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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของนักศึกษาพยาบาล กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล
ชัน้ ปีท่ี 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ในปีการศึกษา 2561
จำ�นวน 72 คน คัดเลือกโดยวิธสี มุ่ ตัวอย่างแบบง่ายเข้าเป็นกลุม่ ทดลอง 36 คน และกลุม่ ควบคุม จำ�นวน 36 คน ตามลำ�ดับ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ของนักศึกษาพยาบาล เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและแบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ �นวน 5 ท่าน
และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ครอนบาค เท่ากับ .92 และ .89 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุม่ ทดลอง มีระดับคะแนนความรอบรู้
ด้านสุขภาพและคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยรวม ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม สูงกว่าช่วงก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .001 ตามลำ�ดับ และ 2) ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
กลุม่ ทดลองมีระดับคะแนนความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สูงกว่ากลุม่
ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ .01 ตามลำ�ดับ
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ั ญาท้องถิน่ , นักศึกษาพยาบาล
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Abstract
The quasi-experimental study aimed to examine the effectiveness of health literacy program and
3-E health behaviors based on local wisdom among nursing students. The participants consisted of 72
freshy-nursing students during academic year 2018 of Boromarajonani College of Nursing, Sara buri and
Boromarajonani College of Nursing, Pra Buddhabart. They were assigned into experimental and
control groups. Each group consisted of 36 students. The experimental instrument was the program of
health literacy and 3E health behaviors development using local wisdoms of nursing students. Research
instruments included the health literacy and 3E health behaviors of nursing students’ questionnaires.
Five experts validated content validity. Cronbach’s alpha coefficient of the questionnaires were .92,
and .89, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics (percentage, mean and standard
deviation, t-test, and repeated measures ANOVA). Results were as follows: 1) mean scores of health
literacy and 3E health behaviors of the experimental group after participating in the program were higher
than those before participating in the program (p< .01, p< .001, respectively); and 2) after participating
in the health literacy development program, mean scores of health literacy and 3E health behaviors
of the experimental group were higher than those of the control group (p< .05, p< .01, respectively).
Keywords: health literacy, health behavior, local wisdom, nursing students

บทนำ�

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่อยู่ภายใต้การกำ�กับ
และดูแลของกระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจสำ�คัญได้แก่การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติและ
สภาการพยาบาล โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนกในการ
ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ระบบสุขภาพชุมชนเป็นพืน้ ฐาน บทบาท หน้าทีส่ �ำ คัญประการ
หนึ่ ง ของวิ ท ยาลั ย พยาบาลคื อ การปลู ก ฝั ง และส่ ง เสริ ม ให้
นักศึกษาพยาบาล ซึง่ เป็นกลุม่ เยาวชนทีก่ �ำ ลังจะพัฒนากลาย
เป็นบุคลากรทางสุขภาพ (healthcare providers) ในอนาคต
ให้เป็นผูม้ สี ขุ ภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพในทางทีเ่ หมาะสมจน
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และถ่ายทอด ให้คำ�แนะนำ�แก่

