคําถามทางบวกให้คะแนน 1 - 6 และข้อคําถามทางลบ
ให้คะแนน 6 – 1 ผูน้ าํ ทีมที่ได้คะแนนรวมมากกว่าคะแนนรวมค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแสดงว่าเป็ นผู ้ มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าคะแนนรวมเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างแสดงว่าเป็ น มีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกันและกัน
8. ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การโครงการ หมายถึง ผูร้ ับบริ การมีความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่ วมโครงการบนพื้นฐานของความคาดหวังและเชื่ อมัน่ ว่าผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ ยงจะกระทํากิจกรรมใด ๆ ในสิ่ งที่เป็ นผลดีเกิดขึ้นกับผูร้ ับบริ การเอง ได้แก่ ความปลอดภัย และ
การบรรลุตามเป้ าหมายด้านสุ ขภาพของตนเอง ในการวัดความไว้วางใจ วัดจากแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้นจาก
ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริ ญ (2551) มีค่า r อยูร่ ะหว่าง 0.370 ถึง 0.581 และมีค่าความเชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ 0.77 มีขอ้ คําถาม 5 ข้อ มีมาตราวัด 6 ระดับ จากระดับไม่จริ งเลย ให้ 1 ถึง จริ งมากที่สุด ให้ 6 โดย
ผูต้ อบที่ให้คะแนนสู งหมายถึง ให้ความไว้วางใจต่อการดําเนินโครงการสุ ขภาพ สู งกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนตํ่ากว่า
9. ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ หมายถึง ผูร้ ับบริ การมีความมัน่ ใจในความจําของตนเองที่ถูกต้องใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคและการเลือกอาหารที่ให้พลังงานตํ่าเพื่อควบคุมปริ มาณและชนิดของอาหาร

11

ได้เหมาะสมกับความต้องการของร่ างกายตนเองและปลอดภัยต่อสุ ขภาพ การเคลื่อนไหวออกกําลังกายที่
พอเพียงต่อการควบคุมและลดนํ้าหนัก วัดจากแบบวัดที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .892 ที่ประกอบด้วยข้อคําถาม 20 ข้อ เป็ นแบบวัดเลือกตอบแบบ 2 ตัวเลือกคือถูกผิด และสอบถาม
ถึงความมัน่ ใจในคําตอบที่ให้คาํ ตอบถูกหรื อผิด มีมาตราวัด 3 ระดับ จากน้อย ไปถึงมาก ผูท้ ี่ตอบคําถามได้
ถูกต้องและมัน่ ใจมากได้ 6 คะแนน ส่ วนผูท้ ี่ตอบคําถามผิดและมัน่ ใจมากได้ 1 คะแนนในการวัดความรู้
เกี่ยวกับสุ ขภาพโดยผูต้ อบที่ให้คะแนนสู ง หมายถึง มีความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ สู งกว่าผูท้ ี่ตอบให้คะแนนตํ่ากว่า
10. เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง การรับรู ้ของผูร้ ับบริ การที่คาํ นึงถึงคุณค่าโดยตระหนัก
ถึงประโยชน์และโทษของการปฏิบตั ิตนในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง และความรู้สึกชื่นชอบ พึงพอใจใน
การที่จะปฏิบตั ิตนเพื่อให้มีสุขภาพและรู ปร่ างที่ดีสมสัดส่ วน ตลอดจนมีความพร้อมที่จะกระทําพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพของตนเองทั้งในการควบคุมอาหาร การเคลื่อนไหวออกกําลังกายและการ
จัดการอารมณ์ให้ผอ่ นคลายความตึงเครี ยดเพื่อมีสุขภาพจิตที่ดี วัดจากแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นรวม
จํานวน 18 ข้อมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .931 ในการวัดเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมสุ ขภาพ มีขอ้ คําถาม 21 ข้อ มีมาตราวัด 6 ระดับ จากระดับไม่จริ งเลย ให้ 1 ถึง จริ งมากที่สุด ให้ 6
โดยผูต้ อบที่ให้คะแนนสู ง หมายถึง มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ สู งกว่าผูท้ ี่ตอบให้คะแนนตํ่ากว่า
11. การได้รับ การสนับ สนุ นทางสังคมจากผูใ้ ห้บริ ก าร หมายถึ ง การที่ ผูร้ ั บบริ ก ารปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมเสี่ ยงรับรู ้วา่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การแพทย์ และผูจ้ ดั โครงการ ได้
ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของตนเองให้
ประสบความสําเร็ จตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ ซึ่ งในแต่ละกลุ่มผูใ้ ห้การสนับสนุ นทางสังคมแก่ผรู ้ ับบริ การ วัด
จากลักษณะที่ได้รับการสนับสนุ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุ นด้านอารมณ์ หมายถึง ผูร้ ับบริ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรับรู ้วา่ เจ้าหน้าที่การแพทย์/บุคคลในครอบครัวและเพื่อน ได้พูดจาเพื่อให้กาํ ลังใจ
ในการดําเนิ นโครงการสุ ขภาพทั้งต่อตนเอง รับรู ้ วา่ บุคคลเหล่านี้ มีเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตน ให้การ
ยอมรับการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ตลอดจนให้เกียรติในการปฏิบตั ิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของตน 2)
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ผูร้ ับบริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรับรู ้วา่ เจ้าหน้าที่การแพทย์/
บุ ค คลในครอบครั ว และเพื่ อ น ของตนได้พ ยายามที่ จ ะแสวงหาข้อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของตน และมีความเต็มใจที่จะให้ขอ้ เสนอแนะวิธีการดูแลสุ ขภาพ เสนอแนะ
แหล่งทรัพยากรต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดูแลสุ ขภาพ ตลอดจนให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการดูแล
สุ ขภาพของตน และ 3)การสนับสนุนด้านทรัพยากร หมายถึง ผูร้ ับบริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรับรู ้วา่
เจ้าหน้าที่การแพทย์/บุคคลในครอบครัวและเพื่อนได้ให้การสนับสนุ นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดูแลสุ ขภาพของตนในการวัดจากแบบสอบถามการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมที่พฒั นาจากแนวคิดของ เฮาส์และคานท์ (House & Kahn,1985: 201) และแบบวัดของ
ศิราภรณ์ สุ ขศีลลํ้าเลิศ (2550: 94) แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วยข้อคําถาม 24 ข้อ มีค่าความเชื่ อมัน่ แอลฟ่ า
ของครอนบาคเท่ากับ 0.89 มีมาตราส่ วนประมาณค่า 6 ระดับ จากระดับไม่จริ งเลย ให้ 1 ถึง จริ งมากที่สุด ให้
6 โดยผูต้ อบที่ให้คะแนนสู ง หมายถึง ได้รับการสนับสนุนทางสังคม สู งกว่าผูท้ ี่ตอบให้คะแนนตํ่ากว่า
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12. การมีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ หมายถึ ง ปริ มาณการรับรู ้ ของผูร้ ับบริ การถึ งโอกาสที่ได้รับ
จากโครงการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่ ทางสถานบริ ก ารสุ ขภาพจัดขึ้ น ในการเข้าร่ วมกิ จกรรมตั้งแต่
ก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกทํากิ จกรรมเพื่อสุ ขภาพ โดยร่ วมวางแผน ร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกกิ จกรรม การทํา
กิจกรรมตามแผนและการประเมินผลกิ จกรรมหรื อโครงการสุ ขภาพที่จดั ให้ อย่างสมํ่าเสมอและมีส่วนร่ วม
สนับสนุ นทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อความสําเร็ จของโครงการ ในการวัดการมีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ วัด
จากแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น จากแบบวัดของ สมใจ รัตนศรี ทอง (2546) มีขอ้ คําถาม 16 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .93 มีมาตราส่ วนประมาณค่า 6 ระดับ จากระดับไม่จริ งเลย ให้ 1 ถึง จริ ง
มากที่สุดให้ 6 ผูต้ อบให้คะแนนสู ง หมายถึง มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ สู งกว่าผูท้ ี่ตอบให้คะแนนตํ่ากว่า
13. การบริ ห ารโครงการสุ ข ภาพ หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ที่ เ กิ ด จากการบริ ห ารจัด การโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เพื่อให้โครงการประสบความสําเร็ จตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมาย
โดยยึดหลักการบริ หารจัดการ แบบ PROMISE Model ซึ่ งประกอบด้วย 1) P – Positive reinforcement คือ
หลักการเสริ มแรงทางบวกให้แก่ผรู ้ ับการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ 2) R – Result base management คือ
หลักการบริ หารจัดการของผูจ้ ดั กิจกรรมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของงาน 3) O – Optimism คือ ผูจ้ ดั กิจกรรม
และผูร้ ับการปรับพฤติกรรามมีการมองโลกในแง่ดี 4) M – Motivation คือ ผูจ้ ดั กิจกรรมสร้างแรงจูงใจแก่
ผูร้ ับการปรับพฤติกรรมให้เริ่ มต้นและดําเนิ นการต่อเนื่ อง 5) I – Individual or Client center คือ ผูจ้ ดั กิจกรรม
ต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการด้านสุ ขภาพของผูร้ ับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ น
หลัก และ 5) S – Self – esteems คือ หลักการเสริ มสร้างคุณค่าในตนเองให้ผรู ้ ับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมี
ความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถดูแลสุ ขภาพได้ดว้ ยตนเอง ในการวัดพฤติกรรมการบริ หารโครงการ
ผูว้ ิจยั ได้สร้างข้อคํา ถามจากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับตามแนวคิดของ แอนบาริ และคณะ (Anbari et.al.
2008) และหลัก PROMISE Model ของ อังศินนั ท์ อินทรกําแหง (2552) มีค่า r อยูร่ ะหว่าง.528 - .902 ค่า
ความเชื่ อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .975 มีขอ้ คําถาม 20 ข้อ มีมาตราวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ต่าํ ที่สุด จนถึง
มากที่สุด โดยข้อคําถามทางบวกให้คะแนน 1 - 6 และข้อคําถามทางลบให้คะแนน 6 – 1 โดยผูต้ อบที่ให้
คะแนนสู ง หมายถึง มีพฤติกรรมการบริ หารโครงการ สู งกว่าผูท้ ี่ตอบให้คะแนนตํ่ากว่า
13. การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง หมายถึง การกระทําในการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูร้ ั บบริ การการปรั บพฤติ กรรมสุ ขภาพ โดยคํานึ งถึ งหลักที่ ว่า ผูร้ ับบริ การที่ มีอิทธิ พลต่อ
ภารกิจ ผูใ้ ห้บริ การต้องให้ความสําคัญกับผูร้ ับบริ การเป็ นลําดับแรก และสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผูร้ ับบริ การ
ทีส่ ามารถสนองตอบต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การควบคู่กบั เป้ าหมายของการให้บริ การได้เป็ นอย่างดี เช่น การนํา
ความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะของผูร้ ับบริ การมาใช้เป็ นส่ วนสําคัญในการจัดกิ จกรรมปรับพฤติกรรม การเปิ ด
โอกาสให้ผรู้ ับบริ การได้เรี ยนรู้ดา้ นสุ ขภาพด้วยการนําตนเอง ร่ วมวางแผนและประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับพฤติกรรม เป็ นต้น ผูว้ ิจยั ได้
สร้างข้อคําถามจากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับตามแนวคิดของโรเจอร์ มีค่า ค่า r อยูร่ ะหว่าง.421 - .821 ค่า
ความเชื่ อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .905 มีขอ้ คําถาม 8 ข้อ มีมาตราวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ต่าํ ที่สุด จนถึง
มากที่สุด โดยข้อคําถามทางบวกให้คะแนน 1 - 6 และข้อคําถามทางลบให้คะแนน 6 – 1 โดยผูต้ อบที่ให้
คะแนนสู ง หมายถึง มีการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง สู งกว่าผูท้ ี่ตอบให้คะแนนตํ่ากว่า
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้นาํ เสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. สถานการณ์ภาวะสุ ขภาพของคนไทย
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง
3. แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง (Health behavior Modification)
4.1 การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการดูแลสุ ขภาพ (Self-efficacy) กับพฤติกรรม
สุ ขภาพ
4.2 การกํากับตนเอง (Self-regulation) กับพฤติกรรมสุ ขภาพ
4.3 การดูแลตัวเอง (Self-care)
5. พฤติกรรมการบริ หารโครงการสุ ขภาพตามหลัก PROMISE
6. การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
7. ปั จจัยทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพในระดับผูใ้ ห้บริ การ
7.1 เชาว์สุขภาพ
7.2 ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม
7.3 บทบาทผูน้ าํ ทีม
8. ปั จจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพในระดับผูใ้ ห้บริ การ
8.1 การสนับสนุนทางสังคม
8.2 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
9. ปั จจัยทางจิตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพในระดับผูร้ ับบริ การ
9.1 ความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพและภาวะอ้วน
9.2 เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
9.3 ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การโครงการ
10. ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพในระดับผูร้ ับบริ การ
10.1 การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
10.2 การมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง
11. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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1. สถานการณ์ ภาวะสุ ขภาพของคนไทย
ในปัจจุบนั พบว่ามีแนวโน้มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุ ขภาพไม่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้วา่ ประเทศ
ไทยจะมีนโยบายที่ให้การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ที่วา่ เมืองไทยเข้มแข็งให้เป็ นวาระแห่งชาติ แต่สถานการณ์ที่
ผ่านมาได้มีการสํารวจสภาวะสุ ขภาพของคนไทยทัว่ ประเทศ โดยการตรวจร่ างกาย (National health
examination survey) มาแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2539 และครั้งที่ 3 ในปี
พ.ศ.2547 จากการสํารวจดังกล่าว พบว่า ปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคเรื้ อรังของคนไทย มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น โรคอ้วน
เพิ่มจากร้อยละ 20 เป็ น 25 และ 34 ตามลําดับ ส่ วนโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.1 เป็ น 8.1 และ
10.2 และจากการสํารวจครั้งล่าสุ ดเมื่อปี พ.ศ. 2547 พบคนไทยเป็ นโรคอ้วน 13 ล้านคน อ้วนลงพุง 12 ล้าน
คน เป็ นโรคเบาหวาน 3 ล้านคน เป็ นโรคความดันโลหิตสู ง 10 ล้านคน ไขมันในเลือดสู ง 7 ล้านคน
นอกจากนี้ยงั พบว่าพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพ ทั้งการสู บบุหรี่ และการดื่มสุ ราในผูส้ ู งอายุมีเพิม่ ขึ้น (วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551)
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ร่ วมกับกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตกส่ งผลรั บ ประทานอาหารมากเกิ นความต้องการโดยไม่ได้สมดุ ล อาหารที่ ไม่ สมดุ ลคื ออาหารที่
ประกอบด้วย ไขมันและนา้ ตาลสู ง มีใยอาหารน้ อย ประกอบกับการไม่ออกกําลังกายและโรคอ้วนเป็ นสาเหตุ
สําคัญที่นาํ มาสู่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเส้นเลือดอุดตันในสมอง และโรคเบาหวาน
โรคเหล่านี้ ทาํ ให้เสี ยชี วิตก่อนวัยที่สมควร (อังศินนั ท์ อินทรกําแหง, 2550) และการสํารวจของ ประภาเพ็ญ
สุ วรรณ และคณะ (ประภาเพ็ญ สุ วรรณ และคณะ, 2539) พบว่า เยาวชน แม่บา้ น และคนงานในโรงงาน มี
การบริ โภคอาหารที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพโดยขาดการคํานึงถึงประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะการ
บริ โภคอาหารที่ประกอบด้วย แป้ งและนํ้าตาลเป็ นหลัก สอดคล้องกับข้อมูลอัตราการบริ โภคนํ้าตาลต่อคนที่
เพิ่มสู งขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 12.7 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี พ.ศ.2526 เป็ น 29.1 กิโลกรัม/คน/ปี ใน พ.ศ. 2544 ซึ่ งคน
ไทยมีพฤติกรรม "กินหวานลํ้าหน้านานาประเทศ" ด้วยสถิติการกิ นนํ้าตาลเฉลี่ ย 16 ช้อนชาต่อคนต่อวัน
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยการกินหวานของคนทัว่ โลกอยูท่ ี่ 11 ช้อนชาต่อคนต่อวัน และปริ มาณนํ้าตาลระดับพอดีที่
ร่ างกายรับได้ในแต่ละวันอยูท่ ี่ 6 ช้อนชา ต่อคนต่อวันมักเป็ นอาหารประเภท นํ้าอัดลม นํ้าหวาน นมรสหวาน
นมเปรี้ ยว เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมี พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารนอกบ้าน อาหารสําเร็ จรู ป โดยหาซื้ อจาก
ร้านค้า หรื อแผงลอยมากขึ้น โดยพบว่า คนไทยส่ วนใหญ่ ซื้ ออาหารปรุ งสําเร็ จจากร้านค้าสู งสุ ด รองลงมา
คือ ตลาดสด และพ่อค้าเร่ อาหารเหล่านี้นอกจากจะไม่ได้คุณค่ายังมีปริ มาณแคลอรี่ สูงและราคาแพง ก่อให้เกิด
ปั ญหาโภชนาการ เช่ น โรคอ้วน ปริ มาณไขมันในเลื อดสู งมากขึ้ น (จดหมายข่าวรายเดื อน สํานักงานพัฒนา
ระบบข่าวสารข้อมูลสุ ภาพ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)
สถานการณ์ของภาวะอ้วน
ปั จจุบนั พบว่า ความชุ กของภาวะอ้วนนั้น มีแนวโน้มสู งขึ้น ทุ กกลุ่มอายุ ทั้งเด็ก วัยรุ่ น และผูใ้ หญ่
โดยเฉพาะกลุ่มวัยผูใ้ หญ่เป็ นวัยที่มีความชุ กของภาวะอ้วนสู งกว่าวัยอื่นๆ องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าปี
2005 ประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปทัว่ โลกมีภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐาน 1,600 ล้านคน และมีประมาณ 400
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ล้านคน ที่มีภาวะอ้วนและคาดว่าในปี 2015 นี้ จะมีภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานเพิ่มเป็ น 2,300 ล้านคน และมี
ประมาณ 700 ล้านคน ที่มีภาวะอ้วน (WHO.2004) และจากการศึกษาความชุ กและแนวโน้มภาวะอ้วนของ
ผูใ้ หญ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาจากปี 1988 – 1994 จนถึง 2007 - 2008 จากการสํารวจสุ ขภาวะแห่ งชาติและ
ภาวะโภชนาการ (National Health and Nutrition Examination Survey :NHANES) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวโน้มและความชุกของภาวะอ้วนค่าดัชนีมวลกายจากนํ้าหนักและส่ วนสู ง ตั้งแต่ 25 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร จากการสํารวจในปี 2007 – 2008 พบว่า ผูใ้ หญ่ในอเมริ การ้ อยละ 68.0 มีค่าดัชนี มวลกายตั้วแต่ 25
กิโลกรัมต่อตารางเมตรโดยในปี 1999 – 2000 พบว่า ความชุ กของคนอเมริ กามีค่าดัชนี มวลกายตั้งแต่ 25
กิโลกรัม/ตารางเมตร ร้อยละ 64 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 1988 – 1994 และเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 36 จากปี
1976 – 1980 และประมาณ 59 ล้านคนในผูใ้ หญ่อเมริ กนั อยูใ่ นกลุ่มนี้ มีความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ และ จากการ
สํารวจในปี 2007 – 2008 พบว่า มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากปี 1988 – 1944 ถึง ร้อยละ 23 โดยพบว่าความชุ กของ
ผูใ้ หญ่ในอเมริ กาในปี 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 และ 2007 – 2008 ที่มีดชั นีมวลกาย 25
กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป ดังนี้ 64.5 65.7 66.3 67.0 และ 68.0 (Katherine & et al., 2010)
ส่ วนสถานการณ์ภาวะอ้วนของคนไทยจากรายงานการสํารวจสุ ขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่ างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 2552 พบว่า เกือบ 3 ใน 10 คนของผูช้ ายไทย และ 4 ใน 10 คนของผูห้ ญิงไทย
อยูใ่ นเกณฑ์อว้ น (BMI ≥ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการสํารวจสุ ขภาพประชาชน
ไทยโดยการตรวจร่ างกาย ครั้งที่ 3 ปี 2546 - 2547 พบว่า ความชุกของภาวะอ้วนมีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะในผูห้ ญิงความชุกเพิ่มจากร้อยละ 34.4 เป็ นร้อยละ 40.7 ส่ วนในผูช้ ายเพิ่มจากร้อยละ 22.5 เป็ นร้อย
ละ 28.4 ซึ่ งจากผลการสํารวจยังพบว่าในกรุ งเทพมหานครมีความชุ กภาวะอ้วนสู งที่สุดถึ งร้ อยละ 44.20
รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตามลําดับ และจากผลการสํารวจ
พฤติกรรมเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ในปี พ.ศ.2550 พบว่า คนมีน้ าํ หนักเกิ นและอ้วนร้อยละ 19.1
(8.8 ล้านคน) และภาวะอ้วนร้อยละ 3.7 (1.7 ล้านคน) ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 ที่พบคนไทยที่มีน้ าํ หนัก
เกิ น และอ้ว นร้ อ ยละ 16.1 (7.3 ล้า นคน) และผู้ที่ อ้ว นร้ อ ยละ 3.0 (1.4 ล้า นคน) และยัง พบว่ า ใน
กรุ งเทพมหานครมีน้ าํ หนักเกินและอ้วนถึงร้อยละ 25.9 และมีภาวะอ้วนถึงร้อยละ 6.0 (สํานักโรคไม่ติดต่อ,
2548, 2550) และจากการศึกษาความชุกของภาวะอ้วนในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกปี 2004 พบว่าประเทศไทยมี
อัตราความชุ กของภาวะอ้วนสู งถึงร้อยละ 50 คิดเป็ นลําดับที่ 5 จากทั้งหมด 14 ประเทศ รองจากประเทศ
ออสเตรเลีย มองโกเลีย วานูอาดูและฮ่องกง (กองสถิติสาธารณสุ ข, 2550)
จากสถานการณ์ภาวะอ้วนคนไทยก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคที่เป็ นภาระต่อเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและกระทบต่อการใช้ชีวติ ในสังคม ทั้งส่ วนบุคคลและ
ในระดับประเทศนับ เป็ น การสู ญเสี ยทรั พยากรบุ คคลและสู ญเสี ย คุ ณภาพชี วิตที่ ดี ประกอบกับองค์ก าร
อนามัยโลกได้ประกาศให้ภาวะภาวะอ้วนเป็ นโรคระบาดของโลก (World Wide Epidemic) ซึ่ งเป็ นภัยใหญ่
ที่สุดของศตวรรษและจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน และยังเป็ นโอกาสดีที่ภาวะอ้วน
สามารถป้ องกันและแก้ไขได้ ถ้าตระหนักในปั ญหาสุ ขภาพเหล่านี้แล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 (WHO, 2003)
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เมื่อพิจารณาเกณฑ์ในการจําแนกภาวะโภชนาการเกินหรื อโรคอ้วน จากค่าดัชนีมวลกาย (Body
Mass Index - BMI) พบว่า ค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-74 ปี ทั้งประเทศเฉลี่ยเท่ากับ 22.7 กก./ม2
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายสู งกว่าเพศชาย และช่วงอายุ 45-54 ปี มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายสู งสุ ด (23.7 กก./
ม2 ) และช่วงอายุ 15-24 ปี ตํ่าสุ ด (20.7 กก./ม2 ) และเมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับภาค
ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายสู งสุ ดในกรุ งเทพมหานคร รองลงมา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและ
ภาคใต้ เท่ากับ 23.2, 22.9,22.5, 22.6 และ 22.4 ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงความชุก ของ
ภาวะอ้วน ระหว่างปี พ.ศ.2548 และ2550 มีความแตกต่างที่เห็นได้ชดั ดังสรุ ปผลการสํารวจภาวะสุ ขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อโรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิ ตสู งที่สาํ คัญในประชากรอายุ 17-74 ปี เปรี ยบเทียบ
ระหว่างปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550 (ศูนย์ขอ้ มูลเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุ ข
, 2550) ดังนี้
ความชุ ก(ร้ อยละ)

ในปี

ในปี

การเปลีย่ นแปลง

ภาวะนา้ หนักเกินและภาวะอ้วน

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2550

ทีเ่ พิม่ ขึน้

- ผูท้ ี่มีภาวะนํ้าหนักเกิน(BMI > 25 กก./ม.2)
-ผูท้ ี่มีภาวะอ้วน (BMI > 30 กก./ม.2)

16.1(7.3 ล้านคน)

19.1(8.8 ล้านคน) 3(1.5 ล้านคน)

3.0 (1.4ล้านคน)

3.7 (1.7ล้านคน) 0.7(0.3ล้านคน)

-ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว (นิ้ว)ในประชากรชาย

31.8 นิ้ว

31.9 นิ้ว

0.1 นิ้ว

-ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว(นิ้ว)ในประชากรหญิง

30.2 นิ้ว

30.6 นิ้ว

0.4 นิ้ว

จากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การออกกําลังกาย และความชุกโรคอ้วนของคน
ไทยที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าทั้งในกลุ่มเยาวชน กลุ่มคนทํางานและกลุ่มผูส้ ู งอายุ พบว่ายังไม่เห็น
ความสําคัญของการดูแลเอาใจใส่ ในสุ ขภาพของตนเอง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่ายังไม่รู้ตวั ว่าอยูใ่ นภาวะเสี่ ยง
หรื อเข้าใจผิดว่ายังอยูใ่ นวัยที่แข็งแรง ถ้ายังอยูใ่ นวัยเด็กหรื อวัยรุ่ นไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการดูแลสุ ขภาพก็
จะส่ งผลต่อสุ ขภาพเมื่ออยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ได้ง่ายขึ้น เช่น ปั ญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้น ดังนั้นแนวทางในการป้ องกันปั ญหาที่ดีที่สุดก็คือ การป้ องกันตนเอง และ
การดูแลสุ ขภาพตั้งแต่เริ่ มต้นที่เสี่ ยงหรื อป่ วยด้วยการสร้างเสริ มลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านสุ ขภาพให้
เหมาะสมตามแนวทางการสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยแนวทาง 3อ (ออกกําลังกาย อาหาร อารมณ์ดี)

2. โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของหน่วยงานในกรุ งเทพมหานคร โดยสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ ได้รับการสนับสนุ นทุนจาก สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เขต 13 กรุ งเทพมหานคร ให้
ดําเนิ นโครงการบริ หารจัดการและประเมินโครงการเพื่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของหน่ วยงานใน
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กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งการให้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของประชาชนในกลุ่มโรคเมตาบอลิก ได้แก่
หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวานและภาวะอ้วนภายใต้การดูแล ประเมิน กํากับของสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒให้เป็ นไปตามกรอบแนวคิ ด การปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ 3
Self และหลัก PROMISE Model ได้แก่ การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง การดูแลสุ ขภาพตนเอง และการ
รับรู้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงได้ดว้ ยตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ ยงโรคเมตาบอลิก
นอกจากนี้ หลักสําคัญในการดูแลสุ ขภาพตนเองของประชาชนที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และได้ผลดี
ต่อประชาชนและประเทศชาติ คื อ การสร้ างคุ ณค่ากับผูร้ ั บบริ การ ให้เขาสามารถสร้ างเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโรคโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทางสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้องได้ดว้ ยตัวเอง ให้เกิดพฤติกรรม 3 Self
ขึ้น คือ การให้ประชาชนกลุ่ มเสี่ ยงมี ส่วนร่ วมในการดูแลตนเอง (Self-care) กํากับพฤติ กรรมสุ ขภาพของ
ตนเอง (Self-regulation) และให้มีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่ อง จนเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง (Selfefficacy) ที่จะปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง ให้ดีข้ ึนได้ ด้วยการผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นการ
ปรับเปลี่ ยนทั้งทางจิ ตและทางสภาพร่ างกายหรื อพฤติ กรรมภายในและภายนอก เพื่อคงไว้ซ่ ึ งพฤติ กรรม
สุ ข ภาพที่ ดี ต ามวิ ถี ชี วิ ต ของแต่ ล ะปั จเจกบุ ค คล และเพื่ อ เป็ นการกระจายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งของประชาชนจึ งควรมี ก ารพัฒนาขี ดความสามารถของสถานพยาบาลหรื อ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องที่ ร่วมให้บริ การ ให้มี สมรรถนะในการบริ หารโครงการด้า นการจัดบริ การเพื่ อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นลุ่มเป้ าหมายที่อยูใ่ นการดูแล โดยยึด
หลัก PROMISE ตามแนวทางของ มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ได้ผลและผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรมเสี่ ยงมักใช้ในการดําเนินการ ซึ่ งประกอบด้วย 1) Positive reinforcement - การเสริ มแรงทางบวก
2) Result based management - หลักการบริ หารเพื่อผลสัมฤทธิ์ ของงาน 3) Optimism - การมองโลกแง่ดี 4)
Motivation - การสร้างแรงจูงใจ 5) Individual or client center - การยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง และ 6) Selfesteems - หลักการเสริ มสร้ างคุ ณค่าในตนเอง แต่ละครั้งรวมอย่างน้อย 5 ครั้ง โดยมีระยะเวลาทํากิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อยูร่ ะหว่าง 4 -6 เดือน
สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติเขต 13 กรุ งเทพมหานคร ในฐานะองค์กรกลางด้านการดูแล
สิ ทธิ ประกันสุ ขภาพของประชาชนทุ กสิ ทธิ ท้ งั ข้าราชการ ประกันสังคมและประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าใน
กรุ งเทพมหานครจําเป็ นต้องเตรี ยมหน่ วยงานที่เข้าร่ วมให้บริ การให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการร่ วมสร้ าง
ความเข้มแข็งให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนในกลุ่มเป้ าหมายสามารถดูแลสุ ขภาพได้ดว้ ยตนเองและเห็น
คุณค่าในตนเองมีคุณภาพชี วิตที่ดียิ่งขึ้น อันจะเป็ นทุนมนุ ษย์ที่สําคัญของหน่วยงานและสังคม ประเทศชาติ
ต่อไป
โดยโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงได้เข้าถึง
บริ การในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงขยายผลมากขึ้น 2) เพื่อให้หน่วยงานเครื อข่ายมีขีดความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบริ หารจัดการโครงการด้านการให้บริ การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของข้าราชการในเขตกรุ งเทพมหานคร และประชาชนทุกเพศทุกวัยที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยง
ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางจิตและทางกาย 3)เพื่อประเมินผลการบริ หารจัดการ
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และดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของ สถานพยาบาล ในเขตกรุ งเทพมหานคร 4) เพื่อกํากับ
ติดตามนิ เทศโครงการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมของสถานพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ร่วมให้บริ การ
สามารถดําเนิ นโครงการให้เป็ นไปตามตัวชี้ วดั ของ สปสช.5) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขในการดําเนิ นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของหน่ วยงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้เป็ น
ผลสัมฤทธิ์ ตามตัวชี้วดั ที่กาํ หนดในโครงการ 6) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และสื่ อ นวัตกรรมที่ เกิดจากผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการเพื่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของหน่ วยงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อใช้เป็ นแบบอย่างในการ
ปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับหน่วยงานผูใ้ ห้บริ การและประชาชนที่สนใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพด้วยตนเอง ทั้งนี้
หน่ ว ยงานร่ ว มให้ บ ริ ก ารการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ ก ับ กลุ่ ม เสี่ ย งเป็ นสถานพยาบาลที่ มี ที่ ต้ งั อยู่ใ น
กรุ งเทพมหานครที่มีภารกิ จหลักในการดูแลรักษา ป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชน มีบุคลากร
ที มงานหรื อมี ที่ป รึ ก ษาที่ มีป ระสบการณ์ จดั กิ จกรรมเพื่ อการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรมเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบและ
ดําเนินโครงการ ผูร้ ับผิดชอบดําเนินการในรู ปคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ขึ้นกับปริ มาณภารกิจของงาน
และจํานวนกลุ่มเสี่ ยงที่รับบริ การ และหัวหน้าโครงการที่ให้บริ การครั้งแรก ควรมีที่ปรึ กษาเป็ นนักวิชาการใน
สาขาที่เกี่ยวข้องหรื อมีประสบการณ์การจัดโครงการในลักษณะเดียวกัน (อังศินนั ท์ อินทรกําแหง, 2552)

3 . แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ ทางปัญญาสั งคม (Social Cognitive Theory)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura) จัดได้วา่ เป็ นทฤษฎีที่มีอิทธิ พลอย่างมาก
ต่อการพัฒนาเทคนิ คการปรั บพฤติ ก รรมในปั จจุ บนั แบนดู รา (Bandura,1989: 1 - 60) มี ความเชื่ อว่า
พฤติกรรมของคนเรานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากปั จจัยทางสภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่าง
เดียว หากแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของปั จจัยภายในตัวบุคคล ปั จจัยพฤติกรรม และ สภาพแวดล้อม
ดังภาพประกอบ 3
(Person)
P
(Behavior)

B

E

(Environment)
ภาพประกอบ 1 แสดงการกําหนดซึ่ งกันและกันของปั จจัยทางพฤติกรรม (B) ปั จจัยสภาพแวดล้อม (E) และ
ปั จจัยส่ วนบุคคล (P) ที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้และการกระทํา (Bandura, 1997)
จากภาพประกอบ 1 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยทั้ง 3 มีความเกี่ยวพันซึ่ งกันและกันไม่อาจแยกออกจากกัน
ได้ และปั จจัยทั้ง 3 ปั จจัยนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกัน หากแต่ตอ้ งอาศัยเวลาในการที่ปัจจัยใดปั จจัยหนึ่ งจะมี
ผลต่อการกําหนดปั จจัยอื่นๆ การกําหนดซึ่ งกันและกันของปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมแสดงให้เห็ นถึ ง
ความคิด ความรู ้ สึก และการกระทํา ความคาดหวัง ความเชื่ อ การรับรู ้ เกี่ ยวกับตนเอง เป้ าหมาย และความ
ตั้งใจ ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวกําหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรม สิ่ งที่บุคคลคิด เชื่ อ และรู ้สึก จะกําหนดว่า
บุ คคลจะแสดงพฤติ กรรมเช่ นใด ในขณะเดี ยวกันการกระทําของบุ คคลก็จะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการกําหนด
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ลักษณะการคิดและการสนองตอบทางอารมณ์ของเขา ลักษณะของร่ างกาย ระบบการรับรู ้และระบบประสาท
มีผลต่อพฤติกรรม และศักยภาพของบุคคล เช่นเดียวกับระบบการรับรู ้และโครงสร้างของสมองก็ปรับเปลี่ยน
ได้โดยสิ่ งแวดล้อมและประสบการณ์ทางพฤติกรรมเช่นกัน (Greenough & et al.,1987) เช่นเดี ยวกับ อังศิ
นันท์ อินทรกําแหง (2552:11) กล่าวว่า บุคคลจะแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปตามสภาพของสังคม
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และประสบการณ์ ร่วมกับพฤติกรรมภายใน เช่น การคิด การรับรู ้ ความรู ้สึก ความ
เชื่อ และค่านิยม เป็ นต้น ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมภายนอกออกมา เช่น การเดิน และการนัง่ เป็ นต้น ซึ่ งทํา
ให้เข้าใจได้ว่า พฤติ ก รรมของบุ คคลเป็ นการเรี ยนรู ้ อย่างหนึ่ ง ซึ่ งสามารถเข้าใจได้ว่าต้องอาศัย ปั จจัยทาง
จิตวิทยาควบคู่ไปกับเงื่อนไขสังคม ขณะเกิดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับพาแลค (Palank, 1991: 815-832) กล่าว
ว่าพฤติกรรมสุ ขภาพ คือการแสดงออกที่บุคคลกระทําในสิ่ งที่ถูกต้องและไม่กระทําในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ทั้งที่
สังเกตได้ เช่น นิสัยการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใช้ยา และที่สังเกตไม่ได้หรื อลักษณะทาง
จิต เช่น ภาวะอารมณ์ ความเชื่อ ค่านิยม ความคาดหวัง แรงจูงใจ ความรู้ เป็ นต้น
การเกิ ดโรคที่ สําคัญบางโรคเกิ ดจาก สาเหตุทางพฤติกรรม และทางชี วภาพ อาทิเช่ นโรคความดัน
โลหิ ตสู งเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การสู บบุหรี่ และการดื่มสุ รา เป็ นต้น จากการวิเคราะห์สาเหตุ
และผลของพฤติกรรมสุ ขภาพนั้น อาจกล่าวได้วา่ การที่บุคคลมีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากโรคนั้นเกิดจาก
ลักษณะทางชีวภาพร่ วมกับการมีพฤติกรรมสุ ขภาพเหมาะสม การมีพฤติกรรมสุ ขภาพต่างๆ นั้น จึงขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะทางจิตใจและสภาพแวดล้อมของบุคคล รวมทั้งลักษณะทางชี วภาพ เช่น กรรมพันธุ์ ความชราและ
ความเจ็บป่ วยในปั จจุบนั (ดวงเดือน พันธุ มนาวิน, 2543: 155 - 157) ซึ่ งปภัสสร กิมสุ วรรณวงศ์ (2546) ได้
ศึกษาจิตลักษณะและการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพกาย และพฤติกรรมสุ ขภาพจิต
ของข้าราชการสู งอายุในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ข้าราชการสู งอายุที่ได้รับการสนับสนุ นทางสังคมจาก
ครอบครัวมาก และเจตคติต่อการรั กษาสุ ขภาพมากจะมี พฤติ กรรมสุ ขภาพกายและพฤติกรรมสุ ขภาพจิ ต
มากกว่ากลุ่มที่มีลกั ษณะดังกล่าวน้อย
โดยสรุ ป ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลที่
เกิดขึ้นนั้นเป็ นอิทธิ พลลักษณะทางจิต และสภาพแวดล้อมซึ่ งองค์ประกอบใดเปลี่ ยนแปลงไปย่อมส่ งผลให้
องค์ประกอบที่เหลือเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้คณะผูว้ จิ ยั จึงนําแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ทาง
ปั ญญาสังคมมาใช้เพื่อศึกษาปั จจัยสําคัญที่มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของผูใ้ ห้บริ การในโครงการปรับ
พฤติกรรมสุ ขภาพและผูร้ ับบริ การที่มีภาวะอ้วนในเขตกรุ งเทพมหานคร

4. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยง (Health behavior Modification)
เป็ นแนวคิดที่ผวู้ ิจยั ได้บูรณาการจากสหวิทยาการ โดยประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาตามทฤษฎี
การเรี ยนรู้ปัญญาสังคม(Social cognitive theory) (Bandura, A., 1986) และการเสริ มพลังอํานาจ
(Empowerment) เข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นรายบุคคลตามวิถีชีวิตหรื อบริ บททางจิต
สังคมพื้นฐานของบุคคลกลุ่มเสี่ ยงนั้นที่มาเข้าร่ วมโครงการ หรื อทําการปรับพฤติกรรมเสี่ ยงด้วยตนเองเพิ่ม
มากขึ้น
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แนวคิดทางจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม มิคูลสั (Mikulas, 1978: 9-12)ได้กาํ หนดคุ ณสมบัติของ
กระบวนการปรับพฤติกรรม หรื อคุณสมบัติของการปรับพฤติกรรมไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. การปรับพฤติกรรมไม่เน้นอดีต (Ahistorical) แต่จะให้ความสนใจพฤติกรรมของบุคคล ณ ที่นี่
และขณะนี้ (Here and now) เป็ นสําคัญ คือ สนใจว่าปั จจัยใดในขณะนั้นก่อให้เกิดและคงไว้ซ่ ึ งพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ในปั จจุบนั แต่ขอ้ มูลในอดีตจะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับพฤติกรรม
2. การปรับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้การตีตรา เพราะจะเป็ นการทําลายบุคคล เช่น คนที่ถูกตีตรา
ว่าเป็ นคนอ้วนแล้วพฤติกรรมของเขาอาจเปลี่ยนแปลงไปอ้วนมากยิง่ ขึ้นก็ได้
3. การปรับพฤติกรรม เป็ นเรื่ องเข้าใจได้ สามารถอธิ บายให้ผรู ้ ับการปรับพฤติกรรมเข้าใจได้ง่าย
การให้เหตุผลและทําความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้องได้ จะทําให้ได้รับความร่ วมมือ จากผูเ้ กี่ยวข้องเหล่านั้นเป็ น
อย่างดีในการดําเนินการปรับพฤติกรรม
4. ความสัมพันธ์ระหว่างนักปรั บพฤติ กรรมกับผูร้ ับการปรั บพฤติ กรรมไม่จาํ เป็ นต้อง เป็ นความ
สัมพันธ์ แบบตัวต่อตัวหรื อเป็ นรายบุ ค คล การปรั บพฤติ ก รรมสามารถฝึ กใครก็ตามเช่ น ครู ผูป้ กครอง
บุคลากร นักศึกษาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องอื่นใด ให้มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีความคิดเชิ งบวกที่ตอ้ งการพัฒนาและ
สามารถใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมไปปรับตนเองและผูอ้ ื่นได้ และสามารถกระทําเป็ นกลุ่มพร้อมกันได้
5. ในการปรับพฤติกรรมสามารถฝึ กบุคคลให้ปรับพฤติกรรมของตนเองได้ เทคนิ คที่ใช้ส่วนใหญ่
ได้แก่ เทคนิคการควบคุมตนเอง (Self- control) การกํากับตนเอง (Self- regulation) ซึ่ งเป็ นวิธีการปรับ
พฤติกรรมที่ฝึกให้ บุคคลกระทําการปรับพฤติกรรมตนเองได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นเทคนิ คที่ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย แต่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเป็ นอย่างมาก บุคคลสามารถเรี ยนรู ้ ทักษะการ
ควบคุมตนเองจากแหล่งต่างๆ ได้ เช่น ผูใ้ กล้ชิด นิตยสาร ตํารา คลินิก โทรทัศน์ หรื อการให้คาํ ปรึ กษาและ
การฝึ ก เป็ นต้น
ความหมายของการปรับพฤติกรรม
ระยะแรกนักวิช าการส่ วนใหญ่จะให้ความหมายของการปรั บพฤติ กรรม บนพื้นฐานการเรี ยนรู ้
ดังเช่น ความหมายของการปรับพฤติกรรม ตามที่ ชัยพร วิชชาวุธ และ ธี ระพร อุวรรณโณ (2534) ได้ให้
ความหมายไว้วา่ การปรับพฤติกรรมเป็ นการประยุกต์หลักการเรี ยนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ส่ วน มิคูลสั (Mikulas, 1978: 2) ได้ให้ความหมายของการปรับพฤติกรรมไว้วา่ การปรับพฤติกรรม คือ
การประยุกต์หลักการพฤติกรรมที่ได้จากการทดลองเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรม ซึ่ งก็คล้ายๆ กับความหมายที่
คาลิช (Kalish, 1981 อ้างใน สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2549: 3) ให้ไว้วา่ การปรับพฤติกรรม หมายถึง การ
นําเอาหลักพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็ นระบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วอล์ป (Wolpe, 1969) ได้
ให้ความหมายว่า เป็ นการใช้ผลที่ได้จากการทดลอง หลักการเรี ยนรู ้ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่
ไม่เหมาะสมให้เหมาะสมขึ้น โอเลรี่ และวิลสัน (O’leary and Wilson, 1987) ได้ให้ความหมายว่า เป็ น
การประยุกต์ทฤษฎีการเรี ยนรู้และข้อค้นพบทางจิตวิทยาการทดลอง เพื่อใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมมนุ ษย์
ทั้งนี้ในการปรับพฤติกรรมของบุคคล ควรคํานึ งถึงลักษณะวิธีการดังต่อไปนี้ (ประทีป จินงี่, 2540) 1) เน้นที่
พฤติกรรมเจาะจงเฉพาะกลุ่มเสี่ ยง 2) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลโดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ 3) ต้องมี
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การกําหนดพฤติกรรมเป้ าหมายที่ชดั เจน 4) ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นสําคัญ 5) การศึกษา
แนวนี้ จะเน้นที่เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั เท่านั้น 6) เน้นความเป็ นมนุ ษย์ของบุคคล โดยไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้ น 7) เทคนิ คต่างๆ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็ นเทคนิ คที่มีประสิ ทธิ ภาพ แต่การนําไปใช้จาํ เป็ นต้อง
คํานึ งถึงข้อดี และข้อจํากัด ตลอดจนเกณฑ์การใช้เทคนิ คเหล่านั้นให้รอบคอบด้วย 8) การปรับพฤติกรรมจะ
เน้นการใช้วธิ ี การทางบวกมากกว่าวิธีการลงโทษ และ 9)วิธีการปรับพฤติกรรมสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
ตามลักษณะปั ญหาของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของกลุ่มเสี่ ยง ต้องคํานึ งถึง
ระยะของความพร้ อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลซึ่ งมีไม่เท่ากัน บางคนอาจยังไม่สนใจปั ญหา
ไม่เห็นความสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง หรื อบางคนสนใจแต่ยงั ลังเลใจอยู่ ยังกลัวๆ กล้าๆ ที่
เข้าร่ วมกิจกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรื อบางคนอาจเริ่ มเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยงั ต้องการกําลังใจและ
แรงจูงใจภายนอกอยู่ มิฉะนั้นอาจจะยกเลิกไม่ทาํ พฤติกรรมต่อ
สรุ ปได้ ว่า การปรับพฤติกรรม หมายถึ ง การประยุกต์หลักการแห่ งพฤติกรรม หรื อหลักการเรี ยนรู ้
เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรม โดยเน้นที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ หรื อวัดได้เป็ นสําคัญ และใน
งานเขียนครั้งนี้ เน้นวัดจากพฤติกรรมสุ ขภาพ 3 ด้านคือการรับรู้ความสามารถในการปรับพฤติกรรมตนเอง
(Self -efficacy) การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง (Self- regulation) และพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพตนเอง (Selfcare)
ทั้ง นั้ในการวัด การปรั บ พฤติ ก รรมสุ ขภาพ ผูว้ ิจยั ได้สัง เคราะห์ ข้ ึ นจากแนวคิ ดทางจิ ตวิท ยาและ
พฤติกรรมสุ ขภาพ ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ปัญญาสังคม(Social cognitive theory) (Bandura, 1986) และ
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ (Orem, 1985) สามารถวัดได้จาก พฤติกรรม 3 ด้านได้แก่
4.1 การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการดูแลสุ ขภาพ (Self-efficacy)
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2549: 47-60) เป็ นหนึ่งในแนวคิด 3
ประการของทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมปั ญญาของแบนดูรา ซึ่ งประกอบด้วย แนวคิดของการเรี ยนรู้โดยการ
สังเกต (Observational learning) แนวคิ ดของการควบคุ มตน (Self-control) และแนวคิดของการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ในระยะแรกแบนดูราเสนอแนวคิดของความคาดหวังความสามารถของตนเอง
(Efficacy expectation) โดยให้ความหมายว่า เป็ นความคาดหวังที่เกี่ ยวข้องกับความสามารถของตน ใน
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนี้ เป็ นตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม แต่ต่อมา แบนดูรา
ได้ใช้คาํ ว่า การรับรู ้ ความสามารถของตนเอง (Perceived self-efficacy) โดยให้คาํ จํากัดความว่า เป็ นการที่
บุคคลตัดสิ นเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและดาเนินการกระทาพฤติกรรมให้ บรรลุเป้ าหมาย
ที่ ก าหนดไว้ โดยที่ แบนดู รานั้น ไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง คํา ว่า คาดหวัง อี ก เลย แบนดู รามี ค วามเชื่ อว่า การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองนั้น มีผลต่อการกระทําของบุคคล ทั้งนี้ บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไม่ต่างกัน
แต่อาจแสดงออกในคุ ณภาพที่ แตกต่างกันได้ ถ้าพบว่าคน 2 คนนี้ มี การรั บรู ้ ความสามารถของตนเอง
แตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็เช่นกัน ถ้ารับรู ้ความสามารถของตนเองในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกัน อาจจะ
แสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกันเช่นกัน แบนดูราเห็นว่าความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่
ยืดหยุน่ ตามสภาพการณ์ ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพของการแสดงออก จึงขึ้นกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
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ในสภาวการณ์น้ นั ๆ นัน่ คือถ้าเรามีการรับรู ้วา่ เรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้น คนที่
รับรู ้วา่ ตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอย และจะประสบความสําเร็ จในที่สุด และ
การที่ บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใดก็ด้วยการรั บรู ้ ความสามารถของตน ซึ่ งสามารถทํานายพฤติ กรรมของ
บุคคลได้ดีกว่าผลของการกระทําในครั้งที่ผา่ นมา (สุ กญั ญา กฤษณะเศรณี , 2542:18 อ้างอิงจาก Pajares, 1997
:3)
สรุ ป ได้ ว่ า การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองในการทําพฤติกรรมสุ ขภาพและความมัน่ ใจของบุคคลว่าสามารถกระทําพฤติกรรม
สุ ขภาพนั้นได้มากน้อยเพียงใด และการรับรู ้ ความสามารถของตนเองมีผลต่อความพยายามในการกระทํา
พฤติกรรมสุ ขภาพ และสามารถใช้ทาํ นายพฤติกรรมของบุคคลได้
ทั้งนี้ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กนั มาก
โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 นี้ มีผลต่อการตัดสิ นใจที่จะทําพฤติกรรมของบุคคล
ความคาดหวังเกีย่ วกับผลที่จะเกิดขึน้
สู ง
ต่า
การรับรู้ ความสามารถ
ของตนเอง

สูง
ต่ำ

มีแนวโน้มที่จะทําแน่นอน

มีแนวโน้มที่จะไม่ทาํ

มีแนวโน้มที่จะไม่ทาํ

มีแนวโน้มที่จะไม่ทาํ แน่นอน

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
ที่มา: Bandura, A. (1986). Social Foundation of Thought and Action: a Social of Cognitive Theory. NJ:
Prentice-Hall.
แหล่งของการสร้ างให้เกิดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง 4 วิธี ดังต่อไปนี้ (Evans, 1989 อ้างใน
สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2549: 59-60)
1. ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็ จ (Mastery experiences) ซึ่ งแบนดูราเชื่ อว่าเป็ นวิธีการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในการพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง เนื่ องจากว่าเป็ นประสบการณ์โดยตรง
ความสําเร็ จทําให้เพิ่ มความสามารถของตนเอง บุ คคลจะเชื่ อว่ าเขาสามารถที่จะทาได้ ดัง นั้นในการที่ จะ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น จําเป็ นที่จะต้องฝึ กให้เขามีทกั ษะเพียงพอที่จะประสบความสําเร็ จ
ได้พร้อมๆ กับการทําให้เขารับรู ้วา่ เขามีความสามารถจะกระทําเช่นนั้นและทําให้เขาใช้ทกั ษะที่ได้รับการฝึ ก
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรู ้ ว่าตนเองมีความสามารถนั้น จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะ
พยายามทํางานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
2. การใช้ตวั แบบ (Modeling) การที่ได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน และได้รับ
ผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะทําให้ผทู ้ ี่สังเกตฝึ กความรู ้ สึกว่า เขาก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็ จได้ถา้ เขา
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พยายามจริ งและไม่ยอ่ ท้อ ลักษณะของการใช้ตวั แบบที่ส่งผลต่อความรู ้สึกว่าเขามีความสามารถที่จะทําได้น้ นั
ได้แก่ การแก้ปัญหาของบุคคลที่มีความกลัวต่อสิ่ งต่างๆ โดยให้ดูตวั แบบที่มีลกั ษณะคล้ายกับตนเอง ทําให้ลด
ความกลัวต่างๆ เหล่านั้นได้
3. การใช้คาํ พูดชักจูง (Verbal persuasion) เป็ นการบอกว่า บุคคลนั้นมีความสามารถที่จะประสบ
ความสําเร็ จได้ วิธีการดังกล่าวนั้นค่อนข้างใช้ง่ายและใช้กนั ทัว่ ไป ซึ่ ง แบนดูรา ได้กล่าวว่า การใช้คาํ พูดชัก
จูงนั้นไม่ค่อยจะได้ผลนัก ในการที่จะทําให้คนเราสามารถพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ซึ่ งถ้าจะ
ให้ไ ด้ผ ล ควรจะใช้ร่วมกับ การทํา ให้บุ ค คลมี ป ระสบการณ์ ของความสํา เร็ จ ซึ่ ง อาจจะต้องค่ อยๆ สร้ า ง
ความสามารถให้กบั บุคคลอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
4. การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Emotional arousal) การกระตุน้ ทางอารมณ์มีผลต่อการรับรู ้ความสามารถ
ของตน บุคคลที่ถูกกระตุน้ อารมณ์ ทางลบ เช่ น การอยู่ในสภาพที่ถูกข่มขู่ จะทําให้เกิ ดความวิตกกังวลและ
ความเครี ยด นอกจากนี้ อาจทําให้เกิ ดความกลัว และจะนําไปสู่ การรั บรู ้ ความสามารถของตนเองตํ่าลง ถ้า
อารมณ์ ล ัก ษณะดัง กล่ า วเกิ ด มากขึ้ น ก็ จ ะทํา ให้ บุ ค คลไม่ ส ามารถที่ จ ะแสดงออกได้ ดี อัน จะนํา ไปสู่
ประสบการณ์ของความล้มเหลว ซึ่ งจะทําให้การรับรู ้เกี่ ยวกับความสามารถของตนตํ่าลงไปอีก แต่ถา้ บุคคล
สามารถลดหรื อระงับการถูกกระตุน้ ทางอารมณ์ได้ จะทําให้การรับรู ้ความสามารถของตนดีข้ ึน อันจะทําให้
การแสดงออกถึงความสามารถดีข้ ึนด้วย
ผลของการรับรู้ ความสามารถของตน
แบนดูรา (Bandura,1986 : 393 – 395) ได้กล่าวถึ งการรับรู ้ ความสามารถของตนเองว่าจะเป็ น
ตัวกําหนดหรื อมีผลต่อบุคคลในเรื่ องต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการเลือก (Choice Behavior) ในชี วิตประจําวันนั้นบุคคลจะต้องตัดสิ นใจอยูต่ ลอดเวลา
ว่า เขาจะต้องกระทําพฤติกรรมใดและต้องทําอีกนานเท่าใด รวมทั้งต้องตัดสิ นใจเลื อกกิจกรรมต่างๆ การที่
บุคคลตัดสิ นใจว่าจะแสดงพฤติกรรมใดในสภาพการณ์ใด ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเอง บุคคลสามารถหลีกเลี่ยงงานและสภาพการณ์ที่เขาเชื่ อว่ายากเกินความสามารถของเขา และบุคคลจะ
เลื อกทํากิ จกรรมที่แน่ ใจว่า เขามีความสามารถที่จะทํางานให้สําเร็ จได้ (Bandura,1997 ;& Schunk,1981)
บุคคลที่มีการรับรู้ ความสามารถของตนเองสู งจะเลื อกทํางานที่มีลกั ษณะท้าทาย มีแรงจูงใจในการพัฒนา
ความสามารถของตนให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้ น ซึ่ งเป็ นการปิ ดโอกาสที่ จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ดังนั้น ถ้าบุคคลประเมินความสามารถของตนเองถูกต้อง จะส่ งผลต่อการเลือกกิจกรรม ทําให้การกระทํานั้น
มีโอกาสสําเร็ จสู ง
2. การใช้ความพยายามและความยืนหยัดในการทํางาน (Effort Expenditure and Persistence) การ
รับรู ้ความสามารถของตนเองของบุคคลนั้น เป็ นตัวกําหนดว่า เขาจะต้องใช้ความพยายามมากเท่าไร และต้อง
ใช้ค วามมุ ม านะพยายามที่ จ ะเผชิ ญหน้า กับ อุ ป สรรคหรื อ ประสบการณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง พอใจไปอี ก นานเท่ า ใด
(Bandura, 1986) เมื่อเผชิ ญกับอุปสรรคต่างๆ บุ คคลซึ่ งมีการรับรู ้ ความสามารถของตนเองสู ง จะมีความ
กระตือรื อร้น และจะใช้ความพยายามความมุมานะในการทํางานนานกว่าคนที่มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองตํ่า
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3. แบบแผนของความคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ (Thought Patterns and Emotion Reaction)
การตัดสิ นเกี่ ยวกับความสามารถของบุ คคลจะมี อิทธิ พลต่อกระบวนการคิ ดและปฏิ กิริยาทางอารมณ์ ของ
บุคคลในระหว่างที่กระทําพฤติกรรม และมีผลต่อการคาดคะเนเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมในภายภาคหน้าของ
เขา บุคคลซึ่ งรับรู ้ว่าตนเองมีความสามารถสู งจะมีความพยายามและเอาใจใส่ ในการกระทําพฤติกรรมต่างๆ
มาก และเมื่อพบกับอุปสรรคต่างๆ บุคคลก็จะกระตุน้ ตนเองให้ใช้ความพยายามมากยิง่ ขึ้น ส่ วนบุคคลที่รับรู ้
ว่าตนเองมีความสามารถตํ่ามีแนวโน้มที่จะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อตนเองทางลบ เช่น ไม่มีความสุ ข มีความ
หวาดหวัน่ มี ความเครี ยดสู ง และเขาจะกระทําพฤติ กรรมต่างๆ อย่างไม่เต็มความสามารถอันจะส่ งผลให้
บุคคลประสบกับความล้มเหลวในการกระทําพฤติกรรมมากยิง่ ขึ้น
4. เป็ นสิ่ งที่กาํ กับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมมากกว่าเป็ นสิ่ งทํานายพฤติกรรม (Humans as
Producer rather than Simply Foretellers of Behavior) นัน่ คือ บุคคลที่มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองสู ง
มักจะเป็ นคนที่พยายามกระทําพฤติกรรมและจะยอมรับผลต่างๆที่เกิ ดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมของตน
จะเลือกการกระทําที่มีลกั ษณะท้าทาย และจะใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้การกระทํานั้นบรรลุเป้ าหมาย
แม้วา่ ในบางครั้งการกระทํานี้จะประสบความล้มเหลวบ้างก็ตาม เขาก็จะไม่ทอ้ ถอยและจะไม่อา้ งว่าเป็ นเรื่ อง
โชคชะตา แต่เขาจะให้เหตุผลของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นว่า เป็ นสิ่ งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความสําเร็ จต่อไป
สรุ ปได้ ว่า การรับรู ้ ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์กบั การกระทําพฤติกรรมของบุคคลคือถ้า
บุคคลมีการรับรู ้ความสามารถของตนในการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ งสู ง และมีแนวโน้มกระทําพฤติกรรม
นั้นสู งด้วย ในทางตรงข้าม ถ้าบุคคลรับรู ้ความสามารถของตนในการกระทําพฤติกรรมนั้นตํ่าหรื ออาจไม่ทาํ
พฤติกรรมนั้นเลย (Bandura, 1986 : 395 – 399)
การวัดการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
แบนดูรา (Bandura, 1986 ) ได้กล่าวถึงการประเมินการรับรู ้ความสามารถของตนเองว่า มี 2 ขั้นตอน
คือ ขั้นแรกประเมินความเชื่ อมัน่ ของบุคคลว่าจะกระทําพฤติกรรมนั้นได้สําเร็ จหรื อไม่ ขั้นที่สองให้ประเมิน
ระดับความเชื่อมัน่ ในความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น เครื่ องมือวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเองมี
2 รู ปแบบ คือ แบบวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเองโดยทัว่ ไป และแบบวัดที่ใช้วดั การรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองโดยเฉพาะเจาะจงในพฤติกรรมใดพฤติ กรรมหนึ่ ง ทั้งนี้ การที่ เลื อกใช้แบบวัดแบบใดขึ้ นอยู่กบั
วัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้และพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด จากการศึกษาแบบวัดของดรุ ณี ดลรัตนการ (2545) ที่ได้
สร้ า งแบบวัดการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนต่ อพฤติ ก รรมการควบคุ ม นํ้า หนัก ของกลุ่ ม ของผูใ้ หญ่ ใ นวัย
กลางคน โดยการดัดแปลงจากกรอบแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender,1996) มีขอ้ คําถามจํานวน 22 ข้อลักษณะ
คําตอบเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.88 และ นิศารัตน์ เชตวรรณ (2543) ได้
ใช้แบบประเมินการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง ซึ่ งแปลมาจากแบบสอบถามกลวิธีที่ประชาชน
ใช้ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพของเลฟและโอเวนมี ขอ้ คําถามจํานวน 29 ข้อลักษณะคําตอบเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95 นํ้าฝน ทองตันไตรย์ (2541) ได้สร้างแบบประเมิน
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้ องกันภาวะอ้วนโดยลักษณะแบบประเมินมีความเฉพาะเจาะจงกับ

