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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกและ
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กลุ่มตัวอย่างคือผู้เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกจ านวน 259 คน สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกในภาพรวมอยู่ในระดับมากร้อยละ 85.7 ระดับปานกลางร้อยละ 14.3 ส่วนปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ การรับรู้ต่อ
การให้บริการ ความคาดหวังต่อการให้บริการ 

ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้โรงพยาบาล มีการส่งเสริมคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโดยการเพิ่ม
การรับรู้บริการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ในประเด็นการให้ค าแนะน าภายหลังการตรวจรักษา                 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วันเวลา และการให้บริการทางการแพทย์ ชัดเจนมากข้ึน. 
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Abstract  

This study was a cross-sectional survey study that had a purpose to investigate the 
quality of services out – patient departments and the factors that related to the quality of 
services out – patient departments of a private hospital in Bangkok. The samples consisted 
of 259 out – patients. These samples were selected by simple random sampling method. 
The instrument used for collecting data was questionnaires during 24th August 2018 - 9th 
September 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Chi–square analysis, and Pearson's Product Moment Correlation 
Coefficient statistics. 

The study results revealed that the quality of services out – patient departments was 
found in the overall at a high level accounted for 85.7%; followed by a moderate level 
accounted for 14.3% respectively. Regarding the factors that related to the quality of 
services out – patient departments, they were statistical significant (p-value > 0.05) 
including perception of services and expectation of services. 
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The results of this study suggested that the hospital should promote the quality of out 
– patient services by increasing service awareness and expectation of clients on the issue of 
counseling after treatment, information and public relations, date and time, and providing 
medical services more clearly.  
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บทน า 
 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)ตามนโยบายรัฐบาล         
ที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง การเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้า
และการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดการเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ซึ่งในการด าเนินงาน         
ได้ก าหนดแผนเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะที่ 2เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ระยะที่ 3 
ด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน และระยะที่ 4 ประเทศไทยจะเป็นผู้น าทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3            
ของเอเชีย เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดเป้าหมาย คือ ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศรวมถึงด้านการรักษาพยาบาล 
ผู้รับบริการทางการแพทย์ มีแนวโน้มในการดูแล และให้ความส าคัญกับสุขภาพร่างกายมากขึ้น และตระหนักในการ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้รับบริการในมีพฤติกรรมในการใช้บริการทางการแพทย์ในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
การรักษาโรคโดยตรง เช่น การเสริมความงาม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้รับบริการมีการเลือกใช้บริการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน เนื่องจากการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐ มีผู้เข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก เมื่อเทียบ
กับก าลังการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ที่จ ากัดของโรงพยาบาลรัฐบาล ส่งผลให้การเข้ารับบริการใช้
เวลานาน และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคที่มีก าลังทรัพย์บางส่วน หันมาเลือกใช้บริการ
การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีการให้บริการอย่างทั่วถึง และใช้เวลาในการเข้ารับบริการน้อยกว่า
โรงพยาบาลรัฐบาล แม้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐบาล
แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากก็ตาม จากข้อมูลผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 2556 พบว่า จ านวน
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลเอกชนในปี 2554 มีทั้งสิ้น 321 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นขนาด 51 – 100 เตียง 
จ านวน 108 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 33.6 ขนาดมากกว่า 100 เตียง จ านวน 104 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 
32.4 ในขณะที่จ านวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชนในปี 2554 ทั่วประเทศ มีจ านวน 
46.3 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ป่วยนอกประมาณ 44.1 ล้านคน หรือร้อยละ 95.3 และผู้ป่วยในประมาณ 2.2 ล้านคน 
หรือร้อยละ 4.7 โดนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนมากเป็นอันดั บสอง        
มีจ านวนผู้ป่วยมากที่สุดของจ านวนผู้ป่วยทั่วประเทศ คือประมาณ 21.9 ล้านคน หรือร้อยละ 47.3 ทั้งนี้อัตราการ
เติบโตของค่ารักษาพยาบาลเอกชน โดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2555 มีทิศทางขยายตัวกว่าร้อยละ 8.52                     
เมื่อเทียบกับปี 2554 และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีอ่ยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ จ านวน 13 บริษัท มีรายได้ 2.20 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.35 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 
2555 ทั้งนี้ก าไรสุทธิกว่า 4.97 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.97 ส่งผลให้ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.67     
เป็นรอ้ยละ 19.57 ของรายได้(ชัยวัช โชวเจริญสุข,2556)จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดการ
แข่งขันกันอย่างสูง โดยต่างมุ่งเน้นทางด้านการให้บริการและคุณภาพการรักษา ท าให้ในปัจจุบันผู้รับบริการมี
ทางเลือกในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง
ยังให้ความส าคัญด้านความน่าเชื่อถือทางการแพทย์ มีการลงทุนเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ และความพร้อมของ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความครอบคลุมและทันสมัย รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่ น และ
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แพ็คเกจราคาพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ และสร้างความสนใจ ดึงดูดให้
ผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลของตนมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต่างปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปี2560 ได้เกิดข้อร้องเรียน 3 เรื่องคือ 1. เรื่องใช้เวลารอนานใน
การเข้ารับบริการ 2. เร่ืองเจ้าหน้าที่ไม่ยิ้มแย้ม 3. เรื่องค่าใช้จ่ายแพงเกินไป  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพบริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการกับคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ 
และตอบสนองการรับรู้และความคาดหวังในการรับบริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานครต่อไป โดยศึกษากับผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก เพราะหากทราบปัญหาที่
แท้จริงของการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก จะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการ และเป็น
แนวทางให้ผู้บริหารของโรงพยาบาล สามารถน าไปใช้วางแผนบริหารจัดการ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การบริการของแผนกผู้ป่วย ให้สอดคล้องตามการการรับรู้ของผู้รับบริการ และความคาดหวังของผู้รับบริการที่
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างแท้จริง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการของ พาราซูรามานและคณะ มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยคุณภาพการบริการ
ผู้ป่วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความเชื่อม่ันไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
4) การให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ 5) การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพบริการผู้ป่วยของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 

2. การรับรู้ของผู้รับบริการมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพบริการผู้ป่วยของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ความคาดหวังต่อการบริการมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพบริการผู้ป่วยของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จ านวน 259 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วันที่ 24 เดือนสิงหาคม 2561ถึง วันที่ 9 กันยายน2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลใน
ส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 ความคาดหวังต่อ
คุณภาพบริการ จ านวน 15 ข้อ และส่วนที่ 4 คุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอก จ านวน 25 ข้อ แล้วน าไปหา
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ความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา 
แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coefficient) โดยการรับรู้ต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.780 
ความคาดหวังต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.814 และคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก      
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.884 จากนั้น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์  
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542732 เอกสารรับรองเลขที่ WTU2561-0030 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย  

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ 53.3 เพศชายร้อยละ 
46.7 มีอายุระหว่าง 20-39 ปีมากที่สุดร้อยละ 54.44 และอายุระหว่าง 40-59 ปี ร้อยละ 45.56 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 
36.27 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 21 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 53 ปี สถานภาพการสมรสพบว่า เป็นสถานภาพคู่มากที่สุด 
ร้อยละ 62.5 รองลงมาสถานภาพโสดร้อยละ 33.6 น้อยที่สุดสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 3.99 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส มากที่สุด ร้อยละ 54.2 รองลงมาปริญญาตรีร้อยละ 40.9  
น้อยที่สุดมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่าร้อยละ4.9รวมกลุ่มจากการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ3.4และระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช ร้อยละ1.5) รายได้พบว่ารายได้ต่อเดือนอยู่ที่  20,000-39,999 บาท ร้อยละ 65.25
รองลงมา 40,000-59,999 บาทร้อยละ26.25 น้อยกว่า 20,000 บาทร้อยละ 4.64 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 33,077
บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 60,000 บาท อาชีพกลุ่มตัวอย่างพบว่า
อาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุดร้อยละ 39.8 รองลงมาข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญร้อยละ 29.7 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ17.4และน้อยที่สุดแม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่มีงานประจ า ร้อยละ7.7  

2. การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอกผลพบว่า ผู้รับบริการมีการรับรู้ต่อการบริการแผนก
ผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ ระดับปานกลางร้อยละ 27.8 และไม่พบระดับน้อย 
 3. ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอกผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่อ
การบริการแผนกผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากร้อยละ 84.6 รองลงมาคือ ระดับปานกลางร้อยละ 15.4 และ
ไม่พบระดับน้อย 
 4. คุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอกผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างพบว่าคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพบริการมากที่สุดใน 3 ข้อแรกของข้อค าถาม ได้แก่           
1) บุคลากรมีความกระตือรือร้นและพร้อมในการให้บริการทุกขั้นตอนร้อยละ 74.5 2) บุคลากรมีกิริยาสุภาพ 
อ่อนโยน มีความนุ่มนวลในการให้บริการร้อยละ 69.9 3) แผนกผู้ป่วยนอกมีการบันทึกประวัติการรักษาหรือข้อมูล
อื่นๆอย่างถูกต้องร้อยละ 68.0 และกลุ่มตัวอย่างพบว่าคุณภาพบริการผู้ป่วยนอกน้อยที่สุด 3 ข้อค าถาม ได้แก่          
1) บุคคลากรของแผนกผู้ป่วยนอกมีการรักษาความลับของผู้รับบริการร้อยละ 9.7 2) แผนกผู้ป่วยนอกมีการอ านวย
ความสะดวกในการจัดบริเวณที่นั่งรอรับการตรวจให้แก่ผู้รับบริการร้อยละ 8.1 และ 3) แผนกผู้ป่วยนอกมีแพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ ในการให้บริการร้อยละ 4.2 (ดังตาราง 1) 
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ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่ง  
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุดร้อยละ 53.3 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 46.7 มี อายุ

ระหว่าง 20-39 ปีมากที่สุดร้อยละ 54.44 และอายุระหว่าง 40-59 ปี ร้อยละ 45.56 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 36.27 ปี 
อายุต่ าสุดเท่ากับ 21 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 53 ปี สถานภาพการสมรสพบว่า เป็นสถานภาพคู่มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 รองลงมาสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 33.6 น้อยที่สุดสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 
3.99 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาปริญญาตรีร้อย
ละ 40.9 น้อยที่สุดมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่าร้อยละ4.9รวมกลุ่มจากการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 3.4 และ
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช ร้อยละ 1.5) รายได้พบว่ารายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,000-39,999 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 65.25 รองลงมา 40,000-59,999 บาทร้อยละ 26.25 น้อยกว่า 20,000 บาทร้อยละ 4.64 โดยมีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 33,077 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 60,000 บาท อาชีพกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมาข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญคิดเป็น      
ร้อยละ 29.7 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.4 และน้อยที่สุดแม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่มีงานประจ า ร้อยละ 7.7 

พบว่าผู้เข้ารับบริการมีการรับรู้คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 14.3 และไม่พบ
ระดับน้อย (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วย

นอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร (n=259) 
การรับรู้คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก จ านวน ร้อยละ 

ระดับมาก (60-75 คะแนน) 222 85.7 
ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน) 37 14.3 

รวม 259 100.0 
พบว่าความคาดหวังคุณภาพการบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 84.6 รองลงมาคือ ระดับ

ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 15.4 และไม่พบระดับน้อย (ดังตารางที่3) 
 
ตารางที่ 3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วย

นอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร (n=259) 
การรับรู้คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก จ านวน ร้อยละ 

ระดับมาก (60-75 คะแนน) 219 84.6 
ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน) 40 15.4 

รวม 259 100.0 
 พบว่าคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกแยกตามรายด้านเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการระดับมากร้อยละ 93.1 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 5.4 และระดับน้อยร้อยละ 1.5 2) ความ
เชื่อมั่นไวว้างใจได้ระดับมากร้อยละ 76.1รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 20.5 และระดับน้อยร้อยละ 3.5 3)การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการระดับมากร้อยละ 81.5 รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 7 และระดับน้อยร้อยละ 1.5 4) 
การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ระดับมากร้อยละ81.9 รองลงมาระดับปานกลางร้อยละ 15.1 และระดับน้อย
ร้อยละ 3.1 5) การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการร้อยละ 3.1 
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคาดหวังของผู้รับบริการกับคุณภาพการบริการ
แผนกผู้ป่วยนอก (n = 259) 

คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก จ านวน ร้อยละ 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ   

ระดับมาก (20-25 คะแนน) 241 93.1 
ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 14 5.4 
ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 4 1.5 

ความเชื่อม่ันไว้วางใจได้   
 ระดับมาก (20-25 คะแนน)  197 76 
 ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน)  53 20.5 
 ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 9 3.5 

การตอบสนองต่อผู้รับบริการ   
 ระดับมาก (20-25 คะแนน)  211 81.5 
 ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน)  44 7 
 ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 4 1.5 

การให้ความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ   
 ระดับมาก (20-25 คะแนน)  212 81.9 
 ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน)  39 15.1 
 ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 8 3 

การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ    
 ระดับมาก (20-25 คะแนน)  239 92.3 
 ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน)  18 16.9 
 ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 2 0.8 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

1. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครควรเพิ่มเติมเรื่องการการให้ค าแนะน า
ภายหลังการตรวจรักษา เพื่อตอบสนองตามการรับรู้ของผู้รับบริการให้มากข้ึน 

2. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครควรเพิ่มเติมเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่อง
วัน เวลาของแพทย์ออกตรวจให้มีความชัดเจน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการให้มากขึ้นที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนในโอกาสต่อไป 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 1. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งควรมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกให้ตรง
ตามการรับรู้ของผู้รับบริการระบบการนัดติดตามอาการของผู้เข้ารับบริการควรเพิ่มการอธิบายความส าคัญของการ
มาตรวจและการโทรแจ้งเตือนนัดตามแผนการตรวจรักษาให้กับผู้เข้ารับบริการภายหลังภายหลังจากการรักษา          
การรับบัตรคิวเพื่อรอตรวจตามล าดับคิวก่อน-หลังเพื่อรอเข้าตรวจรักษา และการให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี 
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้นในการให้บริการเพื่อตามการรับรู้ของผู้เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 
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2. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งควรมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกให้ตรง
ตามความคาดหวังโดยควรเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ วัน และเวลาออกตรวจของแพทย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
เพื่อผู้เข้ารับบริการสามารถเข้ามาใช้บริการตามความเหมาะสม ควรจัดมุมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านสุขภาพ 
และข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ป่วยได้ค้นคว้าข้อมูลตามความเหมาะสม และให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันของผู้เข้า
รับบริการตอบสนองความคาดหวังของผู้เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 

3. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งควรรักษามาตรฐานในการให้บริการ มีการทบทวนความรู้ และจัด
อบรมให้กับเจ้าหน้าที่สม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดว้ยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับคุณภาพ
การบริการแผนกผู้ป่วยนอก ทั้ง 5 ด้านเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อทราบถึงคุณภาพการบริการ
แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้ตรงความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงภาคปฏิบัติเพื่อเป็นรูปแบบในการให้บริการ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลต าบลแม่
สาย จังหวัดเชียงราย จ านวนทั้งหมด 174 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 
2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยมีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 51 .2 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 47.7 และระดับน้อย ร้อยละ 1.1 ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
< 0.05) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร และทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  

ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยมีการ
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารมากข้ึน โดยการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารในเรื่องการควบคุมปัจจัย
ที่ท าให้อาหารไม่สะอาด และสร้างทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในเรื่องการปนเปื้อนของอาหารทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม 

 
ค าส าคัญ : ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร 

ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
 
Abstract 

This study was a cross-sectional survey study that had an objective to investigate the 
food sanitation practice and the factors that related to food sanitation practice of street food 
vendors in Maesai Subdistrict Municipality, Chiangrai Province. The samples of this study 
totally consisted of 174 street food vendors in Maesai Subdistrict Municipality, Chiangrai 
Province. Data were collected through questionnaires during 24th August - 9th September 2018. 
The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-
square analysis, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient statistics. The study 
results showed that the food sanitation practice of street food vendors was revealed firstly at a 
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high level accounted for 51.2%; followed by a moderate level accounted for 47.7%, and lastly 
at a low level accounted for 1.1% respectively. According to the factors that related to food 
sanitation practice of street food vendors, they were statistically significant (p-value <0.05) 
including knowledge of food sanitation and attitudes towards food sanitation practice.  

The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should 
promote the street food vendors to comply with more food sanitation standards by promoting 
food sanitation knowledge on control of food contaminants and creating attitudes towards food 
sanitation practice in both direct and indirect contamination of food. 

 
KeyWords : Street Food Vendors, Food Sanitation Practice, Knowledge of Food 

Sanitation, Attitudes towards Food Sanitation Practice 
 
บทน า 

กรมอนามัยได้ให้ความส าคัญกับการสุขาภิบาลอาหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสุขาภิบาลอาหารเป็นการ
บริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมอาหาร เพื่อท าให้อาหารสะอาด ปลอดภัย 
ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีต่างๆ ซึ่งเป็นอันตราย หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย สุขภาพอนามัย และการด ารงชีวิตของมนุษย์ การสุขาภิบาลอาหารไม่หมายความเพียงแต่บริโภคเข้าไปแล้วไม่
เกิดโรคและโทษในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังหมายถึงจะต้องไม่มีพิษภัย เป็นโทษ หรือก่อให้เกิดโรคในระยะยาวหรือใน
อนาคตอีกด้วย (ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย, 2557) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันแบบแผนการด าเนิน
ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านกลายเป็นสิ่งที่พบเจอบ่อยขึ้น โดยเฉลี่ยแล้ว
ผู้บริโภคชาวไทยรับประทานอาหารนอกบ้านถึง 56 ครั้งต่อเดือน โดยช่องทางในการรับประทานอาหารนอกบ้านที่เป็นที่
นิยม 3 อันดับแรกของผู้บริโภคชาวไทยคือ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอาหารแผงลอย ( food stall) และอาหารข้างทาง 
(street food) เรียงตามล าดับ (Nielsen, 2560) จึงท าให้เกิดการเติบโตของการเข้าถึงผู้บริโภคส าหรับทั้ง 3 ช่องทาง
เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเน้นที่การจัดหาอาหารมาบริโภคมากกว่าที่จะปรุง
ประกอบเอง เนื่องจากความจ ากัดในเร่ืองสภาพแวดล้อมและเวลาเป็นตัวแปรส าคัญ ท าให้ผู้บริโภคอาหารมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคภัยต่างๆที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ เช่น โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษ หรือ
ท้องร่วง ซึ่งเป็นอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ าที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือโลหะหนัก         
จากข้อมูลในปี 2560 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 101,000 ราย เสียชีวิต 3 ราย การพยากรณ์โรค ปี 2561 คาดว่า          
จะมีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษประมาณ 100,000 ราย (โรงพยาบาลบางแกอก 8, 2560)  

ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย จึงต้องบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการหรือผู้สัมผัส
อาหารจึงเป็นบุคคลส าคัญในการจัดหา ปรุง ประกอบ และให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
โดยในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีการขยายตัวของการประกอบกิจการต่างๆมากมาย 
โดยเฉพาะกิจการร้านอาหารแผงลอย จากข้อมูลพบว่า ปี พ.ศ.2559 มีผู้ประกอบการอาหารแผงลอยจ านวน 124 ราย              
ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 137 ราย และปี พ.ศ. 2561 จ านวน 174 ราย (กองสาธารณสุขเทศบาล ต าบลแม่สาย, 2561)  
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้จ าหน่าย
อาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงรายเชียงราย เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในด้านความรู้
เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร และทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยได้น าหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร (ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย , 2557) ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลร้านอาหารแผงลอย (ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย, 2556) แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับความรู้และทัศนคติ (Benjamin Bloom, 1965) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษานี้ ส าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนการปฏิบัติการติดตามผล และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จ าหน่าย
อาหารแผงลอย เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ลดอุบัติการณ์เกิดโรค 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร ของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย             
ในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้น าหลักสุขาภิบาลอาหาร และข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ส าหรับแผงลอยจ าหน่ายอาหาร (ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย, 2556) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้
และทัศนคติ (Benjamin Bloom, 1965) มาประยุกต์ใช้ โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับ
หลักสุขาภิบาลอาหาร และทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารและมีตัวแปรตาม คือการปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในเขต
เทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่มาขึ้นทะเบียนกับทางเทศบาล ประจ าปี 2561 ทั้งหมดจ านวน 174 คน          
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วน
ดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน            
6 ข้อ ส่วนที่2 ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่3 ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร จ านวน 15 ข้อ และส่วนที่4 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 15 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิง
เนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาแล้วหาค่าเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน           
30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอย  
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มีค่าความเชื่อมั่น 0.870 ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร มีค่าความเชื่อมั่น 0.874 และทัศนคติต่อการ
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีค่าความเชื่อมั่น 0.806 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์ 

 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542727 เอกสารรับรองเลขที่ WTU-2561-0025 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.2 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 40-59 
ปี ร้อยละ 47.7 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 43.04 ปี อายุต่ าสุด 20 ปี และอายุสูงสุด 73 ปี มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 
66.1 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.มากที่สุด ร้อยละ 34.5 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ที่ 5,000-9,999 บาท ร้อยละ 39.1 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 10,354.02 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุด 1,500 บาท 
และรายได้มากที่สุด 30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการประกอบการ 1-5 ปี ร้อยละ 51.1 โดยระยะเวลาใน
การประกอบการเฉลี่ยเท่ากับ 8.55 ปี ระยะเวลาในการประกอบการน้อยที่สุด 1 ปี และระยะเวลาในการประกอบการ
มากที่สุด 50 ปี 

2. ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร พบว่าผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยมีความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาล 
อาหารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระดับน้อย ร้อยละ 29.9 และระดับมาก ร้อยละ 20.1 

3. ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยมีทัศนคติต่อการปฏิบัติ
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.6 รองลงมาคือ ระดับมาก ร้อยละ 37.9 และระดับน้อย 
ร้อยละ 3.5 

4. การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยมีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร อยู่ในระดับดี ร้อยละ 51.2 ระดับปานกลาง ร้อยละ 47.7 และระดับน้อย ร้อยละ 1.1 (ดังตาราง1) 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ในผู้จ าหน่าย 

อาหารแผงลอย (n = 174) 
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จ านวน ร้อยละ 

ระดับดี (36-45 คะแนน) 89 51.2 
ระดับปานกลาง (27-35 คะแนน) 83 47.7 
ระดับน้อย (15-26 คะแนน) 2 1.1 

รวม 174 100.0 
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในเขต
เทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ         
ไคสแคว์ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร (r=0.495) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ทัศนคติต่อการปฏิบัติตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร (r=0.458) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้จ าหน่ายอาหาร
แผงลอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value <0.05) ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาในการประกอบการ ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จ าหน่ายอาหาร
แผงลอย (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และ 3) 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา กับการปฏิบัติตาม

หลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย วิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 174) 

ตัวแปร 
การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

P-Value 
มาก ปานกลาง 

เพศ    

ชาย 
33 

(57.9) 
24 

(42.1) 
0.214 

หญิง 
56 

(47.9) 
61 

(52.1) 
 

สถานภาพสมรส    

โสด 
27 

(64.3) 
15 

(35.7) 
0.130 

สมรส 
55 

(47.8) 
60 

(52.2) 
 

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่
7 

(41.2) 
10 

(58.8) 
 

ระดับการศึกษา    

ไม่ได้เรียน 
12 

(32.4) 
25 

(67.6) 
0.127 

ประถมศึกษา  
28 

(57.1) 
21 

(42.9) 
 

มัธยมศึกษา/ปวช. 
32 

(53.3) 
28 

(46.7) 
 

อนุปริญญา/ปวส. 
8 

(57.1) 
6 

(42.9) 
 

ปริญญาตร ี
9 

(64.3) 
5 

(35.7) 
 

*ค่า p-value < 0.05 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ประกอบการ ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร และทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 174) 

ตัวแปร การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ 0.112 0.140 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.101 0.184 
ระยะเวลาในการประกอบการ 0.033 0.664 

ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร 0.495 < 0.001* 
ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 0.458 < 0.001* 
*ค่า p-value < 0.05 
 
อภิปราย 
 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัด
เชียงราย พบว่า ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยมีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับดี ร้อยละ 51.2 รองลงมา
คือระดับปานกลาง ร้อยละ 47.7 และระดับน้อย ร้อยละ 1.1 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในเขต
เทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย จ านวนมากกว่าครึ่ง มีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้เป็นอย่างดี มีการ
บริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาหาร เพื่อท าให้อาหารสะอาด ปลอดภัย 
เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหารและข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ทั้งสิ้น 12 ข้อ ของส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
กรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผาสุข ลัดพลี (2551) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผูสัมผัสอาหารแผงลอยริมบาทวิถี
ที่ผานการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี บริเวณจุดผอนผันในพื้นที่เขตบางนา ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
พฤติกรรมดานการสุขาภิบาลอาหารและพฤติกรรมของผูสัมผัสอาหารแผงลอยริมบาทวิถีบริเวณจุดผ่อนผันในพื้นที่         
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สวนใหญอยูในเกณฑระดับดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ โกมลศิริสุข และ
คณะ (2551) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร มีการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาล
อาหารอยู่ในระดับสูง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนชีพ พีระธรณิศร์ และคณะ (2558) ซึ่งได้ศึกษาการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวการณ์สุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า
ผู้สัมผัสอาหารของแผงลอยจ าหน่ายอาหาร มีคะแนนการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57  
 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในเขต
เทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลัก
สุขาภิบาลอาหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมาก และทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร                  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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ความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร (r = 0.495) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาล
ต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50 เนื่องด้วยผู้
จ าหน่ายอาหารแผงลอยเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอยมาแล้ว จึงมีการน าความรู้จากการ
อบรมมาใช้ในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอย นอกจากนี้อาจได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจากแหล่งอื่น เช่น การเล่าต่อของบุคคลที่มีความรู้ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร การเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ดังนั้นจึงหมายความได้ว่าการมีความรู้ที่ดีส่งผลให้มีการปฏิบัติที่ดีตาม ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับ
หลักสุขาภิบาลอาหารจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนชีพ พีระธรณิศร์ และคณะ (2558) ซึ่งได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวการณ์สุขาภิบาล
อาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า  ผู้สัมผัสอาหารของแผงลอยจ าหน่ายอาหาร       
มีความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ซึ่งอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ โกมลศิริสุขและคณะ (2551) ที่ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับหลักการสุขาภิบาลอาหารมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารอยู่ในระดับสูง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา เกิดสุข 
(2559) ซึ่งได้ศึกษา ปัจจัยท านายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สัมผัสอาหารในแผงลอยจ าหน่ายอาหาร มีความรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 58.01  

ทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร (r = 0.458) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย ในเขต
เทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในระดับปานกลาง ร้อยละ 
58.6 ซึ่งทัศนคติเป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้มา
จากการเรียนรู้ ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อม ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนั้นถ้าผู้
จ าหน่ายอาหารแผงลอยมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตัิตามหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอย หมายถึงการมีความรู้สึกนึกคิดที่ดี 
จะส่งผลให้มีการปฏิบัติตามในระดับดีด้วย ดังนั้นทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารจึงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารแผงลอย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนชีพ พีระธรณิศร์ และคณะ 
(2558) ซึ่งได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวการณ์สุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุ โลก 
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ผู้สัมผัสอาหารของแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ร้อยละ 57 มีทัศนคติอยู่ในระดับปาน
กลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรวัฒน์ ภูกันดาร (2553) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
ของผู้สัมผัสอาหารและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป ข้อมูลแผงลอยจ าหน่ายอาหารกับความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับ
การสุขาภิบาลที่แผงลอยจ าหน่ายอาหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า         
ผู้สัมผัสอาหารมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.3 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

1. หน่วยงานด้านสาธารณสุข ควรก าหนดนโยบายเรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร วางแผน        
การด าเนินงาน และก าหนดบทบาทหน้าทีข่องผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือกับผู้จ าหน่ายอาหาร
แผงลอย ท าให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนในโอกาสต่อไป 

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง 
และมีทีมตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยว่ามีจุดใดต้อง
ปรับปรุง เพื่อให้ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยสามารถปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้อย่างถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมให้ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยมีการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหารมากข้ึน โดยการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารในเร่ืองการควบคุมปัจจัยที่ท าให้อาหารไม่สะอาด 

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรมีการส่งเสริมการสร้างทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ในเร่ืองการปนเปื้อนของอาหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แก่ผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอย   
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้จ าหน่าย
อาหารแผงลอย เพื่อสามารถน ามาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากข้ึน 

2. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กวา้งมากข้ึน โดยท าการศึกษาผู้จ าหน่ายอาหารแผงลอยนอกเหนือจาก
เขตเทศบาลต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากปัจจุบันร้านอาหารแผงลอย มีการเพิ่มจ านวนมากขึ้น ดังนั้นการ
ขยายขอบเขตงานวิจัยออกไปจะท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารแผงลอยของแต่ละพื้นที่  จะได้มีการวาง
แผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแต่ละพื้นที่ 
 
เอกสารอ้างอิง 
จุฑามาศ โกมลศิริสุข. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการ

จ าหน่ายอาหาร จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารสุขาภิบาลอาหาร, 11(1), 13-18.  
ธนชีพ พีระธรณิศร์. (2558). การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมาความสัมพันธ์ต่อสภาวการณ์สุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาล

นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสาธารณสุข ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2558. 
ผาสุข ลัดพลี (2551). พฤติกรรมผูสัมผัสอาหารแผงลอยริมบาทวิถีที่ผานการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหาร 

ริมบาทวิถี  บริเวณจุดผ อนผันในพื้นที่ เขตบางนา . เข้าถึงเมื่อ 3 ตุลาคม 2561 ได้จาก : 
http://grad.kbu.ac.th/pdf/sar_data/d51_8.pdf 

โรงพยาบาลบางปะกอก8 (2560). กรมควบคุมโรค พยากรณ์ 7 โรค และ 2 ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2561. 
เข้าถึงเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 ได้จาก: http://www.bangpakok8.com/news/view/9 

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับ      
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร. กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า ส าหรับสาธารณสุขอ าเภอ (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

1

http://grad.kbu.ac.th/pdf/sar_data/d51_8.pdf


ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2557). คู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส าหรับ
ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร. กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

สุกัญญา เกิดสุข และกาญจนา อยู่เจริญสุข. (2559). ปัจจัยท านายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชธานีวิชาการ คร้ังที่ 1. มหาวิทยาลัยราชธานี, อุบลราชธานี 

Nielsen. (2560). นีลเส็นเผย 4 เทรนด์หลักพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านชาวไทย. เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 
2561 ได้จาก: http://www.nielsen.com/th/th/press-room/2017/nielsen- food-trips.html 

 

17



ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสงฆ์ 
กรุงเทพมหานคร 
 
Factors affecting participation of personnel in quality devepment and accreditation in 
Priest Hospital, Bangkok. 
 
ผู้วิจัย    จันทร์ทิพย์  ช ำนำญ  

สำขำวิชำบริหำรงำนสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำดำ  ค ำสุชำติ 

สำขำวิชำบริหำรงำนสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
  กำรวิจัยเชิงส ำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร  2) เพื่อศึกษำปัจจัยจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำล 3) เพื่อศึกษำผลปัจจัย
กำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรสื่อสำรมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล 4) เพื่อ
ศึกษำปัญหำและอุปสรรคของกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร 
  ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร ทั้งเพศชำยและเพศหญิง          
ทุกต ำแหน่งสำขำวิชำชีพ รวมถึงกลุ่มลูกจ้ำง จ ำนวน 647 คน โดยก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 262 คน 
ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมที่มีค่ำควำมเที่ยงของปัจจัยกำรสื่อสำร แรงจูงใจ
ในกำรปฏิบัติงำน กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ อยู่ระหว่ำง 0.90 - 0.94 สถิติ
ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
  ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุเฉลี่ย 37.2 ปี 
สถำนภำพสมรสคู่ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ต ำแหน่งงำนที่ปฏิบัติด้ำนกำรบ ำบัดรักษำ หน่วยงำนกำรพยำบำล 
ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนเฉลี่ย 9.5 ปี ปัจจัยกำรสื่อสำร แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับปำนกลำง (2) ระดับ
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำลในภำพรวม กำรมีส่วน
ร่วมด้ำนกำรตัดสินใจ และด้ำนกำรประเมินผลอยู่ในระดับปำนกลำง แต่กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรปฏิบัติและกำรรับ
ผลประโยชน์อยู่ระดับมำก (3) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพ
โรงพยำบำล อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 คือ หน่วยงำนห้องปฏิบัติกำรและห้องเอกซเรย์ กลุ่มงำนเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน และปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำร ร้อยละ 60.8 และ (4) ปัญหำอุปสรรคที่ส ำคัญคือ ภำระงำนประจ ำ
มีมำก ขำดควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล และสวัสดิกำรของบุคลำกรของโรงพยำบำล       
ไม่เท่ำเทียมกัน ข้อเสนอแนะต่อทีมผู้บริหำรโรงพยำบำล ควรจัดกิจกรรมเพิ่มควำมรู้และทักษะด้ำนมำตรฐำน
คุณภำพในกำรปฏิบัติงำน จัดกิจกรรมกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำลอย่ำง
ต่อเนื่อง และควรให้สวัสดิกำรของบุคลำกรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณภาพ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
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 ABSTRACT 
  This survey research aims to study 1) to study the factors that affect the participation 
of people in development and quality assurance the hospital priest. Bangkok 2) to study the 
factors motivating operational personnel. In the development and certification of hospitals, 
the hospital personnel. Study of effect factors of 3) to the support organization and 
communication affect engagement in development and quality assurance 4) hospital to study 
the issues and obstacles involved in the development and quality assurance the hospital 
priest, Bangkok 
  The population in this research is that the hospital personnel, clergy Bangkok, both 
male and female occupations, including every group employee. The number of people with 
647 determines the size of the sample number 262 people sampling method uses a simple 
collect data by using a query that includes the value of precision communication 
factors. Motivation in job performance. Support from the Organization of and participation in 
the development of quality between 0.91-0.96 statistics used in the data analysis is the 
average percent standard deviation and regression analysis steps phahu 
  It was found that (1) the personal features of the sample group, mostly female, with 
average age of 37.2 years of marriage the couple. Bachelor's degree or higher in a position 
that the therapy. Agency nursing period of 9.5 years, average operating communication 
factors. The operating incentive is moderate (2) level of participation of the personnel in the 
development of quality service standards overall hospital quality. Sharing decisions and the 
assessment is moderate, but the practical aspects of participation and benefit level (3) factors 
affecting participation in improving the quality of services according to the standards of 
hospital quality. Statistically significant at the 0.05 is the Agency's laboratory and x-ray room, 
group, family and community practice, and 60.8 percent, communication and (4) significant 
obstacles, the problem is that there are a lot more regular workload. A lack of understanding 
on the development of quality standards in hospitals and welfare of our people. 
 
Keyword (s): Participation, development quality, hospital accreditation. 
 
บทน า 
  กำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล ถือเป็นประเด็นส ำคัญระดับโลก บุคลำกรของโรงพยำบำลต้อง
ให้ควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเพื่อให้กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ได้มำตรฐำนมีประสิทธิภำพช่วยให้
ระบบคุณภำพโรงพยำบำลมีระบบ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงเป็นจุดส ำคัญของกำรก ำหนดมำตรฐำนตรวจสอบและ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องของโรงพยำบำลโดยใช้มำตรฐำนโรงพยำบำล (Hospital Accreditation : HA) เป็นแนวทำง 
พัฒนำคุณภำพ เป็นกลไกประเมิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำระบบงำนภำยในของโรงพยำบำลมีกำรพัฒนำอย่ำง
เป็นระบบและพัฒนำทั้งองค์กร ท ำให้องค์กร เกิดกำรเรียนรู้ มีกำรประเมินและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุมำตรฐำน ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพโรงพยำบำล ทุกข้อก ำหนด ประเมินได้ ตรวจสอบได้ 
ต้องยึดมั่นมำตรฐำนวิชำชีพ ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่ำงให้ควำมส ำคัญกับกำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำล 
นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรของสถำนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุขตำมแผนยุทธศำสตร์บริหำรพัฒนำ
คุณภำพหน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพ ก ำหนดตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพ
มำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3ครบทุกแห่ง และโรงพยำบำลชุมชนผ่ำนกำรรับรองมำกกว่ำร้อยละ 80 และ          
กำรพัฒนำระบบบริกำร รวมถึงกำรขับเคลื่อนระบบบริกำรสำธำรณสุขเพื่อก้ำวสู่ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกำร
ขับเคลื่อนงำนเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นภำยใต้เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพที่มีอยู่ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับ
ภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับนำนำประเทศ เพื่อกำรพัฒนำทำงด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ เพื่อให้ก้ำวไปสู่กำร
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แข่งขันของเวทีโลก โรงพยำบำลสงฆ์ ก็ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล 
(Hospital Accreditation) อย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริกำร อีกทั้งยังเป็นกำรสนองนโยบำยโรงพยำบำล
คุณภำพของกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ กระตุ้นและสร้ำงควำมตระหนักแก่
บุคลำกรทุกระดับของหน่วยงำนให้เห็นถึงควำมส ำคัญ ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล ทีมงำนพัฒนำคุณภำพ 
พร้อมกับบุคลำกรทุกฝ่ำย มีกำรวำงแผนเตรียมตัวเพื่อจะขอต่ออำยุกำรรับรอง (Re-accreditation) ครั้งที่ 3           
จำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) กำรพัฒนำคุณภำพให้ทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมและกระตุ้น
ให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ ให้บุคลำกรในโรงพยำบำลมีแนวคิดมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ เพื่อใช้เป็นแนวทำงส่งเสริมและสนับสนุนแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร ตลอดจนกำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยในองค์กำรเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงยั่งยื น (3) ทั้งนี้
เพื่อท ำให้องค์กำรบรรลุเป้ำหมำยน ำไปสู่กำรรับรองคุณภำพบันใดขั้นที่ 3 สู่ HA ตำมระบบมำตรฐำนสำกลด้ำน
บริหำรจัดกำรและสัมฤทธิผลของงำนภำครัฐต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษำผลปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล 
2. เพื่อศึกษำปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลของ

บุคลำกรโรงพยำบำล 
3. เพื่อศึกษำผลปัจจัยกำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรสื่อสำรมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ

รับรองคุณภำพโรงพยำบำล 
4. เพือ่ศึกษำปัญหำและอุปสรรคของกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล 

 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

กำรวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ 
กรุงเทพมหำนคร ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดและ
ก ำหนดตัวแปรที่ศึกษำได้ดังภำพ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
บุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร ทั้งเพศชำยและเพศหญิง ทุกต ำแหน่งสำขำวิชำชีพ รวมถึงกลุ่ม

ลูกจ้ำง จ ำนวน 647 คน (ที่มำ : ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล, 2561)โดยก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรใช้กำร
ค ำนวณตำมสูตรของ Daniel 2010จ ำนวน 262 คน  
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษำได้ใช้แบบสอบถำม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ โรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนครโดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป คุณลักษณะส่วนบุคคล เก่ียวกับ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน
ที่สังกัด และระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ กำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำและรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
(S.Alexander Haslam. (2004) 

1. เพศ 
2. อำยุ 
3. ระดับกำรศึกษำ  
4. ต ำแหน่งงำนทีป่ฏิบัติ 
5. หน่วยงำนที่สังกัด  
6. ระยะเวลำทีป่ฏิบัตงิำน 

การสนับสนุนจากองค์การ 
(Jean M.Philips and Stanley M.Gully, 2012) 

1. ด้ำนบุคลำกร 
2. ด้ำนงบประมำณ 
3. ด้ำนวสัดุอุปกรณ์ 
4. ด้ำนกระบวนกำรบริหำร 

การสื่อสาร 
1. ช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย 
2. ข้อมูลข่ำวสำร/สำรสนเทศ 
3. คุณภำพของกำรสื่อสำร 

แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน 
(Herzberg, F. et al. ,1993) 

 กำรให้รำงวัลยกย่องชมเชย 
 กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอส่งเสริม    

ให้มีควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่ง 

 
ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ของบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ 

กรุงเทพมหานคร 
(Cohen & Uphoff, 1980) 

1. มีส่วนร่วมในกำรตัดสนิใจ 
2. มีส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำน 
3. มีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ 
4. มีส่วนร่วมในกำรประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ ปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำร ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำและรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำและ
รับรองคุณภำพโรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร 

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับ กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร 

ส่วนที่ 6 เป็นส่วนให้แสดงควำมคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
และรับรองคุณภำพโรงพยำบำลของบุคลำกรโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร  
  ใช้แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) เป็นค ำถำมปลำยปิด มีค ำตอบให้เลือก 5 
ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และ น้อยที่สุด  
  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิจัยครั้งนี้ได้ท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรม
สถิติส ำเร็จรูปเพื่อช่วยในกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ระดับกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำร
สื่อสำร ด้ำนแรงจูงใจ กำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล  
ของบุคลำกร ในโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร ใช้สถิติเชิงพรรณนำ แสดงด้วยค่ำกำรแจกแจงควำมถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
ส ำหรับปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะใช้สถิติเชิงพรรณนำ แสดงด้วยค่ำกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency)        
ร้อยละ (Percentage) 

2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) เพื่อวิเครำะห์หำตัวแปรใดที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร  และควำมสำมำรถในกำรท ำนำยหรือ
พยำกรณ์ โดยระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05  
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ80.06 อำยุระหว่ำง 31-40 ปี มำกที่สุดร้อยละ 
37.0 อำยุต่ ำ สุด 22 ปี อำยุสูงสุด 57 ปี อำยุเฉลี่ย 38 ปีส่วนใหญ่สถำนะภำพสมรสคู่ ร้อยละ 60.3 จบกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ร้อยละ 60.3 รองลงมำจบอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำร้อยละ 12.3 และจบมัธยมศึกษำตอนต้นหรือ
ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 11.6 ต ำแหน่งงำนที่ปฏิบัติ ส่วนใหญ่กลุ่มบุคลำกรด้ำนกำรบำ บัดรักษำ ร้อยละ 62.7 และกลุ่ม
บุคลำกรด้ำนกำรสนับสนุนกำรบ ำบัดรักษำ ร้อยละ 35.5 สังกัดที่ปฏิบัติงำนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกำร
พยำบำลร้อยละ 40.6 รองลงมำฝ่ำยบริหำร ร้อยละ 13.8 และฝ่ำยทันตกรรม ร้อยละ 10.2 ระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลสงฆ์ส่วนใหญ่ มีประสบกำรณ์ 6- ปี ร้อยละ 35.3 ประสบกำรณ์ต่ ำสุด 1 ปี สูงสุด 31 ปี 
  ระดับการสนับสนุนจากองค์การ ผลกำรศึกษำระดับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำ
และรับรองคุณภำพโรงพยำบำลของบุคลำกรสำธำรณสุขในโรงพยำบำลชุมชน  จังหวัดบึงกำฬมีค่ำเฉลี่ยระดับปำน
กลำง พิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำกำรสนับสนุนจำกองค์กำรด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณด้ำนวัสดุอุปกรณ์ และด้ำน
กระบวนกำรบริหำร มีค่ำเฉลี่ยระดับปำนกลำง 
  ปัจจัยการสื่อสาร มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพ
โรงพยำบำลสงฆ์ พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.21 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำปัจจัยที่มี
ผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรที่อยู่ในระดับมำกตำมล ำดับ คือ บุคลำกรทรำบเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กำรพัฒนำ
คุณภำพโรงพยำบำล กำรทรำบนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.51และ 3.29 ตำมล ำดับ 
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  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำน
คุณภำพโรงพยำบำลสงฆ์ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.05 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำปัจจัยที่มี
ผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรที่อยู่ในระดับปำนกลำงทั้งหมดตำมล ำดับ คือ หน่วยงำนมีโครงสร้ำงองค์กรและ
สำยกำรบังคับบัญชำที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน หน่วยงำนให้กำรปฐมนิเทศบุคลำกรที่เข้ำมำท ำงำนใหม่ทุกคน หน่วยงำนมี
กำรนิเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ ต่อเนื่องมีมำตรฐำน หน่วยงำนสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ ต่อเนื่อง
หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับคน ไม่น้อยไปกว่ำงำน หน่วยงำนมีกำรวำงแผนสรรหำ คัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ 
หน่วยงำนมีกิจกรรมผ่อนคลำยให้บุคลำกรสม่ ำเสมอ เช่น กีฬำ ทัศนศึกษำ ฯลฯหน่วยงำนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพของท่ำน หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรในทุกต ำแหน่งอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ หน่วยงำนมีระบบกำรให้
รำงวัล ยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณอย่ำงยุติธรรม ตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถและผลงำนที่ปรำกฏ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.49, 3.23, 3.22, 3.15,3.11, 3.05, 3.05, 2.98, 2.87 และ 2.70 ตำมล ำดับ 
  ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล 
โรงพยำบำลสงฆ์ จังหวัด โดยรวมและรำยด้ำนในภำพรวมพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 
3.54 เมื่อแยกรำยด้ำนพบว่ำกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรรับผลประโยชน์ และด้ำนกำรปฏิบัติ อยู่ในระดับมำก          
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 และ 3.66ตำมล ำดับ ส่วนกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล และกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำร
ตัดสินใจกำรตัดสินใจอยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.48 และ 3.18 ตำมล ำดับ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพบริการ
ตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ สรุปได้ดังนี้ 
  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จ ำนวน 16 รำย คิดเป็นร้อยละ 36.43 คือ ปัญหำด้ำนอ ำนำจกำรตัดสินใจ
ขึ้นอยู่กับผู้บริหำร ต ำแหน่งลูกจ้ำงไม่สำมำรถออกควำมคิดเห็นได้ ข้อเสนอแนะคือผู้บริหำรต้องมีควำมจริงใจ และ
ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะดำ เนินกำรเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย และเปิดโอกำสให้ทุกคนทุกต ำแหน่งได้มีโอกำสในกำร
เสนอข้อคิดเห็นทำ ให้เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเองและภูมิใจที่ได้ท ำงำนในองค์กรนี้ 
  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ จ ำนวน 13 รำย คิดเป็นร้อยละ 38.93 คือปัญหำด้ำนภำระงำนประจำมี
มำก จึงไม่มีเวลำในกำรร่วมกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล  และกำรปฏิบัติที่ฝืน
ควำมรู้สึกเพรำะต้องอยู่บนนโยบำยและควำมต้องกำรของผู้บริหำร ข้อเสนอแนะคือ จัดกิจกรรมเพิ่มควำมรู้และ
ทักษะที่เชื่อมโยงกับด้ำนมำตรฐำนคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนโดยมีกำรตกลงร่วมกันในกำรก ำหนดเวลำที่เหมำะสม 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จ ำนวน 13 รำย คิดเป็นร้อยละ 32.74 คือ ปัญหำด้ำนบุคลำกรขำด
ควำมรู้ในเร่ืองกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล และกิจกรรมกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำลทำ 
ให้เกิดควำมเครียด เบื่อหน่ำย ข้อเสนอแนะคือ จัดกิจกรรมกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์รวมถึงควำมรู้ด้ำนมำตรฐำน
คุณภำพโรงพยำบำลอย่ำงต่ ำเนื่องและสม่ ำเสมอ 
ในช่วงเวลำที่เหมำะสมและบุคลำกรส่วนใหญ่รับรู้ได้ 
  มีส่วนร่วมในการประเมินผล จ ำนวน 22 รำย คิดเป็นร้อยละ 39.29 คือปัญหำด้ำนกำรประเมินไม่
สม่ ำเสมอ ไม่มีแผนงำนที่ชัดเจน และไม่มีระบบประเมินผลที่เป็นรูปธรรมข้อเสนอแนะ คือ มีกำรก ำหนดแผนงำนที่
ชัดเจนและให้บุคลำกรทุกคนได้รับทรำบ และมีกำรประเมินสม่ ำเสมอในแต่ละงำน 
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อภิปรายผล 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร  
  จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล 
โรงพยำบำลสงฆ์ กรุงเทพมหำนคร ในภำพรวมพบว่ำอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพบริกำร 
หรือกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนโรงพยำบำลเพื่อให้ผ่ำนกำรกำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (Hospital 
accreditation) โดยเฉพำะ เพรำะ HA นั้นจะได้รับต้องผ่ำนกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรพัฒนำสถำนพยำบำล หำก
สถำนพยำบำลใดต้องกำรได้รับ HA ต้องผ่ำนกำรประเมินหลำยอย่ำง เช่น กำรจัดกำรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม กำรลดควำม
เสี่ยงในกำรรักษำพยำบำล เพื่อคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้ที่มำรับบริกำรเมื่อพิจำรณำในภำพรวม พบว่ำอยู่ใน
ระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.34 เมื่อแยกรำยด้ำนพบว่ำกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรรับผลประโยชน์ และด้ำนกำร
ปฏิบัติ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 และ 3.66 ตำมลำดับ ส่วนกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล และกำรมี
ส่วนร่วมในด้ำนกำรตัดสินใจกำรตัดสินใจ อยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.38 และ 3.17 ตำมล ำดับ
แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลสงฆ์ มีควำมตื่นตัว และมีควำมตั้งใจและเห็นว่ำกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงพยำบำลเป็นเรื่องของบุคลำกรทุกคนในโรงพยำบำล ต้องร่วมคิดร่วมปฏิบัติและให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรในโรงพยำบำล โรงพยำบำลสงฆ์ สอดคล้องกับแนวนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข และสอดคล้อง
กับผลรำยงำนกำรวิจัยของ นำยสยำม ชิ้นพงค์ (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคณุภำพโรงพยำบำล โรงพยำบำลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช พบว่ำ กำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำเพื่อกำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำลท่ำตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง โดยกำรมีส่วนร่วมในด้ำนกำรตัดสินใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลอยู่ในระดับปำนกลำง ส่วนกำรมี
ส่วนร่วมในด้ำนกำรปฏิบัติและกำรมีส่วนร่วมในด้ำนผลประโยชน์อยู่ในระดับมำก 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ 

1. จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรสื่อสำร แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง และมีผลต่อ
ระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล ซึ่งเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อร่วมกับ
ปัญหำอุปสรรคพบว่ำ มีบำงประเด็นที่อยู่ในระดับปำนกลำง และเป็นปัญหำอุปสรรค ในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล ซึ่งผู้บริหำร หรือคณะกรรมกำรทีมนำในกำรพัฒนำมำตรฐำน
คุณภำพโรงพยำบำล สำมำรถใช้เป็นข้อมูล ในกำรพิจำรณำสนับสนุนหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดได้ตรงประเด็น  

2. ด้ำนแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ข้อที่กล่ำวถึง กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอส่งเสริมให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพมี กำรให้รำงวัลยกย่องชมเชยบำงด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง ทุกข้อ แต่เมื่อ
พิจำรณำบำงข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำงแต่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบกำรให้รำงวัล ยกย่องชมเชย 
ประกำศเกียรติคุณอย่ำงยุติธรรม ตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถและผลงำนที่ปรำกฏ หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับ
บุคลำกรในทุกต ำแหน่งอย่ำงเท่ำเทียมกันและหน่วยงำนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ซึ่งควำมคิดเห็นของผู้วิจัย 
และจำกข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขของกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำ ควรมีควำมยุติธรรม โปร่งใสมำกกว่ำนี้ และมีเกณฑ์กำร
ให้รำงวัลที่ชัดเจนว่ำตัดสินโดยอะไร บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพรำะค่ำตอบแทนไม่เหมำะสมกับภำระ
งำน มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมมำกขึ้น สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพเพิ่มมำกขึ้น 
อำจจะมีบทลงโทษกับผู้ไม่พัฒนำงำนคุณภำพ  

3. ควรมีกำรศึกษำเชิงคุณภำพของกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำนคุณภำพ
โรงพยำบำล เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของควำมรู้สึกต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล 
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ปัจจัยที่มีผลต่อคณุภาพบรกิารด้านทันตกรรม ในจังหวัดกาญจนบุร ี
 
Factors Affecting Dental Service Quality in Karnchanaburi Province 
 
ผู้วิจัย    จิรากาญจน์  ฉัตรบวรเศรษฐ์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.สุภาดา  ค าสุชาติ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการการวิจัยเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการด้าน
ทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้เคยรับบริการด้านทันตกรรมจากโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีในรออบปี 2560 จ านวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงวิเคราะห์ ได้แก่ independent samples t test, ANOVA และ multiple regression 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 56.3 กลุ่มอายุ ต่ ากว่า 30 ปีมากที่สุดคือร้อยละ 32.5 อาชีพรับ
ราชการมากที่สุดคือ ร้อยละ 38.7 สถานภาพคู่มากที่สุดคือร้อยละ 58.7 การศึกษาจบปริญญาตรีมากที่สุด คือ ร้อย
ละ34.0 มีรายได้ 20.001-30,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดคือร้อยละ 33.3 มีโรคประจ าตัวร้อยละ 80.0 ไปรับ
บริการครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 81.0 โดยเดินเท้าไป ร้อยละ 84.5 เคยไปรับบริการ
ตั้งแต่ 4 คร้ังขึ้นไปในรอบปี มากที่สุด คือ ร้อยละ 41.0 เคยไปรับบริการมากกว่า 1 สถานบริการร้อยละ 54.5 เคย
ไปรับบริการที่คลินิกเอกชน ร้อยละ 56.3 ไปตามหมอนัด ร้อยละ 47.45 โดยใช้สิทธิ์ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมากที่สุด คือร้อยละ 31.3  
 2. คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ ในมิติโครงสร้าง มิติกระบวนการ และมิติผลลัพธ์โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับสูง มีเพียงด้านการบริหารจัดการของมิติกระบวนการเท่านั้นที่อยู่ในระดับต่ า  
 3. ปัจจัยส่วนบุคลที่มีความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพได้แก่ เพศ โรคประจ าตัว 
ประสบการณ์รับบริการในคลินิกเอกชน ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความแตกต่า งกันของการรับรู้คุณภาพบริการได้แก่          
กลุ่มอายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และสิทธิการรักษาพยาบาล 
 4. ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้รับบริการ ผู้เคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชนมีการรับรู้คุณภาพบริการ
แตกต่างจากผู้ที่ไม่เคย ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการไม่แตกต่างกัน 
 5. การเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน อาชีพและโรคประจ าตัวมีผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตกรรม 
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกันท านายการรับรู้คุณภาพบริการได้ร้อยละ 10.1 สมการในรูป
คะแนนมาตรฐาน คือ Z = -.263(การเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน) + .116 (อาชีพ) - .100 (การมีโรคประจ าตัว) 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัย คุณภาพบริการด้านทันนตกรรม มิติโครงสร้าง มิติกระบวนการ มิติผลลัพธ์ 
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Abstract 
 This quantitative analytical research aimed to study factors affecting quality of 
dental services based on perception of clients in Karnchanaburi Province. Subjects 
comprised 400 respondents who had been received dental services the year before. Data 
were collected by using questionnaires constructed with reliability of 0.91. Data analysis 
employed descriptive statistics (percentage and standard deviation) and inferential statistics 
(independent samples t test, ANOVA and multiple regression). 
The results revealed that: 
 1. The subjects were 56.3% males of 32.5% most in under 30 year group, majority 
(38.7%) were government officers, 58.7% coupled, 34.0% bachelor degree, 33.3% earned 
20,001-30,000 baht per month, 80.0% have congenital diseases, 81.15% experienced last 
service at Tambon health promoting hospital and 84.5% traveled on foot, and 41.0% at least 
4 times. It showed that 54.5% experienced more than one health service center, 56.3% 
experienced private dental clinic, and 47.45% followed the physician’s appointment. In 
addition, 31.3% used civil servant medical benefit right card. 
 2. Quality of dental services according to structure, process, and results perspectives 
was found in high level except in management, sub-perspective of the process perspective, 
which found in low level.  
 3. It showed differences of quality perception in three factors; gender, presence of 
congenital disease, and experience in private dental clinic while no differences in five 
factors; age group, occupation, marital status, education level, and medical benefit right. 
 4. It showed difference of quality perception among those who experienced and 
unexperienced in private dental clinic, but no differences among different medical benefit rights. 
 5. Experience in private dental clinic, occupation, and presence of congenital 
diseases co-predict the perception of dental service quality by 10.1%. The predictive 
equation for standard score shown by: Z = -.263 X1 + .116 X2 - .100 X3 
 
Keywords : factors, dental service quality, structure perspective, process perspective, 

result perspective 
 
บทน า 
 ขณะนี้ประชากรทั่วโลกมีฟันผุ 5.4 พันล้านคน หรือประมาณร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด            
(สุธา เจียรมณีโชติชัย, 2558) ปัจจุบันคนไทยยังมีปัญหาโรคฟันผุและปริทันต์มาก เด็กไทยมีฟันผุร้อยละ 60 ผู้ใหญ่
มีประสบการณ์ฟันผุร้อยละ 80 เป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถเกิดขึ้นได้กับประชากรทุกช่วงวัย นอกจากนี้ยังมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า โรคในช่องปากเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจหลอด
เลือด โรคทางเดินหายใจ และโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคในช่องปากเพิ่มขึ้น
ด้วยโดยเฉพาะโรคปริทันต์ 
 จากการส ารวจครั้งล่าสุดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 พบว่า ปัญหาฟันผุในเด็กมี
สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่นิยมกินอาหารหรือขนมที่หาซื้อได้ง่าย เช่น เครื่องดื่มรสหวาน 
น้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2560) ทั้งนี้ปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กอาจมี
สาเหตุมาจากการดูแลของปกครองที่ไม่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ
เด็กอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นผู้ปกครองบางคนที่มีพฤติกรรมใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กไม่
เหมาะสมและหากละเลยการท าความสะอาดช่องปากของเด็กหลังจากที่รับประทานขนมไม่เคยตรวจฟันให้เด็กและ
ไม่เคยพาเด็กไปพบหมอฟันอาจส่งผลท าให้เด็กฟันผุได้ (นิตยา นิยมการ และนิรัตน์ อิมามี, 2554 การด าเนินด้าน
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งานทันตสาธารณสุขของประเทศไทยที่ผ่านมามีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชน การท า
ฟันฟรีในชุดสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงโครงการต่างๆ มากมาย เช่น โครงการ 
ฟันเทียมพระราชทาน และโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน โครงการรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน การบูรณาการในโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เป็นต้น อีกทั้งภาครัฐก็ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้โดยง่าย
โดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(สุรจิต สุนทรธรรม, 2555) 
 เกณฑ์การให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ คือ เกณฑที่1 รพ.สต.มีทันตาภิบาล 
ประจ า หรือมีการจัดบริการทันตกรรมหมุนเวียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เกณฑ์ที่ 2 มีการจัดบริการสุขภาพ       
ในช่องปากตามเกณฑ์ 5 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม และเกฯฑ์ที่3 จัดบริการสุขภาพในช่องปากที่ครอบคลุม
ประชากรได้ตามเกณฑ์คือมากกว่า 200 คน ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งผลการปฏิบัติงานไม่ได้ตามเกณฑ์ เนื่องจาก
จ านวนบุคลากรด้านทันตสุขภาพที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้คุณภาพบริการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
 การให้บริการแก่ผู้มารับบริการนั้นต้องมีการค านึงถึงเรื่องของคุณภาพบริการ (Service Quality)        
เป็นส าคัญ คุณภาพบริการมีความส าคัญต่อระดับความพึงพอใจ การประเมินคุณภาพบริการวัดได้จากการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ แนวคิดการรับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คือ ความเป็นมิตรเป็นกันเองและอัธยาศัยดี การได้รับ
การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากทีมแพทย์และพยาบาล การได้รับการดูแลและบริการแบบปัจเจกบุคคล การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ มีบริการที่ครบทุกแผนก และสถานที่สะดวกสบาย 
ระดับคุณภาพบริการเป็นกระบวนการบง่ชี้ถึงคุณภาพซึ่งสามารถท าได้โดยการประเมินระดับการรับรู้คุณภาพบริการ
ของผู้รับบริการ ส าหรับการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งรวมไปถึงการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพบริการทาง
ทันตกรรมเช่นเดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (พิฐชญาณ์ อัตวีระพัฒน์, 2553) 
 เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทันตกรรมจากหน่วยให้บริการ
ภาคเอกชนได้ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล หน่วยให้บริการภาครัฐจึงมีความจ าเป็นต่อการตระหนัก
ให้ความส าคัญต่อการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความ
สนใจศึกษาเร่ืองปัจจัยส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากที่
ผ่านมาไม่เคยมีการศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีว่าเป็นอย่างไร         
โดยการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพบริการทันตกรรมของประชาชน เพื่อน ามาพิจารณาดูคุณภาพ
บริการทันตกรรมจากการรับรู้ของประชาชนโดยใช้แนวคิดทฤษฎีคุณภาพบริการของเซทามล์เบอร่ี และพาราสุรามาน 
(Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1990) ที่ได้กล่าวว่า คุณภาพบริการจะมีค่าสูงขึ้นหรือต่ าลง ขึ้นอยู่กับว่า
ผู้รับบริการประเมินการรับรู้บริการที่ได้รับจริงตรงกับที่คาดหวังหรือไม่ โดยเป็นการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ทันตกรรมจากมุมมองของประชาชนผู้มารับบริการ โดยการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการ
ต่อบริการที่ได้รับ หากบริการที่ได้รับสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการได้จะถือ
ว่าบริการนั้นเป็นบริการที่มีคุณภาพ โดยผู้วิจัยน าเกณฑ์การวัดคุณภาพบริการโดยมีเกณฑ์ SERVQUAL ทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ความเป็นธรรมของการให้บริการ ความเชื่อถือไว้ใจ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ การให้ความมั่นใจ
ต่อผู้ใช้บริการและความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้ใช้บริการ  
 ตาม Donamedian’s health care quality model การปรับปรุงเชิงโครงสร้าง (Structure) ของบริการ
จะน าไปสู่การปรับปรุงเชิงกระบวนการบริการ (Process) ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ               
เชิงโครงสร้างได้แก่ สถานที่ บุคลากร การเงินการคลัง และเครื่องมือ เชิงกระบวนการ ได้แก่  ฃั้นตอนวิธีการในการ
ให้บริการ และเชิงผลลัพธ์ ได้แก่ผลที่เกิดจากการได้รับบริการในตัวผู้รับบริการ (Donabedian,A.1988) 
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 ผลงานการให้บริการในช่องปากของทุกอ าเภอในจังหวัดกาญจนบุรีในรอบ 7 เดือนของปีงบประมาณ 
2559 มีความครอบคลุม ร้อยละ 14.72 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ30 โดยผลงานสูงสุดคือ 
อ าเภอทองผาภูมิ (ร้อยละ(28.64) และต่ าสุดคืออ าเภอห้วยกระเจา (ร้อยละ 8.44) บริการที่ให้จะเน้นในกลุ่มเด็ก
และผู้สูงอายุ ได้แก่ ตรวจสุขภาพในช่องปาก ทาฟลูออไรด์วานิช เคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก ส่วนในผู้สูงอายุบริการที่
ให้ได้แก่ ตรวจสุขภาพปาก ใส่ฟันเทียมฐานอะคริลิค นอกจากนั้นยังมีบริการอื่นๆเช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน 
เป็นต้น (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี, 2559) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกี่ยวข้องพบว่า การศึกษาเก่ียวกับคุณภาพบริการด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่จะดู
ที่ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังในบริการ (Customer’s expectation) กับบริการที่ได้รับหรือรับรู้ 
(Customer’s perception) เช่น Parasuraman (Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1990) เป็นต้น แต่ยังมี
มีตัวแบบกรอบแนวคิดเก่ียวกับบริการด้านทันตกรรมชอง โดนาบีเดียน (Chang & Change, 2012) และพบว่ายังไม่
มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยจึงสนใจในการวิจัยเพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตกรรมของหน่วยงานทันตกรรมของโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการทันตกรรมด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์จากการ
รับรู้ของผู้มารับบริการด้านทันตกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพการให้บริการทันตสุขภาพด้านโครงสร้าง           
ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ในกลุ่มผู้ใช้บริการ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ประสบการณ์การรับ
บริการ และสิทธิการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกันของผู้มารับบริการในจังหวัดกาญจนบุรี 
 3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตกรรมของประชาชนระหว่างอ าเภอขาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็กในจังหวัดกาญจนบุรี 
 4. เพื่อศึกษาอ านาจการท านายการรับรู้คุณภาพบริการทันตกรรมของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ
ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์กรอบแนวคิดของ Donabedian ที่ประเมินคุณภาพการให้บริการไว้ 3 ด้าน คือ 
ด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ และใช้กรอบแนวคิดของ Chang & Chang ในการประเมิน
คุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ในผู้รับบริการเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย คุณภาพด้านโครงสร้างเป็นการบ่ง
บอกถึงคุณลักษณะปัจจัยด้านผู้ให้บริการ คุณภาพด้านกระบวนการเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของกิจกรรมทั้งหมด
ที่ผู้ให้บริการให้แก่ผู้รับบริการ ส่วนคุณภาพบริการด้านผลลัพธ์เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ผู้รับบริการ อันเป็นผลมาจากการได้รับบริการ 
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้มีเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (analytical research) สุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้ที่เคยเข้า
รับบริการทันตกรรมในรอบปีทึ่ผ่านมา จากหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมของโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ในจังหวัด
กาญจนบุรี 13 แห่ง จ านวน 390 คน โดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple random sampling)จากรายชื่อผู้มารับบริการทันตกรรมในแต่ละอ าเภอทั้ง 13 อ าเภอ ตามสัดส่วนผู้
มารับบริการในรอบ 6 เดือนที่ผ่าน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนจากกรอบแนวคิดเก่ียวกับการบริการ
ทันตกรรมอ้างอิงจากทัศนคติของโดนาบีเดียน ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 
 

คุณสมบัติส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- การมีโรคประจ าตัว 

ประสบการณ ์ 
- การเคยไปรับบริการ คลนิิก

เอกชน 
- เคยมีอาการข้างเคียงหลังรับ

บริการ 
- สิทธิการรักษา 

ขนาดของพื้นที่ 
- อ าเภอขาดเล็ก 
- อ าเภอขาดกลาง 
- อ าเภอขนาดใหญ่ 

การรับรู้คุณภาพบริการ 
1. มิติด้านโครงสร้าง 

1.1. ลักษณะทางกายภาพ 
1.2. บุคลากร 

2. มิติด้านกระบวนการ 
2.1. ความเป็นมืออาชีพ 
2.2. การสื่อสารและปฏิสัมพนัธ ์
2.3. การตอบสนอง 
2.4. การบริหารจัดการ 

3. มิติด้านผลลัพธ์ของบริการ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 18 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (ratin scale) 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อค าถาม 30 ข้อ 
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และทดสอบหาความเชื่อมั่น ได้ค่า Cronbach’s 
coefficient เท่ากับ 0.969 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยรายงานผลการศึกษาในรูปแบบการใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
statistics) ใช้สถิติ Chi-squared test และ Multiple Regression 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะด้านประชาการของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชายร้อยละ 56.3 กลุ่มอายุ ต่ ากว่า 30 ปีมากที่สุด
คือร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ 40-45 ปี ร้อยละ 24.5 น้อยที่สุดคือ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 4.5 อาชีพรับราชการมาก
ที่สุดคือ ร้อยละ 38.7 รองลงมาคือค้าขาย ร้อยละ 13,.0 น้อยที่สุดคือ อื่นๆ ร้อยละ 5.5 สถานภาพคู่มากที่สุดคือ
ร้อยละ 58.7 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ 34.0 น้อยที่สุดคือ หย่า ร้อยละ 2.3 การศึกษาจบปริญญาตรีมากที่สุด คือ 
ร้อยละ34.0 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 30.2 น้อยที่สุดคือ ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 1.0 มีรายได้ 
20.001-30,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดคือร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ24.5 ต่ าที่สุด
คือ 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 9.8 มีโรคประจ าตัวร้อยละ 80.0 ไปรับบริการครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ร้อยละ 81.0 โดยเดินเท้าไป ร้อยละ 84.5 เคยไปรับบริการตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไปในรอบปี มากที่สุด คือ 
ร้อยละ 41.0 เคยไปรับบริการมากกว่า 1 สถานบริการร้อยละ 54.5 เคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน ร้อยละ 56.3 
ไปตามหมอนัด ร้อยละ 47.45 โดยใช้สิทธิ์ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด คือร้อยละ 31.3 รองลงมาคือ
สิทธิบัตรทอง ร้อยละ 26.7 น้อยที่สุดคือบัตรประกันสังคม ร้อยละ 17.5  
 2. คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ จากกการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้รับบริการ พบว่ามิติโครงสร้าง 
มิติกระบวนการ และมิติผลลัพธ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง มีเพียงด้านการบริหารจัดการของมิติ
กระบวนการเท่านั้นที่อยู่ในระดับต่ า 
 3. การเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพบริการระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเพศต่างกัน การมีโรคประจ าตัว 
และประสบการณ์การรับบริการคลินิกเอกชน มีการรับรู้คุณภาพบริการทันตกรรมต่างกัน (p<.05) กลุ่มอายุ อาชีพ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และสิทธิการรักษา ต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน 
 4. ผลของปัจจัยต่างๆต่อคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพจ านวนสถานบริการที่เคยไปรับบริการ อาชีพ 
และโรคประจ าตัวมีผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถสร้าง
สมการพยากรณ์การับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Y  = 133.44 – 8.761X1 + .907X2 – 4.108X3 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z = -.263X1 + .116X2 - .100 X3  
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อภิปรายผล 
 คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพจากกการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ผู้รับบริการ พบว่ามิติโครงสร้าง มิติกระบวนการ และมิติผลลัพธ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง มีเพียงด้านการ
บริหารจัดการของมิติกระบวนการเท่านั้นที่อยู่ในระดับต่ า สอดคล้องกับผลการวิจัยของชานานันท์ ประดิษฐบาทุกา 
และวิลาวัลย์ เติมกลิ่นจันทน์ (2560) ที่ได้ศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชนของ
โรงพยาบาลชลประทาน ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน และยังสอดคล้องกับการวิจัยของสุรีรัตน์ จรัสโสภณ 
และสุทธิพร มูลศาสตร์ (2556) ที่พบว่าคุณภาพบริการที่ได้รับจากพยาบาลเวชปฏิบตัิตามการรับรู้ของผู้รับบริการใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านทุกด้านในระดับดี สอดคล้องกับเกวลี ภางาม (2557) ที่
พบว่าผลการประเมินคุณภาพบริการทันตกรรมจากประชาชน ในอ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในกลุ่มผู้มีสิทธิ
การรักษาพยาบาลที่เคยรับบริการด้าน ทันตกรรมทุกประเภทที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการประเมินระดับคุณภาพ
บริการทันตกรรมค่อนข้างสูงในมิติด้านกระบวนการ ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ ในเร่ืองทันตบุคลากรมีมารยาทที่ดี และ
มีค าอธิบายที่เชื่อถือได้ แต่ไม่สอดคล้องคือ มิติด้านโครงสร้าง ในเรื่องการมีทันตบุคลากรที่มีชื่อเสียง และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ดึงดูดความสนใจ อาจเนื่องมาจากบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี
ดีกว่าของอ าเภอผศรีสวัสดิ์ ซึ่งขาดแคลนทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพในแต่ละปัจจัยพบว่าเพศ
หญิงและเพศชายมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพต่างกัน โดยเพศหญิงรับรู้คุณภาพบริการมากกว่าเพศ
ชายเนื่องมาจากเพศหญิงเป็นเพศที่ใส่ใจในรายละเอียดของการให้บริการมากกว่าเพศชาย และคาดหวังในคุณภาพ
บริการต่ ากว่าเพศชาย 

การที่ผู้ไม่มีโรคประจ าตัวมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีโรคประจ าตัวก็เพราะว่าผู้
ที่มีโรคประจ าตัวย่อมมีความคาดหวังในบริการมากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัว 
  ผู้ที่เคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชนมีการรับรู้บริการด้านทันตสุขภาพน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยไปรับบริการที่ 
คลินิกเอกชน เนื่องจากผู้ที่เคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชนย่อมเกิดการเปรียบบริการที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้าง กระบวนการ และด้านผลลัพธ์ 

กลุ่มอายุต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน อาชีพต่างกันมีการรับรู้คุณภาพ
บริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน สถานภาพสมรสต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่าง
กัน ระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน และสิทธิการรักษาพยาบาล
ต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพไม่แตกต่างกัน  

สิทธิการรักษาพยาบาลที่ต่างกันไม่ได้ท าให้การรับรู้บริการด้านทันตสุขภาพแตกต่างกัน ซึ่งสอคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จุฑาภรณ์ ค าโยค วลัยพร ราชคมน์ และ วรัญญา เขยตุ้ย ที่พบว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในผู้ที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลแต่
ละประเภทไม่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามอาชีพและสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกันไม่ท าให้การรับรู้คุณภาพบริการต่างกันนั้นไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุรีรัตน์ จรัสโสภณ และพุทธิพร มูลศาสตร์ ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรู้ของผู้รับบริการในจังหวัดปทุมธานี อาจเป็นเพราะเป็นการ
ให้บริการคนละประเภทกันกับบุคลากรด้านทันตสุขภาพ 
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ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่
ผู้รับบริการรู้จักเป็นอย่างดี การตอบค าถามของกลุ่มตัวอย่างอาจโน้มเอียงไปในทิศทางที่จะท าให้ผู้สอบถามพึงพอใจ 
จึงอาจท าให้ได้ข้อมูลที่มีอคติ ท าให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ดังนั้น การที่จะให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริงผู้สอบถามควรเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ 

การรับรู้คุณภาพบริการด้านทันกรรมของผู้รับบริการในอ าเภอขาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะการกระจายของบุคลากรโดยเฉพาะทันตแพทย์ไนแต่ละอ าเภอไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ 
ในอ าเภอขาดใหญ่มีทันตแพทย์มากกว่าอ าเภอขานาดเล็ก ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของบริการ ซึ่งสามารถวัดได้จาก
การรับรู้ของผู้มารับบริการ 
 ผลของปัจจัยต่างๆต่อคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ การเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน อาชีพ และโรค
ประจ าตัวมีผลต่อคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรทั้งสามตัวร่วมกัน
ท านายการรับรู้คุณภาพบริการได้ร้อยละ 10.1 โดยตัวแปรที่มีอ านาจการท านายเรียงจากมากไปหาน้อยคือ การเคย
ไปรับบริการที่คลินิกเอกชน อาชีพ และโรคประจ าตัว  
จากสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  
   

 Z = -.263 (การเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน) + .116 (อาชีพ) - .100 (การมีโรคประจ าตัว)  
 

แสดงว่าเมื่อการเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชนแปรไป 1 หน่วย จะท าให้คะแนนการรับรู้คุณภาพบริการ
ทันตสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปคือ ลดลง.263 คะแนน อาชีพเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะท าให้คะแนนการรับรู้คุณภาพ
บริการเพิ่มขึ้น .116 คะแนน และการมีโรคประจ าตัวเปลี่ยนแปลงไป1 หน่วยจะท าให้คะแนนการรับรู้คุณภาพ 
ลดลง .100 คะแนน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านการเคยไปรับบริการที่คลินิกเอกชน ปัจจัยด้านอาชีพ และปัจจัยด้าน
การมีโรคประจ าตัวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพน้อยมาก ดังนั้นผลการวิจัยนี้จึง
ขัดแย้งกับกรอบแนวคิดคุณภาพบริการของโดนาบีเดียนที่กล่าวไว้ว่า คุณภาพบริการด้านสุขภาพสามารถวัดได้จาก
การรับรู้ของผู้รับบริการ 
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บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 
 
THE ROLE OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEE IN DENGUE PREVENTION 
AND CONTROL MUANG DISTRICT PATHUMTHANI PROVICE 
 
ผู้วิจัย   ฐิตารีย์ สมบัติโอฬาร 
    สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.ฐาวรี ขันส าโรง 
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง 228 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีบทบาทในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกระดับมาก 
ร้อยละ 80.3 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 18.9 และระดับน้อย ร้อยละ 0.8 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
(p-value < 0.05) ได้แก ่เพศ อายุ รายได้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษาครั้งนี้  เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่  ส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกให้เพิ่มขึ้น  โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออก ในประเด็นเร่ืองการพ่นหมอกควัน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
ค าส าคัญ : บทบาทของอาสาสมัครสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก แรงจูงใจในปฏิบัติงาน  
 

 
Abstract 

This cross - sectional survey study aimed to examine the role of village health 
volunteers in dengue prevention and control and the factors that related to the role of village 
health volunteers in dengue prevention and control in Muang District, Pathumthani 
Province. The samples of this study consisted of 228 village health volunteers. These 
samples were selected by using stratified random sampling method. The instrument used 
for data collection was questionnaires during the 24th August – the 9th September 2018.            
The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Chi–square analysis, and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient statistics.         
The results of the study showed that the role of village health volunteers in dengue 
prevention and control was indicated firstly at a high level accounted for 80.3%; followed 
by a moderate level accounted for 18.9%, and lastly at a low level accounted for 0.8% 

36



respectively. Referring to the factors that related to the role of village health volunteers in 
dengue prevention and control, they were statistically significant (p-value < 0.05) 
comprising sex, age, income, knowledge of dengue prevention and control, and motivation 
towards working implementation. 

The results of this study suggested that the agencies responsible in the area should  
promote more increasingly about the role of village health volunteers in dengue prevention 
and control by providing knowledge of dengue prevention and control on the fogging issue 
and creating motivation towards working implementation.  
 
Keywords : Role of Village Health Volunteers, Dengue Prevention and Control, 

Knowledge of Dengue Prevention and Control, Motivation towards 
Working Implementation  

 
บทน า 

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง จึงได้พัฒนาและ
สนับสนุนให้มีการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักใน
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง จึงมีการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ให้มีบทบาทด้านการเป็นผู้น าในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ และเป็นผู้น าในงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเฝ้าระวัง
สุขภาพ ซึ่งนโยบายที่ส าคัญ คือ ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีบทบาทเชิงรุกมากกว่าการตั้งรับ 
ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นทรัพยากรทางสุขภาพ และกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน
และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข็มแข็ง ซึ่งบทบาทอย่างหนึ่งที่ส าคัญของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น ก็คือ บทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งทางด้านการ
ป้องกันโรค เฝ้าระวังโรค และควบคุมโรค ก่อนและหลังการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน ด้วยวิธีกายภาพและ
ชีวภาพ ไม่ให้โรคไข้เลือดออกมีการระบาดมากขึ้นและลดการระบาดของโรคให้น้อยลงหรือไม่มีการระบาทเลย  
(คู่มือ อสม.ยุคใหม่,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,2554) เพราะฉะนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจึง
จ าเป็นที่จะต้องท างานเชิงรุกมากกว่าตั้งรับอยู่กับที่แบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

ในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่สร้างความสับสนให้กับแพทย์และคนไข้มากที่สุด เนื่องจาก อาการที่
เริ่มต้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงไข้หวัดใหญ่ จึงท าให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นยาก และจากการ
น าเสนอข่าวเรื่องไข้เลือดออกของสื่อต่างๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยในปัจจุบันที่มีมากขึ้นท าให้ประชาชนมีความตื่นตัวหาวิธีการ
ป้องกันกันมากขึ้นกว่าสมัยก่อน และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาท าได้เพียงรักษาตามอาการ ซึ่งโรค
ไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) อยู่ใน family Flaviviridae โดยอาการของโรคจะ
คล้ายคลึงกับโรคไข้หวัด เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร เป็นต้น จึงท าให้ ผู้ป่วยหลายราย
เข้าใจว่าตนเป็นเพียงไข้หวัดจึงไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีและหากมีอาการรุนแรงขึ้น อาจเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โรคไข้เลือดออกเริ่มระบาดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ 2501 และโรคไข้เลือดออก
เกิดขึ้นรุนแรงในประเทศไทยใน ปี 2553 ที่สุด มีจ านวนผู้ป่วย 23,409 ราย และ 3 ปี ต่อมา คือปี 2556 เกิดการ
ระบาดของโรค มีจ านวนผู้ป่วย 135,227 คิดเป็น 211.04 ต่อแสนประชากร ตาย 114 ราย ปี 2557 จ านวน 28,336 
ราย คิดเป็น 43.62 ต่อแสนประชากร ตาย 114 ราย 23 คน ปี 2558 จ านวน 85,724 ราย คิดเป็น 131.63 ต่อแสน
ประชากร ตาย 74 ราย ปี พ.ศ.2559 จ านวน 42,670 ราย คิดเป็น 65.22 ต่อแสนประชากร ตาย 33 ราย ปี          
พ.ศ.2560 จ านวน 37,392 ราย คิดเป็น 57.15 ต่อแสนประชากร ตาย 54 ราย ราย ปี พ.ศ.2561 จ านวน 57,129 ราย 
คิดเป็น 86.48 ต่อแสนประชากร ตาย 71 ราย (ส านักระบาดวิทยา, ข้อมูล ณ วันที่18 กันยายน 2561)  
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อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีการระบาดของไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เนื่องมาจากพื้นที่เป็นเขตเมือง ท าให้การควบคุมโรคท าได้ไม่ทั่วถึง และการเข้าถึงบ้านของประชาชน
ในชุมชนค่อนข้างยาก อีกทั้งบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เรื่อง การส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายในชุมชนนั้นน้อย เนื่องมาจากการเข้าถึงชุมชนในเขตเมืองที่ท าได้ยากท า อีกทั้งการเข้าร่วม
พ่นหมอกควันร่วมกับ อบต./เทศบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนก็เข้าร่วมน้อย ปัญหาดังกล่าวจึงท าให้          
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบการระบาดไข้เลือดออกมาโดยตลอด ซึ่งพบว่าใน ปี 2559 มีจ านวนผู้ป่วย 96 ราย 
อัตราป่วย 52.85 ต่อแสนประชากร (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559) ในปี 2560 มีจ านวน
ผู้ป่วย 112 ราย อัตราป่วย 57.61 ต่อแสนประชากร(ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) และ       
ปี 2561 จ านวนผู้ป่วย 81 ราย อัตราป่วย 41.66 ต่อแสนประชากร (ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 19 มิถุนายน 2561) 
ซึ่งในเขตอ าเภอเมือง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด 19 แห่ง มีจ านวนต าบลทั้งหมด 14 ต าบล จ านวน
ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ 181,638 คน และมีจ านวนอาสาสมัคสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทั้งหมด 1,839 คน 
(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, เมษายน 2561)   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ในเขตพื้นที่ โดยศึกษากับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพราะหากทราบปัญหาที่แท้จริงของการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกจะ
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก  และก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกแบบบูรณาการ พร้อมทั้งน ามาปรับปรุงพัฒนางานด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ต่อไป และการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของกระทรวง
สาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาประยุกต์ใช้ ซึ่งประกอบด้วย 1) การป้องกันโรค 2) การเฝ้าระวังโรค         
3) การควบคุมโรค (กรมควบคุมโรคติดต่อ 2544) แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออก ของ บลูม เบนจมิน 
(1965) และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ เฮอร์ซเบอร์ก (1959) มาประยุกต์ใช้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี  
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าบทบาทด้านการป้องกันควบคุมโรคมาประยุกต์ใช้  โดยประกอบด้วย            
1) การป้องกันโรค 2) การเฝ้าระวังโรค 3) การควบคุมโรค (กรมควบคุมโรคติดต่อ 2544) มาประยุกต์ใช้และเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก 
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีตัวแปรตาม คือบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 228 คน โดยสุ่มประชากรตัวอย่างจาก อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1,839 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ            
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออก จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ านวน 
15 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออก จ านวน 15 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบ สอบถามที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับผู้รับบริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยด้านความรู้เกี่ยวกับ
ไข้เลือดออก มีค่าความเชื่อมั่น 0.77 ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 และด้านบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 โดยเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร์ 
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่ องนี้ผ่ านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542731 เอกสารรับรองเลขที่ 
WTU2561-002 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.93 และเพศชายร้อยละ 16.7 
กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 40-59 ปี ร้อยละ 48.7 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 46.9 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 58.39 ปี 
อายุต่ าสุดเท่ากับ 20 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 84 ปี สถานภาพพบว่า เป็นสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 70.2 
รองลงมาสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 20.06 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 62.7 รองลงมามัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 28.5 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้
ต่อเดือนอยู่ที่ 600-5,000 บาท ร้อยละ 42.1 รองลงมารายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 8,730.92 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 1,200 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 38,000 บาท พบว่า
อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ได้มีงานประจ ามากสุด ร้อยละ 50.4 รองลงมารับจ้างทั่วไป ร้อยละ 21.9 และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี ร้อยละ 30.3 รองลงมามีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 25.0 โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ยเท่ากับ 10.63 ปี ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด 1 ปี และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากที่สุด 36 ปี  

2. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก พบว่า อยู่ในระดับมากร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ ระดับ
ปานกลางร้อยละ 39.9 และระดับน้อยร้อยละ 28.1 
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3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออก พบว่า อยู่ในระดับมากร้อยละ 60.1 รองลงคือ 
ระดับปานกลางร้อยละ 25.0และระดับน้อยร้อยละ 14.9  

4. บทบาทในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ระดับมากพบว่า ร้อยละ 80.3 รองลงมา คือ ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 18.9 และระดับน้อยร้อยละ 0.8 (ดังตาราง 1) 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (n=228) 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 

ในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 
จ านวน ร้อยละ 

ระดับมาก (12-15 คะแนน) 183 80.3 

ระดับปานกลาง (9-11 คะแนน) 43 18.9 

ระดับน้อย (0-8 คะแนน) 2 0.8 

 รวม 228 100.0 

และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออกรายด้านเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน ระดับมาก ร้อยละ 80.3 รองลงมาระดับปานกลาง 
ร้อยละ 18.9 และระดับน้อย ร้อยละ 0.8 2) ด้านการเฝ้าระวังส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 73.2 รองลงมาระดับปาน
กลาง ร้อยละ 25.4 และระดับน้อยร้อยละ 1.3 3) ด้านการควบคุม ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 73.2 รองลงมา
ระดับปานกลาง ร้อยละ 19.7 และระดับน้อยร้อยละ 1.3 (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า

หมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (n=228) 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน(รายด้าน) จ านวน ร้อยละ 

ด้านการป้องกัน   
    ระดับมาก 183 80.3 
    ระดับปานกลาง 43 18.9 
    ระดับน้อย 2 0.8 
ด้านการเฝ้าระวัง   
    ระดับมาก 167 73.2 
    ระดับปานกลาง 58 25.4 
    ระดับน้อย 3 1.3 
ด้านการควบคุม   
    ระดับมาก 167 73.2 
    ระดับปานกลาง 45 19.7 
    ระดับน้อย 16 7.0 
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 5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกับบทบาทของอาสาสมัคสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออก อ าเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และไคสแคว์ พบว่า เพศ อายุ (r = 0.298) รายได้ (r = 0.183) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก            
(r = 0.134) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.684) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัค
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value <0.05) ในขณะที่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัคสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้ เลือดออก (p > 0.05) 
(ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4)  
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับ

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 228) 

ตัวแปร  
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน p-value 
มาก ปานกลาง 

เพศ ชาย 22 16 0.019* 
  (57.9) (42.1)  

 หญิง 145 45  
  (76.3) (23.7)  

สถานภาพสมรส โสด 11 10 0.076 
  (52.4) (47.6)  

 สมรส 121 39  
  (75.6) (24.4)  

 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู ่ 35 12  
  (74.5) (25.5)  

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 
110 

(76.9) 
33 

(23.1) 
0.087 

 
มัธยมศึกษา/ปวช.หรือ
เทียบเท่า 

41 
(63.1) 

24 
(36.9) 

 

 สูงกว่าอนปุริญญา 
16 

(80.0) 
4 

(20.0) 
 

อาชีพ 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ได้มีงาน
ประจ า 

91 
(79.1) 

24 
(20.9) 

0.177 

 ธุรกิจส่วนตัว 27 12  
  (69.2) (30.8)  

 ข้าราชการบ านาญ 7 1  
  (87.5) (12.5)  
 รับจ้างทั่วไป 32 18  

 (64.0) (36.0) 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับบทบาท

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   
(n = 288)  

 
ตัวแปร 

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 
ปัจจัยส่วนบุคคล   

อายุ 0.298 < 0.001* 
รายได้ต่อเดือน 0.183 0.006* 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0.064 0.340 

* p – value<0.05  
 

อภิปรายผล 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส่วนใหญ่มีบทบาทในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในภาพรวม ระดับมาก ร้อยละ 80.3 
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีบทบาทมากมาก
โดยเฉพาะบทบาทด้านการชกัชวนให้ประชาชนในชุมชนท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย และร่วมกิจกรรมในการใส่ทรายอะเบทให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากนี้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านยังมีบทบาทในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก เพื่อให้ชุมชนปราศจากโรค
ไข้เลือดออกที่ก าลังเป็นปัญหาของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายเป็นหลัก เพราะ
ได้ผลระยะยาว โดยการชักชวนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมในการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย  อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณพาหะน าโรคไข้เลือดออก และกระตุ้นให้ชุมชนมีความตระหนักถึงความ
รุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น โดยเน้นบทบาทหลัก 3 ด้าน คือ การป้องกัน การเฝ้าระวังและการควบคุม     
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปุญญพัฒน์ ไชย์เมล์ (2557) ที่พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านภาพรวม
มีบทบาทในการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ สหัทยา ถึงรัตน์ (2556) 
ที่พบว่า การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมือง
อ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในด้าน การควบคุมและป้องกันโรคโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติค่อนข้างมาก 

เมื่อพิจารณาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ในรายด้าน พบว่าด้านการป้องกัน ระดับมาก ร้อยละ 80.3 ด้านการเฝ้าระวังและด้านการควบคุม 
ระดับมาก ร้อยละ 73.2 สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้ปฏิบัติงาน
ไข้เลือดออก เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับการด าเนินงานที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดไว้จึงท า
ให้บทบาทหรือการด าเนินงานไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชมพูนุช อินทศรี (2560) ที่พบว่าประชาชนมีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก อยู่ที่ 57.4 และสอดคล้อง
การการศึกษาของกิตติ ยิ้มสงวน (2553) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้การด าเนินงานการด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกในด้านความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ถูกต้องมากที่สุด  
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ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพศ อายุ      
และ รายได้ต่อเดือน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (r=0.134) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ า เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันไข้เลือดออกมากสุดในหัวข้อความรู้เรื่อง มาตรการ 5 ป 1 ข คือ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติและขัดล้าง
ไข่ การใช้น้ าส้มสายชูใส่ลงในน้ าหล่อจานรองตู้กับข้าวสามารถป้องกันยุงลายมาวางไข่ได้  ทรายอะเบทมีฤทธิ์ของ
ท าลายระบบประสาทและการหายใจของลูกน้ า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีการ 
สั่งสมความรู้ จากการอบรม ประสบการณ์ หรือสิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการต่างๆในการป้องกันไข้เลือดออก และน ามาวิเคราะห์ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
แนวทางการด าเนินงานที่กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนวรรณ คงจุ้ย (2553) ที่พบว่า ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอพุทธมลฑล 
จังหวัดนครปฐม มีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขใน
การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก อ าเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ในด้านอาการของไข้เลือดออก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพนม นพพันธ์ (2559) ที่พบว่าความรู้มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และไม่สอดคล้องกับ วินัย พันอ้วน (2560) ที่พบว่า 
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้กับทักษะในการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกใน ภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=0.684) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานถ้ามีแรงจูงใจมาก ท าให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี มีบทบาทในการป้องกันไข้เลือดออกได้มาก รวมทั้งมีแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงาน ได้ตาม
แนวทาง ที่กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดไว้ ซึ่งแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นมาจาก           
ค าชมเชย การได้รับค ายกย่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชุมชน ครอบครัว และความส าเร็จของงาน รวมทั้งความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ สุวัฒนะ วงศ์ปฏิมาพร (2553) ที่พบว่า ภาพรวมของแรงจูงใจ
มีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเชิงรุก  จังหวัดชัยภูมิ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (r=0.718,                
p-value=0.001) สอดคล้องกับ ราภรณ์ สีดาพล (2557) ที่พบว่าแรงจูงใจด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและด้านการได้รับการยอมรับนับถือสามารถท านาย การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.77,         
p-value<0.001) และไม่สอดคล้องกับ คณิต หนูพลอย (2553) ที่พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ปานกลาง (r=-0.055, p-value < 0.001)  
 เพศ มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 
(p-value > 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า เพศ มีบทบาทในการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก คือ อาสาสมัครสมัครสาธารณสุขเพศหญิงให้ความส าคัญและมีความชอบในการ
ท างานในชุมชน และมีใจรักในการเป็นจิตอาสาในชุมชน จึงสามารถปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่าง
คลอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่  อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการด าเนินงานที่กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง
สาธารณสุข ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ กฤช ตะภา (2553) พบว่า เพศชายมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สอดคล้อง สุรวุฒิ เมฆนิติ (2555) พบว่า เพศที่ต่างกัน มีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้านได้แตกต่างกัน และไม่สอดคล้อง กับของ สมตระกูล ราศิริ (2556) พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 อายุ ความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอายุมาก 
มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการและทักษะในการการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่ได้
หลากหลายและเป็นรูปธรรมเป็นอย่างมาก และช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้ในการปฏิบตัิงานสัง่สมมาน ามาใช้ในทิศทางเดียวกันตามแนวทางการ
ด าเนินงานที่กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ กฤช ตะภา (2553) พบว่า 
อายุมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ สุรวุฒิ เมฆนิติ (2555) พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อายุที่ต่างกัน มีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านได้แตกต่างกัน  และไม่
สอดคล้อง สมตระกูล ราศิร ิ(2556) พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอวังทอง จังหวดัพิษณุโลก 
 รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า รายได้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะเห็น
ว่ามีรายได้สูง จะมีบทบาทในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกได้มาก เนื่องจากสามารถเสียสละเวลาและทุ่มเทเวลา
ในการปฏิบัติงานป้องกันไข้เลือดออกได้มาก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานที่กรมควบคุมโรคติดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤช ตะภา (2553) พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สหัทยา ถึงรัตน์ (2556) พบว่า รายได้ แตกต่างกันมีการปฏิบัติ
หน้าที่ที่แตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้อง สุรวุฒิ เมฆนิติ (2555) พบว่า 
รายได้ ไม่สัมพันธ์กับการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
   
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดควรก าหนดนโยบายเพิ่มเติมในเรื่องการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบองค์รวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรก าหนดนโยบายเพิ่มเติมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ด าเนินการป้องกันไข้เลือดออกเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมี
ประสิทธิผลมากข้ึนในโอกาสต่อไป 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาใช้ในการวางแผน และเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนา ในการด าเนินงานด้านบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออกในคร้ังต่อไปในด้านการประสารงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเข้าด าเนินงานในชุมชน
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือจัด
ประชุมสัมมนาด้านการด าเนินงานป้องกันไข้เลือดออกแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความ
รุนแรงของโรคไข้เลือดออก ในด้านการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล ควรจัดการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องความรู้และข้อปฏิบัติในการ
พ่นหมอกควันที่ถูกวิธีและพัฒนาความรู้และกระบวนการที่เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขโดยน าเอาแรงจูงใจในการในการด าเนินงานป้องกันควบคุ ม
ไข้เลือดออกมาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีการ
ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ อสม. ดีเด่นด้านการป้องกันไข้เลือดออก 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเร่ืองการด าเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการด าเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน โดยขยายไปยังชุมชนและประชาชนในพื้นที่  เพื่อไม่ให้เกิดความตระหนักเฉพาะอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพียงอย่างเดียว 
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คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหน่ึง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
QUALITY OF SERVICES OF A CLINICAL LAB IN MAENG DISTRICT 
SAMUTPRAKARN PROVICE 
 
ผู้วิจัย    ทัศนีย์  ศรีอนันต์ 

สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรีย์  ขันส าโรง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวั ดสมุทรปราการ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้เข้ารับบริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่งจ านวนทั้งหมด 245 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่าง
วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของคลินิก
แล็บส่วนใหญ่มีคุณภาพการให้บริการระดับมาก ร้อยละ 90.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 19.4 ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value < 0.05) ได้แก่ 
สถานภาพสมรส ทัศนคติต่อการบริการ และความคาดหวังต่อการบริการ 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ควรส่งเสริมคุณภาพการให้บริการเพิ่มขึ้น 
โดยการส่งเสริมทัศนคติต่อการให้บริการและความคาดหวังต่อการให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งกระบวนตรวจ
สุขภาพและการมีอัธยาศัยที่ดี  
 
ค าส าคัญ : คุณภาพการให้บริการ ทัศนคติต่อการให้บริการ ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
 
Abstract  

This cross - sectional survey study was aimed at studying the quality of services and 
the factors that related to the quality of services of a clinical lab in Maeng district 
Samutprakarn Province. The sampling group of this study consisted of 245 recipients of a 
clinical lab. The instrument used for data collection was questionnaires during the 24th August 
– the 9th September 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Chi–square analysis, and Pearson's Product Moment Correlation 
Coefficient statistics. The results of the study showed that the quality of most clinical labs 
was firstly revealed at a high level accounted for 90.6% and followed by a moderate level 
accounted for 19.4% respectively. Regarding the factors that related to the quality of services 
of a clinical lab, they were statistically significant (p-value < 0.05) including marital status, 
attitudes towards the services, and expectations towards the services. 

The results of this study suggested that the agencies responsible in the area should 
promote the quality of providing services more increasingly by promoting the attitudes 
towards providing services and expectations for providing services in terms of health 
procedure notification and friendliness. 