ประชาชน ผูร้ บั บริการให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือบริการทาง
สุขภาพ ทำ�ความเข้าใจ และตัดสินใจเลือกข้อมูลทางสุขภาพไป
ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนในชีวิต
ประจำ�วันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
นักศึกษาพยาบาลทีเ่ ข้ามาศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขนั้น
มักต้องเผชิญกับการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ของ
แต่ละวิทยาลัยทั้งในด้านลักษณะการเรียน สิ่งแวดล้อมด้าน
บุคคลและที่พักอาศัยอย่างคล้ายคลึงกัน อันส่งผลต่อวิถีการ
ดำ�เนินชีวติ และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นพื้นฐานใน
การดำ � เนิ น ชี วิ ต ได้ แ ก่ 1) พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
มักพบว่านักศึกษาพยาบาลมักไม่ค่อยรับประทานอาหารเช้า
หรือรับประทานอาหารขยะที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่าํ แทน
อาหารจานหลักเนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และหาซื้อได้ง่าย
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2) พฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย พบว่านักศึกษาบางส่วนนิยม
ใช้เวลาว่างอยู่กับสื่อออนไลน์ และการนอนพักผ่อน จึงทำ�ให้
ขาดการออกกำ�ลังกายทีเ่ หมาะสมตามวัย และ 3) พฤติกรรม
ด้านอารมณ์ พบว่านักศึกษาพยาบาลจำ�นวนมากที่ปรับตัว
ไม่ได้กบั เนือ้ หาสาระการเรียนทีม่ คี วามยุง่ ยาก ซับซ้อนรวมทัง้
ลักษณะการเรียนทีต่ อ้ งเรียนทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และ
ฝึกทักษะปฏิบตั กิ ารกับผูร้ บั บริการในสถานการณ์จริงจนก่อให้
เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ความกดดันทางอารมณ์ตาม
มาแล้วไม่สามารถหาวิธีการผ่อนคลายความตึงเครียดทาง
อารมณ์ท่เี หมาะสม1,2 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมสุขภาพพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพ 3 โดยพบว่าผูท้ ม่ี คี วามรอบรูด้ า้ นสุขภาพใน
ระดับต่ํามักขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการทาง
สุขภาพ ขาดความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
หรือขาดการดูแลสุขภาพเมือ่ เจ็บป่วย จึงทำ�ให้มภี าวะเสีย่ งต่อ
การเกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย ในขณะที่ผู้ท่ีมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในระดับที่เพียงพอ จะพบว่าสามารถเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพ ทำ�ความเข้าใจข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าข้อมูล
สุขภาพทีไ่ ด้รบั หรือเข้าถึงได้ จนสามารถตัดสินใจนำ�ข้อมูลด้าน
สุขภาพทีไ่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองให้มสี ขุ ภาพดีตามมาได้4-6 และจากการศึกษาค้นคว้างาน
วิจยั เกีย่ วกับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลทัง้
ในประเทศและต่างประเทศทีผ่ า่ นมาพบว่ามุง่ เน้นศึกษาความ
รู้ ประสบการณ์ และสภาพการณ์ของความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
กันเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ งานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาความรอบรูด้ า้ น
สุขภาพให้แก่นกั ศึกษาพยาบาลนัน้ มีคอ่ นข้างน้อย ในขณะทีม่ ี
งานวิจยั เป็นจำ�นวนมากซึง่ พบว่าการจัดโปรแกรมพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุ ข ภาพให้แ ก่ก ลุ่ม ตัว อย่างวัยสูงอายุ กลุ่ม ผู้ท่ีมี
ภาวะเสีย่ งทางสุขภาพ หรือกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังช่วยเพิม่ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่างได้7-12 ด้วยเหตุน้จี ึงทำ�ให้ผ้วู ิจัยสนใจที่จะทำ�การ
วิจัยเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเพือ่ จะได้เป็นแนวทางในการนำ�
ไปพั ฒ นาความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพด้ า นอื่ น ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตาม
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของนักศึกษาพยาบาล

สมมติฐานการวิจยั

1. กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ความรอบรูท้ างสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หลังการเข้าร่วม
โปรแกรมมากกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
2. กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ความรอบรูท้ างสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มากกว่ากลุม่
ควบคุม

ขอบเขตการวิจยั

ผู้วิจัยได้ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้
ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
กับนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี
1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีและวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น
กลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง กึ่ ง ทดลอง (Quasiexperimental research) มี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ
ระยะทดลอง และระยะประเมิน ติดตามผล ตามรายละเอียด
ดังนี้
		 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล ชัน้
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี จำ�นวน 120 คน และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำ�นวน 109 คน รวมประชากร
ทัง้ สิน้ จำ�นวน 229 คน
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย เป็นนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีท่ี 1 ซึ่งผู้วิจัยทำ�การสุ่มรายชื่อวิทยาลัยโดยใช้วิธีการจับ
ฉลาก ซึ่งจับรายชื่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ได้ เ ป็ น กลุ่ ม ทดลองและวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
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พระพุทธบาท เป็นกลุม่ ควบคุมในการกำ�หนดขนาดตัวอย่างใน
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนดจำ�นวนตัวอย่าง
เป็ น กลุ่ม ละ 30 คน 13 และเพื่ อ ป้ อ งกั น ตั ว อย่ า งออกจาก
โปรแกรมการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ จำ�นวนนักศึกษาในกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุมอีกร้อยละ 20 คิดเป็น 6 คนต่อกลุม่ ดังนัน้ จึง
มีนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 36 คน
โดยมีเกณฑ์การคัดนักศึกษาเข้าโครงการ ได้แก่ นักศึกษาทุกคน
ยินดีเข้าร่วมโครงการ สำ�หรับเกณฑ์การคัดนักศึกษาออกจาก
โครงการ คือนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง
ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนั้น
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)14
โดยนำ�รายชือ่ นักศึกษา ชัน้ ปีท่ี 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี ทัง้ หมด จำ�นวน 120 คน มาคละกัน แล้วสุม่
จับฉลากรายชื่อออกมาจนครบ 36 คน เพื่อเป็นกลุม่ ทดลอง
จากนัน้ นำ�รายชือ่ นักศึกษา ชัน้ ปีท่ี 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาท ซึง่ มีทง้ั หมด 109 คน มาคละกันเช่น
เดี ย วกั น แล้ ว สุ่ม จั บ ฉลากรายชื่อออกมาจนครบ 36 คน
เพือ่ เป็นกลุม่ ควบคุม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม
การพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.
ตามภู มิปัญ ญาท้ อ งถิ่นของนัก ศึก ษาพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยได้
ประยุกต์แนวคิดเรือ่ งองค์ประกอบของความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ของโซเรนเซนและคณะ (Sørensen et al., 2012)15 ได้แก่ การ
เข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพ (Access) การทำ�ความเข้าใจข้อมูลทาง
สุขภาพ (Understand) การวิเคราะห์ แปลความ ประเมินค่า
ข้อมูลทางสุขภาพ (Appraise) และการตัดสินใจนำ�ข้อมูลทาง
สุขภาพไปประยุกต์ใช้ (Apply) แนวคิดเรือ่ งพฤติกรรมสุขภาพ
3 อ. (อาหาร ออกกำ�ลังกาย อารมณ์) ขององค์การอนามัย
โลก16 และแนวคิดเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพตามภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิน่ มาเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้
ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ของนักศึกษาพยาบาล โปรแกรมนี้มีลักษณะเป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก จำ�นวน 3 กิจกรรม
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพด้านอาหาร ด้านออกกำ�ลังกาย และด้านอารมณ์ตาม

ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แต่ละกิจกรรม ใช้เวลา 4 ชัว่ โมง รวมทัง้ สิน้
12 ชัว่ โมง รายละเอียดดังนี้
1. ด้านอาหารตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เนือ้ หาการเรียนรู้ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้เกีย่ วกับอาหารตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชนิด ประโยชน์ ของ
อาหารพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค การส่งเสริมสุขภาพด้าน
อาหารตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
กิ จ กรรมตามองค์ ป ระกอบของความรอบรู้ ด้ า น
สุขภาพ ได้แก่ 1) ขัน้ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ เน้นการสาธิต
และฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับอาหารตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ขั้นทำ�ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ เน้น
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตรวจสอบความเข้าใจ
ข้อมูลเกีย่ วกับอาหารตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ ข้าถึง สืบค้นได้
3) ขัน้ วิเคราะห์ ประเมินค่าข้อมูลสุขภาพ เน้นวิเคราะห์ เปรียบ
เทียบค่าดัชนีมวลกาย คำ�นวณพลังงานจากอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิน่ และ 4) ขัน้ ตัดสินใจนำ�ข้อมูลสุขภาพไปประยุกต์
ใช้ เน้นออกแบบรายการอาหารตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ วิเคราะห์
อภิปรายความเหมาะสม สะท้อนคิดถึงความเป็นไปได้ แรงจูงใจ
และความเชื่อมั่นที่จะนำ�ไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ
2. ด้านการออกกำ�ลังกายตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เนือ้ หาการเรียนรู้ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้เรือ่ งการออกกำ�ลังกายตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชนิด ประโยชน์
พลังงานทีไ่ ด้รบั จากการออกกำ�ลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกกำ�ลังกายตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
กิจกรรมตามองค์ประกอบของความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ได้แก่ 1) ขัน้ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ เน้นการสาธิต
และฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับการออกกำ�ลังกาย
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ขั้นทำ�ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ
เน้นอภิปราย ตรวจสอบความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการออก
กำ�ลังกายตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีส่ บื ค้น หรือเข้าถึงได้ 3) ขัน้
วิเคราะห์ ประเมินค่าข้อมูลสุขภาพ เน้นวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
จุดดี จุดด้อย ของการออกกำ�ลังกายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
แต่ละชนิด และ 4) ขัน้ ตัดสินใจนำ�ข้อมูลสุขภาพไปประยุกต์ใช้
เน้นสร้างแรงจูงใจโดยให้ชมคลิปวิดโี อกรณีตวั อย่างบุคคลทีน่ �ำ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาประยุกต์ในการออกกำ�ลังกาย และเสริม
สร้างความเชื่อมั่นโดยให้วางแผนออกแบบจัดกิจกรรมออก
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กำ�ลังกายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น อภิปราย ความเหมาะสม
สะท้อนคิดความเป็นไปได้ในการนำ�การออกกำ�ลังกายตาม
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไปใช้เพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้าน
ออกกำ�ลังกาย
3. ด้านอารมณ์ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เนือ้ หาการเรียนรู้ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลเกีย่ วกับ
การผ่อนคลายอารมณ์ทเ่ี ชือ่ ถือได้ การแสดงออกทางอารมณ์ท่ี
เหมาะสมและไม่เหมาะสม ผลกระทบของการแสดงออกทาง
อารมณ์ และการผ่อนคลายทางอารมณ์ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
กิ จ กรรมตามองค์ ป ระกอบของความรอบรู้ ด้ า น
สุขภาพ ได้แก่ 1) ขัน้ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ เน้นการสาธิต
และฝึกปฏิบตั ิ การสืบค้นข้อมูลสุขภาพเกีย่ วกับการผ่อนคลาย
อารมณ์ 2) ขั้น ทำ �ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ เน้น อธิ บาย
เนือ้ หาสาระเกีย่ วกับวิธกี ารผ่อนคลายอารมณ์ทเ่ี หมาะสมและ
ไม่เหมาะสม อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ตรวจสอบความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์ตามภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ทีส่ บื ค้น หรือเข้าถึงได้ 3) ขัน้ วิเคราะห์ แปลความหมาย
ประเมินค่าข้อมูลสุขภาพ เน้นสร้างแรงจูงใจโดยให้ชมคลิป
วิดโี อกรณีตวั อย่างบุคคลทีใ่ ช้วธิ จี ดั การทางอารมณ์ทไ่ี ม่เหมาะสม
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จุดดี จุดด้อยของวิธีการจัดการทาง
อารมณ์ท่กี รณีตัวอย่างใช้เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด และ
4) ขัน้ ตัดสินใจนำ�ข้อมูลสุขภาพไปประยุกต์ใช้ เน้นเสริมสร้าง
ความเชือ่ มัน่ โดยการให้วางแผน ออกแบบจัดกิจกรรมการผ่อน
คลายทางอารมณ์ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อภิปราย สะท้อนคิด
ความเป็นไปได้ในการนำ�ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพด้านอารมณ์
ตรวจสอบคุณภาพของร่างโปรแกรม โดยนำ�ไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านการศึกษา ด้านการพยาบาล และด้านการ
สาธารณสุข จำ�นวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
(Content validity) แล้วนำ�ร่างโปรแกรมทีผ่ า่ นการปรับปรุง
แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ปทดลองใช้ กั บ
นักศึกษา ชัน้ ปีท่ี 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
จำ�นวน 7 คน เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้เกีย่ วกับขัน้ ตอน ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการดำ�เนินกิจกรรม
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
		 2.1 แบบประเมินความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ตาม
หลักปฏิบัติตน 3 อ.ของนักศึกษาพยาบาลสำ�หรับใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป จำ�นวน 3
ข้อ และตอนที่ 2 ประเมินความรอบรูท้ างสุขภาพ จำ�นวน 30
ข้อ แบ่งออกเป็น ด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (Access) 9 ข้อ
