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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตสานึกสาธารณะการดูแลผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุระหว่างก่อนและหลัง
การอบรมด้วยกระบวนการพาอิก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วมแบบพาอิก กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จานวน 29
คน ได้มาจากการสุ่มเลือกแบบเจาะจง จากประชาชนที่มีความสนใจในการดูแลผู้สู งอายุ ในตาบลขามเรียง อาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1-10 เดือนธันวาคม 2560 โดยใช้แบบทดสอบในการเก็บข้อมูลก่อน
และหลังการอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ Paired Sample t-test และ One-way ANOVA
หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก ผลการวิจัยพบว่า หลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนการอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตสานึกธารณะการ
ดูแลผู้สูงอายุ, และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งหมดทุก
ด้าน ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต คะแนนเฉลี่ยมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
0.05 นอกจากนี้การประเมินสี่ด้าน คะแนนเฉลี่ยมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ การอบรมด้วยกระบวนการพาอิกในด้านความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตสานึกสาธารณะการดูแลผูส้ ูงอายุ และพฤติกรรมการดูแลผูส้ งู อายุสามารถทาให้
การมีส่วนร่วมในการดูผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการพาอิกยังสามารถใช้ในการอบรมการ
เป็นวิทยากรฝึกอบรมได้ เพราะฉะนั้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายและแผนโดยจัดกิจกรรมการอบรม
ผู้ดูแลเพื่อให้ประชาขนในท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และ
ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์ของครอบครัว และอาจนาไปประกอบอาชีพหลั ก หรือสร้างรายได้เสริมได้อีก
ด้วย
คาสาคัญ : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตสานึกธารณะการดูแลผู้สูงอายุ พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

Abstract
The research objective was to compare mean scores of knowledge and understanding
on elderly health care, elderly care skill, public consciousness on elderly care and elderly care
behavior between before and after implementation through the PAIC process. This quasiexperiment research used the PAIC Process for training. The sample group of the 29 local

456

peoples were selected with purposive sampling from people who is interesting in elderly care
and live in Khamriang Sub-district, Kuntarawichai District, Maha Sarakham Province during 1 -1 0
December 2017. The questionnaire was used to collect data with both before and after training.
Paired t-test and One-Way ANOVA were used to analyze the data.
After Participation-Appreciation-Influence-Control (PAIC) implemented, the results
revealed that the mean scores of posttest of knowledge and understanding on elderly health
care, elderly care skill, public consciousness on elderly care and behavior and training
achievement were higher than pretest with statistical significance (p < 0.01for all aspects). In
present and future situations illustrated that mean scores were not different with statistical
significance (p > 0.05 and p > 0.05). Furthermore Four Dimensional Evaluation, the mean scores
were not different with statistical significance (p > 0.05).
Recommendation of the research, training on knowledge and understanding on elderly
health care, elderly care skill, public consciousness on elderly care and elderly care behavior
with PAIC process, it is able to increase participation on elderly care, the PAIC process can used
to train the trainer of training, therefore, the local administrative organization should formulate
policy and plan by arranging the activities on elderly caregiver training for local people to
develop their competencies by increasing their knowledge and understanding on elderly health
care, elderly care skill, public consciousness on elderly care and elderly care behavior. This will
be benefit for their family and they are able to use it as an career or complementary income.
Keywords: Elderly caregiver, Elderly care skill, Public consciousness on elderly care, Elderly
care behavior
1-5

อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทนา
ในปี ค.ศ.2015 แผนกประชากรของหน่ว ยงานสวัส ดิก ารสั งคมและเศรษฐกิจได้รายงาน
เกี่ยวกับประชากรสูงอายุว่าประชากรโลกนั้นมีแนวโน้มว่าประชากรสูงอายุที่จะสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ประเทศที่ พั ฒ นาน้ อ ยในหกภู มิ ภ าคอาฟริ ก า เอเชี ย (ยกเว้ น ประเทศญี่ ปุ่ น ) ลาติ น อเมริ กั น
แคริบเบียน อเมริกาเหนือ และโอซีเนีย (ยกเว้นประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ภูมิภาคที่มีการ
พั ฒ นามากกว่ า ซึ่ งประกอบด้ ว ยภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ยกเว้ น สามประเทศจากภู มิ ภ าคที่ พั ฒ นาน้ อ ยที่
ประกอบด้วย 48 ประเทศ พบว่า ระหว่างปี
ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2030 ประชากรสูงอายุ 60 ปี และมากกว่า จะมีถึงร้อยละ 56 โดยจะเพิ่มจานวน
จาก 901 ล้านเป็น 1.4 พันล้านในปี ค.ศ. 2050 แสดงว่าโครงสร้างของประชากรได้เปลี่ยนแปลงเข้า
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยสมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้ยุ โรปกลายเป็นภูมิภาคที่มีผู้สูงอายุมาก
ที่สุดในโลก โดยเฉพาะอิตาลี กรีซ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ หลายต่อหลายประเทศ จึงพยายามศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศของตนให้สังคมผู้สูงอายุ มีคุณภาพ คือ “สังคม
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ผู้ สู งอ ายุ ที่ มี คุ ณ ภ าพ ” ต่ อ ไป ใน อ น าค ต (Department of Economic and Social Affairs
Population Division, 2015)
ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น จาก 4 ล้านคน (ร้อยละ 6.8 ) ในปี 2537 เป็น 10 ล้าน
คน (ร้อยละ 14.9 ) ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 โดย
ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้ สูงอายุ จานวน 6,394,022 คน
พบว่าเป็นกลุ่มติดสังคมประมาณ 5 ล้านคนหรือร้อยละ 79 และเป็นผู้สูง อายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มติด
บ้านติดเตียงจาเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพและสังคม ประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 21
เพราะฉะนั้นสานักงานอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ
การเตรียมพร้อมการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบนั้นจะต้องมีแผนการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจเพื่อ
รองรั บ ระบบสั งคมในอนาคตต่อ ไป (เอกชัย เพี ยรศรีวัช รา, 2556) ในปั จจุบั นปั ญ หาสุ ข ภาพของ
ประชาชนในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดทางด้านสุขภาพอนามัยคือจากโรคเรื้อรังซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น
โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2547:26) จากการสารวจ
สภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2551 ประชากรผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี ) มีร้อยละ 59
ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี ) มีร้อยละ 32 และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปี ขึ้นไป) มีร้อยละ
10 ส่วนสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า มีโรคประจาตัวเรื้อรัง ร้อยละ 72–80 มีอาการ
ปวดตามข้อต่าง ๆ ร้อยละ 43-48 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 14-27 มีโรคเบาหวาน ร้อยละ 3-9 มี
ปัญหาเกี่ยวกับเท้าทาให้เดินไม่สะดวก ร้อยละ 16.34 มีปัญหาหกล้ม โดยหกล้มนอกบ้านมากกว่าใน
บ้านและมักเกิดจากการสะดุดสิ่งกีดขวางหรือพื้นลื่น ร้อยละ 10 (สานักงานวิจัยและพัฒ นาระบบ
สุขภาพชุมชน, 2552) ในกลุ่มวัยสูงอายุ แม้จะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังเพิ่มขึ้น โดยพบว่าร้อยละ 31.74 เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง รองลงมาคือ เบาหวาน ร้อยละ
13.32 และหัวใจร้อยละ 7.03 ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต
ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒ นานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ
ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
การดูแ ลสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ จึงเป็ น เรื่องส าคั ญ ของการจัดการสุ ข ภาพของผู้ ดูแ ลที่ ต้องให้
ความสาคัญว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ดีต้องคานึงถึง การให้ความดูแลที่ถู กสุขลักษณะ ภายใต้การ
ปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสม และมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ส นั บ สนุ น การดู แ ลผู้ สู งอายุ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ดูแลการออก
กาลังกายให้สม่าเสมอ จัดการให้ผู้สูงอายุมีการพักผ่อนและนันทนาการที่ เหมาะสมกับอายุ และสภาพ
ร่างกายของของผู้สูงอายุแต่ละคน โดยรวมถึงการฟื้นฟูทั้งภายในคือจิตใจและภายนอกคือร่างกายของ
ผู้สูงอายุของแต่ละราย ทั้งเพราะหากสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละรายนั้นย่อยแตกต่างกันตามวัย