 
Keywords:Quality of Services, Attitudes towards the Services, expectations towards the services 
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บทน า 
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบายรัฐบาล      

ที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 ดังนั้นการพัฒนาระบบบริการ (Service Excellence) ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความส าคัญในด้านการบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนต้อง
สามารถเข้าถึงได้ เพื่อการได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพ ไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการ 
การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และการตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการทางด้าน
สาธารณสุขเป็นหัวใจส าคัญของคุณภาพการบริการ (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) ในปี พ.ศ. 2542 สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้มาตรฐาน ISO/IEC 
Guide 25 เป็นพื้นฐานหลัก ปัจจุบันใช้ ฉบับปี 2560 (หนังสือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์, 2560) คลินิกแล็บ        
แห่งนี้ จดสถานพยาบาลแบบไม่มีผู้ป่วยค้างคืน เป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ ด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็น
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หมายถึง วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ 
และการด าเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการตรวจ ทดสอบวิเคราะห์ วิจัยและการรายงานผลการ
ตรวจเพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ 
(หนังสืองานมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์, 2560) ทั้งนี้ยังต้องควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ โดยผู้รับบริการที่มีอ านาจในการใช้จ่ายสูงและไม่ต้องการรอในการรับบริการนานจึงมารับบริการที่คลินิก
แล็บแห่งนี้  

คลินิกแล็บแห่งนี้ มีผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 608 คน (สถิติเข้ารับบริการคลินิก ทัศกานต์ แล็บ
, 2560) ข้อร้องเรียนการให้บริการในปี 2560 จ านวน 2 เรื่อง คือ เรื่องสถานที่ในการจอดรถ และจ านวนเจ้าหน้าที่
ที่ไม่พอเพียงส าหรับการให้บริการ (สถิติเข้ารับบริการคลินิกทัศกานต์ แล็บ , 2560) มีจ านวนผู้ใช้บริการกับจ านวน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่สัมพันธ์กับภาระงานของนักเทคนิคการแพทย์ ด้านสถานที่ที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการจอดรถ  
ท าให้มีผลต่อทัศนคติและคุณภาพการให้บริการ เมื่อจ านวนผู้มารับบริการเป็นจ านวนมากและมีความคาดหวังที่จะ
ได้รับการบริการที่ดี แต่เมื่อได้สัมผัสกับการบริการก่อให้เกิดการรับรู้ถึงการบริการที่ไม่เป็นไปตามทัศนคติและความ
คาดหวัง ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจและน ามาซึ่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยศึกษากับ
ผู้รับบริการที่มารับบริการที่คลินิกแล็บแห่งนี้  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความคาดหวังต่อการให้บริการกับคุณภาพการให้บริการของ
คลินิกแล็บแห่งหนึ่ง 

 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จั งหวัด
สมุทรปราการ โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดของพาราซุรามานและคณะมาประยุกต์ใช้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้คือ              
1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4) การให้ความ
เชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ และ5) การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อ
การให้บริการ และความคาดหวังต่อการให้บริการ และมีตัวแปรตาม คือ คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บ      
แห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เข้ารับบริการคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 245 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่าง 24 สิงหาคม       
ถึง 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการให้บริการ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อ
การให้บริการ จ านวน 15 ข้อ และส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จ านวน 25 ข้อ แล้วน าไป
หาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เนื้อหา แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดยทัศนคติต่อการให้บริการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.906 ความคาดหวังต่อการให้บริการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.931 และคุณภาพการให้บริการ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.967 จากนั้น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์  
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542726 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0024 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.7           
กลุ่มตัวอย่างมีอายุ20-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.3 มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.6อายุเฉลี่ยเท่ากับ 
50.11 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 23 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 60 ปี ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.8 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 89.4 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 
10,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 58.1 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 15,131.43 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 
5,000 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 102,000 จ านวนครั้งที่เข้ารับบริการการอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 1.078 ครั้ง 
จ านวนคร้ังที่เข้ารับบริการน้อยที่สุด 3 คร้ัง และจ านวนคร้ังที่เข้ารับบริการมากที่สุด 1 คร้ัง (ดังตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งที่มารับบริการ (n = 245) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 89 36.3 
หญิง 156 63.7 

รวม 245 100 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

20-39 ปี 201 82.3 
40-60 ปี 42 16.9 
61 ปีขึ้นไป 2 0.8 

รวม 245 100 

X  = 30.918, SD = 9.38, Min = 20, Max = 69   
สถานภาพสมรส   

โสด 146 59.6 
สมรส 86 35.1 
หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่  13 5.3 

รวม 245 100 
ระดับการศึกษา   
    ไม่ได้เรียน 10 4.1 
    ประถมศึกษา 18 7.3 
    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 95 38.8 
    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 59 24.1 
    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 49 20.0 
    สูงกว่าปริญญาตรี 14 5.7 

รวม 245 100 
อาชีพ   

 เกษตรกรรม - - 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป 219 89.4 
 นักศึกษา/แม่บ้าน/ไม่ได้มีงานประจ า 26 10.6 
 รับราชการ/พนักงานรัฐ - - 

รวม 245 100 
รายได้ต่อเดือน   

600-5,000 บาท 1 0.4 
5,100-10,000 บาท 102 41.5 
10,001 บาทขึ้นไป 142 58.1 

                                           รวม                                                            245                         100  
                                      ปัจจัยส่วนบุคคล                                     จ านวน               ร้อยละ  
     X = 15,131.43, SD = 11,239.94, Min = 5,000, Max = 102,000 
จ านวนครั้งที่มารับบริการ 
     1 ครั้ง                                                                                             227                            92.7 
     2 ครั้ง                                                                                             17                              6.9 
     3 ครั้งขึ้นไป                                                                                       1                               0.4 
                                           รวม                                                        245                           100 

  = 1.078, SD = .2829, Min = 1.0, Max = 3.0 



 
 

2. ทัศนคติต่อการให้บริการ พบว่า ผู้เข้ารับบริการมีทัศนคติต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 
91.0 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 8.6 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.4 

3. ความคาดหวังต่อการให้บริการ พบว่า ผู้เข้ารับบริการมีความคาดหวังต่อการให้บริการส่วนใหญ่อยู่        
ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 90.6 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 8.6 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.8 

4. คุณภาพการให้บริการ พบว่า คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่งมีระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 90.6 
รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.4 และไม่พบระดับน้อย คุณภาพการให้บริการของคลินิก แล็บแห่งหนึ่ง   
รายด้านเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.6 รองลงมาระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.0 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.1 2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ ส่วนใหญ่ระดับมาก        
คิดเป็นร้อยละ 95.5 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.1 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.4 3) ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 95.1 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.1 และระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 0.8 4) ด้านการเชื่อมั่นผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 95.1 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.4 5) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
93.5 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.7 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.8 (ดังตารางที่ 2) 

 ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง 
(n=245) 

คุณภาพการใหบ้ริการของคลินิกแล็บ (รายด้าน) จ านวน ร้อยละ 
ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้   
   ระดับมาก (20-25 คะแนน ) 234 95.5 
   ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 10 4.1 
   ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 1 0.4 
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ   
   ระดับมาก (20-25 คะแนน ) 233 95.1 
   ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 10 4.1 
   ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 2 0.8 
การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ   
   ระดับมาก (20-25 คะแนน ) 233 95.1 
   ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 11 4.5 
   ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 1 0.4 
การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ   
   ระดับมาก (20-25 คะแนน ) 229 93.5 
   ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 14 5.7 
   ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 2 0.8 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ   
   ระดับมาก (20-25 คะแนน ) 217 88.6 
   ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 27 11.0 
   ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 1 0.4 

คุณภาพการใหบ้ริการของคลินิกแล็บ จ านวน ร้อยละ 
ระดับมาก (100-125 คะแนน) 222 90.6 
ระดับปานกลาง (75-99 คะแนน) 23 9.4 
ระดับน้อย (25-74 คะแนน) - - 

รวม 245 100.0 
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง  พิจารณาความสัมพันธ์ด้วย
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า ทัศนคติต่อการให้บริการ (r = 0.156) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ความ
คาดหวังต่อการให้บริการ (r = 0.450) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิก
แล็บแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ รายได้ต่อเดือน 
และจ านวนครั้งที่มารับบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง (p-value > 0.05) 
(ดังตาราง 3 และตาราง 4)  

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ          

กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่งโดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 245) 
 

ตัวแปร 
คุณภาพการใหบ้ริการ p-value 

มาก ปานกลาง 
เพศ   0.164 

ชาย 78 11  
 (87.6) (12.4)  

หญิง 144 12  
 (92.3) (7.7)  
สถานภาพสมรส   0.001* 

โสด 132 14  
 (90.4) (9.6)  

สมรส 79 7  
 (91.9) (8.1)  

หม้าย หยา่ร้าง แยกกันอยู ่ 11 2  
 (84.6) (15.4)  
ระดับการศึกษา   0.700 

ไม่ได้เรียน 6 4  
 (60.0) (40.0)  

ประถมศึกษา 14 4  
 (77.8) (22.2)  
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา่ 86 9  
 (90.5) (9.5)  
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 55 4  
 (93.2) (6.8)  
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 47 2  
 (95.9) (4.1)  
สูงกว่าปริญญาตรี 14 0  

 (100) (0)  
อาชีพ   0.268 

ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว/รับจา้งทั่วไป 197 22  
 (90.0) (10.0)  

นักเรียน/นักศึกษา/แม่บ้าน/ไม่ได้มีงาน-ประจ า 25 1  
 (96.2) (3.8)  

* p – value < 0.05 (Chi-Square test) 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งที่มารับบริการ กับ
คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(n = 245)  

ตัวแปร 
การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 
ปัจจัยส่วนบุคคล   

อายุ 0.152 0.156 
จ านวนคร้ังที่มารับบริการ 0.182 0.006* 
รายได้ต่อเดือน 0.094 0.452 

ทัศนคติต่อการให้บริการ 0.156 0.015* 
ความคาดหวังต่อการให้บริการ 0.541 < 0.001* 

* p – value<0.05  
 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง          
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้  
 คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า คุณภาพ
การให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่งมีระดับมากมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.6 รองลงมาคือระดับปานกลาง           
คิดเป็นร้อยละ 9.4 และไม่พบระดับน้อย สามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นระดับความสามารถของ
การให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ มี
ข้อผิดพลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ประทับใจ และกลับมาใช้
บริการอีก ตามเกณฑ์ของพาราซุรามานและคณะ เจ้าหน้าที่มีการสอบถามถึงความต้องการ เข้าใจถึงความแตกต่าง
ของบุคคล มีการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนของการให้บริการ และมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ         
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุกัญญา มีสามเสน (2556) ศึกษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพการบริการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษา
ของอักษรศิลป์ พรมเกษ (2558) ศึกษาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร     
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของสุจรรยา กนกแก้ว
(2558) ศึกษาคุณภาพบริการทันตกรรมของผู้รับบริการ โรงพยาบาลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่สอดคล้องกับบุญ
ทารัตน์ แจ่มทุ่ง (2558) ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ศึกษาคุณภาพ
การให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่าระดับคุณภาพการ
ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับระดับปานกลาง  

เมื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ        
ในรายด้าน พบว่า คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน โดยคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ
มากมากที่สุด ในความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และการ
รู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่
ให้ความส าคัญกับท่านในฐานะผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่มีการสอบถามถึงความต้องการ และเข้าใจถึงความแตกต่างของ
บุคคล เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอนของการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยอักษรศิลป์ พรมเกษ (2558) ศึกษาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนวมินทร์ 
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กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของสุ
จรรยา กนกแก้ว(2558) ศึกษาคุณภาพบริการทันตกรรมของผู้รับบริการ โรงพยาบาลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์         
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ศึกษาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย 
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่าระดับคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับระดับปานกลาง  

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ทัศนคติต่อการให้บริการ ความคาดหวังต่อการ
ให้บริการ และสถานภาพสมรส สามารถอธิบายได้ว่า  

ทัศนคติต่อการให้บริการ (r = 0.156) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการต่อคลินิกแล็บ                 
แห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า ความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อ และ
แนวโน้มที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบ ที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคล
ในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลที่ปรารถนาจะได้รับจาก
คลินิกแล็บแห่งนี้ ผู้รับบริการมีการรับรู้ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ได้อธิบายการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจชัดเจน เข้าใจง่าย มีการ
แจ้งกระบวนการในการตรวจเป็นขั้นตอน เข้าใจ ดังนั้นทัศนคติต่อการให้บริการจึงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ
ให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ ชลธิชา ศรีบ ารุง (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพ 
การให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้รับบริการจากธนาคาร กรุงเทพ สาขา
ดอนหัวฬ่อที่มีอาชีพ และความถี่ในการใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ การให้บริการแตกต่า งกัน          
ไม่สอดคล้องกับ จารุวรรณ ศุขพิทัก (2552) ศึกษาเร่ืองทัศนคติของบุคลากรต่อการพัฒนาการให้บริการโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์บางแค พบว่า ความคิดเห็นเฉลี่ยของพนักงานระดั บหัวหน้าต่อการน ามาตรฐาน
โรงพยาบาลมาใช้เพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์  

 ความคาดหวังต่อการให้บริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของงคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่าความคาดหวังต่อการให้บริการเป็นความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อผลลัพธ์ของเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ การบริการต่าง ๆ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของคลินิก  แล็บแห่งนี้ของ 
สอดคล้องกับการศึกษาของอักษรศิลป์ พรมเกษ (2558) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 
นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังต่อบริการสุขภาพ ( r = 0.588) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลาง กับคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอก สอดคล้องกับการศึกษาของบุญทารัตน์ แจ่มทุ่ง (2558) 
ศึกษาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า ความ
คาดหวังเก่ียวคุณภาพการบริการ (r = 0.743) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย ไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของสราภา แคนดา (2556) ศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าต่อการ
ให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก  

สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถอธิบายได้ว่า สถานภาพสมรสมีความคาดหวังและความต้องการที่จะได้รับการ
บริการที่ดีจากคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ซึ่งสถานภาพสมรสโสดที่มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุดเพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ทุกกลุ่มสถานภาพมีความต้องการคุณภาพการให้บริการในระดับมากใกล้เคียง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรฑิวัฒน์ ฝ่ายหมื่นไวย์ (2556) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัย
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การบริหารที่มีผลต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของครูอนามัยโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย
พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ของครูอนามัยโรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของดาวรุ่ง ดอนสมจิตร (2551) ซึ่งศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและการ
สนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรติ บุญมาก (2551) ซึ่งศึกษา
เร่ืองแรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัด
หนองบัวล าภู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 1. คลินิกแล็บ ควรเพิ่มเติมแผนการด าเนินงานคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและการรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการ โดยก าหนดคุณภาพบริการด้านการเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และ
ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 
  2. คลินิกแล็บ ควรก าหนดแผนงานเรื่องคุณภาพการให้บริการ จัดบริการให้ผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ เพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของ
คลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. คลินิกแล็บ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ตรงตามความคาดหวังและการรับรู้โดยเฉพาะ
เร่ือง เจ้าหน้าที่ควรมีการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีอาการรุนแรงหลังจากเจาะเลือด ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หรือจัดประชุมสัมมนาด้านการให้ค าแนะน าด้านการให้ความช่วยเหลือหลังการเจาะเลือด 

2. คลินิกแล็บ ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความกระตือรือร้น พร้อมในการให้บริการ 
3. คลินิกแล็บ ควรรักษามาตรฐานในการให้บริการ โดยมีการทบทวนความรู้ และจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่

สม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาร่วมกับเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการของคลินิกแล็บแห่งหนึ่ง ทั้ง 5 ด้าน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับ
ทัศนคติ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้ให้บริการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงภาคปฏิบัติเพื่อเป็นรูปแบบในการให้บริการ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 
THE PARTICIPATION OF PEOPLE IN PROTECTION OPERATIONS AND 
CONTROL DISEASE DENGUE WITH TAMBON ADMINISTRATION ORGANIZATION 
CITY DEJ DEJ UDOM DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE 
 
ผู้วิจัย    ธันยกานต์ ศรีชาลี 
    สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรีย์ ขันส าโรง 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดชอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชน จ านวนทั้งหมด 266คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 
2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ไคสแควร์ และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ระดับมาก ร้อยละ 40.2 ระดับปานกลางร้อยละ 49.6 และระดับน้อยร้อยละ 10.2 ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
(p-value < 0.05) ได้แก ่อายุ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และทัศนคติต่อการ
ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริมเรื่องการด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการสร้างแรงจูงใจในการการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และสร้างทัศนคติที่ดี
ในการดูแลคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก  
   
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ทัศนคติต่อการด าเนินงาน 
 
Abstract 

The main objective of this cross-sectional survey research was to study the 
participation of people in protection operations and control disease dengue and the factors 
that related to the protection operations and control disease dengue of people in Tambon 
Administration Organization City Muang Dej Dej Udom District Ubon Ratchathani 
Province. The samples of this study totally included 266 people. Data were collected 
through questionnaires during the 24th August – 9th September 2018. Data were then 
analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi – square analysis, 
and Pearson's product moment correlation coefficient statistics. The study results showed 
that the participation of people in protection operations and control disease dengue was 
firstly indicated at a high level accounted for 40.2%; followed by a moderate level 
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accounted for 49.6%, and lastly at a low level accounted for 10.2% respectively. Referring 
to the factors that related to the protection operations and control disease dengue of people, 
they were found to be statistically significant at 0.05 level (p-value < 0.05) including age, 
income, duration of community living, motivation for working, and attitudes towards 
protection operations and control disease dengue.  

The results of this study suggested that the agencies responsible in the area should 
promote in term of the protection operations and control disease dengue by raising 
motivation to stimulate the campaign to destroy the mosquito breeding sources and creating 
positive attitudes to care for the family to be safe from disease dengue. 

 
Keywords : Participation of People, Protection Operations and Control Disease Dengue, 

Motivation for Working, attitudes towards protection operations 
 
บทน า 
 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญและเน้นย้ าต่อปัญหาโรคไข้เลือดออก ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญของประเทศไทย ในประเทศเขตร้อนชื้น เพราะมียุงลายเป็นพาหะน าโรคส าหรับในประเทศไทยได้มีการ
ควบคุมโรคนี้ได้มากว่า 50 ปีแล้ว แม้สามารถลดการสูญเสียชีวิตจากอัตราป่วยตายลงได้อย่างน่าพึงพอใจระดับหนึ่ง
คือ มีอัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.2 หรือมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 1,000 คน มีโอกาสเสียชีวิต ไม่เกิน 2 คน 
แต่อัตราการเกิดโรคในบางปียังสูงอยู่มากถึงกว่า 100,000 ราย แม้บางปีจะลดลงในระดับหลักหมื่นแต่ก็ยังนับว่า
เป็นอัตราที่สูงอยู่ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีการแพร่ระบาดคือ อากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แม้อากาศเมืองไทยจะ
ร้อน แต่ในหลายพื้นที่กลับมีฝนตกเป็นช่วงๆ ท าให้เอ้ืออ านวยต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามธรรมชาติ ไม่ว่า
จะเป็น น้ าที่ตกค้างบนกาบไม้ จานรองกระถางต้นไม้ ถังรองรับน้ าฝน โอ่งเก็บน้ าฝนไว้ใช้ เศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้ เป็น
ต้น (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค,2556)  
 ด้วยสถานการณ์การเกิดโรคมีแนวโน้มที่สูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญและเน้น
ย้ าต่อปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่น าเชื้อโดยยุงลายจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก มีผู้ป่วยเป็น
ไข้เลือดออกในประเทศไทยจ านวนมาก อีกทั้งโรคไข้เลือดออกมีการแพร่ระบาดได้โดยมียุงลายเป็นพาหะ มีเชื้อโรค 2 
ชนิดคือ เชื้อไวรัสแดงกี(Denque virus)และเชื้อชิคุนกุนยา(chigunkunya)ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการติดเชื้อไวรัสเดงกี ทั้งนี้
ผู้ป่วยสามารถป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตลอดชีวิต ได้จ านวนใน 4 ครั้ง ทั้งนี้สามารถเป็นซ้ าได้อีก (พิสุทธิพร ฉ่ าใจ.
2555) ดังนั้นควรมีการด าเนินงานที่มีกรอบแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานทุกฝ่าย  
 จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในจังหวัดอุบลราชธานีปี ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม-30เมษายน 2561 
มีอัตราป่วย 88 คนเท่ากับ 4.8 ต่อประชากรแสนคน มีอัตราป่วยตาย 1 คน อ าเภอเดชอุดมพบอัตราป่วย 26 คน 
เท่ากับ 14.63 ต่อประชากรแสนคน (รายงาน506 ศูนย์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอ าเภอเดชอุดม, เมษายน 2561) 
และเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดชพบอัตราป่วย 11 คน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเดช เมษายน 2561) จากปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช ได้ด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม ได้น านโยบายการบูรณาการทุกภาคส่วนใน
การร่วมมือกันท าการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ การสนับสนุนทรายอะเบทและครุภัณฑ์
การแพทย์ จัดสรรงบประมาร ส าหรับการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ท าให้มีจ านวนผู้ป่วยลดลง
ซึ่งเป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม ,2561) จากสถานการณ์ของโรค
ไข้เลือดออกในปี 2561 ที่ลดลงอย่างชัดเจนในเขตต าบลเมืองเดชอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม,2561) ถ้าวิเคราะห์อย่างผิวเผิน อาจสรุปได้ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
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ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการด าเนินงาน แต่หากจะพิจารณาตาม
ระบาดวิทยา และรูปแบบการระบาดของโรคไข้เลือดออกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นแบบปีเว้นปี มาเป็นแบบ
สูง 2 ปีแล้วลดต่ าลง หรือลดต่ าลง 2 ปีแล้วเพิ่มสูงขึ้น (ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข,2560) อีกทั้งปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการแพร่กระจายของโรคมีความซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่คือภูมิต้านทานของประชาชนชนิดของเชื้อไวรัสเดงกี่ความหนาแน่นของประชากรและการเคลื่อนย้ายสภาพ
ภูมิอากาศชนิดของยุงพาหะการขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในการที่ จะก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่องและจริงจังความตั้งใจจริงของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและนโยบายของผู้บริหารสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีการแปรเปลี่ยนและมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับ
การแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างยิ่งและยังมีส่วนท าให้รูปแบบการเกิดโรคมีความผันแปรไปในแต่ละปี
(ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลงกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2560)จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกที่ลดลงนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการด าเนินงาน เพราะไม่มีข้อมูลในการสนับสนุน 
ได้ว่าประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
หรือตามแนวทางของสาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม หรือองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช หรือไม่และอย่างไร 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรในองค์กรบริหารส่วนต าบลเมืองเดชมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในต าบลเมือง
เดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ในเขตพื้นที่ โดยศึกษาประชาชนเพราะหาก
ทราบปัญหาที่แท้จริงของการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกจะสามารถน ามาเป็นน าผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผน
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเดช และก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกแบบบูรณาการ พร้อมทั้งใช้
เป็นแนวทางในการจัดการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช และในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและน าแนวคิดและทฤษฎีการ
มีส่วนร่วม รวมด้านทัศนคติและแรงจูงใจ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดอออก และมีความคาดหวังว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาจนเกิดเป็นแนวทางการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช อันส่งผลต่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและ
พัฒนาใหคุ้ณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนดีขึ้นปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเดชอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  

 
 กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ
โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์(Cohen &Uphoff, 1980)ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบคือ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
(Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรการเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอ
ความร่วมมือ3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่างๆประกอบไปด้วยผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ
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ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) และตัวแปร
อิสระ คือข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส ทัศนคติต่อ
การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาใช้ในการในการวิจัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดกับออก 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรซึ่งเป็นประชากร1
ครัวเรือนต่อ1คน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช จ านวน 266 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเก็บตัวอย่างทั้งหมด ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม2561 ถึงเดือน 9 กันยายน 2561เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 
ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบ 
สอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับผู้รับบริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความ
เที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย
แบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น0.78ด้านผลต่อทัศนคติ มีค่าความเชื่อมั่น .929 ด้านรงจูงใจต่อการ
ปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่น.956และการมีส่วนร่วม มีค่าความเชื่อมั่น .962จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร์ 

 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย       
เวสเทิร์น ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมเมื่อวันที่ 17สิงหาคม2561ตามรหัสโครงการเลขที่        
HE-WTU 542728 เอกสารรับรองเลขที่WTU 2561- 0026 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 74.8. มีอายุระหว่าง 20-39 ปี
มากที่สุด ร้อยละ 54.0 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 55.3 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 20 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 82 ปี มีสถานภาพ
สถานภาพคู่มากที่สุด ร้อยละ 57.9 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 78.5 ส่วนใหญ่อาชีพ
พนักงานเอกชน/ผู้ประกอบการมากที่สุด ร้อยละ 77.1 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 600 -5,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 
64.7 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ7,964.66 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดคือ 600 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 
50,000 บาท ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนมากที่สุดคือ41-82ปี ร้อยละ 74.8 เฉลี่ยเท่ากับ50.71 ปี ต าแหน่งในชุมชน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่ง ร้อยละ 85.7  

2. มีทัศนคติต่อการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 
90.2 รองลงมาคือ ระดับมาก ด้วยคิดเป็นร้อยละ 9.8 และไม่มีระดับน้อย 

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 67.7 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 4 
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4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่า ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.2 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ10.2 และเมื่อ
พิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติส่วนใหญ่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมาระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.0 และ
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.0 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.1 
รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.4 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 33.5 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.1 และระดับน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 2.6 4)ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 44.4 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.3 (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (n=266) 
การมีส่วนร่วมการด าเนินการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
จ านวน ร้อยละ 

 ระดับมาก (80-100 คะแนน) 107 40.2 
 ระดับปานกลาง (60-79 คะแนน) 132 49.6 
 ระดับน้อย (20-59 คะแนน) 27 10.2 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (รายด้าน) 

จ านวน ร้อยละ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ   
 ระดับมาก 85 32.0 
 ระดับปานกลาง 180 67.7 
 ระดับน้อย 1 4.0 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
 ระดับมาก 112 42.1 
 ระดับปานกลาง 65 24.4 
 ระดับน้อย 89 33.5 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
 ระดับมาก 125 47.1 
 ระดับปานกลาง 134 50.4 
 ระดับน้อย 7 2.6 
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์   
 ระดับมาก 126 47.4 
 ระดับปานกลาง 118 44.4 
 ระดับน้อย 22 8.3 
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ สถานภาพ
สมรส รายได้ ต าแหน่งในชุมชน ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า อายุ (r=-1.79) ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน (r=-0.227) มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ในขณะที่ รายได้ (r=0.384) ทัศนคติต่อการด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (r=0.0.375) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน(r=0.701) มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05)และพบข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส             
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (p-value 
< 0.05) ส่วน อาชีพ ต าแหน่งในชุมชน และ ระดับการศึกษา (p-value > 0.05) พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4)  

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ กับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 266) 

ตัวแปร 
ระดับคุณภาพการให้บริการ  

p-value มาก ปานกลาง น้อย 
 เพศ    0.001 

ชาย 30 (11.3) 37 (13.9)      0 
หญิง 77 (28.9) 95 (35.7) 27 (10.2) 

 สถานภาพสมรส    0.001 
โสด/หย่าร้าง / หม้าย 34 (12.8) 98 (36.8) 22 (8.3)  
สมรส 73 (27.4) 34 (12.8) 5 (1.9)  

 ระดับการศึกษา    0.160 
ประถมศึกษา 84 (31.6) 103 (38.7) 22 (8.3)  
มัธยมศึกษา 21 (7.9) 29 (10.9) 5 (1.9)  
อนุปริญญาตรี / เทียบเท่าปริญญาตรี /
เทียบเท่า/สูงกว่าปริญญาตรี 

2(0.8) 0 0  

 อาชีพ    0.750 
  พนักงานเอกชน 84 (31.6) 99 (37.2) 22 (8.3)  
ข้าราชการ/อื่นๆ 0 0 0  
เกษตรกรรม 23 (8.6) 33 (12.4) 5(1.9)  

 ต าแหน่งในชุมชน    0.260 
    ก านั น/ผู้ ใหญ่ บ้ าน/ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ าน /   

กรรมการหมู่บ้าน/ผู้น าสตรี/สมาชิกอบต./อื่นๆ 
22(8.3) 15 (5.6) 1(0.4)  

ไม่มีต าแหน่ง 85 (32.0) 117 (44.0) 26(9.8)  
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ 
ต าแหน่งในชุมชน ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ระดับการศึกษา อาชีพ กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 266) 

ตัวแปร 
คุณภาพการให้บริการ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 
ปัจจัยส่วนบุคคล   

อายุ -0.179 <0.001* 
รายได้ต่อเดือน 0.384 <0.001* 
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน -0.297 <0.001* 

 ทัศนคติต่อการด าเนินงานป้องกันและ 
 ควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.375 <0.001* 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.862 <0.001* 

* p – value<0.05  
 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล พบว่า กลุ่มตัวอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
40.2 และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกรายด้านระดับน้อยคิด
เป็น ร้อยละ10.2 ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้าน สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากประชาชนเห็นความส าคัญในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกรายด้าน ครบทุกด้าน เรียงตามล าดับ ดังนี้ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติส่วนใหญ่ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 67.7 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.1 3) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.4 4) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 47.4 แสดงว่ามีการด าเนินงานอย่างมีขั้นตอนในชุมชน มีความต่อเนื่อง ประชาชนด าเนินการ
เป็นประจ าสม่ าเสมอ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าสามารถปฏิบัติได้ อีกทั้งหมู่บ้านมีการการประชุม ประชาคม 
ในหมู่บ้าน ทุกเดือนรวมทั้งการรณรงค์ในพื้นที่ เป็นประจ า รวมทั้งการได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ในการพ่นหมอก
ควันในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกจึงอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรัตน์ ห้วยทราย,ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม,กฤษณ์ ขุนลึก 
(2559) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนอ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดใจ ม่อนไข่ 
(2556) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนบ้าน
วังไทร ต าบลวังเขียว อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมจากการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ กูอัณวาร์ 
กูเมาะ, วิลาสินี อาแว, , รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน, อังสินี กันสุขเจริญ (2559) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วม
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ของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านบางหมู ต าบลบ้านน้ าบ่ออ าเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก 

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช อ าเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
(p < 0.05) ได้แก่ ทัศนคติต่อการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้ต่อเดือน อายุ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ทัศนคติต่อการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช อ าเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากประชาชนมี
ความรู้สึกนึกคิดหรือความเชื่อใจ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การได้รับการเรียนรู้สิ่งใด
สิ่งหนึ่งแล้วเกิดความพอใจ มีความชอบ จึงพร้อมที่จะกระท าให้สอดคล้องการเรียนรู้ต่อสิ่งนั้น จากการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีทัศนคติที่ดี แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจและยินดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จากการที่ได้รับการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก และมีแนวทางหรือวิธีการที่ประชาชนเกิดการยอมรับ และให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน ท าให้ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล สอดคล้องกับการศึกษาของ นิคม แก้ววันดี (2557) ที่พบว่าปัจจัยน า 
ด้านทัศนคติและปัจจัยเอ้ือ ด้านการมีทักษะในการใช้ทรัพยากรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สอดคล้องกับการศึกษา ของจันทร์พร จิรเชฐพัฒนา
(2551) พบว่าทัศนคติซึ่งเป็นปัจจัยน า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช อ าเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่าเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดชให้การ
สนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพียงพอ และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จึงท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเห็นถึง
ความส าคัญในการร่วมมือในการด าเนินงานอยากให้ไข้เลือดออกลดลง หรือเกิดแรงจูงใจเช่นการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกสามารถท าได้ด้วยตนเองหมู่บ้านปลอดจากโรคไข้เลือดออกหลังจากมีการรณรงค์ป้องกันและ
ด าเนินการต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อประชาชนเกิดแรงจูงใจที่ดีจะช่วยให้เกิดความพอใจในนโยบายและการบริหารเกิดเป็น
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการด าเนินงานก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีแรงจูงใจหรือ
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของ Herzberg แบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยกระตุ้นหรือ
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หรือองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ และ 2) ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) หรือ
องค์ประกอบด้านอนามัย สอดคล้องกับการศึกษาของ นิคม แก้ววันดี(2557) ที่พบว่าการได้รับปัจจัยเสริม การได้รับ
แรงจูงใจ จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ0.01(r=.682p=.000) สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวัฒนะ วงศ์ปฏิมาพร (2553) ที่พบว่า 
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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อายุ มีกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเดช อ าเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถ
อธิบายได้ว่า ประชาชนที่มีอายุมากถึงแม้จะมีการเรียนรู้และผ่านการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดอก มากกว่าคนอายุน้อย แต่ด้วยสุขภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพตามวัย และเมื่ออายุมากย่อมได้รับผิดชอบเพิ่ม
มากข้ึนไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรม หรือเจ็บป่วย อาจเป็นอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่ออายุเพิ่มข้ึนจึงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช สอดคล้องกับสอดคล้องกับการศึกษาของ มนตรี 
มะลิต้น และคณะ(2556) พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล คือ อายุ มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนสุข ช่วยทอง, บรรเทิง สุพรรณ์, เปรมวดี 
คฤหเดช (2556) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะ
เกษ พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 รายได้ต่อเดือน มีกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช อ าเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) 
สามารถอธิบายได้ว่า รายได้ต่อเดือนของประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันแต่รายได้ต่อเดือนระดับ             
600-5,000 บาท/เดือนมีจ านวนสูงสุด อธิบายได้ว่า การที่ประชาชนรายได้น้อย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกเพราะเห็นว่าการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีช่วยให้ไม่ขาดรายได้จากการ
เจ็บป่วย และไม่เสียเงินในการเข้ารับการรักษาด้วยโรคไข้เลือดออก และถ้าสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก็
ท าให้สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ สอดคล้องกับการศึกษาของไพรัตน์ ห้วยทราย, ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม
,กฤษณ์ ขุนลึก (2559) พบว่ารายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ รอยฮานเจ๊ะหะ(2554) พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลคือ รายได้ต่อ
เดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช อ าเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
(p-value <0.05) สามารถอธิบายได้ว่าประชาชนที่อาศัยในพื้นที่มายาวนาน มีความผูกพันกับชุมชนและเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ต้องการที่จะพัฒนาให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก มากยิ่งขึ้น และด้วยการอยู่
ระยะเวลานานจึงท าให้รู้บริบทและสภาพปัญหาและรู้ความการแก้ไขปัญหาจึงตรงจุดตรงตามความต้องการ จึงแสดง
อออกในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัตน์ 
ห้วยทราย,ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม,กฤษณ์ ขุนลึก (2559) พบว่าระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย รักไทย (2552) พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาในชุมชนและต าแหน่งในสังคม มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

1. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก โยมีการบูรณาการร่วมกับนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพและ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
ให้เกิดการตื่นตัวตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. หน่วยงานด้านสาธารณสุข ควรก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก โดยประชาชนได้มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนในการด าเนินงานให้สามารถพัฒนาและส่งเสริมการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป 
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ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมทัศนคติ  แรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดชน าผลการวิจัยที่ได้ไปท าแผนการด าเนินงานด้านควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก และจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้ง
บูรณาการประสานเครือข่าย อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้น าชุมชนในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในหมู่บ้านให้ทั่วทุกหมู่บ้าน  

3. หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่คือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพชุมชน 
ควรสนับสนุนและจัดฝึกอบรมด้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึน 

4. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช ควรมีกิจกรรมในการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมทัศนคติที่ดี
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น การรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงท าให้
หมู่บ้านสะอาดปลอดลูกน้ ายุงลาย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดชให้การสนับสนุนด้านวัสดุ  อุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพียงพอ หรือการสร้างทัศนคติที่ดีเช่น การจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง โดยน าปัจจัยที่ศึกษาไปวางแผนด าเนินการในการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
โดยสามารถน าเอาแรงจูงใจและทัศนคติมาจัดกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

2. .น าผลวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในประเด็นอื่นได้แก่วิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
คุณภาพที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้สามารถค้นพบปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
ในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 
THE PARTICIPATION OF PEOPLE IN WASTE SEPARATION CHALONG       
SUB – DISTRIC MUANG DISTRIC PHUKET PROVINCE 
 
ผู้วิจัย    นฤมล  ประดิษฐ์เสรี 
    สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรี  ขันส าโรง 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข) 
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอยและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ระดับมาก ร้อยละ 41.31 ระดับปานกลาง ร้อยละ 58.69 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ในขณะที่ปัจจัยด้านความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย 

ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชน         
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลการตรวจสอบรายได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและการตัดสินใจเรื่องการวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  
   
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การคัดแยกขยะมูลฝอย  
 
Abstract 

The objective of this cross-sectional survey study was to examine the participation 
of people in waste separation and the factors that related to the participation of people in 
waste separation at Chalong Sub-District, Muang District, Phuket Province. The samples of 
this study comprised totally 397 people. These samples were selected by using cluster 
random sampling method. Data were collected through questionnaires during 27th August – 
9th September 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Chi– square analysis, and Pearson's Product Moment Correlation 
Coefficient statistics. The findings of this study showed that the participation of people in 
waste separation was indicated at a high level accounted for 41.31% and followed by a 
moderate level accounted for 58.69% respectively. According to the factors that related to 
the participation of people in waste separation, they were statistically significant (p-value < 
0.05) including education levels; whereas, the factors that did not relate to the participation 
of people in waste separation were the knowledge of waste separation and the motivation 
towards waste separation. 
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The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should 
promote more about the participation of people in waste separation by establishing the 
participation in terms of the evaluation that examined the revenue from the collection of waste 
fee and the decision making about planning to solve the problems of the waste that occurred. 
 
Keyword (s) : The Participation of People, Waste Separation 
 
บทน า 

ประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญและยิ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี หากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อม
โทรม เห็นได้จากปัญหาภาวะมลพิษด้านต่างๆ และปัญหาร้องเรียนด้านมลพิษที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการ
ขยายตัวของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สารเคมีและพลังงาน ท าให้เกิดของเสีย
และมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอยู่จ านวนมากและยังขาดการบูรณาการด้านการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)  

สถานการณ์ขยะมูลฝอยประเทศไทยในปี 2560 ปริมาณขยะเกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 27.40 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีปริมาณ 27.06 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
ถึงแม้ว่าจะมีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้นและมีการน าขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
เช่นกัน ทั้งนี้วิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย จึงถือเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้อง ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้านปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในสังคมเมืองที่มีการ
ขยายตัวสูงตามจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ
บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในสังคมเมืองเพิ่มขึ้นตามไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

จังหวัดภูเก็ตพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 256,271.25 ไร่ มีประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 
402,017 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือนธันวาคม, 2560) และมีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 13 ล้าน
กว่าคนในปี 2560 (ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2560) ปัจจุบันขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ต จากฐานข้อมูลด้านการ
บริหารขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 จ านวน 19 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจ านวน 193,188 กว่าตันต่อปี มีขยะตกค้าง 525 ตัน มีขยะติดเชื้อ 1,041 ตันต่อปี กากอุตสาหกรรม 136 ตัน
ต่อปี ซึ่งในการก าจัดขยะนั้นจังหวัดภูเก็ตจะใช้วิธีการเก็บขน น าไปศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดจึงสามารถ
ด าเนินการเผาได้ 828 ตัน ต่อวันน าไปฝังกลบ 25 ตันต่อวันและคาดว่าจะมีปริมารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 – 8 ต่อปี          
(ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560) จากข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูล
ฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่ต าบลฉลองปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีค่าเฉลี่ย 40 – 46 ตันต่อวัน (รายงานสถิติปริมาณขยะ
เทศบาลต าบลฉลอง, 2560) และนับวันจะมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามจ านวนประชากร โดยทางเทศบาลต าบลฉลองต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะให้กับเทศบาลนครภูเก็ต อัตรา 520 บาท/ตัน ด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็น
เรื่องที่ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น การ
ลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะจะเกิดประโยชน์มากที่สุด คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ หมู่บ้าน 
ชุมชน โรงเรียน และหน่วยย่อยที่สุด คือ ครัวเรือน จึงจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมของต าบลฉลอง  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลต าบลฉลองเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ       

มูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 

กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1981) ซึ่งประกอบ 4 
ประการคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยตัวแปรอิสระได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยและแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย ตัวแปรตาม คือ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี

ขึ้นไป เพศชาย เพศหญิง ที่อาศัยอยู่ในต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป จ านวน
ประชากร 25,368 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของ (Daniel, 2010) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) จ านวน 397 คน ซึ่งเป็นประชากรที่มีอยู่ทั้งหมดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็น
แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 
ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยจ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปหาความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา          
แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าความเชื่อมั่น 
0.965 ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าความเชื่อมั่น 0.859 และด้านแรงจูงใจของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าความเชื่อมั่น 0.927 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์ 

 

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE – WTU 542725 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0023 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 53.9 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ        
20 - 40 ปี ร้อยละ 51.4 อายุระหว่าง 41 - 60 ปี ร้อยละ 46.6 อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 40.76 
ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 20 ปี และอายุสูงสุด เท่ากับ 68 ปี อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 61.2 สถานภาพการสมรสพบว่า        
เป็นสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 58.9 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 38.5 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา
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ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่ามากที่สุด ร้อยละ 37.8 รองลงมาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.7 
รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 47.6 โดยมีรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 
19,282.12 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 7,000 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 50,000 บาท ระยะเวลาใน
การอยู่อาศัยในต าบลฉลองพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการอยู่อาศัย 10ปีขึ้นไป ร้อยละ 52.4โดยระยะเวลาใน
การอาศัยอยู่ในต าบลฉลองเฉลี่ยเท่ากับ 13.91 ปี ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในต าบลฉลองน้อยที่สุด 1 ปี และ
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในต าบลฉลองมากที่สุด 57 ปี 
 2. ความรูใ้นการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 47.6 
รองลงมาคือ ระดับมาก ร้อยละ 42.8 และระดับปานกลาง ร้อยละ 38   
 3. แรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนมีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.6 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 14.4 
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตพบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวม อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 58.69 ระดับมาก 
ร้อยละ 41.31 และเมื่อพิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ระดับมาก 
ร้อยละ 52.6 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 45.3 และพบระดับน้อย ร้อยละ 2.0 ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ ระดับมาก ร้อยละ 51.4 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 42.6 และระดับน้อย ร้อยละ 6.0 ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน ระดับมาก ร้อยละ 49.6 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 45.6 และ
ระดับน้อย ร้อยละ 4.8 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ระดับปานกลาง ร้อยละ 46.6 รองลงมาระดับมาก 
ร้อยละ 42.1 และพบระดับน้อย ร้อยละ 11.3 (ดังตาราง 1) 
 

ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (n = 397)  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 

จ านวน ร้อยละ 

การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวม   
   ระดับมาก  (80 - 100 คะแนน) 164 41.31 
   ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน) 233 58.69 
   ระดับน้อย (20 - 59 คะแนน) - - 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการวางแผน   
   ระดับมาก (60 - 75 คะแนน) 197 49.6 
   ระดับปานกลาง (45 - 59 คะแนน) 181 45.6 
   ระดับน้อย (15 - 44 คะแนน) 19 4.8 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ   
   ระดับมาก (60 - 75 คะแนน) 204 51.4 
   ระดับปานกลาง (45 - 59 คะแนน) 169 42.6 
   ระดับน้อย (15 - 44 คะแนน) 24 6.0 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
   ระดับมาก (60 – 75 คะแนน) 

 
209 

 
52.6 

   ระดับปานกลาง (45 - 59 คะแนน) 180 45.3 
   ระดับน้อย (15 - 44 คะแนน) 8 2.0 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล    
   ระดับมาก (60 - 75 คะแนน) 167 42.1 
   ระดับปานกลาง (45 - 59 คะแนน) 185 46.6 
   ระดับน้อย (15 - 44 คะแนน) 45 11.3 
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า ระดับ
การศึกษา (p = 0.036) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส อายุ รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการอยู่อาศัย 
ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย แรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และตาราง 3)  
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต          
โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 397) 

ตัวแปร 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการคัดแยกขยะมลูฝอย p-value 

มาก ปานกลาง 
เพศ    
   ชาย 74 109 0.744 
 (40.4) (59.6)  
   หญิง 90 124  
 (42.1) (57.9)  
ระดับการศึกษา    
   ระดับประถม 17 17 0.036* 
 (50.0) (50.0)  
   ระดับมัธยมต้น – มัธยมปลาย 30 51  
 (37.0) (63.0)  
   ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 54 96  
 (36.0) (64.0)  
   ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 55 67  
 (45.1) (54.9)  
   ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 8 2  
อาชีพ    
   ค้าขาย 39 39 0.205 
 (50.0) (50.0)  
   เกษตรกร 7 6  
 (53.8) (46.2)  
   รับจ้าง 91 152  
 (37.4) (62.6)  
   แม่บ้าน/พ่อบ้าน 14 20  
 (41.2) (58.8)  
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 16  
 (44.8) (55.2)  
   ค้าขาย 39 39  
 (50) (50)  
สถานภาพสมรส    
   สมรส 95 139 0.931 
 (40.6) (59.4)  
   โสด 65 88  
 (42.5) (57.5)  
   หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่  4 6  
 (40.0) (60.0)  

* p – value< 0.05  
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา ในการอยู่อาศัยกับ
การการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 397) 

 
ตัวแปร 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 
ปัจจัยส่วนบุคคล   

อายุ -0.014 0.780 
รายได้ต่อเดือน 0.092 0.067 
ระยะเวลาในการอยู่อาศัย 0.017 0.739 

ความรู้ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย 0.006 0.909 
แรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย 0.035 0.492 

 
อภิปรายผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต             
ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวม ระดับปานกลาง ร้อยละ 58.69 
สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนในต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย          
ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลฉลองเพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอย มีการน าขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาท าเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ได้รับความรู้เร่ืองการคัดแยก
ขยะมูลฝอยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางเทศบาลจัดท า ได้แก่ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีส่วน
ร่วมประเมินผล การเก็บ ขนส่งและการก าจัดขยะมูลฝอยของรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเท่าที่ควร ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลทิพย์ ชื่นหมื่นไวยและอุไรวรรณ อินทร์ม่วง (2554) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะเทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคัดแยกขยะอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ มีนคร (2554) ซึ่งได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก
มูลฝอยชุมชนในเขตยานนาวา ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนอยู่ในระดับต่ า  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในรายด้าน 
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน ผลการศึกษาพบว่า การการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผน 
อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนในต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีส่วน ร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลฉลองเพื่อจัดท าโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย   
การจัดท าเทศบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในต าบลฉลอง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิธีการ แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยเทศบาลทีจ่ะใช้ด าเนินงานในครัวเรือนและชมุชน ซึ่งน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในต าบลฉลอง ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ของฐนยศ รัตนปรีชาชัยและชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย (2552) ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย พิจารณารายด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของปภาวรินทร์ นาจ าปา (2557) ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการวิจัย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     
อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล (2556) ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุงมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง   
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ผลการศึกษา
พบว่า การการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนในต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
มีส่วนร่วมในการน าขยะมูลฝอยในครัวเรือนน ามาท าเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ร่วมใช้ถุงผ้า ปิ่นโต 
หรือตะกร้ามาซื้อสินค้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก มีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าธรรมเนียมแก่เทศบาลในการบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และร่วมคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ตามประเภทของขยะมูล
ฝอย ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของฐนยศ รัตนปรีชาชัยและชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย (2552) ซึ่งได้ท าการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ มูลฝอย พิจารณารายด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวัฒน์ โพชะกะและกาญนิถา ครองธรรมชาติ 
(2554) ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย 
พิจารณารายด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์ เล็กสมบูรณ์ 
(2557) ซึ่งได้ศึกษากลยุทธ์การจัดการขยะชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัวเรือน อยู่ใน
ระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 52.6 สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนในต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีส่วนร่วมในการได้รับความรู้
เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางเทศบาลจัดท า เช่น ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น การน าเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์จากขยะมาใช้ซ้ าเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะมูลฝอยท าให้ลด
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค มีรายได้เพิ่มจากการที่ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนแล้วน าไปขาย 
ล าคลองสะอาดจากการที่ท่านมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะและไม่ทิ้งขยะลงล าคลอง ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของของฐนยศ รัตนปรีชาชัยและชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย (2552) ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ มูลฝอย พิจารณารายด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์ เล็กสมบูรณ์ (2557) ซึ่งได้ศึกษากลยุทธ์การ
จัดการขยะชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพร้อม
ด้านการมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์จากคัดแยกขยะในครัวเรือน อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของนัยนา เดชะ (2557) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของประชาชน
ต าบลเลม็ด ด้านการรับผลประโยชน ์อยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผลการศึกษาพบว่า การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนในต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีส่วน
ร่วมประเมินผล การเก็บ ขนส่ง และการก าจัดขยะมูลฝอยของรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล การแจ้งให้
เทศบาลทราบเมื่อพบถังขยะมูลฝอยของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรือช ารุด แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมใน
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เท่าที่ควรท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวัฒน ์โพชะกะและกาญนิถา ครองธรรมชาติ (2554) ซึ่งได้
ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสก
พระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย พิจารณารายด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของพิศิพร ทัศนาและโชติ บดีรัฐ 
(2558) ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก 
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก ด้านการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของฐนยศ 
รัตนปรีชาชัยและชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย (2552) ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย พิจารณารายด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก 

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ ระดับการศึกษา (p = 0.036) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนต่างๆ ในเชิงวิชาการและปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้เกิด
แนวความคิด ทักษะและมีความช านาญ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี มีผลท าให้
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนในเขตยาน
นาวา ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยชุมชน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา ตุ๊นาราง, บุญจง ขาวสิทธิวงษ์และ         
กานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล (2554) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของปิยวัฒน์ โพชะกะและกาญนิถา ครองธรรมชาติ (2554) ซึ่งได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย  

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ไม่มีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย (p-value > 0.05) สามารถอธิบายได้
ว่า ประชาชนที่มีความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ระดับน้อย ปานกลางหรือมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากแนวทางการส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ 
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มูลฝอย เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับความรู้และควรถือปฏิบัติ ดังนั้น ความรู้ของประชาชนใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยกับการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่มีความสมัพันธก์ับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย (p-
value > 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนในต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีแรงจูงใจในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้แก ่ท่านท าการคัดแยกขยะมูลฝอยจนส าเร็จช่วยท าให้ชุมชนสะอาด
น่าอยู่ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จของการคัดแยกขยะมูลฝอยช่วยท าให้ชุมชนลดแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค 
และเทศบาลต าบลฉลองให้การสนับสนุนเร่ืองภาชนะที่ใช้รองรับขยะมูลฝอยเพียงพอ ท าให้ท่านคัดแยกขยะมูลฝอย
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแรงจูงใจตามทฤษฎีแรงจูงใจ มีปัจจัยกระตุ้นที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นผลให้ผู
ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างานมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง ได้แก่ ความส าเร็จของงาน 
ลักษณะของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบและความก้าวหน้า ซึ่งเป็นภารกิจหลักของเทศบาลในการที่จะ
สร้างมาตรการ แนวทางในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้แรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลควรก าหนดนโยบายเรื่อง
การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางและใช้หลัก 3R ได้แก่ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซ้ า (ใช้แล้วใช้อีก) 
และ Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
ราชการ เอกชน ศาสนสถาน ผู้น าชุมชน จัดท านโยบาย ลด คัดแยกขยะจากต้นทาง จัดอบรมให้ความรู้ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทั้งทางนิทรรศการโดยให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจและการวางแผนด้านการการ
ปฏิบัติงาน ด้านการรับผลประโยชน์และด้านการติดตามประเมินผล ตลอดจนการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้นในโอกาสต่อไป 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. เทศบาลน าผลการวิจัยที่ได้ ไปวางแผนก าหนดแนวทางและพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย เรื่อง ความรู้ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากต้นทางการเผยแพร่ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารสองทางใน
การร่วมประเมินผลการด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางให้มากข้ึน  

2. ผู้บริหารเทศบาลควรจัดกิจกรรมหรือหาวิธีการให้ความรู้โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือจัด
ประชุมสัมมนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ประชาชนในต าบลและสนับสนุนให้
ระดับหัวหน้าองค์กร แกนน าชุมชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมให้มากขึ้นและสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ในเร่ืองความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือและความก้าวหน้า เช่น การยก
ย่องเชิดชู การมอบเกียรติบัตรหรือประชาสัมพันธ์ให้บ้านที่ประชาชนด าเนินงานการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือนแล้วเกิดผลส าเร็จ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยน าเอาแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยมาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย เก่ียวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยขยายไปยัง
หน่วยงานการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการด าเนินงานคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชน เช่น โรงเรียน 
ศาสนสถาน สถานประกอบการในพื้นที่ เป็นต้น 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS)ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครพนม 
 
FACTORS RELATED TO THE UTILIZATION OF THE JAVA HEALTH CENTER 
INFORMATION SYSTEM (JHCIS) OF PUBLIC HEALTH OFFICER IN TAMBON 
HEALTH PROMOTION HOSPITAL NAKHONPHANOM PROVINCE 
 
ผู้วิจัย    ประดิษฐ  ศรีแสน 

  สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรี  ขันส าโรง 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข)  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 228 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 
2561 ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล มีการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล ระดับมาก ร้อยละ 40.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.6 และระดับ
น้อย ร้อยละ 25 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
และประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

ผลการวิจัยคร้ังนี้ เสนอแนะให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลมากขึ้น โดยอบรมความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจและทัศคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล  
 
ค าส าคัญ : การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แรงจูงใจในการใช้โปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูล ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
 
Abstract 

This study was a cross-sectional survey study that had an objective to examine the 
utilization of the JAVA health center information system (JHCIS) and the factors that related 
to the utilization of the JHCIS of public health officers in Tambon Health Promotion Hospital 
Nakhonphanom Province. The samples totally comprised 228 public health officers in 
Tambon Health Promotion Hospital. These samples were selected using stratified random 
sampling method. Data were collected through questionnaires during 28th August - 9th 
September 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Chi-square analysis, and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient statistics. The study findings showed that the utilization of the JHCIS of public 
health officers in Tambon Health Promotion Hospital was found firstly at a high level 
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accounted for 40.4%; followed by a moderate level accounted for 34.6%, and lastly at a low 
level accounted for 25.0% respectively. Regarding the factors that related to the utilization of 
the JHCIS of public health officers, they were statistically significant (p-value <0.05) 
including attitudes towards the utilization of the JHCIS, motivation towards working 
operation, and the experiences in the utilization of the JHCIS. 

