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 The research aimed to study outcomes of health promotion policy implementation 
and its influencing factors. 
   The sample were 59 professional nurses, be under Bangkok Metropolitan 
Administration, Medical College and Vajira Hospital, participating in health promotion 
project.  
   Quantitative data were collected by reliability-tested questionnaires and analyzed 
through descriptive statistics (percentage, arithmetic mean and standard deviation) and 
inferential statistics (t-test, one way analysis of variance or F-test and multiple regression).  

  Qualitative data were collected by Interview forms and analyzed through content 
analysis. 
 The results are as follows: 
 1.  The participants in health promotion project with different level of education 
show significantly different opinion on the bureaucratic structure factor. 
 2.  The most significant factor affecting achievement of health promotion policy 
implementation is communication. 
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       บทนํา 
 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ มากมาย เชน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม  
เทคโนโลยี จึงสงผลตอวิถีชีวิต คานิยม พฤติกรรมตางๆ จนเกิดกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม ที่มี
คานิยมเลียนแบบการบริโภคตามตางชาติ การใชสินคาฟุมเฟอย ทําใหแบบแผนการดําเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลง มีการใชชีวิตอยางเรงรีบ แกงแยง แขงขันกัน เอารัดเอาเปรียบกัน มุงแสวงหารายได
เพ่ือเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และการเติบโตของธุรกิจ ทําใหขาดความเอื้ออาทรใสใจซึ่งกันและกัน 
ขาดการเอาใจใสดูแลสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งขาดความรับผิดชอบตอผลกระทบทางดาน
สุขภาพและสังคม ซ่ึงทําใหประชาชนมีความเครียดมากขึ้น จากแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิต
ไทย พ.ศ. 2550-2559 กลาววา “ในปจจุบันคนไทยนิยมรับประทานอาหารจานดวน อาหารสําเร็จรูป 
กึ่งสําเร็จรูป ลดการรับประทานผักและผลไม ขาดการออกกําลังกาย สงผลใหเกิดโรคจากพฤติกรรม
ในการดํารงชีวิตที่ไมถูกตอง เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคมะเร็ง” ซ่ึงโรคเหลานี้ลวนแตเปนโรคเรื้อรังที่ตองอาศัยระยะเวลาและคาใชจายสงูทัง้ใน
สวนของรัฐกับตัวผูปวยเอง ดังกราฟขางลางนี้ 
 

 
             ภาพประกอบ  1 กราฟแสดงอัตราการเจ็บปวยของคนไทย ป พ.ศ. 2537- 2549 
 
 ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (2550). แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2550-
2559.  (เอกสารประกอบการประชุม).  หนา 5.  
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 จากภาพประกอบจะเห็นวา อัตราการเจ็บปวยของคนไทยตั้งแตปพ.ศ. 2537-2549 ใน 5 โรค 
ที่สําคัญดังกลาวมาแลวนั้นมีแนวโนมสูงขึ้นโดยตลอด ซ่ึงแสดงวาคนไทยมีโอกาสเสี่ยงตอการเปน
โรคอ่ืนๆ ไดอีกมากมายและอาจสงผลใหมีการดําเนินชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น
ถาไมหยุดพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ก็จะทําใหทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตได 
 ดังนั้นรัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการสงเสริมและปองกันโรค เพ่ือใหคนไทยทุกคนมี
สุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ นําไปสูการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทางกรุงเทพมหานครจึงไดจัดทํา
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548-2551 ขึ้น 9 ยุทธศาสตร ไดแก การแกไขและ
บรรเทาปญหาจราจรดวยการจราจรทางเลือกและระบบอัจฉริยะ, การสงเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุก
และจิตสํานึกดานศิลปะวัฒนธรรมใหมีความเขมแข็งขึ้น, การจัดการสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ
พลังงาน, การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย, การสรางโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรูอยางมีคุณภาพมาตรฐานสําหรับคนทุกวัย,การสงเสริมเศรษฐกิจเมืองและการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหมีความเขมแข็ง, การวางผังเมืองและพัฒนาเมือง เพ่ือความสวยงามนาอยู
อยางยั่งยืน, การบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
เมืองดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุกและ
จิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมใหมีความเขมแข็งขึ้น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนมีชีวิตอยูอยางมี
คุณภาพ มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและจิต และเม่ือเจ็บปวยก็สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข
ที่เหมาะสมโดยทัดเทียมกัน โดยมีแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองที่ผูอยูอาศัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพจากเชิงรับเปนเชิงรุก เนนการปองกัน
ควบคูไปกับการแกไข เนนการสรางสุขภาพไมใชการซอมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพรางกายให
สมบูรณแข็งแรง เนนการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันโรค 
และสงเสริมสุขภาพของประชาชน เชน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ           
การควบคุมนํ้าหนัก เปนตน รวมทั้งใหบริการสวัสดิการสังคมตางๆ แกประชาชนทุกกลุมเปาหมาย  
 จากปญหาดานสุขภาพของคนไทยมีจํานวนมาก และมุงหวังใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มากขึ้นกวาเดิม ทําใหกรุงเทพมหานครมีการจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 – 
2555 ภายใตการดําเนินการ 5 ยุทธศาสตรหลัก คือ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุงสู
การเปนศูนยกลางภูมิภาค, พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือกาวทันการแขงขันทางเศรษฐกิจและเปน        
มหานครแหงการเรียนรู, พัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนมหานครแหงสิ่งแวดลอม, พัฒนากรุงเทพมหานคร
ใหเปนมหานครแหงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณตามวัฒนธรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือเปนตนแบบการบริหารมหานคร ดังนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะหนวยงานที่ตองดูแลสุขภาพ
ของคนไทย จึงตองใหความสําคัญในการใหบริการดานสุขภาพ เน่ืองจากปจจุบันกระแสวัตถุนิยม
และบริโภคนิยมครอบงําสังคมของกรุงเทพมหานคร ทําใหมุงบริโภคอยางขาดสติ ใชสินคาฟุมเฟอย
ทําใหเกิดปญหาหนี้สิน ประกอบกับสถาบันครอบครัวถูกบั่นทอนดวยระบบทุนนิยม ทําใหประชาชน
มีความเครียดและมีแนวโนมการเจ็บปวยทางจิตสูงขึ้น ความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติลวนมีสวน
ผลักดันใหเกิดโรคใหมๆ ได   
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 การดําเนินงานตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการใหบริการตรวจรักษาพยาบาล         
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสุขภาพ การจัดการศึกษา ฝกอบรมและพัฒนา
วิชาการทางการแพทยและการพยาบาล สํานักการแพทยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 
2548 – 2551) เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอยางตอเน่ือง โดยการดูแลสุขภาพ
เชิงรุกอยางตอเน่ือง และไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ทันตอเหตุการณ รวมทั้งทําใหบุคลากรใน
องคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการนี้ทางสํานักการแพทยไดมีการจัดทําโครงการตางๆ เชน 
โครงการชุมชนสุขภาพดี โครงการสงเสริมสุขภาพในสถานพยาบาล ฯลฯ  
  วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เปนโรงพยาบาลใหญ ขนาด 
867 เตียง สังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร กอตั้งเม่ือปพ.ศ.2455 มีหนาที่ใหบริการทางดาน
สุขภาพแกผูปวยทั่วไป และมีการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพเชิงรุกตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักการแพทย โดยมีการจัดทําโครงการใหความรูดานสุขภาพในชุมชน รวมทั้งจัดโครงการสงเสริม
สุขภาพใหกับบุคลากรในองคกร เชน โครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากร โครงการตรวจสุขภาพ 
โครงการเลิกบุหร่ีเพ่ือชีวีที่ดีกวาในบุคลากร เปนตน ซ่ึงเปนองคกรที่มีบุคลากรเปนจํานวนมาก 
ประกอบดวย แพทย พยาบาล เภสัชกร และเจาหนาที่ตางๆ และพยาบาลเปนกลุมบุคลากรทางการ
พยาบาลที่มีจํานวนมาก ซ่ึงพยาบาลมีสวนเกี่ยวของในการใหบริการแกผูมารับบริการ กองการ
พยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2539: 8) ไดกําหนดขอบเขตกิจกรรมของพยาบาลไว
ดังน้ี 

1. การจัดการกับภาวะสุขภาพและความเจ็บปวยของผูรับบริการ 
2. การเฝาระวังและติดตาม เพ่ือควบคุมคุณภาพของการใหบริการ 
3. การจัดระบบการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ 
4. การชวยเหลือและดูแลผูรับบริการ 
5. การสอนเกี่ยวกับสุขภาพ เพ่ือใหผูรับบริการสามารถดูแลสุขภาพและพึ่งตนเองได 
6. การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในสถานการณตางๆ ไดอยาง 

เหมาะสมและปลอดภัย 
 อยางไรก็ตามองคกรมีการจัดทําโครงการตรวจสุขภาพของบุคลากรขึ้น ตามแผนบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล สามารถสรุปไดวา   
พยาบาลเปนผูที่ มีความรูความเขาใจในดานสุขภาพดีอยูแลว แตยังมีปญหาดานสุขภาพ
คอนขางมาก อาจแสดงใหเห็นวาพยาบาลเปนวิชาชีพที่มีความสําคัญทางการแพทย แตไมสามารถ
ดูแลตนเองไดดี เน่ืองจากไมคอยมีเวลาพักผอน การทํางานไมเปนเวลา การรับประทานอาหารไม
ตรงเวลา เพราะเปนงานที่ตองคอยดูแลผูปวยอยางใกลชิด ทําใหฝายการพยาบาลเล็งเห็น
ความสําคัญในการดูแลสุขภาพของพยาบาล จึงไดจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากร
พยาบาลขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมใหพยาบาลมีความรู มีเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
รวมทั้งสามารถถายทอดความรูแกประชาชนไดอยางถูกตอง  
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 ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล สามารถแสดงไดดังตารางขางลางนี้ 
 
ตาราง 1 อัตราการเจ็บปวยของพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 
 และวชิรพยาบาล ประจําปพ.ศ. 2548 
 

สิ่งที่ตรวจพบ จํานวน (คน) รอยละ 

ดัชนีมวลกายมากกวา 25 123 19.94 

ความดันโลหิตสูง 23 3.73 

หัวใจเตนผิดปกติ   5 0.81 

ผลตรวจนับเม็ดเลือดผิดปกติ                           84 13.61 

ผลตรวจปสสาวะผิดปกติ                                121 19.61 

ผลตรวจน้ําตาลในเลือดสูง                              18 2.92 

กรดยูริคในเลือดสูง                                       52 8.43 

ผลตรวจไขมันในเลือดสูง                                138 22.37 

ผลตรวจเลือดตับผิดปกติ                                23 3.72 

โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ                             26 4.21 

หัวใจโต                                                     4 0.65 

รวม 617 100 

 
 ที่มา: วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล. 2548. 
 
 จากตาราง 1 ผลการตรวจพบวามีอยู 4 รายการ เรียงตามลําดับดังนี้ ไขมันในเลือดสูง, 
ดัชนีมวลกายมากกวา 25, ผลตรวจปสสาวะผิดปกติ และผลตรวจนับเม็ดเลือดผิดปกติ โดยทั้ง       
4 รายการรวมกันเทากับ 75.53%  

 ในฐานะผูวิจัยเปนพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยา
บาล สังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการนํา
นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ 
วชิรพยาบาล  ทั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาในดานสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ
และการพัฒนาโครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม  
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
 2.  เพ่ือศึกษาผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
  

ความสําคัญของการวิจัย 
 สามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผน ปรับปรุงแกไข การนํานโยบายสงเสริม
สุขภาพไปปฏิบัติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลปฏิบัติงานจริง 
(ไมรวมผูที่เกษียณอายุและโอนยาย) จํานวน 59 คน   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 เน่ืองจากกลุมตัวอยางมีจํานวนนอย ผูวิจัยจึงทําการศึกษาประชากรทั้งหมดที่เขารวม
โครงการ โดยไมมีการสุมตัวอยาง 
  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มีดังน้ี 
   1.1 โครงสรางระบบราชการ 
   1.2 การติดตอสื่อสาร 
   1.3 ทรัพยากร 
   1.4 แนวโนมเอียงของบุคลากร  
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ผลของการนํานโยบายสงเสรมิสุขภาพไปปฏิบัต ิ
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเพิ่มความสามารถและพัฒนาสุขภาพของ
พยาบาลวิชาชีพใหดีขึ้น เพ่ือใหมีภาวะสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม   
 พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซ่ึงขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภชั้น 1 ซ่ึงปฏิบัติงานในวิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  
  โครงสรางระบบราชการ หมายถึง ความชัดเจนของวัตถุประสงคนโยบาย การกระจายงาน 
การประสานงานระหวางหนวยงาน และการสนับสนุนจากผูบริหารหรือหนวยงานอื่นๆ   
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 การติดตอสื่อสาร หมายถึง ความชัดเจนของขอมูล ความถูกตองของขอมูล ความสม่าํเสมอ
ของการไดรับขอมูลภายในและระหวางหนวยงานความเหมาะสมของชองทางเดินขาวสารภายใน
หนวยงาน 
 ทรัพยากร หมายถึง ความพอเพียงของงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ และสารสนเทศใน
องคกร โดยที่บุคลากรมีความรู ความสามารถอยางเต็มที่ และระบบสารสนเทศมีความทันสมัย      
ซ่ึงสอดคลองกับความตองการขององคกร  
 แนวโนมอียงของบุคลากร หมายถึง แนวคิดของบุคลากรหรือผูปฏิบัติตรงกับแนวคิด
ของผูกําหนดนโยบาย รวมทั้งความสนใจของบุคลากร  
 ผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรมีความรู ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไดแก การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 
การสรางบุคลิกภาพที่ดี สามารถเปนแบบอยางที่ดีและสามารถถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพ
ตนเองสูผูอ่ืนไดอยางถูกตอง  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
                                           ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

โครงสรางระบบ 
ราชการ 

การติดตอสื่อสาร 

   ทรัพยากร 

 แนวโนมเอียง 
ของบุคลากร 

 
ผลของการนํานโยบายสงเสริม
สุขภาพไปปฏิบัติ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
        1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางระบบราชการ      
การติดตอสื่อสาร ทรัพยากร แนวโนมเอียงของบุคลากร และผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพ
ไปปฏิบัติแตกตางกัน 
        2.  โครงสรางระบบราชการ การติดตอสื่อสาร ทรัพยากร และแนวโนมเอียงของบุคลากร 
สงผลตอความสําเร็จในการนําโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 

 
 
  
 
 
  



        บทที่ 2 
        เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ทฤษฎีตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามา
เปนแนวทางในการศึกษาตามหัวขอตอไปน้ี 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ แบงเปน 3 แนว (approaches) (กลา ทองขาว. 2534: 
34-35) คือ 
  1.  ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงลาง (Top-down theories of implementation)  
             เนนความสามารถของผูกําหนดนโยบายที่จะกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายใหชัดเจน
และควบคุมการนํานโยบายไปปฏิบัติ ทฤษฎีน้ีเร่ิมจากสมมติฐานที่วาการนําสมมติฐานที่วาการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเริ่มตนมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลกลาง ทฤษฎีน้ีไดรับอิทธิพลจากการวิเคราะห
ระบบ และถือวานโยบายมีผลตอผลลัพธโดยตรง ซ่ึงมักไมสนใจผลกระทบของผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติที่มีผลตอการใหบริการตามนโยบาย การศึกษาตามแนวนี้จะมองวานโยบายเปนปจจัยนําเขา 
(inputs) และการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนผลผลิต (outputs) ดังน้ันทฤษฎีน้ีใหความสําคัญกับการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบาย จึงถูกมองวาเนนบทบาทการใชอํานาจของผูนํา ผลงานของนักวิชาการที่
จัดอยูในกลุมน้ี ไดแก งานของ Jeffrey Pressman และ Aaron Wildavsky ,Donald S. Van Meter 
และ Carl E. Van Horn และ George C. Edwards iii 
 2.  ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติจากลางข้ึนบน (Bottom-up theories of 
implementation)  
            เนนผูปฏิบัติระดับพ้ืนที่ในฐานะผูใหบริการและมองการนํานโยบายไปปฏิบัติเปน
กระบวนการตอรองที่เกิดในเครือขายของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ทฤษฎีน้ีเกิดขึ้นชวงปลายทศวรรษ 
1970-1980 เน่ืองจากตองการตอบโตทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงลาง ซ่ึงทฤษฎีน้ี
แสดงใหเห็นวาผลลัพธทางการที่เกิดขึ้นไมจําเปนตองเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของนโยบายและ 
การเชื่อมโยงเชิงสาเหตุและผลตามความเชื่อของทฤษฎีจากบนลงลางนั้นอาจไมเปนจริงดวย            
นักทฤษฎีในกลุมน้ีสนใจศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระดับของการรับบริการและสาเหตุที่แทจริงที่มี           
ผลตอการปฏิบัติงานในระดับลางโดยระบุวาเครือขายของตัวแสดงในการใหบริการที่แทจริงเปน
อยางไรผลงานนักวิชาการที่สําคัญ ไดแก ลิพสกี (Lipsky) และเอลมอร (Elmore)  
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             3.  ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบผสม (Hybrid theories of implementation)  
   เปนการรวมองคประกอบทั้งสองฝายเขาดวยกัน เพ่ือปดจุดออนของแตละฝาย เชน 
ทฤษฎีบนลงลางเนนการเริ่มตนจากขางบน มีจุดมุงหมายเพื่อสรางทฤษฎีทั่วไป ยึดถือตามแนว
กระบวนและขั้นตอนนโยบาย เนนการนําการตัดสินใจระดับบนไปปฏิบัติ ยึดประชาธิปไตยแบบตัวแทน
หรือตัวแบบผูนํา สวนทฤษฎีลางขึ้นบนเริ่มตนจากลางและขยายออกไปทางขาง มีจุดมุงหมายที่จะ
พรรณนาและอธิบายปฏิกิริยาของตัวแสดงในการใหบริการ ถือวาขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติแยก 
ไมออกจากขั้นการกอรูป หรือยึดตามหลักการหลอมรวม (fusionist model) มากกวาจะกระจายออกไป 
นอกจากนั้นยังปฏิเสธขั้นตอนของนโยบาย โดยถือวาไมมีทางที่ระดับบนจะคุมระดับลางไดหมด 
เพราะระดับลางมีดุลยพินิจและผลประโยชนเปนของตนเอง สวนดานประชาธิปไตยนั้น ทฤษฎีลาง
ขึ้นบนยึดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม นอกจากผูนําแลวยังตองคํานึงถึงเจาหนาที่ระดับทองถิ่น 
ภาคเอกชนและกลุมเปาหมายดวย การผสมตามทฤษฎีใหมขางตน ทําใหเกิดแนวทางบูรณการขึ้น
เปนจํานวนมาก เชน งานของชารฟ (Scharpf)  
   มีการศึกษาของ Bardach (Edwards. 1980: 8) ซ่ึงเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทฤษฎีเกมส 
และนําไปสูการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดย Bardach กลาววากรอบแนวคิดทฤษฎีเกมสน้ัน
พัฒนาจากการทํานโยบายใหชัดเจน จากปจจัยเชน กลยุทธ, เทคนิค, ทรัพยากร, กฎการเลน การ
ติดตอสื่อสาร และระดับความไมแนนอนของผลลัพธที่ออกมา อยางไรก็ตามเมื่อนําปจจัยตางๆ มา
รวมกันแลว แตผลลัพธที่ออกมายังไมสมบูรณ ยังมีการศึกษาอีกทางหนึ่ง คือ การศึกษาของ Van 
Meter and Van Horn (Edwards. 1980: 8) ซ่ึงมีกรอบแนวคิดปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ไดแก มาตรฐานและวัตถุประสงคนโยบาย, ทรัพยากร, การสื่อสารและกิจกรรมผลักดัน
นโยบาย, คุณลักษณะของหนวยงานปฏิบัติ, เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง, ทัศนคติ
และจุดยืนของผูปฏิบัติ ซ่ึงก็มีผลทั้งทางตรงและทางออมตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ จนมาถึง 
Edwards (1980) ซ่ึงก็นํากรอบแนวคิดของทั้งสองทานที่กลาวมาขางตน แลวนํามาเสนอเปนกรอบ
แนวคิดของตนเอง 
   ตามทฤษฎีทั้งสามที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา Edwards ไดเสนอกรอบแนวคิด
ปจจัยเง่ือนไขสําคัญในการกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ 
ไดแก การติดตอสื่อสาร (Communication) ทรัพยากร (Resource) แนวโนมเอียงของบุคลากร 
(Disposition) และ โครงสรางระบบราชการ (Bureaucratic Structure) โดยปจจัยทั้ง 4 จะสงผลตอ
การดําเนินงานและมีปฏิสัมพันธตอกันตลอดเวลา ดังรูป 
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       ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 4 ที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
        
 ที่มา: George C. Edwards. (1980). Implementing Public Policy.  p.148.   
 
