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การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความรู้ ทศันคติ และการปฏิบัติงานด้านการ
สร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดัไทย โดยการส ารวจความคิดเห็นของนกักายภาพบ าบดัที่
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลรัฐในเขตสุขภาพทัง้ 12 เขต ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จ านวน 444 คน  มี
ผู้ตอบกลับแบบสอบถามออนไลน์ทัง้สิน้ 389 คน คิดเป็นร้อยละ 87.61  ผลการศึกษาพบว่านัก
กายภาพบ าบดัส่วนมากมีระดบัความรู้ ทศันคติ และการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพอยู่
ในระดับดี ดีมาก และ น้อย ตามล าดับ นกักายภาพบ าบดัที่ส าเร็จการศึกษาสงูกว่าระดบัปริญญา
ตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความรู้และทัศนคติสงูกว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่
เคยอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบัหลกัการสร้างเสริมสขุภาพมีทศันคติและการปฏิบตัสิงูกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้า
ร่วมอบรม ความรู้มีความสัมพันธ์ทางลบระดับต ่ามากต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ   (rs= -
0.11, p<0.05) และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต ่ามากต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคัญ  (rs= 0.286, p< 0.05) อุปสรรคของการสร้างเสริมสุขภาพ  คือ การขาดอัตราก าลัง 
ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  และตัวชีว้ัดผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  โดยสรุปนัก
กายภาพบ าบัดไทยมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  แต่การปฏิบัติงานน้อย 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ และสภากายภาพบ าบัดควรส่งเสริมนกักายภาพบ าบัดได้
ปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพมากขึน้ 
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ABSTRACT 
  

This research aimed to evaluate knowledge, attitude and practices of Thai 
physical therapists in health promotion. The samples of 444 physical therapists working 
in public hospitals throughout 12 Thai health service regions except Bangkok were 
invited to participate this study, and there were 389 (87.61%) physical therapists 
completing online questionnaires. The results showed that majority of physical therapists 
had knowledge, attitude and practices level as good, excellent and poor respectively. 
The physical therapists graduated with master or doctorate degree had higher 
knowledge and attitude scores than bachelor degree. The physical therapists who 
attended health promotion training had higher attitude and practice scores than those 
who did not. Knowledge had significantly negative relationship with practice (rs= -0.11, 
p<0.05) and attitude had significantly positive relationship with practice (rs= 0.286, 
p<0.05). The barriers in health promotion practice were inadequate for workforces, lack 
of health promotion knowledge and no health promotion indicators for physical 
therapists. Summary, physical therapists have adequate knowledge and good attitude 
toward health promotion, however practice are rare.  Attitude has relationship with health 
promotion practice. The result of this study suggested that Ministry of public health, 
National health security office and Thai physical therapy council should promote 
physical therapists for increased practicing in health promotion. 
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ทรงคณุค่า 

ขอขอบพระคุณเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบ าบัดทัง้ 12 เขต นายกสภากายภาพบ าบัด 
และนักกายภาพบ าบัดผู้ ประสานประจ าเขต  เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ช่วย
ประสานงานในการติดต่อนักกายภาพบ าบัดกลุ่มตัวอย่าง  และขอขอบพระคุณนักายภาพบ าบัด
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยตอบแบบสอบถามร่วมไปถึงความช่วยเหลือในการ
ติดต่อประสานงานนกักายภาพบ าบดักลุ่มตวัอย่าง 

เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณ  บิดา มารดา ของผู้ วิจัยที่ให้ก าลังใจและให้การ
สนบัสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สดุเสมอมา 
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บทท่ี 1  
 

บทน า 
  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การสร้างเสริมสขุภาพ เป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถใน

การควบคมุและปรับปรุงสขุภาพของตนเอง การจะเข้าถึงสภาวะที่สมบูรณ์ทัง้กายจิตและสงัคมนัน้ 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุถึงสิ่งที่ต้องการจะบรรลุและสามารถที่จะบรรลุในสิ่งที่

ต้องการได้รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ

สร้างเสริมสุขภาพได้รับการยอมรับและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทัง้ในระดับโลกและ

ระดบัประเทศ (1, 2) 

 องค์การอนามัยโลกและนานาประเทศได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 

(health promotion) โดยมีข้อสรุปจากการประชุมที่สะท้อนถึงยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ 5 ด้าน       

ที่มาจากกฎบัตรออตตาวา (The Ottawa Charter for Health Promotion) ได้แก่  1.การสร้าง

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy)  2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่

สนับสนุนต่อการมีสุขภาพดี (Creative Supportive Environment)  3. การเสริมสร้างกิจกรรมให้

ชุมชนเข้มแข็ง (Strengthen Community Action) 4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop 

Personal Skill) 5. การปรับเปลี่ยนบริการสขุภาพ (Reorient Health Service System) นอกจากนี ้

กฎบตัรออตตาวายงัมีหลกัพืน้ฐานของการสร้างเสริมสขุภาพ 3 ข้อ ได้แก่ 1. การสร้างกระแส (Advocacy)             

2. การเสริมสร้างความสามารถ (Enabling) 3. การเป็นสื่อกลาง (Mediating)  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์

การสร้างเสริมสขุภาพที่ส าคญัและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ (2, 3)  

 นักกายภาพบาบัดเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบบริการสุขภาพ สมาคม

กายภาพบ าบัดประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่า การสร้างเสริมสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของงาน

กายภาพบ าบัด และนกักายภาพบ าบัดมีความเหมาะสมต่อการสร้างเสริมสขุภาพ  ทัง้นีเ้นื่องจาก

จุดเด่นของนกักายภาพบ าบดั คือเป็นผู้มีความรู้ด้านการเคลื่อนไหว และการออกก าลงักาย (4) แต่

จากการศึกษาพบว่านกักายภาพบ าบัดยังมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสขุภาพน้อย จากการศึกษา

ของสุวิทย์ อริยชัยกุล และคณะ พบว่าบทบาทของนักกายภาพบ าบัดไทยในโรงพยาบาลชุมชน     

ในด้านการสร้างเสริม ป้องกนัยงัมีอยู่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทด้านการบ าบัดรักษา (12 % 
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และ 60 % ตามล าดบั) ซึ่งไม่สอดคล้องกบับริบทของงานโรงพยาบาลชุมชนที่เน้นการให้บริการเชิง

รุกมากกว่าเชิงรับ (5) โดยสอดคล้องกบัการศึกษาของสินีนาฏ วิไลจิตต์ ที่ได้ท าการศึกษาถึงปัจจยั
ที่มีผลต่อมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุ เขตภาคกลาง พบว่านกักายภาพบ าบดัมีการปฏิบตัิงานด้านการบ าบดัรักษาและฟืน้ฟู

มากกว่างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การให้ค าแนะน าทางกายภาพบ าบดัแก่ประชาชนใน

ชุมชน มีระดบัการปฏิบตัิร้อยละ 12 (6) ดงัได้กล่าวมานัน้จะเห็นได้ว่างานกายภาพบ าบดัยงัเน้นอยู่

ในงานด้านการรักษา บ าบัดและฟืน้ฟูสมรรถภาพ แต่ยงัครอบคลมุงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ

น้อย ดังนัน้การสร้างเสริมสนับสนุนให้นักกายภาพบ าบัดสามารถปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม

สขุภาพให้มากขึน้จึงเป็นสิ่งส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาระบบบริการสขุภาพ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพมีหลายปัจจยั ซึ่งอธิบายได้

จากแบบจ าลอง KAP (Knowledge Attitude and practices) คือ การศึกษาถึงระดับความรู้ 

ทศันคติ และการปฏิบตัิ โดยทัง้สามปัจจยันัน้เป็นตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์ที่เกีย่วเนื่องและส่งผลต่อ

กนัทัง้ในทางตรงและทางอ้อม โดยผลลพัธ์ที่ได้จากการศกึษา คือ ระดบัความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิ 

ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป 

ดังเช่นการศึกษาของ  McMahon และ Connolly ได้ท าการส ารวจ ความรู้ ทัศนคติ และการ

ปฏิบ ัติงานของนักกายภาพบ าบัดในการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไอร์แลนด์  พบว่า             

นกักายภาพบ าบัดมีทัศนคติเชิงบวกต่องานสร้างเสริมสุขภาพ แต่ยงัคงเป็นการสร้างเสริมสขุภาพ

ส่วนบุคคลเท่านัน้ โดยไม่ได้น ายุทธศาสตร์การสร้างเสริมสขุภาพ 5 ด้านมาใช้ในการปฏิบตัิงานมากนกั 

นอกจากนีอ้ปุสรรคส าคญัต่อการสร้างเสริมสขุภาพ คือ เวลาปฏิบตัิงานไม่เพียงพอที่จะปฏิบตัิงาน

ด้านการสร้างเสริมสขุภาพและไม่ได้รับการฝึกอบรมเร่ืองการสร้างเสริมสขุภาพเพิ่มเติมท าให้ขาด

ทกัษะและความรู้ที่จะน ามาใช้ปฏิบตัิงาน (7) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Boakye et al. ที่ท า

การส ารวจ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักกายภาพบ าบัดในการสร้างเสริมสุขภาพใน

ประเทศกานา (Ghana) พบว่านักกายภาพบ าบัดมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานในระดับ

คะแนน 74%, 84% และ 87% ซึ่งอยู่ในระดับดี ดีมากและดีมาก ตามล าดับ และเสนอว่าควร

ปรับเปลี่ยนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสนับสนุนให้นักกายภาพบ าบัดมีส่วนร่วมในงาน

สร้างเสริมสุขภาพมากขึ น้  (4) นอกจากนี จ้ากการศึกษาของวรัสยาพร พงศธรไชยภัท ร์ 

ท าการศึกษาบทบาท ทัศนคติ และการรับรู้การสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดใน
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โรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย พบว่านกักายภาพบ าบัดมีการรับรู้และทศันคติที่ดีต่องานสร้าง

เสริมสุขภาพ และมีบทบาทมากในด้านการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล มีบทบาทน้อยในด้านการ

สร้างนโยบายสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ แต่ยังคงรู้สึกว่างานสร้างเสริมสุขภาพเป็นภาระ

งานที่เพิ่มขึน้มา โดยได้ท าการศึกษาปัจจัยเสริม ปัจจัยเอือ้และอุปสรรคของการท างานด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด พบว่า ปัจจัยเสริมของการท างานด้านการสร้างเสริม

สุขภาพของนักกายภาพบ าบัดมีหลายประเด็น ได้แก่ การมีตัวชีว้ัดงานสร้างเสริมสุขภาพของ     

นักกายภาพบ าบัด ผู้บริหารรับรู้และสนับสนุนบทบาทของนักกายภาพบ าบัดในงานสร้างเสริม

สขุภาพ และได้รับการพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างานสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ส่วนปัจจัย

เอือ้ของการท างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ  

อตัราก าลงัน้อย เป็นต้น  (8) อย่างไรก็ตามการศึกษาดงักล่าวเป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ ด้วยวิธีการ

สมัภาษณ์เชิงลึก นอกจากนีก้ลุ่มประชากรที่ศึกษายงัเป็นเพียงการศึกษาในโรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิ

เท่านัน้ ดังนัน้การศึกษาดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะแสดงถึงบทบาท ทัศนคติและการปฏิบัติงาน  

ในภาพรวมของนกักายภาพบ าบดัในระบบบริการสขุภาพไทยได้ 

 ดังที่ได้กล่าวมานัน้ ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดด้าน      
การสร้างเสริมสุขภาพมีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แต่การศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาในต่างประเทศซึ่งอาจมีบริบทแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศไทย 
การวิจัยในครัง้นีจ้ึงมุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคใน     
การปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบดัไทย โดยผลการศึกษาในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันา การปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดัไทย 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจยั  

1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ  และการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ                
นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลรัฐทุกระดบัของประเทศไทย 

2. เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะประชากร ความรู้ ทศันคติ กบัการปฏิบัติงาน
ของนกักายภาพบ าบดัไทยในงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ   

3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของนกักายภาพบ าบัด 
ในโรงพยาบาลรัฐทุกระดบัของประเทศไทย 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาในครัง้นีมุ้่งศึกษาถึงความรู้ ทศันคติ เกี่ยวกบัการสร้างเสริมสขุภาพของ        นัก

กายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลรัฐทุกระดับในเขตภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ รวมถึง
เพื่อให้ทราบถึงบทบาทการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดใน
โรงพยาบาลรัฐทุกระดบัเพื่อเป็นการสะท้อนข้อมลูแก่นกักายภาพบ าบดัท าให้งานด้านการสร้างเสริม
สขุภาพมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยการสร้าง
แบบสอบถามจากทฤษฎี ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิ (Knowledge Attitude Practice – KAP) 
เพื่อน ามาศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด     
ในโรงพยาบาลรัฐทุกระดับ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะประชากร ความรู้และ
ทัศนคติ กับการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดไทยในงานสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น    
นกักายภาพบ าบดัที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นสถานบริการทุกระดบั ในเขตภาคเหนือ 
ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ของประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และมีระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูอยู่ในช่วง มิถุนายน - สิงหาคม 2563 

 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ประชาชน
สามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง การจะเข้าถึงสภาวะที่
สมบูรณ์ทัง้กายจิตและสังคมนัน้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุถึงสิ่งที่ต้องการจะบรรลุ
และสามารถที่จะบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม  

นักกายภาพบ าบัดไทย หมายถึง นักกายภาพบ าบัดที่ท างานในประเทศไทยใน
โรงพยาบาลรัฐทุกระดบั ในเขตภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ของประเทศไทย 

การปฏิบัติงานของนกักายภาพบ าบัดไทย หมายถึง การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม
สขุภาพของนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลรัฐทุกระดบั 
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ความรู้ของนักกายภาพบ าบัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
หมายถึง ความรู้ของนกักายภาพบ าบดัเกี่ยวกบันิยามการสร้างเสริมสขุภาพ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริม     
สขุภาพตามกฎออตาวา และหลกัการพืน้ฐานการสร้างเสริมสขุภาพ 
               ทัศนคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด หมายถึง ความรู้สึกของ           
นกักายภาพบ าบดัทัง้ในด้านบวกและด้านลบต่อการสร้างเสริมสขุภาพ  
 อปุสรรคต่องานด้านการสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดั หมายถึง สิ่งที่ขดัขวาง
การปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดัไทย  
 
ค าถามการวิจัย 
 1. นักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลรัฐทุกระดับ มีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงาน 
ด้านการสร้างเสริมสขุภาพอยู่ในระดบัใด 
 2. คุณลักษณะประชากร ความรู้ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของนัก
กายภาพบ าบดัไทยในงานสร้างเสริมสขุภาพหรือไม ่
 3. อุปสรรคของนักกายภาพบ าบัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลรัฐเป็น
อย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2  
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
 นิยามของการสร้างเสริมสขุภาพ (Health Promotion)  
 การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนสามารถ
เพิ่มความสามารถที่จะควบคมุและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง โดยการจะเข้าถึงสภาวะที่สมบูรณ์
ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจและสงัคมนัน้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุถึงสิ่งที่ต้องการจะ
บรรลแุละสามารถที่จะบรรลใุนสิ่งที่ต้องการได้รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสร้างเสริมสขุภาพได้รับการยอมรับและมีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ในระดับโลกและระดับประเทศ (1) ได้มีผู้ ให้ความหมายของค าว่า “การสร้างเสริม
สุขภาพ” ไว้หลากหลายแนวทาง เช่น องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของการสร้างเสริม
สุขภาพ คือ กระบวนการที่ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุม และปรับปรุง
สขุภาพให้บรรลถุึงความสมบูรณ์ ทางจิตใจ สงัคม กลุ่มชุมชน และบุคคลต้องเข้าใจรู้ปัญหาความ
อยากได้ ความต้องการและการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมของสงัคมและธรรมชาติ (9)  
 สุรเกียรติ อาชานุภาพ ได้ให้ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพในสองประเด็น 
กล่าวคือประเด็นแรกการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นของการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพโดย
บุคลากรสาธารณสุข เป็นการบริการการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ เช่น การให้ความรู้ด้าน
สขุภาพ ส่วนประเด็นที่สองเป็นการสร้างเสริมสขุภาพโดยกระบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในการ
ที่จะท าให้ประชาชนมีความสามารถในการควบคมุปัจจยัที่ก าหนดสขุภาพอนัจะมีผลดีต่อสขุภาพ (9)  
 Edelman และ Mandle ได้ให้ความหมายของค าว่าการสร้างเสริมสขุภาพ คือกระบวนการ
กระตุ้นบุคคล กลุ่ม ให้สามารถควบคุมและปรับปรุงสขุภาพเพื่อให้มีความสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคม รวมทัง้สามารถบ่งบอก และเกิดความตระหนักที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจทัง้
บุคคลและส่ิงแวดล้อม (9) 
 Kemm และ Close ได้กล่าวถึงการสร้างเสริมสุขภาพ คือ การรวมทุกกิจกรรมใด ๆ ที่
กระท าเพื่อป้องกนัโรค หรือท าให้มีภาวะสขุภาพสมบูรณ์ (9) 
 Pender กล่าวว่าความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการจูงใจหรือการกระท าใดๆ ที่
มีผลต่อการยกระดบัคณุภาพชีวิตของบุคคล เพนเดอร์ยงัให้ความหมายของการสร้างเสริมสขุภาพ
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ในมุมที่กว้างขึน้ กล่าวคือมีองค์ประกอบ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การให้ความรู้ (Health Education)      
การป้องกัน (Health Prevention)  และการให้ภูมิคุ้ มกันด้านสุขภาพ (Health Protection) (อ้างอิงใน   
ณรงค์ศกัดิ์ หนูสอน) (10) 
 ดงันัน้การสร้างเสริมสขุภาพจึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพของบุคคล ครอบครัว องค์กร
และชุมชนในมิติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ยุวดี รอดจากภัย ได้สรุปถึง
ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพไว้คือ “ศาสตร์และศิลป์ในการกระตุ้ นให้บุคคล ชุมชน
ปรับเปลี่ยนลักษณะการด ารงชีวิตตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและ
สงัคม ให้เอือ้ต่อการเกิดสภาวะสุขภาพสมบูรณ์อย่างเต็มศกัยภาพ” ปัจจุบนัการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคมของโลกมีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้า ง
ยิ่งขึน้มากขึน้ การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการเกิดโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบตัิเหตุ โรคเอดส์ เป็นต้น (9) โดยการรักษา
โรคดงักล่าวนัน้ต้องใช้ระยะเวลานานและใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมากทัง้บุคลากรและเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ รวมไปถึงตวับุคคลเองด้วยที่ต้องสญูเสียทัง้ระยะเวลาและเงินที่ต้องใช้ในการรักษา
โรค ดังนัน้การป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว องค์กรและชุมชนจึงมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก  
 การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพนัน้มีปัจจยัส าคัญที่มีผลต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ คือ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่การขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง การรับข่าวสารที่
ผิดๆ มีความเชื่อค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ปัจจยัทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งสนบัสนุน เช่น สถาน
บันครอบครัว ระบบของสังคม นโยบายสาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่อต่างๆ การ
เปลี่ยนแปลงอาชีพและลกัษณะการด ารงชีวิต การแลกเปลี่ยนวฒันธรรมข้ามชาติ การขยายตวัของ
เมือง เป็นต้น (9) การพฒันาพฤติกรรมสขุภาพจ าเป็นต้องพฒันาสภาวะแวดล้อมทัง้ทางกายภาพ 
และสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาปัจจัยด้านบุคคลด้วย เพื่อให้การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สุขภาพและการมีความสุขในการด ารงชีวิตสัมพันธ์กับสังคมการท างาน 
การศึกษา สถานบริการสาธารณสุข การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้น าไปสู่ภาวะที่
สมบูรณ์ของสขุภาพไม่ได้ขึน้อยู่กบับุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ขึน้อยู่กับบุคคลใน
หลากหลายอาชีพ เช่น วิชาชีพครู ต ารวจ วิศวกรสาขาต่างๆ   นกักฎหมาย ข้าราชการ นกัการเมือง
และอีกมากมาย (9) ดังนัน้การสร้างเสริมสุขภาพจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
บุคคลากรในหลากหลายอาชีพเพื่อให้การสร้างเสริมสุขภาพบังเกิดประสิทธิภาพและเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพของประชาชน 
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 การสร้างเสริมสขุภาพได้รับการยอมรับและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทัง้ในระดับโลก
และระดับประเทศ องค์การอนามัยโลกและนานาประเทศได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพ (health promotion) มากถึง 6 ครัง้  โดยข้อสรุปจากการประชุมสะท้อนถึงยุทธศาสตร์  
การสร้างเสริมสุขภาพ 5 ด้าน ที่เร่ิมต้นมาจากกฎบตัรออตตาวา (The Ottawa Charter for Health 
Promotion) ได้แก่  (9) 
 1. กลยุทธ์การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy) คือกล
ยุทธ์ที่น าภาคหลายๆ ภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรภายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกบัสขุภาพ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนกัถึงบทบาทของการสร้างสขุภาพ
ที่ดี เนื่องจากนโยบายเพื่อสุขภาพไม่ใช่นโยบายที่เกิดจากหน่วยงานทางสาธารณสุขเพียง
หน่วยงานเดียวแต่ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงกับกฎหมาย สังคม
และ เศรษฐกิจ เป็นต้น เช่น นโยบายรณรงค์เร่ืองเลิกบุหร่ี สรุา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
หน่วยงานสาธารณสขุ ให้ความรู้เร่ืองภยัเร่ืองบุหร่ี สุรา กระทรวงการคลงัเก็บภาษีเพิ่ม ภาคเอกชน
ให้ความร่วมมือในการติดป้ายพืน้ที่ห้ามสบูบุหร่ี หรือป้ายสร้างเสริมการงดสรุา เป็นต้น 
 2. กลยุทธ์การสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ สนับสนุนต่อการมีสุขภาพดี (Creative 
Supportive Environment) เนื่องจากปัจจัยด้านระบบนิเวศ สังคม สิ่งแวดล้อม ส่งผลโดยตรงต่อ
ภาวะสขุภาพ ดงันัน้ การจดัสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภยั ดึงดดู กระตุ้นให้อยากอออกก าลงักาย เอือ้ต่อ
การมีสขุภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ควรดึงชุมชนให้มีส่วนร่วมในกลยุทธ์นี ้เช่น การมีสวนสาธารณะใจกลาง
เมือง การมีถนนส าหรับการป่ันจกัรยาน เป็นต้น 
 3. กลยุทธ์การเสริมสร้างกิจกรรมให้ชุมชนเข้มแข็ง (Strengthen Community Action) 
หลักส าคัญคือการเสริมพลังแก่ชุมชน ดึงชุมชนให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของปัญหา มีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ ร่วมกนัวางแผนและด าเนินกิจกรรมที่สร้างสุขภาพที่ดีภายในชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเอง โดยรับการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสขุภาพ ด้านการงบประมาณ การ
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถเรียนรู้ร่วมกนั เช่น ชมรมในชุมชนสามารถเขียนโครงการจ้างครู
สอนร ามวยจีนมาสอนกลุ่มผู้สงูอายุ โดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 4. กลยุทธ์การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skill) เป็นการให้ความรู้
ข้อมูลเร่ืองสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเพิ่มทักษะการด ารงชีวิต ( life skills) มีโอกาสและมี
ทางเลือกในการจัดการสขุภาพของตนเอง สร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมความ
พร้อมในทุกช่วงของชีวิต 
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 5. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพ (Reorient Health Service System) ควรมีการ
ปรับระบบบริการจากเดิมที่มองเพียงการรักษาหรืออยู่แต่ในกรอบงานสาธารณสขุ ให้มีการขยาย
ออกเป็นลกัษณะเชิงรุกมากกว่าจะเป็นแบบเชิงรับ และมีกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาที่สอดคล้องกบับริบท วฒันธรรมของคนในชุมชน 
การสร้างเสริมสุขภาพสามารถบูรณาการการบริการสุขภาพตัง้แต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ 
และระดับตติยภูมิครอบคลุมการให้บริการสุขภาพทัง้ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เช่น  
การสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรือ้รัง จะต้องมีการปรับระบบบริการที่เข้าถึงง่าย มีการเตรียม
พัฒนาทักษะการดูแลของผู้ ป่วยและญาติให้มีความพร้อมก่อนที่จ าหน่ายจากโรงพยาบาล และ
ก่อนการส่งต่อการดูแลไปยังเครือข่ายสถานบริการในชุมชนใกล้บ้าน เพื่อให้ผู้ ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนและมีคณุภาพชีวิตตามภาวะสขุภาพและที่ยอมรับได้ เป็นต้น  
 
หลักพืน้ฐานของการสร้างเสริมสุขภาพ 3 ข้อ ดังต่อไปนี ้(9) 
 1. การสร้างกระแส (Advocacy) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพื่อสร้างกระแส
ทางสงัคม และสร้างแรงกดดันแก่สังคม หรือมีผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ในการก าหนดนโยบาย 
หรือด าเนินการในการปรับเปลี่ยนปัจจยัตา่งๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ให้เอือ้ต่อสขุภาพของ
ประชาชน 
 2. การเสริมสร้างความสามารถ (Enabling) เป็นการด าเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีสขุภาพดี โดยก าหนดให้มีส่ิงแวดล้อมที่สร้างเสริมสขุภาพ 
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง มีทักษะการใช้ชีวิต และมีโอกาสที่จะเลือกทางเลือก   
ที่มีคณุภาพเพื่อสขุภาพ ทัง้นีป้ระชาชนต้องสามารถควบคมุสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตวัให้เอือ้ต่อการ
ปฏิบตัิพฤติกรรมที่สร้างเสริมสขุภาพได้ 
 3. การเป็นสื่อกลาง (Mediating) การเป็นสื่อกลาง หรือการไกล่เกลี่ยประสานระหว่างกลุ่ม 
หรือหน่วยงานต่างๆ ในสังคมทัง้ภาครัฐ และเอกชน ทัง้หน่วยงานทางการแพทย์ พยาบาล 
สาธารณสขุ และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ สื่อมวลชน ทัง้นีเ้นื่องจากเร่ืองสุขภาพไม่ใช่
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนัน้ห ลายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องมีการประสาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมลู รวมถึงร่วมกันขบัเคลื่อนให้บรรลุ
 วตัถุประสงค์ นอกจากนัน้หลกัการสร้างเสริมสขุภาพยงัประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 