The results of this study suggested that Nakhonphanom Provincial Health Office 
should promote their public health officers in Tambon Health Promotion Hospital to utilize 
the JHCIS more increasingly by providing the knowledge and training about the utilization of 
the JHCIS continuously and by encouraging the motivation and attitudes towards the 
utilization of the JHCIS.  

 
Keywords : The Utilization of the JAVA Health Center Information System (JHCIS), 

Public Health Officers, Motivation towards the Utilization of the JHCIS, 
Attitudes towards the Utilization of the JHCIS. 

 
บทน า 
  กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์สุขภาพชุมชน 
น าโปรแกรมระบบงานมาเพื่อบันทึกข้อมูล สามารถส่งออกข้อมูลที่บันทึกในรูปแบบแฟ้มข้อมูล ให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข โปรแกรมมีคุณสมบัติในการจัดการฐานข้อมูล ที่ส าคัญ 5 ส่วนคือ 1) การบันทึกข้อมูลแฟ้ม
สะสม 2) การบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการ 3) การบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 4) การจัดท ารายงาน 5) การ
ส ารองข้อมูล ( ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้น าโปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) มาใช้ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 และก าหนดเป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อประกอบการรับรองการปฏิบัติ
ราชการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพในปี 2550 – 2560 จากรายงานการประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ
จังหวัดนครพนม ปี 2560 ภาพรวมระดับอ าเภอ พบว่ายังมีข้อมูลไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังต่อไปนี้               
1.ข้อมูลที่ตั้ง(HOME) ผลงานร้อยละ 75 2.ข้อมูลความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง 
ผลงานร้อยละ 91.67 3.ข้อมูลคุณภาพแฟ้มการให้บริการวัคซีนในเด็ก ผลงานร้อยละ 91.67 4.ข้อมูลการได้รับ
วัคซีนไข้สมองอักเสบคร้ังที่ 3 ในเด็กอายุ 3 ปี ผลงานร้อยละ 41.67 5.ข้อมูลคะแนนการส่งรายงานประจ าเดือนของ
หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผลงานร้อยละ 84.87 6. ข้อมูลการส่งแฟ้มข้อมูลรายวัน ระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผลงานร้อยละ 88.82 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, 2560) จากข้อมูล
ดังกล่าว หากได้มีการพัฒนาการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง จะท า
ให้ข้อมูลที่ใช้วางแผนในการท างานมีความถูกต้องมากขึ้น ความครอบคลุมการมารับบริการของประชาชน เช่นการ
ให้บริการวัคซีนในเด็ก การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และผลการจัดสรรงบจ่ายตาม
เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (Quality and Outcome Framework : QOF) จังหวัดนครพนม ได้รับการ
จัดสรรเงินเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นในเขตสุขภาพที่ 8 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, 2561)  
  จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครพนม เพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครพนม 
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ   
เชอร์เมอร์เฮอร์นและคณะ(Schermerhorn,Hunt and Osborn, 2003) 2) การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 3) แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 4)แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตัวแปรตาม คือ การใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครพนม  
 
วิธีการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครพนม ที่ใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) จ านวน 228 คน ซึ่งได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึง 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม
เก่ียวกับแรงจูงใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) จ านวน 25 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากร ในอ าเภออ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) มีค่าความเชื่อมั่น 0.876 แรงจูงใจในการใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) มีค่าความเชื่อมั่น 0.857 การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.865 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร์ 

  
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย  
เวสเทิร์น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542736 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 
2561-0034 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
  1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.8 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 27.2 
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 40.07 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 22 ปี อายุสูงสุดเท่ากับ 60 ปี มีสถานภาพการ สมรส/อยู่ด้วยกัน มาก
ที่สุด ร้อยละ 67.5 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 82 ต าแหน่งพบว่านักวิชาการสาธารณสุข 
มากที่สุด ร้อยละ 37.3 ประสบการณ์การ ใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) มากที่สุด 6 – 8 ปี ร้อยละ 63.2 1 - 
5 ปี ร้อยละ 36.8 ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) เฉลี่ยเท่ากับ 6.25 ปี ประสบการณ์การใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) มากที่สุด 8 ปี และน้อยที่สุด 1 ปี มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มาก
ที่สุด ร้อยละ 36.8 รายได้ต่ าที่สุด 9,000 บาทต่อเดือน รายได้มากที่สุด 55,000 บาทต่อเดือน  
  2. ทัศคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) พบว่า ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
(JHCIS) อยู่ในระดับระดับปานกลาง ร้อยละ 62.7 ระดับมาก ร้อยละ 32.5 และระดับน้อย ร้อยละ 4.8  

3. แรงจูงใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) พบว่า แรงจูงใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
(JHCIS) อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.4 ระดับมาก ร้อยละ 29.4 และระดับน้อย ร้อยละ 16.2 
  4. การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล มีการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ระดับมาก ร้อยละ 40.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.6 และระดับ
น้อย ร้อยละ 25.0 เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการบันทึกข้อมูลแฟ้มสะสมระดับมาก ร้อยละ 48.2 ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 30.7 และระดับน้อย ร้อยละ 21.1 ด้านการบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการ ระดับมาก ร้อยละ 61 ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 26.3 และระดับน้อย ร้อยละ 12.7 ด้านการบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการก่ึงส ารวจ ระดับมาก ร้อยละ 
45.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 29.8 และระดับน้อย ร้อยละ 24.6 ด้านการจัดท ารายงาน ระดับมาก ร้อยละ 53.5 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 22.4 และระดับน้อย ร้อยละ 24.1 ด้านการส ารองข้อมูล ระดับมาก ร้อยละ 47.4 ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 27.2 และระดับน้อย ร้อยละ 25.4 (ดังตาราง 1) 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ของ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจังหวัดนครพนม (n= 228) 
 

การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) จ านวน ร้อยละ 
ระดับมาก (100 – 125 คะแนน) 92 40.4 
ระดับปานกลาง (75 - 99 คะแนน) 79 34.6 
ระดับน้อย (25 – 74 คะแนน) 57 25.0 
การบันทึกข้อมูลแฟ้มสะสม   
 ระดับมาก (20-25 คะแนน ) 110 48.2 
 ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 70 30.7 
 ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 48 21.1 
การบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการ   
 ระดับมาก (20-25 คะแนน ) 139 61 
 ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 60 26.3 
 ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 29 12.7 
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 ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ของ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจังหวัดนครพนม (n= 228)(ต่อ) 
 

การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) จ านวน ร้อยละ 
การบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการก่ึงส ารวจ   
 ระดับมาก (20-25 คะแนน) 104 45.6 
 ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 68 29.8 
 ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 56 24.6 
การจัดท ารายงาน   
 ระดับมาก (20-25 คะแนน) 122 53.5 
 ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 51 22.4 
 ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 55 24.1 
การส ารองข้อมูล   
 ระดับมาก (20-25 คะแนน) 108 47.4 
 ระดับปานกลาง (15-19 คะแนน) 62 27.2 
 ระดับน้อย (5-14 คะแนน) 58 25.4 

    
5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครพนม พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ      
เพียร์สันและไคสแคว์ พบว่า ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) (r = 0.182) ทัศนคติต่อการใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) (r = 0.303) และ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.541) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และ 3)  
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่ง       
กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล วิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (n = 228) 

 

ตัวแปร 
การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) 

p-value 
มาก ปานกลาง น้อย 

เพศ     
ชาย 36 32 19 0.676 

 (41.4) (36.8) (21.8)  
หญิง 56 47 38  

 (39.7) (33.3) (27)  
สถานภาพสมรส     

โสด หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ 28 29 17 0.606 
 (37.8) (39.2) (23)  

สมรส/อยู่ด้วยกัน 64 50 40  
 (41.6) (32.5) 26  
ระดับการศึกษา     

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 8 6 1 0.268 
 (53.3) (40.0) (6.7)  

ปริญญาตรี 71 64 52  
 (38.0) (34.2) (27.8)  

สูงกว่าปริญญาตรี 13 9 4  
 (50) (34.6) (15.4)  
ต าแหน่ง     

นักวิชาการสาธารณสุข 40 29 16 0.305 
 (47.1) (34.1) (18.8)  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 20 25 20  
 (30.8) (38.5) (30.8)  
 พยาบาลวิชาชีพ 21 20 13  

 (38.9) (37) (24.1)  
 ผอ.รพสต. 11 5 8  
 (45.8) (20.8) (33.3)  
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
(JHCIS) รายได้ต่อเดือน ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน กับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 228) 

 
ตัวแปร 

การใช้โปรแกรมระบบ 
ฐานข้อมูล(JHCIS) 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 
ปัจจัยส่วนบุคคล   

อายุ -0.016 0.808 
ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) 0.182 0.006* 
รายได้ต่อเดือน -0.053 0.430 

ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) 0.303 < 0.001* 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.541 < 0.001* 

* p – value <0.05  
อภิปรายผล 

การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จังหวัดนครพนม พบว่า มีการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ระดับมาก ร้อยละ 40.4 ระดับปานกลาง       
ร้อยละ 34.6 และระดับน้อย ร้อยละ 25.0 สามารถอธิบายได้ว่า อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนมากมี
ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม JHCIS (6 - 8 ปี) ร้อยละ 63.2 ซึ่งในการปฏิบัติงานผู้ที่มีประสบการณ์การใช้
โปรแกรม JHCIS มาก ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในงานมากกว่าคนไม่มีประสบการณ์หรือ
มีประสบการณ์น้อย นอกจากนี้พิจารณาจากทัศนคติต่อการใช้โปรแกรม JHCIS อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก 
ดั่งจะเห็นได้จากข้อค าถามรายข้อที่พบว่า การมีผู้ดูแลโปรแกรม JHCIS โดยตรงช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น การกรอกขอ้มูลครบท าให้แฟ้มข้อมูลมีคุณภาพ การมีผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลแฟ้มสม่ าเสมอ และ พิจารณาจาก
แรงจูงใจในการใช้โปรแกรม JHCIS อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก ดั่งจะเห็นได้จากข้อค าถามรายข้อที่พบว่า 
การปฏิบัติงานโปรแกรม JHCIS เป็นงานที่ท้าทายความสามารถท าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสนใจที่จะศึกษา
เรียนรู้ การได้รับยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในเรื่องการใช้โปรแกรม JHCIS และการได้รับการพัฒนาความรู้ในการ
ด าเนินงานโปรแกรม JHCIS อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ นิรันดร์ ถาละคร (2554) ที่พบว่า ภาพรวมระดับการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ  (JHCIS) ในสถานีอนามัย จังหวัดหนองคาย อยู่ ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ รติยา วิภักดิ์ (2560) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปฏิบัติการจัดการข้อมูลตาม
มาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม อยู่ในระดับดี ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สมหมาย ค าพิชิต (2555) ที่พบว่า          
การด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศของผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
มหาสารคาม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) รายด้านพบว่า ด้าน
การบันทึกข้อมูลแฟ้มสะสมอยู่ในระดับมาก ด้านการบันทึกข้อมูลแฟ้มบริการอยู่ในระดับมาก ด้านการบันทึกข้อมูล
แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดท ารายงานอยู่ในระดับมาก ด้านการส ารองข้อมูลอยู่ในระดับมาก   

 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลจังหวัดนครพนม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) แรงจูงใจในกาปฏิบัติงาน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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 ประสบการณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่าผู้ที่มีประสบการณ์การใช้
โปรแกรม JHCIS มาก ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในงานมากกว่าคนไม่มีประสบการณ์
หรือมีประสบการณ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมรัฐ คงเขียว (2556) ที่พบว่าประสบการณ์ระบบ
ฐานข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรม JHCIS ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกับการศึกษาของ รติยา วิภักดิ์ (2560)         
ที่พบว่า ประสบการณ์ท างานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจัดการคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นิรันดร์ ถาละคร (2554) ที่ พบว่า 
ระยะเวลาปฏิบัติงานดานระบบฐานขอมูลสถานีอนามัย ไมมีความสัมพันธกับการใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลสถานี
อนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิ (JHCIS) ของเจาหนาที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดหนองคาย 

ทัศนคติต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล (JHCIS) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า การปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ใดๆก็ตามหากเจ้าหน้าที่ที่ขับเคลื่อนงานมีความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด ความไส่ใจ ก็จะท าให้การปฏิบัติงานทุก
อย่างมีคุณภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และดังจะเห็นได้จากข้อค าถามรายข้อที่พบว่าการมีผู้ดูแลโปรแกรม JHCIS 
โดยตรงช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน การกรอกข้อมูลครบท าให้แฟ้มข้อมูลมีคุณภาพ และการที่ผู้บริหาร
ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มสม่ าเสมอ แสดงให้เห็นว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการใช้โปรแกรม JHCIS ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ประชาภรณ์ ทัพโพธิ์ (2557) พบว่า ทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (r= .294 - .525) 
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ รติยา วิภักดิ์ (2560) ที่พบว่า ระดับเจตคติไม่มีความสัมพันธ์กับจัดการข้อมูลตาม
มาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะประเด็น การปฏิบัติงานโปรแกรม JHCIS เป็นงานที่ท้าทายความสามารถท าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้การได้รับยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในเร่ืองการใช้โปรแกรม JHCIS การได้รับ
การพัฒนาความรู้ในการด าเนินงานโปรแกรม JHCISอย่างต่อเนื่อง และทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg ในด้านปัจจัย
จูงใจหรือองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึง
พอใจในการท างาน มีลักษณะสัมพันธ์กับเร่ืองของงานโดยตรง ได้แก่ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงาน การ
ยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าในต าแหน่ง ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะกระตุ้น
ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ดาวรุ่ง ดอนสมจิตร (2551) ที่พบว่า แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ กับการ
ปฏิบัติงานสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 สอดคล้องกับการศึกษาของ นิรันดร์ ถาละคร (2554) ที่พบว่า แรงจูงใจ มีความสัมพันธระดับสูง 
ทางบวกกับการใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิ (JHCIS) ของเจาหนาที่
สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดหนองคาย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  (r = 0.748, p - value <0.001) 
สอดคล้องกับการศึกษาของ นายสมรัฐ คงเขียว (2556) ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวม มีความสัมพันธ์
กับการใช้โปรแกรม JHCIS ของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01  
 
 



 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย  
  1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ควรมีการวางแผนด าเนินงานการใชโปรแกรมระบบฐาน ขอมูล 
(JHCIS) และก าหนดไวในแผนพัฒนายุทธศาตร์สุขภาพประจ าปของหนวยงาน ใหคลอบคลุม และต่อเนื่อง เพื่อให
เจา้หนาที่เห็นความส าคัญมีทิศทางการด าเนินงาน 
  2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ใหเพียงพอ และตรงตามก าหนดเวลา  
 ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
  2. ผู้บริหารควรเสริมสร้างทัศนคติในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
เช่น การจัดท าคู่มือหรือเอกสารแนวทางการบันทึกโปรแกรม JHCIS การวิเคราะห์และการน าข้อมูลจากโปรแกรม 
JHCIS ไปวางแผนในการปฎิบัติงาน  
  3. ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น 
การป้องกันและการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานโปรแกรมJHCIS การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ใช้โปรแกรม JHCIS และการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อย่างเหมาะสม  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรม

ระบบฐานข้อมูล(JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยน าเอาแรงจูงใจในการ
ใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล(JHCIS) มาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (JHCIS) 
เก่ียวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นที่อาจมีผลตอการใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล(JHCIS) เชน ปัจจัยค้ าจุนอื่น 
เช่น การท างานเปนทีม บรรยากาศองคการ การรับรูบทบาท เปนตน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน
ธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่
สูญเสียฟันธรรมชาติ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด แรงจูงใจ กับ
การตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติ เป็นการวิจัยเชิงประมาณ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ภาคเหนือ จ านวน 47,983 
คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของเดเนียล (Daniel, 2010) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ได้กลุ่มตังอย่างจ านวน 220 คน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมมีการตอบแบบสอบถามในภาพรวมไม่
ต่างกันมากนัก ปัจจัยการรับรู้ส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟัน
เทียมในภาพรวมให้ความเห็นส่วนมากเป็นระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยแรงจูงใจในด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในภาพรวมให้ความเห็นระดับมาก 
  

ค าส าคัญ : รากฟันเทียม การตัดสินใจ ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด แรงจูงใจ 
 
Abstract 
 Research FACTOR’s AFFECTING EDENTULOUS PATIENT CHOOSING DENTAL 
IMPLANT TO REPLACE THE NATURAL TEETH. The purpose of this study was to study 
the factor’s affecting edentulous patient choosing dental implant to replace the natural teeth. 
The factor consists of Individual, Marketing mix, Motivation. 1) The level of patient’s decision 
choosing dental implant treatment 2) study the relationship of individual, marketing mix, 
motivation that affecting the decision choosing dental implant treatment. The population is 
patients of the Thai Royal Army Hospital in the northern of Thailand amount of 47,983 people. 
The Sample size was 220 (Daniel, 2010) at a significance level of 0.05. The result of research is 
shown that Individual factor in overall answer is not different. The Marketing mix factor found 
that the level overall is very high. The motivation factor found that the level overall is high.  
 
Key word (s) : Dental implant, Decision, Individual, Marketing mix, Motivation 
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บทน า 
 จากกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ว่า “ถ้าไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย 
ท าให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ได้ก่อให้เกิดโครงการฟันเทียมพระราชทานโดยกระทรวง
สาธารณะสุขได้บริการท าฟันเทียมให้แก้ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก จ านวน 80,000 ราย เพื่อให้เคี้ยว
อาหารได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1 
 โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ จะท าให้ผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากแต่มีปัญหาการยึดอยู่ของฟันเทียม
ชั้นล่าง หลวมหลุดง่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเคี้ยวอาหารได้ดี มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วย
ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมของไทย ที่มีคุณภาพและราคาถูก ท าให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการฝังรากฟันเทียมที่เป็น
เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงที่มีราคาแพงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
โดยผลิตได้เองภายในประเทศสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสามารถพึ่งตนเองได้ 
 หลังจากฝังรากฟันเทียมให้ผู้ป่วย พบว่าเมื่อฟันเทียมอยู่นิ่งกับที่มากขึ้น ประสิทธิภาพการเคี้ยวอาหารจะดีขึ้น 
จะไม่หลวมหลุดขณะพูดหรือเคี้ยวอาหาร ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากกว่าการใส่ฟันเทียมแบบดั้งเดิมและยังช่วย
ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้การฝังรากฟันเทียมยังช่วยชะลอหรือท าให้การละลายตัวของกระดูกลดลง 
 ปัจจุบันแม้ว่าจะมีนวัตกรรมการรักษาด้วยรากฟันเทียมในประเทศไทยแล้ว ซึ่งวงการแพทย์ก็ยอมรับว่าการ
รักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมว่ามีประโยชน์และมีข้อดีกว่าฟันปลอมที่เคยมีมา อีกทั้งทันตแพทย์ที่สามารถรักษาด้วย
รากฟันเทียมได้มีจ านวนจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่กลับพบว่าการรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมก็ยังมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
มาก และผู้ป่วยร้อยละ 70 ยังปฏิเสธการรักษาโดยรากฟันเทียม 
 จากรายงานผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ภาคเหนือ ปี 2560 พบว่า ไม่มีผู้ป่วยที่มารับการรักษา
ด้วยการใส่รากฟันเทียมทดแทนฟันธรรมชาติ พบว่านี่เป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องท าการศึกษาอย่างยิ่งถึงปัจจัยที่ส่งเสริม
ต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยรากฟันเทียมในผู้ป่วย 

ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะค้นหาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ป่วยในการที่จะเลือกรับการรักษา
โดยรากฟันเทียม โดยตัวแปรตามในการวิจัยนี้ได้น าแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care 
Consumer Behavior) ส่วนตัวแปรอิสระในการวิจัยนี้ได้น าเอาแนวคิดผสมการตลาด (Marketing Mix 7Ps) และ
แรงจูงใจมาใช้ในการศึกษาในการวิจัย เพื่อให้เกิดความกระจ่างในตัวแปรที่ศึกษา และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้         
ซึ่งผลการวิจัยนี้จะท าให้ทันตแพทย์เข้าใจการตัดสินใจของผู้ป่วยได้ดีขึ้น และสามารถให้การรักษาด้วยรากฟันเทียมกับ
ผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหวังให้ผู้ป่วยยอมรับการรักษาด้วยรากฟันเทียม ให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และส่งเสริมให้
ผู้ป่วยตระหนักถึงประโยชน์ของการใส่รากฟันเทียมที่มีข้อดีกว่าฟันเทียมประเภทอื่นๆในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อโน้ม
น้าวให้ผู้ป่วยหันมารักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมมากขึ้น เพราะรากฟันเทียมถือเป็นสิ่งใหม่ในประเทศไทย และยังมี
ผู้ป่วยที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับรากฟันเทียมอีกมากนัก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ข้องกับระบบสาธารณสุขของไทยมี
ความตระหนักเกี่ยวกับการใช้รากฟันเทียมเป็นทางเลือกหนึ่งของการทดแทนฟันธรรมชาติให้ กับผู้ป่วย เพื่อเป็น
ประโยชน์กับประชาชนทั้งด้านการรักษาสุขภาพ และประโยชน์ต่อทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมรากฟันเทียมน า
นวัตกรรมนี้มาเสนอเป็นอีกทางเลือกของการรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนในประเทศไทยได้รับการรักษาสมัยใหม่
ทางทันตกรรมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติ  
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด แรงจูงใจ กับการตัดสินใจ

เลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติ 
 

กรอบแนวคิดในการท าการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรม ที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก 
ภาคเหนือ มีทั้งหมด 10 โรงพยาบาล จ านวน 47,983 คน  
 ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยมีวิธีการดังนี้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น โดยใช้การสุ่มแบบ
เป็นระบบ (Systemic Random Sampling) ท าการเก็บข้อมูล โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง
ส าเร็จรูปและการค านวณตามสูตรของ Daniel (2010) จากขนาดจ านวนประชากรเป็นการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรโดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 และระดับความ
เชื่อมั่น 95% (Daniel, 2010) โดยจะสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ซ่ึงจะก าหนดหมายเลขประจ าหน่วยตามบัญชีรายชื่อ
ของประชากร และค านวณช่วงการสุ่ม (n/N) จากนั้นท าการสุ่มหาตัวสุ่มเริ่มต้น ซึ่งการนับหน่วยจะนับไปตามการสุ่ม 
(Random interval)ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 220 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติที่มารับการรักษาทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก 
ประเทศไทย โดยจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire Schedule) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติที่มารับการรักษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบและระบุค าตอบ 

การตัดสินใจเลือกรบัการรักษา  
ด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ปว่ยที่สูญเสีย

ฟันธรรมชาติ 
1. ระยะเร่ิมต้นพิจารณา 
2. ระยะประเมิน 
3. ระยะตัดสนิใจซื้อ 
4. ระยะหลังการซื้อ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  - อายุ  - สถานภาพ 
- การศึกษา - อาชีพ  - รายได ้
การรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ ์ - ราคา   
- กระบวนการ - สถานที ่  
- บุคคล  - การสื่อสารทางการตลาด  
- สภานแวดล้อมทางกายภาพ 
แรงจูงใจ 
- ด้านเหตุผล 
- ด้านอารมณ ์
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยด้านการรับรู้ส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยรากฟัน
เทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การสื่อสารทางการตลาด บุคคล กระบวนการ 
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟัน
ธรรมชาติ ประกอบด้วยด้านเหตุผลและด้านอารมรณ์ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลข้อมูลปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติ โดย
แบ่งเป็น 4 ระยะคือ 
 1 ระยะเร่ิมต้นพิจารณา 
 2 ระยะประเมิน 
 3 ระยะตัดสินใจซื้อ 
 4 ระยะหลังการซื้อ 
 ใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) โดยวัดเป็น 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปรผลโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 
  2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อช่วยในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวนค่าสถิติและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติแบบ regression analysis 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 220 ตัวอย่าง พบว่ามีเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
72.3 และร้อยละ 27.7 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.2 และร้อยละ 67.7 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีสถานภาพโสด การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.8 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 81.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.5 
ปัจจัยการรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด 
 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมมากที่สุด 
 2. ปัจจัยด้านสถานที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 2 
 3. ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 3 
 4. ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 4 
 5. ปัจจัยด้านบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 5 
 6. ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 6 
 7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียม
อันดับที่ 7 
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ปัจจัยแรงจูงใจ 
 1. แรงจูงใจด้านอารมณ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 1 
 2. แรงจูงใจด้านเหตุผล ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมอันดับที่ 2 
 
อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล จะเห็นว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ และรายได้อยู่ที่ 15,001-30,000 บาท เนื่องจากโรงพยาบาลสังกัดทหารบก เป็น
โรงพยาบาลของค่ายทหารในแต่ละที่ ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่ก็คือก าลังพลทหาร 
 2. ปัจจัยการรับรู้ส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับการรักษา
โดยการใส่รากฟันเทียมมากที่สุด เนื่องจากก าลังพลทหารมีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆทางการทหารจาก
ประเทศอเมริกาและจากประเทศจีน ซึ่งจากประสบการณ์ของทหารนั้นเชื่อถืออุปกรณ์ทางการทหารจากประเทศ
อเมริกามากกว่า ส่งผลให้การเลือกรากฟันเทียมจึงสนใจแหล่งที่ผลิตเป็นส าคัญ ซึ่งก าลังพลเชื่อว่าจะส่งผลกับคุณภาพ
อย่างแน่นอน ในด้านสถานที่ ก าลังพลทหารจะมีการย้ายที่ท างานอยู่บ่อยๆ ซึ่งบางคนต้องออกราชการสนามซึ่งท าให้
ยากล าบากต่อการเข้ารับบริการทางการรักษาทางการแพทย์ในที่ไกลๆได้ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงการรักษาง่ายๆ มี
สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน จึงส่งผลให้ด้านสถานที่ได้ความเห็นในระดับรองลงมา ในส่วนของด้านราคา เนื่องจาก
ก าลังพลทหารมีรายได้อยู่ในระดับ 15,001-30,000 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการข้ารับการรักษาต่างๆได้อยู่แล้ว อีกทั้งยังมี
สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางในรายการการรักษาได้ส่วนมาก แต่เนื่องจากการรักษาด้วยการใส่
รากฟันเทียมนี้ กรมบัญชีกลางยังไม่สามารถให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ก าลังพลทหารจึงต้องการค่ารักษาที่ถูกที่สุด แต่
คงไว้ซึ่งคุณภาพของการรักษาที่ดี เพราะหากต้องจ่ายเงินค่ารักษามาก ก็จะเหลือเงินที่จะไปดูแลครอบครัวของแต่ละคน
น้อยลง ในด้านการสื่อสารทางการตลาด ก าลังพลก็ยังต้องการการได้ข้อมูลการรักษาที่ละเอียดเพราะจะต้องน าไป
ประกอบการตัดสินใจในการรักษา อีกทั้งยังต้องการให้มีการดูแลตั้งแต่การเร่ิมการรักษาจนจบการรักษาอย่างใกล้ชิด ใน
ส่วนด้านบุคคลก าลังพลทหารยังต้องการทันตแพทย์ที่มีฝีมือสูงในการให้การรักษา รวมทั้งการมีอัธยาศัยที่ดี ในด้ าน
กระบวนการพบว่าผู้ป่วยต้องการการยืนยันทางโทรศัพท์มาก เนื่องจากด้วยภารกิจทางทหารมีทุกวันและค่อนข้างมาก 
ท าให้อาจมีการลืมนัดการรักษาไว้ ท าให้ไม่ได้รับการรักษาโรคตามมา ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ก าลังพลยังให้
ความส าคัญด้านความสะอาด ความเรียบร้อย ซึ่งเป็นปกติของการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทั่วๆไป ซึ่งตรงตาม
หลักการของงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทุกแห่งที่ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ดี มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียน้อย
ที่สุด และจากการศึกษาของ Wang et al (1996) ในการศึกษาการตลาดทางทันตกรรม โดยศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของลักษณะผู้ป่วยกับความถี่ของการมารับการรักษาโดยจากการศึกษาได้แบ่งตลาดออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
กลุ่มผู้ใช้บริการน้อย (light users) กลุ่มผู้ใช้บริการปานกลาง (medium users) กลุ่มผู้ใช้บริการมากหรือบ่อยๆ (heavy 
users) ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการน้อยมีคุณลักษณะที่จะให้ความส าคัญกับเรื่องความสามารถของทันตแพทย์ , บุคลิกและ
ทัศนคติของทันตแพทย์, ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยของทันตแพทย์, การเตรียมความพร้อมของภาวะฉุกเฉิน, การควบคุม
ความเจ็บปวด และความง่ายต่อการนัดหมาย มากกว่ากลุ่มของผู้ใช้บริการมาก แต่ส าหรับกลุ่มผู้ใช้บริการมากจะให้
ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งขอสถานพยาบาล, เวลาในการรักษา และการมีที่จอดรถ ในส่วนของคุณภาพการบริการ ความ
มีชื่อเสีย ระยะเวลาการรอคอย และค่ารักษาพยาบาล ทุกกลุ่มตลาดนั้นให้ความส าคัญเกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่ค านึงถึง
จ านวนความถี่ในการใช้บริการ 
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 3. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ พบว่าแรงจูงใจทางด้านเหตุผลจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษามาก เนื่องจากการ
ตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมนี้ เป็นการท าศัลยกรรม ท าให้ต้องมีการคิดพิจารณาถึงประโยชน์และโทษ
ของการท าศัลยกรรมให้ดี แต่เนื่องจากการรักษานี้เป็นสิ่งที่ส าคัญ และหากผู้ป่วยต้องการรักษาจะเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งตรงกับ
ความต้องการของมาสโลว์ในขั้นแรกที่ต้องการปัจจัย 4 ในส่วนของแรงจูงใจด้านอารมณ์ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่นกัน 
เนื่องจากผู้ป่วยเป็นมนุษย์มีความคิด ประสบการณ์ ความรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละคน จึงท าให้มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่าง
กัน และการรักษาทางทันตกรรมซึ่งมีความรู้น้อยอยู่แล้ว ยิ่งเป็นรากฟันเทียมยิ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการตัดสินใจของผู้ป่วยมาก 
ผู้ป่วยจึงมักให้ความส าคัญกับสิ่งที่สัมผัสได้ เห็นได้โดยรูปธรรม ส่งผลต่อความรู้สึกที่จะน าไปตัดสินใจเช่นกัน ซึ่งตรงกับ
แนวคิดแรงจูงใจของ Sciffman & Kanuk (2007) ที่กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจของมนุษย์ต้องใช้ทางเหตุผลและอารมณ์ในการ
ตัดสินใจ และจากการศึกษาของ Scholar, 2016 ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริการ หลายๆครั้งผู้บริโภค
มักไม่มีความรู้เก่ียวกับการประเมินการบริการ โดยเฉพาะการให้บริการที่ซับซ้อน อย่างเช่น การรักษาทางทันตกรรม หาก
ไม่ใช่ทันตแพทย์ก็ยากที่จะมีความสามารถในการประเมินคุณภาพการให้บริการทางการรักษาได้ ผู้บริโภคจึงมักจะใช้การ
รับรู้ หรือการที่มีตัวชี้น าเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการบริการแทน อย่างเช่น การตกแต่งคลินิกทันตกรรมที่ดูสวยงาม 
ความเป็นกันเองของบุคลากร การเข้ารับการรักษาในเวลาที่สะดวก เพราะความส าคัญที่จะให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสัญญานแห่ง
คุณภาพนั้นมันรวมถึงการรักษาที่ดีและลักษณะที่แสดงออกให้เห็นของคุณภาพการบริการที่มีต่อผู้บริโภค 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงการรับรู้ทางการตลาด แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับการ
รักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติ ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ภาคเหนือ สามารถช่วยให้
สถานพยาบาลภาครฐัและเอกชนน าข้อมูลงานวิจยัไปใช้ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การให้การรักษาด้วยรากฟันเทียมได้ดียิ่งขึ้น 
 โดยผลที่ได้จากงานวิจัยการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติ 
ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ภาคเหนือ ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและเอกชนแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ให้การรักษาควรเลือกรากฟันเทียมที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เนื่องจากผู้ป่วยให้ความส าคัญกับตัวรากฟันเทียมมาก 

2. ปัจจัยด้านสถานที่ ผู้ให้การรักษาควรจัดเตรียมสถานที่ให้ดี มีความสะดวก ปลอดภัย ใกล้แหล่งชุมชน มีที่
จอดรถ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมารับการรักษาได้ง่าย 

3. ปัจจัยด้านราคา ผู้ให้การรักษาต้องตั้งราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุด ซึ่งผู้ป่วยก็
อยากได้การรักษาในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพการรักษาที่ดี 

4. ปัจจัยแรงจูงใจทางด้านอารมณ์ ผู้ให้การรักษาสามารถให้ค าแนะน าในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เกินจริง เพราะอารมณ์
ส่งผลต่อความคิดของผู้ป่วยที่จะมีมากกว่าการตัดสินใจด้านเหตุผล ท าให้ต้องมีการระวังในการแนะน าการรักษา 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. สามารถน าไปสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารเรื่องการรักษาด้วยรากฟันเทียมให้กับผู้ป่วย 
2. สามารถสร้างแนวทางการให้การรักษาด้วยรากฟันเทียมในภาครัฐและเอกชนต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรมที่โรงพยาบาล
ทหาร ท าให้อาจมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้หลากหลายมากนัก เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหารที่มีสิทธิ์การรักษา
แบบเบิกได้ การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะท าในโรงพยาบาลสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งอาจมีประชากรที่
หลากหลายยิ่งขึ้น 
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อิทธิพลความพร้อมในการเรียนรู้ที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน 
ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
 
THE INFLUENCEOF READINESS ON LEARNING THAT AFFECTS WORK 
HAPPINESS EFFECTIVENESS AMONG PUBLIC HEALTH PERSONNEL OF 
COMMUNITY HOSPITALS IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   ไพรัตน์  จ ำบัวขำว 

สำขำวิชำบริหำรงำนสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำดำ  ค ำสุชำติ 

สำขำวิชำบริหำรงำนสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

ควำมสุข เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรำรถนำที่จะมี ไม่ว่ำจะเป็นในแง่มุมของชีวิตส่วนตัว ครอบครัว หรือกำร
ท ำงำน คนที่มีควำมสุข คือคนที่มีภำวะอำรมณ์ทำงบวกอยู่เสมอ ซึ่งโดยทั่วไปคนท ำงำนใช้เวลำไม่ต่ ำกว่ำหนึ่งในสำม
ของแต่ละวัน ใช้ชีวิตอยู่ในที่ท ำงำนเสมือนเป็นบ้ำนหลังที่สอง ดังนั้น หำกที่ท ำงำนน่ำอยู่ คนท ำงำนก็จะอยำกไป
ท ำงำน และอยำกแสดงผลงำนให้ดีทุกวัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำที่ท ำงำนมีบทบำทส ำคัญต่อควำมสุขของบุคคล เพรำะ
เมื่อที่ท ำงำนน่ำอยู่ คนก็จะแข็งแรงและเป็นสุข พนักงำนก็จะมีประสิทธิผลในระยะยำว กำรสร้ำงควำมสุขในกำร
ท ำงำนจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงมำกในกำรปฏิบัติงำนในองค์กรสำระส ำคัญแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท ำขึ้นในช่วงเวลำ ของกำรปฏิรูปประเทศท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมำกขึ้น โดยได้น้อมน ำหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มำเป็นปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำประเทศต่อเนื่องจำก แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
ช่วยให้สังคมไทยสำมำรถยืนหยัดอยู่ได้อย่ำงมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม 
ส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมสมดุลและ ยั่งยืน “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 

แนวคิดที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรควำมสุขของมนุษย์ด้วยกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงโลกในมิติส่วนตัว 
มุ่งเน้นควำมสุขของตนเอง, โลกในมิติครอบครัว มุ่งเน้นควำมสุขของคนในครอบครัว และโลกในมิติสังคม มุ่งเน้น 
ควำมสุขขององค์กรและสังคม (ทั้งสังคมภำยในองค์กำร และภำยนอกองค์กำร) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยและแนว
ทำงกำรจัดกำรที่แตกต่ำงกันออกไป 
 
ความส าคัญ : ความสุขในการท างาน 

 
ABSTRACT 

Happiness is what all men desire to have. Whether it is in terms of personal life, 
family or work, people are happy. People are always positive emotions. In general, people 
spend less than a third of each day. Living in the workplace is like a second home, so if 
work is good. Workers will want to work. I want to show good work every day. So, it can 
be seen that work plays an important role in the happiness of the person. When the work is 
pleasant. People will be healthy and happy. Employees will also be productive in the long 
run. Creating a happy working environment is a great way to work in an organization. The 
National Economic and Social Development Plan No.12 (BE 2560-2564) was established in 
the period. In the midst of a rapidly changing and interconnected world, By the way. 
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"Sufficiency Economy Philosophy" is a guideline for the development of the country 
following the National Plan No. 9-11 to strengthen the immunity and help the Thai society 
to stand firmly. Immune And risk management is appropriate. As a result, the country's 
development is balanced and sustainable. "Social coexistence." 

A concept that values human happiness by balancing the world in a personal 
dimension. Focus on your own happiness, the world in the family dimension. Focus on the 
happiness of the family. And the world in the social dimension focuses on the happiness of 
the organization and society. (Both within the organization. And outside the organization), 
which has different sub-elements and management approaches. 
 