 กรอบแนวคิดปจจัย 4 ประการ ของ Edwards คือ 
 1.  การติดตอสื่อสาร (Communication) คําสั่งในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะตองถูก
ถายทอดไปสูบุคลากรผูปฏิบัติอยางเหมาะสม มีความชัดเจน เที่ยงตรง และสม่ําเสมอ การติดตอสื่อสาร  
ที่ดีจะชวยใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิผล ผูปฏิบัติตองทราบวาตนตองทําอะไร อยางไร 
คําสั่งตองสั่งใหถูกผูปฏิบัติ เพราะผูปฏิบัติอาจเขาใจผิดตอคําสั่ง ดังน้ันผูปฏิบัติอาจกระทําไมตรง
ตามเจตนารมณ คําสั่งไมชัดเจน ขาดความสมบูรณ อาจทําใหผูปฏิบัติใชดุลยพินิจของตนเอง
พยายามที่จะแปลงความเปนนามธรรมของนโยบายใหเปนรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได ซ่ึงอาจ
บิดเบือนผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติไปจากวัตถุประสงคเดิมที่ตั้งไว ดังนั้นแนวทางปฏิบัติที่ไมไดรับ
การถายทอดอยางถูกตอง บิดเบือน คลุมเครือ ไมสมํ่าเสมอ จะกลายเปนอุปสรรคสําคัญในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ หรือคําสั่งตายตัวเกินไป ก็อาจเปนอุปสรรคตอการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติเชนเดียวกัน เพราะขาดความสรางสรรคและปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ 
 

  การติดตอส่ือสาร 
(Communication) 

   ทรัพยากร   
   (Resources) 

แนวโนมเอียงของ
บุคลากร 
  (Disposition) 

โครงสรางระบบ
ราชการ 
(Bureaucratic 
 Structure) 

 
 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
  (Implementation) 
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  2.  ทรัพยากร (Resources) จํานวนบุคลากรที่มีความชํานาญและเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของ ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคลองพอเพียงกับความตองการ       
ผูมีอํานาจสรางความมั่นใจ ตั้งใจที่จะจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อันไดแก อาคารสถานที่    
วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช งบประมาณที่จําเปนและเหมาะสม ขอมูลขาวสาร จะทําใหการนํา
นโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตถาผูปฏิบัติงานขาดทรัพยากรที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิผล การนํานโยบายไปปฏิบัติก็ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวได 
 3.  แนวโนมเอียงของบุคลากร (Disposition) เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางยิ่ง การนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีประสิทธิผลหรือไม ไมเพียงแตผู
ปฏิบัติตองรูวาทําอยางไร มีความสามารถที่จะทําสิ่งน้ันเพียงใด ยังตองมีความปรารถนาที่จะทําให
นโยบายนั้นเกิดความสําเร็จ เน่ืองจากเหตุผลที่สําคัญวา ผูปฏิบัติมักเปนอิสระจากผูบังคับบัญชาทีนํ่า
นโยบายมาปฏิบัติ ความซับซอนของตัวนโยบายเอง โดยผูปฏิบัติจะพิจารณาวานโยบายมีผลประโยชน
ขององคกรและตอบุคลากรอยางไร ถาผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีจุดยืนที่ไมม่ันคงเหมือนกับผูกําหนด
นโยบายตองการ ก็จะสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการพยายามนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  4.  โครงสรางระบบราชการ (Bureaucratic Structure) ถาทรพัยากรมเีพียงพอและผูปฏบิตัิ
รูวาตองทําอะไรและตองการที่จะทําตามนโยบาย แตการนํานโยบายไปปฏิบัติก็อาจประสบปญหาอ่ืน
อีกได ทั้งน้ีโครงสรางของระบบราชการสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติ การแบงสวนงานของ
องคกรสลับซับซอน ระเบียบการปฏิบัติขององคกรที่ยุงยากหลายขั้นตอน จะเปนอุปสรรตอการ
ประสานงาน และอาจกอใหเกิดความสูญเปลาตอทรัพยากรที่มีจํากัด กอใหเกิดความสับสน ทําให
การนํานโยบายไปปฏิบัติไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร อาจสงผลใหหนาที่สําคัญที่ตองปฏิบัติ      
ถูกมองขามไป โครงสรางของระบบราชการ แบงพิจารณาเปน 2 ประเด็น คือ 
             -  การกระจายงาน (Fragmentation) นโยบายใดที่มีหนวยงานมาเกี่ยวของเปนจํานวน
มาก จะมีการกระจายงานสูง และมีโอกาสที่นโยบายจะประสบความสําเร็จลดลงกวานโยบายที่มี
จํานวนหนวยงานมาเกี่ยวของนอย 
            -  การกําหนดระเบียบปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures: SOPs) หมายถึง 
วิธีการทํางานที่ถือปฏิบัติกันสําหรับนโยบายนั้นๆ ซ่ึงถานโยบายใหมที่ออกมาไมสอดคลองกับ SOPs 
จะประสบปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะอาจถูกตอตานหรือทําใหลาชา หรืออาจมีปญหา
อยูที่วิธีการทํางานที่คอนขางเครงครัด ทําใหสูญเสียเวลาและทรัพยากรมาก 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชแนวคิดของ เอ็ดเวิรด (Edwards. 1980) มาวิเคราะหการนํา
นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ คือ การติดตอสื่อสาร ทรัพยากร แนวโนมเอียงของบุคลากร และ
โครงสรางระบบราชการ เน่ืองจากวาแนวคิดของ เอ็ดเวิรด (Edwards. 1980) มีขอดี คือ 
  1. เปนแนวทางที่ตรงไปตรงมาและอธิบายเขาใจไดงาย 
  2. มีความชัดเจน 
  3. สามารถอธิบายความสัมพันธของแตละปจจัยได 
  4. สามารถใชแกไขสาเหตุความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติได 
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2. แนวคิดการสงเสริมสุขภาพ 

  ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ 
 องคการอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) เปนหนวยงานระหวางประเทศใน
สังกัดสหประชาชาติ กอตั้งเม่ือ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) มีหนาที่ดูแลประสานงานดาน
สาธารณสุข ไดใหคํานิยาม “สุขภาพ” หมายถึง “สุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิตและสังคม”  
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2551: ออนไลน) 
 คําวา “สุขภาพ” ความหมาย 3 อยาง คือ ความปลอดภัย (safe) ไมมีโรค (sound) หรือทั้ง
ความปลอดภัยและไมมีโรค (whole) ดังนั้นความหมายของ “สุขภาพ” หมายถึง ความไมมีโรคทั้ง
รางกายและจิตใจ (soundness of body and mind) (สุขภาพ. 2551: ออนไลน) 
 กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ออกเม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1986 ไดใหคํานิยาม
ไววา "การสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) คือ กระบวนการซึ่งทําใหประชาชน สามารถเพิ่ม
การควบคุมสุขภาพ และทําใหสุขภาพดีขึ้น การจะบรรลุถึงสภาวะสุขสบาย ทั้งรางกาย จิตใจ และ
สังคมได ปจเจกชนหรือกลุมบุคคลจะตองสามารถที่จะพอใจในสิ่งที่ตนปรารถนา และที่จะ
ปรับเปลี่ยนใหเขากับสิ่งแวดลอม ดังนั้นสุขภาพจึงเปนทรัพยากรสวนบุคคลของสังคม และเปน
ความสามารถทางกายภาพ เพราะฉะนั้นการสงเสริมสุขภาพจึงไมใชความรับผิดชอบ แตเฉพาะของ
ภาคสุขภาพเทานั้น แตยังเลยจากลีลาชีวิต อันเปยมดวยสุขภาพ ไปจนถึงความอยูดีกินดีอีกดวย" 
(WHO. 2000:  online) 
 
 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพแนวใหม  
 ในการสาธารณสุขแบบเกา เม่ือกลาวคําวา สุขภาพ ผูคนทั่วไปมักจะคิดถึงการรักษาโรค 
หมอการผาตัดเทคนิคการรักษา และสถานพยาบาลที่ทันสมัย การเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานนี้ 
ทั้งการเผยแพรเฉพาะกิจ และเผยแพรผานสื่อมวลชน จะมีลักษณะที่เกี่ยวของกับเรื่องโรค และการรักษา 
แมบุคลากรสาธารณสุขเอง ก็มีจํานวนมากที่ยังมีแนวคิดเชนน้ีอยู ซ่ึงแนวคิดนี้เรียกวา มีลักษณะของ 
Disease Oriented ทั้งน้ีการลงทุนเพ่ือสุขภาพมักจะเนนไปในเรื่องการซื้อหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใช 
กอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยเกินจําเปนและมีความไมเทาเทียมกันในสังคม ในโอกาสที่
จะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคภาวะผิดปกติหลายๆ โรคในเวลาตอมา แตการสาธารณสุขแนวใหมน้ัน 
สุขภาพถือเปนทรัพยากรที่จําเปน สําหรับชีวิตประจําวัน ไมใชจุดมุงหมายของการดํารงชีวิต และได
ใหความสําคัญกับปจจัยที่เปนตัวกําหนดสุขภาพมากกวา โดยมุงเนนตั้งแตปจจัยเบื้องตนที่มากอน
ซ่ึงรวมเอาความสงบสุข ที่อยูอาศัย การศึกษา อาหาร รายได ระบบนิเวศนที่ม่ันคง และการใชทรัพยากร
ที่ยั่งยืน ซ่ึงทั้งหมดกระทบตอวิถีชีวิตสงผลใหมีสุขภาพที่ดีสุขภาพดีเปนมิติที่สําคัญประการหนึ่งของ
คุณภาพชีวิตและไดกลาวในชวงแรกๆ วา การสงเสริมสุขภาพคือกระบวนการเพิ่มสมรรถนะใหคนเรามี
ความสามารถเพิ่มขึ้นในการควบคุมปจจัยที่เปนตัวกําหนดสุขภาพและเปนผลใหบุคคลมีสุขภาพดีขึ้น 
Ottawa Charter ไดเสนอกลวิธีพ้ืนฐานของการสงเสริมสุขภาพ ไว 3 ประการ ไดแก  
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 (1)  การชี้แนะ โดยการเผยแพรองคประกอบของสุขภาพ ตามแนวคิดใหมใหรับรูทั่วไป
โดยชี้ใหเห็นวา ปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม พฤติกรรม และชีววิทยา 
มีสวนในการทําลายหรือเอ้ือตอสุขภาพไดตองทําใหสถานการณเหลานี้เอ้ือตอสุขภาพใหได  
 (2) การเพิ่มสมรรถนะ ใหทุกคนสามารถที่จะมีสุขภาพดีไดเทาที่ควร จะเปนโดยการสง 
เสริมสุขภาพเนนใหมีความเทาเทียมกันในเรื่องสุขภาพ ซ่ึงจําเปนตองมีสิ่งแวดลอมที่สนับสนุน          
สุขภาพ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีทักษะชีวิต มีโอกาสเลือกสิ่งที่เอ้ือตอสุขภาพได  
 (3) การไกลเกลี่ย เปนสื่อกลางในการประสานงานของกลุมตางๆ ในสังคมเพื่อจุดมุงหมาย
ในการสงเสริมและคุมครองสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขมีบทบาทในการประสานระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม องคกรพัฒนาเอกชน เจาหนาที่ของทองถิ่นภาคอุตสาหกรรม สื่อมวลชนใหเขาใจ 
และตระหนักวาสุขภาพมิไดเกิดจากภาคสุขภาพแตเพียงฝายเดียว แตจะเกิดไดจากความรวมมือกัน
จากทุกฝาย  
 การดําเนินการสงเสริมสุขภาพมีกิจกรรมที่จําเปนอยู 5 กิจกรรม ดังน้ี  
 1. สรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Building Healthy Public Policy) นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพนั้นเปนเรื่องของการมองแบบองครวมในการกําหนดนโยบายใดๆ ของภาคตางๆ 
ในสังคม จึงตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพที่จะเกิดจากการกําหนดนโยบายนั้นดวย การกําหนด
นโยบายตองอาศัยหลายวิธีที่สอดคลองสนับสนุนกันโดยอาศัยทั้งดานนิติบัญญัติ การเงิน การคลัง 
การภาษีอากร การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร ประสานกิจกรรมที่จะนําไปสูการมีรายไดสภาวะ
สุขภาพตองเสริมสรางความเสมอภาคในประชาชน  
 2. การสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่เก้ือหนุนตอสุขภาพ (Creating Supportive Environment 
for Health) การสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพนี้ จะมีความหมายใน 2 นัยยะคือ ในนัยยะแรก
หมายถึง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูในระดับชุมชน ระดับ ประเทศ และ
ระดับโลก ทั้งนี้เน่ืองจากสมดุลยของธรรมชาติยอมมีผลโดยตรงตอการมีสุขภาพดีของมวลมนุษย 
สวนในอีกนัยยะหนึ่งคือการจัดสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการดํา เนินชีวิตการ
ทํางานและการใชเวลาวางโดยการสรางสังคมที่มีสุขภาพดี (Healthy society), การสรางเมืองที่มี
สุขภาพดี (Healthy city), การจัดที่ทํางานที่เอ้ือตอสุขภาพ (Healthy workplace) เปนตน 
 3.  การทํากิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthening Community Action) การทําให
ชุมชนเขมแข็ง ไดแก การทําใหชุมชนสามารถมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพไดเองโดยตัดสินใจเลือก
ปญหาที่จะแกไขกอนหลังเองกําหนดวิธีการเอง ดําเนินการเองภายใตการจัดการที่ดี มีกลุมชวย
ตัวเอง และพัฒนาระบบของชุมชนใหมีประสิทธิภาพ รัฐอาจสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณให
คําปรึกษาทางวิชาการ  
 4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Developing Personal Skills) การสงเสริมสุขภาพ
โดยการพัฒนาทักษะสวนบุคคลและสังคมโดยการใหขอมูลการใหการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งนี้
เพ่ือใหประชาชนมีทางเลือกในการควบคุมสุขภาพตนเองและสิ่งแวดลอม วิธีการใหขอมูลและ
การศึกษาอาจผานระบบโรงเรียน บาน ที่ทํางาน ชุมชนรวมดําเนินการ โดยผานองคกรทางการศึกษา
สายอาชีพการพาณิชยและอาสาสมัคร  
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 5. จัดระบบบริการสุขภาพใหม (Reorienting Health Services) บทบาทขององคกร
สุขภาพตองปรับเปลี่ยนไปในทิศทางของการสงเสริมสุขภาพมากกวาการบริการตรวจรักษาแตเพียง
ดานเดียวใหตอบสนองตอความตองการและสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหมีชีวิตที่
สุขภาพดีขึ้น ซ่ึงในการปรับเปลี่ยนนี้อาจตองอาศัยการวิจัยและพัฒนาที่มุงปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
วิธีการจัดบริการที่เนนการมองความตองการของคนเปนองครวม   
 เหตุผลที่ถือเอาโรงพยาบาลเปนสถานที่หน่ึงที่สําคัญในการดําเนินงานสูการพัฒนาสงเสริม
สุขภาพแกบุคคลและชุมชน (สมศิริ ทัตตะวร. 2550:  5; อางอิงจาก WHO. 1991) 
 1.  โรงพยาบาลเปนศูนยกลางของระบบสุขภาพ เปนศูนยของผูเชี่ยวชาญทางการแพทย 
และเปนแหลงใหญของความรูเร่ืองการปวยและการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเปนตัวหลักสําคัญในการ
กําหนดมาตรฐานการรักษาและดูแลที่เพียงพอ ดังน้ันโรงพยาบาลจึงเปนแหลงประโยชนสําคัญดาน
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ การปรับระบบบริการของโรงพยาบาลใหเนนในเรื่องการบริการสรางสุขภาพ
ใหกับหนวยงานอื่นๆ ทางสาธารณสุข เพราะโรงพยาบาลเปนศูนยกลางทางการแพทยมีบุคลากร
และเครื่องมือที่ทันสมัย โรงพยาบาลยังเปนศูนยกลางและสถาบันการศึกษาฝกอบรมใหกับบุคลากร
ทางสาธารณสุข ยังเปนหนวยงานสําคัญทางการศึกษาวิจัยทางการแพทย 
 2.  โรงพยาบาลเปนจุดเชื่อมตอชุมชนจํานวนมากมีทั้งผูปวยและผูมาเยี่ยม เปนจุด
เชื่อมตอที่สําคัญระหวางผูปวยและสภาพแวดลอมทางสังคมในระยะวิกฤต 
 3.  โรงพยาบาลเปนนายจางที่สําคัญมีทั้งขาราชการและลูกจางจํานวนมาก ตองมีการจัด 
บริการสุขภาพและโปรแกรมสุขภาพสําหรับเจาหนาที่ของโรงพยาบาลในทุกระดับ เปนจุดเชื่อมตอ
กับการบริการสุขภาพและสังคมทองถิ่น และที่สําคัญสัดสวนกําลังคนในโรงพยาบาลสวนใหญเปน
ผูหญิง ซ่ึงเปนกลุมคนที่เปนพลังสําคัญในการดูแลสุขภาพในระดับครัวเรือนนอกจากนั้นโรงพยาบาล
ยังเปนสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ และทางเคมี 
 4.  โรงพยาบาลเปนแกนนําสําคัญในการผสานความรวมมือใหเกิดกิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเชน การสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน การสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน เปนตน 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 วรรณดี  จันทรศิริ และพัชรา ชุมชูจันทร (2545: บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการสงเสริม
สุขภาพโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนภายใตนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา : 
หมูที่ 8 ตําบลนาปา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา การใชกระบวนเรียนรูแบบมี 
สวนรวมทั้ง 3 กระบวนการอยางตอเน่ืองผสมผสานกับการพัฒนาทักษะองคความรูตามความตองการ
ของชุมชน ทําใหชุมชนไดเรียนรูสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง และสามารถกําหนดแนวทาง
ตอบสนองความตองการของตนเองและชุมชนไดตามศักยภาพในบริบทของชุมชน ซ่ึงสอดคลอง
แนวคิดการสงเสริมสุขภาพ 5 ขอของ ”ออตตาวา” และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชน 
ประกอบดวย ปจจัยภายในชุมชน และปจจัยภายนอก 
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 ทิวาวัน  คําบรรลือ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในภาคกลาง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ไดแก นักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1, 2, 3 และ 4 จํานวน 358 คน ผลการศึกษา 
พบวา 1.พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล อยูในระดับปานกลาง 2.นักศึกษาพยาบาลมี
คานิยมการสงเสริมสุขภาพ เจตคติตอการสงเสริมสุขภาพ การรับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพ 
การรับรูอุปสรรคของการสงเสริมสุขภาพ การรับรูภาวะสุขภาพ การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ 
และการไดรับคําแนะนําสนับสนุนจากบุคคลตางกัน มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3.นักศึกษาพยาบาลที่มีระดับชั้นป รายได และสภาพแวดลอม ตางกัน 
มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน 4.การรับรูอุปสรรคของการสงเสริมสุขภาพ การไดรับ
คําแนะนําสนับสนุนจากบุคคลและการรับรูสุขภาวะ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษาพยาบาล ไดรอยละ 25 
 พัชรี  จันตาวงศ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ศึกษากรณี การนํากระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
มาใชในโรงพยาบาลตํารวจ ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ความชัดเจนของนโยบาย มาตรฐาน HA 
ภาวะผูนํา ความรวมมือและการสนับสนุนของผูปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสาร มีผลตอความสําเร็จ
หรือความลมเหลว โดยปจจัยดานความรวมมือและการสนับสนุนของผูปฏิบัติงาน ปจจัยดาน
มาตรฐาน HA ปจจัยดานการติดตอสื่อสาร จะสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวมากที่สุด   
สวนปจจัยดานภาวะผูนํา และดานความชัดเจนของนโยบาย สงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในระดับปานกลาง 
 ณัฐฐิญา จาราช (2547: บทคัดยอ) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานครที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1,2,3 และ 4 ภาคปกติ 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 จํานวน 380 คน ผลการศึกษา พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับดี 2.นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กรุงเทพมหานครที่มีเพศ ระดับชั้นป คณะวิชา ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และการ
ไดรับคําแนะนําสนับสนุนจากบุคคลตางกัน มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน 
มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน 
 ทศพร พรหมวา (2547: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของพยาบาล:กรณีศึกษา
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนพยาบาลในโรงพยาบาล     
ภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 250 คน ผลการศึกษา พบวา 1)พยาบาลที่มีชวงเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน
จะมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 2)การรับรู
ประโยชน และการรับรูพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ สวนการรับรูอุปสรรคมีความสัมพันธทางลบ
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3)การรับรูความสามารถ
ของตน การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรคและชวงเวลาการปฏิบัติงาน สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพไดรอยละ 56 
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 กัลยารัตน สมสอาด (2548: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
เปนครอบครัวที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ อยางนอย 6 เดือน จํานวน 200 ครอบครัว 
ผลการศึกษา พบวา1.การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคของ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ และการรับรูสมรรถนะของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพครอบครัวอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  2.ชนิดครอบครัว 
จํานวนสมาชิกครอบครัวและรายไดครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3. การรับรูสมรรถนะของครอบครัวในการมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพและชนิดครอบครัว สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของครอบครัว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งสี่สามารถอธิบายความผันแปรพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของครอบครัวไดรอยละ 71.30 (R2=.713)  
 อรไท  แดงชาติ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจ 
จํานวน 350 คน ผลการศึกษา พบวา 1)พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล
อยูในระดับปานกลาง 2)ปจจัยทางชีวสังคม ซ่ึงไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระบบการทํางาน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
และ 0.05 ตามลําดับ 3)ปจจัยนํา ไดแก ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ทัศนคติตอ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ และการรับรูภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05,0.001 4)ปจจัยเอ้ือ ไดแก การมี
และการเขาถึงสถานบริการสาธารณสุข จํานวนสถานที่ใชบริการคาใชจายในการรับบริการ และ
ขั้นตอนการเขารับบริการ และการรับรูนโยบายสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 5)ปจจัยเสริม ไดแก นโยบาย
หรือโครงการที่โรงพยาบาลจัดให การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมและจากบุคคลใกลชิด ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมของบุคลากร สวนการไดรับขอมูลขาวสารผานสื่อจากแหลง
ตางๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 ศรายุทธ  ตรีรมณ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาทักษะการสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคลของ
กําลังพลในกองทัพเรือ เปนการศึกษาแบบสํารวจ และมีกําลังพล 400 คน ผลการศึกษา พบวา 
ทักษะในการปองกันโรค ไดแก การออกกําลังกาย โภชนาการ การลดความเครียด มีคาเฉลี่ยอยูที่
ระดับปานกลาง ทักษะการพักผอน การหลีกเลี่ยงสิ่งมีพิษ มีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับสูง ทักษะเมื่อเจ็บปวย 
มีคาเฉลี่ยระดับสูง ทักษะการใชบริการสุขภาพ มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง ปจจัยนํา ไดแก ทรัพยากร
ตางๆ มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง ปจจัยสนับสนุน มีคาเฉลี่ยความพอใจระดับปานกลาง ปจจัยนํามี
ความสัมพันธกับทักษะในการสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ปจจัยเอ้ือและปจจัยสนับสนุนมีความสัมพันธกับทักษะในการสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนเพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได 
พรรคเหลา ตางกันไมมีผลตอทักษะในการสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคลของกําลังพลในกองทัพเรือ 
และระดับชั้นยศ ลักษณะงานที่แตกตางกันมีผลตอทักษะในการสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคลของ
กําลังพลในกองทัพเรือ 
 จิรารัตน  สัมมาเทศน (2549: บทคัดยอ) ศึกษาผลของการนํานโยบายพัฒนาบุคลากรไป
ปฏิบัติ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ และวิเคราะหอิทธิพลของปจจัย
ที่สงผลตอการนํานโยบายพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พยาบาล
วิชาชีพที่เขาประชุมวิชาการที่จัดโดยศูนยการศึกษาตอเน่ืองทางการพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชา
พยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 307 คน จาก
ผลการศึกษา พบวา 1.ผลของการนํานโยบายพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ
คอนขางมาก  2.ปจจัยสวนบุคคลและโครงสรางที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
โครงสรางองคกร การติดตอสื่อสาร ทรัพยากร ทัศนคติในการปฏิบัติงาน มาตรการควบคุม และ
ประเมินผลแตกตางกัน 3.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติมากที่สุด 
คือ ดานมาตรการควบคุมและประเมินผล รองลงมาคือ ดานโครงสรางองคกร และดานทัศนคติของ
ผูปฏิบัติงาน  
 ธนวุฒิ กิติพงศไพโรจน (2546: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ
นํานโยบายโครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอ้ืออาทรไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีบริษัทอาคเนยประกันภัย 
(2000) จํากัด งารวิจัยน้ีเปนเอกสารวิจัยปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางที่ใชเปนพนักงานที่
ปฏิบัติงานใหกับบริษัทอาคเนยประกันภัย (2000) จํากัด จํานวน 155 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของบริษัทอาคเนยประกันภัย (2000) จํากัด จํานวน 8 ปจจัย มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังน้ี ความชัดเจนโครงการ ความเหมาะสมของโครงสรางองคกร จํานวนบุคลากรที่
เหมาะสม คุณภาพของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช สถานที่ในการปฏิบัติงาน ทัสนคติ
ของผูปฏิบัติงาน การสื่อขอความ 
 นิตยา  อุปถัมภ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบาย
สรางเสริมสุขภาพดานการไมสูบบุหร่ีไปปฏิบัติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามี 3 กลุม คือ กลุมผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติ จํานวน 200 คน, กลุมประชาชนที่เขารวมโครงการ จํานวน 60 คน และกลุม
ประชาชนทั่วไป จํานวน 400 คน จากผลการศึกษา พบวา 1.ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จดานผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติมากที่สุดคือ ดานการติดตอสื่อสารขอมูล รองลงมาคือ ดานความรวมมือและการ
สนับสนุนของผูปฏิบัติ กลไกและกระบวนการ การปฏิบัติงาน งบประมาณ การประสานงานระหวาง
หนวยงาน การกําหนดภารกิจและมอบหมายงาน ความชัดเจนของนโยบาย 2.ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานประชาชนที่เขารวมโครงการมากที่สุดคือ ดานการมี
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สวนรวมในการดูแลสุขภาพ รองลงมาคือ ดานการรับรูนโยบาย และดานคุณภาพโครงการ สวนประชาชน
ทั่วไป ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติคือ ดานคุณภาพโครงการ รองลงมา
คือ ดานการรับรูนโยบาย 
 ภัชริยา  ชัยนารักษ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการสรางเสริมสุขภาพ
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษาเฉพาะเขตภาคนครหลวง 1 ประชากรที่
ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เฉพาะเขตภาคนครหลวง 1 
จํานวน 119 คน จากผลการศึกษา พบวา กลุมประชากรที่ศึกษาเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 31-40 ป  
มีสถานภาพโสด มีรายได 25,001 บาทขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มากกวา 12 ป ตําแหนงงานเปนเจาหนาที่อํานวยบริการ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในภาพรวม
ที่มีตอบริการสรางเสริมสุขภาพ แบงเปน 6 ดาน ไดแก บริการสถานพยาบาล ดานสวัสดิการ
รักษาพยาบาล ดานทันตกรรม ดานการตรวจรางกายประจําป บริการสโมสรเพื่อออกกําลังกาย 
บริการสรางเสริมสุขอนามัยของพนักงานและจัดสภาพแวดลอมในที่ทํางาน พบวาในภาพรวมกลุม
ตัวอยางมีความเห็นดวยกับบริการทั้ง 6 ดานอยูในระดับปานกลาง ดานความตองการของพนักงาน 
ที่มีตอการพัฒนาบริการสรางเสริมสุขภาพแบงเปน 5 ดาน ไดแก การสรางนโยบายของธนาคาร 
เพ่ือสุขภาพ การสรางสรรคสภาพแวดลอมที่สนับสนุนสุขภาพ การสรางเสริมกิจกรรมใหเขมแข็ง 
การพัฒนาทักษะสวนบุคคล การปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพ ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความตองการ
อยูในระดับมาก 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหไดตัวแปรที่จะใน 
การศึกษาวิจัย ซ่ึงอาจสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
 1.  โครงสรางของระบบราชการ 
 2.  การติดตอสื่อสาร 
 3.  ทรัพยากร 
 4.  แนวโนมเอียงของบุคลากร 



