
59The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 21  No. 2  July - December 2015

ผลตามของรูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการของ
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บทคัดย่อ
 กำรวจิยัศึกษำอทิธิพลของรปูแบบกำรสอนเพือ่กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพท่ีมีต่ออตัรำกำรเปลีย่นแปลง

ควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพของนักศึกษำพยำบำลและตรวจสอบพัฒนำกำรของควำม

รู้ ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพัฒนำกำรของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพใช้กำรวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่ำง คือ 

นักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 190 คน 

เขำ้รว่มโดยอำสำสมัคร เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรวดั 3 ครัง้ และวเิครำะหข้์อมลูโดยกำรวเิครำะหโ์มเดลโค้ง

พฒันำกำรท่ีมีตัวแปรแฝง ผลกำรวิจยัพบวำ่รปูแบบกำรสอนเพือ่กำรสร้ำงเสริมสุขภำพมอีทิธิพลต่ออตัรำกำร

เปลีย่นแปลงควำมรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสรมิสขุภำพของนกัศึกษำพยำบำลอยำ่งมีนยัส�ำคัญทำงสถติิที ่

.05ผลกำรตรวจสอบพฒันำกำรของควำมรู ้ทศันคติทีมี่อทิธิพลต่อพฒันำกำรของพฤติกรรมสง่เสรมิสุขภำพ 

พบว่ำ คะแนนต้ังต้นของทัศนคติ มีอิทธิพลต่อคะแนนต้ังต้นพฤติกรรมฯ และคะแนนพัฒนำกำรทัศนคติ

มีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนำกำรพฤติกรรมฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ี .05 ส่วนพัฒนำกำรควำมรู้ฯ ไม่มี

อิทธิพลต่อคะแนนตั้งต้น คะแนนพัฒนำกำรของทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ
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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 quasi- 

experimental 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.
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ความส�าคัญและความเป็นมาของการวิจัย
 สุขภำพเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในกำร

พัฒนำสุขภำวะของคน เพื่อให้คนมีสุขภำวะเต็มที่

ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ มีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ดังน้ันรัฐจึงเน้นกำรเสริมสร้ำงสุขภำพมำกขึ้น 

(ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชำติ, 2549) Pender ให้แนวคิดว่ำกำรแสดงออกถึง

กำรมีภำวะสุขภำพท่ีดีสะท้อนถงึกำรพฒันำคุณภำพ

ชีวิตของมนุษย์ถึงขั้นสูงสุดกำรปฏิบัติพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภำพจึงเป็นกำรปฏิบัติอย่ำงมีเป้ำหมำย

เพื่อให้มีสุขภำพดีซึ่งถือว่ำเป็นควำมส�ำเร็จในชีวิต  

(Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011) กำรมีสขุภำพ

ดีเกดิจำกองค์ประกอบส�ำคญั 2 ประกำรคอื การมแีละ

ด�ารงอยู่ของปัจจัยพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

และการมีองค์ความรู ้และพฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม กำรที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม 

สขุภำพได้อย่ำงต่อเนือ่งยำวนำนน้ัน ข้ึนอยูก่บัควำม

รู้ และทักษะในกำรปฏิบัติ ควำมต้ังใจ ควำมเชื่อ 

ทัศนคติ และคุณค่ำท่ีบคุคลให้กบัพฤติกรรมส่งเสรมิ 

สุขภำพ Kelman (2006) เชือ่ว่ำทัศนคติอย่ำงเดียวกนั

อำจปลูกฝังหรือสร้ำงให้เกิดในตัวบุคคลด้วยวิธี

ที่ต่ำงกันกำรเปลี่ยน ควำมเชื่อ หรือทัศนคติจำก

ภำยใน (internalization) เป็นกระบวนกำรท่ีเกิด

ข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงที่มีอิทธิพลเหนือกว่ำ และ

ตรงกับควำมต้องกำรภำยใน (ค่ำนิยม) ของเขำ ซึ่ง

ทัศนคตินี้สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้หำกได้รับส่ิงเร้ำ

อย่ำงเหมำะสม

 กำรด�ำเนินกำรพัฒนำให้บุคลำกรทำง

วิทยำศำสตร์สุขภำพมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ

ท่ีดี ย่อมท�ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงข้ึน ดังนั้นกำรเรียน

รู้ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพของนักศึกษำพยำบำลจึง

เป็นเรื่องส�ำคัญมำกในกำรพัฒนำพยำบำลวิชำชีพ

เพือ่จะได้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ประชำชนท่ัวไป แต่ใน

สถำนกำรณ์จรงิกลบัพบว่ำบุคลำกรทำงด้ำนสุขภำพ

เป็นกลุ่มคนท่ีเสี่ยงต่อกำรประสบปัญหำสุขภำพ 

(ผ่องศรี ศรีมรกต, 2540) และจำกกำรศึกษำของ  

เรมวล นันท์ศุภวฒัน์รตันวด ีชอนตะวนั ทรยีำพรรณ 

สุภำมณี และคัทลียำ ศิริภทัรำกรู(2548) พบว่ำ ระดับ

พฤติกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของบุคลำกร 

โรงพยำบำลด้ำนกิจกรรมทำงกำยอยู ่ในระดับ 

ปำนกลำง ทั้งๆท่ีพยำบำลมีบทบำทส�ำคัญในกำร

ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันกำรเจ็บป่วยท้ังของ

ตนเองและผู ้ป่วย ดังนั้นหำกหลักสูตรพยำบำล

ศำสตรบัณฑิตของกระทรวงสำธำรณสุข สำมำรถ

ผลิตพยำบำลท่ีมีคุณลักษณะน้ีได้ จะสอดรับกับ

บทบำทหน้ำท่ีของพยำบำลท่ีต้องกระท�ำในอนำคต 

ดังนั้นกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

ในหลักสูตร ที่จัดกระท�ำกับผู้เรียนตลอดช่วงระยะ

เวลำในกำรศึกษำ ควรปรบักระบวนทัศน์เพือ่พฒันำ 

ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกำรปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม 

สุขภำพอย่ำงยั่งยืน จะได้เป็นบุคลำกรก�ำลังส�ำคัญ

ของหน่วยงำนสำธำรณสุขต่อไป

 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต สถำบัน

พระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข ได้มีกำร

ปรับปรุงหลักสูตรหลำยคร้ัง ให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ และสภำพแวดล้อม

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยหลักสูตรพยำบำลศำสตร

บัณฑิต พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) มี

วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร ก�ำหนดไว้ว่ำผูส้�ำเรจ็กำร

ศึกษำจะต้องมีคุณลักษณะส่วนบุคคลในเร่ืองกำรมี

สุขภำพและวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ นอกจำกนี้จะต้อง

มีควำมสำมำรถป้องกนักำรเจบ็ป่วยและส่งเสรมิสุข

ภำพของตนเองได้ รวมท้ังส่งเสริมสุขภำพ ป้องกัน
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กำรเจ็บป่วยของบุคคล ครอบครัว กลุ ่มคนและ