25

พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพมีขอ้ คําถามจํานวน 22 ข้อ เป็ นข้อคําถามมาตรส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.83
สรุ ปได้วา่ ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้แบบประเมินแบบเฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หนึ่ ง ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ส ร้ า งโดยดัด แปลงมากจากแนวคิ ด การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองของแบนดู ร า
(Bandura,1986) ข้อคําถามจะมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงกับเรื่ องที่จะศึกษา และปรับมาจากแบบสอบถามของ
อังศินนั ท์ อินทรกําแหง (2552) และสุ พิชชา วงศ์จนั ทร์ (2554) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 6
ระดับ ตั้งแต่ “จริ งที่สุด” จนถึง “ไม่จริ งเลย” เกณฑ์การให้คะแนน จากผูต้ อบเลือกได้ 1 คําตอบในแต่ละข้อ
ถ้าตอบ “จริ งที่สุด” ในคําถามเชิงบวก จะได้ 6 คะแนน และลดลงมาตามลําดับจนถึง “ไม่จริ งเลย” จะได้ 1
คะแนน ส่ ว นคํา ถามเชิ ง ลบจะให้ ค ะแนนตรงกัน ข้า ม ถ้า ผู ้ต อบได้ค ะแนนมากกว่า แสดงว่ า มี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนต่อพฤติกรรมสุ ขภาพสู งกว่า ถ้าผูต้ อบได้คะแนนตํ่ากว่ามีการรับรู้ความสามารถของตน
ต่อพฤติกรรมสุ ขภาพตํ่ากว่า
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับการรับรู้ ความสามารถของตน
จากการศึกษาของรวิชา หงส์ โรจนภาคย์ (2545) ได้ศึกษาการรับรู้ ความสามารถตนเองเพื่อควบคุม
ภาวะนํ้าหนักเกิน และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนกับการปฏิบตั ิเพื่อควบคุมนํ้าหนักเกิน
ในสตรี วยั กลางคนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชี ยงราย ที่มีค่าดัชนี มวลกายอยูร่ ะหว่าง 25 ถึง 29.9 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร พบว่า การรับรู ้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการปฏิบตั ิ
เพื่อควบคุมภาวะนํ้าหนักเกินในสตรี วยั กลางคนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนั้น หากบุคคลกรทีมสุ ขภาพมี
การสนับสนุ นให้สตรี วยั กลางคนมีการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพให้สูงขึ้นก็จะ
ส่ งผลให้มีภาวะอ้วนลดลง และ ศศิธร อุตสาหกิจ (2550) ได้ศึกษาการเสริ มสร้างการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตน
ต่อพฤติกรรมการควบคุ มนํ้าหนักและค่าดัชนี มวลกายในสตรี วยั กลางคนที่มีภาวะนํ้าหนักเกิ น พบว่าการ
เสริ มสร้ างการรับรู ้ ความสามารถแห่ งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการควบคุ มนํ้าหนักอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และส่ งผลให้ค่าดัชนี มวลกายลดลง และสุ ภามิ ตร นามวิชา (2549) ได้ศึกษาปั จจัยที่มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของบุ ค ลากรในโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตจัง หวัด
สมุ ทรปราการ พบว่า การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง มี ค วามสั มพันธ์ ทางบวกกับพฤติ กรรมการดู แล
สุ ขภาพตนเองและไพโรจน์ พัวพันธุ์ และเพลินจิต คันถรจนาจารย์ (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการ
รับรู ้สมรรถนะแห่ งตนกับการปฏิบตั ิเพื่อควบคุมภาวะนํ้าหนักเกินในหญิงวัยกลางคน อําเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนกับการปฏิ บตั ิเพื่อควบคุมภาวะนํ้าหนักเกิ น
ในภาพรวมมีระดับปานกลางรวมทั้งทางด้านการปฏิบตั ิตนในการควบคุมอาหารและด้านการมีกิจกรรมทาง
กาย แต่ยงั พบว่าหญิงวัยกลางคนส่ วนมากยังมีปัญหาในเรื่ องการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนและการปฏิบตั ิในการ
หลีกเลี่ ยงการบริ โภคอาหารที่ให้พลังงานสู งพบว่าหญิงวัยกลางคนจํานวนมากประสบปั ญหาทางด้านภาวะ
นํ้าหนักตัวเกินแต่การควบคุมนํ้าหนักตัวให้ได้ผลจําเป็ นต้องอาศัยพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี และการรับรู้
ความสามารถแห่ งตนจะช่ วยให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนซึ่ งอาจนําไปสู่ การปฏิ บ ตั ิ ตนที่
เหมาะสมได้ และดรุ ณี ดลรัตนภัทร (2545) ได้ศึกษาปั จจัยทํานายพฤติกรรมการควบคุมนํ้าหนักของผูใ้ หญ่วยั
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กลางคน พบว่า การรั บรู ้ อุปสรรคต่อพฤติกรรมการควบคุ มนํ้าหนักและการรั บรู ้ สมรรถนะในตนเองของ
พฤติกรรมการควบคุมนํ้าหนักสามารถร่ วมกันทํานายพฤติกรรมการควบคุมนํ้าหนักในกลุ่มผูใ้ หญ่วยั กลางคน
ได้ร้อยละ 28.4 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ในต่างประเทศมีงานวิจยั หลายเรื่ องที่นาํ แนวคิดการรับรู ้ ความสามารถของตนเองไปสร้ างรู ปแบบ
กิจกรรมในโปรแกรมดังเช่ น แซควิกและคณะ (Saksvig et al, 2005: 2392–8) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลของ
โปรแกรมนําร่ องเกี่ ยวกับการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารและการเคลื่ อนไหวออกกําลังใน
นักเรี ยนเกรด 3,4,5 ซึ่ งเป็ นชนพื้นเมื องชาว Ojibway-Cree ประเทศแคนาดา จํานวน 122 คน รู ปแบบ
การศึกษาเป็ นแบบ Pretest/post-test, single-sample design มีการติดตามผล 1 ปี (1998-1999) รู ปแบบของ
โปรแกรมการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกาลังที่กลุ่มทดลองได้รับ เพื่อ
สร้างประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็ จ ประกอบด้วย 1) ความรู ้ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน รวมทั้งความรู ้และ
ทักษะที่เกี่ ยวกับการบริ โภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง 45 นาทีต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 16 สัปดาห์
และ 2) กิจกรรม “Diabetes Kids” ให้นกั เรี ยนออกอากาศเรื่ องเกี่ยวกับเบาหวานทางวิทยุ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ผล
การศึกษาพบว่า ความรู ้ เกี่ ยวกับการบริ โภคอาหาร และการรั บรู ้ ความสามารถของตนเองด้านการบริ โภค
รวมทั้งพฤติกรรมการบริ โภคหลังทดลอง ดี ข้ ึนกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่0.05 และ เกรย์
และคณะ (Grey et al, 2004: 10-5) ได้ทาํ การศึกษานําร่ องเพื่อทดสอบประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการป้ องกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยรุ่ นที่มีความเสี่ ยง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนอายุ 10-14 ปี จํานวน 41 คน โดยเป็ น
ชาวอัฟริ กนั -อเมริ กนั ชาวฮิสพานิ ค และชาว คอเคเชี ยน ใน Connecticut middle school 2 แห่ ง รู ปแบบ
การศึกษาเป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง โดยมีกลุ่มทดลอง 22 คน กลุ่มควบคุม 19 คน ระยะเวลา 12 เดือน รู ปแบบ
ของโปรแกรมการป้ องกันโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ที่ กลุ่มทดลองได้ รับเพื่ อสร้ างประสบการณ์ ที่ ประสบ
ความสาเร็ จ ประกอบด้วย 1) การให้ความรู้และทักษะด้านโภชนาการสําหรับนักเรี ยน สัปดาห์ละ 45 นาที
โดยมีท้ งั รู ปแบบที่เรี ยนในชั้นเรี ยน ฝึ กทําอาหารอย่างง่าย และพาไปศึกษาดูงานที่ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และ 2)
กิจกรรมทางกายหลังเลิกเรี ยนวันละ 45 นาที สัปดาห์ละ 2 วัน เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะ
การเลือกซื้ ออาหารและความรู ้ดา้ นโภชนาการของกลุ่มทดลองดีข้ ึนอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ นักเรี ยนใน
กลุ่มทดลองมีระดับกลูโคส อินสุ ลิน และปริ มาณไขมันลดลงอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ HbA1c,
นํ้าหนัก และดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม แต่กลุ่มทดลองมีอตั ราการเพิ่มตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม
4.2 การกากับตนเอง (Self-regulation)
ชุงค์ (Schunk, 1991: 348) ได้นิยามการกํากับตนเองว่าหมายถึง กระบวนการที่บุคคลปฏิบตั ิและ
สนับสนุ นต่อพฤติกรรมความรู ้ความเข้าใจและอารมณ์ความรู ้สึกที่มุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ดว้ ยตนเองอย่าง
เป็ นระบบ ชุงค์ และซิ มเมอร์ แมน (Schunk and Zimmerman, 1997: 195-208) ได้นิยามการกํากับตนเองว่า
หมายถึง กระบวนการที่กระตุน้ และสนับสนุ นต่อความรู ้ ความเข้าใจพฤติกรรมและความพอใจเพื่อนําไปสู่
การบรรลุเป้ าหมายที่ตนเองตั้งไว้ในที่สุด ส่ วน ชิ นะพัฒน์ ชื่ นแดชุ่ม (2542: 15) ได้นิยามการกํากับตนเองว่า
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หมายถึงการใช้กลวิธีซ่ ึ งได้แก่ การตั้งเป้ าหมาย การวางแผน การดําเนิ นการติดตามผล ทั้งในด้านพฤติกรรม
ด้านความรู้ ความเข้าใจ และด้านแรงจูงใจของตนเอง เพื่อให้บรรลุถึงสิ่ งที่มุ่งหวังได้ดว้ ยตนเอง
สรุ ปได้ ว่า การกํากับตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทําในการสังเกตพฤติกรรมและการ
เปลี่ ยนแปลงด้านสุ ขภาพของตนเอง พร้ อมทั้งตั้งเป้ าหมายและวางแผนในการกระทําที่ จะดูแลตนเองให้มี
สุ ขภาพดีตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ อาจกระทําด้วยการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพของตนเอง
กระตุน้ เตือนตนเองให้กระทําอย่างต่อเนื่องให้บรรลุถึงการมีสุขภาพที่ดีตามที่ตนเองได้ต้ งั เป้ าหมายไว้
ในศึกษาครั้งนี้ ได้สนใจแนวคิดการกํากับตนเองจากทฤษฎี เชิ งปั ญญาสังคม (Social cognitive
theory) ของแบนดูร่า (Bandura, 1986 อ้างใน สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2549: 54) ซึ่ งเชื่ อว่าพฤติกรรมของ
มนุ ษย์ไม่ได้เป็ นผลมาจากการเสริ มแรงและการลงโทษจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดี ยว แต่มนุ ษย์สามารถ
กระทําบางสิ่ งบางอย่างเพื่อควบคุมความคิด ความรู ้สึก และการกระทําของตนเอง กระบวนการดังกล่าวนี้ คือ
การกํากับตนเอง (Self – regulation) และ การกํากับตนเอง เป็ นกระบวนการที่บุคคลตั้งเป้ าหมายไว้สําหรับ
ตนเองและคิ ด หากลวิ ธี ใ ห้ บ รรลุ เป้ าหมายด้วยตนเองบุ ค คลจะเป็ นผูค้ วบคุ ม กระบวนการนี้ ด้วยตนเอง
(Zimmerman, 1998: 1) การกํากับตนเอง (Self – regulation) ประกอบด้วย 3 กระบวนการย่อย (Schunk and
Zimmerman, 1994: 76-79) ได้แก่ 1)การสังเกตตนเอง (Self-observation) 2) การตัดสิ นตนเอง (Selfjudgment) และ 3)การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) ทั้ง นี้ กระบวนการกํา กับ ตนเอง ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบดังนี้
1. การสั งเกตตนเอง (Self-observation) หมายถึง ความสนใจต่อลักษณะที่จาํ เพาะในพฤติกรรมของ
บุคคลอย่างพินิจพิเคราะห์(Bandura,1986 อ้างใน ดวงเพ็ญ เรื อนในมัน่ , 2542: 54) ประกอบด้วย
1.1 การตั้งเป้ าหมาย (Goal setting) หมายถึง การกําหนดพฤติกรรมเป้ าหมายหรื อกําหนด
เกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งในระยะแรกของการกํากับตนเอง
ก่อนที่บุคคลจะสามารถกํากับพฤติกรรมของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพบุคคลจะต้องเลื อกเป้ าหมาย ซึ่ ง
การตั้งเป้ าหมายเป็ นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยให้บุคคลได้รู้ถึงพฤติกรรมที่ตอ้ งการกระทําอย่างชัดเจนและ
ยังใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมที่บุคคลกระทํากับพฤติกรรมเป้ าหมายที่กาํ หนด
ไว้ แบนดูร่า เสนอว่าการตั้งเป้ าหมายในการกระทําพฤติกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพและสะดวกต่อการตัดสิ นนั้น
ควรตั้งเป้ าหมายให้มีลกั ษณะดังนี้ (Bandura, 1997a, 1986, 1988 อ้างใน ฐิติพฒั น์ สงบกาย, 2533)
1) ควรเป็ นเป้ าหมายที่ เฉพาะเจาะจง คื อบุ ค คลจะกํา หนดเป้ าหมายในการทํา พฤติ ก รรมที่
เจาะจงชัดเจนลงไปว่าเขาจะต้องทําพฤติกรรมอย่างไร หรื อเท่าไร
2) ควรเป็ นเป้ าหมายที่มีลกั ษณะท้าทาย การตั้งเป้ าหมายที่มีลกั ษณะท้าทายจะเป็ นสิ่ งกระตุน้
หรื อจูงใจให้บุคคลใช้ความพยายามในการกระทําพฤติกรรมให้มากขึ้น
3) ควรเป็ นเป้ าหมายที่ ระบุ แน่ ชัดและมี ทิศทางในการกระทํา แน่ นอนโดยไม่มีท างเลื อกได้
หลายทางเช่นควรตั้งเป้ าหมายว่า “วันนี้ ฉนั จะทําการบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้เสร็ จ” หรื อตั้งว่า “สัปดาห์น้ ี ฉนั
จะรับประทานขนมขบเคี้ยวไม่เกิน 2 ซอง”
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4) ควรเป็ นเป้ าหมายระยะสั้น ในการกระทําพฤติกรรมจะมีผลต่อแรงจูงใจเนื่ องจากบุคคลจะ
พบกับความสําเร็ จที่ต้ งั ไว้ง่ายและเร็ วและเมื่อบุคคลประสบความสําเร็ จในเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ก็จะมีความพึง
พอใจและเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลพยายามกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
5) ควรเป็ นเป้ าหมายที่อยู่ในระดับใกล้เคี ยงกับความเป็ นจริ ง และสามารถปฏิ บตั ิได้ไม่เป็ น
เป้ าหมายที่มีลกั ษณะเพ้อฝันคือสู งหรื อตํ่ากว่าความเป็ นจริ งและ ควรปฏิบตั ิได้ เมื่อเป้ าหมายหรื อมาตรฐาน
ของพฤติกรรมใดไม่ได้รับการยอมรับหรื อไม่มีความชัดเจนบุคคลจึงไม่สามารถใช้เป้ าหมายเป็ นมาตรฐานได้
การตั้งเป้าหมาย มี 2 วิธีคือ
1) การตั้งเป้ าหมายด้วยตนเอง หมายถึง การที่บุคคลเป็ นผูก้ าํ หนดพฤติกรรมเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
กระทําด้วยตนเอง ซึ่ งการตั้งเป้ าหมายด้วยตนเองจะมีขอ้ ดีคือจะทําให้บุคคลรู ้สึกว่าเขาเป็ นผูก้ ระทําและเป็ นผู้
ตัดสิ นใจด้วยตนเอง ทํา ให้เกิ ดความรู ้ สึ กสบายใจและพยายามกระทํา พฤติ ก รรมให้บ รรลุ เป้ าหมายที่ ตน
กําหนด
2) การตั้งเป้ าหมายโดยบุคคลอื่น หมายถึ ง การที่บุคคลอื่นเป็ นผูก้ าํ หนดพฤติกรรมเป้ าหมายที่
ต้องการเปลี่ ยนแปลงให้กบั บุคคล ซึ่ งการตั้งเป้ าหมายด้วยบุคคลอื่นจะมี ขอ้ ดี ตรงที่ว่าอาจจะช่ วยแก้ไขให้
บุคคลที่ไม่สามารถตั้งเป้ าหมายด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมให้สามารถตั้งเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสมกับ
ความสามารถตนเองยิง่ ขึ้น (ดวงเพ็ญ เรื อนใจมัน่ , 2542: 55)
2. การเตือนตนเอง(Self-monitoring) หมายถึง กระบวนการที่ บุคคลสั งเกตและบันทึ กพฤติ กรรม
เป้ าหมายที่เกิดขึน้ ด้ วยตนเองเพื่อเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนเองกระทา การเตือนตนเองจะทําให้บุคคล
รู ้ว่าตนเองกระทําพฤติกรรมในลักษณะใด ซึ่ งจะนําไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้เนื่ องจาก
บุคคลได้เห็นข้อมูลย้อนกลับแล้วก็จะทําให้เขารู ้วา่ ควรทําเช่นไรต่อไปเพื่อไปสู่ พฤติกรรมเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
นอกจากกระบวนการสังเกตตนเองที่กล่าวมาแล้ว แบนดูร่า เสนอว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อ
การสังเกตตนเองอีกดังนี้
1) เวลาที่ทาํ การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง คือ บุคคลจะต้องทําการสั งเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเองทันทีที่พฤติกรรมเป้ าหมายเกิดขึ้นซึ่ งจะทําให้ได้ขอ้ มูลที่มีความถูกต้องแม่นยําและต่อเนื่ อง
2) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับจะทําให้บุคคลทราบว่าตนกระทําพฤติกรรมเป็ นอย่างไรเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้หรื อไม่ ถ้าเป็ นไปตามเป้ าหมายบุ คคลก็ควรจะมี ความสนใจสังเกตมากขึ้ นแต่ถ้าหากไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายบุคคลก็จะได้หาแนวทางแก้ไขให้ดีข้ ึนต่อไป (Agras, Leitenberg and Barlow, 1968 อ้าง
ใน ดวงเพ็ญ เรื อนใจมัน่ , 2542: 57)
3) ระดับของแรงจู งใจการที่ บุค คลมี แรงจูง ใจที่ จะเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมของตนก็จะมี การ
ตั้งเป้ าหมายและพยายามสังเกตและบันทึกพฤติ กรรมของตนมากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจตํ่า (Nelson, 1997
อ้างใน ดวงเพ็ญ เรื อนใจมัน่ , 2542: 57)
4) คุณค่าของพฤติกรรมที่สังเกต พฤติกรรมใดก็ตามที่บุคคลเห็นว่ามีคุณค่าต่อตนเองเขาก็จะให้
ความสนใจในการสังเกตมากกว่าพฤติกรรมที่เขาไม่เห็นคุณค่า (Kanfer, 1970 อ้างใน ดวงเพ็ญ เรื อนใจมัน่ ,
2542: 57)
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5) ความสําเร็ จและความล้มเหลวของพฤติกรรมที่สังเกต การที่บุคคลกระทําพฤติกรรมแล้ว
ได้รับความสําเร็ จบุคคลก็จะให้ความสนใจสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองมากกว่าพฤติกรรมที่เขา
กระทําแล้ว มักล้มเหลว (Kischenbaum and Karoly, 1977 อ้างใน ดวงเพ็ญ เรื อนใจมัน่ , 2542: 57)
6) ระดับความสามารถในการควบคุ มพฤติ กรรมที่ สังเกต พฤติกรรมใดก็ตามที่บุคคลสามารถ
ควบคุ ม ได้ บุ ค คลก็จะสนใจสัง เกตและบันทึ กพฤติ กรรมของตนเองมากกว่า พฤติ กรรมที่ เขาไม่ส ามารถ
ควบคุมได้ (Johnson and White, 1971 อ้างใน ดวงเพ็ญ เรื อนใจมัน่ , 2542: 57)
3. การตัดสิ นตนเอง (Self-Judgment) เป็ นการเปรี ยบเทียบผลที่ได้รับจากการกระทํากับเป้ าหมาย
หรื อมาตรฐานที่ต้ งั ไว้ การตัดสิ นตนเอง (Self – judgment) ขึ้นกับชนิ ดของมาตรฐาน (Type of standards)
องค์ประกอบของเป้ าหมาย (Goal properties) และความสําคัญของการบรรลุเป้ าหมาย
พฤติกรรมจะประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลวขึ้นอยูก่ บั มาตรฐานที่นามาประเมิน ข้อมูลที่จะนํามา
เป็ นมาตรฐานได้มาจากแหล่งต่างๆ เช่น การแสดงปฏิกิริยาทางสังคมต่อพฤติกรรมของบุคคล มาตรฐานของ
บุคคลอื่น การตั้งมาตรฐานที่ดีคือการตั้งพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงระบุอย่างชัดเจนมีแนวทางในการกระทํา
อย่างแน่นอนเป็ นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งและสามารถปฏิบตั ิได้ หลังจากที่บุคคลนํามาตรฐาน
มาใช้เป็ นเกณฑ์ ใ นการตัด สิ นมี แ นวโน้ม ว่า พวกเขาจะนํา มาตรฐานไปดัด แปลงใช้ใ นสภาพอื่ นๆ และ
มาตรฐานนั้นยังส่ งผ่านจากบุ คคลหนึ่ งไปสู่ อีกบุคคลหนึ่ งด้วยตัวแบบและความสําเร็ จทางสังคม เช่ น เด็ก
ดัดแปลงมาตรฐานของผูใ้ หญ่มาใช้แล้วนํามาใช้กบั เพื่อน (อรอุมา จิรธนิตกุล, 2544: 18)
4. การแสดงปฏิกริ ิยาต่ อตนเอง (Self – reaction)
เป็ นกระบวนการสุ ดท้ายของกลไกการกํากับตนเอง กระบวนการนี้ทาํ หน้าที่ 2 ประการคือ
3.1 ทําหน้าที่ตอบสนองผลการประเมินพฤติกรรมของตนเอง จากกระบวนการตัดสิ น ถ้าบุคคล
กระทําพฤติกรรมเป้ าหมายได้เท่ากับหรื อสู งกว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาทางบวกต่อตนเอง
หรื อให้รางวัลกับตนเองแต่ถา้ บุคคลกระทําพฤติกรรมตํ่ากว่าเป้ าหมายเขาจะแสดงปฏิกิริยาทางลบต่อตนเอง
หรื อการลงโทษตนเอง หรื ออาจไม่แสดงปฏิกิริยาต่อตนเองก็ได้
3.2 ทําหน้าที่เป็ นตัวจูงใจสําหรับการกระทําพฤติกรรมของตนเอง ถ้าบุคคลกระทําพฤติกรรมได้
ตามเป้ าหมายแล้วจะให้สิ่งจูงใจกับตนเอง สิ่ งจูงใจแบ่งเป็ น
1) สิ่ งจูงใจตนเองจากภายนอก ได้แก่ วัตถุ สิ่งของที่สามารถจับต้องได้หรื ออาจเป็ นการให้เวลา
อิสระกับตนเอง การกระทําที่ชอบหรื อการกระทํากิจกรรมบันเทิงต่างๆ
2) สิ่ งจูงใจตนเองจากภายในเป็ นผลกรรมภายในที่บุคคลให้กบั ตนเองหลังจากที่ประเมินการทํา
พฤติกรรมของตนเองแล้วซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
- การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางบวก คือ การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางบวกเมื่อ
กระทําพฤติกรรมได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เช่น การยกย่อง ชื่นชมตนเอง เป็ นต้น
- การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางลบ คือ การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางลบเมื่อ
กระทําพฤติกรรมได้ต่ าํ กว่าเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ เช่ น การตําหนิ ตนเอง การวิจารณ์ ตนเอง ละอายใจ และการ
เสี ยใจ เป็ นต้น
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การที่บุคคลแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางบวกนับว่าเป็ นกลไกการส่ งเสริ มพฤติกรรมส่ วนการแสดง
ปฏิ กิริยาทางลบต่อตนเองนั้นเป็ นกลไกป้ องกันตนเองจากการที่ถูกสังคมหรื อบุคคลภายนอกลงโทษเพราะ
เมื่ อ บุ ค คลลงโทษตนเองนั้ นสามารถเป็ นการระบายสิ่ งที่ ผิ ด พลาดที่ ต นได้ ก ระทํา ลงไปและจะ
กระทบกระเทือนจิตใจน้อยกว่าที่ถูกผูอ้ ื่นลงโทษ
ปัจจัยต่ างๆ ที่มีอิทธิพลต่ อการกากับตนเอง แบนดูร่า (Bandura, 1986: 369-372) กล่าวว่ามีปัจจัย
ต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการกํากับตนเองดังนี้
1. ประโยชน์ ส่วนตัว (Personal benefits) เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมกํากับตนเองแล้วบุคคลก็จะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงต่อตัวเขาเองเขาก็จะยึดมัน่ ต่อการกํากับตนเองจะทําให้กระบวนการกํากับตนเองคงอยูไ่ ด้
2. รางวัลทางสั งคม (Social reward) การที่บุคคลมี พฤติ กรรมการกํากับตนเองแล้วบุคคลใน
สังคมให้การยกย่องชมเชย สรรเสริ ญ ให้เกี ยรติ ให้การยอมรับหรื อให้รางวัล ซึ่ งการให้รางวัลทางสังคม
เหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยให้กระบวน การกํากับตนเองของบุคคลคงอยูไ่ ด้
3. การสนับสนุนจากตัวแบบ (Modeling supports) บุคคลที่มีมาตรฐานในการกํากับตนเองเช่น
การพูดจาไพเราะ หากได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่คนอื่นๆ รอบด้านล้วนแต่มีการพูดจาไพเราะด้วยกันคนที่
พูดจาไพเราะทั้งหลายเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยเป็ นตัวแบบที่จะสนับสนุนซึ่ งกันและกัน
4. ปฏิกิริยาทางลบจากผู้อื่น (Negative sanctions) บุคคลที่พฒั นามาตรฐานในการกํากับตนเอง
ขึ้นมาแล้วหากภายหลังให้รางวัลกับตนเองต่อพฤติกรรมที่ต่ าํ กว่ามาตรฐานก็จะทําให้บุคคลในสังคมแสดง
ปฏิกิริยาทางลบต่อตัวเขาปฏิกิริยาเหล่านี้จะส่ งผลให้บุคคลย้อนกลับไปใช้มาตรฐานเดิมของเขาอีก
5. การสนับสนุนจากสภาพแวดล้ อม (Contextual supports) บุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่ งใน
อดีตเคยส่ งเสริ มให้ตนกํากับตนเองด้วยมาตรฐานระดับหนึ่ งย่อมมีโอกาสกํากับตนเองด้วยมาตรฐานนั้นอีก
บุคคลเช่นนี้มีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะมีอิทธิ พลให้ตนต้องลดมาตรฐานลงไป
6. การลงโทษตนเอง (Self – inflicted punishment) จะเป็ นหนทางช่วยให้บุคคลลดความไม่สบาย
ใจจากการทําผิดมาตรฐานของตนได้และในหลายๆ กรณี ก็เป็ นการลดปฏิกิริยาทางลบจากผูอ้ ื่นได้ แทนที่จะ
ถูกคนเหล่านั้นลงโทษเอาโดยตรงคนส่ วนใหญ่จะมีความรู ้สึกว่าการลงโทษตนเองทําให้รู้สึกไม่พอใจน้อย
กว่าการถูกผูอ้ ื่นลงโทษและในบางกรณี การลงโทษตนเองก็เป็ นการกระทําที่ได้รับการชมเชยจากผูอ้ ื่นด้วย
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประยุกต์ ใช้ แนวคิดการกากับตนเอง
งานวิจยั ที่ใช้แนวคิดการกํากับตนเองพบทั้งภายในและต่างประเทศ โดยในประเทศตัวอย่างงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่น พนิดา มีตอ้ งปั น (2532) ศึกษาถึงประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมลดนํ้าหนัก
ด้วยวิธีควบคุ มตนเองที่มีต่อพฤติกรรมลดนํ้าหนัก ทั้งด้านความรู ้ ทัศนคติ การปฏิ บตั ิตวั ในการลดนํ้าหนัก
และผลของพฤติกรรมการลดนํ้าหนัก กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ าํ หนักเกิน
มาตรฐานร้อยละ 20 อายุ 11-14 ปี จํานวน 100 คน เป็ นกลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มเปรี ยบเทียบ 50 คน
ภายหลัง การทดลองพบว่า โปรแกรมลดนํ้า หนัก โดยใช้ ก ารควบคุ ม ตนเองทํา ให้ นัก เรี ย นหญิ ง ระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้นที่ มี น้ าํ หนัก เกิ นมาตรฐานร้ อยละ 20 มี ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิ ตวั ในการลด
นํ้าหนักได้ถูกต้องมากขึ้น และสามารถลดนํ้าหนักลงได้ นอกจากนี้ พบว่า การฝึ กให้นกั เรี ยนรู้จกั การบันทึก

31

รายการอาหารและจํานวนแคลอรี ในแต่ละวันจะช่ วยให้นกั เรี ยนควบคุ มการรับประทานอาหารของตนเอง
และลดนํ้าหนักลงได้ ทั้งนี้ สุ วรรณี (Suwannee Chearsawad, 2002) ได้ศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการ
ควบคุ ม ตนเองในการหลี ก เลี่ ย งการบริ โภคอาหารว่ า งที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการน้ อ ยในนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จังหวัดตาก พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการควบคุมตนเองในการหลีกเลี่ยง
การบริ โภคอาหารว่า งที่ มี คุ ณค่ า ทางโภชนาการน้อ ยเพิ่ ม ขึ้ นมากกว่า ก่ อ นการทดลองและมากกว่า กลุ่ ม
เปรี ย บเที ย บ และพบว่า ในระยะติ ดตามผลไม่ แตกต่ า งจากระยะหลัง การทดลอง แต่ ใ นระยะติ ดตามผล
นักเรี ยนกลุ่มทดลองยังคงมีการควบคุมตนเองในการหลีกเลี่ยงการบริ โภคอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
น้อยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สําหรับงานวิจยั ในต่างประเทศ ตัวอย่าง เช่น มาโฮนี และคณะ (Mahony et al, 1973: 65-69 อ้างใน
เกศแก้ว สอนดี, 2548: 40) ศึกษาผลของการให้รางวัลตนเอง การลงโทษตนเอง และการสังเกตตนเองต่อ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยกลุ่มที่ให้รางวัลตนเอง และลงโทษตนเองจะต้องเอาเงินไปมอบให้กบั
ผูว้ ิจยั และนําเงินนั้นมาให้รางวัลหรื อลงโทษตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ คือ กลุ่มที่ให้รางวัลตนเองจะได้เงิ น
จากผูว้ จิ ยั เมื่อเขาสามารถลดนํ้าหนักลงได้ ในขณะที่กลุ่มลงโทษตนเองจะต้องเสี ยเงินค่าปรับให้แก่ผวู ้ ิจยั เมื่อ
มีน้ าํ หนักเพิ่มขึ้ น สําหรับกลุ่มที่สังเกตตนเองก็สังเกตตนเองเพียงอย่างเดี ยว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ให้
รางวัลตนเอง และกลุ่ มที่ ลงโทษตนเองสามารถลดนํ้าหนักได้เท่าๆ กัน และลดนํ้าหนักได้มากกว่ากลุ่ มที่
สังเกตตนเอง และจากการติดตามผล 4 เดือนต่อมา พบว่า กลุ่มที่ให้รางวัลตนเองลดนํ้าหนักได้มากกว่ากลุ่มที่
ลงโทษตนเอง
4.3 การดูแลตัวเอง (Self-care)
เป็ นพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ อย่า งหนึ่ ง ที่ เริ่ มพัฒนามาตั้งแต่ วยั เด็ ก และค่ อยๆ พัฒนาเต็มที่ ในวัย
ผูใ้ หญ่ ซึ่ งเป็ นวัยที่สามารถดูแลตนเองได้อย่างสมบูรณ์ แต่ความสามารถดังกล่าวจะลดลงเมื่อเกิดความเสื่ อม
หรื อความเจ็บ ป่ วยขึ้ นในร่ า งกาย หรื อกรณี ที่ ก ารดู แลตนเองถู กจํา กัดจากความรู้ ความชํานาญ การขาด
แรงจูงใจ กิจกรรมการดูแลตนเองก็จะไม่เกิดขึ้น (Orem, 1985: 135) ผูท้ ี่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรื อมีขีดจํากัด
ต่างๆ ที่ทาํ ให้ไม่สามารถช่ วยเหลื อตนเองได้เต็มที่ บุคคลเหล่านี้ ได้แก่ คนชรา คนเจ็บป่ วย และคนพิการ
การดูแลตนเองจึงมีผลโดยตรงต่อการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ การคงไว้ซ่ ึ งรู ปร่ างและหน้าที่ในภาวะปกติ การ
พัฒนาบุคลิกภาพศักยภาพของมนุษย์ ป้ องกันอันตราย ตลอดจนพยาธิ สภาพต่างๆ และยังสามารถควบคุมผล
อันเกิดจากการบาดเจ็บหรื อพยาธิ สภาพต่างๆ ได้
ความหมาย ของการดู แ ลตนเอง จากคํา ว่ า “ดู แ ล” กั บ “ตนเอง” ตามพจนานุ ก รมฉบับ
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายคําว่า ดูแล คือ เอาใจใส่ ปกปั กรักษา ปกครอง ตน คือ ตัว (ตัวคน)
เมื่อรวมคําว่าดูแลตนเอง จึงหมายถึง เอาใจใส่ ในตัวเองนัน่ เอง หรื อปกปั ก ปกครองตนเอง การดูแลตนเองถูก
อธิ บ ายในลัก ษณะของมโนทัศ น์ กรอบแนวคิ ด รู ป แบบ ทฤษฎี ก ระบวนการ การเคลื่ อ นไหว หรื อ
ปรากฏการณ์ (Gantz, 1990 ) ความหมายการดูแลตนเองจะต่างกันในแต่ละสาขาวิชาชี พ ซึ่ งมีผใู้ ห้นิยามการ
ดูแลสุ ขภาพของตนเอง ดังเช่น สไตเกอร์ และลิบสัน (Steiger & Lipson, 1985: 12 อ้างใน อังศินนั ท์ อินทรกํา
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แหง, 2550: 28) ให้ความหมายของการดูแลตนเองว่าเป็ นกิจกรรมที่ริเริ่ มกระทําโดย บุคคล ครอบครัว ชุมชน
เพื่อให้บรรลุ หรื อคงไว้ซ่ ึ งภาวะสุ ขภาพให้ดีที่สุด ส่ วน เพนเดอร์ (Pender, 1987 :150) ได้กล่าวว่าการดูแล
ตนเองเป็ นการปฏิบตั ิที่บุคคลริ เริ่ มและกระทําในวิถีทางของตนเองเพื่อดํารงรักษาชี วิต ส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของตน และ สมจิต หนุเจริ ญกุล (2543) ได้กล่าวว่า การดูแลตนเองหมายถึง การปฏิบตั ิใน
กิจกรรมที่บุคคลริ เริ่ มและกระทําเพื่อที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งชี วิต สุ ขภาพและสวัสดิภาพของตน การดูแลตนเองเป็ น
การกระทําที่จงใจ และมีเป้ าหมาย (Deliberate action) และเมื่อกระทําอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะมีส่วนช่วยให้
โครงสร้างหน้าที่และพัฒนาการของแต่ละบุคคลดําเนินไปถึงขีดสู งสุ ด
สรุ ปได้ ว่า การดูแลสุ ขภาพตนเอง หมายถึ ง การกระทํากิ จกรรมใดก็ตามที่บุคคลได้เริ่ มปฏิ บตั ิดว้ ย
ตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดํารงรักษาชีวติ ภาวะความมีสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของตน เป็ นการกระทํา
อย่างมีแบบแผน เป็ นขั้นตอน มีความต่อเนื่ อง และเมื่อมีการกระทําอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะช่ วยให้ร่างกาย
จิตใจและพัฒนาการดําเนินชีวติ ของบุคคลนั้นไปถึงเป้ าหมายของแต่ละบุคคล
แนวคิดและทัศนะการดูแลตนเอง
แนวคิ ด การดู แ ลตนเองได้เ ป็ นที่ ส นใจและกล่ า วถึ ง กัน มาก ในที่ ป ระชุ ม First International
Symposium ที่กรุ งโคเปนเฮเกน ในปี ค.ศ. 1975 มีการให้ความหมายไว้ต่างกันจาก 29 ประเทศ มีการขยาย
กว้างไปนอกจากเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสุ ขภาพของบุคคล รวมถึงการดูแลครอบครัว กลุ่มและชุ มชนด้วย การดูแล
ตนเองเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับการสังเกตตนเอง การรับรู้และการตัดสิ นใจ เลือกบริ การ และการ
รักษาตามที่บุคคลเข้าใจ (นาตยา เกรี ยงชัยพฤกษ์, 2544) และในปี ค.ศ.1987 สถาบันการดูแลตนเอง จัดให้มี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการดู แลตนเองจากสาขาต่างๆ มาประชุ ม เพื่อหาลักษณะที่ อธิ บายการดู แลตนเอง ผลสรุ ปใน
แนวคิดการดูแลตนเองนั้นมีคุณลักษณะดังนี้ 1) การดูแลตนเองมีอยูใ่ นสถานการณ์และวัฒนธรรมที่เฉพาะ 2)
เกี่ ยวข้องกับความสามารถที่ จะกระทําและการเลื อก 3) ความรู ้ ทักษะ การให้คุณค่า แรงจูงใจ การรั บ รู ้
ความสามารถ การควบคุม และสมรรถนะของตนเอง (Efficacy) มีอิทธิ พลต่อการดูแลตนเอง และ 4) แนวคิด
การดูแลตนเองมีจุดเน้นการดูแลสุ ขภาพ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบุคคล (Gantz, 1990) ความหมายการดูแล
ตนเอง สามารถจําแนกเป็ นแบบแผนได้ 2 แบบแผน คือการดูแลตนเองในแบบที่เป็ นการกระทําพฤติกรรม
หรื อกระบวนการ และการดูแลตนเองในแบบที่เป็ นเป้ าหมาย
แนวคิ ด การดู แ ลตนเอง ในสาขาจิ ต วิ ท ยา ให้ความสนใจในลัก ษณะที่ เ ป็ นปรากฏการณ์ หนึ่ ง ที่
เกี่ ยวข้องกับแนวคิ ด อัตมโนทัศน์ ความเชื่ อด้านสุ ขภาพ และพฤติกรรม (Cognitive behavior model)
พฤติกรรมความร่ วมมือในการรักษา และความเชื่ อในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) บารอฟสกี
(Barofsky, 1978 อ้างใน อรสา พันธ์ภกั ดี, 2542) ให้ความหมายการดูแลตนเองเป็ นการกระทําที่จงใจของ
บุคคลอย่างมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ โดยแบ่งการดูแลตนเองเป็ น 3 แบบ ได้แก่ 1) การดูแลตนเองใน
การบรรเทาความเจ็บป่ วย 2) การดู แลตนเองในการรั กษาหรื อเผชิ ญกับอาการ 3)การดูแลตนเองในการ
ป้ องกันอันตรายที่จะมีผลต่อสวัสดิภาพ กระบวนการทําหน้าที่ของร่ างกาย การดูแลตนเองจึงมีเป้ าหมายเพื่อ
ปรับควบคุมให้กระบวนการทํางานทางร่ างกายเป็ นปกติ
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แนวคิดการดูแลตนเองในสาขาสั งคมศาสตร์ สนใจการดูแลตนเองในความสัมพันธ์ท้ งั 3 ระบบ คือ
ระบบบุคคล ระบบกลุ่มย่อย และระบบชุมชน และมุ่งเน้นที่สังคม กฎหมาย นโยบาย และองค์กรที่สนับสนุ น
และส่ งเสริ มการดูแลตนเอง ดี ฟรายส์ (Defries, 1990 อ้างใน อรสา พันธ์ภกั ดี, 2542) ให้ทศั นะว่าการดูแล
ตนเองเป็ นการกระทําที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันของแผนการรักษา ชุ มชน และการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และ
ดีน (Dean, 1989 อ้างใน อรสา พันธ์ภกั ดี, 2542) เน้นการดูแลตนเองที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ คือ การดูแลตนเอง
เป็ นพฤติ ก รรมในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน ซึ่ งมี รูปแบบของการมี ปฏิ สัมพันธ์ ใ นสัง คม และทัศนคติ ต่อ
พฤติกรรม การให้คุณค่า ความเชื่ อที่เรี ยนรู ้ ในสังคมวัฒนธรรม มี ผลต่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ดังนั้น
บุคคลจะยอมรับหรื อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ จึงขึ้นอยูก่ บั สังคมวัฒนธรรมมากกว่าการตัดสิ นใจ
เฉพาะบุคคล ซึ่ งต่างจาก คิดบูช (Kickbusch, 1989 อ้างใน อรสา พันธ์ภกั ดี, 2542) เห็นว่า การดูแลตนเอง
เกี่ยวข้องกับแบบแผนการดําเนิ นชี วิตที่บุคคลยอมรับที่จะจัดการตนเอง ในการหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง และการ
กํากับประเมินตนเอง มีการตัดสิ นใจ การใช้ยาด้วยตนเอง และการรักษาตนเอง
โดยสรุ ป การดูแลตนเองเป็ นกระบวนการที่บุคคลสามารถกระทํากิจกรรมหรื อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
สุ ข ภาพ ซึ่ ง บุ ค คลได้เลื อกปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ เหมาะสมกับ ตนเอง โดยมี ก ารเรี ย นรู้ และการสนับสนุ นจากสั งคม
วัฒนธรรม ที่ เป็ นสิ่ งแวดล้อมของบุ คคลนั้นทั้งในวิชาชี พและนอกวิชาชี พทางด้านสุ ขภาพ และการดู แล
ตนเองที่เหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นหนทางที่นาํ ไปสู่ การมีสุขภาพดี
แนวคิดการดูแลตนเองด้ านสุ ขภาพกับการใช้ บริการสุ ขภาพ
ที่ผา่ นมาภาครัฐมองการดูแลตนเองเป็ นในด้านการใช้บริ การเมื่อเจ็บป่ วยของประชาชนโดยจากการ
สํารวจมี การเปลี่ ยนแปลงไป ในภาพรวมทั้งประเทศประชาชนใช้บริ การรั กษาพยาบาลจากสถานบริ การ
สาธารณสุ ขของรัฐมากขึ้นจากร้อยละ 15.5 ใน พ.ศ.2513 เป็ นร้อยละ 53.9 ใน พ.ศ. 2539 และซื้ อยากินเอง
น้อยลงจากร้อยละ 51.54 ใน พ.ศ.2513 เหลือเพียงร้อยละ 17.1 ใน พ.ศ. 2539 และหลังวิกฤตเศรษฐกิ จ
ประชาชนหันมาซื้ อยากินเองมากขึ้นจากร้อยละ 17.1 ในพ.ศ.2513 เป็ นร้อยละ 20.2 และ 24.2 ใน พ.ศ. 2542
และ 2544 ตามลําดับ แต่ในภาวะปั จจุบนั ประชาชนเริ่ มเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี ร่ างกายแข็งแรง
จิตใจที่เป็ นสุ ขสงบ ดังนั้น แนวการดูแลสุ ขภาพตนเองแบบองค์รวมคือดูแลกาย ใจ จิตวิญญาณ เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการดําเนิ นชี วิตอย่างมีความสุ ขสมบูรณ์ การดูแลสุ ขภาพจึงเน้นให้ความสําคัญในการส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู
ป้ องกันโรคมากกว่าการรักษา ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การมีสุขภาพดีเชื่อมโยงกับการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม เป็ น
แนวคิดใหม่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ถือว่าเป็ นการตื่นตัวของการรักษาสุ ขภาพของคนยุคใหม่
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดูแลตนเอง
อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ (2539) ศึกษาความสามารถในการดูแลตนเองกับภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ
เขตชนบท อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 213 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดย แบบสัมภาษณ์ ขอ้ มูลทัว่ ไป แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองและแบบ
ประเมินภาวะสุ ขภาพ ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ความสามารถในการดูแลตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.5939 (p <
0.001) 2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ ตามปั จจัยพื้นฐานพบว่า 1.1) ผูส้ ู งอายุมี
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ความสามารถในการดูแลตนเองแตกต่างกันตามปั จจัยพื้นฐานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ได้แก่
ระดับการศึกษา และลักษณะการพักอาศัย และที่ระดับ 0.05 ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของผูส้ ู งอายุใน 2)
เปรี ยบเทียบภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ ตามปั จจัยพื้นฐานดังนี้ 2.1) ผูส้ ู งอายุมีภาวะสุ ขภาพแตกต่างกันตาม
ปั จจัยพื้นฐาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ระดับการศึกษา การเป็ นเจ้าของบ้าน และบทบาท
หน้าที่ของผูส้ ู งอายุในครอบครัว และที่ระดับ 0.05 ได้แก่ รายได้ สถานภาพสมรส ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะให้
พยาบาลควรมี บ ทบาทในการให้ค วามรู้ กระตุ ้นให้ผูด้ ู แลผูส้ ู งอายุ ให้ค วามสํา คัญ ในการส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ โดยการสร้ างสิ่ งแวดล้อมที่ส่งเสริ มการพัฒนาและคงไว้ซ่ ึ ง
ความสามารถในการดูแลตนเอง ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งคําแนะนําวิธีการป้ องกัน
และรักษาสุ ขภาพอนามัยของตนเอง คู่สมรส และบุตรหลาน ควรให้การสนับสนุ น ช่วยเหลือ ให้ความรัก
ความอบอุ่นแก่ผสู ้ ู งอายุ เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของครอบครัวตามศักยภาพของตน เพื่อ
ส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุมีความภาคภูมิใจในตนเอง และเห็นคุณค่าของการดํารงชีวติ อย่างมีคุณค่าต่อไป ขวัญใจ ตัน
ติวฒั นเสถียร (2535) ศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุ ขภาพโดยใช้ตวั อย่างเป็ นผูป้ ่ วย
ที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคประสาทในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 360 คน ซึ่ งได้จากการ
สุ่ มตัวอย่างแบบง่ายและแบบสํารวจความเครี ยดของ HOS ผลการวิจยั ที่สําคัญมีดงั นี้ 1) พฤติกรรมการดูแล
ตนเองด้านสุ ขภาพจิต รายด้าน ดังนี้ ด้านการดูแลตนเองโดยทัว่ ไป ด้านการปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา ด้าน
การพัฒนาการรู้จกั ตนเอง ด้านการเตรี ยมการเผชิญปัญหา ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคม และด้าน
การใช้เวลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนด้านการติดต่อสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อยูใ่ น
ระดับตํ่า 2) พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุ ขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับการ
สนับสนุนของชุมชน การสนับสนุนของครอบครัว และความเชื่ อเกี่ยวกับศาสนา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุ ขภาพ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ตามลําดับความสําคัญมากน้อย คื อ การสนับสนุ นของชุ มชน ความเชื่ อเกี่ ยวกับศาสนา การ
สนับสนุ นของครอบครัว และระดับการศึ กษาโดยสามารถร่ วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 33.2 การวิจยั เชิ ง
ประเมินผลครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และจากผล
วิจยั ของ อังศิ นันท์ อิ นทรกําแหง (2553) ศึกษาผลการจัดการโครงการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของ
หน่วยงานภาครัฐในกรุ งเทพมหานคร ในกลุ่มเสี่ ยงโรคเมตาบอลิก 5,278 พบว่า ผลการประเมินประสิ ทธฺ ภาพ
โครงการทั้งในด้าน บริ บทของโครงการ ปั จจัยนําเข้า กระบวนการและผลลัพธ์อยูใ่ นระดับดี มากตามความ
คิดเห็ นที่ สอดคล้องกันในกลุ่ มหัวหน้าโครงการ ผูบ้ งั คับบัญชาของหัวหน้าโครงการและกลุ่มผูร้ ั บบริ การ
และเมื่อพิจารณาผลลัพธ์ตามตัวชี้ วดั พบว่า กลุ่มเสี่ ยงผูเ้ ข้าร่ วมโครงการภายหลังสิ้ นสุ ดโครงการ มีการรับรู ้
ความสามารถตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพและการดูแลสุ ขภาพตนเองสู งกว่าก่อนเข้าร่ วมโครงการ
และมีน้ าํ หนักตัว เส้นรอบเอว ความดันโลหิ ตตํ่ากว่าก่อนเข้าร่ วมโครงการ(p<.05)
สรุ ปได้วา่ การดูแลสุ ขภาพตนเอง มีความสําคัญอย่างยิง่ ที่จะช่วยส่ งเสริ มและป้ องกันการเกิดโรคจาก
พฤติกรรมต่างๆที่จะคุกคามประชาชนทั้งทางร่ างกายและจิตใจ การให้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงแก่
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ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ลดปั ญหาสาธารณสุ ข เพราะสุ ขภาพเป็ นเรื่ องของประชาชนทุก
คนที่ควรใส่ ใจและดูแลสุ ขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. พฤติกรรมการบริหารโครงการสุ ขภาพตามหลัก PROMISE
ในการดําเนิ นงานด้านสุ ขภาพ หลายงานวิจยั มักศึกษาในระดับของการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
มากกว่า เช่น การให้สุขศึกษา จัดโปรแกรมลดอ้วนลดพุงด้วยเทคนิ คการให้คาํ ปรึ กษา การส่ งเสริ มการออก
ลังกาย การโภชนาการ และการจัดการความเครี ยด เป็ นต้น แต่ในตัวแปรด้านการบริ หารจัดการโครงการ
สุ ขภาพ มักศึ ก ษาในส่ วนที่ เป็ นการประเมิ นโครงการตามกรอบทฤษฎี ทางการประเมิ น เป็ นต้น ดังนั้น
การศึ ก ษาถึ งผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในการเปลี่ ย นแปลงสุ ข ภาพที่ ดีข้ ึ นของประชาชนกลุ่ ม เสี่ ยงนั้น ยัง ขาด
งานวิจยั ที่ศึกษาในระดับที่เกิดจากการบริ หารจัดการโครงการของผูใ้ ห้บริ การเป็ นหลัก เพราะมักจะถูกมอง
ไปที่ปัจจัยของรู ปแบบโปรแกรมหรื อ กิจกรรมการเรี ยนรู ้มากกว่า ในงานวิจยั นี้ จึงเป็ นการศึกษาบูรณาการ
องค์ความรู ้หลายมุมมอง ที่ศึกษาทั้งด้านการบริ หารโครงการ และด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่จดั ให้กบั
กลุ่มเสี่ ยงร่ วมด้วย หลักแห่งพฤติกรรมเชื่อว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาจากหลายเหตุปัจจัย
การบริ หาร บางครั้งเรี ยกว่า การบริ หารจัดการหมายถึง การดําเนินงาน หรื อการปฏิบตั ิงานใด ๆ ของ
หน่ วยงานหรื อบุคคล ที่เกี่ ยวข้องกับคนสิ่ งของและหน่ วยงานโดยครอบคลุ มเรื่ องต่าง ๆ เช่ น1) การบริ หาร
นโยบาย (Policy)2) การบริ หารอํานาจหน้าที่ (Authority)
3) การบริ หารคุณธรรม (Morality) 4) การ
บริ หารที่เกี่ ยวข้องกับสังคม (Society) 5) การวางแผน (Planning) 6) การจัดองค์การ (Organizing) 7) การ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ (Staffing) 8) การอํานวยการ (Directing) 9) การประสานงาน(Coordinating)10) การ
รายงาน (Reporting) และ11) การงบประมาณ (Budgeting) นอกจากนี้ การบริ หาร ยังหมายถึง การดําเนินงาน
หรื อการปฏิบตั ิงานใด ๆ ของหน่วยงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่ งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่ อง
ต่าง ๆ เช่น (1) การบริ หารคน (Man) (2) การบริ หารเงิน (Money) (3) การบริ หารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การ
บริ หารงานทัว่ ไป (Management) (5) การบริ หารการให้บริ การประชาชน (Market) (6) การบริ หารคุณธรรม
(Morality) (7) การบริ หารข้อมูลข่าวสาร (Message) (8) การบริ หารเวลา (Minute) และ (9) และการบริ หารการ
วัดผล (Measurement) เช่นนี้ เป็ นการนํา “ปั จจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการบริ หาร” ที่เรี ยกว่า 9M นัน่ เอง (วิรัช วิรัช
นิภาวรรณ, 2551: ออนไลน์)
สรุ ปได้ ว่า การบริ หารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของบุคคลและสังคมซึ่ งจะต้องอยู่รวมกันเป็ น
กลุ่ม โดยจะต้องมีผนู ้ าํ กลุ่มและมีแนวทางการดําเนิ นงานหรื อวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพื่อให้เกิ ด
ความสุ ขและความสงบเรี ยบร้อย ซึ่ งอาจเรี ยกว่า ผู้บริ หารโครงการ โดยมีจุดเน้นแตกต่างกันไปบ้าง ที่
ครอบคลุมถึง แนวทาง (Guideline) วิธีการ (Method) หรื อมรรควิธี (Means) หน่วยงาน หรื อ บุคลากรที่
นํามาใช้ในการบริ หารโครงการหรื อปฏิบตั ิงาน ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ เพื่อนําไปสู่ จุดหมายปลายทาง
(Goal) หรื อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ ึนกว่าเดิม
ในการบริ หารและดําเนิ นกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงให้เป็ นผลสําเร็ จตามตัวบ่งชี้
ของกิ จกรรมหรื อโครงการนั้น ผูว้ ิจยั ได้บูรณาการแนวคิดด้านการบริ หารจัดการโครงการ และแนวคิดทาง
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จิตวิทยาการเรี ยนรู้ โดยเรี ยบเรี ยงเป็ นตัวแปรหลักตาม PROMISE model ซึ่ ง เป็ นแนวคิดที่ที่ สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างขึ้นและนํามาใช้ในการบริ หารจัดการและดําเนิ นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ ยงประชาชนกลุ่มเสี่ ยงในช่ วงปี งบประมาณ 2551 - 2552 โดยมีกลุ่มผูใ้ ช้ PROMISE
model ได้แก่
หัวหน้าโครงการและคณะทํางานในโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้ความสามารถ
ของตนเอง การกํากับตนเอง และการดูแลตัวเอง และพฤติกรรม 3 อ (อาหาร ออกกําลังกายและอารมณ์ )
พร้อมกับตัวบ่งชี้ ผลจากการแสดงพฤติกรรม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ทางกายภาพ ชี วเคมี เช่น นํ้าหนักตัว รอบเอว
ความดันโลหิ ต ไขมันในเลือด นํ้าตาลในเลือด เป็ นต้น ซึ่ ง PROMISE model ประกอบด้วย 6 แนวคิดย่อย
ดังภาพประกอบ
ผู้ให้ บริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผู้รับบริการ
Positive reinforcement

พฤติกรรม
สุ ขภาพ
3 Self

Result based management
Optimism
Motivation
Individual or Clients-Center

จัดชุดกิจกรรม
3 อ. และ 3 Self
ในช่ วง 4-7เดือน

ตัวบ่งชี้
ด้านสุ ขภาพ
ตามเป้ าหมาย

Self-Esteem
ภาพประกอบ 3 แนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ 3 Self ด้วยหลัก PROMISE
(อังศินนั ท์ อินทรกําแหง, 2552)
การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement: P)
การเสริ ม แรงทางบวกเป็ นแนวคิดหนึ่ งของทฤษฎี ก ารวางเงื่ อนไขแบบการกระทํา (Operant
conditioning Theory) ซึ่ งการเสริ มแรงพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ชื่ อ Burrhus F. Skinner ทฤษฎีน้ ี มี
ความเชื่ อว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลพวงมาจากการปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
(Emitted) ของบุคคลจะเปลี่ยนไปเนื่องมาจากผลกรรม (Consequence) ที่เกิดขึ้นในสิ่ งแวดล้อมนั้น Skinner
ให้ความสนใจกับผลกรรม 2 ประเภทคือ ผลกรรมที่เป็ นตัวเสริ มแรง (Reinforcer) ทําให้พฤติกรรมที่บุคคล
นั้นกระทําอยู่มีอตั ราการกระทําเพิ่มมากขึ้นและ ผลกรรมที่เป็ นตัวลงโทษ (Purnisher) ทําให้พฤติกรรมที่
บุคคลกระทํานั้นยุติลง ซึ่ งในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะผลกรรมที่เป็ นตัวเสริ มแรงทางบวก (Positive reinforcer)
การบริหารมุ่งผลสั มฤทธิ์ (Result Based Management – RBM: R)
การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นกิ จกรรมสําคัญของแผนการปรั บเปลี่ ยนบทบาท ภารกิ จและวิธีการ
บริ หารงานของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบ
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บริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 ซึ่ งคํานึ งถึ งประชาชนและผลสัมฤทธิ์ ของงาน
เพื่อให้การทํางานของหน่วยงานหรื อโครงการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าเน้นปั จจัยนําเข้า กระบวนการ
ทํา งานและกฎระเบี ย บที่ เ คร่ ง ครั ด โดยจะมี ก ารวัด ผลอย่า งเป็ นรู ป ธรรม การบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ให้
ความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายที่ชดั เจน และการกําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
รวมถึ งมีการกําหนดตัวชี้ วดั ผลการดําเนิ นงานที่ชดั เจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้การ
ทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชนผูร้ ับบริ การ การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ จึง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน ช่วยให้การบริ หารการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการ
ปฏิบตั ิงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ ๆ ทําให้ทราบผลการปฏิบตั ิงานเมื่อเทียบกับแผน
หรื อเป้ าหมาย สามารถรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตั ิงานต่อผูบ้ ริ หารและทําให้แก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที
จากแนวคิดของการบริ หารจัดการแนวใหม่ (New management) ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อ
1. ความประหยัด (Economy) ใช้ตน้ ทุนหรื อทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีความคุม้ ค่าที่สุด
2. ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) การปฏิบตั ิงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปั จจัยนําเข้า
3. ประสิ ทธิผล (Effectiveness) ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
การบริ หารมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ (Result based management) หมายถึ ง วิธีก ารบริ หารที่ มุ่ง เน้นผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบตั ิงานด้วยตัวชี้ วดั อย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ ทําให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานเป็ นระยะ ๆ และสามารถแก้ไขปั ญหาได้
ทันท่ วงที เป็ นการควบคุ มทิ ศทาง การดําเนิ นงานให้มุ่งสู่ เป้ าหมาย ผลการดําเนิ นงานที่วดั จาก ผลผลิต
(Outputs) นั้นหมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทาํ เสร็ จสมบูรณ์พร้อมส่ งมอบให้ผรู ้ ับบริ การ ผลผลิ ต
เป็ นผลงานที่ เกิ ดจากการดําเนิ นกิ จกรรมโดยตรง ผลลัพ ธ์ (Outcomes) หมายถึ ง ผลที่ เกิ ดขึ้ นตามมา
ผลกระทบ หรื อเงื่ อนไขที่ เกิ ดจากผลผลิ ต ผลลัพธ์ มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับประชาชนผูร้ ั บบริ การ และ
สาธารณชน สรุ ปได้ ว่า ในการดําเนิ นกิ จกรรมหรื อโครงการใด ๆ หลักสําคัญยิ่งที่ผดู ้ าํ เนิ นการต้องใช้ตาม
วงจร PDCA แล้ว คือ การกําหนดตัวชี้วดั ของกิจกรรมและโครงการไว้อย่างชัดเจนสามารถวัดได้ และตัวชี้ วดั
หลักที่สาํ คัญมีอยูเ่ พียงไม่กี่ตวั และเป็ นตัวชี้วดั ที่ประเมินได้วา่ โครงการมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลก็คือ
ตัวชี้ วดั ผลสัมฤทธิ์ ที่มกั จะวัดที่ผลผลิ ต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ ยงจะใช้ตัวชี้วดั ผลสั มฤทธิ์ ผลผลิตวัดจาก ร้อยละของจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ส่ วนตัวชี้ วดั ผลลัพธ์วดั จาก
ร้ อยละของจํา นวนผูเ้ ข้า ร่ วมโครง การที่ มี ผ ลการเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพดี ข้ ึ น และผลการ
เปลี่ยนแปลงทางกาย และผลเลือดไปในทางที่ดีข้ ึน เป็ นต้น
การมองโลกแง่ ดี (Optimism: O)
ในสภาวะปั จจุบนั ที่การดําเนิ นชีวติ หลายต่อหลายอย่าง ต้องเผชิ ญกับภาวะความคับข้องหม่นหมอง
สับสน วุน่ วายและบางอย่างรบกวนจิตใจ จนส่ งผลอย่างยิง่ ต่อกําลังใจในการต่อสู ้หรื อความกล้าต่อการเผชิญ
เพื่อฟันฝ่ าอุปสรรคนานัปการของเราให้ลดน้อยถอยลง ผูท้ ี่ไม่สามารถผ่านพ้นไปได้ตอ้ งจมกับอยูก่ บั ความคิด
ที่เป็ นทุกข์ ไม่สามารถก้าวข้ามปั ญหาที่ผา่ นเข้ามาได้จนเกิดผลเสี ยต่อการดําเนิ นชีวติ โดยไม่สามารถตีค่าเป็ น
เงินตราได้ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาความคิดให้เป็ นความคิดบวกมากขึ้น ด้วยเพราะเป็ นวิธีการคิดที่มี
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ความสําคัญ และยังเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ผูท้ ี่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของความคิด
ให้แตกต่างไปจากเดิม ก็จะพบในสิ่ งดีๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะการคิดเชิงบวกเป็ นความคิดที่
ช่วยทําให้ชีวติ มีความสมดุล มีความสุ ขมากขึ้น(Seligman, 1998; เทอดศักดิ์ เดชคง, 2548: 40-45)
งานวิจยั ที่ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับ การมองโลกในแง่ดี ดังเช่น ธี ร ศัก ด์ ธาราช (2549: online) ได้ท ํา
การศึกษาลักษณะความคิดของนักธุ รกิจที่สามารถดําเนิ นธุ รกิ จให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ พบว่าส่ วน
ใหญ่มีการคิดเชิ งบวก เป็ น 1ใน 3 ความคิดสําคัญของผูบ้ ริ หารโดยถื อว่าการคิดเชิ งบวกนําไปสู่ ช่องทางการหา
ทางออกและทําให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังเกิดวิกฤต เพราะเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทาํ งาน เพื่อความอยู่
รอด แต่ผลกลับกลายเป็ นว่าวิธีการเหล่านั้นมีประโยชน์มากและให้ผลสัมฤทธิ์ ดีกว่าวิธีการทํางานเดิมๆ ในช่วง
เวลาปกติ และ เซลิกแมน และสคลูแมน (Seligman; & Schulman, 1986) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปแบบการอธิ บายกับผลสัมฤทธิ์ ทางการทํางาน และการใช้รูปแบบของการอธิ บายทํานายการคงอยู่ในการ
ประกอบอาชีพของตัวแทนขายประกันชี วิต เพราะตัวแทนเหล่านี้ มกั จะประสบกับเหตุการณ์เลวร้ายบ่อยครั้ง
ในการศึกษาได้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแทนขายประกันทํางานอยูก่ ่อนแล้ว จํานวน 94 คน และกลุ่ม
ตัวแทนขายประกันที่เข้าทํางานใหม่ จํานวน 101 คน พบว่าในกลุ่มที่เป็ นตัวแทนขายประกันอยูก่ ่อนแล้ว ผูท้ ี่
มีลกั ษณะการมองโลกในแง่ดี ขายประกันชีวติ ในช่วง 2 ปี แรกได้มากกว่าผูท้ ี่มีลกั ษณะการมองโลกในแง่ร้าย
ถึงร้อยละ 37
ในงานวิจยั ภายในประเทศ เช่นของ ทิวา มัง่ น้อย (2534) ได้ศึกษาความสามารถในการปรับตัวของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาที่รูปแบบการอธิ บายแตกต่างกัน โดยศึกษาว่านักเรี ยนที่มีรูปแบบการอธิ บายแบบใดจะมี
ความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนสู งกว่ากัน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 สังกัดกรม
สามัญศึกษา กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบว่า นักเรี ยนที่มีรูปแบบการอธิ บายในลักษณะการมองโลก
ในแง่ดี มีความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อนสู งกว่านักเรี ยนที่มีรูปแบบการอธิ บายในลักษณะการมองโลก
ในแง่ร้ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ .05 ในขณะที่ อรพินทร์ ชู ชม และคณะ (2546) ได้ศึกษารู ปแบบการ
พัฒนาตนเพื่อเพิ่มพลังจูงใจใน การทํางาน: กรณี ขา้ ราชการครู ประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการครู
สังกัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 547 คน พบว่า ปั จจัยทางจิตลักษณะที่มีผลโดยตรงต่อพลังจูงใจในการทํางาน
มี 3 ตัวแปร ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี (เบต้า = .33) การเห็นคุณค่าในตนเอง (เบต้า = .23) และวิธีการเผชิญ
แบบถอยหนี (เบต้า = .09) โดยการมองโลกในแง่ดี และเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในทางบวกต่อพลัง
จูงใจในการทํางาน ส่ วน ปิ ยวะดี ลีฬละบํารุ ง (2547: 51) ศึกษาการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ด้วยโปรแกรม
การฝึ กทักษะการคิดของนิ สิตที่มีคะแนนเปอร์ เซนต์ไทล์ที่ 25 ลงมาจํานวน 36 คน เป็ นกลุ่มทดลอง 18 คน
กลุ่มควบคุม 18 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการมองโลกในแง่ดีที่พฒั นามาจาก เซลิกแมน พบว่า
กลุ่มทดลองมีการมองโลกในแง่ดีทุกมิติ และในด้านรวมสู งกว่ากลุ่มควบคุม โดยพบว่าทั้งชาย และหญิง มี
คะแนนการมองโลกในแง่ดีไม่แตกต่างกัน
ผลงานวิจยั อีกเป็ นจํานวนมากที่ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการมองโลกแง่ดีที่ได้ขอ้ ค้นพบที่ตรงกันว่า
คนที่ มี ก ารมองโลกในแง่ ดี ห รื อ การคิ ด เชิ ง บวกมัก มี ข ้อ ได้เ ปรี ย บในการดํา เนิ น ชี วิ ต รวมทั้ง ประสบ
ความสําเร็ จในการดําเนินชีวติ ในด้านต่างๆ ของการดําเนินชีวติ มากกว่าคนที่มองโลกในแง่ลบ
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แรงจู งใจ ( Motivation: M) เป็ นแรงขับเคลื่ อนที่ทาํ ให้บุคคลเกิ ดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง
อย่างต่อเนื่องและมีจุดมุ่งหมาย โดยแบ่ง แรงจูงใจ ออกเป็ น 2 ประเภท (Deci,1972)ได้แก่
1. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง สิ่ งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุน้
ให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็ นรางวัล เกียรติยศชื่ อเสี ยง คําชม การได้รับการยอมรับยกย่อง ฯลฯ แรงจูงใจนี้
ไม่ ค งทนถาวรต่อพฤติ กรรม บุ คคลจะแสดงพฤติ ก รรมเพื่ อตอบสนองสิ่ ง จู ง ใจดัง กล่ า วเฉพาะในกรณี ที่
ต้องการรางวัล ต้องการเกียรติ ชื่อเสี ยง คําชม การยกย่อง การได้รับการยอมรับเท่านั้น
2. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่ทาํ
จึงทําด้วยความเต็มใจ ตระหนักว่าการบรรลุ ผลสําเร็ จในกิ จกรรมนั้นเป็ นรางวัลอยู่ในตัวแล้วซึ่ งสภาพของ
บุคคลที่มีความต้องการและอยากแสดงพฤติกรรมบางสิ่ งบางอย่างด้วยเหตุผลและความชอบของตนเอง (As a
state in individual wants to do or learn something for its own sake) บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในนี้ จะแสดง
พฤติ ก รรมหรื อ กระทํา กิ จ กรรมด้ว ยความพึ ง พอใจและยิ น ดี ท าํ งานของตน เพราะอยากจะทํา จุ ด หมาย
ปลายทางให้อยูท่ ี่การทํากิจกรรมนั้นๆ ฉะนั้นแรงจูงใจภายในจึงเป็ นเรื่ องของแรงจูงใจที่บุคคลนั้นเกิดมีข้ ึน
เอง อยากทําอยากแสดงด้วยตัวของตัวเองไม่มีใครบังคับ ไม่มีสิ่งของมาล่อ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล
ซึ่ งจะเป็ นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนถาวร (Deci and Ryan,1985)
การพัฒนาบุคคลเพือ่ ให้ เกิดแรงจูงใจภายใน จะต้องมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
1. ความต้องการสิ่ งที่ทา้ ทาย หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในต้องมีความชอบ ความพึงพอใจ
หรื อต้องการทํางานที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าํ เดิม ซับซ้อน และมีความยากพอเหมาะสมกับความสามารถของบุคคล
2. ความสนใจ-เพลิ ด เพลิน หมายถึ ง
บุ ค คลที่ มี แรงจูง ใจภายในจะเป็ นบุ คคลที่ มี ความ
กระตือรื อร้น ความอยากรู้อยากเห็น ตลอดจนมีความสุ ข พอใจและเพลิดเพลินในการทํางานหรื อกิจกรรมที่
น่าสนใจ
3. ความเป็ นตัวของตัวเอง หมายถึง บุคคลมีแรงจูงใจภายในในการทํางานเป็ นบุคคลที่ชอบริ เริ่ ม
ทําสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระทํา
4. ความต้องการมีความสามารถ หมายถึง บุคคลมีแรงจูงใจภายในงาน เป็ นบุคคลที่ตอ้ งการมี
ประสิ ทธิ ผลในการจัดการกับสภาพแวดล้อม ต้องการที่จะเรี ยนรู ้ พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
5. ความมุ่งมัน่ หมายถึง บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในเป็ นบุคคลที่มุ่งมัน่ ในการทํางานให้บรรลุดว้ ย
ความสามารถของตนเอง มีความยึดมัน่ ทุ่มเทให้กบั งานโดยไม่หวังผลตอบแทนภายนอก ซึ่ งความสําเร็ จจาก
งานเป็ นแรงบันดาลใจภายในมากกว่ารางวัลหรื อเกียรติยศจากภายนอก
แนวทางการส่ งเสริมและสร้ างแรงจูงใจสาหรับกลุ่มเสี่ ยง
1 ผูใ้ ห้บริ การควรจัดให้มีบรรยากาศที่ทา้ ทายความอยากรู ้อยากเห็นของกลุ่มเสี่ ยง
2 บอกเป้ าหมายของการออกกําลังกายให้กลุ่มเสี่ ยงได้ทราบ
3. พยายามให้งานแก่กลุ่มเสี่ ยงตามความ สามารถ และให้โอกาสสมาชิ กในกลุ่มเสี่ ยงมีประสบการณ์
กับความสําเร็ จในการออกกําลังกาย
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4. มี การให้ขอ้ มู ลย้อนกลับแก่ กลุ่ ม เสี่ ย งและแนะนํา ให้ก ลุ่ มเสี่ ยงได้ใ ช้ขอ้ มูลย้อนกลับในการช่ วย
ปรับปรุ งพฤติกรรมออกกําลังกายให้ดีข้ ึน
5. มีการพบกลุ่ มเสี่ ยงเป็ นรายบุ คคลเพื่อช่ วยโดยนําผลตรวจการวิเคราะห์ ทางการแพทย์ (Clinical
record) มาดูและให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มเสี่ ยงในการดูแลสุ ขภาพ
6. บรรยากาศของการพบกันต้องมีลกั ษณะอบอุ่น เพื่อให้กลุ่มเสี่ ยงเกิดความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
7. ผูใ้ ห้บริ การต้องทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความกระตือรื อร้นในการแสดงออกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุ ขภาพ
8. ผูใ้ ห้บ ริ ก ารต้องให้ช่วยเหลื อกลุ่ ม เสี่ ยงในการสร้ า งแรงจูงใจภายในด้วยวิธีก าร ให้กลุ่ มเสี่ ย ง
ตั้งเป้ าหมายเฉพาะตัวเองในการดูแลสุ ขภาพที่ตนต้องการ ให้กลุ่มเสี่ ยงวางแผนในการพัฒนาตนเองทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ให้กลุ่มเสี่ ยงมีการดูแลสุ ขภาพตามวิธีการที่ตนเองได้เลือกเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย และมีการ
ประเมินผลการดูแลสุ ขภาพของตัวเอง เพื่อเป็ นข้อมูลย้อนกลับจากผลการตรวจทางการแพทย์ ต้องช่ วยให้
กลุ่มเสี่ ยงวิเคราะห์ความสําเร็ จและไม่สาํ เร็ จของพฤติกรรมสุ ขภาพด้วยตนเอง ต้องให้กลุ่มเสี่ ยงได้เห็นคุณค่า
ในตนเองในการพยายามเกี่ ยวกับคุ ณค่าในการดู แลสุ ขภาพของกลุ่ มเสี่ ยง ต้องช่ วยให้กลุ่ มเสี่ ยงได้คน้ พบ
ศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวเองและให้กาํ ลังใจในการที่จะดูแลสุ ขภาพต่อไป ชี้ แจงให้กลุ่มเสี่ ยงเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเกี่ยวกับการตั้งมาตรฐานความเป็ นเลิศให้ใกล้เคียงกับระดับความสามารถของตนและ ช่วยให้
กลุ่มเสี่ ยงจัดตารางเวลาในการออกกําลังกายให้เหมาะสมตามความเป็ นจริ ง
การเห็นคุ ณค่ าในตัวเอง (Self-esteem: Se) เป็ นความภาคภูมิใ จในตนเอง เป็ นการคิดและ
ความรู ้สึกเกี่ยวกับตนเองว่าสามารถทําสิ่ งต่างๆ อย่างไร ตนเองมีความสําคัญอย่างไร การเห็นคุณค่าในตนเอง
เริ่ มต้นมาตั้งแต่วยั ทารก เมื่อได้รับการสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและได้รับความรั กและความอบอุ่น
ย่อมเรี ยนรู ้วา่ ตนเองเป็ นที่รัก และเริ่ มเห็นคุณค่าในตนเอง เมื่อเข้าสู่ วยั เตาะแตะ เด็กเรี ยนรู ้เกี่ยวกับตนเองและ
ความสามารถของตนเอง ถ้าเด็กได้รับความรั ก จะเห็ นคุ ณค่าในตนเอง ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กรู ้ สึกว่า
ตนเองไม่มีใครรักก็ยากที่จะพัฒนาในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง
การเห็ นคุ ณค่าในตนเองเกิ ดจากการตัดสิ นคุ ณค่าของ “ตน” (Self) ซึ่ งทําให้บุคคลมี ทศั นคติ ต่อ
ตนเองด้านต่างๆ เช่น ลักษณะ ความสามารถและการเรี ยนรู ้ มาสโลว์ (ฉันทนา ภาคบงกช, 2551; อ้างอิงจาก
Maslow, 1970: 45-46 ) กล่าวถึงการเห็นคุณค่าในตนเองว่ามี 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้สึกนับถือตนเอง (Self
respect) ความเชื่อมัน่ ในการกระทําต่างๆ ที่ประสบความสําเร็ จอย่างอิสรเสรี และ 2) การเห็นคุณค่าในตนเอง
ที่ได้รับจากผูอ้ ื่น (Esteem from other) เป็ นความต้องการ การยอมรับ การมีชื่อเสี ยง เกียรติยศและอํานาจ
ส่ วนแนวคิดของแม็คเคย์และกอว์ (Makay and Gaw, 1975) กล่าวถึง 2 ด้านได้แก่ 1) การยอมรับนับ
ถื อตนเองเป็ นผลมาจากมี ความเชื่ อมัน่ ว่าตนเองมี ความสามารถและเห็ นว่าตนเองมี คุณค่า และ 2) ความ
เชื่ อมัน่ ในตนเองเป็ นผลที่ เกิ ดจากการประเมินความสามารถในการเผชิ ญและปรั บตัวของตนเองให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อม
“การเห็นคุณค่ าในตนเอง” มีความหลากหลายในความหมาย เช่น หมายถึง ลักษณะความเชื่ อมัน่ และ
การนับถือตนเองที่เกิดจากความเชื่อมัน่ ว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่ งจะช่วยให้คนเราประสบความสําเร็ จในการทําสิ่ ง
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ต่างๆ (Gibson, 1991: 120; citing Branden, 1969) นับว่ามี ความเห็ นที่สอดคล้องกับโรเซนเบอร์ ก
(Rozenberg) ที่ว่า การเห็ นคุ ณค่าในตนเองคือทัศนคติของบุ คคลต่อที่มีต่อตนเองในด้านบวก ผูท้ ี่นบั ถื อ
ตนเองคือผูท้ ี่คิดว่าตนเองมีคุณค่า มีเกียรติ มีความพอใจในตนเอง ในทางตรงกันข้าม ถ้าเห็นคุณค่าในตนเอง
ตํ่า บุ คคลมัก จะคิ ดว่า ตนเองไม่เท่ าเที ยมคนอื่ นเพราะขาดบางสิ่ งบางอย่าง (Rozenberg, 1979: 4 อ้างใน
ฉันทนา ภาคบงกช, 2551)
การจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้รับบริการเป็ นสาคัญ
ทฤษฎีการเน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง(Client-Center) จากทฤษฎียดึ บุคคลเป็ นศูนย์กลางทํา
ให้มองเห็นทัศนะของการมองมนุษย์ของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา ที่ยดึ ผูร้ ับคําปรึ กษามากกว่าผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา ด้านการ
เป็ นศูนย์กลาง การให้ความสําคัญ การมุ่งเน้น และการตัดสิ นใจของกระบวนการให้คาํ ปรึ กษา โดยให้
ความสําคัญกับสัมพันธภาพเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของผูร้ ับคําปรึ กษา มองถึง
ความสําคัญของเจตคติผใู้ ห้คาํ ปรึ กษา มากกว่าเทคนิคในการส่ งผลต่อสัมพันธภาพการให้คาํ ปรึ กษา และเน้น
ปั ญหาด้านอารมณ์และความรู ้สึก ประกอบกับการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมและการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม
ซึ่ งจะช่วยให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบซึ่ งจะทําให้มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางและเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้และช่วยพัฒนาผูร้ ับบริ การให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ งั ในด้านความรู ้ ความสามารถ เจตคติ ทักษะ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ซ่ ึ งกัน
และกัน ส่ งเสริ มให้รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการแก้ปัญหา ซึ่ งจะช่วย
เสริ มสร้างความมัน่ ใจและนําไปสู่ การปฏิบตั ิในชีวติ จริ งได้ (Roges, 1961) และจากการสื บค้นข้อมูล ไม่
ปรากฏเอกสารที่เชื่อมโยงถึงประวัติการให้บริ การที่เน้นผูร้ ับ บริ การเป็ นศูนย์กลางโดยตรง แต่พบรากฐาน
ทางความคิดที่มีความหมายใกล้เคียง นั้นคือ “การให้ คาปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง(Client-centered
Therapy)” ซึ่งเป็ นรากฐานสําคัญของการให้บริ การที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งมีขอ้ มูลสรุ ปไว้ใน
New world encyclopedia ว่า ผูใ้ ห้กาํ เนิดการให้การปรึ กษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง นั้นก็คือ คาร์ ล โรเจอร์
(Carl R. Roger) นักมนุษยนิยม โดยเขาได้รับอิทธิพลทางความคิดสายหนึ่งมาจาก เจสซี ทาฟต์ ซึ่งลูกศิษย์ของ
ออตโต แรงค์ (Otto Rank) นักจิตวิทยา โดยแรงค์ มีแนวทางการทํางานที่เน้นการเสริ มสร้างสิ่ งใหม่ๆ ให้กบั
บุคคลมากกว่า รวมทั้ง เป็ นการสร้างให้ผรู ้ ับการบําบัดยอมรับสิ่ งที่ตนเองเป็ น และมีความรับผิดชอบต่อชีวิต
ตนเอง โดยที่ผใู ้ ห้การบําบัดทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยเหลือที่ไม่มีทศั นคติตดั สิ น ไม่ทาํ ตนเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อ
แสดงบทบาทเหนือผูร้ ับการบําบัด ในขณะที่อีกสายหนึ่งมาจาก เคิร์ท โกลสไตน์ (Kurt Goldstein) ที่เน้นการ
ทํางานที่ทาํ ให้ผรู้ ับบริ การได้รู้จกั ตัวตนที่แท้จริ ง (Self-actualization) ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นเป้ าหมายหลักของการ
บําบัดตามแนวของโรเจอร์
จากการปรับเปลี่ ยนหลักการและแนวคิดสําหรับการดูแลและการให้ความช่ วยเหลื อผูร้ ับบริ การที่
เน้ น การตั้ง รั บ เป็ นหลัก มาเป็ นการให้ บ ริ ก ารโดยคํา นึ ง ถึ ง ผู ้รั บ บริ ก ารเป็ นศู น ย์ก ลาง(Clients-Center
Approach) ของการให้บริ การนั้นๆ ดูจะเป็ นสิ่ งสําคัญและเป็ นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการทํางานขององค์กร
ทุกภาคส่ วนในสังคม ไม่วา่ จะเป็ นองค์กรภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาชนและแม้แต่ภาคธุ รกิจที่ไม่มุ่ง
แสวงหากําไร (NGOs) ก็ดี ทั้งนี้ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (3C) ได้แก่
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1. Change เหตุที่ตอ้ งมีการปรับตัวเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พล
ต่อภารกิ จขององค์กร เช่ น การร้ องขอ ดังนั้น จะบริ หารจัดการแบบเดิ มไม่ ได้ เนื่ องจากผูร้ ั บบริ การก็คื อ
ประชาชนที่มีความสําคัญมากขึ้น
2. Clients การให้บริ การที่ตอ้ งให้ความสําคัญกับผูร้ ับบริ การเป็ นลําดับแรก
3. Competition สภาวการณ์แข่งขันขององค์กรทุกระดับเพื่อสร้างคุ ณค่าและช่วงชิ งความเป็ นหนึ่ ง
ในด้านการให้บริ การทั้งภายในและภายนอกองค์กร
และจากความสําคัญดังกล่าวข้างต้นนี้ เอง “การให้บริ การโดยเน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง” จึงได้ปรากฏ
ขึ้ นมาในฐานะวิธี การเพื่ อรองรั บต่ อการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น ทั้งยังสามารถสนองตอบต่ อความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การควบคู่กบั เป้ าหมายของการให้บริ การได้เป็ นอย่างดี

6. ปัจจัยทางจิตทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพในระดับผู้ให้ บริการ
6.1 เชาว์ สุขภาพ
เชาว์สุขภาพเกิดขึ้นจาก การนําแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ และแนวคิดการดูแลตนเองมาใช้
เพื่อ ให้บุคคลรู้จกั ภาวะสุ ขภาพของตนเองเป็ นสําคัญ เชาว์สุขภาพจึงเป็ นการสะท้อนถึงความมีสติดา้ น
สุ ขภาพ (Health consciousness) ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ (Health knowledge) และระดับสุ ขภาพของส่ วนบุคคล
และชุมชนแวดล้อมนั้นๆ และระดับของเชาว์สุขภาพยังสะท้อนถึง ความสามารถของบุคคลในการเลือก
ปฏิบตั ิ เกี่ยวกับสุ ขภาพ (Lee Earn Chang, 2001: 17)
ความสาคัญของเชาว์ สุขภาพ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในระบบทุนนิยมของสังคมไทยในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันใน
ตลาดโลก เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ จึงส่ งผลกระทบต่อสภาพสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะปั ญหา
ด้านสาธารณสุ ขของประชาชน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นได้จากการศึกษาวิเคราะห์แผน พัฒนาสาธารณสุ ขแห่ งชาติ
ที่ผา่ นมาพบว่าปั ญหาสุ ขภาพของคนไทย ส่ วนใหญ่มาจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมประกอบด้วย พฤติกรรม
การสู บบุหรี่ ดื่มสุ รา ความเครี ยด ขาดการพักผ่อนที่มีคุณภาพ ขาดการออกกําลังกาย การบริ โภคอาหารที่ไม่
เหมาะสม พฤติกรรมการเลี้ ยงดูบุตรที่ขาดความอบอุ่นในครอบครัว การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง สุ ขอนามัยส่ วน
บุคคลที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ ยงเฉพาะ (กองสุ ขศึกษา, 2541: 12-13) ซึ่ งเป็ นปั ญหาสําคัญของทุก
คน เมื่อพิจารณาแนวโน้มพฤติกรรมสุ ขภาพของคนไทยในปี พ.ศ. 2563 เป็ นที่น่าตกใจ ด้วยเหตุที่กลุ่มวัยรุ่ น
และสตรี ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งบริ โภคอาหารเสริ มมากขึ้น ทํา
ให้ขาดสารอาหารสําคัญ และมีสารอาหารที่ไม่จาํ เป็ น เกินความต้องการ ส่ วนในกลุ่มชายไทยส่ วนใหญ่ ยังมี
พฤติกรรมเสี่ ยงสู บบุหรี่ ดื่มสุ ราและเสพสารเสพย์ติดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มการฆ่าตัวตายในหมู่เยาวชน
มากขึ้น จากความเครี ยดที่ไม่สามารถเผชิญได้ และโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศจะเกิดสู งขึ้นในกลุ่ม
วัยเรี ยนและก่อนวัยสมรส (อํานวย กาจีนะ และคณะ, 2544) สําหรับพฤติกรรมการดํารงชี วิต อย่างปลอดภัย
เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็ นอยูอ่ ย่างปกติสุขนั้น โฮเจอร์
และโฮเจอร์ (Hoeger & Hoeger, 2005) ได้เสนอองค์ประกอบของการรับรู้และพฤติกรรม 9 ด้านได้แก่ การ
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ออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ การหลีกเลี่ยงพึ่งพาสารเสพย์ติด การมี
สุ ข อนามัย ส่ วนบุ ค คล การป้ องกันโรค ความปลอดภัย ในชี วิต การมี อ นามัย สิ่ งแวดล้อ ม การจัดการ
ความเครี ยด และการจัดการอารมณ์ความรู ้สึก หรื อที่เรี ยกว่า เชาว์สุขภาพ (Health Quotient -HQ) และจาก
การศึ กษาด้านสุ ขภาพของนักวิชาการไทย ส่ วนใหญ่เป็ นการศึ กษาเฉพาะเรื่ องเฉพาะโรคหรื ออาการ หรื อ
เฉพาะพฤติกรรมสุ ขภาพบางด้าน เช่น การศึกษาด้านโภชนาการ ด้านการออกกําลังกาย การสู บบุหรี่ การดื่ม
สุ รา เป็ นต้น แต่ถา้ พิจารณาลักษณะของการเกิดโรค หรื อมีปัญหาพฤติกรรมสุ ขภาพแต่ละด้านนั้นล้วนมีความ
เชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั และถ้าจะให้มีสุขภาพกาย จิตสังคมที่ดีก็ตอ้ งมีพฤติกรรม ตามเชาว์สุขภาพที่ครบถ้วน
ทุกด้าน ดังเช่ น ถ้าบุคคลมีการออกกําลังกายที่เหมาะสมแต่ขาดการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
อาจทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรง แต่อาจเป็ นโรคขาดสารอาหารหรื อมีสารอาหารเกิน อันเนื่ องจากโภชนาการไม่ดี
หรื อบางคนดูแลสุ ขภาพดีเยีย่ ม แต่ขาดการใช้ชีวติ ที่ปลอดภัย ไม่ระวัดระวัง เรื่ องการดูแลสิ่ งแวดล้อมในบ้าน
ก็อาจเสี ยชีวติ จากไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้บา้ นหรื อเกิดอุบตั ิเหตุดงั เห็นเป็ นข่าวอยูเ่ สมอ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด สําหรับ
การมีสุขภาพที่ดีอย่างครบถ้วนเพื่อการป้ องกันและการระมัดระวังให้ชีวิตปลอดภัยและอยูอ่ ย่างเป็ นสุ ขตลอด
ช่วงชีวติ ที่ยนื ยาวได้น้ นั คนไทยควรรู ้ และตระหนักถึงความสําคัญของเชาว์สุขภาพตั้งแต่วยั เด็ก สะสมการมี
สุ ขภาพที่ดีไว้ ส่ วนวัยผูใ้ หญ่ หรื อสู งอายุยงั สามารถหันกลับมาใส่ ใจสุ ขภาพ ของตนเองนับว่ายังไม่สายเพราะ
ร่ างกายและจิตใจของคนเราสามารถเยียวยา และฟื้ นฟูให้คงสภาพกลับมาเป็ นสุ ขภาพที่ดีกว่าเดิมในปั จจุบนั
ได้ ดังคํากล่าวที่วา่ “ความไม่ มีโรค เป็ นลาภอันประเสริฐ” และคําอวยพรที่มกั ได้รับจากพระหรื อผูใ้ หญ่ ก็คือ
“อายุ วรรณะ สุ ข ะ พละ” นั่นคื อ การมี อ ายุ ที่ มี พ ลัง ใจหล่ อเลี้ ย งชี วิ ต การมี ผิวพรรณผ่องใส มี ค วามสุ ข
ปราศจากความเครี ยดความกดดัน มี กาํ ลังความเข้มแข็งและมี สุขภาพดี นั่นเอง (หลวงพ่อจรั ญ ฐิ ตธมโม,
2549: 90-91)
คําว่า “เชาว์สุขภาพ หรื อ ความฉลาดทางสุ ขภาพ” ซึ่ งในภาษาอังกฤษใช้คาํ ว่า Health Quotient
ได้มีการนํามาใช้ในด้านสุ ขภาพและการบริ หารงานซึ่ งมีการให้ความหมายต่างๆ ดังนี้
นพ.ชาญวิทย์ โคธี รานุรักษ์ (2550) จากบทความ “อยูอ่ ย่างไรให้มีสุข อายุยนื ยาวถึง 100 ปี ” กล่าวไว้
ว่า ความฉลาดทางสุขภาพ (Health Quotient) เป็ นการเรี ยนรู้ถึงวิถีทางการดําเนินชีวติ เพื่อการมีสุขภาพ
แข็งแรง ร่ างกายต้องการ ความเคลื่อนไหวออกกําลังกายสมํ่าเสมอ อาหารการกินในปริ มาณพอเหมาะ และ
เลือกชนิดอาหารที่มีคุณประโยชน์เป็ นธรรมชาติมากที่สุดปรุ งแต่งแต่นอ้ ย
รู้จกั จัดการความเครี ยดได้ดี
ท่ามกลางสังคมที่กาํ ลังเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมที่ซบั ซ้อน และยุง่ เหยิงมากขึ้น รวมทั้งไม่นาํ เอาสารที่
ก่อปั ญหาต่อสุ ขภาพเช่น บุหรี่ เหล้า เบียร์ แอลกอฮอล์ เครื่ องดื่มชูกาํ ลัง เข้าสู่ ร่างกาย ก็จะทําให้มีสุขภาพที่ดี
อายุยนื อย่างมีคุณภาพโดยไม่ตอ้ งพึ่งยารักษา กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขกล่าวว่า ความ
ฉลาดทางสุ ขภาพ เป็ นความสามารถทางการจัดการและการบริ หารสุ ขภาพ ใส่ ใจสุ ขภาพ โดยการหาเวลาออก
กําลังกาย การออกกําลังกายจะช่วยให้สมองทุกส่ วนทํางาน ระบบความจําดีข้ ึน มีสมาธิ ในการทํางานมากขึ้น
นพ. ภัทราวุธ อินทรกําแหง (2550) กล่าวว่า เชาวน์ สุขภาพ (Health Quotient) เป็ นเชาวน์ทางด้านสุ ขภาพ
โดยเฉพาะ ผูท้ ี่มีสุขภาพกายที่แข็งแรงก็ยอ่ มทําให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้ ซึ่งเป็ นความสามารถที่ทาํ ให้ชีวติ
ประสบกับความสําเร็ จ สิ ริธร พึงเทิดธรรมและอิทธิ ยา จุลบาท (2542) กล่าวถึง เชาวน์ สุขภาพ ว่าเป็ นการนํา
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ผลทางห้องปฏิบตั ิการที่จาํ เป็ นในการตรวจสุ ขภาพเพื่อประเมินสุ ขภาพ
ให้ทราบข้อมูลสําหรับป้ องกัน
สุ ขภาพตนเอง และเข้าใจผลตรวจร่ างกายเบื้องต้น การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เช่น ตรวจการทํางานของตับ
ไต ตรวจนํ้าตาลในเลือด ไขมันในเลือด เป็ นต้น อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2548) กล่าวว่า ความฉลาดในด้ าน
สุขภาพ คือ ความสามารถทางการจัดการและการบริ หารสุ ขภาพ เป็ นการใส่ ใจสุ ขภาพของตัวเอง ผูท้ ี่ทาํ งาน
หนักโดยไม่ใส่ ใจต่อสุ ขภาพหรื อการพักผ่อนที่เพียงพอ มักจะเกิดปั ญหาต่อสุ ขภาพตนเอง มีความเครี ยด
สุ ขภาพร่ างกายอ่อนแอ สุ ขภาพจิตยํ่าแย่และในที่สุด ผลการปฏิบตั ิงานก็จะไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นผลเสี ยต่อ
ตนเอง ดังนั้นควรดูแลและใส่ ใจต่อสุ ขภาพของตนเองด้วยการหาเวลาออกกําลังกาย หรื อเล่นกีฬาที่ชอบ จะ
ช่วยให้สมองทุกส่ วนทํางาน ระบบความจําดีข้ ึน และที่สาํ คัญ จะช่วยให้มีสมาธิ ในการทํางานมากขึ้น และวัช
รพงษ์ พนิตธํารง (2548) ได้กล่าวถึง เชาว์ สุภาพ (HQ) ไว้ในบทความ “ผูบ้ ริ หารแบบ 5 Q’S ” ว่า ผูบ้ ริ หารที่
จะประสบความสําเร็ จในการทํางานได้เป็ นอย่างดี จะต้องประกอบด้วย 5Q’S และ HQ เป็ นส่ วนประกอบตัว
หนึ่ง
จากความหมายต่างๆ เชาวน์สุขภาพ รวมถึงการดําเนิ นชี วิตเพื่อการมีสุขภาพส่ วนบุคคลที่ดีมีความสุ ข
โดยเชื่ อว่าผูท้ ี่ มีสุขภาพกายที่แข็งแรงย่อมทําให้มีสุขภาพจิ ตที่ดีได้ ซึ่ งสามารถที่ จะทําให้ชีวิตประสบกับ
ความสําเร็ จ จึงสรุ ปได้วา่ เชาวน์ สุขภาพ หมายถึง “ความสามารถทางการจัดการและการบริ หารสุ ขภาพ
หรื อการแสดงพฤติกรรมการดารงชี วิตอย่ างปลอดภัยเพื่อให้ ตนเองมีสุขภาพร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และอยู่ใน
สภาพแวดล้ อมที่ ดี มีความเป็ นอยู่อย่ างปกติสุขซึ่ งประกอบด้ วย การรั บรู้ และพฤติกรรม 9 ด้ านคื อ ด้ านการ
การออกกาลังกาย ด้ านโภชนาการ ด้ านการหลีกเลี่ ยง พึ่ ง สารเสพย์ ติด ด้ านสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล ด้ านการ
ป้ องกันโรค ด้ านความปลอดภัยในชี วิต ด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม ด้ านการจัดการความเครี ยด และด้ านการ
จัดการอารมณ์ ความรู้ สึ ก” สามารถวัดโดยใช้แบบสอบถามตัวแปรเชาว์สุขภาพซึ่ งปรับปรุ งและพัฒนาจาก
อัง ศิ นัน ท์ อิ น ทรกํา แหงและภัท ราวุ ธ อิ น ทรกํา แหง (2550) จํา นวน 36 ข้อ โดยใช้ป ระโยคข้อ ความ
ประกอบด้วยมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จาก“จริ งที่สุด จริ ง จริ งบ้างไม่จริ งบ้าง ไม่จริ ง ไม่จริ งเลย”
ข้อคําถามเป็ นในทิ ศทางบวกทุ กข้อ ให้บุคคลเลื อกตอบตามความคิ ดเห็ นที่ มีต่อข้อความ โดยผูท้ ี่ ตอบได้
คะแนนรวมมากแสดงว่า มีเชาว์สุขภาพมาก ส่ วนผูท้ ี่ตอบได้คะแนนรวมน้อยแสดงว่ามีเชาว์สุขภาพน้อย
พัฒนาการของการวัดเชาว์ สุขภาพ ในต่างประเทศ ได้มีการพัฒนาแบบวัดเชาว์สุขภาพ เพื่อการ
ประเมินสุ ขภาพตนเองในรู ปแบบออนไลน์และนํามาใช้ในงานวิจยั อย่างแพร่ หลาย แต่ยงั ไม่มีการนํามาใช้
กับกลุ่มคนไทยมากนักยังจํากัดเฉพาะในกลุ่มสถานบริ การความงามอยูบ่ า้ ง ซึ่ งจากผลการวิจยั ที่ผา่ นมานั้นผูท้ ี่
มี เชาว์สุ ขภาพสู ง จะเป็ นผูท้ ี่ มี การดู แลสุ ขภาพอย่างเป็ นองค์รวมสู ง ช่ วยสร้ างความตระหนัก ในการดู แล
สุ ขภาพตนเองมากขึ้น ดังเช่น แบล็ด บอว์แมน ได้ริเริ่ มสร้ างเครื่ องมือ Health Quotient ครั้งแรกในปี
ค.ศ.1993 โดยสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ (Health Risk Assessment Tool HRAs) และต้องการให้บุ ค คลทัว่ ไปเข้า ถึ ง หลัก การทางวิท ยาศาสตร์ ก ับ ภาวะสุ ข ภาพ จึ ง สร้ า ง Health
Quotient บนเว็บไซต์ WebMD เป็ นเครื่ องมือเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพโดยใช้สถิติวิเคราะห์
คล้ายกับ IQ Scale เรี ยกว่า Health Quotient™ สามารถประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพได้ถึง 21 อย่าง จากข้อ
คําถาม 3 หัวข้อใหญ่ คือ 1) ประวัติความเจ็บป่ วยในครอบครัว (Family health history) 2) ภาวะสุ ขภาพ
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ปัจจุบนั (Personal health status) และ 3)ลักษณะนิสัยและวิถีชีวิต (Lifestyle choices and habits) มีท้ งั หมด 20
ข้อคําถาม เป็ นข้อคําถามแบบเลื อกตอบ ต่อมา อเวรี่ (Avery, 2005: Online) ได้เห็ นถึงประโยชน์ของ
WebMD ที่สร้าง HQ จึงพัฒนาเว็บไซต์ The Black Women’s Health Imperative เพื่อมาเป็ นเครื่ องมือในการ
ดู แลตนเอง โดยเก็ บ ข้อมู ล ครอบครั ว ลัก ษณะสุ ข ภาพ ลัก ษณะจิ ตใจ และจิ ตวิญญาณ ข้อคํา ถามในการ
ประเมินระดับเชาว์สุขภาพจะใช้ ภาวะสุ ขภาพปั จจุบนั ประวัติการรักษาที่ ผ่านมา ประวัติการเจ็บป่ วยของ
ครอบครัว และวิถีการดําเนินชีวติ
โฮเจอร์ และโฮเจอร์ (Hoeger and Hoeger, 2005) ได้สร้างแบบวัดวิถีชีวิตของการมีสุขภาพดี
จากหนังสื อ Lifetime Physical Fitness and Wellness:A personalized Program จํานวน 36 ข้อ ส่ วน สเนล
และจอนสั น (Snell and Johnson, 1997)ได้ส ร้ า งแบบสอบถามเชาว์สุ ข ภาพหลายมิ ติ
(The
Multidimensional Health Questionnaire – MHQ) โดย มีจาํ นวน 100 ข้อ นอกจากนี้ ในฐานข้อมูลออนไลน์
ยังมี ตวั อย่างของแบบวัดเชาว์สุขภาพที่ แตกต่างกันอยู่อีกมากเช่ น บริ ษทั WellMed (1999: Online) ได้
รวบรวมข้อมูลระบบการจัดการสุ ขภาพส่ วนบุคคล มาให้บุคคลเข้าถึงง่ายโดยการสื่ อสารผ่านระบบออนไลน์
โดยมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการแพทย์ ในการประเมินสุ ขภาพส่ วนบุคคลไว้เป็ นข้อมูลในการดูแลให้
มีสุขภาพที่ดี WellMed's เรี ยกเครื่ องมือนี้ วา่ Health Quotient ™ (HQ) ในช่วงปี ค.ศ. 1998 โดยข้อคําถามจะ
ครอบคลุมถึง ประวัติครอบครัว ภาวะสุ ขภาพและวิถีชีวติ สามารถใช้ประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและยังสา
มารใช้แบบวัดนี้เป็ นประโยชน์ในด้านการประเมินการสู บบุหรี่ วา่ จะควบคุมและหยุดบุหรี่ ได้อย่างไร
บริ ษทั Eden Enterprises (2005) เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การแนะนําเรื่ องวิถีชีวิต (Lifestyle Coaching)
ได้นาํ ข้อดี และข้อเสี ยของวิถีชีวติ ในปัจจุบนั มาค้นหาระดับความฉลาดทางสุ ขภาพ (Health Intelligence) โดย
มีขอ้ คําถามทั้งหมด 7 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความแข็งแรงของร่ างกาย 2)โภชนาการและการขับถ่าย 3)
องค์ประกอบของบ้าน (Home Organization) 4) จิตใจและอารมณ์ 5)ประวัติการรักษาตัว 6) สิ่ งแวดล้อม และ
7)จิตวิญญาณ ให้เลือกตอบเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า0 ถึง 5 และ บริ ษทั Alive Publishing Group จํากัด
(2005: online) ในปี ค.ศ.2002 ได้สนใจอยากช่วยทําให้คนในอเมริ กาเหนื อมีสุขภาพดี และอายุยืน จึงคิด
พัฒนาสร้าง HQ test ขึ้นมาใหม่จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านต่างๆ โดยข้อคําถามครอบคลุม สุ ขภาพปั จจุบนั (นํ้าหนัก
โรคประจําตัว การใช้ยา ฯลฯ) พันธุ กรรม ภาวะโภชนาการ การเคลื่อนไหวร่ างกาย อารมณ์ สิ่ งแวดล้อม และ
ความตระหนักในสมดุลระหว่างอาหาร ร่ างกายและอารมณ์ มีท้ งั หมด 100 ข้อคําถาม และพัฒนาต่อเพื่อให้
เข้าถึ งง่ายบนเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อว่า แบบวัดเชาว์สุขภาพ (Health Quotient Assessment) จาก Your Store
Health Tools, Canada (www.alivelink.com/site/, 2005)
ในประเทศไทย ซึ่ งแบบวัดเชาว์สุขภาพของประเทศไทยโดยตรงยังไม่พบ แต่มีแบบวัดที่มี
ลักษณะใกล้เคียงคือ แบบวัดด้านสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ของคนไทย ประกอบด้วย
1) ดัชนีวดั สุ ขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ มี 54 ข้อ ของกรมสุ ขภาพจิต (2547)
2) ดัชนีวดั ความสุ ขคนไทยฉบับสั้นมี 15 ข้อ ของกรมสุ ขภาพจิต (2547)
3) เครื่ องชี้วดั คุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทยมี 26 ข้อ
4) แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครี ยดด้วยตนเองมี 20 ข้อ ของกรมสุ ขภาพจิต (2547)
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5) แบบวัดความเครี ยดการเผชิญปั ญหาและการปรับตัวมี40ข้อของอังศินนั ท์ อินทรกําแหง (2550)
6) แบบบันทึกปริ มาณอาหาร และแบบสอบถามคุณภาพชีวติ ของชมรมฟื้ นฟูหวั ใจ (2550)
7) แบบวัดเชาว์สุขภาพของโฮเจอร์ และโฮเจอร์ (Hoeger and Hoeger, 2005) มี 36 ข้อ และ
องค์ประกอบในการวัด ของเชาว์สุขภาพ มี 9 องค์ประกอบได้แก่
1. ความสมบูรณ์ของร่ างกาย (Health related fitness) เป็ นการสร้างความสมบูรณ์ของร่ างกายที่มุ่ง
ต่ อ การมี สุ ข ภาพดี ข องบุ ค คล คื อ ความสามารถของร่ า งกายในการที่ จ ะสามารถกระทํา กิ จ กรรม การ
เคลื่ อนไหวของร่ างกายที่คล่องตัว โดยการจัดองค์ประกอบของร่ างกายให้สมดุล ในด้านความอดทน ความ
ทนทานของหัวใจและหลอดเลือดและความแข็งแรงทนทานและยืดหยุน่ อ่อนตัวของกล้ามเนื้ อ ซึ่ งประโยชน์
ของการเคลื่อนไหวออกกําลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง เพื่อความจําเป็ นหรื อความต้องการขั้นตํ่า
ของร่ างกายให้คงไว้ซ่ ึ งการมีสุขภาพดี ลดความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยเรื้ อรังและการบาดเจ็บ
2. โภชนาการ (Nutrition) เป็ นพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญของ
การมี สุ ขภาพที่ ดี ตั้ง แต่ ก ารสนใจเลื อกซื้ ออาหารที่ เป็ นประโยชน์ รั บ ประทานอาหารให้ถูก ต้องทั้งชนิ ด
คุ ณภาพและปริ มาณที่ เหมาะสมตามวัย งดหรื อลดการบริ โภคเครื่ องดื่ ม อาหารที่ ก่ อโทษแก่ ร่างกายและ
ควบคุมโภชนาการ ซึ่ งภาวะโภชนาการเป็ นเรื่ องที่มีการศึกษามานานและรู ้วา่ การรับประทานให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ เป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญการศึกษาที่ผ่านมาจึงเน้นในเรื่ องการหาความสัมพันธ์กบั การเกิ ด
โรคและหาแนวทางเพื่อพัฒนาเพื่อให้มีการรับประทานที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดสุ ขภาพดี
3. หลีกเลี่ยงพึ่งสารเคมีและสิ่ งเสพย์ติด (Avoiding chemical dependency) เป็ นพฤติกรรมการ
ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพย์ติดนั้นได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้แตกต่างกัน เช่นการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนที่แสดง
เจตนาเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดหรื อมีการกระทําที่เสี่ ยงต่อการใช้สารเสพย์ติดโดยไม่ทดลองสารเสพย์ติด เลือก
คบเพื่อนที่หลีกเลี่ยงการเสพสารเสพย์ติด (ประภาศรี ทรัพย์ธนสมบูรณ์, 2546: 6) กระบวนการที่บุคคลแสดง
ออกมาเมื่อพบเจอสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งเสพย์ติด โดยจะไม่ยอมรับหรื อปฏิ เสธสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ ง
เสพย์ติดทุกประเภท (เสกสรร สงวนนาม, 2544: 6) จากความหมายข้างต้นสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมป้ องกัน
ตนเองจากสิ่ งเสพย์ติด หมายถึงการปฏิบตั ิตวั เพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากการเข้าไปยุง่ เกี่ยวหรื อถูกชักชวนให้
อยากรู ้อยากลองใช้สิ่งเสพย์ติดนั้น เช่น การเลือกคบเพื่อนที่ดี การห่างไกลสิ่ งเสพย์ติด การปฏิเสธสิ่ งเสพย์ติด
การวางแผนอนาคตของตนเอง การเข้าร่ วมกิ จกรรมป้ องกันสิ่ งเสพย์ติด ปฏิบตั ิตามคําแนะนําผูท้ ี่นบั ถือและ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผล เป็ นต้น
4. สุ ขอนามัยส่ วนบุคคล (Personal hygiene) เป็ นการดูแลสุ ขอนามัยในชี วิตประจําวันของตนเช่ น
การรักษาความสะอาดร่ างกายและของใช้ส่วนตัวให้สะอาด การแปรงฟั น ใช้ไหมขัดฟั นเป็ นประจํา ล้างมือ
ให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย รับประทานอาหารที่ สุกสะอาดปราศจากสารอันตราย
ตรวจสุ ขภาพอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นต้น ล้วนเป็ นสุ ขบัญญัติข้ นั พื้นฐานที่จะช่วยให้บุคคลมีสุขภาพที่ดี
5. การป้ องกันโรค (Disease prevention) เป็ นการตรวจสุ ขภาพประจําปี โดยแพทย์ หรื อ ทราบวิ ธี
ชะลอการเกิ ดโรคไม่ติดต่อ เช่ น ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน ด้วยการปฏิ บตั ิตนที่เหมาะสม รวมถึงโรคติด
เชื้ อที่มีการระบาดแพร่ กระจายสามารถป้ องกันไว้ก่อนได้หากไปรับการฉี ดวัคซี นหรื อกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์
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เชื้ อโรค ส่ วนโรคเรื้ อรั งที่เป็ นปั ญหาใหญ่ของคนไทยและทัว่ โลกในปั จจุบนั มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ ยง
ต่างๆ เช่น โรคเอดส์ มะเร็ งปอด โรคถุงลมโป่ งพอง เป็ นต้น
6. ความปลอดภัยส่ วนบุคคล (Personal safety) เป็ นการรู้และปฏิบตั ิตามมาตรการ สร้างความ
ปลอดภัย การป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ เช่ น ปฏิ บ ัติ ต ามกฎจราจร การสวมหมวกนิ ร ภัย ขณะขับ ขี่ ห รื อนั่ ง
รถจักรยานยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ประมาทและหาทางป้ องกันอันตรายอุบตั ิภยั ต่างๆ เป็ นต้น
7. อนามัยสิ่ งแวดล้อม (Environmental health and protection) เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุ ขภาพดีประกอบด้วยสิ่ งแวดล้อมทางสังคมเช่น บุคคลรอบข้าง ครอบครัว เพื่อน สื่ อมวลชน เป็ นต้นและ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพทั้งวัตถุ สิ่ งของ ธรรมชาติ สิ่ งก่ อสร้ างต่างๆ ดังนั้นการสร้ างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่
สะอาด แลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร มี กิจกรรมที่ ส่งเสริ มการมี สุขภาพที่ดีและจิ ตสํานึ กต่อสิ่ งแวดล้อม เช่ น
ศรัณย์รัฐ นิลชาติ (2545) ได้วิจยั เรื่ อง การปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการลดปริ มาณขยะมูลฝอยของนิ สิตปริ ญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมีการปฏิบตั ิโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางและแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน แต่มี
ความรู ้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยต่างกัน
8. การจัดการความเครี ยด (Stress Management) การที่ คนที่มีสุขภาพจิตดี นั่นหมายถึ ง คนที่มี
ความสุ ขและมองโลกในแง่ดี มีรายงานการวิจยั จํานวนมากยืนยันว่า การมีสุขภาพจิตที่ดีน้ นั สัมพันธ์กบั การมี
สุ ขภาพกายที่ดีอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยงั มีรายงานจํานวนมากกล่าวด้วยว่า ผูท้ ี่กล่อมเกลาจิตใจของตนให้
มองโลกในแง่ดีข้ ึนได้จะสามารถบําบัดและเยียวยาอาการเจ็บป่ วยที่เป็ นอยูอ่ ย่างได้ผล สิ่ งสําคัญอย่างหนึ่ งที่
เป็ นตัวกําหนดภาวะของสุ ขภาพจิตก็คือ ความเครี ยด ซึ่ งหมายถึ งแรงกดดันต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นทั้งจาก
ภายในและภายนอกร่ างกาย แต่ตวั ความเครี ยดเองนั้นกลับไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่ากับวิธีการที่แต่ละคนใช้รับมือ
กับความเครี ยด เนื่ องจากความเครี ยดบางรู ปแบบที่ เกิ ดขึ้ นอย่างสร้ างสรรค์ในระดับพอประมาณ จะช่ วย
กระตุน้ เสริ มพลังและชี วิตชี วาให้เราได้ แต่ถา้ เครี ยดมากเกินไปจนกลายเป็ นความโกรธและวิตกกังวล ก็จะ
ส่ งผลให้ร่างกายต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้นอ้ ยลง ในการจัดการกับปั ญหานั้น บุคคลจะใช้การเผชิญปั ญหา
แบบมุ่งที่ปรับอารมณ์ เพราะในสถานการณ์ที่รุนแรง บุคคลจะเลือกใช้พฤติกรรมการเผชิ ญความเครี ยด โดย
มุ่งที่อารมณ์มากกว่าการเผชิ ญความเครี ยดโดยมุ่งที่ปัญหา ในทางตรงกันข้าม หากสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นผ่าน
การประเมินด้วยกระบวนความคิดรู้ (Cognitive appraisal) ว่ามีความรุ นแรงน้อย บุคคลจะเลือกใช้พฤติกรรม
การเผชิญความเครี ยดที่มุ่งเน้น การแก้ไขปั ญหามากกว่า นอกจากนี้วธิ ี การที่บุคคลใช้ในการเผชิ ญความเครี ยด
นั้น ยัง ขึ้ น อยู่ก ับ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ใ นบริ บ ทนั้น ๆ เนื่ อ งจากการเผชิ ญ ปั ญ หาเป็ นกระบวนการที่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการเผชิ ญปั ญหาที่ บุคคลใช้น้ นั เป็ นการผสมผสานระหว่างการมุ่งแก้ไ ข
ปั ญหา และการมุ่งลดอารมณ์ตึงเครี ยด ในการเลือกใช้วิธีการเผชิ ญปั ญหานั้นพบว่า ปั จจัยด้านตัวบุคคลจะมี
ผลต่อการเลือกใช้วธิ ี การเผชิญปั ญหา ได้แก่ ประสบการณ์ในอดีต ความเชื่ อ ภาวะสุ ขภาพ ความชํานาญใน
การแก้ปัญหา บุคลิกภาพและการได้รับความเกื้อหนุน
9. ความสุ ขทางอารมณ์ (Emotional Well Being) การมีความสุ ขสบายได้น้ นั สัมพันธ์กบั สภาพจิต
และอารมณ์ที่ดีงาม หมายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจประกอบด้วยปั ญญาและมีความสุ ข สามารถอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ดี และทํางานได้ประสบความสําเร็ จ ซึ่ งไดเนอร์ (Diener, 2000: 34) ได้สร้างดัชนี แห่ งความสุ ขของ
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ประชาชนระดับชาติ จากการสุ่ มตัวอย่างและวิจยั เชิ งคุณภาพ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ ความรู ้ สึกดี ซ่ ึ งอาจเรี ยก
ง่ายๆ ว่า “ความสุ ข (Happiness) ” เป็ นการวัดคุ ณภาพชี วิตประชาชนทั้งด้านการคิดและจิตใจ โดยมุ่งให้
ประชาชนวัดด้วยตนเองเป็ นสําคัญและจากผลการวิจยั ที่ศึกษาจาก 42 ประเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา
7,204 คน พบว่าทุกกลุ่มรายงานว่า ความสุ ขความพึงพอใจในชี วิตมีความสําคัญมากและคิดเกี่ยวกับตนเอง
เสมอ โดยมีเพียงร้อยละ 6 ที่ให้ความสําคัญกับเงินสู งกว่าความสุ ข
สรุ ปได้ ว่า ในการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของคนไทยนั้น สามารถจัดเป็ นกลุ่มได้ คือ การดูแลหรื อ
การบริ หารตนเองด้านร่ างกาย ด้านจิตใจอารมณ์ และด้านสังคม เพื่อเป้ าหมายสุ ดท้ายคือ การมีชีวิตที่ยนื ยาว
อย่างมีคุณภาพชีวติ ที่ดี โดยต้องมีนิสัยหรื อมีพฤติกรรมด้านสุ ขภาพที่ถูกต้อง ในระดับต่างๆ ตาม
องค์ประกอบหรื อตัวชี้ วดั ด้านเชาว์สุขภาพ
7.2 ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม
ความฉลาดทางอารมณ์แปลมาจากคําภาษาอังกฤษคือ “ Emotional Intelligence ” ซึ่ งนักวิชาการใน
ประเทศไทยได้ใช้คาํ นี้ ในความหมายที่ แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็ น สติปัญญาทางอารมณ์ เชาวน์อารมณ์
ปรี ชาเชิ งอารมณ์ แต่ คําที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายมากที่สุดก็คือความฉลาดทางอารมณ์ กรมสุ ขภาพจิต (2543
:9) ได้สรุ ปความหมายไว้วา่ ความสามารถทางอารมณ์จะช่วยให้การดําเนิ นชี วิตเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุ ข มีองค์ประกอบได้แก่ เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่น และแก้ไขความขัดแย้งได้ เป็ นความหมายที่คล้ายกับ
เมเยอร์ และสโลเวย์ (Mayer ;& Salovey, 1997: 45) ที่อธิ บายว่า เป็ นความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของ
ตนเองและความสามารถที่จะแสดงอารมณ์ของตนเองออกมา รวมทั้งเข้าใจอารมณ์และการแสดงอารมณ์ของ
ผูอ้ ื่น สามารถใช้อารมณ์ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการคิด การจํา และช่วยให้เกิดมุมมองการแก้ปัญหาในทางที่
สร้ า งสรรค์ สามารถแยกแยะวิเคราะห์ อารมณ์ ข องตนเองได้อย่า งเหมาะสมกับ งานหรื อสถานการณ์ ใ น
ขณะนั้น และสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ ของผูอ้ ื่นโดยการให้กาํ ลังใจเมื่อเขาท้อแท้ และสอดคลองกับ
แนวคิดของ โกลแมน (Goleman, 1998: 68 ) ที่ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นความสามารถในการตระหนักถึ ง
ความรู ้สึกของตนเองและความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ทําให้สามารถบริ หารหรื อจัดการกับอารมณ์ของตน มีแรงจูงใจ
ในตัวเอง และมีความสามารถทางด้านทักษะในการสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็ นความความสามารถของ
บุคคลที่จะเข้าใจ จัดการ และใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของตนเองให้มีประโยชน์ ตลอดจนสามารถทําความ
เข้าใจในความรู ้ สึกของผูอ้ ื่น สร้ างสัมพันธภาพระหว่างกันและกัน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ น
อย่างดี
โครงสร้ างของความฉลาดทางอารมณ์
การนิ ยามความหมายที่แตกต่างกัน ทําให้แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาถึงโครงสร้ างของความฉลาด
ทางอารมณ์ ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศกําหนดโครงสร้างความฉลาดทางอารมณ์ไว้แตกต่างกัน
ออกไป เพราะว่าโครงสร้างที่แตกต่างกันสามารถที่จะนําไปประยุกต์ในการใช้งานแตกต่างกันไป โกลแมน
(Goleman, 1995 :73) เสนอว่าโครงสร้างของความฉลาดทางอารมณ์ประกอบไปด้วยความสามารถ 2 ส่ วน
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คือ ความสามารถส่ วนบุคคล (Personal competence)และ ความสามารถทางสังคม (Social competence) คู
เปอร์ และสว๊าฟ (Cooper & Sawaf, 1997: 24) ได้เสนอว่ารู ปแบบของความฉลาดทางอารมณ์มีท้ งั สิ้ 4 ด้าน
ได้แก่ ความรอบรู ้ ทางอารมณ์ (Emotional literacy) ความสมบูรณ์ทางอารมณ์ (Emotional fitness) ความ
ลึกซึ้ งทางอารมณ์ (Emotional depth) ความเป็ นไปได้ทางอารมณ์ (Emotional alchemy) สโลเวย์และเมเยอร์
(Salovey & Mayer,1990) ได้เสนอองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์เป็ นประเด็นหลัก ที่สําคัญไว้ 5
ประเด็น คือ
1. Knowing one’s emotional หรื อ Self-Awareness หมายถึงการตระหนักรู้ตนเองและอารมณ์ของ
ตนตามความเป็ นจริ ง และสามารถควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกของตนเองได้
2. Managing emotional คือ ความสามารถในการบริ หารจัดการกับอารมณ์ ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิ ดความเครี ยด มี เทคนิ คในการคลายความเครี ยดสลัดความวิตกจริ ต
รุ นแรงได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ฉุนเฉี ยวง่าย กล่าวคือ สามารถทําให้อารมณ์ข่นุ มัวหายไปโดยเร็ ว
3. Recognizing emotional in other เป็ นการรับรู้อารมณ์และความต้องการของผูอ้ ื่น เห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ ื่น เอาใจเขามาใส่ ใจเรา และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
4. Motivating oneself เป็ นความสามารถในการจูงใจตนเองสามารถควบคุมความต้องการและแรง
กระตุน้ ได้อย่างเหมาะสม สามารถรอคอยการตอบสนองความต้องการ เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายที่ดีกว่า มอง
โลกในแง่ดี สามารถจูงใจ และให้กาํ ลังใจตนเองได้
5. Handing relationship เป็ นความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์กบั คนรอบข้างได้ มีมนุ ษย
สัมพันธ์ที่ดีกบั คนรอบข้าง
โครงสร้ างที่แตกต่างไปกันตามแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่าน แสดงให้เห็ นว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ นั้นมีองค์ประกอบตอบสนองกับรู ปแบบของการนําไปใช้ที่แตกต่างกัน และพื้นฐานทางความคิดที่
แตกต่างกัน
ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม (Emotional Intelligence as Teams)
ผูบ้ ริ หารโดยทัว่ ไปมีความเชื่ อว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญเทียบเทียบเท่ากับ
สติปัญญา แต่ในสภาวะทัว่ ไปที่เน้นรู ปแบบการทํางานเป็ นทีมนั้นความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่มก็อาจมี
ความสําคัญมากกว่า ดรู สเกทและวอฟฟ์ (ศยามล เอกะกุลานันต์, 2550: 48 – 50 ; อ้างอิงจาก Druskat &
Woff, 2001a) กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์ของทีมไม่ได้เกิดจากการนําความฉลาดทางอารมณ์ของสมาชิก
ในที มรวมเข้าด้วยกัน แต่มีพ้ืนฐานมาจากบรรทัดฐานทางสังคมที่ ก่อให้เกิ ดความตระหนักรู ้ การควบคุ ม
ความเป็ นเอกลักษณ์ กลุ่ม และการรั บรู ้ ความสามารถของกลุ่ม ถึ งแม้ว่าความฉลาดทางอารมณ์ ของที มจะ
แตกต่างจากความฉลาดทางอารมณ์ ของบุคคล แต่ทฤษฏี น้ ี ก็นาํ โครงสร้างทางสติปัญญาของบุคคลมาเป็ น
รากฐานในการสร้างองค์ประกอบต่างๆ
ดรู เกทและวอฟฟ์ (ศยามล เอกะกุลานันต์, 2550: 48 – 50; อ้างอิงจาก Druska & Woff, 2001) กล่าว
ว่า ไม่จาํ เป็ นว่าสมาชิ กในทีมที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงเมื่อรวมกันแล้วจะทําให้ความฉลาดทางอารมณ์
ของทีมสู งตาม ซึ่ งทีมก็เหมือนกับกลุ่มทางสังคมที่พยายามสร้างบรรทัดฐานร่ วมกัน และพัฒนาตัวเองไปสู่
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ความไว้ว างใจซึ่ งกัน และกัน ในที ม สร้ า งความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องที ม ร่ ว มกัน และมี ค วามเชื่ อ มั่น ใน
ความสามารถของทีม จะมีความซับซ้อนมากกว่าความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคลทัว่ ไปเพราะทีมจะต้องมี
ปฏิ สัม พันธ์ ก ันหลายระดับ ได้แก่ ระดับบุ คคล ระดับกลุ่ ม ภายนอกกลุ่ ม ดัง นั้นที ม จะต้องสร้ า งให้เกิ ด
บรรทัดฐานร่ วมกันที่ เอื้ อให้เกิ ดการตระหนัก รู ้ อารมณ์ และการควบคุ ม อารมณ์ ให้สามารถนํา ที ม ไปสู่
ผลลัพท์ที่ดีข้ ึน จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว ดรู สเกท และวอฟฟ์ (ศยามล เอกะกุลานันต์, 2550: 48 – 50;
อ้างอิงจาก Druskat & Woff, 2001: 138b) ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ของทีมไว้วา่ เป็ น
ความสามารถที่ ทีมจะทําให้เกิ ดบรรทัดฐานทางสังคมร่ วมกันในการบริ หารกระบวนการทางอารมณ์ ใน
แนวทางที่ทาํ ให้เกิดความไว้วางใจ ความเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และการรับรู ้ความสามารถของกลุ่ม ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ข องที ม มีมิ ติที่ หลากหลายเป็ นการรั บรู้ ของผู้นําที มที่ มีต่อสมาชิ กที มในภาพรวม ดัง นี้
(ศยามล เอกะกุลานันต์, 2550: 48 – 50; อ้างอิงจาก Druskat & Woff, 2001: 140-151 )
1. ความตระหนักรู้ของสมาชิกทีม (Teams awareness of members ) สมาชิกในทีมได้ตระหนักถึง
ความรู ้ สึก ความต้องการ และห่ วงใยต่อสมาชิ กคนอื่นๆ โดยมี พฤติ กรรมที่ แสดงให้เห็ นได้คือ การรั บฟั ง
ความคิดเห็นของคนอื่น และแสดงความเข้าใจในความรู ้สึกของสมาชิกในทีมได้อย่างเหมาะสม
2. การควบคุมสมาชิกทีม (Teams regulation of member) เป็ นความสมดุลในพฤติกรรมที่สมาชิกใน
ที มใช้ใ นการควบคุ ม ซึ่ ง กันและกันเอง เป็ นทั้งผูท้ าํ การควบคุ มและถู กควบคุ ม ในขณะเดี ยวกันเพื่ อสร้ า ง
บรรทัดฐานในการทํางานร่ วมกัน มี องค์ประกอบที่ ส ามารถสังเกตุ เห็ นได้คือ ได้ทาํ การเผชิ ญหน้ากับผูท้ ี่
ต่ อ ต้า นบรรทัด ฐานของที ม โดยการแสดงให้ ส มาชิ ก ในที ม เห็ น ว่า พฤติ ก รรมที่ เ ขาได้แ สดงออกนั้น อยู่
นอกเหนื อกฎเกณฑ์ของทีม และดูแลเอาใจใส่ ผอู ้ ื่นโดยการแสดงความปารถนาดี ต่อกันและกัน ไว้วางใจซึ่ ง
กันและกัน
3. การตระหนักรู้ทีม (Teams self-awareness) ตระหนักในสภาวะทางอารมณ์ การแสดงออกและ
ทรัพยากรของทีม ประกอบด้วย การประเมินทีม กล่าวคือ ทีมมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์
จุดอ่อน จุดแข็งในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิ บตั ิงานร่ วมกัน และการแสวงหาข้อมูลย้อนกลับที่มาจาก
แหล่งภายนอกทีม
4. การควบคุมทีม (Teams self-regulation) เป็ นความสามารถที่ทีมได้ทาํ การบริ หารจัดการกับสภาวะ
ทางอารมณ์ของทีมและสร้างการตอบสนองที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย การสร้างแหล่งทํางานกับอารมณ์ซ่ ึ ง
ทีมจะสร้างบรรยากาศต่างๆ เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจ ยอมรับ และตอบสนองต่อสิ่ งเร้าทางอารมณ์ของทีม
สร้ า งสิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี โดยการปลู ก ฝั ง ให้ ส มาชิ ก ในที ม คิ ด ทางบวกกับ เหตุ ก ารณ์ ใ นช่ ว งเวลาต่ า งๆ การ
คาดการณ์ และการแก้ไขปั ญหาล่วงหน้าโดยการร่ วมกันพยากรณ์ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ค้นหาแนวทางป้ องกัน
แก้ไข รวมถึงการรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสิ นใจร่ วมกัน
5. การตระหนักทางสังคมของทีม (Teams social awareness) เป็ นการรับรู้ถึงเรื่ องราว ความเป็ นไป
เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้อม สิ่ ง เร้ า ต่ า งๆ นอกที ม ที่ อาจจะอิ ท ธิ พ ลต่ อที ม งาน ประกอบด้วย การตระหนัก รู ้
องค์การโดยที่ทีมเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและการเมืองในองค์กรที่มีอยู,่ การตระหนักรู ้ระหว่างทีมโดยการ
ยอมรับความหวังและความต้องการของทีมอื่นๆในองค์การ
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6. ทักษะทางสังคมของทีม (Teams social skills) เป็ นการตระหนักรู้ถึงปั ญหาขององค์การและทีม
เพื่อจะก่อให้เกิ ดเครื อข่ายทางสังคมทั้งระหว่างสมาชิ กในทีม และระหว่างทีมงานกับองค์การอื่นๆ โดยการ
การสร้างความสัมพันธ์ภายนอกทีมนั้น เป็ นการพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือทีมงานอื่นๆ ในองค์กรของ
ตน และรู ้จกั การรับความช่วยเหลือจากภายนอกทีมได้อย่างเหมาะสม
จากงานมิติของความฉลาดทางอารมณ์ ของทีม พบว่า งานวิจยั ของ ศยามล เอกะกุลานันต์ (2550:
107 – 108) ได้นาํ มิติท้ งั 6 มิติหลักดังกล่าวมาทําการศึกษาถึงความฉลาดทางอารมณ์ของทีมข้ามสายงาน
การวัดความฉลาดทางอารมณ์ของทีม
มี ค วามคล้า ยคลึ ง กับ การประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ์ ข องบุ ค คลที่ ใ ช้ แ บบวัด ที่ ส ร้ า งจาก
องค์ประกอบต่างๆ งานวิจยั ในประเทศไทยที่ใช้แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของทีม พบในงานวิจยั ของ
ศยามล เอกะกุลานันต์ (2550: 107 – 108) ซึ่ งได้ทาํ การสร้างแบบวัดจากแนวคิดของ ดรู สเกทและวอฟฟ์
ร่ วมกับการสัมภาษณ์สมาชิ กของทีมข้ามสายงานเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของทีม ในงานวิจยั ดังกล่าว
ได้กาํ หนดองค์ประกอบไว้ 6 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู ้ ของที มสมาชิ กที ม การควบคุ มสมาชิ กที ม การ
ตระหนัก รู้ ที ม การควบคุ ม ทีม การตระหนัก ทางสังคมของที ม และทักษะทางสังคมของที ม ใช้มาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริ งมากที่สุด – ไม่จริ งเลย โดยที่แบบวัดดังกล่าวให้สมาชิ กในทีมเป็ นผูป้ ระเมิน
นับว่าแบบวัดดังกล่าวมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าทั้งฉบับเท่ากับ .92 ซึ่ งถือว่าเป็ นแบบวัดที่น่าเชื่อถือในระดับสู ง
ในการวัดความฉลาดทางอารมณ์ของทีมในประธานคณะกรรมการโครงการสุ ขภาพในงานวิจยั นี้ ก็ได้นาํ แบบ
วัดของ ศยามล เอกะกุลานันต์ มาทําการปรับปรุ งเพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทของโครงการดังกล่าว
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสั มพันธ์ ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของทีมกับการแสดงพฤติกรรม
จากงานวิจยั ของเดย์และแคร์ โรล (Day & Carroll, 2004 :1443 – 14458 ) ที่ได้ทาํ การตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ส่วนบุคคล (Emotional Perception) กับผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคคล (Individual Performance) ในกลุ่มนักเรี ยนระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตริ จํานวน 246 คน ในประเทศ แคน
นาดา พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ส่ ว นบุ ค คลมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค คลอย่า งมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 และ แฮมพราย์ (Humphrey, 2002 :493-504) ได้กล่าวยืนว่าอารมณ์ในการทํางานมี
ผลกระทบต่อการเป็ นผูน้ าํ โดยที่ความฉลาดทางอารมณ์น้ นั จะทําให้บุคคลทัว่ ไปสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้งานวิจยั ของ ศยามล เอกะกุลานันต์ ( 2550: 108-120) ก็พบว่าความฉลาด
ทางอารมณ์ของทีมเป็ นบรรยากาศในการทํางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของทีมข้ามสายงาน เพราะว่าบรรทัด
ฐานที่ มนั่ คงอันเกิ ดจากการร่ วมกันสร้ างขึ้ นของสมาชิ กในที มจะเป็ นแนวทางหลักที่ทาํ ให้การทํางานใน
รู ปแบบทีมประสบความสําเร็ จสู ง จากงานวิจยั ข้างต้น สามารถเชื่ อถือได้วา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม
ซึ่ งเป็ นบรรทัดฐานในการทํางานร่ วมกันมีอิทธิ พลต่อการแสดงบทบาทผูน้ าํ ทีม ทั้งนี้ ถึงแม้วา่ งานวิจยั ดังกล่าว
จะแสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางอารมณ์ ระดับปั จเจกเป็ นส่ วนใหญ่ จากแนวคิดของ ดรู สเกท และวอฟฟ์
(ศยามล เอกะกุลานันต์, 2550: 48 – 50; อ้างอิงจาก Druskat & Woff} 2001: 138b) งานวิจยั ของ ศยามล เอ
กะกุลานันต์ ( 2550: 108-120) และแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง น่ าเชื่ อถื อได้ว่าความ
ฉลาดทางอารมณ์ของทีมมีอิทธิ พลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่เหมาะสมภายใต้การสร้างบรรทัดฐาน
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ร่ วมกันของสมาชิ กในที มจะทําให้ผูน้ าํ มี ความมัน่ ใจในตนเองเพิ่มขึ้ น เกิ ดอารมณ์ ร่วมในการทํางาน และ
พร้อมที่จะทําเพื่อทีมอย่างเต็มความสามารถ
7.3 บทบาทผู้นาทีม (The leading’s role)
ในการศึ กษาบทบาทของผูน้ าํ ที มนั้น เป็ นการศึ กษาถึ งพฤติ กรรมของหัวหน้า ที ม ที่ ทาํ หน้าที่ ใ น
ฐานะการเป็ นผูน้ าํ ทีมนับได้วา่ เป็ นความท้าทายอย่างหนึ่ งของ ทั้งนี้ เพราะฐานะการเป็ นผูน้ าํ ในบรรรยากาศ
ของการทํางานเป็ นทีมมีความแตกต่างจากการทํางานประจําทัว่ ไป (Routine)ในการอธิ บายพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในฐานะขอผูน้ าํ ทีมงาน จึงเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายนักวิชาการด้านพฤติกรรมองค์กร โพลเซอร์ (Polzer,
2004: 68 – 76) ศาสตราจารย์ดา้ นพฤติกรรมองค์กรของ โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ได้
เสนอว่า การแสดงบทบาทของผูน้ าํ ที่อยูใ่ นรู ปแบบการทํางานเป็ นทีมการที่จะทําหน้าที่ในการเป็ นผูน้ าํ ทีมที่ดี
ได้น้ นั เป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายอย่างยิ่ง เนื่ องจากธรรมชาติของการทํางานเป็ นทีมที่ให้อิสระแก่สมาชิ ก ต้องอาศัย
การประสานความร่ วมมืออย่างเหนี ยวแน่น และให้ความเท่าเทียมกันของสมาชิ กในกลุ่ม และนอกจากนี้
ทีมงานส่ วนใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นทีมบริ หารตนเอง (Self – managed work teams) หัวหน้าทีมไม่สามารถจะ
กําหนดความดี ความชอบ หรื อแม้แต่เลื่อนตําแหน่ งให้กบั สมาชิ กในทีมได้ เพราะสมาชิ กในทีมงานล้วนมา
จากแผนกต่างๆ ของบริ ษทั มีหน้าที่เพื่อทําหน้าที่เฉพาะกิจ เมื่อหน้าที่บรรลุเป้ าหมาย สมาชิ กในทีมงานก็จะ
แยกย้ายกันกลับไปแผนกเดิมที่เคยอยู่ เช่น ทีมบริ หารจัดการโครงการ ซึ่ งหน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางาน
ของสมาชิกในทีม มีความแตกต่างจากการทําหน้าที่กาํ กับ ดูแล การทํางานของผูจ้ ดั การทัว่ ไป 3 ประการ คือ
1. สมาชิ กในทีมหลายคนไม่ได้มีสายสัมพันธ์ในการบังคับบัญชากับหัวหน้าทีม เนื่ องจากหัวหน้า
ทีมไม่ได้เป็ นเจ้านายโดยตรงในแผนกที่เขาทํางาน ผูน้ าํ ทีมจึงไม่มีอาํ นาจในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจํา
ให้กบั สมาชิกทีมคนนั้นได้
2. ธรรมชาติของการทํางานเป็ นทีม ในการเป็ นผูน้ าํ ทีมนั้นหัวหน้าทีม ไม่ได้มีหน้าที่ในการสั่งการ
กับสมาชิ กทุ กคนในที มงาน หากผูน้ าํ ที มคอยบอกกับสมาชิ กว่า ต้องทําอะไรบ้าง มาตรฐานของงานเป็ น
อย่างไร และทําตัวเหมือนเจ้านาย จะทําให้การทํางานในรู ปแบบของทีมไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด
ดังนั้น โพลเซอร์ ได้เสนอว่า จากข้อจํากัดของหัวหน้าที มดังกล่ าว ที่ ไม่อาจสวมบทบาทการเป็ น
เจ้านาย หรื อ ผูส้ ั่งการได้ โพลเซอร์ จึ งได้กาํ หนดบทบาทของผูน้ าํ ที มว่ามี 4 บทบาทหลักด้วยกัน ได้แก่
บทบาทการเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม บทบาทการเป็ นต้นแบบพฤติกรรม บทบาทการเป็ นผูแ้ นะนํา และบทบาทการเป็ นนัก
เจรจาต่อรอง บทบาททั้ง 4 ของผูน้ าํ ทีม เหมือนกับบทบาทของผูน้ าํ ทีมที่ ดอนเนลลอน (Donnellon, 2006: 70
– 73 ) รองศาสตราจารย์ดา้ นพฤติกรรมองค์กรเสนอไว้ ซึ่ งจากแนวคิดของ โพลเซอร์ และ ดอนแนลลอน
เกี่ยวกับบทบาทของผูน้ าํ ทีม ทําให้ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดของทั้ง 2 ท่าน สร้างเป็ นตัวแปรในการวิจยั ดังนี้
1. บทบาทการเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม (Leader as initiator) เป็ นบทบาทที่ผนู ้ าํ ทีมต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการลงมือทํา
สิ่ งต่างๆ ซึ่ งผูน้ าํ ทีมสามารถจูงใจให้สมาชิ กในทีมทุ่มเทความมุ่งมัน่ ไปยังภารกิจที่ทีมต้องปฏิบตั ิ ซึ่ งผูน้ าํ ทีม
อยูใ่ นฐานะที่จะเป็ นผูเ้ ริ่ มลงมือทําสิ่ งต่างๆ ก่อนสมาชิกในทีม เนื่องจากผูน้ าํ ทีมไม่ตอ้ งรับผิดชอบภาระหน้าที่
จากงานประจํามากเท่ากับสมาชิกคนอื่นๆ และยังอยูใ่ นตําแหน่งที่เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างงานที่ทีมต้องทําใน
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แต่ละวันกับวัตถุประสงค์ของทีม ในขณะที่สมาชิ กทีมจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิหน้าที่ ภารกิจต่างๆ และผูน้ าํ จะ
ทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างการปฏิบตั ิภารกิจของทีมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุคคลภายนอก ดังนั้น ผูน้ าํ ทีม
จะต้องคอยกระตุน้ ให้สมาชิกในทีมลงมือทํางานที่จาํ เป็ นให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โดยการสร้างแรงจูงใจ
จากการเป็ นผูร้ ิ เริ่ มเป็ นการกระตุน้ สมาชิกในทีม ดังนั้นจะเห็นได้วา่ คาร์ แมน ได้แสดงบทบาทการเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
โดยที่เขาไม่ได้บอกแก่สมาชิกว่าควรทําอะไร หรื อสัง่ ให้พวกเขาทําอะไร แต่ใช้เหตุผลในการชักจูงสมาชิ กให้
หันมาทําในสิ่ งที่จาํ เป็ น และเป็ นประโยชน์ต่อเป้ าหมายของทีมได้อย่างดี
2. บทบาทการเป็ นต้นแบบพฤติกรรม (Leader as model) ทั้งนี้ ผนู ้ าํ ทีม หรื อผูจ้ ดั การต่างก็สามารถ
ใช้พฤติกรรมของตนเองเป็ นเครื่ องมือในการกําหนดกรอบพฤติกรรมของสมาชิกในทีมได้ แต่ผนู ้ าํ ทีม ต้องใช้
เทคนิ คนี้ มาใช้งานมากกว่าผูจ้ ดั การหลายเท่าตัว เนื่ องจากไม่มีเครื่ องมื ออื่น เช่ น การเลื่ อนตําแหน่ ง การ
พิจารณาผลตอบแทน และการทําโทษ มาใช้เพื่อให้ตนเองมีอิทธิ พลเหนือสมาชิกทีมคนอื่นได้ ในทางปฏิ บตั ิ
นั้น การเป็ นต้นแบบของความขยันขันแข็ง ความยุติธรรม ความมีน้ าํ ใจ ความเฉลียบแหลมในการตัดสิ นใจ
เป็ นเครื่ องมื อที่ ทรงพลังมากในที มงาน ซึ่ งพฤติ กรรมดังกล่ า วเปรี ย บเสมื อนกับเป็ นการวางรากฐานให้
สมาชิกในทีมปฏิบตั ิตาม เพราะไม่ตอ้ งการรู ้สึกว่าเขาเป็ นคนไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ผูน้ าํ ทีม สามารถเป็ นต้นแบบ
ด้านพฤติกรรมให้กบั สมาชิ กในทีมได้หลายวิธีดว้ ยกัน เช่ น หากต้องการให้สมาชิ กในทีมไปพบลูกค้านอก
บริ ษทั ผูน้ าํ ทีมจะไม่ใช้คาํ สั่งให้พวกเขาทําหน้าที่น้ ี แต่ผนู ้ าํ ทีมต้องเป็ นผูอ้ อกไปพบลูกค้าด้วยตนเอง ซึ่ งจะ
เป็ นต้นแบบให้สมาชิกคนอื่นๆ ปฏิ บตั ิตาม ในโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพเช่นเดียวกัน หากผูน้ าํ ทีม
ต้องการให้สมาชิกในทีมออกไปพบปะกับประชาชนเพื่อขอความร่ วมมือ ผูน้ าํ ทีมต้องทําเป็ นตัวอย่างให้เห็น
โดยไม่ใช้อาํ นาจในการสั่งการสมาชิกในทีม
3. บทบาทการเป็ นนักเจรจาต่อรอง (Leader as negotiator) ในขั้นเริ่ มแรกของการสร้างทีมงานหน้าที่
ที่หนักที่สุดก็คือ การหาสมาชิกในทีมจากพนักงานในแผนกต่างๆขององค์กร ซึ่ งวิธีการนี้ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
จะเห็นได้วา่ อํานาจที่จาํ กัดของหัวหน้าทีม เป็ นตัวเร่ งให้ ความสามารถส่ วนบุคคลในการเป็ นผูเ้ จรจาที่ดี เป็ น
อิทธิ พลของหัวหน้าทีม นอกจากนี้ ยบั พบว่า ในการทํางานของทีมโดยทัว่ ไป ต้องมีการประสานเพื่อขอใช้
ทรัพยากรของแผนกอื่นๆ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้ว ก็จะต้องเป็ นหน้าที่ของผูน้ าํ ทีม ที่จะต้องประสานความร่ วมมือ
ให้กบั ทีมงาน วิธีการที่ดีที่สุดในการเจรจากับผูเ้ ป็ นเจ้าของทรัพยากรต่างๆ ก็คือ การที่ผนู ้ าํ ทีมได้แสดงให้เห็น
ว่าการสู ญเสี ยทรัพยากรนั้น เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่ าย เป็ นประโยชน์ต่อทีมงานและเป็ น
ประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพยากรนั้นๆ ซึ่ งในการดําเนิ นโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ จําเป็ นอย่างมากที่จะต้องใช้
ทรัพยากรจากภายในและภายนอกโครงการ ผูน้ าํ ทีมที่สามารถชี้ ให้เจ้าของทรัพยากรเห็นว่าการให้ทรัพยากร
แก่ทีมงานโครงการสุ ขภาพนั้นจะก่ อให้เกิ ดประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพยากรนั้นๆ เช่ นเดี ยวกัน การเป็ นนัก
เจรจาที่ดีของผูน้ าํ ทีมที่ต้ งั อยูบ่ นผลประโยชน์ท้ งั 2 ฝ่ าย 1) ผูน้ าํ ทีมต้องยํ้าให้เห็นถึงความสําคัญในเป้ าหมาย
ขององค์กร และเน้นให้เห็นว่าหากทีมทํางานประสบความสําเร็ จจะมีส่วนทําให้เป้ าหมายสําคัญขององค์การ
ประสบความสําเร็ จตามเช่นเดียวกัน และ 2) ยํ้าให้เห็นว่าอีกฝ่ ายหนึ่ งจะต้องได้รับประโยชน์จากการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ทีมงาน และชี้ ให้เห็นว่าความสําเร็ จของทีมงานจะมีผลต่อความสําเร็ จในการทํางานของอีกฝ่ าย
หนึ่งเช่นเดียวกัน
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4. บทบาทการเป็ นผูแ้ นะนํา (Leader as Coaching) ผูน้ าํ ทีมที่ดีจะต้องมีวิธีการพัฒนาความสามารถ
ของสมาชิ กในทีมให้สูงขึ้น โดยส่ วนมากแล้ววิธีการที่ได้ดีก็คือ การเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิงานแก่
สมาชิกทีม โดยส่ วนมากหัวหน้าที่จะเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์สูงกว่าสมาชิกในทีมงานการให้คาํ แนะนําจะช่วย
ให้สมาชิ กมีความพยายามเพิ่มมากขึ้น ทําให้มนั่ ใจได้วา่ งานที่จะได้รับจะเป็ นงานที่เรี ยบร้อยช่วยให้สมาชิ ก
ในทีมทํางานเต็มศักยภาพของตนเพิม่ มากขึ้น
การให้คาํ แนะนํา เป็ นกิ จกรรมที่ท้ งั 2 ฝ่ ายเป็ นผูถ้ ่ายทอด และรับความรู ้ จากประสบการณ์ของอีก
ฝ่ ายหนึ่ ง การให้คาํ แนะนําจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูร้ ับคําแนะนําเข้าร่ วมกิจกรรมการแนะนําด้วยความเต็มใจ
และกระตือรื อร้น ผูน้ าํ ทีมที่ดีจะต้องหาโอกาสให้คาํ แนะนําที่เหมาะสมกับสมาชิ กในทีมอาจจะเป็ นระหว่าง
การทํางานประจําวัน หรื อขณะรับประทานอาหารร่ วมกัน การให้คาํ แนะนํา มีขอบเขตที่กว้างขวางมาก เช่น
ในการทํางานโครงการสุ ขภาพผูน้ าํ ทีมสามารถที่จะแนะนําวิธีการประสานกับชุ มชนให้กบั สมาชิ กในทีมว่า
ควรจะเข้าพบกับชุมชนเวลาไหน ใช้วธิ ี การพูดจากอย่างไร วัฒนธรรมของชุ มชนเป็ นอย่างไร วิธีการในการ
สรรหาทรัพยากรในการดําเนินงานในหน้าที่ของสมาชิ กจากภายนอกจะต้องทําอย่างไร หรื อแม้แต่ แนะนํา
วิธีการปฏิบตั ิตนในรู ปแบบของการทํางานเป็ นทีม จะทําให้มีโอกาสในการให้และรับคําแนะนําได้มากกว่า
รู ปแบบการทํางานอื่นๆ เนื่ องจากเมื่อเริ่ มปฏิบตั ิงานได้สักระยะหนึ่ งสมาชิ กที่มีทกั ษะเฉพาะด้านจําเป็ นเป็ น
ต้องเรี ยนรู ้ทกั ษะด้านอื่นๆ จากเพื่อนร่ วมงาน ผูน้ าํ ทีมสามารถที่จะช่วยให้การให้คาํ แนะนําแก่สมาชิ กได้ดว้ ย
1) ให้คาํ แนะนําเพื่อสร้างแรงจูงใจใหม่ๆ ให้กบั สมาชิกในทีม 2) ให้คาํ แนะนําเพื่อเป็ นข้อมูลย้อนกลับในกรณี
ที่สมาชิกในทีมทํางานไม่ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย 3) ทําให้สมาชิกมีคุณสมบัติที่เป็ นจุดแข็งในการ
ทํางานมากที่สุด เช่น เพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน และ 4) เพิ่ ม ทักษะความสามารถ
ใหม่ๆ เช่น การนําเสนอต่อที่ประชุ มได้ดียิ่งขึ้น การประสานงานที่ดีกบั หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ โพลเซอร์
ได้เสนอบทบาทของผูน้ าํ ทีมทั้ง 4 ด้าน เป็ นบทบาทที่สอดคล้องกับรู ปแบบของการทํางานเป็ นทีมเป็ นอย่างยิง่
และในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ก็ได้ใช้แนวคิดดังกล่าวข้างต้นเป็ น เป็ นแนวคิดที่ใช้ในการสร้างตัวแปรการแสดง
บทบาทผูน้ าํ ทีมโครงการสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิภาพ
การวัดบทบาทผู้นาทีม
ในงานวิจยั ของ อมาไบล์มคณะ (Amabil, et.al, 2004: 11) ได้ทาํ การวัดพฤติกรรมของผูน้ าํ ทีม (Team
leader behaviors ) โดยใช้แบบสอบถาม Questionnaire)ที่มีลกั ษณะเป็ นข้อคําถามบรรยายถึงพฤติกรรมของ
ผูน้ าํ ในที มงานเพื่อให้ผูน้ าํ ทีมได้เลื อกตอบข้อคําถามตามมาตรวัด เนื้ อหาในการวัดได้ทาํ การวัดถึ ง ความ
เข้าใจของผูน้ าํ ทีม (Comprehensive) นิสัยของผูน้ าํ ทีม (Naturalistic) และการไม่โอ้อวดในสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้
ซึ่ งเป็ นความรู ้ สึกที่เกิ ดขึ้นจากการได้ทาํ งานโครงการ เป็ นข้อคําถามทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบ นอกจากนี้ ใน
งานวิจยั ของ แทกการ์และอิลลิส (Taggar & Ellis, 2007 :110) ทําการวัดพฤติกรรมผูน้ าํ ของสมาชิกในทีมงาน
ด้วยการใช้แบบสอบถามเช่ นเดี ยวกัน โดยให้สมาชิ กในทีมเป็ นผูต้ อบคําถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมที่แสดงใน
การทํางานร่ วมกับทีมงาน งานของเขาได้ใช้มาตรวัดแบบลิเคอร์ ทสเกล (Likert type scales ) 5 ระดับมีขอ้
คําถาม 8 ข้อ
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ในการวัดการแสดงบทบาทผูน้ าํ ทีม จึ งใช้วิธีการวัดโดยการใช้แบบสอบถาม สร้างข้อคําถามจาก
แนวคิดของบทบาทผูน้ าํ ตามที่ได้ประมวลเอกสาร และดัดแปลงจากแบบสอบถามของ โพลเซอร์ (Polzer,
2004 : 122 - 124) แล้วใช้ขอ้ คําถามที่เป็ นเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้ผนู ้ าํ ทีมได้ตอบให้ตรงกับความเป็ นจริ ง
ของตัวเอง โดยใช้มาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่ จริ งที่สุด ถึง ไม่จริ งที่สุด
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสั มพันธ์ ระหว่ างบทบาทผู้นาทีมกับพฤติกรรมการบริ หารโครงการ
มูร์ (Moore, 2007: 77-96) ได้กล่าวไว้ในงานวิจยั ว่า ผูน้ าํ (Leadership) เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสําเร็ จขององค์การทางธุ รกิจและยืนยันว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถหาความสัมพันธ์ทางสถิติได้ว่าผูน้ าํ
ทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพย่อมนําพาธุ รกิ จไปสู่ ความสําเร็ จ และก็เป็ นที่ปรากฎในงานวิจยั จํานวนมาก นอกจากนี้
อมาบิลแลคณะ (Amabil et al, 2004: 11) ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูน้ าํ กับ
ประสิ ทธิ ผล ในงานวิจยั ชี้ ให้เห็ นว่าพฤติ กรรมของผูน้ าํ มี ผลกระทบประสิ ทธิ ผลในการทํางาน (Affective
reaction) และในที่สุดก็จะส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ งานวิจยั ของ สกอตต์-ยังและแซมซัน
(Scott-Young & Samson, 2007 : 1-15) ชี้ ให้เห็นว่าผูน้ าํ ทีมเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จในการ
บริ หารโครงการทั้งทางด้านผลกําไร และผลการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ผนู ้ าํ ทีมโครงการยังเป็ นบุคคลที่จะต้อง
เชื่ อมโยงเป้ าหมายขององค์การกับเป้ าหมายของโครงการเข้าด้วยกัน ถึงแม้วา่ ผลงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้นจะ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลของการแสดงบทบาทผูน้ าํ ทีมที่ส่งผลต่อการบริ หารโครงการ แต่ก็เป็ นเครื่ อง
ยืนยันได้ในระดับหนึ่ งว่า ผูน้ าํ ที มงานมีความสําคัญต่อประสิ ทธิ ผลขอทีมงาน และน่ าจะมีอิทธิ พลต่อการ
บริ หารโครงการ ทั้งนี้ เพราะว่าการบริ หารโครงการเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการทํางานเป็ นที ม จากงานวิจยั
ข้า งต้น ได้ข ้อสรุ ป ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ว่า การแสดงบทบาทผูน้ ํา ที ม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมบริ หารโครงการ
กล่ าวคือเมื่ อผูน้ าํ ที มแสดงบทบาทการเผูน้ าํ ที มที่ มีประสิ ทธิ ภาพ จะส่ งผลทําให้เกิ ดพฤติกรรมการบริ หาร
โครงการที่มีประสิ ทธิ ภาพตามมาเช่ นกัน ทั้งนี้ จากแนวคิดของโพลเซอร์ (Polzer, 2004) ดอนเนลลอน
(Donnellon, 2006: 70 – 73) และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว น่าเชื่ อถือได้การแสดงบทบาทของผูน้ าํ ทีมมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ หารโครงการ ทั้งนี้ เพราะว่า ในบริ บทของการบริ หารโครงการตามหลัก IPECC
มี ล ักษณะเป็ นการทํา งานแบบที ม ที่ สมาชิ กทุ กคนมี ความสํา คัญต่อที ม มาก และเป็ นสภาวะที่ ผูน้ ําที มไม่
เหมาะสมที่จะใช้อาํ นาจในการควบคุมกํากับการได้