                                                      บทที่ 3 
                                             วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการผสมผสานกันทุกขั้นตอน      
โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปน้ี 
   1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
   2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   4.  การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลที่ปฏิบัติงานจริง
(ไมรวมผูที่เกษียณอายุและโอนยาย) จํานวน 59 คน  
 กลุมตัวอยาง 

 เน่ืองจากกลุมตัวอยางมีจํานวนนอย ผูวิจัยจึงทําการศึกษาประชากรทั้งหมดที่เขารวม
โครงการ โดยไมมีการสุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เน่ืองจากการวิจัยมี 2 วิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามและเชิงคุณภาพใชแบบ
สัมภาษณ โดยมีการนํามาผสมผสานกัน สามารถแบงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  แบบสอบถาม 
     1.1  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนดขอบเขตการวิจัย และ
สรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายการวิจัย 
      1.2  ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางเครื่องมือจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 
     1.3  สรางแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบาย
สงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
     1.4  นําแบบสอบถาม ที่สรางขึ้นไปใหคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธตรวจสอบ เพ่ือ
นํามาปรับปรุงแกไข 
     1.5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และความเหมาะสมของเนื้อหา เพ่ือ
พิจารณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ขอเสนอแนะตางๆ แลวผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไข 
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     1.6  นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับกลุมตัวอยาง 
     1.7  นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อม่ัน 
 โครงสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 
      1.   ขอมูลสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
      2.   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบาย
สงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ไดแก โครงสรางระบบราชการ ทรัพยากร การติดตอสื่อสาร และ แนวโนม
เอียงของบุคลากร 
      3.  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
      4.   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของการนํานโยบาย
สงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
 
 การหาคุณภาพแบบสอบถาม 
 1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการศึกษาคนควาจากทฤษฎีการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบ แกไข 
แลวนํามาปรับปรุง เพ่ือใหมีเน้ือหา ขอคําถามตรงกับกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ตัองการจะวัด 
 2.  หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 
(Cronbach, s Alpha Coefficient)  
 
 เกณฑการใหคะแนนและการแปลความหมาย 
 เกณฑการใหคะแนน 
                    มากที่สุด    มีระดับคะแนนเทากับ 5 

มาก     มีระดับคะแนนเทากับ 4 
ปานกลาง   มีระดับคะแนนเทากับ 3 
นอย     มีระดับคะแนนเทากับ 2 
นอยที่สุด    มีระดับคะแนนเทากับ 1 

 
  เกณฑการแปลความหมาย 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 
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 2.  แบบสัมภาษณ 
  เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบงการสัมภาษณออกเปน 2 หัวขอ ไดแก 
     2.1 ผลจากการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ แบงเปน 7 ดาน คือ การดูแล
สุขภาพตนเอง, มีสุขนิสัยที่ดี, การออกกําลังกาย, การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ, มีบุคลิกภาพ
ที่ดี, เปนแบบอยางที่ดี และการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
     2.2  ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ โดยแบงเปน 4 ดาน คือ 
ดานโครงสรางระบบราชการ ดานทรัพยากร ดานการติดตอสื่อสาร และดานแนวโนมเอียงของบุคลากร  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่กลาวไวขางตน จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1.  แบบสอบถาม มีขั้นตอนของการดําเนินการตอไปน้ี  
     1.1  ขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถามใหแกพยาบาลวิชาชีพ
ของวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวย
ตนเอง 
     1.2  ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ 
 2.  แบบสัมภาษณ จะทําการสัมภาษณ Key Informants จํานวน 10 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ดังน้ี 
  2.1 เปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับโครงการนี้เปนอยางดี 
     2.2  เปนผูที่เขารวมโครงการอยางสม่ําเสมอ 
     2.3  เปนผูที่มีความตั้งใจในการเขารวมโครงการ 
     2.4  เปนผูที่เห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพ  
 
การประมวลผลขอมูล 

 1. กรณีแบบสอบถาม เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบถวนแลว ผูวิจัยดําเนินการ
ลงรหัสในแบบสอบถามเปลี่ยนขอมูลทั้งหมดที่ไดมาเปนตัวเลข ทําการประมวลขอมูล  
 2.  กรณีแบบสัมภาษณ จะนํามาถอดเทป และทําการเรียบเรียงขอมูลใหม รวมทั้งปรับแตง
ขอมูลใหเรียบรอย 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  กรณีแบบสอบถาม ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  
     1.1  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สําหรับ
อธิบายขอมูลทั่วไป ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
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     1.2  สถิติอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือใชในการศึกษาหาความแตกตางของ 
ตัวแปรและศึกษาอิทธิพลของตัวแปร เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
     1.3  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม ในกลุมที่มีตัวแปร 
2 กลุม เปนอิสระจากกัน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) ในกลุมตัวแปรมากกวา 2 กลุมขึ้นไปใช 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หรือทดสอบคาเอฟ (F- test) ถาพบวามีความแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1     
               1.4 วิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 2 
     1.5  การทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 2.  กรณีแบบสัมภาษณ วิเคราะหจากเนื้อหา ขอเท็จจริง เพ่ือจัดกลุมขอมูลใหม และนํา
ขอมูลใหมมาวิเคราะหหาขอสรุป 
 



        บทที่ 4  
           ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพ
ไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีพยาบาลวิชาชีพ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนหัวหนาหนวย 
พยาบาลประจําการ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เพ่ือใหการแปล
ความหมายในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใหเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดการใช
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 X   แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df  แทน คาชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน คาผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Square) 
 F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา (F-distribution) 
 Sig  แทน นัยสําคัญของการทดสอบสมมติฐาน 
 t  แทน คาสถิติทดสอบความแตกตางแบบที ชนิดที่เปนอิสระจากกัน (t-test) 
 b  แทน สัมประสิทธิ์การถดถอยที่ยังไมไดปรับคามาตรฐาน 
 ß  แทน สัมประสิทธิ์การถดถอยที่ปรับคามาตรฐาน 
 SE  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 R2    แทน สัมประสิทธิ์ของการอธิบาย 
 Adj.R แทน สัมประสิทธิ์ของการอธิบายที่ปรับคา 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การวิเคราะหขอมูล 
 แบงเปน 2 สวน คือ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลการวิเคราะหจากกลุมตัวอยางผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ 
ในแตละดาน และผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ การเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางกลุม โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่มีตัวแปร 2 กลุม เปนอิสระจากกัน ใชการทดสอบคาที 
(t-test) และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุม ใชการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One way analysis of variance) หรือการทดสอบคาเอฟ (F-test) ถาพบวามีความแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริม
สุขภาพไปปฏิบัติ จําแนกตามปจจัยโครงสรางระบบราชการ ทรัพยากร การติดตอสือ่สาร แนวโนมเอียง
ของบุคลากร ดวยสถิติถดถอยพหุคูณ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหแบบสัมภาษณ แบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลจากการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
 ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ  
 ตอนที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 4 ดานกับผลของการนํานโยบายไปปฏบิัติ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  
     1.1  ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ 
 
ตาราง 2 ขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ (n=59) 
 

ขอมูลสวนบคุคล         จํานวน (คน)     รอยละ 

เพศ    

   เพศชาย                                                 - - 

   เพศหญิง                                                59 59.00 

                           รวม 59 100.00 

   
 
   



 25 

ตาราง 2 (ตอ) 
   

ขอมูลสวนบคุคล         จํานวน (คน)     รอยละ 

อายุ   

   ไมเกิน 35 ป                                            9 15.30 

   36 – 47 ป                                              31 52.50 

   48 ป ขึ้นไป                                             19 32.20 

รวม 59 100.00 

ระดับการศึกษา     

   ปริญญาตรี                                              47 79.70 

   สูงกวาปริญญาตรี                                      12 20.30 

รวม 59 100.0 

ตําแหนงงาน   

   พยาบาลวชิาชีพ                                        54 91.50 

   หัวหนาหอผูปวย                                       5 8.50 

รวม 59 100.00 

 ระยะเวลาการทํางาน   

    ไมเกิน 15 ป                                           10 16.90 

    16 - 25 ป                                              32 54.20 

    26 ปขึ้นไป                                             17 28.80 

 รวม 59 100.00 

 หนวยงานที่ปฏิบัติงาน    

      แผนกอายุรกรรม                                    3 5.10 

      แผนกศัลยกรรม                                     18 30.50 

   แผนกสูต-ินรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม     11 18.60 

      หออภิบาลผูปวยหนัก                              1 1.70 

      หองผาตัด วิสัญญีและหองพักฟน                14 23.70 

      แผนกผูปวยนอก                                    12 20.30 

                             รวม 59 100.00 
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 จากตาราง 2 แสดงขอมูลสวนบุคคลของผูที่เขารวมโครงการ จํานวน 59 คน พบวา 
 1.  เพศ เปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 100.00  
 2. อายุ ผูวิจัยทําการจัดกลุมชวงอายุเปน 3 กลุม พบวาสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 36-47 ป 
มีจํานวน 31 คน (รอยละ 52.50) รองลงมามีอายุไมเกิน 35 ปจํานวน 9 คน (รอยละ15.30) และอายุ
48 ปขึ้นไป มีจํานวน 19 คน (รอยละ 32.20) ตามลําดับ 
 3.  ระดับการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจํานวน 47 คน 
(รอยละ 79.70) และสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 12 คน (รอยละ 20.30) 
 4.  ตําแหนงงาน พบวากลุมตัวอยางมีตําแหนงเปนพยาบาลวิชาชีพมากที่สุด จํานวน 54 คน 
(รอยละ 91.50) รองลงมาเปนหัวหนาหอผูปวยมีจํานวน 5 คน (รอยละ 8.50) 
 5.  ระยะเวลาการทํางาน ผูวิจัยจัดกลุมระยะเวลาการทํางานเปน3กลุม พบวากลุมที่มีอายุ
งานระหวาง 16-25 ป มีจํานวน 32 คน (รอยละ 54.20) รองลงมากลุมที่มีอายุงาน 26 ปขึ้นไป มี
จํานวน 17 คน (รอยละ 28.80) และกลุมที่มีอายุงานไมเกิน 15 ป มีจํานวน 10 คน (รอยละ 16.90) 
ตามลําดับ  
 6.  หนวยงานที่ปฏิบัติงานพบวาสวนใหญปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรม จํานวน 18 คน
(รอยละ 30.50) รองลงมาปฏิบัติงานในหองผาตัดวิสัญญีและหองพักฟนจํานวน 14 คน (รอยละ 
23.70) แผนกผูปวยนอก จํานวน 12 คน (รอยละ 20.30) แผนกสูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม 
จํานวน 11 คน (รอยละ 18.60) แผนกอายุรกรรม จํานวน 3 คน (รอยละ 5.10) และหออภิบาล
ผูปวยหนัก จํานวน 1 คน (รอยละ 1.70) ตามลําดับ     
  1.2  การพรรณนาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
        1.2.1  การพรรณนาตัวแปรอิสระ ซ่ึงประกอบดวย 
    1.2.1.1  โครงสรางระบบราชการ 
    1.2.1.2  ทรัพยากร 
    1.2.1.3  การติดตอสื่อสาร 
    1.2.1.4  แนวโนมเอียงของบุคลากร 
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ตาราง  3  การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานโครงสราง 
     ระบบราชการ 