สภาพกายภาพ จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม แต่ถ้าผู้ดูแลมีจิตสานึกสาธารณะในการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
แท้จริง กอรปด้วยความรัก เมตตา กรุณา และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาย่อมจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดียิ่ง อีก
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ทั้งซึ่งจะสร้างเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และประเทศโดย
ปริยาย การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ดี ของผู้ดูแลผู้สูงอายุจะเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างยิ่งในการ
สนั บ สนุ น ทาให้ ผู้สู งอายุมีความรู้สึ กดีต่อตนเอง ครอบครัว และมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการดูแล
สุ ขภาพผู้ สู งอายุ จึ งครอบคลุ ม ถึงอารมณ์ จิต วิญ ญาณ ฟื้ นฟู ท างกายภาพและ หรือสั งคมที่ ท าให้
ผู้สูงอายุสามารถสร้างความสมดุลในชีวิต และมีความสุขกาย และสุขใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง
(Pusdorn et al., 2012; Jukravalchaisri et al., 2013)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปัจจุบันจะมีประเด็น
การเตรียมพร้อมด้านกาลั งคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสั งคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่
ละช่วงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริม
ให้ ค นมี สุ ข ภาพดี ที่ เ น้ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพและการลดปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า น
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยสานักงานอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุข
โดยได้จัดทาคู่มือการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ผู้ สู งอายุ ได้ รั บ การดู แ ลที่ มี คุ ณ ภาพ สมศั ก ดิ์ ศ รี แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี (กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
จากการศึกษางานวิจัยจานวนหลายเรื่องในทางสุขภาพ ด้วยการจัดอบรมโดยใช้กระบวนการ
อบรมเชิงปฏิบั ติการอย่างมีส่ วนร่ว มแบบพาอิกสามารถพั ฒ นาให้ ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดจิ ต ส านึ ก
สาธารณะในการปฏิบัติตนเพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งสามารถถ่า ยทอดความรู้ความ
เข้าใจที่รับจากการอบรมไม่ว่าจะเป็นการดู แลสุขภาพ หรือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยหลาย
เรื่องดังเช่ น งานวิจัย ของ ขวัญ สุมาณา พิณราช และคณะ (Phinnarach, et al., 2012b) เรื่องการ
พัฒนารูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการดูแลสุขภาพโดยใช้กระบวนการพาอิ ก และ นิภาภรณ์
จงวุ ฒิ เวศย์ และคณะ (Jongwutives, et al., 2012a) วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยกระบวนการพาอิก รวมทั้ง งานวิจัยของวันทนา กลางบุรัมย์ (2557)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
ดวงสมร กองกูล และคณะ (Gonggool et al., 2012a) วิจัย เรื่องการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
สิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกระบวนการพาอิก ดังที่นงนภัส เที่ยงกมล ได้พัฒนาเป็นทฤษฎีการสร้างแรง
บัน ดาลใจในการมีจิตสาธารณะในการรักษาสุขภาพ และอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม (นงนภัส เที่ยงกมล,
2554)
สานักงานอนามัย ผู้สู งอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงเล็งเห็ นความส าคัญในการ
พัฒ นาให้ มีผู้ ดูแลผู้ สู งอายุ ตามมาตรฐานทางวิช าการซึ่งเป็ นการพั ฒ นาระบบการดูแลผู้ สู งอายุ ใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาทางด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต และเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคม
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แห่ งการเรียนรู้ โดยยึดคนเป็ นศูน ย์กลางการพัฒ นาทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการ
สั งคมอย่ างบู ร ณาการ โดยการมี ส่ ว นร่ว มของทุ ก ภาคส่ ว นอย่างต่ อเนื่ อ งตามแผนพั ฒ นาสุ ขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (กระทรวงสาธารณสุข , 2550) บุคคลผู้ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ด้ าน
การดูแลสุขภาพ อันประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล โภชนากร เภสัชกร นักกายภาพบาบัด นักสังคม
สงเคราะห์ บุคลากรสาธารณสุข แม้ว่าทุกฝ่ายมีหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย
สอนและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ แต่การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามหลักวิชา
เพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเอง และลดภาระของ
ครอบครัวของผู้สูงอายุ และสังคมโดยรวม จึงเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายโดย
แท้จริงเป็นรูปธรรม (Pusdorn et al., 2012; Jukravalchaisri et al., 2013)
