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บทคัดย่อ

การวิจยั ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการสอนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพทีม่ ตี อ่ อัตราการเปลีย่ นแปลง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลและตรวจสอบพัฒนาการของความ
รู้ ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพใช้การวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำ�นวน 190 คน
เข้าร่วมโดยอาสาสมัคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวัด 3 ครัง้ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์โมเดลโค้ง
พัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝง ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการสอนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพมีอทิ ธิพลต่ออัตราการ
เปลีย่ นแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ี่
.05ผลการตรวจสอบพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติทมี่ อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
พบว่า คะแนนตั้งต้นของทัศนคติ มีอิทธิพลต่อคะแนนตั้งต้นพฤติกรรมฯ และคะแนนพัฒนาการทัศนคติ
มีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนาการพฤติกรรมฯ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05 ส่วนพัฒนาการความรู้ฯ ไม่มี
อิทธิพลต่อคะแนนตั้งต้น คะแนนพัฒนาการของทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
คำ�สำ�คัญ:พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ รูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โมเดลโค้งพัฒนาการ
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Abstract

This research study aimed to study the effects of a health promotion instruction model on nursing
students’ knowledge, attitude, and health promoting behavior and to validate the slopes of nursing students’
knowledge and attitude on the slopes of health promoting behavior. The research design was a quasiexperimental design. The sample consisted of 190 nursing students, Boromarajonani College of Nursing,
ChangwatNonthaburi, all of whom volunteered to participate in this research. The data was collected at 3
different times and analyzed using the analysis of latent growth curve model.The research results revealed
that a health promotion instruction model on change rate of nursing students’ knowledge, attitude, and
health promoting behavior was statistically significant at .05. It was found that the initial health promoting
attitude had an effect on the initial health promoting behavior and the slopes of health promoting attitude
had an effect on the slopes of health promoting behavior that were statistically significant at .05. But the
slopes of health promoting knowledge had no effect on the initials and the slopes of attitude and health
promoting behavior.
Keywords: Health promoting behavior, a health promotion instruction model, Latent growth curved model
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ความส�ำคัญและความเป็นมาของการวิจัย

สุขภาพเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการ
พัฒนาสุขภาวะของคน เพื่อให้คนมีสุขภาวะเต็มที่
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น รั ฐ จึ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพมากขึ้ น
(ส�ำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ, 2549) Pender ให้แนวคิดว่าการแสดงออกถึง
การมีภาวะสุขภาพทีด่ สี ะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ถึงขั้นสูงสุดการปฏิบัติพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นการปฏิบัติอย่างมีเป้าหมาย
เพื่อให้มีสุขภาพดีซึ่งถือว่าเป็นความส�ำเร็จในชีวิต
(Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011) การมีสขุ ภาพ
ดีเกิดจากองค์ประกอบส�ำคัญ 2 ประการคือ การมีและ
ด�ำรงอยู่ของปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
และการมี อ งค์ ค วามรู ้ แ ละพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่
เหมาะสม การที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพได้อย่างต่อเนือ่ งยาวนานนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความ
รู้ และทักษะในการปฏิบัติ ความตั้งใจ ความเชื่อ
ทัศนคติ และคุณค่าทีบ่ คุ คลให้กบั พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ Kelman (2006) เชือ่ ว่าทัศนคติอย่างเดียวกัน
อาจปลูกฝังหรือสร้างให้เกิดในตัวบุคคลด้วยวิธี
ที่ต่างกันการเปลี่ยน ความเชื่อ หรือทัศนคติจาก
ภายใน (internalization) เป็นกระบวนการที่เกิด
ขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว่า และ
ตรงกับความต้องการภายใน (ค่านิยม) ของเขา ซึ่ง
ทัศนคตินี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับสิ่งเร้า
อย่างเหมาะสม
การด� ำ เนิ น การพั ฒ นาให้ บุ ค ลากรทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดี ย่อมท�ำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ดังนั้นการเรียน
รู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลจึง
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เป็นเรื่องส�ำคัญมากในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ
เพือ่ จะได้เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ประชาชนทัว่ ไป แต่ใน
สถานการณ์จริงกลับพบว่าบุคลากรทางด้านสุขภาพ
เป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการประสบปัญหาสุขภาพ
(ผ่องศรี ศรีมรกต, 2540) และจากการศึกษาของ
เรมวล นันท์ศภุ วัฒน์รตั นวดี ชอนตะวัน ทรียาพรรณ
สุภามณี และคัทลียา ศิรภิ ทั รากูร(2548) พบว่า ระดับ
พฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลด้ า นกิ จ กรรมทางกายอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ทั้งๆที่พยาบาลมีบทบาทส�ำคัญในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยทั้งของ
ตนเองและผู ้ ป ่ ว ย ดั ง นั้ น หากหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข สามารถ
ผลิ ตพยาบาลที่ มีคุณลั กษณะนี้ ได้ จะสอดรั บ กั บ
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลที่ต้องกระท�ำในอนาคต
ดังนั้นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ที่จัดกระท�ำกับผู้เรียนตลอดช่วงระยะ
เวลาในการศึกษา ควรปรับกระบวนทัศน์เพือ่ พัฒนา
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพอย่างยั่งยืน จะได้เป็นบุคลากรก�ำลังส�ำคัญ
ของหน่วยงานสาธารณสุขต่อไป
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รหลายครั้ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) มี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ก�ำหนดไว้วา่ ผูส้ ำ� เร็จการ
ศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องการมี
สุขภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ นอกจากนี้จะต้อง
มีความสามารถป้องกันการเจ็บป่วยและส่งเสริมสุข
ภาพของตนเองได้ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
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การเจ็บป่วยของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและ
ชุมชน และแสดงความคิดอย่างเป็นระบบ (สถาบัน
พระบรมราชชนก, 2551) จากงานวิจัยส่วนใหญ่ที่
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา จะพบว่าเป็น
งานวิจัยที่ส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา
ว่ามีมากน้อยเพียงไร (อารีย์ เธียรประมุข, 2548;
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, 2549; Becker & Arnold,
2004; Bowen Reid & Smalls, 2004;Chen, James, &
Wang, 2007; Alpar,Senturan, Karabacak,&Sabun,
2008; Can et al, 2008; Green-Finestone, Campbell,
Evers,&Gutmanis, 2008) และจากการวิเคราะห์
อภิ ม านพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตามโมเดล
การส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ในประเทศไทย
โดย Tilokskulchai, Sitthimongkol, Prasopkiitikun,&Klainin(2004) จ�ำนวน 47 เรือ่ ง พบว่าเป็นเรือ่ ง
ที่ท�ำการศึกษาในกลุ่มประชากรนักเรียนนักศึกษา
เพียงเรื่องเดียวและผลจากการปรับปรุงหลักสูตร
ของสถาบันพระบรมราชชนกยังไม่มีรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาล
จากประโยชน์ข องการพัฒนาพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ และการขาดงานวิจัยเชิงประจักษ์
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กบั
นักศึกษาพยาบาล แนวคิดในการพัฒนาพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพครั้งนี้ผู้วิจัยน�ำวิธีการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลัก (problem-based learning) และการ
เรียนแบบโครงการ (project-based learning) มา
ด�ำเนินการ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากวิธกี ารเรียนแบบใช้ปญ
ั หา
เป็นหลักเป็นวิธที นี่ ยิ มน�ำมาใช้จดั การเรียนการสอน
ในสาขาทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ เช่น แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ พยาบาลศาสตร์ เป็นต้น (Williams&