Keyword (S) : Happiness in work 
 
บทน า 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ในทุกๆด้ำนอย่ำงรวดเร็วทั้งในเรื่องเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีควำมซับซ้อนมำกข้ึนส่งผลต่อวิถีกำรด ำเนนิชวีิตและ กำรประกอบอำชีพของผู้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนจะต้องมีควำมตื่นตัวและเตรียมพร้อมในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนมีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมในยุคปัจจุบันสำมำรถด ำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจำก
ศตวรรษที่ 20 และ 19 ซึ่งทักษะส ำคัญที่ต้องมีคือ ทักษะกำรเรียนรู้ (Learning Skill)จึงมีกำรก ำหนดแนวทำง
ยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยเน้นที่องค์ควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้ปฏิบัติงำน
เพื่อใช้ในกำรด ำรงชีวิตในสังคมแห่งกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทักษะแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบไป
ด้วยทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking and Problem Solving)
ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation)ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม          
(Cross-Culturalunderstanding)ทักษะด้ำนควำมร่วมมือและภำวะผู้น ำ (Collaboration and Leadership) ทักษะ
ด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำทันสื่อ (Communication, Information and Media Literacy) ทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Computing and ICT: Information, Communication and Technology 
Literacy) ทักษะอำชีพทักษะกำรเรียนรู้ (Career and Learning skills) (กมลรัตน์ เทอร์เนอร และคณะ, 2016) 
 เพื่อให้สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปีด้ำนสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดยุทธศำสตร์
ชำติระยะ20 ปีด้ำนสำธำรณสุขประกอบด้วย1) กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & 
Promotion Excellence) 2) กำรบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence) 3) บุคลำกรเป็นเลิศ (People 
Excellence) 4) กำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนคือประชำชนสุขภำพดีเจ้ำหน้ำที่มีควำมสุขระบบสุขภำพยั่งยืนจำกยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People 
Excellence) ได้มีกำรจัดท ำRoadmap แผนยุทธศำสตร์ก ำลังคนด้ำนสุขภำพระยะ20 ปีโดยมีเป้ำหมำยให้บุคลำกร
เป็นคนดีมีคุณค่ำมีควำมผำสุกซึ่งในระยะ5 ปีแรกเน้นกำรปฏิรูปก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข (HRH Transformation) 
เพื่อสร้ำงคนให้เป็นคนดีมีคุณค่ำมีควำมผำสุกโดยกำรเร่งด ำเนินกำรจัดท ำแผนก ำลังคนด้ำนสุขภำพแผนพัฒนำ
ก ำลังคนแผนบริหำรจัดกำรก ำลังคนแผนพัฒนำเครือข่ำยรวมทั้งกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กรกระทรวงสำธำรณสุข 
(MOPH ) เพื่อให้บุคลำกรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันมีพฤติกรรมร่วมเดียวกัน (ส ำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข, 2559) 
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ปัจจุบันองค์กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมสุขในที่ท ำ งำนมำกขึ้น ภำยหลังจำกภำครัฐบำล         
โดยส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส) น ำแนวนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ จำกแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 ที่ได้มุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ
ศักยภำพของคน มำจัดด ำเนินกำรเป็นกรอบแผนงำนย่อยที่เรียกว่ำ ควำมสุขในที่ท ำงำน ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ควำมสุข 8 ประกำร ที่เรียกกันว่ำ Happy Workplaceหลำยองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชนได้ท ำแนวคิดนีม้ำใช้อย่ำง
แพร่หลำยมำกข้ึน เพรำะแนวคิดดังกล่ำวครอบคลุมควำมสุข ดังต่อไปนี้1.Happy Body (สุขภำพดี)2.Happy Heart 
(น้ ำใจงำม)3.Happy Society (สังคมดี)4.Happy Relax (ผ่อนคลำย)5.Happy Brain (หำควำมรู้)6.Happy Soul 
(ทำงสงบ)7.Happy Money (ปลอดหนี้)8.Happy Family (ครอบครัวดี) 9. Happy Work Life / กำรงำนดีซึ่ง
Happy Workplaceนี้อยู่บนพื้นฐำนที่เชื่อมโยงกัน คือเมื่อใดคนนั้นองค์กรมีควำมสุข ก็ย่อมส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กร (ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ,2552) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

กำรวิจัยเรื่องอิทธิพลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรสำธำรณสุขที่
ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
1.1 เพื่อศึกษำอิทธิพลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรของบุคลำกรสำธำรณสุข

ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

2.1 เพื่อศึกษำระดับควำมสุขในกำรท ำงำนและระดับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 

2.2 เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำง
สำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 

3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพร้อมในกำรเรียนรู้กับควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำง
สำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

กำรศึกษำวิจัยเรื่องอิทธิพลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกร
สำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกับเครื่องมือ
ควำมสุขHappy Workplaceในกำรสร้ำงควำมสุขในชีวิตของคนท ำงำนประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
(ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ;2552) 
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วิธีการวิจัย 

กำรวิจัยเรื่องอิทธิพลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรสำธำรณสุข        
ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัยควำมควำมสุขในกำรท ำงำนกับ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลจังหวัดนครรำชสีมำเป็นกำรวิจัย
เชิงวิเครำะห์แบบภำคตัดขวำง (Cross – Sectional Analytical Research) แบบส ำรวจควำมคิดเห็น (Survey 
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อำยุ  
3. สถำนภำพสมรส  
4. ต ำแหน่ง  
5. รำยไดต้่อเดือน  
6. ระยะเวลำในกำรปฏบิัติงำน 

ความพร้อมในการเรียนรู้ 
(Mishra and Kereluik, 2011) 

1. ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณทักษะ 
    ในกำรแก้ปัญหำ 
    (Critical Thinking and Problem Solving) 
2. ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
    (Creativity & innovation) 
3. ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวฒันธรรม 
    (Cross-Culturalunderstanding) 
4. ทักษะด้ำนควำมร่วมมือและภำวะผูน้ ำ 
   (CollaborationandLeadership)  
5. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำทันสื่อ   
   (Communication, Information and Media    

Literacy) 
6. ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   (Computing and ICT: Information,  

Communication and Technology Literacy)  
7. ทักษะอำชีพทักษะกำรเรียนรู้ 
   (Career and Learning skills) 
 

 
ความสุขในการท างาน 

(ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ,2552) 

1. Happy Body / สุขภำพด ี
2. Happy Relax / ผ่อนคลำยดี 
3. Happy Heart / น้ ำใจด ี
4. Happy Soul / จิตวิญญำณดี 
5. Happy Family / ครอบครัวดี 
6. Happy Society / สังคมดี 
7. Happy Brain / ใฝ่รู้ดี 
8. Happy Money / สุขภำพเงนิด ี
9. Happy Work Life / กำรงำนด ี

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือวิจัย 
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
6 . สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบบำลชุมชนจังหวัด

นครรำชสีมำ มีทั้งหมด 30 โรงพยำบำล จ ำนวน 2,936คน (ที่มำ : ฝ่ำยแผนงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
นครรำชสีมำ, 2560) กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ บุคลำกรสำธำรณสุขในจังหวัดนครรำชสีมำ ทั้งเพศชำย และ เพศหญิง        
ที่มีอำยุงำนมำกกว่ำ 1 ปี ขึ้นไป ทั้งหมด 30 โรงพยำบำล จ ำนวน 2,936คน 

ผู้วิจัยได้ท ำกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยมีวิธีกำรดังนี้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบควำมสะดวก (Convenience 
Sampling)ท ำกำรเก็บข้อมูลเลือกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในจังหวัดนครรำชสีมำกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดย
กำรใช้ตำรำงส ำเร็จรูปและกำรค ำนวณตำมสตูรของ Daniel (2010)จำกขนำดจ ำนวนประชำกรเป็นกำรหำขนำดของ
กลุ่มตัวอย่ำงเพื่อประมำณค่ำสัดส่วนของประชำกรโดยคำดว่ำสันส่วนของลักษณะที่สนใจในประชำกรเท่ำกับ 0.5 
และระดับควำมเชื่อมั่น 95% (Daniel 2010) 

N = 
 
เมื่อ N  = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำร 
 Zα/2 = ค่ำสถิติมำตรฐำน จำกตำรำง Z ที่ระดับนัยส ำคัญ0.05 มีค่ำเท่ำกับ 1.96 
 N  = จ ำนวนประชำกรในกำรศึกษำ   

P          = (ควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำล จังหวัดสมุทรสำคร 
0.72 เนตรสวรรค์ จินตนำวลี) 

 D  = ค่ำควำมคลำดเคลื่อนสูงสุดที่ผู้วิจัยยอมให้เกิดได้สูงสุดเท่ำกับ 0.05  
แทนค่ำในสูตร 

(N) และก ำหนดระดับควำมคลำดเคลื่อนที่ของกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ยอมรับได้ (e) บุคลำกรทำงกำรแพทย์ใน
จังหวัดนครรำชสีมำ ทั้งหมด 30 โรงพยำบำล จ ำนวน 2,936คน ยอมรับให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนจำกตัวอย่ำงได้5% 
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำรเท่ำกับ 400 คน 
  n  =              (1.96)2 x 2,936 x 0.41 x (1- 0.59) 
         (1.96)2x 0.41 x (1- 0.41) + (2,936-1) x (0.05)2 
   =    2,272.23 
            8.26 
   =    330 

จำกกำรค ำนวณได้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 330คนเพื่อป้องกันกำรสูญหำยของกลุ่มตัวอย่ำงหรือควำม
ผิดพลำดจำกกำรเก็บข้อมูลผู้วิจัยจึงขอใช้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน 
เกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้าร่วมโครงการวิจัย  

1. บุคลำกรสำธำรณสุขในโรงพยำบำลชุมชน 30 แห่ง จังหวัดนครรำชสีมำ ทั้งเพศชำยและเพศหญิงที่
ปฏิบัติอยู่ ณ ปัจจุบัน อำยุงำนมำกกว่ำ 1 ปีขึ้นไป 

2. สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยโดยได้รับกำรกรอกข้อมูลโครงวิจัยอย่ำงครบถ้วน  

Z2
α/2NP(1-P) 

Z2
α/2P(1-P)+ (N-1)d2 
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เกณฑ์การคัดตัวอย่างออกจากโครงการวิจัย  
1. ไม่สมัครใจตอบแบบสอบถำม  
2. ขอถอนตัวในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล  
3. มีอำกำรเจ็บป่วยในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูลจนไม่สำมำรถตอบแบบสอบถำมได้  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้ท ำกำรวิจัยได้ใช้เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัยคือแบบสอบถำม

(Questionaire) โดยแบบสอบถำมนี้ผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นและดัดแปลงจำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำข้อมูลในส่วนดังกล่ำวนี้มำสร้ำงเป็นแบบสอบถำมโดยแบ่งแบบสอบถำมเป็น4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่1แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบ
ปลำยเปิดและเลือกตอบได้แก่ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ต ำแหน่ง รำยได้ต่อเดือน ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำใน
กำรปฏิบัติงำนมีทั้งหมดจ ำนวน 6 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับควำมสุขในกำรท ำงำน โดยใช้แบบสอบถำมของ(สถำบันวิจัยประชำกรและ
สังคมมหำวิทยำลัยมหิดล,2014)มีทั้งหมดจ ำนวน 56 ข้อ ประกอบด้วยกิจกรรมด้ำนHappy Body (สุขภำพดี) 
Happy Heart (น้ ำใจงำม) Happy Society (สังคมดี) Happy Relax(ผ่อนคลำย) Happy Brain (หำควำมรู้) 
Happy Soul (ทำงสงบ) Happy Money (ปลดหนี้)และHappy Family (ครอบครัวดี)ให้บุคคลำกรสำธำรณสุขที่
ปฏิบัติงำนในจังหวัดนครรำชสีมำประเมินตนเอง ซึ่งเป็นข้อค ำถำมแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)ให้ผู้ตอบลง
ควำมเห็นว่ำมีควำมรู้สึกต่อข้อควำมเหล่ำนั้นอย่ำงไรบ้ำง เช่น มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อย ที่สุด               
แล้วก ำหนดคะแนน 5 4 3 2 1 ตำมล ำดับ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำน โดยใช้แบบสอบถำมของ        
(อัครเดช นีละโยธิน,2559) มีทั้งหมดจ ำนวน 45 ข้อ ตำมหลัก 7 C อันประกอบไปด้วย 1.ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์
และกำรแก้ไขปัญหำ(Critical Thinking and Problem Solving) 2.ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity & innovation) 3.ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม (Cross-Culturalunderstanding) 4.ทักษะ
ด้ำนควำมร่วมมือและภำวะผู้น ำ(Collaboration and Leadership) 5.ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำ
ทันสื่อ(Communication, Information and Media Literacy) 6.ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ(Computing and ICT: Information,Communication and Technology Literacy) 7. ทักษะอำชีพ
ทักษะกำรเรียนรู้(Career and Learning skills)ให้บุคคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในจังหวัดนครรำชสีมำ
ประเมินตนเอง ซึ่งเป็นข้อค ำถำมแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)ให้ผู้ตอบลงควำมเห็นว่ำมีควำมรู้สึกต่อข้อควำม
เหล่ำนั้นอย่ำงไรบ้ำง เช่น มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อย ที่สุด แล้วก ำหนดคะแนน 5 4 3 2 1 ตำมล ำดับ 
การแปลผลคะแนน  
 ผู้ศึกษำได้จัดแบ่งควำมสุขในกำรท ำงำน ระดับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรปฏิบัติงำน ออกเป็น5 ระดับ
ได้แก่ระดับน้อยที่สุด น้อยปำนกลำง มำก มำกที่สุด โดยมีเกณฑ์กำรแบ่งระดับจำกกำร ค ำนวณหำค่ำอันตรภำคชั้น 
(Class Interval) 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
กำรสร้ำงเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้  

1. กำรก ำหนดเนื้อหำและจุดมุ่งหมำยของงำนวิจัยที่จะศึกษำ ได้มีกำรศึกษำจำกแนวคิดตำรำ ทฤษฎี 
ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ก ำหนดรูปแบบวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตรงตำม
จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

2. ได้น ำเนื้อหำและตัวชี้วัดที่ได้จำกกำรศึกษำจำก แนวคิด ตำรำ ทฤษฎีทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องมำประยุกต์และดัดแปลงเป็นข้อค ำถำม เสร็จแล้วได้น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นมำไปหำควำมสัมพันธ์ของเนื้อหำ  
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3. น ำแบบสอบถำมเสนอร่ำงเคร่ืองมือต่อผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำรบริหำรสำธำรณสุข 1ท่ำน ผู้บริหำรด้ำน
บริหำรสำธำรณสุข 1ท่ำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนระเบียบวิธีวิจัย 1 ท่ำน รวมทั้งหมด 3 ท่ำน เพื่อขอค ำแนะน ำในกำรปรับปรุง 

4. น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะคล้ำยคลึง
กับกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำจ ำนวน 30 รำย เพื่อประเมินค่ำควำมเที่ยง(Reliability) ด้วยกำรวิเครำะห์ดัชนี
ค่ำครอนบัท (Cronbach’s Alpha) ได้ควำมเชื่อมั่นของเคร่ืองมือด้ำนควำมสุขในกำรท ำงำน 0.935ด้ำนประสิทธิผล
ในกำรท ำงำน0.959 

5. ส่งแบบสอบถำมพิมพ์และเย็บชุดแบบสอบถำม เพื่อเตรียมน ำไปใช้เก็บข้อมูลในโรงพยำบำลชุมชนใน
จังหวัดนครรำชสีมำต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ผู้วิจัยน ำหนังสือขออนุญำตด ำเนินกำรศึกษำจำกคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อขออนุญำตผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อท ำกำรเก็บข้อมูลในกำรวิจัย 

2. ท ำหนังสือเรียนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ข้ันตอนใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บข้อมูล 

3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีด ำเนินกำรเก็บข้อมูลแบบวิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำงแบบควำมสะดวก (Convenience Sampling) กำรส่งทำงไปรษณีย์ เก็บด้วยตนเอง ให้ผู้อื่นช่วยเก็บข้อมูล 
และกำรโทรประสำนงำนติดตำมแบบสอบถำม เป็นต้น 

4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับคะแนนสูงสุด ระดับกลำง 
ระดับต่ ำสุด จ ำนวนกลุ่มละ 2 คน  

5. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของแบบสอบถำมก่อนน ำไปวิเครำะห์ 
6. น ำข้อมูลที่ได้มำคิดคะแนนและวิเครำะห์ตำมวิธีทำงสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและได้ก ำหนด

ระดับนัยส ำคัญที่ระดับ0.05 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรแจกแจง ควำมถี่ และค ำนวณค่ำร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน น ำเสนอในรูปแบบตำรำง สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficent: r) และค่ำสัมประสิทธิ์ควำมถดถอย (Multiple Regression) โดยค่ำที่ค ำนวณได้จะ
อยู่ในช่วง -1 ≤ r ≤1 ซึ่งเกณฑ์กำรแปลผลค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก ำหนดดังนี้ (วิชิต อู่อ้น, 2548 หน้ำ 385-386) 

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปจำกกำรศึกษำ อิทธิพลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกร
สำธำรณสุข ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 80.2 มีอำยุอยู่ระหว่ำง 
20-30 ปีมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.5 สถำนภำพโสดมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.5 ต ำแหน่งข้ำรำชกำรมำกที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 45.0 รองลงมำคือลูกจ้ำงชั่วครำว 35.5 รำยได้ต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 20,001-30,000 บำทมำกที่สุดร้อยละ 
46.3 ระยะปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 5-10 ปี  
มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.0  

104



2. ความพร้อมในการเรียนรู้ 
ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชน

จังหวัดนครรำชสีมำระดับมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 15.6 รองลงมำระดับมำกคิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมำระดับ
ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 23.9 รองลงมำระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.1 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน  

2.1 ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณทักษะในกำรแก้ปัญหำ พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
10.3 ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 61.2 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 26.5 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.0 

2.2 ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.0 ระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.0 

2.3 ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.0 ระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 43.2 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 17.8 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 19.0  

2.4 ทักษะด้ำนควำมร่วมมือและภำวะผู้น ำ พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.7 ระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 53.2 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 24.7 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.4 

2.5 ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำทันสื่อ พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.0 ระดับมำก 
คิดเป็นร้อยละ 49.5 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 24.8 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 14.7  

2.6 ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
18.5 ระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 58.0 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 19.7 ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.8  

2.7 ทักษะอำชีพทักษะกำรเรียนรู้สื่อสำร พบว่ำระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.7 ระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 55.5 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 23.8 
3. ความสุขในการท างาน 

ปัจจัยควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัด
นครรำชสีมำด้ำนที่มำกที่สุด คือ Happy Body/สุขภำพดี คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมำคือ Happy Heart/น้ ำใจดี  
คิดเป็นร้อยละ18.6 รองลงมำคือ Happy Soul/จิตวิญญำณดี คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมำคือ Happy Money/ 
สุขภำพเงินดี คิดเป็นร้อยละ 17.3 รองลงมำคือ Happy Family/ครอบครัวดี คิดเป็นร้อยละ 15.7 รองลงมำคือ Happy 
Work Life (Happy Plus)/กำรงำนดี คิดเป็นร้อยละ 14.1 รองลงมำคือ Happy Brain/ใฝ่รู้ดี คิดเป็นร้อยละ 5.9 
รองลงมำคือ Happy Society/สังคมดีคิดเป็นร้อยละ 5.9 รองลงมำคือ Happy Relax/ผ่อนคลำยดีคิดเป็นร้อยละ 5.5 
4. ความพร้อมในการเรียนรู้มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อระดับความสุขในการท างานของบุคลากรทางสาธารณสุข      
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาโดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์และสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนรู้มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อระดับควำมสุขในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ ไม่มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมี
นัยส ำคัญทำสถิติ (p-value >0.05) ปฏิเสธสมมุติฐำนข้อที่ 1 ที่ระบุว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนมีอิทธิพลในเชิงบวก
ต่อระดับควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ  
5. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเรียนรู้ในการท างานของบุคลากรทางสาธารณสุข        
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยส่วนบุคคลมีควำมสัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  (p-value 
<0.05) ยอมรับสมมุติฐำนข้อที่2 ที่ระบุว่ำปัจจัยส่วนบุคคลมีควำมสัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำน
ของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 
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6. ความพร้อมในการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

ผลกำรศึกษำพบว่ำพบว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนมีควำมสัมพันธ์กับควำมสุขในกำรท ำงำน
ของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมีนัยส ำคัญทำสถิติ                
(p-value<0.05) ยอมรับสมมุติฐำนข้อที่ 3 ที่ระบุว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนมีควำมสัมพันธ์กับ
ควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 
 
อภิปรายผล 

จำกำรศึกษำ อิทธิพลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรสำธำรณสุข        
ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยและสมมติฐำนกำรวิจัย
ได้ดังนี้คือ 

เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานและระดับความพร้อมในการเรียนรู้ในการท างานของ
บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

จำกกำรศึกษำพบว่ำระดับกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำน
ในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( ̅= 3.37) พบว่ำด้ำนที่ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 
คือด้ำน Happy Body/สุขภำพดี ( ̅= 3.83) รองลงมำคือ Happy Soul/จิตวิญญำณดี ( ̅= 3.75) รองลงมำคือ        
( ̅= 3.69) รองลงมำคือHappy Brain/ใฝ่รู้ดี ( ̅= 3.45) รองลงมำคือHappy Money/ สุขภำพเงินดี ( ̅= 3.38) 
รองลงมำคือ Happy Society/สังคมดี ( ̅= 3.36) รองลงมำคือHappy Relax/ผ่อนคลำยดี ( ̅= 3.28) รองลงมำ
คือHappy Work Life/กำรงำนดี ( ̅= 3.12) รองลงมำคือHappy Heart/น้ ำใจดี ( ̅= 3.04) 

สำมำรถอธิบำยได้ว่ำระดับควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล
ชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ ด้ำน Happy Body/เป็นช่วงวัยที่มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบรูณ์ท ำให้ท ำงำนได้อย่ำง
เต็มที่ จึงท ำให้บุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชมุชนจังหวัดนครรำชสีมำมีสุขภำพที่ดี สอดคล้อง
กับผลกำรศึกษำของ ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ นฤมล แสวงผล (2554) ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำน
ของบุคลำกร มีควำมส ำคัญในทิศทำงเดียวกัน คือ เมื่อมีระดับควำสุขเพิ่มมำกขึ้น จะท ำให้ควำมสุขในกำรท ำงำน
ด้วยควำมกระตืนรือร้นในกำรท ำงำนเพิ่มมำกขึ้น (P<0.05) 

จำกกำรศึกษำพบว่ำระดับกิจกรรมควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ของบุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนใน
โรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ( ̅= 3.87)พบว่ำด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือทักษะด้ำน
ควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ( ̅= 3.97) รองลงมำคือ ทักษะด้ำนควำมร่วมมือและภำวะผู้น ำและ ทักษะอำชีพทักษะ
กำรเรียนรู้ ( ̅= 3.96) รองลงมำคือทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( ̅= 3.95) 
รองลงมำคือทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำทันสื่อ ( ̅= 3.83) รองลงมำคือทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณทักษะในกำรแก้ปัญหำ ( ̅= 3.79) รองลงมำคือทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ( ̅= 3.77) 

สำมำรถอธิบำยได้ว่ำระดับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ของบุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนใน โรงพยำบำล
ชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนภำยใต้หลำกหลำยวิชำชีพ ภำยใต้บริบท
ของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของบุคคล ครอบครัวแต่ละบุคคลที่มีจุดมุ่งหมำยในชีวิต มีควำมรู้ ควำมคิด 
ควำมเชื่อ ศำสนำ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม สภำพสังคม สิทธิเสรีภำพ ตลอดจนรูปแบบของกำรด ำเนิน
ชีวิตที่แตกต่ำงกันสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ รุ่งนภำ จันทรำและคณะ (2560) ทักษะกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษำพยำบำล วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎร์ธำนี อยู่ในระดับสูง ( ̅4.14 SD 0.48) 
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เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพร้อมในการเรียนรู้ในการท างานของ
บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 

1. เพศ ไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ  (p-value <0.05) ชึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐำนข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ มีควำมสัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำน
ของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำอธิบำยได้ว่ำ กำรปฏิบัติงำน 
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำมีลักษณะกำรท ำงำนตำมมำตรฐำน
วิชำชีพดังนั้นเพศจึง ไม่ได้บ่งชี้ว่ำเพศใดจะมีบทบำทมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่นั้น 
ขึ้นอยู่กับควำมตั้งใจและควำมเสียสละ ท ำให้ทั้งเพศหญิงและเพศชำยมีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ 

2. อำยุ ไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ (p-value <0.05) ยอมสมมุติฐำน
ข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่อำยุ มีควำมสัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ ในกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ อธิบำยได้ว่ำ อำยุที่แตกต่ำงกันมี
กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่ต่ำงกัน มีควำมสัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนของบุคคลำกร
ทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 

3. สถำนภำพไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ (p-value <0.05) ชึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐำนข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถำนภำพ มีควำมสัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำร
ท ำงำนของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ อธิบำยได้ว่ำ เนื่องจำก
กำรปฏิบัติงำนเป็นหน้ำที่ของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขทุกคนต้องรับผิดชอบ สถำนภำพกำรสมรส โสด สมรส        
หย่ำร้ำง คู่สมรสเสียชีวิต เป็นเพียงสถำนะทำงบุคคลเท่ำนั้น จึงไม่มีผลต่อบทบำทกำรปฏิบัติงำนของบุคคลำกรทำง
สำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 

4. ต ำแหน่งไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ(p-value <0.05)ปฏิเสธสมมุติฐำน
ข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ต ำแหน่ง มีควำมสัมพันธ์กับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ อธิบำยได้ว่ำควำมก้ำวหน้ำ          
ควำมมั่นคงในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน เป็นควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำน ทุกคน 

5. รำยได้ต่อเดือนมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ (p-value >0.05) ยอมรับสมมุติฐำน
ข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่รำยได้ต่อเดือน มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลในกำรท ำงำนของบุคคลำกร
ทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ อธิบำยได้ว่ำ รำยได้จำกกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนวิชำชีพให้บริกำร ต่อประชำชนผู้มำรับบริกำรในโรงพยำบำล ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรท ำงำน 

6. ระยะเวลำปฏิบัติงำนไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ในกำร
ท ำงำนของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ  (p-value >0.05)           
ชึ่งปฏิเสธสมมุติฐำนข้อที่ 2 ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ระยะเวลำปฏิบัติงำนมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน
กำรท ำงำนของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ อธิบำยได้ว่ำบทบำท
หน้ำที่ของบุคคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบตัิงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนเดียวกัน 
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เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้กับความสุขในการท างานของบุคลากรทาง

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพร้อมในกำรเรียนรู้กับควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกร

ทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำนครรำชสีมำ  (r=0.499) มีนัยส ำคัญทำสถิติ   
(p-value <0.05) ยอมรับสมมุติฐำนข้อที่ 3 ที่ระบุว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพร้อมในกำรเรียนรู้กับควำมสุขใน
กำรท ำงำนของบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำนครรำชสีมำอธิบำยได้
ว่ำกำรสร้ำงควำมสุขในที่ท ำงำนถือว่ำเป็นปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ท ำให้กำรบริหำรองค์กรเป็นไปด้วยควำมควำม
รำบรื่นเนื่องจำกกำรที่คนในองค์กรมีควำมสุขจะเป็นกำรเพิ่มทั้งปริมำณและคุณภำพของกำรให้บริกำรเกิดควำมคิด
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมลดควำมเครียดและควำมขัดแย้งในองค์กรซึ่งจะช่วยให้องค์กรเจริญก้ำวหน้ำและพัฒนำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสอดคล้องกับกำรศึกษำของ บูรินทร์ภัฏพรหมมำศ และคณะ (2556) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรในสถำนศึกษำของเทศบำลจังหวัดนครศรีธรรมรำช ( ̅3.98 SD 0.43) 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ควรมีกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุขใน
โรงพยำบำลชุมชนโดยเฉพำะด้ำนเร่ืองค่ำตอบแทนส่วนที่พึงได้จำกระเบียบ รำชกำรในกำรปฏิบัติงำน  

2. สถำนพยำบำลควรสนับสนุนช่วยเหลือกำรพัฒนำศักยภำพด้วยกำรให้ขวัญและก ำลังใจโดยจัด
งบประมำณสนับสนุนโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆที่เอ้ือต่อควำมสุขของบุคลำกรและประโยชน์ต่อหน่วยงำน 

3. สถำนพยำบำล ควรก ำหนดยุทธศำสตร์ภำรกิจในกำรท ำงำนร่วมกันกับบุคลำกรในสถำนศึกโรงพยำบำล
โดยมีตัวชี้วัดควำมสุขในกำรท ำงำนที่ชัดเจน 
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การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
THE PARTICIPATION IN THE IMPLEMEMENT ELDERLY CLUB OF COMMITTEE 
ELDERLY CLUB SENA DISTRICT PHRANAKONSI AYUTHAYA PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   ภัทรภร  แต้พัฒนสกล 
   สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ฐาวรี  ขันส าโรง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารงาน สาธารณสุข)  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างคือ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
170 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่  24 สิงหาคม ถึง 9 
กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของ เพียร์สัน 

  ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการ มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 45.9 และระดับน้อย 
ร้อยละ 4.7 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ รายได้ แรงจูงใจต่อการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ และ
ทัศนคติต่อการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริม   
ให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมให้มีแรงจูงใจใน
การด าเนินงานและสร้างทัศนคติต่อการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุในประเด็นการวางแผนการด าเนินงานให้ดีมากข้ึน 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการด าเนินงานแรงจูงใจ

ในการด าเนินงาน  
 
Abstract  

 This cross - sectional survey study aimed to study the participation in the implement 
elderly club and the factors that related to the implement of committee elderly club in Sena 
District, Phranakonsi Ayuthaya Province. The samples of this study comprised 170 
committee of elderly club in Sena District, Phranakonsi Ayuthaya Province. These samples 
were selected by using stratified random sampling technique. The instrument used for data 
collection was questionnaires during the 24th August – the 9th September 2018. The data 
were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi–square 
analysis, and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient statistics. The results of the 
study indicated that the participation in the implement elderly club of committee elderly 
club was firstly indicated at a high level accounted for 49.4%; followed by a moderate level 
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accounted for 45.9%, and lastly at a low level accounted for 4.7% respectively. Referring to 
the factors that related to the implement elderly club of committee elderly club, they were 
statistically significant (p-value < 0.05) including income, motivation towards the 
implement elderly club, and attitude towards the implement elderly club.  

 The results of this study suggested that the agencies responsible in the area should 
support the committee elderly club to participate in the implement elderly club more 
effectively by encouraging a motivation in the implement and creating an attitude towards 
the implement elderly club on the issue of planning for better implement.  

 
Keyword : Participation in the Implement,Committee, Elderly Club, Attitudes towards 

the Implement Motivation towards the Implement 
 

บทน า 
ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 

20 ของประชากรทั้งหมด (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯ 2561) จากสถิติจ านวนประชากรผู้สูงอายุล่าสุด        
ปี 2561 พบจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) และ 
มีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (age society) กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ผู้สูงอายุและได้เสนอแนวทางให้แต่ละจังหวัดด าเนินการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้ชมรมเป็น
จุดรวมในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน ต่อมาในปี 2540 
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ ศ. 2540-2544 ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ สามารถดูแลตนเองได้ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ถือเป็นกลวิธีหนึ่งที่ส าคัญและจ าเป็น
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพเป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
และความเอื้ออาทรให้แก่สมาชิก (กระทรวงสาธารณสุข 2546) ปัจจุบันเครือข่ายของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ ณ เดือน เมษายน 2561 มีจ านวนทั้งหมด 31,243 ชมรม และ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเป็น
เพราะประชากรสูงวัยมีสุขภาพที่ดี แล้วมีการรวมกลุ่มกัน อาจเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวข้างต้น 
ตามแผนพัฒนาผู้สูงอายุ หรือ เป็นนโยบายของผู้น าท้องถิ่นนั้นๆเมื่อมีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของชมรมผู้สูงอายุนั้น 
ท าให้เกิดข้อสงสัยถึงความสามารถในการด าเนินงาน ความคงอยู่ หรือความยั่งยืนของชมรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถในการบริหารงานของชมรมโดยคณะกรรมการบริหารชมรมนั้น มีส่วนร่วมและด าเนินงานอย่างไร การ
มีส่วนร่วมในชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเป็นประเด็นในการศึกษานั้น เนื่องด้วยตระหนักถึง
ความส าคัญของชมรมผู้สูงอายุในฐานะเป็นองค์กรชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของผู้สูงอายุใน
การก าหนดวิถีทางในการจัดสวัสดิการของตนเอง การเกิดขึ้นแห่งสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุโดยผ่านการด าเนินการ
ของคณะกรรมการที่มาจากผู้สูงอายุนั้น คณะกรรมการที่ด าเนินงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการ
ด าเนินงาน เข้ามามีส่วนร่วมในชมรมผู้สูงอายทุั้งการวางแผน การด าเนินงานประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ติดตาม ในส่วนปัญหาอุปสรรคและความล้มเหลวของชมรมเกิดจาก ไม่มีกิจกรรมหรือมีกิจกรรมแต่ไม่ได้ท ากิจกรรม
ต่อเนื่อง ไม่มีประชุมตามระเบียบข้อบังคับของชมรมหรือประชุมไม่สม่ าเสมอ มีแต่ชื่อชมรมไม่มีที่ตั้งชมรมชัดเจน        
มีปัญหาเกี่ยวกับประธานและผู้น า เช่น ประธานขาดภาวะผู้น า ผู้น าเป็นเผด็จการ ยึดเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่
ผู้น าไม่โปร่งใส ผู้น าไม่มีจิตอาสา ผู้น าไม่ท าตามข้อบังคับที่ก าหนดไว้ (คู่มือชมรมผู้สูงอายุ ของสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย) 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินตามนโยบายข้างต้น โดยมีการจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุครอบคลุมทุกต าบล มีชมรมผู้สูงอายุในความรับผิดชอบ จ านวน 19 ชมรม ในแต่ละชมรมจะมีการ
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการชมรมที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกชมรม โดยการด าเนินงานมีรูปแบบที่แตกต่าง
กันไปแต่ละพื้นที่ แต่ละชมรมมีการด าเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล บางชมรมก็ตั้งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ การบริหารของ
คณะกรรมการนั้นก็จะแตกต่างกันไป ตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ การมีส่วนร่วมในการด าเนิ นงานของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ แต่ละชมรม มีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากการก่อตั้ง
ชมรม ฯ นั้นบางแห่งจัดตั้งโดย เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนต าบล บางแห่งจัดตั้งโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. ท าให้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการชมรมแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหารชมรมหรือ เรียกว่า คณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการก็จะท าให้การบริหารชมรมนั้นมีประสิทธิภาพ ท าให้ชมรมเข้มแข็ง ดังนั้น ประเด็นส าคัญที่ท าให้
เกิดการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุที่ดี และมีประสิทธิภาพ นั้น หัวใจส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ซึ่งเหตุผลดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ให้ผู้วิจัยเลือกประชากรที่ศึกษาจากคณะกรรมการ  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สู งอายุของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในอ าเภอเสนา เพราะหากทราบปัญหาที่แท้จริงของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
และยั้งยืนและน าไปเป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ 
(Cohen & Uphoff, 1980) มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1. การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ได้แก ่ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจและทัศนคติ ต่อการมีส่วนร่วม
ด าเนินการและมีตัวแปรตามคือการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือคณะกรรมการของชมรมผู้สูงอายุ 

อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 170 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลใน
ส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านทัศนคติในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของคณะกรรมชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 20 ข้อ 
แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา ประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตามแบบ Index of item objective congruence) พบว่า
ทุกข้อค าถามมีค่า ioc อยู่ระหว่าง 0.68 - 1.00 แล้วน าไปค านวณ หาค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา การหาความ
เชื่อมั่นของเคร่ืองมือ โดยเครื่องมือ ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มจ านวน 30 คน แล้วน าผลการ
ทดลองมาใช้ค านวณหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  ครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ด้านทัศนคติต่อการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.946 ด้านแรงจูงใจต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 
เท่ากับ 0.975 และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.985 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ ไคสแควร์ 
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 

 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ WTU 542730 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0028 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีอายุระหว่าง 
60-70 ปี มากที่สุด ร้อยละ 65.4 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 69.83 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 58 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 90 ปี       
มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 58.8 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามากที่สุด ร้อยละ 65.9 
อาชีพแม่บ้าน/ไม่ได้มีงานประจ า มากที่สุด ร้อยละ 39.4 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 600-5,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 61.8 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 6,762 บาท รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 600 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 50,000 
บาท ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมีระยะเวลา1-5 ปี ร้อยละ 58.3 โดยระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 ปี ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการน้อยที่สุด 1 ปี และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการมากที่สุด 15 ปี  

 2. ทัศนคติต่อการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.3 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 14.7 

  3. แรงจูงใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 41.4 และระดับน้อย ร้อยละ 2.4 
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4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พบว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับมาก ร้อยละ49.4 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 45.9 และระดับน้อย    
ร้อยละ 4.7และเมื่อพิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลระดับมาก ร้อยละ 62.9 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 30.6 และระดับน้อย ร้อยละ 
6.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ระดับมาก ร้อยละ 62.4 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 33.5 และ
ระดับน้อย ร้อยละ 4.1 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.6 รองลงมาระดับปานกลาง 
ร้อยละ 35.9 และระดับน้อย ร้อยละ 3.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 54.1 
รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 44.1 และระดับน้อย ร้อยละ 1.8 (ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ (n = 170)                                  

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จ านวน   ร้อยละ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในภาพรวม   

ระดับมาก (80 - 100 คะแนน)  84 49.4 
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน) 78 45.9 
ระดับน้อย (25 - 59 คะแนน) 8 4.7 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
ระดับมาก (80 - 100 คะแนน)  107 62.9 
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน) 52 30.6 
ระดับน้อย (25 - 59 คะแนน) 11 6.5 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
ระดับมาก (80 - 100 คะแนน)  106 62.4 
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน) 57 33.5 
ระดับน้อย (25 - 59 คะแนน) 7 4.1 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์   
ระดับมาก (80 - 100 คะแนน)  103 60.6 
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน) 61 35.9 
ระดับน้อย (25 - 59 คะแนน) 6 3.5 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ   
ระดับมาก (80 - 100 คะแนน)  92 54.1 
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน) 75 44.1 
ระดับน้อย (25 - 59 คะแนน) 3 1.8 
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์ 
พบว่า รายได้ (r = 0.011) ทัศนคติต่อการด าเนินงาน (r = 0.692) และแรงจูงใจต่อการด าเนินงาน (r = 0.827)              
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ในขณะที่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ (p > 0.05) (ดังตารางที่ 2 และตาราง 3) 

 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ         

กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ คณะกรรมการ วิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (n = 170)  

ตัวแปร 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ 

P-value 
มาก ปานกลาง 

เพศ    
     ชาย 59 34.7 0.545 
 (49.2) (50.8)  
     หญิง 111 65.3  
 (49.5) (50.6)  
สถานภาพสมรส    

 โสด/หย่าร้าง 36 34 0.388 
  (51.4) (48.6)  
 สมรส 48 52  
 (48.0) (52.0)  

ระดับการศึกษา    
     ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 48 64 0.35 
 (23.5) (76.5)  
     มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่าปริญญาตรี 29 15  
 (65.9) (34.1)  
     ปริญญาตรีขึ้นไป 7 7  
 (50.0) (50.0)  
อาชีพ    
     เกษตรกรรม 36 54.0 0.26 
 (40.0) (54.0)  
     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป 39 28.0  
 (58.2) (41.8)  
     พนักงานของรัฐ/ข้าราชการบ านาญ 9 4.0  
 (69.2) (30.8)  

* p – value<0.05 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ทัศนคติ
ต่อการด าเนินงานและแรงจูงใจต่อการด าเนินงานกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการ วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n=170) 

ตัวแปร 
ระดับการมีส่วนร่วม 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 
ปัจจัยส่วนบุคคล   

อายุ 0.017 0.825 
รายได้ 0.195 0.001* 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 0.172 0.25 
ทัศนคติต่อการด าเนินงาน 0.692 <0.001* 
แรงจูงใจต่อการด าเนินงาน 0.827 <0.001* 

* p – value<0.05  
 
อภิปรายผล 

 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุมาก ร้อยละ 49.4 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 45.9 และระดับน้อย          
ร้อยละ 4.7 สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุรู้สีกภูมิใจ ที่ได้รับประโยชน์ในการด าเนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุ เช่น การศึกษาดูงาน น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและชมรม แต่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมชมรม จึงอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ          
ทวีป สมัครการไถ (2551) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 67.10 สอดคล้องกับการศึกษาของ พิชิต ลายน้ าเงิน(2552) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุโดยรวม และเป็นรายด้าน ทั้ง4ด้าน คือ การค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนแก้ปัญหา การด าเนินงาน 
การประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก   

 เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในรายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลระดับมาก ร้อยละ 62.9 ด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจอยู่ระดับมาก ร้อยละ 62.4 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.6           
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 54.1 สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีส่วนร่วมในการการประเมินผลการด าเนินงานของชมรม โดยการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลความส าเร็จ และความก้าวหน้า ในการด าเนินงานของชมรม เช่น มีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การจัดล าดับความส าคัญ ในการด าเนินการ และติดตามความส าเร็จของกิจกรรม 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้การด าเนินงานของชมรมมีประสิทธิภาพและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีป สมัครการไถ. (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน
ของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมในการการประเมินผล อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 47.0  

 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก ่ทัศนคติต่อการด าเนินงาน แรงจูงใจต่อ
การด าเนินงาน รายได้ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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 ทัศนคติต่อการด าเนินงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ คณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอ
เสนา มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จะท าให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และเข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรมและถ้าชมรมขอความร่วมมือก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ดังนั้น ทัศนคติต่อการด าเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ จึงมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จินตนา บุญยิ่ง และคณะ (2555) ที่พบว่า ทัศนคติมีสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน.สอดคล้องกับการศึกษาของซารีน่า ไวยสุภี 
(2554) ที่พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็นของพนักงาน 
 แรงจูงใจในการด าเนินงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า แรงจูงใจในการด าเนินงาน
ประกอบด้วยปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจการท างานและป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการ
ปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ย่อมพอใจที่จะมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงาน มากเช่นกัน 
ดังนั้น แรงจูงใจในการด าเนินงาน จึงมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของคณิต 
หนูพลอย (2552) ที่พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
จังหวัดพัทลุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  

 รายได้ กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
(p-value<0.05) สามารถอธิบายได้ว่า คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเสนา ที่มีรายได้สูง จะมีความพร้อมทั้ง
ก าลังทรัพย์และโอกาสข้ามามีส่วนร่วมบริจาค ร่วมแรง และมีเวลาอุทิศให้แก่ชมรมเนื่องจากไม่ต้องไปประกอบ
อาชีพเสริมเพื่อหารายได้ ดังนั้น รายได้ จึงความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ : ซี่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย ธิวงค์ (2559) พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ผู้น าชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา 
อุดมศรี (2555) ที่พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

 1. สาธารณสุขอ าเภอเสนา ควรเพิ่มนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการด าเนิน งานชมรม
ผู้สูงอายุ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดแผนสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ
ให้ชัดเจน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 1. สาธารณสุขอ าเภอเสนา ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ โดยการเพิ่มแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ โดยการมอบรางวัลหรือยกย่อง 
คณะกรรมการที่ด าเนินงาน 
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 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการในด้านผลประโยชน์และด้านการเสียสละพัฒนาและปฎิบัติมากขึ้น โดยการเพิ่มสิ่ง
ตอบแทนจากการด าเนินงาน เช่น จัดให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชมรม
ผู้สูงอายุอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ คณะกรรมการมีความเสียสละในการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ให้มากขึ้นตามไปด้วย  

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเพิ่มการสนับสนุนด้านกิจกรรม โครงการต่างๆ การสนับสนุน ด้านวัสดุ 
สิ่งของ เคร่ืองมือ ที่ทางชมรมผู้สูงอายุได้ร้องขอ เพื่อให้การด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยน าเอาแรงจูงใจในการด าเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ และสร้างทัศนคติที่ดี มาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเสนา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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การจดัการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมสุลิมทีเ่ป็นโรคความดันโลหติสูง ต าบลเหนือคลอง        
อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี ่ 
 
SELF MANAGEMENT OF THAI MUSLIM ELDERLY WITH HYPERTENSION 
PANAMANIANS NUEA KHLONG SUB DISTRICT NUEA KHLONG DISTRICT 
KRABI PROVINCE 
 
ผู้วิจัย    วลัยรัตน์  ไร่ใหญ ่ 

สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริร์ิ  วสีวีรสิว์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข)  
  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทย
มุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูง ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างจ านวน202คนซึ่งได้จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึง 9 กันยายน 2561 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีการจัดการตนเอง
ระดับมากร้อยละ 82.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 17.3 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในผู้สูงอายุ
ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ อายุ ทัศนคติต่อการ
จัดการตนเอง  

ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม ที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูงมีการจัดการตนเองให้ดีข้ึน โดยแนะน าให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสมและ
สร้างทัศนคติต่อการจัดการตนเองในการควบคุมความดันโลหิตสูง 
   
ค าส าคัญ : การจัดการตนเอง ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม โรคความดันโลหิตสูง ความรู้เกี่ยวกับ โรคความดันโลหิตสูง 

ทัศนคติต่อการจัดการตนเอง 
 
Abstract  

This cross - sectional survey study had an objective to examine the self-management 
of Thai Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians and the factors that related to the 
self-management of Thai Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians at Nuea 
Khlong Sub-District, Nuea Khlong District, Krabi Province. The samples totally consisted of 
202 Thai Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians .These samples were selected 
using stratified random sampling method. The instrument used for data collection was 
questionnaires during the 28th August - the 9th September 2018. The data were then analyzed 
by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square analysis, and Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient statistics. The results of the study showed that the 
self-management of Thai Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians was revealed 
firstly at a high level accounted for 82.7% and followed by a moderate level accounted for 
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17.9% respectively. Regarding the factors that related to the self-management of Thai 
Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians, they were statistically significant         
(p-value < 0.05) including age and attitudes towards self – management.  

The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should 
encourage Thai Muslimnuea elderly with hypertension Panamanians to have betterself – 
management by recommending them the appropriate health behavioral modifications and 
establishing their attitudes towards the self-management in order to control their hypertension. 
 
Keywords : Self-Management, Thai Muslimnuea Elderly, Hypertension Panamanians, 

Knowledge of Hypertension Panamanians, Attitudes towards Self-Management
  

บทน า 
การจัดการตนเอง (self-management) เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ ,ทางสังคม 

(Social Learning Theory) ที่มีความเชื่อว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ ได้โดยการเสรีมแรงอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการ
น ามาใช้ ในหลายวงการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้มีการน า แนวคิดการจัดการตนเองมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหา ด้านสุขภาพทั้งในการพยาบาล การแพทย์ การฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก 'ประชาชน 
โดยเฉพาะ ในกลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องอาศัยความสามารถของบุคคล ในการจัดการเกี่ยวกับความเจ็บป่วย และ
ปรับเปลี่ยน การด าเนินชีวิตประจ าวันให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถ ควบคุมโรคด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การ
สนับสนุน การจัดการตนเอง (self-management support) ได้ถูก จัดให้เป็นองค์ประกอบส ากัญของรูปแบบการ
ดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model: CCM) Wagner et al.( 2001) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรด้าน
สุขภาพในปัจจุบัน ภายใต้ความเชื่อที่ว่าการเจ็บป่วยเร้ือรังต้องการการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ปัญหานั้นโดยตัวผู้เจ็บป่วยร่วมกับทีมสุขภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องท าให้บุคคลเกิด แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
มีความรู้ความเข้าใจ ในโรค มีทักษะในการแก้ปัญหา ให้เกิดความมั่นใจที่จะลงมือ กระท าและแก้ปัญหา รวมทั้ง
ขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ จากบุคลากรทีมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้พยาบาล รวมทั้งบุคลาก รในทีม
สุขภาพจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส ากัญ ในการส่งเสรีมหรือสนับสนุนให้ผู้ที่มีความเจ็บป่วยสามารถ จัดการตนเองเพื่อ
ควบคุมโรค ลดความรุนแรง และป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพ และส่ง
เสรีมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญของทุกประเทศทั่วโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ จากการส ารวจภาวะสุขภาพทั่วโลก พบว่าปัจจุบันมี
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 1.5 พันล้านคน และเสียชีวิตจากการเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง 7.1 ล้านคน ในแต่ละปี
Wood Hypertension Day.( 2011)ซึ่งสองในสามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกจะอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา 
และมีการคาดการณ์ว่าจะมีความซุกของโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึงเป็น 1.56 พันล้านคนในปี พ.ศ.2568 

ส าหรับสถานการณ์ความดันโลหิตสูงในประเทศไทยจากข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส านัก           
งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2560 , พบว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 พบ
อัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประซากร 100,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 12,342.14 (จ านวน 3,936,171 คน) 
เป็น 14,926.47 (จ านวน 5,597,671 คน) และจากข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2560 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ.2560, อัตราการป่วยราย
ใหม่ของโรคความดันโลหิตสูง ต่อประซากร 100,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 916.89 (จ านวน 540,013 คน )                
เป็น 1,353.01 (จ านวน 813,485 คน) และ นอกจากนี้รายงานการส ารวจสุขภาพประซาซนไทยโดยการตรวจ
ร่างกาย ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ.2557, พบว่า ความซุกของโรคความดันโลหิตสูงในประซากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 (ชายร้อยละ 21.5 และหญิงร้อยละ 21.3) เป็นร้อยละ 24.7 (ผู้ชายร้อยละ 25.6 และ
ผู้หญิงร้อยละ 23.9)อัตราป่วยด้วยภาวะความดันโลหิตสูงในปี พ.ศ. 2557 ของจังหวัดกระบี่ประชากรส่วนใหญ่เป็น
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ชาวไทยมุสลิม พบอัตราป่วย เท่ากับ 518.84, 1,829.40 และ 1,564.37 ต่อแสนประชากร สัดส่วนการป่วยพบใน
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอัตราส่วน ระหว่างเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1:1.7 (กลุ่มงานระบาดวิทยา 
ส านักงานป้องกันและควบคุมโรค(2559)กระบี่. 

จังหวัดกระบี่ พบอัตราป่วยต่อแสนประซากร(Morbidity rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก 
3,963.25 ในปีงบประมาณ 2552 เป็น 7,434.84 ในปีงบประมาณ 2556 และอัตราป่วยตาย(Mortality rate)     
ด้วยโรคความด้นโลหิตสูง เท่ากับ 1.12 ในปีงบประมาณ 2552 1.31 ต่อแสนประซากร (ล านักงานสาธารณสุข, 2556. 