8. ปัจจัยทางสั งคมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพในระดับผู้ให้ บริการ
8.1 การสนับสนุนทางสั งคม
ได้มีการศึกษานําแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรในการศึกษาอย่างแพร่ หลายใน
งานวิจยั ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ แต่ลกั ษณะการนิ ยามความหมายและแนวคิดยังมีความแตกต่างกัน เช่ น
การสนับสนุนทางสังคมเป็ นการสนับสนุนส่ งเสริ มในด้านกายภาพและอารมณ์ ทั้งจากครอบครัว เพื่อน และ
เพื่อนร่ วมงาน เพื่อให้ผไู ้ ด้รับการสนับสนุ นเกิดความรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสําคัญ และเป็ นผูท้ ี่ได้รับ
การคาดหวังจากสังคมในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ (Wikipedia free encyclopedia: Online) สําหรับ ไวน์
แมน (Wine, 1990: 294) ให้ความหมายว่าเป็ นระดับของการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านการมี
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ส่ วนร่ วมทางสังคม เป็ นความช่วยเหลือที่เห็นเป็ นรู ปธรรมซึ่ งได้แก่ การแนะแนวความคิด การเสริ มแรงทาง
สังคม ความมัน่ คงทางอารมณ์ ทั้งนี้ ก ารสนับสนุ นทางสังคมมี ล ักษณะเป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง จะ
เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แนวคิดดังกล่าวคล้ายกับ พาวเวอร์ (Powers, 1988: 41) เสนอว่า การ
สนับสนุ นทางสังคมเป็ นกลุ่ มทรัพยากรที่ เกิ ดขึ้นจากความผูกพันและเครื อข่ายทางสังคม โดยพิจารณาใน
ประเด็นของเนื้ อหา คุ ณภาพ ความซับซ้อนและทิศทาง ซึ่ งหมายความไม่ได้เป็ นไปในทิศทางเดี ยว แต่เป็ น
ระบบ 2 ทิศทาง
การสนับสนุ นทางสังคม ประกอบด้วยโครงสร้ างที่ซับซ้อนและความเกี่ ยวพันที่ เกิ ดขึ้นจากการมี
ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลในสังคม เพื่อแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกันมีการแลกเปลี่ ยนความคิ ด
ความรู ้สึกต่อกันทําให้บุคคลให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดการปั ญหาต่างๆ และช่วยบรรเทาผลกระทบจาก
ความเครี ยด สามารถบรรเทาความเครี ยดก่อให้เกิดความรู ้สึกพึงพอใจและมัน่ ใจที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมต่อไป
ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่องค์การต้องการ ตามแนวคิดของเฮาส์และคานท์ (House & Kahn, 1985 : 201) มีการแบ่ง
การสนับสนุนทางสังคมทั้งหมดเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) เป็ นการถ่ายทอดด้านอารมณ์ระหว่างกันและกัน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดเกิดความรู ้สึกอบอุ่นใจ มีความมัน่ ใจ รู ้สึกถึงความเป็ นพวก
เดียวกัน โดยที่อารมณ์ที่แสดงต่อกันเป็ นอารมณ์ในทางบวก ได้แก่ การแสดงออกซึ่ งความเอื้ออาทร การเห็น
อกเห็นใจ การยอมรับนับถือ และการแสดงความยินดีเมื่อเกิดความสําเร็ จขึ้น
2. การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) เป็ นการสนับสนุ นซึ่ งและกันในด้าน
ข้อมูล ข่าวสาร ที่มีความจําเป็ นในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน อาจจะเป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ การเรี ยน และกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวผูร้ ับข้อมูล เช่น การปรับปรุ งลักษณะการ
พูด นิสัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในตัวผูร้ ับข้อมูล
3. การสนับสนุ นด้านการประเมินคุ ณค่า (Appraisal support) เป็ นการที่บุคคลให้การสนับสนุนใน
การเพิ่มคุ ณค่าให้กบั ผูไ้ ด้รับการสนับสนุ น ทําให้ผทู ้ ี่ได้รับการสนับสนุ นรู ้สึกว่าตนเองมีคุณทางในกลุ่ม ใน
สังคม ซึ่ ง เป็ นความรู ้ สึกทางใจที่ รู้สึ กว่า ตนเองได้รับความยกย่อง เมื่ อทําการพิ จารณาแล้วพบว่า มี ความ
คล้ายคลึงกับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารเป็ นอย่างมาก
4. การสนับ สนุ นด้า นทรั พ ยากร (Instrumental support) เป็ นการได้รั บการสนับสนุ นทางด้า น
ทรั พยากรต่างๆ ที่จาํ เป็ นในการดําเนิ นชี วิตหรื อการทํางาน เช่ น เป็ นการได้รับการสนับสนุ นทางด้านเงิ น
วัสดุอุปกรณ์ในการทํางาน และบุคลากรที่จาํ เป็ นสําหรับการดําเนินโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผไู้ ด้รับการ
สนับสนุนบรรลุตามเป้ าหมายของตน
การสนับสนุนทางสังคมเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยที่ผใู้ ห้การสนับสนุ น
จะให้การสนับสนุ นในสิ่ งต่างๆ ทั้งทางด้านจิตใจ และวัตถุสิ่งของ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้การสนับสนุ น
นั้นส่ งไปยังผูไ้ ด้รับการสนับสนุ น ให้รู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ เป็ นที่ตอ้ งการของบุ คคลอื่น และมี
ความสําคัญ
การสนับสนุนทางสั งคมจากผู้บังคับบัญชาและเพือ่ นร่ วมทีม
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ดังที่เสนอข้างต้นแล้วว่า การสนับสนุ นทางสังคมเป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุ นด้านจิตใจและกายภาพ
เพื่อให้ผทู้ ี่ได้รับการสนับสนุนรู้สึกถึ งความไม่โดดเดี่ยว ได้รับการเอาใจใส่ เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ในการทํางานขององค์กรต่างๆก็เช่นเดียวกัน พบว่าการสนับสนุ นทางสังคมจากผูบ้ ริ หารมีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน เช่ น วิจยั ของ ศิ ราภรณ์ สุ ขศี ลลํ้าเลิ ศ (2550: 52) พบว่า การที่ ครู ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบ้ ริ หารเป็ นผลทําให้ครู มีความสามารถในการเป็ นครู ยุคปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 และในงานวิจยั ของ จารุ พร แสงเป่ า ( 2542: 129) พบว่า การสนับสนุ นทางสังคมจาก
หัวหน้างาน และเพื่อนร่ วมงาน มีอิทธิ พลต่อความเบื่อหน่ายในงานและความผูกพันในวิชาชีพ แสดงว่า การที่
บุคคลได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจากหัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงานที่ดี จะทําให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
ในงานและมี ความผูกพันต่อองค์การสู งตามไปด้วย จากงานวิจยั ดังกล่าวชี้ ให้เห็ นว่า การสนับสนุ นทาง
สัง คมนั้น มี มิ ติที่ หลากหลาย และมี จากหลายแห่ ง โดยเฉพาะในบริ บ ทของการทํา งานนั้นการได้รับ การ
สนับสนุ นทางสังคมจากผูบ้ ริ หารนับว่าเป็ นสิ่ งที่สําคัญยิ่งต่อการทํางานของลูกน้องและที มงาน ดังที่โพล
เซอร์ ( Polzer, 2004 : 38-42) ได้อธิ บายว่าการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การเป็ นสิ่ งสําคัญต่อ
ประสิ ทธิ ผลของการทํางานรู ปแบบทีมงาน เนื่ องจากทําให้มนั่ ใจได้วา่ ทีมงานจะได้รับทรัพยากรต่างๆ ตามที่
ต้องการ และผูบ้ ริ หารเหล่านั้นยังสามารถที่จะช่วยจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมมาร่ วมงานกับทีม ตามแนวคิด
นี้ สอดคล้องกับ ทิลเดน (Tilden, 1985: 199-206) ที่กล่าวว่า แหล่งของการสนับสนุ นทางสังคมแบ่งออกเป็ น
2 กลุ่มใหญ่ดว้ ยกันคือ แหล่งสนับสนุ นเกี่ยวกับงาน หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ให้การสนับสนุ นในองค์การของ
บุ ค คลเพื่ อให้ก ารช่ วยเหลื อที่ เกี่ ย วข้องกับบทบาทการทํา งาน จึ ง มี ล ัก ษณะการช่ วยเหลื อที่ เฉพาะเจาะจง
โดยเฉพาะการสนับสนุ นทางสังคมจากหัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงาน และอีกแหล่งหนึ่ งคือ การสนับสนุ น
ทางสั ง คมที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกับ การทํา งาน ทิ ล เดน ได้แ บ่ ง องค์ ป ระกอบของการสนับ สนุ น ทางสั ง คมเป็ น 3
องค์ประกอบ ได้แก่ สนับสนุนด้านอารมณ์, ข้อมูลข่าวสาร และด้านสิ่ งของ
จากแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุ นทางสังคมจากผูบ้ ริ หารเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญอย่าง
มากต่อพฤติกรรมการทํางานในรู ปแบบการทํางานของทีมโครงการสุ ขภาพหากผูน้ าํ ทีมได้รับการสนับสนุน
จากผูบ้ ริ หาร จะทําให้การแสดงบทบาทผูน้ าํ ทีมชัดเจนขึ้น ดังเช่น การได้รับการสนับสนุ นด้านวัสดุ อุปกรณ์
ในการดําเนิ นงานที่ครบครัน โอกาสที่จะใช้อาํ นาจสั่งการกับสมาชิ กในทีมงานก็จะน้อยลงเพราะการทํางาน
ไม่อยูใ่ นสภาวะที่ขาดแคลนและกดดัน เป็ นต้น ดังนั้นการวิจยั ในครั้งนี้จึงนําแนวคิดการสนับสนุ นทางสังคม
ของของเฮาส์และคานท์ และ ทิลเดน และมาทําการศึกษาถึงการให้การสนับสนุนทางสังคมของผูบ้ ริ หารที่มี
ผูน้ าํ ที มโครงการสุ ขภาพ โดยแบ่งว่า การสนับสนุ นทางสังคมจากผูบ้ ริ หารมี อยู่ด้วยกัน 3 ด้าน โดยรวม
ทางด้านประเมิ นเข้ากับข้อมู ลข่ าวสารได้แก่ 1) การสนับสนุ นด้านอารมณ์ (Emotional support) เป็ น
พฤติ กรรมที่ ผูบ้ ริ หารทําให้ผูน้ าํ ที ม รู ้ สึก สบายใจ และเชื่ อมัน่ ว่าตนเองมี คุณค่า มี คนเคารพและรั ก โดยที่
ผูบ้ ริ หารระดับสู งแสดงออกซึ่ งความเอาใจใส่ และความมัน่ ใจในฝี มือของผูน้ าํ ทีมโครงการสุ ขภาพ 2) การ
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) เป็ นพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ หารได้ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่จาํ เป็ น
สําหรับการดําเนิ นโครงการ ตลอดจนให้การเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการดําเนิ นงาน บริ หารงาน ที่ดี และได้ให้
ข้อมูลย้อนกลับจากผลการดําเนิ นงานที่เป็ นประโยชน์ต่อผูน้ าํ ที มโครงการสุ ขภาพ 3) การสนับสนุ นด้าน
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ทรัพยากร (Instrumental support) เป็ นพฤติกรรมที่ผบู้ ริ หารได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ใน
การทํางาน และบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ผนู ้ าํ ทีมได้นาํ ทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ในโครงการได้อย่าง
เหมาะสม
การวัดการสนับสนุนทางสั งคม
ในงานวิจยั ของ ศิราภรณ์ สุ ขศีลลํ้าเลิศ (2550: 94) ได้วดั การสนับสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารที่มีต่อครู
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 6 ระดับ โดยให้ครู เป็ นผูต้ อบข้อคําถามเกี่ยวกับการรับรู ้ของตน
ที่มีต่อการสนับสนุ นทางสังคมจากผูบ้ ริ หาร และงานวิจยั ของของ จารุ พร แสงเป่ า ( 2542: 98) ทําการวัดการ
สนับสนุ นจากหัวหน้างานโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้พยาบาลวิชาชีพเป็ น
ผูต้ อบข้อคําถามเกี่ยวกับการรับรู ้ของตนที่มีต่อการสนับสนุ นทางสังคมจากผูบ้ ริ หาร แสดงให้เห็นว่าในการ
วัดการสนับสนุนทางสังคมจากผูบ้ ริ หาร นักวิจยั ที่ทาํ การวัดในเชิ งปริ มาณยอมรับการวัดด้วยแบบสอบถาม
โดยให้ผไู ้ ด้รับการสนับสนุ นเป็ นผูร้ ายงานการรับรู ้ ของตนเอง การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถาม
การสนับสนุนทางสังคมโดยการปรับปรุ งและพัฒนาแบบวัดของ ศิราภรณ์ สุ ขลํ้าเลิศ โดยปรับปรุ งข้อคําถาม
ให้เหมาะสมกับบริ บทของกลุ่มตัวอย่าง ใช้มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จาก จริ งมากที่สุด – ไม่จริ งมาก
ที่สุด มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ตามแนวคิดของเฮาส์ และคานท์ (House & Kahn,1985 : 201) และ ทิลเดน
(Tilden, 1985: 199-206)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสนับสนุนทางสั งคมกับพฤติกรรม
จากการศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับการสนับสนุ นทางสังคมจากองค์การพบว่าพฤติกรรมการทํางานเมื่อ
พนักงานได้รับการสนับสนุ นทางสังคมจากองค์การหรื อหัวหน้างานจะทําให้พนักงานแสดงพฤติกรรมใน
การทํา งานได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ข้อ สรุ ป ดัง กล่ า วได้รั บ การยื น ยัน จากงานวิ จ ัย ของ นวลฉวี
ประเสริ ฐสุ ข (2542:87) ที่ศึกษาอิทธิ พลของการได้รับการสนับสนุ นทางสังคมที่มีต่อความสําเร็ จในอาชี พ
ด้านบทบาทการทํางานของผูบ้ ริ หารสตรี ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํานวน 581 คน พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
มากที่สุดกับความสําเร็ จในอาชี พด้านการเงิ น และความสําเร็ จในอาชี พด้านความก้าวหน้าเนื่ องจากการได้
เลื่อนตําแหน่งคือ การได้รับการสนับสนุนจากองค์การ ทั้งนี้พบว่าในงานวิจยั ดังกล่าวได้ให้องค์ประกอบของ
การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุ นทางการบริ หาร โอกาสในการพัฒนาตนเอง สภาพ
ความเป็ นอยู่ และสนับสนุ นด้านคุ ณค่าของพนักงาน ทั้งนี้ จากแนวคิดของ เฮาส์ และคานท์ (House &
Kahn, 1985 : 201) ทิลเดน (Tilden, 1985: 199-206) และผลวิจยั ของ อังศินนั ท์ อินทรกําแหง และวรสรณ์
เนตรทิ พย์ (2555) ศึ กษารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุด้านบุ คคลและสภาพแวดล้อมที่ มีต่อพฤติ กรรม
บริ ก ารงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ องกันโรคของบุ ค ลากรทางการแพทย์ จํา นวน 579 คน พบว่า การ
สนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาและนโยบายในการทํางานมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมบริ การงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกันโรคผ่านความพึงพอใจด้วยนํ้าหนักอิทธิ พลเท่ากับ .17 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05 และ
การสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชามีอิทธิ พลโดยตรงต่อความพึงพอใจ เท่ากับ .24 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
.05
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8.2 สั มพันธภาพระหว่างบุคคล
ความหมายของสัมพันธภาพ นักวิชาการให้ความหมายแตกต่างกัน ความหมายพื้นฐานที่ให้ไว้โดย
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1170) ให้ความหมายไว้วา่ ความผูกพัน ความเกี่ ยวข้อง สําหรับ เกย์ (มณี ดี
ประสิ ทธิ์ , 2541 : 7 ; อ้างอิงจาก Gay, 1981) มุ่งสนใจที่ระยะเวลาในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ว่าเป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย อย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ กลายเป็ นแบบแผนในการปฏิบตั ิระหว่างกัน
กลายเป็ นองค์ประกอบของความคุน้ เคย แตกต่างจากแนวคิดของ ชิ คเกอร์ ริง (Chickering, 1969 : 94) ที่เชื่อ
ว่า สัมพันธภาพระหว่างบุ คคลเป็ นเรื่ องของความอดทนที่จะอยู่ร่วมกัน มนุ ษย์จะต้องรู ้ จกั อดทนที่ จะเก็บ
สัญชาติญาณในการต่อสู ้ ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดไว้ภายใจจิตใจ โดยการหันมาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุ น
บุคคลอื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการพึ่งพาจากการพึ่งพาแต่ตนเอง เป็ นการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน การอดทน
ที่จะอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ื่นนั้นเป็ นความสามารถที่จะยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้มากขึ้น จนกระทัง่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันและกัน ฟิ นลิป (พิสิทธ์ ปทุมบาล, 2532 : 16 ; อ้างอิงจาก Philip, 1966 :
125) อธิ บายถึ ง สัมพันธภาพว่า เป็ นลักษะของความเกี่ ยวข้องกันระหว่างบุคคล รวมทั้งความสัมพันธ์ทาง
สังคม อันจะนํามาซึ่ งการพัฒนารู ปแบบการมีส่วนร่ วมต่อความคาดหวัง ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ และการ
ปรับตัวทางสังคม ทั้งนี่จะต้องเคารพในสิ ทธิ และความเป็ นตัวของตัวเองของบุคคลอื่นด้วย
นอกจากนี้นกั วิชาการในประเทศไทยเสนอมิติเกี่ยวกับสัมพันธภาพไว้หลายมุมมอง ชัยพร วิชชาวุธ
(2530 : 69) ให้ความสนใจศึกษาในมุมมองของพฤติกรรมที่ตอบโต้กนั ระหว่างบุคคลเชื่ อว่ามนุ ษย์อยูเ่ ป็ น
สังคม ดังนั้นการกระทําของมนุ ษย์ทุกพฤติกรรมจึ งมี ความเกี่ ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกลักษณะดังกล่ าว
เรี ยกว่าสัมพันธภาพ งานวิจยั ของ แสงทอง ปุระสุ วรรณ (2541: 21) ให้ความสนใจไปที่กระบวนการ
ติ ดต่ อสื่ อสารระหว่า งบุ ค คลตั้งแต่ 2 บุ คคลขึ้ นไปว่ามี ล ักษณะทําความรู ้ จกั เพื่อความร่ วมมื อ หรื อเพื่ อ
ความรู ้ สึก ที่ ดีต่อกัน หากมี ลกั ษณะเป็ นทิ ศทางบวก หมายความว่าทั้ง 2 คนได้พ ยามที่จะมี ปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างกัน และในงานวิจยั ของ วรรณา อาภาอดุล (2545) ได้ทาํ การศึกษาสัมพันธภาพในการทํางานของครู
ได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นการแสดงออกของบุคคลเพื่อประโยชน์ในการทําความรู้จกั สนิทสนม และเป็ น
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อผูอ้ ื่นเพื่อให้ผอู ้ ื่นรู ้สึกประทับใจ และไม่คิดปองร้ายซึ่ งกันและกัน และยังเชื่ อ
ว่าสัมพันธภาพในที มที่ดีจะทําให้การประสานงานระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้วยกันเป็ นไปได้ดว้ ยดี และการ
ทํางานจะเป็ นไปอย่างคล่องตัว
จากความสนใจของนักวิชาการที่มีแนวคิดสัมพันธภาพ (Relationship) พบว่ามีความแตกต่างกันไป
ตามประเด็นที่ศึกษา แต่โดยรวมแล้ว สามารถสรุ ปเป็ นความหมายที่จะใช้ในงานวิจยั นี้ได้วา่ หมายถึง รู ปแบบ
และกระบวนการในการเข้าไปมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลต่างๆ ของบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการสาน
สัมพันธ์อนั ดี ซึ่งเป็ นรู ปแบบของการปกป้ องตนเองให้พน้ จากการปองร้าย การเอาเปรี ยบและความปลอดภัย
ทางด้านจิตใจ บุคคลที่มีสัมพันธภาพอันดีกบั บุคคลอื่น จะมีความเห็นใจ ให้ความช่วยเหลือ และมีพฤติกรรม
ที่เป็ นมิตร มีลกั ษณะตรงกันข้ามกับผูท้ ี่มีสัมพันธภาพที่ไม่ดี
ทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับสั มพันธภาพ
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จากการศึกษางานวิจยั ที่ใช้ตวั แปร สัมพันธภาพ (Relationship) ในระดับต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นในครอบ
ครับ ในกลุ่มเพื่อน และในกลุ่มผูร้ ่ วมงาน พบว่าจะใช้ทฤษฏี สามมิติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (FIOR
– Fundamental Interpersonal Relation Orientation) เสนอโดย วิลเลียม ชูทส์ (Schultz, 1996 : 59 ) ใช้อธิ บาย
ถึงพื้นฐานของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่ งทฤษฏีน้ ี ได้อธิ บายว่า ความต้องการของบุคลในด้านความรู ้สึก
และการแสดงออกเชิ งพฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่สามารถอธิ บายการแสดงออกของบุคคลได้ ในการเข้ากลุ่มของ
บุคคลเป็ นเพราะแรงขับของ 3 เหตุผล วิลเลียม ชูทส์ ได้แบ่งมิติของการเข้าไปมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มบุคคล
ไว้ 3 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การเข้ากลุ่ม (Inclusion) บุคคลในมิติน้ ี จะมีลกั ษณะชอบเข้ากลุ่ม ชอบไปงานเลี้ยงต่างๆ และ
ชอบทําสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นการเริ่ มต้น เช่ น การเริ่ มสนทนากับคนแปลกหน้าก่ อน ร่ วมชุ มนุ มในกิ จกรรมทาง
การเมือง ร่ วมสังสรรค์ ในขณะที่บุคคลทีมีลกั ษณะตรงข้ามในมิติน้ ี ชอบที่จะอยูค่ นเดี ยว มีความเป็ นตัวของ
ตัวเองสู ง ไม่ตอ้ งการที่จะเริ่ มสนทนากับบุคคลอื่นก่อน และหลี กเลี่ยงงานต่างๆ ซึ่ งความแตกต่างใจมิติน้ ี มี
ตั้งแต่ระดับ Over Social (มีความทุกข์เมื่ออยูล่ าํ พัง) ไปถึง Under Social (มีความทุกข์เมื่อมีคนอื่นปรากฎอยู)่
มิติที่ 2 การควบคุม (Control) ลักษณะของบุคคลที่อยู่ในมิติน้ ี จะชอบการมีอาํ นาจควบคุม และ
อิ ท ธิ พ ล มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้รับ มอบหมายให้ท าํ การดู แลผูอ้ ื่ นชอบที่ จะเป็ นนายสั่ ง หรื อเป็ นผูท้ าํ หน้า ที่ ก าร
ตัดสิ นใจของกลุ่ม ในขณะที่บุคคลที่มีลกั ษณะตรงข้ามในมิติน้ ี จะไม่ชอบการควบคุ มผูอ้ ื่น หรื อมีสภาพที่มี
อํานาจอยูเ่ หนื อผูอ้ ื่น พอใจที่จะไม่ออกคําสั่งให้ใครทําอะไรตามคําสั่งของตน และพยายามทําทุกอย่างเพื่อ
ค้นหาสภาพที่ไม่มีการบังคับ และรับผิดชอบอะไรเลย ดังนั้นบุคคลในมิติน้ ี มีต้ งั แต่ระดับ Autocratic (รู้สึก
ทุกข์เมื่อไม่ได้ควบคุมผูอ้ ื่น) ถึงระดับ Abdicates (รู้สึกเป็ นทุกข์เมื่อต้องรับผิดชอบหรื อควบคุมผูอ้ ื่น)
มิติที่ 3 รักใคร่ ผูกพัน (Affection) ลักษณะของบุคคลที่อยูใ่ จมิติน้ ี จะชอบการใกล้ชิด สนิ ทสนมกับ
บุคคลอื่นๆ แต่ไม่ตอ้ งการเป็ นฝ่ ายเริ่ มก่อน แต่จากประสบการณ์ของ วิลเลียม ชูทส์ ในการใช้แบบวัด ไฟโรบี ทําให้ผูต้ อบสั บสนแยกไม่ออกในการใช้คาํ ว่า Affection ระหว่างความหมายของความชอบที่ เป็ น
ความรู ้สึก กับความชอบที่เป็ นพฤติกรรม ในมิติน้ ีจึงเปลี่ยนมาใช้คาํ ว่า Openness แทน ซึ่ งคนที่อยูใ่ จมิติน้ ี จะ
มีความพึงพอใจเมื่อได้รับความสัมพันธ์จากผูอ้ ื่น ชอบที่จะมีคนมาทําความสนิทสนม คุน้ เคยด้วย ซึ่ งคนที่มี
ลักษณะตรงข้ามจะมีลกั ษณะของการหลีกหนี จากการเปิ ดเผยกับบุคคลอื่นๆ ค่อนข้างที่จะรักษาสัมพันธภาพ
ในระดับที่คุน้ เคยมากกว่าการสนิทสนม
จากการศึกษามิติของการมีปฏิ สัมพันธ์ ทั้ง 3 มิติ ของ วิลเลียม ชูทส์ สามารถอธิ บายลักษณะของ
บุคคลที่ตอ้ งการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ได้ชดั เจนมากขึ้นว่าการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยูใ่ นมิติ
ใด หรื อ ในรู ป แบบใด และยัง สามารถอธิ บ ายพื้ น ฐานของสั ม พัน ธภาพระหว่า งบุ ค คลโดยพิ จ ารณา
พฤติกรรมระหว่างสมาชิกที่พยายามปรับตัวเข้าหากัน โดยเชื่ อว่าแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะในการปรับตัวเข้า
กับบุ คคลอื่ น ความสัมพันธ์ ของสมาชิ กในกลุ่ มจึ งอาจมี ลกั ษณะที่เข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้ ทั้งนี้ การที่
สามารถทําความเข้าใจกับทฤษฏี น้ ี ได้อย่างถ่องแท้จะทําให้การบริ หารจัดการความสัมพันธ์ ในการทํางาน
เป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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นอกจากนี้ อาร์ โนด์และเพล์ดแมน (Arnold & Feldman, 1980: 297 – 298) อธิ บายลักษณะของ
สัมพันธภาพในหน่วยงานว่า มีความสําคัญต่อระดับความเครี ยดในการทํางาน ในกระบวนการทํางาน การ
ประสานงานในองค์การนั้นบุคคลไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์หรื อสัมพันธภาพได้ ซึ่ งบุคคลที่
จําเป็ นต้องมี สัมพันธภาพด้วยในหน่ วยงานมี 3 กลุ่ม ได้แก่ การมีสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา การมี
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน และการมีสัมพันธภาพกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สัมพันธภาพในหน่วยงานเป็ นสิ่ ง
ที่ มี ความสําคัญต่อการประสานงานร่ วมกันเป็ นอย่า งมากเพราะว่าในการทํา งานตัวบุ ค คลจะต้องทําการ
ประสานงานกับ ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และผูท้ ี่ใต้บงั คับบัญชา อาร์ โนด์และเพล์ดแมน ได้เสนออีกว่า
สัม พันธภาพที่ ไ ม่ ดีนอกจากจะทํา ให้ก ารทํา งานเป็ นไปอย่า งติ ดขัดยัง มี ผ ลต่ อปั ญหาด้า นอารมณ์ ตามมา
ดัง นั้น สั ม พันธภาพในการทํา งาน จึ ง เป็ นรู ป แบบของการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และการมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ัน ใน
หน่ วยงาน ซึ่ งรู ปแบบของการมี ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันนั้น มีอยู่ 4 รู ปแบบ ทว่า ไม่จะเป็ นรู ปแบบใดนั้น
บุ ค คลในองค์ก ารจะต้อ งมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่า งบุ ค คล 3 ฝ่ ายคื อ สั ม พันธภาพกับ ผูบ้ งั คับ บัญชา (เป็ น
ความสัมพันธ์กบั บุคคลที่มีอาํ นาจเหนื อกว่าตน) สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน (เป็ นความสัมพันธ์กบั บุคคล
ที่ตอ้ งทํางานร่ วมกัน และมี อาํ นาจเท่ากัน) และสัมพันธภาพกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (เป็ นความสัมพันธ์ กบั
บุคคลที่มีอาํ นาจน้อยกว่า) อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ทั้งนี้ รูปแบบของการแสดงพฤติกรรมต่อกัน จะแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของระดับบุคคลที่มีสัมพันธภาพต่อกัน
การมีสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานในองค์การ เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้เกิ ดความเข้าใจอันดี ซ่ ึ งกันและ
กัน เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม และช่วยให้บุคคลมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความมัน่ ในใจการเข้าสังคมได้
ดียงิ่ ขึ้น (Halloran, 1978 : 5) ในการปฏิบตั ิตนเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพในองค์การไม่วา่ จะเป็ นสัมพันธภาพกับ
บุคคลในระดับใดก็ตามการแสดงพฤติกรรมจะต้องเป็ นในลักษณะของการไว้วางใจซึ่ งกันและกัน สื่ อสาร
ระหว่างกันอย่างเปิ ดเผย ยอมรับและสนับสนุน ตลอดจนรู ้จกั แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งภายในกลุ่มด้วย
การประนีประนอม
การวัดสั มพันธภาพ
การวัด สั ม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คล งานวิ จ ัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาจํา นวนมากยอมรั บ การใช้
แบบสอบถามในการวัด พนิ ดา ผกานิ รินทร์ (2544) ได้ทาํ การวัดสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลวิชาชี พกับ
สมาชิ กในครอบครัว ด้วยแบบสอบถาม โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ เพื่อให้พยาบาลวิชาชี พได้ระบุถึงระดับ
ความรู ้สึกที่มีต่อข้อคําถาม ตั้งแต่ จริ งที่สุด – จริ งน้อยที่สุด โดยแบ่งองค์ประกอบสัมพันธภาพในครอบครัว
ไว้ 2 องค์ประกอบ คือพฤติกรรมสมาชิ กในครอบครัวที่มีต่อการปฏิบตั ิงานพยาบาลวิชาชี พ และพฤติกรรม
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ สมาชิ ก ในครอบครั ว เช่ น เดี ย วกับ พรดารา แซ่ ฉั่ ว (2547) ได้ท าํ การวัด
สัมพันธภาพในครอบครัวด้วยแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัด 5 ระดับเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้ระบุถึงระดับ
ความรู ้สึกที่มีต่อข้อคําถาม ตั้งแต่ จริ งมากที่สุด – จริ งน้อยที่สุด โดยแบ่งมิติของสัมพันธภาพในครอบครัวไว้
2 มิติคือ การวัดพฤติกรรมสมาชิ กในครอบครัวที่มีต่อการปฏิ บตั ิงานพยาบาลวิชาชี พ และการวัดพฤติกรรม
พาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิต่อสมาชิกในครอบครัว ในบริ บทของหน่วยงาน พบว่า วรรณา อาภาดุล (2545) ได้
ทําการวัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้แบบสอบถามและมีมาตรวัด 5 ระดับ ตั้งแต่
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จริ งที่สุด – จริ งน้อยที่สุด เพื่อให้คณะทํางานได้ระบุถึงความรู ้สึกที่มีต่อข้อคําถาม ทั้งนี้ ได้วดั สัมพันธภาพใน
การทํางานของบุคคลเป็ นการวัดสัมพันธภาพระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ ยง โดยใช้แบบแนวคิดเกี่ ยวกับสัมพันธภาพในการทํางาน ที่เสนอโดย วัฒนา คุ รุสวัสดิ์ (2544) ประกอบ
กับทําการปรับปรุ งร่ วมกับข้อคําถามในแบบวัดของ วรรณา อาภาดุล (2545) โดยใช้ มาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่
จริ งที่สุด – จริ งน้อยที่สุด
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับสั มพันธภาพระหว่ างบุคคล
ในงานวิจยั ของ อุมาพร ฟู่ มัน่ (2542: 67) ได้ทาํ การศึกษาถึงปั จจัยที่สนับสนุ นและเป็ นอุปสรรคต่อ
การทํางานวิจยั เป็ นทีมของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีวิทยาการวิ จยั แบบผสมผสาน พบว่า ในการแสดง
บทบาทของสมาชิกในทีมนั้นจะมีประสิ ทธิ ภาพมากในกรณี ที่ สมาชิกในทีมงาน หรื อสมาชิ กในองค์การนอก
ทีมงานมีปฏิสัมพันธ์อนั ดี ต่อกันและกัน มีการช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน ติดต่อประสานงานอย่างเปิ ดเผย อาร์
โนด์ (วิไล พัวรักษา, 2541 : 47 ; อ้างอิงจาก Arnlod et al., 1991) ได้ทาํ การวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างผูบ้ งั คับ บัญชากับผูป้ ฏิ บตั ิ ง าน จะทําให้เกิ ดความชัดเจนในบทบาทของผูป้ ฏิ บตั ิ งานเพิ่ มมากขึ้ น
มนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ต่ อ กัน และกัน นี้ จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความอบอุ่ น ขึ้ นในองค์ ก าร ในการปฏิ บ ัติ ง านของ
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาจึ งทํา งานได้อย่า งเต็ม ที่ แสดงบทบาทของตนเองได้อย่า งเหมาะสมกับ ลัก ษณะงานใน
องค์การ ทั้งนี้ จากแนวคิดของ ชูทส์ (Schultz, 1996 : 59 ) ฮาลโลราน (Halloran, 1978 : 5) วัฒนา คุรุสวัสดิ์
(2544: 95- 100) และงานวิจยั ที่เกี่ยวของน่าเชื่อถือได้วา่ ผูบ้ ริ หารโครงการที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมการทํางานที่
บุ ค คลมี สั ม พันธภาพที่ ดีต่อกันจะสามารถแสดงบทบาทในโครงการสุ ข ภาพได้เป็ นอย่า งดี ทั้ง นี้ เพราะ
องค์การที่ อบอุ่น สภาพแวดล้อมการทํางานที่ ทุกฝ่ ายต่างเกื้ อหนุ นซึ่ งกันและกัน ทุกคนต่างรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเอง เป็ นบรรยากาศที่เอื้อต่อความสําเร็ จขององค์การ และเอื้อต่อการแสดงบทบาทในฐานะผูน้ าํ
ทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจากข้อกําหนดด้านการใช้อาํ นาจที่มีขอ้ จํากัดสู ง

9. ลักษณะทางจิตทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพในระดับผู้รับบริการ
ลักษณะทางจิต หมายถึง ลักษณะทางจิตใจที่อาจเป็ นพื้นฐานของการกระทํา ที่น่าปรารถนา และการ
ละเว้นการกระทําที่ไม่น่าปรารถนา (ดวงเดือน พันธุ นาวิน, 2551) สอดคล้องกับจินตนา บิลมาศ (2529 : 6) ที่
ให้ความหมายว่า ลักษณะทางจิต หมายถึง ลักษณะพื้นฐานหรื อองค์ประกอบทางจิตใจที่ จะก่ อให้เกิ ด
พฤติกรรมที่น่าปรารถนาส่ วน ชัยนาถ นาคบุปผา (2540 : 4) ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะทางจิต หมายถึง
แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลที่เกิ ดจากการรับรู ้ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวต่างๆ ใน
ประสบการณ์ ของชี วิตจากความหมายของจิ ตลักษณะดังกล่าว พอสรุ ปได้ว่า ลักษณะทางจิต หมายถึ ง
ลักษณะพื้นฐานทางจิตใจที่อาจเป็ นสาเหตุของการกระทํา พฤติกรรมที่น่าปรารถนา และละเว้นการกระทํา
พฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนาของบุคคลซึ่ งเป็ นแบบแผนพฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณ์ของชีวิต
9.1 ความรู้ เกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพและภาวะอ้ วน
ความรู ้ หมายถึ ง ความสามารถในการจดจําหรื อระลึ กได้ซ่ ึ งประมวลจากประสบการณ์ ต่างๆ ที่เคย
ได้รับรู้มา (ประภาเพ็ญ สุ วรรณ, 2536: 196) และกรี นและกรู เตอร์ (Green ;& Kreuter, 2005; 154 – 155)
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กล่าวถึงความรู ้ วา่ เป็ นสิ่ งที่สะสมความรู ้ ความเข้าใจจากประสบการณ์และความตระหนักในสิ่ งนั้นๆ สิ่ งที่
เกิ ดขึ้นจะถูกจดจําและระลึ กได้ ในที่สุดก็จะวิเคราะห์ทกั ษะที่เกี่ ยวกับสิ่ งนั้น การเพิ่มพูนความรู ้ เพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมได้เสมอไป ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพบางอย่างมีความจําเป็ นน้อยหาก
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ่ งนั้นสามารถนําไปพบกับสิ่ งที่เราต้องการได้ และกู๊ด (Good, 1973 : 325) ได้ให้ความหมาย
ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริ ง กฎเกณฑ์ และรายละเอียดต่างๆ ที่มนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมไว้
ความรู้ เกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพและภาวะอ้ วน
องค์การอนามัยโลก กล่ าวว่า ภาวะอ้วน คื อ โรคเรื้ อรั งชนิ ดหนึ่ งเกิ ดจากการที่ มีปริ มาณไขมันใน
ร่ างกาย (Body Fat) มากกว่าปกติ จนมีผลกระทบต่อร่ างกาย (WHO, 2006) วัดได้โดยการใช้ดชั นีมวลกาย ที่
ได้จากการนํานํ้าหนักตัวหารด้วยส่ วนสู งเป็ นเมตรยกกําลังสองมีค่าตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
สาเหตุ หลักของภาวะอ้วนเกิ ดจากความไม่สมดุ ลของการใช้พลังงานทําให้มีการสะสมไขมันมาก
เกินไป โดยเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข, 2548) คือ 1)พฤติกรรมการบริ โภค
คือ การรับประทานอาหารมากกว่าพลังงานที่ใช้ไปในการออกกําลังกายหรื อทํากิ จกรรมต่างๆ ได้แก่ การ
รับประทานอาหารจําพวกแป้ ง นํ้าตาล ไขมัน และอาหารแคลอรี่ สูง เช่น หนังไก่ทอด มันหมู หมูสามชั้น ขา
หมู ฯลฯ จนเกิ ดการสะสมเป็ นเซลล์ไ ขมันอยู่ตามส่ วนต่ า งๆของร่ า งกาย ต้นแขน ต้นขา หน้า ท้อง 2)
พฤติกรรมการขาดการมีกิจกรรมทางกายอย่างสมํ่าเสมอ 3) ภาวะทางด้านจิตใจ เช่ น ความเครี ยดทําให้เกิ ด
ความอยากอาหารมากขึ้น 4) ภาวะอ้วนที่เกิ ดจากพันธุ กรรม ถ้าพ่อแม่เป็ นภาวะอ้วน ลูกที่เกิ ดมาก็มีโอกาส
เป็ นภาวะอ้วนสู งโดยพบว่าถ้าบิดา มารดา มีน้ าํ หนักเกินร้อยละ 80 บุตรจะอ้วน แต่ถา้ มีเพียงคนใดคนหนึ่ งที่
อ้วน อุบตั ิการณ์อว้ นในบุตรจะลดลงเหลือร้อยละ 40 และถ้าบิดา มารดาผอมทั้งคู่ อุบตั ิการณ์อว้ นในบุตรจะ
ลดลงเหลือร้อยละ 14 5) ภาวะอ้วนที่เกิ ดจากความผิดปกติของการทํางานของต่อมไร้ ท่อ ทําให้การผลิ ต
ฮอร์ โมนบางชนิ ดผิดปกติ เช่ น สเตี ยรอยด์ เป็ นต้น ต้องรักษาที่ตน้ เหตุ คือ ฮอร์ โมนที่มีความผิดปกติจึงจะ
รักษาภาวะอ้วนชนิดนี้ได้ 6) พฤติกรรมการใช้ชีวติ ประจําวันที่ไม่เหมาะสมให้มีการใช้พลังงานตํ่า และทําให้
เสี ยโอกาสในการทํากิ จกรรม หรื อออกกําลังกายที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ เช่น การจราจรที่ติดขัดทําให้คน
ทํางานส่ วนใหญ่ตอ้ งนัง่ อยูบ่ นรถยนต์หลายชัว่ โมงต่อวัน เป็ นต้น โดยแบนดูรา (Bandura,1997: 206) กล่าว
ว่าความรู ้ ความเข้าใจ และความเชื่ อของคนมีบทบาทสําคัญต่อการแสดงพฤติกรรม ตามหลักจิตวิทยาการ
กระทํา พฤติ ก รรมใดๆ ของบุ ค คลจะเกิ ด ขึ้ น ได้น้ ัน จะต้อ งมี อ งค์ป ระกอบ 2 อย่า ง ได้แ ก่ 1) ความรู้
ความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น ความสามารถดังกล่าวรวมทั้งความรู ้ ทักษะ กฎเกณฑ์ สติปัญญาที่จะ
ทําให้บุคคลสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมได้ 2) ความต้องการที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น จากหลักการนี้ จะ
เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพ แม้ความรู ้ความเข้าใจจะเป็ นพื้นฐานของความสามารถที่จะ
นํา พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดีไ ด้ แต่ จะนํา ไปปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ม ากน้อยเพี ย งใดขึ้ นอยู่ก ับ แต่ ล ะบุ ค คล คนที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถจะกระทําในสิ่ งที่ตนสามารถจนเป็ นพฤติกรรมปกติหรื อเป็ นกิจวัตรนั้น ต้องอาศัยการมีความ
ต้องการที่จะกระทํา จึงต้องสร้างจิตลักษณะอีกหลายด้าน ให้บุคคลกระทําพฤติกรรมสุ ขภาพซึ่ งแรงจูงใจและ
บุคลิ กภาพที่จะทําให้บุคคลกระทําพฤติกรรมโดยสมํ่าเสมอนั้นเป็ นจิตลักษณะที่เกิดภายในตัวบุคคล เพราะ
พฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทําให้สมํ่าเสมอจึงเป็ นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ จากการ
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ประมวลเอกสารแสดงความรู ้ เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพและภาวะอ้วน พบว่า ภาวะอ้วนมีความสัมพันธ์กบั
การเกิดโรคอื่นๆ ที่อนั ตรายและอาจเป็ นสาเหตุนาํ ไปสู่ การสู ญเสี ยชี วิตได้ โดยจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง แสดงให้เห็นว่าการมีความรู ้ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคมของแบน
ดูรา เป็ นตัวทํานายทางจิตที่สําคัญต่อภาวะอ้วน จึงสามารถสรุ ปได้ว่าความรู ้ เกี่ ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพและ
ภาวะอ้วน หมายถึง ความสามารถในการจดจํา เข้าใจ และ วิเคราะห์ ข้อมูลสําคัญของพฤติกรรมสุ ขภาพที่
เกี่ยวกับภาวะอ้วน ทั้งปั จจัยเสี่ ยง ความรุ นแรง การเกิ ดโทษ และการป้ องกันภาวะอ้วน เข้าใจข้อมูลที่สําคัญ
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพและภาวะอ้วน
ระดับความรู ้ สามารถแบ่งออกเป็ น 6 ระดับ (Bloom, 1975 : 65 – 197)
1. ความรู ้ เป็ นความสามารถที่จะจดจําหรื อระลึกเกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ ที่เคยได้รับรู ้มาแล้ว
2. ความเข้าใจ เป็ นความสามารถของบุคคลในการรับรู ้เรื่ องราวต่างๆ แล้วแสดงความเข้าใจออกมา
ในรู ปการแปลความเป็ นการจับใจความได้ถูกต้องกับสิ่ งที่สื่อความหมาย การตีความเป็ นการอธิ บายหรื อสรุ ป
เรื่ องราวและการขยายความของเนื้อหาที่เกินกว่าขอบเขตที่รู้
3. การนําไปประยุกต์ใช้ เป็ นความสามารถในการนําความรู ้ต่างๆ ที่ได้รับมาไปปรับหรื อประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาต่างๆ
4. การวิเคราะห์ เป็ นความสามารถในการแยกแยะเรื่ องราวที่สมบูรณ์ ไปสู่ ส่วนย่อย และมองเห็ น
ความสัมพันธ์ของส่ วนที่ประกอบกันขึ้นเป็ นปั ญหาหรื อเรื่ องราวเหล่านั้น
5. การสังเคราะห์ เป็ นความสามารถในการนําส่ วนย่อยๆมารวมกันเป็ นหมวดหมู่หรื อเรื่ องเดียวกัน
ซึ่ งมีการผสมผสานจัดเรี ยบเรี ยงเป็ นโครงสร้างใหม่ ก่อให้เกิดเป็ นความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
6. การประเมินค่า เป็ นความสามารถในการให้คุณค่าของข้อเท็จจริ งต่างๆ ทั้งในรู ปของปริ มาณและ
คุณภาพ โดยอาศัยเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้นเองหรื อผูอ้ ื่นกําหนด
การวัดความรู้
ความรู ้ สามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบชนิ ดต่างๆ ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย แบบปรนัยที่นิยมกัน
มาก ได้แก่ แบบถูกผิด แบบเลือกตอบ แบบจับคู่ และแบบเติมความ (สุ ชาติ โสมประยูร และเอมอัชฌา วัฒน
บูชานน, 2542 : 137) และอรพรรณ พรหมเชยธีระ (2549) สร้างแบบวัดความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ประกอบด้วยคําถามจํานวน 12 ข้อ ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .70 ซึ่ งในแต่ละข้อคําถามแบบมี
ตัวเลือกให้ตอบ เกณฑ์การให้คะแนนคือตอบถูก ได้ 1 ตอบผิด หรื อไม่ทราบ ได้ 0 และบุศริ นทร์ ประกอบ
ธรรม (2548) สร้ างแบบวัดความรู ้ เกี่ยวกับพฤติกรมสุ ขภาพ ประกอบด้วยคําถามจํานวน 20 ข้อ ค่าความ
เชื่ อ มั่น .89 และ กุ สุ ม า สุ ริ ย า (2550) ได้ส ร้ า งแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การลดนํ้า หนัก
ประกอบด้วยข้อคําถาม 18 ข้อ มีคาํ ตอบเป็ นตอบถูกและตอบผิด วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงด้วยวิธีการของคู
เดอร์ -ริ ชาร์ ตสัน 20 (Kuder – Richardson 20 : K – R 20 ) จําแนกตามความยากง่ายโดยที่ค่าความเชื่ อถือของ
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา โดยค่า r = 0.2 – 0.8
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับความรู้ เกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
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จากงานวิจยั ของรุ จิเรข พิชิตานนท์ (2547) ที่ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฉลาด
เลือกกินของเด็กวัยรุ่ นตอนปลาย พบว่า นักเรี ยนที่มีความรู ้เกี่ยวกับอาหารและสุ ขภาพมากมีพฤติกรรมฉลาด
เลือกกินมาก และสามารถร่ วมทํานายนํ้าหนักตัวที่เหมาะสมได้ดว้ ยและพรรณราย พิทกั เจริ ญ (2543 : 2) ได้
ทําการศึกษาจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพกายและจิตของข้าราชการสู งอายุ
พบว่าความรู ้ ดา้ นการดู แลสุ ขภาพและทัศนคติเท่านั้นที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคล และวาริ
นทร์ ปุยทอง (2547) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลวังด้ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และกิตติมา
บุญเจ็น (2549) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลของการให้คาํ ปรึ กษาตามหลักโภชนบัญญัติและการออกกําลังกายเพื่อ
ลดนํ้าหนักของผูท้ ี่มีภาวะอ้วน เป็ นการให้คาํ ปรึ กษาและความรู ้ ในการลดนํ้าหนักที่เหมาะสมกับผูท้ ี่มีภาวะ
อ้วน กรณี ศึก ษาเป็ นเพศหญิ งอายุ 30 ปี นํ้าหนัก 104 กิ โลกรั ม ส่ วนสู ง 154 เซนติ เมตร อยู่ในเกณฑ์อว้ น
อันตรายและไม่มีโรคประจําตัว โดยให้คาํ ปรึ กษาเพื่อสร้างพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามหลักโภชน
บัญญัติ 9 ประการ การออกกําลังกายและการปฏิบตั ิตวั ให้เหมาะสมกับการลดนํ้าหนักโดยใช้วิธีการควบคุ ม
อาหารควบคู่กบั การออกกําลังกาย ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการให้คาํ ปรึ กษา ผูร้ ับคําปรึ กษามีพฤติกรรม
การรับประทานอาหารและการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับการลดนํ้าหนักมากขึ้น สามารถลดนํ้าหนักลงได้
5.1 กิโลกรัมในระยะเวลา 8 สัปดาห์
จากการศึกษาของณิ ชาพัฒน์ ชีระพลเศรษฐ์ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทศั นคติ
เกี่ ย วกับ ภาวะอ้ว นและพฤติ ก รรมในการควบคุ ม และลดนํ้า หนัก ของนัก ศึ ก ษาหญิ ง ระดับ อุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าการมีความรู ้เกี่ยวกับภาวะอ้วนที่ถูกต้อง จะส่ งผลถึงทัศนคติเกี่ยวกับภาวะอ้วน
และเกี่ยวเนื่องถึงพฤติกรรมในการควบคุมและลดนํ้าหนักที่ถูกต้องตามไปด้วย และศศิธร อุตสาหกิจ (2550)
ได้ศึกษาการเสริ มสร้างการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมนํ้าหนักและดัชนีมวลกายในสตรี
วัยกลางคนที่มีภาวะนํ้าหนักเกินโดยการให้ความรู ้และคําแนะนํารายกลุ่มเกี่ยวกับการความคุมนํ้าหนัก พบว่า
การเสริ มสร้างการรับรู ้ความสามารถของตนทําให้สตรี วยั กลางคนมีพฤติกรรมการควบคุมนํ้าหนักดีข้ ึนและ
ดัชนี ม วลกายลดลงแสดงให้เห็ นว่า ความรู ้ มีอิท ธิ พลทางตรงต่อการรับรู้ ความสามารถของตน การกํากับ
ตนเองและพฤติกรรมสุ ขภาพ
9.2 เจตคติทดี่ ีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพที่เกิดมาจาก
การเรี ยนรู้ ประสบการณ์ อาจแสดงพฤติกรรมต่อสิ่ งต่างๆในทางบวก คือ เห็นด้วย พอใจ ยอมรับหรื อ
สนับสนุน หรื อในทางลบ คือ ไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ ไม่ยอมรับ หรื อไม่สนับสนุ น (พนิดา พัฒนบนเมือง,
2545) สอดคล้องกับ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540) ได้ให้ความหมายว่าเจตคติ หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลอัน
เป็ นผลเนื่องมาจากการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ และเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมสุ ขภาพต่อสิ่ งต่างๆ
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ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่ งอาจเป็ นไปในทางสนับสนุนหรื อต่อต้านก็ได้ เช่นเดียวกับไอเซนและฟิ ชไบน์
กล่าวว่า เจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ (Attitude towards behavior) (Ajzen and Fishbein, 1980; ธี ระพร
อุวรรณโณ, 2535: 255-265; ศิริวรรณ โพธิ์ วัน, 2546: 24-26; อ้างใน พัชรี ดวงจันทร์ , 2550.36 - 39) หมายถึง
ความรู ้สึกของบุคคลต่อการกระทําพฤติกรรมสุ ขภาพนั้นว่าเป็ นทางบวกหรื อทางลบ หรื อสนับสนุ น-ต่อต้าน
การกระทํา นั้น ๆ โดยทัว่ ไปถ้า บุ ค คลมี เ จตคติ ท างบวกมากเท่ า ใด ก็ ค วรมี เ จตนาหนัก แน่ น ที่ จ ะกระทํา
พฤติกรรมมากเท่านั้น ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลมีเจตคติ ทางลบมากเท่าใด ก็ควรมีเจตนาหนักแน่ นที่จะไม่
กระทําพฤติกรรมมากเท่านั้น ดวงเดือน พันธุ มนาวิน (2524 : 5 - 9 ) กล่าวว่า เจตคติ (Attitude) หมายถึง การ
ที่บุคคลประเมินสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในลักษณะของความชอบหรื อไม่ชอบ เจตคติจะรวมเอาความรู้สึกนึกคิดหรื อ
ความเชื่ อว่าสิ่ งนั้นมีประโยชน์หรื อมีโทษไว้ดว้ ย เจตคติของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งนั้นจะประกอบด้วย 1)
ความรู ้เชิ งประเมินค่า (Cognitive Component) หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของหรื อเหตุการณ์
ต่างๆ รวมทั้งความเชื่อของบุคคลที่มีต่อสิ่ งนั้นๆ ว่าดีหรื อเลว มีประโยชน์หรื อโทษสู งตํ่าเพียงใด และความรู ้
เชิ งประเมินค่านี้ จะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมหรื อการกระทําของบุคคลด้วย 2) ความรู้สึก (Affective
Component) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลในลักษณะชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจต่อสิ่ งนั้นๆ การที่
บุคคลรู ้วา่ สิ่ งใดมีโทษ บุคคลนั้นก็จะรู ้สึกไม่ชอบหรื อเกลียดสิ่ งนั้น ส่ วนมากแล้วความรู ้สึกพอใจของบุคคล
ต่อสิ่ งนั้นๆ ด้วย 3) ความพร้ อมที่จะกระทํา (Behavior Intention Component or Action Tendency
Component) หมายถึงความพร้อมที่จะแสดงออกมาในรู ปของความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนหรื อยอมรับ
ในสิ่ งที่ตนพอใจ หรื อเห็นว่ามีประโยชน์ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู ้สึกว่าสิ่ งนั้นมีโทษเขาก็จะ
ปฏิเสธและไม่สนับสนุนส่ งเสริ มสิ่ งนั้น
องค์ ประกอบของเจตคติ
เจตคติเป็ นตัวแปรที่การวิจยั ทางสาธารณสุ ขในปั จจุบนั ได้ให้ความสนใจศึกษา เนื่องจากมีการศึกษา
พบว่า เจตคติ เป็ นตัวแปรหนึ่ งที่ จะทํานายพฤติ กรรม ซึ่ งนําไปสู่ การพัฒนาหรื อเปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขของ
บุคคลนั้นได้ ปั จจุบนั มีแนวคิดที่อธิ บายองค์ประกอบเจตคติไว้ 3 แนวคิด ดังนี้ (นีออน พิณประดิษฐ์, 2541)
เจตคติ มี 3 องค์ ประกอบ แนวคิ ดนี้ จะระบุ ว่าเจตคติมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้าน
ความรู้ คิ ด (Cognitive Component) ประกอบด้ว ย ความเชื่ อ ความรู้ ความคิ ด และความคิ ด เห็ น 2)
องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกชอบ - ไม่ชอบ หรื อท่าทาง
ที่ดี – ไม่ดี 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มหรื อความพร้อมที่
บุคคลจะปฏิบตั ิ เจตคติมี 2 องค์ ประกอบ แนวคิดนี้จะระบุวา่ เจตคติมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
ด้านความรู้คิด (Cognitive Component) 2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) และ
เจตคติ มี 1 องค์ ป ระกอบ คื อ อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ในทางชอบหรื อ ไม่ ช อบที่ บุ ค คลมี ต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด
นอกจากนั้น เจตคติยงั มีลกั ษณะอีก 2 ประการ คือ 1) มีทิศทาง (Direction) หมายถึง เจตคติของบุคคลที่มี
ทิ ศ ทางไปในทางบวกหรื อ ลบ ดี ห รื อ เลวพอใจหรื อ ไม่ พ อใจต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ สถานการณ์ ห นึ่ ง
สถานการณ์ใด 2) เจตคติมีปริ มาณ (Magnitude) หมายถึง ความเข้มหรื อความรุ นแรง กล่าวคือ บุคคลมีเจตคติ
ต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดรุ น แรงสู ง หรื อ เจตคติ ต่ อ อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ไม่ รุ น แรงหรื อ บางเบา ปริ ม าณเหล่ า นี้ ขึ้ น อยู่ ก ับ
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ความสัมพันธ์ ของสิ่ งของหรื อสถานการณ์ น้ นั จึ งควรจะวัดเจตคติ ตามองค์ประกอบ และคะแนนทิศทาง
ตลอดจนความรุ นแรงของเจตคติต่อสิ่ งหนึ่ง
การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแบบวัดของอุบล เลี้ ยววาริ น (2534) ที่สร้าง
แบบวัดเจต คติ ต่อพฤติกรรมสุ ขภาพประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ ยวกับความรู ้ เชิ งประเมินค่าเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า 6 ระดับจากจริ งที่สุด ถึ งไม่จริ งเลย ควบคู่กนั ไป มีขอ้ คําถามทั้งหมด 20 ข้อ มีค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.70 และศศิธร ภูขยัน (2546) ได้สร้างแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพที่ประกอบด้วยข้อคําถาม
จํานวน 30 ข้อ เป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 6 ระดับจากจริ งที่สุด ถึงไม่จริ งเลย มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.81
และอุดมศักดิ์ แสงวานิ ช (2546) ได้สร างแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพเช่นเดียวกัน ประกอบด้วยข้อ
คําถามจํานวน 40 ข้อ เป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 6 ระดับจากจริ งที่สุด ถึงไม่จริ งเลย มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ
0.91 และสุ พิชชา วงค์จนั ทร์ (2554) ได้สร้างแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคลกรกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข มีขอ้ คําถาม 9 ข้อ เป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 6 ระดับ จาก จริ งที่สุด ถึง ไม่จริ ง
เลย มีค่าความเชื่อมัน่ 0.82
งานวิจัยเกีย่ วกับเจตคติทดี่ ีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
จากการศึกษาของอุบล เลี้ยววาริ ณ (2534) ที่ได้ศึกษาความสําคัญของการศึกษาที่มีต่อจิตลักษณะและ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผูป้ ฏิ บ ัติง านในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยศึ ก ษาในกลุ่ ม ผูท้ าํ งานในโรงงานและ
โรงพยาบาล พบว่า ตัวทํานายที่สาํ คัญที่สุดของพฤติกรรมสุ ขภาพ คือ เจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ และ ศศิธร
ภูขยัน (2546) ได้ทาํ การศึกษาจิ ตลักษณะและปั จจัยสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
ตนเองของพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ์ พบว่า กลุ่ ม ที่ มี เจตคติ ที่ ดีต่อ การดู แลสุ ข ภาพตนเองสู ง จะมี
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพตนเองสู งกว่ากลุ่มที่มีปัจจัยดังกล่าวตํ่า และวีรพล จันธิมา (2541) ได้ศึกษาลักษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุ มตน เจตคติ ต่อการออกกําลังกาย และพฤติ กรรมการออกกําลังกายของบุ คลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า เจตคติต่อการออกกําลังกายเป็ นตัวทํานายที่ดีที่สุดของพฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย โดยสามารถทํานายได้ ร้อยละ 45 และเจตคติต่อการออกกําลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติ กรรมการออกกําลังกาย อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001 ซึ่ งสอดคล้องกับเมอร์ ดกั และฮิ นซอ
(Murdaugh ;& Hinshaw. 1986) ที่ทาํ การศึกษาจิตลักษณะที่ส่งผลต่อการกระทําพฤติกรรมสุ ขภาพ พบว่า เจต
คติต่อการออกกําลังกายจะส่ งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
สรุ ปได้ว่า เจตคติ ที่ดีต่อพฤติ กรรมสุ ขภาพ หมายถึ ง การประเมินทางบวก-ลบ ของบุ คคลต่อการ
กระทําพฤติกรรมสุ ขภาพ และเป็ นความรู ้ สึกโดยรวมของบุคคลในลักษณะชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่
พอใจต่อการกระทําพฤติกรรมสุ ขภาพ ของผูร้ ับบริ การภาวะอ้วน ซึ่ งเจตคติเป็ นตัวแปรสําคัญที่สามารถ
ทํา นายพฤติ ก รรมของบุ ค คลและเมื่ อ บุ ค คลมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมแล้ว จะส่ ง ผลต่ อ การการกระทํา
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ คนที่มีเจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพมากกว่าแสดงว่ามีเจตคติต่อ
พฤติ กรรมสุ ขภาพดี กว่า คนที่ มีเจตคติ ที่ ดีต่อพฤติ ก รรมสุ ข ภาพตํ่ากว่าแสดงว่า มี เจตคติ ที่ ดีต่อพฤติ ก รรม
สุ ขภาพตํ่ากว่า ในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้แแบบวัดที่ปรับมาจากศศิธร ภูขยัน (2546) และอุดมศักดิ์ แสงวานิ ช
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(2546) และสุ พิชชา วงค์จนั ทร์ (2554) โดยมีการปรับข้อคําถามให้เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้ ข้อคําถาม
มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริ งที่สุด” จนถึง “ไม่จริ งเลย” มีขอ้ คําถามที่มีท้ งั
ทางบวกและทางลบ
9.3 ความไว้วางใจต่ อผู้ให้ บริการกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ในโครงการ หมายถึง ความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ในโครงการจะกระทําใน
สิ่ งที่พึงพอใจ และเป็ นการเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ ยงโดยความไว้วางใจจะยังไม่ปรากฎในระยะแรกของ
สัมพันธภาพเพราะเป็ นสิ่ งที่เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ (Rempel, Holmes & Zanna, 1985 : 95
citing Scanzoni, 1979) สอดคล้องกับเมเยอร์ เดวิส และชัวร์ แมน (Mayer, Davis & Schoorman, 1995 : 712 )
กล่าวว่า ความไว้วางใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ ยงในการกระทําของอีกฝ่ าย บนพื้นฐานของ
ความคาดหวังว่าผูน้ ้ นั จะกระทําในสิ่ งที่เป็ นผลดีต่อเรา โดยที่ไม่ได้คาํ นึ งถึงการติดตามหรื อควบคุมและดัชต์
(Deutsch, 1973) กล่าวว่า ความเชื่ อมัน่ ที่บุคคลหนึ่ งปารถนาจากอีกบุคคลหนึ่ง มากกว่าความกลัว สอดคล้อง
กับพุกีส และ สมิค (Purkey & Schmidt, 1978) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็ นการแสดงความไว้ใจระหว่าง
ผูร้ ับบริ การกับผูใ้ ห้บริ การโครงการ ให้เห็นถึงรู ปแบบการกระทํา ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยาวนานซึ่ ง
สอดคล้องกับมิสซา (Mishra,1996: 265) ที่ให้ความหมายความไว้วางใจไว้ว่า เป็ นความสมัครใจของ
ผูร้ ับบริ การที่จะยอมตามผูใ้ ห้บริ การโครงการด้วยความเชื่ อมัน่ ว่าผูใ้ ห้บริ การนั้นมีความสามารถ เปิ ดเผย ให้
ความห่ วงใยและเชื่ อถือได้ ส่ วน รุ จ เจริ ญลาภ (2548 : 12) ได้ให้ความหมายของความไว้วางใจว่า เป็ นความ
เชื่ อมัน่ ความเชื่ อ หรื อ ความคาดหวังในแง่บวกของผูร้ ั บบริ การที่มีต่อผูใ้ ห้บริ การ หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งว่าจะ
ปฏิบตั ิกบั ผูร้ ับบริ การตามที่ได้คาดหวังหรื อเชื่ อมัน่ ไว้ ความไว้วางใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อความคาดหวังในแง่บวก
ได้รับการสนองตอบ หรื อเป็ นจริ ง แต่ความไว้วางใจจะลดลง หากความคาดหวังในแง่บวกนั้นไม่ได้รับการ
สนองตอบ หรื อสนองตอบได้ในระดับตํ่ากว่าที่ คาดหวัง กล่ าวคือ เราจะเชื่ อไว้วางใจกับคนที่ไม่ทาํ ให้เรา
ผิดหวัง โดยสามารถกระทําในสิ่ งที่เราคาดหวังได้บรรลุ ผลสําเร็ จ ซึ่ งฟอร์ ส (Frost, 1978) กล่าวว่า ความ
ไว้วางใจ (Trust) หมายถึง การเห็นประโยชน์ของผูอ้ ื่นไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
สรุ ป ได้ว่า ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การโครงการ หมายถึ ง ความเชื่ อมัน่ หรื อความคาดหวังใน
ทางบวก ต่อบุคคลอื่นไม่วา่ จะเป็ นคําพูด การกระทําหรื อการตัดสิ นใจที่จะกระทําตามสมควรแล้วแต่โอกาส
และเต็มใจที่จะยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาํ นึงถึงการติดตามหรื อควบคุม
ความสาคัญของความไว้วางใจต่ อผู้ให้ บริการโครงการ
ความไว้วางใจ (Trust) มีรากศัพท์มาจากคําว่า Trost ในภาษาเยอรมัน ซึ่งหมายถึง ความสะดวกสบาย
(Get Comforts) และมี ความหมายที่ ใกล้เคี ยงกับคําว่า Cooperation Believe Confidence Reliance
Predictability Hope Expect และ Assume ส่ วนคําจํากัดความที่เก่าแก่ที่สุดคือศรัทธา (Faith) ซึ่ งหมายความถึง
ความเชื่อมัน่ ในอํานาจเหนือธรรมชาติที่มนุษย์จาํ ต้องพึ่งพา อันเป็ นที่มาของกําเนิ ดศาสนาและความเชื่ อ ทั้งนี้
คําว่า ศรัทธาก็ไม่ใช่ เรื่ องของความงมงาย แต่เป็ นการตัดสิ นใจเชิ งยุทธศาสตร์ ของบุคคลเพื่อที่จะเผชิ ญกับ
“ความเสี่ ยง” ในสถานการณ์ ที่มีความไม่แน่นอน โดยการมอบหมายความศรัทธาและความไว้วางใจให้กบั
ผูอ้ ื่นจึงเกิ ดขึ้นด้วยเหตุที่ว่า “เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆ ของอีกฝ่ ายหนึ่ งได้ตลอดเวลา”
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นอกจากนี้ แรม เพล โฮมเมส และแซนนา (Rempel;& Zanna. 1985: 95 – 112 ) ได้กล่าวถึงความศรัทธาว่า
เป็ นสิ่ งสํา คัญสําหรั บความไว้วางใจ เพราะความศัรทธาเป็ นความเชื่ อมัน่ ในการกระทําของอี ก ฝ่ ายว่าจะ
เป็ นไปด้วยความจริ งใจ และได้คาํ นึ งถึ งเหตุการณ์ ขา้ งหน้า และจัดเป็ นหลักพื้นฐานของความปลอดภัยทาง
อารมณ์รวมถึงเป็ นแนวคิดของความสามารถในการพึ่งพาและความสามารถในการคาดเดา ความไว้วางใจ
เป็ นแนวคิดที่มีความแตกต่างกัน สามารถรวบรวมออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ (Lewicki and Bunker, 1996:
115-116)
มุมมองของนักทฤษฎีบุคลิกภาพ (The Views of Personality Theorists) เป็ นมุมมองที่มุ่งเน้น ถึง
ความแตกต่างทางบุคลิกภาพส่ วนบุคคลที่มีความพร้อมต่อความไว้วางใจ ซึ่ งความพร้ อมต่อความไว้วางใจ
นั้นจะถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาจากบริ บททางสังคม ความไว้วางใจในแนวคิดของนักทฤษฎี บุคลิกภาพ จึง
เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ อ ความคาดหวัง หรื อความรู ้สึกที่หยัง่ รากลึกในลักษณะของบุคลิกภาพซึ่ ง
ก่อเกิดจากการพัฒนาทางด้านจิตสังคมของบุคคลในวัยทารก
มุมมองของนักจิตวิทยาสั งคม (The View of Social Psychologists) เป็ นมุมมองที่มุ่งเน้นการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ งก่อให้เกิ ดการสร้างหรื อการทําลายความไว้วางใจในระหว่างบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคล ดังนั้น ความหมายของความไว้วางใจในมุมมองของนักจิตวิทยาสังคมจึงเป็ นความคาดหวังของกลุ่ม
บุคคลอื่นในการดําเนิ นงานร่ วมกัน เป็ นความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นการตามความคาดหวัง และเป็ น
ส่ วนประกอบในบริ บทที่ช่วยเสริ มสร้าง หรื อ ยับยั้งการพัฒนาและคงไว้ซ่ ึ งความไว้วางใจ
ปั จจัยหลักสําคัญที่ก่อให้เกิ ดความไว้วางใจ และเป็ นลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวของผูท้ ี่ได้รับความ
ไว้วางใจ ได้แก่ 1) ความเมตตากรุ ณา มาจากความเชื่อของผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจเกี่ยวกับการทําความดีแก่
ผูท้ ี่มอบความไว้วางใจ (Trustor) นอกเหนือไปจากแรงจูงใจที่มาจากการเห็นประโยชน์ส่วนตนโดยผูท้ ี่ได้รับ
ความไว้วางใจต้องการที่จะช่วยเหลือผูท้ ี่มอบความไว้วางใจ ถึงแม้วา่ ผูท้ ี่มอบความไว้วางใจจะไม่ได้ร้องขอ
ความช่ วยเหลื อ และไม่ ไ ด้ตอ้ งการรางวัล จากผูท้ ี่มอบความไว้วางใจ ซึ่ งความเมตตากรุ ณาเป็ นการรั บรู้
ทางด้านบวกเกี่ ยวกับการแสดงออกของผูท้ ี่ ได้รับความไว้วางใจที่ กระทําต่อผูท้ ี่ มอบความไว้วางใจ ความ
เมตตากรุ ณาจัดเป็ นปั จจัยหลักสําคัญที่ทาํ ให้เกิดความไว้วางใจ ผูท้ ี่มีความเมตตากรุ ณามักเป็ นผูท้ ี่มีความตั้งใจ
จริ ง ซึ่ งความตั้งใจจริ งไม่หลอกลวงนี้จะเป็ นส่ วนสําคัญต่อความไว้วางใจ 2)ความซื่ อสัตย์ มีความสัมพันธ์กบั
ความไว้วางใจ เนื่องจากผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจจะยึดมัน่ ในหลักการ จริ งใจ และกระทําในสิ่ งที่ผทู ้ ี่มอบความ
ไว้วางใจ ยอมรับได้ ความสําคัญของการยึดมัน่ ในหลักการก็คือ ความซื่ อสัตย์ส่วนบุคคล (Personal Integrity)
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควรจะมีในตัวผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจ เช่น การมีความเสมอต้นเสมอปลายในการกระทํา มีการใช้
วิจารณญาณในการตัดสิ นใจ และจัดกระทําได้อย่างเหมาะสมตรงไปตรงมา ระดับความซื่ อสัตย์ในตัวผูท้ ี่
ได้รับความไว้วางใจ และสามารถรับรู ้ ได้ว่ามีระดับสู งหรื อตํ่า (เช่ น การขาดความสมํ่าเสมอ การไม่ปฏิ บตั ิ
ตามหลักการ)
แบบวัดความไว้วางใจต่ อผู้ให้ บริการโครงการ
จากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับความไว้วางใจส่ วนมากจะเป็ นการสร้ างแบบวัดความไว้วางใจภายใน
องค์กรขึ้ นโดยนําแนวคิ ดต่างๆมาใช้ เช่ น รุ จ เจิรญลาภ (2548) ได้นาํ แบบสอบถามของซอร์ (Shaw) มา
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ปรับปรุ งใช้การแสดงถึงความไว้วางใจภายในองค์กรของพนักงาน มีจาํ นวน 8 ข้อ แต่ละข้อคําถามเป็ นมาตรา
ประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ “เห็ นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง” ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงาน
บริ ษทั ปูนซี เมนส์ จํากัด เฉพาะกลุ่มธุ รกิจสื่ อสารไร้สาย จํานวน 170 คน พบว่า มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.80
และศุกลรัตน์ อิงชาติเจริ ญ (2551) ได้สร้างแบบสอบถามในการวัดความไว้วางใจในแพทย์และพยาบาลที่ให้
การผ่าตัดและยาระงับความรู ้สึก แบบสอบถามเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ ง
ที่สุด” มีขอ้ คําถาม 9 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.37 ถึง 0.58 และมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.77
และอารี ย ์ คํา นวณศัก ดิ์ (2545) ได้สร้ า งแบบวัดความไว้วางใจในองค์การกับผลการดําเนิ นการของกลุ่ ม
พยาบาลวิชาชี พของโรงพยาบาลศูนย์ที่ผา่ นการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล แบบสอบถามประกอบด้วยข้อ
คําถามทั้งหมด 32 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.97
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับความไว้วางใจต่ อผู้ให้ บริการโครงการกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
จากการศึกษาสัจพร ทรัพย์เย็น (2552) ได้ศึกษาทัศนคติต่อสารเมลามี น และความไว้วางใจใน
ผลิ ตภัณฑ์นมตรามะลิ ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ในอนาคต พบว่า ความไว้วางใจใน
ผลิตภัณฑ์นมตรามะลิโดยรวมมีความสัมพันธ์ ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซื้ อหรื อดื่มโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และอารี ย ์ คํานวณศักดิ์ (2545) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ความไว้วางใจในองค์การกับผลการดําเนิ นงานของกลุ่มงานพยาบาล ตามการรับรู ้
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ที่ผา่ นการประเมินการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พบว่า ความไว้วางใจ
ในองค์การมีผลการดําเนิ นงานของกลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ที่ผา่ นการประเมินและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลอยูใ่ นระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และจารุ พรรณ ลีละยุทธโยธิ น (2544) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ความไว้วางใจในหัวหน้าหอผูป้ ่ วย การทํางานในทีมการ
พยาบาลกับประสิ ทธิ ผลของหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลสังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความไว้วางใจในหัวหน้า
หอผูป้ ่ วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของหอผูป้ ่ วยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการประมวลเอกสารสรุ ป ได้ว่า ความไว้วางใจต่ อเจ้า หน้า ที่ ใ นโครงการ หมายถึ ง การรั บ รู ้
ความสามารถ ความเมตตากรุ ณ า และความซื่ อ สั ต ย์ข องเจ้า หน้า ที่ ใ นโครงการ ที่ ใ ห้ค าํ แนะนํา ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงบนพื้นฐานของความคาดหวังว่าจะทําให้มีดชั นี มวลกายลดลง ในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั
ได้ใช้แบบวัดที่ปรับมาจากของ ศุกลรัตน์ อิงชาติเจริ ญ (2551) และอารี ย ์ คํานวณศักดิ์ (2545) ลักษณะของ
แบบวัดเป็ นประโยคบอกเล่าและเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริ งที่สุด” ถึ ง “ไม่จริ งเลย” ผูท้ ี่ได้
คะแนนรวมสู งกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ี่มีความไว้วางใจในผูใ้ ห้บริ การโครงการสู งกว่าและผูท้ ี่ได้คะแนนตํ่ากว่า
เป็ นผูท้ ี่มีความไว้วางใจในเจ้าหน้าโครงการตํ่ากว่า