 10 

 1. มิติการพัฒนาสุขภาพ (Health Enhancement) เช่น พฤติกรรมการสูบบุหร่ี การดื่ม
แอลกอฮอล์ นิสัยการบริโภคอาหาร กิจวัตรประจ าวันปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรคติดต่อ และโรค    
ไม่ติดต่อ เป็นต้น 
 2. มิติกลุ่มประชากร (Population, Group) ได้แก่ วยัเด็ก วยัรุ่น บุรุษและสตรี ผู้พิการและ
คนชรา เป็นต้น 
 3. มิติด้านพืน้ที่ (Key setting) เช่น บ้าน โรงเรียน สถานที่ท างาน ชุมชน เป็นต้น 
 4. มิติด้านกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ (Strategies) เช่น สุขศึกษา การให้ข้อมูล
ข่าวสารการตลาดเชิงสังคม การสร้างกระแส การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพัฒนาชุมชน 
กฎหมายและนโยบายการเงิน เป็นต้น 
 แต่ในการสร้างเสริมสขุภาพประชาชนให้ดีได้นัน้จ าเป็นต้องพิจารณาทฤษฎีการสร้างเสริม
สขุภาพที่เกี่ยวข้องกัน ทัง้ระหว่างบุคคล (Interpersonal) องค์กร (11) ชุมชน (Community) และ
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เพื่อให้การสร้างเสริมสุขภาพเกิดประสิทธิภาพและสามารถ
น าไปปฏิบตัิเกิดผลสงูสดุ 
 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพนัน้มีด้วยกันหลายทฤษฎี แต่ในการวิจัยในครัง้นีจ้ะขอ
น าเสนอทฤษฎีที่ยงัคงมีการใช้อยู่และเกี่ยวข้องกบัการสร้างเสริมสขุภาพ ดงันี  ้
 ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) 
 ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสขุภาพได้รับอิทธิพลมากจากทฤษฏีทางจิตวิทยาสงัคมของ 
Kurt Lewin ซึ่งทฤษฎีนีใ้ช้ในการท านายพฤติกรรมของบุคคลในการที่จะปฏิบัติตัวเพื่อป้องกนัโรค 
โดยบุคคลจะต้องมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง ความรุนแรงของโรค การรับรู้นีจ้ะท าให้บุคคลสามารถ
หลีกเลี่ยงจากภาวะคุกคามของโรคได้ (12) ความเชื่อด้านสุขภาพเป้นความเชื่อของบุคคลที่
เกี่ยวข้องพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเจ็บป่วยและการรักษา บุคคลจะมีการปฏิบตัิที่
แตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรค 
อาการของโรค วิธีการรักษา การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ความเชื่ อเดิม เป็นต้น 
(13) ศิริพร สมบูรณ์ (2552) ได้ให้ความเห็นว่าทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพนัน้มีล าดับ
การพฒันาของทฤษฎี 6 ระยะ ในปี ค.ศ. 1974 เบคเกอร์ และคณะ (1974) ได้เป็นผู้ปรับปรุงทฤษฏี
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เพื่อน ามาใช้อธิบายและท านายพฤติกรรมการป้องกันและ
พฤติกรรมอ่ืนๆ โดยเพิ่มปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือจากการรับรู้ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติใน
การป้องกนัโรค ดงันี ้(14, 15)  
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 1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived susceptibility) 
  การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค คือ การรับรู้ถึงความเสี่ยงของตนเองต่อการเป็นโรค
หรือเงื่อนไขของการเป็นโรค 
 2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived severity) 
 การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคและการเจ็บป่วยของร่างกาย การก่อให้เกิดความพิการ 
การเสียชีวิต ตลอดจนความยากล าบากของรักษา ผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ครอบครัวและ
สงัคม 
 3. การรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกนัโรค (Perceived benefits)  
 การที่บุคคลเกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคและความรุนแรงของโรคแล้ว ย่อม
ส่งผลต่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการพิจารณาถึงประโยชน์ต่างๆ จากการป้องกนัโรค 
 4. การรับรู้ต่ออปุสรรค (Perceived barriers)  
 การคาดการณ์ของบุคคลถึงการปฏิบตัิพฤติกรรมการป้องกนัโรคในทางลบ เช่น ค่าใช้จ่าย 
เวลาที่ใช้ พฤติกรรมของการออกก าลังกายของตนเองและครอบครัว เมื่อบุคคลได้ค านึงถึงผลได้ 
ผลเสียจากการปฏิบตัิพฤติกรรมดงักล่าวแล้วย่องสามารถเลือกแนวทางได้เหมาะสมกบัตวับุคคลเอง 
 5. สิ่งชกัน าให้เกิดการปฏิบตัิ (Cues to action) 
 สิ่งชกัน าหรือสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดการฏิบตัิหรือความพร้อมที่จะปฏิบตัิพฤติกรรม เช่น การ
ค้นหาข้อมลูต่างๆ และระบบการแจ้งเตือนให้ปฏิบตัิอย่างสม ่าสมอ เป็นต้น  
 6. ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 
 การรับรู้ถึงความสามารถในตนเอง การที่บุคคลรับรู้ถึงความสามารของตนเองที่จะประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบตัิอย่างใด อย่างหนึ่งให้ส าเร็จลลุ่วงตามที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้  
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) 
 อลัเบิรท์ แบนดูรา นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั เป็นผู้พฒันาทฤษฎีนีข้ึน้จากการศึกษาค้นคว้า
ของตนเอง เดิมใช้ชื่อว่า "ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม" (Social Learning Theory)  ต่อมาได้เปลี่ยน
ชื่อทฤษฎีเพื่อความเหมาะสมเป็น "ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)” ทฤษฎีนีม้ี
ความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคล (Behavior condition) เกิดขึน้และเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
สิ่งแวดล้อม (Environment factor) และปัจจัยภายในบุคคล (Personal factor) เนื่องจากมนุษย์
นัน้มีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวอยู่ เสมอ โดยการเรียนรู้ของมนุษย์
ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสงัเกตหรือการเลียนแบบ จึงเรียกการเรียนรู้จากการสงัเกตว่า “การ
เรียนรู้โดยการสงัเกต” หรือ “การเลียนแบบ” โดยมีแนวคิดหลกั 3 ประการ (15, 16) 
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 1) แนวคิดการเรียนรู้โดยการสงัเกต (Observation Learning) เป็นกระบวนการที่บุคคล 
นัน้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เนื่องจากการสังเกต การฟัง การอ่าน เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคนอ่ืนหรือเกิดขึน้เมื่อบุคคลสงัเกตการกระท าของผู้ อ่ืนหรือตวัแบบ (Modeling) และ
การเสริมแรงบวกท าให้เกิดความคาดหวงั (Expectation) ว่าจะได้รับเช่นเดียวกนัหากท าพฤติกรรม
แบบนัน้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับพฤติกรรมในที่สดุ 
  2) แนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอน
หรือฝึกบุคคลเพื่อให้เกิดความสามารถทางพฤติกรรม (Behavioral Capability) และเพื่อให้รู้ว่า
จะต้องท าอะไร และท าอย่างไร โดยใช้การสร้างความคาดหวังและความมั่นใจว่าตนสามารถท า
พฤติกรรมนัน้ได้ โดยมีแหล่งของการพัฒนาความสามารถตนเอง 4 แหล่ง คือ การเรียนรู้จากการ
ประสบความส าเร็จด้วยตนเอง (Mastery Learning) การเรียนรู้จากการใช้ตัวแบบ (Vicarious 
Learning) การชักจูงด้วยวาจา (Verbal Persuasion) และการกระตุ้ นทางอารมณ์ (Emotional 
Arousal) เมื่อบุคคลเกิดความมัน่ใจในความสามารถตนเองก็จะมีแรงจูงใจที่จะจะท าพฤติกรรมนัน้
ให้ส าเร็จ  
  3) แนวคิดการก ากบัตนเอง (Self-regulation) เป็นแนวคิดที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของ 
บุคคลไม่ได้เป็นผลมาจากการเสริมแรงและการลงโทษจากคนอ่ืนเพียงอย่างเดียว แต่บุคคล
สามารถท าบางส่ิงบางอย่างเพื่อควบคมุความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตน  
 ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 
 ทฤษฎีพัฒนาขึน้โดย ดร. โนลา เจ เพนเดอร์ (Nola J. Pender) กล่าวถึงการสร้างเสริม
สขุภาพไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่กระท าอย่างต่อเนื่อง และจะต้องปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของ
บุคคล และจะมีผลให้บุคคลเกิดการกระตุ้นตนเอง และมีผลในการเพิ่มความตระหนักในตนเอง 
นอกจากนี ้ยังเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการกระท าของบุคคลที่บุคคลมุ่งไปสู่ภาวะสุขภาพใน
ระดับที่สูงขึน้  ดังนัน้ เพนเดอร์ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Model) โดยมีแนวคิดพืน้ฐานจากทฤษฎีความคาดหวังคุณค่า (Expectancy-value 
Theory) และจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ซึ่งเพนเดอร์ (Pender, 
1996) ที่เชื่อว่า การที่บุคคลจะปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิพฤติกรรมใดขึน้อยู่กบัความคาดหวงัในผลลพัธ์
และความเชื่อในตนเอง ซึ่งบุคคลจะใช้กระบวนการทางปัญญาผ่านการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ และมีผลต่อการตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ (17) โดยได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงจากรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเดิม (Pender, 1987) ในปี คศ. 1996  ซึ่งเป็นการรวม
ศาสตร์ทางการพยาบาลและพฤติกรรมศาสตร์อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
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บุคคลกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นหรือเสริมแรงจูงใจให้บุคคลปฏิบตัิพฤตกิรรมการสร้างเสริมสขุภาพ 
และเชื่อว่าพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเกิดจากแรงจูงใจที่บุคคลต้องการมีสขุภาพที่ดีขึน้ โดย
การที่จะบรรลเุป้าหมายนัน้บุคคลต้องได้รับการสร้างเสริมให้มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  ซึ่งใน
แบบจ าลองนีจ้ะมองสุขภาพเป็นแบบมโนทัศน์เชิงบวกจะมีความแตกต่างจากแบบจ าลองความ
เชื่อด้านสขุภาพอ่ืนๆ ที่เป็นแบบจ าลองด้านการป้องกนั (17, 18) 
 ข้อตกลงเบื อ้งต้นของแบบจ าลองการสร้างเสริมสุขภาพ (Assumptions of health 
promotion model) (17) 
 1. การเห็นความส าคญัของสขุภาพ (Importance of health) บุคคลแสวงหาเพื่อสขุภาพที่
ดี ซึ่งบ่งบอกถึงศกัยภาพหรือความสามารถของบุคคล 
 2. การรับ รู้ว่าสุขภาพสามารถควบคุมได้  (Perceived control of health) บุคคลมี
ความสามารถคิดไตร่ตรอง สะท้อนคิดเพื่อการตระหนักรู้ รวมถึงการประเมินความสามารถตนเอง
ท าให้บุคคลรับรู้และเชื่อว่า สามารถเปลี่ยนแปลงสขุภาพได้ตามต้องการ 
 3. รับรู้ความสามารถของตน (Perceive self – efficacy) บุคคลมีความเชื่อว่า พฤติกรรม
สามารถเกิดได้ตามที่บุคคลก าหนด รวมถึงปัจจยัต่างๆ 
 4. ค าจ ากัดความของสุขภาพมีตัง้แต่การไม่มีโรคจนถึงสุขภาพสูงสุดท าให้บุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม บุคคลแสวงหาการควบคมุพฤติกรรมของตนเอง 
 5. การรับรู้สภาวะสุขภาพ (Perceived health status) สภาวะที่ รู้สึกดี  หรือรู้สึกป่วย
สามารถแยกได้จากพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากบุคคลซึ่งประกอบด้วยหลายมิติทัง้กาย จิต สงัคม 
มีปฏิบตัิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ให้เข้ากบัตนเอง และปรับตนเองให้
เข้ากบัสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 6. การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรม (Perceived benefits of behaviors) บุคคลจะมีความ
โน้มเอียงสงูที่จะเร่ิมหรือท าต่อเนื่องในพฤติกรรมนัน้ ๆ ถ้ารับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อสขุภาพ  
 7. การรับ รู้ถึ งอุปส รรคของพฤติก รรม  (Perceived barriers to health promoting 
behaviors) ถ้าบุคคลรับรู้ว่าพฤติกรรมนัน้ยากล าบาก จะท าให้มีความตัง้ใจลดลงในการปฏิบตัิตาม  
 ปี ค.ศ. 2006 เพนเดอร์ได้มีการปรับปรุงแบบจ าลองสขุภาพ โดยมีแนวคิดว่าการกระท าที่มี
เป้าหมายส าคญัในการยกระดบัความเป็นอยู่ที่ดี และการบรรล ุเป้าหมายในการมีสขุภาพที่ดีของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสงัคม และควบคุมดูแลสุขภาพให้ได้ตามเป้าหมาย สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมนัน้ๆ จนเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต โดยมีมโนทศัน์หลกัของแบบจ าลอง  ได้แก่ (17) 
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    1. ลักษณะเฉพาะและประสบการณ์ ของบุคคล ( Individual Characteristics and 
Experiences) 
 2. ความคิดและอารมณ์ต่อพฤติกรรม (Behavior-Specific Cognition and Affect) 
 3. พฤติกรรมผลลพัธ์ (Behavioral Outcome) 
 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ (Knowledge Attitude and Practice) 
 ทฤษฎี ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ (Knowledge Attitude and Practice) เป็นทฤษฎี
ที่มีการน ามาใช้ในการส ารวเพื่อท าความเข้าใจถึงสภาวะที่ต้องการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กลุ่มของประชากรที่ท าการศึกษา แบบส ารวจความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตัินัน้มีการประยุกต์ใน
หลากหลายการศึกษา เช่น การส ารวจโรควณัโรค การสร้างเสริมสขุ และโรคเอดส์ เป็นต้น (4, 11, 
15, 19-22)  
 ความรู้ (Knowledge)  
 ความรู้ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้นิยามความหมายไว้ว่า 
ความรู้ คือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือจากประสบการณ์ รวมทัง้
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ องค์
วิชาในแต่ละสาขา 
 วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า เป็นการยากมากที่จะให้นิยาม ค าว่า 
"ความรู้" ด้วยถ้อยค าสัน้ๆ ยิ่งในความหมายที่ใช้ในศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ ค าว่า "ความรู้" 
ยิ่งมีความหมายหลายนยั และหลายมิติ (23) 
 ความรู้ คือ ส่ิงที่เมื่อน าไปใช้ จะไม่หมด หรือสึกหรอ แต่จะยิ่งงอกเงย หรืองอกงามขึน้ 
 ความรู้ คือ สารสนเทศทีน่ าไปสู่การปฏิบตั ิ
 ความรู้ เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ 
 ความรู้ เกิดขึน้ ณ จุดที่ต้องการใช้ความรู้นัน้ 
 ความรู้ เป็นสิ่งที่ขึน้กบับริบท และกระตุ้นให้เกิดขึน้ โดยความต้องการ 
 ความรู้ มาจากการจัดระบบ และตีความ สารสนเทศ ( Information) ตามบริบท และ
สารสนเทศก็มาจากการประมวล ข้อมลู (data) ความรู้จะไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่น าไปสู่การกระท า 
หรือการตดัสินใจในการจดัการสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคแห่งสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน 
(knowledge-based society) มองความรู้ว่าเป็น ทุนปัญญา หรือทุนความรู้ส าหรับการสร้าง
คณุค่า และมลูค่า (value) การจดัการความรู้เป็นกระบวนการใช้ทุนปัญญา น าไปสร้างคณุค่า และ
มลูค่า ซึ่งอาจเป็นมลูค่าทางธุรกิจ หรือคณุค่าทางสงัคมก็ได้ 
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 บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้หมายถึง การระลึกถึง
เร่ืองราวต่างๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วและรวมถึงการจ าเนือ้เร่ืองต่างๆ ทัง้ที่ปรากฏและ
เกี่ยวพนักนั แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (อ้างถึงในสกุญัญา ชิตวิลยั) (24) 
 1. ความรู้เฉพาะสิ่ง (Knowledge of specifics) เป็นความสามารถในการระลึกหรือจ าได้
ในเร่ืองราว ประเภท ค าศพัท์เฉพาะ และข้อเท็จจริงบางประการ 
 2. ความรู้เร่ืองวิถีและการจัดกระท ากับสิ่งเฉพาะ (Knowledge of ways and means of 
dealing with specifics) เป็นเร่ืองเกี่ยวกบัแบบแผนนิยม แนวโน้มและล าดบัเหตกุารณ์การจดัพวก
และประเภทเกณฑ์ และระเบียบวิธี 
  3. ความรู้เร่ืองสากลและนามธรรมในสาขาต่างๆ (Knowledge of the universals and 
abstracts in a field) เกี่ยวกบัหลกัการและข้อสรุปทัว่ไป ทฤษฎีและโครงสร้าง 
 ระดับความรู้  
 วิจารณ์ พานิช ได้น าเสนอระดับของความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจ ความรู้
ให้ลึกซึง้มากยิ่งขึน้ โดยแบ่งได้เป็น 4 ระดบั ดงันี ้(23) 
 1. Know-what เป็นความรู้เชิงทฤษฎีล้วนๆ เปรียบเสมือนความรู้ของผู้จบปริญญามาใหม่ 
เมื่อน าเอาความรู้เหล่านีไ้ปใช้งาน ก็จะได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง  
 2. Know-how เป็นความรู้ที่มีทัง้เชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรู้ของผู้จบ
ปริญญา และมีประสบการณ์การท างานระยะหนึ่ง เช่น 2-3 ปี ก็จะมีความรู้ในลักษณะที่รู้จกัปรับ
ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม หรือบริบท  
 3. Know-why เป็นความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผลได้ว่าท าไมความรู้นัน้ๆ จึงใช้ได้ผลใน
บริบทหนึ่ง แต่ใช้ไม่ได้ผลในอีกบริบทหนึ่ง  
 4. Care-why เป็นความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ ซึ่งจะเป็นแรงขับกันมาจากภายใน
จิตใจ ให้ต้องกระท าสิ่งนัน้ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ์  

ทัศนคติ (Attitude)  

 ทัศนคติ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้นิยามความหมายไว้ว่า 

ทศันคติ คือ แนวความคิดเห็น 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณและ สวิง สวุรรณ ได้ให้ความหมายของทศันคติว่า เป็นความคิดเห็น 

ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล สิ่งของ การกระท าหรือสถานการณ์ต่างๆ (25) 
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 ณัฐภร อินทุยศ กล่าวว่า ทศันคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ทัง้ในด้านบวก
และด้านลบที่มีต่อสิ่งเร้าที่เข้ามา ประกอบกับความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้า  ท าให้มี
อิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ โดยคณุลกัษณะของทศันคติ มีดงันี ้(26) 
 1. ทัศนคติ เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ ทัศนคติไม่ได้มีมาตัง้แต่ก าเนิด แต่เกิดจากการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์มีอิทธิพลต่อทศันคติ 
 2. ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (Evaluative nature) ทัศนคติเกิดจากการ
ประเมินความเชื่อต่อเหตกุารณ์นัน้ ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบต่อเหตกุารณ์นัน้ ๆ 
 3. ทศันคติมีคณุภาพและความเข้ม (Quality and intensity) 
 4. ทศันคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่าย (Permanence) ทัศนคติไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่าย
หากเป็นทัศนคติที่ ฝังแน่นจากการสะสมประสบการณ์ที่ผ่านการเรียน รู้มานาน ซึ่งแม้จะมี
ประสบการณ์ใหม่เข้าไป ก็ไม่ท าให้ทศันคติเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 5. ทัศนคติต้องมีสิ่งที่หมายถึง (Attitude object) หมายถึง จะไม่มีทัศนคติลอยๆที่ไม่มี
ความหมาย แต่ทศันคติต้องมีสิ่งที่หมายถึงที่แน่นอน เช่น ทศันคติต่อบุคคล หรือต่อสถานการณ์ 
 6. ทศันคติมีลกัษณะความสมัพนัธ์ ทศันคติจะแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
กับสิ่งของ หรือสถานการณ์ โดยทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะประกอบด้วยหลายทัศนคติที่มี
ความสัมพันธ์แตกต่างกัน ยิ่งมีความสัมพันธ์กันสูงมากเท่าใด การรวมตัวของแต่ละทัศนคติยิ่ง  
แน่นแฟ้มากขึน้ 
 จิระวัฒน์  วงศ์สวัสดิวัฒน์  ได้จ าแนกลักษณะโครงสร้างของทัศนคติ (Structure of 
Attitude) ไว้ดงันี ้(27) 
 1. ขนาดหรือระดบัความเข้ม (Magnitude or valence) หากทศันคตินัน้ มีระดับความเข้ม
มากแปลว่าทศันคตินัน้ จะเปลี่ยนยาก 
 2. ความซับซ้อน (Complexity of attitude) หมายถึง การมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด
จากความเชื่อหลายอย่างเป็นพืน้ฐาน 
 3. อนัดบัความส าคญั (Centrality) หมายถึง หากทศันคติยิ่งฝังลึก จะยิ่งมีความส าคญัต่อ
เจ้าของทศันคตินัน้ ๆ 
 4. ความเด่น (Salience) หมายถึง ทัศนคติที่มีความโดดเด่น ชัดเจน ในความคิดของ
เจ้าของทศันคติ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนัน้ได้ง่าย 
 หน้าที่และประโยชน์ของทศันคติ (Function of Attitude)  
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 สมิธ และคณะ (1956) และ แค็ทซ (1960) (อ้างอิงใน จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์) (27)    
ได้กล่าวไว้ว่า 
 1. หน้าที่ให้ความเข้าใจ (Understanding or knowledge function) ทัศนคติ ท าให้เกิด
การเรียนรู้ และเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้ อ่ืน 
 2. หน้าที่ป้องกันตนเอง (Ego-defense or protect their self-esteem) ใช้ทัศนคติท า
หน้าที่ปกป้องตนเอง 
 3. หน้าที่ในการปรับตัว (Adjustive function or need satisfaction) ทัศนคติท าให้บุคคล
นัน้ มีการปรับตัวให้เข้ากบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ปรับตวัโดยการลดน า้หนักตัว เพราะเชื่อว่า
หากผอมจะท าให้เข้ากบัคนอ่ืนๆที่รูปร่างดีได้ 
 4. หน้าที่แสดงออกซึ่งค่านิยม (Value expression) ทศันคติท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เป็น
ค่านิยมของตนเอง 
 การปฏิบัติ  
 ปฏิบัติ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้นิยามความหมายไว้ว่า 
ปฏิบตัิ คือ ด าเนินการไปตามระเบียบแบบแผน กระท าตาม ประพฤติ และปรนนิบตัิรับใช้ 
 ประภาเพ็ญ สวุรรณและ สวิง สวุรรณ ได้กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภท
ที่มนุษย์กระท าไม่ว่าสิ่งนัน้จะสงัเกตได้หรือไม่ เช่น การเต้นของหวัใจ การท างานของกล้ามเนือ้ การ
เดิน การพดู การคิด ความรู้สึก ความชอบ (25) 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ ได้กล่าว่า การปฏิบัติเป็นพฤติกรรมการกระท าที่สังเกตได้ ซึ่ง
เกิดจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญและเป็นทกัษะในการเคลื่อนไวของร่างกาย 
โดยได้แบ่งขัน้ตอนของพฤติกรรมการปฏิบตัิไว้ 6 ขัน้ตอน คือ (อ้างถึงในอติชาต หงษ์ทอง, น. 17-18) (28) 
 1. การรับรู้ (Perception) เป็นทักษะการกระท าของกล้ามเนือ้ก่อให้เกิดความรู้สึกโดยเร่ิม
จากการเร้าอวยัวะสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแล้วจึงเกิดการเลือกแนวปฏิบตัิ 
 2. การเตรียมความพร้อมการปฏิบตัิ (Set) เป็นนัน้ตอนที่มีการพฒันาภายใต้สถานการณ์ที่
เจาะจงหรือตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ บุคคลจะแสดงออกผ่านการเลียนแบบหรือการลองผิดลองถูก 
ประกอบด้วย ความพร้อมทางสมอง ความพร้อมทางกาย และความพร้อมทางอารมณ์ 
 3. การตอบสนองตามค าแนะน าหรืตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ (Guided response) เป็นการ
แสดงออกของบุคคลที่กระท าตามค าแนะน าหรือการชกัจูงของผู้ อ่ืน โดยการตอบสนองนีจ้ะเกิดขึน้
จากการเลือกกระท าตามพฤติกรรมที่ผู้ อ่ืนชีแ้นะ ซึ่งอาจมีทัง้ทางบวกและทางลบ 
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  4. การปฏิบตัิได้ (Mechanism) เป็นการตอบสนองที่กระท าอยู่เป็นประจ า เป็นนิสยัจนเกิด
ความมั่นใจ เชื่อมั่น และมีความช านาญในการปฏิบัติ รูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดขึน้นี เ้ป็น
องค์ประกอบภายในของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลให้บุคคลมีการ
แสดงออกที่รวดเร็วเป็นไปตามขัน้ตอน 
 5. การตอบสนองที่ ซับ ซ้อน (Complex overt response) ใช้ทักษะระดับสูงต่อการ
ตอบสนอง ได้แก่ ความแนวแน่ในการแก้ปัญหา และการกระท าโดยอตัโนมตัิ 
 6. การดัดแปลงให้เหมาะสม (Adaptation) เป็นการกระท าต่อสภาวการณ์หรือปัญหา
ใหม่ๆ การริเร่ิม เป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ โดยใช้ความสามารถและทกัษะ  
 ทฤษฎีว่าด้วยความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ (KAP Theory) 
 KAP นัน้ย่อมาจากอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude) และการปฏิบัติ (Practice) การศึกษาเกี่ยวกับ KAP โดยมากเป็นการศึกษาด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ว่าด้วยความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ องค์การอนามัยโลก 
(WHO) กล่าวว่าแบบส ารวจ KAP คือ การศึกษาที่เป็นตัวแทนของประชากรเฉพาะกลุ่มหนึ่งๆ เพื่อ
รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบั ความรู้ ความเชื่อ และสิ่งที่พวกเขาได้กระท าในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง (11) 
 แบบสอบถาม KAP ได้มีการน าไปใช้ศึกษา ความรู้ ทศันคติและการปฏิบตัิในหลากหลาย
วตัถุประสงค์ เช่น องค์การอนามัยโลกใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม KAP เพื่อช่วยในการวางแผน 
ด าเนินงาน และประเมินการด าเนินงานด้านวัณโรค หรือการส ารวจความรู้ด้านสุขอนามัยใน
ประเทศด้อยพัฒนาว่าประเทศเหล่านัน้มี ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติอยู่ในระดับใด  ผลจาก
การส ารวจ KAP ช่วยให้ทราบถึงช่องว่างของความรู้ ความเชื่อหรือทศันคติในทางวฒันธรรม และ
แบบแผนการปฏิบตัิที่เอือ้ต่อการท าความเข้าใจ การกระท าและการเข้าถึงปัญหา (19) 
 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ได้กล่าวว่า ทฤษฎีว่าด้วยความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติให้

ความส าคัญกับตัวแปรทัง้สาม (ความรู้ ทศันคติและการปฏิบัติ) ของผู้ รับสารอนัอาจมีผลกระทบ

ต่อสงัคมจากการรับสารที่เปลี่ยนแปลงไปในลกัษณะต่อเนื่องกนัไป กล่าวคือเมื่อผู้รับสารได้รับสาร

ก็จะท าให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ขึน้ก็จะท าให้เกิดทัศนคติและขัน้สุดท้ายคือการก่อให้เกิด          

การกระท า (19) 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและ         
การปฏิบัติ คือ การที่บุคคลมีความรู้เกิดขึน้ แต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นข้อยืนยนัว่าบุคคล
จะปฏิบัติตามส่ิงที่ตนรู้เสมอไป ทศันคติเป็นตวัเชื่อมระหว่างความรู้กับการกระท าหรือการปฏิบัติ 
ถ้ามีทัศนคติที่ดีรวมกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่กระตุ้นให้ปฏิบัติแล้วบุคคลจะมีแนวโน้มที่จะกระท า
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หรือปฏิบัติมากกว่าบุคคลที่ทัศนคติไม่ดี ดังนัน้ความรู้มีผลทางตรงต่อการปฏิบัติทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ส าหรับทางอ้อมมีทัศนคติเป็นตัวกลางในการปฏิบัติ (อ้างอิงถึงในอติชาต หงษ์ทอง ,      
น. 17-18) (28) 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ สามารถแบ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
กนัได้เป็น 4 แบบ ตามที่ Schwartz ดงันี ้(อ้างอิงถึงในอติชาต หงษ์ทอง, น. 17-18) (28) 
 1. พฤติกรรมจะเป็นไปตามทัศนคติและความรู้ที่บุคคลนัน้มี โดยมีทัศนคติเป็นตัวกลาง
ระหว่างความรู้และพฤติกรรม กล่าวคือ ทัศนคติจะเกิดจากความรู้ที่มีอยู่และพฤติกรรมจะแสดง
ออกไปตามทศันคตินัน้ ดงัภาพ 1 
 

 
 

ภาพ 1 ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตัิรูปแบบท่ี 1 
 

 2. พฤติกรรมที่เกิดจากความรู้และทศันคติมีความสมัพนัธ์กนั หรือความรู้กบัทัศนคติมีผล

ร่วมกนัเกี่ยวข้องกนัก่อให้เกิดพฤติกรรม ดงัภาพ 2 

 
 

ภาพ 2  ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตัิรูปแบบท่ี 2 
 

 3. ความรู้และทศันคติต่างก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ โดยที่ความรู้และทศันคติไม่มีความ

เกี่ยวข้องกนั ดงัภาพ 3 

 

ความรู้ ทศันคติ พฤติกรรม 

ความรู้ 

ทศันคติ 

พฤติกรรม 
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ภาพ 3 ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตัิรูปแบบท่ี 3 

 
 4. ความรู้มีผลต่อพฤติกรรมทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น บุคคลมีความรู้และพฤติกรรม
ตามความรู้นัน้ เป็นผลความรู้ต่อพฤติกรรมโดยตรง หรือความรู้มีผลต่อทัศนคติก่อนแล้วพฤติกรรม
ที่เกิดขึน้นัน้เป็นไปตามทศันคติ เป็นผลความรู้ต่อพฤติกรรมทางอ้อม ดงัภาพ 4 
 

 

 
ภาพ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตัิรูปแบบท่ี 4  

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏบิัติงาน 
 Schermerhorn et al. (29, 30) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและความพึง

พอใจเป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่ทัง้สองปัจจัยก็มีความสัมพันธ์กัน โดยผลการปฏิบัติงานนัน้

สามารถตดัสินจาก คณุลกัษณะประชากร รวมไปถึงความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลร่ว

กบัการใช้เทคโนโลยีสนบัสนุน งบประมาณจากองค์กร และความพยายามส่วนบุคคล โดยในแต่ละ

บุคคลนัน้ แรงจูงใจจะส่งผลโดยตรงต่อความพยายามของบุคคคล แรงจูงใจนัน้แสดงถึงความ

พยายามในการท างานหรือความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของงงาน หรือของ

บุคคล การจะสร้างแรงจูงใจนัน้ รางวลัเป็นปัจจยัที่ส าคัญอย่างหนึ่ง โดยการให้รางวลัแก่บุคคลนัน้

ต้องประกอบไปด้วยความเหมาะสมทางด้านมลูค่ารางวลั และความยุติธรรมในการตดัสินรางวลั   

ความรู้ 

ทศันคติ 

พฤติกรรม 

ความรู้ 

ทศันคติ 

พฤติกรรม 



 21 

 Schermerhorn et al. (2002) ได้เสนอสมการในการปฏิบตัิงานของแต่บุคคล ดงันี ้

         ผลการปฏิบตัิงาน = คณุลกัษณะส่วนบุคคล x ความพยายาม x การสนบัสนุนจากองคก์ร 

จากสมการข้างต้นจะพบว่าตัวแปรทัว้สามนัน้มีคสามสัมพันธ์ทางตรงต่อผลการปฏิบัติ

ทัง้สิน้ โดยแรงจูงใจนัน้จะเป็นตัวก าหนดแรงขับภายในตัวบุคคลซึ่งก่อให้เกิด คุณลักษณะส่วน

บุคคล (Individual attributes) ต่อแนวทางและระดับความพยายามในการท างาน (Work effort) 

ร่วมกับการสนับสนุนจากองค์กร (Organization support) โดยคณุลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัย

ร่วมพิจารณาในการพิจารณาถึงพฤติกรรมการท างาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้(29) 

 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Individual attributes) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของ

บุคคลที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงาน โดยประกอบไปด้วย  

  - ลักษณะประชากร (Demographic characteristics) แสดงถึงภูมิหลังของ

บุคคล เช่น เพศ อายุ ศาสนา และเชือ้ชาติ สถานะภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  

  - ลกัษณะด้านความสามารถ (Competency characteristics) ความสามารถนัน้

เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ ง  ที่ ใช้ประกอบการพิ จารณ าคัดเลือกบุคคลเข้าป ฏิบัติ งาน                 

โดยความสามารถนัน้เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความพยายามในการปฏิบัติงานของ

บุคคล ความสามารถเป็นแรงจูงใจขัน้ต้นที่ก่อให้เกิดไหวพริบของบุคคลในการเอาชนะสิ่งแวดล้อม

ได้  ความสามารถนัน้แบ่ งได้ เป็น  2 ประเภท คือ ความสามารถด้านกายภาพ (Physical 

compeyency) และความสามารถด้านสมอง (Mental competency)  

  - ลักษณะด้านจิตวิทยา (Psychological characteristics) เป็นจัจจัยที่แสดงถึง

แนวโน้มทางพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึน้และส่งผลต่อถาวรต่อพฤติกรรม ลักษณะทางจิตวิทยา

เหล่านี ้เช่น ทศันคติ การรับรู้ ความต้องการ และบุคลิกภาพ เป็นต้น 

  แต่อย่างไรก็ตาม Schermerhorn และคณะ ได้สรุปว่าลักษณะส่วนบุคคลนัน้ยัง

ขึน้อยู่กบัสิ่งแวดล้อมและความจ าเป็นในแต่ละงาน   

 2. ความพยายามในการท างาน (Work effort) ความพยายามเป็นปัจจยัที่แสดงถึงความ

ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานนัน้ โดยอาศัย แรงจูงใจที่จะปฏิบัติงาน (Motivation to work) เป็นแรงผลักดัน

ภายในตวับุคคลที่ส่งผลโดยตรงและคงไว้ซึ่งความพยายามในการท างาน ดงันัน้แรงจูงใจจึงเป็นสิ่ง

ส าคญัต่อความพยายามในการปฏิบตัิงานของบุคคล 
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 3. การสนบัสนุนจากองค์กร (Organization support) การปฏิบตัิงานนัน้จ าเป็นต้องได้รับ

การสนับสนุนจากองค์กร บุคคลที่มีความสามารถระดับสูงนัน้และมีคุณลกัษณะบุคคลจ าเป็นกับ

งานนัน้ อาจไม่เป็นผู้ปฏิบตัิงานที่ดีได้ หากไม่ได้รับการสนบัสนุนจากองค์กรเท่าที่ควร 

 การปฏิบัติงานของบุคคลนัน้ เป็นผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกจากลกัษณะพืน้ฐานส่วน

บุคคล ประกอบกับการน าความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่องานซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แสดง

ถึงถึงพฤติกรรมที่มีผลต่อความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงานได้ นอกจากนีแ้ล้วความ

พยามของบุคคลและการสนบัสนุนจากองค์กรก็เป็นปัจจยัที่ส าคญัซึ่งล้วนส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ของบุคคลให้ปฏิบตัิงานอย่างประสิทธิภาพได้   

 
การวิจยัเชิงปริมาณ 
 การวิจยัสามารถได้มีการจ าแนกได้หลากหลายแนวทางขึน้อยู่กับเกณฑ์ที่ใช้จ าแนก โดย
เกณฑ์นัน้จะขึน้อยู่กับทัศนะหรือมุมมองที่มีความแตกต่างหลากหลาย การวิจัยเชิงปริมาณเป็น  
การวิจยัรูปแบบหนึ่ง ตามการจ าแนกโดยใช้เกณฑ์การจ าแนกตามลักษณะของข้อมลูการวิจัยโดย
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพ 2. การวิจยัแบบผสม
วิธี (Mixed Methods Research) (31) 
 ความหมายของการวิจยัเชิงปริมาณเป็นการค้นหาความรู้และความจริง โดยเน้นที่ข้อมูล
เชิงตัวเลข มีการออกแบบวิธีการวิจยั โดยมีการควบคมุตัวแปรที่ศึกษามีการจัดเตรียมเร่ืองมือที่ใช้
ในการศึกษาที่มีคุณภาพที่มีความเที่ยงและความตรงที่สามารถวดัได้โดยใช้วิธีการทางสถิติและ
ประมวลผลการวิเคราะห์พร้อมทัง้การสรุปประมวลผลข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย (32) หรือการวิจัย
เชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่มุ้ งเน้นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะตัวเลขหรือก าหนดเป็น
ปริมาณได้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมหรือตอบค าถามวิจัยที่นักวิจัยสนใจศึกษา การ
วิจยัประเภทนีใ้ช้เคร่ืองมือที่มีความเป็นปรนยัในการเก็บรวบรวมข้อมลูและใช้สถิติในการวิเคราะห์
และแปรความหมายของข้อมลู เช่น แบบสอบถาม การสงัเกตหรือการทดลอง เป็นต้น (31)  
 ลกัษณะส าคญัของการวิจยัเชิงปริมาณ (31) 
  1. เป็นการศึกษาหาความรู้ความจริงโดยใช้วิธีอนุมาน (Deductive inquiry) 
  2. ใช้กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (Positivism paradigm) คือความรู้ห รือ
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่สามารถวดัหรือประเมินค่าออกมาเป็นตวัเลขได้ เป็นฐานคิดในการศึกษาโดย
ยึดแนวทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจยั 
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  3. มุ่งศึกษาข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนัน้ 
  4.  ใช้ทฤษฎีเป็นหลกัในการศึกษา 
  5. มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะรายตัวแปรหรือศึกษาปัจจัยต่างๆ มากกว่าจะมุ่งเน้น   
การตีความผลการศึกษาแบบองค์รวม 
  6. ผลการวิจยัสามารถสรุปนยัจากบางส่วนไปยงัทุกส่วนได้ คือ ข้อสรุปนัยทัว่ไป
เป็นอิสระจากบริบทแวดล้อม 
  7. บทบาทของนกัวิจยัจะแยกออกจากแหล่งข้อมลูที่ศึกษาไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
  8. มีการก าหนดกระบวนการวิจยัให้มีมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอการ
วิเคราะห์ผลการวิจยัในเชิงสถิติ 
 แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเป็นหนึง่ในเคร่ืองมือที่นยิมใช้ในการวิจยัอย่างแพร่หลาย นงเยาว์ อทุุมพร (2558) 
ได้ให้ความหมายของแบบสอบถามไว้ว่า คือ ชุดของค าถามที่สร้างขึน้ส าหรับใช้สอบถามความคิดเห็น
หรือข้อเท็จจริงทัง้ในอดีต ปัจจุบันและการคาคะเนในอนาคต โดยต้องการให้ผู้ตอบกรอกข้อความหรือ
เคร่ืองหมายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอิสระลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ (33)  
 ลกัษณะค าถามในแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามปลายเปิด คือ แบบสอบถามที่ค าถามไม่ได้ก าหนดลักษณะค าตอบไว้
ตายตวั เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอิสระตามคิดของตนเองในการตอบแบบสอบถาม มีจุดเด่นคือ 
อาจได้รับมุมมองใหม่ๆ จากการตอบแบบสอบถาม และได้ค าตอบที่ตรงตามความเป็นจริงมากว่า
แบบสอบถามปลายปิด (33, 34)  
  แบบสอบถามปลายปิด คือ แบบสอบถามที่ค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบ
ที่ได้ก าหนดไว้หรือคาดว่าจะเลือกตอบได้ตามความต้องการ ผู้ ตอบไม่มีอิสระในการเลือกค าตอบ         
โดยสามารถเลือกค าตอบได้จากค าตอบที่ผู้สร้างได้ก าหนดไว้เท่านัน้ การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
สรุปผลของแบบสอบถามปลายปิดจะท าได้ง่ายและสะดวกกว่าแบบสอบถามปลายเปิด (33, 34) 
  แบบสอบถามปลาปิดสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ (33) 
   1. ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบที่ให้เลือก 2 ค าตอบ 
   2. ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบที่ให้เลือกมากกว่า 2 ค าตอบ 
   3. ให้เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบจากค าตอบที่ให้เลือกหลายค าตอบ 
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   4. ให้จดัเรียงล าดบัความส าคญั จากมากสดุไปน้อยสดุ 
   5. ตรวจสอบรายการ คือ หวัข้อค าถามที่เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกบัลกัษณะ
ของพฤติกรรม โดยค าถามแต่ละข้อจะถูกถูกประเมินโดยผู้ตอบแบบสอบถามว่า ดีหรือไม่ดี ท า
หรือไม่ท า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เป็นต้น 
   6. มาตรประมาณค่า เป็นค าถามที่ต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน
ค่าของสิ่งที่ต้องการวดั 
  ข้อดีและข้อจ ากดัของแบบสอบถาม  (33) 
   ข้อดีของแบบสอบถาม 
   1. สามารถสร้างแบบสอบถามได้ง่ายและใช้เวลาน้อยในการตอบแบบสอบถาม 
   2. สามารถเก็บข้อมลูจากผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ห่างไกลได้ 
   3. สามารถเก็บข้อมลูได้เป็นจ านวนมาก 
   4. ง่ายต่อการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
   5. ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย 
   ข้อจ ากดัของแบบสอบถาม 
   1. ใช้ได้กบัผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้เท่านัน้  
   2. ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีโอกาสสอบได้ ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ข้อสงสยัในแบบสอบถาม 
   3. ความต้องการหรือความล าเอียงของผู้สร้างแบบสอบถามอาจมีผลต่อ
การสร้างค าถาม 
 
ระดับสมรรถนะของนักกายภาพบ าบัด 
 พระราชบัญญัติ วิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2547  ได้ก าหนดความหมายของ “วิชาชีพ

กายภาพบ าบัด” หมายถึง วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และ

การบ าบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ 

การป้องกนั การแก้ไขและการฟืน้ฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทัง้การสร้างเสริม

สุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบ าบัดหรือการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่

รัฐมนตรีประกาศ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการให้เป็นเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์กายภาพบ าบดั (35) 
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 นอกจากนี ้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัได้นัน้ ต้องเป็นบุคคลที่ได้ขึน้ทะเบียนและ

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดจากสภากายภาพบ าบัด และมีบทลงโทษ

หากมีการฝ่าฝืนหรือประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัโดยไม่มีใบอนุญาต 

 สภากายภาพบ าบัด ได้ออกประกาศมาตรฐานของนักกายภาพบ าบัด เพื่อให้หน่วย

บริการสุขภาพและสถานบริการที่มีบริการกายภาพบ าบัดน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อ               

การพัฒนามาตรฐานการบริการกายภาพบ าบัดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบด้ วย

มาตรฐาน 9 มาตรฐาน (36) คือ 

 มาตรฐานที่ 1 การจดัองค์กร และการบริหารงานกายภาพบ าบดั 

 มาตรฐานที่ 2  การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 มาตรฐานที่ 3  การบริหารส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

 มาตรฐานที่ 4  การบริหารความเสี่ยง 

 มาตรฐานที่ 5  เคร่ืองมือทางกายภาพบ าบดั อปุกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก 

 มาตรฐานที่ 6  ระบบข้อมลูสารสนเทศทางกายภาพบ าบดั 

 มาตรฐานที่ 7  การบริการทางกายภาพบ าบดั 

 มาตรฐานที่ 8  กระบวนการทางกายภาพบ าบดั 

 มาตรฐานที่ 9  ผลลพัธ์การด าเนินงานของงานกายภาพบ าบดั 

 นอกจากนี ้สภากายภาพบ าบัดได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการสร้างเสริมสขุภาพและ

เพื่อให้นักกายภาพบ าบัดมีบทบาทในงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สภากายภาพบ าบัดจึงได้

แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อก าหนดและพัฒนาสมรรถนะการสร้างเสริมสขุภาพในนกักายภาพบ าบัด 

(37) โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางและความหมายของนักกายภาพบ าบัดสร้าง

เสริมสุขภาพ  คือ นักกายภาพบ าบัดที่ท าหน้าที่สนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนและ

สาธารณะ มีความรู้ความสามารถในการควบคุม ดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเอง โดยใช้การบริหาร

จดัการสขุภาวะเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและสขุภาวะที่ดีทัง้ร่างกาย จิตใจ 

สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของนักกายภาพบ าบัดสร้าง

เสริมสขุภาพ โดยสามารถปฏิบตัิงานเป็น 3 ระดบั คือ  
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 1.ระดับบุคคล นักกายภาพบ าบัดมีความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานด้าน

ส่งเสริมสขุภาพให้แก่ประชาชน เป้นต้นแบบของนกัสร้างเสริมสขุภาวะ 

 2. ระดับพืน้ที่ นักกายภาพบ าบัดมีความสามารถในการขับเคลื่อนงานกายภาพบ าบัด

ด้านสร้างเสริมสขุภาพในระดบัพืน้ที่องค์กร/หน่วยงานรับผิดชอบ เป็นต้นแบบวฒันธรรมสร้างเสริม

สขุภาพระดบัพืน้ที่ 

 3. ระดบัเครือข่าย นกักายภาพบ าบดัมีความสามารถในการเชื่อมเครือข่ายระหว่างพืน้ที่/

องค์กร/จงัหวดั/เขตสขุภาพ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จงัหวดั/เขตสขุภาพ/นโยบายสขุภาพ 

ด้านการสร้างเสริมสขุภาพ  

 โดยคณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางของสมรรถนะหลกัของนกักายภาพบ าบดัสร้างเสริม

สขุภาพไว้ ดงันี ้ 

 1. แนวคิดและหลกัการสร้างเสริมสขุภาพ 

 2. การบริหารจดัการโครงการสขุภาวะ 

 3. การสื่อสารเพื่อสร้างสงัคมสขุภาวะ 

 4. การสร้างและบริหารเครือข่าย 

 5. ผู้น าและทกัษะการจดัการในงานสขุภาวะอย่างยัง่ยืน 

 ดังที่ได้กล่าวมานัน้ ได้แสดงให้เห็นว่าวิชาชีพกายภาพบ าบัดเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง

การแพทย์ วิชาชีพหนึ่งที่มีการก ากบั ควบคมุ และดูแลการปฏิบตัิงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพที่ได้ก าหนดไว้ และนักกายภาพบ าบัดนัน้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย ดังปรากฏใน

มาตรฐานของนกักายภาพบ าบัด มาตรฐานที่ 7 การบริการทางกายภาพบ าบัด ข้อ 7.2 “ให้บริการ

ทางกายภาพบ าบัดโดยใช้กระบวนการทางกายภาพบ าบัดครอบคลุมการให้บริการหลกัทัง้ 4 ด้าน 

คือ การสร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ” ดังนัน้ นักกายภาพบ าบัดจึงเป็นวิชาชีพ

หนึ่งที่มีสมรรถนะที่หลากหลายและสามารถปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพได้หลายด้าน ทัง้

การบริการเชิ งรุก เช่น  งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การแพทย์ปฐมภูมิห รืองานด้าน

กายภาพบ าบดัชุมชน เป็นต้น และงานด้านการรักษาฟืน้ฟูสมรรถภาพ  

 แผนพฒันาระบบบริการสขุภาพ (Service plan) เป็นแผนงานก าหนดทิศทางการบริหาร

จดัการระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ครอบคลุมการบริการแก่ประชาชน 
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โดยประกอบไปด้วย การบริการระดับปฐมภูมิ  (Primary care) การบริการระดับทุติยภูมิ 

(Secondary care) และการบริการระดบัตติยภูมิ (tertiary care) โดยประกอบด้วยโรงพยาบาลใน

แต่ละระดบั นอกจากนีก้ารบริการในแต่ละระดบันัน้ต่างมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการที่แตกต่าง

กนัไปตามความสามารถในการจัดการกบัปัญหาทางสุขภาพที่มีซับซ้อนที่แตกต่างกัน โดยอาศัย

ระบบการส่งต่อ (Referential system) เป็นแนวทางในการบริการในแต่ละระดบั ดงัภาพ 5  (38-40)  

 

 
 

ภาพ 5 โรงพยาบาลในแต่ละระดบัตามระบบบริการสขุภาพ  (40) 
 

 กระทรวงสาธารณสขุได้จดัแบ่งโรงพยาบาลตามระดบัสมรรถนะของโรงพยาบาลในแต่ละ
ระดบัทัง้ระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยมุ่งเน้นที่ขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการ
จดัการกบัปัญหาทางสขุภาพที่แตกต่างกนัและ Service plan ดงันี ้ (38, 40)  
 1. โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน เช่น  
เวชปฏิบตัิทัว่ไป ทนัตกรรม เภสชักรรม กายภาพบ าบัดหรือกิจกรรมบ าบัด เป็นต้น โดยจะมีแพทย์
ประจ าหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจ า ดแูลประชากรในเขตพืน้ที่จ านวนไม่มากนัก 
ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพต าบล และศูนย์การแพทย์ชุมชนเมือง โดย
โรงพยาบาลระดบัปฐมภูมินัน้ เน้นงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ เช่น การดแูลผู้สงูอายุ ประชากร

ตติยภูมิ 

ทุติยภูมิ 

ปฐมภูมิ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) 

2.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

1. โรงพยาบาลศูนย์ (A) 

2. โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ (S) 

3. โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก (M1) 

1. โรงพยาบาลชุมชนเพ่ือรับส่งต่อผู้ป่วย (M2) 

2. โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) 

3. โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) 

4. โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) 
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กลุ่มสี่ยง  การสร้างเสริมสขุภาพเชิงรุก การสร้างความเข็มแข็งในครอบครัวและชุมชน การดูแลใน
มิติของสขุภาพแบบองค์รวม เป็นต้น (39-41)  
 2. โรงพยาบาลระดบัทุติยภูม ิเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์เวชปฏิบตัิทัว่ไป ไป
จนถึงบริการการแพทย์เฉพาะทางสาขาหลกั และมีแพทย์อยู่ประจ า โดยแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดงันี ้
(40, 42, 43) 
  - โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) เป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดเตียง 30-60 
เตียง มีแพทย์เวชปฏิบตัิทัว่ไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1-2 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มีตึก
ดแูลผู้ป่วยไม่ซับซ้อน และไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสงู รองรับผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในเพื่อสงัเกต
อาการ/ส่งต่อ และสนบัสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
  - โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) เป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดเตียง 60-90 
เตียง มีแพทย์เวชปฏิบตัิทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2-5 คน รองรับผู้ ป่วยใน ห้องผ่าตัด 
ห้องคลอด รองรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของแต่ละอ าเภอและสนบัสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
  - โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) เป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดเตียง 90-120 
เตียง มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก     
3-10 คน รองรับผู้ ป่วยใน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด รองรับผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในของแต่ละอ าเภอ
และสนบัสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
  - โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ ป่วย (M2) เป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดเตียง 
120 เตียงขึน้ไป มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3-10 คน และแพทย์
เฉพาะทางครบทัง้ 6 สาขาหลัก จ านวนสาขาละ 2 คน รองรับผู้ ป่วยใน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด     
หอผู้ ป่วยหนัก รังสีวิทยาเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์เฉพาะทาง รองรับการส่งต่อจาก
โรงพยาบาลชุมชนอ่ืนและสนบัสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
 3. โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์  รับผู้ ป่วยจาก
โรงพยาบาลทุติยภูมิในระดับมาตรฐาน และระดับสูง ที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับ
เชี่ยวชาญเฉพาะและใช้เทคโนโลยีระดบัสงู มีแพทย์สาขาหลกัสาขารอง ครบทุกสาขา 
 นอกจากนีก้ระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญของการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลใน
แต่ละระดับให้เกิดการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพตามขีดความสามารถของโรงพยาบาล ด้วย
หลกัการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” (Seamless Heath Service Network) ที่สามารถเชื่อมโยง
บริการ ระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกนั ด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายบริการ 
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ครอบคลุมสถานบริการภายใน 4-8 จังหวัด ดูแลประชากรประมาณ 5 ล้านคน เป็น 1 เครือข่าย 
รวมทัง้สิน้ 12 เขต โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินการ (42) คือ 
 1. การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและประชากรวัย
สงูอายุ ซึ่งจะมีภาระของการดแูลโรคเรือ้รัง โรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย และสุขภาพจิตที่
เพิ่มขึน้มาก โดยมีหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) และสถานบริการสาธารณสขุชุมชน (สสช.) 
 2. การพฒันาศนูย์ความเชี่ยวชาญระดบัสงู เพื่อรองรับระบบส่งต่อผู้ ป่วยที่มีความยุ่งยาก
ซบัซ้อนการใช้เทคโนโลยีระดบัสงูและราคาแพง โดยกระจายครอบคลมุพืน้ที่ทัง้ประเทศอย่างทัว่ถึง 
 3. การพัฒนาโรงพยาบาลระดับต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายบริการ เพื่อให้
โรงพยาบาลแต่ละแห่งเติบโตอย่างมีทิศทาง มีภารกิจหน้าที่ชดัเจน มีจังหวะก้าว และเกือ้หนุนซึ่ง
กนัและกนัภายในเครือข่าย โดยแบ่งเป็น 
 - โรงพยาบาลรับผู้ ป่วยส่งต่อระดับต้น (First - Level Referral Hospital) ประกอบด้วย
เครือข่ายบริการทุติยภูมิ มีหน้าที่รับผู้ ป่วยส่งต่อจากเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ก าหนดให้เป็น 
โรงพยาบาลระดบั F1/F2/F3 
 - โรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อระดบักลาง (Mid - Level Referral Hospital) ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีหน้าที่รับผู้ ป่วยส่งต่อจาก
เครือข่ายบริการทุติยภูมิ ก าหนดให้เป็น โรงพยาบาลระดบั M1/M2 
 - โรงพยาบาลรับผู้ ป่วยส่งต่อระดับสูง (High - Level Referral Hospital) มีหน้าที่รับ
ผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลตติยภูมิขนาดกลาง แบ่งเป็น 2 ระดบั  
  1. โรงพยาบาลทั่วไปที่เป็นแม่ข่ายของเครือข่ายบริการระดบัจังหวัดก าหนดให้
เป็นโรงพยาบาลระดบั S (Standard - Level Referral Hospital)  
  2. โรงพยาบาลศนูย์ ที่รับส่งต่อจากเครือข่ายบริการระดบัจงัหวดั ก าหนดให้เป็น
โรงพยาบาลระดบั A (Advance - Level Referral Hospital) 
 ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ โรงพยาบาลในแต่ละระดบันัน้ต่างมีขีดสมรรถนะที่ต่างกนัไปตาม
ระดบัการบริการสุขภาพ โดยสามารถสรุปได้ว่าโรงพยาบาลในระดับ ปฐมภูมิและทุติยภูมินัน้ ควร
เน้นงานสร้างเสริมสุขภาพ งานเชิงรุก ตามนโยบาย “สร้าง น า ซ่อม”  ในขณะที่โรงพยาบาลใน
ระดบัตติยภูมิ เป็นการบริการทางการแพทย์ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซบัซ้อนเป็นหลกั  
 การปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแต่ละระดับนัน้จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาระบบบริการสขุภาพ ตามระดบัขีดสมรรถนะของ
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โรงพยาบาลแต่ละระดับ นอกจากนี ้ส านกัพัฒนาระบบบริการสขุภาพ กรมสนบัสนุนบริการสภุาพ 
ได้กล่าวถึงแนวทางพัฒนางานกายภาพบ าบัดระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้ระบุกิจกรรมเฉาพะ
ของงานกายภาพบ าบดั ระดบัทุติยภูมิเท่านัน้ ประกอบไปด้วย การประเมินสขุภาวะที่เกี่ยวข้องกับ
ความบกพร่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ  การส ารวจผู้
พิการ และการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลด้านสุขภาพ และกิจกรรมเฉาพะของงาน
กายภาพบ าบัด ระดับตติยภูมิ ประกอบไปด้วย การใช้น า้ในการรักษา (Whirl pool, swimming 
pool) การใช้อุปกรณ์เคร่ืองกดบีบส าหรับภาวะทางหลอดเลือด (compressor unit for vascular 
condition) และเคร่ืองควบคมุแรงกดดันความเย็น (Cryo controller pressure therapy unit) (44) 
จากกิจกรรมหลักดังที่กล่าวมานัน้พบว่า โรงพยาบาลในระดับทุติยภูมินัน้ควรเน้นกิจกรรมเชิงรุก
และงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ ในขณะที่โรงพยาบาลในระดับตติยภูมิควนเน้นงานด้านการ
บ าบดัรักษาสมรรถภาพระดบัสงูที่ต้องใช้อปุกรณ์ทางกายภาพบ าบดัเฉพาะทาง 
 ดังนัน้แล้ว นักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลแต่ละระดับจึงควรมีระดับสมรรถนะที่
แตกต่างกันไปตามระดับโรงพยาบาลและสอดคล้องตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดย
อาศัยเครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การสร้างเสริมสุขภาพได้มีการประยุกต์ใช้กับการบริการสุขภาพได้ตัง้แต่ระดับปฐมภูมิ  
ระดบัทุติยภูมิ และระดบัตติยภูมิ ครอบคลุมการให้บริการสขุภาพทัง้ในระดบับุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน (45) ในหลากหลายวิชาชีพ เช่น แพทย์  พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขและนัก
กายภาพบ าบัด เป็นต้น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการสร้างเสริมสุขภาพนัน้มีการศึกษาที่
เกี่ยวข้องดงัต่อไปนี ้
 สุวิทย์ อริยชัยกุล และคณะ ท าการศึกษาบทบาทนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลชุมชน
พบว่าบทบาทของนกักายภาพบ าบดัไทยในโรงพยาบาลชุมชนด้านการสร้างเสริม และป้องกนัยงัมีอยู่
น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทด้านการบ าบัดรักษา (12 % และ 60 % ตามล าดับ) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับบริบทของงานโรงพยาบาลชุมชนที่เน้นการให้บริการเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยได้
เสนอแนะให้สร้างเสริมนกักายภาพบ าบดัปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพให้มากขึน้ (5) 
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 ปรียารัตน์ รัตนวิบูลย์และศุภาว์ เผือกเทศ ได้ท าการศึกษาผลการอบรมหลักสูตรการผดุงครรภ์ 
ส าหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลังจากเข้ารับการอบรมไปแล้ว     
4 เดือน พบว่าผู้รับการอบรมน าความรู้ไปพฒันางานบริการ ปรับปรุงสถานที่ปฏิบตัิงาน และถ่ายทอด
ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ รับการอบรมเห็นว่า ผู้รับการอบรมมีความรู้ดี มี
ความมัน่ใจในการปฏิบตัิงาน และมีบุคลิกภาพและความเป็นผู้น าดีขึน้ (46) 
 ขนิตฐา หาญประสิทธ์ิค า และคณะ ท าการศึกษาติดตามผลการอบรมปฏิบัติงานดแูลผู้ ป่วย
ระยะสุดท้ายต่อความรู้ ทัศนคติ และ การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพ 
พบว่า  ค่าคะแนนเฉล่ียของความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิงานภายหลังจากเข้าร่วมการฝึกอบรมแล้ว 
1 เดือน และ 3 เดือน สงูกว่าก่อนเข้าร่วมการอบรมอย่างมีนัยส าคญั และคะแนนการปฏิบตัิหลงัจาก
เข้าร่วมการฝึกอบรมแล้ว 3 เดือน สงูกว่าตอนหลงัการฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน อย่างมีนยัส าคญั (47) 
 ศุภชัย หมื่นมาและประจักร บัวผัน ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดขอนแก่น พบว่า
การปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ในระดับ ดีมาก 
แรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก การสนับสนุนจากองค์กรอยู่ในระดับ มาก โดยแรงจูงใจ ด้าน
ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค า้จุน และการสนบัสนุนจากองค์กรมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางการปฏิบตัิงาน
สร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคอย่างมีนยัส าคญั (48) 
 สินีนาฏ วิไลจิตต์ ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนัก
กายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลาง พบว่านกักายภาพบ าบัด
มีการปฏิบตัิงานด้านการบ าบดัรักษาและฟืน้ฟูมากกว่างานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ เช่น การให้
ค าแนะน าทางกายภาพบ าบดัแก่ประชาชนในชุมชน มีระดบัการปฏิบตัิร้อยละ 12 โดนได้เสนอแนะการ
สร้างเสริมให้นกักายภาพบ าบดัปฏิบตัิงานด้านกายภาพบ าบดัชุมชนให้มากขึน้ (6) 
 McMahon และ Connolly ได้ท าการส ารวจ ความรู้ ทัศนะคติ  และการปฏิบัติบทบานนัก
กายภาพบ าบัด ในการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไอร์แลนด์ พบว่านักกายภาพบ าบัดมีทัศนคติ
เชิงบวกต่องานสร้างเสริมสุขภาพ แต่ยงัคงเป็นการสร้างเสริมสขุภาพส่วนบุคคลเท่านัน้ โดยไม่ได้
น ายุทธศาสตร์การสร้างเสริมสขุภาพ 5 ด้านมาใช้ในการปฏิบตัิมากนกั นอกจากนีอุ้ปสรรคส าคัญ
ต่อการสร้างเสริมสขุภาพ คือ เวลาปฏิบตัิงานและการฝึกอบรม (7) 
 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ และคณะ ได้ท าการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแขม จังหวัดพิษณุโลก พบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการน ากลยุทธ์
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ส าคัญ 5 ประการตามกฎบัตรออตตาวามามาประยุกต์ใช้ในงานสร้างเสริมสุขภาพครบถ้วนทัง้     
5 ข้อ (49)  
 Taukobong et al. ท าการส ารวจ  ความ รู้ ทัศนะคติ  และการป ฏิบัติบทของน ัก
กายภาพบ าบัดในงานสร้างเสริมสุขภาพในประเทศแอฟริกาใต้  (South Africa) พบว่า             
นกักายภาพบ าบดัมีความรู้ด้านการสร้างเสริมสขุภาพที่เพยีงพอที่จะใช้ในการปฏิบตัิงานสร้างเสริม
สุขภาพและมีทัศนะคติที่ดีต่องานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ แต่ยังขาดการน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบตัิงาน นอกจากนีย้ังพบว่าการมีทัศนคติที่ดีมีความสัมพันธ์ต่อความรู้ด้านการสร้างเสริม
สขุภาพอย่างมีนยัส าคญั (21) 
 ขนิฐา นันทบุตร และคณะ ท าการศึกษาระดบัสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทพยาบาล
วิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวาในการบริการสขุภาพระดับปฐมภูมิ  
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่าพยาบาลมีสมรรถนะใน
การสร้างเสริมสุขภาพในระดับช านาญ ด้านปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและด้านบริหาร
จดัการในการสร้างเสริมสขุภาพ (2)   
 วิภาดา คุณาวิกติกุล และคณะ ได้ศึกษาสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริม
สขุภาพของพยาบาลวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพในเขตภาคเหนือ 17 จังหวดั พบว่าพยาบาล
วิชาชีพ มีสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพและด้านปฏิบัติกิจกรรม
สร้างเสริมสขุภาพอยู่ในระดบัช านาญ (50) สอดคล้องกบัการศึกษาของธานี แก้วธรรมานุกูล และคณะ 
ได้ศึกษาสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ในสถาน
บริการภาคเหนือ พบว่าพยาบาลวิชาชีพ มีสมรรถนะด้านคณุลกัษณะส่วนบุคคลในการสร้างเสริม
สขุภาพและด้านปฏิบตัิกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพอยู่ในระดบัช านาญ (41)  
 นงคราญ เติมวุฒิและน้อมจิตร์ นวลเนตร์ได้ท าการศึกษาบทบาทและภาระงานของ
นกักายภาพบ าบดัที่ให้บริการสขุภาพระดบัปฐมภูมิ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 
พบว่านกักายภาพมีบทบาทการให้บริการในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มโรคเรือ้รัง ผู้ป่วยระยะหลงัเฉียบพลนั ผู้
พิการ และการบริการกายอุปกรณ์ โดยแต่ละกิจกรรมที่ให้บริการมีการจัดกิจกรรม 3-4 ครัง้        
ต่อเดือน  แต่การให้บริการถูกจ ากัดด้วยจ านวนนักกายภาพบ าบดั ภาระงานที่มีมาก และการขาด
งบประมาณ (51) 
 เกศศิริ วงษ์คงค าและปิยะธิดา นาคะเกษีย ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับต ่า และในรายด้าน