ชุมชน และแสดงควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ (สถำบัน

พระบรมรำชชนก, 2551) จำกงำนวิจัยส่วนใหญ่ที่

ศึกษำพฤติกรรมสุขภำพของนักศึกษำ จะพบว่ำเป็น

งำนวิจัยที่ส�ำรวจพฤติกรรมสุขภำพของนักศึกษำ

ว่ำมีมำกน้อยเพียงไร (อำรีย์ เธียรประมุข, 2548; 

สุนันทำ 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) และจำกกำรวิเครำะห์

อภิมำนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพตำมโมเดล

กำรส่งเสริมสุขภำพของเพนเดอร์ในประเทศไทย

โดย Tilokskulchai, Sitthimongkol, Prasopkiiti-

kun,&Klainin(2004) จ�ำนวน 47 เรือ่ง พบว่ำเป็นเรือ่ง

ที่ท�ำกำรศึกษำในกลุ่มประชำกรนักเรียนนักศึกษำ

เพียงเรื่องเดียวและผลจำกกำรปรับปรุงหลักสูตร

ของสถำบันพระบรมรำชชนกยังไม่มีรำยงำนกำร

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพของ

นักศึกษำพยำบำล 

 จำกประโยชน์ของกำรพัฒนำพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภำพ และกำรขำดงำนวิจัยเชิงประจักษ์

ดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำ

แนวทำงกำรพฒันำพฤติกรรมส่งเสรมิสุขภำพให้กบั

นักศึกษำพยำบำล แนวคิดในกำรพัฒนำพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภำพครั้งนี้ผู้วิจัยน�ำวิธีกำรเรียนแบบใช้

ปัญหำเป็นหลัก (problem-based learning) และกำร

เรียนแบบโครงกำร (project-based learning) มำ

ด�ำเนนิกำร ท้ังน้ีเนือ่งจำกวธีิกำรเรยีนแบบใช้ปัญหำ

เป็นหลกัเป็นวธีิท่ีนิยมน�ำมำใช้จัดกำรเรยีนกำรสอน

ในสำขำทำงวทิยำศำสตร์สขุภำพ เช่น แพทยศำสตร์ 

ทันตแพทย์ พยำบำลศำสตร์ เป็นต้น (Williams& 

Beattie, 2008., Davis et al, 2006., Burgun, Darmo-

ni, Duff,&Wéber, 2006., Ehrenberg,&Haggblom, 

2007) วิธีกำรเรียนแบบนี้ช่วยให้นักศึกษำมีควำม

สำมำรถในกำรคิดวจิำรณญำณ รู้จกัวธีิกำรแก้ปัญหำ 

สำมำรถประยุกต์ควำมรู ้ทำงทฤษฎีมำใช้ในกำร

ปฏิบัติกำรพยำบำลได้ (Ehrenberg,&Haggblom, 

2007., Ääri, Elomaa, Ylönen, &Saarlkoski, 2008., 

Alkhasawneh, Mrayyan, Docherty, Alashram, 

&Yousef, 2008) อกีทัง้กำรเรยีนแบบโครงกำรท�ำให้

นักศึกษำสำมำรถประมวลและประยุกต์องค์ควำม

รู้ในกำรแก้ปัญหำและสร้ำงสรรค์ผลงำนโดยผ่ำน

กระบวนกำรในกำรค้นคว้ำวิจัยทุกข้ันตอน ต้ังแต่

กำรก�ำหนดหัวข้อปัญหำ กำรต้ังสมมติฐำน กำร

แสวงหำแหล่งข้อมูล วิธีกำรหำข้อมูล วิธีกำรแก้ไข

ปัญหำในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร กำรวิเครำะห์และ

กำรสรุปผล (Mills,&Treagust, 2003) ผู้วิจัยจึงได้

น�ำกำรเรียนแบบใช้ปัญหำเป็นหลักและกำรเรียน

แบบโครงกำรมำใช้จัดกำรเรียนในรำยวิชำกำรสร้ำง

เสรมิสุขภำพฯ รวมท้ังได้จดัส่ิงแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อกำร

ปฏบัิติพฤติกรรมส่งเสรมิสุขภำพโดยพฒันำรปูแบบ

กำรสอนเพือ่กำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ เรยีกวธีิกำรเรยีน

แบบน้ีว่ำ กำรเรียนแบบใช้ปัญหำและโครงกำรเป็น

หลัก 

 งำนวิจัยท่ีใช้แนวคิดของเพนเดอร์ในกำร

วัดกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ 

ส่วนใหญ่จะเป็นกำรวัดที่มีกำรเก็บข้อมูลสองครั้ง

(two-waves) คือก่อนและหลังกำรเรียนรู้ วิธีกำร

วัดกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรวัดสองครั้ง พบว่ำยังมี

ข้อจ�ำกัดอยู่หลำยประกำร และไม่สำมำรถอธิบำย

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงเพียงพอ 

(Goldstein,&Behuniak, 2005) ประกอบกับควำม

ก้ำวหน้ำของวิธีวิทยำทำงสถิติที่น�ำมำใช้วิเครำะห์ 
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นักกำรศึกษำและนักวิจัยจึงมีกำรพัฒนำมำเป็นวิธี

กำรวัดกำรเปลี่ยนแปลงแนวใหม่ในรูปโมเดลโค้ง

พฒันำกำร (latent growth curve model)ซึง่ต้องมกีำร

เก็บรวบรวมข้อมูลมำกกว่ำสองครั้ง (multi-waves) 

โดยโมเดลนี้มีกรอบแนวคิดว่ำคะแนนกำรวัดแต่ละ

ครั้งเป็นคะแนนผสม (composite score) ที่ประกอบ

ด้วยคะแนน 3 ส่วน คือคะแนนเริ่มต้น อัตรำกำร

เปลีย่นแปลงของพฒันำกำร และคะแนนควำมคลำด

เคลือ่นในกำรวดัซ่ึงเป็นองค์ประกอบเฉพำะของกำร

วดัแต่ละครัง้ดังนัน้ผูว้จัิยจงึศึกษำผลของรปูแบบกำร

สอนทีมี่ต่อโมเดลโค้งพฒันำกำรของควำมรู ้ทศันคติ 

และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศึกษำอทิธิพลของรปูแบบกำรสอนเพือ่

กำรสร้ำงเสรมิสขุภำพทีมี่ต่ออตัรำกำรเปลีย่นแปลง

ควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ

ของนักศึกษำพยำบำลและตรวจสอบพัฒนำกำร

ของควำมรู้ ทัศนคติมีอิทธิพลต่อพัฒนำกำรของ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ

นิยามศัพท์เฉพาะ
 รปูแบบกำรสอนเพือ่กำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ 

หมำยถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ปัญหำที่

คล้ำยสถำนกำรณ์จริงกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ และ

มีกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรจัดท�ำโครงกำรตำมหัวข้อ

ที่ผู้เรียนสนใจ มีกำรประยุกต์องค์ควำมรู้ในกำรแก้

ปัญหำและสร้ำงสรรค์ผลงำน โดยผ่ำนกระบวนกำร

ค้นคว้ำทุกข้ันตอน ต้ังแต่กำรก�ำหนดหัวข้อปัญหำ 

กำรต้ังสมมติฐำน กำรแสวงหำแหล่งข้อมูล วิธี

กำรหำข้อมูล วิธีกำรแก้ไขปัญหำในระหว่ำงกำร

ด�ำเนินกำร กำรวิเครำะห์และกำรสรุปผลข้อมูลด้วย

ตนเอง ผู้เรียนเสนอผลข้ันตอนสุดท้ำย และท�ำงำน

อย่ำงอิสระใช้เวลำในกำรด�ำเนินงำน 6 สัปดำห์ต่อ 

1 โครงกำร (ตลอดระยะเวลำกำรเรียนจะได้ด�ำเนิน

กำรกลุ่มละ 2 โครงกำร)โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้

ตัดสินใจในส่ิงท่ีต้องกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง

จำกกำรค้นคว้ำและจำกกำรอ่ำน เกดิควำมตระหนกั

ท่ีเพิ่มข้ึน มีกำรชี้น�ำตนเอง กำรก�ำกับตนเอง และ

กำรรับรู้สมรรถนะแห่งตน จนเกิดควำมมุ่งมั่นที่จะ

ปฏิบัติพฤติกรรมมำกขึ้น ทั้งนี้มีกำรจัดสิ่งแวดล้อม

ท่ีสนับสนุนอย่ำงต่อเน่ือง มีแบบอย่ำงจำกผู้สอน 

เกิดอิทธิพลระหว่ำงกลุ่มเพื่อนจำกกำรท�ำงำนเป็น

ทีม และมีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเพียงพอ ใช้

ระยะเวลำเรียนแบบใช้ปัญหำและโครงกำรเป็นหลกั

นำน 12 สัปดำห์ โดยผู้สอนมีบทบำทเป็นที่ปรึกษำ 

หรือเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียน กระตุ้น

ผู้เรียนด้วยกำรสนทนำ มีกำรประเมินผลกำรเรียน

รู้ซ่ึงเป็นท่ีตกลงกันระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอนระยะ

เวลำในกำรเปิด-ปิดปัญหำประมำณ 2 ช่ัวโมง/ครั้ง/

สถำนกำรณ์ มีจ�ำนวนสถำนกำรณ์ 4 เรื่องรวมระยะ

เวลำเรียนทั้งสิ้น 12 สัปดำห์

 ผลตำม หมำยถึง ผลของพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภำพในตนเองท่ีเกิดตำมมำหลังจำกกำรมี

ควำมรู้กำรส่งเสริมสุขภำพบุคคลอื่น และหลังจำก

มีกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติกำรส่งเสริมสุขภำพใน

ตนเอง

 ควำมรู้กำรส่งเสริมสุขภำพ หมำยถึง ควำม

รู้ในรำยวิชำสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันกำร

เจบ็ป่วย จ�ำนวน 1.5 หน่วยกติ วดัได้จำกกำรท�ำแบบ

ทดสอบควำมรู้ท่ีเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำหรือท�ำให้

สุขภำพของผู้อื่นอยู่ในสภำพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้ง

ด้ำนร่ำงกำย จติใจ อำรมณ์ และสังคม เพือ่ให้สำมำรถ

ด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 
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 ทัศนคติกำรส่งเสริมสุขภำพ หมำยถึง

ควำมรู้สึก ควำมเชื่อ และท่ำทีของตนเองต่อกำรมี

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ 6 ด้ำน ทั้งพฤติกรรมเชิง

บวกและเชิงลบ วัดได้จำกกำรท�ำแบบวัด ทัศนคติ

กำรส่งเสริมสุขภำพ 

 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ หมำยถึงกำร 

กระท�ำกิจกรรมหรือกำรปฏิบัติกำรใดๆที่เกี่ยวกับ 

กำรดูแลรักษำหรือท�ำให ้ สุขภำพของตนเอง 

แขง็แรง สมบูรณ์ ทัง้ด้ำนร่ำงกำย จติใจ อำรมณ์ และ

สังคม เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข  

ซ่ึงกิจกรรมท่ีกระท�ำต ้องมีควำมต ่อเ น่ืองจน

กลำยเป็นแบบแผนกำรด�ำเนินชีวิต ประกอบด้วย

พฤติกรรม 6 ด้ำน คือ 1) ควำมรบัผดิชอบต่อสุขภำพ 

2) โภชนำกำร 3) กำรท�ำกิจกรรมและกำรออก

ก�ำลังกำย 4) กำรจัดกำรกับควำมเครียด 5) ควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ6) กำรพัฒนำทำงจิต

วญิญำณ โดยวดัจำกแบบประเมนิพฤติกรรมส่งเสรมิ 

สุขภำพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึงการกระทาํกิจกรรมหรือการปฏิบติัการใดๆท่ีเก่ียวกบัการดูแล
รักษาหรือทาํใหสุ้ขภาพของตนเองแขง็แรง สมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม เพื่อให้
สามารถดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุข ซ่ึงกิจกรรมท่ีกระทาํตอ้งมีความต่อเน่ืองจนกลายเป็นแบบแผนการ
ดาํเนินชีวิต ประกอบดว้ยพฤติกรรม 6 ดา้น คือ 1) ความรับผดิชอบต่อสุขภาพ 2) โภชนาการ 3) การทาํ
กิจกรรมและการออกกาํลงักาย 4) การจดัการกบัความเครียด 5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ6) การ
พฒันาทางจิตวิญญาณ โดยวดัจากแบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 ( )

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

วธีิการดําเนินการวจิัย 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปรท่ีศึกษา:การวิจยัคร้ังน้ีศึกษากบันกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 และ ชั้น

ปีท่ี 2 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 190 คนจากจาํนวน 239 คนโดยอาสาสมคัร 
นกัศึกษาสามารถเลือกเขา้กลุ่มไดเ้องทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งไม่เคยผา่นการเรียนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกนัการเจบ็ป่วยมาก่อนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 94 คน (ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 50 คน และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 44 คน) 
กลุ่มควบคุม 96 คน (ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 50 คน และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 46 คน) ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
ตวัแปรจดักระทาํ คือ รูปแบบการสอนเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการเรียนแบบใชปั้ญหาและโครงการเป็น
หลกั ตวัแปรภายใน คือ ความรู้ทศันคติ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาล โดยทดลองในภาค
การศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2552 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ประชำกรกลุ ่มตัวอย ่ำงและตัวแปรที่