ด้านการทำ�ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ (Understand) 7 ข้อ
ด้านการคิดวิเคราะห์ แปลความ ประเมินคุณค่าข้อมูลทาง
สุขภาพ (Appraise) 6 ข้อ และด้านการตัดสินใจนำ�ข้อมูลทาง
สุขภาพไปประยุกต์ใช้ (Apply) 8 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามระดับความถีท่ จ่ี ะปฏิบตั ิ
เมือ่ ต้องการข้อมูลหรือได้รบั ข้อมูลสุขภาพเกีย่ วกับอาหาร ออก
กำ�ลังกาย และอารมณ์ คือ 0 หมายถึง ไม่ได้ปฏิบตั ิ 1 หมายถึง
ปฏิบตั นิ านๆ ครัง้ 2 หมายถึง ปฏิบตั เิ ป็นบางครัง้ 3 หมายถึง
ปฏิบตั บิ อ่ ยครัง้ และ 4 ปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ โดยแปลผลคะแนนตาม
ค่าคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2556)17
คือ 1) 0-0.80 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด 2) มากกว่า
0.80-1.60 คะแนน หมายถึง น้อย 3) มากกว่า 1.60-2.40
คะแนน หมายถึง ปานกลาง 4) มากกว่า 2.40.-3.20 คะแนน
หมายถึง มาก และ 5) มากกว่า 3.20-4.00 คะแนน หมายถึง
มากทีส่ ดุ
		 2.2 แบบประเมิ น พฤติ ก รรมสุ ข ภาพตาม
ภู มิปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล สำ � หรั บ ใช้ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป จำ�นวน 3
ข้อ และตอนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ จำ�นวน 20 ข้อ แบ่งเป็นด้านอาหาร 8 ข้อ ด้านออก
กำ�ลังกาย 9 ข้อ และด้านอารมณ์ 3 ข้อ มีลกั ษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามระดับความถีใ่ นการปฏิบตั ิ
โดยเฉลีย่ /สัปดาห์ คือ 1 หมายถึง ไม่ได้ปฏิบตั ิ 2 หมายถึง ปฏิบตั ิ
โดยเฉลีย่ 1 - 2 วัน/สัปดาห์ 3 หมายถึง ปฏิบตั โิ ดยเฉลีย่ 3 วัน/
สัปดาห์ 4 หมายถึง ปฏิบตั โิ ดยเฉลีย่ 4 - 5 วัน/สัปดาห์ และ 5
หมายถึง ปฏิบตั โิ ดยเฉลีย่ 6-7 วัน/สัปดาห์ การแปลผลคะแนน
ตามค่าคะแนนเฉลี่ย17 คือ 1) 1.00-1.50 คะแนน หมายถึง
น้อยที่สุด 2) มากกว่า 1.50-2.50 คะแนน หมายถึง น้อย
3) มากกว่า 2.50-3.50 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 4) มากกว่า
3.50.-4.50 คะแนน หมายถึง มาก และ 5) มากกว่า 4.50-5.00
คะแนน หมายถึง มากทีส่ ดุ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินโดยนำ�ไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 ท่านและอาจารย์ทป่ี รึกษา ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นนำ�แบบประเมินความรอบรู้ด้าน
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สุขภาพ แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ชัยนาท ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน
30 คน เพือ่ ทดสอบหาค่าความเชือ่ มัน่ ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่า
ของครอนบาค ของแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโดย
รวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ .92 และรายด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
การทำ�ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ การคิดวิเคราะห์ แปลความ
ประเมินคุณค่าข้อมูลทางสุขภาพ และการตัดสินใจนำ�ข้อมูลทาง
สุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ เท่ากับ .90, .83,
.81 และ .75 ตามลำ�ดับ แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.
มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค โดยรวมทัง้ ฉบับเท่ากับ
.89 และรายด้านอาหาร ออกกำ�ลังกาย และอารมณ์ เท่ากับ
.81, .85 และ .71 ตามลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั นีผ้ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในคน กลุม่ สหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ใบรับรองโครงการเลขที่ COA No.254/2561
และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยการวิจัยในมนุษย์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ใบรับรองโครงการ
เลขที่ EC 1-008/2561 จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เข้าพบนักศึกษากลุม่
ทดลอง และกลุม่ ควบคุมโดยแนะนำ�ตัว ชีแ้ จ้งวัตถุประสงค์การ
วิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรักษาความลับ
การนำ�เสนอผลการวิจยั ในลักษณะภาพรวม เมือ่ นักศึกษายินดี
เข้าร่วมการวิจยั จึงให้นกั ศึกษาลงลายมือชือ่ เป็นลายลักษณ์อกั ษร
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
ขัน้ เตรียมการ
1. จัดทำ�บันทึกเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในคน กลุม่ สหสถาบัน ชุดที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพือ่ ขออนุมตั เิ ก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาพยาบาลทีว่ ทิ ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พระพุทธบาท โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ฯ
2. ประสานงานกับผูบ้ ริหาร อาจารย์ผเู้ กีย่ วข้องทัง้
สองสถาบัน และคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เพื่อขออนุญาตเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา
2561 ซึง่ เป็นกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
3. 		ประชุมเตรียมความพร้อมของทีมผู้ช่วยวิจัย
เตรียมสถานทีแ่ ละวัสดุ อุปกรณ์ส�ำ หรับทดลอง
ขัน้ ดำ�เนินการทดลอง
1. เข้าพบนักศึกษาพยาบาลซึง่ เป็นกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ รายละเอียดเกีย่ วกับการ
ดำ�เนินการทดลองตามโปรแกรม การเก็บข้อมูลเป็นความลับ
และนำ�เสนอข้อมูลในภาพรวม
2. ให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย
แล้วให้ตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และแบบ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ก่อนการเข้า
ร่วมโปรแกรม
3. จัดให้นกั ศึกษากลุม่ ทดลอง เข้าร่วมโปรแกรมการ
พัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตาม
ภู มิปัญ ญาท้ อ งถิ่น ในรู ป แบบของกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ จำ�นวน 6 ครัง้ ๆ ละ 2 ชัว่ โมง
รวมใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม-1
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ส่วนนักศึกษากลุม่ ควบคุมนัน้
จัดให้เข้าเรียนตามปกติ
ขัน้ ประเมินผล
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ภายหลังเสร็จ
สิน้ โปรแกรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ ี (Independent t-test และ
Paired t-test)