10. ปัจจัยทางสั งคมทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
10.1 การได้ รับการสนับสนุนทางสั งคมกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
การสนับสนุ นทางสังคมนั้นถื อเป็ นสาเหตุดา้ นสถานการณ์หรื อสาเหตุภายนอก เพราะการดํารงอยู่
ของมนุษย์ในสังคมจําเป็ นต้องมีการติดต่อสื่ อสาร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู ้สึกซึ่ งกันและกัน
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เพื่อให้เกิดความรู ้สึกมัน่ คง รู ้สึกว่าตนเองเป็ นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันเป็ น
แรงสนับสนุนทางสังคม จากการศึกษาวิจยั ของไทเดน (เพชรา อินทรพานิช, 2536 อ้างอิงจาก Tiden, 1985)
พบว่า การสนับสนุ นทางสังคมเป็ นตัวแปรทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ
อนามัย และเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะสุ ขภาพ บุคคลที่ได้รับการสนับสนุ นทางสังคมอย่างเพียงพอจะ
ช่วยลดความเครี ยด สามารถปรับตัวได้ถูกต้องเหมาะสมนําไปสู่ การมีสุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากนี้ พบว่า
การสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานายถึงชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีดว้ ย (William, 2000)
แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางพฤติกรรม
สุ ขภาพทั้งสุ ขภาพจิตและสุ ขภาพกาย เพราะสาเหตุที่วา่ คนเราเกิดมาแล้วไม่ได้อยูค่ นเดียวในสังคมต้องมีการ
ติดต่อพบปะกับบุคคลอื่ นเสมอ การติดต่อกันทําให้รู้จกั กันทําให้เกิ ดความสัมพันธ์ กบั คนอื่ นหลายคน จน
กลายเป็ นเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ขึ้นซึ่ งเครื อข่ายทางสังคมเป็ นเครื อข่ายโยงใยที่แสดงให้เห็น
ว่าคนนั้นมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ใครบ้าง เช่ น กับคนในครอบครัวและญาติ เป็ นต้น จากคนใกล้ตวั ขยายวง
กว้างออกไปถึงเพื่อนบ้าน เพื่อนที่ เรี ยนหนังสื อด้วยกัน เพื่อนร่ วมงาน ผูน้ าํ ชุ มชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขและ
สมาชิกชมรม หรื อสมาคมต่างๆ เป็ นต้น การได้ติดต่อกันและการได้สื่อสารกันทําให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลข่าวสาร สร้างความสนิ ทสนมคุน้ เคยทําให้มีโอกาสเกื้อหนุ นซึ่ งกันและกันมีการช่วยเหลือกันบางครั้ง
บุคคลหนึ่ งอาจจะเป็ นฝ่ ายให้ความช่วยเหลือแก่ผอู ้ ื่น แต่บางครั้งอาจจะเป็ นผูร้ ับการช่ วยเหลื อจากบุคคลอื่น
ด้วยการเกื้อกูลกันทําให้เกิดแรงสนับสนุนทางสังคม
ความหมายของการสนับสนุนทางสั งคม
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความมัน่ คงปลอดภัย ความผูกพันทางด้านอารมณ์และความคิด
ความไว้วางใจ ความใกล้ชิดสนิทสนม การได้เลี้ยงดูช่วยเหลือ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม การได้รับการ
ยอมรั บ และเห็ นคุ ณค่ า และความผูก พัน (Kaplan;& et.al.1977: 50-51) สอดคล้องกับ อิ ส ราเอล
(Israel.1985:65-80) ได้กล่าว่า การสนับสนุ นทางสังคมมี 2 แนวทาง คือ 1) หมายถึง ความพอใจต่อความ
จําเป็ นพื้นฐานของสังคมในแต่ละคนซึ่ งได้รับมาจากสิ่ งแวดล้อมในสังคมของคนคนนั้น โดยได้รับจากการ
ติดต่อสัมพันธ์กบั คนในกลุ่ มสังคม 2) หมายถึ ง ความสัมพันธ์ ที่มีอยู่หรื อหายไปของแหล่ งซึ่ งให้การ
สนับสนุน คือ บุคคลที่มีความสําคัญต่อคนคนนั้น สําหรับความจําเป็ นพื้นฐานทางสังคมที่บุคคลได้จากกลุ่ม
และธอทส์ (Thoits, 1982: 147-148) ได้ให้ความหมายแรงสนับสนุ นทางสังคมว่า การที่บุคคลในเครื อข่าย
สังคมได้รับการช่วยเหลือด้านอารมณ์และสังคม สิ่ งของหรื อข้อมูล ซึ่ งการสนับสนุ นนี้ จะช่ วยให้บุคคล
สามารถเผชิ ญและตอบสนองต่อความเจ็บป่ วยหรื อความเครี ยดได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ วขึ้น และเห็นว่าเป็ น
มโนทัศน์หลายมิติ ซึ่ งจะพิจารณามิติใดมิติหนึ่ งไม่ได้ตอ้ งพิจารณารวมกันทุกด้าน และเซลเฟอร์ (Shaefer,
Coyne & Lazarus,1981) กล่าวว่า การสนับสนุ นทางสังคม หมายถึง สิ่ งที่ประคับประคองจิตใจของคนใน
สังคม หมายถึง การแลกเปลี่ยนแหล่งประโยชน์ระหว่างผูร้ ับกับผูใ้ ห้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับมี
ความผาสุ ก และกอทเทล (Stewart,1993 อ้างอิงจาก Gottlied,1983) กล่ าวว่า การสนับสนุ นทางสังคม
หมายถึง การให้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อคําแนะนํา การช่ วยเหลือด้านวัตถุ หรื อการกระทําที่ได้รับจากผูท้ ี่มีความ
ใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ดา้ นอารมณ์และพฤติกรรมต่อผูร้ ับ
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จากการประมวลเอกสารสรุ ปได้วา่ การสนับสนุ นทางสังคม หมายถึง สิ่ งที่ผรู ้ ับการสนับสนุ นทาง
สังคมได้รับความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรื อการสนับสนุนทางด้านจิตใจจากผูใ้ ห้การ
สนับสนุน ซึ่ งอาจเป็ นบุคคลหรื อกลุ่มคน ซึ่งเป็ นผลทําให้ผรู้ ับปฏิบตั ิไปในทางที่ผใู้ ห้ตอ้ งการ
องค์ ประกอบของการสนับสนุนทางสั งคม
มีผศู ้ ึกษาเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมและแบ่งประเภทไว้มากมีดงั นี้
ธอทส์ (Thoits, 1986: 417) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. การสนับสนุนด้านเครื่ องมือ (Instrumental Aid) หมายถึง การช่วยเหลื อด้านแรงงาน อุปกรณ์
สิ่ งของ เงินทอง ที่จะทําให้บุคคลได้รับนั้นสามารถดํารงบทบาทหรื อหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตามปกติ
2. การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational Aid) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางด้าน
ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการแนะนําและข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
3. การให้การสนับสนุนด้านอารมณ์และสังคม (Socioemotional Aid) หมายถึง การให้ความรัก การ
ดูแลเอาใจใส่ การยอมรับ เห็นคุณค่าและการเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
คอบบ์ (Cobb, 1976: 302) กล่าวถึงชนิ ดของแรงสนับสนุ นทางสังคมว่า ประกอบด้วยการสนับสนุน
3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) คือ การให้ความรักและการดูแลเอาใจใส่ 2)
การสนับสนุ นด้านการให้การยอมรับและเห็นคุณค่า (Esteem Support) เป็ นข้อมูลที่ย้ าํ ให้บุคคลรู ้วา่ ตนเป็ น
คนมีค่า เป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น และ3) การสนับสนุ นด้านการได้มีส่วนร่ วมและเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม
(Socially Support) เป็ นข้อมูลที่ทาํ ให้บุคคลรับรู ้วา่ ตนเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
แหล่ งการสนับสนุนทางสั งคม
โดยปกติกลุ่มสังคมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กลุ่มสังคมปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว ญาติพี่
น้อง และเพื่อนบ้าน กลุ่มสังคมทุติยภูมิ ได้แก่ เพื่อนร่ วมงาน กลุ่มวิชาชี พ และกลุ่มสังคมอื่นๆ (จริ ยา คม
พยัคฆ์.2531:99) และอุบล นิวตั ิชยั (2537:285) ได้อา้ งถึงแนวคิดของแคปแลน (Caplan) เกี่ยวกับการจัดกลุ่ม
บุคคล ซึ่ งเป็ นแหล่งของการสนับสนุนทางสังคมไว้ 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่ มที่ มีค วามผูกพันกันตามธรรมชาติ (Spontaneous or Natural Supportive System)
ประกอบด้วยบุคคล 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นครอบครัวสายตรง (Kin) ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ ลูก หลาน
ประเภทที่ 2 ได้แก่ ครอบครัวใกล้ชิด (Kith) ได้แก่ เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน คนรู้จกั คุน้ เคย คนที่ทาํ งาน
2. องค์กรหรื อสมาคมที่ให้การสนับสนุน (Organized Support) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกัน
เป็ นหน่วย ชมรม สมาคม ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มที่จดั โดยกลุ่มวิชาชีพทางสุ ขภาพ เช่น สมาคม ผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
3. กลุ่มผูช้ ่วยเหลือทางวิชาชี พ (Professional Health Care Worker) หมายถึง บุคคลที่อยูใ่ นวงการ
ส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟูสุขภาพของประชาชนโดยอาชีพ
บราวน์ (จริ ยา คมพยัคฆ์.2531:320 - 323 อ้างอิงจาก Brown.1986: 4 – 9 ;& Mae Elveen.1978 : 320323) กล่าวว่า ครอบครัวเป็ นแหล่งสนับสนุ นทางสังคมที่มีความสําคัญ และใกล้ชิดกับบุคคลมากที่สุด
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รองลงมาจะเป็ นกลุ่มญาติพี่นอ้ งและกลุ่มเพื่อน แต่อย่างไรก็ตามความต้องการสนับสนุ นจากแหล่งต่างๆจะมี
มากน้อยต่างกันขึ้นอยูก่ บั ภาวะสุ ขภาพและความต้องการของบุคคลด้วย
การวัดการสนับสนุนทางสั งคม
การสร้ างเครื่ องมือวัดการสนับสนุ นทางสังคม สร้ างบนพื้นฐานหลายๆ มิติของคําจํากัดความของ
การสนับสนุ นของสังคมตามแนวคิดที่นกั วิจยั แต่ละท่านยึดถื อซึ่ งแบบวัดการสนับสนุ นของสังคมมีดงั นี้ 1)
Norbeck Social Support Questionnaire (NSSQ) เป็ นแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมที่สร้างโดยนอร์ เบิร์ค
และคณะ (Norbeck, Linsey & Carrieri, 1981) ที่สร้างตามแนวคิดของแคท (Kahn,1979) ซึ่ งข้อคําถาม
ประกอบด้วยการสนับสนุนทางสังคม 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านการยืนยันรับรองพฤติกรรมของกันและ
กัน และด้านการให้ความช่ วยเหลือ ลักษณะคําตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ วัดได้ท้ งั ชนิ ดและ
ปริ มาณของการสนับสนุนของสังคม และ 2) Social Support Questionnaire (SSQ) เป็ นแบบวัดการสนับสนุน
ทางสังคมที่สร้างโดยเชียร์ เฟอร์ และคณะ (Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981) ประกอบด้วยการได้รับการ
สนับสนุน 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านข่าวสาร และด้านสิ่ งของ และแบ่งการวัดเป็ น 2 ส่ วน คือ SSQ 1 เป็ น
ส่ วนที่วดั การสนับสนุ นด้านสิ่ งของ สามารถนับจํานวนสิ่ งของที่ได้รับ SSQ 2 เป็ นส่ วนที่วดั การสนับสนุ น
ทางสังคมด้านอารมณ์ และด้านข่าวสาร รวมทั้งแหล่งสนับสนุ นทางสังคม ได้แก่ คู่สมรส เพื่อนสนิ ท เครื อ
ญาติ เพื่ อนบ้า น ผูร้ ่ วมงาน และเจ้า หน้า ที่ ผูด้ ู แล ลัก ษณะคํา ตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ
(Hanucharurnkul,1988)
โดยแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวที่สร้างโดยศศิธร ภูขยัน (2546) ได้ใช้แบบวัดการ
สนับสนุ นจากครอบครั วในการศึ กษาจิ ตลักษณะและปั จจัยสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการดู แล
สุ ขภาพตนเองของพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์ เป็ นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อคําถาม 12 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86 และปภัสสร กิมสุ วรรณ (2546) ได้สร้างแบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อศึกษาจิต
ลักษณะและการสนับสนุ นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุ ขภาพกาย และจิตของข้าราชการสู งอายุใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยข้อคําถาม 10 ข้อ มีมาตรประเมิน 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริ งที่สุด” จนถึง “ไม่
จริ งเลย”มีความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .94 และแบบวัดการสนับสนุ นของครอบครัวของฉัตรแก้ว เกษมสําราญ
(2549) ที่ใช้ในการศึกษาความรู้เรื่ องการดูแลสุ ขภาพ บุคลิกภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการ
ดูแลสุ ขภาพตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยข้อคําถาม 10 ข้อ มีค่าความเชื่ อมัน่ 0.77
และกุสุมา สุ ริยา (2550) ได้ใช้แบบวัดการสนับสนุ นทางสังคมในการศึกษาประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมลด
นํ้าหนัก โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการกํากับตนเองร่ วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ของพยาบาลปฏิบตั ิงาน
ในโรงพยาบาลหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู มีค่าความเชื่ อมัน่ 0.78 เป็ นต้น และสุ พิชชา วงค์จนั ทร์
(2554) ได้ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของลัก ษณะทางจิ ต ลัก ษณะสถานการณ์ ที่ มี ต่อพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและภาวะ
โภชนาการของบุค ลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง เป็ นแบบสอบถามประเมิ นค่ า 6 ระดับ
ประกอบด้วยข้อคําถาม 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.89
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการได้ รับการสนับสนุนทางสั งคมกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
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จากการศึกษาของคอบบ์และแคสเซล (Cobb, 1976: 300-313 & Cassel, 1974: 471 – 482 อ้างอิงใน
อังศินนั ท์ อินทรกําแหง, 2552:30) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุ นทางสังคม พบว่า ผูป้ ่ วยวัณโรค ความดัน
โลหิ ตสู ง อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ขาด การสนับสนุ นทางสังคมหรื อถูกตัดขาดจากเครื อข่ายการสนับสนุ น
ทางสังคม และการศึกษาระบาดวิทยายังพบว่า คนที่ขาดการสนับสนุ นทางสังคม จะเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะของ
การติดโรคได้ง่ายเนื่ องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อ และมีผลทําให้ภูมิคุมกันลดลงอีกด้วย
และได้รายงานการศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันโรคและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่น การตรวจร่ างกายเป็ นประจํา
การออกกําลังกาย การบริ โภคอาหาร พบว่า ผูท้ ี่ได้รับการสนับสนุ นทางสังคมมากจะมีพฤติกรรมการป้ องกัน
โรคและส่ งเสริ มสุ ขภาพดี กว่าผูท้ ี่ไม่ได้รับการสนับสนุ นทางสังคม ดังนั้น จึงเห็ นได้ว่ามีรายงานการศึกษา
มากมายที่ พบว่าการสนับสนุ นทางสังคมมี ผลต่อสุ ขภาพ ซึ่ งแรงสนับสนุ นทางสังคมมี ผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อสุ ขภาพอนามัยของบุคคลโดยที่อิทธิ พลของแรงสนับสนุ นทางสังคมที่ผปู ้ ่ วยได้รับจากครอบครัว
เพื่อนและเพื่อนบ้านช่วยให้มีอาการดีข้ ึน นอกจากนี้การได้รับบริ การจากแพทย์และพยาบาลสมํ่าเสมอจะช่วย
ให้ผปู ้ ่ วยหายจากโรคได้มากกว่าผูท้ ี่ได้รับแรงสนับสนุนน้อย ผลจากการขาดการสนับสนุนทางสังคมทําให้
สภาวะจิตใจของบุคคลนั้นเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทําให้มีผลกระทบต่อการผลิ ตฮอร์ โมนของร่ างกายและใน
ที่สุดทําให้ภูมิตา้ นทานลดลงจึงทําให้เกิดโรคได้ง่ายและเจ็บป่ วยบ่อยและมีอตั ราตายสู งกว่าบุคคลที่ได้รับแรง
สนับสนุ นทางสังคม และกุสุมา สุ ริยา (2550) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมลดนํ้าหนัก โดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการกํากับตนเองร่ วมกับแรงสนับสนุ นทางสังคมของพยาบาลปฏิ บตั ิงานในโรงพยาบาล
หนองบัว ลํา ภู จัง หวัด หนองบัว ลํา ภู พบว่ า การได้ รั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในการลดนํ้าหนั ก มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิตวั ในการลดนํ้าหนักคือ การมีกิจกรรมทางกาย การบริ โภคอาหารและอารมณ์
ของกลุ่มทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและสุ พิชชา วงค์จนั ทร์ (2554) ได้ศึกษาอิทธิ พลของลักษณะทางจิต
ลัก ษณะสถานการณ์ ที่ มี ต่ อพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและภาวะโภชนาการของบุ ค ลากรกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข พบว่า การสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานายพฤติกรรมสุ ขภาพที่เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของ
บุคคลากรกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข ร้อยละ 58.0 อย่างมีนยั สําคัญ
จากประมวลเอกสารสรุ ปได้วา่ การสนับสนุนทางสังคม เป็ นสิ่ งที่บุคคลได้รับจากบุคคลหรื อกลุ่มคน
แล้วมีผลทําให้ผรู้ ับการสนับสนุ นปฏิบตั ิไปในทางที่ผรู้ ับต้องการ ในที่น้ ี หมายถึ งแรงสนับสนุ นทางสังคม
สามารถช่ วยให้ผรู ้ ับมีพฤติกรรมส่ งเสริ มและป้ องกันการเกิ ดภาวะอ้วนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ แนวคิดและทฤษฎีแรงสนับสนุ นทางสังคมของเฮาว์ (House,1986) ซึ่ งได้แบ่งประเภทของ
พฤติกรรมในการสนับสนุนทางสังคมเป็ น 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และ 3) การสนับสนุ นด้านสิ่ งของ อุปกรณ์ และเงินทอง โดยได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครั ว เพื่อนร่ วมงาน และเจ้าหน้าที่ ในโครงการมาใช้ศึกษาอิ ทธิ พลทางจิ ตและสังคมที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมสุ ขภาพและดัชนีมวลกายของประชาชนกลุ่มเสี่ ยงภาวะอ้วนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ใช้แบบ
วัดที่ปรับมาจากแบบวัดของสุ พิชชา วงค์จนั ทร์ (2554) โดยมีการปรับข้อคําถามให้เหมาะสมกับการศึกษาใน
ครั้งนี้ ข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นแบบวัดมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริ งที่สุด” จนถึง “ไม่จริ งเลย” มีขอ้
คําถามที่มีท้ งั ทางบวกและทางลบ
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10.2 การมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยงกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
การมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง หมายถึง การที่บุคคลหรื อกลุ่มได้เข้า
มามีส่วนเกี่ ยวข้องในการดําเนิ นขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งหรื อทุกขั้นตอนในกิจกรรมต่างๆ อาจมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการตัดสิ นใจเพื่อผลประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย คือ ฝ่ ายผูใ้ ห้บริ การโครงการและผูร้ ับบริ การ (จุฬาภรณ์
โสตะ, 2546) สอดคล้องกับสํานักงานแรงงานระหว่างชาติ (International Labour Office,1971 อ้างอิงใน
สัมฤทธิ์ ต่อสติ, 2542) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง หมายถึง
ความร่ วมมื อ (Cooperation) การมี ส่วนร่ วมในบางสิ่ งบางอย่างซึ่ งรวมถึ งความรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิ
กิจกรรมและโคเฮนและอัพออฟ (Cohen & Uphoff, 1977) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ ย ง หมายถึ ง การเข้า มาเกี่ ย วข้องในด้านกระบวน การตัดสิ นใจ การดําเนิ นงาน การแบ่งปั น
ผลประโยชน์ที่จะได้รับและการประเมินผลของโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง ส่ วนเครทันและแพท
(Clayton & et al., 1997) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง
หมายถึ ง กระบวนการของความร่ วมมื อร่ วมใจของผูร้ ั บบริ การเป็ นแนวทางที่ สามารถทําให้การปฏิ บตั ิ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นซึ่ งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็ จและสอดคล้องกับการให้ความหมาย ของ
สุ พตั รา ศรี วณิ ชชากร และคณะ (2545:36) เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในระบบสุ ขภาพสําหรับภาครัฐคือ หน่วย
บริ การมีบทบาทสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนได้ 2 ลักษณะ คือ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มาร่ วมในกิ จกรรมบริ การของหน่ วยบริ การกับการที่หน่วยบริ การเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสุ ขภาพของ
ประชาชน
สรุ ปได้ว่า การรับรู ้ การมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง หมายถึง การรับรู้ของ
ผูใ้ ช้บริ การในการเข้ามามีบทบาทในการร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมดําเนินการในการทํากิจกรรมร่ วมรับผลประโยชน์
และร่ วมในการประเมินผลกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิ
แนวคิดการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติตามแนวคิดของโคเฮนและอัพออฟ (Cohen and Uphoff, 1975)
ซึ่ งอธิ บายการมีส่วนร่ วมไว้วา่ การมีส่วนร่ วมมี 4 ประการ คือ
1. การมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ หมายถึ ง การมี โอกาสในการแสดงความคิ ดเห็ น การเสนอ
ทางเลือก และการมีส่วนร่ วมในการวางแผนต่อสิ่ งที่จะมีผลต่อกลุ่ม การตัดสิ นใจจําแนกได้ 3 ประเภท คือ
1.1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในขั้นตอนการริ เริ่ ม
1.2 การมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจขั้นการดําเนินการเป็ นขั้นต่อเนื่องจากการมีส่วนร่ วมในการริ เริ่ ม
1.3 การมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเชิ งปฏิ บตั ิการในงานที่ มีความซับซ้อนต้องการความ
ประณี ต เช่น การเลือกผูน้ าํ การจัดประชุมที่มีผลต่อองค์กร
2. การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วมแบบนี้มีหลัก 3 ประการ ได้แก่
2.1 การสนับสนุนทรัพยากร (Resource Contributions) เป็ นการมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ น
ในเรื่ องของทรัพยากร เช่น กําลังกาย เงิน ข้อมูล หรื อสิ่ งของที่มีความจําเป็ นต่อการดําเนินการ เป็ นต้น
2.2 การบริ หารและการประสานงาน (Administration and Coordination) โดยทัว่ ไปมัก
จํากัดการมีส่วนร่ วมเป็ นเพียงการสนับสนุนทรัพยากรด้านวัตถุ โดยแท้จริ งแล้วคุณค่าของการมีส่วนร่ วมนั้น
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เกิดจากการมีองค์กรที่หลากหลาย มีบทบาทสําคัญในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างเข้มแข็งรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริ หารงานและการประสานเปรี ยบเป็ นบุคลากรประเภทกึ่งวิชาชีพ หรื อเป็ น
แรงงานที่ใช้ทกั ษะเป็ นต้น ดังนั้น การพัฒนาจะดีข้ ึน ถ้าหาช่องทางของการสื่ อสารระหว่างคนในท้องถิ่นกับ
ผูน้ าํ กลุ่มได้ โดยใช้โปรแกรมการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาระดับฝี มือ
2.3 การเข้าร่ วมในกิจกรรมตามโปรแกรม (Program enlistment activities) การมีส่วนร่ วม
โดยการได้รั บ เกณฑ์ เ ข้า มาร่ ว มงานเป็ นการมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บ ัติ ที่ เ กี่ ย วกับ ความตั้ง ใจของบุ ค คล
โดยทัว่ ไป มักจะคิดว่าต้องเป็ นประชาชนในกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น โดยแท้จริ งแล้ว บุคคลที่มีความสนใจก็
สามารถมีส่วนร่ วมในกิจกรรมตามโปรแกรมได้
ซึ่ งการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิน้ ี ตอ้ งคํานึ งถึงปั จจัยนําเข้ามีการมอบอํานาจหน้าที่จาํ นวนทรัพยากร
ในองค์กรและการกําหนดกิจกรรมในการปฏิบตั ิ
3. การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ ซึ่ งจําแนกเป็ น 3 ประการ
3.1 ผลประโยชน์ในทรัพยากร (Meterial Benefits)
3.2 ผลประโยชน์ทางสังคม (Socail Benefits)
3.3 ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal Benefits)
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล การควบคุม และการตรวจสอบการดําเนิ นงานกิจกรรมทั้งหมด
และเป็ นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่ วมอื่นๆ ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วการมีส่วนร่ วมแบบนี้ มีอยู่
น้อยมาก
จากแนวทางการมีส่วนร่ วมที่วา่ การที่บุคคลหรื อกลุ่มได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการดําเนิ นกิจกรรม
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นเรื่ อ งสุ ข ภาพหรื อ บุ ค ลากรทางด้า นสาธารณสุ ข และประชาชนต้อ งมี ก าร
ติดต่อสื่ อสารและมีปฏิ สัมพันธ์กนั เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนข้อมูลซึ่ งกันและกันทําให้ทราบถึ งจุดมุ่งหมาย
และปั ญหาเกี่ ยวกับภาวะสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การร่ วมกันหาวิธีและแนวทางปฏิ บตั ิเพื่อจุดมุ่งหมายซึ่ งเป็ นที่
ยอมรั บกันทั้ง สองฝ่ าย ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาใช้ในขั้นตอน การประเมิ นการรั บรู ้ ภาวะอ้วนของตนเองและเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม การตั้งเป้ าหมายและวางแนวทางปฏิบตั ิในการลดนํ้าหนักและการประเมินผลพฤติกรรมการ
ลดนํ้าหนัก
แบบวัดการมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยง
แบบวัดการมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงผูว้ ิจยั ได้ปรับมาจากแบบวัดของสมใจ
รัตนศรี ทอง (2546) สร้างขึ้นตามแนวคิดของโคเฮนและอัพออฟ (1977) ซึ่ งประกอบด้วย การมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผล ประกอบด้วยข้อคําถาม 18 ข้อ แบบสอบถามการมีส่วนร่ วม มีค่าความเชื่ อมัน่ .93 ซึ่ งลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ิมากที่สุด ถึงไม่ปฏิบตั ิเลย และกมลา สาครมณี ทรัพย์
(2545) เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของการมีส่วนร่ วมของประชาชนในชั้นต้อนต่างๆ ความคิดเห็นต่อ
การมีกส่ วนร่ วมในกิจกรรมด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความสัมพันธ์ของคนในชุ มชน เหตุผลของการมีส่วน
ร่ วม โดยการมีส่วนร่ วมในชุ มชนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ แบ่งออกเป็ น 4 ประเด็น คือ การร่ วมค้นหาปั ญหา
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และการแสดงความคิดเห็น จํานวน 6 ข้อ ร่ วมวางแผน จํานวน 5 ข้อ ร่ วมดําเนิ นการ จํานวน 4 ข้อ และ ร่ วม
ประเมินผล จํานวน 7 ข้อ แบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า 3 ระดับ มีส่วนร่ วมมากถึง มีส่วนร่ วมน้อย
แบบสอบถามการมีส่วนร่ วม มีค่าความเชื่อมัน่ .93 ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ปรับแบบสอบถามของสมใจ รัต
นศรี ทอง (2546) และกมลา สาคร มณี ทรัพย์ (2545)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับการมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยงกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
จากการศึกษาของจิตรวดี สุ ทธิอาภา (2548) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมในการดําเนิ นการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย์กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยภายในตัวบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมในการดําเนิ นงานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพของบุคลกรทางการแพทย์ ได้แก่ ทัศนคติต่อการมีส่วน
ร่ วมในการดําเนิ นงานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ และปั จจัยภายนอกตัวบุคคลที่มีความสัมพันทางบวกกับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่
นโยบายโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร การติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ และสามารถ
ทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรม การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพของ
บุคลากรทางการแพทย์ได้ ร้อยละ 13.40 ส่ วน กมลา สาครมณี ทรัพย์ (2545) ได้ศึกษาปั จจัยที่ก่อให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนหลังวัดลานบุญ พบว่า ปั จจัยเครื อข่าย
ทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน นักวิชาชี พ และองค์กรที่เป็ นทางการ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และ ปั จจัยการสนับสนุ นทางสังคม ได้แก่ การ
สนับสนุ นในด้านสิ่ งของและบริ การการสนับสนุ นในด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุ นในด้านอารมณ์
จิตใจ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพอย่างมีนยั ทางสถิติ สาวิตรี เชื้ อแก้ว (2553)
ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชากรกลุ่มเสี่ ยงสุ ขภาพในการออกกําลังกาย อําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ความรู ้ ดา้ นหลักการออกกําลังกาย เจตคติต่อการออก
กําลังกาย และแรงกดดันทางด้านสังคม (ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านผูน้ าํ ชุ มชนและด้านประชาชน) มีความสัมพันธ์
ต่อการมี ส่วนร่ วมของประชากร กลุ่มเสี่ ยงสุ ขภาพในการออกกําลังกาย และปั จจัยด้านเจตคติต่อการออก
กําลังกาย ปั จจัยด้านแรงกดดันทางด้านสังคมจากประชาชน ผูน้ าํ ชุ มชน และปั จจัยด้านความรู ้หลักการออก
กําลังกาย สามารถทํานายการมีส่วนร่ วมของประชากรกลุ่มเสี่ ยงสุ ขภาพในการออกกําลังกายได้ร้อยละ 54.2
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ เจตคติต่อการออกกําลังกาย แรงกดดันทางด้านสังคมจากประชาชน แรงกดดัน
ทางด้านสังคมผูน้ าํ ชุ มชน และความรู ้ หลักการออกกําลังกาย มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยต่อการมีส่วนร่ วมใน
การออกกําลังกายเป็ น .417 .308 .222 และ .106 ตามลําดับ อรกานต์ ชินพงษ์พานิช (2542) ได้ศึกษาผลของ
การมีส่วนร่ วมในโปรแกรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพต่อความพึงพอใจในการรับบริ การของผูป้ ่ วยออร์ โธปิ ดิ กส์
แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลกลางกรุ งเทพมหานคร พบว่าการเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพมีความ
รู ปธรรมของบริ การและด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การของผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
สู งกว่าของผูป้ ่ วยที่ไม่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และผูร้ ับบริ การในด้านความ
เชื่ อถือไว้วางใจได้ดา้ นการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การทันทีและด้านการเข้าใจและเห็ นอกเห็ นใจของผูป้ ่ วยที่
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ได้เข้าร่ วมและไม่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพไม่แตกต่างกัน และปิ ยวรรณ กมลวิทย์ (2547) ได้
ศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกิจกรรมบริ การของศูนย์สุขภาพชุ มชน : ศึกษาเฉพาะศูนย์สุขภาพ
ชุมชนในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลระนอง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมและการรับรู ้ของประชาชนต่อ
การดําเนิ นกิ จกรรมบริ การของศูนย์สุขภาพชุ มชน ตลอดจนถึ งทัศนะของประชาชนที่ มีต่อการใช้บริ การ
รวมถึ ง ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั จจัยส่ วนบุ คคลกับ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนต่ อกิ จกรรมบริ การของศู นย์
สุ ขภาพชุมชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านการป้ องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาลและด้าน
การฟื้ นฟูสภาพ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การของศูนย์สุขภาพชุมชน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีส่วนร่ วมในด้าน
การรักษาพยาบาลมากที่สุดรองลงมาคือการป้ องกันโรคและด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
จากการศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสรุ ปได้วา่ การมีส่วนร่ วมเกิด
จากการที่ บุคคลมีความเกี่ ยวข้องทางด้านจิตใจ โดยสถานการณ์ และจุ ดมุ่งหมายของการกระทําเป็ นสิ่ งเร้ า
กระตุน้ ให้บุคคลตัดสิ นใจเข้ามามีส่วนร่ วม เพื่อจะได้ร่วมรับผลสําเร็ จของการกระทํานั้นๆ ดังนั้น ในมุมมอง
ในเชิ งของการมี ส่วนร่ วมในระบบบริ การสุ ขภาพ อาจกล่ าวได้ว่า การมีส่วนร่ วมในโครงการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมเสี่ ยง หมายถึ ง การที่ประชาชนเข้ามีบทบาทและร่ วมกิ จกรรมในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ ยง ร่ วมรับผลประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรม และร่ วมแสดงความคิดเห็นต่อผลการประเมินกิจกรรมของ
โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ ไ ด้ร่ ว มปฏิ บ ัติ โดยวัด การการรั บ รู ้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่ปรับมาจากแบบวัดของสมใจ รัตนศรี ทอง (2546) กมลา สาครมณี ทรัพย์ (2545)
ข้อคําถามเป็ นแบบวัดมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริ งที่สุด” จนถึง “ไม่จริ งเลย”

11. กรอบแนวคิดในการวิจัย
เป็ นการสังเคราะห์ องค์ความรู ้ โดยอาศัยหลักสหวิทยาการหรื อหลายสาขาร่ วมกัน และจากการ
รวบรวมแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งทางจิตวิทยา สังคมวิทยา พฤติกรรมสุ ขภาพ งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีวจิ ยั ที่ซบั ซ้อนขึ้นตามสภาพปั ญหาและโครงสร้างของกลุ่มตัวอย่าง ในปั จจุบนั ที่ยาก
ซับซ้อนต่อการแก้ไข มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั และมีการออกแบบงานวิจยั ที่ ตอ้ งใช้สถิ ติข้ นั สู งเพื่อ
ตอบคําถามงานวิจยั ได้ลึกและให้น่าเชื่ อถื อมากขึ้น และในการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุแบบพหุ ระดับด้านจิต
สังคมและพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงและผูร้ ับบริ การในกลุ่มโรคอ้วนที่มีอิทธิ พล
ต่อความสําเร็ จในการปรับพฤติกรรมเสี่ ยงครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมเชิ งพุทธิ ปัญญา (Social
Cognitive Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura) มากําหนดเป็ นกรอบในการศึกษา ตามที่ แบนดูรา
อธิ บายว่าการเรี ย นรู ้ เกิ ดจากปฏิ สั มพันธ์ ระหว่า งผูเ้ รี ยนและสภาพแวดล้อมในสั งคม ซึ่ ง ทั้ง ผูเ้ รี ย นและ
สิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อกันและกัน แบนดูรา (Bandura) กล่ าวว่าคนเรามี ปฏิ สัมพันธ์ (Interact) กับ
สิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบๆ ตัวเราอยูเ่ สมอ การเรี ยนรู ้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและสภาพแวดล้อม ซึ่ งทั้ง
ผูเ้ รี ยนและสภาพแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อกันและกันพฤติกรรมของคนเราส่ วนมากจะเป็ นการเรี ยนรู ้ โดยการ
สังเกต (Observational Learning) หรื อการเป็ นตัวแบบ (Modeling) โดยทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
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ปัญญา ได้อธิ บายสาเหตุการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่าเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1) ตัวบุคคล และ
2) จากสภาพแวดล้อมทางสังคม
ในงานวิจยั ครั้งนี้มีสาเหตุการเกิดพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของผู้ให้ บริ การ
ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง ประกอบด้วย
1. ตัวบุคคล (Person) ประกอบด้วยกลุ่มปั จจัยทางจิต ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมภายใน ได้แก่ เชาว์สุขภาพ
เชาว์อารมณ์ของทีม และ บทบาททีม
2. จากสภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย กลุ่มปั จจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา การสนับสนุ นจากเพื่อนร่ วมทีม สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
3. จากพฤติกรรม ได้แก่ การบริ หารโครงการ และ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
และสาเหตุการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของกลุ่มผูร้ ับบริ การในกลุ่มโรคอ้วน ประกอบด้วย
1. ตัวบุคคล (Person) ประกอบด้วยกลุ่มปั จจัยทางจิต ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสุ ขภาพ เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมสุ ขภาพ และความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
2. จากสภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย กลุ่มปั จจัยทางสังคม ประกอบด้วย การสนับสนุน
ทางสังคมจากผูใ้ ห้บริ การ และการได้มีส่วนร่ วมในโครงการ
ตัวแปรตาม ที่เกิดจากสาเหตุปัจจัยทั้งในระดับผูใ้ ห้บริ การรและระดับผูร้ ับบริ การ ได้แก่ กลุ่มตัวแปร
การปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ
ได้แก่ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการดูแลสุ ขภาพ การกํากับ
พฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง และการดูแลสุ ขภาพตนเอง
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) มาเป็ นกรอบในการหา
ปฏิสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรทางจิตและทางสังคมพฤติกรรม
ภายในระดับกลุ่มผูบ้ ริ หารโครงการ
สุ ขภาพ ภายในระดับกลุ่มผูร้ ับบริ การ และปฏิสัมพันธ์ขา้ มระหว่างระดับ (Cross level Interaction Effect)
รู ปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมนี้เน้นการศึกษาลักษณะภายในจิตใจของบุคคลและความสําคัญของสภาพแวดล้อม
ภายนอกตัวบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นเหตุการณ์หรื อกลุ่มบุคคล (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543: 105 - 108; อ้างอิง
จาก Magnusson & Endler, 1977: 18 - 21) สอดคล้องกับแนวคิดของ อัลบาเนส (สิ ริลกั ษณ์ ตรัยตรึ งตรี คูณ,
2550: 22-23 อ้างอิงจาก Albanese, 1981: 204) กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลมาจากองค์ประกอบ 2 อย่างคือ
ลักษณะส่ วนบุคคลกับ สภาพแวดล้อม อธิ บายได้วา่ ลักษณะส่ วนบุคคลกับสภาพแวดล้อมซึ่ งเป็ นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันจะส่ งผลต่อการกระทําพฤติกรรมของบุคคล
เพื่อค้นหารายละเอียดของเฉพาะกลุ่มเสี่ ยงที่มี
ลักษณะทางจิตและสังคมบางประการเท่านั้นเพื่อใช้ประกอบการจัดลําดับการช่วยเหลือหรื อการจัดกิจกรรม
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง เฉพาะบางกลุ่มก่อน เป็ นต้น
ในการออกแบบการวิจยั แบบขั้นสู งที่ ค ณะผูว้ ิจยั ต้องการคํา ตอบการวิจยั ที่ เชื่ อถื อได้สูง สุ ด และ
ครอบคลุมบริ บทของความเป็ นจริ งตามวิถีการปฏิบตั ิ (Life style) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปฏิบตั ิ
ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของประชาชน เพื่อจะได้ขอ้ มูลจากผลการวิจยั ที่ยืนยันทิศทางที่นาํ มาใช้
ในการปรับพฤติกรรม ให้เหมาะสมพอดีกบั ลักษณะของกลุ่มผูร้ ับบริ การให้มากที่สุด และเพื่อต้องการทราบ
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง ทั้ง ปั จ จัย ในกลุ่ ม ให้ บ ริ ก ารและกลุ่ ม ผูร้ ั บ บริ ก าร ที่ มี ต่ อ ความสํ า เร็ จ ของการปรั บ
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พฤติกรรม และให้ได้คาํ ตอบไปพร้อมๆ กันว่าปั จจัยในระดับกลุ่มไหนที่มีอิทธิ พลมากกว่ากัน อาจจะเป็ นใน
กลุ่มผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มนั้น โดยใช้
หลักการวิเคราะห์พหุ ระดับ (Multi Level Analysis) ซึ่ งเป็ นเทคนิ ควิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
อิทธิ พลของตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีต่อตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระที่นาํ มาวิเคราะห์น้ นั มีโครงสร้างของ
ตัวแปรเป็ นระดับชั้น (Hierarchy) ที่ลดหลัน่ กันไปซึ่ งจัดระดับได้ 2 ระดับชั้นและตัวแปรอิสระระดับบนจะมี
อิทธิ พลต่อตัวแปรตามผ่านตัวแปรอิ สระที่ อยู่ระดับล่ างลงมา โดยตัวแปรอิ สระระดับชั้นเดี ยวกันต่างก็มี
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน และได้รับอิทธิ พลร่ วมกันจากตัวแปรในระดับชั้นที่สูงกว่า เป็ นความสนใจศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทํานายต่างระดับที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ในการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุ ระดับ
จึงเป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์ข้ นั สู ง ที่สนใจวิเคราะห์ความเป็ นสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยศึกษาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามระดับลดหลัน่ กันของข้อมูลระหว่างตัวแปรทํานาย ซึ่ งเป็ นเหตุกบั ตัวแปรตาม ซึ่ ง
เป็ นผลในแต่ละระดับชั้นของข้อมูล ดังนั้น การวิเคราะห์เชิ งสาเหตุแบบพหุ ระดับจึงเป็ นการบูรณาการ
แนวคิดของการวิเคราะห์เชิงสาเหตุและการวิเคราะห์พหุ ระดับเข้าด้วยกัน และขั้นตอนการวิเคราะห์ เชิ ง
สาเหตุแบบพหุ ระดับ ในงานวิจยั นี้ มีขอ้ มูล 2 ระดับ ได้แก่ (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2550) 1) พัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุแบบพหุ ระดับ ผูว้ ิจยั มีความจําเป็ นต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับความเป็ น
สาเหตุ ไ ด้แ ก่ ปั จ จัย ทางจิ ต สั ง คมและพฤติ ก รรม ของตัว แปรตามซึ่ งในงานวิ จ ัย นี้ ได้แ ก่ ตัว แปร การ
ปรั บ เปลี่ ยนพฤติก รรมเสี่ ย ง เพื่ อศึ ก ษาคัดเลื อกตัวแปรปั จจัย สําคัญที่ เกี่ ย วข้องเป็ นตัวแปรในการทํานาย
ประกอบด้วยตัวแปรต่างระดับ โมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน จึงจําเป็ นต้องมีลกั ษณะเป็ นโมเดลเชิงสาเหตุ
แบบพหุ ระดับ 2) วิเคราะห์ตวั แปรตามด้วยโมเดลไร้ตวั แปรทํานาย (Analysis of Null Model) วิเคราะห์
โมเดลศูนย์ หรื อโมเดลไร้ตวั แปรทํานาย ซึ่ งเป็ นโมเดลที่มีเฉพาะตัวแปรตามที่สนใจ ไม่มีตวั แปรทํานายใดๆ
ในทุกระดับเพื่อศึ กษาความผันแปรของตัวแปรตามว่าอยู่ในแต่ละระดับชั้นจะทําให้ทราบปริ มาณสัดส่ วน
ความแปรผันของตัวแปรตามว่า อยู่ใ นแต่ ล ะระดับ ชั้นมากน้อยเพี ย งไรอันจะเป็ นประโยชน์ สํา หรั บ การ
จัดเตรี ยมตัวแปรทํานายในแต่ละระดับชั้น ปรับปรุ งและพัฒนาโมเดลที่เหมาะสมของแต่ละระดับชั้น ดัง
แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจยั นับว่า เป็ นรู ปแบบการวิเคราะห์จิตสังคมและพฤติกรรมที่เหมาะกับปั ญหาการ
วิจยั ในแนวพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่ งเป็ นความพยายามที่ แสวงหาความรู ้ และข้อสรุ ปเกี่ ยวกับพฤติกรรมของ
มนุ ษย์อย่างครอบคลุม โดยอาศัยหลักสหวิทยาการหรื อหลายสาขาร่ วมกัน และจากแนวคิดทฤษฎีงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องทั้งทางจิตสังคมวิทยา การแพทย์ และพฤติกรรมสุ ขภาพ มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อหาตัว
แปรที่หลากหลายในสาขาวิชาดังกล่าวมารวมเป็ นตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของการวิจยั สามารถสรุ ปเป็ นกรอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ดงั ภาพประกอบ 4
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ระดับผู้ให้ บริการ
พฤติกรรม

1.การบริ หารโครงการสุขภาพ
2.จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ

ปัจจัยทางจิต

1. เชาว์สุขภาพ
2. เชาว์อารมณ์ของทีม
3. บทบาทผูน้ าํ ทีม

ปัจจัยทางสั งคม

1. การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
2. การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
3. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

ระดับผู้รับบริการ
ปัจจัยทางจิต

การปรับพฤติกรรมสุ ขภาพของผู้รับบริการ
1. การรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
2. การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
3. การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

1. ความรู ้เกี่ยวกับสุขภาพ
2. เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพ
3. ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ

ปัจจัยทางสั งคม
1.ได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
2. การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุขภาพ

ภาพประกอบ 4 กรอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุ ระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยทางจิตสังคมในระดับกลุ่มผูร้ ับบริ การมีอิทธิ พลต่อการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพรายด้านของ
ผูร้ ับบริ การโรคอ้วน ได้แก่ ด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองและการ
ดูแลสุ ขภาพตนเอง
2. ปัจจัยทางจิตสังคมและพฤติกรรมการ บริ หารโครงการสุ ขภาพของผูใ้ ห้บริ การมีอิทธิ พลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรายด้านของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน
3. มีปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับระหว่างปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมบางประการทั้งของผูใ้ ห้บริ การ
และผูร้ ับบริ การที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรายด้านของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นงานวิจยั แบบผสานวิธี โดยเริ่ มด้วยงานวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) ที่ใช้การ
วิเคราะห์แบบพหุระดับ (Multilevel Analysis)เพื่อตรวจสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุกบั ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ทั้งตัวแปรระดับเดียวกันและตัวแปรต่างระดับ และตามด้วยงานวิจยั เชิงคุณภาพแบบพหุกรณี ศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนด ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุแบบพหุระดับของปั จจัยจิตสังคมและพฤติกรรม
ที่มีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงและตรวจสอบอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับระหว่างตัวแปร
ในระดับกลุ่มผูใ้ ห้บริ การและระดับกลุ่มผูร้ ับบริ การที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มโรคอ้วน
ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จสู งของ
การปรับพฤติกรรมในกลุ่มโรคอ้วน
ตอนที่ 1 ตรวจสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุแบบพหุระดับของปั จจัยจิตสังคม และพฤติกรรม
ที่มีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงและตรวจสอบอิทธิ พลของปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับระหว่างตัวแปร
ในระดับกลุ่มผูใ้ ห้บริ การและระดับกลุ่มผูร้ ับบริ การที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มโรคอ้วน
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ประกอบด้วย สถานการณ์และความรุ นแรงของ
โรคอ้วน แนวคิ ดทฤษฏี พฤติก รรมสุ ขภาพ (Health behavior) แนวคิ ดการปรับพฤติก รรม (Behavior
modification) ตามหลักการแห่ งพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎี การเรี ยนรู้ ปัญญาสังคม (Social cognitive
theory) (Bandura, 1986; Mikulas, 1978; สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2549) และทฤษฎี ข้ นั ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change theory) ตามรู ปแบบทรานส์ ทิโอเรทิคอล (Thanstheoretical
model: TTM) (Prochaska & DiClemente, 1983; Horneffer-Ginter, 2008) เชาว์สุขภาพ (Health Quotient HQ) เป็ นการสะท้อนถึ งความมีสติด้า นสุ ข ภาพ (Health consciousness) ความรู้ ด้านสุ ขภาพ (Health
knowledge) (Lee Earn Chang, 2001) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) (Bandura, 1986)
การกํากับตนเอง (Self-regulation) (Schunk, 1991; Schunk & Zimmerman, 1997) การดูแลตัวเอง (Self-care)
(Gantz, 1990; Orem, 1991 ) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) (Caplan; Robinson; & French, 1976;
House, 1981) การเสริ มแรงทางบวก (Positive reinforcement) (Sanz, 1993; Burnet et al, 2002) การบริ หาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) สํานักงานข้าราชการพลเรื อน (2541) การมองโลกแง่ ดี
(Optimism) (Seligman, 2002) แรงจูงใจ (Motivation) (Deci & Ryan,1990) การบริ การโดยเน้นผูร้ ับบริ การ
เป็ นศูนย์กลาง(Individual or Clients-Center Approach) (Roger, 1961) การเห็ นคุ ณค่าในตัวเอง (Selfesteem) (Coopersmith, 1981)พฤติกรรมการบริ หารโครงการ ( Project management behavior ) (Maylor,
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1996)การแสดงบทบาทผูน้ าํ ทีม(The leading’s role) (Bruke et al., 2006; Donnellon, 2006) ความฉลาดทาง
อารมณ์ของทีม (Druskat & Woff, 2001) และความไว้วางใจของผูร้ ับบริ การ (Trust) (Dentsch, 1972)
2. จัดทํา ร่ า งต้นแบบของรู ป แบบความสัมพัน ธ์ เชิ ง เหตุ แ บบพหุ ระดับ ของปั จจัย จิ ตสังคมและ
พฤติกรรมที่มีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มโรคอ้วนที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ใน
การตรวจสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งเหตุแบบพหุ ระดับของปั จจัยจิตสังคม และพฤติกรรมที่มีอิทธิ พลต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มโรคอ้วนตามสมมติฐานครั้งนี้ ใช้การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริ มาณ จากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลพหุ ระดับ (Multilevel Analysis) ด้วยการวิเคราะห์
โมเดลเชิ งเส้นแบบลดหลัน่ (Hierarchical Linear Model) ด้วยโปรแกรม HLM และการวิเคราะห์หา
ปฏิสัมพันธ์ร่วมข้ามระดับระหว่างตัวแปร โดยมีข้ นั ตอนวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเลือกกลุ่มประชากร
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรสําหรับการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

การเลือกกลุ่มประชากร
ประชากรระดับโครงการ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง ประกอบด้วย คณะทํางาน
หรื อทีมงาน ที่ดาํ เนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วนที่ได้ดาํ เนิ นโครงการแล้ว
เสร็ จในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2554 ที่ผา่ นมา และได้รับทุนสนับสนุนในการดําเนิ นโครงการจาก สํานักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุ งเทพมหานคร มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 150 โครงการมาจาก สถานพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน ศูนย์สาธารณสุ ขกรุ งเทพมหานคร สถานศึกษาทั้งโรงเรี ยน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
ไม่หวังผลกําไร เช่น มูลนิธิ สมาคม เป็ นต้น
ประชากรระดับกลุ่มผูร้ ับบริ การ ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วนที่มีน้ าํ หนักเกินเกณฑ์ก่อนเข้า
ร่ วมโครงการ (BMI>23) ที่เข้าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงกับกลุ่มประชากรระดับโครงการ
ในช่วงปี พ.ศ.2552 – 2554 ที่ผา่ นมา รวมจํานวนประมาณ 25,000 คน

การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ างแรก ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิง
เหตุแบบพหุ ระดับของปั จจัยจิตสังคมและพฤติกรรมที่มีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่ม
โรคอ้วนตามสมมติฐาน กับข้อมูลความคิดเห็นที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ โดย
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ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ HLM และใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 1-2 และตอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ1- 3
กลุ่มตัวอย่ างสอง
ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวทางต้นแบบในการ
ดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จสู งของการปรับพฤติกรรมโรคอ้วน
ทั้งนี้ในการกําหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรก เพื่อใช้ในการตรวจสอบรู ปแบบตามสมมติฐานตาม
แนวคิด Bonllen (1989:268 ;อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542:54) เสนอแนะว่า เรื่ องของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ควรพิจารณาควบคู่ไปกับจํานวนพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการประมาณค่า ถ้ามีจาํ นวนมาก ควรจะต้องมีขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นด้วย คณะผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ี การกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎง่ายๆว่าอัตราส่ วนระหว่าง
หน่วยตัวอย่าง และจํานวนพารามิเตอร์หรื อตัวแปรควรจะเป็ น 20 ต่อ 1 (Linderman, Merenda & Gold,
1980:163 & Weiss,1972; อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542:54) ในการวิจยั ครั้งนี้มีตวั แปรวัดได้ที่ใช้ในการวิจยั
รวมจํานวน 17 ตัวแปร จึงประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามข้อกําหนดนี้ได้ 340 คน ในงานวิจยั ครั้งนี้ใช้การ
วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงมี
ความสําคัญต้องมีขนาดใหญ่พอถึงจะส่ งผลต่อความเชื่ อมัน่ ของรู ปแบบการวิจยั และเพื่อให้การประมาณค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีความเชื่อมัน่ สู งและมีความมัน่ ใจในการตรวจสอบรู ปแบบสมมติฐานควรใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 300 คนขึ้นไป (Tabachnic & Fidell, 1996) สอดคล้องกับแนวคิดของแฮร์ และคณะ (Hair et.al,1995)
ที่เสนอแนะขนาดของกลุ่มตัวอย่างอยูท่ ี่ 200 -300 คน และในการวิเคราะห์แบบพหุ ระดับ ชไนซ์เดอร์ และ
โบสเกอร์ (Snijders & Bosker, 1999) แนะนําให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่มไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วย
และถ้าต้องการความแม่นยํามากขึ้นควรใช้กลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วย ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
ระดับบุคคลควรไม่นอ้ ยกว่า 300 คนขึ้นไป ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิด
ของ ชไนซ์เดอร์ และโบสเกอร์ คือ การวิจยั นี้มีกลุ่มตัวอย่างระดับโครงการ 30 โครง โดยมีผใู้ ห้บริ การ
จํานวน 87 คน มาจากสัดส่ วนโครงการละ 4-5 คน และผูร้ ับบริ การ จํานวน 412 คน ซึ่งได้จากการสุ่ มแบบ
แบ่งชั้นตามสัดส่ วน (Proportion Stratified random sampling) โดยใช้โครงการเป็ นตัวแปรแบ่งชั้นและ
กําหนดสัดส่ วนโครงการต่อจํานวนตัวอย่าง เท่ากับ 1: 20 จึงได้กลุ่มตัวอย่างผูร้ ับบริ การขั้นตํ่า 400 คน
ตอนที2่ ศึกษาแนวทางการดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงทีน่ าไปสู่ การปรับ
พฤติกรรมในกลุ่มโรคอ้ วน
ส่ วนในการกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่สอง สําหรับเป็ นกลุ่มสนทนาผูว้ จิ ยั ใช้การคัดเลือกจากเกณฑ์ที่
คณะวิจยั กําหนดขึ้น เป็ นกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วนที่เข้าร่ วมโครงการในช่วง 6 เดือนและประความสําเร็ จนํ้าหนักตัว
ลดลง ค่า BMI ลดลง รอบเอวลดลงในระดับสู งสุ ดของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และไม่เป็ นความดันโลหิ ตสู ง รวม
จํานวน 4 คน
และกลุ่มผูบ้ ริ หารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่ประสบความสําเร็ จในการจัด
โครงการและได้บรรลุตามเป้ าหมายตามตัวชี้วดั ได้สูงสุ ดของโครงการทั้งหมดใน 20 โครงการดังกล่าว
จํานวน 4 คนจาก 4 โครงการ ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการสนทนากลุ่มเพื่อแนวทางต้นแบบในการดําเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จสู งของการปรับพฤติกรรมในกลุ่มโรคอ้วน
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ตัวแปรสาหรับการวิจัย
ในระดับผูใ้ ห้บริ การ มีตวั แปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงทั้งหมด 8 ตัว
เป็ นตัวแปรแฝงภายในซึ่งเป็ นตัวแปรตาม 2 ตัว ได้แก่
1. พฤติกรรมการบริ หารโครงการสุ ขภาพ ที่วดั จากองค์ประกอบ 6 ด้านได้แก่ 1) ให้การเสริ มแรง
ทางบวก 2) บริ หารโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3) บริ หารโครงการด้วยการมองโลกแง่ดี 4) สร้างแรงจูงใจแก่
ผูร้ ับบริ การ 5) วางแผนกิจกรรมตามขั้นของการเปลี่ยนแปลงสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ และ6) เห็นคุณค่าของ
ผูร้ ับบริ การ
2. การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ ที่วดั จากองค์ประกอบ 2 ด้านได้แก่ 1) แบบเน้น
ผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ 2) แบบเน้นผูใ้ ห้บริ การเป็ นสําคัญ
และประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอกซึ่งเป็ นตัวแปรต้น 2 กลุ่มปั จจัย มี 6 ตัวแปร ดังนี้
1. ปั จจัยด้านจิตวัดจากตัวแปร 3 ตัวได้แก่ 1) เชาว์สุขภาพ 2) บทบาทผูน้ าํ ทีม 3)เชาว์อารมณ์ของทีม
2. ปัจจัยด้านสังคม วัดจากตัวแปร 3 ตัวได้แก่ 1) การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา 2) การสนับสนุน
จากเพื่อนร่ วมทีม 3) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ในระดับผูร้ ับบริ การ มีตวั แปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงทั้งหมด 8 ตัว
เป็ นตัวแปรแฝงภายในซึ่งเป็ นตัวแปรตาม 1 ตัว ได้แก่ การปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ ที่วดั จากตัวแปร
สังเกต 3 ตัว ได้แก่ 1) การรับรู้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ 2) การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง และ
3) การดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
และประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอกซึ่งเป็ นตัวแปรต้น 2 กลุ่มปั จจัย มี 7 ตัวแปร ดังนี้
1. ปั จจัยด้านจิตวัดจากตัวแปร 3 ตัว ได้แก่ 1) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ 2) ความรู ้เกี่ยวกับ
สุ ขภาพ 3) ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
2. ปัจจัยด้านสังคม วัดจากตัวแปร 2 ตัวได้แก่ 1) การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ 2) การมี
ส่ วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อวัดตัวแปรทั้งหมด 17 ตัวแปร
1. แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มแบบมีโครงสร้าง
ขั้นตอนของการพัฒนาเครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นเอง มีดงั นี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และผลการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิเบื้องต้น
2. ศึกษาโครงสร้างคู่มือการใช้แบบวัด และเครื่ องมือที่มีผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นแล้ว
3. กําหนดโครงสร้างและคู่มือการใช้แบบสอบถามการวิจยั ครั้งนี้พร้อมกําหนดข้อคําถามให้
ครอบคลุมทุกตัวแปรในการศึกษาวิจยั
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4. ตรวจสอบความตรงด้านเนื้ อหาภาษาที่ใช้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน พร้อมทดลองให้กลุ่มที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทดลองทํา 3 คน และสอบถามความเข้าใจของข้อคําถาม
5. นําแบบวัดทั้งหมดที่ปรับปรุ งแก้ไขไปทดสอบทดลองใช้ กับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง รวม จํานวน 50 คน และสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ของข้อคําถาม แล้วนําข้อมูลที่ได้มา
ศึกษาคุณภาพของการวัดแต่ละฉบับ โดยคํานวณจากค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม(Item-total
correlation -r ) สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient - α ) ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ได้ดงั นี้
1) การรับรู้ความสามารถตนเอง 12 ข้อ มีค่า r อยูร่ ะหว่าง.254 - .810 และค่า α เท่ากับ .89
2) การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง 31 ข้อมีค่า r อยูร่ ะหว่าง.224-.815และค่าα เท่ากับ .81
3) การดูแลสุ ขภาพตนเอง 28 ข้อ มีค่า r อยูร่ ะหว่าง.212 - .802 และค่า α เท่ากับ .81
4) บทบาทผูน้ าํ ทีม 12 ข้อ มีค่า r อยูร่ ะหว่าง .289 - .886 และค่า α เท่ากับ.954
5) เชาว์สุขภาพ 36 ข้อมีค่า r อยูร่ ะหว่าง .236 - .744 และค่า α เท่ากับ .847
6) ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม 17 ข้อ มีค่า r อยูร่ ะหว่าง .224 - .753 และค่า α เท่ากับ .861
7)การสนับสนุนทางสังคม 23 ข้อ มีค่า r อยูร่ ะหว่าง.247 - .885 และค่า α เท่ากับ .945
8) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 8 ข้อ มีค่า r อยูร่ ะหว่าง.325 - .874 และค่า α เท่ากับ .927
9) ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ 5 ข้อ ค่า r อยูร่ ะหว่าง 0.370 ถึง 0.581 และค่า α เท่ากับ 0.77
10) ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ 20 ข้อ ค่าอํานาจจําแนก .223 - .547
11)เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ 18 ข้อ ค่า r อยูร่ ะหว่าง .211 - .731 และค่า α เท่ากับ .931
12) การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ24 ข้อมีค่าr อยูร่ ะหว่าง.321- .820 และค่า α เท่ากับ 0.89
13)การมีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ 16 ข้อ ค่า r อยูร่ ะหว่าง .411 - .801 และค่า α เท่ากับ .930
14) การบริ หารโครงการสุ ขภาพ 20 ข้อ ค่า r อยูร่ ะหว่าง.528 - .902 และค่า α เท่ากับ .975
15)การเรี ยนรู้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง 8 ข้อค่า r อยูร่ ะหว่าง.421 - .821และค่า α เท่ากับ .905

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เตรี ยมเครื่ องมือแบบสอบถามให้สมบูรณ์มีคุณภาพเพียงพอและขอความอนุเคราะห์ไปยัง
หน่วยงานที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2555
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์นาํ แบบสอบถาม
มาตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนกําหนดรหัสข้อมูลลงรหัสและตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามข้อตกลงของ
การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมลิสเรล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 – มกราคม พ.ศ.
2556
3. นัดกลุ่มเพื่อทําการสนทนากลุ่มผูบ้ ริ หารโครงการและผูร้ ับบริ การที่ประสบความสําเร็ จรวม 8 คน
เพื่อค้นหาแนวทางต้นแบบการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จสู งของการ
ปรับ พฤติกรรมในกลุ่มโรคอ้วนในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2556
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4. ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมด พร้อมจัดทํารายงาน
การวิจยั และแนวทางต้นแบบในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคอ้วน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ด้วยสถิติบรรยายให้เพื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kustosis) และค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรผัน (Coefficient of
Variance (CV) และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการ
พรรณนา และเปรี ยบเทียบความสอดคล้องของความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็ นรายคู่ หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
ระหว่างตัวแปร 17 ตัว เพื่อให้ได้เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร และวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ การถดถอย
ด้วยโปรแกรม SPSS for windows และตรวจสอบโมเดลเชิงเส้น
4. ตรวจสอบปัจจัยเชิงสาเหตุในระดับผูร้ ับบริ การว่ามีความแปรปรวนระหว่างโครงการหรื อไม่โดย
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น (Interclass correlation) หากตัวแปรระดับโครงการมีค่าสหสัมพันธ์
ภายในชั้นไม่เป็ นศูนย์ แสดงว่าตัวแปรระดับบุคคลมีความแปรปรวนระหว่างหน่วยงาน (Muthen, 1994:388)
ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของรู ปแบบเชิงสาเหตไขว้ระดับได้
5. วิเคราะห์พหุ ระดับเพื่อทดสอบตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงทั้ง 3
ด้าน ด้วยการวิเคราะห์แบบจําลองฐาน (Base model) และการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
- 3 ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลพหุระดับโมเดลเชิงเส้นแบบลดหลัน่ ด้วยโปรแกรม HLM Version 6.03
6) วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุระดับที่ 1 หรื อระดับจุลภาค (Causal Micro Model) ซึ่ งเป็ นโมเดลเชิง
สาเหตุระหว่างสมาชิ กภายในหน่วยเดียวกัน โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และการศึกษาอิทธิ พลสุ่ มของตัว
แปรสัมประสิ ทธิ์ ในระดับที่ 2 (Causal Macro Model) ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิ ทธิ์
เส้นทาง (Path Coefficient) หรื อค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยที่เป็ นมาตรฐานของแต่ละเส้นทางอิทธิพล (β)
จากการดําเนินการวิจยั ดังกล่าวสามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนได้ดงั ภาพประกอบ
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ขั้นตอนที่ 1 จัดทําร่ าง
ต้นแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามสมมติฐาน

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํารู ปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุแบบพหุระดับ ตามสมมุติฐาน
1.2 กําหนดตัวแปรปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความสําเร็ จ
1.3 นําข้อมูลที่ได้จากการทบทวนผลการดําเนินการโครงการที่ผา่ นมา มาปรับปรุ งร่ าง
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของความสําเร็ จในการปรับพฤติกรรม
เสี่ ยงของผูร้ ับบริ การให้เห็นตัวแปรปัจจัย ที่วดั จาก องค์ประกอบที่ชดั เจนขึ้น

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบความ
สอดคล้องของ
ความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุแบบพหุระดับ

2.1 เลือกประชากรเป้ าหมายและสุ่มตัวอย่าง พร้อมกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 สร้างและพัฒนาเครื่ องมือแบบสอบถามความคิดเห็นของตัวแปรในกลุ่มทางจิต สังคม
พฤติกรรม ของผูบ้ ริ หารโครงการสุขภาพและผูร้ ับบริ การและความสําเร็ จ
2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและตรวจสอบความตรงและความเชื่อมัน่
ของเครื่ องมือโดยการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง และปรับแก้ไข
2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ระดับ
2.5 ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม สําเร็ จรู ป และตรวจสอบ
รู ปแบบด้วยโปรแกรม HLM เพื่อวิเคราะห์สมการโครงสร้างแบบพหุ วิเคราะห์
อิทธิพลแบบพหุ พร้อมปรับแก้ไขรู ปแบบให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ของกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 3 ค้นหา
แนวทางการปรับ
พฤติกรรมเสี่ ยง

สนทนากลุ่ม ผูบ้ ริ หารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและผูร้ ับบริ การโรคอ้วนที่
ดําเนินการปรับพฤติกรรมและได้ผลสําเร็ จสูงสุดในกลุ่มตัวอย่างเพือ่ ค้นหาแนวทางในการ
ดําเนินงานด้านสุขภาพที่มีประสิ ทธิภาพ และเผยแพร่ ต่อ

ขั้นตอนที่ 4 สรุ ป
อภิปรายผลและ
นําเสนอ

จัดทํารายงานสรุ ป เสนอผูใ้ ห้ทุนเป็ นระยะๆ และสรุ ปสุดท้าย พร้อมนําเสนอผลผลิตของ
งานวิจยั ต่อหน่วยงานที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ ได้แก่ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมนําเสนอสาธารณชนในวารสารวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ

ภาพประกอบ 5 สรุ ปขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
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ระยะเวลาทําการวิจยั และแผนการดําเนิ นงานตลอดโครงการวิจยั (ให้ระบุข้ นั ตอนอย่างละเอียด)
เป็ นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 – 31 กรกฏาคม พ.ศ.2556
กิจกรรม

พ.ค.- ก.ย.– ม.ค.56 - เม.ย.55ส.ค55 ธ.ค.55 มี.ค.56 ก.ค.56

1.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและเทคนิควิธี
2. สังเคราะห์แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําร่ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แบบพหุระดับ
5. กําหนดตัวแปรปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง และให้
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจแก้ไข
6. มาปรับปรุ งร่ างรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของการปรับ
พฤติกรรมเสี่ ยง
7.สร้างและพัฒนาเครื่ องมือแบบสอบถามความคิดเห็นของตัวแปรในกลุ่มทางจิต
สังคม พฤติกรรม ของผูใ้ ห้บริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงและผูร้ ับบริ การและ
ความสําเร็ จ
8. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ระดับ ให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์
9. ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป และ
ตรวจสอบรู ปแบบด้วยโปรแกรม HLM
10.สนทนากลุ่ม ผูบ้ ริ หารโครงการและผูร้ ับบริ การที่ดาํ เนินการปรับพฤติกรรมและ
ได้ผลสําเร็ จสูงสุดในกลุ่มตัวอย่างเพื่อค้นหาแนวทางการดําเนินงานด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีประสิ ทธิภาพ
11. สรุ ปอภิปรายผล
12. เขียนรายงานการวิจยั
13.เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์

ผลสาเร็จและความคุ้มค่ าของการวิจัยทีไ่ ด้ รับ
1. ได้องค์ความรู ้ใหม่ของระบบการคิดและการดําเนิ นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงใน
กลุ่ ม โรคอ้ว นที่ มี ก ารรณรงค์และดํา เนิ น การมาอย่า งต่ อ เนื่ อง แต่ ย งั ไม่ เ ป็ นผลสํ า เร็ จ อาจเป็ นเพราะการ
ดําเนิ นการของบุคลากรทางการแพทย์ในด้านการส่ งเสริ มและป้ องกันสุ ขภาพมักใช้แนวคิดการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพและเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดกิ จกรรมเองทั้งหมดเพื่อให้ผรู ้ ับบริ การเกิดการเปลี่ ยนแปลงความรู ้ ทัศนคติ
และการปฏิบตั ิ โดยผูร้ ับบริ การมีบทบาทเป็ นผูก้ ระทําตาม จึงเป็ นการคิดและการดําเนินโครงการแบบแยก
ส่ วนระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การ แต่ในแนวคิดของการปรับพฤติกรรม (Behavioral Modification) ซึ่ ง
ตามแนวคิดของ แบนดูร่า (Bandura, 1980) ได้กล่าวว่าหลักแห่ งพฤติ กรรมนั้น ผูร้ ับการปรับพฤติกรรม
จะต้องเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเองเป็ นหลักตั้งแต่เริ่ มสร้างแรงจูงใจให้ผรู ้ ับการปรับพฤติกรรมเห็นความสําคัญและ
สมัครใจที่จะใช้ความสามารถของตนเองมากํากับและลงมือปฏิ บตั ิพฤติกรรมด้วยตนเองโดยมีผูใ้ ห้บริ การ
เป็ นผูส้ นับสนุนหลัก
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2. ในการดําเนิ นกิ จกรรมปรับพฤติกรรมนั้นผลความสําเร็ จที่เกิ ดขึ้นกับผูร้ ับบริ การจะต้องมา
จากเหตุและผลทั้งของผูร้ ับบริ การที่สอดคล้องกับปั จจัยเหตุและผลของผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งงานวิจยั ที่ผ่านมามัก
เป็ นการศึกษาเพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มผูใ้ ห้บริ การ หรื อกลุ่มผูร้ ับบริ การเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง จึงทําให้ได้ผล
วิจยั เชิงประจักษ์ที่นาํ มาสู่ การเสนอแนะหรื อนําไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะกลุ่ม แต่ในงานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ต่างระดับกันมีเหตุปัจจัยจิตสังคมและผลที่ต่างกันมาวิเคราะห์
พร้อมกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนการวัดและผลวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้หรื อผลวิจยั ที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ งใน
บริ บทของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด จึงส่ งผลให้ผลวิจยั ที่ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์หรื อแก้ปัญหากลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วน
มีความน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น และครอบคลุมกลุ่มที่เกี่ยวข้องหลักมากขึ้น
3. ได้บทความวิชาการภาษาอังกฤษ ที่ผวู ้ จิ ยั มีความตั้งใจจะเผยแพร่ แนวคิดและวิธีการนําเสนอ
ในการดําเนิ นโครงการเพื่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงกลุ่มโรคเมตาบอลิ กหรื อกลุ่มโรคอ้วนสําหรับผู ้
ให้บริ การ และวิธีการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วน ที่ช้ ี ให้เห็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนในการดําเนินโครงการและปรับพฤติกรรมที่นาํ มาสู่ ความสําเร็ จที่ทุกคนมีสุขภาพดี ที่ชดั เจนมากขึ้น
ด้วยการเขียนเป็ นหนังสื อ เผยแพร่ ในประเทศและบทความวิชาการเผยแพร่ ในต่างประเทศเพื่อให้เห็นโมเดล
ในการปรั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพกลุ่ ม โรคอ้ว นที่ เ ป็ นผลสํ า เร็ จ ของคนไทยเพื่ อ ให้ นัก วิ ช าการทั้ง ในและ
ต่างประเทศเป็ นแนวทางหรื ออ้างอิงต่อไป ซึ่ งเป็ นการต่อยอดหนังสื อที่ผวู ้ ิจยั เคยเขียนและเผยแพร่ เรื่ อง “การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง 3 Self ด้วยหลัก PROMISE Model” เมื่อปี พ.ศ. 2552 ที่ผา่ นมา

91

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพในกลุ่มผูร้ ับบริ การโรคอ้วน ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ 1)
ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมในระดับผูร้ ับบริ การสุ ขภาพที่มีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของ ผูร้ ับ
ริ การ 2) ศึกษาปัจจัยปัจจัยทางจิตสังคมในระดับผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพที่อิทธิ พลต่อการบริ หารโครงการสุ ขภาพ
3) ศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ของปั จจัยระดับผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพที่มีต่ออิทธิ พลของปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การสุ ขภาพ
ที่มีต่อการรับรู ้ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพสุ ขภาพ การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง และการดูแล
สุ ขภาพด้วยตนเอง ของผูเ้ ข้ารับริ การ และ 4) ค้นหาแนวทางในการดําเนิ น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเป็ นการดําเนิ นการตอบสนองต่อสมมติฐานการวิจยั ตามที่กาํ หนด คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลพหุระดับ (Multilevel Analysis) ด้วยโปรแกรม HLM Version 6.03
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งการนําเสนออกเป็ น 3 ตอนใหญ่ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น เพือ่ เป็ นการตรวจสอบ
1.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ค่าสถิติพ้นื ฐานของตัวแปร
1.3 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
2.1 ผลวิเคราะห์พหุ ระดับเพื่อทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแล
สุ ขภาพสุ ขภาพ 2.1.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองฐาน (Base model)
2.1.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั
2.2 ผลวิเคราะห์พหุ ระดับเพื่อทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
2.2.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองฐาน (Base model)
2.2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั
2.3 ผลวิเคราะห์พหุ ระดับเพื่อทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
2.3.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองฐาน (Base model)
2.3.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั
ตอนที่ 3 แนวทางในการดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ

สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์
และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระระดับผู้รับบริการ
ตัวแปรปั จจัยทางจิ ตระดับผู้รับบริ การ
att
แทน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
know แทน ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
trush แทน ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
ตัวแปรปั จจัยทางสังคมระดับผู้รับบริ การ
sosup แทน การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
co
แทน การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
ตัวแปรอิสระระดับผู้ให้ บริการ
ตัวแปรปั จจัยทางจิ ตระดับผู้ให้ บริ การ
emotm แทน เชาว์สุขภาพ
eqstff แทน เชาว์อารมณ์ของทีม
ledtm แทน บทบาทผูน้ าํ ทีม
ตัวแปรปั จจัยทางสังคมระดับผู้ให้ บริ การ
bosup แทน การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
frsup แทน การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
rela แทน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ตัวแปรปั จจัยด้ านพฤติกรรมโครงการระดับผู้ให้ บริ การ
proj แทน พฤติกรรมการบริ หารโครงการสุ ขภาพ
lermod แทน การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
ตัวแปรตาม
selef แทน การรับรู้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
selreg แทน การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
selcar แทน การดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น
ตาราง 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มผูร้ ับบริ การทั้ง 20โครงการ (n=412)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
นา้ หนัก
น้อยกว่า 64 กิโลกรัม
108
26.20
ระหว่าง 64.01 – 70.35 กิโลกรัม
98
23.80
ระหว่าง 70.36 – 80.00 กิโลกรัม
93
22.60
มากกว่า 80.01 กิโลกรัม
113
27.40
รวม
412
100.00
ส่ วนสู ง
น้อยกว่า 155.00 เซนติเมตร
122
29.60
ระหว่าง 155.01 – 160.00 เซนติเมตร
113
27.40
ระหว่าง 160.01 – 165.00 เซนติเมตร
77
18.70
มากกว่า 165.01 เซนติเมตร
100
24.30
รวม
412
100.00
อายุ
น้อยกว่า 36 ปี
108
26.20
ระหว่าง 37 – 47 ปี
109
26.50
ระหว่าง 48 – 54 ปี
95
23.10
มากกว่า 55 ปี
100
24.30
รวม
412
100.00
ค่ า BMI
ท้วม (23.0 – 24.9)
74
17.96
อ้วนระดับ 1 (25.0 – 29.9)
217
52.67
อ้วนระดับ 2 (30.0 ขึ้นไป)
121
29.37
รวม
412
100.0
ตาราง 1 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มผูเ้ ข้ารับบริ การซึ่ งเป็ นประชาชนทัว่ ไปที่เข้าร่ วมโครงการปรับ
พฤติกรรมสุ ขภาพกับสถานพยาบาลเขตกรุ งเทพมหานครทั้ง 20 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม รวมจํานวน 412 คน ส่ วนใหญ่มีน้ าํ หนักมากกว่า 80.01 กิโลกรัม
จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ27.40 มีส่วนสู งน้อยกว่า 155.00 เซนติเมตร จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ
29.60 และส่ วนใหญ่เป็ นโรคอ้วนอยูใ่ นระดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 52.67 รองลงมา อ้วนระดับ 2 และ ท้วม คิด
เป็ นร้อยละ 29.37 และ 17.96 ตามลําดับ
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ตาราง 2 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มผูใ้ ห้บริ การทั้ง 20โครงการ (n=87)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
11
12.60
หญิง
76
87.40
รวม
87
100.00
จานวนครั้งในการทางานโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ
1 ครั้ง
30
34.48
2 ครั้ง
11
12.64
3 ครั้ง
29
33.33
4 ครั้ง
17
19.54
รวม
87
100.00
บทบาทหน้ าทีใ่ นการทาโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยง
เป็ นหัวหน้าโครงการ
20
22.99
ผูบ้ งั คับบัญชาของหัวหน้าโครงการ
22
25.29
เป็ นสมาชิกทีมในโครงการ
45
51.72
รวม
87
100.00
ประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้ านการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ
น้อยกว่า 3 ปี
42
48.28
ระหว่าง 3 – 5 ปี
21
24.14
มากกว่า 5 ปี
24
27.59
รวม
87
100.00
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
47
54.02
ปริ ญญาโท
30
34.48
สู งกว่าปริ ญญาโท
10
11.49
รวม
87
100.00
ตาราง 2 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มผูใ้ ห้บริ การซึ่ งเป็ นคณะทํางานในโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพกับ
สถานพยาบาลเขตกรุ งเทพมหานครทั้ง 20 แห่ ง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากสํานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ เขต 13 กรุ งเทพมหานคร รวมจํานวน 87 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 76 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 87.40 เคยทําโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพมาเพียง 1 ครั้ง 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.48 มีบทบาท
หน้าที่ในทีมเป็ นสมาชิกของคณะทํางาน จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.72 มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ด้านการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพมาน้อยกว่า 3 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.28 มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.02 ซึ่ งในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบจําลองพหุ ระดับผูว้ ิจยั ได้
รวมข้อมูลของคณะทํางานแต่ละโครงการให้เป็ นข้อมูลของโครงการ 20 โครงการ ๆ ละ 4-5 คน (n=20)
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ตาราง 3 ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรที่ทาํ การศึกษาในระดับผูร้ ับบริ การ (n=412)
ตัวแปร

M

SD

%CV

Min

Max

Sk

Ku

เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ความรู ้เกี่ยวกับสุขภาพ
ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุขภาพ
การรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

4.544
5.125
4.874
4.564
4.533
4.281
4.327
3.953

0.666
0.679
0.641
0.650
0.658
0.656
0.731
0.624

14.65
13.24
13.15
14.24
14.51
15.32
16.89
15.78

2.000
2.875
3.000
2.304
2.000
2.484
1.167
2.050

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.903
6.000
5.750

-0.880
-6.615
-1.801
-2.459
-3.058
0.300
-1.201
1.936

-1.093
1.632
-0.837
0.923
2.676
-0.448
1.492
-1.215

P-value
of 2
0.374
0.000
0.139
0.032
0.000
0.865
0.160
0.073

ตาราง 3 พบว่าตัวแปรที่ทาํ การศึกษาในกลุ่มผูร้ ับบริ การ ซึ่ งทําการวัดด้วยแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 6ระดับ ในทุกตัวแปร มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.953 ถึง 5.125 โดยพบว่าตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด คือ ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.125 รองลงมาคือ ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ และการ
ได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.874 และ 4.564 ตามลําดับ สําหรับการกระจายของ
ข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (%CV) พบว่า มีค่าอยูร่ ะหว่าง 13.15 ถึง 16.89 โดยพบว่า
ตัวแปรที่มี การกระจายของข้อมู ลมากที่ สุดคือ การกํากับพฤติ กรรมสุ ขภาพตนเอง มี ค่า สัม ประสิ ทธิ์ การ
กระจาย (%CV)เท่ากับ 16.89 รองลงมาคือ การดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง และการรับรู้ความสามารถตนเองใน
การดูแลสุ ขภาพ มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (%CV)เท่ากับ 15.78 และ15.32 ตามลําดับ เมื่อตรวจสอบถึง
ลักษณะของการกระจายของข้อมูลว่ามี การแจกแจงเป็ นปกติ หรื อไม่โดยพิจารณาจากค่าสถิ ติทดสอบไคสแควร์ (2) พบว่า ตัวแปรที่มีการกระจายของข้อมูลเป็ นแบบปกติ คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพความ
ไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง และการ
ดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
ตาราง 4 ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรที่ทาํ การศึกษาในระดับผูใ้ ห้บริ การ (n=20)
ตัวแปร
เชาว์สุขภาพ
เชาว์อารมณ์ของทีม
บทบาทผูน้ าํ ทีม
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
การบริ หารโครงการ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ

M

SD

%CV Min Max

5.125
5.386
5.052
4.671
4.854
5.226
5.161
5.274

0.439
0.240
0.343
0.633
0.410
0.318
0.317
0.281

8.57
4.46
6.79
13.55
8.45
6.08
6.14
5.33

4.471
4.920
4.250
3.042
3.800
4.625
4.651
4.844

5.929
5.780
5.479
5.617
5.618
5.850
5.705
5.775

Sk

Ku

sig of
ShapiroWilk

0.348
-0.226
-1.039
-0.914
-0.479
-0.042
0.099
0.063

-0.729
-0.766
0.760
1.294
0.971
-0.428
-0.965
-0.856

.417
.776
.048
.175
.337
.934
.638
.296
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ตาราง 4 พบว่าตัวแปรที่ทาํ การศึกษาในกลุ่มให้บริ การ ซึ่ งทําการวัดด้วยแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 6ระดับ ในทุกตัวแปร มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.671 ถึง 5.386 โดยพบว่าตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด คือ เชาว์อารมณ์ ของที มมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 5.386รองลงมาคือ การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ น
สําคัญและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.274และ 5.226 ตามลําดับ สําหรับการกระจายของ
ข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (%CV) พบว่า มีค่าอยูร่ ะหว่าง 4.46 ถึง 13.55โดยพบว่าตัว
แปรที่มีการกระจายของข้อมูลมากที่สุดคือ การสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชามีค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย
(%CV)เท่ากับ 13.55รองลงมาคื อ เชาว์สุ ขภาพและการสนับสนุ นจากเพื่ อนร่ วมที ม มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
กระจาย (%CV)เท่ากับ8.57 และ8.45 ตามลําดับ เมื่อตรวจสอบถึงลักษณะของการกระจายของข้อมูลว่ามีการ
แจกแจงเป็ นปกติหรื อไม่โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบShapiro-Wilk พบว่า ทุกตัวแปรที่ทาํ การศึกษาใน
ระดับผูใ้ ห้บริ การมีการแจกแจงเป็ นแบบปกติ ยกเว้นตัวแปรบทบาทผูน้ าํ ทีม ที่มีการแจกแจงของข้อมูลไม่
เป็ นแบบปกติ
ตาราง 5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในระดับผูร้ ับบริ การและตัวแปรตาม
8
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
1.การรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
2.การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
3.การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
4.ความรู ้เกี่ยวกับสุขภาพ
5.เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพ
6.ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
7.การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุขภาพ
8.การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

1
.681**
.593**
.298**
.690**
.570**
.500**
.521**

1
.559**
.153**
.734**
.526**
.516**
.562**

1
.174**
.552**
.411**
.315**
.394**

1
.267**
.330**
.157**
.139**

1
.552**
.503**
.563**

1
.691**
.632**

1
.776**

1

ตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระในระดับผูร้ ับบริ การกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั โดย
พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ พบว่า มีค่าอยูร่ ะหว่าง .139 ถึง .776อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ทาํ การศึกษาในระดับผูร้ ับบริ การกับตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรง และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่ ง Kline (2005: 56)
ได้กล่าวถึ งว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ มีค่าสู งกว่า .85 จะเกิ ดปั ญหาการร่ วม
เส้นตรงพหุ (Multicollinearity) แต่ตวั แปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตไม่เกิน .85 จึงอาจกล่าวได้วา่ ไม่มีปัญหาภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ

97

ตาราง 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในระดับผูใ้ ห้บริ การและตัวแปรตาม
ตัวแปร
1.การรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
2.การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
3.การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
4.เชาว์สุขภาพ
5.เชาว์อารมณ์ของทีม
6.บทบาทผูน้ าํ ทีม
7.การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
8.การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
9.การบริ หารโครงการ
10.สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
11.การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูร้ ับบริ การ
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1
1
.681**
.593**
.082
-.198
-.019
.109
-.006
-.113
-.136
.041

2

3

4

5

1
.559**
.189
.008
.193
.212
.212
.050
.067
.307

1
.178
.147
.239
.374
.134
.008
.162
.187

1
.522*
.740**
.359
.555*
.842**
.769**
.639**

1
.516*
.163
.512*
.610**
.715**
.706**

6

7

8

9

10 11

1
.363
1
.589** .699**
1
**
.743 .301 .578** 1
.746** .364 .645** .847** 1
.627** .299 .708** .675** ..766** 1

ตาราง 6 แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรอิ ส ระในระดับผูใ้ ห้บริ การกับตัวแปรมี ความสั มพันธ์ กนั โดย
พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปทุกคู่ในเมทริ กซ์ดงั กล่าวมีความสัมพันธ์กนั ไม่เกิน .85
ซึ่ ง Kline (2005: 56) ได้กล่าวถึงว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างที่มีค่าสู งกว่า .85 จะเกิดปั ญหาการ
ร่ วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) แต่ตวั แปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรไม่เกิน .85 จึงอาจกล่าวได้วา่ ไม่มีปัญหาภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 ผลการวิเคราะห์ พหุระดับเพือ่ ทดสอบปัจจัยทางจิตสั งคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการรับรู้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
เนื่ องจากตัวแปรอิสระในงานวิจยั นี้ มีท้ งั ปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การและปั จจัยระดับผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งการ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง ในงานวิจยั นี้ จึงใช้การวิเคราะห์พหุ ระดับ (Hierarchical linear model)
ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั การนําเสนอผลการวิเคราะห์จะนําเสนอตามลําดับของสมมติฐานการวิจยั
ที่ต้ งั ไว้ โดยจะเริ่ มจากผลวิเคราะห์แบบจําลองฐานเป็ นลําดับแรก
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองฐาน (Base model)
เป็ นการตรวจสอบข้อตกลงเบื้ องต้นของการวิเคราะห์ พหุ ระดับในขั้นตอนแรก ด้วยการ
วิเคราะห์ตวั แปรตามด้วยแบบจําลองแบบไร้ตวั แปรทํานาย (Analysis of Null Model) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า เป็ นการวิเคราะห์แบบจําลองแบบไร้ เงื่ อนไขอย่างสมบูรณ์ (Fully Unconditional Model) ซึ่ งเป็ น
แบบจําลองที่มีเฉพาะตัวแปรตามที่ สนใจศึกษา ณ ที่น้ ี หมายถึ ง ตัวแปรการรั บรู ้ ความสามารถในการดูแล
สุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ โดยไม่มีตวั แปรทํานายใดๆ ในทุกระดับ เพื่อเป็ นการศึกษาถึ งความผันแปรของตัว
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แปรตามในระดับชั้นต่างๆ ซึ่ งหมายถึ ง ระดับชั้นผูร้ ับบริ การ ซึ่ งป็ นระดับ Micro Level และระดับชั้นผู ้
ให้บริ การซึ่งป็ นระดับ Macro Level จะทําให้ทราบถึงปริ มาณและสัดส่ วนความผันแปรของตัวแปรตามว่าอยู่
ในแต่ ล ะระดับ ชั้น มากน้อ ยเพี ย งไรหรื อ กล่ า วได้ว่า เป็ นการตรวจสอบถึ ง ความแปรปรวนของการรั บ รู้
ความสามารถในการดู แลสุ ข ภาพของผูร้ ั บ บริ ก ารว่า เป็ นความแปรปรวนที่ เกิ ดขึ้ นภายในโครงการและ
ระหว่างโครงการมากน้อยเท่าใด และวัตถุ ประสงค์อีกประการของการวิเคราะห์แบบจําลองนี้ จึงเป็ นการ
ทดสอบว่าผูร้ ับบริ การที่เข้าร่ วมอยูใ่ นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่แตกต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยการรับรู ้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ แตกต่างกันไปตามระหว่างกลุ่มผูใ้ ห้บริ การหรื อไม่ เป็ นการตรวจสอบ
เบื้องต้นว่าตัวแปรตามมีความผันแปรภายในหน่ วยเพียงพอที่จะวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปหรื อไม่ ผลการ
วิเคราะห์มีดงั นี้
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองไร้เงื่อนไข อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) อิทธิ พลเชิงสุ่ ม (Random
Effects) ของการวิเคราะห์อิทธิพลภายในโครงการ (Pooled-Within Project Effect)
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
Coefficient (β)
SE
t-ratio
d.f.
p-value
ค่าเฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถใน
การดูแลสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การใน
4.281*
.075
57.081
19
.000
โครงการทั้งหมดโดยรวม
อิทธิพลเชิ งสุ่ ม(Random Effects)
SD
Variance
df
p-value
2
ระดับผู้ให้ บริการ (โครงการ)
- ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับ
ผูใ้ ห้บริ การของค่าเฉลี่ยการรับรู ้
.302
.091
19
100.32*
.000
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
ระดับผู้รับบริการ
.600
.360
-ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับ
ผูร้ ับบริ การในโครงการ
ตาราง 7 เมื่อให้การรับรู้ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวแปรตาม ผลการ
ทดสอบอิทธิ พลคงที่ (Fixed Effect) พบว่า ค่าเฉลี่ ยรวมการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพโดยรวม
เท่ากับ 4.281 ซึ่ งต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ (t=57.081, p<.01) ผลการทดสอบอิทธิ พลเชิงสุ่ ม
(Random Effects) พบว่า ค่าเฉลี่ ยการรับรู ้ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ มีความผันแปรระหว่างระดับ
ผูร้ ับบริ การกับกลุ่มผูใ้ ห้บริ การของโครงการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (2 = 100.32, p<.01) กล่าวคือ ค่าเฉลี่ย
การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการดู แลสุ ขภาพของผูร้ ั บบริ ก ารแตกต่า งกันไปตามระหว่า งผูใ้ ห้บ ริ ก าร โดยที่
ผูร้ ับบริ การในผูใ้ ห้บริ การที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพแตกต่างกัน โดยมี
ความแปรปรวนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ เท่ากับ .091 แสดงว่า ตัวแปรตามมีความผันแปรเพียงพอที่จะ
วิเคราะห์แบบจําลองไร้เงื่อนไขในขั้นต่อไป และเมื่อนําเอาความแปรปรวนมาคํานวณค่าสหสัมพันธ์ภายใน
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กลุ่ม(Interclass correlation) จากสู ตรการคํานวณ ที่ว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เท่ากับ ความแปรปรวน
ระดับ Macro หารด้วย ความแปรปรวนระดับ Macro บวกกับ ความแปรปรวนระดับ Micro พบว่า ค่า
สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ คือ .091 / (.091+.360) = .201 แสดง
ว่า สั ดส่ วนความแปรปรวนของการรั บรู ้ ความสามารถในการดู แลสุ ข ภาพที่ เกิ ดขึ้ นระหว่า งระดับ กลุ่ ม ผู ้
ให้บริ การของโครงการต่อความแปรปรวนทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 20.10
2.1.2 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรระดับผู้รับบริการทีม่ ีต่อการรับรู้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 คือ เป็ นการทดสอบว่าตัวแปรระดับ
ผูร้ ั บบริ การมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพหรื อไม่ อย่างไร การวิเคราะห์ น้ ี คือการ
วิเคราะห์ที่สร้างสมการพหุ ระดับที่นาํ เอาตัวแปรปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคมในระดับผูร้ ับบริ การ มา
เป็ นตัวแปรอิสระในสมการ ผลการวิเคราะห์มีดงั นี้
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจัยระดับผูร้ ับบริ การ ที่มีต่อการรับรู ้ความสามารถในการ
ดูแลสุ ขภาพ
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
Coefficient (β) Std. Error t-ratio
d.f.
p-value
ค่าเริ่ มต้น (Intercept)
4.269*
.038
110.022
19
.000
ปัจจัยทางจิต
- เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
.487*
.060
8.060
406
.000
- ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
.274*
.023
3.206
406
.002
- ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
.181*
.068
2.639
406
.009
ปัจจัยทางสั งคม
-การได้รับการสนับสนุนจาก ผูใ้ ห้บริ การ
.062
.055
1.120
406
.264
- การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
.051
.061
.851
406
.395
อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
SD
Variance
df
p-value
2
ระดับผู้ให้ บริการ (โครงการ)
- ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับ
.148
.021
19
61.177*
.008
ผูใ้ ห้บริ การของค่าเฉลี่ยการรับรู ้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
ระดับผู้รับบริการ
.427
.182
-ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับ
ผูร้ ับบริ การในโครงการ
R2 Micro Level (ผูร้ ับบริ การ) เท่ากับ (.360 - .182) / .360 = .494 , * p<.05
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ตาราง 8 พบว่าปัจจัยทางจิตระดับผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแล
สุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ และความไว้วางใจต่อ
ผูใ้ ห้บริ การ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล (β) เท่ากับ .487, .274 และ .181 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t= 8.060, t=3.206และ t=2.639) สําหรับปั จจัยทางสังคม ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากผู้
ให้บริ การ และการได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
ของผูร้ ับบริ การอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (t= 1.120 และ t=.851) จากผลการวิเคราะห์แสดงว่า ผูร้ ับบริ การ
ที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพสู ง ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพสู ง และความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การสู ง จะมี
แนวโน้มที่จะมีการรับรู้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพสู ง
เมื่อพิจารณาผลอิทธิ พลสุ่ ม(Random Effect) พบว่า แม้วา่ นําตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การมาอธิ บายการ
รับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพแล้วแต่ความแปรปรวนของการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพก็
ยัง คงมี อ ยู่อ ย่า งมี นัย สํา คัญ ซึ่ งก็ ห มายความว่า แม้ว่า จะปรั บ ความแตกต่ า งอัน เนื่ องมาจากตัว แปรระดับ
ผูร้ ั บบริ การแล้วผูร้ ับบริ การก็ยงั คงมีค่าเฉลี่ ยการรับรู ้ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพแตกต่างกันไปตาม
ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ เมื่อพิจารณาร้อยละความแปรปรวนของการรับรู้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพที่ตวั
แปรระดับผูร้ ับบริ การสามารถอธิ บายได้ พบว่า ตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การสามารถอธิ บายความแปรปรวนของ
การรับรู้ความสามารถในการดู แลสุ ขภาพในระดับผูร้ ับบริ การ ได้ร้อยละ 49.40(R2 = .494) และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการรับรู้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ ในระดับผูใ้ ห้บริ การได้ร้อยละ 76.9(R2
= .769)จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวสรุ ปได้วา่ ตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสามารถ
ในการดู แลสุ ขภาพ ได้แก่ เจตคติ ที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพความรู ้ เกี่ ยวกับสุ ขภาพ และความไว้วางใจต่อผู ้
ให้บริ การ แต่ตวั แปรการได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ และการได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ ไม่มี
อิทธิ ต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
2.1.3 ผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรระดับผู้ให้ บริ การที่มีต่อการรั บรู้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 คื อ เป็ นการทดสอบว่าตัวแปรระดับผู.้
ให้บ ริ การมี อิทธิ พ ลต่อการรั บรู ้ ความสามารถในการดู แลสุ ขภาพหรื อไม่ อย่างไร การวิเคราะห์ น้ ี คื อการ
วิเคราะห์ที่ สร้ างสมการพหุ ระดับที่ นาํ เอาตัวแปรปั จจัย ทางจิ ตปั จจัยทางสังคมและปั จจัยด้านการจัดการ
โครงการในระดับผูใ้ ห้บริ การ มาเป็ นตัวแปรอิสระในสมการ ผลการวิเคราะห์มีดงั นี้
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ตาราง 9 การประมาณค่าอิทธิ พลของปั จจัยทางจิตสังคมและพฤติกรรมในระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีต่อการรับรู ้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
Coefficient(β)
SE
t-ratio
d.f. p-value
ค่าเริ่ มต้น (Intercept)
.428*
.055
77.868
11
.000
ปัจจัยทางจิต
เชาว์สุขภาพ
.713*
.245
2.910
11
.015
เชาว์อารมณ์ของทีม
.567*
455
2.247
11
.049
บทบาทผูน้ าํ ทีม
-.070
.187
-0.375
11
.714
ปัจจัยทางสั งคม
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
. 212
.139
1.518
11
.157
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
.603*
.266
2.263
11
.045
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.325
.340
.958
11
.359
ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
การบริ หารโครงการ
.660
.449
2.336
11
.050
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ น
.387
.396
.978
11
.349
สําคัญ
อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
SD
Variance df
p-value
2
ระดับผู้ให้ บริการ (โครงการ)
- ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับ
.292
.085
11 64.626* .000
ผูใ้ ห้บริ การของค่าเฉลี่ยการรับรู ้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
ระดับผู้รับบริการ
.599
.359
-ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับ
ผูร้ ับบริ การในโครงการ
R2 Macro Level (ผูใ้ ห้บริ การ) เท่ากับ (.091 - .021) / .091 = .769 , * p<.05
ตาราง 9 พบว่าปั จจัยระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพของ
ผูร้ ับบริ การ ได้แก่ เชาว์สุขภาพ การบริ หารโครงการ การสนับสนุ นจากเพื่อนร่ วมทีมและเชาซื อารมณ์ทีม
ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .713, 660, .603 และ.567 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t= -2.910, t=2.336, t=-2.263 และ t=2.247) สําหรับปั จจัยอื่นๆ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสามารถในการ
ดูแลสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติ จากผลการวิเคราะห์แสดงว่า การที่ผใู ้ ห้บริ การมี
เชาว์สุขภาพสู ง และได้รับการสนับสนุ นจากเพื่อนร่ วมที มสู ง มีแนวโน้มที่จะทําให้ผูร้ ับบริ การมีการรับรู้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพสู ง ทั้งนี้ ตวั แปรระดับผูใ้ ห้บริ การสามารถอธิ บายความแปรปรวนของการ
รับรู้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ ในระดับผูร้ ับบริ การ ได้ร้อยละ 76.90 (R2 = .769)
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2.1.4 ผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบผลปฏิสัมพันธ์ ของตัวแปรปัจจัยระดับ ผู้ให้ บริ การที่มีต่อ
อิทธิพลของปัจจัยระดับผู้รับบริการทีส่ ่ งผลต่ อการรับรู้ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 คือ เป็ นการทดสอบว่าตัวแปรปั จจัยระดับผู้
ให้บริ การมีผลปฏิสัมพันธ์ไปยังอิทธิ พลของปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การที่ส่งผลต่อการรับรู ้ความสามารถในการ
ดูแลสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การหรื อไม่ ซึ่ งก่อนที่จะทดสอบสมมติฐานนี้ ได้ จําเป็ นต้องสร้างสมการพหุ ระดับ
เพื่อตรวจสอบก่อนว่าอิทธิ พลของตัวแปรอิสระระดับผูร้ ับบริ การตัวแปรใดบ้างที่มีความแตกต่างกันไปตาม
ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ เนื่องจากการทดสอบผลปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรระดับที่สูงกว่าที่ส่งผลมายังตัวแปรระดับ
ที่ต่ าํ กว่า เป็ นการทดสอบเพื่อหาคําตอบว่าทําไมอิทธิ พลของตัวแปรระดับที่ต่ าํ กว่านั้นจึงมีความแปรปรวน
หรื อความแตกต่างกันไปตามกลุ่มของตัวแปรระดับที่สูงกว่า (Raudenbush & Bryk, 2002 : 80) ดังนั้น
สําหรับงานวิจยั นี้ จึงต้องตรวจสอบก่อนว่าตัวแปรอิสระใดที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลต่อตัวแปรตามแตกต่าง
กันไปตามระหว่างกลุ่มผูใ้ ห้บริ การบ้าง เมื่อพบแล้วจึงค่อยนําเอาตัวแปรที่มีอิทธิ พลแตกต่างไปตามระหว่างผู ้
ให้บริ การนั้นมาทดสอบผลปฏิ สัมพันธ์กบั ตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การ สมการพหุ ระดับที่ใช้ตรวจสอบว่าตัว
แปรอิสระใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพแตกต่างกันไปตามระหว่างกลุ่มผู้
ให้บริ การ เป็ นสมการที่กาํ หนดให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรอิสระระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อการรับรู ้
ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพให้เป็ นอิทธิ พลสุ่ ม (Random-Coefficient model) ซึ่งรายละเอียด ดังนี้
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแปรปรวนสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การที่มี
ต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
อิทธิพลเชิงสุ่ ม (Random Effects)
SD
Variance
df
2 p-value
ระดับผู้ให้ บริการ
.102
.020
18 35.751 .008
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
.313
.098
18 44.958* .001
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
.074
.005
18 20.704 .294
ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
.197
.039
18 39.476* .003
การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
.079
.006
18 13.850 .500
การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
.173
.030
18
23.124 .186
ระดับผู้รับบริการ
.390
.152
จากตาราง 10 พบว่าเมื่อพิจารณาผลของอิทธิ พลสุ่ ม(Random Effects) ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของตัว
แปรอิ ส ระที่ มี ต่อการรั บ รู ้ ค วามสามารถในการดู แลสุ ข ภาพที่ มี ค วามแปรปรวนหรื อแตกต่ า งกันไปตาม
ระหว่า งกลุ่ ม ผูร้ ั บ บริ ก ารอย่า งมี นัย สํา คัญ ที่ ร ะดับ .05 ได้แ ก่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลของเจตคติ ที่ดี ต่ อ
พฤติกรรมสุ ขภาพ (SD =.313, p< .05 ) และความไว้ วางใจต่ อผู้ให้ บริ การ (SD =197, p< .05 ). ซึ่ งก็แสดงว่า
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพแตกต่างกันไป
ตามระหว่างกลุ่มผูใ้ ห้บริ การ บางกลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาจจะมาก และบางกลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาจจะน้อย ปั ญหา
สําคัญที่ตามมาก็คือว่าทําไมขนาดอิทธิ พลเหล่านี้ จึงมากหรื อน้อยไปตามบางกลุ่มผูใ้ ห้บริ การ ลักษณะอะไร
บางอย่างของผูใ้ ห้บริ การที่ส่งผลให้ขนาดอิทธิ พลเหล่านี้แตกต่างกัน การอธิ บายว่าทําไมจึงเกิดความแตกต่าง
ขึ้น การวิเคราะห์พหุ ระดับจึงใช้ตวั แปรระดับผูใ้ ห้บริ การมาช่วยอธิ บายถึงความแตกต่าง โดยใช้แบบจําลอง
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ปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับ (Cross-level interaction) ระหว่างตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การที่ส่งอิทธิ พลต่อตัวแปร
ระดับผูร้ ั บบริ การ ซึ่ งถ้าตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การสามารถอธิ บายความแตกต่างเหล่ านี้ ได้ ผลปฏิ สัมพันธ์
เหล่านี้ตอ้ งมีนยั สําคัญ ดังนั้นลําดับต่อไปจะเป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบผลปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับ หรื อเป็ น
สมการที่ให้ค่าอิทธิ พลหรื อความชันเป็ นตัวแปรตาม (Slopes-as-Outcomes Model) โดยใช้เฉพาะค่าอิทธิ พลที่
พบว่ามีความแปรปรวนหรื อแตกต่างไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การที่พบผลจากการทดสอบข้างต้น รายละเอียด
สมการของแบบจําลองนี้ดงั ตาราง 11
ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบผลปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีต่ออิทธิ พลของปั จจัย
ระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)

Coefficient(β)

ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: เจตคติที่ดตี ่ อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ค่าคงที่ (Intercept)
.472
เชาว์สุขภาพ
-.027
เชาว์อารมณ์ของทีม
.585
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.331
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
.210
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
-1.090
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
-.438
การบริ หารโครงการ
.228
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
.712
ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: ความรู้ เกีย่ วกับสุ ขภาพ
ค่าคงที่ (Intercept)
.071
เชาว์สุขภาพ
.022
เชาว์อารมณ์ของทีม
.028
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.149
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
-.124
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
.064
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.483
การบริ หารโครงการ
-.752
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ผรู ้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
.053
ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: ความไว้ วางใจต่ อผู้ให้ บริการ
ค่าคงที่ (Intercept)
.195
เชาว์สุขภาพ
.151
เชาว์อารมณ์ของทีม
.698
บทบาทผูน้ าํ ทีม
-.407
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
-.056
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
.416
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.498
การบริ หารโครงการ
.134
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ผรู ้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
.090

SE

t-ratio

d.f.

p-value

.105
.475
.674
.505
.311
.547
.780
.787
.717

4.489
-.057
.868
.655
.674
-1.994
-.561
.291
.994

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.001
.956
.404
.526
.514
.071
.585
.777
.342

.058
.261
.364
.286
.193
.321
.386
.489
.385

1.213
.085
.078
.523
-.644
.200
1.253
-1.538
.137

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.251
.934
.940
.611
.533
.845
.237
.152
.984

.096
.452
.650
.482
.282
.511
.706
.763
.685

2.051
.334
1.073
-.844
-.200
.815
.706
.176
.133

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.069
.744
.307
.417
.845
.433
.495
.864
.897
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อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)

Coefficient(β)

ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: การได้ รับการสนับสนุนจากผู้ให้ บริการ
ค่าคงที่ (Intercept)
.110
เชาว์สุขภาพ
.456
เชาว์อารมณ์ของทีม
-.011
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.011
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
-.302
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
.693
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.383
การบริ หารโครงการ
.351
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ผรู ้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
-.819
ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: การได้ มสี ่ วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
ค่าคงที่ (Intercept)
.027
เชาว์สุขภาพ
.090
เชาว์อารมณ์ของทีม
.207
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.129
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
.190
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
-.414
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.198
การบริ หารโครงการ
.267
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ผรู ้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
-.064
อิทธิพลเชิงสุ่ ม (Random Effects)

ระดับผู้ให้ บริการ
ค่าเฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ
(Intercept)
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
ระดับผู้รับบริการ

SD

SE

t-ratio

d.f.

p-value

.065
.265
.382
.287
.223
.386
.303
.500
.426

1.670
1.722
-.029
.041
-1.353
1.797
.759
.703
-1.923

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.123
.113
.978
.969
.203
.099
.464
.497
.080

.104
.466
.626
.534
.327
.574
.767
.860
.712
Variance

-.267
.195
.332
.241
.583
-.721
.258
.310
-.091
df

11
11
11
11
11
11
11
11
11
2

.795
.849
.746
.814
.571
.46
.801
.762
.930
p-value

.125
.015
10
23.414*
.009
.390
.152
10
47.434*
.000
.155
.024
10
16.483
.086
.326
.106
10
32.105*
.001
.083
.007
10
9.655
.500
.326
.106
10
25.441*
.005
.390
.152
ตาราง 11 เมื่อนําเอาตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การมาทดสอบปฏิสัมพันธ์ของอิทธิ พลที่มีความแปรปรวน
ในระดับผูใ้ ห้บริ การ พบว่า ไม่ปรากฏการมีปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับระหว่างปั จจัยระดับผูใ้ ห้บริ การกับปั จจัย
ระดับผูร้ ั บบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพ และเมื่อพิจารณาถึ งอิ ทธิ พลสุ่ ม
ความแปรปรวนระดับผูใ้ ห้บริ การของค่าอิทธิ พลทั้งห้าตัวแปรซึ่ งมี 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่
1) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ (SD =.390, p<.01) 2) ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ (SD =.326, p<.01)
และ 3) การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ (SD =.326, p<.01) แสดงว่า ยังมีตวั แปรหรื อปั จจัยระดับผู ้
ให้บริ การอื่นอีกที่สามารถนํามาอธิ บายได้ว่าทําไมค่าอิทธิ พลทั้งห้าตัวแปรจึงแตกต่างกันไปตามระหว่างผู ้
ให้บริ การ
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2.2 ผลวิเคราะห์ พหุระดับเพือ่ ทดสอบปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการกากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
เนื่ องจากตัวแปรอิสระในงานวิจยั นี้ มีท้ งั ตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การและตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การการ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบว่ามีตวั แปรอิสระใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง ในงานวิจยั นี้ จึงใช้การวิเคราะห์พหุ ระดับ (Hierarchical linear model)
ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั การนําเสนอผลการวิเคราะห์จะนําเสนอตามลําดับของสมมติฐานการวิจยั
ที่ต้ งั ไว้ โดยจะเริ่ มจากผลวิเคราะห์แบบจําลองฐานเป็ นลําดับแรก
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองฐาน (Base model)
เป็ นการตรวจสอบข้อตกลงเบื้ องต้นของการวิเคราะห์ พหุ ระดับในขั้นตอนแรก ด้วยการ
วิเคราะห์ตวั แปรตามด้วยแบบจําลองแบบไร้ตวั แปรทํานาย (Analysis of Null Model) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า เป็ นการวิเคราะห์แบบจําลองแบบไร้ เงื่ อนไขอย่างสมบูรณ์ (Fully Unconditional Model) ซึ่ งเป็ น
แบบจําลองที่มีเฉพาะตัวแปรตามที่สนใจศึกษา ณ ที่น้ ี หมายถึง ตัวแปรการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
ของผูร้ ับบริ การ โดยไม่มีตวั แปรทํานายใดๆ ในทุกระดับ เพื่อเป็ นการศึกษาถึงความผันแปรของตัวแปรตาม
ในระดับชั้นต่างๆ ซึ่ งหมายถึง ระดับชั้นผูร้ ับบริ การ ซึ่ งเป็ นระดับ Micro Level และระดับชั้นผูใ้ ห้บริ การซึ่ ง
เป็ นระดับ (Macro Level จะทําให้ทราบถึงปริ มาณและสัดส่ วนความผันแปรของตัวแปรตามว่าอยูใ่ นแต่ละ
ระดับชั้นมากน้อยเพียงไรหรื อกล่ าวได้ว่าเป็ นการตรวจสอบถึ งความแปรปรวนของการกํากับพฤติ กรรม
สุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การว่าเป็ นความแปรปรวนที่เกิดขึ้นภายในผูใ้ ห้บริ การและระหว่างผูใ้ ห้บริ การมาก
น้อยเท่าใด และวัตถุประสงค์อีกประการของการวิเคราะห์แบบจําลองนี้ จึงเป็ นทดสอบว่าผูร้ ับบริ การที่อยูใ่ น
โครงการที่แตกต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
หรื อไม่ เป็ นการตรวจสอบเบื้ องต้นว่าตัวแปรตามมี ความผันแปรภายในหน่ วยเพียงพอที่ จะวิเคราะห์ ใน
ขั้นตอนต่อไปหรื อไม่ ผลการวิเคราะห์มีดงั นี้
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองไร้เงื่อนไข อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) อิทธิ พลเชิงสุ่ ม (Random
Effects)ของการวิเคราะห์อิทธิพลภายในโครงการ (Pooled-Within Project Effect)
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
Coefficient(β)
SE
t-ratio
d.f.
p-value
ค่าเฉลี่ยรวมการกํากับพฤติกรรม
สุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การใน
4.323*
.061
69.768
19
.000
โครงการโดยรวม
อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
SD
Variance
df
2
p-value
ระดับผู้ให้ บริการ
- ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับผู ้
ให้บริ การของค่าเฉลี่ยการกํากับ
.229
.052
19
54.679*
.000
พฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
ระดับผู้รับบริการ
-ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับ
.701
.492
ผูร้ ับบริ การ
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ตาราง 12 เมื่อให้การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวแปรตาม ผลการทดสอบ
อิทธิ พลคงที่ (Fixed Effect) พบว่า ค่าเฉลี่ ยรวมการกํากับพฤติ กรรมสุ ขภาพตนเองเท่ากับ 4.323 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=69.768, df=19) ผลการทดสอบอิทธิ พลสุ่ ม (Random Effects) พบว่า การ
กํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง มีความผันแปรระหว่างบุคคลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(2 = 54.679, df=19) กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การแตกต่างกันไปตาม
ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ โดยที่ ผูร้ ั บบริ การในผูใ้ ห้บริ การที่ แตกต่า งกันมี ค่าเฉลี่ ยการกํากับพฤติ กรรมสุ ขภาพ
ตนเองแตกต่างกัน โดยมีความแปรปรวนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ เท่ากับ .052 และความแปรปรวนที่
ได้จากการสังเกตเท่ากับ .461แสดงว่า ตัวแปรตามมีความผันแปรเพียงพอที่จะวิเคราะห์แบบจําลองไร้เงื่อนไข
ในขั้นต่อไป และเมื่อนําเอาความแปรปรวนมาคํานวณค่าสหสัมพันธ์ ภายในกลุ่ ม(Interclass correlation)
พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง คือ .052 / (.052+.492) = .112
แสดงว่า สัดส่ วนความแปรปรวนของการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการต่อความ
แปรปรวนทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 11.20
2.2.2 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรระดับผู้รับบริการทีม่ ีต่อการกากับ
พฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 คือ เป็ นการทดสอบว่าตัวแปรระดับ
ผูร้ ับบริ การมีอิทธิ พลต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองหรื อไม่ อย่างไร การวิเคราะห์น้ ีคือการวิเคราะห์ที่
สร้างสมการพหุระดับที่นาํ เอาตัวแปรปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมในระดับผูร้ ับบริ การ มาเป็ นตัวแปร
อิสระในสมการ ผลการวิเคราะห์มีดงั นี้
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจัยทางจิตสังคมในระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อการกํากับ
พฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
Coefficient(β)
SE
t-ratio
d.f.
p-value
ค่าเริ่ มต้น (Intercept)
4.321
.027
155.211
19
.000
ปัจจัยทางจิต
- เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
.656*
.063
10.382
406
.000
- ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
.067
.043
1.526
406
.127
- ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
.096
.099
.992
406
.322
ปัจจัยทางสั งคม
-การได้รับการสนับสนุนจากผู้
.138*
.070
1.969
406
.049
ให้บริ การ
- การได้มีส่วนร่ วมในโครงการ
.075
.084
.885
406
.377
สุ ขภาพ
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อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
SD
Variance
df
ระดับผู้ให้ บริการ
- ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับผู ้
ให้บริ การของค่าเฉลี่ยการกํากับ
.071
.005
19
พฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
ระดับผู้รับบริการ
.471
.222
-ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับ
ผูร้ ับบริ การ
R2 Micro Level (ผูร้ ับบริ การ) เท่ากับ (.492 - .222) / .360 = .755 ,* p<.05

2

p-value

28.058

.082

ตาราง 13 พบว่าตัวแปรระดับผูร้ ั บ บริ ก ารที่ มีอิทธิ พ ลต่อการกํา กับพฤติ กรรมสุ ข ภาพตนเองของ
ผูร้ ั บ บริ ก าร ได้แ ก่ เจตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพและการได้รั บ การสนับ สนุ น จากผู้ใ ห้ บ ริ ก ารมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .656 และ .138ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 10.382, และ
t=1.969) สํา หรั บ ตัวแปรความรู ้ เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพความไว้วางใจต่ อผูใ้ ห้บ ริ ก ารและการได้มี ส่ วนร่ วมใน
โครงการสุ ขภาพมีอิทธิ พลต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
(t= -1.526, t=.992และ t=.885) จากผลการวิเคราะห์แสดงว่า ผูร้ ับบริ การที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
สู งและการได้รับการสนับสนุน จากผูใ้ ห้บริ การสู ง มีแนวโน้มที่จะมีการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของ
ผูร้ ับบริ การสู ง
เมื่อพิจารณาผลอิทธิ พลสุ่ ม(Random Effect) พบว่าแม้วา่ นําตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การมาอธิ บายการ
กํากับพฤติ กรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ั บบริ การแล้วแต่ค วามแปรปรวนของการกํากับ พฤติ กรรมสุ ข ภาพ
ตนเองของผู้รั บ บริ ก ารก็ ย งั คงมี อ ยู่อ ย่า งมี นัย สํ า คัญ ซึ่ งก็ ห มายความว่า แม้ว่า จะปรั บ ความแตกต่ า งอัน
เนื่องมาจากตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การแล้วผูร้ ับบริ การก็ยงั คงมีค่าเฉลี่ยการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของ
ผูร้ ั บ บริ ก ารแตกต่ า งกันไปตามระหว่า งผูใ้ ห้บ ริ ก าร เมื่ อพิ จารณาร้ อยละความแปรปรวนของการกํา กับ
พฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การที่ตวั แปรระดับผูร้ ับบริ การสามารถอธิ บายได้ พบว่า ตัวแปรระดับ
ผูร้ ับบริ การสามารถอธิ บายความแปรปรวนของการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การในระดับ
ผูร้ ับบริ การ ได้ร้อยละ 75.50 (R2 = .755) และสามารถอธิ บายความแปรปรวนของการกํากับพฤติกรรม
สุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การในระดับผูใ้ ห้บริ การได้ร้อยละ 51.60(R2 = .516)จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว
สรุ ปได้วา่ ตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การ ได้แก่
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพและการได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ แต่ตวั แปรความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การและการได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพไม่มีอิทธิ ต่อการรับรู ้ความสามารถใน
การดูแลสุ ขภาพ
2.2.3 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรระดับผู้ให้ บริการทีม่ ีต่อการกากับ
พฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
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เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 คือ เป็ นการทดสอบว่าตัวแปรระดับผู ้
ให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองหรื อไม่ อย่างไร การวิเคราะห์น้ ีคือการวิเคราะห์ที่
สร้างสมการพหุระดับที่นาํ เอาตัวแปรปัจจัยทางจิต ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยด้านการจัดการโครงการใน
ระดับผูใ้ ห้บริ การ มาเป็ นตัวแปรอิสระในสมการ ผลการวิเคราะห์มีดงั นี้
ตาราง 14 การประมาณค่าอิทธิ พลของปัจจัยระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
Coefficient(β)
SE
t-ratio d.f. p-value
ค่าเริ่ มต้น (Intercept), 00
4.330
.054
79.507 11
.000
ปัจจัยทางจิต
เชาว์สุขภาพ
.531*
.261
2.233 11
.047
เชาว์อารมณ์ของทีม
.428
.417
1.024 11
.328
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.108
.198
.546 11
.596
ปัจจัยทางสั งคม
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
.040
.113
.354 11
.730
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
-.222
.257
-.865 11
.406
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
-.228
.407
-.562 11
.585
ปัจจัยด้ านพฤติกรรม
การบริ หารโครงการ
.659*
.441
2.493 11
.040
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
.045
.373
.123 11
.905
อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
SD
Variance df
2 p-value
ระดับผู้ให้ บริการ
- ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับผูใ้ ห้บริ การ
.278
.077
11 46.562* .000
ของค่าเฉลี่ยการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
ระดับผู้รับบริการ
.701
.491
-ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับผูร้ ับบริ การ
R2 Macro Level (ผูใ้ ห้บริ การ) เท่ากับ (.052- .005) / .091 = .516 ,* p<.05
ตาราง 14 พบว่ า ไม่ มี ต ัว แปรระดับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกํา กับ พฤติ ก รรมตนเองของ
ผูร้ ับบริ การ ทั้งนี้ ตวั แปรระดับผูใ้ ห้บริ การสามารถอธิ บายความแปรปรวนของการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพ
ตนเองในระดับผูร้ ับบริ การได้ร้อยละ 51.60 (R2 = .516 )
2.2.4 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบผลปฏิสัมพันธ์ ของตัวแปรปัจจัยระดับผู้ให้ บริการที่มี
อิทธิพลของตัวแปรระดับผู้รับบริการทีม่ ีต่อการกากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
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เป็ นการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 คื อ เป็ นการทดสอบว่าตัวแปรระดับ ผู ้
ให้บริ การมีผลปฏิสัมพันธ์ต่อตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองหรื อไม่ ซึ่ ง
ก่อนที่จะทดสอบสมมติฐานนี้ ได้จาํ เป็ นต้องสร้างสมการพหุ ระดับเพื่อตรวจสอบก่อนว่าอิทธิ พลของตัวแปร
อิสระระดับผูร้ ับบริ การตัวแปรใดบ้างที่มีความแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ เนื่ องจากการทดสอบ
ผลปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรระดับที่สูงกว่าที่ส่งผลมายังอิทธิ พลของตัวแปรระดับที่ต่าํ กว่า เป็ นการทดสอบเพื่อ
หาคําตอบว่าทําไมอิทธิ พลของตัวแปรระดับที่ต่าํ กว่านั้นจึงมีความแปรปรวนหรื อความแตกต่างกันไปตาม
กลุ่มของตัวแปรระดับที่สูงกว่า (Raudenbush; & Bryk. 2002: 80) ดังนั้นสําหรับงานวิจยั นี้ จึงต้องตรวจสอบ
ก่อนว่าตัวแปรอิสระใดที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลต่อตัวแปรตามแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การบ้าง
เมื่อพบแล้วจึงค่อยนําเอาตัวแปรที่มีอิทธิ พลแตกต่างระหว่างผูใ้ ห้บริ การนั้นมาทดสอบผลปฏิ สัมพันธ์กบั ตัว
แปรระดับ ผูใ้ ห้บริ ก าร สมการพหุ ระดับ ที่ ใ ช้ตรวจสอบว่า ตัวแปรอิ ส ระใดบ้า งที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการกํา กับ
พฤติกรรมสุ ขภาพตนเองแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ เป็ นสมการที่ กาํ หนดให้ค่าสัมประสิ ทธิ์
อิ ทธิ พลของตัวแปรอิ ส ระระดับผูร้ ั บบริ การที่ มีต่อการกํากับ พฤติ กรรมสุ ข ภาพตนเองให้เป็ นอิ ทธิ พ ลสุ่ ม
(Random-Coefficient model) ซึ่ งรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแปรปรวนสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การที่มี
ต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
SD
Variance
df
p-value
2
.037
.001
18 14.235* .500
ระดับผู้ให้ บริการ
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
.212
.045
18 27.856
.064
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
.111
.012
18 16.974
.500
ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
.349
.121
18 34.863* .010
การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
.188
.035
18 24.833
.129
การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
.236
.055
18 31.943* .022
.428
.183
ระดับผู้รับบริการ
จากตาราง 15 พบว่าเมื่อพิจารณาผลของอิทธิ พลสุ่ ม (Random Effects) ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของ
ตัวแปรอิสระที่มีต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองที่มีความแปรปรวนหรื อแตกต่างกันไปตามระหว่าง
ผูร้ ั บ บริ การอย่า งมี นัย สํา คัญ ที่ ระดับ .05 ได้แก่ ความไว้วางใจต่ อผูใ้ ห้บ ริ ก าร และการได้มี ส่ วนร่ วมใน
โครงการสุ ขภาพ ซึ่ งก็แสดงว่า ขนาดอิทธิ พลของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปรที่มีต่อการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการดูแลสุ ขภาพแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ บางผูใ้ ห้บริ การอาจจะมาก และบางผูใ้ ห้
บริ การอาจจะน้อย ปั ญหาสําคัญที่ ตามมาก็คือว่าทําไมขนาดอิทธิ พลเหล่านี้ จึงมากหรื อน้อยไปตามบางผูใ้ ห้
บริ การ ลักษณะอะไรบางอย่างของผูใ้ ห้บริ การที่ ส่งผลให้ขนาดอิ ทธิ พลเหล่ านี้ แตกต่างกัน การอธิ บายว่า
ทําไมจึงเกิ ดความแตกต่างขึ้น การวิเคราะห์พหุ ระดับจึงใช้ตวั แปรระดับผูใ้ ห้บริ การมาช่ วยอธิ บายถึ งความ
แตกต่าง โดยใช้แบบจําลองปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับ (Cross-level interaction) ระหว่างตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การ
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ที่ส่งผลต่ออิทธิ พลของตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การ ซึ่ งถ้าตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การสามารถอธิ บายความแตกต่าง
เหล่ า นี้ ไ ด้ ผลปฏิ สั ม พันธ์ เหล่ า นี้ ต้องมี นัย สํา คัญ ดัง นั้นลํา ดับ ต่ อไปจะเป็ นการวิเคราะห์ เพื่ อทดสอบผล
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ข ้ า มระดั บ หรื อเป็ นสมการที่ ใ ห้ ค่ า อิ ท ธิ พ ลหรื อความชั น เป็ นตัว แปรตาม (Slopes-asOutcomesModel) โดยใช้เฉพาะค่าอิทธิ พลที่พบว่ามีความแปรปรวนหรื อแตกต่างไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
ที่พบผลจากการทดสอบข้างต้น รายละเอียดสมการของแบบจําลองนี้รายละเอียดดังตาราง 16
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบผลปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีต่ออิทธิ พลของปั จจัย
ระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)

Coefficient(β)

ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: เจตคติที่ดตี ่ อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ค่าคงที่ (Intercept)
.646
เชาว์สุขภาพ
-.392
เชาว์อารมณ์ของทีม
.651
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.645
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
.157
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
-.264
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.099
การบริ หารโครงการ
-.274
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
.048
ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: ความรู้ เกีย่ วกับสุ ขภาพ
ค่าคงที่ (Intercept)
-.077
เชาว์สุขภาพ
-.444
เชาว์อารมณ์ของทีม
-.643
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.123
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
-.123
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
.288
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
-.324
การบริ หารโครงการ
1.060*
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
-.064
ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: ความไว้ วางใจต่ อผู้ให้ บริการ
ค่าคงที่ (Intercept)
.078
เชาว์สุขภาพ
.600
เชาว์อารมณ์ของทีม
-.794
บทบาทผูน้ าํ ทีม
-.287
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
.323
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
-.018
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.128
การบริ หารโครงการ
.132
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
-.137

SE

t-ratio

d.f.

p-value

.065
.286
.408
.311
.218
.357
.495
.482
.433

9.871
-1.371
1.596
2.075
.720
-.741
.200
-.568
.111

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.000
.198
.139
.062
.486
.474
.845
.581
.914

.046
.214
.292
.223
.155
.261
.272
.416
.294

-1.682
-2.074
-2.200
.552
-.791
1.102
-1.191
2.545*
-.220

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.120
.062
.051
.591
.446
.295
.259
.027
.830

.104
.481
.701
.516
.309
.556
.764
.820
.736

.757
1.248
-1.133
-.557
1.046
-.034
.168
.161
-.186

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.465
.238
.282
.588
.318
.974
.870
.875
.856
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อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)

Coefficient(β)

SE

t-ratio

d.f. p-value

.104
.455
.658
.480
.313
.563
.790
.796
.698

.918
.269
-.170
-.471
1.343
-1.061
-.434
1.278
-.512

11
11
11
11
11
11
11
11
11

SD

.097
.439
.574
.498
.312
.532
.715
.824
.655
Variance

1.201
-1.434
.110
.716
-1.246
.581
1.179
-.948
.316
df

11
.255
11
.179
11
.915
11
.489
11
.239
11
.572
11
.264
11
.364
11
.758
2
 p-value

.061

.003

10

ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: การได้ รับการสนับสนุนจากผู้ให้ บริ การ
ค่าคงที่ (Intercept)
.095
เชาว์สุขภาพ
.122
เชาว์อารมณ์ของทีม
-.111
บทบาทผูน้ าํ ทีม
-.226
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
.421
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
-.598
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
-.342
การบริ หารโครงการ
1.017
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
-.357
ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: การได้ มสี ่ วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
ค่าคงที่ (Intercept)
.116
เชาว์สุขภาพ
-.630
เชาว์อารมณ์ของทีม
.063
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.356
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
-.389
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
.309
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.844
การบริ หารโครงการ
-.781
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
.207

อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
ระดับผู้ให้ บริการ

ค่าเฉลี่ยการกํากับพฤติกรรมตนเอง
(Intercept)
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
ระดับผู้รับบริการ

9.566

.379
.793
.869
.646
.206
.312
.672
.228
.618

.500

.170
.029
10 13.630 .190
.013
.000
10
4.365 .500
.354
.125
10 26.556* .003
.335
.112
10 26.697* .003
.267
.071
10 22.481* .013
.425
.181
ตาราง 16 เมื่ อ นํา เอาตัว แปรระดับ ผู้ใ ห้บ ริ ก ารมาทดสอบผลปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องอิ ท ธิ พ ลที่ มี ค วาม
แปรปรวนในระดับผูใ้ ห้บริ การ โดยใช้การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองที่ผรู ้ ับบริ การเป็ นผูต้ อบ ผลปรากฏ
ว่า มีเพียงผลปฏิ สัมพันธ์เดียวที่มีนยั สําคัญ ที่ระดับ .05 ซึ่ งก็คือ การบริ หารโครงการที่มีต่ออิทธิ พลของ
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ ( t = 2.545, P = .027) ซึ่ งก็หมายความว่า ผูใ้ ห้บริ การที่มี พฤติกรรมการบริ หาร
โครงการมากและผูใ้ ห้บริ การที่มี พฤติกรรมการบริ หารโครงการน้อยมีความแตกต่างกันของขนาดอิทธิ พลที่
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพมีผลต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง และผลปฏิสัมพันธ์เป็ นทิศทางบวก แสดง
ว่า โครงการที่ ผูร้ ั บบริ การรั บรู ้ ว่าผูใ้ ห้บริ การมี พฤติกรรมการบริ หารโครงการที่ดีมาก ขนาดอิทธิ พลของ
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพที่มีต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพของตนเองจะมากกว่าโครงการที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้วา่
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี พ ฤติ ก รรมการบริ หารโครงการน้อย และเมื่ อพิ จารณาอิ ท ธิ พ ลสุ่ ม ความแปรปรวนระดับ ผู ้
ให้บริ การของค่าอิทธิ พลของตัวแปร 3 ตัวได้แก่ 1) ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ(SD=.354, p <.01) 2) การ
ได้รับการสนับสนุ น จากผูใ้ ห้บริ การ (SD=.335, p <.01) และ3) การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ

112

(SD=.267, p <.05) ซึ่ งก็แสดงว่า ยังมีตวั แปรอื่นๆ ในระดับผูใ้ ห้บริ การที่สามารถอธิ บายความผันแปรของตัว
แปร ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ การได้รับการสนับสนุ น จากผูใ้ ห้บริ การ และการได้มีส่วนร่ วมใน
โครงการสุ ขภาพได้อีกว่าทําไมถึงแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ

2.3 ผลวิเคราะห์ พหุระดับเพือ่ ทดสอบตัวแปรอิสระทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการดูแลสุ ขภาพด้ วยตนเอง
เนื่องจากตัวแปรอิสระในงานวิจยั นี้มีท้ งั ตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การและตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การการ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบว่ามีตวั แปรอิสระใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง ในงานวิจยั นี้ จึงใช้การวิเคราะห์พหุ ระดับ (Hierarchical linear model)
ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั การนําเสนอผลการวิเคราะห์จะนําเสนอตามลําดับของสมมติฐานการวิจยั
ที่ต้ งั ไว้ โดยจะเริ่ มจากผลวิเคราะห์แบบจําลองฐานเป็ นลําดับแรก
2.3.1 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองฐาน (Base model)
เป็ นการตรวจสอบข้อตกลงเบื้ องต้นของการวิเคราะห์ พหุ ระดับในขั้นตอนแรก ด้วยการ
วิเคราะห์ตวั แปรตามด้วยแบบจําลองแบบไร้ตวั แปรทํานาย (Analysis of Null Model) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า เป็ นการวิเคราะห์แบบจําลองแบบไร้ เงื่ อนไขอย่างสมบูรณ์ (Fully Unconditional Model) ซึ่ งเป็ น
แบบจําลองที่มีเฉพาะตัวแปรตามที่สนใจศึกษา ณ ที่น้ ี หมายถึง ตัวแปรการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองโดยไม่มี
ตัวแปรทํานายใดๆ ในทุกระดับ เพื่อเป็ นการศึกษาถึ งความผันแปรของตัวแปรตามในระดับชั้นต่างๆ ซึ่ ง
หมายถึ ง ระดับชั้นผูร้ ับบริ การ ซึ่ งเป็ นระดับ Micro Level และระดับชั้นผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งเป็ นระดับ Macro
Level จะทําให้ทราบถึ งปริ มาณและสัดส่ วนความผันแปรของตัวแปรตามว่าอยู่ในแต่ละระดับชั้นมากน้อย
เพียงไรหรื อกล่าวได้วา่ เป็ นการตรวจสอบถึงความแปรปรวนของการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การ
ว่าเป็ นความแปรปรวนที่เกิดขึ้นภายในผูใ้ ห้บริ การและระหว่างผูใ้ ห้บริ การมากน้อยเท่าใดและวัตถุประสงค์
อีกประการของการวิเคราะห์แบบจําลองนี้ จึงเป็ นทดสอบว่าผูร้ ับบริ การที่อยู่ในโครงการที่แตกต่างกัน จะมี
ค่า เฉลี่ ย การดู แลสุ ข ภาพด้วยตนเองแตกต่า งกันไปตามระหว่า งผูใ้ ห้บ ริ ก ารหรื อไม่ เป็ นการตรวจสอบ
เบื้องต้นว่าตัวแปรตามมีความผันแปรภายในหน่วยเพียงพอที่จะวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป ผลวิเคราะห์มีดงั นี้
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองไร้เงื่อนไข อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) อิทธิ พลเชิงสุ่ ม (Random
Effects) ของการวิเคราะห์อิทธิพลภายในโครงการ (Pooled-Within Project Effect)
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
Coefficient(β)
SE
t-ratio
d.f.
p-value
ค่าเฉลี่ยรวมการกํากับพฤติกรรม
3.959
.059
67.077
19
0.000
สุ ขภาพตนเอง
อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
SD
Variance
df
2
p-value
ระดับผู้ให้ บริการ
- ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับ
ผูใ้ ห้บริ การของค่าเฉลี่ยการดูแล
.230
.053
19 70.561
.000
พฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
ระดับผู้รับบริการ
- ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ มระดับ
.587
.345
ผูร้ ับบริ การ
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ตาราง 17 เมื่อให้การดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวแปรตาม ผลการทดสอบอิทธิพล
คงที่ (Fixed Effect) พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองเท่ากับ 3.595อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (t=67.077, df=19) ผลการทดสอบอิทธิ พลสุ่ ม (Random Effects) พบว่า การดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
มีความผันแปรระหว่างบุคคลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2 = 70.561, df=19) กล่าวคือ ค่าเฉลี่ย
การดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ โดยที่ผรู ้ ับบริ การในผูใ้ ห้
บริ การที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองแตกต่างกัน โดยมีความแปรปรวนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ เท่ากับ .053 และความแปรปรวนที่ได้จากการสังเกตเท่ากับ .398แสดงว่า ตัวแปรตามมีความ
ผันแปรเพียงพอที่จะวิเคราะห์แบบจําลองไร้เงื่อนไขในขั้นต่อไป และเมื่อนําเอาความแปรปรวนมาคํานวณ
ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Interclass correlation) พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของการกํากับพฤติกรรม
สุ ขภาพตนเอง คือ .053 / (.053+.345) = .133 แสดงว่า สัดส่ วนความแปรปรวนของการดูแลสุ ขภาพด้วย
ตนเองที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการต่อความแปรปรวนทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 13.30
2.3.2 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรระดับผู้รับบริการทีม่ ีต่อการดูแล
สุ ขภาพด้ วยตนเอง
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 คือ เป็ นการทดสอบว่าตัวแปรระดับ
ผูร้ ับบริ การมีอิทธิ พลต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองหรื อไม่ อย่างไร การวิเคราะห์น้ ีคือการวิเคราะห์ที่สร้าง
สมการพหุระดับที่นาํ เอาตัวแปรปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมในระดับผูร้ ับบริ การ มาเป็ นตัวแปรอิสระ
ในสมการ ผลการวิเคราะห์มีดงั นี้
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบอิทธิ พลของปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
Coefficient(β)
SE
t-ratio
d.f.
p-value
ค่าเริ่ มต้น (Intercept)
3.953
0.034
114.331
19
.000
ปัจจัยทางจิต
- เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
.401*
0.061
6.562
406
.000
- ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
.018
0.042
.435
406
.663
- ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
.160*
0.066
2.402
406
.017
ปัจจัยทางสั งคม
-การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
.123*
0.054
2.288
406
.023
- การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
.119
0.062
-1.922
406
.055
2
อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
SD
Variance
df

p-value
ระดับผู้ให้ บริการ
- ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองใน
.109
.012
19
35.436
.012
การดูแลสุ ขภาพ
ระดับผู้รับบริการ
.503
.253
2
R Micro Level (ผูร้ ับบริ การ) เท่ากับ (.345 - .253) / .345 = .266 , *p<.05
ตาราง 18 พบว่าตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การ
ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การและการได้รับการสนับสนุนจากผู้
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ให้บริ การ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ.401, .160 และ.123ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (t= 6.562, t=2.402 และ t=2.288) สําหรับตัวแปรความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพและการได้มีส่วนร่ วมใน
โครงการสุ ขภาพ มีอิทธิ พลต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (t=
.435 และ t= -1.922) จากผลการวิเคราะห์แสดงว่า ผูร้ ับบริ การที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพสู ง ความ
ไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การสู งและการได้รับการสนับสนุ นจากผูใ้ ห้บริ การสู ง มีแนวโน้มที่จะมีการดูแลสุ ขภาพ
ด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การสู ง
เมื่อพิจารณาผลอิทธิ พลสุ่ ม(Random Effect) พบว่าแม้วา่ นําตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การมาอธิ บายการ
ดู แ ลสุ ข ภาพด้ว ยตนเองของผู้รั บ บริ ก ารแล้ว แต่ ค วามแปรปรวนของการดู แ ลสุ ข ภาพด้ว ยตนเองของ
ผูร้ ับบริ การก็ยงั คงมีอยูอ่ ย่างมีนยั สําคัญซึ่ งก็หมายความว่าแม้วา่ จะปรับความแตกต่างอันเนื่ องมาจากตัวแปร
ระดับผูร้ ับบริ การแล้วผูร้ ับบริ การก็ยงั คงมีค่าเฉลี่ยการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การแตกต่างกันไป
ตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ เมื่อพิจารณาร้อยละความแปรปรวนของการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การ
ที่ตวั แปรระดับผูร้ ับบริ การสามารถอธิ บายได้ พบว่า ตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การสามารถอธิ บายความแปรปรวน
ของการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การในระดับผูร้ ับบริ การ ได้ร้อยละ 26.60(R2 = .266) และสามารถ
อธิ บายความแปรปรวนของการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การในระดับผูใ้ ห้บริ การได้ร้อยละ 77.30
(R2 = .773) จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว สรุ ปได้วา่ ตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการดูแลสุ ขภาพ
ด้วยตนเองของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การและการได้รับ
การสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
2.3.3 ผลวิเคราะห์ เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรระดับผู้ให้ บริ การทีม่ ีต่อการดูแลสุ ขภาพด้ วยตนเอง
เป็ นการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 คื อ เป็ นการทดสอบว่าตัวแปรระดับ ผู ้
ให้บริ การมี อิทธิ พลต่อการดู แลสุ ขภาพด้วยตนเองหรื อไม่ อย่างไร การวิเคราะห์น้ ี คือการวิเคราะห์ที่สร้ าง
สมการพหุ ระดับที่นาํ เอาตัวแปรปั จจัยทางจิต ปั จจัยทางสังคมและปั จจัยด้านการจัดการโครงการในระดับผู้
ให้บริ การ มาเป็ นตัวแปรอิสระในสมการ ผลการวิเคราะห์มีดงั นี้
ตาราง 19 การประมาณค่าอิทธิ พลของตัวแปรอิสระระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
Coefficient(β)
SE
t-ratio
d.f.
p-value
ค่าเริ่ มต้น (Intercept)
3.970
.046
85.322
11
.000
ปัจจัยทางจิต
เชาว์สุขภาพ
.499*
.198
2.521
11
.029
เชาว์อารมณ์ของทีม
.576*
.369
2.561
11
.047
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.051
.164
.313
11
.760
ปัจจัยทางสั งคม
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
.003
.100
.035
11
.973
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
.076
.214
.357
11
.728
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.438
.377
1.161
11
.271
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ปัจจัยด้ านการจัดการโครงการ
การบริ หารโครงการ
.709*
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
.183
อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
SD
ระดับผู้ให้ บริการ
- ค่าเฉลี่ยการดูแลสุ ขภาพ
.241
ระดับผู้รับบริการ
.587
2
R Macro Level (ผูใ้ ห้บริ การ) เท่ากับ (.053- .012) / .053 = .773

.377
2.902
.341
.537
Variance
df
.058
.345
, *p<.05

11

11
11
2
52.278*

.006
.602
p-value
.000

ตาราง 19 พบว่าตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง มีตวั แปร คือ การ
บริ หารโครงการ เชาว์อารมณ์ของทีม และเชาว์สุขภาพ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .709,.576และ.494
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=2.902, t=2.561 และ t= 2.521) ทั้งนี้ตวั แปรระดับผูใ้ ห้บริ การสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองในระดับผูร้ ับบริ การ ได้ร้อยละ 77.30 (R2 = .773)
2.3.4 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบผลปฏิสัมพันธ์ ของตัวแปรปัจจัยระดับผู้ให้ บริการที่มี
อิทธิพลของตัวแปรระดับผู้รับบริการทีม่ ีต่อการดูแลสุ ขภาพด้ วยตนเอง
เป็ นการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 คื อ เป็ นการทดสอบว่าตัวแปรระดับ ผู ้
ให้บริ การมีผลปฏิสัมพันธ์ต่อตัวแปรระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองหรื อไม่ ซึ่ งก่อนที่จะ
ทดสอบสมมติ ฐานนี้ ได้จาํ เป็ นต้องสร้ างสมการพหุ ระดับเพื่อตรวจสอบก่ อนว่าอิทธิ พลของตัวแปรอิ สระ
ระดับผูร้ ับบริ การตัวแปรใดบ้างที่มีความแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ เนื่ องจากการทดสอบผล
ปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรระดับที่สูงกว่าที่ส่งผลมายังอิทธิ พลของตัวแปรระดับที่ต่าํ กว่า เป็ นการทดสอบเพื่อหา
คําตอบว่าทําไมอิทธิ พลของตัวแปรระดับที่ต่าํ กว่านั้นจึงมีความแปรปรวนหรื อความแตกต่างกันไปตามกลุ่ม
ของตัวแปรระดับที่สูงกว่า (Raudenbush; & Bryk, 2002: 80) ดังนั้นสําหรับงานวิจยั นี้ จึงต้องตรวจสอบก่อน
ว่าตัวแปรอิสระใดที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลต่อตัวแปรตามแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การบ้าง เมื่อ
พบแล้วจึงค่อยนําเอาตัวแปรที่มีอิทธิ พลแตกต่างระหว่างผูใ้ ห้บริ การนั้นมาทดสอบผลปฏิสัมพันธ์กบั ตัวแปร
ระดับผูใ้ ห้บริ การ สมการพหุ ระดับที่ใช้ตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อการดูแลสุ ขภาพด้วย
ตนเองแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ เป็ นสมการที่ กาํ หนดให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พลของตัวแปร
อิสระระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองให้เป็ นอิทธิ พลสุ่ ม (Random-Coefficient model) ซึ่ ง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดงั นี้

ตาราง 20ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแปรปรวนสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อ
การดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
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อิทธิพลเชิ งสุ่ ม (Random Effects)
ระดับผู้ให้ บริการ
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
ระดับผูร้ ับบริ การ

S.D.
.084
.118
.116
.236
.079
.123
.483

Variance
.007
.014
.013
.055
.006
.015
.233

df
18
18
18
18
18
18

2
35.836
21.581
26.203
21.389
11.002
10.974

p-value
.008
.251
.095
.260
.500
.500

จากตาราง 20 พบว่าเมื่อพิจารณาผลของอิทธิ พลสุ่ ม (Random Effects) ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของ
ตัวแปรอิสระที่มีต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร
ไม่พบว่า มีตวั แปรใดที่มีค่าอิทธิ พลที่เกิ ดขึ้นกับผูใ้ ห้บริ การที่แตกต่างกัน เมื่อพบผลดังกล่ าว จึงไม่มีความ
จําเป็ นที่จะต้องทดสอบผลปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีต่อค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของ
ตัวแปรอิสระระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบผลปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีต่ออิทธิ พลของปั จจัย
ระดับผูร้ ับบริ การที่มีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง
อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)
Coefficient(β)
SE
t-ratio
d.f. p-value
ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: เจตคติที่ดตี ่ อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ค่าคงที่ (Intercept)
4.293
เชาว์สุขภาพ
-.170
เชาว์อารมณ์ของทีม
-.101
บทบาทผูน้ าํ ทีม
-.292
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
.104
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
-.247
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.026
การบริ หารโครงการ
.418
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
.148
ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: ความรู้ เกีย่ วกับสุ ขภาพ
ค่าคงที่ (Intercept)
4.332
เชาว์สุขภาพ
-.077
เชาว์อารมณ์ของทีม
-.269
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.096
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
-.127
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
.206
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.244
การบริ หารโครงการ
-.114
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ผรู ้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
-.027

.039
.189
.251
.205
.111
.202
.291
.312
.264

104.442
-.896
-.402
-1.424
.940
-1.22
.091
1.339
.556

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.000
.390
.695
.182
.368
.248
.930
.208
.587

.032
.155
.204
.171
.101
.163
.227
0.265
.206

133.433
-.499
-1.318
.563
-1.248
1.259
1.073
-.430
-.134

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.000
.627
.214
.584
.238
.234
.307
.675
.896
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อิทธิพลคงที่ (Fixed Effects)

Coefficient(β)

SE

t-ratio

d.f.

p-value

.096
.452
.650
.482
.282
.511
.706
.763
.685

2.051
.334
1.073
-.844
-.200
.815
.706
.176
.133

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.089
.654
.317
.352
.505
.323
.283
.753
.783

.065
.265
.382
.287
.123
.283
.203
.580
.435

1.460
1.732
-.039
.051
-1.253
1.787
.729
.803
-1.903

11
11
11
11
11
11
11
11
11

.103
.153
.938
.959
.223
.087
.457
.483
.091

SD

.104
.452
.626
.524
.337
.554
.764
.860
.712
Variance

-.267
.195
.332
.241
.595
-.721
.247
.321
-.081
df

11
11
11
11
11
11
11
11
11
2

.795
.859
.746
.834
.561
.450
.812
.732
.921
p-value

.115
.380
.155
.355
.103
.346
.320

.025
.252
.024
.106
.017
.116
.143

10
10
10
10
10
10

22.312*
32.324*
14.533
31.007*
3.124
24.258*

.019
.000
.086
.001
.500
.015

ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: ความไว้ วางใจต่ อผู้ให้ บริการ
ค่าคงที่ (Intercept)
.185
เชาว์สุขภาพ
.111
เชาว์อารมณ์ของทีม
.494
บทบาทผูน้ าํ ทีม
-.417
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
-.126
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
.312
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.395
การบริ หารโครงการ
.214
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ผรู ้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
.120
ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: การได้ รับการสนับสนุนจากผู้ให้ บริการ
ค่าคงที่ (Intercept)
.110
เชาว์สุขภาพ
.456
เชาว์อารมณ์ของทีม
-.011
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.011
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
-.202
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
.673
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.293
การบริ หารโครงการ
.371
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ผรู ้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
-.919
ปัจจัยระดับผู้รับบริการ: การได้ มสี ่ วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
ค่าคงที่ (Intercept)
.027
เชาว์สุขภาพ
.080
เชาว์อารมณ์ของทีม
.207
บทบาทผูน้ าํ ทีม
.129
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
.170
การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
-.414
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
.187
การบริ หารโครงการ
.243
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ผรู ้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
-.074
อิทธิพลเชิงสุ่ ม (Random Effects)

