บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย (Research design)
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทํานาย (Predictive study) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 704 คน
(สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา, 2551)
กลุมตัวอยาง
กลุม ตั ว อย า งเปน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา หมู บา นทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง
อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยกําหนดเกณฑในการเลือกเขาศึกษา
(Inclusion criteria) ดังนี้
1. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
2. ยินดีใหความรวมมือในการทําวิจัย
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การคํานวณกลุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จากตารางประมาณคาเพื่อหาอํานาจในการ
วิเคราะหทางสถิติโดยกําหนดที่คาความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α .05) อํานาจในการทดสอบที่ .80
ขนาดอิทธิพลขนาดกลาง (medium effect size = .20) สําหรับการทดสอบดวยสถิติถดถอย
พหุคูณ โดยมีตัวแปรทํานาย 6 ตัว ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 200 ราย (Polit & Hungler, 1999)
ผูวิจัยไดเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางอีกรอยละ 10 เปน 220 ราย (Polit & Hungler, 1995) เพื่อปองกัน
การสูญหายของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางเปน 250 ราย
การกําหนดวิธีคัดเลือกกลุมตัวอยาง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด
5 ตําบล คือ ตําบลขามทะเลสอ ตําบลโปงแดง ตําบลพันดุง ตําบลหนองสรวง และตําบลบึงออ
ซึ่งมีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ขอมูลจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
รายชื่อตําบล
ตําบลขามทะเลสอ
ตําบลโปงแดง
ตําบลพันดุง
ตําบลหนองสรวง
ตําบลบึงออ
รวม

จํานวน อสม.(คน)
170
130
144
130
130
704

จํานวนกลุมตัวอยาง
61
46
51
46
46
250

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (2551)
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
การแบงสัดสวนประชากรทั้ง 5 ตําบล ดังตารางดานบน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นชนิด
สัดสวน (Proportional stratified sampling) จากจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน
แตละตําบล โดยสัดสวนระหวางประชากรและกลุมตัวอยางเปน 2.81:1
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสอบถาม
3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 8 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
จํานวน 6 ขอ แบบสอบถามการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จํานวน 6 ขอ
และแบบสอบถามการรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จํานวน 6
ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
จํานวน 30 ขอ
ลักษณะของเครื่องมือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
การศึกษา อาชีพ รายได การรับรูภาวะสุขภาพ และระยะเวลาในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีลักษณะคําถามแตละขอแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จํานวน 8 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูประโยชน อุปสรรค และสมรรถนะของตนเองในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุ ข ภาพ จํ า นวน 6 ข อ คะแนนเต็ ม 24 คะแนน แบบสอบถามการรั บ รู อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ
พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพ จํา นวน 6 ข อ คะแนนเต็ ม 24 คะแนน และแบบสอบถามการรั บ รู
สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จํานวน 6 ขอ คะแนนเต็ม 24 คะแนน
โดยขอคําถามแตละขอเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับคะแนน โดยแต
ละคําตอบมีความหมาย ดังนี้
เกณฑ ก ารให ค ะแนนการรั บรูประโยชน อุปสรรค และสมรรถนะของตนเองในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ มี 4 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 4 คะแนน
หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
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ระดับคะแนน 3 คะแนน
ระดับคะแนน 2 คะแนน
ระดับคะแนน 1 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดย
วัดพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก 1) ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ จํานวน 5 ขอ 2) ดานกิจกรรมทาง
รางกาย จํานวน 5 ขอ 3) ดานโภชนาการ จํานวน 5 ขอ 4) ดานสัมพันธภาพกับผูอื่น จํานวน 5 ขอ
5) ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ จํานวน 5 ขอ และ 6) ดานการจัดการกับความเครียด จํานวน
5 ขอ รวมทั้งหมด 30 ขอ คะแนนเต็ม 120 คะแนน ลักษณะของคําถามแตละขอเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับคะแนน โดยแตละคําตอบมีความหมาย ดังนี้
เกณฑการใหคะแนนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน มีดังนี้
ระดับคะแนน 4 คะแนน
หมายถึง การปฏิบัติสม่ําเสมอ
ระดับคะแนน 3 คะแนน
หมายถึง การปฏิบัติคอนขางบอย
ระดับคะแนน 2 คะแนน
หมายถึง การปฏิบัตินานๆครั้ง
ระดับคะแนน 1 คะแนน
หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา และตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช ไดแก แพทยผูเชี่ยวชาญทางดานเวช
ศาสตรชุมชน จํานวน 1 ทาน อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญทางดานรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร จํานวน 1 ทาน อาจารยพยาบาลทางดานเวชปฏิบัติชุมชน จํานวน 2 ทาน พยาบาล
ทางดานเวชปฏิบัติชุมชน 1 ทาน โดยผูวิจัยรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญมาประเมินความ
ตรงตามเนื้อหา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหา
ของตัวแปร ซึ่งกําหนดลักษณะความคิดเห็นเปน 4 ระดับ คือ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งมีความหมายดังนี้
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ความคิดเห็นระดับ 1
ความคิดเห็นระดับ 2