ผลการวิจยั

1. ผลประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลักปฏิบัติตน
3 อ. ของนักศึกษาพยาบาล
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของ
ระดับคะแนนความรอบรูด้ า้ นสุขภาพช่วงก่อน และหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรม ของกลุม่ ทดลอง พบผลการศึกษา ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
ของกลุม่ ทดลอง
กลุม่ ตัวอย่าง		
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง		
* มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

N
36
36

Mean
2.71
3.03

SD
.45
.34

t
3.357

p-value
.002*

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
กลุม่ ตัวอย่าง		
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง		
* ระดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

N
36
36

Mean
2.86
3.03

SD
t
.35
2.047
.34		

p-value
.044*

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนและหลังการ
เข้าร่วมโปรแกรม ของกลุม่ ทดลอง
กลุม่ ตัวอย่าง		
ก่อนทดลอง		
หลังทดลอง		
* ระดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001

N
36
36

Mean
2.76
3.14

SD
t
.38
3.841
.42		

p-value
<.001*

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของกลุม่ ควบคุม
และกลุม่ ทดลองหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
กลุม่ ตัวอย่าง		
กลุม่ ควบคุม		
กลุม่ ทดลอง		
* ระดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

N
36
36

Mean
2.90
3.14

SD
t
.39
2.761
.42		

p-value
.009*
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จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษากลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่
ของระดับคะแนนความรอบรูด้ า้ นสุขภาพโดยรวมภายหลังการ
ทดลอง (Mean = 3.03, SD=.344) สูงกว่าช่วงก่อนทดลอง
(Mean = 2.71, SD=.45) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
(t = 3.357, p = .002) เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลีย่ ของ
ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพ (Access) และด้านวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าข้อมูล
สุขภาพ (Appraise) ภายหลังการทดลอง สูงกว่าช่วงก่อน
ทดลอง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 ด้วย
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของ
ระดั บ คะแนนความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ ของกลุ่ ม ควบคุ ม
และกลุม่ ทดลองหลังการเข้าร่วมโปรแกรม พบผลการศึกษา ดัง
ตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 พบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
นักศึกษากลุม่ ทดลอง (Mean = 3.03, SD = .34) มีคา่ เฉลีย่
ของระดับคะแนนความรอบรูท้ างสุขภาพโดยรวม สูงกว่ากลุม่
ควบคุม (Mean = 2.86, SD = .35) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 (t = 2.047, p = .044) เมือ่ พิจารณารายด้านพบ
ว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความ
รอบรู้ด้านสุขภาพด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (Access)
สูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
2. ผลประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของ
นักศึกษาพยาบาล
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของระดับ
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมของกลุม่ ทดลองนัน้ พบผลการศึกษา
ดังตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษากลุม่ ทดลอง มีคา่ เฉลีย่
ของระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมิปัญญา
ท้องถิน่ โดยรวม ภายหลังการทดลอง (Mean = 3.14, SD.=.42)
สูงกว่าก่อนทดลอง (Mean =2.76, SD = .38) อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (t =3.84, p<.001) เมือ่ พิจารณา
รายด้านพบว่าค่าเฉลีย่ ของระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้าน
อาหาร และด้านออกกำ�ลังกาย ภายหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และระดับ
.01 ตามลำ�ดับ
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของ

ระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
พบผลการศึกษา ดังตารางที่ 4
จากตารางที่ 4 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง
(Mean = 3.14, SD = .42) มีคา่ เฉลีย่ ของระดับคะแนนพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยรวม สูงกว่ากลุม่ ควบคุม
(Mean = 2.90, SD = .39) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 (t=2.761, p= .009)

อภิปรายผลการวิจยั

1. ผลของโปรแกรมต่อความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของ
นักศึกษาพยาบาล
จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มทดลอง มีค่า
เฉลีย่ ของระดับคะแนนความรอบรูท้ างสุขภาพโดยรวมภายหลัง
การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นทดลองอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน
ความรอบรู้ทางสุขภาพในรายด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
และด้ า นวิ เ คราะห์ ประเมิ น คุ ณ ค่ า ข้ อ มู ล สุ ข ภาพหลั ง การ
ทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นทดลองด้ ว ยเช่ น กั น นอกจากนี้ ยั ง พบ
ว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความรอบรู้ด้าน
สุขภาพโดยรวมสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตอิ กี
ด้วย แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ นัน้
สามารถช่วยเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy)
ให้แก่นกั ศึกษาพยาบาลกลุม่ ทดลองได้ ทัง้ นีเ้ กิดจากการทีผ่ วู้ จิ ยั
ใช้วธิ กี ารสอน (Teaching method) ทีห่ ลากหลาย อันได้แก่
การสาธิต (Demonstration) การฝึกกลุม่ ย่อย (Small-Group
exercises) การทวนความเข้าใจ (Teach-Back method)
การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) การสะท้อนคิด
(Reflective thinking technique) การใช้ตวั แบบ (Modeling)
และการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เพื่ อ ให้
นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมมีส่วนร่วมลงมือกระทำ� (Active
learning) ตามแนวคิดของ Bonwell และ Eison, 199118
ด้วยตนเองในหลายๆ สิง่ เช่น ฝึกสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับอาหาร
การออกกำ�ลังกาย และอารมณ์เพือ่ สุขภาพตามภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ฝึกคำ�นวณค่าดัชนีมวลกาย
ของตนเองแล้วคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของตนเองว่าอยู่ระดับใด มีความ
ผิดปกติมากน้อยเพียงใด วิเคราะห์ อภิปรายประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
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กับกรณีตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ ร่วมออกแบบเมนูอาหารตาม
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้ได้พลังงานเพียงพอในแต่ละวัน ออกแบบ
จัดกิจกรรมออกกำ�ลังกาย กิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียด
ทางอารมณ์ให้สอดคล้องภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาใน
แต่ละภูมิภาค เป็นต้น จึงทำ�ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
เรียนรูจ้ ากหลายช่องทางทัง้ การอ่าน การเขียน การโต้ตอบ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าในคราวเดียวกัน
นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ตรง (Experiential learning) และได้ฝึกทักษะทางปัญญา
(Cognitive skills) ในการเข้าถึงข้อมูล ทำ�ความเข้าใจข้อมูล
วิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมินคุณค่าของข้อมูลสุขภาพ
เกีย่ วกับอาหาร การออกกำ�ลังกาย และการจัดการอารมณ์เพือ่
สุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถตัดสินใจเลือกที่จะ
นำ�สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุข
ภาพของตนเองต่อไปอีกภายหลังเสร็จสิน้ โปรแกรม จะเห็นว่า
ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาและผล
การวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ กล่าวถึงความรอบรู้
ด้านสุขภาพว่าเป็นกลุม่ ทักษะเสริม (Complementary skills)
และเป็นสมรรถนะ (Competency) ทีส่ ามารถสร้างหรือพัฒนา
ให้เกิดขึ้นได้ ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผ้ทู ่มี ี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต่ํานั้นควรใช้เทคนิควิธีการ
สอนทีเ่ น้นประสบการณ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (Experiential
learning) เป็นหลัก รวมทั้งใช้ส่อื ประกอบการเรียนรู้ท่หี ลาก
หลายเพื่อให้ผ้เู รียนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
สามารถเลือกตัดสินใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลสุขภาพ
ของตนเอง19-23
2. ผลของโปรแกรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ของนักศึกษาพยาบาล
จากผลการวิจัยพบว่า ภายหลังทดลองนักศึกษา
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
3 อ. ตามภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยรวม รวมทัง้ รายด้านอาหาร และ
รายด้านออกกำ�ลังกายสูงกว่าช่วงก่อนทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ และมีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
3 อ. ตามภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยรวม สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติด้วยเช่นกัน จากผลวิจัยข้างต้นสามารถ
กล่าวได้วา่ โปรแกรมการพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึน้ นัน้ ช่วยทำ�ให้นกั ศึกษากลุม่ ทดลองทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรม
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.ตามภูมิปัญญา