ปจจัยโครงสรางระบบราชการ X  S.D. ระดับ 

1. มีการชี้แจงนโยบายโครงการสรางเสริมสุขภาพ 3.44 0.62 มาก 

2. ผูบริหารมีวิสยัทัศนที่ดีเกีย่วกับการสรางเสริม
สุขภาพ 

3.54 0.59 มาก 

3. มีการมอบหมายงานที่ตองปฏิบัติงานใน
โครงการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน 

3.24 0.67 ปานกลาง 

4. ในการปฏิบตังิานมีการนําบุคลากรตางสาขา
วิชาชีพมาทํางานรวมกันอยางสม่ําเสมอ เชน 
ระหวางแพทย พยาบาล โภชนากร 

3.15 0.66 ปานกลาง 

5. ถึงแมวาจะไมไดรับคาตอบแทนพิเศษ แต
บุคลากรมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใน
โครงการ 

3.27 0.71 ปานกลาง 

6. ขั้นตอนของการเขารวมโครงการสรางเสริม
สุขภาพมีความซับซอน 

2.53 0.65 นอย 

7. มีการประสานงานกันเปนอยางดีระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการสรางเสริม
สุขภาพ 

3.22 0.85 ปานกลาง 

 รวม 3.19 0.45 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 3 แสดงวาผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ มีความคิดเห็นดานโครงสราง
ระบบราชการแยกเปน 3 สวน ในสวนที่มาก ไดแก มีการชี้แจงนโยบายโครงการสรางเสริมสุขภาพ, 
ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ดีเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ และสวนที่นอย ไดแก ขั้นตอนของการเขารวม
โครงการสรางเสริมสุขภาพมีความซับซอน สวนที่เหลืออยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 4 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานทรัพยากร 
 

ปจจัยดานทรัพยากร X  S.D. ระดับ 

8. องคกรของทานมีการจัดสรรเงินสนับสนุน
โครงการสรางเสริมสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

2.71 0.72 ปานกลาง 

9. การจัดสรรบุคลากรในโครงการสรางเสริม
สุขภาพปฏิบตัิงานไมตรงตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ 

2.24 0.62 นอย 

10. บุคลากรที่ปฏบิัติงานในโครงการสรางเสริม
สุขภาพมีความสามารถสูง 

3.31 0.70 ปานกลาง 

11. วัสดุอุปกรณทีจั่ดสรรใหกับโครงการสรางเสริม
สุขภาพมีมากกวาโครงการอื่น 

2.83 0.64 ปานกลาง 

12. ขอมูลขาวสารโครงการสรางเสริมสุขภาพเชื่อถือ
ได 

3.46 0.72 มาก 

 รวม 2.90 0.41 ปานกลาง 

    
 จากตาราง 4 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ มีความคิดเห็นดานทรัพยากร แยก
เปน 3 สวน ในสวนที่มาก ไดแก ขอมูลขาวสารโครงการสรางเสริมสุขภาพ และสวนที่นอย ไดแก             
การจัดสรรบุคลากรในโครงการสรางเสริมสุขภาพปฏิบัติงานไมตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบ          
สวนที่เหลืออยูในระดับปานกลาง  
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ตาราง 5 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานการติดตอสือ่สาร 
 

                  ปจจัยดานการติดตอสื่อสาร  
 S.D. ระดับ 

13 องคกรของทานมีการประชาสัมพันธใหทราบถึง
โครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

3.07 0.76 ปานกลาง 

14 ผูบริหารรับฟงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ
บุคลากรเกีย่วกับการปฏิบตังิาน เพ่ือนําไปปรับปรุง
โครงการสรางเสริมสุขภาพอยูเสมอ 

2.92 0.56 ปานกลาง 

15 มีการแลกเปลีย่นขาวสารโครงการสรางเสริมสุขภาพ
ระหวางบุคลากรที่เขารวมและไมเขาโครงการ 

2.98 0.47 ปานกลาง 

16 มีปฏิทินการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพอยาง
ชัดเจน 

3.27 0.63 ปานกลาง 

17 บุคลากรสวนใหญไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลของการ
ตรวจสขุภาพลาชา 

2.71 0.74 ปานกลาง 

  รวม 2.98 0.33 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 5 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ มีความคิดเห็นดานการติดตอสื่อสาร
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 6 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานแนวโนมเอียง 
     ของบุคลากร 
 

ปจจัยดานแนวโนมเอียงของบุคลากร X  S.D. ระดับ 

18. บุคลากรสวนใหญรูและเขาใจวัตถุประสงคของ
โครงการสรางเสริมสุขภาพ 

3.25 0.80 ปานกลาง 

19. บุคลากรสวนใหญมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมตางๆ ของโครงการสรางเสริม
สุขภาพ 

2.92 0.53 ปานกลาง 

20. บุคลากรสวนใหญมีความเตม็ใจที่จะเขารวม
โครงการสรางเสริมสุขภาพ 

3.42 0.49 มาก 

21. บุคลากรสวนใหญไมมีโอกาสเสนอความคดิเห็น
ในการจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ 

3.14 0.93 ปานกลาง 

22. โครงการสรางเสริมสุขภาพมิไดชวยใหบคุลากร
มีสุขภาพที่ดีขึน้ 

2.24 0.62 นอย 

 รวม 2.99 0.29 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 6 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ มีความคิดเห็นดานแนวโนมเอียงของ
บุคลากรแยกเปน 3 สวน ในสวนที่มาก ไดแก บุคลากรสวนใหญมีความเต็มใจที่จะเขารวมโครงการ
สรางเสริมสุขภาพ และสวนที่นอย ไดแก โครงการสรางเสริมสุขภาพมิไดชวยใหบุคลากรมีสุขภาพที่
ดีขึ้น สวนที่เหลืออยูในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 7 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับปจจัย 
    ทั้ง 4 ดานในภาพรวม 
 

ปจจัย X  S.D. ระดับ 

 โครงสรางระบบราชการ 3.19 0.45 ปานกลาง 

 ดานทรัพยากร 2.90 0.41 ปานกลาง 

 ดานการติดตอสื่อสาร 2.98 0.33 ปานกลาง 

 ดานแนวโนมเอียงของบุคลากร 2.99 0.29 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 7 แสดงวาผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 8 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับผลของ 
 การนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
 

ผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัต ิ X  S.D. ระดับ 

23. บุคลากรที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพมี
ความรู ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
มากกวาบุคลากรที่ไมเขารวมโครงการ 

3.66 0.51 มาก 

24. บุคลากรที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ
สามารถแนะนําการรับประทานอาหารที่ถูกตอง
ไดดีกวาบุคลากรที่ไมเขารวมโครงการ 

3.61 0.52 มาก 

25. ทานสามารถแนะนําการออกกําลังกายไดอยาง
ถูกตอง ไมวาจะเขารวมโครงการหรือไมเขารวม
โครงการสรางเสริมสุขภาพ 

3.10 0.73 ปานกลาง 

26 บุคลากรที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ
ตระหนักถึงความสําคัญของการรับประทาน
อาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการมากกวา
บุคลากรที่ไมเขารวมโครงการ 

3.69 0.59 มาก 

27 ทานมีบุคลิกภาพที่ดี ไมวาจะเขารวมโครงการ
หรือไมไดเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ
บุคลากร 

3.32 0.60 ปานกลาง 

28 บุคลากรที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ
สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูปวยไดดีกวา
บุคลากรที่ไมเขารวมโครงการ 

3.44 0.53 มาก 

29 บุคลากรที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพมี
ความสุขในการดําเนินชีวิตมากกวาบุคลากรที่
ไมเขารวมโครงการ 

3.34 0.54 ปานกลาง 

 รวม 3.45 0.32 มาก 

 
 จากตาราง 8 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ มีความคิดเห็นดานผลของการนํา
นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติแยกเปน 2 สวน ในสวนที่ปานกลาง ไดแก บุคลากรที่เขารวม
โครงการสรางเสริมสุขภาพมีความสุขในการดําเนินชีวิตมากกวาบุคลากรที่ไมเขารวมโครงการ, ทาน
มีบุคลิกภาพที่ดี ไมวาจะเขารวมโครงการหรือไมไดเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากร, 
ทานสามารถแนะนําการออกกําลังกายไดอยางถูกตอง ไมวาจะเขารวมโครงการหรือไมเขารวม
โครงการสรางเสริมสุขภาพ และสวนที่เหลืออยูในระดับมาก 
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     1.3  การทดสอบสมมติฐาน 
        1.3.1 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการสรางเสริม
สุขภาพ 
 
ตาราง 9 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานโครงสราง    
 ระบบราชการ จําแนกตามชวงอายุ 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

โครงสรางระบบ ระหวางกลุม 2 0.67 0.33 1.67 0.19 

ราชการ ภายในกลุม 56 11.20 0.20   

  รวม 58 11.87    

  
 จากตาราง 9 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีชวงอายุแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอปจจัยดานโครงสรางระบบราชการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 10 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานทรัพยากร  
  จําแนกตามชวงอาย ุ
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ทรัพยากร ระหวางกลุม 2 0.09 0.04 0.25 0.77 

 ภายในกลุม 56 10.09 0.18   

  รวม 58 10.18    

 
 จากตาราง 10 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีชวงอายุแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอปจจัยดานทรัพยากร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 11 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานการติดตอสือ่สาร 
     จําแนกตามชวงอาย ุ
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

การติดตอสื่อสาร ระหวางกลุม 2 0.09 0.04 0.39 0.67 

 ภายในกลุม 56 6.42 0.11   

  รวม 58 6.51    

 
 จากตาราง 11 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีชวงอายุแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอปจจัยดานการติดตอสื่อสาร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 12 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานแนวโนมเอียงของ 
 บุคลากร จําแนกตามชวงอายุ 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

แนวโนมเอียงของ ระหวางกลุม 2 0.10 0.05 0.61 0.54 

บุคลากร ภายในกลุม 56 4.92 0.08   

  รวม 58 5.03    

 
 จากตาราง 12 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีชวงอายุแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอปจจัยดานแนวโนมเอียงของบุคลากร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 13 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานผลของการนํา 
    นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ จําแนกตามชวงอาย ุ
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ผลของการนํานโยบาย ระหวางกลุม 2 .198 0.09 0.94 0.39 
สงเสริมสุขภาพไปปฏิบตั ิ ภายในกลุม  56  5.89  0.10     

  รวม  58  6.08       

 
 จากตาราง 13 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีชวงอายุแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 14 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานโครงสรางระบบ 
    ราชการ จําแนกตามระดับการศึกษา  
 

ดาน ระดับการศึกษา Mean S.D. df t Sig. 

โครงสรางระบบราชการ ปริญญาตรี 3.13 0.43 57 -2.25 0.03* 

 สูงกวาปริญญาตร ี 3.45 0.45    

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
    จากตาราง 14 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดานโครงสรางระบบราชการ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
ตาราง 15 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานทรัพยากร 
    จําแนกตามระดับการศึกษา  
 

ดาน ระดับการศึกษา Mean S.D. df t Sig. 

ทรัพยากร ปริญญาตรี 2.89 0.42 57 -0.69 0.49 

 สูงกวาปริญญาตร ี 2.98 0.42    

 
    จากตาราง 15 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดานทรัพยากร ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
ตาราง 16 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานการติดตอสือ่สาร 
    จําแนกตามระดับการศึกษา  
 

ดาน ระดับการศึกษา Mean S.D. df t Sig. 

การติดตอสื่อสาร ปริญญาตรี 3.03 0.36 57 1.85 0.07 

 สูงกวาปริญญาตร ี 2.83 3.11    

 
    จากตาราง 16 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดานการติดตอสื่อสาร ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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ตาราง 17 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานแนวโนมเอียง 
    ของบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา  
 

ดาน ระดับการศึกษา Mean S.D. df t Sig. 
แนวโนมเอียงของบุคลากร ปริญญาตรี 2.99 0.31 57 0.13 0.89 
 สูงกวาปริญญาตร ี 2.98 0.19    

 
    จากตาราง 17 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดานแนวโนมเอียงของบุคลากรไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
ตาราง 18 การวิเคราะหวามแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานผลของการนํา 
   นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ จําแนกตามระดับการศึกษา 
   

ปจจัย ระดับการศึกษา Mean S.D. df t Sig. 

ผลของการนํา
นโยบายสงเสริม
สุขภาพไปปฏบิัต ิ

ปริญญาตรี 3.47 0.33 57 1.00 0.32 

  สูงกวาปริญญาตร ี 3.36 0.30    

 
 จากตาราง 18 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 19 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานโครงสรางระบบ 
    ราชการ จําแนกตามตําแหนงงาน  
 

ปจจัย ตําแหนงงาน Mean S.D. df t Sig. 

โครงสรางระบบ พยาบาลวิชาชีพ 3.19 0.47 57 -0.01 0.99 

ราชการ หัวหนาหอผูปวย 3.20 0.21    

 
 จากตาราง 19 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดานโครงสรางระบบราชการ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
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ตาราง 20 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานทรัพยากร 
    จําแนกตามตาํแหนงงาน  
 

ปจจัย ตําแหนงงาน Mean S.D. df t Sig. 

ทรัพยากร พยาบาลวิชาชีพ 2.91 0.42 57 0.37 0.71 

 หัวหนาหอผูปวย 2.84 0.32    

 
 จากตาราง 20 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดานทรัพยากรไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
ตาราง 21 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานการติดตอสือ่สาร 
    จําแนกตามตาํแหนงงาน  
 

ปจจัย ตําแหนงงาน Mean S.D. df t Sig. 

การติดตอสื่อสาร พยาบาลวิชาชีพ 3.00 0.34 57 0.76 0.44 

 หัวหนาหอผูปวย 2.88 0.22    

 
 จากตาราง 21 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดานการติดตอสื่อสาร ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
  
ตาราง 22 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานแนวโนมเอียง 
    ของบุคลากร จําแนกตามตาํแหนงงาน  
 

ปจจัย ตําแหนงงาน Mean S.D. df t Sig. 

แนวโนมเอียงของ พยาบาลวิชาชีพ 2.98 0.29 57 -0.68 0.49 

บุคลากร หัวหนาหอผูปวย 3.08 0.30    

 
 จากตาราง 22 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นดานแนวโนมเอียงของบุคลากรไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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ตาราง 23 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานผลของการนํา 
    นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ปจจัย ตําแหนงงาน Mean S.D. df t Sig. 
ผลของการนํา
นโยบายสงเสริม
สุขภาพไปปฏบิัต ิ

พยาบาลวิชาชีพ 3.46 0.31 57 0.79 0.43 

    หัวหนาหอผูปวย 3.34 0.43    
  

 จากตาราง 23 พบวา ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน         
มีความคิดเห็นตอผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05  
 
ตาราง 24 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานโครงสรางระบบ 
    ราชการ จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

โครงสรางระบบ ระหวางกลุม 2 0.77 0.39 1.96 0.15 

ราชการ ภายในกลุม 56 11.09 0.19   

  รวม 58 11.87    
 

 จากตาราง 24 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพทีมี่ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอปจจัยดานโครงสรางระบบราชการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 25 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานทรัพยากรจําแนก 
    ตามระยะเวลาการทํางาน 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

  ทรัพยากร ระหวางกลุม 2 0.06 0.03 0.18 0.83 

 ภายในกลุม 56 10.12 0.18   

  รวม 58 10.18    
  

 จากตาราง 25 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอปจจัยดานทรัพยากร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 26 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานการติดตอสื่อสาร 
    จําแนกตามระยะเวลาการทาํงาน 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

การติดตอสื่อสาร ระหวางกลุม 2 0.08 0.04 0.35 0.70 

 ภายในกลุม 56 6.43 0.11   

  รวม 58 6.51    

  
 จากตาราง 26 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพทีมี่ระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอปจจัยดานการติดตอสือ่สาร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตาราง 27 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานแนวโนมเอียงของ 
    บุคลากร จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

แนวโนมเอียงของ ระหวางกลุม 2 0.13 0.06 0.76 0.46 
บุคลากร ภายในกลุม 56 4.90 0.08   

  รวม 58 5.03    

  
 จากตาราง 27 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอปจจัยดานแนวโนมเอียงของบุคลากร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 

ตาราง 28 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานผลของการนํา 
    นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ผลของการนํานโยบาย ระหวางกลุม 2 0.25 0.12 1.20 0.31 
สงเสริมสุขภาพไปปฏิบตั ิ ภายในกลุม 56 5.83 0.10   

  รวม 58 6.08    
 

 จากตาราง 28 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 29 การวิเคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานโครงสราง 
 ระบบราชการ จําแนกตามหนวยงานที่ปฏบิัติงาน 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

โครงสรางระบบ ระหวางกลุม 5 1.37 0.27 1.39 0.24 

ราชการ ภายในกลุม 53 10.5 0.19   

  รวม 58 11.87    

 
 จากตาราง 29 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพปฏิบัติงานในหนวยงานที่แตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอปจจัยดานโครงสรางระบบราชการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 30 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานทรัพยากรจําแนก 
    ตามหนวยงานที่ปฏิบตัิงาน 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ทรัพยากร ระหวางกลุม 5 0.88 0.17 1.00 0.42 

 ภายในกลุม 53 9.30 0.17   

  รวม 58 10.18    

 
 จากตาราง 30 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพปฏิบัติงานในหนวยงานที่แตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอปจจัยดานทรัพยากร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 31 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานการติดตอสื่อสาร 
    จําแนกตามหนวยงานที่ปฏบิัติงาน 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

การติดตอสื่อสาร ระหวางกลุม 5 0.33 0.06 0.56 0.72 

 ภายในกลุม 53 6.18 0.11   

  รวม 58 6.51    

 
 จากตาราง 31 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพปฏิบัติงานในหนวยงานที่แตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอปจจัยดานการติดตอสื่อสาร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 32 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานแนวโนมเอียงของ 
    บุคลากร จําแนกตามหนวยงานที่ปฏิบัติงาน 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

แนวโนมเอียงของ ระหวางกลุม 5 0.26 0.05 0.59 0.71 

บุคลากร ภายในกลุม 53 4.77 0.09   

  รวม 58 5.03    

 
  จากตาราง 32 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพปฏิบัติงานในหนวยงานที่แตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอปจจัยดานแนวโนมเอียงของบุคลากร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
ตาราง 33 การวเิคราะหความแตกตางของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดานผลของการนํา 
    นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ จําแนกตามหนวยงานที่ปฏิบตัิงาน 
 

ปจจัย แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

 
ผลของการนํานโยบาย 

 
ระหวางกลุม 

 
5 

 
0.29 

 
0.05 

 
0.54 

 
0.74 

สงเสริมสุขภาพไปปฏิบตั ิ ภายในกลุม 53 5.79 0.10   

  รวม 58 6.08    

 
 จากตาราง 33 ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพปฏิบัติงานในหนวยงานที่แตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอดานผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   1.3.2 การทดสอบอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไป
ปฏิบัติ โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ดังน้ี 
    Y = ผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบตั ิ
              X1= โครงสรางระบบราชการ 
              X2= ทรัพยากร 
              X3= การติดตอสื่อสาร 
              X4 = แนวโนมเอียงของบุคลากร 
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ  
 

ตัวแปรพยากรณที่อยูในสมการพยากรณ b SE ß t Sig. 