Beattie, 2008., Davis et al, 2006., Burgun, Darmoni, Duff,&Wéber, 2006., Ehrenberg,&Haggblom,
2007) วิธีการเรียนแบบนี้ช่วยให้นักศึกษามีความ
สามารถในการคิดวิจารณญาณ รูจ้ กั วิธกี ารแก้ปญ
ั หา
สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ท างทฤษฎี ม าใช้ ใ นการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้ (Ehrenberg,&Haggblom,
2007., Ääri, Elomaa, Ylönen, &Saarlkoski, 2008.,
Alkhasawneh, Mrayyan, Docherty, Alashram,
&Yousef, 2008) อีกทัง้ การเรียนแบบโครงการท�ำให้
นักศึกษาสามารถประมวลและประยุกต์องค์ความ
รู้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานโดยผ่าน
กระบวนการในการค้นคว้าวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การก�ำหนดหัวข้อปัญหา การตั้งสมมติฐาน การ
แสวงหาแหล่งข้อมูล วิธีการหาข้อมูล วิธีการแก้ไข
ปัญหาในระหว่างการด�ำเนินการ การวิเคราะห์และ
การสรุปผล (Mills,&Treagust, 2003) ผู้วิจัยจึงได้
น�ำการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและการเรียน
แบบโครงการมาใช้จัดการเรียนในรายวิชาการสร้าง
เสริมสุขภาพฯ รวมทัง้ ได้จดั สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยพัฒนารูปแบบ
การสอนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ เรียกวิธกี ารเรียน
แบบนี้ว่า การเรียนแบบใช้ปัญหาและโครงการเป็น
หลัก
งานวิจัยที่ใช้แนวคิดของเพนเดอร์ในการ
วัดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนใหญ่จะเป็นการวัดที่มีการเก็บข้อมูลสองครั้ง
(two-waves) คือก่อนและหลังการเรียนรู้ วิธีการ
วัดการเปลี่ยนแปลงจากการวัดสองครั้ง พบว่ายังมี
ข้อจ�ำกัดอยู่หลายประการ และไม่สามารถอธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ
(Goldstein,&Behuniak, 2005) ประกอบกับความ
ก้าวหน้าของวิธีวิทยาทางสถิติที่น�ำมาใช้วิเคราะห์
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นักการศึกษาและนักวิจัยจึงมีการพัฒนามาเป็นวิธี
การวัดการเปลี่ยนแปลงแนวใหม่ในรูปโมเดลโค้ง
พัฒนาการ (latent growth curve model)ซึง่ ต้องมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าสองครั้ง (multi-waves)
โดยโมเดลนี้มีกรอบแนวคิดว่าคะแนนการวัดแต่ละ
ครั้งเป็นคะแนนผสม (composite score) ที่ประกอบ
ด้วยคะแนน 3 ส่วน คือคะแนนเริ่มต้น อัตราการ
เปลีย่ นแปลงของพัฒนาการ และคะแนนความคลาด
เคลือ่ นในการวัดซึง่ เป็นองค์ประกอบเฉพาะของการ
วัดแต่ละครัง้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาผลของรูปแบบการ
สอนทีม่ ตี อ่ โมเดลโค้งพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการสอนเพือ่
การสร้างเสริมสุขภาพทีม่ ตี อ่ อัตราการเปลีย่ นแปลง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษาพยาบาลและตรวจสอบพัฒนาการ
ของความรู้ ทัศนคติมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