การวิจัย ครั้ งนี้ เพื่ อเป็ น การพัฒ นารูปแบบผู้ดูแลผู้ สู งอายุที่มีจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้ประสบความสุขทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคม อันจะสนับสนุนให้ทุกฝ่ายในสังคมดารงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข
อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีจิตสานึกสาธารณะ โดยใช้การประชุม
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC) ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้รูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีจิตสานึกสาธารณะ โดยใช้
การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC) ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาจาก
2.1 เปรี ย บเที ย บความรู้ค วามเข้าใจการดู แลสุ ข ภาพผู้ สู งอายุ ก่อนและหลั ง การประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC)
2.2 เปรียบเทียบทักษะการดูแลผู้สูงอายุการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC)
2.3 เปรียบเทียบจิตสานึกธารณะการดูแลผู้สูงอายุการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
(PAIC)
2.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC)
กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับ ด้านความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตสานึกธารณะการ
ดูแลผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
สมมติฐาน
1. คะแนนความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วม (PAIC) สูงกว่าก่อนการประชุม
2. คะแนนทักษะการดูแลผู้สูงอายุหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC) สูงกว่า
ก่อนการประชุม
3. คะแนนจิตส านึ กธารณะการดูแลผู้ สูงอายุ ห ลั งการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่ว ม
(PAIC) สูงกว่าก่อนการประชุม
4. คะแนนพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC) สูง
กว่าก่อนการประชุม
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบ
พาอิก กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จานวน
29 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากประชาชนที่มีความสนใจในการดูแลผู้สูงอายุ ในตาบลขาม
เรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมระหว่างวันที่ 1-10 เดือนธันวาคม 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. คูมือการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีสว่ นร่วมพาอิก
2.แบบสอบถาม ประกอบด้วย คุณลักษณะทางประชากรจานวน 7 ข้อ ความรู้ความเข้าใจการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จานวน 7 ข้อ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จานวน 7 ข้อ จิตสานึกสาธารณะการดูแล
ผู้ สู งอายุ จ านวน 7 ข้ อ และพฤติ ก รรมการดู แลผู้ สู งอายุ จ านวน 7 ข้ อ โดยตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือ มีดังนี้
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2.1 หาค่ าความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หาของแบบสอบถาม โดยหาความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
แบบ สอบถามกั บ เนื้ อ ห า โดยใช้ สู ต ร IOC (Index of Objective Congruence) (Rovinelli&
Hambleton, 1977) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 (0.67-1.00) มาใช้ในการวิจัย
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach, 1951) มี
ค่าเชื่อมั่นของความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตสานึกธารณะ
การดูแลผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ และทั้งฉบับเท่ากับ 0.823, 0.845, 0.911, 0.876.
และ 0.954 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีสว่ นร่วมแบบพาอิก (PAIC) เพื่อพัฒนา
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
2. ผู้ช่วยวิจัยแจกแบบทดสอบให้กับผู้เข้ารับการอบรมจานวน 29 คน ทั้งก่อนและหลังการ
อบรม
3. นาแบบทดสอบ มาตรวจสอบจานวนและตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบ
ทดและจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้สะดวกต่อการเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้วไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามลาดับต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percent)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมติฐานการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ด้วยการสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ Paired Sample t-test และ One-way ANOVA (McDonal, 2014)
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 29 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 25-55 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ลักษณะครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยว อาศัยบ้านของตนเอง และมีรายได้ระหว่าง 5,00110,000 บาท
ตาราง 1.คุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
คุณลักษณะประชากร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ระหว่าง 25-55 ปี, ค่าเฉลี่ย=32.00, S.D.=5.25