ศึกษำ:กำรวิจัยครั้งนี้ศึกษำกับนักศึกษำพยำบำลชั้น

ปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 

จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 190 คนจำกจ�ำนวน 239 คน

โดยอำสำสมัคร นกัศึกษำสำมำรถเลอืกเข้ำกลุม่ได้เอง

ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่ำงต้องไม่เคยผ่ำนกำรเรียนวิชำกำร

สร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันกำรเจ็บป่วยมำ
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ก่อนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 94 คน (ชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 

50 คน และชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 44 คน) กลุ่มควบคุม  

96 คน (ชัน้ปีท่ี 1 จ�ำนวน 50 คน และชัน้ปีที ่2 จ�ำนวน 

46 คน) ตัวแปรท่ีใช้ในกำรวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปร

จัดกระท�ำ คือ รูปแบบกำรสอนเพื่อกำรสร้ำงเสริม 

สุขภำพ โดยกำรเรียนแบบใช้ปัญหำและโครงกำร

เป็นหลัก ตัวแปรภำยใน คือ ควำมรู้ทัศนคติ และ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพของนักศึกษำพยำบำล 

โดยทดลองในภำคกำรศึกษำที่ 1 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 

2552

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: แบ่งออกเป็น  

2 ชุด ได้แก่ 1) แบบทดสอบควำมรู้ แบบวัดทัศนคติ 

และแบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพตำม

โครงสร้ำงโมเดลกำรส่งเสริมสุขภำพของเพนเดอร์ 

(Health Promotion Model) มีค่ำสมัประสทิธ์ิแอลฟำ

ของครอนบำคเท่ำกับ 0.872, 0.897 และ 0.913 ตำม

ล�ำดับและ 2) รูปแบบกำรสอนเพื่อกำรสร้ำงเสริม 

สุขภำพโดยมข้ัีนตอนกำรด�ำเนินกำรดังนี ้1) วเิครำะห์

รำยวิชำเพือ่ก�ำหนดสำระกำรเรยีนรู ้จ�ำนวน 6 หน่วย 

(1.5 หน่วยกิต) 2) ก�ำหนดองค์ประกอบของควำมรู้

หรือแนวคิดหรือมโนทัศน์หลัก (concept) ได้ 5 องค์

ประกอบของควำมรูท่ี้จ�ำเป็นในกำรส่งเสรมิสุขภำพ

และกำรป้องกันกำรเจ็บป่วย 3) พัฒนำเมทริกซ์ที่

ประสำนองค์ประกอบของควำมรูท้ีจ่�ำเป็นในกำรส่ง

เสรมิสุขภำพฯ กำรเรยีนแบบใช้ปัญหำเป็นหลกั และ

กำรเรียนแบบโครงกำรเข้ำด้วยกันน�ำมำสร้ำงโจทย์

สถำนกำรณ์ปัญหำ จ�ำนวน 4 สถำนกำรณ์ปัญหำรูป

แบบกำรสอนเพือ่กำรสร้ำงเสรมิสขุภำพจะประกอบ

ด้วย 2.1) คู่มือและค�ำแนะน�ำกำรใช้รปูแบบกำรสอน

เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 2.2) แผนกำรสอน 2.3) 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 2.4) เอกสำรประกอบกำร

สอน และ 2.5) แบบตรวจสอบกำรจัดกระท�ำ ผ่ำน

กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงโครงสร้ำง โดยผู้ทรง

คุณวุฒิทำงด้ำนหลักสูตรและเน้ือหำวิชำกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพและกำรป้องกันกำรเจ็บป่วย จ�ำนวน 

7 ท่ำน ท่ีมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนไม่ต�่ำกว่ำ 5 ปี 

ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิด้ำนหลักสูตรกำรส่ง

เสริมสุขภำพและกำรพยำบำล 4 ท่ำน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้ำนกำรพยำบำลกำรวัดและกำรประเมินผล 3 ท่ำน

ได้ค่ำ IOC ระหว่ำง 0.71-1

 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยน้ี เป ็นกำร

ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงระยะยำวของควำมรู ้กำร

ส่งเสริมสุขภำพ ทัศนคติกำรส่งเสริมสุขภำพ และ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ เก็บข้อมูลจำกกำรท�ำ

แบบทดสอบควำมรู้กำรส่งเสริมสุขภำพ แบบวัด

ทัศนคติกำรส่งเสริมสุขภำพ และแบบประเมิน

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ 3 ครั้ง กับนักศึกษำ

ทั้ง 4 กลุ่ม ต้ังแต่เริ่มต้นกำรใช้รูปแบบกำรสอน 

ระหว่ำง และหลังกำรใช้รูปแบบฯ ใช้ระยะเวลำท้ัง

สิ้นประมำณ 12 สัปดำห์ ดังสรุปในภำพที่ 2

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล:ใช้สถิติวิเครำะห์

โมเดลโค้งพฒันำกำรท่ีมตัีวแปรแฝง (Latent Growth 

Curve หรือ LGC) เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของ 

รูปแบบกำรสอนเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพท่ีมีต่อ

อตัรำกำรเปลีย่นแปลงควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

ส ่ง เสริมสุขภำพของนัก ศึกษำพยำบำลและ 

ตรวจสอบพัฒนำกำรของควำมรู้ ทัศนคติมีอิทธิพล

ต่อพัฒนำกำรของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ 

ในกำรวิเครำะห์โมเดลโค้งพัฒนำกำรท่ีมีตัวแปร

แฝง กำรค�ำนวณกลุ่มตัวอย่ำงจำกเส้นพำรำมิเตอร์

ท่ีต้องประมำณค่ำ Hair, Black, Babin, Anderson, 

&Tatham(2006) ก�ำหนดให้ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 5-20 

หน่วยตัวอย่ำงต่อ 1 พำรำมิเตอร์ท่ีต้องประมำณค่ำ 

ดังนั้น ในกำรวิจัยครั้งนี้ มีเส้นพำรำมิเตอร์ท่ีต้อง

ประมำณค่ำ จ�ำนวน 27 เส้น ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงท่ี

ใช้ขั้นต�่ำเท่ำกับ 5x27 เท่ำกับ 135 คน ผู้วิจัยใช้กลุ่ม

ตัวอย่ำงจ�ำนวน 190 คน โดยมีกรอบกำรวิเครำะห์

ข้อมูลในภำพที่ 3
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 การพทิกัษ์สิทธิก์ลุม่ตวัอย่างผูว้จิยัได้อธิบำย