นิยามศัพท์เฉพาะ

รูปแบบการสอนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาที่
คล้ายสถานการณ์จริงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และ
มีการแก้ไขปัญหาโดยการจัดท�ำโครงการตามหัวข้อ
ที่ผู้เรียนสนใจ มีการประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้
ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน โดยผ่านกระบวนการ
ค้นคว้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การก�ำหนดหัวข้อปัญหา
การตั้ งสมมติฐ าน การแสวงหาแหล่งข้อมูล วิธี
การหาข้อมูล วิธีการแก้ไขปัญหาในระหว่างการ
ด�ำเนินการ การวิเคราะห์และการสรุปผลข้อมูลด้วย
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ตนเอง ผู้เรียนเสนอผลขั้นตอนสุดท้าย และท�ำงาน
อย่างอิสระใช้เวลาในการด�ำเนินงาน 6 สัปดาห์ต่อ
1 โครงการ (ตลอดระยะเวลาการเรียนจะได้ด�ำเนิน
การกลุ่มละ 2 โครงการ)โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้
ตัดสินใจในสิง่ ทีต่ อ้ งการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
จากการค้นคว้าและจากการอ่าน เกิดความตระหนัก
ที่เพิ่มขึ้น มีการชี้น�ำตนเอง การก�ำกับตนเอง และ
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน จนเกิดความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติพฤติกรรมมากขึ้น ทั้งนี้มีการจัดสิ่งแวดล้อม
ที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีแบบอย่างจากผู้สอน
เกิดอิทธิพลระหว่างกลุ่มเพื่อนจากการท�ำงานเป็น
ทีม และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ใช้
ระยะเวลาเรียนแบบใช้ปญ
ั หาและโครงการเป็นหลัก
นาน 12 สัปดาห์ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา
หรือเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียน กระตุ้น
ผู้เรียนด้วยการสนทนา มีการประเมินผลการเรียน
รู้ซึ่งเป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนระยะ
เวลาในการเปิด-ปิดปัญหาประมาณ 2 ชั่วโมง/ครั้ง/
สถานการณ์ มีจ�ำนวนสถานการณ์ 4 เรื่องรวมระยะ
เวลาเรียนทั้งสิ้น 12 สัปดาห์
ผลตาม หมายถึ ง ผลของพฤติ ก รรมส่ ง
เสริมสุขภาพในตนเองที่เกิดตามมาหลังจากการมี
ความรู้การส่งเสริมสุขภาพบุคคลอื่น และหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพใน
ตนเอง
ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง ความ
รู้ในรายวิชาสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการ
เจ็บป่วย จ�ำนวน 1.5 หน่วยกิต วัดได้จากการท�ำแบบ
ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาหรือท�ำให้
สุขภาพของผู้อื่นอยู่ในสภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพือ่ ให้สามารถ
ด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
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ทั ศ นคติ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ หมายถึ ง สังคม เพื่อให้สามารถด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ความรู้สึก ความเชื่อ และท่าทีของตนเองต่อการมี ซึ่ ง กิ จ กรรมที่ ก ระท� ำ ต้ อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ งจน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน ทั้งพฤติกรรมเชิง กลายเป็นแบบแผนการด�ำเนินชีวิต ประกอบด้วย
มสุ ขภาพ
การกระทํพฤติ
ากิจกกรรมหรื
ตั ิการใดๆที
่เกี่ยวกัอบสุการดู
แล
บวกและเชิพฤติ
งลบกรรมส่
วัดได้งจเสริ
ากการท�
ำแบบวัหมายถึ
ด ทัศงนคติ
รรม 6 ด้อานการปฏิ
คือ 1)บความรั
บผิดชอบต่
ขภาพ
การส่
งเสริอมทํสุาขให้ภาพ
ำ กิ จ กรรมและการออก
รักษาหรื
สุขภาพของตนเองแข็งแรง สมบูรณ์ ทั2)้ งด้โภชนาการ
านร่ างกาย จิ3)ตใจการท�
อารมณ์
และสังคม เพื่อให้
พฤติ
สุขภาพ
ลังกาย
4)คการจั
บความเครีนยแบบแผนการ
ด 5) ความ
สามารถดํ
าเนิกนรรมส่
ชีวิตอย่งเสริ
างมีมความสุ
ข หมายถึ
ซึ่งกิงจการ
กรรมทีก�่กำระทํ
าต้องมี
วามต่ดอการกั
เนื่องจนกลายเป็
กระท�
อการปฏิ
บัตกิกรรม
ารใดๆที
สัมพับนผิธ์ดรชอบต่
ะหว่าองบุสุ ขคภาพ
คลและ6)
การพัฒนาทางจิ
ดําเนินำกิชีจวกรรมหรื
ิต ประกอบด้
วยพฤติ
6 ด้า่เนกี่ยคืวกัอบ1) ความรั
2) โภชนาการ
3) การทํตา
การดู
แ ลรั ก ษาหรื อ ท�าำลัให้
สุ ข 4)
ภาพของตนเอง
วิญญาณ
ดจากแบบประเมิ
กรรมส่งเสริการ
ม
กิจกรรมและการออกกํ
งกาย
การจัดการกับความเครี
ยด 5)โดยวัความสั
มพันธ์ระหว่นาพฤติ
งบุคคลและ6)
แข็งแรง สมบูรณ์ ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สุขภาพ
พัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยวัดจากแบบประเมินพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
กรอบแนวคิดดในการวิ
กรอบแนวคิ
ในการวิจัยจัย

(

)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย

ดนนทบุรี จ�ำนวน 190 คนจากจ�ำนวน 239 คน
วิธีการด�ำเนิ
นการวิจัย่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษา:การวิจัจงยั หวั
ประชากรกลุ
ครั้งนี้ศึกษากับนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 และ ชั้น

ประชากรกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและตั ว แปรที่ โดยอาสาสมัคร นักศึกษาสามารถเลือกเข้ากลุม่ ได้เอง
ปี ที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ทัจํา้งนวน
านวน
คนโดยอาสาสมั
นี้กลุ่ม190
ตัวอย่คนจากจํ
างต้องไม่
เคยผ่239
านการเรี
ยนวิชาการคร
ศึกษา:การวิจัยครั้งนี้ศึกษากับนักศึกษาพยาบาลชั้น
ษาสามารถเลื
ากลุย่มพยาบาลบรมราชชนนี
ได้เองทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างต้องไม่
คยผ่ามนการเรี
ยนวิชาการสร้อางเสริ
สุ ขภาพและการ
สร้าเงเสริ
สุขภาพและการป้
งกันมการเจ็
บป่วยมา
ปีนัทกี่ 1ศึกและ
ชั้นปีที่ 2อวิกเข้
ทยาลั
ป้องกันการเจ็บป่ วยมาก่อนแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 94 คน (ชั้นปี ที่ 1 จํานวน 50 คน และชั้นปี ที่ 2 จํานวน 44 คน)
กลุ่มควบคุม 96 คน (ชั้นปี ที่ 1 จํานวน 50 คน และชั้นปี ที่ 2 จํานวน 46 คน) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
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ก่อนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 94 คน (ชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน
50 คน และชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 44 คน) กลุ่มควบคุม
96 คน (ชัน้ ปีที่ 1 จ�ำนวน 50 คน และชัน้ ปีที่ 2 จ�ำนวน
46 คน) ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปร
จัดกระท�ำ คือ รูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ โดยการเรียนแบบใช้ปัญหาและโครงการ
เป็นหลัก ตัวแปรภายใน คือ ความรู้ทัศนคติ และ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
โดยทดลองในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา
2552
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: แบ่งออกเป็น
2 ชุด ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ
และแบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตาม
โครงสร้างโมเดลการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์
(Health Promotion Model) มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ 0.872, 0.897 และ 0.913 ตาม
ล�ำดับและ 2) รูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพโดยมีขนั้ ตอนการด�ำเนินการดังนี้ 1) วิเคราะห์
รายวิชาเพือ่ ก�ำหนดสาระการเรียนรู้ จ�ำนวน 6 หน่วย
(1.5 หน่วยกิต) 2) ก�ำหนดองค์ประกอบของความรู้
หรือแนวคิดหรือมโนทัศน์หลัก (concept) ได้ 5 องค์
ประกอบของความรูท้ จี่ ำ� เป็นในการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันการเจ็บป่วย 3) พัฒนาเมทริกซ์ที่
ประสานองค์ประกอบของความรูท้ จี่ ำ� เป็นในการส่ง
เสริมสุขภาพฯ การเรียนแบบใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก และ
การเรียนแบบโครงการเข้าด้วยกันน�ำมาสร้างโจทย์
สถานการณ์ปัญหา จ�ำนวน 4 สถานการณ์ปัญหารูป
แบบการสอนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพจะประกอบ
ด้วย 2.1) คูม่ อื และค�ำแนะน�ำการใช้รปู แบบการสอน
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 2.2) แผนการสอน 2.3)
แผนการจัดการเรียนรู้ 2.4) เอกสารประกอบการ
สอน และ 2.5) แบบตรวจสอบการจัดกระท�ำ ผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยผู้ทรง
คุณวุฒิทางด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชาการสร้าง

65

เสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย จ�ำนวน
7 ท่าน ที่มีประสบการณ์การท�ำงานไม่ต�่ำกว่า 5 ปี
ประกอบด้ ว ยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นหลั ก สู ต รการส่ ง
เสริมสุขภาพและการพยาบาล 4 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพยาบาลการวัดและการประเมินผล 3 ท่าน
ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.71-1
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ จั ย นี้ เ ป็ น การ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของความรู้การ
ส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ และ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เก็บข้อมูลจากการท�ำ
แบบทดสอบความรู้การส่งเสริมสุขภาพ แบบวัด
ทั ศ นคติ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และแบบประเมิ น
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3 ครั้ง กับนักศึกษา
ทั้ง 4 กลุ่ม ตั้งแต่เริ่มต้นการใช้รูปแบบการสอน
ระหว่าง และหลังการใช้รูปแบบฯ ใช้ระยะเวลาทั้ง
สิ้นประมาณ 12 สัปดาห์ ดังสรุปในภาพที่ 2
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล:ใช้สถิติวิเคราะห์
โมเดลโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝง (Latent Growth
Curve หรือ LGC) เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของ
รูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อ
อัตราการเปลีย่ นแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลและ
ตรวจสอบพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติมีอิทธิพล
ต่ อ พั ฒ นาการของพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ในการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปร
แฝง การค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างจากเส้นพารามิเตอร์
ที่ต้องประมาณค่า Hair, Black, Babin, Anderson,
&Tatham(2006) ก�ำหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 5-20
หน่วยตัวอย่างต่อ 1 พารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ มีเส้นพารามิเตอร์ที่ต้อง
ประมาณค่า จ�ำนวน 27 เส้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ขั้นต�่ำเท่ากับ 5x27 เท่ากับ 135 คน ผู้วิจัยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 190 คน โดยมีกรอบการวิเคราะห์
ข้อมูลในภาพที่ 3
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การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่างผูว้ จิ ยั ได้อธิบาย
ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และขอความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างจากนั้นจึง
ด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง

กระบวนการ กลุ่มตัวอย่างสามารถบอกเลิกและ
ออกจากการทดลองได้ตลอดเวลา โดยไม่มผี ลต่อการ
จัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล และน�ำ
เสนอผลการศึกษาในภาพรวม

1.1 การกําหนดประชากร
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.3 การเตรียมผู้ช่วยวิจัย และการเตรียมนักศึกษาพยาบาล
1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพป�จจุบันของการเรียนการสอนวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพและการเจ็บป�วยในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในด้านความรู้ ทัศนคติความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติของ
ผู้เรียน และสภาพป�ญหาการสอนของผู้สอน
1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป�องกัน
การเจ็บป�วยที่สอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2.1 แบบทดสอบความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
2.2 แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

2.1 ศึกษาสาระสําคัญของแนวคิดการเรียนแบบใช้ป�ญหาเป�นหลัก

2.2 ศึกษาสาระสําคัญแนวคิดการเรียนแบบโครงการ

ทดสอบก่อนการเรียนด้วย

-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

3.1 กําหนดสาระการเรียนรู้

3.2 กําหนดองค์ประกอบของความรู้หรือแนวคิดหรือมโนทัศน์หลัก (concept)

3.3 สร้างสถานการณ์ป�ญหา (scenario)

4.1 คู่มือและคําแนะนําการใช้รูปแบบการสอนฯ
4.2 แผนการสอนสําหรับการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
4.3 แผนการจัดการเรียนรู้
4.4 เอกสารประกอบการสอน
4.5 แบบตรวจสอบการจัดกระทํา

5.1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯและเอกสาร
ประกอบรูปแบบฯ
5.2 ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้

6. การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบฯ และเอกสารประกอบรูปแบบฯ

สอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ทดสอบระหว่างการเรียนด้วย

-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

สอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ทดสอบหลังการเรียนด้วย

-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทดสอบก่อนการเรียนด้วย

-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

สอนด้วยรูปแบบปกติ
ทดสอบระหว่างการเรียนด้วย

-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

สอนด้วยรูปแบบปกติ
ทดสอบหลังการเรียนด้วย

-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

5.1 ประมาณค่าคะแนนพัฒนาการของความรู้ฯ ทัศนคติฯและพฤติกรรมฯ
โดยการสร้างและตรวจสอบโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง
5.2 เปรียบเทียบอิทธิพลของรูปแบบการสอนฯที่มีต่ออัตรา
การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว
ของนักศึกษาพยาบาล และตรวจสอบพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติ
ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยสถิติ
วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง (LGC)