กลุ่มตัวอย่าง
ความถี่

ร้อยละ

10
19

34.48
65.52

29

100.00
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กลุ่มตัวอย่าง
ความถี่

คุณลักษณะประชากร
นับถือศาสนา
พุทธ
อิสลาม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวะศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและสูงกว่า
ลักษณะครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวขยาย
ที่อยู่อาศัย
บ้านของตนเอง
เช่า
รายได้ (บาท)
<5,000
5001-10,000
10,001-15,000
15,001-30,000
30,001-50,000
>50,0000
รวม

ร้อยละ

28
1

96.55
3.45

2
9
10
5
3
-

6..90
31.04
34.48
17.24
10.34
-

19
10

66.52
34.48

20
9

68.97
31.03

5
18
5
1
29

17.42
62.69
17.24
3.45
100.00

1. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
อบรมและหลังอบรมของกลุ่มตัวอย่าง การอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก ปรากฏผล
ดังตาราง 2
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมและหลังอบรมของกลุ่มตัวอย่าง
หัวข้อที่อบรม
ความรู้ความเข้าใจการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ
จิตสานึกธารณะการดูแล
ผู้สูงอายุ

6.75

X

หลังอบรม
S.D.
1.30

4.50

32.45

5.77

32.09

4.95

X

ก่อนอบรม
t

S.D.

p

1.28

11.23

0.00**

24.15

4.69

20.15

0.00**

27.86

4.65

18.35

0.00**

463

หัวข้อที่อบรม
พฤติกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ
ผลสัมฤทธิ์

33.01

X

หลังอบรม

104.30

S.D.
5.55

29.29

12.39

85.80

X

ก่อนอบรม
t

S.D.

p

4.41

22.37

0.00**

13.51

37.17

0.00**

** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตาราง 2 แสดงว่า หลังอบรมด้วยกระบวนการแบบพาอิก พบว่า คะแนนเฉลี่ยของหัวข้อ
ความรู้ ความเข้าใจการดูแลสุ ขภาพผู้ สู งอายุ ทั กษะการดูแ ลผู้ สู งอายุ จิต ส านึ กธารณะการดูแ ล
ผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ สูงกว่าก่อบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
3. การประเมินการมีส่วนร่วม 3 ด้านของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน และการประเมินโดยผู้อานวยความสะดวก เพื่อใช้
ตรวจสอบการมส่วนร่วมในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลปรากฏ ดังตาราง 3
ตาราง 3 การประเมินการมีส่วนร่วม 3 ด้านของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์ปัจจุบัน
Source of Variation Sum of squares df Mean Square
F
Between Group
2.64
2
0.88
2.66
Within Group
22.70
58
0.33
Total
25.35
60