หมายถึง
หมายถึง

ความคิดเห็นระดับ 3

หมายถึง

ความคิดเห็นระดับ 4

หมายถึง

คําถามไมสอดคลองกับนิยามเลย
คํ าถามจํ าเป นต องได รั บการพิ จารณาทบทวน
และปรับปรุงอยางมากจึงจะมีความสอดคลอง
กับคํานิยาม
คําถามจําเปนตองไดรับการพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงเล็กนอยจึงจะมีความสอดคลองกับ
คํานิยาม
คําถามมีความสอดคลองกับนิยาม

ขั้นที่ 2 ผูวิจัยรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทานมาแจกแจงตามระดับ
ความคิดเห็น 4 ระดับ คือ 1, 2, 3 และ 4
ขั้นที่ 3 หลังจากผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ นําเครื่องมือมาแกไขเพิ่มเติมใหมี
ความชัดเจนดานเนื้อหา ความเหมาะสมดานภาษา ความสอดคลองระหวางเนื้อหาคําถามกับ
เนื้อหาของมิติตัวแปร โดยคําถามขอใดที่ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นต่ํากวาประเด็นในระดับ 3
ผูวิจัยนํามาปรับปรุงแบบสอบถามใหครอบคลุมมโนทัศนของตัวแปร จากการรวบรวมความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวา ไดคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (content validity index: CVI) ดังนี้
แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ไดคาดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.88
แบบสอบถามการรับรูอุปสรรคตอการปฏิ บัติพฤติกรรมสงเสริ มสุขภาพ ไดคา ดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.92
แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ได
คาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.81
แบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ได
คาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.92
การหาความเที่ยง (Reliability)
ผูวิ จัย นํ า เครื่อ งมือ การวิจัย ที่ ต รวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาที่ ป รั บปรุง แลว นํา ไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะประชากร คลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ ประชากรอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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นําไปทดลองใชใน 3 หมูบาน จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเที่ยงของเครื่องมือ
(Reliability) โดยหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha co-efficient) ไดความ
เชื่อมั่นดังนี้
แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.81
แบบสอบถามการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.95
แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ได
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85
แบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ได
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90
การพิทักษสทิ ธิ์กลุมตัวอยาง
1. ภายหลังจากผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัย ผูวจิ ัยสงโครงการคณะกรรมการ
การวิจัยในมนุษยเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บขอมูล เมื่อไดรับการอนุมัติแลว นําหนังสืออนุมัติ
พรอมโครงรางวิทยานิพนธเสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2. สิทธิในการตัดสินใจเขารวมโครงการวิจยั ของผูรวมวิจยั
2.1 กอนการตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัยของผูรวมวิจัย ผูรวมวิจัยจะไดรับทราบ
รายละเอียดในขั้นตอนตางๆ โดยผูวิจัยแนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอนการมี
สวนรวมดําเนินการวิจัย ระยะเวลาที่ใช การไดรับสิทธิและประโยชนของผูรวมวิจัย เชน สิทธิที่จะ
ไดรับการดูแลจากผูวิจัยในขณะดําเนินการวิจัย สิทธิที่จะตัดสินใจดวยตนเอง และสิทธิที่ไดรับการ
ปกปดชื่อ ความเปนสวนตัวและรักษาความลับสวนบุคคล โดยขอมูลที่ผูวิจัยไดรับจะเก็บเปน
ความลับและนําไปใชเพื่อการวิจัยเทานั้น ผูรวมโครงการวิจัยมีอิสระในการตอบรับหรือปฏิเสธการ
เขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ และเมื่อเขารวมโครงการวิจัยแลว มีสิทธิปฏิเสธเขารวมโครงการวิจัย
โดยการปฏิ เ สธการเข า ร ว มโครงการวิ จั ย จะไม มี ผ ลใดๆ ต อ ผู ร ว มโครงการวิ จั ย และผู ร ว ม
โครงการวิจัยสามารถถอนตัวจากโครงการวิจัยไดตลอดเวลา
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2.2 ในการตั ดสิ น ใจเข า รว มโครงการวิ จั ย ผู วิจัย จะใหเ วลาแก ผู รว มวิ จั ย ในการ
ตั ด สิ น ใจที่ จ ะเข า ร ว มโครงการวิ จั ย โดยไม มี ก ารกํ า หนดระยะเวลาในการตั ด สิ น ใจ/บั ง คั บ ให
ตัดสินใจทันที
2.3 ผูรวมวิจัยสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง โดยไมมีผลใดๆที่มาจากผูวิจัยและไม
มีผลใดๆตอการปฏิบัติงาน การดํารงชีวิตและความเปนอยูในชีวิตประจําวัน
2.4 ในการตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัย ผูรวมวิจัยสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง
โดยผูวิจัยไมมีการบังคับ ไมมีสิ่งใดๆ จูงใจหรือของรางวัลใดๆ ตอบแทนเพื่อใหเขารวมโครงการวิจัย