 33 

ประกอบด้วย 1.คุณลักษณะส่วนบุคคล 2.การปฏิบัติกิจกรรม 3.การบริหารจัดการ 4.การพัฒนา
ภาคีเครือข่าย และ 5.การวิจัยและการจัดการความรู้ มีคะแนนเฉล่ียของสมรรถนะอยู่ในระดับต ่า 
นอกจากนีพ้บว่า อายุ ระดับการศึกษา การฝึกอบรมระยะสัน้ ประสบการณ์ปฏิบัติงานในบทบาท
วิชาชีพพยาบาล ต าแหน่งงาน และระดับการให้บริการของพยาบาลมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสขุภาพของพยาบาลในเขตพืน้ที่ภาคกลาง (52) 
 อวินนท์ บัวประชุมและวันเพ็ญ ปัณราช ได้ท าการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนา  การดูแล
ผู้ป่วยวณัโรคปอดอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ของ รพ.สต. ในเขตเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบว่าผู้ป่วย
วณัโรคปอดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัวัณโรคน้อย พ่ีเลีย้งในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคมีความรู้ไม่
เพียงพอไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง อสม. มีความรู้ไม่เพียงพอ และขาดความมัน่ใจในการ
ดแูลผู้ป่วย ภายหลังจากการด าเนินการอบรมให้ความรู้ พบว่าผู้ ป่วยวัณโรคมีความรู้ความเข้าใจ
มากขึน้พี่เลีย้งในการดูแลผู้ป่วยมีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองมากขึน้ อสม. มีความรู้ดี 
และมีความมัน่ใจในการดแูลผู้ป่วยมากขึน้ (53) 
 Siltrakool ได้ท าการศึกษาความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติงานในการใช้ยาปฏิชีวนะใน
เภสชักรชุมไทย พบว่า เภสชักรชุมชนไทยมีความรู้ ทศันคติ และการปฏบตัิการใช้ยาปฏิชีวนะระดบั 
ดี โดยทศันคติมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัต ่าต่อการปฏิบตัิการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยเสนอว่าเภสัช
กรควรมีบทบาทในการส่งเสริมความตระนกัในการใช้ยาปฏิชีวนะ (54) 
 ศุจินทรา บัวชื่นและผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกอบรม
การดแูลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง ต่อความรู้ ทศันคติ ความมัน่ใจและความถี่ใน
การดแูลผู้ป่วย พบว่าภายหลงัจากการฝึกอบรมแล้ว 6 เดือน ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้มากกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส าคัญ คะแนนทัศนคติและความมั่นใจของกลุ่มที่รับการอบรม
มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการอบรมอย่างมีนยัส าคญั (55)  
 สาริณี แก้วสว่าง และคณะ ท าการศึกษาสถานะการท างานและความพึงพอใจในการ
ท างานของนักกายภาพบ าบัดไทยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน พบว่านักกายภาพบ าบัดใน
โรงพยาบาลเอกชนมีอตัราเงินเดือนที่สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐ แต่นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาล
รัฐได้สิทธิประโยชน์จากการท างานมากว่านกักายภาพบ าบดัโรงพยาบาลเอกชน ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
ความเครียดจากการท างาน และความเหนื่อยล้าจากการท างาน โดยได้เสนอว่าควรส่งเสริม
สถานภาพการท างานของนักกายภาพบ าบัดให้ดีขึน้ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลน     
นกักายภาพบ าบดัและรักษาจ านวนนกักายภาพบ าบดัที่ปฏิบตัิงานไว้ (56) 
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 Abaraogu et al. ได้ท าการส ารวจ ความรู้ ทัศนะคติ และการปฏิบัติงานด้านการสร้าง
เสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดัในประเทศไนจีเรีย (Nigeria) พบว่านักกายภาพบ าบดัไนจีเรีย
มีความรู้ด้านการสร้างเสริมสขุภาพในระดบัดับดีและมีการน าการสร้างเสริมสขุภาพมาประยุกต์ใช้
ในการรักษาด้วย นอกจากนีย้ังพบว่าการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพยังไม่เพียงพอ
ส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบตัิงาน (22) 
 วรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์ ได้ท าการศึกษาปัจจัยเสริม ปัจจัยเอือ้และอุปสรรคของการ
ท างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ พบว่า 
ปัจจัยเสริม ปัจจัยเอือ้ของการท างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด ได้แก่ 
เงินเดือน สวัสดิการ  อตัราก าลัง การสนับสนุนของผู้บริหารระดับโรงพยาบาล และการสนบัสนุน
จากเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบ าบดัระดบัเขตสขุภาพ เป็นต้น (8)  
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่า ความรู้ ทัศนคติและ       
การปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดด้านสร้างเสริมสุขภาพมีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบ
บริการสขุภาพ แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาเร่ืองดงักล่าวในระบบบริการสขุภาพของประเทศไทย โดยใน
การศึกษาครัง้นีไ้ด้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีว่าด้วยความรู้ ทศันคติและการปฏิบตัิ (KAP Theory) โดยใช้
รูปแบบความสมัพนัธ์ของ ความรู้ ทศันคติและการปฏิบตัิแบบที่ 3 (24, 28, 54) ) และในการศึกษา
นีไ้ด้ เพิ่มปัจจัยส่วนบุคคลของนักกายภาพบ าบัดว่ามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของนัก
กายภาพบ าบดัในงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพหรือไม่ และปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานด้าน
สร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดั โดยมีตวัแปรในการศึกษา ดงัแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพ 6  กรอบแนวคิกการวิจยั 

คุณลักษณะประชากร 
(Demographic) 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดบัการศึกษา 

- ความเพียงพอของการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีในการสร้างเสริมสขุภาพ 

-การฝึกอบรม 

- ต าแหน่งงาน 

- ระดบัของโรงพยาบาลที่ท างาน 

- จ านวนนกักายภาพบ าบดั 

- จ านวนปีในการท างาน 

ความรู้ (Knowledge) 

- นิยามการสร้างเสริมสขุภาพ 

- กลยุทธ์การสร้างเสริมสขุภาพตามกฎ

บตัรออตตาวา 

- หลกัการพืน้ฐานการสร้างเสริม

สขุภาพ 

การปฏิบัติงานด้าน       
การสร้างเสริม
สุภาพของ 

นักกายภาพบ าบัด 
(Practice) 

ปัญหาอุปสรรคใน

การปฏิบตัิงานด้าน

การสร้างเสริม

สขุภาพของนกั

กายภาพบ าบดั 

ทัศนคติ (Attitude) 

- ทศันคติต่อการสร้างเสริมสขุภาพของ

นกักายภาพบ าบัด 



บทท่ี 3  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาในครัง้นี ไ้ด้ผ่านการพิ จารณ ารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่โครงการ P10005/63 เมื่อ
วนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 
 
รูปแบบการวิจยั 
 การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและเป็นการวิจยัเชิงส ารวจในนักกายภาพบ าบัด
โรงพยาบาลของรัฐในเขตบริการสุขภาพทัง้ 12 เขตของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงความรู้ ทศันคติ 
และการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร  
 ประชากรที่ศึกษา คือ นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลของรัฐในเขตบริการสขุภาพทัง้ 12 
เขตทั่วประเทศไทย (ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง และภาคใต้ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 
จ านวน 3,148 คน ที่ท างานกายบ าบัดในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ
โรงพยาบาลนอกสังกัดส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีอายุระหว่าง 25 – 60 ปี โดยมีรายละเอียด
จ านวนนกักายภาพบ าบดัตามภาคผนวก ก 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลของรัฐในเขตบริการสุขภาพทัง้   12 
เขตทั่วประเทศไทย (ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง และภาคใต้ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ที่ถูก
สุ่มเข้าร่วมการวิจยั 
 การค านวณกลุ่มตวัอย่างคิดค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดบัความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้ร้อยละ 5 (28, 34) ดงันี ้

n =
𝑁

1 +𝑁(𝑒2)
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โดยที่ n = จ านวนกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) 

       N = จ านวนประชากร  

      e = ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้ (0.05) 

n =
3,148

1 + 3,148(0.052)
 

 

 จ านวนกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั  355 ราย คิดอตัราการตอบแบบส ารวจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ร้อยละ 20 ดงันัน้ จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้  444 ราย   

 กระบวนการสุ่มตัวอย่าง 

          การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบชัน้ภูมิ (Stratified sampling)  โดยกระบวนการสุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วยขัน้ตอนการสุ่ม 3 ระดบัตามระบบบริการสุขภาพ คือ 1.ระดบัเขตสขุภาพ(จงัหวัด) 2. 

ระดบัประเภทโรงพยาบาล 3. ระดบันกักายภาพบ าบดัในแต่ละประเภทโรงพยาบาล  ดงัภาพที่ 7 

 
 

ภาพ 7 ระดบัการสุ่มใน 3 ระดับตามระบบบริการสุขภาพ 
 

 ขัน้ตอนการสุ่มประชากรมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

  ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มในระดับเขตสุขภาพด้วยการสุ่มแบบชัน้ภูมิ (Stratified 

sampling) ตามสดัส่วนจ านวนนกักายภาพบ าบดัในแต่ละเขตสขุภาพ ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 การสุ่มในระดบัเขตสุขภาพแบบชัน้ภมูิตามสัดส่วนจ านวนนักกายภาพบ าบดั 
 

เขตสขุภาพที่/จงัหวดั จ านวนนกั
กายภาพบ าบดั 

สดัส่วนนกั
กายภาพบ าบดั(%) 

(A) 

จ านวนนกั
กายภาพบ าบดั กลุ่ม
ตวัอย่าง (A*444) 

1 เชียงใหม ่ 360 11.44 51 
2 พิษณุโลก 202 6.4 28 
3 นครสวรรค์ 150 4.77 21 
4 สระบุรี 311 9.86 44 
5 ราชบุรี 301 9.57 43 
6 ระยอง 314 9.98 44 
7 ขอนแก่น 245 7.79 35 
8 อดุรธานี 251 7.98 35 
9 นครราชสีมา 278 8.84 39 
10 อบุลราชธาน ี 202 6.4 29 
11 สรุาษฎร์ธานี 257 8.17 36 
12 สงขลา 277 8.8 39 

รวม 3,148 100 444 

 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มในระดับประเภทโรงพยาบาลด้วยการสุ่มแบบชัน้ภูมิตาม

สัดส่วนจ านวนนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลของรัฐแต่ละระดับ  โดยเกณฑ์การแบ่งระดับ

โรงพยาบาลนัน้จดัแบ่งระดบัตามขีดความสามารถใน Service Plan (8, 39, 57) ประกอบด้วย ระดับ

ตติยภูมิ ระดบัทุติยภูมิ ระดบัปฐมภูมิ และ รพ. นอกสงักดั สป.สธ และ รพ.อ่ืนๆ ดงันี ้
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ตาราง 2 การสุ่มในระดบัประเภทโรงพยาบาล 
 

เขตสขุภาพที่/
จงัหวดั 

จ านวนนกั-
กายภาพบ าบดั
โรงพยาบาล
ระดบัตติยภูมิ 

จ านวนนกั-
กายภาพบ าบดั
โรงพยาบาล
ระดบัทุติยภูมิ 

จ านวนนกั-
กายภาพบ าบดั
โรงพยาบาล
ระดบัปฐมภูม ิ

จ านวนนกั-
กายภาพบ าบดั 
รพ. นอกสงักัด 

สป.สธ  

จ านวนนกั-
กายภาพบ า
บดัรวม
ทัง้หมด 

1 เชียงใหม ่ 13 (24.72%) 30 (60%) 1 (0.84%) 7 (14.44%) 51 
2 พิษณุโลก 9 (32.17%) 16 (58.41%) 1 (1.49%) 2 (7.93%) 28 
3 นครสวรรค์ 6 (30.67%) 14 (65.33%) 0  1 (4%) 21 
4 สระบุรี 13 (31.19%) 20 (45.01%) 1 (0.65%) 10 (23.15%) 44 
5 ราชบุรี 18 (42.86%) 20 (45.84%) 0 5 (11.3%) 43 
6 ระยอง 17 (38.53%) 19 (43.64%) 2 (2.55%) 6 (15.28%) 44 
7 ขอนแก่น 9 (25.3%) 23 (65.31%) 0 3 (9.39 %) 35 
8 อดุรธานี 10 (29.48%) 23 (68.53%) 1 (0.39 %) 1 (1.6%) 35 
9 นครราชสีมา 9 (23.02%) 27 (69.07%) 1 (2.15%) 2 (5.76%) 39 
10 อบุลราชธาน ี 11 (38.11%) 17 (59.9%) 0 1 (1.99%) 29 
11 สรุาษฎร์ธานี 14 (40.07%) 18 (49.81%) 1 (0.78%) 3 (9.34%) 36 
12 สงขลา 14 (36.1%) 22 (55.23%) 0 3 (8.67%) 39 

รวม 143 250 8 43 444 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มระดับนักกายภาพบ าบัดภายในเขตสุขภาพในโรงพยาบาลแต่ละ
ประเภทด้วยการสุ่มอย่างง่าย จากนักกายภาพบ าบัดในแต่ละประเภทโรงพยาบาลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปตามจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ได้ค านวณไว้ในขัน้ตอนที่ 2 เช่น ในเขต
สขุภาพที่ 2 จงัหวัดพิษณุโลก มีนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิทัง้สิน้ 65 คน และ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิทัง้สิน้ 118 คน โดยนักกายภาพบ าบัดกลุ่มตัวอย่างจากขัน้ตอนที่ 2      
ในโรงพยาบาลประเภทตติยภูมิจ านวน 9 คน และโรงพยาบาลประเภททุติยภูมิจ านวน 16 คน 
ผู้ วิจยัด าเนินการสุ่มตวัอย่างนกักายภาพบ าบดัจากโรงพยาบาลประเภทตติยภูมิจ านวน 9 คนจาก
นกักายภาพบ าบดัทัง้หมด 65 คน และนกักายภาพจากโรงพยาบาลประเภททตุิยภูมิจ านวน 16 คน
จากนกักายภาพทัง้หมด 118 คน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดวิธีการสุ่มอย่างง่ายตามภาคผนวก ข 
  
 



 40 

 อัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม 
 อตัราการตอบกลบัของแบบสอบถามที่ 80% ของจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละระดบั
ประเภทโรงพยาบาลของแต่ละเขตบริการสขุภาพ โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ค 
 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. ข้อมลูคณุลกัษณะประชากรของนกักายภาพบ าบดั เชน่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน 
จ านวนปีในการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 
  2. ระดับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสขุภาพ ได้แก่ นิยาม กลยุทธ์การสร้างเสริม
สขุภาพและหลกัการสร้างเสริมสขุภาพ 
  3. ระดบัทศันคติของนกักายภาพบ าบดัต่องานสร้างเสริมสขุภาพ 
  4. การปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดั 

 5. อปุสรรคของนกักายภาพบ าบดัต่องานสร้างเสริมสขุภาพ 
 
เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยนีค้ือ แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ 
ความรู้และการปฏิบตัิงานต่อการสร้างเสริมสขุภาพที่ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้จากต ารา แนวคิดและทฤษฎี
บทความ รายงานผลการวิจยั และการทบทวนวรรณกรรม (1, 4, 8, 20-22, 54) และด าเนินการวัด
ความตรงของข้อค าถามในแบบสอบถาม (Content validity) จากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลยัมหดิล 1 ท่าน และมหาวิทยาลยันเรศวร 2 ท่าน หลงัจากนัน้
ด าเนินการวัดความน่าเชื่อถือ (Reliability test) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการสอบซ า้ (Test – 
retest method) และวิ ธีการทดสอบความเชื่ อมั่นของความสอดคล้องภายใน  (Internal 
consistency reliability) โดยการให้นักกายภาพบ าบัดที่ ไม่อยู่ ในกลุ่มตัวอย่างท าการตอบ
แบบสอบถามจ านวน 30 คน จากนกักายภาพบ าบัดทัง้ 12 เขตบริการสุขภาพ โดยมีรายละเอียด
เงื่อนไขและขัน้ตอนการคดัเลือกตามภาคผนวก ง โดยตอบแบบสอบถามห่างกนั 1 สปัดาห์ (4, 20)   
 ขัน้ตอนการตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม  
 1. การทดสอบความตรงของเนือ้หา (Content validity) 
 การทดสอบความตรงของเนือ้หาในแบบสอบถามว่าสามารถวัดได้ตรงตามเนือ้หาทัง้ใน
ด้านความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวดัหรือไม่ โดยผู้ท าการวิจยัได้
น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ปรึกษาร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบถึงความเหมาะสมของ
ค าถามในแบบสอบถามพร้อมทัง้เนือ้หาและรายละเอียดของค าถาม รวมถึงการวดัและการแปลผล
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ว่าครอบคลมุตามที่ต้องการวดัหรือไม่ จากนัน้จึงด าเนินการขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน จากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อ
ตรวจสอบความตรงของเนือ้หาของแบบสอบถามว่ามีความชดัเจนและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
การศึกษา โดยใช้แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence 
(IOC)) (32-34) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดบั คือ 
  -1  คือ  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
   0  คือ  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 +1 คือ  แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 จากนัน้น าค่าคะแนนที่ได้มาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องผลการประเมิน IOC โดย
ผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละข้อของแบบสอบถามต้องมีค่าเฉลี่ยของ IOC มากกว่า 0.5 ซึ่งเป็นระดับที่
แสดงว่าค าถามมีความตรงของเนือ้หาในระดบัดี (20, 34) 
 2. การทดสอบความเชื่อถือของเคร่ืองมือ (Reliability) 
 การทดสอบความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือเป็นการวดัความสม ่าเสมอของเคร่ืองมือเมื่อมี
การน าเคร่ืองมือมาใช้ซ า้ในการวิจยั จะสามารถได้ผลลพัธ์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกนัหรือไม่ การทดสอบ
ความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือสามารถทดสอบได้หลายวิธี ในการศึกษานีผู้้ วิจัยได้เลือกใช้กา ร
ทดสอบความเชื่อถือ 2 ประเภท คือ  
  2.1 การทดสอบความเชื่อมั่นของความสอดคล้องภายใน (Internal consistency 
reliability) คือ การทดสอบความสอดคล้องของข้อค าถามภายในแบบสอบถาม ประกอบด้วย
วิธีการทดสอบ 2 วิธีตามชนิดของข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถาม คือ 1. แบบสอบถามในส่วนความรู้ 
ทดสอบด้วยวิธีคเูดอร์-ริชาร์ดสัน (kuder-Richardson) และ 2. แบบสอบถามในส่วนทัศนคติและ

การปฏิบัติทดสอบด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (34) 
โดยในการศึกษานีผู้้ วิจัยได้เลือกนักกายภาพบ าบัดท าการตอบแบบสอบถามจ านวน  30 คน ที่
ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนัน้ค านวณค่าความเชื่อมั ่นด้วยวิธีคูเดอร์ -ริชาร์ดสันและ                         
ค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค โดยค่าความเชื่อมั่นทัง้สองจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 
ค่าที่ เข้าใกล้ 1 จะมีความเชื่อถือได้สูง โดยผลการประเมิน ค่าความเชื่อมั่นทัง้สองในแต่ละข้อของ
แบบสอบถามจะต้องมีค่ามากกว่า 0.7 (33, 34, 54)  
  2.2  การทดสอบความเชื่อมั่นของความความคงที (Stability consistency reliability) 
คือ การทดสอบความคงที่ของแบบสอบถามเมื่อมีการวัดซ า้ในประชากรกลุ่มเดียวกันแต่ช่วงเวลาการ
ทดสอบที่แตกต่างกัน โดยในการศึกษานีผู้้ วิจัยได้เลือกนักกายภาพบ าบัดท าการตอบแบบสอบถาม
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จ านวน  30 คน ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตวัอย่างให้ท าแบบสอบถามครัง้แรกและตอบแบบสอบถามซ า้โดยแต่ละ
ครัง้มีระยะเวลาห่างกัน 1 สัปดาห์ (54)  เมื่อด าเนินการตอบแบบทดสอบซ า้เรียบร้อยแล้ว ท าการ
ค านวณค่าการทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีค านวณค่าความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation) ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมีค่าอยู่ระหว่าง  +1 ถึง –1 ค่าที่เข้า
ใกล้ ±1 จะมีความความสัมพันธ์สูง เคร่ืองหมายบวกหรือลบแสดงถึงทิศทางของความสัมพันธ์ 
กล่าวคือ เคร่ืองหมายบวก มีทิศทางความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน เคร่ืองหมายลบมีทิศทาง
ความสัมพันธ์ไปในทางตรงกันข้าม เช่น ตัวแปรหนึ่งเพิ่มขัน้ แต่อีกตัวแปรจะลดลง โดยผลการ
ประเมินค่าความเชื่อถือค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันในแบบสอบถามส่วนความรู้ ทัศนคติและการ
ปฏิบตัิจะต้องมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 0.75 (58, 59)  
 การจัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อท าการส ารวจเพื่อใช้ในการศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย
ค าถาม 5 ส่วน ค าถามที่ใช้มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปด้านประชากร เช่น เพศ อายุ ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และประสบการณ์ในการท างานสร้างเสริมสขุภาพ จ านวน 9 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 ความรู้ของนกักายภาพบ าบดัเกี่ยวกบัการสร้างเสริมสขุภาพ 
 ประกอบด้วยค าถามด้านความรู้การสร้างเสริมสุขภาพจ านวน 14  ข้อ ค าถามเป็น
ข้อความให้เลือกตอบว่าใช่ หรือไม่ใช่ โดยมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว  
 ตอบถูก  ได้คะแนน 1 คะแนน 
 ตอบผิด  ได้คะแนน 0 คะแนน 
 โดยคะแนนความเป็นไปได้อยู่ระหว่าง 0-14 คะแนน หลังจากนัน้น าค่าคะแนนที่ได้มา
ประเมินตามเกณฑ์คะแนนคิดเทียบเป็นร้อยละตามวิธีของ Joseph  (20) ดงันี ้

ระดบัคะแนน ค าอธิบาย 
≥ 80 % (12 คะแนน) ดีมาก, มีความรู้ต่องานสร้างเสริมสขุภาพในระดบัดีมาก 
79-60 % (11-9 คะแนน) ดี, มีความรู้ต่องานสร้างเสริมสขุภาพในระดบัดี 
59-50 % (8-7 คะแนน) ปานกลาง, มีความรู้ต่องานสร้างเสริมสขุภาพในระดบัปานกลาง 
≤ 49 % (6 คะแนน) น้อย, มีความรู้ต่องานสร้างเสริมสขุภาพในระดบัน้อย 
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 ส่วนท่ี 3 ทศันคติของนกักายภาพบ าบดัต่อบทบาทด้านการสร้างเสริมสขุภาพ  
 ประกอบด้วยค าถามด้านทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพจ านวน 10  ข้อ 
โดยการประยุกต์มาตราส่วนประมาณค่า Likert rating scale (34) ค าตอบของแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์คะแนนดงันี ้
 ตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้คะแนน 5 คะแนน 
 ตอบว่า เห็นด้วย  ได้คะแนน 4 คะแนน 
 ตอบว่า ไม่แน่ใจ  ได้คะแนน 3 คะแนน 
 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย  ได้คะแนน 2 คะแนน 
 ตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้คะแนน 1 คะแนน 
 โดยคะแนนความเป็นไปได้อยู่ระหว่าง 5-50 คะแนน หลังจากนัน้น าค่าคะแนนที่ได้มา
ประเมินตามเกณฑ์คะแนนคิดเทียบเป็นร้อยละตามวิธีของ Joseph (20) ดงันี ้

ระดบัคะแนน ค านิยาม 
≥ 80 % (40 คะแนน) ดีมาก, มีทศันคติต่องานสร้างเสริมสขุภาพในระดบัดีมาก 
79-60 % (39-30 คะแนน) ดี, มีทศันคติต่องานสร้างเสริมสขุภาพในระดบัดี 
59-50 % (29-25 คะแนน) ปานกลาง, มีทศันคติต่องานสร้างเสริมสขุภาพในระดบัปานกลาง 
≤ 49 % (24 คะแนน) น้อย, มีทศันคติต่องานสร้างเสริมสขุภาพในระดบัน้อย 

  
 ส่วนท่ี4 การปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดั 
  ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจ านวน 16 ข้อ 
ค าตอบของแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ระดบั โดยมีเกณฑ์คะแนน ดงันี ้ 
 ตอบว่า ปฏิบตัิมาก  ได้คะแนน    3 คะแนน 
 ตอบว่า ปฏิบตัิค่อนข้างมาก ได้คะแนน    2 คะแนน 
 ตอบว่า ปฏิบตัิค่อนข้างน้อย ได้คะแนน    1 คะแนน 
 ตอบว่า ปฏิบตัิน้อย  ได้คะแนน    0 คะแนน 
 โดยคะแนนความเป็นไปได้อยู่ระหว่าง 0-48 คะแนน หลังจากนัน้น าค่าคะแนนที่ได้มา
ประเมินตามเกณฑ์คะแนนคิดเทียบเป็นร้อยละตามวิธีของ Joseph (20) ดงันี ้
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ระดบัคะแนน ค านิยาม 
≥ 80 % (≥38 คะแนน) มีการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพในระดบัมาก  
79-60 % (37-28 คะแนน) มีการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพในระดบัค่อนข้างมาก  
59-50 % (27-24คะแนน) มีการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพในระดบัค่อนข้างน้อย 
≤ 49 % (≤ 23 คะแนน) มีการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพในระดบัน้อย 

 ส่วนท่ี 5 อปุสรรคของนกักายภาพบ าบดัเกีย่วกบัการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ 
 ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกบัอปุสรรคในการปฏิบัติงานสร้างเสริมสขุภาพจ านวน 7 ข้อ  
โดยการประยุกต์มาตราส่วนประมาณค่า Likert rating scale (34) ค าตอบของแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์คะแนนดงันี ้
 ตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้คะแนน 5 คะแนน 
 ตอบว่า เห็นด้วย  ได้คะแนน 4 คะแนน 
 ตอบว่า ไม่แน่ใจ  ได้คะแนน 3 คะแนน 
 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย  ได้คะแนน 2 คะแนน 
 ตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้คะแนน 1 คะแนน 
 โดยคะแนนความเป็นไปได้อยู่ระหว่าง 5-35 คะแนน หลงัจากนัน้ประยุกต์เกณฑ์ประเมิน
เป็น 4 ระดับตามเกณฑ์ของ ปนดา เตชทรัพย์อมรและปริญญา เลิศสินไทย และใช้ค่าคะแนนคิด
เทียบเป็นร้อยละตามวิธีของ  Joseph ดงันี ้(20, 60)  