คาคงที ่ 2.56 0.37  6.97 0.00 

การติดตอสื่อสาร (X3) 0.29 0.12 0.31 2.45 0.02 

 
R2 =0.09, Adj.R2 =0 .08, F = 5.99, Sig. = 0.02 
จากตาราง สมการที่ไดคือ Y = 2.56 +0.29X3  
 ผลจากการวิเคราะหตาราง 34 พบวาปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไป
ปฏิบัติ ของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร 
และวชิรพยาบาล คือ ดานการติดตอสื่อสาร ซ่ึงปจจัยน้ีสามารถนํามาใชในการพยากรณผลของการ
นํานโยบายสงเสริมสุขภาพ ไดรอยละ 9.5 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
 2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
     2.1  ผลจากการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ซ่ึงเปน 7 ดาน คือ 
        2.1.1  ดานการดูแลสุขภาพตนเอง    
    จากการสัมภาษณผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ พบวา “เม่ือเขา
รวมโครงการนี้ทําใหสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดดีขึ้น เพราะสามารถควบคุมนํ้าหนักไดและยังลด
โคเลสเตอรอลได” (ชุลี ดวงวิบูลย. 2553: สัมภาษณ) ซ่ึงความเห็นดังกลาวสอดคลองกับผูเขารวม
โครงการทานอ่ืนไดแสดงความเห็นเปนแนวทางเดียวกันวา “ทําใหมีการปรับพฤติกรรม ซ่ึงสงผลให
สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดดีขึ้น” (จิตติมา ยิ้มละมัย. 2553: สัมภาษณ) และจากความเห็นของ 
นพนภา สุทธิวิเศษศักดิ์, ชุติมา คงทวี และชุติมา ถิ่นนคร เห็นดวยวา จากการเขารวมโครงการนี้ ทํา
ใหรักตนเอง และรูจักดูแลสุขภาพของตนเองไดดีกวาเดิม 
        2.1.2 การมีสุขนิสัยที่ดี 
    ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพมีความเห็นวา “หลังจากเขารวม
โครงการนี้ ทําใหมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ไมวาจะเปนการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมี
ประโยชน ถูกสุขลักษณะ” (ยุวดี ปางพุฒิพงษ. 2553: สัมภาษณ) ในทํานองเดียวกันก็มีความเห็นวา 
“มีการปรับสุขนิสัยที่ดีขึ้น รับประทานอาหารตรงเวลา โดยจะเลือกทานเฉพาะอาหารที่มีประโยชนตอ
รางกายเทานั้น ซ่ึงเนนผัก ผลไมมากขึ้น” (ชุติมา คงทวี. 2553: สัมภาษณ) “ทําใหสามารถเปลี่ยน 
สุขนิสัยและปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารไดถูกตอง” (นพนภา สุทธิวิเศษศักดิ์. 2553: 
สัมภาษณ)  
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        2.1.3  การออกกําลังกาย 
         ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพไดแสดงความเห็นไววา “ทําใหไดความรู
ในเรื่องการออกกําลังกายที่ถูกวิธี เหมาะสมกับแตละบุคคล เชน แอโรบิค รําไมพลอง ซ่ึงสามารถนํา
ความรูน้ีไปแนะนําใหแกผูอ่ืนได เพ่ือใหผูอ่ืนสามารถออกกําลังกายไดถูกวิธี” (ชุติมา ถิ่นนคร. 2553: 
สัมภาษณ) นอกจากนี้ผูเขารวมโครงการทานอ่ืนก็มีความเห็นที่สอดคลองกันวา “เม่ือเขารวมโครงการนี ้
สามารถถายทอดความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ถูกตองใหแกคนอ่ืนๆ หรือคนใกลชิดไดอีกดวย” 
(ชุลี ดวงวิบูลย. 2553: สัมภาษณ) ในทํานองเดียวกัน “สามารถนําความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
ที่ถูกตองไปแนะนําใหกับผูปวยไดอีกดวย” (ปยพร วัฒนพงษ. 2553: สัมภาษณ) ซึ่งก็คลายกับ
ความเห็นวา “นําความรูดานการออกกําลังกายที่ถูกตองไปแนะนําใหแกผูอ่ืนไดไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง 
คนที่เรารัก หรือผูปวยก็ตาม” (ชุติมา คงทวี. 2553: สัมภาษณ) 
   2.1.4  การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 
     ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพแสดงความเห็นวา “เม่ือไดเขารวม
โครงการนี้ ทําใหรูจักที่จะเลือกในการรับประทานอาหารมากขึ้นจากเดิม โดยรูจักวาควรทานอะไร 
ในแตละวัน ในปริมาณเทาไร เพราะตองคิดปริมาณแคลอรี่ของอาหารแตละอยางได และสามารถ
แนะนําการรับประทานตามหลักโภชนาการใหแกผูอ่ืนได” (วันดี วงศศรีสุนทร. 2553: สัมภาษณ) 
จากประเด็นน้ีมีผูเขารวมโครงการแสดงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวา “เม่ือมีโอกาสไดเขารวมโครงการ     
ทําใหรูจักรับประทานอาหาร ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร รวมทั้งสามารถแนะนําวิธีการ
ปฏิบัติตนในเรื่องการรับประทานอาหารแกผูอ่ืนไดเปนอยางดี” (พโยม กลิ่นพยอม. 2553: สัมภาษณ) 
และในทํานองเดียวกันก็มีความเห็นวา “สามารถนําความรูเกี่ยวกับหลักโภชนาการมาแนะนําแกผูอ่ืน
ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง คนที่เรารัก หรือผูปวยก็ตาม” (ชุติมา คงทวี. 2553: สัมภาษณ) นอกจากนี้ 
ยุวดี ปางพุฒิพงษ และ ชุติมา ถิ่นนคร ก็แสดงความคิดเห็นไววา สามารถนําความรูตามหลัก
โภชนาการ เชน การคิดปริมาณอาหารเปนแคลอรี่ ไปแนะนําใหแกผูอ่ืนได เพ่ือใหผูอ่ืนมีสุขภาพ    
ที่ดีขึ้นเชนเดียวกัน” 
   2.1.5  มีบุคลิกภาพที่ดี 
         ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพไดแสดงความเห็นไววา “เม่ือไดเขารวม
โครงการทําใหมีรูปรางที่ดีขึ้นและมีบุคลิกภาพที่ดี” (ชุลี ดวงวิบูลย, ชุติมา คงทวี และ ชุติมา ถิ่นนคร. 
2553: สัมภาษณ) ซ่ึงผูเขารวมโครงการทานอ่ืนไดเสนอความเห็นในทํานองเดียวกันวา “จากการ 
เขารวมโครงการทําใหนํ้าหนักลงประมาณ 2 กิโลกรัม รูสึกกระฉับกระเฉงมากขึ้น จึงทําใหเราดู      
มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น” (ปยพร วัฒนพงษ. 2553: สัมภาษณ)  
   2.1.6 แบบอยางที่ดี 
          ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพเสนอความคิดเห็นวา “จากการไดเขารวม
โครงการนี้ และปฏิบัติตามที่โครงการแนะนําตั้งแตการปรับสุขนิสัย การรับประทานอาหารที่ถูกตอง
ตามหลักโภชนาการและการออกกําลังกายที่ถูกวิธี ทําใหสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นได” 
(ชุลี ดวงวิบูลย. 2553: สัมภาษณ) สวนผูเขารวมโครงการทานอ่ืนก็แสดงความเห็นในแนวทาง
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เดียวกันวา “เม่ือเขารวมโครงการมาแลว ทําใหมีความมั่นใจวาเราสามารถเปนแบบอยางแกผูอ่ืนได 
เชน เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกตอง” (ยุวดี ปางพุฒิพงษ. 2553: สัมภาษณ) นอกจากนี้ก็มี
ผูเขารวมโครงการทานอ่ืนไดแสดงความเห็นที่คลายๆ กันวา “หลังเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ 
ทําใหเราสามารถเปนตนแบบที่ดีใหกับผูอ่ืนไดอีกดวย ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกตองตาม
หลักโภชนาการ และการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสมกับแตละบุคคล” (พับพลึง ใจคอดี. 2553: 
สัมภาษณ)       
   2.1.7  การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  
            ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพเสนอความคิดเห็นวา “จากการเขารวม
โครงการนี้ ชวยทําใหกระปรี้กระเปราขึ้น มีรูปรางที่ดีขึ้น จึงทําใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น” (ชุลี ดวงวิบูลย. 
2553: สัมภาษณ) ซ่ึงความเห็นดังกลาวสอดคลองกับผูเขารวมโครงการทานอ่ืนไดแสดงความเห็น
เปนแนวทางเดียวกันวา “เม่ือเขาโครงการนี้ทําใหสามารถปรับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง
ใหดีขึ้น เปนผลใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น จิตใจแจมใส ยอมสงผลใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น” (จิตติมา ยิ้มละมัย. 
2553: สัมภาษณ) นอกจากนี้ก็มีความเห็นอ่ืนๆ “เม่ือเขารวมโครงการนี้ ทําใหรักตนเองมากขึ้น และ
มีความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้น ซ่ึงก็สามารถนําความรูที่ไดมาแนะนํากับผูอ่ืน ซ่ึงก็ทํา
ใหผูอ่ืนมีความสุข เราก็จะมีความสุขเชนกัน” (พับพลึง ใจคอดี. 2553: สัมภาษณ) และมีความคิดเห็น
อ่ืนๆ “จากการเขารวมโครงการทําใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น 
สงผลใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น จึงทําใหการดําเนินชีวิตเปนสุขมากขึ้น” (ชุติมา คงทวี. 2553: สัมภาษณ)  
 
  2.2  ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ  
      ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากการสัมภาษณผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ 
ศึกษากรณีพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงพิจารณาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยทั้ง 4 ตัวแปร คือ ดานโครงสราง
ระบบราชการ ดานทรัพยากร ดานการติดตอสื่อสาร และดานแนวโนมเอียงของบุคลากร ดังน้ี 
         2.2.1 ดานโครงสรางระบบราชการ 
         ผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็นวา 
 

“โครงการสรางเสริมสุขภาพนี้ ทางผูบริหารมีการมอบหมายใหทางฝายการพยาบาลจัดทํา
โครงการนี้ขึ้นโดยมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษรออกมา มีเปาหมายเพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง, 
บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย รวมท้ังการเปนแบบอยาง
แกผูอ่ืนได ซึ่งการเขารวมโครงการนั้นทางผูจัดทําโครงการจะดูจากผลตรวจไขมันในเลือดสูงหรือมีคา
น้ําหนักตัวเกินปกติ และมีการประสานงานกับแผนกโภชนาการ นักวิชาการจากวิทยาลัยพยาบาล  
เกื้อการุณย เพ่ือมาใหความรูแกผูเขารวมโครงการ ซึ่งจะเห็นไดวาทางโครงการไดมีการมอบหมายงาน
แกบุคลากรอยางชัดเจน” 

(ชุลี ดวงวิบูลย. 2553: สัมภาษณ) 
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“โครงการสรางเสริมสุขภาพที่จัดขึ้นมา ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจขององคกร โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเปนแบบอยางแกคนอื่นๆ ได ซึ่งในการจัดทําโครงการได
มีการมอบหมายงานใหตรงกับหนาที่ของบุคลากร รวมทั้งมีการประสานงานกับหนวยอื่นๆ เชน หนวย
โภชนาการ” 

(จิตติมา  ย้ิมละมัย. 2553: สัมภาษณ) 
       

“โครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากร เปนโครงการที่มีจุดประสงคเพ่ือใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี 
โดยรูจักเลือกรับประทานอาหารตามปริมาณที่รางกายควรไดรับในแตละวัน ซึ่งการจัดทําโครงการนี ้ 
ก็ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารใหทางฝายการพยาบาลจัดทําขึ้นมา โดยมีคําส่ังลงมาแบบเปนลาย
ลักษณอักษรตามขั้นตอน โครงการนี้มีกลุมเปาหมายคือบุคลากรที่มีน้ําหนักเกินกวาปกติหรือมีผลตรวจ
เลือดไขมันในเลือดสูง ซึ่งทางโครงการก็ไดมีการเชิญบุคลากรจากหนวยอื่นๆ ทั้งในองคกรและนอก
องคกรมาใหความรูแกผูเขารวมโครงการนี้” 

(ยุวดี  ปางพุฒิพงษ. 2553: สัมภาษณ) 
       

“ผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพของบุคลากร จึงไดใหทางฝายการพยาบาลดําเนินการ
จัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากรขึ้น โดยมีคําล่ังลงมาตามขั้นตอน และไดมีการมอบหมายงาน
ใหกับบุคลากรอยางเปนลายลักษณอักษร ซึ่งทางโครงการไดกําหนดเปาหมายและกลุมเปาหมายไว
อยางชัดเจน ซึ่งผูปฏิบัติงานของโครงการดูแลผูเขารวมโครงการอยางใกลชิด รวมทั้งไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรหนวยอื่นๆ ดวยทั้งในและนอกองคกร” 

(วันดี วงศศรีสุนทร. 2553: สัมภาษณ) 
       

“โครงการสรางเสริมสุขภาพเปนโครงการที่ไดรับคําส่ังตรงลงมาจากผูบริหารองคกรใหทางฝาย
การพยาบาลจัดทาํขึ้น เพ่ือเปาหมายใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพแข็งแรง โดยโครงการนี้ต้ังกลุมเปาหมาย
ไว 2 กลุม คือ กลุมที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูงและกลุมที่มีน้ําหนักตัวเกินปกติ ซึ่งก็มีการมอบหมาย
งานใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการอยางชัดเจน เชน พยาบาลพี่เล้ียง นักโภชนากร นักวิชาการ
ดานสุขภาพ ดังนั้นจะเห็นวาโครงการนี้ไดรับความรวมมือจากหลายๆ หนวยงานซึ่งเปนบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกองคกร 

(ปยพร วัฒนพงษ. 2553: สัมภาษณ) 
       

“เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี สามารถเปนแบบอยางแกผูปวยหรือ
คนรอบขางได และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการนี้ก็ไดรับมอบหมายหนาที่ไวเปนอยางดี ไมวาจะ
เปนพยาบาลพี่เล้ียง หรือนักโภชนากรตางๆ ซึ่งก็มีการประสานงานไดเปนอยางดี จึงทําใหโครงการ
สามารถดําเนินการไปไดดวยดี” 

   (ชุติมา คงทวี. 2553: สัมภาษณ) 
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“โครงการนี้ต้ังเปาหมายไวสําหรับบุคคลที่มีน้ําหนักตัวเกินกวาปกติ และมีโคเลสเตอรอลในเลือด
สูง โดยตองการใหกลุมเปาหมายนี้มีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากเขารวมโครงการแลว ซึ่งโครงการนี้ไดรับ
ความรวมมือจากหลายหนวยงาน เชน โภชนาการ และจากนอกหนวยงาน เชน นักวิชาการทางดาน
สุขภาพ ที่มาใหความรูตางๆ แกผูเขารวมโครงการนี้” 

(นพนภา สุทธิวิเศษศักดิ์. 2553: สัมภาษณ) 
          

“โครงการสรางเสริมสุขภาพนี้ เปนโครงการที่ฝายการพยาบาลจัดทําขึ้น โดยมีคําส่ังจากผูบริหาร
เปนลายลักษณอักษร จุดประสงคเพ่ือใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถ
เปนแบบอยางที่ดีแกผูปวยได ซึ่งโครงการนี้มีการใหความรูในเรื่องอาหาร วิธีการออกกําลังกายที่
ถูกตองโดยจะมีนักวิชาการ หรือนักโภชนาการ มาใหความรู จึงทําใหโครงการสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
ที่ต้ังไว นอกจากนี้ก็มีพยาบาลพี่เล้ียงที่จะมาคอยดูแลดวย” 

(พับพลึง ใจคอดี. 2553: สัมภาษณ) 
                     

“ผูบริหารมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษรลงมาตามลําดับขั้นตอนใหทางฝายการพยาบาลจัดทํา
โครงการสรางเสริมสุขภาพขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อใหบุคลากรที่อยูในกลุมเปาหมายคือ ผูที่มีไขมันใน
เลือดสูงและผูที่มีน้ําหนักตัวเกินปกติ กลับมามีสุขภาพที่ดี สามารถควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกติ 
ซึ่งทางโครงการมีการจัดสรรบุคลากรตามหนาที่ความรับผิดชอบ เชน โภชนากร นักวิชาการ พยาบาล
พ่ีเล้ียง โดยผูที่สนใจสามารถเขียนใบสมัครเพื่อขอเขารวมโครงการได” 

(พโยม กล่ินพยอม. 2553: สัมภาษณ) 
                  

“โครงการนี้จัดทําโดยฝายการพยาบาล มีเปาหมายเพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง โดย
กลุมเปาหมายมี 2 กลุม คือผูที่มีไขมันในเลือดสูงกับผูที่มีน้ําหนักตัวเกินปกติ ซึ่งกลุมพยาบาลเปนกลุม
ที่ควรเปนแบบอยางแกผูปวย และโครงการนี้ก็มีการใหคําแนะนําในเรื่องการรับประทานอาหาร การ
ออกกําลังกายที่ถูกตอง โดยมีผูเชี่ยวชาญในแตละดานมาใหความรู เชน นักโภชนาการ หรือผูนําการ
ออกกําลังกาย ซึ่งก็ไดรับความรวมมือที่ดี จึงทําใหโครงการสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น” 

(ชุติมา ถ่ินนคร. 2553: สัมภาษณ)  
         

        2.2.2 ดานทรัพยากร 
         ผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็นวา 
 

“งบประมาณที่ใชในการจัดทําโครงการ เชน จํานวนบุคลากร อุปกรณตางๆ เงินที่ใชในการดําเนินงาน
ในโครงการนี้มีจํานวนเพียงพอ และสถานที่ที่ใชในการทํากิจกรรมก็สะดวกสบายเหมาะแกการทํากิจกรรม”  

(ชุลี ดวงวิบูลย. 2553: สัมภาษณ) 

                   
“จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการนี้มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ

ตางๆ ก็มีจํานวนเพียงพอสําหรับการจัดทําโครงการนี้”  
(ยุวดี  ปางพุฒิพงษ. 2553: สัมภาษณ) 
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“สถานที่ที่ใชในการทํากิจกรรมออกกําลังกายมีความสะดวกสบาย ไมแออัด และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโครงการนี้มีความรู ความสามารถในการถายทอดความรูไมวาจะเปนเรื่องอาหาร การออก
กําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสมกับแตละบุคคลไดเปนอยางดี” 

(จิตติมา  ย้ิมละมัย. 2553: สัมภาษณ) 

 
“โครงการนี้มีการใชบุคลากรที่มีความสามารถแตกตางกันไปตามหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งก็มี

จํานวนพอเพียงสําหรับในการจัดทําโครงการ รวมทั้งสถานที่ และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทําโครงการ
ก็มีเพียงพอเหมาะสมกับการทําโครงการนี้” 