Sig.
0.11

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 3 การประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วยการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน
และการประเมิ นโดยผู้อานวยความสะดวก เพื่อใช้ตรวจสอบการมี ส่วนร่วมในสถานการณ์ ปัจจุบัน
พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้วย . One-way ANOVA พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งสามด้ านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าการประเมินทั้งสามด้านสอดคล้องกัน
4. การประเมินการมีส่วนร่วม 3 ด้านของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์อนาคต ประกอบด้วยการ
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน และการประเมินโดยผู้อานวยความสะดวก เพื่อใช้ตรวจสอบ
การมส่วนร่วมในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลปรากฏ ดังตาราง 4
ตาราง 4 การประเมินการมีส่วนร่วม 3 ด้านของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์อนาคต
Source of Variation Sum
of df
Mean
F
squares
Square
Between Group
2.88
2
1.44
1.58
Within Group
32.16
58
0.63
Total
35.04
60
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
0.59
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จากตาราง 4 การประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วยการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน
และการประเมิ น โดยผู้อานวยความสะดวก เพื่อใช้ตรวจสอบการมี ส่วนร่วมในสถานการณ์ อนาคต
พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งสามดานแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าการประเมินทั้งสามด้านสอดคล้องกัน
5. การประเมิน 4 ด้าน สาหรับการแสดงบทบาสมมุติของวิทยากร ที่ประกอบด้วย การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนวิทยากร การประเมินโดยผู้ฟัง และการประเมินโดยวิทยาการ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินการแสดงบทบาทสมมุติการเป็นวิทยา ผลดังปรากฏใน ตาราง 5
ตาราง 5 การประเมิน 4 ด้านของกลุ่มตัวอย่างในการแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร
Source of Variation Sum of Squares df
Mean Square
F
Sig.
Between Groups
0.54
2
0.85
1.77
0.49
Within Groups
12.67
58
0.48
Total
13.21
60
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 5 การประเมิน 3 สาหรับการแสดงบทบาสมมุติของวิทยากร ที่ประกอบด้วย การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนวิทยากร การประเมินโดยผู้ฟัง และการประเมินโดยวิทยาการ
ผู้เชี่ย วชาญ พบว่า ผลการวิเคราะห์ ด้ว ย One-way ANOVA พบว่าค่าเฉลี่ ยของคะแนนทั้งสี่ ด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดง่าการประเมินทั้งสามด้านสอดคล้องกัน
อภิปรายผล
วิจารณ์ผลการศึกษาวิจัยจะดาเนินการอภิปรายตามสมมุติฐานการวิจัยดังนี้
1. ประเด็นผลสัมฤทธิ์การอบรม ผลจากการวิจัยค่าเฉลี่ย: หลังอบรมด้วยกระบวนการแบบ
พาอิก พบว่า หลั งการอบรมคะแนนเฉลี่ ยของหั วข้อ ความรู้ความเข้าใจการดูแลสุ ขภาพผู้ สู งอายุ
ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตสานึกธารณะการดูแลผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ สูงกว่า
ก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า คะแนนความรู้
ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตสานึกธารณะการดูแลผู้สูงอายุ และ
พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุห ลังอบรมจะสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ-;ขวัญสุมาณา พิณราช และคณะ (Phinnarach, et al.,
2012b) เรื่องการพัฒนารูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการดูแลสุขภาพโดยใช้กระบวนการพาอิก
พบว่า หลังอบรม ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ความตระหนักการดูแลสุขภาพตนเอง คุณลักษณะ
อาสาสมัครการดูแลสุขภาพตนเอง พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการดูแลสุข ภาพ
ชุมชน และผลสัมฤทธิ์การอบรม สู งกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 และ นิภา
ภรณ์ จงวุ ฒิ เวศย์ และคณะ(Jongwutives, et al., 2012a) เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยกระบวนการพาอิก สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า หลังอบรมคะแนนเฉลี่ย
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ของการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการน้าเสีย การจัดการขยะ ภูมิทัศน์และการจัดการความปลอดภัย
และผลสัมฤทธิ์การอบรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพา
อิก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 รวมทั้งงานวิจัยของวันทนา กลางบุรัมย์ (2557) เรื่อง การ
พัฒ นารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษา พบว่า
หลังอบรมคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรค ความรู้เรื่องการป้องกัน ความรู้เกี่ยวกับการ
รั ก ษา ความตระหนั ก แรงบั น ดาลใจ การมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคมาลาเรี ย และ
ผลสัมฤทธิ์การอบรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรา เกษีสม