ให้กลุ่มตัวอย่ำงเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

และขอควำมยินยอมจำกกลุ่มตัวอย่ำงจำกนั้นจึง

ด�ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่ำง

กระบวนกำร กลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถบอกเลิกและ

ออกจำกกำรทดลองได้ตลอดเวลำ โดยไม่มีผลต่อกำร

จดักำรเรยีนกำรสอนกำรวดัและประเมนิผล และน�ำ

เสนอผลกำรศึกษำในภำพรวม

1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพป�จจุบันของการเรียนการสอนวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพและการเจ็บป�วยในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในด้านความรู้ ทัศนคติความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติของ
ผู้เรียน และสภาพป�ญหาการสอนของผู้สอน

1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป�องกัน
การเจ็บป�วยท่ีสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

4.1 คู่มือและคําแนะนําการใช้รูปแบบการสอนฯ
4.2 แผนการสอนสําหรับการสอนเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ
4.3 แผนการจัดการเรียนรู้
4.4 เอกสารประกอบการสอน

     4.5 แบบตรวจสอบการจัดกระทํา

3.1 กําหนดสาระการเรียนรู้
3.2 กําหนดองค์ประกอบของความรู้หรือแนวคิดหรือมโนทัศน์หลัก (concept)
3.3 สร้างสถานการณ์ป�ญหา (scenario) 

2.1 ศึกษาสาระสําคัญของแนวคิดการเรียนแบบใช้ป�ญหาเป�นหลัก
2.2 ศึกษาสาระสําคัญแนวคิดการเรียนแบบโครงการ

5.1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯและเอกสาร
ประกอบรูปแบบฯ
5.2 ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้

6. การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบฯ และเอกสารประกอบรูปแบบฯ

1.1 การกําหนดประชากร
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.3 การเตรียมผู้ช่วยวิจัย และการเตรียมนักศึกษาพยาบาล

2.1 แบบทดสอบความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
2.2 แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
2.3 แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทดสอบก่อนการเรียนด้วย
-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทดสอบก่อนการเรียนด้วย
-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

สอนด้วยรูปแบบปกติสอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาข้ึน

ทดสอบระหว่างการเรียนด้วย
-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทดสอบระหว่างการเรียนด้วย
-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

5.1 ประมาณค่าคะแนนพัฒนาการของความรู้ฯ ทัศนคติฯและพฤติกรรมฯ
โดยการสร้างและตรวจสอบโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝง

5.2 เปรียบเทียบอิทธิพลของรูปแบบการสอนฯที่มีต่ออัตรา
การเปล่ียนแปลงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว
ของนักศึกษาพยาบาล และตรวจสอบพัฒนาการของความรู้ ทัศนคติ
ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยสถิติ
วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝง (LGC)

สอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาข้ึน สอนด้วยรูปแบบปกติ

ทดสอบหลังการเรียนด้วย
-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทดสอบหลังการเรียนด้วย
-แบบวัดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ
-แบบวัดทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ
-แบบประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

 
ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัพฒันารูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
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ผลการวิจัย
 ผลกำรวิเครำะห์ด้วยโมเดลโค้งพัฒนำกำร

ที่มีตัวแปรแฝงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 

ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพล

ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีต่อตัวแปรคะแนน

ต้ังต้น และคะแนนพัฒนำกำรของตัวแปรแฝง พบ

ว่ำ รูปแบบกำรสอนเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพมี

อิทธิพลต่อคะแนนต้ังต้นควำมรู ้ฯ(LEVEL_K) 

ทัศนคติฯ(LEVEL_A) และพฤติกรรมส่งเสริม 

สุขภำพ (LEVEL_B) อย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญทำง

สถิติ (t = 0.003, 0.642 และ0.998 ตำมล�ำดับ) แต่มี

 
ภาพท่ี 3กรอบการวิเคราะห์สาํหรับการวิจยั 

 

ผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการจดัการเรียนการสอนท่ีมีต่อตวัแปรคะแนนตั้งตน้ และ
คะแนนพฒันาการของตวัแปรแฝง พบว่า รูปแบบการสอนเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพมีอิทธิพลต่อคะแนนตั้ง
ตน้ความรู้ฯ(LEVEL_K) ทศันคติฯ(LEVEL_A) และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (LEVEL_B) อย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ (t = 0.003, 0.642 และ0.998 ตามลาํดบั) แต่มีอิทธิพลต่อพฒันาการความรู้ฯ (SLOPE_K) 
ทศันคติฯ (SLOPE_A) และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (SLOPE_B) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t = 6.416, 3.946
และ 6.004ตามลาํดบั)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของตวัแปรทั้ง 6 ตวั อยูร่ะหว่าง 0.000-0.618 ตวัแปรท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิความเท่ียงสูงสุดคือ คะแนนตั้งตน้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (0.618) ตามดว้ยตวัแปรคะแนน
พฒันาการพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคะแนนพฒันาการความรู้ฯ(0.539และ 0.414) ดงัตาราง 1 
ตาราง 1 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบหรือขนาดอิทธิพลของรูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพต่อคะแนนตั้งต้น และคะแนน

พฒันาการของความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ทศันคตกิารส่งเสริมสุขภาพ และพฤตกิรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ตวัแปร ขนาดอิทธิพล ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) t - value SC R2 

LEVEL_K 0.002 0.523 0.003 0.000 0.000 
SLOPE_K 1.794** 0.280 6.416 0.643 0.414 
LEVEL_A 0.055 0.085 0.642 0.080 0.030 
SLOPE_A 0.184** 0.047 3.946 0.212 0.045 
LEVEL_B 0.055 0.056 0.998 0.059 0.618 
SLOPE_B 0.238** 0.040 6.004 0.307 0.539 

หมายเหตุ  * p < .05, ** p < .01 
ส่วนท่ีสอง ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตวัแปรคะแนนตั้งตน้ และพฒันาการของตวัแปรแฝง

พบว่า คะแนนตั้งตน้ของความรู้ฯ (LEVEL_K) มีอิทธิพลต่อคะแนนตั้งตน้ทศันคติฯ(LEVEL_A) อยา่งไม่มี

อิทธิพลต่อพัฒนำกำรควำมรู้ฯ (SLOPE_K) ทัศน

คติฯ (SLOPE_A) และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ 

(SLOPE_B) อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (t = 6.416, 

3.946และ 6.004ตำมล�ำดับ)โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิ

ควำมเท่ียงของตัวแปรทั้ง 6 ตัว อยู่ระหว่ำง 0.000-

0.618 ตัวแปรที่มีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเท่ียงสูงสุด

คอื คะแนนต้ังต้นพฤติกรรมส่งเสรมิสขุภำพ (0.618) 

ตำมด้วยตัวแปรคะแนนพัฒนำกำรพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภำพ และคะแนนพัฒนำกำรควำมรู้ฯ

(0.539และ 0.414) ดังตำรำง 1

ตัวแปร ขนาดอิทธิพล ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (SE) t - value SC R2