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั พัฒนารู ปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
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ภาพที่ 3กรอบการวิเคราะห์สาํ หรับการวิจยั

ผลการวิจผลการวิ
ัย จัย

อิทธิพลต่อพัฒนาการความรู้ฯ (SLOPE_K) ทัศน
ผลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลโค้งพัฒนาการ คติฯ (SLOPE_A) และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผลการวิเคราะห์ ด้ วยโมเดลโค้ งพัฒ นาการที่มีตัวแปรแฝงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ที่มีตัวแปรแฝงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 (SLOPE_B) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 6.416,
ก่ ส่แวก่นที
นึ่ ง่หผลการวิ
เคราะห์
อิทธิ พอลของการจั
การเรี ยนการสอนที
่มีตำ่อดัตับว)โดยมี
แปรคะแนนตั
้ งต้น ทและ
6.004ตามล�
ค่าสัมประสิ
ธิ์
ส่ได้
วนแได้
ส่ว่หนที
นึ่ง ผลการวิ
เคราะห์
ิทธิพล ด3.946และ
คะแนนพั
ฒนาการของตั
วแปรแฝง
า รู ปแบบการสอนเพื
มสุ ข้งภาพมี
ลต่อาคะแนนตั
ความเที่อการสร้
่ยงของตัางเสริ
วแปรทั
6 ตัวอิทอยูธิ่รพะหว่
ง 0.000-้ ง
ของการจั
ดการเรี
ยนการสอนที
่มีต่อตัพบว่
วแปรคะแนน
้ฯ(LEVEL_K)
ทัศนคติฯว(LEVEL_A)
งเสริ่มมีคสุ่าขสัภาพ
0.618กตัรรมส่
วแปรที
มประสิ(LEVEL_B)
ทธิ์ความเที่ยอย่
งสูางงไม่
สุดมี
ตั้งต้ต้นนความรู
และคะแนนพั
ฒนาการของตั
แปรแฝง พบ และพฤติ
พฤติ
งเสริมสุข้ฯภาพ
(0.618)
ว่านัยรูสํปาแบบการสอนเพื
างเสริและ0.998
มสุขภาพมีตามลํคืาดัอบคะแนนตั
คัญทางสถิติ (t =่อการสร้
0.003, 0.642
) แต่มีอิทง้ ธิต้พนลต่
อพักฒรรมส่
นาการความรู
(SLOPE_K)
ตามด้ ว ยตัอย่
ว แปรคะแนนพั
ฒ นาการพฤติ
อิ ททัศธินคติ
พ ลต่ฯอ(SLOPE_A)
คะแนนตั้ ง ต้และพฤติ
น ความรู
้ ฯ (LEVEL_K)
กรรมส่
งเสริ มสุ ขภาพ (SLOPE_B)
างมีนยั สําคัญทางสถิ
ติ (t = 6.416,ก รรม
3.946
ส่งวเสริ
มสุ้ งข6ภาพ
ฒนาการความรู
ทัและ
ศ นคติ
ฯ (LEVEL_A)
ก รรมส่
ง เสริ ม่ยงของตั
6.004ตามลํ
าดับ)โดยมีและพฤติ
ค่าสัมประสิ
ทธิ์ ความเที
แปรทั
ตัว อยูและคะแนนพั
ร่ ะหว่าง 0.000-0.618
ตัวแปรที่ม้ฯีค่า
(0.539และ 0.414) ดังตาราง 1
สุสัขมภาพ
มี นั ย ส� ำ คังญต้นทาง
ประสิ(LEVEL_B)
ทธิ์ ความเที่ยงสูอย่
งสุาดงไม่
คือ คะแนนตั
้ พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ (0.618) ตามด้วยตัวแปรคะแนน
สถิติ (t = 0.003, 0.642 และ0.998 ตามล�ำดับ) แต่มี
พัฒนาการพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ และคะแนนพัฒนาการความรู ้ฯ(0.539และ 0.414) ดังตาราง 1
ตาราง
้ำหนั
กองค์
ประกอบหรื
พลของรูปแบบการสอนเพื
่อการสร้
างเสริ
สุขภาพ
ตาราง 11 ค่ค่านําน�้าหนั
กองค์
ประกอบหรื
อขนาดอิอทธิขนาดอิ
พลของรูทปธิแบบการสอนเพื
่อการสร้ างเสริ มสุ ขภาพต่
อคะแนนตั
้ งต้ นมและคะแนน
อคะแนนตั้งต้้ กนารส่และคะแนนพั
นาการของความรู
ารส่งเสริ
มสุขงเสริ
ภาพมสุ ขทัภาพ
ศนคติการส่งเสริม
พัฒต่นาการของความรู
งเสริมสุ ขภาพ ทัฒ
ศนคติ
การส่ งเสริมสุ ขภาพ้กและพฤติ
กรรมส่
สุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ตัวแปร
ขนาดอิทธิ พล
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
t - value
SC
R2
ตัวแปร
ขนาดอิ
อ่ นมาตรฐาน (SE) t0.003
- value 0.000
SC
R2
LEVEL_K
0.002ทธิพล ความคลาดเคลื
0.523
0.000
LEVEL_K
0.002
0.523
0.003 0.643
0.000 0.414
0.000
SLOPE_K
1.794**
0.280
6.416
SLOPE_K
1.794**
0.280
6.416 0.080
0.643 0.030
0.414
LEVEL_A
0.055
0.085
0.642
LEVEL_A
0.055
0.085
0.642 0.212
0.080 0.045
0.030
SLOPE_A
0.184**
0.047
3.946
LEVEL_B
0.055
0.056
0.998
SLOPE_A
0.184**
0.047
3.946 0.059
0.212 0.618
0.045
SLOPE_B
0.238**
0.040
6.004
LEVEL_B
0.055
0.056
0.998 0.307
0.059 0.539
0.618
หมายเหตุ * p < .05, ** 0.238**
p < .01
SLOPE_B
0.040
6.004
0.307
0.539
หมายเหตุ ส่ วนที*่สpอง< ผลการวิ
.05, ** pเคราะห์
< .01 อิทธิพลระหว่างตัวแปรคะแนนตั้งต้น และพัฒนาการของตัวแปรแฝง
พบว่า คะแนนตั้งต้นของความรู ้ฯ (LEVEL_K) มีอิทธิพลต่อคะแนนตั้งต้นทัศนคติฯ(LEVEL_A) อย่างไม่มี
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ส่วนทีส่ อง ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลระหว่าง
ตัวแปรคะแนนตั้งต้น และพัฒนาการของตัวแปร
แฝงพบว่า คะแนนตั้งต้นของความรู้ฯ (LEVEL_K)
มีอิทธิพลต่อคะแนนตั้งต้นทัศนคติฯ(LEVEL_A)
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 1.696) และมี
อิทธิพลต่อพัฒนาการพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
(SLOPE_B) อย่ า งไม่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(t= 1.713)ส่วนพัฒนาการความรู้ฯ (SLOPE_K)
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คะแนนตั้ ง ต้ น ทั ศ นคติ ฯ อย่ า งไม่ มี
นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (t = -0.586) นอกจากนี้ ยั ง
ไม่มีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนาการของทัศนคติฯ
(SLOPE_A) และไม่มีอิทธิพลต่อคะแนนตั้งต้น
และคะแนนพั ฒ นาการของพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม
สุขภาพ (LEVEL_B, SLOPE_B) ส�ำหรับตัวแปร
คะแนนตั้งต้นทัศนคติฯ มีอิทธิพลต่อคะแนนตั้ง
ต้นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (t= 9.466) แต่มีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนาการ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง

สถิติ (t = 1.644) ส่วนตัวแปรพัฒนาการทัศนคติฯ
มีอิทธิพลต่อตัวแปรพัฒนาการพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t = 8.256) ส�ำหรับ
ตัวแปรแฝงพัฒนาการความรูฯ้ หากลากเส้นอิทธิพล
ไปที่ ตั ว แปรแฝงตั ว อื่ น ตามกรอบแนวคิ ด ในการ
วิเคราะห์ จะท�ำให้เส้นอิทธิพลของรูปแบบการสอน
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (EXPER) ที่ส่งผลไป
ยังตัวแปรแฝงพัฒนาการทัศนคติฯ และพัฒนาการ
พฤติกรรมฯไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นตัวแปร
พฤติกรรมฯที่มีมากขึ้นจึงเกิดผลตามมาจากการ
มีทัศนคติฯที่เพิ่มขึ้น และผลการวิเคราะห์แสดง
ให้ทราบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มากขึ้น
ไม่ได้เกิดผลตามมาจากความรู้ฯที่เพิ่มขึ้นสรุปได้ว่า
ตัวแปรคะแนนตัง้ ต้นทัศนคติฯมีอทิ ธิพลต่อคะแนน
ตั้ ง ต้ น พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และตั ว แปร
พัฒนาการทัศนคติฯมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรพัฒนาการ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดังตาราง 2

ตาราง 2 ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบหรือขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรคะแนนตัง้ ต้น และพัฒนาการของความ
รู้การส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ตัวแปร
ขนาดอิทธิพล ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
LEVEL_K vs LEVEL_A
0.016
0.010
LEVEL_K vs SLOPE_B
0.012
0.007
SLOPE_K vs LEVEL _A
-0.022
0.037
LEVEL_A vs LEVEL_B
1.073**
0.113
LEVEL_A vs SLOPE_B
0.150
0.091
SLOPE_A vs SLOPE_B
0.460**
0.056
หมายเหตุ
* p < .05, ** p < .01
ผลการวิ เ คราะห์ พั ฒ นาการของความ
รู้ ต่อพัฒนาการของทัศนคติ และพัฒนาการของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยโมเดลโค้งพัฒนาการ
ที่มีตัวแปรแฝง พบว่าค่าดัชนีประสิทธิภาพของ

t - value SC
1.696
0.159
1.713
0.103
-0.586 0.089
9.466 0.782**
1.644
0.132
8.256 0.516**

โมเดลโค้งพัฒนาการมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (x^2=16.796, df = 16, p=
0.399, RMSEA = 0.016, CFI=0.999, GFI = 0.983,
AGFI = 0.940) ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ เส้ นทางอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีต่อตัวแปรคะแนนตั้งต้ น และคะแนนพัฒ นาการของ
ตัวแปรแฝง และเส้ นทางอิทธิพ ลระหว่ างตัวแปรคะแนนตั้งต้ น และพัฒ นาการของตัวแปรแฝง