ระดบัคะแนน ค านิยาม 
≥ 80 % (≥28 คะแนน) อปุสรรคมาก 
79-60 % (27-21 คะแนน) อปุสรรคค่อนข้างมาก 
59-50 % (20-18) คะแนน อปุสรรคค่อนข้างน้อย 
≤ 49 % (≤  17 คะแนน อปุสรรคน้อย 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
  ภายหลงัจากที่โครงการวิจยัได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยัในมนุษย์ มหาวิทยาลยันเรศวรแล้ว  

1. ผู้ วิจัยท าหนังสือถึงนักกายภาพบ าบัดผู้ประสานงานเขตสขุภาพทัง้ 12 เขตหวัหน้ากลุ่ม
งานกายภาพบ าบดัหรือผู้บงัคบับญัชาในแต่ละโรงพยาบาลและนกักายภาพบ าบดัในกลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อขอความร่วมมือในการวิจยั และเพื่อด าเนินการตอบแบบสอบถาม ผ่านช่องทางการติดต่อทาง
อินเตอร์เน็ต เช่น Facebook Line และ e-mail ไปรษณีย์ หรือทางโทรศพัท์ เป็นต้น 

2. ผู้ วิจยัจดัส่งแบบสอบถามออนไลน์ เป็นรูปแบบ Google Form ให้แก่ผู้ เข้าร่วมวิจยั ทาง

ช่องทางอิน เตอ ร์เน็ ต  เช่ น  Facebook Line และ E-mail เป็น ต้น  โดยผู้ เ ข้า ร่วม วิจัย อ่าน

วตัถุประสงค์ ,ประโยชน์ของโครงการวิจยั และข้อมลูค าอธิบายส าหรับผู้ เข้าร่วมวิจยั จากนัน้กดปุ่ ม

เพื่อยืนยนัว่าได้อ่านข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้ เข้าร่วมวิจัย และกดปุ่ มเพื่อยินยอมที่จะเข้าร่วมงาน

วิจยัก่อนจึงจะสามารถเร่ิมท าการตอบแบบสอบถามได้ 

3. ก่อนด าเนินการตอบแบบสอบถามผู้ เข้าร่วมวิจัยจะต้องอ่านข้อมูลค าอธิบายส าหรับ
ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัย และกดปุ่ มเพื่อยืนยันว่าได้อ่านข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้ เข้าร่วม
โครงการวิจัย และกดปุ่ มเพื่อยินยอมที่จะเข้าร่วมงานวิจัยก่อนจึงจะสามารถเร่ิมท าการตอบ
แบบสอบถามได้ 

4. ผู้ วิจัยติดต่อนักกายภาพบ าบดัผู้ประสานงานรายเขตหรือหัวหน้าแผนกกายภาพบ าบัด
ในโรงพยาบาลที่ผู้ เข้าร่วมวิจัยยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามและติดตามการตอบแบบสอบถามให้
ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขัน้ตอนการแจ้งเตือนผู้ ร่วมวิจยัที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม
โดยการติดต่อผ่านนักกายภาพบ าบัดผู้ ประสานงานรายเขตหลังจากผู้ วิจัยได้แจ้งผ่านผู้
ประสานงานไปแล้ว 3 สัปดาห์ และมีการแจ้งอีกครัง้ในทุกๆ 2 สัปดาห์ หรือหากเกิดปัญหาเฉพาะ
รายผู้ วิจัยอาจติดต่อไปยังผู้ ร่วยวิจัยโดยตรงผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสอบถามถึง
ปัญหาหรือความไม่สะดวกที่เกิดขึน้พร้อมทัง้ชีแ้จงและอธิบายถึงรายละเอียดของการวิจัยหากผู้
ร่วมการวิจัยมีข้อสงสัย และแจ้งถึงสิทธิการปฏิเสธการตอบแบบสอบถามของผู้ ร่วมวิจัยหากไม่
สะดวกตอบแบบ 

5.  ผู้ วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถาม 

6.  ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ
ส าเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ 
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ เข้าร่วมการวิจัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจง
ความถี่ ค่าเฉลี่ย (means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD)  
 2. วิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคโดยขัน้แรก
แปลผลคะแนนในแต่ละข้อของแบบสอบถามตามระดับคะแนนที่ได้ก าหนดไว้ และขัน้ตอนถดัมา
ด าเนินการรวมคะแนนในแต่ละส่วนของของแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วยการแจกแจง
ความถี่ ค่าเฉล่ีย (means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD)  
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากร กับการปฏิบัติงานของ      
นักกายภาพบ าบัดด้วยสถิติ Chi-square และก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) 
โดยใช้โปรแกรมค านวณทางสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับการปฏิบัติงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
ของนักกายภาพบ าบัดเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และระหว่างทัศนคติ กับ
การปฏิบตัิงานด้านสร้างเสริมสขุภาพ ของนกักายภาพบ าบัดเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ ด้วยสถิติ Spearman's rank correlation และก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 (p < 0.05) โดยใช้โปรแกรมค านวณทางสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์  การแปลผลค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพ่ือแสดงขนาดหรือระดับของความสัมพันธ์ิ โดยใช้เกณฑ์ของ Hinkle    
และคณะ (1998, p.118) ดงันี ้(61)   

ระดบัความสมัพนัธ์ การแปลผลค่าสมัประสิทธ์ิ 

± 1 ถึง ± 0.9 ความสมัพนัธ์ระดบัสงูมาก 
± 0.89 ถึง ± 0.7 ความสมัพนัธ์ระดบัสงู 
± 0.69 ถึง ± 0.5 ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

± 0.49 ถึง ±0.3 ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
± 0.29 ถึง 0 ความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก 

 
 



บทท่ี 4  
 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพของ

นกักายภาพบ าบัดไทย ได้ด าเนินการทดสอบความตรงและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดย

การทดสอบความตรง ผ่านการวัดความตรงของข้อค าถาม (Content validity) จากผู้ เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่าน ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence) ในแต่ละข้อ

มากกว่า 0.5 โดยมีรายละเอียดของค่าดัชนีความสอดคล้องตามภาคผนวก จ และด าเนินการ

ทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยผู้ วิจยัได้ด าเนินการคดัเลือกนักกายภาพบ าบดักลุ่ม

ทดสอบความน่าเชื่อถือ โดยวิธีการตามสะดวก จ านวน 30 คน ที่ไม่อยู่ในกลุ่มตวัอย่างจาก 12 เขตสขุภาพ

เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยผู้ วิจัยให้นักกายภาพบ าบัดกลุ่มทดสอบความน่าเชื่อถือตอบ

แบบสอบถาม 2 ครัง้ แต่ละครัง้มีระยะเวลาห่างกนั 1 สปัดาห์ โดยค านวณค่าความเชื่อมัน่ ดงันี ้ 

 1. การทดสอบความเชื่อมัน่ความสอดคล้องภายใน 
 แบบสอบถามส่วนความรู้มีค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีคเูดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson 
(K20)) ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 เท่ากบั 0.703 และ 0.723 ตามล าดบั แบบสอบถามส่วนทัศนคติและ
การปฏิบัติมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ครัง้ที่ 1 เท่ากับ 0.727 และ 0.90 ตามล าดับ 
และครัง้ที่ 2 เท่ากบั 0.723 และ 0.907 ตามล าดบั 
 2. การทดสอบความเชื่อมัน่ของความความคงที 
 แบบสอบถามส่วนความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตัิมีค่าสหสมัพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation) ของครัง้ที่ 1 กบั 2 เท่ากบั 0.939, 0.757 และ 0.923 ตามล าดบั 
 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลรัฐในเขตสุขภาพทัง้ 
12 เขตทั่วประเทศไทย (ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง และภาคใต้ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 
โดยผู้ วิจยัด าเนินการส่งแบบสอบถามให้นักกายภาพบ าบัดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 444 คน ระหว่าง
วันที ่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที ่ 2 สิงหาคม 2563 ผ่านเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบ าบัด             
นกักายภาพบ าบัดผู้ประสานงานเขตและช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ มีนักกายภาพบ าบัด
ยินดีเข้าร่วมการศึกษาและตอบกลบัแบบสอบถามทัง้สิน้ 389 คน คิดเป็นร้อยละ 87.61 หลังจากนัน้  
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 22 โดยน าเสนอผลการวิจัย
ออกเป็น 7 ส่วนดงันี ้
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 ส่วนที่ 1 คณุลกัษณะประชากรของนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลของรัฐ 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดบัความรู้ของนกักายภาพบ าบดัโรงพยาบาลรัฐในด้านการสร้าง
เสริมสขุภาพ 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับทัศนคติของนักกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลรัฐเกี่ยวกับงาน
ด้านการสร้างเสริมสขุภาพ 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ระดบัการปฏิบตัิงานของนกักายภาพบ าบดัโรงพยาบาลรัฐเกี่ยวกับ
งานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ 
 ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ระดบัอปุสรรคของนกักายภาพบ าบดัโรงพยาบาลรัฐในงานด้านการ
สร้างเสริมสขุภาพ 
 ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ คุณลักษณะประชากร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน
ด้านการสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดัโรงพยาบาลของรัฐ 
 ส่วนที่ 7 เนือ้หาวิชาที่ควรสอนเพิ่มเติมในหลกัสตูรกายภาพบ าบดัระดบัปริญญาตรี 
  
คุณลักษณะประชากรของนักกายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลรัฐ 
 จากการศึกษาพบว่าคุณลักษณะประชากรของนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลรัฐ
จ านวน 389 คน ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็นนกักายภาพบ าบดัหญิงมากกว่าชาย มีอายุ
อยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 52.2 มีประสบการณ์การท างานเฉลี่ย 9.26 (SD=5.83) ปี สถานะการ
จ้างงานเป็นข้าราชการร้อยละ 50.1 ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ร้อยละ 86.9 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพ   
ร้อยละ 51.7 รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 3  

ตาราง 3 จ านวนสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนคุณลักษณะประชากร 
 

คณุลกัษณะประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
        ชาย 86 22.1 
        หญิง 303 77.9 
2 อายุ   
        25 – 30 ปี 143 36.8 
        31 – 40 ปี 203 52.2 
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คณุลกัษณะประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

        41 - 50 ปี 35 9 
        51 - 60 ปี 8 2.1 
3. ระดบัการศึกษาสงูสดุ หรือ ระดบัที่ก าลงัศึกษาอยู่   
        ปริญญาตรี 338 86.9 
        สงูกว่าปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์สขุภาพ 37 9.5 
        สงูกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ (เช่น สงัคมศาสตร์    
         ศึกษาศาสตร์ การบริหาร เป็นต้น) 

14 3.6 

4. การศึกษาระดบัปริญญาตรีสอนครอบคลมุเนือ้หาการสร้าง
เสริมสขุภาพเพียงพอที่จะสามารถน าไปใช้ปฏิบตัิงาน 

  

        เพียงพอ 330 84.8 
        ไม่เพียงพอ 59 15.2 
5. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริม
สขุภาพ 

  

        เคย 188 48.3 
        ไม่เคย 201 51.7 
6. ต าแหน่งงาน/สถานภาพการจ้างงานปัจจุบนั   
        ข้าราชการ 195 50.1 
        พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 112 28.8 
        พนกังานราชการ 24 6.2 
        ลกูจ้างชัว่คราว 26 6.7 
        ลกูจ้างรายวนัหรือลกูจ้างเหมาบริการ 15 3.9 
        การจ้างงานประเภท อ่ืนๆ 17 4.4 
7. ระดบัโรงพยาบาล   
        A  (โรงพยาบาลศนูย์)   61 15.7 
        S  (โรงพยาบาลทัว่ไป) 43 11.1 
        M1 (โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก) 26 6.7 
        M2 (ขนาด 120 เตียงขึน้ไป) 47 12.1 
        F1 (ขนาด 120 เตียง) 30 7.7 
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คณุลกัษณะประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

        F2 (ขนาด 90 เตียง) 138 35.5 
        F3 (ขนาด 30 เตียง) 10 2.6 
        รพ.สต 3 0.8 
        โรงพยาบาลนอกสงักดัส านกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ   31 8 
8. จ านวนนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาล   
        1 – 2 คน 72 18.5 
        3 – 4 คน    113 29 
        5 – 6 คน   63 16.2 
        มากกว่า 6 คน   141 36.2 
9. จ านวนปีในการปฏิบตัิงาน   
        น้อยกว่า 7 ปี 167 42.9 
        7 – 12 ปี 139 35.7 
        13 -18 ปี 50 12.9 
        19 -24 ปี 22 5.7 
        มากกว่า 24  ปี 11 2.8 
10. สถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
       มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 52 13.4 
       มหาวิทยาลยันเรศวร 59 15.2 
       มหาวิทยาลยัมหิดล 24 6.2 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 26 6.7 
       มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 40 10.3 
       มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ 33 8.5 
       มหาวิทยาลยัรังสิต 25 6.4 
       มหาวิทยาลยัขอนแก่น 60 15.4 
       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 13 3.3 
       มหาวิทยาลยัพะเยา       21 5.4 
       มหาวิทยาลยัคริสเตียน 6 1.5 
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 6 1.5 
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คณุลกัษณะประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

        วิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์ 3 0.8 
        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 6 1.5 
        มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 9 2.3 
        มหาวิทยาลยับูรพา 6 1.5 

 นอกจากนีผู้้ วิจัยได้จ าแนกจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับโรงพยาบาลตามที่ระบุ

ใน Service Plan ประกอบไปด้วย 1. โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ ประกอบด้วยโรงพยาบาลประเภท 

A  (โรงพยาบาลศูนย์), S  (โรงพยาบาลทั่วไป) และ M1 (โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก) 2. โรงพยาบาล

ระดบัทุติยภูมิ ประกอบด้วยโรงพยาบาลประเภท M2 (ขนาด 120 เตียงขึน้ไป), F1 (ขนาด 90 -120 

เตียง), F2 (ขนาด 30 - 90 เตียง) และ F3 (ขนาดน้อยกว่า 30 เตียง) 3. โรงพยาบาลระดบัปฐมภูมิ

ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเส ริมสุขภาพต าบล และ 4. โรงพยาบาลนอกสังกัดส านัก

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ  มีรายละเอียดดงัตาราง 4 

ตาราง 4  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับโรงพยาบาลตาม Service Plan 
 

ระดบัโรงพยาบาล จ านวน (คน) ร้อยละ 
        โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ 130 33.4 
        โรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิ 225 57.8 
        โรงพยาบาลระดบัปฐมภูมิ 3 0.8 
        โรงพยาบาลนอกสงักดัส านกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ   31 8 

 
การวเิคราะห์ระดับความรู้ของนักกายภาพบ าบัดในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 จากการศึกษาพบว่านักกายภาพบ าบัดโดยส่วนมากมีคะแนนความรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 
59.64 โดยนักกายภาพบ าบัดที่ได้คะแนนความรู้สูงสุด 14 คะแนน และคะแนนต ่าสุด 8 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน  คะแนนความรู้เฉล่ีย 11.17 (SD=1.18) โดยมรีายละเอียดจ านวนและ
สดัส่วนการตอบค าถามดงัแสดงในตาราง 5 และ 6 
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ตาราง 5  สัดส่วนระดับคะแนนความรู้ 
 

ระดบัคะแนนความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

        ดีมาก 115 38.82 
        ดี 232 59.64 
        ปานกลาง 6 1.54 
        น้อย 0 0 

 
ตาราง 6  สัดส่วนการตอบแบบสอบถามส่วนความรู้ 

 

ค าถาม ค าตอบถูกต้อง ค าตอบไม่ถูกต้อง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การสร้างเสริมสขุภาพ (Health Promotion) 
เป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการควบคมุและปรับปรุง
สขุภาพของตนเอง 

388 99.76 1 0.36 

2. การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
หมายถึงการให้ความรู้ด้านสขุภาพแก่ประชาชน 
ท าให้ประชาชนมีภาวะสขุภาพสมบูรณ์ 

17 4.37 372 95.63 

3. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพไม่เกี่ยวข้อง
กบัการสร้างนโยบายสาธารณะด้านสขุภาพเพื่อ
เสริมสร้างสขุภาพของประชาชน 

292 75.06 97 24.94 

4. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวข้องกับ
การรักษาโดยใช้คลื่นเหนือเสียงในผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม 

291 74.81 98 25.19 

5. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวข้องกับ
การให้ค าแนะน าและให้ความรู้เร่ืองการออก
ก าลังกายในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดัน
โลหิตสงู 

379 97.43 10 2.57 
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ค าถาม ค าตอบถูกต้อง ค าตอบไม่ถูกต้อง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวข้องกับ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของพฤติกรรมในชุมชน
ด้านการป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสขุภาพที่ดี 

386 99.23 3 0.77 

7. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวข้องกับการ
พฒันาทกัษะส่วนบุคคลให้มีสขุภาพดีอยู่เสมอ 

378 97.17 11 2.83 

8. การสร้างเสริมสุขภาพคือการด าเนินการ
รักษาโรคของป ระชากรในชุมชน ให้ เป็ น
ผลส าเร็จ 

174 44.73 215 55.27 

9. การสร้างกระแสทางสังคมและสร้างแรง
กดดันแก่สังคม หรือผู้มีอ านาจในการก าหนด
น โยบ าย  เพื่ อ ใ ห้ เอื ้อต่ อสุ ขภ าพที่ ดี ขอ ง
ประชาชน คือกระบวนการหนึ่งของการสร้าง
เสริมสขุภาพ 

263 67.61 126 32.39 

10. การไกล่เกลี่ยและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ กับหน่วยงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสื่อสารมวลชนเป็น
กระบวนการในการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็น
ผลส าเร็จ 

299 76.86 90 23.14 

11. การสร้างเสริมสุขภาพสามารถท าให้เป็น
ผลส าเร็จได้โดยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ในชุมชน 

347 89.2 42 10.8 

12. กระบวนการที่ท าให้การสร้างเสริมสุขภาพ
เกิ ดผลส า เร็จ  คื อก ารด า เนิ น ก ารเพื่ อ ใ ห้
ประชาชนได้ใช้ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
เพื่อให้มีสขุภาพที่ดี 
 

385 98.97 4 1.03 
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ค าถาม ค าตอบถูกต้อง ค าตอบไม่ถูกต้อง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

13. การสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วยการ
ด าเนินการปรับเปลี่ยน ไลฟ์สไตล์และพฤติกรรม 

380 97.69 9 2.31 

14.การสร้างเสริมสุขภาพควรปรับแนวทางการ
บริการสุขภาพใหม่นอกเหนือจากการบริการ
ทางคลินิกและการรักษา 

367 94.34 22 5.66 

 

การวเิคราะห์ระดับทัศนคติของนักกายภาพบ าบัดในงานสร้างเสริมสขุภาพ 
 จากการศึกษาพบว่านักกายภาพบ าบัดโดยส่วนมากมีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 
59.38 โดยนักกายภาพบ าบัดได้คะแนนทัศนคติสูงสุด 50 คะแนน และคะแนนต ่าสุด 29 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คะแนนทศันคติเฉล่ีย 40.75 (SD=3.58) โดยมีรายละเอียดดงัแสดงใน
ตาราง 7 และ 8 

ตาราง 7  สัดส่วนระดับคะแนนทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดบัคะแนนทศันคต ิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
        ดีมาก 231 59.38 
        ดี 157 40.36 
        ปานกลาง 1 0.26 
        น้อย 0 0 
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ตาราง 8 สดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนทัศนคต ิ
 

ค าถาม 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 𝒙 
(SD) จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. ท่านคิดว่านกั
กายภาพบ าบดัมีบทบาท
ส าคญัในการจดัการกิจกรรม
การสร้างเสริมสขุภาพ 

188 
(48.3) 

195 
(50.1) 

5 
(1.3) 

0 1 
(0.3) 

4.46 
(0.55) 

2. ท่านคิดว่านกั
กายภาพบ าบดัมีศกัยภาพทีจ่ะ
ท างานสร้างเสริมสขุภาพ 

185 
(47.6) 

191 
(49.1) 

10 
(2.6) 

0 3 
(0.8) 

4.43 
(0.62) 

3. ท่านคิดว่านกักายภาพบ าบดั
ควรมีองค์ความรู้ในการสร้าง
เสริมสขุภาพ 

191 
(49.1) 

194 
(49.9) 

4 
(1) 

0 0 4.48 
(0.52) 

4. ท่านคิดว่าจะมีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมสขุภาพมากขึน้
หากได้รับค่าตอบแทน 

105 
(27) 

176 
(45.2) 

58 
(14.9) 

44 
(11.3) 

6 
(1.5) 

3.85 
(1) 

5. ท่านมีแนวคดิทีจ่ะน าการ
สร้างเสริมสขุภาพมาใช้ในการ
ท างานมากขึน้ 

139 
(35.7) 

233 
(59.9) 

16 
(4.1) 

0 1 
(0.3) 

4.31 
(0.57) 

6. ท่านตระหนกัในการมีส่วน
ร่วมของงานสร้างเสริมสขุภาพ 

141 
(36.2) 

237 
(60.9) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

0 4.33 
(0.55) 

7. การสร้างเสริมสขุภาพเป็น
ภาระงานที่เพิ่มขึน้ จึงไม่ควร
เน้นการท างานในด้านนี ้
 

11 
(2.8) 

34 
(8.7) 

71 
(18.3) 

181 
(46.5) 

92 
(23.7) 

2.21 
(0.99) 
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ค าถาม 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 𝒙 
(SD) จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

8. ท่านคิดว่านกั
กายภาพบ าบดัควรมีบริการ
ด้านการสร้างเสริมสขุภาพใน
ประชากรทกุช่วงวยั 

134 
(34.4) 

228 
(58.6) 

21 
(5.4) 

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

4.26 
(0.64) 

9. ท่านคิดว่าการสร้างเสริม
สขุภาพสามารถช่วยให้มีผู้ป่วย
เป็นโรคต่างๆ ลดลง 

178 
(45.8) 

196 
(50.4) 

13 
(3.3) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

4.41 
(0.60) 

10. ท่านคิดว่านกั
กายภาพบ าบดัควรมีบทบาท
ในการเป็นผู้จดัการสขุภาพ
ชุมชน 

96 
(24.7) 

217 
(55.8) 

63 
(16.2) 

12 
(3.1) 

1 
(0.3) 

4.02 
(0.75) 

 
การวเิคราะห์ระดับการปฏบิัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบดั   
 จากการศึกษาพบว่านักกายภาพบ าบดัโดยส่วนมากมีระดับการปฏิบัติงานด้านการสร้าง
เสริมสขุภาพในระดับน้อย ร้อยละ 57.33 โดยมีนักกายภาพบ าบัดมีคะแนนการปฏิบัติงานสูงสุด 
48 คะแนน และคะแนนต ่าสุด 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 48 คะแนน คะแนนการปฏิบตัิงานเฉล่ีย 
21.96 (SD=9.24) โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 9 และ 10 
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ตาราง 9  สัดส่วนระดับการปฏบิัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

ระดบัโรงพยาบาล จ านวน (คน) ร้อยละ 
        ปฏิบตัิงานระดบัมาก 17 4.37 
        ปฏิบตัิงานระดบัค่อนข้างมาก 88 22.62 
        ปฏิบตัิงานระดบัค่อนข้างน้อย 61 15.68 
        ปฏิบตัิงานระดบัน้อย 223 57.33 

 
ตาราง 10 สดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนการปฏบิตัิงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

ค าถาม ปฎิบตัิ
มาก 

ปฎิบตัิ
ค่อนข้างมาก 

ปฎิบตัิ
ค่อนข้าง
น้อย 

ปฎิบตัิ
น้อย 

𝒙 
(SD) 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1.ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในการสร้างหรือปรบัสถานที่
ท างานทีเ่หมาะสม 

46 
(11.8) 

141 
(36.2) 

191 
(49.1) 

11 
(2.8) 

1.57 
(0.73) 

2. ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กจิกรรมการ
ให้ความรู้เกี่ยวกบัการปรับปรุง
ท่าทางหรือวิธีการยกของที่
ถูกต้องเพื่อป้องกนัการ
บาดเจบ็จากการท างาน 

49  
(12.6) 

145  
(37.3) 

162  
(41.6) 

33 
(8.5) 

1.54 
(0.82) 

3. ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในการปรบัปรุงท่าทางในการสะพาย
กระเป๋า ท่านัง่ ทีถู่กต้อง ให้แกเ่ดก็
วยัเรียน 
 
 

10 
(2.6) 

36 
(9.3) 

143 
(36.8) 

200 
(51.4) 

0.63 
(0.74) 
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ค าถาม ปฎิบตัิ
มาก 

ปฎิบตัิ
ค่อนข้างมาก 

ปฎิบตัิ
ค่อนข้าง
น้อย 

ปฎิบตัิ
น้อย 

𝒙 
(SD) 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

4. ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วมในกจิกรรมลดและควบคมุ
น า้หนกัในเด็กอ้วน 

14 
(3.6) 

41 
(10.5) 

141 
(36.2) 

193 
(49.6) 

0.68 
(0.8) 

5. ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วม ใน การต รวจคัดก รอง
ปัญหากระดูกสันหลังคดใน
เด็กวยัเรียน 

5 
(1.3) 

20 
(5.1) 

100 
(25.7) 

264 
(67.9) 

0.40 
(0.65) 

6. ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วม ในการใ ห้ ค วาม รู้แล ะ
ค าแนะน าในกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ
โรคเบาหวาน 

96 
(24.7) 

156 
(40.1) 

103 
(26.5) 

34 
(8.7) 

1.80 
(0.91) 

7. ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วม ในการใ ห้ ค วาม รู้แล ะ
ค าแนะน าในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
ความดนัโลหิตสงู 

66 
(17) 

164 
(42.2) 

122 
(31.4) 

37 
(9.5) 

1.67 
(0.87) 

8. ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่ วม ใน การให้ ค วาม รู้ แล ะ
ค าแนะน าในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไต 

39 
(10) 

108 
(27.8) 

156 
(40.1) 

86 
(22.1) 

1.26 
(0.91) 

9. ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคข้อเข่าเสื่อม 
 
 
 

85 
(21.9) 

110 
(28.3) 

122 
(31.4) 

72 
(18.5) 

1.53 
(1.03) 
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ค าถาม ปฎิบตัิ
มาก 

ปฎิบตัิ
ค่อนข้างมาก 

ปฎิบตัิ
ค่อนข้าง
น้อย 

ปฎิบตัิ
น้อย 

𝒙 
(SD) 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

10. ใน  1 ปี  ที่ ผ่านมาท่านมี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้และ
ค าแนะน าเร่ืองการป้องกันข้อ
เข่าเสื่อมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคข้อ
เข่าเสื่อม 

104 
(26.7) 

146 
(37.5) 

109 
(28) 

30 
(7.7) 

1.83 
(0.91) 

11. ใน  1 ปี  ที่ ผ่ านมาท่ านมี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้และ
ค าแนะน าเร่ืองการป้องกันการ
ปวดหลังในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
ปวดหลงั 

116 
(29.8) 

168 
(43.2) 

82 
(21.1) 

23 
(5.9) 

1.97 
(0.86) 

12. ใน  1 ปี  ที่ ผ่านมาท่านมี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้และ
ค าแนะน าในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
ปอดอดุกัน้เรือ้รัง 

79 
(20.3) 

137 
(35.2) 

126 
(32.4) 

47 
(12.1) 

1.64 
(0.94) 

13. ใน  1 ปี  ที่ ผ่านมาท่านมี
ส่วนร่วมในการคดักรองและให้
ความรู้เร่ืองการออกก าลังกาย
ในกลุ่มคนอ้วนเพื่อลดความชกุ
ของโรคอ้วน 

22 
(5.7) 

67 
(17.2) 

173 
(44.5) 

127 
(32.6) 

0.96 
(0.85) 

14. ใน  1 ปี  ที่ ผ่านมาท่านมี
ส่วนร่วมในการประเมินความ
เสี่ยงในการหกล้มในผู้สงูอายุ 
 
 

76 
(19.5) 

121 
(31.1) 

136 
(35) 

56 
(14.4) 

1.56 
(0.96) 
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ค าถาม ปฎิบตัิ
มาก 

ปฎิบตัิ
ค่อนข้างมาก 

ปฎิบตัิ
ค่อนข้าง
น้อย 

ปฎิบตัิ
น้อย 

𝒙 
(SD) 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

15. ใน  1 ปี  ที่ ผ่านมาท่านมี
ส่วนร่วมในการให้ความรู้เร่ือง
ป้องกนัการหกล้มในผู้สงูอายุ 

82 
(21.1) 

125 
(32.1) 

144 
(37) 

38 
(9.8) 

1.64 
(0.92) 

16. ใน  1 ปี  ที่ ผ่านมาท่านมี
การวางแผน การด าเนินงาน 
และประเมินผลกิจกรรมในการ
สร้างเสริมสขุภาพ 

29 
(7.5) 

110 
(28.3) 

188 
(48.3) 

62 
(15.9) 

1.27 
(0.82) 

 
การวิเคราะห์ระดับอุปสรรคของนักกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลรัฐในงานสร้างเสริม
สุขภาพ 
 จากการศึกษาพบว่านักกายภาพบ าบัดโดยส่วนมากมีอุปสรรคงานด้านการสร้างเสริม
สขุภาพในระดบัอปุสรรคปานกลาง ร้อยละ 60.10 โดยมีนกักายภาพบ าบดัมีคะแนนอปุสรรคสงูสุด 
35 คะแนน และคะแนนต ่าสุด 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน คะแนนอุปสรรคเฉลี่ย 
24.14 (SD=4.24) โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง11 และ 12 