LEVEL_K 0.002 0.523 0.003 0.000 0.000

SLOPE_K 1.794** 0.280 6.416 0.643 0.414

LEVEL_A 0.055 0.085 0.642 0.080 0.030

SLOPE_A 0.184** 0.047 3.946 0.212 0.045

LEVEL_B 0.055 0.056 0.998 0.059 0.618

SLOPE_B 0.238** 0.040 6.004 0.307 0.539

หมำยเหตุ  * p < .05, ** p < .01

ตาราง 1 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบหรือขนาดอิทธิพลของรูปแบบการสอนเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ
ต่อคะแนนตั้งต้น และคะแนนพัฒนาการของความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติการส่งเสริม 
สุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
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 ส่วนท่ีสอง ผลกำรวเิครำะห์อทิธิพลระหว่ำง

ตัวแปรคะแนนต้ังต้น และพัฒนำกำรของตัวแปร

แฝงพบว่ำ คะแนนตั้งต้นของควำมรู้ฯ (LEVEL_K) 

มีอิทธิพลต่อคะแนนต้ังต้นทัศนคติฯ(LEVEL_A) 

อย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (t = 1.696) และมี

อิทธิพลต่อพัฒนำกำรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ  

(S L OP E _ B )  อ ย ่ ำง ไม ่ มีนั ยส� ำคั ญทำงสถิ ติ  

(t= 1.713)ส่วนพัฒนำกำรควำมรู้ฯ (SLOPE_K) 

มีอิทธิพลต่อคะแนนต้ังต้นทัศนคติฯ อย่ำงไม่มี

นัยส�ำคัญทำงสถิติ (t = -0.586) นอกจำกนี้ยัง

ไม่มีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนำกำรของทัศนคติฯ 

(SLOPE_A) และไม่มีอิทธิพลต่อคะแนนต้ังต้น 

และคะแนนพัฒนำกำรของพฤติกรรมส่งเสริม 

สุขภำพ (LEVEL_B, SLOPE_B) ส�ำหรับตัวแปร

คะแนนต้ังต้นทัศนคติฯ มีอิทธิพลต่อคะแนนต้ัง

ต้นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง

สถิติ (t= 9.466) แต่มีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนำกำร

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพอย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญทำง

สถิติ (t = 1.644) ส่วนตัวแปรพัฒนำกำรทัศนคติฯ 

มีอิทธิพลต่อตัวแปรพัฒนำกำรพฤติกรรมส่งเสริม 

สุขภำพอย่ำงมีนยัส�ำคัญทำงสถิติ (t = 8.256) ส�ำหรบั

ตัวแปรแฝงพฒันำกำรควำมรูฯ้ หำกลำกเส้นอทิธิพล

ไปท่ีตัวแปรแฝงตัวอื่นตำมกรอบแนวคิดในกำร

วเิครำะห์ จะท�ำให้เส้นอทิธิพลของรปูแบบกำรสอน

เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (EXPER) ที่ส่งผลไป

ยังตัวแปรแฝงพัฒนำกำรทัศนคติฯ และพัฒนำกำร 

พฤติกรรมฯไม่มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ดังนั้นตัวแปร

พฤติกรรมฯท่ีมีมำกขึ้นจึงเกิดผลตำมมำจำกกำร 

มีทัศนคติฯท่ีเพิ่มขึ้น และผลกำรวิเครำะห์แสดง

ให้ทรำบว่ำ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพที่มำกข้ึน 

ไม่ได้เกิดผลตำมมำจำกควำมรู้ฯท่ีเพิ่มขึ้นสรุปได้ว่ำ 

ตัวแปรคะแนนต้ังต้นทัศนคติฯมีอทิธิพลต่อคะแนน

ต้ังต้นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ และตัวแปร

พฒันำกำรทัศนคติฯมอีทิธิพลต่อตัวแปรพฒันำกำร

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพดังตำรำง 2

ตาราง 2  ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบหรอืขนาดอทิธพิลระหว่างตวัแปรคะแนนต้ังต้น และพัฒนาการของความ
รู้การส่งเสริมสุขภาพ ทัศนคติการส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ตัวแปร ขนาดอิทธิพล ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน t - value SC

LEVEL_K vs LEVEL_A 0.016 0.010 1.696 0.159

LEVEL_K vs SLOPE_B 0.012 0.007 1.713 0.103

SLOPE_K vs LEVEL _A -0.022 0.037 -0.586 0.089

LEVEL_A vs LEVEL_B 1.073** 0.113 9.466 0.782**

LEVEL_A vs SLOPE_B 0.150 0.091 1.644 0.132

SLOPE_A vs SLOPE_B 0.460** 0.056 8.256 0.516**

หมำยเหตุ  * p < .05, ** p < .01

 ผลกำรวิ เครำะห ์พัฒนำกำรของควำม

รู้ ต่อพัฒนำกำรของทัศนคติ และพัฒนำกำรของ

พฤติกรรมส่งเสรมิสขุภำพด้วยโมเดลโค้งพฒันำกำร

ที่มีตัวแปรแฝง พบว่ำค่ำดัชนีประสิทธิภำพของ

โมเดลโค้งพัฒนำกำรมีควำมสอดคล้องกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (x^2=16.796, df = 16, p= 

0.399, RMSEA = 0.016, CFI=0.999, GFI = 0.983, 

AGFI = 0.940) ดังภำพที่ 3
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น้ี มีประเด็นส�ำคัญที่ผู้วิจัยน�ำมำอภิปรำย จ�ำนวน 

2ประเด็น ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 ประเด็นที่หน่ึง: ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพล

ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีต่อตัวแปรคะแนน

ต้ังต้น และคะแนนพัฒนำกำรของตัวแปรแฝง

โดยกำรเปรียบเทียบคะแนนต้ังต้นและอัตรำกำร

เปลี่ยนแปลงของค่ำเฉลี่ยควำมรู ้กำรส่งเสริม 

สขุภำพ ค่ำเฉลีย่ทศันคติกำรส่งเสรมิสขุภำพ และค่ำ

เฉลีย่พฤติกรรมส่งเสรมิสขุภำพ ระหว่ำงกลุม่ท่ีได้รบั

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่ำงกัน แสดงให้เห็นว่ำ ค่ำ

เฉลี่ยคะแนนต้ังต้นของควำมรู้กำรส่งเสริมสุขภำพ  

ค่ำเฉลี่ยคะแนนต้ังต้นของทัศนคติกำรส่งเสริม 

สุขภำพและค่ำเฉลี่ยคะแนนต้ังต้นของพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภำพของกลุ ่มที่ เรียนแบบใช้ปัญหำ

และโครงกำรเป็นหลัก ไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มที่เรียน

 
ภาพที ่3 การวเิคราะห์เส้นทางอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนทีม่ีต่อตวัแปรคะแนนตั้งต้น และคะแนนพฒันาการของ