ท้องถิน่ ได้ในระดับหนึง่ ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิค วิธี
การสอนทีก่ ระตุน้ ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมลงมือกระทำ� (Active
learning) เป็ น ส่ ว นใหญ่ โ ดยเฉพาะการให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว ม
วิเคราะห์ อภิปราย แสดงความคิดเห็นจากการสังเกตพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายและการจัดการทางอารมณ์ตามภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ของตัวแบบในคลิปวิดโี อ (Modeling) เพือ่ กระตุน้ ให้
นักศึกษาเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งใช้กิจกรรมกระตุ้นให้นักศึกษามีการรับรู้ความ
สามารถของตนเอง (Self-efficacy) เกิ ด ความเชื่อ มั่น ที่
จะควบคุมตนเอง (Self-control) และกำ�กับตนเอง (Self
regulation) เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้าน
อาหาร ด้านออกกำ�ลังกายและด้านอารมณ์ตามภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ไปในทางทีเ่ หมาะสมตามบริบท วิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ของแต่ละคน ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรูท้ างปัญญาสังคม (Social learning theory) ของ
Bandura (1997) ที่กล่าวถึงบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองได้โดยการทำ�ให้บคุ คลรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองเพิ่มขึ้น24-27 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของนักวิชาการหลายท่านที่ได้ข้อสรุปว่าผู้ท่ีได้รับการ
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ดีข้นึ แล้วว่าจะมีทักษะความ
สามารถทีจ่ ะแสดงออกถึงการปฏิบตั ติ นในการส่งเสริมสุขภาพ
เพิม่ ขึน้ ซึง่ รวมไปถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพดีขน้ึ ด้วย

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

ผูบ้ ริหาร อาจารย์ ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนา
นักศึกษาควรศึกษาวิจยั พัฒนารูปแบบการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพโดยนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานให้เกิดการ
เรียนรู้ท่เี ป็นเอกลักษณ์ เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยกับ
นักศึกษาพยาบาลกลุม่ อืน่ หรือประชาชนกลุม่ วัยอืน่ ๆ

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. ผูบ้ ริหาร อาจารย์ ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนา
นักศึกษาควรศึกษาวิจยั พัฒนารูปแบบการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพด้านอื่นๆให้แก่นักศึกษาพยาบาลหรือประชาชน
กลุม่ อืน่ ด้วยเพือ่ เป็นการขยายผลการเรียนรูใ้ ห้กว้างออกไป
2. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรจัดให้มกี ารติดตามผลภาย
หลังสิน้ สุดโปรแกรม 1 เดือน หรือ 3 เดือนตามเหมาะสม เพือ่
ประเมินความคงทนของพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง
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