(นพนภา สุทธิวิเศษศักดิ์. 2553: สัมภาษณ) 
          

 “งบประมาณที่ใชในการจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ ไมวาจะเปนดานบุคลากร เงิน อุปกรณ 
เอกสารตางๆ และสถานที่ มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการทําโครงการ” 

(ปยพร วัฒนพงษ. 2553: สัมภาษณ) 
                   

 “ในการจัดทําโครงการนี้ก็มีการจัดสรรบุคลากรที่มาปฏิบัติงานตรงตามความสามารถของแตละ
คน โดยที่บุคลากรมีความสามารถในการใหคําแนะนํา ความรูแกผูเขารวมโครงการไดเปนอยางดี สวน
ดานอุปกรณ หรือเอกสารตางๆ ก็มีปริมาณพอเพียง และสถานที่ที่ใชในการทํากิจกรรมก็เหมาะสม ไม
แออัดจนเกินไป” 

(พโยม กล่ินพยอม. 2553: สัมภาษณ) 
                   

 “ในดานงบประมาณที่ใชในการจัดทําโครงการถือวามีเพียงพอและใชอยางมีประสิทธิภาพ ไมวา
จะเปนการจัดสรรบุคลากร เงิน อุปกรณตางๆ หรือสถานที่ ซึ่งถือวามีการบริหารจัดการไดเปนอยางดี” 

(พับพลึง ใจคอดี. 2553: สัมภาษณ) 
                     

“มีการจัดสรรบุคลากร เงิน ไดเปนอยางดี ซึ่งบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในโครงการนี้ก็มีความรู 
ความสามารถเกี่ยวกับโครงการสรางเสริมสุขภาพเปนอยางดี สวนดานอุปกรณ หรือส่ือการสอนอื่นๆ ก็
ถือวาใชได เพราะมีการเตรียมความพรอมใหกับผูเขารวมโครงการ และดานสถานที่ก็ไมแออัด
จนเกินไป” 

(ชุติมา คงทวี. 2553: สัมภาษณ) 
             

“งบประมาณที่ใชสําหรับการจัดทําโครงการนี้มีความเหมาะสม ต้ังแตการจัดสรรเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือบุคลากรก็สามารถจัดสรรไดอยางเพียงพอและเหมาะสม แมกระทั่งดานสื่อการสอน
หรืออุปกรณที่ใชก็มีปริมาณเพียงพอ และสถานที่ที่ใชก็สะดวกสบาย ไมแออัดมากเกินไป”  

(ชุติมา ถ่ินนคร. 2553: สัมภาษณ) 
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ในประเด็นนี้ มีผูเขารวมโครงการเสนอความคิดเห็นตรงขามกันวา 
 

“บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการสรางเสริมสุขภาพมีความรู ความสามารถที่เกี่ยวกับโครงการ
เปนอยางดี แตเอกสารที่แจกใหในโครงการไมคอยพอเพียง ทําใหผูเขารวมโครงการบางทานจะไดรับ
เอกสารไมครบ รวมท้ังสถานที่ที่ใชในการทํากิจกรรม เชน ออกกําลังกายไมคอยเหมาะสม”  

(วันดี วงศศรีสุนทร. 2553: สัมภาษณ) 

       
        2.2.3 ดานการติดตอสื่อสาร 
         ผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็นวา 
 

“ในเรื่องการเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ ก็มีการติดบอรดตามจุด
ตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหรับทราบกันอยางทั่วถึง และในระหวางเขารวมโครงการผูเขารวมโครงการ
ก็นําความรูที่ไดรับมาแนะนําใหกับผูที่ไมไดเขารวมโครงการดวย” 

(ชุลี ดวงวิบูลย. 2553: สัมภาษณ) 
                        

“ทุกครั้งที่มีการตรวจสุขภาพประจําป ก็จะทราบผลตรวจคอนขางเร็ว และพอมีการจัดทําโครงการ
สรางเสริมสุขภาพขึ้นก็มีการชักชวนแบบปากตอปาก และการติดประกาศตามบอรดตางๆ ดวย เพ่ือให
ทราบกันอยางทั่วถึงทั้งองคกร โดยผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความตั้งใจท่ีจะเขารวมโครงการสราง
เสริมสุขภาพนี้เปนอยางดี สําหรับในแงการเสนอความคิดเห็นนั้นในระดับผูบริหารนั้นก็รับฟงขอคิดเห็น
บาง แตก็ไมแนใจวาจะนําไปแกไขหรือไม สําหรับทางโครงการนั้นก็ใหโอกาสกับผูเขารวมโครงการใน
การเสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะได เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงโครงการใหดีย่ิงขึ้น” 

(นพนภา สุทธิวิเศษศักดิ์. 2553: สัมภาษณ) 
           

“มีการประชาสัมพันธโครงการผานทางจดหมายเวียนมาทางตึก เพ่ือใหผูที่สนใจจะเขารวม
โครงการลงชื่อสมัคร และผูที่อยูในเกณฑตามที่โครงการตองการ ซึ่งทางองคกรก็ใหความสําคัญตอการ
สรางเสริมสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพประจําป รวมท้ังมีการทําปฏิทินในการดําเนินโครงการสุขภาพ
ดวย” 

(ปยพร วัฒนพงษ. 2553: สัมภาษณ) 
                  

“ผูบริหารใหมีการตรวจสุขภาพประจําป โดยจะทราบผลตรวจภายใน 1 สัปดาห และเมื่อไดจัดทํา
โครงการสรางเสริมสุขภาพขึ้นก็มีการสงจดหมายเวียนมาตามตึก หรือหอผูปวยมายังหัวหนาตึก เพ่ือให
ผูที่อยูในเกณฑของท่ีโครงการตั้งไว หรือผูสนใจเขารวมโครงการสมัครได โดยผูเขารวมโครงการสวน
ใหญมีความเต็มใจในการเขารวมโครงการนี้เปนอยางดี และขณะเขารวมโครงการก็มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับผูที่เขารวมกับผูที่ไมไดเขารวมโครงการดวย เพ่ือบอกเลาเกี่ยวกับความรูที่ไดจากโครงการนี้ 
และผูบริหารก็มีการรับฟงขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น” 

(ยุวดี  ปางพุฒิพงษ. 2553: สัมภาษณ) 
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“โครงการนี้มีการประชาสัมพันธหลายๆ อยาง เชน การติดประกาศตามบอรดตางๆ และการสง
จดหมายเวียนไปตามตึกตางๆ เพ่ือใหผูสนใจที่อยูในกลุมเปาหมายของโครงการไดมีโอกาสที่จะสมัคร
เขารวมโครงการนี้ โดยผูบริหารก็รวมรับฟงปญหาหรือขอคิดเห็นตอการจัดทําโครงการ รวมทั้งจะเห็น
วามีการจัดทําปฏิทินเกี่ยวกับการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพดวย และเมื่อไดเขารวมโครงการนี้ 
ก็มีการนําความรูมาพูดคุยแนะนําใหกับคนอื่นๆ อีกดวย เนื่องจากวาผูเขารวมโครงการสวนใหญให
ความสนใจในการเขารวมโครงการนี้อยางมาก” 

       (วันดี วงศศรสุีนทร. 2553: สัมภาษณ) 
          

 “เวลามีการตรวจสุขภาพประจําป ก็จะไดรับผลอยางนอยภายใน 1-2 สัปดาห โดยจะมีการจัดทํา
ปฏิทินโครงการสรางเสริมสุขภาพไวอยางชัดเจนดวย ซึ่งผูบริหารใหความสําคัญในดานสุขภาพของ
บุคลากร จึงใหมีการจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการ
โดยสงจดหมายเวียนไปตามตึกตางๆ เพ่ือใหผูที่มีความสนใจที่อยูในเกณฑของกลุมเปาหมายไดเขา
รวมโครงการนี้ และก็มีการติดประกาศตามบอรดตางๆ ดวย ซึ่งก็ทําใหผูสนใจคนอื่นๆ ไดรับรูอยาง
ทั่วถึงมากขึ้น”  

(จิตติมา  ย้ิมละมัย. 2553: สัมภาษณ) 
 

“โดยปกติจะไดรับผลการตรวจสุขภาพอยางนอยประมาณ 1-2 สัปดาห และเมื่อมีการจัดทํา
โครงการสรางเสริมสุขภาพก็มีการประชาสัมพันธโดยติดประกาศตามบอรดตาง ๆ และสงจดหมาย
เวียนมาตามตึกตางๆ เพ่ือจะไดทราบกันอยางทั่วถึง ซึ่งผูเขารวมโครงการมีความสนใจที่จะเขารวม
โครงการเปนอยางดี หลังจากเขารวมโครงการก็ไดมีการนําความรูที่ไดมาแนะนํากับคนอื่นๆ ดวย
เพราะอยากใหคนอื่นมีความรูเหมือนที่ไดรับมา และก็มีการจัดทํารายละเอียดการดําเนินโครงการไว
อยางชัดเจน สําหรับในดานผูบริหารนั้น ก็ยอมรับฟงขอเสนอแนะ เพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงในการทํา
โครงการครั้งตอไป” 

(พโยม กล่ินพยอม. 2553: สัมภาษณ) 
                  

“โครงการนี้มีการเผยแพรขอมูลอยูหลายทาง ไมวาจะเปนการสงจดหมายเวียน การติดประกาศ
ตามบอรดตางๆ ก็ตาม ซึ่งโครงการนี้ก็ไดรับความสนใจอยางดีทั้งผูเขารวมหรือผูที่ไมไดเขารวม
โครงการก็ตาม ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับขอมูลหรือความรูตางๆ กับผูอ่ืนดวย 
เพ่ือใหผูอ่ืนมีความรูเชนเดียวกับที่ตนเองไดรับ”  

(ชุติมา คงทวี. 2553: สัมภาษณ) 
                   

“ผูบริหารเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพของบุคลากร ซึ่งโดยทั่วไปการตรวจสุขภาพจะใชเวลาใน
การทราบผลก็อยางนอย 1 สัปดาห จากผลตรวจสุขภาพผูบริหารไดใหทางฝายการพยาบาลจัดทํา
โครงการนี้ขึ้นมา และมีการเผยแพรขาวสารโครงการโดยติดประกาศตามบอรด สงจดหมายเวียนไป
ตามหอผูปวยตางๆ หรือเปนการบอกแบบปากตอปากดวย เมื่อเขารวมโครงการก็มีโอกาสแนะนํา
ความรูที่ไดจากโครงการนี้แกผูอ่ืน เพราะอยากใหเขามีความรูเหมือนเรา” 
         (พับพลึง ใจคอดี. 2553: สัมภาษณ) 
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“โครงการนี้มีการประชาสัมพันธอยูหลายวิธี ต้ังแตการสงจดหมายเวียนไปตามตึกตางๆ, การติด
ประกาศ ใบปลิว หรือการบอกตอระหวางบุคคล ซึ่งก็ไดรับขอมูลอยางกวางขวาง และโครงการนี้ก็ไดรับ
ความสนใจอยางมากจากบุคลากรตางๆ จึงทําใหผูเขารวมโครงการไดมีโอกาสมาแนะนําความรูใหกับ
คนอื่นๆ และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูบริหาร เพ่ือที่จะไดนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขอีกดวย” 

(ชุติมา ถ่ินนคร. 2553: สัมภาษณ) 
  

         2.2.4 ดานแนวโนมเอียงของบุคลากร 
         ผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็นวา 
 

“เปนโครงการที่ดี ชวยทําใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพที่ดี รูจักที่จะเลือกอาหารที่จะรับประทาน
มากขึ้น โดยตองคิดจากปริมาณแคลอรี่ที่ควรจะไดรับในแตละวัน มีสุขนิสัยในการรับประทานอาหารที่ดี
ขึ้น และทําใหมีความสุขมากขึ้นดวย เพราะทําใหไดพบปะกับผูเขารวมโครงการคนอื่นๆ อีก เพ่ือจะได
ชวยกันในเรื่องการควบคุมอาหารดวย ย่ิงทําใหมีความรูสึกอยากเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง และผูเขารวม
โครงการสวนใหญก็มีความเต็มใจและสนใจที่จะเขารวมโครงการนี้อยางเต็มที่ รวมท้ังยังมีโอกาสในการ
เสนอขอคิดเห็นบางเปนบางโอกาส” 

(ชุลี ดวงวิบูลย. 2553: สัมภาษณ) 
                           

“นับวาเปนโครงการที่ดี รูสึกวาผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพของบุคลากรจึงทําใหมีการ
จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา และยังทําใหมีความรูในการเลือกรับประทานอาหารไดอยางถูกตอง รวมท้ังการ
ออกกําลังกายที่ถูกวิธี ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความสนใจในการเขารวมโครงการเปนอยางดี 
รวมทั้งมีโอกาสเสนอขอคิดเห็นใหมีการดําเนินโครงการนี้อยางตอเนื่องดวย เพ่ือเปนการกระตุนให
ผูเขารวมโครงการนี้ ไดทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งชวยใหมีสุขภาพดีขึ้นอีกดวย” 

(ยุวดี  ปางพุฒิพงษ. 2553: สัมภาษณ) 
 

“จากการเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ทราบวาโครงการนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหบุคลากรมี
สุขภาพที่ดี สามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืนได จะเห็นวาผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความเต็มใจใน
การเขารวมโครงการ เพราะคิดวามีประโยชนตอสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะการควบคุมอาหารเพื่อ
จะไดลดน้ําหนักตามที่ต้ังใจไว และทําใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมคอนขางมาก แตไมคอยได
เสนอแนะอะไรมาก เพราะโครงการก็ทํากิจกรรมตางๆ ไดคอนขางดีอยูแลว” 

(นพนภา สุทธิวิเศษศักดิ์. 2553: สัมภาษณ) 
 

“ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความสนใจที่จะไดเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพนี้ เพราะ
ทราบวาโครงการนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี ซึ่งมีการแนะนําใหรูจักเลือกรับประทาน
อาหารที่ถูกตอง โดยตองมีฝกสุขนิสัยใหม การคํานวณปริมาณแคลอรีในอาหารแตละอยางวาเหมาะสม
กับในแตละวันที่รางการตองการหรือไม ซึ่งเปนการกระตุนใหผูเขารวมมีความตั้งใจในการทํากิจกรรม
ตางๆ และรูสึกมีความสุขในขณะเขารวมโครงการ เพราะทําใหรางกายกระปรี้กระเปรา สบายตัว 
รวมท้ังมีการพบปะกับผูอ่ืน เพ่ือจะไดมีการแลกเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหารตางๆ ดวย” 

(วันดี วงศศรีสุนทร. 2553: สัมภาษณ) 
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“โครงการสรางเสริมสุขภาพนี้ ชวยทําใหผูเขารวมโครงการมีสุขภาพดี มีความรู ความสามารถใน
การควบคุมอาหาร โดยคํานวณตามปริมาณแคลอรีที่รางกายตองการไดรับในแตละวัน รวมท้ังการออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับแตละคน เชน โยคะ แอโรบิค ฯลฯ ซึ่งก็เปนการกระตุนใหผูเขารวมโครงการ
อยากเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโครงการและมีความเต็มใจที่จะเขารวมโครงการนี้ รวมท้ังก็มีโอกาสใน
การเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดวย” 

        (จิตติมา  ย้ิมละมัย. 2553: สัมภาษณ) 
   

“การจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งมีความรู 
ในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายที่ถูกตอง โดยโครงการนี้ใหโอกาสกับผูเขารวม
โครงการในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ตอโครงการ และผูเขารวมโครงการมีความเต็มใจในการเขา
รวมโครงการนี้อยูแลว เพราะเปนโครงการที่ดีตอสุขภาพของบุคลากร รวมท้ังยังมีโอกาสในการเขารวม
ทํากิจกรรมของโครงการไดเปนอยางดี” 

(ปยพร วัฒนพงษ. 2553: สัมภาษณ) 
  

“โครงการนี้ชวยทําใหบุคลากรมีสุขภาพดี มีความรู ความสามารถในการปรับสุขนิสัยของการ
รับประทานอาหารที่ถูกตอง โดยรูจักการคํานวณปริมาณแคลอรี่ของอาหารแตะชนิด และการออกกําลัง
กายที่ถูกวิธี ซึ่งผูเขารวมโครงการสวนใหญก็เต็มใจและตั้งใจที่จะเขารวมโครงการนี้ รวมทั้งไดมีโอกาส
ในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงโครงการใหดีขึ้น” 

(ชุติมา คงทว.ี 2553: สัมภาษณ) 
 

“จากการเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ทําใหทราบถึงเปาหมายโครงการนี้วาตองการให
บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง เปนแบบอยางที่ดีแกคนทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปก็มีโอกาสในการเขารวมทํา
กิจกรรมตางๆ อยูแลว รวมทั้งมีความตั้งใจในการเขารวมโครงการนี้อยางมาก เพราะอยากใหตนเองมี
สุขภาพที่ดี และผูที่เขารวมโครงการไดมีโอกาสในการเสนอแนะขอคิดเห็น เพ่ือนําไปใชปรับปรุง
โครงการใหดีย่ิงขึ้นอีกดวย” 

(พโยม กล่ินพยอม. 2553: สัมภาษณ) 
  

“โครงการนี้ทําใหผูเขารวมโครงการมีความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ต้ังแตการเลือก
รับประทานอาหาร การปรับสุขนิสัย หรือกิจกรรมการออกกําลังกายที่ดี เพ่ือใหมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากเดิม 
โดยผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความเต็มใจในการเขารวมโครงการนี้อยางมาก ซึ่งจากการเขารวมทํา
ใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางมากทีเดียวและมีโอกาสในการแสดงความเห็นตางๆ” 

(ชุติมา ถ่ินนคร. 2553: สัมภาษณ) 
 

 “เมื่อไดเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพนี้ ทําใหทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการ คือ เพ่ือให
บุคลากรในองคกรมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น โดยที่ผูเขารวมโครงการมีความเต็มใจ สนใจและมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมตางๆ ของโครงการนี้เปนอยางดี ซึ่งกิจกรรมที่ทําสงผลใหผูเขารวมโครงการมีความสุข

อยางมาก” 
            (พับพลึง ใจคอดี. 2553: สัมภาษณ) 
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  2.3  ความสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 4 ดานกับผลของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

     จากสัมภาษณผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็นไววา 
 

“ปจจัยดานการติดตอส่ือสารมีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติอยางมาก เพราะวา
บุคลากรในโครงการไดมีถายทอดความรูกับผูเขารวมโครงการไดเปนอยางดี จึงทําใหผูเขารวม
โครงการสามารถนําความรูเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายใหกับผูอ่ืนไดมากกวาผูที่
ไมไดเขารวมโครงการอยูแลว รวมท้ังยังสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอ่ืนได” 

         (ยุวดี  ปางพุฒิพงษ. 2553: สัมภาษณ) 

 
“ปจจัยดานโครงสรางระบบราชการ, ดานการติดตอส่ือสารและดานแนวโนมเอียงของบุคลากรมี

ผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ เนื่องจากทางโครงการมีการมอบหมายหนาที่ใหกับ
ผูปฏิบัติงานในโครงการคอยดูแลในการใหคําแนะนํา ความรูตางๆ แกผูเขารวมโครงการอยางใกลชิด 
จึงสงผลใหผูเขารวมโครงการสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําไดเปนอยางดี ทําใหผูเขารวมโครงการมี
บุคลิกภาพที่ดีขึ้น รวมท้ังสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืนได ซึ่งจากปจจัยทั้ง 3 อยางที่กลาวมา  
ดังขางตน จะเห็นไดวาปจจัยดานการติดตอส่ือสารมีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติมาก
ที่สุด เพราะการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงานในโครงการหรือผูเขารวมโครงการสามารถเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูอ่ืนนั้น ตองใชปจจัยดานการติดตอส่ือสารเปนสวนใหญ” 
         (พับพลึง ใจคอดี. 2553: สัมภาษณ) 