ตวัแปรแฝง และเส้นทางอิทธิพลระหว่างตวัแปรคะแนนตั้งต้น และพฒันาการของตวัแปรแฝง 
การอภิปรายผล: จากขอ้คน้พบในการศึกษาคร้ังน้ี มีประเด็นสาํคญัท่ีผูว้ิจยันาํมาอภิปราย จาํนวน 2ประเด็น 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ประเด็นท่ีหน่ึง: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการจดัการเรียนการสอนท่ีมีต่อตวัแปรคะแนนตั้งตน้ 
และคะแนนพฒันาการของตวัแปรแฝงโดยการเปรียบเทียบคะแนนตั้งตน้และอตัราการเปล่ียนแปลงของ
ค่าเฉล่ียความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ค่าเฉล่ียทศันคติการส่งเสริมสุขภาพ และค่าเฉล่ียพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ระหว่างกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนต่างกนั แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งตน้ของ
ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งตน้ของทศันคติการส่งเสริมสุขภาพและค่าเฉล่ียคะแนนตั้งตน้
ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มท่ีเรียนแบบใชปั้ญหาและโครงการเป็นหลกั ไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ี
เรียนแบบปกติ ส่วนค่าเฉล่ียอตัราการเปล่ียนแปลงของความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ทศันคติการส่งเสริม
สุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มท่ีเรียนแบบใชปั้ญหาและโครงการเป็นหลกั สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียน
แบบปกติ ซ่ึงการหาอตัราการเปล่ียนแปลงโดยใชโ้มเดลโคง้พฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงตามการเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรตามทั้ง 3 ตวั จะให้ความถูกตอ้งและตรงกบัสภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากกว่าการหาผลต่าง
ของการวดัในแต่ละคร้ัง จะเห็นไดช้ดัว่ารูปแบบการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมีอิทธิพลต่อความรู้การ
ส่งเสริมสุขภาพ ทศันคติการส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทั้งน้ีนกัวิชาการทางการศึกษา
พยาบาลหลายคนไดพ้ยายามจดักิจกรรมการเรียนการสอน วางนโยบาย และจดัส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เน่ืองจากเช่ือว่าการสร้างเสริมความรู้การส่งเสริมสุขภาพ จะสามารถ
ปรับเปล่ียนทศันคติ และปรับเปล่ียนให้นักศึกษามีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพได ้ตอ้งมีการจดักระทาํ 

แบบปกติ ส่วนค่ำเฉลี่ยอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของ

ควำมรู้กำรส่งเสริมสุขภำพ ทัศนคติกำรส่งเสริม 

สุขภำพ และพฤติกรรมส่งเสรมิสุขภำพ กลุ่มท่ีเรยีน

แบบใช้ปัญหำและโครงกำรเป็นหลัก สูงกว่ำกลุ่ม

ท่ีเรียนแบบปกติ ซ่ึงกำรหำอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง

โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนำกำรที่มีตัวแปรแฝงตำมกำร

เปลีย่นแปลงของตัวแปรตำมท้ัง 3 ตัว จะให้ควำมถกู

ต้องและตรงกับสภำพกำรเรียนรู้ของผูเ้รยีนมำกกว่ำ

กำรหำผลต่ำงของกำรวัดในแต่ละครั้ง จะเห็นได้

ชัดว่ำรูปแบบกำรสอนเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพมี

อิทธิพลต่อควำมรู้กำรส่งเสริมสุขภำพ ทัศนคติกำร

ส่งเสริมสุขภำพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ  

ทั้งนี้นักวิชำกำรทำงกำรศึกษำพยำบำลหลำยคนได้

พยำยำมจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน วำงนโยบำย 

และจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภำพ เนื่องจำกเชื่อว่ำกำรสร้ำงเสริม
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ควำมรู้กำรส่งเสริมสุขภำพ จะสำมำรถปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ และปรับเปล่ียนให้นักศึกษำมีพฤติกรรม

กำรส่งเสริมสุขภำพได้ ต้องมีกำรจัดกระท�ำ พร้อม

ทั้งวำงนโยบำยกำรปฏิบัติให้ชัดเจน (Pender,  

Murdaugh,& Parsons, 2011., Can et al, 2008., 

Whitehead, 2004., Alpar, Senturan, Karabacak, 

&Sabun, 2008) 

 นอกจำกนี้ในกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ หำกมีกำรควบคุม วำง

นโยบำยด�ำเนินกำร มีกำรกระตุ้นและจดัสิง่แวดล้อม

ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติ มีกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร 

และมีแบบอย่ำงของผู้ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม 

สุขภำพจ�ำนวนมำกภำยในสถำบนั โดยเฉพำะหำกผูท้ี่ 

เป็นแบบอย่ำงมีบทบำทส�ำคัญในสถำบัน จะท�ำให้

บรรยำกำศกำรส่งเสรมิสุขภำพภำยในสถำบนัด�ำเนิน

กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท้ังนี้ต้องมีนโยบำย 

กำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อท�ำให้บุคคล 

ในสถำบันประพฤติและปฏิบัติจนกลำยเป็นควำม

เคยชิน (Dunne,& Somerset, 2004, Kelman, 2006, 

Yang et al, 2007)

 รปูแบบกำรสอนเพือ่กำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ 

จำกงำนวิจัยนี้แสดงให ้ เห็นว ่ำผู ้ เรียนมีอัตรำ

พัฒนำกำรท่ีเพิ่มมำกขึ้นท้ังควำมรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมส่งเสรมิสุขภำพ โดยอตัรำพฒันำกำรของ

ควำมรู้จะเพิ่มมำกที่สุด ดังน้ันกำรจะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมสุขภำพให้กบัผูเ้รยีน ต้องมีกำรจดักระท�ำ

อย่ำงเป็นระบบ มนีโยบำยและมคีวำมชดัเจนในกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำทั้ง ควำมรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสรมิสขุภำพให้กบัผูเ้รยีน

ประเด็นที่สอง: ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลระหว่ำง

ตัวแปรคะแนนต้ังต้น และพัฒนำกำรของตัวแปร

แฝงจะพบว่ำตัวแปรคะแนนต้ังต้นทัศนคติกำร

ส่งเสริมสุขภำพมีอิทธิพลต่อคะแนนต้ังต้นของ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ ซ่ึงในสภำพกำรณ์ท่ี

ปรำกฏของสังคมไทยปัจจุบัน ผู้ท่ีมีทัศนคติกำรส่ง

เสริมสุขภำพจะมีกำรปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุข

ภำพในจ�ำนวนไม่มำก แต่ผู ้ที่ไม่มีทัศนคติกำรส่ง

เสริมสุขภำพที่ดี ยำกท่ีจะมีพฤติกรรมส่งเสริม 

สุขภำพ (Dunne & Somerset, 2004) ดังน้ันหำกมีกำร 

พัฒนำให้นักศึกษำพยำบำลมีคะแนนตั้งต้นทัศนคติ

กำรส่งเสริมสุขภำพมำกข้ึน จะสำมำรถพัฒนำกำร

มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพได้ หำกมีกำรจัดสภำพ

แวดล้อมที่ เอื้อต ่อกำรส่งเสริมสุขภำพ หรือมี 

นโยบำยของสถำบันที่จะสร้ำงเสริมพฤติกรรม 

ส่งเสริมสุขภำพ ซ่ึง O’Donnell (1989 cited in 

Pender et al, 2006) กล่ำวว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตสำมำรถท�ำได้ง่ำยขึ้นโดยกำรเปลี่ยนแปลงกำร

รับรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้ำงสิ่งแวดล้อม

ท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติสุขภำพให้ดี ซ่ึงท้ังสำมส่ิง

นี้ กำรสนับสนุนส่ิงแวดล้อมจะมีผลกระทบมำก

ท่ีสุดต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืน เพรำะกำรปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพในเบื้องต้น บำงครั้ง

ต้องมีนโยบำยเป็นตัวกระตุ้นหรือจัดกำรรณรงค์ 

(campaign) เผยแพร่ พร้อมทั้งมีผู้บริหำร-คณำจำรย์ 

เจ้ำหน้ำท่ี เพื่อนนักศึกษำในสถำบันเป็นแบบอย่ำง 

ในกำรปฏิบัติ ท�ำให้เกิดบรรยำกำศท่ีดีต่อกำร 

ส่งเสริมสุขภำพในทุกๆด้ำน 

 ส�ำหรับพัฒนำกำรของควำมรู ้กำรส ่ง

เสริมสุขภำพไม่มีอิทธิพลต่อพัฒนำกำรทัศนคติ

กำรส่งเสริมสุขภำพ และพัฒนำกำรของพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภำพ จะเห็นได้ว่ำกำรมีควำมรู ้ท่ีเพิ่ม

ข้ึนไม่ได้ท�ำให้ทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริม 

สุขภำพเปลี่ยนแปลงได้ ระยะเวลำที่ด�ำเนินกำร

จ�ำนวน 12 สัปดำห์ ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงทัศนคติ

และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพได้ แต่พัฒนำกำร

ทศันคติกำรส่งเสรมิสุขภำพมอีทิธิพลต่อพฒันำกำร
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พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ ดังนั้น ผู้บริหำรสถำบัน

กำรพยำบำลและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ควรใช้องค์

ควำมรู ้นี้ ในกำรปรับปรุงพัฒนำสิ่งแวดล้อมใน

สถำบัน และเสรมิสร้ำงทัศนคติกำรส่งเสรมิสุขภำพ

ให้เอือ้ต่อกำรมีพฤติกรรมส่งเสรมิสขุภำพ ควรมีกำร

ส่งเสริมทัศนคติ และสอดแทรกตลอดระยะเวลำ

ในกำรศึกษำพยำบำล เพรำะนักศึกษำพยำบำลจะมี

ควำมรู้ และทัศนคติกำรส่งเสริมสุขภำพท่ีเพิ่มขึ้น

ตลอดระยะเวลำกำรเรียนรู้ที่เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งผล

ต่อกำรปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ หำกได้จัด

สภำพแวดล้อม มีแบบอย่ำงให้เห็น และมีนโยบำยที่

ชัดเจนในกำรส่งเสริมสุขภำพ (Pender et al, 2011; 

Dunne,& Somerset, 2004) 

 หำกำมำรถพัฒนำทัศนคติกำรส่งเสริม 

สุขภำพให้เพิ่มมำกขึ้น จะท�ำให้พัฒนำกำรของ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพเพิ่มมำกข้ึนตำมไปด้วย 

จำกกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำ คุณค่ำ ทัศนคติ และ

ควำมเช่ือ เป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นที่หนุนให้เกิดกำร

ปฏิบัติกำรส่งเสริมสุขภำพ จึงมีกำรน�ำสิ่งเหล่ำน้ี

มำบูรณำกำรในกำรปฏิบัติ (Talbot,&Verrinder, 

2005) มีงำนวิจัยหลำยงำนที่ค้นพบว่ำหำกสำมำรถ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล มีแรงสนับสนุน

ทำงสงัคม และมีปัจจยัแวดล้อมทีเ่หมำะสมจะท�ำให้

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพได้ 

(Yang et al., 2007; Fabrigar, Petty, Smith,& Crites, 

2006; Smith, Fabrigar, Powell,& Estrada, 2007; 

Green-Finestone et al, 2008) ซึ่งงำนวิจัยนีใ้ห้ข้อค้น

พบท่ีสนบัสนุนด้วยเช่นกนั ดังน้ัน สถำบันกำรศึกษำ

พยำบำลควรค�ำนึงถึงกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติกำร

ส่งเสริมสุขภำพให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภำพ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

สถำบันกำรศึกษำ ควรมีกำรน�ำรูปแบบกำรสอน

เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยกำรเรียนแบบใช้

ปัญหำและโครงกำรเป็นหลัก ไปด�ำเนินกำรใช้ใน

สถำนกำรณ์จริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้ำง และ

เกดิผลกระทบต่อสงัคม และชมุชน และสถำบันกำร

ศึกษำอื่น 

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยในระยะ

ต่อไป

 (1) กำรพัฒนำควำมรู้กำรส่งเสริมสุขภำพ 

ทัศนคติกำรส่งเสริมสุขภำพ และพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภำพ ควรมีกำรศึกษำในสถำบันท่ีระบุว่ำ

เป็นสถำบันส่งเสริมสุขภำพ เช่น มหำวิทยำลัยส่ง

เสริมสุขภำพ วิทยำลัยส่งเสริมสุขภำพ โดยกำร

ออกแบบกำรวิจัย และใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรท่ี

เน้นสหวิทยำกำร อำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกร

ในสถำบัน นิสิตนักศึกษำ ผู ้ปกครอง ผู ้น�ำหรือ

แกนน�ำในสังคมและชุมชน เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ

สถำบัน บุคลำกร นิสิตนกัศึกษำ และชมุชนในระยะ

ยำว

 (2) ควรมีกำรศึกษำผลกำรใช้รูปแบบกำร

สอนเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในรำยวิชำชีพกำร

พยำบำล เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยในกำร

พัฒนำพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพส�ำหรับนักศึกษำ

พยำบำลต่อไป 

 (3) ควรมกีำรศกึษำกำรวัดกำรเปลี่ยนแปลง

ท่ีมีกำรเก็บข้อมูลระยะยำวในโมเดลอื่น เพื่อพัฒนำ

องค์ควำมรู ้  และเพื่อเปรียบเทียบวิธีวิทยำกำร 

ในกำรศึกษำควำมรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสรมิ 

สุขภำพ โดยท�ำกำรเก็บข้อมูลท่ีมีกำรวัดซ�้ำมำกกว่ำ

กำรวัด 3 ครั้ง
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