อ าเภอเหนือคลอง จากการตรวจคัดกรองโรคความด้นโลหิตสูง ในปี พ.ศ. 2557 ของอ าเภอเหนือคลอง 
ต าบลเหนือคลอง ความดันโลหิตสูง 4,755 คน คิดเป็นร้อยละ 61.93 และอัตราป่วยตายด้วยโรคความด้นโลหิตสูง 
126 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 (ห้องเวชระเบียน,โรงพยาบาลเหนือคลอง พ.ศ.2561)โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ปัจจัยการด าเนินชีวิตที่เปลีย่นไป เช่น การมีกิจกรรมทางกายน้อย การบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือ และ
ไขมันสูง การบริโภค เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหร่ี ซึ่งน่ามาสู่ภาระโรคที่เพิ่มขึ้นสาเหตุการเกิดไม่ทราบแน่
ชัดแต่จากรายงานทางการแพทย์เชื่อว่าปจัจัยภายนอก ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูง ได้แก ่ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตประจ าวันจากการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ท าให้อัตราป่วยด้วยความดัน
โลหิตสูงมีจ านวนสูงขึ้น 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
ในเขต ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยเลือกศึกษาในพื้นที่ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้  โดยศึกษากับผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง โดยการศึกษาการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ทั้งในด้านของปัจจัย
ที่มีผล และไม่มีผลต่อการลดลงของความดันโลหิตสูง ของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็น
การศึกษาเฉพาะกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ของต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลองจังหวัด
กระบี่ ซึ่งมีประชากรชาวไทยมุสลิม อาศัยอยู่มาก ในพื้นที่ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
โดยมีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงของต าบลเหนือคลอง 
อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงของต าบลเหนือคลอง 
อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดการจัดการตนเองของ ของ Creer (2000)           
โดยแนวคิดการจัดการตนเองเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการจัดการตนเองประกอบด้วย 6 
ขั้นตอนใช้รูปแบบกระบวนการ6 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1) การตั้งเป้าหมาย(goal selection) 2) การรวบรวม
ข้อมูล (information collection) 3) การประมวลและประเมินข้อมูล (information processing and evaluation) 
4) การตัดสินใจ(decision making) 5) การลงมือปฏิบัติ (action) 6) การประเมินผล (self-reaction) 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงาอายุ ต าบลเหนือคลอ อ าเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จ านวน 192 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
แบบสอบถามระหว่าง ระหว่าง 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน า
ข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้โรคความดันโลหิตสูง จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อ
การจัดการ จ านวน 15 ข้อ และส่วนที่ 4 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุ จ านวน 30 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิง
เนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coefficient) โดยความรู้โรคความดันโลหิตสูงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.774ทัศนคติต่อการ
จัดการตนเองมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.917 และการจัดการตนเององผู้สูงอายุ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.907
จากนั้น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์  
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เมื่อ 27 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542734 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0032 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย  

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.4 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
42.6 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 60-64 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาอายุระหว่าง 65-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.6 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 64.39ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 60 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 69 ปี สถานภาพสมรสพบว่า           
เป็นสถานภาพโสดหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.2 รองลงมาสถานภาพคู่ร้อยละ 30.8 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 
24.4 และไม่ได้รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.8 ประกอบอาชีพส่วนใหญ่อาชีพของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 41.2อาชีพรับราชการบ านาญคิดเป็นร้อยละ 23.8 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้
ต่อเดือนอยู่ที่ 1,000-4,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.1 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 2556.44 บาทต่อเดือน รายได้น้อย
ที่สุดอยู่ที่ 600 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 25,000 บาท โรคประจ าตัวพบว่าโรคเบาหวานพบมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 58.9 รองลงมาโรคไขมันคิดเป็นร้อยละ 42.1 ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากสุด1-5ปีคิดเป็นร้อยละ76.2 โดยระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ปี ระยะเวลาที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงน้อยที่สุด 7 ปี ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงต่ าสุด 2 ปี 
 2. พบว่าผู้สูงอายุมีระดับความรู้ในการจัดการตนเองอยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ    
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 49.5 
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3. ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมีทัศนคติต่อการจัดการตนเองส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 89.6 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 10.4 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 0 4 . 
การจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็น      
ร้อยละ 55.9 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.8 ตามล าดับแต่ไม่พบระดับน้อย  

พบว่าการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจ าแนกรายด้านตามล าดับ 
ได้แก่ 1) ด้านการลงมือปฏิบัติ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.6 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.4 และ
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0 2) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.8 รองลงมาระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 93.0 และไม่พบระดับน้อย 3) ด้านการตั้งเป้าหมาย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.2 และไม่พบระดับน้อย 4) ด้านการประมวลและการประเมินผลระดับมาก คิดเป็น         
ร้อยละ 64.9 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.1 และไม่พบระดับน้อย 5) ด้านการตั้งใจระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 62.9 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.2 และไม่พบระดับน้อย 6) ด้านการสะท้อนตนเองระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.5 และไม่พบระดับน้อย (ดังตาราง 1) 
ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรค

ความดันโลหิตสูง ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (n=202) 
การจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม จ านวน ร้อยละ 
การจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมในภาพรวม   
   ระดับมาก  (120 - 150 คะแนน) 113 55.9 
   ระดับปานกลาง (90 - 119 คะแนน) 89 64.8 
   ระดับน้อย (30 - 89 คะแนน) 0 0 
ด้านการลงมือปฏิบัติ   
   ระดับมาก (120 - 150 คะแนน) 188 84.6 
   ระดับปานกลาง (90 - 119 คะแนน) 14 15.4 
   ระดับน้อย (30 - 89 คะแนน) 0 0 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล   
   ระดับมาก (120 - 150 คะแนน) 181 89.8 
   ระดับปานกลาง (90 - 119 คะแนน) 21 10.2 
   ระดับน้อย (30 - 89 คะแนน) 0 0 
ด้านการตั้งเป้าหมาย   
   ระดับมาก (120 - 150 คะแนน) 145 71.8 
   ระดับปานกลาง (90 - 119 คะแนน) 57 28.2 
   ระดับน้อย (30 - 89 คะแนน) 0 0 
ด้านการประมวลและการประเมิน    
   ระดับมาก (120 - 150 คะแนน) 131 64.9 
   ระดับปานกลาง (90 - 119 คะแนน) 71 35.1 
   ระดับน้อย (30 - 89 คะแนน) 0 0 
ด้านการตัดสินใจ    
   ระดับมาก (120 - 150 คะแนน) 131 64.9 
   ระดับปานกลาง (90 - 119 คะแนน) 71 35.1 
   ระดับน้อย (30 - 89 คะแนน) 0 0 
การสะท้อนตนเอง   
 ระดับมาก  (120 - 150 คะแนน) 110 54.5 
 ระดับปานกลาง (90 - 119 คะแนน) 92 45.5 
 ระดับน้อย (30 - 89 คะแนน) 0 0 
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์  พบว่า ทัศนคติต่อการจดการตนเอง รายได้ต่อเดือน                    
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม (p-value < 0.05) ในขณะที่ความรู้โรค
ความดันโลหิตสูง (r = 0.896) เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรค
ความดันโลหิตสู ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
(p-value > 0.05) ในขณะที่ (ดังตาราง 2 และตาราง 3)  
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับ

การมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 202) 
ตัวแปร การจัดาการตนเองของผู้สงูอายุชาวไทยมุสลิม 

p-value 
มาก ปานกลาง 

เพศ    
ชาย 70 16 0.171 

 (81.4) (18.6)  
หญิง 97 19  

 (83.6) (16.4)  
สถานภาพสมรส    

โสด หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ 133 25 0.714 
 (84.2) (15.8)  

คู่ 34 10  
 (77.3) (22.7)  
ระดับการศึกษา    

ประถมศึกษา 87 19 1.145 
 (82.1) (17.9)  

ปริญญาตรี 25 2  
 (92.6) (7.4)  

ไม่ได้รับการศึกษา 55 14  
 (79.7) (20.3)  
อาชีพ    

เกษตรกรรม 87 19 0.316 
 (82.1) (17.9)  
     ข้าราชการบ านาญ 25 2  
 (92.6) (7.4)  
     ไม่ได้ประกอบอาชีพ 55 14  
 (79.7) (20.3)  
โรคประจ าตัว    
     เบาหวาน 70 15 0.532 
 (82.4) (17.6)  
     โรคไขมัน /หัวใจ 97 20  
 (82.9) (17.1)  
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง ความรู้โรคความดันโลหิตสูง ทัศนคติต่อการจัดการตนเอเงง กับการจัดการตนเองของ
ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 202)  

ตัวแปร การจัดการตนเองของผู้สงูอายุชาวไทยสุสลิม 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ 0.002 0.987 

     รายได้ต่อเดือน 0.178 <0.001* 
ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดัน 0.847 0.847 

ความรู้โรคความดันโลหิตสูง 0.896 0.176 
ทัศนคติต่อการจัดการตนเอง 0.892 <0.001* 
*ค่า p-value<0.05 
 
อภิปรายผล 

สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการจัดการตนเอง
ของผู้สุอายุชาวไทยมุสลิมทีเป็นโรคความดันโลหิตสูงต าบลเหนือคลอ อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สามารถ
อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

การจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ต าบลเหนือคลอง อ าเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ในภาพรวม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ82.7 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.3 
และไม่พบระดับน้อย สามารถอธิบายได้ว่าผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ต าบลเหนือคลอง 
อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีการจัดการตนเองที่ดีโดยเน้นในการจัดการตนเองเรื่อง การรับประทานยาอย่าง
ถูกต้องตรงชนิด ถูกขนาดถูกเวลา ได้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อย
กว่า 30 นาที และมีความตระหนักในเรื่องการสังเกตอาการผิดปกติเช่น แขน-ขา อ่อนแรง ปวดศรีษะ เดินเซ ให้รีบ
พบแพทย์โดยด่วนส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการจัดการตนเองอยู่ในระดับมาก  

สอดคล้องกับงานวิจัยของพวงเพ็ชร สมทรัพยสิน(2556) ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเองในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ผลการวิจัยพบวาผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรม
การจัดการตนเองสู สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมาศ ถาดแสง(2554)ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการ
จัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตสูงพบว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนการ
จัดการตนเองมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองสูง และไม่สอดคล้องกับดวงใจ พรหมพยัคฆ์(2554) ศึกษา
งานวิจัยเรื่องประสบการณ์การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ ในจังหวัดพิษณุโลกผลการวิจัยพบว่า
ประสบการณ์การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ ในจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงต าบลเหนือคลอง 
อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในรายด้าน พบว่าการจัดการตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงจาก
มากไปน้อย ได้แก่ด้านการลงมือปฏิบัติอยู่ในระดับมากสุดคิดเป็นร้อยละ 93.1 รองลงมาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
อยู่ในระดับมากสุดคิดเป็นร้อยละ 89.6 รองลงมาด้านการตั้งเป้าหมายอยู่ในระดับมากสุดคิดเป็นร้อยละ71.8 
รองลงมาด้านการประมวลและการประเมินอยู่ในระดับมากสุดคิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมาด้านการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมากสุดคิดเป็นร้อยละ 64.9 และด้านการสะท้อนตนเองอยู่ในระดับมากสุดคิดเป็นร้อยละ 54.5 สามารถ
อธิบายผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ให้ความส าคัญในการจัดการตนเองเพื่อเกิดการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลให้การสนับสนุนโดยการส่งเสริมให้ความรู้        
มีการอบรมอสมในการให้ความรู้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านท าให้ผู้สูงอายุมีการจัดการตนเองได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ราตรี อร่ามศิลป์ (2550) ที่พบว่าผู้สูงอายุมีการจัดการตนเองในด้านการลงมือปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
สายใจ จรุจิตร พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตในอ าเภอหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี มีการจัดการตนเอง ด้าน การปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับ พัทธยา เกิดกัลป์ (2558)ท่ีศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลหนึ่ง มหาสารคราม ที่พบว่า พฤติกรรมผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีการจัดการตนเองด้านการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทนี เปี่ยวนุ่ม (2556) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดูแล
ตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการจัดการด้าน การตั้งเป้าหมายอยู่ใน
ระดับมากที่  

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ รายได้           
(r = 0.178) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
สามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีรายได้มากมีการจัดการตนเองได้มากเนื่องจากมีเวลาในการจัดการ
ตนเองมากกกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย สอดคล้องการศึกษาของ สมรัตน์ ข ามาก (2556)ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อ าเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สอดคล้องการศึกษาของ สุวิชา จันทรทรา 
(2556) ที่ศึกษา เรื่องประสิทธิผลของการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อ าเภอคิชกุฏ จังหวัดจันทบุรี 
พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไม่สอดคล้องกับ
นิธิวดี (2543) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเร่ืองการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ณ 
โรงพยาบาลศูนยจังหวัดสระบุร ีพบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับ การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ทัศนคติต่อการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (r = 0.892) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการจัดการ สามารถอธิบายได้ ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมมีทัศนคติต่อความรู้สึกนึกคิดหรือความเชื่อที่อยู่ในใจ 
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในประเด็นการออกก าลังกายสม่ าเสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้งและนานครั้งละ 20-30นาทีช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือดได้ ความตั้งใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยทุกคนควรปฏิบัติ  
ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการจัดการ
ตนเองที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรรณ เจนจบ (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การจัดการตนเองในการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
จัดการตนเองในการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง สอดคล้องกับ กับ มณีรัตน์ ธีรวัฒน์ ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการตนองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การจัดการตนองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สอดคล้องกับ และรักชนก ชูพิชัย (2550) พบว่าทัศนคติมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุดารัตน์ พุฒพิมพ์ 
(2545) ท่ีศึกษา ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง ท่ีพบว่าทัศนคติไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ r = 0.425, p-value <0.001 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 1. สาธารณสุขอ าเภอ ควรมีการปรับปรุงการจัดการตนเองในผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ปว่ยเป็นโรคความดนั
โลหิตสูง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะเรื่อง การรวบรวมข้อมูลอาการและอาการแสดงที่ต้องเฝ้า
ระวัง การการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์จากการสังเกตอาการผิดปกติ และการประเมินตนเอง
เป็นระยะเพื่อปรับพฤติกรรมให้บรรลุผลส าเร็จในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหติสูง  

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรมีการปรับปรุงการจัดการตนเองให้ตรงตามความรู้ของผู้สูงอายุ
ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะเรื่อง การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์โดยด่วน          
การรับประทานยาอย่างถูกต้อง การออกก าลังกายอย่างเหมาะสมกับผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรมีการปรับปรุงการการจัดการตนเองให้ตรงตามทัศนคติของ
ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง โดยเฉพาะเร่ือง การแนะน าให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่เหมาะสมและสร้างทัศนคติต่อการจัดการตนเองในการควบคุมความดันโลหิตสูง 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. สาธารณสุขอ าเภอ ควรมีการปรับปรุงการจัดการตนเองในผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ปว่ยเป็นโรคความดนั
โลหิตสูง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะเรื่อง การรวบรวมข้อมูลอาการและอาการแสดงที่ต้องเฝ้า
ระวัง การการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์จากการสังเกตอาการผิดปกติ และการประเมินตนเอง
เป็นระยะเพื่อปรับพฤติกรรมให้บรรลุผลส าเร็จในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง  

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรมีการปรับปรุงการจัดการตนเองให้ตรงตามความรู้ของผู้สูงอายุ
ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะเรื่อง การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์โดยด่วน                
การรับประทานยาอย่างถูกต้อง การออกก าลังกายอย่างเหมาะสมกับผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรมีการปรับปรุงการการจัดการตนเองให้ตรงตามทัศนคติของ
ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง โดยเฉพาะเร่ือง การแนะน าให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่เหมาะสมและสร้างทัศนคติต่อการจัดการตนเองในการควบคุมความดันโลหิตสูง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. หน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอร่วมกันก าหนดนโยบายการจัดการตนเองในผู้สูงอายทุี่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงให้มีการจัดการตนเองที่ดีขึ้นเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสร้างทัศนคติต่อการ
จัดการตนเองในการควบคุมความดันโลหิตสูง เพื่อให้เกิดนโยบายในการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้สูงอายุให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนในโอกาสต่อไป  

2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพการ
จัดการตนเองในผู้สูงอายุเป็นประจ าโดยเน้นการให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงกับผู้สูงอายุเพิ่มให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการตนเองที่ดีขึ้นต่อไป 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของ
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อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.ฐาวรี  ขันส าโรง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข)  
  
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้าน
จัดการอาหารปลอดภัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน กลุ่ มตัวอย่างคือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวนทั้งหมด 171 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2561 
ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคส
แควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ในระดับมาก ร้อยละ 62.0 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 36.2 และระดับน้อย ร้อยละ 1.8 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหาร
ปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value < 0.05) ได้แก่ เพศ 
แรงจูงใจ และทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ควรส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย โดยการสร้างแรงจูงใจ  และทัศนคติต่อการ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย 

แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ทัศนคติต่อการด าเนินงาน 
 
Abstract  

This study was a cross-sectional survey study that had an objective to investigate the 
participation in managing food safety village and the factors that related to the participation 
in managing food safety village of village health volunteers Puea Sub-District, Chiang 
Klang District, Nan Province. The samples totally comprised 171 village health volunteers. 
Data were collected through questionnaires during 24th August - 9th September 2018. The 
data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-
square analysis, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient statistics. The study 
results indicated that the participation in managing food safety village of village health 
volunteers was found firstly at a high level accounted for 62.0 %; followed by a moderate 
level accounted for 36.2%, and lastly at a low level accounted for 1.8 % respectively. 
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Regarding the factors that related to the participation in managing food safety village of 
village health volunteers, they were statistically significant (p-value <0.05) including sex, 
motivation towards managing food safety village, and attitudes towards managing food 
safety village.  

The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should 
promote the village health volunteers to participate in the managing food safety village by 
encouraging motivations and attitudes towards the managing food safety village. 

  
Keyword : Participation, Village Health Volunteers, Managing of Food Safety Village, 

Motivation towards Managing Food Safety Village, Attitudes towards 
Managing Food Safety Village 
 

บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนใน
ระยะยาวด้านสาธารณสุข ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คือแผนงานด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาความ
มั่นคงด้านอาหาร วัตถุประสงค์และกิจกรรมคือ การพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหารและการสื่อสาร
ความเสี่ยงด้านอาหาร รณรงค์สร้างความรู้และค่านิยมการบริโภคอาหารสุขภาวะ ควบคู่ไปกับค่านิยมของวิถีชีวิตสุข
ภาวะ การพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลและการสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร  กระทรวงสาธารณสุข 
จึงมีการด าเนินงานโดยมีการมอบนโยบายการด าเนินงานจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยจ านวน 20 
จังหวัด ซึ่งจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ได้รับนโยบายจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยมาด าเนินงาน 
(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านรับนโยบายจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย กระทรวง
สาธารณสุข ในการด าเนินงานจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยอย่างเป็นทางการ เดือนสิงหาคม 2560 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน, 2560) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตอบสนองนโยบาย
จังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย ได้ด าเนินงานโครงการอ าเภอสร้างสุข อาหารปลอดภัย สู่สุขภาพดีวิถี
ธรรม โดยเริ่มด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในต าบลเปือ ซึ่งได้ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย 
(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน,2560) เร่ิมต้นจาก 1 หมู่บ้านเมื่อประสบผลส าเร็จจึงขยายสู่ทุก
หมู่บ้านในต าบลจ านวน 15 หมู่บ้าน ด าเนินงานโดยการประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาอาหารปลอดภัยในชุมชน
น าไปสู่การก าหนดมาตรการชุมชนถือปฏิบัติในทุกหมู่บ้านโดยจัดท าและส่งมอบแผ่นป้ายมาตรการอาหารปลอดภัย
ให้กับก านัล/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อน าไปติดเมื่อมีงานบุญและงานพิธีต่างๆในชุมชน ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร (ส านัก
ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) และมาตรการอาหารปลอดภัย ได้แก่ 1) 
ส่งเสริมการให้ความส าคัญต่อการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 2) จัดสถานที่ประกอบอาหารให้เป็น
สัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 3) มีสารวัตรอาหารเป็นผู้ก ากับดูแลการประกอบอาหารให้ สุก สะอาด 
ปลอดภัย 4) งดเลี้ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ สุกๆดิบๆ ขึ้นโต๊ะเลี้ยงแขก 5) งดการจัดเลี้ยงอาหารว่าง ที่มีแป้งและ
น้ าตาลสูง เช่น กาแฟ โอวัลติล นม ขนมปัง ลูกอม และข้าวต้ม ในงานสีด า 6) ส่งเสริมการใช้ เมนูอาหารสุขภาพ 
(ลดหวาน มัน เค็ม) โดยใช้อย่างน้อย 1 เมนู ในงานบุญ และงานสีด า 7) งดใช้ถุงพลาสติกใส่ข้าว (ใช้กระติ๊บข้าว 
หรือใบตองแทน) 8) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค และจัดตั้งตลาดสีเขียวในชุมชน 9) รณรงค์ลดการ
แจกเครื่องดื่มชูก าลัง ในงานลงแขก 10) งดการเสิร์ฟเครื่องปรุงรสบนโต๊ะอาหาร และได้การบูรณาการเข้ากับ
ธรรมนูญสุขภาพต าบล โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทุกคนจ านวน 171 คน ร่วมขับเคลื่อนการ
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ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ในปีเดือนธันวาคม 2560 ได้มีการประกาศใช้มาตรการหมู่บ้านอาหาร
ปลอดภัยอย่างเป็นทางการ (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน,2560) 

ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการด าเนินงานหมู่บ้านอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุข จึงได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย โดยเลือกพื้นที่ต าบลเปือ 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้โดยศึกษากับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพราะหากทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานที่แท้จริง ก็
จะสามารถน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานของการด าเนินงาน เป็นแนวทางในการพัฒนางานหมู่บ้านอาหารปลอดภัยของ
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร สาธารณสุขอ าเภอ สาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปประกอบการวางแผนบริหารจัดการ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานหมู่บ้าน
จัดการอาหารปลอดภัยให้สอดคลองกับนโยบายต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน  
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff ,1980) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1.การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ         
2. การมีส่วนร่วมในการเสียสละพัฒนาและปฏิบัติ 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการด าเนินงาน
หมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย และทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ตัวแปรตาม คือ        
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จ านวน 171 คน ซึ่งได้จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ทั้งหมดในเขตต าบลเปือ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่าง 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการด าเนินงานหมู่บ้าน
จัดการอาหารปลอดภัย จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย จ านวน 
15 ข้อ และส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปหา
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา 
แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coefficient) โดยแรงจูงใจในการการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ค่าความ
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เชื่อมั่นเท่ากับ 0.902 ทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.920 
และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 จากนั้น ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์
สันและไคสแควร์  
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542729 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0027 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย  

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.9 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
81.3 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 52.81 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 27 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 70 ปี มีสถานภาพสมรส พบว่าเป็น
สถานภาพคู่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.4 ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามากที่สุด ร้อยละ 53.2 อาชีพ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.0 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 600-5,000 บาท มากที่สุด ร้อย
ละ 60.3 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 5,219.38 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 1,700 บาท และรายได้มากที่สุด
อยู่ที่ 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 57.3 โดย
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ยเท่ากับ 11.27 ปี มีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 1 ปี และมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด 30 ปี 
 2. แรงจูงใจในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
มีแรงจูงใจในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย มากที่สุดอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.1 และระดับน้อย ร้อยละ 6.4 
 3. ทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
มีทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย มากที่สุดอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 64.9 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.5 และระดับน้อย ร้อยละ 0.6 
 4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 62.0 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 36.3 และระดับ
น้อย ร้อยละ 1.8 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน รายด้านเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 83.6 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 16.4 ไม่พบระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 64.9 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 32.2 ระดับน้อย ร้อยละ 2.9 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 
64.9 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.6 ระดับน้อย ร้อยละ 3.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ร้อยละ 
58.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 39.2 ระดับน้อย ร้อยละ 2.3 (ดังตาราง 1) 
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ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหาร
ปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (n=173)  
การมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยในภาพรวม   
ระดับมาก (80 - 100 คะแนน) 106 62.0 
ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน) 62 36.2 
ระดับน้อย (20- 59 คะแนน) 3 1.8 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
ระดับมาก (60-75 คะแนน) 111 64.9 
ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน) 55 32.2 
ระดับน้อย (15-44 คะแนน) 5 2.9 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ   
ระดับมาก (60-75 คะแนน) 111 64.9 
ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน) 54 31.6 
ระดับน้อย (15-44 คะแนน) 6 3.5 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์   
ระดับมาก (60-75 คะแนน) 143 83.6 
ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน) 28 16.4 
ระดับน้อย (15-44 คะแนน) 0 0 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล    
ระดับมาก (60-75 คะแนน) 100 58.5 
ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน) 67 39.2 
ระดับน้อย (15-44 คะแนน) 4 2.3 

 
5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย      

ของอสม. พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์  พบว่า แรงจูงใจในการ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย (r = 0.610) ทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย         
(r = 0.640) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย อย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ รายได้ต่อเดือนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และตาราง 3)  
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 173) 

ตัวแปร 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้าน

จัดการอาหารปลอดภัย p-value 
มาก ปานกลาง 

เพศ    
ชาย 36 12 0.021* 

 (75.0) (25.0)  
หญิง 70 53  

 (56.9) (36.9)  
สถานภาพสมรส    

หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู ่ 7 5 0.325 
 (58.3) (41.7)  

คู ่ 92 54  
 (69.0) (37.0)  
    โสด 7 5  
 (58.3) (41.7)  
ระดับการศึกษา    

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 59 32 0.255 
 (64.8) (35.2)  

มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่าปริญญาตรี 43 29  
 (59.7) (40.3)  

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 4 4  
 (50.0) (50.0)  
อาชีพ    

เกษตรกรรม 72 44 0.568 
 (62.1) (37.9)  

ค้าขาย รับจา้ง 25 37  
 (58.1) (41.9)  

รับราชการ พนักงานของรัฐ 9 3  
 (75.0) (25.0)  

*ค่า p-value<0.05 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
แรงจูงใจในการด าเนินงาน ทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยกับการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (n = 173)  

ตัวแปร 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ 0.021 0.784 

    รายได้ต่อเดือน -0.138 0.071 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. 0.079 0.305 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.610 < 0.001* 
ทัศนคติต่องานส่งเสริมสุขภาพ -0.640 < 0.001* 
*ค่า p-value<0.05 
 
อภิปรายผล 
 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 62 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.2 ตามล าดับ ระดับน้อย ร้อยละ 1.8 สามารถ
อธิบายได้ว่า การด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยเป็น
สารวัตรอาหาร มีหน้าที่คอยเฝ้าระวัง ควบคุม ก ากับ การประกอบอาหารเลี้ยงแขกภายในงานต่างๆ ช่วยให้คนใน
ชุมชนลดความเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคพยาธิ ช่วยลดอันตรายของสารเคมี
จากถุงพลาสติก มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ โดยมุ่งเน้นที่การใช้มาตรการชุมชนและหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและการรู้จักเลือกบริโภคอาหารจนเกิดเป็นสุขนิสัย 
พฤติกรรม และทักษะที่เหมาะสม ตลอดจนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ จึงส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี สุวรรณ
โคตร (2551) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 2.43 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญ
นที อินตา (2554) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีร์สุดา เผ่าภูธร (2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีวรรณ เทพวงษ์ (2558) 
พบว่าระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มากที่สุด 
ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 83.6 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ระดับมาก ร้อยละ 64.9 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่
ระดับมาก ร้อยละ 64.9 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ร้อยละ 58.5 สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์ทางใจ รู้สึกภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์จากการท างานช่วยให้คนในชุมชน
ลดความเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคพยาธิ ช่วยลดอันตรายของสารเคมีจาก
ถุงพลาสติก มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การรู้จัก
เลือกบริโภคอาหารจนเกิดเป็นสุขนิสัย พฤติกรรม และทักษะที่เหมาะสม ตลอดจนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
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สุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยกฤช ตะภา (2553) พบว่าการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์ สีดาพล (2557) พบว่าการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.70 (SD = 0.65) สอดคล้องกับการศึกษาของวีร์สุดา เผ่าภูธร (2557) พบว่าการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.62 ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมตระกูล ราศิริ (2556) 
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสา 
สมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
ได้แก ่เพศมีความสัมพันธ์กับด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยสามารถอธิบายได้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านเพศหญิง สามารถเข้าถึงและด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยได้ดีกว่า และเพศหญิงมีความ
ถนัดในการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมากกว่าและการด าเนินงานต้องประสานกับกลุ่มแม่บ้านเป็นส่วนใหญ่ใน
กระบวนการบริหารจัดการด้านอาหารในแต่ละงาน จึงท าให้เพศมีความสัมพันธ์กับด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหาร
ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกฤช ตะภา (2553) พบว่าของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง  ร้อยละ 63.4 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนวรรณ คงจุ้ย (2553) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ทวีวรรณ เทพวงษ์ (2558) พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของสมตระกูล ราศิริ (2556) เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมใจ ทองวิเศษ (2556) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 65.1 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านจังหวัดยะลา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องของบทบาทเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน บทบาท
ผู้หญิงสามารถด าเนินงานได้ใกล้เคียงกับเพศชาย บทบาทหน้าที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเช่นเดียวกัน 
เพศหญิงสามารถท าหน้าที่ได้เช่นเดียวกับเพศชาย 

แรงจูงใจในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย (r = 0.420) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ         
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สามารถ
อธิบายได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน และ
ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากย่อมพอใจที่จะมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากเช่นกัน การด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อนร่วมงาน และชุมชน รวมถึงสามารถจัดการปัญหา
อุปสรรคที่ท้าทายความสามารถในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยได้เองดังนั้นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจึงมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจินตนา บุญยิ่งและคณะ(2556) พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
หมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิราภรณ์ สีดาพล (2557) พบว่าแรงจูงใจมคีวามสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.78 (S.D. =0.45) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2558) พบว่า แรงจูงใจมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ              
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรติ บุญมาก (2551) พบว่า แรงจูงใจด้านความส าเร็จในการท างานและด้านปัจจัยค้ าจุน
ทุกด้าน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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ในศูนย์สุขภาพชุมชน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน บุคลากรมีภาระความรับผิดชอบงานหลาย
ด้าน รวมถึงค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับภาระงาน บางคนขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง  

ทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย (r = 0.865) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สามารถอธิบาย
ได้ว่า การด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและคนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดี สามารถน ามาตรการนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีคณะกรรมการการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการ
อาหารปลอดภัยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานช่วยให้ด าเนินงานได้ง่ายขึ้น เกิดความสามัคคีในการร่วมงาน 
และมีความภูมิใจที่ได้รับหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยหมู่บ้าน ท าให้
ทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้าน
จัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี สุวรรณโคตร 
(2551) พบว่า ทัศนคติต่อกองทุนพัฒนาสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาสุขภาพในจังหวัดกาฬสินธุ์ สอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา บุญยิ่งและคณะ (2556) พบว่า 
ทัศนคติต่อกระบวนการบริหารหมู่บ้านจัดการสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
หมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของจังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องการศึกษาของ
สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2558) พบว่า ทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอปาย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาวีร์สุดา เผ่าภูธร (2557) พบว่าทัศนคติต่อการด าเนินงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ r = 0.596, 
p-value <0.001 เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ข้อข่าวสาร ขาดการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการตลาด
เห็นความส าคัญเร่ืองอาหารปลอดภัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

1. สาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง ควรเพิ่มเติมนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหาร
ปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการจัดการอาหารปลอดภัยของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรก าหนดแผนงานเรื่องการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย 
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการจัดการอาหารปลอดภัยของส านักงานสาธารณสุขสาธารณสุขอ าเภอเชียงกลาง  
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. สาธารณสุขเชียงกลาง ควรมีการปรับปรุงการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ให้ตรงตามการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยเฉพาะเรื่องการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน การประเมินภาวะสุขภาพของคนในชุมชน และการค้นหาปัญหาการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหาร
ปลอดภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรมีการปรับปรุงการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ให้
ตรงตามแรงจูงใจในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่อง การมีอ านาจตัดสินใจในการ
ด าเนินงาน วิธีการจัดการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและการได้ไปศึกษาดูงานต่างพื้นท่ี ในการด าเนินงาน
หมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย 
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3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรมีการปรับปรุงการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย ให้
ตรงตามทัศนคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องการจัดหางบประมาณในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ การวางแผนการด าเนินงานให้เป็นขั้นตอนปฏิบัติได้ง่ายและประเมินผลได้ง่ายขึ้น 

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรรักษามาตรฐานในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย 
โดยมีการทบทวนความรู้ และจัดอบรบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการอาหารปลอดภัย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการ
อาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  
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THE PARTICIPATION OF VILLAGE HEALTH VOLLUNTEERS IN THE ELDERLY 
FOR LONG TERM CARE YINGO DISTRICT NARATHIWAT PROVINCE 
 
ผู้วิจัย    วันทิตา  ทองช่วย 
    สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.ฐาวรีย์  ขันส าโรง 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จ านวนตัวอย่าง 167 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า การมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ สูงอายุระยาวระดับปานกลาง คิดเป็น      
ร้อยละ 61.08 รองลงมาระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.96 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 17.96 ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
ได้แก ่อาชีพ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ เสนอแนะให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพิ่มขึ้น โดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งเน้นเรื่องการ
จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 
  
Abstract 

This study was a cross-sectional survey study that had an objective to examine the 
participation of village health volunteers in Yingo District Narathiwat Province. The 
samples of this study totally comprised 167 village health volunteers in Yingo District 
Narathiwat Province. These samples were selected using simple random sampling method. 
Data were collected through questionnaires during 24th August - 9th September 2018. The 
data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-
square analysis, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient statistics. The study 
results showed that the participation of village health volunteers in the elderly for long term 
care was found firstly at a moderate level accounted for 61.08%; followed by a low level 
accounted for 20.96%, and lastly at a high level accounted for 17.96% respectively. 
Regarding the factors that related to the implementation of village health volunteers, they 
were statistically significant (p-value <0.05) including occupation and motivation towards 
working implementation. 
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The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should 
promote the village health volunteers to participate in long term care for the elderly by 
increasing motivation towards working implementation with an emphasis on the 
management for solving the problems occurred in the area.  

Keywords : The Participation, Village Health Volunteers, Long Term Care for The 
Elderly, Motivation towards Working Implementation 

 
บทน า 
  ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) 
ได้ให้นิยามว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน
ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีเพิ่มเป็นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีขึ้นไป
เพิ่มเป็นร้อยละ 14 ส าหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 10.5 และก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 20 และในปี 2574 จะมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 28 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ ,2560) 
รัฐบาลจึงจึงได้วางแผนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี (2560 -2579) โดยมี
นโยบายการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในระยะยาว (Long Term Care) ที่มุงเนนใหดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ตั้งแต 
ยังมีสุขภาพดี ไมเจ็บปวยใหยืดระยะเวลาของการมีสุขภาพดี ใหยาวนานมากที่สุด ส่งเสริมใหผูสูงอายุและผูเกี่ยวข
องเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและให้หน่วยงานหรืององคกรต่างๆรวมถึงอาสาสมัครในชุมชนมีสวนรวมใน
การดูแลผูสูงอายุในครอบครัว ชุมชนใหเกิดความอบอุน มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขกาย สุขใจทั้งใน
ภาวะที่ปกติและภาวะที่เจ็บปวย พิการหรือทุพพลภาพ  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือ อสม.นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนโดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจึงนับเป็นก าลังส าคัญจากภาคประชาชนที่มา
ท างานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นกลุ่ม
แกนน าสุขภาพที่สร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและบริบทสังคมจากอดีตที่เน้นการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ มา
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อที่อาจเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะบทบาทที่ลงไปดูแลสุขภาพที่บ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายทั้งวัยเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการใน
ชุมชน และการดูแลผู้สูงอายุที่ปัจจุบันมีจ านวนมาก ทั้งในส่วนที่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงครอบครัว ที่ส าคัญคือมีผู้สูงอายุจ านวนมากที่ต้องอยู่ตามล าพังและเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
  อ าเภอยี่งอ มีประชากรทั้งหมดจ านวน 37,335 คน มีผู้สูงอายุ จ านวน 4,643 คน คิดเป็นร้อยละ 12.44 
ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุ คือ มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 52.62 โรคเบาหวาน 
ร้อยละ 15.42 โรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 0.97 โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ0.90 และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ร้อยละ 0.86 (สนง.สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ,2560) และยังขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองที่เหมาะสม 
ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการด้านสุขภาพ ขาดการออกก าลังกายที่เหมาะสม มีปัญหาด้านภาวะ
โภชนาการ ขาดผู้ดูแลและขาดการเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้าง มีภาระจากการเล้ียงหลานและ ไม่สามารถถึงข้อมูล
ข่าวสาร ขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐ (สนง.สาธารณสุขอ าเภอยี่งอ,2560) 
ปัญหาต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้ว่าสังคมผู้สูงอายุในอ าเภอยี่งอ ก าลังประสบปัญหา ซึ่งทุกหน่วยงานรวมถึงครอบครัว
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ชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในอ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส จ านวน 520 คน (สนง.สาธารณสุขอ าเภอยี่งอ,2560) จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุของชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จึงได้ทบทวนแนวคิดโดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ Cohen and 
Uphoff (1980) โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะต้องประกอบไปด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในงาน
ผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสเพื่อน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
และเป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1980) 
ซึ่งประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วม 4 ด้านคือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ           
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และแรงจูงในใน
การปฏิบัติงาน ตัวแปรตามได้แก ่การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อ าเภอยี่งอ จังหวัด จ านวน 167 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดือน สิงหาคมคม ถึง 
กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อน าข้อมูลในส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 แรงจูงในใจในการปฏิบัติงาน จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบ สอบถามที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับผู้รับบริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามทั้งฉบับ 
มีค่าความเชื่อมั่น 0.912 ด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มีค่าความเชื่อมั่น 0.802 ด้านแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่น 0.884 และด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มีค่าความเชื่อมั่น 
0.933 จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และไคสแควร์ 
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ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
  โครงการวิจัยเรื่ องนี้ผ่ านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE – WTU 542324 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2561 0022 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 82 มีอายุระหว่าง 40-49 ปีมาก
ที่สุด ร้อยละ 42.5 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 43.3 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 22 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 69 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพคู่ คิดเป็นร้อยละ 76.6 ระดับการศึกษามัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.6 อาชีพแม่บ้าน / 
พ่อบ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.9 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ต่ ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.3 โดยมี
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 4,584.7 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดคือ 1,000 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาท 
ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมากที่สุด 6-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 โดยระยะเวลาใน
การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเฉลี่ย เท่ากับ 12.2 ปี ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านน้อยที่สุด 2 ปี ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมากที่สุด 38 ปี  
  2. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พบว่ามีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส่วนใหญ่
อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 74.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.9 และระดับมาก คิดเป็น  
ร้อยละ 1.2 
  3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 21.0 และระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 7.7 

4. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.9 และระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 18.0 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รายด้านเรียง
ตามล าดับ ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมตามแผน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.1 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
26.3 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 15.6 2) ด้านการรับผลประโยชน์ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.1 ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 22.7 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 19.2  
3) ด้านการตัดสินใจ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 56.9 ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 22.7 และระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 20.4 4) ด้านการติดตามประเมินผล ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 56.9 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 22.1 
และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 21.0 (ดังตารางที่1) 
 
ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการมีส่วนร่วมของ อสม.ประจ าหมู่บ้านในการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว รายด้าน (n = 167) 

การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย 

จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 
-ด้านการจัดกิจกรรมตามแผน 44(26.3) 97(58.1) 26(15.6) 
-ด้านการรับผลประโยชน์ 38(22.7) 97(58.1) 32(19.2) 
-ด้านการตัดสินใจ 38(22.7) 95(56.9) 34(20.4) 
-ด้านการติดตามประเมินผล 35(21.0) 5(56.9) 37(22.1) 
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5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์  พบว่า อาชีพและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.702) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาใน
การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และตาราง 3)  

 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับการ

มีส่วนร่วมของ อสม.ในการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว โดยวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 167) 
 

ตัวแปร การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
p-value มาก ปานกลาง น้อย 

 เพศ    0.130 
ชาย 3 (10.0) 17 (56.7) 10 (33.3) 
หญิง 27 (19.7) 85 (62.0) 25 (18.2) 

 สถานภาพสมรส    0.179 
โสด หม้าย หย่าร้าง  3 (8.8) 21 (61.8) 10 (29.4)  
คู ่ 27 (20.3) 81 (60.9) 25 (18.8)  

 ระดับการศึกษา    0.402 
ประถมศึกษา 6 (17.6) 20 (58.8) 8 (23.5)  
มัธยมศึกษา  21 (20.4) 59 (57.3) 23 (22.3)  
อนุปริญญาขึ้นไป 3 (10.0) 23 (76.7) 4 (13.3.)  

 อาชีพ    0.01* 
 เกษตรกรรม 7 (21.9) 17 (53.1) 8 (25.0)  
ค้าชาย ธุรกิจส่วนตัว 9 (21.3) 18 (54.5) 6 (18.2)  
แมบ่้าน พ่อบ้าน 12 (20.0) 43 (71.7) 5 (8.3)  
รับจ้าง 2 (4.8) 24 (57.1) 16 (38.1)  
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน        
อสม. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับการมีส่วนร่วมของ         
อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 167)  

 
 

 
ตัวแปร 

การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
อายุ -0.040 0.610 
รายได้ต่อเดือน - 0.028 0.719 
ระยะเวลาในการเป็น อสม. -0.083 0.284 

ความความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 0.010 0.900 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.702 <0.001* 

* p – value<0.05  
 
อภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยดังต่อไปนี้  
  การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 
61.1 รองลงมาคือ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.9 และระดับมากร้อยละ 18.0 อธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ าหมู่บ้านอ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สามารถน าความรู้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวไปใช้ดูแลผู้
อายุในครอบครัวของตนเองได้ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อสอบถามปัญหาด้าน
สุขภาพ และได้มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานคัดกรองสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน แต่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนเรื่องการไปศึกษาดูงานเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเท่าที่ควร และยังขาดโอกาสเข้าร่วมการ
ตัดสินใจปรับปรุงขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จึงส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์ 
(2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการส่งเสริม
สุขภาพโดยพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุด
ปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิษณุ คลังสิน (2552) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขตเทศบาลต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี มีส่วนร่วมในการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก  
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เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส ในรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน โดยการมีส่วนร่วมใน
ระดับปานกลาง มากที่สุด คือด้านการจัดกิจกรรมตามแผน รองลงมาคือด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจ 
และด้านการติดตามประเมินผล ตามล าดับ การมีส่วนร่วมด้านการจัดกิจกรรมตามแผน อยู่ในระดับปานกลางมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมาระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.3 สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การคัดกรองสภาวะสุขภาพ การ
เยีย่มบ้าน การให้ค าแนะน าต่างๆแก่ผู้สูงอายุระยะยาว แต่ยังขาดโอกาสที่จะเข้ามาสรุปติดตามการความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานและการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดปรีชา          
เตียติวิริยะกุล (2559) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการจัดกิจกรรมตามแผน อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์ (2556) ที่ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยพบว่า 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการจัดกิจกรรมตามแผน อยู่ในระดับปานกลาง  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิษณุ คลังสิน (2552) ที่พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขตเทศบาลต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี มีส่วนร่วมในการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานด้านการจัดกิจกรรมตามแผนอยู่ในระดับมาก 

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ อาชีพ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส สามารถอธิบายได้ว่า อาชีพที่ต่างกัน ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต่างกัน อาจเนื่องมาจากอาชีพแม่บ้าน /พ่อบ้าน สามารถแบ่งเวลาว่างจากการท างานบ้านไป
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้มากกว่าอาชีพอื่น สอดคล้องกับการศึกษาของ 
พิษณุ คลังสิน (2552) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขใน
เขตเทศบาลต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.05) และสอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอปาย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่าอาชีพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไม่มีความสัมพันธ์กับมีส่วนร่วมในงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.702) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สามารถอธิบายได้ว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างานและป้องกันไม่ให้
เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ย่อมพอใจที่จะมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานมากเช่นกันจึงท าให้แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ที่พบว่าแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานกับมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความสัมพันธ์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และสอดคล้องกับการศึกษาของ พรชุลี จันทร์แก้ว (2555) ที่ศึกษาปัจจัยจูง
ใจในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล พบว่ามีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p-value < 0.05) แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นันทิยา เมฆวรรณ (2556) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจไม่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จังหวัดอุดรธานี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย  
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ควรพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยเพิ่มนโยบายในการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยี่งอ ควรก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการ
ท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้ชัดเจน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอยี่งอ ควรส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวมากขึ้น โดยการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นเรื่องการจัดการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น ให้อ านาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอยี่งอ ควรให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุงขั้นตอนการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนเนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นคนในพื้นที่และรู้ถึงความต้องการของ
คนในชุมชนเป็นอย่างดี จะท าให้งานที่ออกมาตรงกับความต้องการของคนในชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านจะรู้สึกภาคภูมิใจและจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆมากข้ึน  

3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยี่งอ สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยการเพิ่มสิ่งตอบแทนจากปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานเรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและได้ศึกษาแบบอย่างที่ดีในการท างานแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยน าเอาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาจัด
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต่อไป 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้ 
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเร่ืองการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เก่ียวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหา
เชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

 
บรรณานุกรม 
กฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์. (2556). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพต าบล อ า เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.  ปริญญานิพนธ์                
กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,กรุงเทพฯ.  

คณิต หนูพลอย. (2553). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า หมู่บ้านพัทลุง. 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

จินตนา อุทยานิก. (2559). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในกลุ่มบางละมุง 3 สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3.วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

จุฑาทิพย์ งอยจันทร์ศร.ี (2556). การพัฒนาการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์.วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ชุติกาญจน์ กล้าหาญ. (2552). การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
เมืองพัทยาอ าเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี.วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชินรัตน์ สมสืบ.(2550).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท.นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช. 
เตือนใจ เกตุษา. (2540). การสร้างแบบทดสอบที่1 : แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 6.กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
นพดล ครุธน้อย. (2552). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานหมู่บ้าน

จัดการสุขภาพ. วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดระบบสุขภาพ : มหาวิทยาลัยบูรพา. 
นรินทร์ พัฒนพงศา. (2546). การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง. เชียงใหม่: ภาควิชา

ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
เบญจมาศ วิเศษคุณ. (2558). การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของคณะกรรมการ

โรงเรียนผู้สูงอาย ุอ าเภอหางดาว จังหวัดเชียงใหม่.วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารงานสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.  

พรทิพย์ สุติยะ. (2550). ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)สาขาในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจ , บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พรชุลี จันทร์แก้ว. (2555). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้
พิการใน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ; 7 (1) : 73-84. 

 
 

148



พิษณุ คลังสิน. (2552) .การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
เทศบาลต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
การบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

มนต์ธิณี อัศวพรรณราย. (2556). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ศึกษา
เฉพาะกรณีเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี .สาขาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.  

วรรณา อาวรณ์. (2557). แรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภาระดับ
ปฏิบัติงาน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก. 

สุธิดา ห้าวเจริญ.(2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร
สาธารณสุข อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สุพจน์ จันทภูมิ. (2559). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ าเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี .สารนิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารงานสาธารณสุขบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 

สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล. (2559). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560.กรุงเทพฯ : ธนาเพลส. 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส. (2560). คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) ปี 2560 เข้าถึงเมื่อ 

17 พฤศจิกายน 2560,จาก http://hdc.ntwo.moph.go.th/hdc/reports 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยี่งอ. (2554). รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยี่งอ. นราธิวาส: 

ส านักงาน. 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุกรมอนามัย. (2557).แนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 420 ชั่วโมง.กรุงเทพฯ : 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
 
 
 

149

http://hdc.ntwo.moph.go.th/hdc/reports


 
 

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง ต าบลบางรักพัฒนา 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
THE ROLE OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS FOR CARING OF THE 
DEPENDENCY ELDERLY BANGRAKPHATTHANA SUBDISTRICT BANGBUATHONG 
DISTRICT NONTHABURI PROVICE 
 
ผู้วิจัย    สิริรัตน์  แซ่ลิ่ม 

สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.ฐาวรี  ขันส าโรง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข) 
 
บทคัดย่อ     
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวนทั้งหมด 202 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 28 
สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             
การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 36.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 
63.9 ในขณะที่ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและปัจจัยด้นแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานไม่มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (p-value > 0.05)  

ผลการศึกษาคร้ังนี้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพจิต และการให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในขณะที่มีภาวะวิตกกังวลมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ : บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 
 
Abstract 

This study was a cross-sectional survey study that had an objective to investigate the 
role of village health volunteers for caring of the dependency elderly and the factors that 
related to the role of village health volunteers for caring of the dependency elderly at 
BangRak Phatthana Subdistrict in Bangbuathong District, Nonthaburi Province.              
The sampling group of this study totally comprised 202 village health volunteers.                  
The instrument used for data collection was questionnaires during the 28th August - the 9th 
September 2018. The data were then analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Chi–square analysis, and Pearson's Product Moment Correlation 
Coefficient statistics. The study results showed that the role of village health volunteers for 
caring of the dependency elderly was found at a high level accounted for 36.1% and 
followed by a moderate level accounted for 63.9% respectively. Meanwhile, the factor on 
knowledge about caring of the dependency elderly and the factor on the motivation to work 
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were not correlated with the role of village health volunteers for caring of the dependency 
elderly (p-value > 0.05).  

The results of this study suggested that the authorities responsible in the area should 
have more promotions about the role of village health volunteers for caring of the 
dependency elderly by developing the role of village health volunteers for caring of the 
dependency elderly having mental health and giving some advice and assistance to the 
dependency elderly while having the anxiety.  