  
“จากการเขารวมโครงการนี้ พบวาปจจัยดานทรัพยากรและการติดตอส่ือสารมีผลตอการนํา

นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ เพราะวาผูปฏิบัติงานในโครงการตองมีความรู ความสามารถ
เกี่ยวกับโครงการนี้เปนอยางดี ไมวาจะเปนการปรับสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร, การ
รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และการออกกําลังที่ถูกวิธีและเหมาะสมกับแตละบุคคล ซึ่ง
โครงการจะดําเนินไปไดดวยดีก็ตองมีทรัพยากรทั้งบุคลากร อุปกรณ สถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดทํา
โครงการ และปจจัยที่สําคัญอีกอยางก็คือ การติดตอส่ือสาร เพราะผูปฏิบัติงานในโครงการจะใหความรู
แกผูเขารวมโครงการนั้นก็ตองมีวิธีในการถายทอดความรู หรือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารใหกับ
ผูเขารวมโครงการเปนอยางดี เมื่อผูเขารวมโครงการมีบุคลิกภาพที่ดี ก็ยอมนําไปสูการเปนแบบอยาง
แกผูอ่ืนได” 

(วันด ีวงศศรีสุนทร. 2553: สัมภาษณ) 
 

“เมื่อเขารวมโครงการแลว พบวาปจจัยดานการติดตอส่ือสารมีผลตอการดําเนินโครงการมากที่สุด 
เนื่องจากในการจะดําเนินโครงการ ประสานงาน หรือแมกระทั่งการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของ
ผูเขารวมโครงการใหมีความรูตามที่ต้ังเปาหมายไว และการไปใหขอมูลแกผูอ่ืนก็ตาม ก็ตองใชการ
ติดตอส่ือสารเปนหลักอยูแลว” 

(จิตติมา  ย้ิมละมัย. 2553: สัมภาษณ) 
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“การใหคําแนะนํา ความรูตางๆ แกผูเขารวมโครงการนั้น ก็ตองมีทรัพยากรอยางเพียงพอ ต้ังแต
ผูปฏิบัติงาน เงิน วัสดุอุปกรณ สถานที่ ที่เหมาะสมกับการจัดทําโครงการ แตการสื่อสารก็มีความสําคัญ
เชนเดียวกัน เพราะถามีการสื่อสารที่ดีก็ยอมทําใหผูเขารวมโครงการมีความเขาใจขอมูลตางๆ ที่
ผูปฏิบัติงานจัดใหและการสื่อสารนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนส่ือสารขอมูลกับผูอ่ืนดวย เชน ผูที่ไมไดเขา
รวมโครงการ เปนตน”  

(ปยพร วัฒนพงษ. 2553: สัมภาษณ) 
 

 สรุปไดวา จากการสัมภาษณของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากรพบวา 
ปจจัยดานการติดตอสื่อสารมีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ 
ปจจัยดานทรัพยากร            
 
 
          

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาถึงการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โดยสรุปผลการ
ศึกษาวิจัยดังน้ี 
  

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.   เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสขุภาพไปปฏิบตั ิ
 2.   เพ่ือศึกษาผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏบิัต ิ
  

สมมติฐานในการวิจัย 
         1.  ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางระบบราชการ 
การติดตอสื่อสาร ทรัพยากร แนวโนมเอียงของบุคลากร และผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพ
ไปปฏิบัติที่แตกตางกัน 
         2.  โครงสรางระบบราชการ การติดตอสื่อสาร ทรัพยากร และแนวโนมเอียงของบุคลากร 
สงผลตอความสําเร็จในการนําโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลปฏิบัติงานจริง
(ไมรวมผูที่เกษียณอายุและโอนยาย)  จํานวน 59 คน   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 เน่ืองจากกลุมตัวอยางมีจํานวนนอย ผูวิจัยจึงทําการศึกษาประชากรทั้งหมดที่เขารวม
โครงการ โดยไมมีการสุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1. แบบสอบถาม ประกอบดวยแบบสอบถาม 4 สวน ดังน้ี 
  สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
     สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํา
นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ไดแก โครงสรางระบบราชการ ทรัพยากร การติดตอสื่อสาร และ 
แนวโนมเอียงของบุคลากร 



 54 

  สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพ
ไปปฏิบัติ 
     สวนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของการนํา
นโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
 2. แบบสัมภาษณ 
  เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบงการสัมภาษณออกเปน 2 หัวขอ ไดแก 
     2.1  ผลจากการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ แบงเปน 7 ดาน คือ ดานการดูแล
สุขภาพตนเอง, ดานการมีสุขนิสัยที่ดี, ดานการออกกําลังกาย, ดานการรับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการ, ดานบุคลิกภาพที่ดี, ดานการเปนแบบอยางที่ดี และดานการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
     2.2 ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ โดยแบงเปน 4 ดาน คือ 
ดานโครงสรางระบบราชการ ดานทรัพยากร ดานการติดตอสื่อสาร และดานแนวโนมเอียงของบุคลากร  
   

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่กลาวไวขางตน จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1.  แบบสอบถาม มีขั้นตอนของการดําเนินการตอไปน้ี  
     1.1 ขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถามใหแกพยาบาล
วิชาชีพของวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล
ดวยตนเอง 
     1.2 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิต ิ
 2.  แบบสัมภาษณ จะทําการสัมภาษณ Key Informants จํานวน 10 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 
     2.1  เปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับโครงการนี้เปนอยางดี 
     2.2  เปนผูที่เขารวมโครงการอยางสม่ําเสมอ 
     2.3  เปนผูที่มีความตั้งใจในการเขารวมโครงการ 
     2.4  เปนผูที่เห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพ  
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ขอมูลสวนบุคคล 
      ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากร  
        ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากร จํานวน 59 คน 
พบวาเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 36-47 ป คิดเปนรอยละ 52.5   
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 79.7 มีตําแหนงเปนพยาบาลวิชาชีพมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 91.5 มีระยะเวลาการทํางาน 16-25 ป คิดเปนรอยละ 54.2 และปฏิบัติงานในหนวยงาน
ศัลยกรรม คิดเปนรอยละ 30.5  
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 2. ผลจากการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ซ่ึงเปน 7 ดาน คือ 
    2.1 ดานการดูแลสุขภาพตนเอง   
    จากการศึกษาพบวา ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดดีขึ้น เน่ืองจากสามารถปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร ควบคุมนํ้าหนักและลด
โคเลสเตอรอลได  
    2.2 ดานการมีสุขนิสัยที่ดี 
   จากการศึกษาพบวา ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพมีการเปลี่ยนพฤติกรรมและ 
สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนและถูกสุขลักษณะ 
    2.3 ดานการออกกําลังกาย 
    จากการศึกษาพบวา ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพมีความรูในเรื่องการออกกําลัง
กายที่ถูกวิธี เหมาะสมกับแตละบุคคล และสามารถถายทอดความรูหรือแนะนําการออกกําลังกายที่
ถูกตองใหแกคนอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง หรือผูปวยก็ตาม 
    2.4 ดานการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 
    จากการศึกษาพบวา ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพเลือกรับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการมากขึ้น โดยคิดปริมาณแคลอรี่ของอาหารแตละอยาง รวมทั้งสามารถแนะนําวิธีการ
ปฏิบัติตนที่ถูกตองแกผูอ่ืนได ไมวาจะเปนญาติพ่ีนองหรือผูปวย 
    2.5 ดานบุคลิกภาพที่ดี 
    จากการศึกษาพบวา ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพสามารถควบคุมอาหาร            
มีความกระฉับกระเฉงมากขึ้น มีรูปรางที่ดีขึ้น จึงทําใหผูเขารวมโครงการรูสึกม่ันใจวามีบุคลิกภาพ  
ที่ดีขึ้น 
    2.6 ดานการเปนแบบอยางที่ดี 
    จากการศึกษาพบวา ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพสามารถปฏิบัติตามที่โครงการ
แนะนําความรูเกี่ยวกับการปรับสุขนิสัย การรับประทานอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ และ
การออกกําลังกายที่ถูกวิธีได ทําใหผูเขารวมโครงการสามารถเปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน
ได 
    2.7 ดานการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
    จากการศึกษาพบวา ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพทําใหสามารถปรับพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพตนเองใหดีขึ้น ซ่ึงทําใหกระปรี้กระเปราขึ้น จิตใจแจมใส มีรูปรางที่ดีขึ้น จึงทําให
ชีวิตมีความสุขมากขึ้น 
 3.  ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ  
  ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากการสัมภาษณผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ 
ศึกษากรณีพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงพิจารณาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยทั้ง 4 ตัวแปร คือ ดาน
โครงสรางระบบราชการ ดานทรัพยากร ดานการติดตอสื่อสาร และดานแนวโนมเอียงของบุคลากร 
ดังน้ี 
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     3.1  ดานโครงสรางระบบราชการ 
      จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูที่เขารวมโครงการเห็นวาโครงการสรางเสริม
สุขภาพที่จัดทําขึ้นมานั้น เพ่ือใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี สามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูปวยและคน
รอบขางได รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการนี้ไปแนะนํากับผูอ่ืนได ซ่ึง
โครงการนี้ก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยอ่ืน เชน โภชนาการ หรือ นักวิชาการดาน
สุขภาพ เปนตน จะเห็นวามีการประสานงานที่ดีและมีการมอบหมายงานไวอยางชัดเจน เพ่ือให
สามารถดําเนินโครงการไดอยางลุลวง 
     3.2  ดานทรัพยากร  
      จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพสวนใหญมี
ความเห็นวามีการจัดสรรเกี่ยวกับบุคลากรไดเปนอยางดี ซ่ึงบุคลากรมีความรู ความสามารถในการ
ถายทอดใหกับผูเขารวมโครงการไดเปนอยางดี ดานสื่อการสอนหรืออุปกรณที่ใชก็มีปริมาณเพียงพอ 
แตผูเขารวมบางทานก็เห็นวาไมเพียงพอ เน่ืองจากในบางครั้งทางโครงการจัดทําสื่อการสอน เชน 
เอกสาร ซ่ึงทางผูเขารวมโครงการบางทานตองคอยตามทวงเอกสาร สวนดานสถานที่น้ัน สวนใหญก็
มองวาสะดวกสบาย ไมแออัดจนเกินไปซึ่งก็ถือวาอยูในระดับปานกลาง 
     3.3  ดานการติดตอสื่อสาร 
      จากการวิเคราะหขอมูลพบวา โครงการสรางเสริมสุขภาพมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารหลายแบบ เชน การสงจดหมายเวียนไปตามตึก ติดประกาศตามบอรดตางๆ ใบปลิว และ
ปากตอปาก ซ่ึงถือวาคอนขางทั่วถึงบุคลากรทุกคน และผูเขารวมโครงการสวนใหญก็มีโอกาสที่จะ
นําความรูที่ไดไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ดวยไมวาจะเปนผูเขารวมหรือผูไมเขารวมโครงการก็ตาม 
แตสําหรับดานผูบริหารก็มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการจัดทํา
โครงการ แตบางทานก็กลาววามีโอกาสเสนอแนะ แตไมทราบวาผูบริหารจะนําขอเสนอแนะนั้นไปทํา
การปรับปรุงโครงการหรือไม และการทราบผลตรวจสุขภาพใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห หรืออาจ
เร็วกวานั้น ซ่ึงก็ถือวาอยูในระดับปานกลางถึงมาก 
     3.4  ดานแนวโนมเอียงของบุคลากร 
      จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูเขารวมโครงการทุกคนทราบถึงเปาหมายโครงการ 
คือ การมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น การรูจักรับประทานอาหารที่ถูกวิธี การออกกําลังกายที่ถูกตอง เปนตน 
ซ่ึงผูเขารวมโครงการสวนใหญมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมตางๆ และไดเสนอแนะขอคิดเห็นใน
การจัดทําโครงการอีกดวย แตบางทานกลาววาโครงการดําเนินกิจกรรมไดดีอยูแลว ซ่ึงถือวาอยูใน
ระดับปานกลาง 
 4.  ความสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 4 ดานกับผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  จากปจจัยทั้ง 4 ดานพบวาปจจัยดานการติดตอสื่อสารสงผลตอการนํานโยบายสงเสริม
สุขภาพไปปฏิบัติมากที่สุด เน่ืองจากวาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ ระหวางผูปฏิบัติงาน
กับผูเขารวมโครงการ หรือผูเขารวมโครงการกับผูที่ไมเขารวมโครงการก็ตองใชปจจัยน้ี 
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 5.  ผลการทดสอบตามสมมติฐาน 
     สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสราง
ระบบราชการ การติดตอ สื่อสาร ทรัพยากร แนวโนมเอียงของบุคลากร และผลของการนํานโยบาย
สงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติที่แตกตางกัน 
     จากแบบสอบถาม 
     5.1  ชวงอายุ 
        ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีชวงอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ดานโครงสรางระบบราชการ ดาน
ทรัพยากร การติดตอสื่อสาร ดานแนวโนมเอียงของบุคลากร และผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติไม
แตกตางกัน  
   5.2  ระดับการศึกษา 
        ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ดานโครงสรางระบบราชการ 
แตกตางกัน พบวาผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นวาโครงสรางระบบราชการ
มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติมากกวาผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     5.3  ตําแหนงงาน 
        ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ดานโครงสรางระบบราชการ ดาน
ทรัพยากร การติดตอสื่อสาร ดานแนวโนมเอียงของบุคลากร และผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติไม
แตกตางกัน 
     5.4  ระยะเวลาการทํางาน 
        ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ดานโครงสรางระบบราชการ 
ดานทรัพยากร การติดตอสื่อสาร ดานแนวโนมเอียงของบุคลากร และผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติไมแตกตางกัน 
     5.5  หนวยงานปฏิบัติงาน 
        ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ดานโครงสรางระบบ
ราชการ ดานทรัพยากร การติดตอสื่อสาร ดานแนวโนมเอียงของบุคลากร และผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติไมแตกตางกัน 
 สรุป ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอปจจัยดานโครงสรางระบบราชการแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1  
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 สมมติฐานที่ 2  โครงสรางระบบราชการ การติดตอสื่อสาร ทรัพยากร และแนวโนมเอียง
ของบุคลากร สงผลตอความสําเร็จในการนําโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
 พบวา ปจจัยดานการติดตอสื่อสารมีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ  
 สรุป ปจจัยดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ โดย
ปจจัยน้ีสามารถนํามาใชในการพยากรณผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติได ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ 2  
     

อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
     1.1  ดานโครงสรางระบบราชการ 
    จากการศึกษาพบวา ผูที่มีขอมูลสวนบุคคลในดานการศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ดานโครงสรางระบบราชการแตกตางกัน สวนผูที่มี
ขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ ไดแก อายุ ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน และหนวยงานที่ปฏิบัติงาน ไม
มีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ดานโครงสรางระบบราชการ 
ซ่ึงความคิดเห็นที่ตางกันจากขอมูลระดับการศึกษา สามารถแสดงใหเห็นดังตาราง 
 

ตาราง 36 ปญหาดานโครงสรางระบบราชการที่จําแนกตามระดับการศึกษา∗ 
 
                
 

                    ระดับการศึกษา      ปริญญาตรี สูงกวาปรญิญาตร ี

ปญหา             (รอยละ)        (รอยละ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุงยาก  84.6  15.4  

การประสานงานระหวางหนวยงานขัดของ 87.9  12.1  

การมอบหมายงานไมชัดเจน   81.3   18.8   

 
  จากตาราง พบวาผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเห็นวาขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความ
ยุงยาก การประสานงานของแตละหนวยงานขัดของ และมีการมอบหมายงานไมชัดเจนมากกวาผูที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  
     1.2  ดานทรัพยากร  