ที่ศึกษาเรื่อง “ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตาบลคลองฉนวน
อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ที่ผลการวิจัย พบว่า หลังทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติ ก รรมการส่ งเสริ ม สุ ขภาพ ด้ านอาหาร ด้ านการออกกาลั งกาย ด้านอารมณ์ และการจัด การ
ความเครียด ดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติ ก รรมการส่ งเสริ ม สุ ขภาพ ด้ านอาหาร ด้ านการออกกาลั งกาย ด้านอารมณ์ และการจัด ก าร
ความเครียด ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (บุษรา เกษีสม, 2560) และปฐม
ธิดา บัวสม และคณะ (2560) ที่วิจัย เรื่อง “ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูงในตาบลรมณีย์ อาเภอกะปง
จังหวัดพังงา” ที่พบว่าหลังการทดลองผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ ม มี การรั บ รู้ ความสามารถในการดูแ ลตนเอง ความคาดหวังถึงผลลั พ ธ์ก ารปฏิ บั ติตั ว และ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง มากกว่าก่อนทดลอง และพบว่า หลังทดลอง ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิ ตสูง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้ ง 3 ด้าน
แตกต่ างกัน อย่ างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 (ปฐมธิด า บั ว สม และคณะ, 2560) และยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา ทินวรรณ และคณะ ที่ศึกษาเรื่อง การป้องกัน ตนเองจากสารเคมีทาง
การเกษตรของนักเรียนในจังหวัดมหาสารคาม ที่พบว่า ความรูในการป้องกันตนเอง สิ่งแวดล้อมศึกษา
และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง และและผลสัมฤทธิ์การอบรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการประชุม
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ประเด็นผลการวิจัยในส่วนการประเมินการมีส่วนร่วมทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
นั้นก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของขวัญสุมาณา พิณราช และคณะ (Phinnarach, et al.,
2012b) เรื่องการพัฒนารูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการดูแลสุขภาพโดยใช้กระบวนการพาอิก
พบว่า การประเมิน 3 ด้านทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 และ นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ และคณะ(Jongwutives, et
al., 2012a) เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยกระบวนการพาอิก
สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า การประเมิน 3 ด้านทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 3 ด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 และ งานวิจัยของวิทยา ทินวรรณ
และคณะ เรื่อง การป้องกันตนเองจากสารเคมีทางการเกษตรของนักเรียนในจั งหวัดมหาสารคาม
พบว่า การประเมิน 3 ด้านทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านแตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนั ยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (Tinvan et al., 2015) รวมทั้งงานวิจัยของวันทนา
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กลางบุรัมย์ (2557) เรื่อง การพัฒ นารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการป้ องกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษา พบว่า การประเมิน 3 ด้านทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ที่พบว่าคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
3. ประเด็นผลการวิจัยในส่วนการประเมิน 4 ด้านใน การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร นั้น
สอดคล้องตรงกันกับงานวิจัยของขวัญสุมาณา พิณราช และคณะ (Phinnarach, et al., 2012b) เรื่อง
การพัฒนารูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการดูแลสุขภาพโดยใช้กระบวนการพาอิกพบว่า การ
ประเมิน 4 ด้านใน การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 และ นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ และคณะ(Jongwutives, et
al., 2012a) เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยกระบวนการพาอิก
สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า การประเมิน 4 ด้านใน การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร ทีพ่ บว่าคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 รวมทั้งงานวิจัยของวันทนา
กลางบุรัมย์ (2557) เรื่อง การพัฒ นารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษา พบว่า การประเมิน 4 ด้านใน การแสดงบทบาทสมมุติเป็น วิทยากร ที่พบว่า
คะแนนเฉลี่ ยทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิตที่ระดับ 0.05 งานวิจัยของวิทยา
ทิ น วรรณ และคณะ เรื่ อ ง การป้ อ งกั น ตนเองจากสารเคมี ท างการเกษตรของนั ก เรีย นในจั งหวั ด
มหาสารคาม พบว่า การประเมิน 4 ด้านใน การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร ทีพ่ บว่าคะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 4 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (Tinvan et al., 2015)
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