ตาราง 11สดัส่วนระดบัคะแนนอุปสรรคของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดบัโรงพยาบาล จ านวน (คน) ร้อยละ 
        อปุสรรคมาก 85 21.9 
        อปุสรรคปานกลาง 234 60.1 
        อปุสรรคน้อย 43 11.1 
        ไม่ใช่อปุสรรค 27 6.9 
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ตาราง 12  สดัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนอุปสรรค 
 

ค าถาม เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 𝒙 
(SD) 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ไม่มีการก าหนดนโยบาย 
หรือตวัชีว้ดังานสร้างเสริม
สขุภาพที่นกักายภาพบ าบดั
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ท าให้ไม่
เกิดแรงผลกัดนัให้มีการ
ท างานสร้างเสริมสขุภาพ 

51 
(13.1) 

184 
(47.3) 

103 
(26.5) 

42 
(10.8) 

9 
(2.3) 

3.58 
(0.93) 

2. ผู้บริหารในระดบั
โรงพยาบาลไม่รับรู้บทบาท
ของนกักายภาพบ าบดัใน
การท างานสร้างเสริม
สขุภาพ ท าให้ไม่สนบัสนนุ
ให้นกักายภาพบ าบดั
ท างานด้านสร้างเสริม
สขุภาพ 

43 
(11.1) 

124 
(31.9) 

115 
(29.6) 

87 
(22.4) 

20 
(5.1) 

3.21 
(1.1) 

3. นกักายภาพบ าบดัขาด
ความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
การสร้างเสริมสขุภาพ 

14 
(3.6) 

82 
(21.1) 

82 
(21.1) 

151 
(38.8) 

60 
(15.4) 

2.59 
(1.1) 

4. วิชาชีพด้านสขุภาพ อ่ืน  ๆ
เชน่ พยาบาล นกัวิชาการ
สาธารณสขุ เป็นต้น ไม่เข้าใจ
บทบาทของนกั
กายภาพบ าบดัในการท างาน
สร้างเสริมสขุภาพ 

36 
(9.3) 

142 
(36.5) 

116 
(29.8) 

81 
(20.8) 

14 
(3.6) 

3.27 
(1.01) 
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ค าถาม เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 𝒙 
(SD) 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. การจดัเวทีให้น าเสนอ
ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง
การสร้างเสริมสขุภาพยงัมี
น้อย ท าให้ขาดการกระตุ้นให้
นกักายภาพบ าบดัแสดง
ศกัยภาพด้านการสร้างเสริม
สขุภาพ 

40 
(10.3) 

235 
(60.4) 

81 
(20.8) 

33 
(8.5) 

0 3.72 
(0.76) 

6. อัตราก าลังคนไม่ เพี ยง
พอที่จะมาท างานด้านการ
สร้างเสริมสขุภาพ 

162 
(41.6) 

170 
(43.7) 

23 
(5.9) 

27 
(6.9) 

7 
(1.8) 

4.16 
(0.94) 

7. ขาดความร่วมมือของ
ภ าคี เค รื อ ข่ า ย ที่ ไม่ ใ ช่
หน่วยงานภาครัฐ ในชุมชน 
ท าให้นักกายภาพบ าบัด
ขับ เคลื่ อน งาน ด้านการ
สร้างเสริมสขุภาพยากขึน้ 

 

43 
(11.1) 

208 
(53.5) 

82 
(21.1) 

52 
(13.4) 

4 
(1) 

3.6 
(0.89) 

  
 ผู้ วิจัยได้รวบรวมอุปสรรคของนักกายภาพบ าบัดจากค าถามปลายเปิดที่ผู้ ตอบแบบสอบถาม     
ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จ านวน 66 คน โดยมีรายละเอียดตามตาราง 13 
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ตาราง 13 อุปสรรคในงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด (เพิ่มเติม) 
 

อปุสรรค  ร้อยละ 

1.อตัราก าลงัคนไม่เพียงพอ 40.91 

2. ภาระงานด้านการรักษาและฟืน้ฟูเดิม มีมากอยู่แล้ว 30.3 
3. ไม่มีนโยบายและตัวชีว้ัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่แน่ชัด 
งบประมาณไม่ เพี ยงพอ ผู้ บริหารองค์ กรหรือองค์ กรวิชาชีพ
กายภาพบ าบดัให้ความส าคญัไม่เพียงพอ 

30.3 

4. ขาดความรู้ความเข้าใจในงานสร้างเสริมสขุภาพที่เพียงพอ 12.12 
5. วิชาชีพอ่ืนๆ ยงัขาดความรู้ความเข้าในบทบาทและหน้าที่ของ
นกักายภาพบ าบดั 

9.09 

6. ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ที่ไม่เอือ้อ านวย เช่น พืน้ที่พเิศษ พืน้ทีท่รุกนัดาร 
หรือการเข้าถึงกลุ่มประชากรเป็นไปได้ยาก เป็นต้น 

 

6.06 

 
การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ คุณลักษณะประชากร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏบิัติงานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลของรัฐ 
 การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ และคุณลักษณะประชากรของนักกายภาพบ าบัดนัน้จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 1. 
การศึกษาคุณลักษณะประชากรกับระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน 2. การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้และทัศนคติ กับการปฏิบัติงาน ในเบือ้งต้นนัน้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ตรวจสอบการแจกแจงปรกติของข้อมูลความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ   ด้วยการทดสอบการ
กระจายแบบปกติ (Normality Test) ด้วย Kolmogorov–Smirnov test พบว่าข้อมูลทัง้ 3 ชุด ไม่มี
การแจกแจงปกติ  
 การศึกษาส่วนที่  1 การศึ กษาคุณลักษณะประชากรกับระดับความรู้ ทัศนคติ  และ                      
การปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ  โดยผลการศึกษามีรายละเอียดตามตาราง 14, 15 และ 16 
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ตาราง 14 สดัส่วนระดับความรู้กับคุณลกัษณะประชากร 
 

คณุลกัษณะประชากร ระดบัความรู้ 

ดีมาก 
(%) 

ดี 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

1. เพศ     
        ชาย 36 (41.9) 50 (58.1) 0 0 
        หญิง 115 (37.9) 182 (60.1) 6 (2) 0 
2. อายุ     
        25 – 30 ปี 50 (12.85) 90 (62.94) 3 (2.1) 0 
        31 – 40 ปี 79 (38.91) 121 (59.61) 3 (1.48) 0 
        41 - 50 ปี 18 (51.43) 17 (48.57) 0 0 
        51 - 60 ปี 4 (50) 4 (50) 0 0 
3. ระดบัการศึกษา     
        ปริญญาตรี 125 (36.98) 207 (61.24) 6 (1.78) 0 
        สงูกว่าปริญญาตรี ด้าน 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

19 (51.35) 18 (48.65) 0 0 

        สูงกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ (เช่น 
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การบริหาร 
เป็นต้น) 

7 (50) 7 (50) 0 0 

4. การศึกษาระดับปริญญาตรีสอน
ครอบคลุมเนือ้หาการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่สามารถน าไปใช้ปฏิบตัิงานได้ 

  
 

 

        เพียงพอ 121 (36.66) 203 (61.52) 6 (1.82) 0 
        ไม่เพียงพอ  30 (50.85) 29 (49.15) 0 0 
5. เคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบั 
หลกัการสร้างเสริมสขุภาพ 

    

        เคย 75 (39.89) 110 (58.51) 3 (1.6) 0 
        ไม่เคย 76 (37.81) 122 (60.7) 3 (1.49) 0 
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คณุลกัษณะประชากร ระดบัความรู้ 

ดีมาก 
(%) 

ดี 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

6. ต าแหน่งงาน/สถานภาพการจ้างาน     
        ข้าราชการ 78 (40) 114 (58.46) 3 (1.54) 0 
        พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 41 (36.61) 69 (61.61) 2 (1.79) 0 
        พนกังานราชการ 11 (45.38) 13 (54.17) 0 0 
        ลกูจ้างชัว่คราว 8 (30.77) 17 (65.38) 1 (3.85) 0 
        ลกูจ้างรายวนัหรือลกูจ้างเหมาบริการ 6 (40) 9 (60) 0 0 
        การจ้างงานประเภท อ่ืนๆ 7 (41.18) 10 (58.82) 0 0 
7. ระดบัโรงพยาบาลที่ปฏิบตัิงาน     
        ปฐมภูมิ 0 3 (100) 0 0 
        ทุติยภูมิ 88 (39.11) 134 (59.56) 3 (1.33) 0 
        ตติยภูมิ 49 (37.69) 79 (60.77) 2 (1.54) 0 
        โรงพยาบาลนอกสงักดั สป.สธ.   14 (45.16) 16 (51.61) 1 (3.23) 0 
8.  จ าน วนนั กกายภาพบ าบั ด ใน
โรงพยาบาล 

    

        1 – 2 คน 26 (36.11) 43 (59.72) 3 (4.17) 0 
        3 – 4 คน    40 (35.40) 72 (63.72) 1 (0.88) 0 
        5 – 6 คน   28 (44.44) 35 (55.56) 0 0 
        มากกว่า 6 คน   57 (40.43) 82 (58.16) 2 (1.42) 0 
9. จ านวนปีในการปฏิบตัิงาน     
        น้อยกว่า 7 ปี 57 (34.13) 106 (63.47) 4 (2.4) 0 
         7 - 12 54 (38.85) 84 (60.43) 1 (0.72) 0 
        13 -18  ปี 22 (44) 27 (54) 1 (2) 0 
        19 -24  ปี 12 (54.55) 10 (45.45) 0 0 
        มากกว่า 24  ปี 6 (54.55) 5 (45.45) 0 0 
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ตาราง 15  สดัส่วนระดับทัศนคตกิับคุณลกัษณะประชากร 
 

คณุลกัษณะประชากร ระดบัทศันคต ิ

ดีมาก 
(%) 

ดี 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

1. อายุ     
        ชาย 66 (76.7) 20 (23.3) 0 0 
       หญิง 165 (54.5) 137 (45.2) 1 (0.3) 0 
2. อายุ     
        25 – 30 ปี 86 (60.14) 57 (39.86) 0 0 
        31 – 40 ปี 116 (57.14) 86 (42.36) 1 (0.5) 0 
        41 - 50 ปี 26 (74.29) 9 (25.71) 0 0 
        51 - 60 ปี 3 (37.5) 5 (62.5) 0 0 
3. ระดบัการศึกษา     
        ปริญญาตรี 197 (58.28) 140 (41.42) 1 (0.3) 0 
        ส ูง ก ว ่า ป ริญ ญ า ต รี  ด ้ า น 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

28 (75.68) 9 (24.32) 0 0 

        สูงกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ (เช่น 
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การบริหาร 
เป็นต้น) 

6 (42.86) 8 (57.14) 0 0 

4. การศึกษาระดับปริญญาตรีสอน
ครอบคลุมเนือ้หาการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่สามารถน าไปใช้ปฏิบตัิงานได้ 

  
 

 

        เพียงพอ 194 (58.79) 135 (40.91) 1 (0.3) 0 
        ไม่เพียงพอ  37 (62.71) 22 (37.29) 0 0 
5. เคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบั 
หลกัการสร้างเสริมสขุภาพ 

    

        เคย 121 (64.36) 67 (35.64) 0 0 
        ไม่เคย 110 (54.73) 90 (44.78) 1 (0.49) 0 
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คณุลกัษณะประชากร ระดบัทศันคต ิ

ดีมาก 
(%) 

ดี 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

6. ต าแหน่งงาน/สถานภาพการจ้างาน     
        ข้าราชการ 113 (57.95) 81 (41.54) 1 (0.51) 0 
        พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 66 (58.93) 46 (41.07)  0 0 
        พนกังานราชการ 13 (57.17) 11 (45.83) 0 0 
        ลกูจ้างชัว่คราว 17 (65.38) 9 (34.62) 0 0 
        ลกูจ้างรายวนัหรือลกูจ้างเหมาบริการ 11 (73.33) 4 (26.67) 0 0 

การจ้างงานประเภท อ่ืนๆ 11 (64.71) 6 (35.29) 0 0 
7. ระดบัโรงพยาบาลที่ปฏิบตัิงาน     
        ปฐมภูมิ 2 (66.67) 1 (33.33) 0 0 
        ทุติยภูมิ 132 (58.67) 92 (40.89) 1 (0.44) 0 
        ตติยภูมิ 76 (58.46) 54 (41.54) 0 0 
        โรงพยาบาลนอกสงักดั สป.สธ.   14 (45.16) 16 (51.61) 1 (3.23) 0 
8.  จ าน วนนั กกายภาพบ าบั ด ใน
โรงพยาบาล 

    

        1 – 2 คน 38 (52.78) 34 (47.22) 0 0 
        3 – 4 คน    67 (59.29) 45 (39.82) 1 (0.89) 0 
        5 – 6 คน   44 (69.84) 19 (30.16) 0 0 
        มากกว่า 6 คน   82 (58.16) 59 (41.84) 0 0 
9. จ านวนปีในการปฏิบตัิงาน     
        น้อยกว่า 7 ปี 99 (59.28) 68 (40.72) 0 0 
         7 - 12 78 (56.12) 60 (43.17) 1 (0.72) 0 
        13 -18  ปี 31 (62) 19 (38) 0 0 
        19 -24  ปี 17 (77.27) 5 (22.73) 0 0 
        มากกว่า 24  ปี 6 (54.55) 5 (45.45) 0 0 
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ตาราง 16  สดัส่วนระดับการปฏบิัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพกบัคุณลักษณะ  
               ประชากร 
 

คณุลกัษณะประชากร 
 

ระดบัการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ 

มาก 
(%) 

ค่อนข้างมาก
(%) 

ค่อนข้างน้อย
(%) 

น้อย 
(%) 

1. เพศ     
        ชาย 3 (3.5) 30 (34.9) 12 (14) 41 (47.7) 
        หญิง 14 (4.6) 58 (19.1) 49 (16.2) 182 (60.1) 
2. อายุ     
        25 – 30 ป ี 7 (4.9) 33 (23.08) 26 (18.18) 77 (53.85) 
        31 – 40 ป ี 9 (4.43) 46 (22.66) 26 (12.81) 122 (60.1) 
        41 - 50 ป ี 1 (2.86) 8 (22.86) 7 (20) 19 (54.29) 
        51 - 60 ป ี 0 1 (12.5) 2 (25) 5 (62.5) 
3. ระดบัการศึกษา     
        ปริญญาตรี 15 (4.44) 77 (22.78) 54 (15.98) 192 (56.8) 
        สงูกว่าปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

2 (5.41) 7 (18.92) 5 (13.51) 23 (62.16) 

        สูงกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ (เช่น 
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การบริหาร 
เป็นต้น) 

0 4 (28.57) 2 (14.29) 8 (57.14) 

4. การศึกษาระดับปริญญาตรีสอน
ครอบคลุมเนือ้หาการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่สามารถน าไปใช้ปฏิบตัิงานได้ 

  
 

 

        เพียงพอ 16 (4.85) 73 (22.12) 52 (15.76) 189 (57.27) 
        ไม่เพียงพอ  1 (1.69) 15 (25.42) 9 (15.25) 34 (57.63) 
5. เคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบั 
หลกัการสร้างเสริมสขุภาพ 

    

        เคย 14 (7.45) 52 (27.66) 32 (17.02) 90 (47.87) 
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คณุลกัษณะประชากร 
 

ระดบัการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ 

มาก 
(%) 

ค่อนข้างมาก
(%) 

ค่อนข้างน้อย
(%) 

น้อย 
(%) 

        ไม่เคย 3 (1.49) 36 (17.91) 29 (14.43) 133 (66.17) 
6. ต าแหน่งงาน/สถานภาพการจ้างาน     
        ข้าราชการ 9 (4.62) 43 (22.05) 27 (13.85) 116 (59.49) 
        พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 7 (6.25) 28 (25)  18 (16.07) 59 (52.68) 
        พนกังานราชการ 0 4 (16.67) 5 (20.83) 15 (62.5) 
        ลกูจ้างชัว่คราว 1 (3.85) 6 (23.08) 5 (19.23) 14 (53.85) 
        ลกูจ้างรายวนัหรือลกูจ้างเหมาบริการ 0 6 (40) 3 (20) 6 (40) 
        การจ้างงานประเภท อื่นๆ 0 1 (5.88) 3 (17.65) 13 (76.47) 
7. ระดบัโรงพยาบาลที่ปฏิบตัิงาน     
        ปฐมภูมิ 0 2 (66.67) 1 (33.33) 0 
        ทุติยภูมิ 10 (4.44) 51 (22.67) 36 (16) 128 (56.89) 
        ตติยภูมิ 7 (5.38) 26 (20) 19 (14.62) 78 (60) 
        โรงพยาบาลนอกสงักดั สป.สธ.   0 9 (29.03) 5 (16.13) 17 (54.84) 
8. จำนวนนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล     
        1 – 2 คน 4 (5.56) 21 (29.17) 8 (11.11) 39 (54.17) 
        3 – 4 คน    5 (4.42) 26 (23.01) 16 (14.16) 66 (58.41) 
        5 – 6 คน   2 (3.17) 15 (23.81) 13 (20.63) 33 (52.38) 
        มากกว่า 6 คน   6 (4.26) 26 (18.44) 24 (17.02) 85 (60.28) 
9. จ านวนปีในการปฏิบตัิงาน     
        น้อยกว่า 7 ปี 6 (3.59) 41 (24.55) 32 (19.16) 88 (52.69) 
         7 - 12 8 (5.76) 29 (20.86) 11 (7.91) 91 (65.47) 
        13 -18 ปี 2 (4) 10 (20) 14 (28) 24 (48) 
        19 -24 ปี 1 (4.55) 6 (27.27) 3 (13.64) 12 (54.55) 
        มากกว่า 24  ปี 0 2 (18.18) 1 (9.09) 8 (72.73) 
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จากการศึกษาพบว่า 
ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นักกายภาพบ าบัดอายุ 41-50 มีสัดส่วนผู้มีความรู้

ระดับดีมาก มากที่สุด ร้อยละ 51.43 รองลงมาคือ อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 50 นักกายภาพบ าบัด      
ที่ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีสัดส่วนผู้มีความรู้ระดับดีมาก  
มากที่สดุ ร้อยละ 51.35 รองลงมาคือ การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ ร้อยละ 50 ในขณะที่ 
พนกังานราชการ มีสัดส่วนผู้มีความรู้ระดบัดีมาก มากที่สดุ ร้อยละ 45.38 โรงพยาบาลนอกสังกัด 
สป.สธ. มีสัดส่วนผู้มีความรู้ระดับดีมาก มากที่สุด ร้อยละ 45.16 และนักกายภาพบ าบัดที่มี
ประสบการณ์การท างาน 19-24 ปี และ มากกว่า 24 ปี มีสัดส่วนผู้มีความรู้ระดับดีมาก มากที่สุด 
ร้อยละ 54.45 โดยไม่มีนกักายภาพบ าบดัในทุกกลุ่มของคณุลกัษณะประชากรมีความรู้ ระดบั น้อย 

ด้านทัศนคติเกี่ยวกับงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นักกายภาพบ าบัดอายุ 41-50 ปี     
มีสัดส่วนผู้มีทศันคติระดบัดีมาก มากที่สุด ร้อยละ 74.29 ล าดบัถัดมาคือ 25-30 ปี ร้อยละ 60.14  
นักกายภาพบ าบัดที่ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีสัดส่วนผู้มี
ทศันคติระดบัดีมาก มากที่สดุ ร้อยละ 75.68 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 58.28 ลกูจ้าง
รายวนัหรือลกูจ้างเหมาบริการ มีสดัส่วนผู้มีทศันคติระดบัดีมาก มากที่สดุ ร้อยละ 73.33 รองลงมา
คือ ลกูจ้างชัว่คราว ร้อยละ 65.38 นักกายภาพบ าบดัดโรงพยาบาลระดบัปฐมภูมิ มีทศันคติระดับ  
ดีมาก ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ระดับทุติยภูมิ ร้อยละ 58.67 และนักกายภาพบ าบัดที่มี
ประสบการณ์การท างาน 19-24 ปี มีทัศนคติระดับดีมาก มากที่สุด ร้อยละ 77.27 รองลงมาคือ   
13-18 ปี ร้อยละ 62  โดยไม่มีนักกายภาพบ าบัดในทุกกลุ่มของคุณลักษณะประชากรมีทัศนคติ 
ระดบัน้อย 

ด้านการปฏิบัติงาน นักกายภาพบ าบัดในทุกกลุ่มอายุ ระดับการศึกษาและจ านวน             
นักกายภาพบ าบัด มีการปฏิบัติระดับน้อย กว่าร้อยละ 50 ในขณะที่คุณลักษณะประชากรกลุ่ม 
ต าแหน่งงาน ระดบัโรงพยาบาล จ านวนปีในการปฏิบตัิงาน พบว่าโดยส่วนมากมีการปฏิบตัิระดับน้อย
และค่อนข้างน้อย เกินกว่าร้อยละ 60 โดยพบว่านักกายภาพบ าบัดในทุกกลุ่มของคุณสมบัติ
ประชากรมีสดัส่วนการปฏิบตัิระดบัมาก ไม่เกินร้อยละ 10 

การศึกษาส่วนที่ 2 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้และทศันคติกบัการปฏิบตัิงาน
สร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดั ด้วยสถิติ Spearman’s Rank Correlation ที่ระดบันยัส าคัญ
เท่ากบั 0.05 และการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพกบัคุณลกัษณะ
ประชากรของนักกายภาพบ าบัดด้วยสถิติ Chi-square test ที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 โดยผล
การศึกษามีรายละเอียดตามตาราง 17 และ 18 
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ตาราง 17 ค่าสหสัมพันธ์ Spearman’s Rho 
 

ปัจจยั Spearman’s Rho P-value 
ความรู้-การปฏิบตัิ -0.11 0.03 
ทศันคติ-การปฏิบตัิ 0.286 <0.001 

  

 จากการศึกษาพบว่าความรู้และการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางลบต่อกันในระดับต ่า

มากอย่างมีนัยส าคัญ (rs= -0.11, p< 0.05) ส่วนทัศนคติและการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์

ทางบวกต่อกนัในระดบัต ่ามากอย่างมีนยัส าคญั (rs=0.286, p< 0.05) 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากรของนักกายภาพบ าบัดกับการ

ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสถิติ Chi-squared test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 มี

รายละเอียดตามตาราง 18 

ตาราง 18 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากรกับการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริม 
               สุขภาพ 
 

ปัจจยั การปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริม
สขุภาพ 

χ2 df p-value 
1.เพศ 9.540 3 0.023 
2.อายุ 4.168 9 0.900 
3.ระดบัการศึกษา 1.467 6 0.962 
4. ความเพียงพอของการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ครอบคลุมเนือ้หาการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถ
น าไปใช้ปฏิบตัิงานได้ 

1.389 3 0.708 

5. เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ หลักการสร้างเสริม
สขุภาพ 

18.051 3 <0.001 

6. ต าแหน่งงาน/สถานภาพการจ้างาน 12.076 15 0.673 
7. ระดบัโรงพยาบาล 7.958 9 0.538 
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ปัจจยั การปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริม
สขุภาพ 

χ2 df p-value 
8. จ านวนนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาล 5.848 9 0.755 
9. จ านวนปีในการปฏิบตัิงาน 17.578 12 0.129 

 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพกับคุณลักษณะ
ประชากร พบว่าเพศและการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับระดับ        
การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญ ดังตารางที่ 18 โดยเพศชายมีระดับ    
การปฏิบัติงานสูงกว่าเพศหญิงและผู้ ที่ เคยฝึกอบรมมีระดับการปฏิบัติงานสูงกว่าผู้ ที่ไม่เคย         
ดงัตารางที่ 16 ขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระดับโรงพยาบาล จ านวนนักกายภาพบ าบัด
ในโรงพยาบาล และจ านวนปีในการปฏิบตัิงานไม่มีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบตัิงาน  
 นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ด าเนินการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความรู้ ทศันคติ และ
การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพกับคุณลักษณะประชากร ด้วยสถิติ Mann-Whitne U 
test และ Kruskal-Wallis test ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ฉ 
 
เนือ้หาวิชาท่ีควรสอนเพิ่มเติมในหลกัสตูรกายภาพบ าบดัระดบัปริญญาตรี  
 ผู้ วิจัยได้จัดแบ่งหมวดหมู่ข้อเสนอจากข้อค าถามปลายเปิดจากแบบสอบถามที่ผู้ ตอบ
ค าถามได้ตอบมา โดยมีรายละเอียดตามตาราง 19 

ตาราง 19 เนือ้หาวิชาท่ีควรสอนเพิ่มเติมในหลกัสูตรกายภาพบ าบดัระดบัปริญญาตรี 
 

เนือ้หาวิชา ร้อยละ 

1. ความรู้ด้านการรักษาเฉพาะทางระดับสูง เช่น การออกก าลังกาย 
ธาราบ าบดั กายภาพบ าบดัในกีฬา เป็นต้น 

31.91 

2. ความรู้ด้านหลกัการสร้างเสริมสขุภาพ 29.79 
3. กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และการลงมือปฏิบัติงาน
สร้างเสริมสขุภาพจริงในชุมชน  
 

23.4 
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เนือ้หาวิชา ร้อยละ 

4. ความรู้จากสาขาวิชาอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
เช่น เศษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และระบาดวิทยา 
เป็นต้น 

14.89 

5. การสร้างเสริมสขุภาพในกลุ่มผู้สงูอายุ 8.51 
6. ความรู้ด้านระบบบริการสขุภาพของไทย 6.38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของ  

นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทย โดยด าเนินการส ารวจนกักายภาพบ าบัดใน

โรงพยาบาลรัฐในเขตสุขภาพทัง้ 12 เขต ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบสอบถามความรู้ 

ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน ที่ผ่านการทดสอบความตรงของข้อค าถาม (Content validity) จาก

ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability test) ประกอบด้วยการทดสอบความ

เชื่อมั่นความสอดคล้องภายใน และการทดสอบความเชื่อมั่นของความความคงที่ ผู้ วิจัยได้

ด าเนินการส ารวจระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โดยมีนักกายภาพบ าบัด

ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ทัง้สิน้ 389 คน จากผู้ได้รับแบบสอบถามทัง้สิน้ 444 คน คิดเป็นร้อยละ 

87.61 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย (Means) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ

ประชากรกับการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดด้วยสถิติ Chi-square        

ค่านยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) และการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้และ

ทัศนคติ กับการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสถิติ Spearman's rank correlation   

ค่านยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (p < 0.05)  

 
สรุปผลการวิจัย 
 คุณลักษณะประชากรของนักกายภาพบ าบัดไทยในโรงพยาบาลรัฐ 

 นักกายภาพบ าบัดผู้ ตอบแบบสอบถามเป็นนักกายภาพบ าบัดหญิ ง ร้อยละ 77.9              

นักกายภาพบ าบัดชาย ร้อยละ 22.1 มีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 86.9 

รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์สขุภาพ ร้อยละ 9.5 และระดับ

การศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ ร้อยละ 3.6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี 

มากที่สุด ร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21–30 ปี ร้อยละ 36.8 และน้อยที่สุดในช่วงอายุ     

51 - 60 ปี ร้อยละ 2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบัหลักการสร้างเสริม
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สุขภาพ ร้อยละ 48.3 และตอบว่าไม่เคย ร้อยละ 51.7 ผู้ ตอบแบบสอบถามร้อยละ 84.8 ระบุว่า

การศึกษาระดับปริญญาตรีสอนครอบคลุมเนือ้หาการสร้างเสริมสุขภาพเพียงพอที่จะน าไปใช้

ปฏิบัติงานได้จริง ขณะที่ร้อยละ 15.2 ที่ระบุว่าไม่เพียงพอ สถานะการจ้างงานของกลุ่มตัวอย่าง

มากที่สุดอยู่ในกลุ่มข้าราชการ ร้อยละ 50.1 รองลงมาคือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 

28.8 และน้อยที่สดุ ร้อยละ 3.9 คือ ลกูจ้างรายวันหรือลกูจ้างเหมาบริการ นอกจากนีพ้บว่าจ านวน

นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลอยู่ในช่วง มากกว่า 6 คน มากที่สุด ร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ 3-4 คน 

ร้อยละ 29 และน้อยที่สุดคือ 5 – 6 คน ร้อยละ 16.2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการ

ท างานเฉล่ียเท่ากบั  9.26 (SD=5.83) ปี โดยมีประสบการณ์น้อยกว่า 7 ปี มากที่สดุ ร้อยละ 42.9 

รองลงมาคือ ช่วง 7 – 12 ปี ร้อยละ 35.7 และน้อยที่สดุในช่วง มากกว่า 24  ปี ร้อยละ 2.8 
 ระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ                            
นักกายภาพบ าบัดไทยในโรงพยาบาลรัฐ 

 จากการศึกษาพบว่าระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ

ของนกักายภาพบ าบดัโดยส่วนมากมีคะแนนความรู้อยู่ในระดบั ดี ร้อยละ 59.64 มีทศันคติต่อการ

สร้างเสริมสขุภาพอยู่ในระดบั ดีมาก ร้อยละ 59.38 และ มีระดบัการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม

สขุภาพในระดบั น้อย ร้อยละ 57.33  

 ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสขุภาพพบว่านกักายภาพบ าบดัมีคะแนนความรู้  

อยู่ในระดบั ดี ร้อยละ 59.64 รองลงมาคือระดับ ดีมาก ร้อยละ 38.82 ล าดับถัดมา ร้อยละ 1.54 มี

ความรู้ระดับ ปานกลาง และไม่มีนักกายภาพบ าบัดได้คะแนนระดับ น้อย โดยค าถามที่นักกายภาพบ าบัด

ตอบค าถามถูกมากที่สุดคือ ข้อ 1 มีผู้ตอบค าถามถูกร้อยละ 99.76 ล าดับถัดมาคือข้อ 6 มีผู้ตอบ