                                                 
∗

 จากแบบสอบถามสวนที่ 4 ในปญหาดานโครงสรางระบบราชการ 
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  จากการศึกษาพบวา ผูที่ เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีชวงอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน และหนวยงานที่ปฏิบัติงาน แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ดานทรัพยากร ไมแตกตางกัน  
     ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพมีความเห็นดาน
ทรัพยากรอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากขอมูลขาวสารของโครงการสรางเสริมสุขภาพเชื่อถือ
ไดมาก และองคกรไดจัดสรรงบประมาณของโครงการ ทั้งดานเงินสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับคําสัมภาษณผูเขารวมโครงการบางทานกลาววา “เงินที่ใชในการดําเนนิงานในโครงการ
น้ีมีจํานวนเพียงพอ” (ชุลี ดวงวิบูลย. 2553: สัมภาษณ) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการสรางเสริม
สุขภาพมีความรูความสามารถเกี่ยวกับโครงการเปนอยางดี รวมทั้งวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการ
จัดทําโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงตรงกับคําสัมภาษณผูเขารวมโครงการไดแสดง
ความเห็นไววา “ในดานงบประมาณที่ใชในการจัดทําโครงการถือวามีเพียงพอและใชอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการจัดสรรบุคลากร อุปกรณตางๆ” (พับพลึง ใจคอดี. 2553: สัมภาษณ) 
ในประเด็นเดียวกันมีผูเขารวมโครงการแสดงความเห็นในแนวทางเดียวกันวา “งบประมาณที่ใชใน
การจัดทําโครงการ เชน จํานวนบุคลากร อุปกรณตางๆ ที่ใชในการดําเนินงานในโครงการนี้มีจํานวน
เพียงพอ และสถานที่ที่ใชในการทํากิจกรรมก็สะดวกสบายเหมาะแกการทํากิจกรรม” (ชุลี ดวงวิบูลย. 
2553: สัมภาษณ) ดังนั้นไมวาผูเขารวมโครงการจะอยูในชวงอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
ระยะเวลาการทํางาน หรืออยูหนวยงานใด ก็มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ             
ไมแตกตางกัน  
    1.3  ดานการติดตอสื่อสาร 
    จากการศึกษาพบวา ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีชวงอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน และหนวยงานที่ปฏิบัติงาน แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ดานการติดตอสื่อสาร ไมแตกตางกัน  
      ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพมีความเห็นดาน
การติดตอสื่อสารอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังน้ี มีปฏิทินการดําเนินโครงการสรางเสริม
สุขภาพอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับคําสัมภาษณของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพวา         
“มีการทําปฏิทินในการดําเนินโครงการสุขภาพดวย” (ปยพร วัฒนพงษ. 2553: สัมภาษณ) และ
องคกรมีการประชาสัมพันธใหทราบถึงโครงการสรางเสริมสุขภาพอยางสม่ําเสมอ ตามคําสัมภาษณ
ของผูเขารวมโครงการไดกลาววา “โครงการนี้มีการประชาสัมพันธหลายๆ อยาง เชน การติดประกาศ
ตามบอรดตางๆ และการสงจดหมายเวียนไปตามตึกตางๆ” (วันดี วงศศรีสุนทร. 2553: สัมภาษณ) 
มีการแลกเปลี่ยนขาวสารโครงการสรางเสริมสุขภาพระหวางบุคลากรที่เขารวมและไมเขารวมโครงการ  
รวมทั้งผูบริหารรับฟงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไป
ปรับปรุงโครงการสรางเสริมสุขภาพอยูเสมอ ซ่ึงตรงกับคําสัมภาษณจากผูเขารวมโครงการสราง
เสริมสุขภาพกลาววา “ขณะเขารวมโครงการก็มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูที่เขารวมกับผูที่ไมได  
เขารวมโครงการดวย เพ่ือบอกเลาเกี่ยวกับความรูที่ไดจากโครงการนี้ และผูบริหารก็มีการรับฟง
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ขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น” (ยุวดี ปางพุฒิพงษ. 2553: สัมภาษณ) ซ่ึงคลาย
กับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการทานอ่ืนวา “สําหรับในดานผูบริหารนั้น ก็ยอมรับฟงขอเสนอแนะ 
เพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงในการทําโครงการครั้งตอไป” (พโยม กลิ่นพยอม. 2553: สัมภาษณ) จากผล
การศึกษาอาจกลาวไดวา โครงการนี้มีขอมูลที่เปนความจริง เชื่อถือได และมีการเผยแพรขาวสาร
ตางๆ ไดอยางทั่วถึงในทุกระดับและทุกหนวยงาน ไมวาบุคลากรจะอยูในชวงอายุ ระดับการศึกษาใด
ก็ตาม ก็สามารถดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพไดอยางสัมฤทธิ์ผล 
  1.4 ดานแนวโนมเอียงของบุคลากร 
    จากการศึกษาพบวา ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีชวงอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน และหนวยงานที่ปฏิบัติงาน แตกตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ดานแนวโนมเอียงของบุคลากร ไมแตกตางกัน 
      ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพมีความเห็น
ดานแนวโนมเอียงของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงพบวาบุคลากรสวนใหญมีความเต็มใจที่จะ
เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพมาก โดยที่บุคลากรรูและเขาใจวัตถุประสงคของโครงการเปน
อยางดี สอดคลองกับคําสัมภาษณจากผูเขารวมโครงการบางทานที่ไดแสดงความคิดเห็นไววา 
“โครงการนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี สามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืนได ซ่ึงผูเขารวม
โครงการสวนใหญมีความเต็มใจในการเขารวมโครงการ เพราะคิดวามีประโยชนตอสุขภาพของ
ตนเอง” (นพนภา สุทธิวิเศษศักดิ์. 2553: สัมภาษณ) และบุคลากรมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมตางๆ ของโครงการดวย ตรงกับคําสัมภาษณจากผูเขารวมโครงการบางทานวา “มีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมตางๆ ของโครงการนี้เปนอยางดี ซ่ึงกิจกรรมที่ทําสงผลใหผูเขารวมโครงการมี
ความสุขอยางมาก” (พับพลึง ใจคอดี. 2553: สัมภาษณ) จากการศึกษากลาวไดวา บุคลากรสวน
ใหญมีความรู ความเขาใจถึงการจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพและมีทัศนคติที่ดีตอการจัดทํา
โครงการนี้เปนอยางดี เพราะบุคลากรสวนใหญตองการที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคตางๆ 
และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืนได ทําใหเห็นวาบุคลากรที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน เชน 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน และหนวยงานที่ปฏิบัติ ไมมีผลตอการนํา
นโยบายสุขภาพไปปฏิบัติ 
  1.5  ดานผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
    จากการศึกษาพบวา ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพที่มีชวงอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน และหนวยงานที่ปฏิบัติงาน แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน 
      ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพมีความเห็น
เกี่ยวกับผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติอยูในระดับมาก สามารถเรียงตามลําดับได 
คือ บุคลากรที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพตระหนักถึงความสําคัญของการรับประทานอาหาร
ที่ถูกตองตามหลักโภชนาการมากกวาบุคลากรที่ไมเขารวมโครงการ ตามคําสัมภาษณของผูเขารวม
โครงการสรางเสริมสุขภาพไดแสดงความเห็นวา “เม่ือไดเขารวมโครงการนี้ ทําใหรูจักที่จะเลือกใน
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การรับประทานอาหารมากขึ้นจากเดิม โดยรูจักวาควรทานอะไรในแตละวัน ในปริมาณเทาไร เพราะ
ตองคิดปริมาณแคลอรี่ของอาหารแตละอยางได และสามารถแนะนําการรับประทานตามหลัก
โภชนาการใหแกผูอ่ืนได” (วันดี วงศศรีสุนทร. 2553: สัมภาษณ) บุคลากรที่เขารวมโครงการสราง
เสริมสุขภาพมีความรู ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองมากกวาบุคลากรที่ไมเขารวมโครงการ 
ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพบางทานกลาวไววา “เม่ือเขา
รวมโครงการนี้ทําใหสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดดีขึ้น เพราะสามารถควบคุมนํ้าหนักไดและยังลด
โคเลสเตอรอลได” (ชุลี ดวงวิบูลย. 2553: สัมภาษณ) ทําใหบุคลากรที่เขารวมโครงการสรางเสริม
สุขภาพสามารถแนะนําการรับประทานอาหารที่ถูกตองไดดีกวาบุคลากรที่ไมเขารวมโครงการ ตรง
กับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการวา “มีการปรับสุขนิสัยที่ดีขึ้น รับประทานอาหารตรงเวลา โดย
จะเลือกทานเฉพาะอาหารที่มีประโยชนตอรางกายเทานั้น ซ่ึงเนนผัก ผลไมมากขึ้น” (ชุติมา คงทวี. 
2553: สัมภาษณ) และบุคลากรที่เขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
ผูปวยไดดีกวาบุคลากรที่ไมเขารวมโครงการ ซ่ึงสอดคลองกับขอคิดเห็นจากผูเขารวมโครงการวา 
“หลังเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ทําใหเราสามารถเปนตนแบบที่ดีใหกับผูอ่ืนไดอีกดวย ทั้ง
เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ และการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสม
กับแตละบุคคล” (พับพลึง ใจคอดี. 2553: สัมภาษณ) จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นวาบุคลากรที่
เขารวมโครงการสวนใหญมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติไดตามคําแนะนําของโครงการ 
รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดหรือแนะนําใหกับผูอ่ืนได เชน ผูปวย ญาติพ่ีนอง คน
ใกลชิด เปนตน จึงทําใหผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยที่
ผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพจะมีชวงอายุ ตําแหนงงาน ระดับการศึกษา หนวยงานที่
ปฏิบัติงาน และระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกันก็ตาม  
 2.  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
     ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยดานการติดตอสื่อสาร สามารถนํามาใชในการ
พยากรณผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ โดยการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธใน
ทางบวกกับความสําเร็จของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ และสามารถอธิบาย
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยการติดตอสื่อสาร เปนขั้นตอนระหวางบุคคลโดยการ
สงขาวสารขอมูลและการรับสัญลักษณขาวสารที่สงไป ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติของ เอ็ดเวิรด (Edwards. 1980) กลาววา คําสั่งในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติที่จะถูกถายทอดไปสูบุคลากรผูปฏิบัติอยางเหมาะสม ตองมีความชัดเจน เที่ยงตรง และ
สมํ่าเสมอ ซ่ึงการติดตอสื่อสารที่ดีจะชวยใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิผล บารเรตต และฟดจ 
(อาคม ใจแกว. 2533: 11; อางอิงจาก บารเรตต และฟดจ. ม.ป.ป.) กลาววา การติดตอสื่อสาร เปน
เง่ือนไขสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538) กลาววา 
ความเที่ยงตรงของขาวสารที่มีไปยังผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ถาคําสั่งขาวสารหรือขอมูลตางๆ ที่
กําหนดนโยบายมีไปยังผูนํานโยบายไปปฏิบัติยิ่งชัดเจนเทาไหร โอกาสที่นโยบายนั้นจะไดรับการ
ปฏิบัติใหสําเร็จหรือลุลวงไปดวยดีก็มีมากขึ้นเทานั้น   
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    ซ่ึงจากการวิเคราะหเชิงคุณภาพผลลัพธที่ไดมีความสอดคลองเชนเดียวกับขอมูลเชิง
ปริมาณ โดยผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพไดแสดงความคิดเห็นไววา “เม่ือเขารวมโครงการ
แลว พบวาปจจัยดานการติดตอสื่อสารมีผลตอการดําเนินโครงการมากที่สุด เน่ืองจากในการจะ
ดําเนินโครงการ ประสานงาน หรือแมกระทั่งการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของผูเขารวมโครงการให
มีความรูตามที่ตั้งเปาหมายไว และการไปใหขอมูลแกผูอ่ืนก็ตาม ก็ตองใชการติดตอสื่อสารเปนหลัก
อยูแลว” (จิตติมา ยิ้มละมัย. 2553: สัมภาษณ) ในทํานองเดียวกัน “ถามีการสื่อสารที่ดีก็ยอมทําให
ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจขอมูลตางๆ ที่ผูปฏิบัติงานจัดใหและการสื่อสารนี้รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนสื่อสารขอมูลกับผูอ่ืนดวย” (ปยพร วัฒนพงษ. 2553: สัมภาษณ) ดังน้ันจะเห็นวา ปจจัย
ดานการติดตอสื่อสารสงผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติมากที่สุด 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการทําโครงการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลพบวา ปจจัย
ดานการติดตอสื่อสารมีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติมากที่สุด และมีขอเสนอแนะ
อ่ืนๆ ดังตาราง 
 

ตาราง 37 ขอเสนอแนะจากการทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ
∗ 

 

ขอเสนอแนะ จํานวนคน (รอยละ) 

ลดขั้นตอนสายการบังคับบญัชา   4.40 

กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน  8.80 

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   9.60 

ขอมูลทันสมัยอยูเสมอ   21.30 

บุคลากรสนใจรวมกิจกรรมโครงการ  19.90 

มีการประชาสมัพันธและเผยแพรขาวสารอยางตอเน่ือง 36.00 

 
 จากตารางดังกลาว จะเห็นวามีสิ่งที่ควรแกไขเพ่ิมเติม คือ 
 1.  จากตาราง พบวาผูเขารวมโครงการอยากใหมีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 36.00% 
ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธหลายๆ ทาง เชน ติดประกาศจดหมายเวียน อินทราเนต เปนตน ซ่ึง
การเผยแพรขาวสารตางๆ ชวยใหผูที่มีความสนใจจะเขารวมโครงการสามารถเขารวมโครงการได
มากขึ้น  

                                                 
∗

 จากแบบสอบถามสวนที่ 4 ในดานขอเสนอแนะในการจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ 
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 2.  ผูบริหารองคกรรับฟงขอคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานหรือผูเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ 
โดยเปดโอกาสใหแสดงความเห็นลงในกระดานแสดงความคิดเห็นทางอินทราเนตหรือนําใบ        
ความคิดเห็นไปใสในกลองรับความคิดเห็น เพ่ือจะไดนําขอเสนอแนะตางๆ ไปใชในการปรับปรุง
โครง การในครั้งตอไป  
 3.  มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยขาวสารของโครงการใหมากยิ่งขึ้น โดยมีการลงขาวสารตางๆ
ของโครงการในกระดานขาวและพูดคุยผานทางกระดานแสดงความเห็นทางอินทราเนต เพ่ือใหผูที่
ไมไดเขารวมโครงการมีความรูความสามารถเกี่ยวกับโครงการไดเปนอยางดี ซ่ึงจากตารางจะเห็นวา
ผูเขารวมโครงการอยากใหมีขอมูลทันสมัยอยูเสมอ 21.30%  
 4.  การแจงผลตรวจสุขภาพควรจะมีความรวดเร็วมากกวาเดิม โดยมีการประสานงานที่ดี
ระหวางหนวยงานตางๆ เชน หองตรวจผลปฏิบัติการ หองตรวจสุขภาพ 
 5.  จากตารางพบวาผูเขารวมโครงการสนใจที่จะเขารวมโครงการ 19.90 % ดังน้ันการ
จัดทําปฏิทินของโครงการ จะทําใหผูเขารวมโครงการทราบวาโครงการสรางเสริมสุขภาพจัดทํา
กิจกรรมใดบาง ซ่ึงเปนการกระตุนความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของโครงการไดเปนอยางดี 
 แตมิใชวาจะมีแตปจจัยดานการติดตอสื่อสารเทานั้นที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการ
เทานั้น ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกที่ยังสงผลตอความสําเร็จ คือ ดานโครงสรางระบบราชการ ดาน
ทรัพยากร และดานแนวโนมเอียงของบุคลากร ซ่ึงเราก็ตองใหความสําคัญดวย  
 ดานโครงสรางระบบราชการ เปนปจจัยที่จําเปนเชนเดียวกับการติดตอสื่อสาร ซ่ึงจากการ
วิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเห็นวาขั้นตอนในการปฏิบัติงานยังมีความซับซอน ดังตารางจะพบวา ผูเขารวมโครง 
การเห็นวาควรลดขั้นตอนสายการบังคับบัญชา 4.40% เพราะฉะนั้นทางโครงการสรางเสริมสุขภาพ
ควรมีการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนใหชัดเจน และควรลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 9.60% เพ่ือใหมี
การปฏิบัติงานงายมากขึ้น สงผลใหโครงการสามารถดําเนินการได และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 ดานทรัพยากร ก็เปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งของการจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคลากร ดังน้ันควรมีการจัดสรรในดานเงินสนับสนุน บุคลากร วัสดุอุปกรณตางๆ ใหเพียงพอ
สําหรับการดําเนินโครงการ ก็ยอมทําใหโครงการดําเนินไปไดอยางราบรื่น และสามารถบรรลุตาม
เปาหมายที่ตั้งไว 
 สุดทายก็คือ ปจจัยดานแนวโนมเอียงของบุคลากร ซ่ึงปจจัยน้ีจะเกี่ยวของกับการรับรูหรือ
เขาใจของบุคลากรตอโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดังน้ันหากบุคลากรมีความเขาใจในการดําเนิน
โครงการสรางเสริมสุขภาพเปนอยางดีตามที่ผูจัดทําโครงการตั้งเปาหมายไว ก็ยอมทําใหโครงการ
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดวย โดยเฉพาะระดบั
การศึกษาที่เกี่ยวของกับดานโครงสรางระบบราชการ 
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ขอเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยผลของการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ โดยใชตัวแปรอ่ืน
เชน การมีสวนรวม การรับรู วัฒนธรรมองคกร  เปนตน 
 2.  ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพอยางตอเน่ือง  
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ 
 
เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพ่ือดําเนินการวิจัยในหัวขอ ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบาย
สงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล เพ่ือเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงโครงการสรางเสริมสุขภาพของพยาบาล
วิชาชีพ  
 เพ่ือใหผลการวิจัยมีคุณภาพเชื่อถือได ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทาน โปรดตอบ
แบบสอบถามใหตรงกับความคิดเห็นของทานใหมากที่สุด ซ่ึงคําตอบนี้จะไมมีผลใด ๆ ตอทาน และ
ผูวิจัยจะถือคําตอบของทานเปนความลับที่สุด  
 
 
     ขอขอบพระคณุเปนอยางสูง 
        (นางสาวนภัสวรรณ   เจริญศิลาวาทย) 
        นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
                  สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
        ผูวิจัย 
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หัวขอการสัมภาษณ 

ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี 

      พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

 
1. ทานมีความเห็นเกี่ยวกับโครงสรางระบบราชการ ในดานตาง ๆ อยางไร 
   1.1 เปาหมาย................................................................................................................... 
   1.2 การมอบหมายงาน...................................................................................................... 
   1.3 การประสานงานระหวางหนวยงาน..............................................................................  
   1.4 ขั้นตอนการเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ............................................................  
2. ทานมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน, บุคลากรที่ใชในการจัดทําโครงการนี้อยางไร 
    ........................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................ 
3. ทานคิดวาโครงการสรางเสริมสุขภาพ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึงหรือไม และ  
   เปนอยางไร 
    ....................................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................................... 
4. ทานมีความคิดเกี่ยวกับการจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพนี้อยางไร 
    …………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………. 
5. จากการเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ ทานไดรับความรูในเรื่องการรับประทานอาหาร  
   การออกกําลังกาย อยางไรบาง 
    …………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………. 
6. จากปจจัย ดานโครงสรางระบบราชการ ทรัพยากร การติดตอสื่อสาร และแนวโนมเอียงของ 
   บุคลากร ทานคิดวาปจจัยใดมีผลตอความสําเร็จของการดําเนินโครงการนี้มากที่สุด 
    ………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 
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รายชื่อผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 

     ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี 

             พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
 

1. นางชุลี     ดวงวิบูลย   พยาบาลวิชาชีพ 7วช 
2. นางจิตติมา   ยิ้มละมัย   พยาบาลวิชาชีพ 7วช 
3. นางยุวดี     ปางพุฒิพงษ   พยาบาลวิชาชีพ 7วช 
4. นางสาวปยพร   วัฒนพงษ   พยาบาลวิชาชีพ 7วช 
5. นางสาววันดี   วงศศรีสุนทร   พยาบาลวิชาชีพ 7วช 
6. นางสาวพโยม    กลิ่นพยอม   พยาบาลวิชาชีพ 7วช 
7. นางนพนภา   สุทธิวิเศษศักดิ์   พยาบาลวชิาชีพ 7วช 
8. นางสาวชุติมา   คงทวี    พยาบาลวิชาชีพ 7วช 
9. นางสาวชุติมา   ถิ่นนคร    พยาบาลวิชาชีพ 7วช 
10. นางสาวพับพลึง   ใจคอดี    พยาบาลวิชาชีพ 6ว 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาคผนวก ค 
          ผล Reliability 

      ผล Multiple regression 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B1            89.1667       150.7644        .5869           .9215 
B2            88.9333       150.7540        .6491           .9207 
B3            89.1667       143.7299        .7647           .9184 
B4            89.2000       143.4759        .7089           .9195 
B5            89.3667       145.5506        .7886           .9182 
B6            89.3000       154.9759        .3895           .9244 
B7            89.0667       143.8575        .7662           .9183 
R8            89.2333       147.8402        .7221           .9194 
R9            89.3000       155.4586        .4495           .9234 
R10           89.0667       152.4782        .6180           .9213 
R11           89.3667       154.4471        .5072           .9227 
R12           88.8333       158.4885        .3388           .9246 
C13           89.3667       156.2402        .4010           .9240 
C14           89.2000       151.2690        .5716           .9218 
C15           89.5000       148.8793        .8010           .9188 
C16           89.3000       149.2517        .6800           .9201 
C17           89.2667       158.2713        .2536           .9261 
D18           89.4000       150.5241        .5963           .9214 
D19           89.4333       147.7713        .7570           .9190 
D20           89.1000       155.6103        .5317           .9226 
D21           88.8000       159.8207        .2836           .9251 
D22           90.0333       158.9299        .2372           .9261 
I23           88.8000       157.8897        .4378           .9237 
I24           88.7333       160.4782        .2059           .9259 
I25           89.1000       160.5069        .1190           .9283 
I26           89.0333       156.7920        .4299           .9236 
I27           89.0000       157.6552        .2487           .9266 
I28           88.9667       154.5161        .5687           .9221 
I29           89.2333       150.8747        .6405           .9208 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 29 
 
Alpha =    .9249 
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Regression 
 
  Variables Entered/Removed (a) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 

COMMUNI . 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-

enter <= .050, 
Probability-of-F-to-
remove >= .100). 

                    a Dependent Variable: ผล1 
 
 
  Model Summary 
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .308(a) .095 .079 .31030 

                   a Predictors: (Constant), COMMUNI 
 
 
 ANOVA (b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression .577 1 .577 5.992 .017(a) 
  Residual 5.488 57 .096     
  Total 6.065 58       

a Predictors: (Constant), COMMUNI 
b Dependent Variable: ผล1 
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 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta     

1 (Constant) 2.55
9 

.367  6.969 .000 

  COMMUNI .298 .122 .308 2.448 .017 

a  Dependent Variable: ผล1 
 
 
  
 

      Excluded Variables (b) 
 

Model   Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 
Collinearity 
Statistics 

            Tolerance 

1 BEA1 -.183(a) -1.448 .153 -.190 .980 
  RESOR -.059(a) -.440 .662 -.059 .888 
  ATTITU -.182(a) -1.456 .151 -.191 .994 

a  Predictors in the Model: (Constant), COMMUNI 
b  Dependent Variable: ผล1 
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