ระดับผู้ให้ บริการ
ค่าเฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถตนเองในการดูแล
สุ ขภาพ (Intercept)
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ
ระดับผู้รับบริการ
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ตาราง 21 เมื่อนําเอาตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การมาทดสอบปฏิสัมพันธ์ของอิทธิ พลที่มีความแปรปรวน
ในระดับผูใ้ ห้บริ การ พบว่า ไม่ปรากฏการมีปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับระหว่างปั จจัยระดับผูใ้ ห้บริ การกับปั จจัย
ระดับผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลสุ ขภาพ และเมื่อพิจารณาถึงอิทธิ พล
สุ่ ม ความแปรปรวนระดับผูใ้ ห้บริ การของค่าอิทธิ พลทั้งห้าตัวแปรซึ่ งมี 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ
ได้แก่ 1) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ (SD =.380, p<.01) 2) ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ (SD =.355,
p<.01) และ 3) การได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ (SD =.346, p<.01) แสดงว่า ยังมีตวั แปรหรื อปั จจัย
ระดับผูใ้ ห้บริ การอื่ นอี กที่ สามารถนํามาอธิ บายได้ว่าทําไมค่าอิ ทธิ พลทั้งห้าตัวแปรจึ งแตกต่างกันไปตาม
ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
ตอนที่ 3 แนวทางในการดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในส่ วนนี้ คณะผูว้ ิจยั ใช้การคัดเลือกกลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูล แบบเจาะจง จากเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้ น เป็ นกลุ่ ม
ผูร้ ั บ บริ ก ารโรคอ้ว นที่ เข้า ร่ วมโครงการปรั บเปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งของสํา นัก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพ
แห่งชาติเขต 13 กรุ งเทพมหานคร (สปสช.) ในช่วง 6 เดือนและประสบความสําเร็ จนํ้าหนักตัวลดลง โดยมีค่า
BMI ลดลง รอบเอวลดลงในระดับสู งสุ ดของกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ รวมจํานวน 4 คนที่สามารถลดนํ้าหนัก
ได้อยู่ในช่ วง 5- 10 กิโลกรัมในระยะวลา 5 เดื อน และกลุ่มผูบ้ ริ หารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่
ประสบความสําเร็ จในการจัดโครงการและได้บรรลุตามเป้ าหมายตามตัวชี้ วดั ได้สูงสุ ดของโครงการทั้งหมด
จํา นวน 4 คนและภายหลัง จากทํา โครงการสามารถเป็ นวิท ยากรหรื อเป็ นผูถ้ ่ า ยทอดในการทํา โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งได้รับการประเมินโครงการอยูใ่ นระดับดีมาก จากทีม
นิ เทศโครงการของคณะผูเ้ ชี่ ย วชาญจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒและ สปสช.ประจําปี 2554-2555
สํา หรั บ การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม เพื่ อ ค้น หาแนวทางการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งในกลุ่ ม โรคอ้ว นอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3.1 ผลการสั มภาษณ์ กลุ่มผู้รับบริการโรคอ้ วน สามารถสรุ ปประสบการณ์เป็ นรายกรณี ได้ดงั นี้
1. ประเด็นคาถาม มีสาเหตุหรื อมูลเหตจูงใจอะไรบ้างให้ หันกลับมาสนใจ ลดนํ้าหนักและดูแล
สุ ขภาพตนเองอย่างจริ งจัง
กรณีทหี่ นึ่ง มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่ วยร้ายแรง ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ที่วา่ “ทรมานมาก อยากจะ
ทําอะไรก็ทาํ ไม่ได้ อยากจะขี่จกั รยานเหมือนคนอื่นๆเขา ก็ไม่ได้ทาํ เล่าพร้อมกับสี หน้าที่รับรู ้ ได้วา่ ทรมาน
จริ งๆ และเล่าต่อว่า เมื่อตรวจสุ ขภาพที่โรงพยาบาลพบว่า เป็ นความดันโลหิ ตสู งก็ไม่คิดอะไร ทุกอย่างยัง
เหมือนเดิม หมอให้กินยาก็กินบ้างไม่กินบ้าง วันไหนอยากกินก็กิน วันไหนไม่อยากกินก็ไม่กิน เป็ นมานาน
หลายปี ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อาหารที่ชอบคือ พวกที่มีกะทิ ขาหมูและของหวาน อยากกิ นอะไรก็กิน
ไม่ได้คิดอะไร ร่ างกายเราก็แข็งแรงดี ถึงแม้แพทย์เคยให้ความรู ้เรื่ องภัยมืดจากการกินเป็ นอันตรายต่อหลอด
เลือด ก็ไม่ได้สนใจ แพทย์ได้อธิ บายมีรูปประกอบที่น่ากลัว ก็ไม่เชื่ อเพราะว่าเราก็แข็งแรงดี ทั้งๆที่มีพี่นอ้ ง
ในครอบครัวตายหมดแล้วเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก แต่แล้ววันหนึ่ งมีเหตุการณ์ที่
เกิดกับตนเอง เมื่อกลางปี เริ่ มมีอาการปวดศีรษะ เมื่อลุกเข้าห้องนํ้ามารู ้สึกว่าตัวเองอ่อนแรงซี กซ้ายทั้งแขน
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ขา รู้ สึ ก ตัวหนัก ควบคุ ม ไม่ ไ ด้ ญาติ นํา ส่ ง มาโรงพยาบาลในเวลาเช้า มื ด มี ค วามรู ้ สึ ก อยากจะอาเจี ย น
ตลอดเวลา หมอบอกว่าน่าจะมีปัญหาหลอดเลือดสมอง เนื่องจาก อ้วน มีไขมันโคเลสเตอรอลสู งและมีความ
ดันโลหิ ตสู งด้วย และภายหลังสแกนสมองแล้วว่าเป็ นเส้นเลื อดในสมองจะแตกแล้วต้องรี บส่ งตัวไปผ่าตัด
ด่วน ระหว่างนั้นนึกกลัวและก็ต้ งั สติวา่ ขอให้รอดจากภาวะวิกฤติน้ ี ดว้ ย ในใจมีความรู ้สึกว่าบรรยากาศตอน
นั้น ทําไมคนมาอยู่รอบๆตัวชุ ลมุ นไปหมด ทั้งเจาะเลื อด แทงนํ้าเกลื อ อยู่บริ เวณแขนบ้างขาบ้าง เวลา
ล่วงเลยมารู ้สึกว่าแก้มข้างซ้ายหนักๆ ลิ้นแข็ง หน้าอกแข็งมาก หัวใจเต้นไม่ปกติ และในที่สุดก็วูบไปไม่
รู ้สึกตัว มารู ้ตวั อีกทีก็อยูใ่ นห้อง ICU ขยับตัวไม่ได้แม้แต่จะขยับนิ้วก็ทาํ ไม่ได้ นี่ เราเป็ นอะไรขณะที่เธอเล่า
เรารั บทราบได้ถึงความรู ้ สึกทุ กข์ทรมานของเธอ หมอมาบอกดิ ฉันว่าคงผ่าตัดไม่ได้เพราะอยู่ลึกมากมัน
อันตราย ในใจคิดแต่วา่ ดิฉนั อยากรอดชีวติ ออกไปจากที่นี่และความตายมันอยูแ่ ค่เอื้อมเท่านั้น หมอพยายาม
ที่จะช่วยชีวติ เราอย่างถึงที่สุดให้น้ าํ เกลือ ฉี ดยาหลายอย่างเข้าไป เรารู ้เพียงแต่วา่ ปากแข็งๆ หมอบอกกับเรา
ว่าพูดไม่ค่อยชัดนะ ตามตัวซี กซ้ายขยับไม่ได้ ขณะนั้นไม่มีใครอยูเ่ ราอยากเข้าห้องนํ้ามาก ดิฉนั พยายามที่จะ
ไปเข้าห้องนํ้าพยาบาลมาเห็ นพอดี ดิ ฉันจึ งถูกว่าเลยซึ่ งเขาบอกว่าถ้าล้มไปจะเป็ นอันตรายมาก จากนั้นก็
นอนอยูบ่ นเตียงผูป้ ่ วยคอยนับวันจาก 1 วัน 2 วันและ 2 สัปดาห์และใน 2 สัปดาห์ที่อยูโ่ รงพยาบาลทําให้ได้
คิด ถ้าได้กลับไปจะเริ่ มต้นปฏิบตั ิตวั ใหม่โดยจะกินอย่างมีสติ ไม่ตามใจปาก เพราะเหนื่ อยกับความพยายาม
ที่จะทําเหมือนคนอื่นๆ พยายามที่จะอาสาหัวหน้าที่จะเดิ นงานไปตามหน่ วยงานต่างๆ จนหัวหน้าบอกว่า
“ไหวเหรอ” และต้องทนกับสายตาของหลายๆคนที่มองเหมือนเราเป็ นคนไม่ปกติ แต่เราจะไม่ยอ่ ท้อเพราะ
ถ้าเราท้อใครจะมาดูแลเราแล้วเราจะอยูอ่ ย่างไรต่อไป อยากบอกหลายๆคนที่ไม่ตระหนักในเรื่ องโรคกลุ่มนี้
ไม่อยากให้เขามาทรมานเหมือนเรา และถ้าเป็ นไปได้อยากกลับไปเป็ นคนเก่าในอดีตที่สามารถทําอะได้ดว้ ย
ตัวเอง และที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะตัวเองไม่มีวินยั ในตัวเอง อยากจะบอกเพื่อนๆว่าพวกคุณยังโชคดีมีโอกาสที่
จะปรั บเปลี่ ยนนิ สัยการกิ น และการออกกําลังกาย ยังไม่เป็ นแบบดิ ฉันและคุ ณยังได้มีโอกาสได้เข้าร่ วม
โครงการส่ งเสริ มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงเพื่อลดไขมันในเส้นเลือดจะบอกคุณๆ ว่าเขาสอนเราดีให้เรา
นําไปทําจริ งๆ จะทําให้ตวั เองสุ ขภาพดี เทคนิ คสะกัดกลั้นความอยากจะบอกตนเองว่า ความอร่ อยมันมา
แปล๊บเดียวเท่านั้นเอง แท้จริ งมันไม่มีประโยชน์ แต่สุขภาพมันต้องอยูก่ บั ตัวเองอีกนาน และควรให้โอกาส
ดีๆกับตัวเองด้วย จากประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นกับตัวจึงขอฝากด้วยใจจริ ง พูดด้วยนํ้าเสี ยงที่สั่นเครื อ สายตา
ท่าทางวิงวอน เพื่อนๆในกลุ่มสงบนิ่งฟังอย่างตั้งใจเหมือนถูกมนต์สะกด”
กรณีที่สอง มีสาเหตุมาจากการทํางานด้านสุ ขภาพจึงทําให้ได้พบเห็นการเจ็บป่ วยของผูอ้ ื่น และเกิ ด
การเจ็บป่ วยขึ้นกับตนเอง ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ที่วา่ “สถานการณ์เป็ นแผนกผูป้ ่ วยนอก ผมเป็ นเจ้าหน้าที่ผู้
ช่ วยเหลื อคนไข้ ผมพบว่าคนไข้หลายคนที่ ผ่านมื อผมส่ วนใหญ่จะนอนอยู่บนเตี ยง เดิ นไม่ได้ หรื อไม่ก็
แขนหรื อขาซี กใดซี กหนึ่งไม่มีแรง ผมสงสัยว่าคนไข้เหล่านี้ เป็ นอะไรหรื อ และอะไรเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เขา
เป็ นอย่างนี้ ผมเข้าไปอ่านประวัติของแต่ละคน ได้คาํ ตอบว่าคนเหล่านี้ จะชอบกินของมันๆทอดๆผัดๆ กะทิ
และนํ้าอัดลม ผมลองมาคุยกับเขา เขาเล่าให้ผมฟังโดยไม่ปิดบัง ผมฟั งแล้วก็ยงั ไม่ได้คิดอะไรแต่มีเอะใจอยู่
บ้างที่พวกเขาเหล่านั้นชอบกินอะไรที่คล้ายๆกับผมเลย และแล้วผลการตรวจสุ ขภาพประจําปี ของผม แพทย์
บอกว่าผมมีไขมันในเลือดสู งและความดันโลหิ ตสู ง ควรเริ่ มดูแลสุ ขภาพตนเองได้แล้ว แต่ใจผมกลับเถียงว่า
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ไปว่าไม่เห็นเป็ นอะไรเลยก็ผมไม่มีอาการอะไรที่ตรงกับที่แพทย์บอกเลย และผมก็ยงั ใช้ชีวิตเหมือนเดิม กิน
เหมื อนเดิ ม ไม่ออกกําลัง กายเป็ นเช่ นนี้ มาอี กหลายเดื อน แต่แล้ววันหนึ่ งผมเริ่ มมีอาการชาๆมึนๆเดิ นตัว
เอียงๆ ผมตกใจ มาพบหมอๆ บอกผมว่าผมเริ่ มมีอาการในกลุ่มโรคเส้นเลือดสมองตีบแล้วและว่าผมจะต้อง
นอนโรงพยาบาลไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ใจผมยังค้านว่าจริ งหรื อนี่ หมอให้ผมหัดเดินใหม่ให้ตวั ตรงๆ แว๊บแรก
ผมคิดว่าผมจะเหมือนคนไข้ที่ผมดูแลหรื อไม่ ใจยังปฏิเสธนะว่าไม่เหมือน ผมต้องไม่เหมือน”
กรณีที่สาม มีสาเหตุมาจากการสภาพแวดล้อมรอบตัวที่อุดมไปด้วยอาหารที่มีคลอเลสเตอรอลสู ง
และได้รับการสนับสนุ นจากบุคคลใกล้ชิด จึง เกิ ดการเจ็บป่ วยขึ้นกับตนเอง ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ ที่ว่า
“บ้านอยูต่ ิดทะเล และความรู้ในเรื่ อง คลอเลสเตอรอล นั้นบอกได้เลยว่าเป็ นศูนย์ เดือนนึ งก็จะกลับไปเยี่ยม
บ้านที กลับไปพี่น้องๆ ที่บา้ นก็ซ้ื อโน่ นซื้ อนี่ มาให้กินอยู่เสมอและขาดไม่ได้ก็เป็ นจําพวกปลาหมึก กุง้ ปู
หอย เขารู ้ ว่าเราชอบ กิ นที่บา้ นยังไม่พอยังเตรี ยมห่ อให้เรานํากลับมากิ นต่อที่กรุ งเทพฯ ในปริ มาณมาก ๆ
ทุกครั้งที่กลับบ้าน พี่ๆน้องล้วนรักเราและคิดว่าเราจะไม่ได้กิน เพราะอยูท่ ี่กรุ งเทพข้าวของราคาแพงและที่
สําคัญไม่อร่ อยเหมือนที่บา้ น เรากลัวพี่ๆน้องๆจะเสี ยนํ้าใจและก็ของเขาอร่ อยจริ งๆ จากวันนั้นถึงวันนี้ ก็นาน
หลายปี อยู่ เมื่อผลการตรวจสุ ขภาพนั้นตอนแรกๆ ก็ไม่มีอะไรที่สังเกตเห็นว่าเปลี่ยนไปก็คือ คลอเลสเตอรอล
ที่จะสู งขึ้นทุกๆปี นํ้าหนักก็ข้ ึนมาเกือบตลอด คนข้างเคียงก็คือสามี ไม่เคยห้ามเลยคะ บอกว่ากินเข้าไปเถอะ
อ้วนๆแหละดี จนต่อมาใน 2 ปี ที่แล้ว ผลการตรวจเลือดออกมาพบว่า คลอเลสเตอรอล ขึ้นไปถึง 300 (ปกติ
ต้องไม่เกิน 200 mg%) และพี่ที่ทาํ งานบอกว่า น้องทราบหรื อไม่วา่ น้องมีความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคเบาหวาน
โรคหัวใจหลอดเลือดสมองและอาจตายทันทีได้โดยไม่รู้ตวั จึงตกใจมากเราจะเป็ นอะไรหรื อเปล่าไปหาหมอ
หมอก็บอกว่าต้องกินยา นึ กห่ วงลูกก็ยงั เล็ก จึงกังวลและเครี ยด และเริ่ มมีอาการวูบๆ เราจะทําอย่างไรดี พี่ๆ
มาชวนเข้าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดไขมันในเส้นเลือด บอกว่าจะทําให้เราเห็นชัดขึ้นว่าเรา
ควรจะทําอย่างไรที่ถูกต้องในการดูแลสุ ขภาพของตัวเองต่อไป ”
กรณีที่สี่ มี ส าเหตุ ม าจากไม่มี ค วามรู ้ และความเชื่ อที่ ไ ม่ถู ก ต้องเกี่ ย วกับ เรื่ องสุ ข ภาพ จึ ง เกิ ดการ
เจ็บป่ วยขึ้นกับตนเอง ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ที่วา่ “เดินผ่านตลาดกลิ่นหอมเตะจมูกมาก คงไม่มีอะไรที่จะ
หอมเกิ นหมูท อดและเนื้ อทอดไปได้ กลิ่ นเหย้ายวนชวนเสี ย ตัง ค์จริ งและก็ อดใจไม่ไ ด้ ตัวดิ ฉันเองเป็ น
แม่บา้ นคะ วันๆก็ทาํ แต่กวาดแต่ถู ไม่ค่อยรู ้อะไร เหนื่อยก็หยุดพักกินและดิฉนั มีความเชื่ อว่าการใช้แรงมากๆ
ก็ตอ้ งกินเข้าไปให้มากๆเพื่อจะได้มีแรงและของที่นิยมของดิฉนั ก็คืออาหารจําพวกทอดๆโดยเฉพาะพวกมัน
ฝรั่ง หมูทอด เห็นอะไรก็กินไปหมดไม่เคยรู ้เลยว่าการตามใจปากจะส่ งผลร้ายให้กบั ตัวเอง จนพี่ๆมาชวนเข้า
ร่ วมโครงการฯ ตอนแรกก็ยงั ไม่รู้แต่วา่ ก็อยากลองเข้าร่ วมดู ไปนัง่ ฟั งเพิ่งรู ้ว่าคนเราเกิ ดมากิ นเพื่ออยู่มิใช่อยู่
เพื่อกิน ที่ผา่ นมาเราเป็ นคนประเภทอยูเ่ พื่อกินจริ งๆ และเริ่ มมีอาการปวดหัว มีหน้ามืด วูบๆเป็ นบางครั้ง เอ๊ะ
เราเป็ นอะไร ไปฟังบรรยายเริ่ มเข้าใจว่ามันเป็ นสัญญาณเตือนของกลุ่มโรคเมตาบอลิค จึงรี บกลับบ้านไปดูผล
ตรวจ คลอเลสเตอรอล ที่ผา่ นมาทั้งที่ไม่เคยสนใจที่จะดูมนั มาก่อน โอ้โหใช่เลย คลอเลสเตอรอลปาเข้าไป
ตั้ง 373 (ปกติตอ้ งไม่เกิน 200 mg%) ทําอย่างไรดีละเรา เริ่ มคิดถึงคําบรรยายของอาจารย์ ว่าทุกอย่างเริ่ มที่ตวั
เรา ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองก็ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ ความกลัวเริ่ มเข้ามาเยือน ก็คือกลัวตายนัน่ เอง แล้วคนอื่นๆ
ในครอบครัวละเขาจะอยูอ่ ย่างไรถ้าไม่มีเราและก็ได้แรงบันดาลใจจนหันกลับมาดูแลตนเองจนถึงทุกวันนี้ ”
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2. ประเด็นคาถาม ท่านปฏิ บตั ิตนอย่างไรจึงสามารถลดนํ้าหนักได้และยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรง
ขึ้นได้จนถึงทุกวันนี้
กรณีที่หนึ่ง เริ่ มจากการเข้าร่ วมโครงการและได้เรี ยนรู ้วิธีการจากเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การในโครงการ
ปรับพฤติกรรม ทําให้รู้เรื่ องความเชื่อด้านสุ ขภาพ (health belief Model) และความสามารถของตนเอง (Self
efficacy) มาผสมผสานกันโดยการรับรู ้ภาวะคุ กคามของโรค โดยนําประสบการณ์ที่ตนเองทุกข์ทรมานมา
เป็ นตัวตั้งต้นในการตั้งเป้ าหมายชี วิตของตนเองและปรับเปลี่ ยนวิธีคิดจากการสิ่ งสนับสนุ นทางสังคมโดย
ได้รับความรู ้ คําแนะนําต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลกํากับตนเอง ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ ที่วา่ “ได้รู้ ในเรื่ อง
การกิ นอาหารว่า ไม่ใช้การอด แต่เป็ นการฉลาดที่จะเลื อกกิ นเลื อกใช้ต่างหาก และต้องออกกําลังกายให้
เหมาะกับตนเอง ไม่ใช่ หักโหมมากจนเกินไป หรื อทําตามแฟชัน่ เท่านั้นแต่เป็ นการทําเพื่อตนเอง และต้อง
พยายามควบคุมอารมณ์ ตนเองโดยยึดหลักธรรมะให้มาก เพราะการรู้และเชื่ อในความสามารถของตนเอง
โดยดูจากการเจ็บป่ วยของเราเองเป็ นหลักส่ งผลให้เราระงับหรื อเลิ พฤติกรรมการกินการอยูท่ ี่ทาํ ให้สุขภาพ
ของเราไม่ดี และทําให้รู้ถึงประโยชน์ของการกระทําที่ถูกต้องของเราเอง ว่ามีมากมายขนาดไหน”
กรณีที่ 2 ได้รับการสนับสนุนทางสังคมและแรงจูงใจภายในตนเองสู ง ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ที่วา่
“ผมตั้งใจว่าผมต้องทําให้ได้ ผมเริ่ มตั้งใจและปฏิ บตั ิตามคําแนะนํา จนผมได้กลับบ้าน และผมก็รู้ตวั ว่าผม
โชคดี ที่มีตวั ช่ วย ไม่ใช่ ใครหรอกครั บ คือแม่ผมเองที่ ท่านห่ วง ท่านคอยดู แลผม ทําอาหารสุ ขภาพให้ผม
รับประทาน และท่านยังคอยยํ้าเตือนให้ผมดูแลตนเอง แล้วอย่างนี้ ผมจะไม่ทาํ เพื่อตัวเองได้อย่างไร ผมเริ่ ม
คิดเอาหลักการ 3 S และ promise ( การรับรู ้ความสามารถตนเอง การกํากับตนเอง การดูแลสุ ขภาพตนเอง
และ การเสริ มแรงทางบวก การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสร้ างแรงจูงใจ การมองโลกในแง่ดีและการเห็ นคุณค่าใน
ตนเอง) มาใช้ท้ งั ที่ไม่เคยอยูใ่ นหัวผมเลยก็วา่ ได้ การรับรู ้ในความสามารถของตนเองว่าเราตัวทําได้ การดูแล
ตนเอง เรากํากับตัวเองได้และที่สาํ คัญคือผมได้แรงจูงใจ กําลังใจ จากแม่ที่ท่านไม่เคยเลยสักวันที่แม่จะไม่
ห่ วงผม จากวันนั้นจนวันนี้ ผมเริ่ มสนใจและห่ วงใยสุ ขภาพของตนเอง ใส่ ใจกับการเลือกกิ น การออกกําลัง
กายอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งผมไม่ได้ยงุ่ ยากอะไร ผมใช้การเดินเข้าซอยเข้าบ้านแทนการนัง่ รถมอเตอร์ ไซด์ซ่ ึ งก็
ได้ผลนะ ประหยัดดีและได้ร่างกายที่แข็งแรงซะด้วย และสิ่ งที่ผมเห็ นว่าสําคัญและมีประโยชน์คือการบอก
ต่อไปในคนที่ผมรักคนใกล้ชิดและที่สาํ คัญยังเผือ่ แผ่ไปยังคนไข้ของผมด้วย และสิ่ งดีๆก็เข้ามาในชีวิตผมมาก
ขึ้นและความสุ ขใจก็เกิดขึ้นในชีวติ ของผมอย่างที่หาซื้ อที่ไหนไม่ได้เลย ”
กรณีที่สาม ใช้การตั้ง เป้ าหมายที่ เป็ นแรงจู งใจที่ ชัดเจนและได้รับการเสริ มแรงทางบวกสู งจาก
เจ้าหน้าที่โครงการ ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ ที่ว่า “ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมได้รู้ขอ้ มูลที่ไม่เคยรู ้ เลยเกี่ ยวกับการ
ดูแลตนเอง การเลือกกินอย่างฉลาด การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง และที่สําคัญคือเราก็อยากสวย
หุ่นดีเหมือนคนอื่นๆเช่นกัน และได้รับการให้กาํ ลังใจ และการเอาใจใส่ จากทีมงาน โดยพี่ๆให้หาแรงจูงใจ
ให้ตนเอง เคยฝันว่าอยากหุ่นดีไปไหนใครๆจะได้ไม่ลอ้ เลียน เพราะตนเองไม่สูงและยิ่งอ้วนละก็ไม่อยากจะ
คิดเลย ตรงนี้เอาเป็ นเป้ าหมายและวางแผนเพื่อหุ่ นสวย ก็เลยจะไม่เลือกเสื้ อผ้าที่ตวั ใหญ่โคร่ งๆเหมือนเดิมแต่
จะเลือกเสื้ อผ้าที่พอดีตวั ...จากนั้นเริ่ มนําสิ่ งที่ได้มาใช้กบั ตนเองพยายามลดการทานของจุบจิบระหว่างมื้อและ
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ของหวาน บอกที่บา้ นว่าไม่ตอ้ งซื้ อของไว้ให้และพยายามกํากับตัวเองให้เลิ กเสี ยดายของและไม่นาํ ของจาก
บ้านมากักตุนไว้ทาน พยายามออกกําลังกายให้ได้ทุกวันโดยเฉพาะฮูลาฮุป จากวันนั้นถึงวันนี้ ฉนั มัน่ ใจขึ้นทุก
ครั้งที่แต่งตัว ไปที่ไหนไม่มีใครล้อเลียน....และที่สําคัญ คลอเลสเตอรอลลดลงเหลือ 190 ฉันทําได้จริ งๆนี่
แหละคือรางวัลอันยิง่ ใหญ่ของฉัน”
กรณีที่สี่ ใช้การสัญญากับตนเอง และเลือกชนิ ดอาหาร ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ที่วา่ “เริ่ มจากออก
กําลังกาย งดของทอดของมัน ในช่วงแรกใช้วิธีการอดเลยแต่ไม่ค่อยได้ผล ทําไม่ได้ทุกวัน ท้องมันร้องจึงเริ่ ม
หันมาเลือกกิ น กิ นพออิ่มจากเดิมกินจนอิ่มแป้ และใช้การควบคุมตนเองให้เว้นของมันของทอดและตอนนี้
ของชอบของดิฉันเป็ นประเภทเต้าหู้ ผักต้ม ส้มตํา และเริ่ มออกกําลังกายโดยเต้นฮูลาฮุป วิ่งลู่ เท่าที่มีเวลา
และสามารถทําได้และให้สัญญากับตนเองว่าถึ งไขมันจะลงแต่จะไม่เลิกเด็ดขาด ดิฉันสัญญากับตัวเองว่าจะ
ทําให้ได้”
3. ประเด็นคาถาม บทเรี ยนที่ได้จากประสบการณ์ในครั้งนี้
กรณีที่หนึ่ ง ดัง คํา ให้ข ้อมู ล สั ม ภาษณ์ ที่ ว่า “บทเรี ย นของตนเองนี้ ที่ พ รํ่ า บอกถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ ไ ด้
ทบทวนตนเองว่า การใช้ชีวติ ในอดีตที่ผา่ นมาดิฉนั ไม่เคยใส่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพ การดูแลตนเอง ไม่มีวินยั ใน
ตนเองเลย ติดในรสชาติของอาหารโดยเฉพาะของมันๆ กะทิ และของหวาน ไม่สนใจในความรู ้ ที่ได้รับ
จากแพทย์ ตอนนี้ รู้และเข้าใจว่าพฤติกรรมในอดี ตทําให้คุณค่าความเป็ นคนลดลงและรู ้ ว่าทุกอย่างมันสาย
เกิ นไปแล้ว ตอนนี้ เป็ นคนป่ วยความสามารถต่างๆ ลดลงไม่เหมือนเดิ ม และตนเองจึงต้องปรับเปลี่ ยนวิถี
ชี วิตใหม่ท้ งั หมดในทุกๆ เรื่ อง ทั้งเรื่ องการใช้ชีวิต การเคลื่อนไหว การเลือกกินอาหาร การออกกําลังกาย
โดยตนเองต้องมีสติตลอดเวลา นําธรรมะมาใช้ในชี วิตประจําวัน มีการจดบันทึก กําหนดเป้ าหมายทําการ
สัญญากับตัวเองว่าเราทําได้ เราต้องอดทน และเราก็พบกับชี วิตที่ดีข้ ึน และเมื่อเราทําได้ตามสัญญาที่ให้ไว้
กับตนเองรู ้สึกภาคภูมิใจ เดินได้ดีข้ ึนใกล้เคียงกับของเดิม และทางด้านหน้าที่การงานหัวหน้าก็ประเมินผล
งานอยู่ในระดับดี ที่เทียบเท่ากับคนปกติ และอยากจะเผยแพร่ กบั คนอื่นๆว่าการป้ องกันหรื อดูแลตนเองให้
สุ ข ภาพสมบู รณ์ แข็ง แรงนั้นผลที่ ไ ด้ม ากมายกว่า การมาฟื้ นฟู หลังเจ็บป่ วยแล้ว เพราะถึ ง แม้จะฟื้ นฟู อย่า ง
สมํ่าเสมอแต่ บางเรื่ องบางกิ จกรรมก็ ยงั ไม่ ส ามารถทํา ได้เหมื อนคนปกติ ทวั่ ไป นี่ คือการเรี ยนรู ้ ที่ไ ด้จาก
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาอยูต่ รงกลางระหว่างความเป็ นกับความตาย นัน่ คือ วิกฤตของชีวติ ฉัน”
กรณีที่สอง ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ ที่ว่า “การเรี ยนรู้ จากเนื้ อหาทฤษฎี ที่หมอแนะนําไม่ว่าจะเป็ น
แนวคิดแบบแผนความเชื่ อด้านสุ ขภาพ การสนับสนุ นทางสังคม แนวคิด การปรับพฤติกรรม 3 S และ
promise ล้วนแต่ช่วยส่ งเสริ มให้เราพยายามที่จะดูแลสุ ขภาพของตนเองในเรื่ องการเลือกรับประทานอาหาร
แต่สิ่งที่เป็ นจุดเด่นของเรื่ องนี้ จะอยูท่ ี่มีแม่ที่เข้าใจในเรื่ องการดูแลสุ ขภาพเป็ นตัวช่วยที่สําคัญทั้งในเรื่ องการ
การสนับสนุนทั้งกําลังใจและแรงจูงใจ เสี ยสละแรงกายในการดูแลเรื่ องอาหาร ซึ่ งการได้รับทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การดูแลตนเอง และบุคคลที่มาจากครอบครัวนั้นเป็ นแรงผลักดันให้ตวั เองก้าวไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการคื อ
พฤติกรรมสุ ขภาพดี จึงสรุ ปได้วา่ ประสบการณ์ที่ผา่ นมาในชี วิตนํามาซึ่ งวิกฤตของชี วิต แต่เมื่อปรับเปลี่ยน

123

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ออกกําลังกาย มองโลกในแง่บวก ตนเองและครอบครัวร่ วมมือกัน ทําให้
ชีวติ นี้มีความสุ ขมากขึ้นและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวติ ท้ายนี้ขอบอกว่า “สุ ขภาพดีไม่มีขาย ทุกคนต้องทําเอง”
กรณีทสี่ าม ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ที่วา่ “การเรี ยนรู้ที่ได้จากการฝึ กตั้งเป้ าหมายของตนเองที่มีความ
มุ่งมัน่ และตั้งใจจริ ง โดยมีแรงจูงใจว่าต่อไปนี้ จะเป็ นคนหุ่ นดี ไปที่ไหนๆใครๆก็ชื่นชม ส่ งผลให้มีการกํากับ
และควบคุ มตนเองไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมการกิ น พฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยมีความตั้งใจมากและ
ได้รับแรงสนับสนุน มีเวลาในการออกกําลังกาย การได้รับความรู ้จากการเข้าร่ วมกิจกรรม ส่ งผลให้ตนเอง
ประสบผลสําเร็ จ จึงสรุ ปได้วา่ ถึงแม้วา่ อยูใ่ นโรงพยาบาลแล้วจะรู ้และเข้าใจเรื่ องกลุ่มโรค Metabolic ที่แฝง
อยูใ่ นตัวเอง การได้รับรู ้และนําหลักการ 3S กับอีก 1Promiseมาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างจริ งจังผลที่ได้
ต้องบอกว่าสมกับความตั้งใจจริ งๆ”
กรณีที่สี่ การเรี ยนรู้ ที่ได้ก็คือ ดังคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ ที่ว่า “การรู ้ เพียงสื่ ออย่างเดี ยว จากคนแบบ
เดียวกับเราไม่เคยคิดตาม แต่เมื่อมีสัญญาณที่ร่างกายเตือนมา เช่ น ปวดหัวนํา หน้ามืดๆ รู ้ สึกวูบๆ ก็ทาํ ให้
คิดถึงตนเองและอนาคตของครอบครัว กลัวว่าตนเองจะเป็ นอะไรไป อันนี้ เป็ นแรงจูงใจอันหนึ่งที่จะทําให้
เรามีความพยายามที่จะทําการปฏิบตั ิตามที่วิทยากรได้สอนให้เชื่ อในความสามารถของตนเอง รู้จกั ควบคุม
ตนเองและดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี โดยการเลือกอาหาร ออกกําลังกายและทําอารมณ์ให้แจ่มใส จึงขอสรุ ป
ได้วา่ ความพยายาม ความอดทน และเชื่ อในความสามารถของตนเอง จะมีอุปสรรคอีกกี่ครั้งก็ไม่ได้ทาํ ให้
เราเลิกล้มความตั้งใจและพยายามทําต่อไป ขอขอบคุณทีมพี่ๆในโครงการทุกคนที่นาํ สิ่ งดีๆมาให้เรา”
3.2 ผลการสั มภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ บริการโรคอ้ วนในโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ประเด็นคาถาม มีมูลเหตุจูงใจอย่างไรบ้างที่มาเริ่ มจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง
ของประชาชน
กรณีที่หนึ่ง เป็ นงานประจําที่อยู่ในหน้าที่ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชน สามารถสรุ ปคําให้
ข้อมูลสัมภาษณ์ ได้วา่ “มีความจําเป็ นที่จะต้องจัดโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพในชุมชนเพราะจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ประจําเพราะ ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั คงมีปัญหาด้านพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการกิ นที่พบเป็ นส่ วนใหญ่วา่ ส่ งผลต่อการเกิดโรคอ้วน และภาวะเสี่ ยงต่างๆ โดยที่ประชาชนไม่
รู้ตวั แสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนบางส่ วนยังขาดองค์ความรู ้ที่ดี และพบว่าประชาชนจํานวนมากที่เข้ามารับ
บริ การมีโรคประจําตัวเรื้ อรังเกื อบทุกคน เช่ น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง อ้วน ดังนั้น คนกลุ่ มนี้ จาํ เป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม จึงได้ทาํ การสํารวจถึงปั ญหาจากสภาพชุมชน
อย่างแท้จริ งร่ วมด้วยก่อนที่จะทําโครงการ”
กรณีทสี่ อง มีความพร้อมของทีมงานจัดทําโครงการ สามารถสรุ ปคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ได้วา่ “ก่อน
เริ่ มโครงการนั้น คณะทํางานได้ทาํ การวิเคราะห์แล้วว่า ศักยภาพของคณะทํางานมีอย่างเพียงพอที่จะผลักดัน
ให้โครงการประสบความสําเร็ จได้เพราะส่ วนใหญ่แล้วก็เป็ นบุคลากรทางด้านการแพทย์ มีความเชี่ ยวชาญใน
เนื้อหาด้านสุ ขภาพพอในด้านนี้ ประกอบกับรับทราบว่าก่อนจะจัดโครงการจะต้องได้รับการถ่ายทอด และมี
พี่เลี้ ยงจาก มศว และโครงการได้รับการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างดี หน่ วยงานมีสถานที่ อุปกรณ์ ที่
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พร้อม และได้เคยสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่มีความสนใจที่จะมาเข้าร่ วมโครงการมาบ้างแล้ว
จึงน่าจะมีกลุ่มผูร้ ับบริ การมากพอ”
กรณีที่สาม มีกลุ่มเป้ าหมายในเขตพื้นที่บริ การมีความเสี่ ยงสู งควรที่จะได้รับการปรับพฤติกรรม
สุ ข ภาพอย่า งเร่ งด่ วน ซึ่ ง สามารถสรุ ปคํา ให้ข ้อมู ล สั ม ภาษณ์ ไ ด้ว่า “มี ความจําเป็ นที่ จะต้องจัดโครงการ
เพราะว่า ได้สั ม ผัส กับ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จ ะเข้า ร่ ว มโครงการมาโดยตลอด เพราะเป็ นผูเ้ ข้า รั บ บริ ก ารของ
โรงพยาบาลเป็ นประจํา ที่พบว่า ส่ วนใหญ่แล้วมักจะเป็ นโรคประจําเรื้ อรัง เช่ น เบาหวาน ความดันโลหิ ต ที่
ควรจะมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดีถึ ง จะทํา ให้ก ารใช้ชี วิตเป็ นปกติ ไ ด้ และประชาชนหลายคนในเขตพื้ นที่
ให้บริ การ ก็ยงั คงมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมการกิ น และการออกกําลังกายที่
พบว่ามีปัญหาที่รุนแรงขึ้นทุกวัน หากไม่ดาํ เนิ นมาตรการป้ องกันก็จะทําให้สูญเสี ยงบประมาณการรักษาอีก
จํานวนมาก”
กรณีที่สี่ มี ค วามพร้ อมและสอดคล้อ งกับ นโยบายของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง สามารถสรุ ปคํา ให้ข้อมู ล
สัมภาษณ์ได้วา่ “ ก่อนอนุมตั ิโครงการวิเคราะห์แล้วว่า คณะทํางานมีศกั ยภาพในการทํางานที่เพียงพอ เพราะ
เป็ นความชํานาญในหน้าทีประจําอยูแ่ ล้ว มีผลงานเป็ นที่ปรากฏชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
ที่ ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ การป้ องกัน โรค และปั จ จัย ทางการบริ ห ารก็ มี เ พี ย งพอ เช่ น พร้ อมที่ จ ะสนับ สนุ น
งบประมาณเพิ่มเติม หรื อให้ยืมก่อน มี สถานที่ เพียงพอ วัสดุ อุปกรณ์ มีจาํ นวนเพียงพอ มี สื่อการเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลาย แต่ปัญหาสําคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือ ผูเ้ ข้ารับบริ การน่าจะมีความหลากหลาย อาจจะทําให้การ
ร่ วมกิ จกรรมในครั้งเดี ยวกันเกิดปั ญหาได้ แต่เชื่ อมัน่ ในความสามารถของคณะทํางานว่าจะสามารถบริ หาร
จัดการจนประสบความสําเร็ จได้”
2. ประเด็นคาถาม มีการเตรี ยมความพร้ อมอย่างไรบ้างในการทําโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ ยงของประชาชน
กรณีทหี่ นึ่ง เน้นการทํางานเป็ นทีม ซึ่งสามารถสรุ ปคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ได้วา่ “มีการเตรี ยมความ
พร้อมคณะทํางานโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชดั เจน เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการ การเชิ ญวิทยากร แต่
การคิดกิ จกรรมนั้นจะทําร่ วมกันโดยเน้นการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นในที มงานเป็ นสําคัญ ซึ่ งทุกคนจะมี
ความเข้าใจเรื่ องหลัก PROMISE Model และ 3Self จากประสบการณ์เดิม แต่ยงั พบว่า ถึงแม้จะเป็ นกิจกรรม
ฐานก็ตาม ก็ยงั คงเน้นมีคณะทํางานเป็ นผูอ้ ธิ บายหลักเพื่อป้ อนความรู ้ให้กบั ผูเ้ ข้ารับบริ การในฐาน ไม่เน้นให้
ได้ปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง มีเพียงบางโครงการที่เน้นปฏิบตั ิระหว่างการจัดกิจกรรม เพราะส่ วนใหญ่ที่เน้นจะเป็ น
การให้ผเู ้ ข้ารับบริ การไปปฏิบตั ิหรื อกํากับตนเองที่บา้ น”
กรณีทสี่ อง เน้นการประสานงานด้านทรัพยากรทั้งหมด ซึ่ งสามารถสรุ ปคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ได้วา่
“ได้จดั เตรี ยมทรัพยากรทางการบริ หารไว้เป็ นอย่างดี โดยได้ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารในเรื่ องงบประมาณ
สํารอง และการประกาศให้ทุกแผนกในหน่วยงานได้รับทราบถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นเพื่อขอความร่ วมมือ สําหรับ
วัสดุอุปกรณ์ก็ได้มีการจัดเตรี ยมอย่างพร้อมเพียงเพราะหลายโครงการมีประสบการณ์จากปี ที่ผา่ นมาจึงไม่พบ
ปั ญ หาเรื่ อ งวัส ดุ อุป กรณ์ และเกื อ บทุ ก โครงการได้มี ก ารจัดหารางวัล สํ า หรั บ ผูเ้ ข้า รั บ บริ ก ารที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จในการปรับพฤติกรรมเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจ”
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กรณีที่สาม เน้นการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หาร ซึ่ งสามารถสรุ ปคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ ได้วา่ “พูดคุย
กับ ผู ้บ ริ หารให้ เ ห็ น ความสํ า คัญ ต่ อ หน่ ว ยงาน โดยให้ ผู้บ ริ หารช่ ว ยเหลื อ คณะทํา งานอย่ า งเต็ ม ที่ มี
ผูบ้ งั คับบัญชาหลายคนได้เข้าไปเป็ นที่ปรึ กษาโดยตรงให้กบั คณะทํางาน และได้มีการประกาศในที่ประชุ ม
ของหน่วยงานถึ งบทบาทของคณะทํางานต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื่อให้ทุกแผนกได้ให้ความช่ วยเหลือในการ
จัดกิ จกรรมครั้งนี้ ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย และได้รับคําปรึ กษา กําลังใจ เป็ นระยะๆ ให้เห็นถึ ง
ความเอาใจใส่ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีของผูบ้ งั คับบัญชา”
กรณีที่สี่ เน้นการได้รับ การสนับ สนุ นด้านทรั พ ยากรจากหน่ วยงาน ซึ่ งสามารถสรุ ปคําให้ขอ้ มู ล
สัมภาษณ์ได้วา่ “ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่ชดั เจน คือ การเปิ ดโอกาสให้ คณะทํางานโครงการได้
ใช้สถานที่ และวัสดุ อุ ปกรณ์ ต่างๆ ของหน่ วยงานอย่างเต็มที่ ให้เวลาในการดําเนิ นโครงการอย่างเต็มที่
รวมทั้งช่วยสนับสนุนงบประมาณที่ไม่เพียงพอ หรื อยังไม่ได้รับจากทาง สปสช. ได้รับคําปรึ กษาเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการโครงการ ผูบ้ ริ หารช่วยประสานงานกับหน่วยงานภายนอก จนหลายหน่วยงานหลายแผนกได้
ประกาศยกย่องคณะทํางานโครงการนี้ อย่างเป็ นทางการในที่ประชุ มคณะผูบ้ ริ หารโรงพยาบาล จึงนับว่า
โครงการมีความพร้อมในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในระดับสู ง เพราะสิ่ งที่น่าสนใจก็คือ การจัดอาหารให้
ผูร้ ับบริ การนั้นจะเน้นอาหารด้านสุ ขภาพซึ่ งสามารถเป็ นตัวแบบที่ดีได้ แต่สิ่งที่นบั ว่าเป็ นสิ่ งที่จะต้องเพิ่มเติม
ก็คือ ยังขาดเอกสารประกอบความรู ้ที่น่าสนใจ ที่จะจูงใจผูเ้ ข้ารับบริ การมาร่ วมกิจกรรมครบทุกครั้ง”
3. ประเด็นคาถาม มี การทํากิ จกรรมในการสร้ างเสริ มให้ผูร้ ั บบริ การเกิ ดการปรับพฤติกรรมด้วย
ตนเองอย่างไรบ้าง
กรณีที่ห นึ่ ง มี กิ จ กรรมที่ เ น้น การมี ส่ ว นร่ ว มของผูร้ ั บ บริ ก าร ซึ่ งสามารถสรุ ป คํา ให้ ข ้อ มู ล
สัมภาษณ์ ได้ว่า “ในระหว่างการทํากิจกรรมจะเน้นให้ผเู ้ ข้ารับบริ การได้ลงมือทํากิจกรรมมากกว่าการนัง่ ฟั ง
บรรยาย ทําให้เกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ แต่ก็ยงั เป็ นที่น่าสังเกตว่า หลายโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่เคย
เห็ นและที่เคยทํามาก่อน มักจะทํากิ จกรรมในลักษณะที่เป็ นการนําโดยคณะทํางาน หรื อวิทยากรเป็ นส่ วน
ใหญ่ ไม่ได้เน้นให้ผรู ้ ั บบริ การได้มีบทบาทนํา แต่โครงการนี้ ให้ผรู ้ ั บบริ การมี ส่วนร่ วมในการสร้ างสรรค์
กิ จ กรรมทั้ง แบบเป็ นที ม และแบบเดี่ ย ว แม้ก ระทั่ง การบริ ห ารจัด การโครงการ เช่ น การเงิ น ให้เ งิ น ที ม
ผูร้ ั บบริ การได้ไปคิ ดออกแบบสร้ า งสรรค์มตามเงื่ อนไขปริ มาณแคลลอรี่ ที่ กาํ หนดพร้ อมลงมื อทําอาหาร
สุ ขภาพมาทานกันในวันที่ มาร่ วมกิ จกรรมกันโดยไม่เคยมีผูร้ ับบริ การโครงการไหนได้มีส่วนร่ วมขนาดนี้
และให้ทีมผูร้ ับบริ การเป็ นผูถ้ ่ายทอด หรื อเสนอต่อผูเ้ ข้ารับบริ การด้วยกัน และทีมคณะทํางานมีการประเมิน
ความพึงพอใจเป็ นระยะๆ เพื่อนํามาปรับปรุ งกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง”
กรณีทสี่ อง เน้นการเสริ มแรงทางบวกและการติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่ งสามารถสรุ ปคําให้ขอ้ มูล
สัมภาษณ์ได้ว่า “เทคนิ คส่ วนใหญ่ที่ใช้ในการปรับพฤติกรรม คือ การเสริ มแรงทางบวก โดยคณะทํางานจะ
พูดชมเชยผูเ้ ข้ารับบริ การที่สามารถทํากิ จกรรมได้เป็ นอย่างดี พูดให้กาํ ลังใจ และการสร้างแรงจูงใจโดยใช้
สิ่ งของเป็ นรางวัล สํา หรั บ ผูช้ นะการแข่งขันลดนํ้า หนัก โดยรางวัลนั้นเกิ ดมาจากผูร้ ั บบริ การเสนอมาว่า
อยากจะได้ และใช้เทคนิ คการติดตามการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพทางโทรศัพท์สอบถามระหว่างการนัดพบ
การตรวจสมุดบันทึกสุ ขภสพ และการตรวจสุ ขภาพเบื้องต้น ทุกครั้ งที่เข้าร่ วมโครงการ และใช้เทคนิ ค
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สร้างเสริ มคุณค่า ในบางครั้งมีการนําตัวแบบด้านลบมาพูดในกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่า
ในตนเอง ชี วิตมีคุณค่ามากขึ้น และ คณะทํางานทุกคนมีการมองโลกในแง่ดี ยอมรับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้และ
มองว่าเป็ นโอกาสในการเรี ยนรู ้จากอุปสรรคที่เกิดขึ้นเสมอ”
กรณีที่สาม เน้นการให้คาํ ปรึ กษารายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่ งสามารถสรุ ปคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ได้
ว่า “คณะทํางานทุกคนและหัวหน้าทีมผูร้ ับบริ การได้มีส่วนร่ วมในการให้คาํ ปรึ กษา โดยใช้การจัดกิจกรรมที่
เน้นผูเ้ ข้ารับบริ การเป็ นสําคัญนั้นก็ให้คาํ ปรึ กษาในลักษณะที่ว่า ให้ทาํ ความเข้าใจก่อนว่าผูเ้ ข้ารับบริ การมี
ความหลากหลาย มีความต้องการ มีปัญหา มีขอ้ จํากัดหรื อมีอุปสรรคในชี วิตที่แตกต่างกันไป ถ้าเป็ นเช่ นนี้
ก่อนคิดกิจกรรมจึงต้องให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายนั้น”
กรณีที่สี่ เน้นการให้ขอ้ มูลย้อนกลับกับผูม้ ารับบริ การ ซึ่ งสามารถสรุ ปคําให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ได้
ว่า “ได้ติดตามผลการตรวจสุ ขภาพและการทดสอบสมรรถภาพ พร้ อมให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างละเอียดเป็ น
รายบุคคล เพื่อให้ผูร้ ับบบริ การได้พูดคุ ยสนทนากับทีมงานถึ งปั ญหาสุ ขภาพที่พบและการวางแผนออกแบบ
การดูแลป้ องกันความเสี่ ยงไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความดันโลหิ ตสู ง ไขมันสู ง หรื อโรคหลอดเลื อสมอง พร้ อมทั้ง
ตั้งเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่ วมกันระหว่างกลุ่มผูร้ ับบริ การกับทีมงาน และสอบถามจากผูร้ ับบริ การ
โดยตรงถึ งความพึงพอใจ และความสําเร็ จด้านการปรั บพฤติ กรรมที่เกิ ดขึ้นจากการได้เข้าร่ วมในโครงการ
สังเกตจากการมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น และนําประเด็นปั ญหาอุปสรรคในการปรับพฤติกรรมของผูร้ ับบริ การ
เป็ นรายบุคคลมาเข้าที่ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการปรับพฤติกรรมให้สําเร็ จมากยิ่งขึ้น และคณะทํางาน
มีการปรับกระบวนการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตอบสนองต่อผูเ้ ข้ารับบริ การให้มากที่สุด”
4. ประเด็นคาถาม เกิดผลอะไรบ้างกับผูเ้ ข้ารับบริ การจากการทําโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ
กรณีทหี่ นึ่ง หลังจากเข้าร่ วมโครงการแล้ว พบว่า “ผูเ้ ข้ารับบริ การมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ดีข้ ึน โดยเฉพาะในด้านพฤติกรรมการกิ น และการออกกําลังกายที่มีความชัดเจนมากที่สุด หลายคนเลิกกิ น
อาหารเย็นเป็ นมื้ อหลัก อาหารประเภททอด หันมากิ นผักแทน มี การออกกําลังกายด้วยเทคนิ คต่างๆ ที่
คณะทํางานได้ถ่ายทอดไป เช่น การเล่นฮูลาฮูป การเล่นไม้พลอง เล่นหนังยางยืด เป็ นต้น สําหรับด้านภาวะ
สุ ขภาพ พบเช่ นเดียวกันว่า หลายคนมีน้ าํ หนักตัวที่ลดลงอย่างเห็ นได้ชดั ความดันโลหิ ตอยู่ในระดับที่ปกติ
ระดับ นํ้า ตาลอยู่ใ นระดับ ปกติ ส่ ง ผลทํา ให้มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเข้า ร่ ว ม
โครงการเป็ นอย่างมาก เมื่อมีการประเมินถึงพฤติกรรมสุ ขภาพ 3Self ของผูเ้ ข้ารับบริ การพบว่าส่ วนใหญ่
แล้วในกลุ่มที่มีความตั้งใจ แน่วแน่ ที่จะปรับพฤติกรรม มีความมัน่ ใจในตนเองเพิ่มมากขึ้นว่าจะสามารถลด
นํ้า หนัก ได้ ความคุ ม ระดับ นํ้า ตาลหรื อความดัน โลหิ ต ได้ มี ก าํ กับ ตนเองในการออกกํา ลัง กายเพิ่ ม ขึ้ น
เพราะว่าในการเข้าร่ วมกิจกรรมทุกครั้งจะต้องมีกิจกรรมการออกกําลังกายควบคู่ไปด้วย สามารถสร้างความ
ตระหนักได้เป็ นอย่างดี สําหรับด้านภาวะสุ ขภาพนั้นก็เห็นได้ชดั เจนในกลุ่มที่มีความตั้งใจว่า มีน้ าํ หนักตัวที่
ลดลง บางคนลดได้ 20 กิโลกรัมในเวลาเพียง 2 เดือน หลายคนสามารถควบคุมให้ระดับนํ้าตาลในเลื อด
เบาหวาน ความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นระดับปกติได้ สังเกตเห็นว่าผูเ้ ข้ารับบริ การส่ วนใหญ่พึงพอใจที่ได้เข้าร่ วม
โครงการ มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงขึ้น มีการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม”
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กรณีที่สอง หลังจากที่เข้าร่ วมโครงการ พบว่า “หลายคนมี ความมัน่ ใจในความสามารถของ
ตนเองที่จะปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพได้มากขึ้นจากแต่เดิ มที่ไม่มนั่ ใจเพราะว่าสภาพแวดล้อมรอบข้าง
ไม่ได้เอื้ออํานวยต่อการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ สามารถกํากับตนเองด้านการกิน การออกกําลังกายได้ดีข้ ึน
มีการดูแลสุ ขภาพตนเองมากขึ้น มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ วิธีการปฏิ บตั ิตวั ที่ถูกต้องให้กบั บุคคลรอบข้าง
ด้วย พึงพอใจต่อการดําเนิ นโครงการ เพราะประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย คณะทํางานได้มีการเรี ยนรู ้
เกิดขึ้น แต่สิ่งที่เป็ นจุดด้อยก็คือ โครงการยังคงเป็ นแกนนําในการจัดกิจกรรมมากกว่าที่จะให้ผเู้ ข้ารับบริ การ
เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทหลักตลอดกิจกรรม กฎระเบียบในการใช้เงิน วัสดุต่างๆ บางโครงการผูเ้ ข้ารับริ การมีความ
หลากหลายมากเกิ นไปทํา ให้ยากต่อการคิ ดค้นกิ จกรรมที่ ส ามารถตอบสนองทุ ก คนได้ จุ ดเด่ นคื อ ความ
ร่ วมมือของคณะทํางาน และความพร้อมของผูร้ ับบริ การที่จะปรับพฤติกรรมสุ ขภาพของตนเอง”
กรณีที่สาม หลังจากที่เข้าร่ วมโครงการ พบว่า “พึงพอใจต่อผลลัพธ์ เพราะ ทําให้ผเู ้ ข้ารับบริ การมี
ภาวะสุ ขภาพที่ดีข้ ึนอย่างเห็ นได้ชดั เจน คณะทํางานมีความเชี่ ยวชาญในการทํางานมากขึ้น สามารถกระตุน้
ให้บุคลากรคนอื่ นๆ ของหน่ วยงานเห็ นความสําคัญของงานป้ องกันโรคเพิ่มมากยิ่งขึ้น โครงการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานเป็ นอย่างดี มีโครงการต่อยอดเป็ นผลการวิจยั ที่ดีในระดับที่ได้รับรางวัล
สามารถสร้างชื่อเสี ยงให้กบั หน่วยงานได้”
กรณีที่สี่ หลัง จากที่ เข้าร่ วมโครงการ พบว่า “พึง พอใจต่อการปรั บ พฤติ ก รรมสุ ขภาพ 3Self ที่
สังเกตเห็นชัดเจนก็คือ ผูร้ ับบริ การหลายมีความมัน่ ใจตนเองเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่สังเกตเห็นได้
ยากจึ งทําให้ผูบ้ งั คับบัญชาหลายท่านไม่ได้แสดงทรรศนะด้านนี้ ชัดเจนเท่าที่ ควร สําหรั บด้านพฤติ กรรม
สุ ขภาพ 3อ มีความพึงพอใจสู งเช่นเดียวกันที่พบเห็นว่า ผูเ้ ข้ารับบริ การสามารถกํากับตนเองในการออกกําลัง
กายได้มากขึ้น มีการควบคุมอาหารที่ดี ลดการกิ นอาหารประเภทมัน ทอด เน้นผักมากขึ้น ซึ่ งแสดงให้เห็ น
ถึงศักยภาพของคณะทํางานได้อย่างชัดเจน”
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
เป็ นงานวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods) โดยเริ่ มด้วยงานวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (Correlation
Research) ที่ใช้การวิเคราะห์แบบพหุระดับ (Multilevel Analysis)เพื่อตรวจสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุ
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ทั้งตัวแปรระดับเดี ยวกันและตัวแปรต่างระดับ และตามด้วยงานวิจยั เชิง คุณภาพแบบ
พหุ กรณี ศึกษา โดยมีวตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมในระดับผูใ้ ห้บริ การและระดับ
ผูร้ ับบริ การสุ ขภาพที่มีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของผูร้ ับริ การ 2) ศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ของ
ปั จ จัย ระดั บ ผู ้ใ ห้ บ ริ การสุ ขภาพที่ มี ต่ อ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ระดั บ ผู ้รั บ บริ การสุ ขภาพที่ มี ต่ อ การรั บ รู้
ความสามารถตนเองในการดูแลสุ ขภาพ การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง และการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
ของผูร้ ับริ ก าร และ 3) ค้นหาแนวทางในการดําเนิ น การปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมเสี่ ย งอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม HLM Version 6.03 เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. ปัจจัยทางจิตสังคมในระดับกลุ่มผูร้ ับบริ การมีอิทธิ พลต่อการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพรายด้านของ
ผูร้ ับบริ การโรคอ้วน ได้แก่ ด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองและการ
ดูแลสุ ขภาพตนเอง
2. ปัจจัยทางจิตสังคมและพฤติกรรมการ บริ หารโครงการสุ ขภาพของผูใ้ ห้บริ การมีอิทธิ พลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรายด้านของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน
3. มีปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับระหว่างปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมบางประการทั้งของผูใ้ ห้บริ การ
และผูร้ ับบริ การที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรายด้านของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน
โดยวิธีดาํ เนินการวิจยั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั คณะผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดขั้นตอนและ
วิธีการดําเนิ นการวิจยั ไว้ 3 ตอนหลักใหญ่ ดังนี้
1) การตรวจสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุของปัจจัยทางจิตสังคมที่มีต่อพฤติกรรมและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคอ้วนทั้งในระดับผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2) การตรวจสอบอิทธิ พลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับกลุ่มผูใ้ ห้บริ การและระดับ
กลุ่มผูร้ ับบริ การที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มโรคอ้วน
3) ศึกษาแนวทางต้นแบบในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ การ
ปรับพฤติกรรมในกลุ่มโรคอ้วน
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ตอนที่ 1 การตรวจสอบความสั มพันธ์ เชิ งเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยจิตสั งคม และพฤติกรรมทีม่ ี
อิทธิพลต่ อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มโรคอ้ วน
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ประกอบด้วย สถานการณ์และความรุ นแรงของ
โรคอ้วน
แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมสุ ขภาพ (Health behavior) แนวคิดการปรับพฤติกรรม (Behavior
modification) ตามหลักการแห่งพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ปัญญาสังคม (Social cognitive
theory) (Bandura, 1986; Mikulas, 1978; สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2549) และทฤษฎีข้ นั ตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Stages of change theory) ตามรู ปแบบทรานส์ทิโอเรทิคอล (Thanstheoretical model: TTM)
(Prochaska & DiClemente, 1983; Horneffer-Ginter, 2008) เชาว์สุขภาพ (Health Quotient -HQ) เป็ นการ
สะท้อนถึงความมีสติดา้ นสุ ขภาพ (Health consciousness) ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ (Health knowledge) (Lee Earn
Chang, 2001) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) (Bandura, 1986) การกํากับตนเอง (Selfregulation) (Schunk, 1991; Schunk & Zimmerman, 1997) การดูแลตัวเอง (Self-care) (Gantz, 1990; Orem,
1991 ) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) (Caplan; Robinson; & French, 1976; House, 1981) การ
เสริ มแรงทางบวก (Positive reinforcement) (Sanz, 1993; Burnet et al, 2002) การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Result Based Management) สํานักงานข้าราชการพลเรื อน (2541) การมองโลกแง่ดี (Optimism) (Seligman,
2002) แรงจูงใจ (Motivation) (Deci & Ryan,1990) การบริ การโดยเน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง(Individual
or Clients-Center Approach) (Roger, 1961) การเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) (Makay and Gaw, 1975;
Coopersmith, 1981)พฤติกรรมการบริ หารโครงการ ( Project management behavior ) (Maylor, 1996)การ
แสดงบทบาทผูน้ าํ ทีม(The leading’s role) (Bruke. et.al, 2006; Donnellon, 2006) ความฉลาดทางอารมณ์
ของทีม (Druskat & Woff, 2001) และความไว้วางใจของผูร้ ับบริ การ (Trust) (Roger-Millar & Millar, 1998)
7. จัดทําร่ างต้นแบบของความสัมพันธ์เชิงเหตุแบบพหุ ระดับของปั จจัยจิตสังคมและพฤติกรรมที่มี
อิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มโรคอ้วนที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
และทําการ
ตรวจสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุแบบพหุ ระดับของปั จจัยจิตสังคมและพฤติกรรมที่มีอิทธิ พลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มโรคอ้วนตามสมมติฐานครั้งนี้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างโรคอ้วน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ จากแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 6 ระดับและใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง (Multilevel Analysis) ใช้โปรแกรม HLM ทําการวิเคราะห์หา
ปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรต่างระดับ โดยมีข้ นั ตอน การเลือกกลุ่มประชากร และการกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบรู ปแบบตามสมมติฐานตามแนวคิดที่วา่ ข้อมูลในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
ใช้อตั ราส่ วนระหว่างหน่วยตัวอย่าง และจํานวนพารามิเตอร์หรื อตัวแปรที่ควรจะเป็ น 20 ต่อ 1 (Linderman,
Merenda & Gold, 1980:163 & Weiss,1972; อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542:54) ในการวิจยั ครั้งนี้มีตวั แปร
วัดได้ที่ใช้ในการวิจยั รวมจํานวน 17 ตัวแปร จึงประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามข้อกําหนดนี้ข้ นั ตํ่าได้ 340 คน
ตอนที่ 2 การตรวจสอบอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรในระดับกลุ่มผู้ให้ บริการและระดับ
กลุ่มผู้รับบริการทีส่ ่ งผลต่ อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มโรคอ้ วน
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ในการวิเคราะห์แบบพหุ ระดับเพื่อทดลอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้ามระดับ
ชไนซ์เดอร์และ
โบสเกอร์ (Snijders & Bosker, 1999) แนะนําให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่มไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วย
และถ้าต้องการความแม่นยํามากขึ้นควรใช้กลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วย ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
ระดับบุคคลควรไม่นอ้ ยกว่า 300 คนขึ้นไป ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่ างระดับกลุ่มผู้ให้ บริ การ
จานวน 87 คน และกลุ่มตัวอย่ างระดับผู้รับบริ การ จานวน 412 คน จากที่เข้ าร่ วมโครงการใน 20 โครงการ
โดยใช้การสุ่ มแบบแบ่งชั้น ให้โครงการเป็ นตัวแปรจัดประเภท และใช้การกําหนดสัดส่ วน โครงการต่อ
จํานวนตัวอย่าง เท่ากับ 1: 4-5
ตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่นาไปสู่ ความสาเร็จสู ง
ของการปรับพฤติกรรมในกลุ่มโรคอ้ วน
ส่ วนในการกําหนดกลุ่ มตัวอย่างที่ สอง สําหรั บเป็ นกลุ่ มสนทนาผูว้ ิจยั ใช้การคัดเลื อกจากเกณฑ์ที่
คณะผูว้ ิจยั กําหนดขึ้น เป็ นกลุ่มเสี่ ยงโรคอ้วนที่เข้าร่ วมโครงการในช่วง 6 เดือนและประความสําเร็ จนํ้าหนัก
ตัวลดลง ค่า BMI ลดลง รอบเอวลดลงในระดับสู งสุ ดของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และไม่เป็ นความดันโลหิ ตสู ง
รวมจํานวน 4 คน และกลุ่มผูบ้ ริ หารโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่ประสบความสําเร็ จในการจัด
โครงการและได้บ รรลุ ตามเป้ าหมายตามตัวชี้ วดั ได้สู ง สุ ดของโครงการทั้ง หมดใน20โครงการดัง กล่ า ว
จํานวน 4 คนจาก 4 โครงการ ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการสนทนากลุ่มเพื่อแนวทางต้นแบบในการดําเนิ น
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จสู งของการปรับพฤติกรรมในกลุ่มโรคอ้วน
ตัวแปรสาหรับการวิจัย
ในระดับผู้ให้ บริ การ มีตวั แปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปรทั้งหมด 8 ตัว ได้แก่
1. ปั จจัยด้านพฤติกรรมวัดจาก 2 ตัว ได้แก่ พฤติกรรมการบริ หารโครงการสุ ขภาพ และการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เน้นผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
2. ปั จจัยทางจิตวัดจาก 3 ตัว ได้แก่ 1) เชาว์สุขภาพ 2) บทบาทผูน้ าํ ทีม 3) เชาว์อารมณ์ของทีม
3. ปัจจัยทางสังคม วัดจาก 3 ตัวได้แก่ 1) การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา 2) การสนับสนุนจาก
เพื่อนร่ วมทีม และ 3) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ในระดับผู้รับบริการ มีตวั แปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปรทั้งหมด 9 ตัว
ซึ่ งเป็ นตัวแปรตาม ได้แก่ การปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ ที่วดั จาก 3 ตัว ได้แก่ 1) การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการดูแลสุ ขภาพ 2) การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง และ 3) การดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
และเป็ นตัวแปรต้น 2 กลุ่มปั จจัย มี 7 ตัวแปร ดังนี้
1. ปัจจัยทางจิต วัดจาก 3 ตัว ได้แก่ 1) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ 2) ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ 3)
ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
2. ปัจจัยทางสังคม วัดจาก 2 ตัวได้แก่ 1) การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ 2) การมีส่วนร่ วม
ในโครงการสุ ขภาพ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์กลุ่มแบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม
มาตาราส่ วนประมาณค่า 6 ระดับวัดตัวแปรทั้งหมด 17 ตัว
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ด้วยสถิติบรรยาย และวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) สําหรับข้อมูล
เชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็ นรายคู่ หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
ระหว่างตัวแปร เพื่อให้ได้เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร และวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ การถดถอย ด้วย
โปรแกรม SPSS for windows
3. ตรวจสอบปัจจัยเชิงสาเหตุในระดับผูร้ ับบริ การว่ามีความแปรปรวนระหว่างโครงการหรื อไม่โดย
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น (Interclass correlation) หากตัวแปรระดับโครงการมีค่าสหสัมพันธ์
ภายในชั้นไม่เป็ นศูนย์ แสดงว่าตัวแปรระดับบุคคลมีความแปรปรวนระหว่างหน่วยงาน (Muthen, 1994:388)
ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของรู ปแบบเชิงสาเหตไขว้ระดับได้
4. วิเคราะห์พหุ ระดับเพื่อทดสอบตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงทั้ง 3
ด้าน ด้วยการวิเคราะห์แบบจําลองฐาน (Base model) และการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
- 3 ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลพหุระดับ (Multilevel Analysis) ด้วยโปรแกรม HLM Version 6.03
5. วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุระดับที่ 1 หรื อระดับจุลภาค (Causal Micro Model) ซึ่ งเป็ นโมเดลเชิง
สาเหตุระหว่างสมาชิ กภายในหน่วยเดียวกัน โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และการศึกษาอิทธิ พลสุ่ มของตัว
แปรสัมประสิ ทธิ์ ในระดับที่ 2 (Causal Macro Model) ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิ ทธิ์
เส้นทาง (Path Coefficient) หรื อค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยที่เป็ นมาตรฐานของแต่ละเส้นทางอิทธิพล (β)

สรุปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทั่วไป พบว่า
ลักษณะของกลุ่มผูเ้ ข้ารับบริ การซึ่ งเป็ นประชาชนทัว่ ไปที่เข้าร่ วมโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ
กับสถานพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานครทั้งหมด 20 แห่ ง ที่ ได้รับทุนสนับสนุ นในการจัดกิ จกรรมจาก
สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เขต 13 กรุ งเทพมหานคร รวม 412 คน ส่ วนใหญ่มีน้ าํ หนักมากกว่า
80.01 กิโลกรัม จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ27.40 มีส่วนสู งน้อยกว่า 155.00 เซนติเมตร จํานวน 122 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29.60 และส่ วนใหญ่เป็ นโรคอ้วนอยูใ่ นระดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 52.67 รองลงมา อ้วนระดับ 2
และ ท้วม คิดเป็ นร้อยละ 29.37 และ 17.96 ตามลําดับ
ลัก ษณะของกลุ่ ม ผู้ใ ห้ บ ริ การ ซึ่ งเป็ นคณะทํา งานในโครงการปรั บ พฤติ ก รรมสุ ขภาพกั บ
สถานพยาบาลเขตกรุ งเทพมหานครทั้งหมด 20 แห่ง ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ เขต 13 กรุ งเทพมหานคร รวมจํานวน 87 คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ
87.40 เคยทําโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพมาเพียง 1 ครั้ง จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.48 มีบทบาท
หน้าที่ในทีมเป็ นสมาชิกของคณะทํางาน จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.72 มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ด้านการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพมาน้อยกว่า 3 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.28 มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.02
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ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษาในกลุ่มผูร้ ับบริ การ วัดจากแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า 6 ระดับ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 3.953 ถึง 5.125 โดยพบว่าตัวแปรที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ความรู ้ เกี่ ยวกับ
สุ ขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.125 รองลงมาคือ ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ และการได้รับการสนับสนุ นจากผู้
ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.874 และ 4.564 ตามลําดับ สําหรับการกระจายของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (%CV) พบว่า มีค่าอยูร่ ะหว่าง 13.15 ถึง 16.89 โดยพบว่าตัวแปรที่มีการกระจายของ
ข้อมูลมากที่สุดคือ การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (%CV)เท่ากับ 16.89
เมื่ อตรวจสอบถึ ง ลัก ษณะของการกระจายของข้อมูล ว่า มี ก ารแจกแจงเป็ นปกติ โดยพิจารณาจากค่ าสถิ ติ
ทดสอบไค-สแควร์ (2)
ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษาในกลุ่มให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.671 ถึง 5.386 โดยพบว่าตัว
แปรที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ เชาว์อารมณ์ ของทีมมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 5.386 รองลงมาคือ การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้น
ผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.274 และ 5.226 ตามลําดับ สําหรับ
การกระจายของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (%CV) พบว่า มีค่าอยูร่ ะหว่าง 4.46 ถึง
13.55โดยพบว่ า ตัว แปรที่ มี ก ารกระจายของข้อ มู ล มากที่ สุ ด คื อ การสนับ สนุ น จากผู้บ ัง คับ บัญ ชามี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (%CV)เท่ากับ 13.55 เมื่อตรวจสอบถึงลักษณะของการกระจายของข้อมูลว่ามีการ
แจกแจงเป็ นปกติโดยพิจารณาจากค่าสถิ ติทดสอบShapiro-Wilk พบว่า ทุกตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นแบบ
ปกติ ยกเว้นตัวแปรบทบาทผูน้ าํ ทีม
ตัวแปรอิสระในระดับผูร้ ับบริ การและตัวแปรระดับผูใ้ ห้บริ การ กับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั
จากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .139 ถึง .776 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของ Kline (2005: 56) ถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ไม่
สู งกว่า .85 จึงไม่เกิดปั ญหาภาวะการร่ วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity)
เนื่องจากตัวแปรอิสระในงานวิจ ยั นี้ มีท้ งั ปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การและปั จจัยระดับผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งการ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบว่ามีปัจจัย ใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลสุ ขภาพของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง ในงานวิจยั นี้ จึงใช้การวิเคราะห์พหุ ระดับ (Hierarchical linear
model) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั การนําเสนอผลการวิเคราะห์จะนําเสนอตามลําดับของสมมติฐาน
การวิจยั ที่ต้ งั ไว้ โดยจะเริ่ มจากผลวิเคราะห์แบบจําลองฐานเป็ นลําดับแรก
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการตรวจสอบถึงความแปรปรวนของการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลสุ ขภาพของ
ผูร้ ับบริ การว่าเป็ นความแปรปรวนที่เกิ ดขึ้นภายในโครงการและระหว่างโครงการมากน้อยเท่าใด และเป็ น
การทดสอบว่าผูร้ ับบริ การที่เข้ารับบริ การในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่แตกต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ ย
การรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลสุ ขภาพ แตกต่างกันไปตามระหว่างกลุ่มผูใ้ ห้บริ การ
2.1 ปัจจัยทางจิตสังคมของผูร้ ับบริ การมีอิทธิ พลต่อการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพรายด้านของ
ผูร้ ับบริ การโรคอ้วน สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ดังนี้
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- ปั จจัยทางจิตสังคม ได้แก่ เจตคติ ที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ ความรู ้ เกี่ ยวกับสุ ขภาพ และความ
ไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ความสามารถตนเองในการดูแลสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ ด้วยค่า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล (β) เท่ากับ .487, .274 และ .181 ตามลําดับอย่างมีนยั สําคัญ (t= 8.060, t=3.206 และ
t=2.639, P<.05) และพบว่า ปั จจัยทั้งหมดสามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้ความสามารถ
ตนเองของผูร้ ับบริ การโรคอ้วนได้ร้อยละ 49.40
- ปั จจัยทางจิตสังคม ได้แก่ เจตคติ ที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพและการได้รับการสนับสนุ นจากผูใ้ ห้
บริ การ มีอิทธิ พลต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน ด้วยสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ากับ .656 และ .138 ตามลําดับ (t= 10.382, และ t=1.969 , P<.05) และปั จจัยทั้งหมดสามารถร่ วมกัน
อธิ บายความแปรปรวนของการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การได้ร้อยละ 75.50
- ปั จจัยทางจิตสังคม ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การและการ
ได้รับ การสนับ สนุ น จากผูใ้ ห้บ ริ ก าร มี อิท ธิ พ ลต่ อการดู แลสุ ขภาพตนเองของผูร้ ั บบริ ก ารโรคอ้วน ด้ว ย
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .401, .160 และ .123 ตามลําดับ (t= 6.562, 2.402และ t=2.288 , P<.05)และ ปั จจัย
ทั้งหมดสามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของการดูแลสุ ขภาพตนเองได้ร้อยละ 26.6
2.2 ปัจจัยทางจิตสังคมและพฤติกรรมการบริ หารโครงการสุ ขภาพของผูใ้ ห้บริ การมีอิทธิ พลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรายด้านของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ดังนี้
- ปั จจัยทางจิตสังคมและพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ความสามารถตนเองใน
การดูแลสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ เชาว์สุขภาพ การบริ หารโครงการ การสนับสนุ นจากเพื่อนร่ วมทีม
และเชาว์อารมณ์ของทีม ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .713, .660, .603 และ .567 ตามลําดับ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 2.910, t=2.336, t=-2.263 และ t= 2.247) และปั จจัยระดับผูใ้ ห้บริ การ
สามารถร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ
โรคอ้วน ได้ร้อยละ 76.90
- ปั จจัย ทางจิ ตสัง คมและพฤติ กรรมของผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่ มี อิทธิ พลต่อการกํากับ พฤติ ก รรมสุ ขภาพ
ตนเองของผูร้ ับบริ การได้แก่ การบริ หารโครงการ และเชาว์สุขภาพ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .659,
และ .531 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 2.493 และ t= 2.233) และปั จจัยระดับผู้
ให้บริ การสามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การโรค
อ้วน ได้ร้อยละ 51.60
- ปั จจัย ทางจิ ตสัง คมและพฤติ ก รรมของผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการดู แลสุ ขภาพตนเองของ
ผูร้ ับบริ การได้แก่ การบริ หารโครงการ เชาว์อารมณ์ของทีม และเชาว์สุขภาพ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ากับ .709, .576 และ .499 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 2.902, 2.561 และ t= 2.521)
และปั จ จัย ระดับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารสามารถร่ ว มกัน อธิ บ ายความแปรปรวนของการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของ
ผูร้ ับบริ การโรคอ้วน ได้ร้อยละ 77.30