  
Keyword : Role of Village Health Volunteers, Caring of the Elderly, Dependency Elderly 

 

บทน า 
 กระทรวงสาธารณสุขได้สร้างระบบการสร้างความรู้ในชุมชนของประเทศ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีทั้งเน้นหนักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น คืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) กับการสื่อสารข้อมูล โดยผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) เพื่อเป็นก าลังคนของการ
ด าเนินงานสาธารณสุข มูลฐานที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาเกือบ 40 ปี ปัจจุบันได้มีการรวมอาสาสมัคร 
ทั้ง 2 ประเภทเข้าด้วยกันเป็น อสม. ประเภทเดียว มีจ านวนถึง 1,047,800 (กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข) 
(2536) จุดเริ่มต้นของ อสม.จากความคิดที่ว่า 10 -15 ครัวเรือน ต้องมีคนที่รู้เรื่องสุขภาพ และเป็นศูนย์รวมในการ
ให้ค าปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพได้ และเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพของประเทศในชุมชน นับว่าเป็น
จุดส าคัญในการเริ่มต้นให้คนมีความรู้เรื่องสุขภาพ จนได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิก
ทั่วไปว่า เป็นกิจการสาธารณสุขมูลฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีเป้าหมายพัฒนาสุขภาพของประเทศ ที่มุ่งหวัง
ให้ประชาชนไทย ทั้งระดับบุคคลและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ด้วยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน           
(กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข) (2536) 
 ปัจจุบันระบบสุขภาพไทยก าลังเผชญิกับสิง่ที่ท้าทายจากรอบด้าน อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยน
จากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประชาชน
มีความคาดหวังต่อคุณภาพของระบบบริการมากขึ้น ขณะที่งบประมาณภาครัฐ เริ่มมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข อีกทั้งการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
อัตราส่วนประชากรต่อบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขยังไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ มีการสูญเสียก าลังคน
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเกิดการขาดช่วงในการหาบุคคลมาทดแทนการขาดแคลนอัตรากาลังที่จ าเป็นท าให้บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีภาระงานมากกว่าปริมาณที่บุคลากรคนหนึ่งต าแหน่งหนึ่ง จะท าได้ในระยะเวลา
หนึ่งตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนด จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเครือข่ายก าลังคนดา้นสุขภาพในภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อให้มีกาลังคนด้านสุขภาพในชุมชนที่มีศักยภาพและเป็นแกนหลักในการดูแลและจัดการ
ด้านสุขภาพของประชาชน ประกอบกับพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ                      
(Non-communicable diseases : NCDs) มากขึ้น รวมถึง มีผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง จ านวนถึง 1 ล้านคน และมี
จ านวน 9 แสน หกหม่ืนคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน2 (ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558) และสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2560 ประเทศไทย มีผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 471,978 คน คน (ข้อมูล TDRI 
ณ 7 ตุลาคม 2559) 
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จังหวัดนนทบุรี อ าเภอบางบัวทอง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 188,827 คน จ านวนหลังคาเรือน77,654 
หลังคาเรือน จ านวนผู้สูงอายุ 16,642 คนและจ านวนผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 249 คนและโรงพยาบาลบางบัวทอง
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับนโยบายส่งเสริมในการดูแลด้านสุขภาพชุมชนโดยมีอาสาสมัคร . 
เป็นภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ มีอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวนทั้งหมด 1,217 คน (อ้างอิง สสออ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี) แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 ต าบท 69 หมู่บ้านประกอบด้วย ต าบลโสนลอย บางบัวทอง บางรัก
ใหญ่ บางคูวัด ละหาร ล าโพ พิมลราช บางรักพัฒนา อาสาสมัคร ท าหน้าที่ส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู แนะน า 
และแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพกับชุมชน และมีผู้สูงอายุ จ านวนทั้งหมด 16,642คนจากการ
ส ารวจด้านสุขภาพผู้สูงอายุพบว่าร้อยละ 42.6 ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ร้อยละ 52.2          
ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคความดัน ร้อยละ 61.7 ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า ร้อยละ 63.6 
ของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวันและการประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, 2559) จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่มีจ านวน 249 คน         
ซึ่งมาจากการการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขยังคงขาดองค์ความรู้ในเรื่องบทบาท หน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจ านวนประชากรใน 

ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.บางบัวทอง 
ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านคลองบางแพรก บ้านคลองนิ้วค่อม บ้านบางแพรก บ้านคลอง
บางไผ่ บ้านอ่าวกระท้อน บ้านลาดปลาดุก บ้านคลองวัดลาดปลาดุกเป็นชุมชนเมือง มีจ านวนประชากรมากที่สุด
ของ อ.บางบัวทอง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ต าบลบางรักพัฒนามีประชากรทั้งหมด 32,191 คน มีจ านวน
หลังคาเรือน 13,370 หลังคาเรือน จ านวนผู้สูงอายุ 3,619 คนจ านวนผู้พิการ 93 คนและจ านวนผู้สูงอายุในภาวะ
พึ่งพิง 29 คนและโรงพยาบาลบางบัวทองเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับนโยบายส่งเสริมในการดูแล
ด้านสุขภาพชุมชนโดยมีอาสาสมัคร. เป็นภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ มีอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวนทั้งหมด 202 คน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต าบลบางรัก
พัฒนาอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแล 
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลัก 3 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านอาหาร 2. ด้านออกก าลังกาย 3. ด้านอารมณ์ โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส รายได้ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน และมีตัวแปรตาม คือบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะ
พึ่งพิง อ าเภอบางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวางเรื่อง กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนาอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนา
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
การใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างของเดเนียล (Daniel, 2010) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 202 คน และสุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์ 

 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น เมื่อ 27 สิงหาคม 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542735 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0033 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย  

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.1 และเพศชายร้อยละ 9.9 กลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุตั้งแต่ 61-90ปีคิดเป็นร้อยละ20.8 อายุระหว่าง 46-60 ปีร้อยละ 42.3 อายุระหว่าง 31-45 ปีร้อยละ 
6.9 อายุต่ าสุดเท่ากับ 23 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 60 ปี สถานภาพการสมรสพบว่า เป็นสถานภาพโสดหม้าย/หย่า
ร้าง/แยกกันอยู่ มากที่สุด ร้อยละ 90.1รองลงมาสมรสคิดเป็น ร้อยละ 9.9 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา
ระดับประถมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาระดับมัธยมต้น-มัธยมปลายหรืออนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 
35.6 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ารายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 600-5000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.5 โดยมีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 3148.02 รายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 1,300 บาท และรายได้มากที่สุดอยู่ที่ 9,000 บาท ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขมากที่สุดอยู่ที่ 30 ปีจ านวน 141 คนจ านวนร้อยละ 17.27 และจ านวนน้อยที่สุด 2 ปี  
 2. ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง อยู่ในระดับมากร้อยละ 90.0 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง       
ร้อยละ 6.9 และระดับน้อยร้อยละ 3.0 
 3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับมากร้อยละ 55.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลางร้อยละ 42.6         
และระดับน้อยร้อยละ 1.5 

4. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง มากที่สุดใน 3 อันดับแรก 
1) ท่านให้ค าแนะน าวิธีการ ประกอบอาหารประเภท อบ นึ่ง ย่าง ต้ม เพื่อสุขภาพของ ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง กับญาติ 
ร้อยละ 84.0 2) ท่านให้ค าแนะน าปริมาณการรับประทานอาหารประเภทเนื้อปลา เต้าหู้ หรือถั่วที่เหมาะสมแก่
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ร้อยละ 77.1 3)ท่านให้คะแนะน า ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับ การรับประทานอาหารให้ครบ 
5 หมู่ร้อยละ 76.1 และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง น้อยที่สุด
ใน 3 อันดับแรก 1) ท่านสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ให้ยอมรับกับสภาพการเป็นอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ
(25.2) 2) ท่านได้ให้ค าแนะน าผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ในเวลาที่มีความวิตกกังวลร้อยละ (42.1) 3) ท่านดูแลส่งเสริม
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (39.9) 
(ดังตาราง 1) 
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ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
การดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง (n=202)  

 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 

ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง 
จ านวน ร้อยละ 

ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง   
 ระดับมาก  (12 - 15 คะแนน) 182 90.0 
 ระดับปานกลาง (9 - 11 คะแนน) 14 6.9 
 ระดับน้อย (0- 8 คะแนน) 6 3.0 
แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน   
 ระดับมาก (60-75 คะแนน) 113 55.9 
 ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน) 86 42.6 
 ระดับน้อย (15-44 คะแนน) 3 1.5 
บทบาทของ อสม   
 ระดับมาก (36-45 คะแนน) 143 76.1 
 ระดับปานกลาง (27-35 คะแนน) 45 23.9 
 ระดับน้อย (15-26 คะแนน) - - 

 
5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอสม. ในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  พิจารณา

ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์  พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน              
(r = 0.430) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
(p-value < 0.05) ในขณะที่ทัศนคติต่องานส่งเสริมสุขภาพ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ 
รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และตาราง 3)  
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ          
กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง โดยวิเคราะห์
ด้วยไคสแควร์ (n = 202) 

 

ตัวแปร 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง p-value 
มาก ปานกลาง 

เพศ    
ชาย 4 10 0.673 

 (28.6) (71.4)  
หญิง 41 133  

 (23.6) (76.4)  
สถานภาพสมรส    
โสด / หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ 9 13 0.136 
 (40.9) (59.1)  

สมรส/คู ่ 31 110  
  (22.0) (78.1)  
ระดับการศึกษา    

ประถมศึกษา 78 51 0.547 
 (38.6) (57.3)  

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 72 41  
 (35.6) (26.9)  

อนุปริญญาขึ้นไป 52 9  
 (25.7) (26.9)  
อาชีพ    

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 155 27 0.188 
 (76.7) (51.9)  

เกษตรกรรม 24 57  
 (11.9) (66.3)  

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 23 17  
 (11.4) (48.6)  
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน            
อสม. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานความรู้ กับบทบาทของอาสาสมัคร วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 202)  

 
 

ตัวแปร 
การมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 
ปัจจัยส่วนบุคคล   

อายุ 0.087 0.219 
 รายได้ต่อเดือน -0.008 0.910 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. -0.129 0.067 
ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 0.386 < 0.001* 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.029 0.685 

 
อภิปรายผล 

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ต าบลบางรักพัฒนา 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ บทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 36.1 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 63.9 สามารถอธิบายได้ว่า อสม. อ าเภอบางบัวทอง รู้สึกภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์ในงานบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในภาพรวมระดับมาก ร้อยละ 76.1 รองลงมาคือระดับปานกลาง 
ร้อยละ 23.9 และไม่พบระดับน้อย สามารถอธิบายได้ว่า บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ
ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนาอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีบทบาทมากโดยเฉพาะในเรื่องการ
ออกก าลังกายและการรับประทานอาหารที่พอเหมาะกับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงโดยเน้นบทบาทหลัก 3 ด้าน               
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านอาหารผลการศึกษาพบว่า บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนาไม่มีความสัมพันธ์พีระพล ศิริไพบูลย์ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุข ต่องานสาธารณสุขมูลฐาน กรณีศึกษา เขตพญาไท พบว่าบทบาทที่ปฏิบัติของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ต่องานสาธารณสุขมูลฐานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.28) ทั้งในด้านการ สุขศึกษา ด้าน
โภชนาการ ด้านการจัดหาน้ าสะอาด และการสุขาภิบาล ด้านการอนามัยแม่ และเด็ก และการวางแผนครอบครัว 
ด้านการรักษาพยาบาลง่าย ๆ การจัดหายาที่จ าเป็นในหมู่บ้าน ด้านสุขภาพจิต ด้านทันตสาธารณสุข ด้านการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อ และการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์เว้นแต่ ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และด้านการควบคุมและป้องกันซึ่งมีค่าอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุรศักดิ์ สุนทร ปัญญา มิตะรางกูร และ ( 2554 ) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ระดับการปฏิบัติ
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี จ านวน 68 คน (ร้อยละ 81.93 ) ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปัญญา จิตอร่าม ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ต าบลหนองบ่อ 
อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 74.1 อาจเนื่องมาจากบริบทการวิจัยครั้งนี้อยู่ในพื้นที่ ภาคเหนือ ซึ่งมีวิถีชีวิตการเป็นอยู่ 
วัฒนธรรมความเชื่อ ตลอดจนพืชพันธุ์ ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน           
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ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจาง อัจฉริยะโพธา (2558) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพฟันในการ
รับประทานอาหาร ร้อยละ 49.12 ซึ่งไม่สอดคล้องได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการพัฒนาขนมหวานเพื่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการบดเค้ียวไม่ปกติ ร้อยละ 54.3    

 2. ด้านออกก าลังกายผลการศึกษาพบว่า บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนาไม่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหญิง เหง้ามูล คนในชุมชน
ภาษีเจริญ ที่มีเพศ สถาณภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่พักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมและ
การเข้าถึงการออกก าลังกายอยู่ในระดับดีมาก ผลงานวิจัยของ วารี สัญญาหะ 2546 อธิบายได้ว่า ในการออกก าลัง
กายแต่ละคร้ังถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ออกก าลังกายควรมีหลักปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมพอดี ถ้าเป็นการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ อัตราการเต้นของหัวใจ ควรอยู่ในอัตราร้อยละ 70 – 80 ของอัตราการเต้นของหัวใจ
สูงสุด ความนานของการออกก าลังกาย อย่างน้อย 20- 30 นาที และควรมีการพักผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน 
ควรออกก าลังกายไม่น้อยกว่า 3 วัน และไม่เกิน 6 วัน 

 3. ด้านอารมณ์ ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนา ไม่มีความสัมพันธ์ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2551) การ
ศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครผู้ดูแลผูสู้งอาย ุภาวะอารมณ์และจิตใจ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
พรรณนาโดยมีการศึกษาเชิงผสานวิธี การคัดเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายระดับ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสนทนากลุ่มกับผู้ดูแลจ านวน 320 คน และท ากรณีศึกษาผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้อีก 40 ราย การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณาเชิงอนุมานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านผล
การศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะ
พึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนาอ าเภอบางบัวทองผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน( r = 0.685 )ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (p-value > 
0.05) ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานของการวิจัยข้อที่ 3 ที่ระบุว่าแรงจูงใจในการปฎิบัติงานดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง สามารถอธิบาย
ได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง
และการประเมิน แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg 1959) โดยสอดคล้องประกอบด้วย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในโอกาสใน
การเจริญเติบโต มีแรงจูงใจในการปฎิบัติงานดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Jesse A 
Greenspan, Shannon A McMahon, Joy J Chebet, MaurusMpunga, David P Urassa, Peter J Winch 
(2013) ศึกษาแรงจูงใจในการท างานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในภูมิภาค โมโรโกโร่ประเทศแทนซาเนีย จาก
การศึกษาพบว่าแหล่งของแรงจูงใจมีทั้งจากอาสาสมัครเอง ครอบครัว ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ โดยครอบครัวและ
ชุมชนสนับสนุนโดยให้ก าลังใจ เงิน และอุปกรณ์ส่วนรัฐบาลและองค์กรที่สนับสนุนให้ค าตอบแทน อุปกรณ์และการ
ฝึก ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจของอาสาสมัครมักมาจากครอบครัวส่วนค่าตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับไม่เพียงพอ
ต่อการจูงใจในการท างาน ดังนั้นผู้ก าหนดนโยบายและผู้จัดการโครงการควรพิจารณาเรื่องแรงจูงใจทางการเงินที่
เพียงพอเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นที่จะท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  สอดคล้อง กับงานวิจัยของ Singh D, 
Cumming R, Mohajer N, Negin J (2016) ศึกษาแรงจูงใจในการท างานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่
ชนบทประเทศอูกันดาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าการได้แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน การสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และการด าเนินการของชุมชน เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญมากกว่าความคาดหวังที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนในการ
ท างานและการเดินทางความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 
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ผลการศึกษาพบว่าความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนาต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง ไม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของ 
คณิต หนูพลอย (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
จังหวัดพัทลุง พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีระดับความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.74 (SD = 0.13) โดยค่าเฉลี่ยความรู้รายข้อที่มีค่าสูงสุด 2 อันดับแรก คือ การพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ถือเป็นการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค คือ 
การส่งเสริมให้ผู้บริโภครับประทานอาหารที่สะอาด และปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.99 และ 0.97 ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ    
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

1. น าผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการตัดสินใจการ
ด าเนินงานบทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงของต าบลบางรักพัฒนาอ าเภอบางบัวทอง  จังหวัด
นนทบุรีแก่ สสอ 

2. ก าหนดนโยบายและการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการและเสนอแนะแก่ สสอ .ของบทบาทอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงของ ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. สามารถน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น  ของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงของ ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 

2. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือจัดประชุมสัมนาด้านบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงและสนับสนุนให้อาสาสมัครได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมให้มากข้ึน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. งานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงมากขึ้น เช่นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม 

2. งานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดการด าเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุ
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 232 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม       
ถึง 9 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์         
ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือระดับมาก ร้อยละ 48.3 
และระดับน้อย ร้อยละ 2.2 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value < 0.05) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ควรส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างแรงจูงใจ ต่อการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ค าส าคัญ : การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แรงจูงใจในการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 
Abstract  

This study is a cross - sectional survey study that aimed to study the implementation 
of prevention and control alcohol drinking of Village Health Volunteer and the factors which 
related to implementation of prevention and control alcohol drinking of Village Health 
Volunteers Muang District, Samutsakhon Province. The samples of this study consisted of 
228 persons of Village Health Volunteers. These samples were selected by using stratified 
random sampling method. The instrument used for data collection was questionnaire which 
collected during on the 28th August – the 9th September 2018.The data was analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi–square analysis, and Pearson's Product 
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Moment Correlation Coefficient statistics. The results of the study found that the 
implementation of prevention and control alcohol drinking was indicated firstly at a moderate 
level accounted for 49.6%; followed by a high level accounted for 48.3%, and lastly at a low 
level accounted for 2.2% respectively. For the factors related to implementation of prevention 
and control alcohol drinking of Village Health Volunteers, they were statistically significant 
(p-value < 0.05) comprising , sex, age, income, knowledge for prevention, control, motivation 
and period of working process. 

 
Keywords : - implementation of prevention and control alcohol drinking 

-Village Health Volunteer 
-Knowledge for prevention and control alcohol drinking  
-Motivation for prevention and control working process 

 
บทน า 

องค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์การบริโภคแอลกอฮอล์ในระดับโลกของ  WHO เมื่อปี ค.ศ.2004 
พบว่า คนไทยบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (ปริมาณต่อคนต่อปี) เป็นอันดับที่ 42 ของโลกซึ่งสถานการณ์การบริโภค
แอลกอฮอล์ในปัจจุบันมีแนวโน้มการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ไทยจัดเป็นประเทศที่มี
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ใน 10 ของโลก หรืออัตราการดื่มอยู่ที่ 30 % ขณะที่ยุโรปและอเมริกาดื่มสูงถึง 
80% และหากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคเอเชียนั้นไทยจัดว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ 3 รองลงมาจาก
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ (นพ. ทักษพล ธรรมรังสี, 2555; ออนไลน์) ซึ่งข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกรม
สรรพสามิตกระทรวงการคลัง โดยใช้ปริมาณการจ าหน่ายต่อจ านวนประชากรในแต่ละปี พบว่า ปริมาณการบริโภค
เพิ่มข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2550 ในปี พ.ศ. 2540 เฉลี่ย 27.1 ลิตร/คน/ปี ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้น
เป็น 39.3 ลิตร/คน/ปี (บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ, 2551) ปัจจุบันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่เรื่องของ
ผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ ก็หันมาดื่มแอลกอฮอล์ จนเป็นเรื่องปกติในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจ
และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด และจากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2554 พบในกลุ่มประชากรไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุรา 17 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรวัยนี้ที่มีทั้งหมด 53.9 ล้านคน ผู้ชายดื่ม
มากกว่าผู้หญิง 5 เท่าตัว ผู้ชายเริ่มดื่มอายุเฉลี่ย 19.4 ปี ผู้หญิงอายุ 24.6 ปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)           
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากข้ึน ท าให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งพบว่าการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งถึงร้อยละ 30 และเป็นสาเหตุ การตายถึง 1.8 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 3.2 ของประชากรทั้งหมดและเกิดภาวะทุพพลภาพ 58.3 ล้านคน (WHO, 2004) และยังเป็นสาเหตุสาคัญ
ของการเกิดโรคและการบาดเจ็บในประเทศไทย มากกว่า 60 กลุ่มโรค เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดัน
โลหิตสูง ตับแข็งและท าให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 65.2 นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวถึง 3.8 เท่าของครอบครัวที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท าให้ขาดสติ ท าให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
ปลอดภัย (รณชัย คงสกนธ์, 2548; บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ, 2551) จากสถานการณ์ดังกล่าว ปัญหาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันจึงต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างจริงจัง  ซึ่งในประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก  ประเทศไทยได้ด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยมีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข         
ร่างและการก าหนดใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นตั้งแต่  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ
รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์              
(แนวทางการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2551) 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความส าคัญของการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ และได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด ทุก ๆ แห่ง ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของหน่วยงาน โดยพิจารณา อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อัตราการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ร้านค้าและสถานประกอบการ เพราะจากปัญหาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ในยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มว่า
จะพบในกลุ่มเด็กอายุน้อยลง เนื่องจากวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม จึงท าให้ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ และจากข้อมูลชี้ให้เห็นว่า 
ในสังคมปัจจุบันวัยรุ่นมีแนวคิด และพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ภานุพงศ์ นาคจู, 
2555) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติของวัยรุ่น ซึ่งจากข้อสังเกตของผู้วิจัยพบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุอยู่
ในช่วง 18 – 24 ปี มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ง่าย 
เนื่องจาก มีร้านขายเครื่องมีแอลกอฮอล์และสถานบันเทิงจานวนมาก จากข้อมูลปัญหาและเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นและตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปลูกฝั่งพฤติกรรมที่เหมาะสม และการดูแล
สุขภาพให้แก่กลุ่มวัยรุ่นในสังคม เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ก าลังเติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่  

จากสถิติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรี (ภาคกลาง) 
จ านวน 8.2 ต่อแสนประชากร สูงที่สุดในประเทศ และจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 21.7 ต่อแสนประชากร และ
นอกจากนี้ ร้านค้าและสถานประกอบการหลาย ๆ แห่ง ยังคง ฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2551 ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่เสี่ยงเป็นจังหวัดเล็ก ๆ มีความผสมผสานกันระหว่างชุมชน
เมืองและชุมชนชนบท ประกอบด้วย 3 อ าเภอ 40 ต าบล และ 290 หมู่บ้าน 55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวนทั้งหมด 3,642 คน แบ่งออกเป็น อ าเภอเมือง 1,716 คน อ าเภอ
กระทุ่มแบน 976 คน อ าเภอบ้านแพ้ว 950 คน จากข้อมูลสถิติดังกล่าวจะเห็นว่าคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จ านวนมาก ถึง 18.9 ต่อแสนประชากร และจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยง การด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีความจ าเป็นต่อการป้องกันควบคุมโรคต่าง ๆ เหมือนประการด่านแรกของการ
ด าเนินการสาธารณสุข และการด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขในทุก ๆ ด้าน รากฐานของการด าเนินงานจ าเป็นต้อง
อาศัยการด าเนินงานของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นกัน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจาก มีความสนใจและสามารถน าข้อมูล
ที่ได้จากการท าวิจัยไปด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษากับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพราะหากทราบปัญหาที่แท้จริงของการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ก็จะสามารถน ามาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัด
สมุทรสาคร และเป็นแนวทาง ให้ผู้บริหาร สาธารณสุขอ าเภอ และสาธารณสุขจังหวัด สามารถน าไปใช้ประกอบการ
วางแผนบริหารจัดการพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้อง 
ตามนโยบาย และน ามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือ ง จังหวัด
สมุทรสาคร จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวั ด
สมุทรสาคร 
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กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารงานวิจัย          
โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554, 
หน้า 150) ประกอบด้วยบทบาท 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรค ด้านการ
รักษาพยาบาล และ ด้านการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าบทบาทด้านการป้องกันควบคุมโรคมา
ประยุกต์ใช้ โดยประกอบด้วย 1) การป้องกันโรค 2) การเฝ้าระวังโรค 3) การควบคุมโรค (กรมควบคุมโรคติดต่อ 
2544) ทฤษฎีความรู้ในการด าเนินงาน ทฤษฎีแรงจูงใจในการด าเนินงานของ เฮอร์เบอท มีตัวแปรอิสระ ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มาประยุกต์ใช้และเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ โดยมีตัวแปรตาม คือ การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้าน 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 232 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ระหว่างวันที่  28 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                    
คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อน าข้อมูลใน
ส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 
15 ข้อ ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 15 ข้อ และส่วนที่ 4           
การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จ านวน 15 ข้อ แล้วน าไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 
Coefficient) โดยความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.913 แรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.918 และการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.962 จากนั้น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ คือ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแควร์  
 
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย  
เวสเทิร์น เมื่อ 3 กันยายน 2561 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE – WTU 542733 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561 – 0031 
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ผล/สรุปผลการวิจัย  
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.2 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง         

40-60 ปีมากที่สุด ร้อยละ 59.9 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 52.18 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 24 ปี และอายุสูงสุดเท่ากับ 82 ปี         
มีสถานภาพการสมรสคู่มากที่สุด ร้อยละ 72.4 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 43.5 มีอาชีพ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ได้มีงานประจ า ร้อยละ 34.5 มีรายได้ต่อเดือน10,001 บาทขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 55.9 
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 13,504.31 บาทต่อเดือน รายได้น้อยที่สุดเท่ากับ 600 บาท และรายได้มากที่สุดเท่ากับ 90,000 
บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอยู่ระหว่าง 6 - 10 ปี ร้อยละ 37.5 
ระยะเวลาในการในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเฉลี่ยเท่ากับ 10.80 ปี ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน น้อยที่สุด 1 ปี และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มากที่สุด 40 ปี  
 2. ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 
54.3 รองลงมาคือ ระดับน้อยร้อยละ 23.3 และระดับมากร้อยละ 22.4 
 3. แรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน มีแรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 50.4 
รองลงมาคือ ระดับมากร้อยละ 32.3 และระดับน้อยร้อยละ 17.2 
 4. การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า 
ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับปฏิบัติปานกลาง  ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ
ระดับปฏิบัติมาก ร้อยละ 48.3 และระดับปฏิบัติน้อย ร้อยละ 2.2 รายด้านเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน 
ระดับมาก ร้อยละ 62.5 2) ด้านการควบคุมโรค ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง ร้อยละ 48.7 3) ด้านเฝ้าระวัง ส่วนใหญ่
ระดับปานกลาง ร้อยละ 52.6 (ดังตาราง 1) 

5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พิจารณาความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและไคสแคว์  พบว่า 
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน( r = 0.136) มีความสัมพันธ์         
เชิงบวกกับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r = 0.143) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และแรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r = 0.550) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่           
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (p-value > 0.05) (ดังตาราง 2 และตาราง 3) 
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ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (n=232)  

 
การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน ร้อยละ 

การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
 ระดับมาก  (80 - 100 คะแนน) 112 48.3 
 ระดับปานกลาง (60 - 79 คะแนน) 115 49.5 
 ระดับน้อย (20- 59 คะแนน) 5 2.2 
ด้านการป้องกัน   
 ระดับมาก (12 - 15 คะแนน) 145 62.5 
 ระดับปานกลาง ( 9 - 11 คะแนน) 84 36.2 
 ระดับน้อย ( 5 - 8 คะแนน) 3 1.3 
ด้านการควบคุม   
 ระดับมาก (12 - 15 คะแนน) 103 44.4 
 ระดับปานกลาง ( 9 - 11 คะแนน) 113 48.7 
 ระดับน้อย ( 5 - 8 คะแนน) 16 6.9 
ด้านการเฝ้าระวัง   
 ระดับมาก (12 - 15 คะแนน) 99 42.7 
 ระดับปานกลาง ( 9 - 11 คะแนน) 122 52.6 
 ระดับน้อย ( 5 - 8 คะแนน) 11 4.7 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  โดย
วิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ (n = 173) 

ตัวแปร 

การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้าน p-value 

มาก ปานกลาง 
เพศ    
 ชาย 39 37 0.518 
 (51.3) (48.7)  
 หญิง 73 83  
 (46.8) (53.2)  
สถานภาพสมรส    
 โสด  20 20 0.535 
 (50.0) (50.0)  
 คู ่ 83 85  
 (49.4) (50.6)  
 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ 9 15  
 (37.5) (62.5)  
ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา 41 60 0.060 
 (40.6) (59.4)  
 มัธยมศึกษา / ปวช 40 28  
 (58.8) (41.2)  
 อนุปริญญา / ปวส 5 10  
 (33.3) (66.7)  
 ปริญญาตรี / สูงกว่าปริญญาตรี 26 22  
 (54.2) (45.8)  
อาชีพ    
 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 23 22 0.691 
 51.5 48.9  
 ข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ 7 9  
  43.8 56.3  
 เกษตรกรรม 14 8  
 63.6 36.4  
 รับจ้างทั่วไป 24 32  
 42.9 57.1  
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กับการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน วิเคราะห์ด้วย
สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n = 173)  

 
 

ตัวแปร 
การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
 อายุ 0.087 0.187 
 รายได้ต่อเดือน 0.060 0.360 
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

0.136 0.038* 

ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

0.143 0.029* 

แรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

0.550 < 0.001* 

*ค่า p-value<0.05 
 
อภิปรายผล 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส่วนใหญ่มีการด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ระดับ
ปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือระดับปฏิบัติมาก ร้อยละ 48.3 และระดับปฏิบัติน้อย ร้อยละ 2.2 
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาก โดยเฉพาะในประเด็น การแจ้งข่าวการกระท าความผิดเรื่องการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ หรือแจ้ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการทันที การแจ้งข่าวการกระท าความผิดเรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการ
ทันที และการร่วมผลักดันให้เกิดงานบุญ งานประเพณีปลอดเหล้า นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ได้มีการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง โดยมุ้งเน้นที่การป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม ให้ผู้
จ าหน่ายและผู้บริโภคปฏิบัติตามกฎหมาย จึงส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร มีการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลางชุษณะ รุ่งปัจฉิม (2553) ที่ได้
ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง พบว่า การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท าให้ผู้บริโภคและผู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ไม่ได้บริโภคและจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามบริโภคและจ าหน่าย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดามธรรม จินากูล และคณะ (2551) ศึกษาสถานภาพการดื่มเหล้าในการจัดงานชุมชน ผลการวิจัย
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พบว่า ชุมชนนิยมจัดงานในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว การเลี้ยงเหล้าในงานที่จัดในชุมชนยังมีอยู่อย่างสืบเนื่ องแต่ไม่มาก 
สามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทัย วงษ์ใหญ่         
( 2553 ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพและสร้างพลังชุมชนในการจัดการปัญหาการดื่มสุราในงานศพ งานบุญ  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศึกษาในพื้นที่ต าบลโพนเขวา ผลการวิจัยพบว่า ผลการด าเนินการกิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพและสร้างพลงัชมุชนในการจัดการปญัหาการดื่มสุราในงานศพ งานบุญ ยิ่งพัฒนาศักยภาพชุมชน
มากข้ึน ท าให้ชุมชนเร่ิมจัดการปัญหาการดื่มสุราได้ด้วยตนเองได้มากข้ึนจึงอยู่ในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในรายด้าน พบว่า การด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดย ด้านการป้องกัน ระดับมาก ร้อยละ 62.5 
ด้านเฝ้าระวัง ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง ร้อยละ 52.6 ด้านการควบคุมโรค ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง ร้อยละ 48.7 
สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาก โดยเฉพาะในประเด็น การแจ้งข่าวการกระท าความผิดเรื่องการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ หรือแจ้ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการทันที การแจ้งข่าวการกระท าความผิดเรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการ
ทันที และการร่วมผลักดันให้เกิดงานบุญ งานประเพณีปลอดเหล้า นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ได้มีการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง โดยมุ้งเน้นที่การป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม           
ให้ผู้จ าหน่ายและผู้บริโภคปฏิบัติตามกฎหมาย จึงส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร มีการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัย         
พีรธร บุณยรัตพันธุ์ และคณะ (2555) ศึกษาผลกระทบทางสังคมและจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลด
ผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สุราในระยะ 5 ปี ข้างหน้า ผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผลกระทบ
ทางสังคมและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สุราในระยะ 5 ปี ข้างหน้า
อยู่ในระดับมาก เพราะการผลิตเพิ่มมากขึ้นการเข้าถึงก็ง่ายขึ้น ท าให้ผลกระทบทางสังคมเพิ่มขึ้น จึงต้องเพิ่ม
นโยบายในการป้องกันมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ สุคุณณี (2555) ศึกษาเรื่องการปฎิบัติและการ
ด าเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 ของผู้ประกอบการและ
ประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณศาสนสถานปี 2555 ผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การปฎิบัติและ
การด าเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 ของผู้ประกอบการและ
ประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณศาสนสถานอยู่ในระดับมาก เพราะผู้ประกอบการและประชาชนมีความรู้เรื่อง
กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 และปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น และไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก ควรสมาคม (2556) ศึกษาเรื่องมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้จ าหน่ าย อยู่ในระดับน้อย 
เพราะผู้จ าหน่ายยังคงหวังผลก าไรจึงคิดหารูปแบบการส่งเสริมการจ าหน่ายใหม่ๆมาเพื่อเพิ่มยอดขาย ท าให้ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
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ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ 
ความรู้ในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r = 0.143) สามารถอธิบายได้ว่า ความรู้ในการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งอาสาสมัครสาธารณสุขได้ท างานเพิ่มประสบการณ์ พัฒนา          
ศักภาพตนเอง ศึกษาความรู้ที่ต้องใช้ด าเนินงาน ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้ความรู้พื้นฐานช านาญและความรู้ใหม่
เพิ่มมากขึ้น ยิ่งท าให้การด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นความรู้ในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีความสัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชุษณะ รุ่งปัจฉิม (2553) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (p-value < 0.01) ยิ่งมีความรู้มาก ยิ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ            
ความเชียวชาญเฉพาะด้านมาก ยิ่งท าให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมาก และจ านวนมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ หญิง
จุฑาภรณ แก้วมุงคุณ (2553) ศึกษาเรื่องการทบทวนองค์ ความรูและการวิเคราะหทิศทางการวิจัย การควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2493-2552 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (p-value < 0.05) ความรู้ในการด าเนินงานมาก ยิ่งเกิดการคิด กระบวนการ
ต่างๆ นวัตกรรม มากข้ึน ท าให้การด าเนินงาน พบแต่สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่องาน แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาวิชา กมลภา (2553) ศึกษาเร่ืองบทบาทของวัดในเขตกรุงเทพมหานครในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่า
จะมีความรู้มากหรือความรู้น้อยก็ยังคงกระท าความผิด ไม่เกิดความตระหนัก และในบางคร้ังมีความรู้มากแต่ไม่น ามา
ปฏิบัติ จึงท าให้ไม่เกิดประโยชน์และแรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r = 0.430) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน สามารถอธิบายได้ว่า แรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบด้วยปัจจัยที่ท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน และป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงาน
มีแรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาก ย่อมพอใจที่จะด าเนินงานมากเช่นกัน ดังนั้น
แรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานป้องกันควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคิด ปัญญายิ่ง (2554)  

ศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการจัดงานศพปลอดเหล้า จ.ชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการจัดงานศพปลอดเหล้า ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ยิ่งมีแรงจูงใจมาก มีการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง ยิ่งท าให้ผูปฏิบัติงานมีความต้องการที่จะ
ท างานมาก เพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา จุลวัฒฑะกะ (2558) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการ
ด าเนินงานจังหวัดปลอดเหล้า ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการการด าเนินงานจังหวัดปลอด
เหล้า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.04 ยิ่งมีแรงจูงใจมาก ยิ่งต้องเกิดการสร้างกระบวนการในการท างานมาก มีแรง 
พลักดัน ให้งานออกมาส าเร็จตรงตามเป้าหมายแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ สุคุณณี (2555) ศึกษาเร่ือง
การปฎิบัติและการด าเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551   ของ
ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณศาสนสถานปี 2555 ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจมีความไม่
สัมพันธ์กับการการปฎิบัติและการด าเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.
2551 ของผู้ประกอบการและประชาชนผู้มารับบริการในเขตบริเวณศาสนสถาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.12 ไม่ว่า
จะสร้างแรงจูงใจแบบไหน เพิ่มแรงจูงใจในการท างานให้เพียงใด งานก็ยังคงออกมาในลักษณะเดิม เนื่องจากมีปัจจัย
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง ท าให้ไม่ว่าจะมีการสร้างแรงจูงใจมาก หรือน้อย ก็ประสิทฺภาพเท่าเดิม 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 1. หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดควรก าหนดนโยบายเพิ่มเติมในเร่ืองการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้การ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. หน่วยงานด้านสาธารณสุข ควรก าหนดนโยบายเร่ืองการด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
และก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ให้เกิดการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร          
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนในโอกาสต่อไป 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1. ส านักคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์/กองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน น าผลการวิจัยที่
ได้ไปจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องการจัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านป้องกันเฝ้าระวังควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
  2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือจัดประชุมสัมมนาด้านการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและสนับสนุนให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมให้มากข้ึน 
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรจัดกิจกรรมหรือหาวิธีการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่ท างานให้
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เช่น การจัดห้องพักส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่เหมาะสมเป็นสัดส่วน        
การจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ เป็นต้น การส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานและ
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดย
น าเอาแรงจูงใจในการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เก่ียวกับปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ปัญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการด าเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยขยายไปยังหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เช่น สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข
อ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์สาธารณสุขชุมชนเป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิชาการนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.ฐาวรีย์ 

ขันส าโรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ที่กรุณา        
ให้ค าแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาตั้ งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย ผู้เขียนบทความ
วิชาการขอกราบขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสต
รมหาบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี 

ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้กรุณาให้ข้อมูล         
เพื่อการเขียนบทความวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาท
วิทยาการ วางรากฐานแก่ผู้เขียนบทความวิชาการ ขอขอบคุณ นายวีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร นายมานะ เปาทุย สาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้กรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ 
ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ ในการท าบทความวิชาการคร้ังนี้  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารของกลุ่มผู้ใช้อาคาร
และเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้มีผลต่อความเข้าใจของผู้ใช้อาคารหรือไม่ โดยเจาะจงเลือกผู้ใช้อาคาร 2 กลุ่ม คือ           
กลุ่มบุคคลทั่วไปกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม ผู้ใช้อาคารมาจาก 4 ประเภทอาคาร จาก 9 ประเภทอาคาร           
ตามกฎกระทรวง ก าหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 คือ อาคารชุด โรงงาน อาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ โดยศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก
ทฤษฎีสถิติในการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระยะเวลาการใช้อาคารในช่วงเวลา 1-5 ปี กับ 6-10 ปี ผลการศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบ
อาคาร ประเภทของอาคารที่ต้องตรวจสอบ และรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ บุคลลทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกันมีความรู้ความเข้าใจในในช่วงระดับเข้าใจมาก การเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้อาคาร 
จากการศึกษาพบว่าระยะเวลาการใช้ 1-5 ปี กับช่วงเวลา 6-10 ปี ความความสัมพันธ์เชิงบวก ระยะเวลา 6-10 ปี          
มีความเข้าใจมากข้ึน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้อาคารมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายตรวจสอบอาคารเป็นอย่างดีและเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้อาคาร แต่เพื่อให้กฎหมายที่มีการบังคับใช้
บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงควรมีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งภาคส่วนราชการและเอกชนเจ้าของอาคาร 
 
ค าส าคัญ : ผู้ตรวจสอบ , ตรวจสอบอาคาร , ความรู้ความเข้าใจ 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study the understanding of the building inspection law 
of the building users, comprehension of the law based on using period is also compared. Two 
groups of building users are intentionally specified as general public users and users that have 
engineering knowledge or in engineering field. Four out of nine building types required by law 
to be inspected in accordance with Ministerial Regulation BE 2548 are selected to be studied , 
condominium building , factory building, tall buildings, large buildings. This research is a 
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quantitative survey,. which using questionnaire collective data for statistical analysis in 
determining average score are used to measure the cognitive level and analysis of the 
relationship between the use of buildings in 1-5 years and 6-10 years. General principles of 
building inspection law, type of building to be inspected, and criteria of the inspection are 
among those included in the survey. The study shows that the building users have understand 
the building inspection law quite well and aware of safety when using the building. However, 
in order for the law to reach its objective, it should be seriously enforced in both government 
and private sectors. 

 
Key Word (s) : Inspector , Inspection , Understanding 
 

บทน า 
 การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงในปัจจุบันส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว  มีประชากร
จ านวนมากเข้ามาท างานและพักอาศัยในพื้นที่เขตชุมชนเมือง ท าให้เกิดการก่อสร้างอาคารใหม่เกิดขึ้นมากมายเพื่อ
รองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชน การออกแบบอาคารในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปในหลายๆด้าน ไม่ว่า
จะเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน อาคารสีเขียว อาคารที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ฯลฯ การก่อสร้างอาคาร
ปัจจุบันด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เมื่ออาคารใหม่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
อาคารเก่าที่มีการใช้งานมาแล้วหลายปีพบว่าปัจจุบันฐานข้อมูลส านักงานควบคุมและตรวจสอบและตรวจสอบอาคาร          
มีอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบจ านวน 27081 อาคาร (bcbgis.dpt.go.th/DPTC/, เข้าถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561)            
จากกลุ่มประชาชนที่หลากหลายและอาจมีการใช้งานผิดประเภท และขาดการบ ารุงรักษาทั้งระบบประกอบอาคารให้ใช้
งานได้ปกติ มีความเสื่อมโทรมของอาคารอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย จึงเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ไฟไหม้ อาคารทรุดตัว ลิฟต์โดยสารตก ทั้งหมดนี้เป็นความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร ภายใต้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงได้ออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ 
พ.ศ.2548 เพือ่บังคับให้อาคารที่มีการใช้งานแล้วจะต้องตรวจสอบเพื่อให้อาคารนั้นมีความปลอดภัย 

เมื่อมีกฎกระทรวงบังคับใช้กลุ่มที่ทราบรายละเอียดข้อบังคับต่างๆดีส่วนมากจะเป็นเจ้าของอาคาร เจ้าหน้าที่รัฐ
หรือผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งผู้ใช้อาคารทุกคนควรทราบถึงรายละเอียดกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน
ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคารเมื่อมีกฎกระทรวงบังคับใช้กลุ่มที่ทราบรายละเอียดข้อบังคับต่างๆดีส่วนมากจะเป็น
เจ้าของอาคาร เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งผู้ใช้อาคารทุกคนควรทราบถึงรายละเอียดกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกันความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร 
 ดังเช่นงานวิจัยงานวิจัยหลายๆงานที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายก่อสร้างและความเข้าใจของผู้ใช้ ความรู้
ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อกฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
(เผอิญ มีชูนึก,2551) ได้ส ารวจความเข้าใจของประชาชนจากผู้ที่มายื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งพบว่าประชาชนยังขาด
ความเข้าใจ จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน การส ารวจความรู้ของประชาชนเก่ียวกับข้อบังคับในการ
ขออนุญาตก่อสร้าง ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (สุขสันต์ ยังสุขเกษม,2556) โดยการสุ่มประชากรใน
พื้นที่ โดยพบว่าประชาชนมีความเข้าใจในระดับปานกลางโดยได้ความรู้จากการประชาสัมพันธ์จาก อบต. หรืออีกงานวิจัย
เกี่ยวกับ กระบวนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
(สมพงษ์ ปัญญา, 2553) โดยการสัมภาษณืเชิงลึกและสังเกตุพบว่าประชาชนยังไม่เข้าใจในขั้นตอนของกฎหมายยังมีการ
ดูแลโดยผู้คบคุมกฎหมายไม่ทั่วถึงจึงได้เพิ่มการประชาสัมพัน์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
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 ทางผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่อยากจะประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารจากผู้ใช้อาคาร
ซึ่งคาดว่าผลจากการส ารวจสามารถทราบแนวความคิดที่ประชาชนมีต่อกฎหมายฉบับนี้ไม่มากก็น้อยและอาจเป็น
แนวทางในการป้องกันความไม่ปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมายตรวจสอบอาคารของบุคคลทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม  
2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการใช้งานมีผลต่อความเข้าใจระหว่างบุคคลทั่วไปกับผู้เก่ียวข้องด้านวิศวกรรม 
 

กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 ศึกษาความรู้ความเข้าใจจากกลุ่มผู้ใช้อาคาร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มผู้เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมไม่
ว่าจะเป็นช่างประจ าอาคารหรือผู้บริหารอาคาร วิศวกรตรวจสอบอาคารโดยเจาะจงเลือกอาคารมา 4 ประเภทจาก 9 
ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ ได้แก่ อาคารชุดหรืออาคารพักอาศัยรวม โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง และ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท าแบบสอบถามจากผู้ใช้อาคารดังกล่าวดังแสดงในภาพที่1 

 

วิธีการวิจัย 
เน้นการวิจัยเชิงปริมาณศึกษารายละเอียดกฎหมายตรวจสอบอาคารและความรู้ความเข้าใจจากกลุ่มผู้ใช้อาคารดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับกฎหมาย 
2. สร้างแบบสอบถามโดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ และท าการทดสอบความเชื่อมั่น 
3. ท าการส ารวจภาคสนามเพื่อจัดเก็บรวมรวมข้อมูล 
4. วิเคราะห์ผลการรวบรวมข้อมูล 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการท าวิจัย 

ประเภทอาคาร 

1.อาคารชุด 

2.โรงงาน 

3.อาคารสูง 

4.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

 

ผู้ใช้อาคาร 

แบบสอบถาม 

 

บุคคลทั่วไป ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มประชากรในการท าแบบสอบถามโดยใช้วิธีเจาะจงดังนี้ 
1. กลุ่มบุคคลที่ตอบแบบสอบถามมีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
2. ระยะเวลาการใช้อาคาร แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา 1-5 ปี และช่วงเวลา 6-10 ปี 
3. กลุ่มประเภทอาคารโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงประเภทอาคาร ดังนี้ 

- อาคารชุด / อาคารอยู่อาศัยรวม  
- โรงงานอุตสาหกรรม 
- อาคารสูง /ส านักงาน 
- อาคารขนาดใหญ่พิเศษ / ห้างสรรพสินค้า 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้ก าหนดประเภทอาคารและจ านวนบุคคลดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประเภทอาคารกับจ านวนบุคคลที่ใช้อาคาร 

ประเภทอาคาร จ านวนบุคคล 
อาคารชุด/อาคารอยู่อาศัยรวม 30 
โรงงานอุตสาหกรรม 25 
อาคารสูง / ส านักงาน 28 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ/ห้างสรรพสินค้า 25 

รวม 108 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางหลักทฤษฎีสถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบสอบถามเพื่อวัดระดับ
ความเข้าใจและหาค่าสหสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ใช้อาคารตามช่วงระยะเวลา 

X  = Xi
n

  

เมื่อ  X  =  ค่าเฉลี่ย 
n  =  จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
Xi  = ข้อมูลแต่ละตัว 

Xi  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
แบ่งเกณฑ์ระดับความรู้ความเข้าใจออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.49 มีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 มีความรู้ความเข้าใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 มีความรู้ความเข้าในปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 มีความรู้ความเข้าใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 

 
 เมื่อ  r = ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 
   = ผลรวมข้อมูลของตัวแปรที่1 (x) 
   = ผลรวมข้อมูลของตัวแปรที่ 2 (y) 
   = จ านวนกลุ่มข้อมูล 
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ผล/สรุปการวิจัย 
ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารดังแสดงในตารางที่ 2- 4 
ตารางที่ 2 ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคาร แบ่งตามประเภทกลุ่มบุคคล 

ความรูค้วามเข้าใจ 
บุคคลทั่วไป 

ผู้เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรม ระดับความส าคัญ 

X  S.D. X  S.D. 
1.1 การตรวจสภาพอาคารเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
1.2 การตรวจสอบอาคารมีการตรวจสอบ 
ประจ าปีและตรวจสอบใหญ่ 
1.3 การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบด้วย 
สายตาและเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป 
1.4 การตรวจสอบใหญ่ต้องมีแผนการ 
ตรวจสอบประจ าปีให้กับเจ้าของอาคาร 

เฉลี่ย 

4.293 
 

3.741 
 

3.638 
 

3.724 
 

3.849 

0.773 
 

0.983 
 

1.021 
 

1.056 
 

0.958 

4.300 
 

3.900 
 

3.820 
 

3.940 
 

3.990 

0.735 
 

0.863 
 

0.850 
 

0.793 
 

0.810 

มีความรู้เข้าใจมาก 
 

มีความรู้เข้าใจมาก 
 

มีความรู้เข้าใจมาก 
 

มีความรู้เข้าใจมาก 
 

มีความรู้เข้าใจมาก 
จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารส าหรับ

บุคคลทั่วไปเฉลี่ย 3.849 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.958 และผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเฉลี่ย 3.990 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.810 ผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไป
ระดับรู้และเข้าใจมาก กลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมมีความเข้าใจมากกว่ากลุ่มบุคลทั่วไปเล็กน้อย 

 
ตารางที่ 3 ความรู้ความเข้าใจประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตามกฎกระทรวง พ.ศ.2548 แบ่งตาม

ประเภทกลุ่มบุคคล 

ความรู้ความเข้าใจ 
บุคคลทั่วไป ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 

ระดับความส าคัญ 
X  S.D. X  S.D. 

2.1 อาคารสูง 
2.2 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
2.3 อาคารชุมนุมคน 
2.4 โรงมหรสพ 
2.5 โรงแรม 
2.6 สถานบริการ 
2.7 อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม 
2.8 โรงงาน 
2.9 ป้าย 

เฉลี่ย 

4.224 
4.155 
3.552 
3.500 
4.052 
3.603 
3.948 
3.931 
3.810 
3.864 

0.859 
0.875 
1.202 
1.188 
0.887 
1.242 
1.033 
0.876 
0.868 
1.000 

4.260 
4.300 
3.760 
3.880 
4.100 
3.900 
4.060 
3.820 
3.760 
3.982 

0.777 
0.814 
1.021 
0.895 
0.886 
0.909 
0.978 
1.004 
1.021 
0.992 

มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
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ตารางที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบ แบ่งตามประเภทกลุ่มบุคคล 

ความรู้ความเข้าใจ 
บุคคลทั่วไป ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม 

ระดับความส าคัญ 
X  S.D. X  S.D. 

