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การวิจัยเชิงประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก สปสช.
เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2553 2) ศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการโครงการตาม
หลัก PROMISE ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา และปจจัยกระบวนการ ที่สงผลตอ
ผลผลิตของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3) เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self
และตัวชี้วัดทางชีวเคมี ไดแก คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต
กอนและหลังเขารวมโครงการและ4) ศึกษาปจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกของสถานบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ในชวงกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2553 โดยกลุมตัวอยางผูรับบริการเปนผูปวยและกลุมเสี่ยงตอโรคเมตา
บอลิ ก รวม 4,649 คน และกลุ ม ตั ว อย า งผู ใ ห ข อ มู ล ระหว า งโครงการมี 3 กลุ ม ได แ ก กลุ ม หั ว หน า
โครงการ 30 คน กลุ ม ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของหั ว หน า โครงการ 30 คนและผู เ ข า รั บ บริ ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ 120 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา สถิติทดสอบ t-test และPath Analysis
ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) วิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Content analysis) เครื่องมือที่ใชในประเมินโครงการเปนแบบสอบถามประมาณคา 4 ระดับ
รวม 21 ขอและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางพัฒนามาจากแนวคิดการประเมินโครงการ CIPP Model
และ Logic Model และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ไดแก แบบสอบถามการรับรู
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพตนเอง (Self-efficacy) แบบสอบถามการกํากับ
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-regulation) แบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง (Self- care) มีคา
ความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.73 -0.85 ผลการวิจัย พบวา
1) ผลการประเมินระหวางการดําเนินโครงการโดยการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นใน
ภาพรวมระหวางกลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชา พบวามีคะแนนผล
การประเมินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 3.219*) เมื่อทําการเปรียบเทียบเทียบ
คะแนนการประเมิ น เป น รายคู พ บว า กลุ ม ผู เ ข า รั บ บริ ก ารให ค ะแนนการประเมิ น สู ง กว า กลุ ม
ผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (คาเฉลี่ย 3.52 > 3.35) เมื่อทําการเปรียบเทียบ
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คะแนนผลการประเมินในดานบริบททั่วไป ดานปจจัยนําเขา และดานผลผลิต ระหวางกลุมผูเขารับ
บริการ กลุมหัวหนาโครงการ และกลุมผูบังคับบัญชา และการใชหลัก PROMISE ในโครงการ ตาม
ความคิดเห็นระหวางกลุมผูเขารับบริการและกลุมหัวหนาโครงการ พบวา มีคะแนนผลการประเมินทั้ง 3
กลุมไมแตกตางกันหรือความคิดเห็นสอดคลองไปทิศทางเดียวกัน แตเมื่อทําการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินในดานกระบวนการพบวาทั้ง 3 กลุมมีคะแนนผลการประเมินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (F = 10.448**) เมื่อทําการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินเปนรายคูพบวา กลุมผูเขา
รับบริการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3.51 >
3.13) และกลุมหัวหนาโครงการใหคะแนนการประเมินสูงกวากลุมผูบังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (3.52 > 3.13)
2) ปจจัยการบริหารจัดการโครงการตามหลัก PROMISE Model และปจจัยดานCIPP Model
ของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาล พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงตอผลผลิตของโครงการ (Product) ไดแก การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement)
บริบททั่วไปของโครงการ (Context) และกระบวนการ (Process) มีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.37, 0.31
และ 0.88 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสามารถรวมกันทํานายผลผลิตของโครงการไดรอยละ
69 และปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอ ผลผลิตของโครงการ ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) การบริหาร
จัดการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(Result based management) การมองโลกแงดี(Optimism) การสราง
แรงจูงใจ (Motivation) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Individual or
client center) และการเสริมสรางคุณคาในตนเองของผูรับบริการ (Self-esteems)
3 ) หลังการเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก PROMISE Model พบวา
ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ไดแก การรับรูความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตนเอง การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มสูงขึ้นกวากอนเขา
รวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวาผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 70 มี
พฤติกรรมสุขภาพ 3Self เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ และ มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) คาความดัน
โลหิตบน คาความดันโลหิตลาง รอบเอว (วัดเปนนิ้ว) คารอบเอว(วัดเปนเซนติเมตร) คาไขมันในเสน
เลือด(Cholesterol) จํานวนบุหรี่ที่สูบ (เปนมวน) คาไขมันสะสมในรางกาย คาไขมันในเลือด คา
ระดับน้ําตาลในเลือด คาเฉลี่ยน้ําตาลสะสม เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตมีคารอบวงเอวตอรอบสะโพก และคาน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) ไม
แตกตางจากกอนเขารวมโครงการ
4) ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรสุขภาพประสบความสําเร็จไดแก การที่
ผูเขารวมโครงการสมัครใจเขาโครงการจึงใหความรวมมือในการทํากิจกรรม และปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอความสําเร็จของการดําเนินโครงการในครั้งนี้ ไดแก ผูเขารวมโครงการมีความหลากหลายและมีเวลา
เตรียมงานโครงการนอย คณะทํางานมีจํานวนนอย เทคนิคการจัดกิจกรรมไมมีความหลากหลาย