การอภิ
ปรายผล:
อค้อนค้พบในการศึ
กษาครั
นสําคัญส่ทีว่ผนค่
วู ้ ิจายั เฉลี
นํามาอภิ
ปราย จํานวน
2ประเด็น
้ งนี้ ้งมีประเด็
การอภิ
ปรายผล:จากข้
จากข้
นพบในการศึ
กษาครั
แบบปกติ
่ยอัตราการเปลี
่ยนแปลงของ
้ มีประเด็ยดต่
นส�อำไปนี
คัญที้ ่ผู้วิจัยน�ำมาอภิปราย จ�ำนวน ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติการส่งเสริม
ดังนีรายละเอี
2ประเด็นประเด็
ดังรายละเอี
อไปนี้ เคราะห์อิทธิพลของการจั
สุขภาพ
และพฤติ
กรรมส่ง่มเสริ
ภาพ กลุม่ ทีเ่ รี้ งยต้นน
นทีห่ นึย่งดต่
: ผลการวิ
ดการเรี
ยนการสอนที
ีต่อมตัสุวขแปรคะแนนตั
ประเด็
นที่หนึ่ง: ผลการวิ
เคราะห์อิทธิพล ยบเทีแบบใช้
ปัญหาและโครงการเป็
นหลัก ่ยสูนแปลงของ
งกว่ากลุ่ม
และคะแนนพั
ฒนาการของตั
วแปรแฝงโดยการเปรี
ยบคะแนนตั
้ งต้นและอัตราการเปลี
ของการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อตัวแปรคะแนน ที่เรียนแบบปกติ ซึ่งการหาอัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าเฉลี่ ยความรู ้ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ค่าเฉลี่ยทัศนคติการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และค่าเฉลี่ยพฤติ กรรมส่ งเสริ ม
ตั้ ง ต้ น และคะแนนพั ฒ นาการของตั ว แปรแฝง โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงตามการ
สุโดยการเปรี
ขภาพ ระหว่ยาบเที
งกลุย่มบคะแนนตั
ที่ได้รับการจั
างกัย่ นแปลงของตั
น แสดงให้เห็วนแปรตามทั
ว่า ค่าเฉลีง้ ่ย3คะแนนตั
ต้นของ
้งต้ดนการเรี
และอัยตนการสอนต่
ราการ เปลี
ตัว จะให้ค้ งวามถู
ก
ความรู
ารส่ งเสริ มสุ ขภาพ
่ยคะแนนตั
นของทั
การส่ งเสริ
มสุ ขภาพและค่
้ งต้าน
เปลี่ ย้กนแปลงของค่
า เฉลีค่่ ยาเฉลี
ความรู
้ ก ารส่้ งต้เสริ
ม ศต้นคติ
องและตรงกั
บสภาพการเรี
ยนรูาข้ เฉลี
องผู่ยเ้ คะแนนตั
รียนมากกว่
สุขภาพกค่รรมส่
าเฉลีย่ งทัเสริ
ศนคติ
ารส่งเสริมสุ่มขภาพ
า ปการหาผลต่
างของการวั
ดในแต่
จะเห็นได้
่มที่
ของพฤติ
มสุ ขกภาพของกลุ
ที่เรี ยและค่
นแบบใช้
ั ญหาและโครงการเป็
นหลั
ก ไม่ลแะครั
ตกต่้งางจากกลุ
ย่ พฤติกรรมส่
เสริามเฉลี
สุขภาพ
างกลุม่่ ยทีนแปลงของความรู
ไ่ ด้รบั
ชัดว่ารูปแบบการสอนเพื
การสร้
งเสริกมารส่
สุขภาพมี
เรีเฉลี
ยนแบบปกติ
ส่ วงนค่
่ ยอัตระหว่
ราการเปลี
้ การส่ งเสริ มสุ ข่อภาพ
ทัศานคติ
งเสริ ม
การเรียนการสอนต่
างกัมนสุ ขแสดงให้
า อิทปธิพั ญลต่
อความรู้การส่งเสริ
มสุกขภาพ
ศนคติ
่มทีก่เรีารยน
สุ การจั
ขภาพดและพฤติ
กรรมส่ งเสริ
ภาพ กลุเห็่มทีน่เว่รีายค่นแบบใช้
หาและโครงการเป็
นหลั
สู งกว่ทัากลุ
เฉลี่ยคะแนนตั้งต้นของความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
แบบปกติ ซึ่ งการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝงตามการเปลี่ยนแปลง
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนตั้ ง ต้ น ของทั ศ นคติ ก ารส่ ง เสริ ม ทั้งนี้นักวิชาการทางการศึกษาพยาบาลหลายคนได้
ของตั
วแปรตามทั
ตัว จะให้้งคต้วามถู
กต้องและตรงกั
สภาพการเรี
นรู ้ของผูเ้ รียยนการสอน
นมากกว่าการหาผลต่
้ ง 3่ยคะแนนตั
สุขภาพและค่
าเฉลี
นของพฤติ
กรรม บพยายามจั
ดกิจยกรรมการเรี
วางนโยบายาง
ของการวั
ละครั้ง จะเห็
ชดั ว่ารู ปแบบการสอนเพื
างเสริ
มสุ ขเอืภาพมี
อิทธิพลต่
้การ
ส่ ง เสริ มดสุในแต่
ข ภาพของกลุ
่ ม ทีน่ เ รีได้ย นแบบใช้
ป ั ญ หา และจั่อการสร้
ดสิ่งแวดล้
อมให้
้อต่อการปฏิ
บัตอิพความรู
ฤติกรรม
ก กไม่ารส่
แตกต่
่เรียน กส่รรมส่
งเสริงมเสริ
สุขมภาพ
เนื่อทังจากเชื
าการสร้างเสริกมษา
ส่และโครงการเป็
งเสริ มสุ ขภาพ ทันศหลั
นคติ
งเสริางจากกลุ
มสุ ขภาพ่มทีและพฤติ
สุ ขภาพ
้ งนี้ นกั วิ่อชว่าการทางการศึ
พยาบาลหลายคนได้พยายามจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน วางนโยบาย และจัดสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิ บตั ิพฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ เนื่ องจากเชื่ อว่าการสร้ างเสริ มความรู ้ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะสามารถ
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ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ จะสามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และปรับเปลี่ยนให้นักศึกษามีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพได้ ต้องมีการจัดกระท�ำ พร้อม
ทั้ ง วางนโยบายการปฏิ บั ติ ใ ห้ ชั ด เจน (Pender,
Murdaugh,& Parsons, 2011., Can et al, 2008.,
Whitehead, 2004., Alpar, Senturan, Karabacak,
&Sabun, 2008)
นอกจากนี้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หากมีการควบคุม วาง
นโยบายด�ำเนินการ มีการกระตุน้ และจัดสิง่ แวดล้อม
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติ มีการสนับสนุนจากผู้บริหาร
และมีแบบอย่างของผู้ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพจ�ำนวนมากภายในสถาบัน โดยเฉพาะหากผูท้ ี่
เป็นแบบอย่างมีบทบาทส�ำคัญในสถาบัน จะท�ำให้
บรรยากาศการส่งเสริมสุขภาพภายในสถาบันด�ำเนิน
การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ ทั้ง นี้ต้องมีนโยบาย
การด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ท� ำ ให้ บุ ค คล
ในสถาบันประพฤติและปฏิบัติจนกลายเป็นความ
เคยชิน (Dunne,& Somerset, 2004, Kelman, 2006,
Yang et al, 2007)
รูปแบบการสอนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
จากงานวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ เ รี ย นมี อั ต รา
พัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยอัตราพัฒนาการของ
ความรู้จะเพิ่มมากที่สุด ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพให้กบั ผูเ้ รียน ต้องมีการจัดกระท�ำ
อย่างเป็นระบบ มีนโยบายและมีความชัดเจนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทั้ง ความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กบั ผูเ้ รียน
ประเด็นที่สอง: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่าง
ตัวแปรคะแนนตั้งต้น และพัฒนาการของตัวแปร
แฝงจะพบว่ า ตั ว แปรคะแนนตั้ ง ต้ น ทั ศ นคติ ก าร
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คะแนนตั้ ง ต้ น ของ

พฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ข ภาพ ซึ่ งในสภาพการณ์ ที่
ปรากฏของสังคมไทยปัจจุบัน ผู้ที่มีทัศนคติการส่ง
เสริมสุขภาพจะมีการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพในจ�ำนวนไม่มาก แต่ผู้ที่ไม่มีทัศนคติการส่ง
เสริ ม สุ ข ภาพที่ ดี ยากที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม
สุขภาพ (Dunne & Somerset, 2004) ดังนัน้ หากมีการ
พัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนตั้งต้นทัศนคติ
การส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น จะสามารถพัฒนาการ
มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ หากมีการจัดสภาพ
แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ หรื อ มี
นโยบายของสถาบั น ที่ จ ะสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรม
ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่ง O’Donnell (1989 cited in
Pender et al, 2006) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตสามารถท�ำได้ง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงการ
รับรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่สนับสนุนการปฏิบัติสุขภาพให้ดี ซึ่งทั้งสามสิ่ง
นี้ การสนับสนุนสิ่งแวดล้อมจะมีผลกระทบมาก
ที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เพราะการปฏิบัติ
พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในเบื้ อ งต้ น บางครั้ ง
ต้องมีนโยบายเป็นตัวกระตุ้นหรือจัดการรณรงค์
(campaign) เผยแพร่ พร้อมทั้งมีผู้บริหาร-คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ เพื่อนนักศึกษาในสถาบันเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิ บั ติ ท� ำ ให้ เ กิ ด บรรยากาศที่ ดี ต ่ อ การ
ส่งเสริมสุขภาพในทุกๆด้าน
ส� ำ หรั บ พั ฒ นาการของความรู ้ ก ารส่ ง
เสริ ม สุ ข ภาพไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พั ฒ นาการทั ศ นคติ
การส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ จะเห็นได้ว่าการมีความรู้ที่เพิ่ม
ขึ้ น ไม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพเปลี่ ย นแปลงได้ ระยะเวลาที่ ด� ำ เนิ น การ
จ�ำนวน 12 สัปดาห์ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ แต่พัฒนาการ
ทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการ
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พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น ผู้บริหารสถาบัน
การพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรใช้องค์
ความรู ้ นี้ ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มใน
สถาบัน และเสริมสร้างทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
ให้เอือ้ ต่อการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการ
ส่งเสริมทัศนคติ และสอดแทรกตลอดระยะเวลา
ในการศึกษาพยาบาล เพราะนักศึกษาพยาบาลจะมี
ความรู้ และทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพที่เพิ่มขึ้น
ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หากได้จัด
สภาพแวดล้อม มีแบบอย่างให้เห็น และมีนโยบายที่
ชัดเจนในการส่งเสริมสุขภาพ (Pender et al, 2011;
Dunne,& Somerset, 2004)
หากามารถพั ฒ นาทั ศ นคติ ก ารส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น จะท� ำ ให้ พั ฒ นาการของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
จากการตรวจสอบแล้วพบว่า คุณค่า ทัศนคติ และ
ความเชื่อ เป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่หนุนให้เกิดการ
ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ จึงมีการน�ำสิ่งเหล่านี้
มาบูรณาการในการปฏิบัติ (Talbot,&Verrinder,
2005) มีงานวิจัยหลายงานที่ค้นพบว่าหากสามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล มีแรงสนับสนุน
ทางสังคม และมีปจั จัยแวดล้อมทีเ่ หมาะสมจะท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้
(Yang et al., 2007; Fabrigar, Petty, Smith,& Crites,
2006; Smith, Fabrigar, Powell,& Estrada, 2007;
Green-Finestone et al, 2008) ซึ่งงานวิจัยนีใ้ ห้ข้อค้น
พบทีส่ นับสนุนด้วยเช่นกัน ดังนัน้ สถาบันการศึกษา
พยาบาลควรค�ำนึงถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติการ
ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
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1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
สถาบันการศึกษา ควรมีการน�ำรูปแบบการสอน
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการเรียนแบบใช้
ปัญหาและโครงการเป็นหลัก ไปด�ำเนินการใช้ใน
สถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้าง และ
เกิดผลกระทบต่อสังคม และชุมชน และสถาบันการ
ศึกษาอื่น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยในระยะ
ต่อไป
(1) การพัฒนาความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
ทั ศ นคติ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และพฤติ ก รรมส่ ง
เสริมสุขภาพ ควรมีการศึกษาในสถาบันที่ระบุว่า
เป็นสถาบันส่งเสริมสุขภาพ เช่น มหาวิทยาลัยส่ง
เสริ มสุ ข ภาพ วิ ท ยาลั ย ส่ งเสริ มสุ ข ภาพ โดยการ
ออกแบบการวิจัย และใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่
เน้นสหวิทยาการ อาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคลากร
ในสถาบั น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ผู ้ ป กครอง ผู ้ น� ำ หรื อ
แกนน�ำในสังคมและชุมชน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
สถาบัน บุคลากร นิสติ นักศึกษา และชุมชนในระยะ
ยาว
(2) ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
สอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในรายวิชาชีพการ
พยาบาล เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายในการ
พัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับนักศึกษา
พยาบาลต่อไป
(3) ควรมีการศึกษาการวัดการเปลี่ยนแปลง
ที่มีการเก็บข้อมูลระยะยาวในโมเดลอื่น เพื่อพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บวิ ธี วิ ท ยาการ
ในการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ โดยท�ำการเก็บข้อมูลที่มีการวัดซ�้ำมากกว่า
การวัด 3 ครั้ง
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