ค าถามถูกร้อยละ 99.23 รองลงคือข้อ 12 มีผู้ ตอบค าถามถูกร้อยละ 98.97 โดยเป็นค าถาม

เกี่ยวกับนิยามการสร้างเสริมสุขภาพและหลักพืน้ฐานของการสร้างเสริมสุขภาพ และค าถามที่นัก

กายภาพบ าบัดตอบค าถามผิดมากที่สุดคือ ข้อ 2 มีผู้ตอบค าถามผิดร้อยละ 95.63 ล าดบัถดัมาคือ

ข้อ 8 มีผู้ตอบค าถามผิดร้อยละ 55.27 โดยเป็นค าถามเกี่ยวกบักลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพตาม

กฎบัตรออตตาวา ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักกายภาพบ าบัดนัน้มีความรู้พืน้ฐานด้านการสร้างเสริม

สขุภาพดี แต่ยงัขาดความรู้ในกลยุทธ์การสร้างเสริมสขุภาพตามกฎบตัรออตตาวา  

 ด้านทศันคติต่อการสร้างเสริมสขุภาพพบว่านกักายภาพบ าบดัส่วนมากมีระดบัทศันคติอยู่

ในระดับ  ดีมาก ร้อยละ 59.38 รองลงมาคือระดับ ดี ร้อยละ 40.36 ล าดับถัดมา ร้อยละ 0.26 มี
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ทัศนคติระดับ ปานกลาง และไม่มีนักกายภาพบ าบัดที่ได้คะแนนระดับ น้อย โดยนักกายภาพบ าบัด           

มีความเห็นในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง มากที่สุดคือ “นักกายภาพบ าบัดควรมีองค์ความรู้ใน        

การสร้างเสริมสุขภาพ”  ร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ “นักกายภาพบ าบัดมีบทบาทส าคัญในการ

จัดการกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ” ร้อยละ 48.3 ซึ่งเป็นทัศนติด้านบวกต่อการสร้างเสริม

สขุภาพ ในขณะที่ข้อ 7 “การสร้างเสริมสุขภาพเป็นภาระงานที่เพิ่มขึน้จึงไม่ควรเน้นการท างานใน

ด้านนี”้ มีความเห็นระดับ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 23.7 และ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 46.5 ซึ่งเป็น

ทัศนคติด้านลบต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และนอกจากนีใ้นค าถามทัศนติในด้านบวกพบว่านัก

กายภาพบ าบัดโดยส่วนมากมีความเห็น “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบ

กับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง”  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักกายภาพบ าบัดมีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการสร้าง

เสริมสขุภาพ  

 การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนกักายภาพบ าบดัพบว่าโดยส่วนมากนัน้มี

ระดบัการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพในระดับน้อย ร้อยละ 57.33 รองลงมาคือ มีระดับ

การปฏิบตัิงานในระดบัค่อนข้างมาก ร้อยละ 22.62 และน้อยที่สุดคือ ระดับมาก ร้อยละ 4.37 โดย    

การปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพที่มีร้อยละการปฏิบตัิงานในระดบั “ปฏิบตัิมาก” มากที่สดุ 

คือ การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และค าแนะน าเร่ืองการป้องกนัการปวดหลังในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค

ปวดหลงั ร้อยละ 29.8 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และค าแนะน าเร่ืองการป้องกัน

ข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 26.7 และล าดบัถดัมาคือ การมีส่วนร่วมในการ

ให้ความรู้และค าแนะน าในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ร้อยละ 24.7 ในขณะที่การปฏิบัติงานที่มี

ร้อยละการปฏิบัติระดับ “ปฏิบัติน้อย” มากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการตรวจคัดกรองปัญหา

กระดูกสนัหลงัคดในเด็กวัยเรียน ร้อยละ 67.9 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการคัดกรองและให้

ความรู้เร่ืองการออกก าลงักายในกลุ่มคนอ้วนเพื่อลดความชุกของโรคอ้วน ร้อยละ 32.6 และล าดับ

ถดัมาคือ การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และค าแนะน าในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไต ร้อยละ 22.1 แสดง

ให้เห็นว่านักกายภาพบ าบัดมีการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพน้อย โดยส่วนมากเป็น   

การให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรค การออกก าลังกายในกลุ่มเสี่ยงเป็นบางกลุ่มโรค 

เช่น กลุ่มเสี่ยงต่อโรคปวดหลงั และข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น  
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 ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะประชากร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดไทยในโรงพยาบาลรัฐ 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

พบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต ่ามากอย่างมีนัยส าคัญ ( rs= -0.11, p< 0.05) ขณะที่

ทัศนคติและการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกันในระดับต ่ามากอย่างมีนัยส าคัญ       

(rs= 0.286, p< 0.05) เมื่อพิจารณาคณุลกัษณะประชากรกบัการปฏิบตัิงาน พบว่าเพศชายมีระดบั

การปฏิบตัิงานสงูกว่าเพศหญิง (χ2=9.540, df=3, p<0.05) และการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลกัสตูร

เกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพ (χ2=18.051, df=3, p<0.001) มีระดับการปฏิบัติงานสูงกว่า  

ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม 

 เมื่อเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของคะแนนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการสร้าง

เสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดั พบว่า 

  1. นกักายภาพบ าบดัที่ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มีระดบัความรู้และทศันคติสงูกว่านกักายภาพบ าบดัที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

 2. นักกายภาพบ าบัดที่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพมี

ระดบัทศันคติและการปฏิบตัิงานสงูกว่านกักายภาพบ าบดัผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรม  
 อุปสรรคในงานสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดและวิชาท่ีควรสอน
เพิ่มเติมในหลักสูตรกายภาพบ าบัดระดับปริญญาตรี 

 นักกายภาพบ าบัดโดยส่วนมากมีอุปสรรคงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง       

ร้อยละ 60.2 โดยอุปสรรคที่นักกายภาพบ าบัดระบุว่า “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” มากที่สุดคือ อัตรา

ก าลงัคนไม่เพียงพอที่จะปฏิบตัิงานสร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 41.6 และล าดับถัดมา คือ ไม่มีการ

ก าหนดนโยบาย หรือตัวชีว้ดังานสร้างเสริมสขุภาพที่นกักายภาพบ าบัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบท าให้

ไม่เกิดแรงผลักดันให้มีการท างานสร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 13.1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคใน

งานสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดนัน้เป็นปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เช่น อัตรา

ก าลงัคน ภาระงาน และการก าหนดนโยบายหรือตวัชีว้ดัผลงาน 

 นักกายภาพบ าบัดผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุว่าวิชาที่ควรสอนเพิ่มเติมมากที่สุด คือ

ความรู้ด้านการรักษาเฉพาะทางระดับสูง ร้อยละ 31.91 รองลงมาคือ ความรู้ด้านหลักการสร้าง

เสริมสขุภาพ ร้อยละ 29.79 ล าดบัถดัมาคือ กระบวนการสร้างเสริมสขุภาพในชุมชนและการลงมือ

ปฏิบตัิงานสร้างเสริมสขุภาพจริงในชุมชน ร้อยละ 23.4 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูคณุลกัษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากเป็นนกักายภาพบ าบดัหญิงมากกว่าชาย มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 

52.2 สถานะการจ้างงานส่วนมากเป็นข้าราชการร้อยละ 50.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากส าเร็จ

การศึกษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 86.9 และไม่เคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบัหลกัการ

สร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 51.7 โดยสอดคล้องกับการศึกษาของสินีนาฎ วิไลจิตต์, กฤษฏา พันธ์เดช 

และสาริณี แก้วสว่างและคณะ ที่พบว่านักกายภาพบ าบัดส่วนมากเป็น นักกายภาพบ าบัดหญิง

มากกว่าชาย และระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี (6, 29, 56) นอกจากนีจ้ากข้อมูลของ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่านัก

กายภาพบ าบดัส่วนมากในระบบบริการสขุภาพไทยมีสถานะการจ้างงาน คือ ข้าราชการ (62) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้พบว่านักกายภาพบ าบัดโดยส่วนมากมีคะแนนความรู้อยู่

ในระดบัดี โดยมีความรู้ในนิยามการสร้างเสริมสขุภาพดี แต่ยงัขาดความรู้ในกลยุทธ์การสร้างเสริม

สขุภาพตามกฎบตัรออตตาวา ดงัเห็นได้จากสัดส่วนผู้ตอบค าถามถูกผิดในข้อ 8, 9 และ 10 ซึ่งเป็น

ค าถามเกี่ยวกบักลยุทธ์การสร้างเสริมสขุภาพตามกฎบัตรออตตาวาที่มีสดัส่วนใกล้เคียงกนัและไม่

แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ในขณะที่ค าถามเกี่ยวกับความรู้นิยามการสร้างเสริมสุขภาพมี

ผู้ตอบค าถามถูกในสัดส่วนที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในหลายๆ 

ประเทศที่ท าการศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า        

นกักายภาพบ าบัดมีความรู้พืน้ฐานการสร้างเสริมสขุภาพเป็นอย่างดี (4, 20-22) ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ McMahon และ Connolly ที่ด าเนินการส ารวจความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงาน

ด้าน   การสร้างเสริมสขุภาพในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) รายงานว่านกักายภาพบ าบดัมีความรู้

เกี่ยวกับหลักการพืน้ฐานการสร้างเสริมสุขภาพสูง แต่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างเสริม

สขุภาพตามกฎบัตรออตตาวา (key action) และปัจจยัก าหนดสขุภาพ (determinants of health) 

น้อย (7) ทัง้นีอ้าจเนื่องจาก 2 ปัจจัย โดยปัจจัยแรกอาจเป็นเพราะการเรียนการสอนในหลักสูตร

กายภาพบ าบัดในระดับปริญญาตรี ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2556 ยังไม่ได้เน้นเนือ้หาด้าน

การสร้างเสริมสขุภาพ เช่น ในหลักสูตรหลายหลกัสตูรไม่มีรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพที่ชดัเจน 

(8) และบางหลักสูตรถึงแม้จะมีรายวิชาที่สอนการสร้างเสริมสุขภาพชัดเจนแต่ก็เป็นเนือ้หา

บางส่วนของรายวิชากายภาพบ าบัดชุมชน (63-71) หรือรายวิชาเกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบ าบัด
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และระบบสาธารณสุข (66, 68) แต่ไม่ได้เป็นเนือ้หาหลักของรายวิชานัน้ๆ ปัจจัยที่ 2 อาจเป็น

เพราะหลกัสตูรการศึกษาต่อเนื่องในวิชาชีพกายภาพบ าบดั ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2562 ยัง

ไม่เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ แต่ยังเน้นการถ่ายทอดด้าน        

การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพมากกว่า โดยหลักสูตรที่เปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการสร้างเสริม

สขุภาพนัน้ โดยแต่ละหลกัสูตรจะมี 1-3 รายวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ และนอกจากนี ้

เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้ตอบค าถามผิดในข้อที่ 2 และข้อที่ 8 พบว่ามีผู้ตอบค าถามผิดเป็นจ านวน

มาก (95.63% และ 55.27% ตามล าดบั) ซึ่งอาจเป็นเพราะนกักายภาพบ าบดัที่ตอบแบบสอบถาม

มีความรู้ความเข้าใจว่าการสร้างเสริมสุขภาพนัน้หมายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม

สขุภาพเท่านัน้ ซึ่งการให้ความรู้เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งของการสร้างเสริมสขุภาพ ซึ่งสอดคล้อง

กบัการศึกษาของ วรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์ ที่ได้รายงานว่านกักายภาพบ าบัดไทยในโรงพยาบาล

รัฐ ระดับทุติยภูมิส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงนิยามของ “การสร้างเสริมสุขภาพ” โดย ความเข้าใจ

ความหมายนัน้เกิดจากความหมายของค าคือ ค าว่า “สร้าง” และ “เสริม” โดยนกักายภาพบ าบดัส่วนใหญ่ไม่

เข้าใจนิยามของการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาแต่เป็นการเข้าใจความหมายเป็น

บางส่วนจากการปฏิบตัิงาน (8)   

 การวิเคราะห์ข้อมลูทศันคติพบว่านกักายภาพบ าบดัโดยส่วนมากมีทศันคติอยู่ในระดบัดีมาก 

และเห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพเป็นงานที่เกี่ยวข้องกบันกักายภาพบ าบดัและนกักายภาพบ าบัด

ควรมีความรู้และบทบาทในการสร้างเสริมสขุภาพ ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาที่ผ่านมาในหลายๆ 

ประเทศที่ท าการศึกษาถึงความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ        

นกักายภาพบ าบดั ได้รายงานว่านกักายภาพบ าบัดมีทัศนคติที่ดีต่องานสร้างเสริมสขุภาพ  (4, 7, 

8, 20-22) โดยนกักายภาพบ าบดัผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากได้แสดงให้เห็นถึงความตระหนกัถึง

การมีส่วนร่วม รวมไปถึงบทบาทในงานสร้างเสริมสขุภาพ (ค าถามข้อ 5, 6, 8 และ 9) การตระหนัก

ถึงความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการน าการสร้างเสริมสุขภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

(ค าถามข้อ 1, 2, 3 และ 10) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ความสนใจส่วนบุคคล 

แรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ (Role Model) เป็นต้น หรือการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม

จากผู้บริหาร เนื่องจากการสร้างเสริมสุขภาพเป็นนโยบายสาธารณสุขนโยบายหนึ่งที่ส าคัญของ

ประเทศไทย (8)  
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 จากการวิเคราะห์ข้อมลูการปฏิบตัิงานพบว่านกักายภาพบ าบัดส่วนมากมีการปฏิบตัิงาน

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพอยู่ในระดับน้อย โดยการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ      

นักกายภาพบ าบัด โดยส่วนมากเป็นการให้ความรู้ ข้อมูลเร่ืองการป้องกันการเกิดโรค การออก

ก าลงักายในกลุ่มเสี่ยงในบางกลุ่มโรค เช่น กลุ่มเสี่ยงต่อโรคปวดหลังและข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ Taukobong และ วรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์ ที่ท าการศึกษาการ

ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด พบว่านักกายภาพบ าบัด นัน้มีการ

ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพน้อย (8, 21) นอกจากนีจ้ากการศึกษาที่ผ่านมาที่ท าการศึกษาการ

ปฏิบัติ งานของนักกายภาพบ าบัดไทยในโรงพยาบางรัฐ  พบ ว่าการปฏิบัติ งานของนัก

กายภาพบ าบัดมีการปฏิบัติงานจ ากดัอยู่แต่ในงานการบ าบดั รักษาฟื้นฟู แต่การปฏิบัติงานด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพและงานกายภาพบ าบัดชุมชนยังมีอยู่ น้อย (5, 6, 8, 29, 51) แต่จาก

การศึกษาของ Joseph และ Boakye et al. รายงานว่านักกายภาพบ าบัดในประเทศแอฟริกาใต้ 

(South Africa) และประเทศกานา (Ghana)  มีการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพมาก ร้อย

ละ 76 และ 87 ตามล าดับ (4, 20) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากค าถามส่วนการปฏิบตัิงานของการศึกษา

ดงักล่าวเป็นค าถามที่เน้นการปฏิบัติงานตามบทบาทของนักกายภาพบ าบัด บริบทหรือนโยบาย

ของประเทศนัน้ๆ เช่น การศึกาของ Joseph กล่าวถึง กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนัก

กายภาพบ านัน้ ประกอบด้วย 1. การรณรงค์การสวมเข็มขดันิรภยัตามนโยบายความปลอดภยัทาง

ท้องถนน 2. การให้ความรู้เร่ืองการออกก าลังกายในโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคอ้วน 3. การตรวจ

ประเมินเด็กเกี่ยวกับโรคทางกระดูกและข้อ 4. การให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในที่ท างานและ

ชุมชน เช่น หลักกายรศาสตร์ (Ergonomic) โรคติดเชือ้ทางเดินหายใจของคนงานเหมือง และการ

ให้ความรู้เร่ืองการใช้งานถ่านหินหรือพาราฟินเป็นเชือ้เพลิงภายในบ้านอย่างปลอดภัย (20) และ

ระดับความเห็นแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ Yes หรือ No ในขณะที่ในการศึกษาครัง้นีค้ าถามส่วนการ

ปฏิบัติงานมุ่งเน้นให้ครอบคลุมงานการสร้างเสริมสุขภาพและระดับความเห็นแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 

ปฏิบตัิมาก ปฏิบตัิค่อนข้างมาก ปฏิบตัิค่อนข้างน้อย และปฏิบตัิน้อย 

 จากการศึกษาความแตกต่างของระดบัคะแนนความรู้ ทศันคติและการปฏิบตัิงานด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดพบว่านักกายภาพบ าบดัที่ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับ

ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีระดบัความรู้และทัศนคติต่องานสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่า

นกักายภาพบ าบัดที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากหลกัสตูรการศึกษาที่สงูกว่าระดับ
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ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น 

หลักสูตรกายภาพบ าบัดมหาบัณฑิต ปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยันเรศวร เปิดสอนในรายวิชาการ

จัดการและการสร้างเสริมสุขภาพ และรายวิชาที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ คือ        

การออกก าลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (66) หลักสูตรกายภาพบ าบัดมหาบัณฑิต ปี พ.ศ. 2552 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนรายวิชาที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ คือ เวชศาสตร์

สงัคม และนโยบายทางสขุภาพกบัการพยาบาลชุมชน (72) หลกัสตูรกายภาพบ าบดัมหาบณัฑิต ปี 

พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนรายวิชาที่มีเนือ้หาเกี่ยวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ คือ 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะความเจ็บป่วยในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพสตรี และ        

การส่งเสริมสุขภาพบุคคลช่วงวยัต่างๆ (73) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Siltrakool ที่ได้ศึกษา

ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติงานด้านการใช้ยาปฏิชีวนะของเภสชักรชุมชนไทย พบว่าเภสัชกรที่

ส าเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ประเภท Doctor of Pharmacy มีระดับความรู้และทัศนคติ

ต่อการปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาปฏิชีวนะสูงกว่าเภสชักรที่ส าเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

ประเภท Bachelor of Pharmacy เนื่องจากการศึกษาระดบัเภสชัศาสตรบณัฑิต ประเภท Doctor 

of Pharmacy เป็นหลักสูตรที่ เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้โดยการอ้างอิงเอกสาร 

(Evideance Based) และความ เชี่ ย วชาญ ในทั กษะวิชาชีพ  ถึ งแ ม้ ว่าปัจจุบันหลักสูตร

กายภาพบ าบัดระดับปริญญาตรีได้เพิ่มเนือ้หาการสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาในการเรียนการสอน

มากว่าหลกัสูตรเก่าแล้ว (8) แต่นักกายภาพบ าบัดผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครัง้นีส้่วนมาก

เป็นนักกายภาพบ าบัดที่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ซึ่งผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร

เก่าที่มีเนือ้หาการสร้างเสริมสุขภาพน้อย ดังนัน้ผู้ ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงมีความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นอย่างดี และมีทัศนคติสูงกว่าผู้ที่

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความรู้จากการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 

ด้านวิทยาศาตร์สุขภาพมีการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพที่เน้นในการคิด

วิเคราะห์และเป็นการศึกษาในเชิงลึกกว่าระดับปริญญาตรี จึงเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ

และแนวทางการสร้างเสริมสขุภาพซึ่งส่งผลต่อทศันคติของนกักายภาพบ าบดัที่ส าเร็จการศึกษาสูง

กว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ 

Schermerhorn และคณะ (2000) ที่กล่าวว่า ทัศนคตินัน้ประกอบไปด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก  

พึงพอใจในสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้มา (อ้างถึงในศจุินทรา บวัชื่น และผ่องพกัตร์ พิทยพนัธุ์) (55)  
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 นกักายภาพบ าบัดที่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสตูรเกี่ยวกบัหลกัการสร้างเสริมสขุภาพมีระดับ

ทศันคติสูงกว่านักกายภาพบ าบัดผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรมซึ่งอาจเป็นผลมาจากความรู้ที่ได้รับจาก

การฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมเป็นการศึกษาระยะสัน้ที่เน้นการอบรมให้ความรู้เฉพาะด้าน และ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถเข้าร่วมในหัวข้อหรือหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็นความพึงพอใจ

หรือความสนใจของผู้ เข้าร่วม ดังนัน้จึงส่งผลให้ทัศนคติของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมดีกว่าผู้ที่ไม่เคย

เข้าร่วม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศุจินทราและผ่องพักตร์  ที่พบว่าพยาบาลที่ได้รับการ

ฝึกอบรมการดูแลผู้ ป่วยด้วยสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลางมีทัศนคติทางบวกมากกว่ากลุ่มที่

ไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญั (55)  

 นกักายภาพบ าบัดที่เคยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกบัหลักการสร้างเสริมสขุภาพมี    

การปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพสงูกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม อาจเป็นเพราะการฝึกอบรมเป็น

การศึกษาระยะสัน้ที่เน้นการให้ความรู้เฉพาะด้าน และการฝึกอบรมถือเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่ม

ความรู้ ทักษะและการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบตังาน (74) ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้จาก    

การฝึกอบรมท าให้เกิดความเข้าใจและเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องท าให้เกิดความมั่นใจใน

การปฏิบตัิงาน จึงสามารถปฏิบตัิงานได้ดี ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของขนิตฐา หาญประสิทธ์ิค า 

และคณะ ที่ท าการศึกษาผลการฝึกอบรมพยาบาลที่เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมการดแูลผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย พบว่าพยาบาลที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมีการปฏิบัติงานสงูกว่าตอนก่อนเข้าฝึกอบรม

อย่างมีนยัส าคญั (47)  

 คณุลักษณะประชากรด้านเพศมีความสมัพนัธ์กบัระดบัการปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริม

สขุภาพ อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นกลุ่มที่ยังมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน

น้อย โดยมองว่างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นงานเสริมรองจากงานบริการคลินิคและรู้สึกอัด

อดัเมื่อต้องปฏิบัติงาน (8) ซึ่งเพศหญิงอาจคิดว่าเพศชายสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่า สอดคล้อง

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาแพทย์เพศหญิงให้การยอมรับว่า แพทย์เพศชายนัน้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ดีกว่าแพทย์เพศหญิงในหลายด้าน เช่น ความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีมการโน้ม

น้าวและสร้างความน่าเชื่อถือ และการเข้าถึงคนไข้ เป็นต้น (75) 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

พบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต ่ามากอย่างมีนัยส าคัญ (rs= -0.11 , p < 0.05) กล่าวคือ                  

นกักายภาพบ าบดัที่มีความรู้เกี่ยวกบัการสร้างเสริมสขุภาพมาก จะมีแนวโน้มปฏิบตัิงานสร้างเสริม
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สขุภาพน้อย และนักกายภาพบ าบัดที่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพน้อย จะมีแนวโน้ม

ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพมาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยส่วนบุคคลของนักกายภาพบ าบัด 

เช่น 1. การไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ไม่มีค่าตอบแทน 

อัตราก าลังไม่ เพียงพอ 2. นโยบายของผู้ บริหารในแต่ละโรงพยาบาล เช่น ผู้ บริหารไม่ให้

ความส าคญั หรือขาดการรับรู้ถึงบทบาทของนักกายภาพบ าบดัในงานสร้างเสริมสขุภาพ การขาด

การสนับสนุนให้นกักายภาพบ าบดัปฏิบตัิงานสร้างเสริมสขุภาพ และ 3. บริบทของโรงพยาบาลใน

แต่ละระดับ เช่น โรงพยาบาลในระดบัปฐมภูมิและทุติยภูมิมีบริบทที่เน้นการปฏิบตัิงานเชิงรุกและ

งานสร้างเสริมสุขภาพ ในขณะที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีบริบทเน้นการท างานเชิงรับ        

การบ าบดัรักษา ฟืน้ฟูระดบัสงู (8) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่ามากอย่างมีนัยส าคัย ( rs = 0.286, p < 0.05) กล่าวคือผู้ที่มี

ทัศนคติดีมีแนวโน้มที่จะมีการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Siltrakool         

ที่พบว่าทัศนคติกับการปฏิบัติงานการจ่ายยาปฏิชีวนะของเภสัชกรชุมชนไทยมีความสัมพันธ์ใน

ทางบวกต่อกนัอย่างมีนยัส าคญั (54) การมีทศันคติที่ดีนัน้อาจเป็นผลมาจากปัจจยัส่วนบุคคลและ

ความรู้ในการสร้างเสริมสขุภาพซึ่งส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของนกักายภาพบ าบัด เนื่องจากความรู้

ที่มีนัน้จะส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน (46, 53) และปัจจัยส่วนบุคคลที่ เป็น

แรงผลกัดนัและแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน (48)   
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้นี ้ 

 1. กระทรวงสาธารณสขุ ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ สภากายภาพบ าบดั หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักกายภาพบ าบัดได้ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม

สขุภาพให้มากขึน้ 

 2. สภากายภาพบ าบดั สมาคมกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาที่

เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพให้มากขึน้ และควรเน้นหลักสูตร         

การฝึกอบรมให้เข้าใจในหลกัการพืน้ฐานและกลยุทธ์การสร้างเสริมสขุภาพ  

 3. กระทรวงสาธารณสุข ส านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ และสภากายภาพบ าบัด 

ควรพิจารณาก าหนดตัวชีว้ัดที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด และ        
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ให้สอดคล้องกับระดับของโรงพยาบาลตาม Service plan ซึ่งจะส่งผลให้นักกายภาพบ าบัด

สามารถปฏิบตัิงานสร้างเสริมสขุภาพมากขึน้ 
 ข้อจ ากัดในการท าวิจัย 

 1. การศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความรู้ ทศันคติ และการปฏิบัติงานที่เน้นในกลุ่ม      

นกักายภาพบ าบดัที่มีประสบการณ์การปฏิบตัิงานแล้ว แต่ยงัไม่ได้ศึกษาในกลุ่มนกักายภาพบ าบดั

ที่จบใหม่หรือยงัมีประสบการณ์น้อยดงันัน้จึงควรมีการศึกษาในกลุ่มดงักล่าวเพิ่มเติม 

 2. การศึกษาระดับการปฏิบัติในครัง้นีเ้ป็นการให้นักกายภาพบ าบัดรายงานด้วยตนเอง 

(Self-report) ดงันัน้การศึกษาในอนาคตอาจศึกษาการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจวดัได้จากข้อมูล

ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล     

การปฏิบตัิงานสร้างเสริมสขุภาพ 
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ภาคผนวก ก รายละเอียดข้อมูลนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลรัฐ 

ข้อมูลนักกายภาพบ าบัดรายเขต 12 เขตสุขภาพ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สืบค้นได้จาก

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

  
ระดับ    
ตติยภูมิ 

ระดับ    
ทุติยภูมิ 

ระดับ    
ปฐมภูม ิ

รพ นอกสังกัด 
สป.สธ และ รพ.