134

สามารถสรุ ปผลเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับได้ดงั ภาพประกอบ 6-8 ดังนี้
ปัจจัยระดับผู้ให้ บริการ
เชาว์อารมณ์ของทีม
สนับสนุนจากเพื่อนร่ วมทีม
การบริ หารโครงการสุขภาพ

ปัจจัยระดับผู้รับบริการ
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

เชาว์สุขภาพ
.713*

.567*

- การรับรู ้ความสามารถของตนเอง
ในการดูแลสุขภาพของ
ผูร้ ับบริ การโรคอ้วน

.603*
.660*
.487*
.274*

%R2 ผูใ้ ห้บริ การ = 76.9

%R2 ผูร้ ับบริ การ = 49.4

.181*

ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ

ภาพประกอบ 6 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
ที่มีต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ ของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน
ปัจจัยระดับผู้ให้ บริการ
เชาว์สุขภาพ
การบริ หารโครงการสุขภาพ

ปัจจัยระดับผู้รับบริการ
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ

.531*
.659*
.656*
.138*

ได้รับการสนับสนุน จากผูใ้ ห้บริ การ

%R2 ผูใ้ ห้บริ การ = 51.6

- การกํากับพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเองของผูร้ ับบริ การ
โรคอ้วน
%R2 ผูร้ ับบริ การ = 75.5

ภาพประกอบ 7 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน
ปัจจัยระดับผู้ให้ บริการ
เชาว์สุขภาพ

.499*

เชาว์อารมณ์ของทีม

.576*

ปัจจัยระดับผู้รับบริการ

.401*

เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

.160*

ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ

.123*

%R2 ผูใ้ ห้บริ การ = 77.3

- การดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูร้ ับบริ การโรคอ้วน
%R2 ผูร้ ับบริ การ = 26.6

ได้รับการสนับสนุน จากผูใ้ ห้บริ การ

ภาพประกอบ 8 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน
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2.3 ไม่ พ บผลการมี ป ฎิ สั ม พัน ธ์ ข ้า มระดับ ระหว่า งปั จ จัย ทางจิ ต สั ง คมบางประการในระดับ ผู้
ให้บริ การกับผูร้ ับบริ การที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรายด้านของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน จึงไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแปรตาม การกํากับพฤติกรรมตนเอง พบว่า ตัวแปร
ระดับผูใ้ ห้บริ การเพียงตัวเดี ยวได้แก่ การบริ หารโครงการที่มีต่ออิทธิ พลของความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ ( t =
2.545, P = .027) ซึ่ งก็หมายความว่า ผูใ้ ห้บริ การที่มี พฤติกรรมการบริ หารโครงการในปริ มาณมาก กับผู้
ให้บริ การที่มีพฤติกรรมการบริ หารโครงการน้อยมีความแตกต่างกันของขนาดอิ ทธิ พลที่ ส่งผลต่อ ความรู้
เกี่ยวกับสุ ขภาพที่มีผลต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง และผลปฏิสัมพันธ์ร่วมข้ามระดับนี้ เป็ นทิศทาง
เชิ งบวก แสดงว่า โครงการที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้ ว่าผูใ้ ห้บริ การมีพฤติกรรมการบริ หารโครงการที่ดีมาก ขนาด
อิ ท ธิ พ ลของความรู ้ เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพที่ มี ต่อการกํา กับ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของตนเองของผูร้ ั บบริ ก าร จะมี
มากกว่าโครงการที่ผูร้ ั บบริ การรั บรู ้ ว่าผูใ้ ห้บริ การมีพฤติกรรมการบริ หารโครงการน้อย และเมื่อพิจารณา
อิทธิ พลสุ่ มความแปรปรวนระดับผูใ้ ห้บริ การของค่าอิทธิ พลของตัวแปร 3 ตัวได้แก่ 1) ความไว้วางใจต่อผู ้
ให้บริ การ(SD=.354, p <.01) 2) การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ (SD=.335, p <.01) และ3) การได้มี
ส่ วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพ (SD=.267, p <.05) ซึ่ งก็แสดงว่า ยังมีตวั แปรอื่นๆ ในระดับผูใ้ ห้บริ การที่
สามารถอธิ บายความผันแปรของตัวแปร ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ การได้รับการสนับสนุ นจากผู้
ให้บริ การ และการได้มีส่วนร่ วมในโครงการสุ ขภาพได้อีกว่าทําไมถึงแตกต่างกันไปตามระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
3. แนวทางในการดาเนินการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในส่ วนนี้คณะผูว้ จิ ยั ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ให้ขอ้ มูลการสนทนากลุ่ม จากเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้น
เป็ นกลุ่มโรคอ้วนที่เข้าร่ วมโครงการในช่วง 6 เดือนและประสบความสําเร็ จนํ้าหนักตัวลดลง โดยมีค่า BMI
ลดลง รอบเอวลดลงในระดับสู งสุ ดของกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ รวมจํานวน 4 คน และกลุ่มผูบ้ ริ หาร
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่ประสบความสําเร็ จในการจัดโครงการและได้บรรลุตามเป้ าหมายตาม
ตัวชี้วดั ได้สูงสุ ดของโครงการทั้งหมดจํานวน 4 คน ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการสนทนากลุ่มเพื่อค้นหา
แนวทางในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่ม
โรคอ้วนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- ช่วงเริ่ มต้นตัดสิ นใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ผูร้ ับบริ การส่ วนใหญ่ เริ่ มสร้างแรงจูงใจ
ด้วยสิ่ งจูงใจ ได้แก่ มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพ อึดอัด หาเสื้ อผ้าใส่ ไม่ได้ ห่วงลูก คิดว่าต้องแข็งแรงและอายุ
ยืนเพื่อลูก ต้องการรางวัลจากโครงการ ต้องการรางวัลจากคนในครอบครัว พิสูจน์ตนเองให้เห็นว่าฉันทําได้
ผลสําเร็ จจะเป็ นรางวัลให้กบั ตนเอง จากหัวหน้าโครงการเชิญชวน ได้ฟังวิทยากร เรี ยนรู้พดู คุยแลกเปลี่ยน
กับคนอื่น ต้องการลดการใช้ยาในการรักษา เห็นการเจ็บป่ วยร้ายแรงของคนในครอบครัวและเพื่อนรอบข้าง
และไม่ตอ้ งการเป็ นภาระของกลุ่มหรื อของครอบครัว
- ได้รับการสนับสนุนจาก การแข่งขันในกลุ่มทําให้รู้สึกเป็ นแรงกระตุน้ ในการควบคุมนํ้าหนัก มี
ครอบครัวให้การสนับสนุนและให้กาํ ลังใจ มีแบบอย่างที่ประสบผลสําเร็ จ ได้รับคําชมจากทีมวิทยากร มี
กลุ่มเพื่อนชักชวนดูแลสุ ขภาพ เกรงใจเจ้าหน้าที่โครงการที่ให้บริ การ จัดกิจกรรมโครงการใกล้บา้ น มี
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เพื่อนในชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรม สามีเป็ นคนบอกว่าเริ่ มอ้วนแล้ว พูดคุยกันเรื่ องอาหารที่ทานในแต่ละวัน
ทั้งครอบครัวเป็ นโรคเรื้ อรัง
- วิธีปฏิ บตั ิ ในด้านพฤติ กรรมด้านการรั บประทานอาหาร การออกกําลังกายและจัดการอารมณ์
ได้แก่ งดไขมัน แป้ ง ของหวาน นํ้าอัดลม กินแต่นอ้ ย ลดปริ มาณ/ควบคุมอาหารให้น้อยลง
เลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กินพวกผัก ผลไม้ ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รับประทานอาหารเย็นให้
ห่างจากเวลานอน ร่ าเริ งแจ่มใส ไม่เครี ยด ไม่ทานอาหารรสจัด เค็มจัด เพิ่มทานเนื้ อปลา ดื่มนํ้ามากๆ ไม่
ทานข้าวเย็นแต่ทานผลไม้แทน ไม่กินจุบจิบ หางานอดิเรกทําสมํ่าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทาน
อาหารเช้า ลดอาหารเย็น ไม่เสี ยดายอาหารเหลือ เพื่อนเรี ยกทานก็ทานเล็กน้อยพอเป็ นมารยาท แบ่งปั น
อาหารให้กบั ผูอ้ ื่น ลดการดื่มกาแฟ สนุ กสนานในการทํากิจกรรมร่ วมกัน ขับถ่ายให้ตรงเวลาเป็ นประจําทุก
วัน การควบคุมตนเอง ต้องมีความตั้งใจจริ ง และอดทน ตั้งเป้ าหมายกับตนเอง หักห้ามใจตนเอง ไม่ตามใจ
ปาก ต้องมีระเบียบกับตนเองให้มาก และปรับเปลี่ยนนิสัยการกิน
- เคล็ดลับความสําเร็ จในการลดนํ้าหนักของแต่ละคน ได้แก่ คํานวนพลังงานคร่ าวๆ ก่อนเลื อก
รับประทานอาหาร ดูฉลากก่อนซื้ อ ชัง่ นํ้าหนักเป็ นประจํา ดื่มนํ้ามากขึ้น มีแบบอย่างสุ ขภาพไว้ในใจ
เปลี่ยนรับประทานอาหารที่มีน้ าํ เป็ นส่ วนผสมมากๆ เข้านอนให้เร็ วขึ้นเพื่อลดความอยากอาหาร ดื่มนํ้า 1
แก้วก่อนทานอาหาร บันทึกสุ ขภาพการรับประทานอาหารทุกวัน การรวมกลุ่มเป็ นทีมทําให้มีเป้ าหมายใน
การลดนํ้าหนัก พยายามทํากับข้าวกินเอง เคี้ยวอาหารนาน ทานผลไม้ก่อนอาหารเช้า หลังตื่นนอนจะ
เหยียดร่ างกายทุกวันประมาณ 20 นาที ไม่เติมเครื่ องปรุ งขณะกินก๋ วยเตี๋ยว จะเดินให้มากขึ้น เพิ่มการ
เคลื่อนไหวของร่ างกายในชีวติ ประจําวัน ไม่กินอาหารแก้เครี ยด และให้คิดถึงคนที่เรารัก

การอภิปรายผล
จากผลการทดสอบเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 พบว่ามีปัจจัยทางจิตสังคมของผูร้ ับบริ การ
มี อิทธิ พลต่ อการปรั บพฤติ กรรมสุ ขภาพรายด้านของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน โดยพบว่า ตัวแปรปั จจัยระดับ
ผูร้ ับบริ การได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ (β=.487, p<.05) ความรู ้เกี่ ยวกับสุ ขภาพ (β=.274, p<.05)
และความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ (β=.181, p<.05) มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ความสามารถของตนเองในการ
ดูแลสุ ขภาพ และสามารถร่ วมกันทํานายการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการดูแลสุ ขภาพได้ร้อยละ 49.4
(*p<.05) ส่ วนปั จจัยระดับผูร้ ั บบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการกํากับตนเองได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
(β=.656, p<.05) และการได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ (β=.138, p<.05) และสามารถร่ วมกันทํานาย
การกํากับตนเองได้ร้อยละ75.5 (*p<.05) ส่ วนปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการดูแลสุ ขภาพตนเอง
ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ (β=.401, p<.05) ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ (β=.160, p<.05) และ
และการได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ (β=.123, p<.05) และสามารถร่ วมกันทํานายการดูแลสุ ขภาพ
ตนเองได้ร้อยละ 26.6 (*p<.05)ซึ่งเป็ นไปตาม ทฤษฎีเชิงปัญญาสังคม (Social cognitive theory) ของ Bandura
(1986) ที่วา่ พฤติกรรมของมนุ ษย์ไม่ได้เป็ นผลมาจากการเสริ มแรงและการลงโทษจากภายนอกแต่เพียงอย่าง
เดี ยว แต่มนุ ษย์สามารถกระทําบางสิ่ งบางอย่างเพื่อควบคุ มความคิด ความรู ้ สึก และการกระทําของตนเอง
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ด้วยกระบวนการกํากับตนเอง (Self – regulation) (Zimmerman, 1998) และ Bandura (1997)ได้กล่าวว่า ถ้า
บุคคลมีความรู้และประสบการณ์โดยตรงในเรื่ องนั้นก็จะทําให้บุคคลมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
มากขึ้น เช่ นเดี ยวกับผลการศึกษาของ Grey et al (2004: 10-5) ที่ทดสอบประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการ
ป้ องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในวัยรุ่ นรวม 41 คน เป็ นกลุ่มทดลอง 22 คน กลุ่มควบคุม 19 คน ระยะเวลา 12
เดือน เป็ นโปรแกรมให้ความรู้และทักษะด้านโภชนาการ สัปดาห์ละ 45 นาที และ 2) กิจกรรมทางกายหลัง
เลิกเรี ยนวันละ 45 นาที สัปดาห์ละ 2 วัน เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มการรับรู ้ความสามารถของตนเองใน
การกระทําพฤติกรมนําไปสู่ การมี HbA1c, นํ้าหนัก และดัชนี มวลกายในกลุ่มทดลองมีอตั ราการเพิ่มขึ้นที่ต่าํ
กว่ากลุ่มควบคุม และ วาริ นทร์ ปุยทอง (2547) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนในตําบลวัง
ด้ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ความรู ้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของประชาชนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ส่ วนปั จจัย ด้า นเจตคติ พบว่า จากการศึ ก ษาของณิ ช าพัฒน์ ชี ระพลเศรษฐ์ (2552) ได้ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู ้ ทศั นคติเกี่ ยวกับภาวะอ้วนและพฤติ กรรมในการควบคุ มและลดนํ้าหนักของ
นักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา พบว่าการมีความรู ้ เกี่ ยวกับภาวะอ้วนที่ถูกต้อง จะส่ งผลถึ งทัศนคติเกี่ ยวกับ
ภาวะอ้วนและเกี่ ยวเนื่ องส่ งไปถึ งพฤติ กรรมในการควบคุ ม และลดนํ้าหนักที่ ถูก ต้องตามไปด้วย ได้ผล
เช่นเดียวกับ ปภัสสร กิมสุ วรรณวงศ์ (2546) ที่ได้ศึกษาจิตลักษณะและการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสุ ขภาพกาย และพฤติกรรมสุ ขภาพจิตของข้าราชการสู งอายุในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น พบว่า
ข้าราชการสู งอายุที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก และเจตคติต่อการรักษาสุ ขภาพมากจะมี
พฤติกรรมสุ ขภาพกายและพฤติกรรมสุ ขภาพจิตมากกว่ากลุ่มที่มีลกั ษณะดังกล่าวน้อย สอดคล้องกับ Ajzen
and Fishbein (1980) ที่กล่าวว่า เจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ (Attitude towards behavior) เป็ น ความรู้สึกของ
บุคคลต่อการกระทําพฤติ กรรมสุ ขภาพนั้นว่าเป็ นทางบวกหรื อทางลบ หรื อสนับสนุ น-ต่อต้านการกระทํา
นั้นๆ โดยทัว่ ไปถ้าบุ คคลมีเจตคติ ทางบวกมากเท่าใด ก็ควรมี เจตนาหนักแน่ นที่ จะกระทําพฤติ กรรมมาก
เท่านั้น ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลมีเจตคติทางลบมากเท่าใด ก็ควรมีเจตนาหนักแน่นที่จะไม่กระทําพฤติกรรม
มากเท่านั้น ซึ่ ง พัชรี ดวงจันทร์ (2553) ได้นาํ แนวคิดของ Ajzen and Fishbein มาประยุกต์ใช้ ปั จจัยเชิ ง
สาเหตุของพฤติกรรมการป้ องกันโรคอ้วนและดัชนี มวลกายในเด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
สาธิตกรุ งเทพมหานครที่สําคัญได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ สําหรับตัวแปร ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพที่มีผล
ต่อพฤติ ก รรมสุ ขภาพดังผลการศึ ก ษาของ ศศิ ธร อุ ตสาหกิ จ (2550) ที่ ได้ศึ กษาการเสริ มสร้ างการรับรู้
ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมนํ้าหนักโดยการให้ความรู ้และคําแนะนํารายกลุ่มเกี่ยวกับ
การความคุมนํ้าหนัก พบว่า ในการเสริ มสร้างการรับรู้การรับรู้ความสามารถของตนเองทําให้สตรี วยั กลางคน
มีพฤติ กรรมการควบคุ มนํ้าหนักดี ข้ ึนและดัชนี มวลกายลดลงนัน่ แสดงว่าแสดงให้เห็ นว่าความรู ้ มีอิทธิ พล
ทางตรงต่อการรับรู ้ ความสามารถของตน และเมื่อพิจารณาตัวแปร ความไว้วางใจต่อผูใ้ ห้บริ การ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการกิ ดพฤติกรรม ดังเช่น การศึกษาของสัจพร ทรัพย์เย็น (2552) ได้ศึกษาความ
ไว้วางใจในผลิ ตภัณฑ์นมตรามะลิ ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ในอนาคต พบว่า ความ
ไว้วางใจมีความสัมพันธ์ ทิศทางเดี ยวกันในระดับปานกลางกับแนวโน้มพฤติ กรรมการซื้ อหรื อดื่ มอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติ และอารี ย ์ คํานวณศักดิ์ (2545) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความไว้วางใจในองค์การ
กับผลการดําเนิ นงานของกลุ่มงานพยาบาล ตามการรับรู ้ ของพยาบาลวิชาชีพโดยพบว่า ความไว้วางใจมีผล
การดําเนิ นงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และจารุ พรรณ ลีละยุทธโยธิ น (2544) พบว่า ความไว้วางใจใน
หัวหน้าหอผูป้ ่ วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของหอผูป้ ่ วยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้
ว่าปั จจัยทางจิตระดับผูร้ ับบริ การทั้ง 3 ตัวดังกล่าวมีอิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงของผูร้ ับบริ การ
โรคอ้วนในด้านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลสุ ขภาพ
จากผลการศึกษาพบว่ามีความสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่วา่ ปั จจัยทางจิตสังคมและ
พฤติกรรมการบริ หารโครงการสุ ขภาพของผูใ้ ห้บริ การมี อิทธิ พลต่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมเสี่ ยงรายด้าน
ของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน เมื่อพิจารณาปั จจัยทางจิตสังคมและพฤติกรรมในระดับผูใ้ ห้บริ การพบว่ามี 4 ตัวที่
มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ความสามารถของตนในการดู แลสุ ขภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ .05 ได้แก่ เชาว์
สุ ขภาพ (β=.713, p<.05) เชาว์อารมณ์ของทีม (β=.567, p<.05) การสนับสนุ นจากเพื่อนร่ วมทีม (β=.603,
p<.05)และการบริ หารโครงการสุ ขภาพ (β=.660, p<.05)และสามารถร่ วมกันทํานายได้ถึง ร้ อยละ 76.9
นอกจากนี้ มี 2 ปั จจัยระดับผูให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง ได้แก่ เชาว์สุขภาพ
(β=.531, p<.05) และการบริ หารโครงการสุ ขภาพ (β=.659, p<.05) ซึ่ งสามารถร่ วมกันทํานายได้ร้อยละ 51.6
จึงนับได้วา่ ปั จจัยดังกล่าวมีอิทธิ พลสู งต่อการปรับพฤติกรรมเสี่ ยงด้านการรับรู ้ ความสามารถของตนในการ
ดูแลสุ ขภาพ การกํากับพฤติ กรรมสุ ขภาพตนเอง และการดู แลสุ ขภาพตนเอง จึงเป็ นเหตุผลสําคัญที่ทีมผู้
ให้บริ การที่ตระหนักรู ้ ในบทบาทของทีมมีความเอื้ออาทรช่ วยเหลือสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน เป็ นแบบอย่าง
ของผูด้ ู แ ลสุ ข ภาพของตนเองได้ดี และมี ท ัก ษะในการบริ หารโครงการจะส่ ง ผลให้ ผูร้ ั บ บริ ก ารเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสุ ขภาพไปในทิศทางที่ดีเช่นกัน ซึ่ งเป็ นไปตามที่ Druskat & Wolff (2001) ได้กล่าวว่า เมื่อ
สมาชิกในทีมมีความตระหนัก สนิทสนมคุน้ เคยกันให้มากมีความเข้าใจในความรู ้สึกและความต้องการซึ่ งกัน
และกัน มีท่าทางอ่อนน้อม มีความปารถนาดีซ่ ึ งกันและกัน ให้ความสําคัญและเห็ นคุ ณค่ากันและกัน ก็จะ
สร้างความสามารถในการคิดหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันปั ญหาทั้งในปั จจุบนั และอนาคตได้ดีท้ งั กับตนเอง
และผูอ้ ื่นก็จะเป็ นการสนับสนุ นภารกิ จของทีมในการบริ หารโครงการไปสู่ ความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูร้ ับบริ การต่อไป และองค์ประกอบตามคุณลักษณะหนึ่ งที่สําคัญของเชาว์
สุ ขภาพได้แก่ ความสุ ขทางอารมณ์ (Emotional Well Being) ตามที่ Diener (2000: 34) เรี ยกว่า“ความสุ ข
(Happiness) ”ว่าเมื่อบุคคลมีสภาพจิตและอารมณ์ที่ดีงาม ที่ประกอบด้วยปั ญญาก็จะสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้ดี และจะทํางานได้ประสบความสําเร็ จได้โดยง่าย ซึ่ งในการทํางานของผูใ้ ห้บริ การปรับพฤติกรรมเสี่ ยง
โรคอ้วนในการวิจยั นี้ก็คือ การบริ หารโครงการให้ประสบความสําเร็ จที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขาพ
ที่ดีของผูร้ ับบริ การได้แก่ การรับรู ้ความสามารถตนเอง การกํากับพฤติกรรมตนเองและการดูแลสุ ขาพตนเอง
ของผูร้ ั บ บริ ก ารโรคอ้วนดี ข้ ึ น อันส่ ง ผลให้ผูร้ ับการปรั บเปลี่ ย นพฤติ กรรมมี ความภาคภูมิ ใ จในตนเองที่
สามารถดูแลสุ ขภาพได้ดว้ ยตนเอง (Anbari et.al, 2008)
สําหรับปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การอีกตัวหนึ่งที่เพิม่ เติม ได้แก่ การสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ ที่มีอิทธิ พล
โดยตรงต่อ การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง (β=.138, p<.05) และส่ งผลต่อการดูแลสุ ขภาพตนเองของ
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ผูร้ ับบริ การโรคอ้วน (β=.123, p<.05) แสดงว่า หากผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้รับกําลังใจเอาใจใส่
ดู แล และได้รับการจัดหาแหล่ งทรั พยากรต่าง ๆ จากผูใ้ ห้บริ การแล้วก็จะส่ งผลให้ผูร้ ั บบริ ก ารมี การปรั บ
พฤติกรรมในด้าน การกํากับพฤติกรรมสขภาพตนเองและด้านการดูแลสุ ขภาพตนเอง ดี ข้ ึน สอดคล้องตาม
แนวคิดของ Shaefer, Coyne & Lazarus (1981) ที่กล่าวว่า การสนับสนุ นทางสังคม เป็ นสิ่ งสําคัญที่ช่วย
ประคับประคองจิตใจของคนในสังคมในการทํากิ จกรรมต่าง ๆ ไปสู่ เป้ าหมายได้ ทั้งนี้ กอทเทล Stewart
(1993 อ้างอิงจาก Gottlied,1983) ได้กล่าวว่า การที่บุคคลได้รับข้อมูลข่าวสารหรื อคําแนะนํา การช่วยเหลื อ
ด้า นวัต ถุ ห รื อ การกระทํา ที่ ไ ด้รั บ จากผูท้ ี่ มี ค วามใกล้ชิ ด กับ ตนเองจะยิ่ ง เอื้ อ ประโยชน์ ด้า นอารมณ์ แ ละ
พฤติกรรมต่อผูร้ ับนั้นมากยิ่งขึ้น เห็นผลได้จากงานวิจยั ของ กุสุมา สุ ริยา (2550) ที่ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลของ
โปรแกรมลดนํ้า หนัก โดยการประยุก ต์ใ ช้แนวคิ ดการกํา กับ ตนเองร่ วมกับ แรงสนับ สนุ นทางสั งคมจาก
พยาบาล พบว่า การได้รับแรงสนับสนุ นทางสังคมในการลดนํ้าหนักมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิตวั ในการ
ลดนํ้าหนักคือ การมีกิจกรรมทางกาย การบริ โภคอาหารและอารมณ์ ของกลุ่มทดลองอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติและผลวิจยั ของ สุ พิชชา วงค์จนั ทร์ (2554) ที่ศึกษาอิทธิ พลของลักษณะทางจิต ลักษณะสถานการณ์ที่มี
ต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพและภาวะโภชนาการของบุ ค ลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า การ
สนับสนุ นทางสังคมจากครอบครั ว จากเพื่ อนร่ วมงานและจากผูบ้ งั คับบัญชา สามารถทํานายพฤติ กรรม
สุ ขภาพที่เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของบุคคลากรกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ขได้ถึง ร้อยละ 58.0 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาที่ไม่พบผลการมีปฎิสัมพันธ์ขา้ มระดับระหว่างปั จจัยทางจิตสังคมบางประการใน
ระดับผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพด้านการรับรู้ความสามารถใน
การดูแลสุ ขภาพและด้านการดูแลสุ ขภาพ ของผูร้ ับบริ การโรคอ้วน จึงไม่เป็ นตามสมติฐานข้อที่ 3 แต่
สําหรับด้าน การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง พบว่า มี 1 ปั จจัยได้แก่ การบริ หารโครงการที่มีต่ออิทธิ พล
ของความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ ( t = 2.545, P = .027) ซึ่ งหมายความว่า ผูใ้ ห้บริ การที่มี พฤติกรรมการบริ หาร
โครงการที่ดีกบั ไม่ดีจะมีความแตกต่างกันของขนาดอิทธิ พลที่ร่วมกับ ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพและส่ งผลต่อ
การกํากับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง แสดงว่า โครงการที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้วา่ ผูใ้ ห้บริ การมีพฤติกรรมการบริ หาร
โครงการที่ดี ขนาดอิ ทธิ พลของความรู ้ เกี่ ยวกับ สุ ข ภาพที่ มี ต่อการกํา กับ พฤติ กรรมสุ ขภาพของตนเองจะ
มากกว่าโครงการที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้วา่ ผูใ้ ห้บริ การมีพฤติกรรมการบริ หารโครงการไม่ดี และจากการที่ไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับของปั จจัย เกือบทุกตัวที่มีต่อการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ นั้นแสดงว่า การเปลี่ยนแปลง
พฤติ กรรมสุ ขภาพของผูร้ ั บบริ การไม่แปรเปลี่ ยนไปตามกลุ่มโครงการที่ ให้บริ การ แสดงว่า ผูร้ ั บบริ การก็
สามารถที่จะไปเข้าร่ วมในโครงการใดก็ได้ยอ่ มให้ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นเดียวกัน พราะสื บเนื่ อง
จากในการเริ่ มต้นจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในช่วงปี 2553-2555 ของสถานพยาบาลที่ได้รับทุน
สนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งนี้ นั้น หัวหน้าโครงการและทีมงานทุกคนจะต้อง
ได้รับการอบรมในด้านวิชาการความรู ้ เกี ยวกับการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ 3 Self (Self-efficacy, Selfregulation , Seelf-care) และหลักการบริ หารจัดการโครงการด้วยหลัก PROMISE Model ของ อังศินนั ท์
อินทรกําแหง (2552) นั้น จึงเป็ นผลให้ทุกโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพจึงมีการจัดกิจกรรมให้บริ การที่
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คล้ายคลึ งกันให้กบั ผูร้ ั บบริ การที่ มีความเสี่ ยงเรื่ องเดี ยวกันคื อ โรคอ้วน ดังนั้นจึงเป็ นทางเลื อกที่ สําคัญที่
ผูร้ ับบริ การสามารถเข้าร่ วมโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพใดก็ได้ที่ตนเองสะดวกในการเข้าถึง

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
1. จากผลวิจยั พบว่าปั จจัยระดับผูใ้ ห้บริ การที่มีอิทธิพลตรงกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อการ
ปรับพฤติกรรมเสี่ ยงทั้งด้านการรับรู ้ความสามารถของตน การกํากับพฤติกรรมและการดูแลสุ ขภาพได้แก่
เชาว์สุขภาพและเชาว์อารมณ์ของทีม ดังนั้น ในการทําโครงการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพจึงมีความจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ตอ้ งพิจารณาคุณลักษณะของหัวหน้าทีมและผูร้ ่ วมทีม ที่ควรเป็ นแบบอย่างของผูม้ ีการดูแลสุ ขภาพตนเอง
อย่างมีสติตามองค์ประกอบของเชาว์สุขภาพ และในการกําหนดสมาชิกทีมที่มีความเข้าใจและสัมพันธภาพดี
ในทีมเป็ นลําดับต้น ๆ ก่อน
2. จากผลวิจยั พบว่าปั จจัยระดับผูร้ ับบริ การที่มีอิทธิ พลตรงกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อการ
ปรับพฤติกรรมเสี่ ยงทั้ง 2 ด้านขึ้นไป ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ ความไว้วางใจต่อผ็ให้บริ การ
และการได้รับการสนับสนุ นจากผูใ้ ห้บริ การ ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นที่ทีมผูร้ ับผิดชอบโครงการต้องคํานึงถึง
การออกแบบกิจกรรมนอกจากมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมแล้ว ควรมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเจตคติที่ดีต่อ
การดูแลสุ ขภาพควบคู่ไปด้วยตั้งแต่วนั แรกที่ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ ยงสมัครเข้าร่ วมโครงการ โดยชี้ให้เห็น
ประโยชน์ของโครงการ แสดงกําหนดการให้เห็นกิจกรรมที่น่าสนใจดึงดูดความชอบความสนุกสนานให้เกิด
กับผูร้ ับบริ การตั้งแต่ในวันแรกให้เขาพร้อมที่จะกระทําพฤติกรรมด้วยตนเอง
โดยมีทีมผูใ้ ห้บริ การหรื อ
ตัวแทนคอยสนับสนุนการทํากิจกรรมด้วยตนเองของผูเ้ ข้ารับบริ การอย่างต่อเนื่อง
3. จากผลวิจยั ที่พบปฏิสัมพันธ์ขา้ มระดับเพียงตัวแปรคู่เดียวคือ พฤติกรรมการบริ หารโครงการ
ของผูใ้ ห้บริ การ กับความรู ้เกี่ยวกับโรคอ้วนของผูร้ ับบริ การ ที่มีต่อการกับกับพฤติกรรมสุ ขภาพตนเองของ
ผูร้ ับบริ การโรคอ้วนนั้น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารหน่วยงานควรสนับสนุนให้ทีมผูใ้ ห้บริ การในโครงการ ควรได้รับ
การพัฒนาหรื อฝึ กทักษะในด้าน การบริ หารจัดการโครงการสุ ขภาพแบบมืออาชีพก่อนเริ่ มโครงการก็จะยิง่
ช่วยให้การจัดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมสุ ขภาพนั้นมีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลตรงต่อผูร้ ับบริ การมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. กลุ่มประชากรของการศึกษาครั้งนี้
จะเป็ นลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันบางประเด็นที่
สําคัญ เช่น ได้รับทุนวิจยั จาก สปสช.เช่นกัน ทีมผูใ้ ห้บริ การส่ วนใหญ่ผา่ นการอบรมในด้านการปรับ
พฤติกรรมสุ ขภาพมาก่อน ผูใ้ ห้บริ การเป็ นเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่ส่วนใหญ่มีบทบาทในการทํางานด้านการ
ส่ งเสริ มป้ องกันสุ ขภาพ เป็ นต้น แต่มีความต่างในด้าน ทีมผูใ้ ห้บริ การมาจากต่างโรงพยาบาล แต่ท้ งั นี้จึง
อาจจะมีความหลากหลายของตัวอย่างระดับผูใ้ ห้บริ การไม่มาก แต่ระดับผูร้ ับบริ การมีความต่างที่มาจากถิ่น
ฐานต่างกัน ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไป อาจจะใช้กลุ่มประชากรที่เป็ นทีมผ็ให้บริ การสุ ขภาพทั้งที่ได้รับทุน
และไม่ได้รับทุน ทั้งทีเคยผ่านการอบรมและไม่เคยผ่าน เป็ นต้น
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2. ผลที่ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใช้ในการออกแบบงานวิจยั เชิ งทดลอง ใน
ลักษณะของการออกแบบเนื้ อหาในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมให้เหมาะกับลักษณะตัวอย่าง หรื อ ปั จจัยที่
มีอิทธิ พลสู งต่อการปรับพฤติกรรม ที่ได้จากข้อมูลเชิงปริ มาณ อาจจะนําไปใช้ในการออกแบบเนื้ อหาใน
โปรแกรมเพื่อการสร้างและพัฒนาสุ ขภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นต่อไป เช่น ด้านเจตคติ ความไว้วางใจ
เชาว์สุขภาพ เชาว์อารมณ์ของทีม เป็ นต้น
3. ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการออกแบบในลักษณะการวิเคราะห์พหุระดับ แบบโมเดลเชิงเส้น
ลดหลัน่ (Hierarchical Linear Model) อาจจะทําให้ตอบโจทย์การวิจยั ได้ไม่ลุ่มลึกในระดับตัวแปรการวัด
ด้วยข้อจํากัดที่ตวั แปรแฝงมีจาํ นวนมากและตัวแปรตามหลายตัวแปร จึงอาจตอบโจทย์ได้ในลักษณะภาพรวม
ของตัวแปร ถ้าเพื่อให้ผลวิจยั อธิ บายได้มากขึ้นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบการวัดตัวแปรแต่
ละปั จจัย และความสัมพันธ์แบบที่มีตวั แปรคั้นกลางทั้งในลักษณะอิทธิ พลทางตรงทางอ้อมได้ละเอียดขึ้น
อาจจะออกแบบในลักษณะโมเดลสมการโครงสร้างแบบพหุระดับ (Multilevel SEM) การวิเคราะห์เส้นทาง
แบบพหุระดับ (Multilevel path analysis) หรื อโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบพหุระดับ
(Mltilevel Confirmatory Factor Analysis-MCFA) เป็ นต้น
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ตัวอย่าง แบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการปรับพฤติกรรมโรคอ้วน
คาชี้แจง โปรดเติมข้อมูลในช่องว่างและเลือกใส่เครื่องหมาย √ ลงใน �หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
ของท่านมากที่สุดเพียงแห่งเดียวในแต่ละประโยค
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ
1. ฉันมั่นใจว่าสามารถออกกาลังกายตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่โครงการได้อย่างเคร่งครัด
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
2. ฉันมั่นใจว่าสามารถแบ่งตารางเวลาแต่ละวันในการออกกาลังกายเพื่อลดน้าหนักได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
3. ฉันมั่นใจว่าสามารถหาวิธีผ่อนคลายความเครียดได้อย่างเหมาะสม
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
4. ฉันมั่นใจว่าสามารถเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารของตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
5. ฉันมั่นใจว่าสามารถควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อได้พอดี
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
6. ฉันมั่นใจว่าสามารถงดการรับประทานของจุบจิบระหว่างมื้ออาหารได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
7. ฉันมั่นใจว่าสามารถจัดการกับอารมณ์ ขณะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ยุ่งยากได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
8. ฉันมั่นใจว่าสามารถออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
9. ฉันมั่นใจว่าสามารถหาวิธีลดความเครียดได้ด้วยตนเอง
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
10. ฉันมั่นใจว่าสามารถออกกาลังกายได้ แม้ว่าฉันจะมีอุปสรรคขัดข้องก็ตาม
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
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11. ฉันมั่นใจว่าสามารถผ่อนคลายความเครียดด้วยการนั่งสมาธิได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
12. ฉันมั่นใจว่าสามารถควบคุมการรับประทานอาหารเพื่อให้น้าหนักลดลงได้สัปดาห์ละอย่างน้อยครึ่ง
กิโลกรัม
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
แบบสอบถามการกากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
1. ฉันตั้งใจที่จะออกกาลังกายในแต่ละครั้งให้ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
2. การกาหนดเป้าหมายในการลดน้าหนักช่วยให้ฉันบังคับตนเองได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
3. ฉันให้กาลังใจตนเองที่เมื่อออกกาลังกายได้ต่อเนื่องนานอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
4. ฉันเตือนตนเองให้ออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
5. การควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อสามารถทาให้ฉันลดน้าหนักได้จริง
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
6. ฉันให้รางวัลตนเองเมื่อสามารถควบคุมอาหารได้ตามเป้าหมาย
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
7. ฉันหมั่นจดบันทึกอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
8. ฉันหมั่นเปรียบเทียบปริมาณการรับประทานอาหารกับเพื่อนก่อนตัดสินใจที่จะทานน้อยลง
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
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9. การที่ฉันถูกเตือนจากเจ้าหน้าที่ในโครงการทาให้ฉันต้องควบคุมอาหารและออกกาลังกายให้ได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
10. ฉันตั้งใจงดเครื่องดื่มน้าอัดลม น้าหวาน ชานม กาแฟนมเพื่อลดน้าหนัก
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
11. ฉันคิดจะเลิกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
12. ฉันตาหนิตนเองทุกครั้งที่รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
13. ฉันตั้งใจควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้หงุดหงิดอยู่นาน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
14. ถ้าฉันออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อยครั้งละ 30 นาทีจะช่วยให้ฉันลดน้าหนักได้จริง
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
15. ฉันเสียใจทุกครั้งที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียวได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
16. ฉันคอยเตือนตัวเองไม่ให้เครียด
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
17. ฉันออกกาลังกายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
18. การออกกาลังกายที่ผ่านมาของฉันทาให้ฉันสามารถผ่อนคลายความเครียดได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
19. ฉันตั้งใจจะนั่งสมาธิเพื่อผ่อนคลายความเครียด
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
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20. การที่ฉันหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น้าอัดลม น้าหวาน ทาให้น้าหนักตัวลดลงได้จริง

……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
21. ฉันภูมิใจเมื่อสามารถลดน้าหนักได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
22. ฉันหมั่นสังเกตถึงอารมณ์ ความอยาก และสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของฉัน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
23.การที่ฉันบังคับตนเองให้ออกกาลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์เพราะทาให้ฉันลดน้าหนักได้จริง
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
24. ฉันวางเป้าหมายให้ตนเองมีน้าหนักที่ลดลงและหมั่นออกกาลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
25. การงดรับประทานของจุบจิบระหว่างมื้ออาหาร ช่วยให้ลดน้าหนักได้จริง
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
26. ฉันคิดว่าตัวฉันสามารถควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
27. ฉันเห็นคนที่รับประทานอาหารตามธงโภชนาการทุกวันช่วยทาให้ลดน้าหนักได้ฉันจึงเลือกทาตาม
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
28. ฉันเสียใจทุกครั้งที่ฉันออกกาลังกายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด
29. ฉันดีใจทุกครั้งที่ฉันสามารถควบคุมความเครียดที่เกิดขึ้นได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
30.การเดินเร็วขณะปฏิบัติงานที่ผ่านมาของฉัน ช่วยให้การลดน้าหนักได้ ฉันจึงเลือกปฏิบัติ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
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31. ฉันมุ่งมั่นและมีกาลังใจที่จะออกกาลังกายมาขึ้นเมื่อได้รับกาลังใจจากเพื่อน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..…………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
1. ฉันนั่งทางานทั้งวัน ไม่ค่อยได้ลุกเดินไปไหน
…………….. .…………….. …………….. ………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก

ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย

2. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นฉันพยายามแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น
…………….. .…………….. …………….. ………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก

…....…………..
ปฏิบัติน้อย

…....…………..

ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย

ปฏิบัติน้อย

3. ฉันออกกาลังกายจนรู้สึกเหนื่อย มีเหงื่อซึม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....…………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก

ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย

ปฏิบัติน้อย

……………..
ไม่จริงที่สุด

……………..
ไม่ได้ปฏิบัติเลย

……………..
ไม่ได้ปฏิบัติเลย

……………..
ไม่ได้ปฏิบัติเลย

4. ฉันรับประทานขนมหวานบ่อยๆ เช่น ทองหยอด ขนมชั้น ลอดช่อง รวมมิตร บัวลอย เป็นต้น
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
5. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นฉันจะหาแนวทางแก้ไขไว้หลายๆ ทาง
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
6. ฉันออกกาลังกายต่อเนื่องครั้งละประมาณ 30 นาที
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
7. ถึงแม้จะอิ่มแล้วแต่ฉันจะพยายามรับประทานอาหารให้หมดเพราะเสียดาย
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
8. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นฉันพยายามทบทวนว่ามีสาเหตุมาจากอะไรก่อนที่จะลงมือแก้ไข
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
9. ในวันที่ฉันไม่ได้ทางาน ฉันมักใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งๆ นอนๆ มากกว่าการเคลื่อนไหวร่างกาย
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
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10. ฉันรับประทานขนมกรุบกรอบหรือของว่างประเภทแป้งเสมอๆ
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....…………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก

ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย

ปฏิบัติน้อย

……………..
ไม่ได้ปฏิบัติเลย

11. เมื่อจะจัดการแก้ไขปัญหาฉันจะคิดวางแผนและตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนที่จะลงมือแก้ไข
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก

ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย

ปฏิบัติน้อย

ไม่ได้ปฏิบัติเลย

12. ฉันทางานบ้าน เช่น ซักผ้าด้วยมือ ถูบ้าน ล้างรถ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก

ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย

ปฏิบัติน้อย

13. ฉันเลือกรับประทานเฉพาะอาหารที่ปรุงด้วยการนึ่ง อบ ย่าง ตุ๋น และต้ม
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....…………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก

ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย

ปฏิบัติน้อย

ไม่ได้ปฏิบัติเลย

……………..
ไม่ได้ปฏิบัติเลย

14. ฉันออกแรงทางานบ้านจนรู้สึกเหนื่อย เหงื่อซึม ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก

ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย

ปฏิบัติน้อย

15. เมื่อมีปัญหาฉันจะหาสิ่งอื่นๆ ทาเพื่อให้ลืมปัญหาที่เกิดขึ้น
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....…………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก

ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย

16. ฉันเดินแทนการนั่งรถ ในระยะทางสั้นๆ
…………….. .…………….. …………….. ………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก

ปฏิบัติน้อย

…....…………..

ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย

ปฏิบัติน้อย

17.ฉันเลือกรับประทานอาหารโดยคานึงถึงคุณค่าอาหารที่มีต่อสุขภาพ
……………..
…………….. ……………..
.…………….. ……………..

ไม่ได้ปฏิบัติเลย

……………..
ไม่ได้ปฏิบัติเลย

……………..
ไม่ได้ปฏิบัติเลย

………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
18. ฉันรับประทานอาหารประเภทไขมัน เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู เป็นประจา
……………..
…………….. ……………..
.…………….. …………….. ………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
19. ฉันทากิจวัตรประจาวันอย่างกระฉับกระเฉงจนรู้สึกเหนื่อย เหงื่อซึม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
……………..
…………….. ……………..
.…………….. …………….. ………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
20. เมื่อฉันมีปัญหาเกิดขึ้น ฉันจะมองว่าปัญหาเป็นโอกาสให้ตัวฉันได้แสดงความสามารถ
……………..
…………….. ……………..
.…………….. …………….. ………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
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21. ฉันรับประทานอาหารเพื่อให้อิ่มท้องโดยไม่ได้นึกถึงประโยชน์เท่าไหร่
……………..
…………….. ……………..
.…………….. ……………..

………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย
ไม่ได้ปฏิบัติเลย
22. ฉันได้ออกแรงทากิจวัตรประจาวันอย่างน้อยวันละ 30 นาที
……………..
…………….. ……………..
.…………….. …………….. ………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย
ไม่ได้ปฏิบัติเลย
23. ฉันเติมน้าตาลในอาหารทุกครั้งที่รับประทานอาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า เป็นต้น
……………..
…………….. ……………..
.…………….. …………….. ………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
24. ฉันปลอบใจตัวเองว่าจะสามารถผ่านพ้นความยุ่งยากต่างๆไปได้ด้วยดี
……………..
…………….. ……………..
.…………….. …………….. ………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
25. ฉันใช้เวลาในการรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วทุกมื้อ
……………..
…………….. ……………..
.…………….. …………….. ………………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
26. ฉันผ่อนคลายความเครียดด้วยการหางานอดิเรกทา เช่น ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง ดูทีวี เต้นรา เป็นต้น
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
27. ฉันรับประทานผักและผลไม้ที่มีกากใยสูง ที่ไม่หวานเป็นประจา
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
28. ฉันพยายามตัดปัญหานั้นออกไปจากจิตใจและหันไปสนใจเรื่องอื่นแทน
…………….. .…………….. …………….. ………………..
…....………….. ……………..
ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติค่อนข้างมาก ปฏิบัติค่อนข้างน้อย ปฏิบัติน้อย ไม่ได้ปฏิบัติเลย
แบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรมสุขภาพ
1. การดูทีวี ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ หรือทากิจกรรมต่างๆที่ชอบทาให้ผ่อนคลายความเครียดได้มาก
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
2. ฉันชอบออกกาลังกายเพราะทาให้ฉันมีน้าหนักลดลง
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
3. เมื่อฉันรู้สึกเครียดฉันจะเลือกที่จะออกกาลังกายเพื่อผ่อนคลายความเครียด
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
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4. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีช่วยให้ลดน้าหนักได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด
5. ฉันชอบรับประทานผักและผลไม้มากกว่าขนมหวาน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
6. การควบคุมน้าหนักตัวให้ไม่อ้วนหรือผอมเกินจะช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยลง
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
7. ฉันชอบรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าความอร่อย
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
8. ฉันเลือกที่จะออกกาลังกายให้ต่อเนื่องให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาทีไม่ต่ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
9. การทาสมาธิ สวดมนต์เป็นวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่ฉันชอบทา
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
10. เมื่อรู้สึกเครียดฉันจะเลือกรับประทานอาหารที่ชอบ ถึงแม้มันจะไม่มีประโยชน์ก็ตาม
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
11. การฝึกผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง ถือเป็นเรื่องดีที่ควรหมั่นฝึกฝน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
12. การออกกาลังกายเป็นเรื่องน่าเบื่อ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
13. ฉันเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยมากกว่าที่จะพิจารณาถึงประโยชน์ของอาหาร
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
14. การลดน้าหนักให้ได้ผลไม่จาเป็นต้องออกกาลังกายก็ได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
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15. ฉันชอบดื่มน้าอัดลมรสหวานเพราะรสหวานทาให้รู้สึกร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป่า
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
16. ฉันเลือกที่จะรับประทานผลไม้แทนขนมหวานทุกวัน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
17. ฉันชอบรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพราะฉันจะรู้สึกปลอดภัยต่อสุขภาพ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
18. ฉันพยายามลดน้าหนักด้วยการออกกาลังกาย
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
1. คนในครอบครัวทาให้ฉันรู้สึกอบอุ่น มั่นใจและมีความมุ่งมั่นในการลดน้าหนัก
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
2. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ต่างๆ ด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่ฉัน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
3. เพื่อนมักจะชวนฉันไปออกกาลังกายเสมอ
……………..
…………….. …………….. ……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
4. เจ้าหน้าที่ให้กาลังใจ เมื่อฉันเกิดความท้อแท้จากการพยายามลดน้าหนัก
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
5. คนในครอบครัวเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการลดน้าหนักของฉัน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
6. เจ้าหน้าที่สนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพียงพอ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
7. เพื่อนช่วยให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อฉันอยู่ในภาวะเครียดจากการเข้าร่วมโครงการ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
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8. เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาหรือข้อสงสัยให้แก่ฉันได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
9. เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะสละเวลาให้คาปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องกับฉันเมื่อ
ต้องการ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
10. เจ้าหน้าที่ทาให้ฉันไว้วางใจและสามารถพูดคุยปัญหาต่างๆ ได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
11. คนในครอบครัวค้นหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องจากสื่อมาบอกฉัน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
12. คนในครอบครัวจัดทาอาหารที่มีประโยชน์มาให้ฉันสม่าเสมอ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
13. คนในครอบครัวทาให้ฉันมั่นใจว่าสามารถลดน้าหนักได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
14. ฉันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์เกี่ยวกับการลดน้าหนักกับเพื่อนเสมอ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
15. เพื่อนพร้อมที่จะออกกาลังกายกับฉันเมื่อฉันต้องการ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
16. เพื่อนมักจะช่วยให้กาลังใจในการลดน้าหนักของฉัน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
17. เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ฉันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์เกี่ยวกับลด
น้าหนักตัวกับผู้รับบริการอื่นๆ เสมอ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
18. ฉันได้รับการช่วยเหลืออื่นๆ ที่จาเป็นต่อการลดน้าหนักของฉันจากเพื่อน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
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19. เพื่อนแนะนาวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการลดน้าหนัก
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
20. ฉันได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจากเจ้าหน้าทีใ่ นโครงการ
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
21. เจ้าหน้าที่ชื่นชมเมื่อเห็นฉันมีพฤติกรรมสุขภาพถูกต้อง
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
22. คนในครอบครัวสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการลดน้าหนักของฉัน
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
23. ฉันมีเพื่อนที่ไว้วางใจและสามารถพูดคุยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการได้
……………..
…………….. ……………..
……………..
..………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงที่สุด
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ตัวอย่ างแบบสอบถามสาหรับการวิจัย เรื่อง
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การที่มีผลต่อความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในกลุ่มโรคอ้วน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลใน กลุ่ มผูป้ ฏิ บตั ิโครงการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมเสี่ ยง ที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. เขต 13 กทม. ปี งบประมาณ 2555 ภายใต้การบริ หารโครงการของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
ภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการนําเสนอเป็ นรายบุคคล และการตอบแบบสอบถามจะไม่มีความผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้ น
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังนั้น จึงขอความกรุ ณาท่าน ตอบแบบสอบถาม โดยทําเครื่ องหมาย  ลงใน
ช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็น และความเป็ นจริ งที่ปรากฏกับท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. หมายเลขโครงการ H ………/ 2555 ในสังกัดโรงพยาบาล ...............................................................
2. เพศ
1.ชาย
2. หญิง
3. ตําแหน่งงานในที่ทาํ งานของท่านในปัจจุบนั คือ .....................................................................................
4. ท่านทําหรื อร่ วมทําโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในปี นี้กบั มศว เป็ นครั้งที่.................................
5. บทบาทหน้าที่ในการทําโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงในครั้งนี้ หรื อปี นี้ คือ
1. เป็ นหัวหน้าโครงการ 2.  เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการหรื อผูบ้ งั คับบัญชาของหัวหน้าโครงการ
3. เป็ นสมาชิกทีมในโครงการ 4.  อื่น ๆ ระบุ..........................................................................
6. ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง..................................................ปี
7. ระดับการศึกษา 1.ปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาโท
3. สู งกว่าปริ ญญาโท

ตอนที2่ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทําโครงการปรับพฤติกรรมฯ
ข้ อคาถาม
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาของท่ าน
1.ผูบ้ งั คับบัญชาเชื่อมัน่ ในตัวท่านว่า ท่านมีความความรู ้
ความสามารถ ในการบริ หารโครงการปรับพฤติกรรม
สุขภาพได้เป็ นอย่างดี
2. ผูบ้ งั คับบัญชาแสดงความเห็นใจ เมื่อท่านรู ้สึกท้อหรื อมี
ปั ญหาในการทําโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ

ระดับความคิดเห็นและความจริงทีป่ รากฏกับท่ าน
มากทีส่ ุด มาก ค่ อนข้ างมาก ค่ อนข้ าง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(6)
(5)
(4)
น้ อย ( 3 ) ( 2 )
(1)
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ข้ อคาถาม
3.ผูบ้ งั คับบัญชากล่าวยกย่อง ชื่นชมท่าน ที่ได้เสี ยสละใน
การทําโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
4.ผูบ้ งั คับบัญชาให้เกียรติยอมรับในการตัดสิ นใจของ
ท่านทุกครั้งในการทํากิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ
5.ผูบ้ งั คับบัญชาได้ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ท่านในการทํา
โครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
6.ผูบ้ งั คับบัญชาบอกถึงแหล่งข้อมูลความรู ้ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการทําโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
7.ผูบ้ งั คับบัญชาบอกถึงจุดเด่น และจุดด้อยของการจัด
โครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพของท่านเพื่อหวังให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ นึ ของโครงการ
8. ผูบ้ งั คับบัญชาได้ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของท่านในการทําโครงการฯ
9.ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความช่วยเหลือท่านได้ ในกรณี ที่
งบประมาณจาก สปสช. กทม.ยังมาไม่ถึงมือท่านได้
10.ผูบ้ งั คับบัญชาได้กาํ ชับให้บุคลากรในหน่วยงาน ให้
การสนับสนุน ช่วยเหลือท่านในการทําโครงการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพของท่านอย่างเต็มที่
11.ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ท่านใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานได้ในการจัดทําโครงการปรับพฤติกรรมฯ
12. ผูบ้ งั คับบัญชาสนับสนุนอุปกรณ์ สถานที่ให้ท่านเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการทําโครงการปรับพฤติกรรมฯ
การสนับสนุนจากเพือ่ นร่ วมงาน
13. เพื่อนร่ วมงานเห็นความสําคัญของการทําโครงการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพของท่าน
14.เพื่อนร่ วมงานให้กาํ ลังใจในการทําโครงการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพของท่านอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
15. เพื่อนร่ วมงานชมเชยท่านด้วยความจริ งใจ เมื่อท่าน
สามารถจัดโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพได้สาํ เร็ จ
16.เพื่อนร่ วมงานให้เกียรติยอมรับในการตัดสิ นใจของ
ท่านทุกครั้งในการทํากิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ
17.เมื่อท่านขอข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อนร่ วมงานก็จะบอกหรื อ
อธิบายด้วยความเต็มใจ
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18.เพื่อนร่ วมงานมักเสนอแนะสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ในการ
จัดโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ให้กบั ท่าน
19.เพื่อนร่ วมงานมัก “กระซิบบอก” ถึงจุดด้อยในการจัด
โครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพของท่านด้วยความ
จริ งจัง โดยหวังให้ท่านได้มีการพัฒนาที่ดีข้ ึน
20.เพื่อนร่ วมงานให้ขอ้ มูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์
เพื่อให้การจัดโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพของ
ท่านเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
21.บ่อยครั้งที่เพื่อนร่ วมงานได้มาช่วยจัดโครงการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพของท่าน แม้วา่ เขาจะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนใดๆ ก็ตาม
22.เพื่อนร่ วมงานส่วนใหญ่มกั ทุ่มเทเวลาให้กบั ท่านในการ
มาร่ วมทําโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพของท่าน
23.เพื่อนร่ วมงานเปิ ดโอกาสให้ใช้ทรัพยากรของเขาเพื่อ
นํามาใช้ประโยชน์ในการจัดโครงการปรับพฤติกรรม
สุขภาพของท่าน
สัมพันธภาพระหว่ างท่ านกับผู้รับบริการ
24.ท่านรับรู ้ได้วา่ ผูร้ ับบริ การสามารถพูดกับท่านได้อย่าง
เปิ ดใจเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ
25.ท่านรับรู ้ได้วา่ ผูร้ ับบริ การมอบความไว้วางใจให้ท่าน
เข้ามาช่วยปรับพฤติกรรมสุขภาพของเขาด้วยความเต็มใจ
26.ท่านรับรู ้ได้วา่ ผูร้ ับบริ การมองเห็นว่าท่านเป็ นพวก
เดียวกับเขา เปรี ยบเสมือนคนในชุมชนเดียวกัน
27.ท่านรับรู ้ได้วา่ ผูร้ ับบริ การเห็นความสําคัญของ
เป้ าหมายโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพร่ วมกันท่าน
28.ท่านรับรู ้ได้วา่ ผูเ้ ข้ารับบริ การเชื่อมัน่ ในความรู ้
ความสามารถของท่านที่จะทําโครงการนี้ให้สาํ เร็จได้
29.ผูร้ ับบริ การกับตัวท่าน ยอมรับในตัวตนและให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันอยูเ่ สมอ
30.ผูร้ ับบริ การกับตัวท่าน มีความปรารถนาที่ดีและมี
เมตตาต่อกันและกัน
31.ท่านเชื่อมัน่ ในความสามารถของผูร้ ับบริ การที่จะปรับ
พฤติกรรมลดอ้วนด้วยตนเองให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายได้
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เชาวน์ อารมณ์ ของทีมในคณะทางานโครงการฯ
32.ท่านเห็นว่าคณะทํางานได้แสดงความเห็นใจซึ่งกัน
และกันในการทําโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพนี้
33.ท่านเห็นว่าคณะทํางานพยายามที่จะทําความเข้าใจ
และสร้างความสนิทสนมคุน้ เคยซึ่งกันและกันมากขึ้น
34.ท่านเห็นว่าสมาชิกในคณะทํางานรู ้จกั กันดีวา่ ใครมี
ความ สามารถเด่นในเรื่ องใดบ้างเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันได้
35.ท่านเห็นว่าสมาชิกในคณะทํางานใส่ใจกับเป้ าหมาย
หลักของโครงการปรับพฤติกรรมนี้ จึงมุ่งมัน่ ที่จะทําให้
สําเร็ จ
36.ท่านเห็นว่าสมาชิกในคณะทํางานมักแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมสุขภาพจากบุคคลภายนอก
เพื่อนํามาปรับปรุ งการทํางานของทีมอยูเ่ สมอ
37.ท่านเห็นว่าสมาชิกในคณะทํางานสามารถตักเตือนซึ่ง
กันและกันได้ดว้ ยความจริ งใจเพือ่ ให้เกิดการปรับปรุ ง
งานดีข้ นึ
38.ท่านเห็นว่าสมาชิกในคณะทํางานได้สร้างข้อตกลง
ร่ วมกัน ในการทํางานโครงการนี้เพื่อให้ทาํ งานราบรื่ น
เป็ นระบบ
39.ท่านเห็นว่า สมาชิกในคณะทํางานสามารถพูดจาท้วง
ติงกันได้โดยไม่ผดิ ใจกัน เพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้
40.ท่านเห็นว่า สมาชิกในคณะทํางานมักให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ซ่ ึงกันและกันเพื่อปรับปรุ งงาน
ที่ดีข้ นึ
41.ท่านเห็นว่าคณะทํางานแต่ละคนระมัดระวังที่จะ
แสดงพฤติกรรมที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งภายใน
ทีมงานได้
42.ท่านเห็นว่าสมาชิกในคณะทํางานได้ร่วมกันหาทาง
ป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากทําโครงการครั้งต่อไป
43.ท่านเห็นว่าสมาชิกในคณะทํางานให้ความสนใจกับ
สถานการณ์ความเป็ นไปขององค์กรในการทํา
โครงการนี้
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44.ท่านเห็นว่าในการทํางานในโครงการนี้ของสมาชิกใน
คณะทํางานจะคํานึงถึงความสอดคล้องกับระเบียบ
วัฒนธรรมขององค์กร หรื อชุมชนเสมอ
45.ท่านเห็นว่าสมาชิกในคณะทํางานนี้ มีความเข้าใจใน
การทํางานของเพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ ในองค์กรเป็ น
อย่างดี
46.ท่านเห็นว่าสมาชิกในคณะทํางานนี้ ได้พยายามสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ ในองค์กร
47.ท่านเห็นว่าสมาชิกของคณะทํางานนี้ มีความยินดีที่
เพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ ได้เข้ามาช่วยเหลือในการทํา
กิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพครั้งนี้
48.ท่านเห็นว่าสมาชิกของคณะทํางานปรับพฤติกรรม
สุขภาพนี้ มีความพยายามที่จะช่วยเหลือการทํางานของ
เพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆนอกคณะทํางานด้วยความเต็มใจ
บทบาทผู้นาทีม
49.ท่านพยายามที่จะเป็ นบุคคลหนึ่งที่ริเริ่ มกําหนด
เป้ าหมายของโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพนี้ ก่อน
คนอื่นๆ
50.ท่านพยายามที่จะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มกําหนดแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง
PROMISE Model ก่อนสมาชิกคนอื่นใดใน
คณะทํางาน
51.ท่านพยายามแสดงให้สมาชิกคนอื่นๆ เห็นว่าได้ทาํ สิ่ ง
ต่างๆ เพื่อผูเ้ ข้ารับบริ การ เพื่อทีมงานด้วยความจริ งใจ
ไม่ใช่ทาํ ไปเพื่อประโยชน์ของตนเอง
52.ท่านได้เสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานโครงการนี้กบั
สมาชิกในทีมงานโดยไม่ใช้วธิ ีการตําหนิ ติเตียน
53. ท่านไม่เคยแสดงท่าทางเบื่อหน่ายที่จะให้คาํ แนะนํา
หรื อให้ขอ้ เสนอแนะกับเพื่อนร่ วมงานอยูบ่ ่อย ๆ
54.ท่านมีความยินดีที่จะหาความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพแบบใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับทีมงาน
55.ท่านได้โน้มน้าวให้เพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ เห็น
ความสําคัญว่าโครงการนี้มีประโยชน์กบั องค์กร
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56.ท่านใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่สาํ คัญในการจัดโครงการปรับพฤติกรรม
สุขภาพนี้
57.ท่านโน้มน้าวให้ผรู ้ ับบริ การเห็นว่าความสําเร็ จที่
เกิดขึ้นจากการปรับพฤติกรรมสุขภาพนั้นเป็ นของ
ผูร้ ับบริ การเอง
58.ท่านได้แสดงความกระตือรื อร้นในการทํางาน
โครงการนี้ให้กบั สมาชิกในคณะทํางานได้เห็นเป็ น
ประจํา
59.หากท่านต้องการให้คนอื่นๆ เปลี่ยนแปลงการทํางาน
ให้ดีข้ ึน ท่านจะใช้วธิ ีการ “ทําให้เห็น” มากกว่าการ
บอกกล่าว
60.ท่านเป็ นตัวแบบในการปรับพฤติกรรมสุขภาพใน
ด้านการกิน ออกกําลังกาย ดูแลอารมณ์ ให้กบั ผูร้ ับบริ การ
พฤติกรรมการบริหารโครงการ
61.ท่านได้จดั หาสิ่ งของต่างๆ ที่ผรู ้ ับบริ การสนใจ/
ต้องการ เพื่อนํามาเป็ นรางวัลให้กบั ผูล้ ดนํ้าหนักได้ตาม
เป้ าหมาย
62. ในการให้รางวัลแก่ผรู ้ ับบริ การนั้น ท่านได้บอก
เงื่อนไขที่ชดั เจนว่าเขาจะต้องปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ได้บรรลุตามเป้ าหมายใดบ้าง เพื่อที่จะได้รับรางวัล
ดังกล่าว
63. ท่านได้กล่าวชมเชยทุกครั้งที่ผรู ้ ับบริ การปรับ
พฤติกรรมสุขภาพตนเองได้ตามเป้ าหมาย พร้อมกับ
บอกถึงเหตุผลในการชมเชยด้วยทุกครั้ง
64.ท่านเห็นว่ารางวัลต่างๆ ที่ได้ให้กบั ผูร้ ับบริ การไปนั้น
ได้ผลดีเพราะสามารถทําให้ผรู ้ ับบริ การเกิดการเรี ยนรู ้
ได้วา่ จะกระทําพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเช่นไร
ต่อไป
65.โครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพของท่าน ได้กาํ หนด
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของโครงการไว้อย่างชัดเจน
66.ท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิงานชัดเจนที่จะทําให้
โครงการนี้บรรลุเป้ าหมายได้ อย่างแท้จริ ง
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67.ทุกครั้งที่ท่านวางแผนในการจัดกิจกรรมปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ ท่านคํานึงถึงวิธีการที่ตอ้ งทําให้
สําเร็ จได้จริ งเสมอ
68.ท่านมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการเป็ น
ระยะ เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุ งการดําเนินงานในครั้ง
ต่อไป
69.ท่านจะมองว่าปั ญหา ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นระหว่าง
ทําโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพนั้น เป็ นบทเรี ยน
สําคัญในชีวติ การทํางานที่จะทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้น
70.ท่านคิดว่าผูร้ ับบริ การทุกคนมีศกั ยภาพ มีความตั้งใจ
เพียงพอทีจะปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้
71.ท่านคิดว่าความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว ที่เกิดขึ้นใน
โครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพนี้ ล้วนแต่มาจากผล
การบริ หารโครงการของท่านเป็ นส่วนใหญ่ มิใช่ความ
บังเอิญ
72.ท่านพยายามแสวงหากิจกรรมการปรับพฤติกรรม
สุขภาพที่หลากหลาย น่าสนใจ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนี้
73.ท่านค้นหาความคาดหวังของผูร้ ับบริ การต่อโครงการ
นี้ เพื่อจะได้จดั กิจกรรมตอบสนองความคาดหวังนั้น
74.ท่านได้พดู จูงใจโน้มน้าวให้ผรู ้ ับบริ การเห็น
ความสําคัญของการปรับพฤติกรรมสุขภาพในระยะ
ยาวกับตัวเขาเพื่อ ให้เขามีกาํ ลังใจที่จะลดนํ้าหนักหรื อ
ลดความเสี่ ยงให้ได้
75.ในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท่าน
ได้คาํ นึงถึงความแตกต่างของผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ เช่น
อายุ ระดับการศึกษา ภาวะของโรคที่เป็ น ลักษณะงาน
ฯลฯ ด้วย
76.ท่านเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับบริ การได้มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงบประมาณ หรื อร่ วมคิดสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่างๆ ในครั้งต่อไป ร่ วมกับคณะทํางานด้วย
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77.ท่านจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ
เป็ นรายบุคคลร่ วมด้วย เช่น การให้คาํ ปรึ กษาสุขภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
ผูร้ ับบริ การ
78.กิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพที่ท่านจัดขึ้น จะเน้น
ให้ผรู ้ ับบริ การเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิมากกว่าการนัง่ ฟัง
บรรยาย
79.ท่านได้ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความรู ้สึกเห็นคุณค่าของ
ตนเอง เพียงพอที่จะปรับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
ต่อเนื่อง
80.ท่านได้ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความรู ้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าต่อคนในครอบครัว และคนรอบข้าง เพียง
พอที่จะปรับพฤติกรรมสุขภาพตนเองต่อเนื่องต่อไป
81.ท่านแสดงให้ผรู ้ ับบริ การ เห็นว่าตนเองมีศกั ดิ์ศรี เท่า
เทียมกัน แม้วา่ แต่ละคนจะต่างฐานะ ต่างระดับ
การศึกษาก็ตาม
เชาวน์ สุขภาพของผู้ให้ บริการ
82.ท่านหมัน่ ออกกําลังกายและทํากิจกรรมทางกายอยู่
เสมอ เพื่อให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง คล่องตัว
83.ท่านเลือกรับประทานอาหารที่เป็ นประโยชน์กบั
ร่ างกาย ตรงตามหลักโภชนาการอยูเ่ สมอ
84.ท่านหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพ
ติดทุกชนิด
85.ท่านหมัน่ ดูแลอนามัยส่วนบุคคลของตนเอง เช่น
แปรงฟัน ขัดไหมฟัน ดูแลความสะอาดของร่ างกาย
เป็ นอย่างดี
86.ท่านหมัน่ ดูแล/ป้ องกันตนเองไม่ให้เป็ นโรค ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพ หลีกเลี่ยงสถานที่
สกปรก พักผ่อนเพียงพอ หลีกเลี่ยงอยูก่ ลางแดด ฉี ด
วัคซีนที่จาํ เป็ น เป็ นต้น
87.ท่านปฏิบตั ิตามมาตรการความปลอดภัยตามกฎเกณฑ์ที่
กําหนด เช่น ปฏิบตั ิตามกฎจราจร คาดเข็มขัดนิรภัย จัด
ระเบียบที่พกั ระวังพื้นลื่น ป้ องกันไฟรั่ว ไม่เดินที่เปลี่ยว
เป็ นต้น
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88.ท่านพยายามเลือกอยูใ่ นสถานที่แวดล้อมสะอาดปลอดภัย
เช่นพักผ่อนในสวน ไม่อยูท่ ี่มีมลพิษ คบเพื่อนที่มี
ทัศนคติทางบวก ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ติดอบายมุข ฯลฯ
89.ท่านมีวธิ ีการจัดการกับความเครี ยดที่เหมาะสมกับ
ตัวเองโดยไม่ให้อยูก่ บั ความเครี ยดนาน ๆ
90.ท่านหมัน่ ทํากิจกรรมที่ทาํ ให้ตนเองมีความรู ้สึกที่มี
ความสุขใจ สงบ และพึงพอใจในชีวติ ตนเองอยูเ่ สมอ
91.ท่านนําหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบตั ิตนในชีวติ
ประจํา วันอยูต่ ลอดเวลา
การจัดการเรียนรู้ เพือ่ ปรับพฤติกรรมเสี่ยง
92. ท่านได้นาํ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูร้ ับบริ การ
มาใช้เป็ นส่วนสําคัญในการจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรม
93.ท่านจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นให้ผรู ้ ับ
บริ การได้ฝึกทักษะด้วยตนเองมากกว่าการนัง่ ฟัง
บรรยาย
94.ท่านเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับบริ การได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของคณะทํางาน และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ จัด
กิจกรรมหรื อออกแบบโครงการในครั้งนี้
95. ท่านเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับบริ การได้เรี ยนรู ้ดา้ นสุขภาพด้วย
ตนเอง พร้อมนําตนเอง กํากับการดูแลสุขภาพได้ดว้ ย
ตนเอง
96. ท่านให้ความสําคัญกับการนําทฤษฏี ความรู ้ดา้ น
สุขภาพ มาบรรยายให้ผรู ้ ับบริ การได้มีความรู ้ความ
เข้าใจเป็ นหลัก
97.ท่านได้กาํ หนดแผนการสอนไว้อย่างแน่นอนเพื่อให้
ผูร้ ับบริ การได้รับความรู ้ประสบการณ์ที่ควรมีครบถ้วน
98.ท่านให้ความสําคัญกับวิทยากร ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่สามารถ
ถ่ายทอดให้ผรู ้ ับบริ การได้เข้าใจในเรื่ องสุขภาพอย่าง
แท้จริ ง
99.ท่านได้ใช้กระบวนการกลุ่มเพือ่ ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับพฤติกรรมเพื่อให้
ได้ผลที่ตรงกับความต้องการและสภาพบริ บทของกลุ่ม
ผูร้ ับบริ การด้วยกันเอง
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