3.1 ความมั่นคงแข็งแรงอาคาร 
3.2 ระบบอ านวยความสะดวกภายในอาคาร 
3.3 ระบบสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.4 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
3.5 สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 
3.6 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

เฉลี่ย 

4.052 
3.724 
3.793 
3.948 
3.741 
3.741 
3.833 

0.844 
0.970 
0.913 
0.999 
1.085 
1.085 
0.983 

4.240 
3.780 
3.780 
4.240 
3.880 
4.200 
4.020 

0.847 
0.840 
0.790 
0.771 
0.849 
0.881 
0.830 

มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 

จากตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่อง ประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตาม
กฎกระทรวง พ.ศ.2548 ส าหรับบุคคลทั่วไปเฉลี่ย 3.864 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.000 และผู้เกี่ยวข้อง
ด้านวิศวกรรมเฉลี่ย 3.982คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.992 ผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้เข้าใจในเร่ือง
ประเภทอาคารระดับมีความรูแ้ละเข้าใจมาก ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมมีความเข้าใจมากกว่าเล็กน้อย 

จากตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบ ส าหรับบุคคลทั่วไปเฉลี่ย 3.833 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.983 และผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเฉลี่ย 4.020 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย 0.830 ผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2กลุ่มมีความรู้เข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดการตรวจสอบระดับรู้และเข้าใจมาก และ
ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมมีความเข้าใจมากกว่าเล็กน้อย 

ผลการศึกษาระยะเวลาการใช้อาคารระหว่างช่วงเวลา1 -5 ปี กับช่วงเวลา 6 – 10 ปี เพื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลามีผลต่อความรู้ความเข้าใจดังนี้ 

 
ตารางที่ 5 ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ทัว่ไปเกีย่วกับกฎหมายตรวจสอบอาคาร ระหว่างช่วงเวลา 1 – 5 ปี กับ 6 – 10 ปี 

ความรู้ความเข้าใจ 
1 – 5 ปี 6 – 10 ปี 

ระดับความส าคัญ 
X  S.D. X  S.D. 

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป 
   1.1 การตรวจสภาพอาคารเพื่อให้เกิดความ 
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
   1.2 การตรวจสอบอาคารมีการตรวจสอบ 
ประจ าปีและตรวจสอบใหญ่ 
   1.3 การตรวจสอบเป็นการตรวจสอบด้วย 
สายตาและเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป 
   1.4 การตรวจสอบใหญ่ต้องมีแผนการ 
ตรวจสอบประจ าปีให้กับเจ้าของอาคาร 

เฉลี่ย 

 
4.273 

 
3.727 

 
3.591 

 
3.659 

 
3.813 

 
0.788 

 
1.086 

 
1.106 

 
1.077 

 
1.014 

 
4.200 

 
3.700 

 
3.725 

 
3.750 

 
3.844 

 
0.791 

 
0.823 

 
0.784 

 
0.776 

 
0.794 

 
มีความรู้เข้าใจมาก 

 
มีความรู้เข้าใจมาก 

 
มีความรู้เข้าใจมาก 

 
มีความรู้เข้าใจมาก 

 
มีความรู้เข้าใจมาก 
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จากตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารส าหรับผู้ใช้
อาคารช่วงระยะเวลา 1 – 5 ปี เฉลี่ย 3.8139 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.014 และช่วงเวลาการใช้อาคาร เฉลี่ย 
3.844 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.794 ผลจากคะแนนเฉลี่ยท้ัง 2 ช่วงเวลา อยู่ในช่วงระดับรู้และเข้าใจมาก
ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเข้าใจกว่าเล็กน้อย 

 
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ความเข้าใจหลักเกณฑท์ั่วไประหว่างช่วงเวลาการใช้งาน 1 -5 ปี กับ 6 – 10 ปี 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการใช้ (r = 0.973) มีความสัมพันธ์เชิงบวก ทั้ง2 ช่วงเวลามี
ความสัมพันธ์กันมาก แสดงว่าเมื่อผู้ใช้ 1-5 ปีเข้าใจหลักเกณฑ์ท่ัวไป ผู้ใช้อาคาร 6-10 ปี ซ่ึงใช้อาคารนานกว่า ก็เข้าใจ
มากข้ึนตามระยะเวลา (p=0.626) สัมพันธ์กันโดยไม่มีนัยส าคัญ 
 
ตารางที่ 6 ความรู้ความเข้าใจประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตามกฎกระทรวง พ.ศ.2548 ระหว่าง

ช่วงเวลา 1 – 5 ปี กับ 6 – 10 ปี 
ความรู้ความเข้าใจ บุคคลทั่วไป ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม ระดับความส าคัญ 

 X  S.D. X  S.D.  
2) ประเภทอาคาร 
   2.1 อาคารสูง 
   2.2 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
   2.3 อาคารชุมนุมคน 
   2.4 โรงมหรสพ 
   2.5 โรงแรม 
   2.6 สถานบริการ 
   2.7 อาคารชุด  
   2.8 โรงงาน 
   2.9 ป้าย 

เฉลี่ย 

 
4.091 
4.045 
3.545 
3.477 
3.864 
3.614 
3.750 
3.795 
3.705 
3.765 

 
0.884 
0.914 
1.150 
1.089 
0.979 
1.104 
1.102 
1.002 
0.878 
1.011 

 
4.300 
4.300 
3.725 
3.725 
4.275 
3.825 
4.200 
3.900 
3.825 
4.008 

 
0.758 
0.758 
1.062 
1.086 
0.751 
1.083 
0.791 
0.871 
0.958 
0.902 

 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 

จากตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่อง ประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีการต รวจสอบตาม
กฎกระทรวง พ.ศ.2548 ส าหรับผู้ใช้อาคารช่วงระยะเวลา 1 – 5 ปี เฉลี่ย 3.765 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.011 
และช่วงเวลาการใช้อาคาร 6–10 ปี เฉลี่ย 4.008 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.902 ผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง          
2 ช่วงเวลา อยู่ในช่วงระดับรู้และเข้าใจมากและผู้เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมเข้าใจมากกว่าเล็กน้อย 
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ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ความเข้าใจประเภทอาคารที่ต้องตรวสอบตามกฎหมาย 

ระหว่างช่วงเวลาการใช้งาน 1 -5 ปี กับ 6 – 10 ปี 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการใช้ ( r = 0.888) มีความสัมพันธ์เชิงบวก ทั้ง 2 ช่วงเวลามี
ความสัมพันธ์กันมาก แสดงว่าเมื่อผู้ใช้ 1-5 ปีเข้าใจประเภทอาคารตามกฎหมาย ผู้ใช้อาคาร 6-10 ปี ซึ่งใช้อาคารนาน
กว่า ก็เข้าใจมากข้ึนตามระยะเวลา (p=0.153) สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ตารางที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบ ระหว่างช่วงเวลา 1 – 5 ปี กับ 6 – 10 ปี 

ความรู้ความเข้าใจ 
บุคคลทั่วไป ผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 

ระดับความส าคัญ 
X  S.D. X  S.D. 

3. รายละเอียดการตรวจสอบ 
   3.1 ความมั่นคงแข็งแรงอาคาร 
   3.2 ระบบอ านวยความสะดวกภายในอาคาร 
   3.3 ระบบสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   3.4 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   3.5 สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 
   3.6 ระบบบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย 

เฉลี่ย 

 
3.977 
3.705 
3.795 
3.909 
3.636 
3.841 
3.811 

 
1.000 
0.930 
0.904 
1.030 
1.014 
1.098 
0.996 

 
4.175 
3.700 
3.675 
4.175 
3.850 
3.925 
3.917 

 
0.874 
0.992 
0.797 
0.844 
0.975 
0.997 
0.913 

 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 
มีความรู้เข้าใจมาก 

 จากตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบ ส าหรับผู้ใช้อาคารช่วงระยะเวลา 
1 – 5 ปี เฉลี่ย 3.811 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.996 และช่วงเวลาการใช้อาคาร 6 – 10 ปี เฉลี่ย 3.917 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.913 ผลจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ช่วงเวลา อยู่ในช่วงระดับรู้และเข้าใจมาก                 
ผู้มีเกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมมีความเข้าใจมากกว่าเล็กน้อย 
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ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ความเข้าใจรายละเอียดการตรวสอบอาคาร 

ระหว่างช่วงเวลาการใช้งาน 1 -5 ปี กับ 6 – 10 ปี 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการใช้ ( r = 0.766) มีความสัมพันธ์เชิงบวก ทั้ง2 ช่วงเวลามี
ความสัมพันธ์กันมาก แสดงว่าเมื่อผู้ใช้ 1-5 ปี เข้าใจรายละเอียดการตรวสอบตามกฎหมาย ผู้ใช้อาคาร 6 -10 ปี ซึ่งใช้
อาคารนานกว่า ก็เข้าใจมากข้ึนตามระยะเวลา (p=0.173) สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
 
สรุป 
 ผลจากการศึกษากลุ่มผู้ใช้อาคารทั้งกลุ่มบุคคลทั่วไปและผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมหรือผู้เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
ทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้ความเข้าเก่ียวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารในระดับเข้าใจมาก ส าหรับระยะเวลาการใช้อาคารมีผล
ต่อความเข้าใจของผู้ใช้อาคาร เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์บุคคลที่ใช้อาคาร 1 – 5 กับบุคคลที่ใช้อาคาร 6 – 10 ปี        
จะเห็นถึงความสัมพันธ์ที่แปรผันตามกัน  
 ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผู้ใช้อาคารตระหนักถึงการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบอาคารและเล็งเห็นถึงความส าคัญ
เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารโดยตรง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบอาคารอย่างจริงจังในการตรวจสอบอาคารที่เข้าข่าย 
2. การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบควรท าการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา 
3. เมื่อผู้ตรวจสอบอาคารพบข้อบกพร่องควรท ารายงานหรือแจ้งเจ้าของอาคารให้เร่งด าเนินการแก้ไขก่อนจะ

ท ารายงานส่งกับทางหน่วยงานราชการ 
4. ผู้ตรวจสอบอาคารควรท าการศึกษาข้อมูลของอาคารให้ละเอียดก่อนเข้าไปตรวจสอบ 
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ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะขององค์การบริการส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
Satisfaction with the public lighting service of the service organization Huai Pai, 
Khong Chiam, Ubon Ratchathani 
 
ผู้วิจัย   ธนธัช  ฐิตะสาร 
   สาขาวิชา การบริหารงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
   อาจารย์กิตติศักดิ์  ฤาแรง  
    อาจารย์ณัฐกฤษ  น้อยก้อน 
    อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ 
    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อจุดที่ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
และการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเสนอจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แสง
สว่าง เพิ่มเติมโดยไม่เกินโควต้าการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากภาครัฐ เพราะเป็น สิ่งจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่มี หน้าที่ในการดูแลและให้บริการสาธารณูปโภค
แก่ประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้องค์การ บริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี    
ยังมีหน้าทีที่ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะซึ่งการให้บริการนี้เป็นหัวใจ ส าคัญให้การใช้งานไฟฟ้าสาธารณะให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจ ของประชาชนที่ใช้บริการด้านงานไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาความพึงพอใจ 
ประกอบด้วยประชากรที่ อยู่ในพื้นที่บริการขององค์การบริหารต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 10 หมู่บ้าน ใช้แบบสอบถามเป็น แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด จ านวนกลุ่มตัวอย่างทดสอบประมาณได
โดยวิธีของ Taro Yamane จากนั้นวิเคราะห์ผลส ารวจด้วยโปรแกรม ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ยและการกระจายของ
ข้อมูล ซึ่ง น าไปสู่การประเมินและสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชากร  
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอต่องานไฟฟ้า
สาธารณะอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 3.45 , S.D = 0.43) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอต่องานไฟฟ้า 
สาธารณะในระดับดี ได้แก่การซ่อมแซม แก้ไข และการให้บริการงานไฟฟ้าสาธารณะ ณ จุด ติดตั้งถนนสายหลัก (3) 
และมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอต่องานไฟฟ้าสาธารณะน้อยที่สุด คือ การให้บริการงานไฟฟ้าสาธารณะ               
ณ จุดติดตั้งถนนสายหลัก (4) 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัย การบริหารจัดการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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Abstract 
This study 1) To study the level of satisfaction with the lighting fixture installation 

and the services of the Huay Pai Subdistrict Administrative Organization. 2) To provide 
guidance on the planning and improvement of the lighting system. And the operation is 
most effective. At the same time, it will offer additional light bulbs for up to 10% of the 
provincial electricity tariffs. 

Public electricity is a basic service that people receive from the public sector because 
it is essential to the livelihood of the people. To facilitate And increase safety in life. And the 
property of the Huai Subdistrict Administrative Organization. Khong Chiam District Ubon 
Ratchathani Is the agency. The duty to provide care and utilities services to the public 
thoroughly. In addition, Huai Subdistrict Administrative Organization. Khong Chiam District 
Ubon Ratchathani There is also a place in the public electricity repairs where this service is 
the heart. The purpose of this study is to study the level of satisfaction and to evaluate the 
satisfaction. The public use of public lighting services. Of the Huai Subdistrict Administrative 
Organization. Khong Chiam District Ubon Ratchathani The sample used to study satisfaction. 
Contains the population It is in the service area of Huai Subdistrict Administrative 
Organization. Khong Chiam District Ubon Ratchathani province was used as a questionnaire. 
Closed end and open end The samples were analyzed by means of Taro Yamane. The data 
were analyzed by means of a program for estimating mean and distribution of data, which led 
to the evaluation and conclusion of the population satisfaction survey. 

The study indicated that Overview of public electricity services The sample size was 
satisfactory for the public works at moderate level (X = 3.45, S.D = 0.43). Public at a good 
level. The public electricity service at the main road (3) and the average score of public 
service adequacy were at the main road (4) 

 
Key Word : Factor, Management, The division of public works of Provincial 

Administrative Organization 
 
บทน า  

ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากภาครัฐ เพราะเป็น สิ่งจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไฟฟ้าสาธารณะจึง
เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยลดการเกิดปัญหา อุปติเหตุบนท้องถนน ปัญหาการมั่วสุมของเยาวชน 
และปัญหาการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ในยาม วิกาล เช่น การลักขโมย ฉกชิง วิ่งราว ท าร้ายร่างกาย ฯลฯ ซึ่งการ
ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ ประชาชน เป็นภารกิจ หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไฟฟ้าสาธารณะ หมายถึงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบแรงต่ า 220-230 โวลต์ (1 เฟส) และ 380-400 
โวลต์ (3 เฟส) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในบริเวณแนว ถนนสายหลัก แนวถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไม่มี
สัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอย คนข้าม ทางเดินเท้า (ฟุตบาท) ทางม้าลาย สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็ก
เล่น ลานจอดรถ สาธารณะ ลานกีฬา ชุมชน ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ าทาง และป้ายจอดรถประจ าทาง มาตรฐาน
ไฟฟ้าสาธารณะ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,มาตรฐาน ไฟฟ้าสาธารณะ: 2547) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 120.32 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ จ านวน 5,858 คน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยไผ่ มีหน้าที่ในการท าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน รวมทั้ง การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จึงต้องมีไฟฟ้าส่องสว่างบริการแก่ประชาชน และได้ มอบหมายให้ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ เป็น
ผู้ดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
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ไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งไว้บริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ใน รอบหลายปีที่ผ่าน
มายังไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยไผ่ งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ ต่องานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยไผ่ ในด้านสถานที่จุดติดตั้งดวง โคมไฟฟ้าส่องสว่างและการด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อจุดที่ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง และการ ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเสนอจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เพิ่มเติมโดยไม่เกินโควต้าการใช้ไฟฟ้าที่ไม่
เสียค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
กรอบแนวคิดในการท าการวิจัย 

    ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าการวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
- การเก็บข้อมูลจุดที่ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างในปัจจุบัน บริเวณแนวถนน สายหลัก แนวถนนสายรอง 

ทางแยก และสถานที่อื่น ๆ ด าเนินการโดยเก็บ รวบรวมข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ และจากการลง
พื้นที่ส ารวจ 

- การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อจุดที่ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง และการ ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม 

- การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ มาจากประชากรที่อยู่ในเขตให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยไผ่ ทั้ง 10 หมู่บ้าน 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในการศึกษานี้จึงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
ปัจจัยความพึงพอใจในการดาเนินการ 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในแนว

ถนน สายหลัก ทั้ง 5 สาย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ถนนสานหลักที่สญัจร 

1



 
 

ข้อมูลประชากร 
  ประชากรในพื้นที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มีภูมิส าเนาอยู่ในหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 ในเขตของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง จ านวน ทั้งหมด 
4,346 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นจึงได้น าวิธีของ Taro Yamane เพื่อหา จ านวนขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด โดยได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและ
ค่าประมาณร้อยละ 0.05 ดังสมการ 3.1 

  
 

        
 (1) 

เมื่อ     คือ  จ านวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ 
 N  คือ  จ านวนประชากรทั้งหมด (ไม่รวมกลุ่มประชากรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 e  คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 

แทนค่า    
4 346 

  4 346         
 = 399.907 หรือ 400 คน 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่ลุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม ประชากร
เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก ตัวอย่าง จึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการลุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อจะได้เป็นการกระจาย  

กลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่ว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ใน เขตพื้นที่
หมู่บ้านใดพื้นที่หมู่บ้านหนึ่งมากเกินไป 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยด าเนินการตังนี้ 

 - ขนาดกลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จ านวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง จากการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane ท าการลุ่มให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วน ดังแสดง
ในตาราง 3.1 ดังนี้  

 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัยที่สุ่มได้ 

ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
บ้านห้วยไผ่หมู่ที่ 1  490 11.27 45 
บ้านห้วยหมากหมู่ที่ 2  551 12.57 50 
บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3  321 7.38 30 
บ้านตามุย หมู่ที่ 4  490 11.20 45 
บ้านท่าล้ง หมู่ที่ 5  252 5.10 23 
บ้านหนองฆ้อง หมู่ที่ 6  130 2.20 13 
บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 7  624 14.15 57 
บ้านถ้ าป่อง หมู่ที่ 8  534 12.28 49 
บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9  556 12.58 51 
บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10  398 11.27 37 

รวม 4,346 100 400 
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หลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพื้นที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะลุ่มประชากร
ในแต่ละเขตพื้นที่โดยวิธีลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทั่งนี้ เพราะประชากรมีจ านวนมากและมี
เขตพื้นที่กว้าง 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ            
เพศ อายุ สถานะภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ และถนนสายหลักที่ใช้สัญจรมี ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ   
(Check List) รวมจ านวน 7 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่องานไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ในแนวถนน สายหลัก ทั่ง 4 สาย แบ่ง ออกเป็น 4 ข้อและการซ่อมแซมแก้ไข 
อีก 1 ข้อ รวมแบ่งออกเป็นทั่งหมด 5 ข้อ รวมจ านวน 25 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของการ
ตอบค าถามของกลุ่ม ตัวอย่างดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
 ความพึงพอใจมาก  ก าหนดให้ 4 คะแนน 
 ความพึงพอใจปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
 ความพึงพอใจน้อย  ก าหนดให้ 2 คะแนน 
 ความพึงพอใจน้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
การแปลค่าช่วงคะแนนมีเกณฑ์การแปลค่า ด้วยการหาค่าพิสัยของคะแนนเฉลี่ย โดย ค านวณช่วงกว้าง

อันตรภาคชั้นเป็น 5 ระดับ ใช้วิธีการค านวณของ John Best (1977) ดังนี้ 
ช่วงกว้างระหว่างระดบั (Range) = คะแนนสงสุด - คะแนนต่ าสดุ = 5 - 1 =0.8 จ านวนระดบัชัน้ 5 

จากเกณฑ์ดังกล่าวผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก  
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย  
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะค าถามเป็นปลายเปิด ( Open Form) 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ งานไฟฟ้าส่อง

สว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ ของการวิจัย           

เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม การศึกษาความพึง พอใจของประชาชนต่องานไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล ห้วยไผ่ 

2. สร้างแบบสอบถามศึกษาเพื่อวัดความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยไผ่ 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความ ถูกต้องแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
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4. น าแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบ แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน ามา ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
จนสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจก แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 

2. แจกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วให้ประชาชน แต่ละหมู่บ้านจนครบ ตาม จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ภายในกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ตนเองและตรวจความ
สมบูรณ์การตอบของแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจในครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม ส าเร็จรูปSPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) for windows ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive 
Analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัด ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และน าเสนอใน
รูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะขององค์การบริหารส่วน ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
 
การประเมินผล 

ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาเก่ียวกับระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากบีสุ่ด  
 ระดับค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 ระดับค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ได้ก าหนด เกณฑ์ในการค านวณค่าคะแนนร้อยละ 
โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการ ให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน และน าค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจาก คะแนนเต็มของแต่ละหัวข้อ 

ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน ประเภทเดียวกัน จากนั้น
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.6 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 40 มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 66.8 

จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 58.23 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า 
กว่า 5,000 บาท ร้อยละ 41.77  
ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง   ̅                     โดยด้านที่คะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับปานกลาง ได้แก่ การซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง   ̅                     

และการให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ณ สถานที่จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก (3) หรือ สายที่ 3 ถนนลาดยางสายหนองผือน้อยหมู่ 7 – บ้านตามุย 
หมู่ 4 หมายเลข 2368   ̅                     และด้านมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่องานไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย น้อยที่สุด คือ การให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ณ  สถานที่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก                   
(4) หรือสายที่ 4 ถนนคอนกรีตสายบ้านตามุย หมู่ 4 – บ้านท่าล้ง หมู่ 5 
 
อภิปรายผล 

โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง   ̅                     โดยด้านที่คะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี ในระดับปานกลาง ได้แก่ การซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง   ̅                     
และการให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ณ สถานที่จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก (3) หรือ สายที่ 3 ถนนลาดยางสายหนองผือน้อยหมู่ 7 – บ้านตามุย 
หมู่ 4 หมายเลข 2368   ̅                     และด้านมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่องานไฟฟา้แสง
สว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย น้อยที่สุด คือ การให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานที่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก (4) หรือ
สายที่ 4 ถนนคอนกรีตสายบ้านตามุย หมู่ 4 – บ้านท่าล้ง หมู่ 5 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีต่ าสุด คือ มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมีความสว่างพอเพียง ดังนั้น 
ควรเพิ่มจุดติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เช่น ตามถนนสายหลัก บริเวณทางแยกจากถนนสายหลัก และถนน
สายรองที่แยกจากถนนสายหลักจากเดิมที่ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนเพียงด้านเดียว ก็ท าการติดติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างตามถนนทั้งสองด้านส่องเข้าหาถนนเพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
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งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ใช้ในการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างมีจ ากัดอาจต้องใช้เวลาหลายปี โดยต้องไม่เกินโควต้าการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อไม่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ต้องเสียค่า
ไฟฟ้า ควรเลือกเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา 
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การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง : 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 
A STUDY OF PROBLEMS AND OBSTACLES IN THE OPERATION OF THE 
TECHNICIANS IN THE MIDST OF CONSTRUCTION WORK. A CASE STUDY OF 
TAMBON MUNICIPALITIES IN BANG YAI DISTRICT. NONTHABURI PROVINCE. 
 
ผู้วิจัย    นภัสกร  แซ่ตั้ง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์กิตติศักดิ์  ฤาแรง 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้างต่อไป  

การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ศึกษา จ านวน 84 คน และน าข้อมูล ที่
ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างทางราชการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบว่า ในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ข้อก าหนดในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ ด้านระบบสารสนเทศทางข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดราคา
กลาง ด้านการประสานความร่วมมือ และความรู้และทักษะการปฏิบัติงานก าหนดราคากลาง มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ใน
ระดับปานกลาง จึงท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรช่าง ได้แก่ ระดับการศึกษา, ต าแหน่ง
งาน, ประสบการณ์การท างาน, การฝึกอบรม ต่างกัน ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ทางราชการ แตกต่างกัน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค หน่วยงานส่วนกลางในระดับจังหวัด ควรจัดให้มีประชุมสัมมนาเป็น
ประจ า เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผู้บริหารหน่วยงานควรเน้นพัฒนาบุคลากรโดยให้ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเพิ่มความรู้ และควรเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิ ทธิภาพให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
ค าส าคัญ : ปัญหา/ อุปสรรค / ราคากลาง 
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Abstract 
This study The purpose is to study attitudes. And suggestions on problems and 

obstacles in determining central government construction cost. The result of the study is to 
improve and increase the efficiency of mid priced construction. 

The questionnaire was used as a tool to collect data from 84 study populations. Data 
were analyzed by SPSS program. The problems and obstacles in determining central 
government construction price were included in the questionnaire. Medium. Considering that, 
in the knowledge of the rules, regulations and specifications for the central government 
construction price. Information systems used to determine the central price. Cooperation And 
the knowledge and skills to perform the middle price. The problems and obstacles were 
moderate. The hypothesis testing revealed that the personal factors of the technicians were 
education level, job position, work experience, training, and the problems and obstacles in the 
pricing of public works. 

Solutions and obstacles. Central government Regular meetings should be organized. To 
resolve the problem together. The management should focus on the development of personnel 
by continuing training. To increase knowledge And should strengthen the team as a team. 
Improve the information system to be effective enough to use. 

 
Keywords : Problem / Obstacle / Middle Price 
 
บทน า 

จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลาง บนฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นจังหวัด 1 ใน 5 ของจังหวัดปริมณฑล คือ 
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร (เมื่อ-เปรียบเทียบ
กับพื้นที่ของจังหวัดในภาคกลางทั้งหมด จังหวัดนนทบุรีมีขนาดเล็กเป็นที่ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสงคราม) โดยแม่น้ า
เจ้าพระยาได้ตัดแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก จังหวัดนนทบุรีอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยอ าเภอทั้งหมด 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด 
อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย และอ าเภอไทรน้อย มีองค์กรปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่งเทศบาลต าบล 11 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 28 แห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนผลไม้ และท าไร่ ท านา 
ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้และมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่
อาศัยของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนของจังหวัดในบางอ าเภอยังเป็นที่รองรับ
การขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม มีการจัดสรรที่ดิน และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นจ านวนมาก อาจกล่าวได้ว่า
พื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ด้วย  

กองช่าง ถือว่าเป็นส่วนงานส าคัญของเทศบาลต าบลทุกแห่ง เนื่องจากเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน อาทิเช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง เป็นต้น 
และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (วรรคสองของมาตรา 50 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ.2546) อ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลในส่วนที่เก่ียวข้องกับส่วนโยธาเป็นดังนี้  
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ก. หน้าที่ที่ต้องท าในเขตเทศบาลต าบล (มาตรา 50)  
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  

ข. หน้าที่ที่อาจจัดท า (มาตรา 51)  
1. ให้มีน้ าสะอาด หรือการประปา 
2. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ หรือท่าข้าม  
3. ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  
4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
5. ให้มีสุสาน หรือ ฌาปนสถาน 
6. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
จากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดข้างต้น เมื่อน ามาสู่การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนโยธา จ าแนกได้เป็นงาน

ก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุง และงานอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน งานของส่วนโยธาเกือบทั้ งหมดล้วนต้อง
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซึ่งราคากลางเป็นตัวก าหนดต้นทุน และก าไรของผู้รับจ้าง ราคากลางนี้จะใช้เป็นราคา
มาตรฐานส าหรับงานก่อสร้างชนิดหนึ่งๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างใช้ประกอบการตัดสินใจในการเสนอราคาในขบวนการประกวด
ราคาหรือสอบราคา และประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบของทางราชการ  

หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการมิได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับทุกหน่วยงาน
และทุกประเภทงาน และมีความแตกต่างกันตามแต่คณะกรรมการก าหนดราคากลางของแต่ละหน่วยงาน แม้ว่าทุก
หน่วยงานจะอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี ดังจะ พบได้บ่อยครั้งที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เดียวกันมีการก าหนดราคางานก่อสร้างชนิดเดียวกันแตกต่างกัน การก าหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อเจ้าของงาน และผู้รับจ้าง ราคากลางที่สูงเกินจริงอาจน าไปสูก่ารทุจริตคอรัปชั่น และราคากลางที่ต่ าเกินจรงิ
จะ น าไปสู่ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และได้งานที่ด้อยคุณภาพ การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้การจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ (ความยุติธรรมและโปร่งใส) และได้งานที่มีคุณภาพสูง ด้วยต้นทุนค่า
ก่อสร้างที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของช่างโยธาในการก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ศึกษาปฏิบัติงานอยู่ 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ในการก าหนดราคากลาง และได้แนวทางการก าหนดราคากลางที่มี
ประสิทธิภาพ ยังประโยชน์สูงสุดต่อส่วนงานโยธาและท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับระดับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของช่างโยธาในการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

2. เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับระดับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานของกองช่างในการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง 

3. เพื่อน าผลการศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของช่างโยธา 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ นายวรวิทย์ 
สวัสดิ์พูน (2557) ที่ท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการของบุคลากรช่าง : 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดตัวแปรอิสระ 
และตัวแปรตาม ดังนี้ 
 

     ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

           
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างส่วนโยธา : 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับระดับปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ บุคลากร
กองช่างในเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 106 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 84 คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีโดยวิธีการก าหนด
สัดส่วน ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : SD) สถิติ t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม และสถิติ F-test ใช้ทดสอบ
ความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลมากกว่า 2 กลุ่ม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
6. การผ่านการอบรมเกี่ยวกับ 

การก าหนดราคากลาง 

ปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง ๆ  
ในการก าหนดราคากลาง 

 
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ,

หลักเกณฑ์ ,ข้อก าหนด  
2. ด้านความรู้พื้นฐานด้านช่าง 
3. ด้านระบบสารสนเทศทางข้อมูล 
4. ด้านการประสานงาน ความร่วมมือ 

1



 

ผล/สรุปผล 
การศึกษาการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนโยธา : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีผลการศึกษา ดังนี้ 
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 85.71 มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
33.33 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.05 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 41.67 มีต าแหน่งงานเป็นผู้ช่วยช่างโยธามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.05 รองลงมามีต าแหน่งงานเป็นนาย
ช่างโยธาคิดเป็น ร้อยละ 25 มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมามี
ประสบการณ์ในการท างาน 2 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.57 และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการก าหนด
ราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 67.86 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดในการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างทางราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านระเบียบ หลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดต่าง ๆ มีความซับซ้อนและไม่ชัดเจน จึงยากต่อการเข้าใจและน ามาปฏิบัติ ใช้อยู่ในระดับสูงสุดรองลงมา ได้แก่ 
ด้านระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อก าหนดต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงบ่อยท าให้การน ามาปฏิบัติใช้ไม่เป็นปัจจุบัน 
และด้านไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนดราคากลาง ตามล าดับ 

3. ด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานก าหนดราคากลางในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางและเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการขาดทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการถอดแบบ ประมาณราคาอยู่ในระดับ
สูงสุด รองลงมาคือด้านการไม่เข้าใจเทคนิคงานก่อสร้าง,ด้านการขาดทักษะการใช้ระบบสาระสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และด้านการถอดแบบแปลนก่อสร้าง ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามล าดับ 

4. ด้านระบบสารสนเทศทางข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดราคากลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีประสิทธิภาพต่ าอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการ
ใช้งานระบบสารสนเทศภายในหน่อยงานมีความยุ่งยาก, ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและ ด้าน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ตามล าดับ 

5. ด้านการประสานงานและความร่วมมือ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการไม่ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าในการสอบถามราคาวัสดุอยู่ในระดับสูงสุดรองลงมาได้แก่ด้านการขาดความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลที่จ าเป็นจากหน่วยงานส่วนกลาง , ด้านมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแต่ไม่ได้รับการประสาน ท า
ให้การประมาณราคากับแบบไม่ตรงกัน และด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ตามล าดับ 

6. สมมติฐานการวิจัยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรค ในการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างทางราชการ ดังนี้ 

6.1 ด้านเพศ และอายุ ที่ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ราชการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

6.2 ด้านระดับการศึกษา ผลทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัญหา
และอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายด้าน
พบว่า ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  หลักเกณฑ์ และ
ข้อก าหนด ในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง,ด้านความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงาน และด้านการ ประสานงานและ
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ความร่วมมือ แตกต่างกันและยังพบอีกว่า ระดับการศึกษาในขั้นที่สูงกว่า จะมี ระดับปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่า ระดับ
การศึกษาในขั้นที่ต่ ากว่า 

6.3 ด้านต าแหน่งงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจ าแนกตามต าแน่งงานเป็นรายด้าน พบว่า 
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อ ปัญหาและอุปสรรคในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดในการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ,ด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านการประสานงานและความร่วมมือ 
แตกต่างกัน และยังพบอีกว่า ต าแน่งงานในขั้นที่สูงกว่า จะมีระดับปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่า ต าแน่งงานในขั้นที่ต่ ากว่า 

6.4 ด้านประสบการณ์ในการท างาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์ในการางานที่
แตกต่างกันมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงาน ก่อสร้างแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน ผลต่อปัญหาและอุปสรรคในด้านความรู้
เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ,ด้านความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และด้าน การประสานงานและความร่วมมือ แตกต่างกันและยังพบอีกว่าประสบการณ์ในการท างานที่มี 
มากกว่า จะมีระดับปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่า ประสบการณ์ในการที่มีน้อยกว่า 

6.5 ด้านการเคยเข้ารับการอบรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเคยได้เข้ารับ การอบรมที่
แตกต่างกันมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจ าแนกตามการ
เคยได้เข้ารับการอบรมเป็นรายด้าน พบว่า การเคยได้เข้ารับ การอบรมแตกต่างกัน มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในด้าน
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ,ด้านความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และด้านการประสานงานและความร่วมมือแตกต่างกัน และยังพบอีกว่าเคยได้เข้ารับการอบรมจะมีการระดับ
ปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่าการไม่เคยได้เข้ารับการอบรม 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ได้แก่ บุคลากรกองช่างในเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
มีปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดในการก าหนดราคากลาง เนื่องจากมีความซับซ้อนและไม่ชัดเจน จึงยากต่อการเข้าใจและ
น ามาปฏิบัติใช้ อีกทั้งระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงบ่อยครั้ง ท าให้การน ามา
ปฏิบัติใช้ ไม่เป็นปัจจุบัน 

ส่วนด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ,ด้านระบบสารสนเทศทางข้อมูลที่ใช้ และด้านการประสานงาน
และความร่วมมือ มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กล้าศึก พรมฤทธิ์ (2553) 
ท าศึกษาวิจัยเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความคิดว่าหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ก าหนดราคากลางมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ในด้านความเข้าใจและการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมี
ความเห็นตรงกันว่าผู้บริหารมีความเข้าใจในวิธีการค านวณราคากลางในระดับมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในระดับ
ปานกลาง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็น ดังต่อไปนี้  
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ผู้บริหารมีความคิดว่าตนมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงนโยบายในการปฏิบัติงานและให้ความอิสระในการ
ปฏิบัติงานในระดับมาก ในขณะที่ ผู้ปฏิบัติงานคิดว่าตนมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงนโยบายในการปฏิบั ติงานใน
ระดับปานกลาง อีกทั้งยังคิดว่าตนมีอิสระในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ส่วนโยธาควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการก าหนดราคากลางอย่างต่อเนื่องให้แก่ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการมี
ความรู้ความเข้าใจและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน ฤทธิรณ  
สันทนวิวิตต์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างของในเขตต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าทั้งฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น และฝ่ายข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลมีความคิดว่าปัจจัยด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านงบประมาณมีปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ในระดับปาน
กลาง และปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับ
แรก ในด้านปัจจัยภาวะผู้นา ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น และฝ่ายข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลมีความเห็นตรงกันว่าเป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในระดับน้อย ถึงแม้ว่าทั้งฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่นและฝ่ายข้าราชการและลูกจ้าง
เทศบาลคิดว่าปัจจัยด้านบุคลากรของกองช่างอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาตามรายข้อแล้วพบว่า ปัญหาด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองช่างมีจ านวนไม่เพียงพออยู่ในระดับสูง เทศบาลควรแก้ไขและจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม สะดวก ทันสมัย และง่ายต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งควรสรรหาบุคลากร
ในการปฏิบัติงานด้านกองช่างให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานกอง
ช่างในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา (2543) ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพศ
ชายและเพศหญิงข้าราชการที่ปฏิบัติงานต่ ากว่าสิบปีและที่ปฏิบัติงานตั้งแต่สิบปีขึ้นไปมีปัญหาการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กัน ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ส่วนงานต่างกัน มีปัญหาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และเมื่อมองในภาพรวม 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีปัญหาในการอยู่ในระดับ ปานกลาง 

จึงวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ โดยท าการ
ตั้งสมมติฐานและด าเนินการทดสอบ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกองช่างได้แก่ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงา น 
ประสบการณ์การท างาน การเข้ารับการอบรม แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากผลการศึกษา สามารถสรุปแนวทางการแก้ไขและลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองช่างใน
การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรด าเนินการดังนี้ 

1. หน่วยงานส่วนกลาง ในระดับอ าเภอควรจัดให้มีประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ตีความและ
หาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดใน การก าหนดราคากลางของราชการที่มีความซับซ้อน
และไม่ชัดเจนจัดให้มีประชุม ซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และ 
ข้อก าหนดต่าง ๆ เพื่อให้การน ามาปฏิบัติใช้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นปัจจุบัน 
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2. ผู้บริหารหน่วยงานควรมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจัดให้บุคลากรได้เข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ,ควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุน ทุนการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของบุคลากรในสาขาวิชาที่ปฏิบัติงาน,ควรเสริมสร้าง
ระบบการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นระหว่างบุคลากรใหม่กับบุคลากรคือ อาวุโส, เสริมสร้างระบบการท า งานแบบมี         
พี่เลี้ยง และปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมอีกทั้ง ยังควรจัดหาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้
มีอย่าง เพียงพอ และสะดวกในการใช้งาน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรขยายขอบเขตของการศึกษาให้กว้างขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทั้งระดับจังหวัด 
2. ควรท าการศึกษาเพื่อการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเก่ียวกับการก าหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง 
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ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บรกิารดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอองครกัษ์ จังหวัดนครนายก 
 
PUBLIC SATISFACTION WITH INFRASTRUCTURE SERVICES TAMBON 
ADMINISTRATION ORGANIZATION IN ONGKHARAK DISTRICT NAKHON NAYOK 

 
ผู้วิจัย    ประพจน์  ตรีจนัทร์ทอง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์กิตติศักดิ์  ฤาแรง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2) เพื่อประเมิน 
ผลการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างกลุ่มการวิจัยคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอองครักษ์ จากองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 11 แห่ง จ านวน 397 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย สถิติการทดสอบ
แบบ t-test และใช้สถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA Analysis of Variance) ผล
การศึกษาพบว่า ประชากรในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกแตกต่างกัน และส่วนใหญ่พึงพอใจการให้บริการด้านประปามากที่สุด คือ มีความ
พึงพอใจต่อการบริการจ่ายน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัย รองลงมาคือ การให้บริการด้านถนน           
มีความพึงพอใจกับมาตรฐานการตรวจสอบสภาพถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัย และด้านการให้บริการ
ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างมีความพึงพอใจการดูแลไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัย ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ / การบริการ / โครงสร้างพื้นฐาน 
 
Abstract 

This research study. The purpose of this study was to study 1) the level of satisfaction 
of people toward the infrastructure service of the subdistrict administrative organization in 
Ongkharak District. 2) To evaluate the performance of infrastructure services of subdistrict 
administrative organizations in Amphoe Ongkharak. Nakhon Nayok Classified by personal 
factors. The research group is People living in Ongkharak District There are 397 sub-district 
administration organizations. Use questionnaire as a tool to collect data. Statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. Compare the differences. T-test 
statistics and one-way ANOVA analysis of variance. The study indicated that Population in 
Koh Phangan Surat Thani Personal factors of age, education And the difference.                             
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The satisfaction of the public toward the infrastructure services of Tambon administrative 
organizations in Ongkharak District. Nakhon Nayok Province is different. Most of the 
respondents were satisfied with the water supply service of the subdistrict administration 
organization, followed by the road service. Satisfied with the roadside inspection standards of 
the Tambon Administration Organization As for the electricity and lighting services, the public 
electricity service of the subdistrict administration organization was satisfactory. 

 
Keywords : Satisfaction / Service / Infrastructure 
 
บทน า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ 
องค์กรก าหนดให้มีการกระจายอ านาจหน้าที่ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพนักงานในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้องค์กรเกิด
ความคล่องตัวในการท างาน แนวคิดดังกล่าวส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งถือว่าเป็นบันไดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหน้าที่เพื่อลดความซ้ าซ้อนและให้เกิดเอกภาพ มีคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ โดยได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการจัดตั้งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้น โดยมีภารกิจหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและมีการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะด้านการให้บริการ
จะรวมตัวอยู่ที่ส านักงานใหญ่ ต่อมาได้มีการรับมอบพื้นที่หลายต าบล หลายหมู่บ้านให้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าให้ปริมาณประชากรมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มของพื้นที่และการมีประชากรที่ค่อนข้าง
หนาแน่นย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นในด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีแนวคิดที่จะน างานทางด้านการบริการหลักๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับประชาชน เช่น งานบริหาร
จัดการศึกษางานกฎหมาย งานสวัสดิการและสังคม งานจัดเก็บรายได้ งานการเงินและบัญชี งานบริหารทั่วไปงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน งานขออนุญาตต่าง ๆ งานส่งเสริมการเกษตร อินเตอร์เน็ตต าบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และงานอื่น ๆ ขยายลงไปสู่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้ใกล้ชิดและดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 

องค์กรปกครองท้องถ่ินที่มีกระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลมีความใกล้ชิดประชาชนและเก่ียวเนื่องกับทุกข์สุขของ
ประชาชนที่สุด ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตที่กว้างขวางเกี่ยวกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน
แทบทุกด้านและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา ความปลอดภัย โครงสร้าง
พื้นฐาน เป็นต้น โดยหน้าที่หลักประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการบริการประชาชน ประกอบกับการ
ปกครองท้องถิ่นโดยระบบเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นระบบการปกครองตนเองในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแยกกิจกรรมบริการ (Service Activates) ได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การ
บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และการบริการเฉพาะด้าน 
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การบริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (Public Utility Service) หมายถึง บริการที่ให้แก่ประชาชนทั่วไปอันเป็น
การให้บริการที่กระจายกันไปทั้งพื้นที่ โดยผู้รับบริการไม่จ าเป็นต้องมาขอรับบริการโดยตรงก็สามารถรับบริการได้ เช่น 
การก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเท้า ไฟฟ้า น้ าประปา การระบายน้ า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการ
จัดเก็บขยะ เป็นต้น 

การบริการเฉพาะด้าน (Specific Services) ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ธุรกิจเฉพาะ มีพนักงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้คอยให้บริการ ณ ที่ส านักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข งานทะเบียนราษฎร์ งานจัดเก็บภาษี งานการศึกษาและวัฒนธรรม งานสวัสดิการผู้สูงอายุ
และผู้พิการ และงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่าง ๆ จะเห็นได้ว่างานดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นงานให้บริการแก่
ประชาชนและเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชน ซึ่งจะเห็นว่าการปฏิบัติงานให้บริการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการสร้างประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนสูงสุดด้วยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นการสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิต โดยตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ 
บุคลากร หรือนโยบายการบริหาร ก็สามารถส่งผลกระทบต่อการให้บริการได้ โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น
สิ่งอ านวยความสะดวกล าดับแรกในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถน าข้อมูลความพึงพอใจของ
ประชาชนมาริเริ่มและพัฒนาในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

2. เพื่อประเมินผลการให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

 
กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจยั 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดส่วนกรอบแนวคิดของ  
กิตติรัช อิ่มวัฒนกุล (2554) ที่ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดตัวแปรอิสระ 
และตัวแปรตาม ดังนี้ 
 

202



 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และประเมินผลการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอองครักษ์ จากองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 11 แห่ง จ านวน 
49,845 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 397 คน และ
สุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีโดยวิธีแบบง่ายด้วยสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 
คือ เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
SD) สถิติ t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม และสถิติ F-test ใช้ทดสอบความแตกต่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ผล/สรุปผล 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.64 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.25 มีอายุ 41 ป    
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 32.49 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.80 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.18 มีอาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.49 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.84 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การให้บริการ
ด้านประปา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ การให้บริการด้านถนน และการให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านถนน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ท่านมีความพึงพอใจกับมาตรฐานการตรวจสอบสภาพถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่, ท่านได้รับความสะดวกในการสัญจรในต าบล
ที่ท่านอาศัย, ท่านได้รับการช่วยเหลือเมื่อท่านได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนในต าบลที่ท่านอาศัย, ท่านมีความพึง
พอใจต่อการติดป้ายและสัญญาณจราจร, ท่านมีความพอใจกับการซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่าน
อาศัย, ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการด้านถนน , ท่านมีความพึงพอใจกับการดูแลถนนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัย และท่านมีความพึงพอใจกับสภาพถนนในต าบลที่ท่านอาศัย ตามล าดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารสว่น
ต าบลที่ท่านอาศัย รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัยมีความสว่างเพียงพอ, ท่าน
มีความพึงพอใจต่อการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ , ท่านมีความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, 
ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยในการสัญจรจากไฟฟ้าและแสงสว่าง , ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ , 
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง, ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่ท่านอาศัยมีเพียงพอต่อการใช้งาน และการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัยมีความ
เหมาะสม ตามล าดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านประปา ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการจ่ายน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัย 
รองลงมาได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ , ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการ
ด้านประปา, การให้บริการน้ ามีความเพียงพอต่อการใช้งาน, น้ าประปามีความสะอาด, ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ซ่อมแซมมีความรวดเร็ว, ท่านมีความพึงพอใจเมื่อดื่มน้ าประปา, ราคาและค่าบริการมีความเหมาะสม และท่านมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพน้ าประปา ตามล าดับ 

สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวม พบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

เพศ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ประกอบด้วย การ
ให้บริการด้านถนน การให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านการให้บริการด้านประปา  ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อายุ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ประกอบด้วย การ
ให้บริการด้านถนน การให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านการให้บริการด้านประปา และด้านรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สถานภาพ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทกุด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ระดับการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน 
ประกอบด้วย การให้บริการด้านถนน การให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านการให้บริการด้านประปา และด้าน
รวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อาชีพ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ประกอบด้วย 
การให้บริการด้านถนน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

รายได้ต่อเดือน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน 
ประกอบด้วย การให้บริการด้านถนน การให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านการให้บริการด้านประปา และด้าน
รวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้ศึกษาอภิปรายผลดังนี้ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก แตกต่างกัน กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยู่ใน “ระดับปานกลาง” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านถนนอยู่ใน “ระดับมาก” ส่วนด้านไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ใน“ระดับมาก” และ
ด้านประปาอยู่ใน “ระดับปานกลาง” ได้มีการจ าแนกความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นรายต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมอยู่ใน “ระดับมาก” มีจ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลค้างพลู ต าบลบ้านวัง 
ต าบลโนนไทย ต าบลส าโรง และความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล         
ในภาพรวมอยู่ใน “ระดับปานกลาง” มีจ านวน 5 ต าบล คือ ต าบลก าปัง ต าบลด่านจาก ต าบลถนนโพธิ์ ต าบลมะค่า 
ต าบลสายออ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนุช บวรนันทเดช (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ
บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อบริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่
อาศัยของประชาชนที่มารับบริการ  

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านถนน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกภพ 
อภัยรัตน์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จากการศึกษาพบวา ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี “อายุ”แตกต่างกัน มีความพึงพอใจตอการ
ด าเนินงาน “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวม” แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่
มี “เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน” แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
“โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า” แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี “รายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือนและมีคุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน” มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน “โครงการปรับปรุงและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ” แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัญหาและความคิดเห็นทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
ในการปรับปรุงการบริการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้ คือ ควร
ด าเนินการสร้างทางเท้าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าที่
ช ารุดให้ใช้งานได้ดีอย่างทั่วถึง ควรดูแลเอาใจใส่ในการเก็บขยะในคูระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอเพื่อป้องกันปัญหาขยะอุด
ตัน ควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่ไม่ชัดเจน ควรด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ 
จันทร์พุฒิพงศ์ (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
เพื่อการออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการส่วน
สาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนที่มีเพศและโรคประจ าตัวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการส่วนสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความ
พึงพอใจต่อการดูแลไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัยสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกภพ 
อภัยรัตน์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จากการศึกษาพบวา ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี “รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและมีคุณลักษณะของ
ชุมชนที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน” มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน “โครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ” 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านประปา อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอก
ภพ อภัยรัตน์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จากการศึกษาพบวา ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี “อายุ”แตกต่างกัน มีความพึงพอใจตอการ
ด าเนินงาน “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวม” แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มี 
“เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน” แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน “โครงการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า” แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

ผลการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สรุปผลได้ดังนี้  

1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านถนน ในรายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความพึงพอใจ
กับสภาพถนนในต าบลที่ท่านอาศัย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ควรจัดให้
มีการปรับปรุงทางเดินเท้า และมีการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  
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2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ในรายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท่านอาศัยมีความเหมาะสม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ควรสอบถามถึงความต้องการในการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ และเพิ่มจ านวน
ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านการให้บริการด้านประปา ในรายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความพึง
พอใจต่อคุณภาพน้ าประปา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ควรมีการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และมีการซ่อมบ ารุงระบบประปาหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง เปรียบเทียบงานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเปรียบเทียบเป็นรายต าบล
เพื่อหาแนวทางการให้บริการที่ดี  

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง การตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อค้นหาแนวทาง การบริการที่เหมาะสมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
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