อื่นๆ 

จ านวนนัก
กายภาพบ าบัด เขตสุขภาพท่ี 

1 เชียงใหม่ 89 216 3 52 360 

2 พิษณุโลก 65 118 3 16 202 

3 นครสวรรค์ 46 98 0 6 150 

4 สระบุรี 97 140 2 72 311 

5 ราชบุรี 129 138 0 34 301 

6 ระยอง 121 137 8 48 314 

7 ขอนแก่น 62 160 0 23 245 

8 อุดรธานี 74 172 1 4 251 

9 นครราชสีมา 64 192 6 16 278 

10 อุบลราชธานี 77 121 0 4 202 

11 สรุาษฎร์ธานี 103 128 2 24 257 

12 สงขลา 100 153 0 24 277 

รวม 1027 1773 25 323 3,148 

ข้อมูลจาก http://gishealth.moph.go.th/healthmap/resource.php    สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน  2562 
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ภาคผนวก ข ขัน้ตอนการสุ่มรายชื่อนักกายภาพบ าบดักลุ่มตวัอย่าง 

ในระดับนักกายภาพบ าบดัภายในเขตสุขภาพในโรงพยาบาลแต่ละประเภท 

โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling)  

 1. ด าเนินการจัดเรียงรายชื่อนักกายภาพบ าบัดภายในเขตสุขภาพตามประเภทโรงพยาบาล 

ดงัภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 การจดัเรียงล าดบัรายชื่อนกักายภาพบ าบดั 

หมายเหตุ: ข้อมลูจ านวนนกักายภาพบ าบดัจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสขุภาพ 

ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 ก าหนดให้ในแต่ละโรงพยาบาลเรียงล าดับนักกายภาพบ าบัดตามล าดับอายุ                     
นักกายภาพบ าบัด ที่มีอายุมากที่สุดอยู่ล าดับ 1 และนักกายภาพบ าบัดอายุน้อยที่สุดอยู่ล าดับ
สดุท้าย ดงัภาพที่ 1 โดยโรงพยาบาล  A  PT1 คือนักกายภาพบ าบัดที่มีอายุมากที่สุดในโรงพยาบาล A 
และ PT3  คือนกักายภาพบ าบดั    ที่มีอายุน้อยที่สดุในโรงพยาบาล A เป็นต้น 
 2. ด าเนินการสุ่มด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยการสุ่มตัวเลขทศนิยมที่มีค่าอยู่
ระหว่าง 0-1 ให้นักกายภาพบ าบัดทุกคนในตาราง ด้วย  Function “RAND” โดยโปรแกรม 
Microsoft Excel จะสุ่มเลือกค่าให้นกักายภาพบ าบดัแต่ละคนโดยอตัโนมตัิ ดงัภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ตวัเลขสุ่มที่ได้จาก  โปรแกรม Microsoft Excel 

 3 ด าเนินการเรียงล าดบัค่าตวัเลขสุ่มที่ได้จากมากสดุไปหาน้อยสดุ ดงัภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 การจดัเรียงล าดบัค่าตวัเลขสุ่ม  

 4 ด าเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ค านวณไว้ เช่น กลุ่มตวัอย่าง
ในโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิที่ได้ค านวณไว้จ านวน 3 คน ดงันัน้นกักายภาพบ าบดัในกลุ่มตวัอย่าง
ตามภาพที่  3 คือ นักกายภาพบ าบัดที่ ได้ค่ าสุ่มล าดับที่  1-3 ตามล าดับ  ประกอบด้วย                  
นักกายภาพบ าบัด โรงพยาบาล C คนที่  1 นักกายภาพบ าบัด โรงพยาบาล B คนที่  1 และ           
นกักายภาพบ าบดั โรงพยาบาล B คนที่ 3  
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ภาคผนวก ค อัตราการตอบกลับแบบสอบถามในแต่ละเขตบริการสุขภาพ 

ก าหนดอัตราการตอบกลับแบบสอบถามที่ 80 % ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต
บริการสขุภาพ  

เขตสขุภาพที่/
จงัหวดั 

นกักายภาพ -
บ าบดั

โรงพยาบาล
ระดบัตติยภูมิ 

นกักายภาพ-
บ าบดั

โรงพยาบาล
ระดบัทุติยภูมิ 

นกักายภาพ-
บ าบดั

โรงพยาบาล
ระดบัปฐมภูม ิ

นกักายภาพ-
บ าบดั รพ. 
นอกสงักัด 
สป.สธ  

นกักายภาพ-
บ าบดัรวม
ทัง้หมด 

1 เชียงใหม่ 10 24 1 5 40 

2 พิษณุโลก 8 13 0 2 23 
3 นครสวรรค์ 5 11 0 1 17 
4 สระบุรี 11 16 1 8 36 
5 ราชบุรี 14 16 0 4 34 
6 ระยอง 13 15 1 6 35 
7 ขอนแก่น 7 18 0 3 28 
8 อุดรธานี 8 19 1 1 29 
9 นครราชสีมา 7 21 0 2 30 
10 อุบลราชธานี 8 14 0 1 23 
11 สรุาษฎร์ธานี 12 14 0 3 29 
12 สงขลา 11 17 0 3 31 

รวม 114 198 4 39 355 
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ภาคผนวก ง 
เกณฑ์คัดเข้า 

1. นกักายภาพบ าบดัไทยในโรงพยาบาลของรัฐใน 12 เขตบริการสขุภาพ (ยกเว้น 

กรุงเทพมหานคร) ทีท่ างานกายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลระดบัปฐมภูมิ ทตุิยภูมิ ตติยภูมิ 

และโรงพยาบาลนอกสงักดัส านกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

2. อายุระหว่าง 25 – 60 ปี  

3. มีประสบการณ์การท างานในโรงพยาบาลของรัฐไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4. ไม่เป็นนกักายภาพบ าบดักลุ่มตวัอย่าง 

เกณฑ์คัดออก 

  1. ไม่ได้เป็นนกักายภาพบ าบดัไทยในโรงพยาบาลของรัฐ 

 2. อายุต ่ากว่า 25  

 3. มีประสบการณ์การท างานในโรงพยาบาลของรัฐน้อยกว่า 3 ปี 

4. เป็นนกักายภาพบ าบดัในกลุม่ตวัอย่าง  

การคัดเลือกนักกายภาพบ าบัด 

 การคัดเลือกนักกายภาพบ าบัดในกลุ่มทดสอบความน่าเชื่อถือจ านวน 30 คน ด้วยวิธีสุ่ม

แบบชัน้ภูมิ  (Stratified sampling) ตามสัดส่วนจ านวนนักกายภาพบ าบัดในแต่ละระดับ

โรงพยาบาลทัง้ 12 เขตบริการสขุภาพ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 1. จ านวนนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ  1,027  คน   คิดเป็น   10 คน (32.6%) 

 2. จ านวนนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลทุติยภูมิ 1,773  คน   คิดเป็น   17 คน (56.3%) 

 3. จ านวนนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลปฐมภูมิ  25  คน   คิดเป็น    0 คน (0.9%) 

 4. จ านวนนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาล นอกสงักดั สป.สธ  323  คน   คิดเป็น  3 คน (10.2%) 

 ด าเนินการคดัเลือกนกักายภาพบ าบดัโดยพิจารณาตามเงือ่นไขให้ตรงตามเกณฑ์การคดั
เข้าและการติดต่อประสานงานได้สะดวกให้ครบตามจ านวนในแต่ละระดบัโรงพยาบาล 
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ภาคผนวก จ 
การประเมินความตรงเชิงเนือ้หา แบบสอบถามความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิงานด้าน               

การสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดัไทยในงานสร้างเสริมสขุภาพ 

 ส่วนข้อมลูคณุลกัษณประชากร 

 
ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

1.1 เพศ 1.ชาย 2. หญิง 1 1 1 1.000 
 

1.2 อายุ    
 1.  25 – 30 ปี   
 2. 31 – 40 ปี    3. 41 - 50 ปี    
 4. 51 - 60 ปี   5. มากกว่า 60 ปี 

1 1 1 1.000 
 

1.3 ระดบัการศึกษาสงูสดุ  
1. ปริญญาตรี    
 2. สงูกว่าปริญญาตรี ด้าน 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  3. สงูกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ 
(เช่น สงัคมศาสตร์  ศกึษาศาสตร์ 
การบริหาร เป็นต้น) 

1 1 1 1.000 
 

1.4 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จากมหาวิทยาลยั 

1 1 1 1.000 
 

1.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรีของ
ท่านสอนครอบคลมุเนือ้หาการสร้าง
เสริมสขุภาพเพียงพอหรือไม่ที่ท่าน
จะสามารถน าไปใช้ปฏิบตัิงาน 

1 1 1 1.000 
 

1.6 ท่านเคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร
เกี่ยวกบัหลกัการสร้างเสริมสขุภาพ
หรือไม ่ 

1 1 1 1.000 
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ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

1.7 ต าแหน่งงาน/สถานภาพการจ้าง
ปัจจบุนั 

1 1 1 1.000 

1.8 เขตบริการสขุภาพ 1 1 1 1.000 
 

1.9 จงัหวดั 1 1 1 1.000 
 

1.10 ปัจจุบนัท่านท างานใน
โรงพยาบาลระดบัใด 

1 1 1 1.000 
 

1.11 จ านวนนกักายภาพบ าบดั
ทัง้หมดในโรงพยาบาลท่าน 

1 1 1 1.000 
 

1.12 จ านวนปีของการปฏิบตัิงานใน
โรงพยาบาล โปรดระบุจ านวนปี 

1 1 1 1.000 
 

 

การประเมินความตรงเชิงเนือ้หา แบบสอบถามความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิงานด้าน               

การสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดัไทยในงานสร้างเสริมสขุภาพ 

 ส่วนความรู้ 

 
ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

2.1การสร้างเสริมสขุภาพ (Health 
Promotion) เป็นกระบวนการทีท่ าให้
ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถ
ในการควบคมุและปรับปรุงสขุภาพ
ของตนเอง 
 
 

1 1 1 1.000 
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ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

2.2 การสร้างเสริมสขุภาพ (Health 
Promotion) หมายถึงการให้ความรู้
ด้านสขุภาพแก่ประชาชน ท าให้
ประชาชนมีภาวะสขุภาพสมบูรณ์ 

1 1 1 1.000 
 

2.3กิจกรรมการสร้างเสริมสขุภาพไม่
เกี่ยวข้องกบัการสร้างนโยบาย
สาธารณะด้านสขุภาพเพื่อเสริมสร้าง
สขุภาพของประชาชน 

1 1 1 1.000 
 

2.4 กิจกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ
เกี่ยวข้องกบัการรักษาโดยใช้คลื่น
เหนือเสียงในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 

1 1 1 1.000 
 

2.5 กิจกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ
เกี่ยวข้องกบัการให้ค าแนะน าและให้
ความรู้เร่ืองการออกก าลงักายใน
กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดนัโลหติ
สงู 

1 1 1 1.000 
 

2.6 กิจกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ
เกี่ยวข้องกบัการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของพฤติกรรมในชุมชนด้าน
การป้องกนัโรคและการสร้างเสริม
สขุภาพที่ดี 

1 1 1 1.000 
 

2.7 กิจกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ
เกี่ยวข้องกบัการพฒันาทกัษะส่วน
บุคคลให้มีสขุภาพดีอยู่เสมอ 
 

1 1 1 1.000 
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ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

2.8 การสร้างเสริมสขุภาพคือการ
ด าเนินการรักษาโรคของประชากรใน
ชุมชนให้เป็นผลส าเร็จ 

1 1 1 1.000 
 

2.9 การสร้างกระแสทางสงัคมและ
สร้างแรงกดดนัแก่สงัคม หรือผู้มี
อ านาจในการก าหนดนโยบาย 
เพื่อให้เอือ้ต่อสขุภาพที่ดีของ
ประชาชน คือกระบวนการหนึ่งของ
การสร้างเสริมสขุภาพ 

1 1 1 1.000 
 

2.10 การไกล่เกลี่ยและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทางการแพทย์
ต่างๆ กบัหน่วยงานด้านเศรษฐกจิ 
สงัคมและสื่อสารมวลชนเป็น
กระบวนการในการสร้างเสริม
สขุภาพให้เป็นผลส าเร็จ  

1 1 1 1.000  

2.11 การสร้างเสริมสขุภาพสามารถ
ท าให้เป็นผลส าเร็จได้โดยการ
ปรับเปลีย่นสภาพแวดล้อมในชุมชน 

1 1 1 1.000  

2.12 กระบวนการที่ท าให้การสร้าง
เสริมสขุภาพเกิดผลส าเร็จ คือการ
ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
เพื่อให้มีสขุภาพทีด่ ี

1 1 1 1.000  

2.13 การสร้างเสริมสขุภาพ
ประกอบด้วยการด าเนนิการ
ปรับเปลีย่น ไลฟ์สไตล์และพฤตกิรรม 

1 1 1 1.000  
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ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

2.14 การสร้างเสริมสขุภาพควรปรับ
แนวทางการบริการสขุภาพใหม่
นอกเหนือจากการบริการทางคลนิิก
และการรักษา 

1 1 1 1.000  

 

การประเมินความตรงเชิงเนือ้หา แบบสอบถามความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิงานด้าน               

การสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดัไทยในงานสร้างเสริมสขุภาพ 

 ส่วนทศันคต ิ

 
ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

3.1 ท่านคิดว่านกักายภาพบ าบดัมี
บทบาทส าคญัในการจดัการกจิกรรม
การสร้างเสริมสขุภาพ 

1 1 1 1.000  

3.2 ท่านคิดว่านกักายภาพบ าบดัมี
ศกัยภาพทีจ่ะท างานสร้างเสริม
สขุภาพ 

1 1 1 1.000  

3.3 ท่านคิดว่านกักายภาพบ าบดัควร
มีองค์ความรู้ในการสร้างเสริม
สขุภาพ 

1 1 1 1.000  

3.4 ท่านคิดว่าจะมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมสขุภาพมากขึน้หากได้รับ
ค่าตอบแทน 
 
 

1 1 1 1.000  
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ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

3.5 ท่านมีแนวคิดที่จะน าการสร้าง
เสริมสขุภาพมาใช้ในการท างานมาก
ขึน้ 

1 1 1 1.000  

3.6 ท่านตระหนกัในการมีส่วนร่วม
ของงานสร้างเสริมสขุภาพ 

1 1 1 1.000  

3.7 การสร้างเสริมสขุภาพเป็นภาระ
งานที่เพิ่มขึน้ จึงไม่ควรเน้นการ
ท างานในด้านนี ้

1 1 1 1.000  

3.8 ท่านคิดว่านกักายภาพบ าบดัควร
มีบริการด้านการสร้างเสริมสขุภาพ
ในประชากรทกุช่วงวยั 

1 1 1 1.000  

3.9 ท่านคิดว่าการสร้างเสริมสขุภาพ
สามารถช่วยให้มีผู้ป่วยเป็นโรคต่างๆ 
ลดลง 

1 1 1 1.000  

3.10 ท่านคิดว่านกักายภาพบ าบดั
ควรมีบทบาทในการเป็นผู้จดัการ
สขุภาพชุมชน 

1 1 1 1.000  
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การประเมินความตรงเชิงเนือ้หา แบบสอบถามความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิงานด้าน               

การสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดัไทยในงานสร้างเสริมสขุภาพ 

 ส่วนการปฏิบตัิงาน 

 
ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

4.1 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในการสร้างหรือปรบัสถานที่ท างานที่
เหมาะสม 

1 1 1 1.000 
 

4.2 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กจิกรรมการให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปรับปรุงท่าทางหรือ
วิธีการยกของที่ถกูต้องเพื่อป้องกนั
การบาดเจ็บจากการท างาน 

1 1 1 1.000 
 

4.3 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงท่าทางในการสะพาย
กระเป๋า ท่านัง่ ที่ถกูต้อง ให้แก่เด็กวยั
เรียน 

1 1 1 1.000 
 

4.4 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมลดและควบคมุน า้หนกัใน
เด็กอ้วน 

1 1 1 1.000 
 

4.5 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในการตรวจคดักรองปัญหากระดกู
สนัหลงัคดในเด็กวยัเรียน 

1 1 1 1.000 
 

4.6 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในการให้ความรู้และค าแนะน าใน
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
 
 

1 1 1 1.000 
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ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

4.7 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในการให้ความรู้และค าแนะน าใน
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดนัโลหิตสงู 

1 1 1 1.000 
 

4.8 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในการให้ความรู้และค าแนะน าใน
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไต 

1 1 1 1.000 
 

4.9 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วนร่วม
ในการคดักรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคข้อ
เข่าเสื่อม 

1 1 1 1.000 
 

4.10 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้และค าแนะน า
เร่ืองการป้องกนัข้อเข่าเสื่อมในกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อม 

1 1 1 1.000  

4.11 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้และค าแนะน า
เร่ืองการป้องกนัการปวดหลงัในกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคปวดหลงั 

1 1 1 1.000  

4.12 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้และค าแนะน า
ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 

1 1 1 1.000  

4.13 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วมในการคดักรองและให้ความรู้
เร่ืองการออกก าลงักายในกลุม่คน
อ้วนเพื่อลดความชกุของโรคอ้วน 
 
 

1 1 1 1.000  
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ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

4.14 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วมในการประเมินความเสี่ยงในการ
หกล้มในผู้สงูอาย ุ

1 1 1 1.000  

4.15 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้เร่ืองป้องกนัการ
หกล้มในผู้สงูอาย ุ

1 1 1 1.000  

4.16 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านมีการ
วางแผน การด าเนนิงาน และ
ประเมินผลกิจกรรมในการสร้างเสริม
สขุภาพ 

1 1 1 1.000  

 

การประเมินความตรงเชิงเนือ้หา แบบสอบถามความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิงานด้าน               

การสร้างเสริมสขุภาพของนกักายภาพบ าบดัไทยในงานสร้างเสริมสขุภาพ 

 ส่วนอปุสรรค 

 
ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

5.1 ไม่มีการก าหนดนโยบาย หรือ
ตวัชีว้ดังานสร้างเสริมสขุภาพที่นกั
กายภาพบ าบดัต้องเป็นผู้รับผดิชอบ 
ท าให้ไม่เกิดแรงผลกัดนัให้มีการ
ท างานสร้างเสริมสขุภาพ 
 
 
 

1 1 1 1.000  
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ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

5.2 ผู้บริหารในระดบัโรงพยาบาลไม่
รับรู้บทบาทของนกักายภาพบ าบดั
ในการท างานสร้างเสริมสขุภาพ ท า
ให้ไม่สนบัสนุนให้นกักายภาพบ าบดั
ท างานด้านสร้างเสริมสขุภาพ 

1 1 1 1.000  

5.3 นกักายภาพบ าบดัขาดความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองการสร้างเสริม
สขุภาพ 

1 1 1 1.000  

5.4 วิชาชีพด้านสขุภาพ อ่ืนๆ เช่น 
พยาบาล นกัวชิาการสาธารณสขุ 
เป็นต้น ไม่เข้าใจบทบาทของนกั
กายภาพบ าบดัในการท างานสร้าง
เสริมสขุภาพ 

1 1 1 1.000  

5.5 การจดัเวทีให้น าเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการสร้างเสริม
สขุภาพยงัมีน้อย ท าให้ขาดการ
กระตุ้นให้นกักายภาพบ าบดัแสดง
ศกัยภาพด้านการสร้างเสริมสขุภาพ 

1 1 1 1.000  

5.6 อตัราก าลงัคนไม่เพียงพอทีจ่ะมา
ท างานด้านการสร้างเสริมสขุภาพ 

1 1 1 1.000  

5.7 ขาดความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ ใน
ชุมชน ท าให้นกักายภาพบ าบดั
ขบัเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริม
สขุภาพยากขึน้  

1 1 1 1.000  
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ข้อค าถาม 

ความเห็นผู้เชีย่วชาญ คะแนน 
IOC  

 
ข้อเสนอแนะ ท่าน

ที่ 1 
ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 

ความคิดเหน็เพิม่เติม เกี่ยวกบั
อปุสรรคของนกักายภาพบ าบดัใน
การปฏิบตัิงานด้านการสร้างเสริม
สขุภาพ (ถ้ามี) ....... 

1 1 1 1.000  
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ภาคผนวก ฉ 

ความแตกต่างคะแนนความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตังิานด้านการาร้างเสริมสขุภาพของ 

นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลรัฐทุกระดบั 

 

คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

1. อายุb 

        21 – 30 ปี 185.93 0.116 196.22 0.288 205.78 0.396 

        31 – 40 ปี 193.66 190.28 189.75 

        41 - 50 ปี 233.46 225.47 191.23 

        51 - 60 ปี 222.75 159.62 152 

2. ระดบัการศึกษาb 

        ปริญญาตรี 189.33 0.03 190.93 0.015 197.87 0.428 

        สงูกว่าปริญญาตรี ด้าน 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

232.43 243.57 176.96 

        สงูกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืน  ๆ(เชน่ 

สงัคมศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ การบริหาร 

เป็นต้น) 

233.04 164.89 173.32 

3. ความเพียงพอของการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ครอบคลมุเนือ้หาการสร้างเสริมสขุภาพที่สามารถ 

น าไปใช้ปฏิบตัิงานได้a 

        เพียงพอ 190.91 0.08 194.07 0.699 198.19 0.186 

        ไม่เพียงพอ 

 

 

 

217.86 200.19 177.17 
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คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

4. เคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบั 

หลกัการสร้างเสริมสขุภาพa 

        เคย 193.6 0.806 208.38 0.023 224.86 <0.001 

        ไม่เคย 196.31 182.49 167.07 

5. ต าแหน่งงาน/สถานภาพการจ้างานb 

        ข้าราชการ 198.51 0.348 190.39 0.611 186.82 0.081 

        พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 186.34 194.79 213.62 

        พนกังานราชการ 228.08 177.77 182.04 

        ลกูจ้างชัว่คราว 166.29 218.15 204.83 

        ลกูจ้างรายวนัหรือลกูจ้างเหมา

บริการ 

187.90 228.07 227.37 

        การจ้างงานประเภท อ่ืนๆ 215.29 209.03 140.91 

6. ระดบัโรงพยาบาลที่ปฏิบตัิงานb 

        ปฐมภูมิ 104 0.337 241.33 0.392 338.17 0.128 

        ทุติยภูมิ 190.56 191.62 198.18 

        ตติยภูมิ 201.91 192.63 187.81 

        โรงพยาบาลนอกสงักดั สป.สธ.   207.03 224.98 188.24 

7. จ านวนนกักายภาพบ าบดัใน

โรงพยาบาลb 

      

        1 – 2 คน 181.84 0.317 194.70 0.235 208.17 0.439 

        3 – 4 คน    187.43 184.04 201.60 

        5 – 6 คน   195.13 219.94 192.13 

        มากกว่า 6 คน   

 

207.73 192.79 184.27 
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คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

8. จ านวนปีในการปฏิบตัิงานb       

        น้อยกว่า 8 ปี 182.50 0.097 193.83 0.62 208.66 0.101 

         8 - 12 196.09 191.57 179.49 

        13 -18  ปี 205.19 193.41 204.43 

        19 -24  ปี 238.95 232.34 193.48 

        มากกว่า 24  ปี 236.77 188.59 143.77 

หมายเหต ุ: a= Mann-Whitney U Test , b= Kruskal-Wallis Test ระดบันยัส าคญั 0.05 

ความแตกต่างคะแนนความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตังิานด้านการาร้างเสริมสขุภาพของ                      

นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลระดบัปฐมภูมิและทตุิยภูมิ 

 

คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

1. อายุb 

        21 – 30 ปี 104.65 0.02 115.27 0.275 119.36 0.299 

        31 – 40 ปี 116.82 111.56 109.67 

        41 - 50 ปี 160.55 144.55 136.68 

2. ระดบัการศึกษาb 

        ปริญญาตรี 112.06 0.047 113.66 0.111 114.05 0.935 

        สงูกว่าปริญญาตรี ด้าน 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

 

 

128.55 148.27 120.77 
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คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

        สงูกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ 

(เช่น สงัคมศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ 

การบริหาร เป็นต้น) 

174.42 82.17 118.83 

3. ความเพียงพอของการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ครอบคลมุเนือ้หาการสร้างเสริมสขุภาพที่สามารถ 

น าไปใช้ปฏิบตัิงานได้a 

        เพียงพอ 112.03 0.163 112.38 0.244 114.99 0.789 

        ไม่เพียงพอ 128.62 126.62 111.71 

4. เคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบั 

หลกัการสร้างเสริมสขุภาพa 

        เคย 112.38 0.64 120.66 0.187 131.18 <0.001 

        ไม่เคย 116.34 109.15 100 

5. ต าแหน่งงาน/สถานภาพการจ้างานb 

        ข้าราชการ 121.42 0.261 111.09 0.508 106.18 0.212 

        พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 109.01 119.3 117.37 

        พนกังานราชการ 128.7 99.7 120.15 

        ลกูจ้างชัว่คราว 87.94 117.68 137.26 

        ลกูจ้างรายวนัหรือลกูจ้างเหมา

บริการ 

115.77 133.55 130.55 

        การจ้างงานประเภท อ่ืนๆ 45 19 217 

6. จ านวนนกักายภาพบ าบดัใน

โรงพยาบาลb 

      

        1 – 2 คน 110.81 0.627 114.65 0.312 117.75 0.726 

        3 – 4 คน    112.16 107.42 114.54 
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คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

        5 – 6 คน   125.8 127.17 106.16 

        มากกว่า 6 คน   114.8 132.05 128.35 

7. จ านวนปีในการปฏิบตัิงานb       

        น้อยกว่า 8 ปี 105.25 0.019 114.31 0.514 122.87 0.057 

         8 - 12 116.71 113.08 100.89 

        13 -18  ปี 122 106.95 135.58 

        19 -24  ปี 180.63 141.94 114.75 

        มากกว่า 24  ปี 170.5 197 192.5 

หมายเหต ุ: a= Mann-Whitney U Test , b= Kruskal-Wallis Test ระดบันยัส าคญั 0.05 

ความแตกต่างคะแนนความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตังิานด้านการาร้างเสริมสขุภาพของ 

นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาตตยิภูมิ 

 

คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

1. อายุb 

        21 – 30 ปี 70.89 0.297 62.88 0.486 68.66 0.845 

        31 – 40 ปี 58.18 63.77 65.21 

        41 - 50 ปี 70.25 76.8 61.45 

        51 - 60 ปี 69.07 61.07 58.79 

2. ระดบัการศึกษาb 

        ปริญญาตรี 

 

64.98 0.807 62.99 0.244 67.83 0.286 
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คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

        สงูกว่าปริญญาตรี ด้าน 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

70.44 79.03 57.97 

        สงูกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ 

(เช่น สงัคมศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ 

การบริหาร เป็นต้น) 

61.43 70.71 48.57 

3. ความเพียงพอของการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ครอบคลมุเนือ้หาการสร้างเสริมสขุภาพที่สามารถ 

น าไปใช้ปฏิบตัิงานได้a 

        เพียงพอ 63.37 0.115 65.38 0.93 67.43 0.17 

        ไม่เพียงพอ 77.23 66.18 54.88 

4. เคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบั 

หลกัการสร้างเสริมสขุภาพa 

        เคย 64.18 0.676 68.5 0.362 78.52 <0.001 

        ไม่เคย 66.82 62.5 52.48 

5. ต าแหน่งงาน/สถานภาพการจ้างานb 

        ข้าราชการ 63.66 0.819 66.74 0.495 62.49 0.053 

        พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 66.57 63.1 79.0 

        พนกังานราชการ 76.73 51.27 48.18 

        ลกูจ้างชัว่คราว 67.33 81.33 46.5 

        ลกูจ้างรายวนัหรือลกูจ้างเหมา

บริการ 

56.63 78.88 79.13 

6. จ านวนนกักายภาพบ าบดัใน

โรงพยาบาลb 

      

        1 – 2 คน 56 0.341 17.5 0.292 72 0.956 
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คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

        3 – 4 คน    74.25 32.5 51.25 

        5 – 6 คน   50.41 72.41 65.47 

        มากกว่า 6 คน   67.6 65.53 65.7 

7. จ านวนปีในการปฏิบตัิงานb       

        น้อยกว่า 8 ปี 65.66 0.855 61.35 0.674 68.86 0.653 

         8 - 12 68.06 67.13 63.25 

        13 -18  ปี 59.02 64.94 67.31 

        19 -24  ปี 65.25 78.36 66.32 

        มากกว่า 24  ปี 73.17 64.72 48.33 

หมายเหต ุ: a= Mann-Whitney U Test , b= Kruskal-Wallis Test ระดบันยัส าคญั 0.05 

ความแตกต่างคะแนนความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตังิานด้านการาร้างเสริมสขุภาพของ 

นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลนอกสงักดั สป.สธ. 

 

คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

1. อายุb 

        21 – 30 ปี 12.13 0.266 18.96 0.127 18.17 0.456 

        31 – 40 ปี 18.34 15.75 15.66 

        41 - 50 ปี 17.5 7.75 10.75 

        51 - 60 ปี 22 1 6 

2. ระดบัการศึกษาb 

        ปริญญาตรี 13.43 0.038 15.57 0.206 16.9 0.633 
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คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

        สงูกว่าปริญญาตรี ด้าน 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

22.33  18.56  13.61 

        สงูกว่าปริญญาตรี ด้านอ่ืนๆ 

(เช่น สงัคมศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ 

การบริหาร เป็นต้น) 

13  2  18.5 

3. ความเพียงพอของการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ครอบคลมุเนือ้หาการสร้างเสริมสขุภาพที่สามารถ 

น าไปใช้ปฏิบตัิงานได้a 

        เพียงพอ 16.6 0.391 17.37 0.055 16.5 0.483 

        ไม่เพียงพอ 12.9 8.9 13.4 

4. เคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกบั 

หลกัการสร้างเสริมสขุภาพa 

        เคย 17.32 0.358 19.91 0.008 16.41 0.78 

        ไม่เคย 14.39 11.25 15.5 

5. ต าแหน่งงาน/สถานภาพการจ้างานb 

        ข้าราชการ 13.31 0.581 13.75 0.311 23.56 0.008 

        พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 5.5 6 27.5 

        พนกังานราชการ 19 23.17 21.83 

        ลกูจ้างชัว่คราว 17.17 21.5 13.5 

        การจ้างงานประเภท อ่ืนๆ 17.22 15.38 10.88 

6. จ านวนนกักายภาพบ าบดัใน

โรงพยาบาลb 

      

        1 – 2 คน 11.5 0.9 25 0.013 25.25 0.031 

        3 – 4 คน    16.08 20.75 19.25 
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คณุลกัษณะส่วนบคุคล ความรู้ ทศันคต ิ การปฏิบตั ิ

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

Mean 

Rank 

p-

value 

        5 – 6 คน   15.67 25.83 25.5 

        มากกว่า 6 คน   16.48 12.2 12.68 

7. จ านวนปีในการปฏิบตัิงานb       

        น้อยกว่า 8 ปี 14 0.118 18.64 0.153 17.21 0.557 

         8 - 12 13.33 12.67 17.06 

        13 -18  ปี 22.57 17.14 13.64 

        19 -24  ปี - - - 

        มากกว่า 24  ปี 22 1 6 

หมายเหต ุ: a= Mann-Whitney U Test , b= Kruskal-Wallis Test ระดบันยัส าคญั 0.05 

ค่าสหสมัพนัธ์ Spearman’s Rho นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลตติยภูม ิ
 

ปัจจยั Spearman’s Rho P-value 
ความรู้-การปฏิบตัิ -0.064 0.467 
ทศันคติ-การปฏิบตัิ 0.259 0.003 

 
ค่าสหสมัพนัธ์ Spearman’s Rho นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลปฐมภูมิและทุตยิภูม ิ

 

ปัจจยั Spearman’s Rho P-value 
ความรู้-การปฏิบตัิ -0.094 0.156 
ทศันคติ-การปฏิบตัิ 0.319 <0.001 
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ค่าสหสมัพนัธ์ Spearman’s Rho นกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลนอก สป.สธ. 

 

ปัจจยั Spearman’s Rho P-value 
ความรู้-การปฏิบตัิ -0.361 0.046 
ทศันคติ-การปฏิบตัิ 0.223 0.227 
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