3. การลงนามในใบยินยอม ผูวิจัยชี้แจงใหผูรวมวิจัยทราบถึงเขารวมโครงการวิจัย
กระบวนการที่เกิดขึ้นในการทําวิจัยเพื่อใหผูรวมวิจัยรับทราบและลงนามในใบเซ็นยินยอม
4. สิทธิความเปนสวนตัวและรักษาสัญญาเปนความลับสวนบุคคล
4.1 เอกสารที่ใชในโครงการวิจัยทุกฉบับ ผูวิจัยจะทําเก็บรักษาไวเปนอยางดี ไมใหมี
การรั่วไหลของขอมูล โดยผูที่สามารถเขาถึงขอมูลไดนั้นจะมีเพียงผูวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาใน
การทําวิทยานิพนธเทานั้น
4.2 ในการเผยแพรขอมูลหรือมีการตีพิมพในหนังสือหรือวารสารทางการ แพทย
และพยาบาล และนําเสนอขอมูล ผลการศึกษา การเผยแพรดังกลาวจะกระทําเพื่อประโยชนทาง
วิชาการเทานั้นและจะมีการเผยแพรขอมูลในภาพรวมเทานั้น โดยขอมูลที่เผยแพรเปนขอมูลที่ไมมี
ชื่อหรือหมายเลขบัตรประชาชนที่อาจเชื่อมโยงถึงผูรวมโครงการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลังจากโครงรางการวิจัย ผานคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แลว ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นําหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอตอนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและสาธารณสุขอําเภอขามทะเลสอ เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย
2. ผูวิจัยพบนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและสาธารณสุขอําเภอขาม
ทะเลสอ เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค
และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ประสานผูอํานวยการโรงพยาบาลตําบลทุกตําบล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการ
วิจัยและขอความรวมมือ ในการนัดกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดย
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การแจกแบบสอบถามใหก ลุมตั วอยา ง ในวันประชุมประจําเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมูบานตําบลนั้นๆ โดยเขาพบกลุมตัวอยาง แนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคการทําวิจัย
โดยใชแนวทางจากเอกสารชี้แจงแนะนําขอมูล (Information sheet) ในภาคผนวก พรอมทั้งใหกลุม
ตัวอยางลงนามยินยอมการเขารวมการวิจัย ในหนังสือยินยอมดวยความสมัครใจ กอนเก็บรวบรวม
ขอมูล และขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเตรียมสถานที่ในการทําแบบสอบถามใหมี
บรรยากาศที่ผอนคลาย อากาศถายเทไดสะดวก เย็นสบาย ไมรอนอบอาว หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
ตางๆ และมีความเปน สวนตัว จากนั้นผูวิจัยแจกแบบสอบถามพรอมอธิบายขั้ นตอนการตอบ
แบบสอบถามใหกั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ กํา หนดไว โ ดยการสุ ม ตั ว อย า ง ระยะเวลาที่ ใช ใ นการตอบ
แบบสอบถาม 30 นาที และเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามไดหากคําถามไมชัดเจน ผูวิจัย
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล ถาไมครบถวน สอบถามผูรวมวิจัยวายินยอมเขารวม
การวิจัยอยูหรือไม ถายินยอมจึงสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ถาไมยินยอมก็ตัดออกจากการวิจัย
4. ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล กอนนําไปวิเคราะหดวยวิธที างสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล ไปตรวจสอบความถู ก ต อ ง ก อ นนํ า ไปวิ เ คราะห โดยใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะหตามลําดับ
ดังนี้
1. คุณลักษณะของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส การศึกษา อาชีพ รายได การรับรูภาวะสุขภาพ และระยะเวลาในการเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. คะแนนการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การรับรูอุปสรรค
ตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และการรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และคะแนนพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง การศึกษา การรับรูภาวะสุขภาพ ระยะเวลาการเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และการรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติ
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พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยใชการวิเคราะห
ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
4. วิเคราะหอํานาจการทํานายของ การศึกษา การรับรูภาวะสุขภาพ ระยะเวลาการเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และการรับรูสมรรถนะของตนเองในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ โดยใชสถิติถดถอยพหุคูณแบบ
เชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression) โดยการนําตัวแปรทํานายเขาสมการทีละกลุม
ตามลําดับ กลุมที่ 1 ประกอบดวย การศึกษา การรับรูภาวะสุขภาพ ระยะเวลาการเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมที่ 2 ประกอบดวย การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และการรับรูสมรรถนะ
ของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ

